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  ١٤٠١انتشار مقدمه 

  

 ضرورت تأکيد بر پيوند حياتی سوسياليسم و دموکراسی

  

، بخشی از فعاالن " پيمان ورشو"با فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و حکومت های وابسته به آن در 

رسيدند و بخشی ديگر از آنان با چسبيدن به " ن تاريخپايا"چپ ايران فاتحه مارکسيسم را خواندند و به 

روايت مطلوب شان از مارکسيسم ، به شيوه های مختلف ، همچنان دفاع از الگوی سياسی 

ً موجود" را ادامه دادند ؛ اما " کمونيستی"دولت های  - ، يعنی سوسياليسم حزب " سوسياليسم واقعا

ن را دريافتند و کوشيدند به درک خوِد مارکس از بخش سومی هم بودند که تناقض های فکری خودشا

" بازگشت به مارکس"از اين گروه سوم بودند که با شعار " راه کارگری ها. "سوسياليسم روی بياورند

مبارزه نقد و بی گسست "و ادامه " کمونيستی"دولت های  -، ضرورت مرزبندی با سوسياليسم حزب 

مقاالتی که در اين مجموعه آمده اند ، نمايی از  . دادندرا پيش روی خود قرار " برای سوسياليسم

  .سمت گيری ما برای بازگشت به مارکس را بيان می کنند

که در تابستان (غالب مقاالت اين مجموعه در دوره تدارک کنگره اول سازمان ما نوشته شده اند 

سم در ميان فعاالن ترديدی نمی توان داشت که اکنون درک مارکس از سوسيالي). برگزار شد ١٣٧٠

گذشته است ، اما متأسفانه هنوز هم اکثريت بزرگ جنبش چپ ايران به مراتب شناخته شده تر از 

مردم بر مبنای همان تجربه شوروی و ساير حکومت های غير دموکراتيِک به اصطالح 

نه محصول  "سوسياليسم واقعاً موجود"داوری می کنند و هنوز هم نمی دانند که الگوی " سوسياليستی"

. عملی شدن مارکسيسم ، بلکه نتيجه ناديده گرفته شدن بعضی از حياتی ترين تزهای مارکس بود

بنابراين تأکيد بر اين تفاوت و تقابل هنوز هم  يکی از وظايف ضروری فعاالن جنبش سوسياليستی 

  .است

يک نص مقدس نيست الزم می دانم باز هم يادآوری کنم که بازگشت به مارکس به معنای بازگشت به 

اهميت مارکسيسم مارکس ، قبل از هر چيز در ناسازگاری آن با هر نوع مقدس سازی و . و نبايد باشد

مارکسيسم مارکس در پی يافتن اصولی مقدس و رهنمودهايی نجات بخش برای . شريعت پردازی است

بقاتی بشريت نجات بشريت زحمتکش و محروم نيست ، بلکه پيگير تکوين بيداری و همبستگی ط

زحمتکش و محروم است و درست به همين دليل هم هست که سوسياليسم را بدون دموکراسی غير 
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با اين درک از سوسياليسم مارکس بود که ما در نخستين مرحله خانه تکانی . قابل تصور می داند

سوسياليسم  فکری مان برای سوسياليسم ، عمدتاَ روی اهميت دموکراسی در پا گرفتن و پايدار ماندن

  .  متمرکز بوده ايم که مقاالت اين مجموعه طرحی کلی از آن را به دست می دهند

   ١۴٠١فروردين  ١١دمحم رضا شالگونی  
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  ١٣٧٩انتشار  مقدمه

  

هدف . جز فصل پانزدهم دردوره بحران فروپاشی اتحاد شوروی نوشته شده اند -مجموعه اين مقاالت 

وسياليسم غيردمکراتيک بوده و تاکيد براهميت درک مارکس که دمکراسی را يکی از مرزبندی با س

از اين رو، اگر چه غالب آنها تا حدی محدوديت و مشغله های . بنيادهای حياتی سوسياليسم می داند 

فکری دوره خاصی را منعکس می کنند ، ولی هنوز می توانند برای عالقه مندان به مسائل سوسياليسم 

در واقع هنوز هم اکثريت بزرگ مردم ، درباره سوسياليسم به طور عام و در . ور تامل باشند در خ

" سوسياليسم عمالً موجود"باره مارکسيسم به طور خاص، بر مبنای همان تجربه شوروی يا آن چه 

. دارند اما اين نوع داوری ها گر چه قابل فهم اند ، مبنای درستی ن. ناميده می شد ،  داروی می کنند 

محصول عملی شدن مارکسيسم نبود ، نتيجه ی " سوسياليسم عمالً موجود"زيرا حقيقت اين است که 

و وظيفه اصلی اين مقاالت دقيقاً . ناديده گرفته شدن بعضی از محوری ترين تزهای مارکسيسم بود 

واهد شد ؛ ولی درست البته ترديد ندارم که اين حقيقت به آسانی پذيرفته نخ. تاکيد بر همين نکته است 

به همين دليل ، تاکيد خستگی ناپذير بر آن و توضيح هرچه روشن تر و مستدل تر آن را يکی از مقدم 

تاکيد بر تفاوت های بنيادی مارکسيسم مارکس و . ترين وظائف هواداران سوسياليسم می دانم 

که نوشته های  –دس به معنای بازگشت به نص مق" کمونيستی"دولت های  –مارکسيسم رسمی حزب 

برعکس ، اهميت مارکسيسم مارکس ، قبل از هر چيز، در . نيست و نبايد باشد  –مارکس باشد 

مارکسيسم مارکس به جای اين که . ناسازگاری آن با هر نوع مقدس سازی و شريعت پردازی است 

شد ، پيگير نگران يافتن اصولی مقدس و رهنمودهائی نجات بخش برای بشريت زحمتکش و محروم با

به همين دليل هم هست که .  تکوين بيداری و همبستگی طبقاتی بشريت زحمتکش و محروم است 

و اين مهمترين اختالف آن با مدل های . سوسياليسم را بدون دمکراسی غيرقابل تصور می داند 

 با اين درک از. و هر نوع سوسياليسم غيردمکراتيک است " سوسياليسم عمالً موجود"مختلف 

که مقاالت  –مارکسيسم مارکس است که ما نخستين مرحله خانه تکانی فکری مان برای سوسياليسم 

عمدتاً روی اهميت دمکراسی در پا گرفتن و  –اين مجموعه ، طرحی کلی از آن را به دست می دهند 

ً با  البته مسائل و مشکالت مبارزه برای سوسياليسم. پايدار ماندن سوسياليسم متمرکز بوده ايم  صرفا
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تاکيد بر روی دمکراسی حل نخواهد شد ، اما هيچ يک از تالش های نظری و عملی و خانه تکانی 

  .های گسترده ای که بايد انجام بگيرند ، بدون پذيرش دمکراسی به جايی نخواهند رسيد 

، بايد در اين جا يادآوری کنم که مطالب اين مجموعه بيش از آن که محصول کار فکری من باشد 

ست و سهم رفقای همرزم من در طرح مسائل بيان "راه کارگريها"محصول مراودات نظری من با 

البته . شده در اين مقاالت چنان زياد است که گذاشتن نام من بر پای آنها شايد نوعی فکردزدی باشد 

اليست احتماالً به جز در مورد تزهای کميته مرکزی در باره بحران کشورهای سوسي –تنظيم نهائی 

هميشه با من بوده است و بنا براين ، مسئوليت همه مطالب بيان شده در ) فصل دوم(١٣٦٨در بهمن 

  . اين مجموعه ، بر عهده من است

هم چنين الزم است در اين جا از همه رفقايی که در تنظيم  و انتشار اين مجموعه زحمت کشيده اند ، 

ً از رفقای عزيزم حشم که انتخاب مقاالت اين مجموعه و  –ت محسنی سپاسگزاری کنم ، مخصوصا

که کار دشوار تايپ و غلط گيری مطلب را انجام داده  –و آزاده بهناز  –فصل بندی آن کار اوست 

  . است

  ١٣٧٩مرداد  ٣١دمحم رضا شالگونی 
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 فصل اول
 

 

  اكتبرپرچم ماست
 
 
اند و زير  هائى كه از پيام اين انقالب الهام گرفته هفتاد و چهارمين سالگرد انقالب اكتبر براى همه آن 

  و شايد در آنجا بيش_  اكنون اين انقالب حتى در زادگاهش. انگيزى است اند، فصل غم پرچم آن جنگيده

شود كه نه فقط براى روسيه بلكه براى همه  چون ايلغار مغول قلمداد مى چيزى هم_  از هر جاى ديگر

انگيزتر از همه وضع كسانى است  و غم. شمارى ببار آورده است هاى بى ماندگى جهان مصائب و عقب

در . نگرند اند و اكنون با تاسف و پشيمانى به گذشته خود مى كرده كه روزى براى سوسياليسم مبارزه مى

در چنين . نگرند دانند و اكتبر را مظهر تباهى مى ميان اينها كم نيستند كسانى كه خود را بر باد رفته مى

آورند، بى  ها فشار مى داشت سالگرد انقالب اكتبر بدون پرداختن به مسائلى كه بر ذهن شرايطى گرامى

خواهم به اختصار به چند  به همين دليل، من با استفاده از اين فرصت مى. توجهى به پيام اكتبر است

اميدواريم بعدها بتوانيم شوند، بپردازم و  از همه در باره انقالب اكتبر مطرح مى  سئوالى كه اكنون بيش

 .اى را در اين باره سازمان بدهيم هاى تفصيلى و همه جانبه بحث

 
 

 آيا اكتبر شكست خورده است؟
 
  

هاى شوروى و  وقتى ليبرال. شود مطرح مى  اين روزها اين اولين سئوالى است كه براى هر كس

انقالب "ت گذشته را عنوان اى شكست كودتاى سه روزه او گرى حساب شده مطبوعات غربى با موذى

بخشند، وقتى فعاليت حزب كمونيست اتحاد شوروى، حزبى كه انقالب اكتبر را رهبرى كرده  مى" اوت

گراد، شهرى كه اكتبر از آنجا آغاز شد، تصميم  شود، و وقتى شوراى شهر لنين بود، ممنوع اعالم مى

ين نامگذارى مجدد را هر ساله به جاى گيرد نام اين شهر را به سن پترزبورگ برگرداند و روز ا مى

سالروز انقالب اكتبر جشن بگيرد، ظاهراً ديگر كسى ترديدى ندارد كه انقالب اكتبر را نيز بايد جزو 

كنم كه به يك لحاظ و البته به يك  من هم فكر مى. هاى ناموفق و شكست خورده به حساب آورد انقالب

اگر بپذيريم كه دولت بيرون آمده از بطن يك . لقى كردلحاظ اكتبر را بايد انقالبى شكست خورده ت

بايد انقالب اكتبر را انقالب شكست . ترين عرصه براى ارزيابى نتايج آن انقالب است واسطه انقالب، بى

واسطه اكثريت  هدف اعالم شده انقالب اكتبر برقرارى دولت شوراها، يعنى حاكميت بى. خورده بدانيم
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يافتند و مسلح  بايست سازمان مى ى كه در آن،به قول لنين، همه تهيدستان مىدولت. كشور بود  زحمتكش

گرفتند و خودشان اين نهادهاى قدرت دولتى را  شدند و نهادهاى قدرت دولتى را مستقيماً در دست مى مى

" اى بلكه سازمان عمومى همه خلق مسلح نه فقط سازمان توده "بايست  دولتى كه مى. دادند تشكيل مى

دهه گذشته بر اتحاد شوروى حاكم بود نه فقط  استالينى كه در پنج شش _ شكى نيست كه حزب دولت. دباش

و بر قرارى آن به جاى . كامل آن بود  شباهتى نداشت بلكه نقيض  به دمكراسى مستقيم اكثريت زحمتكش

به . داشته باشدتوانست  دولت  شوراهاى كارگران و دهقانان جز شكست انقالب اكتبر معناى ديگرى نمى

اين اعتبار، انقالب اكتبر نه در هفتاد و چند سالگى، با انحالل حزب كمونيست اتحاد شوروى و با به 

ى استالين شكست "انقالب از باال"دوازده سالگى، با  _ هاى لنين، بلكه در ده زير كشيده شدن مجسمه

هاى قدرت حزب  كشند و توتم ير مىهاى لنين را به ز بى ترديد آنهائى كه اكنون مجسمه. خورده است

كنند و دارند راه بازگشت بازار  شكنند، كامالً حساب شده عمل مى كمونيست اتحاد شوروى را در هم مى

هاى جديدى به جاى  كنند كه توتم نمى  و به همين دليل فراموش. كنند آزاد را به اتحاد شوروى هموار مى

  قول خودش شوراى لنينگراد، كه به  ى سابچاك، شهردار يا رئيسمثالً آقا. هاى سرنگون شده بنشانند توتم

داند  خواهد تا ده سال ديگر اين شهر را به يكى از بزرگترين مراكز مالى اروپا تبديل كند، خوب مى مى

" پتر كبير"خاطر داشته باشد، اما در نام   تواند در شهرى كه نام لنين برخود دارد آرامش كه سرمايه نمى

پتر نه تنها با لنين اصالً قابل مقايسه نيست، بلكه با هر معيارى كه . بيند مى  بخش  آرامشاصالتى 

  اما تازيانه او نشان شورش. تر از استالين بوده است رحم تر و بى قضاوت كنيم مردى به مراتب خودكامه

ً آن چيزى است كه مالى   به يك بورس بردگان نيست بلكه يادآور تسليم و انقياد آنان است و اين دقيقا

شد، شايد نيازى به برپائى  حقيقت اين است كه اگر انقالب اكتبر پيروز مى. بخشد مى  اعتماد و آرامش

زيست به  هاى دموكراسى شورائى مى آيا لنينى كه در زير و بم. داشت هاى كمونيستى وجود نمى توتم

آراميده است؟ فقط با   در ضريحى مقدس تر از جسدى موميائى نبود كه تر و برانگيزاننده مراتب واقعى

وظيفه اين جايگزينى بدون توجه به ويژگى . شد دومى را به جاى آن نشاند از بين رفتن اولى بود كه مى

داران بلكه با  داران و زمين انقالب اكتبر نه با بازگشت قدرت سرمايه. شكست اكتبر غير قابل فهم است

. بقه كارگر و دهقانان از قدرت سياسى بود كه شكست خوردمسخ شدن دولت شوراها و رانده شدن ط

ى استالينى براى بيرون آوردن قدرت سياسى از دست طبقه كارگر و "انقالب از باال"يا " انقالب دوم"

توانست بدون  نمى" انقالب دوم. "انقالب اكتبرقلمداد كند" مشروع  گسترش"دهقانان ناگزير بود خود را 

اكميت حزب طبقه كارگر با حاكميت خود طبقه كارگر به پيروزى برسد، زيرا مساوى قلمداد كردن ح

اكتبر چنان نيرومند بود كه هر حمله رويارو به آن حتماً در هم " بازگشت_ ديالكتيك انقالب "در اين 

هاى اكتبر بود كه  سازى از سمبل در اين جا بازگشت فقط با بت. شكستن اكتبر از درون بود. شكست مى
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اّما با تامل در همين ويژگى . بيندازد  را با انقالب پوشيده بدارد و آن را از نفس  اش انست بيگانگىتو مى

اگر ميزان . يابيم كه اين انقالب را از جهات ديگر بايد يك انقالب پيروز تلقى كرد شكست اكتبر در مى

آورد، ارزيابى كنيم،  ه وجود مىب  موفقيت يك انقالب را با ادامه تاثيرات و تغييراتى كه در جهت اهدافش

تاثيرات و تغييراتى كه اكتبر در جهان ما به وجود . انقالب اكتبر به راستى انقالب بسيار موفقى است

ترين و پربارترين اقدام  ترديد اين انقالب را بايد جسورانه بى. آورده با هيچ انقالبى قابل مقايسه نيست

با اين اقدام بود كه انسان معاصر ناباورى خود را به نظم . ستدر تمام طول تاريخ دان  بشريت زحمتكش

حاكم بر جهان، نظمى كه در آن نابرابرى، محروميت و انقياد اكثريت قاطع مردم امرى طبيعى و ابدى 

توان ديد كه بسيارى  هاى قرن بيستم بهتر مى اكنون در پايانه. ترين شكل ممكن بيان كرد شد، به روشن مى

ترين كشورها در آغاز اين قرن، چقدر نامعقول و  بديهيات جامعه بورژوائى در متمدن ها و از ارزش

ها صورت  ها و باورهاى اكثر ملت هاى عظيمى كه در اين مدت در ارزش دگرگونى. اند ظالمانه بوده

بوده كه نظام حاكم بر جهان را  از هر چيز محصول انقالبات و پيكارهاى زحمتكشانى  گرفته، بيش

انقالب اكتبر نخستين حلقه در زنجيره طوالنى اين انقالبات و . اند ديده قول و غير قابل تحمل مىنامع

هائى  هاى مردمى قرن ماست و به آغاز اين قرن نزديك به دو سوم جمعيت جهان در سرزمين جنبش

ند و اين شد بورژوائى محسوب مى" متمدن"هاى  زيستند كه رسماً يا عمالً مستعمره و مايملك دولت مى

دانستند كه بتوانند در  تر از آن مى تر و نابالغ ها مردم اين كشورها را رسماً و صراحتاً عقب مانده دولت

در چنين شرايطى بود كه اكتبر حق تعيين سرنوشت را . باره سرنوشت خودشان تصميم بگيرند

م درست در رابطه با همين و اين در حالى بود كه انترناسيونال دو. ترين حق هر ملت اعالم كرد بديهى

به حمايت از " متمدن"اعظم رهبران سوسيال دموكراسى ملل   مساله از هم پاشيده بود و بخش

. كشيدند كه تاريخ انسانى تا آن موقع به خود ديده بود، هورا مى  هايشان براى بزرگترين قصابى دولت

كه يكى از اركان اساسى _ شت ملىانقالب اكتبر با دفاع قاطع و بى قيد و شرط از حق تعيين سرنو

اى به بنيادهاى نظام استعمارى حاكم بر جهان را  ترين حمله توده دموكراسى است نه تنها جسورانه

تدارك ديد و سازمان داد، بلكه شعار انترناسيوناليزم پرولترى را در چهار گوشه جهان طرح كرد و 

اكتبر . المللى زحمتكشان به وجود آورد تگى بيناى واقعى براى از بين بردن نفرت مردم و همبس زمينه

ها  دار همه اين جنبش هاى پيشرو قرن ما پيوند زد و به طاليه كارگرى را با تمام جنبش  بود كه جنبش

ها انسان لگد مال شده  ماركسيسم را به ميان ميليون  اكتبر بود كه راه انديشه روشنائى بخش. تبديل كرد

اكتبر بود كه به . شود، آگاه ساخت شان ايجاد مى شگرفى كه با همبستگى گشود و آنان را از نيروى

تمام تاريخ انسانى، الهام   بخش رهائى ترين   جنبش ترين و انبوه هاى دهقانى قرن ما، يعنى عظيم جنگ

بورژوائى را به " عقالنيت"تر از همه اكتبر بود كه خصلت غير انسانى و غير عقالنى  بخشيد و مهم
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ريزى نظامى انسانى و عقالنى را در  ها انسان نشان داد و امكان و ضرورت مبارزه براى پى ميليون

و " دولت رفاه"اگر در دنياى امروز ما حتى بسيارى از بورژواها ناگزيرند از . ها قرار داد برابر آن

كارگران و  دارى هاى اجتماعى دفاع كنند و اگر در بسيارى از كشورهاى متروپل سرمايه اى تامين پاره

اند در اين زمينه دستاوردهائى را از چنگ سرمايه بيرون بكشند، سهمى را كه توفان  زحمتكشان توانسته

كرد كه يكى از   و همچنين نبايد فراموش. كرد  اكتبر در اين ميانه داشته است، نبايد فراموش

  تامين اجتماعى به مراتبسيستم _  شود دستاوردهاى اكتبر كه اين روزها معموالً ناديده گرفته مى

چيزى كه . به وجود آمد" سوسياليسم موجود"ترى بود كه در اتحاد شوروى و ساير كشورهاى  گسترده

هاى اكتبر  با آرمان  بوروكراسى حاكم ناگزير بود به عنوان نشانه مشروعيت خود براى اثبات پيوندش

هاى قرن بيستم حاضر  ى حتى در پايانهدار و اين درست همان چيزى است كه سرمايه. آن را تحمل كند

اتحاد شوروى و " نجات"نخستين درمانى كه براى " بازار آزاد"به تحمل آن نيست و مدافعان سرمايه و 

نكنيم كه اكتبر نخستين انقالبى بود كه   فراموش. كنند، حذف آن است كشورهاى اروپاى شرقى تجويز مى

اى و جهانى براى رهائى زنان  چم خود نشاند و جنبشى تودهشعار برابرى كامل زنان و مردان را بر پر

با . اينها بخشى از نتايج و تغييراتى هستند كه انقالب اكتبر در جهان ما ببار آورده است. سازمان داد

توان دريافت كه بسيارى از تغييراتى كه اكتبر به وجود آورده عمالً بازگشت  ها مى تاملى در باره آن

ها كه با ميلياردها انسان  دارى براى از بين بردن آثار اكتبر ناگزير است نه با ميليون ناپذير و سرمايه

 .بجنگد

 

  رابطه انقالب اكتبر با دولت شوروى 
 
   
ً ذهن   ارتباط با سئوال اول نيست، اين است كه آيا  كند و بى ها را اشغال مى دومين سئوالى كه غالبا

قدرت رسيد، هيچ پيوندى با انقالب اكتبر نداشت؟ طيف مخالفان دولتى كه در اتحاد شوروى به _  حزب

واسطه و طبيعى انقالب اكتبر و استالينيسم را ادامه  دولت استالينى را محصول بى _ اكتبر عموماً حزب

دولت استالينى نيز خود را فرزند طبيعى و _  و البته حزب. دانند منطقى و اجتناب ناپذير لنينيسم مى

اى  غرضانه تاريخ انقالب اكتبر به نحو قانع كننده ولى بررسى بى. كرد اكتبر معرفى مى مشروع انقالب

شدگى و  دولت استالينى نه نتيجه واقعيت يافتن اهداف اكتبر كه محصول مسخ_  دهد كه حزب نشان مى

 اما اگر منكر اين حقيقت نباشيم كه اكتبر از درون خود شكست خورده است و نه با. شكست آن بود

از انقالب ناگزير بايد توضيح بدهيم كه در درون خود اكتبر چه عوامل و عناصرى   بازگشت نظام پيش

الساعه به  حقيقت اين است كه استالينيسم نه به صورت خلق. شدگى يارى رساندند به اين شكست و مسخ
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ب اكتبر شكل چون عنصرى بيگانه به انقالب تحميل شد، بلكه درست در بطن انقال وجود آمد و نه هم

حتى اگر استالينيسم را محصول عوامل خارجى و بيگانه با اكتبر بدانيم باز ناگزير بايد توضيح . گرفت

. اى موثر به وجود بياورد بدهيم كه چرا اكتبر در مقابل اين عناصر خارجى نتوانست، مصونيت و دافعه

گيرى استالينيسم و غلبه  ى براى شكلبايد بپذيريم كه در خود اكتبر ضعفى وجود داشت كه زمينه مساعد

  توان از همان آغاز در نگرش به نظر من اين ضعف اكتبر را مى. بعدى آن بر انقالب به وجود آورد

در حوزه سياسى رهبران اكتبر به حق بر ضرورت . سياسى و اقتصادى رهبرى انقالب مشاهده كرد

اداره دولت و امور عمومى جامعه و  حياتى دموكراسى، شركت فعال و مستقيم مردم در سياست و

ً بر اهميت در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى به عنوان شرط اساسى شكل گيرى دولت  مخصوصا

هاى سياسى به عنوان  ورزيدند؟ اما نه تنها متناسب با آن بر ضرورت آزادى جديد كارگرى تاكيد مى

ثر كارگران و زحمتكشان در سياست شرط حياتى براى قوام و دوام دموكراسى و شركت فعال و مو

كنيم  هاى سياسى صحبت مى وقتى راجع به آزادى. گيرند كنند بلكه گاهى كامالً آن را ناديده مى تاكيد نمى

موسسان يا سلب حق   بايد توجه داشته باشيم كه مساله اصلى در باره درستى يا نادرستى انحالل مجلس

من هنوز هم _  وگيرى از فعاليت احزاب ضد انقالبى نيستداران و جل داران و سرمايه راى از زمين

معتقدم كه بسيارى از آن اقدامات، به عنوان اقداماتى اضطرارى در شرايط ويژه آن روز روسيه، كامالً 

واقعيت اين است كه دولت شوراها حتى عليرغم سلب حق راى از زمينداران، . درست و بجا بودند

نه . هايى بورژوائى آن روز، دولت منتخب اكثريت مردم بود ين جمهورىتر از دمكراتيك  مراتب بيش به

ً به دليل انقالب بزرگى كه حتى خاموش هاى جمعيت را به صحنه  ترين اليه شده  ترين و لگدمال صرفا

چنين به لحاظ نظام انتخاباتى كه انقالب به  سياست و به حمايت فعال نوپاى شوراها كشانده بود، بلكه هم

هاى بورژوائى غالباً نه تنها  ترين دولت بايد بياد بياوريم كه در آن هنگام حتى در دموكراتيك. ردوجود آو

ولى با توفان اكتبر، . اعظم مردان نيز از حق راى و شركت در انتخابات محروم بودند  زنان بلكه بخش

ه بودند بلكه فعاالنه و مند شد ، همه افراد بالغ نه تنها از حق راى بهره كش در روسيه جز اقليت بهره

از بركت همين حمايت فعال و آگاهانه اكثريت قاطع مردم روسيه . كردند روزانه در سياست شركت مى

بود كه دولت شوراها توانست در يك جنگ داخلى سه ساله ضد انقالبى را كه به وسيله چهارده قدرت 

  كنيم قبل از هر چيز به نقش حبت مىهاى سياسى ص وقتى از آزادى. شد، در هم بشكند جهانى حمايت مى

در اينجاست كه . ها در تكوين آگاهى و اراده آزاد و مستقل كارگران و زحمتكشان توجه داريم اين آزادى

هاى سياسى را در قوام و دوام دولت  بينيم رهبران اكتبر و از جمله خود لنين، اهميت حياتى آزادى مى

انقالب را نبايد با يك ضيافت _  گفت دون مى طور كه مائوتسه انترديد هم بى. گيرند كارگرى ناديده مى

كرد كه بدون توجه  كننده شرايط چيزهائى را به رهبران بلشويك تحميل مى فشار فلج. شام عوضى گرفت
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اما مسئله اين است كه رهبران . به آن شرايط غير قابل فهم هستند و در آن شرايط تا حدودى قابل دفاع

توجهى نشان  هاى سياسى بى بعد از پايان جنگ داخلى نيز به اهميت حياتى آزادى حزب بلشويك حتى

را به درستى دريافتند، " نپ"در حالى كه زير فشار شرايط ضرورت  ١٩٢١ها در سال  مثالً آن. دادند

ها را ممنوع اعالم .ار. ها و اس ولى در همان حال فعاليت احزاب سوسياليست ديگر، يعنى منشويك

در حالى كه اين احزاب در دشوارترين روزهاى جنگ داخلى نيز رسماً غير قانونى اعالم نشده  .كردند

هاى كارگرى كه اندكى قبل از غير قانونى شدن احزاب ياد شده در ميان  بحث مربوط به اتحاديه. بودند

كه از تز  در اين بحث نه استالين بلكه تروتسكى بود. ها درگرفت، بحد كافى معروف است خود بلشويك

اما خوب است به . البته لنين با چنين تزى مخالف بود. كرد هاى كارگرى دفاع مى نظامى كردن اتحاديه

ها از دولت  كرد و نه از استقالل كامل آن ها دفاع مى اتحاديه  ياد داشته باشيم كه حتى او نيز نه از آزادى

هاى  هى عمومى رهبران اكتبر به آزادىاين بى توج. ها بود بلكه طرفدار استقاللى محدود براى آن

. گيرى استالينيسم به وجود آورد ترين عناصرى بود كه زمينه مساعدى براى شكل سياسى يكى از مهم

دهند كه هيچ نظام  حقيقت اين است كه نه فقط نظريه ماركسيستى بلكه تمام تجارب تاريخى نشان مى

هاى سياسى،  وجود حدى از آزادى. ى دوام بياوردهاى سياس تواند بدون وجود آزادى دموكراتيكى نمى

بدون دولت دموكراتيك تحت شرايطى قابل تصور است و سابقه تاريخى نيز دارد، اما قوام و دوام دولت 

اين قاعده در مورد دولت كارگرى كه بنا به . هاى سياسى امكان ناپذير است دموكراتيك بدون آزادى

اگر رهبران . اى است به طريق اولى صادق است و همه جانبه تعريف، تجسم و ثمره دموكراسى جامع

كردند و يا دست كم، از فعاليت مستقل احزاب سوسياليست  هاى سياسى را پاسدارى مى اكتبر آزادى

كردند، اكتبر مصونيت و دافعه الزم براى جلوگيرى از استالينيسم را در خود  ديگر جلوگيرى نمى

قتصادى آن چه زمينه مساعدى براى تكوين استالينيسم به وجود آورد، اما در حوزه ا. داد مى  پرورش

ً تمام   عدم مرزبندى قاطع در نگرش غالب رهبران اكتبر با اشتراكى كردن اجبارى و ضربتى تقريبا

فقط در  ١٩١٨ها نخست قصد اشتراكى كردن همه اقتصاد را نداشتند و در سال  با آن كه آن. اقتصاد بود

  كردن اقتصاد زدند، اما زير فشار جنگ داخلى ناگريز شدند بخش  دست به ملىمحدودى   مقياس

خصوصى را تقريباً در تمام صنعت و تجارت ممنوع سازند، مازاد دهقانان را به اجبار از آنان بگيرند 

 اما مساله مهم اين بود كه بسيارى از آنان از اين. و كاركرد پول را در بخشى از اقتصاد از بين ببرند

ً خصلت " كمونيسم جنگى"ناگزيرى يك فضيلت ساختند و  را دستاورد تلقى كردند كه ضرورتا

نشينى موقتى  چون يك عقب را آغاز كنند آن را هم" نپ"بنابراين وقتى ناگزير شدند . اضطرارى نداشت

ً لنين هيچ وقت چنين درك ساده لوحانه. نگريستند مى دوديت او از اول روى لزوم مح. اى نداشت مسلما

كرده   بايست تصميم بگيرد، مشخص هائى را كه دولت مى دولتى كردن اقتصاد تاكيد كرده بود و حوزه
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. دانست را نيز دوره خيلى كوتاه و محدودى نمى" نپ"دهد كه دوره  بود و مطالعه آثار بعدى او نشان مى

تراكى كردن ضربتى تمام با اين همه حتى او نيز به مرزبندى كامالً قاطع و روشنى با طرفداران اش

تر اقتصاد در ميان  به اشتراكى كردن هر چه سريع  البته حقيقت اين است كه گرايش. اقتصاد دست نزد

نه فقط اعضاى حزب بلكه توده كارگران نيز طرفداران زيادى داشت و ايستادگى در برابر مقاومت 

چنين گرايشى براى آينده انقالب و دولت   ابا اين همه، مقابله ب. نيروهاى ضربتى انقالب كار آسانى نبود

درصد جمعيت آن را دهقانان تشكيل  ٩٠زيرا در كشورى كه نزديك به . شوراها اهميت اساسى داشت

وسيعى از جمعيت از   توانست به جدائى بخش دادند، اشتراكى كردن اجبارى فعاليت خصوصى، نمى مى

ه از همين روحيه و همين ابهام در استراتژى در هر حال، با استفاد. دولت شوراها منجر نگردد

اقتصادى بود كه استالين توانست اشتراكى كردن اجبارى را به عنوان الزمه تداوم انقالب قلمداد كند و 

دولت و نابودى شوراهاى كارگران و دهقانان  _ را كه به برقرارى قطعى حزب" انقالب از باال"

البته تاكيد يك جانبه بر نقاط ضعف موجود در . معرفى نمايد "انقالب اكتبر"مشروع   انجاميد، گسترش

اى كه عوامل و شرايط عينى  العاده سياسى و اقتصادى رهبران اكتبر و بى توجهى به فشار خارق  نگرش

اشتباه است . آورند، كمال بى انصافى است المللى بر نخستين دولت كارگرى جهان وارد مى داخلى و بين

ى ناپلئون سرباز انقالب و جمهورى فرانسه و مدافع آتشين كنوانسيون را در اگر زمينه تاجگذار

مسلم است كه عوامل عينى و از جمله اتحاد و فشار . هاى مارا و روبسپير يا روسو جستجو كنيم انديشه

فرزندى انقالب به "بسيار مهمى در تبديل ناپلئون از   هاى ارتجاعى اروپا بر انقالب فرانسه، نقش قدرت

توان ميان ظهور امپراطورى ناپلئون  از بطن انقالب كبير  با اين همه، آيا مى. داشت" دامادى ارتجاع

فرانسه را امرى حتمى و گريز ناپذير تلقى كرد؟ آيا ناپلئون بدون استفاده از عناصر و گرايشاتى كه به 

ا تاج و كاله تبديل شود؟ توانست به امپراطورى ب اى در بطن خود انقالب وجود داشتند، مى صورت نطفه

و . پاسخ مثبت به اين سئوال جز اعتقاد به اجتناب ناپذيرى انحطاط در يك انقالب معناى ديگرى ندارد

 .سازد اين ما را با سومين سئوال مهم در باره اكتبر روبرو مى

 

 آيا اكتبر يك بيراهه است؟
 
 

گفته است كه آيندگان، كمونيسم قرن  اى در باره اوضاع اتحاد شوروى، اخيراً برژنسكى در مصاحبه

شنيدن چنين نظرى از ." آميز ارزيابى خواهند كرد در تحليل نهائى يك توهم بزرگ و جنون"بيستم را 

اما مساله اين است . آور نيست زبان يكى از دشمنان شناخته شده كمونيسم، آن هم در اين روزها، تعجب

ها و  دعاى طرفدارى از ماركسيسم را هم دارند، اما به زبانكه اين روزها كم نيستند كسانى كه ظاهراً ا
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ترين  ترين و به لحاظ سياسى داغ كليدى. كنند تعبيرات مختلف همين نظر را در باره انقالب اكتبر بيان مى

آورد اين است كه آيا اكتبر با ضديت با  ها فشار مى سئوالى كه اكنون در رابطه با اكتبر بر ذهن

مانده و دهقانى اين كشور را به بيراهه نكشاند؟ و آيا كارگران و   كشورى عقبدارى در  سرمايه

دارى  بايد صبر پيشه كنند تا تكامل سرمايه" آسياب به نوبت"زحمتكشان چنين كشورهائى طبق منطق 

ها را فراهم آورد؟ تفسير تاريخ گرايانه خاصى از ماركسيسم  خود شرايطى عينى الزم براى رهائى آن

در انتقاد از . كند كارانه تبديل مى آن را به يك نظريه كامالً محافظه" تحليل علمى"ارد كه به بهانه وجود د

اى كه در نخستين روزهاى انقالب اكتبر در  كارانه بود كه آنتونيوگرامشى در مقاله اين تفسير محافظه

اى به طرفداران  و با اشاره ناميد"  انقالبى عليه كاپيتال كارل ماركس"باره اين انقالب نوشت، آن را 

در روسيه، "كردند يادآورى كرد كه  ماركسيسم با بلشويسم مخالفت مى  چنين تفسيرى كه زير پوشش

در واقع اگر ماركسيسم بنام ضرورت ". بيشتر كتاب بورژوازى بوده است تا پرولتاريا  كاپيتال ماركس

سر تسليم فرود آورند و رهائى خود را در تكامل خواند كه تا رسيدن به هدف  ها را فرا مى تاريخى انسان

ً نظريه بسيار مزخرفى مى خود سرمايه با چنين   بود اما تمام سيستم نظرى ماركس دارى ببينند، قاعدتا

و از )در باره خود روسيه   تصادفاً اظهار نظرهاى ماركس. اى كامالً بيگانه است كارانه تفسير محافظه

و  ١٨٧٧در سال " اونه چسبته ونيه زاپسكى"ت تحريريه نشريه روسى جمله نامه معروف او به هيا

هاى چهارگانه اين نامه كه بعدها به وسيله  و مخصوصاً مّسوده ١٨٨١نامه او به ورا زاسوليج در سال 

دهند كه چنين تفسيرى از نظريه تاريخى او  نشان مى( اند اند و انتشار يافته ريازانف شناسائى شده

اعظم جمعيت انسانى   اين بحث مخصوصاً در شرايط امروز جهان ما كه بخش. ناستمع مزخرف و بى

كشى  ترين اشكال لگدكوب بهره ترين و غيرقابل دارى به غير انسانى در كشورهاى پيرامونى سرمايه

يا حتى انقالب اكتبر برخوردار   سرمايه هستند، از اهميت و حساسيتى به مراتب بيشتر از زمان ماركس

دارى، يعنى چهار پنجم جمعيت سياره ما كه  كسى كه امروز به مردم كشورهاى پيرامونى سرمايه. است

تواند  كند كه راه اكتبر را نرود، نه تنها نمى زنند، توصيه مى در دوزخى تحمل ناپذير دست و پا مى

ربريت را تدارك كند و ب مى  طرفدار تمدن، دموكراسى و پيشرفت باشد، بلكه نقداً دارد بربريت را ستايش

  خواران و تاريك داران و جهان پيام اكتبر تصادفاً جهانى نشده است و كينه تسكين ناپذير سرمايه. بيند مى

. بردگان است  ، جسارت و اعتماد به نفس اكتبر پرچم شورش. انديشان نسبت به اكتبر تصادفى نيست

تواند نسبت به آن  نمى  كس رد و هيچنگ بسته به جايگاه خود طور خاصى به آن مى  بنابراين هركس

كشى و بيدادگرى ادامه دارد و تا اميد و  براى رهائى از بهره  بشريت زحمتكش  و تا تالش. اعتنا بماند بى

تر به نوميدى تبديل نشده  براى ساختن دنيائى بهتر و قابل تحمل  هاى خودش اعتماد او نسبت به توانائى

 !اكتبر پرچم ماست. ماند است، اين پرچم در اهتراز خواهد
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 فصل دوم
 
 

 تزهايى در بارة تحوالت كشورهاى سوسياليستى
 

شان  سابقه تحوالتى كه اكنون در اكثر كشورهاى سوسياليستى جريان دارند، با عمق و گستردگى بى _١

  ها جنبش كنند كه بدون پاسخ به آن چنان مسائل كليدى متعددى را در باره جامعه سوسياليستى طرح مى

. اى روشنى برخوردار باشد و راه خود را با استوارى ادامه بدهد تواند از اهداف برنامه كمونيستى نمى

خياالنه  پاسخ به اين مسائل نه با محكوم كردن عصبى تحوالت كنونى ممكن است و نه با تائيد خوش

معينى باشند، نتيجه  هاى از آن كه محصول فكر و نقشه افراد و گروه  زيرا تحوالت مزبور پيش. ها آن

بنابراين پاسخ به . بحران مزمنى در كشورهاى سوسياليستى موجودند كه اينك تحمل ناپذيرشده است

هاى بحران ياد شده ممكن  مسائل طرح شده تنها با بررسى خونسردانه و شناخت علمى علل و زمينه

 .است

 

ر قابل انتقاد و غير قابل ّرد تلقى كند كه از قبل، هيچ چيز را غي اسلوب بررسى علمى ايجاب مى _٢

تجربى غير قابل وارسى و آزمون و بنابراين هيچ اصل غير قابل ّرد   براى علم هيچ اصل پيش. نكنيم

دقيقاً به اين دليل خصلت علمى دارد كه _ هاى سوسياليستى ديگر ماركسيسم برخالف نظريه. وجود ندارد

كند، بلكه با  اقعيت ناگزير از تطبيق با آن باشد، دفاع نمىاى كه و ساخته  از هيچ طرح اجتماعى از پيش

كشى و ستيز طبقاتى را  يابى به جامعه آزاد از بهره بررسى دقيق جريانات و تحوالت اجتماعى راه دست

بنابراين وفادارى به جوهر علمى و انقالبى ماركسيسم تنها از طريق بررسى و تحليل . دهد نشان مى

راه مقابله با اپورتونيسم پناه بردن به . امكان پذير است  ت اجتماعى مشخصدقيق روند عينى تحوال

چنين كارى . ها به آيات آسمانى نيست هاى آن اتوريته بنيان گذاران ماركسيسم و تبديل نظرات و ارزيابى

ماركسيسم يك علم است، و . نه دفاع از ماركسيسم بلكه رويگردانى از جوهر علمى و انقالبى آن است

هاى انقالب عليه نظامات و نهادهاى بهره كشانه، ستمگرانه  تر از آن، علمى است كه وظيفه دارد راه همم

موجوديت و وظيفه چنين علمى تنها در پيوند دائمى با واقعيت . و تاريك انديشانه موجود را جستجو كند

دائمى براى   در بستر اين تالشكند،  براى نفوذ دائماً عمق يابنده در غناى آن، معنى پيدا مى  و در تالش

تواند اشكال گوناگون  تر واقعيت و دگرگون ساختن آن است كه ماركسيسم مى شناخت هرچه دقيق

كارگرى را در هم   ها در جنبش و مرتجع و تاثيرات آن  كش ها و تقالهاى نظرى طبقات بهره مقاومت

 .بشكند
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منشا بحران : اين مساله اهميت اساسى دارددر بررسى علل بحران كشورهاى سوسياليستى پاسخ ب _٣

را در كجا بايد جستجو كرد، در مبانى نظريه ماركسيستى يا در وضعيت عمومى كشوهاى سوسياليستى 

اند  موجود؟ به عبارت ديگر، آيا اين كشورها چون برنامه سوسياليستى ماركسيسم را به اجرا در آورده

اند برنامه مزبور را بطور كامل عملى  اند يا نتوانسته هاند يا چون نخواست گرفتار چنين وضعى شده

 .سازند

المللى و از جمله كشورهاى سوسياليستى را  كمونيستى بين  ترديدى نيست كه حساب ماركسيسم و جنبش

هاى متقابلشان، غير علمى و  ها و تاثير گذارى ناديده گرفتن پيوند آن. توان كامالً از هم جدا كرد نمى

اما يكسان تلقى . ها تا حدود زيادى با هم گره خورده است است، و سرنوشت سياسى آن گمراه كننده

كمونيستى نيز نادرست و غير علمى است و هر بررسى   كردن تئورى ماركسيستى با پراتيك جنبش

  با مفروض. استقالل نسبى اين دو آغاز كند  كمونيستى ناگزير بايد با پذيرش  علمى در باره مسائل جنبش

دهد كه علت  دانستن اين استقالل نسبى، بررسى همه جانبه اوضاع كشورهاى سوسياليستى نشان مى

اصلى بحران اين كشورها نه عملى شدن برنامه سوسياليستى ماركسيسم، بلكه عملى نشدن آن است، 

نگاهى به مشخصات اساسى برنامه ماركسيسم و مشخصات عمومى نظام اجتماعى موجود در 

 .كند ياليستى، اين حقيقت را روشن مىكشورهاى سوس

 

و لنين و ساير   و انگلس  ات و با صراحت در آثار ماركس آنگونه كه به كر_برنامه ماركسيسم  _٤

ترين مشخصات جامعه سوسياليستى را چنين  اساسى_نظريه پردازان كالسيك ماركسيستى بيان شده 

 :كند ترسيم مى

ها  يعنى امحاى مالكيت خصوصى بر وسائل توليد و انتقال آن. دمالكيت اجتماعى بر وسائل تولي_ الف 

كشى اوال، و سازماندهى آگاهانه با برنامه و  به مالكيت عمومى جامعه، كه بدون آن امحاى بهره

 .توليد اجتماعى ثانياً ناممكن است  ريخت و پاش بى

به اندازه   و به هر كس  نشبه اندازه توا  از هر كس"سازماندهى توليد و توزيع بر پايه اصل _ ب 

 ". كارش

توانند  و تا حدى كه مى_  البته كارى كه مورد نياز جامعه باشد _توانند كار بكنند  يعنى همه كسانى كه مى

به عبارت ديگر جز كسانى كه بنا به مقررات مصوب جامعه از كار . كار بكنند، بايد ملزم به كار باشند

كان، بازنشستگان و معلوالن و غيره، همه مجبورند كار بكنند و در شوند، مانند كود معاف شناخته مى

 .باشد  نيز بايد متناسب با كميت و كيفيت كارش  آمد هر كس
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هاى مردم در تعيين سرنوشت و مسير  يعنى شركت توده. مشاركت مردم در اداره عمومى جامعه_ ج 

دولتى و بر مسئوالنى كه براى اداره هاى  ها بر سطوح مختلف دستگاه حركت جامعه و نظارت فعال آن

بودن مالكيت . مشخصات ياد شده، پيوند تنگاتنگى با يكديگر دارند.امور مختلف جامعه بر ميگزينند

و به هر   به اندازه توانش  از هر كس" اجتماعى بر وسائل توليد، سازماندهى توليد و توزيع بر پايه اصل

ت و همچنين بدون دومى اولى معناى سوسياليستى خود را از غير قابل تصور اس"  كارش به اندازه  كس

دست ميدهد و ميتواند به تكيه گاه استبدادى فراگير تبديل شود كه بى حقى عمومى مردم شرط بقاى آن 

و اين  هر دو بدون مشاركت مردم در اداره عمومى جامعه به سرعت مسخ ميشوند و به مايه . باشد

ماعى تبديل ميگردند و مانع رشد جامعه و ارتقاء شعور اجتماعى مردم فساد و نابرابرى اجت  گسترش

دمكراسى سوسياليستى يا پرولترى نيز بودن اين دو غير قابل تصور است و   و بالعكس. ميشوند

ها نيز در همسازى با مالكيت خصوصى بر وسائل توليد، حداكثر در حد  ترين دمكراسى پيشرفته

توانند به دمكراسى اقتصادى ارتقاء يابند و مداخله مردم  د و هرگز نمىدمكراسى سياسى زندانى ميشون

. ترين مسائل اجتماعى را امكان پذير سازند در مسائل مربوط به سازماندهى توليد، يعنى حياتى

اى با مشخصات ياد شده را تنها از طريق تصرف و تجديد سازمان  ماركسيسم واقعيت يافتن جامعه

پذير ميداند يعنى معتقد است بدون حاكميت  امكان )ديكتاتورى پرولتاريا(بقه كارگرقدرت دولتى بوسيله ط

و ايجاد دستگاهى كه   كش و در هم شكستن دستگاه تسلط سياسى طبقه بهره  كش طبقه مولد بر طبقه بهره

كشى  كن ساختن نظام بهره تضمين كننده تسلط سياسى طبقه مولد جامعه باشد، در هم شكستن و ريشه

بعبارت ديگر ،ديكتاتورى پرولتاريا، يعنى حاكميت طبقه كارگر، شرط الزم براى . مكان ناپذير استا

  اما از نظر ماركسيسم واقعيت يافتن جامعه سوسياليستى پيش. سازماندهى جامعه سوسياليستى است

ت يافتن مادى و عينى الزم براى واقعي هائى نيز الزم دارد كه بدون آنها نميتوان از زمينه شرط

 .شماريم ها را بر مى شرط  در زير، اين پيش. سوسياليسم صحبت كرد

 

 :ها يا شرايط عينى الزم براى موجوديت يافتن يك جامعه سوسياليستى عبارتند از شرط پيش _ ٥

كننده  بدون آن نه تنها مالكيت اجتماعى بر وسايل توليد بى معنى و حتى مختل..اجتماعى شدن كار_  الف

تا . يروهاى توليدى خواهد شد بلكه وجود طبقه كارگر جديد نيز غير قابل تصور خواهد بودتكامل ن

زمانيكه توليد مادى اساسا از طريق واحدهاى خود بسنده و بى ارتباط يا كم ارتباط با همديگر صورت 

و آنها تواند پايه چندان محكمى داشته باشد  ميگيرد، همبودى و همبستگى توليد كنندگان مستقيم نمى

در چنين شرايطى بر قرارى مالكيت . كشان شكل بگيرند توانند بمثابه يك طبقه واحد در مقابل بهره نمى
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بزرگ ،   اى نخواهد داشت و در مقياس نتيجه" ها سوسياليسم صومعه"جمعى بر وسايل توليد جز

 . ابتكارات فردى و رشد توليد را مختل خواهد كرد

سوسياليسم توزيع عادالنه فالكت نيست، بلكه اشتراك در . ى توليدىحد معينى از رشد نيروها_   ب

بدون . بنابراين فقط بر مبناى حد معينى از تكامل نيروهاى توليدى ميتواند بوجود آيد. ثروت است

گيرى انسان تراز نوين يا  نيروهاى توليدى پيشرفته، فراوانى مادى كه يكى از شرايط الزم براى شكل

نيروهاى توليدى پيشرفته و فراوانى مادى نه تنها يكى از . ى است، ناممكن خواهد بودانسان سوسياليست

هاى الزم براى تكامل و  شرط هاى الزم براى ايجاد جامعه سوسياليستى است بلكه يكى از پيش شرط پيش

 .بلوغ جامعه سوسياليستى است

اريخ انسانى امكان پذير ميگردد كه اى از ت جامعه سوسياليستى در مرحله. محيط بين المللى مساعد_  ج

المللى با ايجاد بازار جهانى، تمام كشورها را بهم مرتبط و تا حدود زيادى  صنايع بزرگ و تجارت بين

در چنين شرايطى، چگونگى رابطه با جهان غير سوسياليست، بزرگترين مساله . وابسته كرده است

كم همكارى و اتحاد عمل  وسياليست، مستلزم دستو استقرار و بقاى جامعه س. جامعه سوسياليستى است

دارى است بنابراين در كشورهايى كه از لحاظ اقتصادى،  طبقه كارگر كشورهاى اصلى سرمايه

اجتماعى و نظامى توان مقابله با فشار خصمانه خارجى را نداشته باشند سوسياليسم امكان استقرار 

 .ندارد

سوسياليسم ماركسيستى دقيقاً به اين خاطر . سوسياليستى هستندهاى اساسى ايجاد جامعه  شرط اينها پيش

خصلت علمى دارد كه شرايط مادى الزم براى ايجاد جامعه سوسياليستى را با دقت علمى مورد توجه 

از نظر ماركسيسم . دارى نشان ميدهد سرمايه  گيرى آنها را در روند گسترش قرار ميدهد و زمينه شكل

ه بتوان آنرا صرفاً با اراده افرادى مصمم يا بر انگيختن و سازمان دادن توده سوسياليسم چيزى نيست ك

و   اگر شرايط مادى الزم براى واقعيت يافتن آن وجود نداشته باشد، هر نوع تالش. مردم ايجاد كرد

 .اى براى واقعيت يافتن آن بى نتيجه خواهد ماند فداكارى فردى يا توده

 

جود در كشورهاى سوسياليستى با مشخصات اساسى برنامه ما مشخصات عمومى نظام مو _٦

ترديدى نيست كه اين كشورها . تفاوت كامالً آشكارى دارد_ كه در باال به آنها اشاره شد_ ماركسيسم

هاى تاريخى و فرهنگى زياد، به سطوح مختلفى  هاى بسيار زيادى با هم دارند و عالوه بر تفاوت تفاوت

تعلق دارند و در مراحل توسعه اقتصادى متفاوتى قرار دارند، اما همه آنها از تكامل نيروهاى توليدى 

اجتماعى موجود در اين _ نقاط مشتركى با همديگر دارند كه بايد مشخصات عمومى نظام سياسى

 :ترين طرح چنين است اين مشخصات به كلى. كشورها تلقى گردد
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ار دارد كه مردم، و از جمله طبقه كارگر، اداره تمام امور جامعه زيركنترل يك حزب واحد قر_ الف

هاى ديگر در صورتيكه  احزاب و تشكل. تنها از مجراى آن ميتوانند در اداره امور جامعه شركت كنند

. نه تنها حق مخالفت با حزب حاكم را ندارند، بلكه بايد به رهبرى آن گردن بگذارند_ وجود داشته باشند

تا حدى مجازند كه با مواضع رسمى حزب حاكم مخالفت نداشته آزادى عقايد، مطبوعات و اجتماعات 

ايدئولوژى رسمى و _البته آنگونه كه آخرين مصوبات حزب حاكم آنرا تفسير ميكند_ ماركسيسم . باشند

حزب حاكم نه قدرت سياسى بلكه . هاى فعاليت آن محسوب ميشود خط راهنماى جامعه در تمام حوزه

تماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه را تحت كنترل خود دارد و ساختار آن اج  تماميت امكانات و فعاليت

" با ساختار دولت از باال تا پائين در هم تنيده شده و از پيوند آنها دستگاهى بوجود آمده است كه بايد آنرا

و راه يافتن . مسئوالن مختلف دستگاههاى دولتى عمالً بوسيله حزب تعيين ميشوند. ناميد"دولت_ حزب

شمار اعضاى حزب حاكم در اين كشورها معموالً از ده درصد جمعيت . ه حزب كار آسانى نيستب

در نتيجه، . تواند نظارت فعالى بر رهبرى آن داشته باشد بعالوه، بدنه حزب عمالً نمى. رود فراتر نمى

ممكن نظارت توده مردم بر عملكرد دستگاههاى دولتى و بر مسئوالن امور مختلف جامعه در عمل نا

راه يافتن به درون حزب حاكم تنها راه ارتقاء افراد در هرم اجتماعى است و اعضاى حزب . ميگردد

حاكم از امتيازات و مزاياى زيادى برخوردارند و بنابراين خود حزب در عمل به پاسدار سيستمى از 

 . تبعيضات اجتماعى و اقتصادى تبديل ميشود

ليد در تمام اين كشورها به عنوان يك اصل ترديد ناپذير الغاى مالكيت خصوصى بر وسائل تو_  ب

پذيرفته شده و هر كدام بسته به سطح تكامل نيروهاى توليدى خود، تا آنجا كه ممكن بوده، مالكيت 

ً بر مبناى . اند خصوصى بر وسائل توليد را از ميان برده در همه آنها فعاليت اقتصادى جامعه عمدتا

ولى در همه اين كشورها كنترل اقتصاد عمالً فقط در دست سلسله . ميگرددريزى مركزى تنظيم  برنامه

مراتب حزب حاكم متمركز شده است، و توليد كنندگان مستقيم نه تنها كنترل وسائل توليد را در دست 

از . در خور توجهى داشته باشند  هاى اقتصادى كشور نقش توانند در تعيين سياست ندارند، بلكه حتى نمى

ً شكاف  شته، ميان سياستاين گذ هاى برنامه اقتصادى و نيازها و تقاضاهاى روزمره مردم عموما

اقتصادى غير رسمى ميگردد كه زير كنترل   گيرى وجود دارد كه موجب بوجود آمدن يك بخش چشم

در كشورهاى مختلف " بازار سياه"دامنه اين اقتصاد غير رسمى يا. ريزى مركزى قرار ندارد برنامه

گاه  نيست اما وجود آن در تمام اين كشورها بصورت يك واقعيت نهادى در آمده است كه تكيهيكسان 

" اقتصاد دوم"غير رسمى اقتصاد، در حقيقت  بخش. مادى يك فساد عمومى سازمانيافته محسوب ميشود

 .اين كشورها محسوب ميشود و بصورت همزاد اقتصاد با برنامه عمل ميكند
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شعار رسمى تمام اين " به اندازه كارش  و به هر كس  به اندازه توانش  هركس از" اصل سوسياليستى_  ج

بنا به مقررات حاكم بر اقتصاد رسمى اين . كشورها در سازماندهى توليد و توزيع اقتصادى است

متناسب باشد،   با كارش  كشورها همه آنهائى كه توانائى كار كردن دارند بايد كار بكنند و درآمد هر كس

و هزينه معيشت افراد معاف از كار، . راين حق داشتن كار حق مسلم همه شهروندان محسوب ميشودبناب

از قبيل پيران و بازنشستگان و معلوالن از صندوق تامين اجتماعى داده ميشود، در واقعيت امر نيز 

يستم دارى است،و س اختالف درآمدها در اين كشورها بنحو چشمگيرى كمتر از همه كشورهاى سرمايه

شان،  دارى به لحاظ اقتصادى هم سطح حمايت و تامين اجتماعى آنها، در مقايسه با كشورهاى سرمايه

ً در تمام اين كشورها، نخبگان سياسى متعلق به حزب حاكم از . برترى انكار ناپذيرى دارد اما تقريبا

معمولى غير قابل دستيابى اى برخوردارند و به امكاناتى دسترسى دارند كه با درآمدهاى  امتيازات ويژه

همچنين وجود بازار سياه در تمام اين كشورها نه تنها در آمدهاى بسيار باالئى براى . هستند

آورد، بلكه با دامن زدن و نهادى كردن فساد، بهاى واقعى نيازمنديهاى  دهندگان آن بوجود مى سازمان

درآمدهاى واقعى اكثريت   موجب كاهش مردم از نرخ تعيين شده رسمى را باالتر ميبرد و بدين ترتيب

با يكديگر پيوند _ يعنى امتيازات ويژه بوروكراسى حاكم و بازار سياه_ مردم ميشود، دو عامل ياد شده

كنند و مهمترين عامل انحراف از اصل توزيع سوسياليستى در اين كشورها  دارند، يكديگر را تقويت مى

 .ميباشند

اكم در كشورهاى سوسياليستى موجود با مشخصات اساسى طرح با مقايسه مشخصات عمومى نظام ح

ترين تفاوت ميان اين دو در سازماندهى سياسى  پيشنهادى ماركسيسم، كامالً روشن ميگردد كه اساسى

اساساً با دموكراسى مبتنى بر _   در حاليكه از نظر ماركسيسم كاركرد دولت سوسياليستى. جامعه ميباشد

ى توليدكنندگان مستقيم در دستگاههاى دولت و  توده  الخصوص دان و علىمشاركت فعال همه شهرون

اداره امور عمومى مالزمه دارد، در كشورهاى سوسياليستى موجود چنين مشاركتى عمالً وجود ندارد، 

فقدان نه تنها دمكراسى سوسياليستى بلكه حتى آزاديهاى سياسى بنيادى، ساختار سياسى اين كشورها را 

اى كه الزمه سازمانيابى آگاهانه جامعه سوسياليستى است محروم كرده  خور نهادى شده ساز سيستم پ

بگيرند و در بارة خوب و بد   شهروندان جامعه نميتوانند از دستگاههاى دولتى حساب پس. است

ى نيروها  ترين بخش در نتيجه، ابتكارات توده توليدكنندگان كه اساسى. سياستهاى اتخاذ شده داورى كنند

اين فرسودگى . يابد و سرمايه انسانى جامعه فرسوده ميشود توليدى جامعه هستند، مجال بروز نمى

مخصوصاً در كشورهائى كه به سطح باالترى از تكامل نيروهاى توليدى تعلق دارند، و بنابراين توسعه 

ً خصلت عمقى داشته باشد، حادترين و غيرقابل تحمل اقتصادى فقدان . ددتر ميگر شان بايد عمدتا

دمكراسى سوسياليستى، تا حدودى حتى در ايجاد و بقاى ضعفهاى ديگر كشورهاى سوسياليستى موجود 
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مثالً سيستم تبعيضات و امتيازات جا افتاده در بسيارى از اين كشورها مستقيماً با فقدان . دارد  نيز نقش

 .دمكراسى مالزمه دارد

 

رهاى سوسياليستى موجود با طرح پيشنهادى ماركسيسم اگر بپذيريم كه اوالً نظام حاكم در كشو _٧

ً منشاء اصلى ضعف هاى اين نظام نه در نقاط تشابه آن با طرح  تفاوتهاى چشمگيرى دارد، ثانيا

فاصله :شويم با آن ميباشد، ناگزير با يك مساله اساسى ديگر روبرو مى  ماركسيستى بلكه در نقاط تفاوتش

پيشنهادى ماركسيسم محصول چيست؟ آيا احزاب كمونيست حاكم در گرفتن سوسياليسم موجود از طرح 

اند طرح ماركسيسم را  اين كشورها در نتيجه رويگردانى از ماركسيسم و بى اعتقادى به آن نخواسته

ً يا  عملى سازند يا در زير فشار شرايط و اوضاع نتوانسته اند آنرا عملى سازند؟ آيا اين فاصله اساسا

ل ذهنى بوده است يا عوامل عينى؟ روشن است كه هر پاسخى كه به اين سوال داده عمدتاً محصول عوام

_ اى دست كم بصورت نطفه_حلى براى بحران كشورهاى سوسياليستى موجود را  شود در عين حال راه

ترديدى نيست كه درك . تبليغ ميكند و حل مشكالت كشورهاى مزبور را در راستاى آن امكانپذير ميداند

گذاران ماركسيسم از آن تفاوتهاى آشكارى دارد  اب كمونيست حاكم از سوسياليسم با درك بنياناكثر احز

اما بررسى تاريخ . اند به طرح ماركسيستى وفادار بمانند و با اين اعتبار ميتوان گفت كه آنها نخواسته

ً به انديشه ماركسيستى نشان ميدهد كه احزاب كمونيست حاكم در كشورهاى سوسياليستى موجو د تماما

  جنبش. اند كه مخالف تجديد نظر در مبانى اساسى ماركسيسم است اى از ماركسيسم تعلق داشته شاخه

ساله بر پايه    كمونيستى كه در نيمه قرن دوم  نوزدهم و اوائل قرن بيستم در يك دوره شصت و شش

با اشتعال  ١٩١٤د،در اوت  جهانى نيرومند تبديل شده بو  نظريه ماركسيستى شكل گرفته و به يك جنبش

اعظم آن بعد از   جنگ جهانى اول، در برابر ناسيوناليزم به زانو در آمد و عمالً پراكنده شد و بخش  آتش

  بعد از آن تاريخ جنبش. هاى جنگ نيز هرگز به طرف ماركسيسم باز نگشت پايان يافتن قصابى

يات خود را از سر گرفت كه مخالف از ماركسيستهائى احيا شد و ح  كمونيستى بوسيله آن بخش

سرسخت تجديد نظر در مبانى نظريه ماركسيستى بودند با تاكيد بر انترناسيوناليزم پرولترى و با محكوم 

كمونيستى را احيا كنند،   ساختن زانو زدن رويزيونيستها در مقابل ناسيوناليزم بود كه توانستند جنبش

اين شاخه از ماركسيسم، يعنى شاخه لنينيستى، شكل  همه احزاب كمونيست حاكم بر بستر سنتهاى

همه اين احزاب، الاقل بطور رسمى، هميشه خود را مدافع پايبندى به ارتدوكسى ماركسيسم . اند گرفته

تاريخ اين . اند اند و هيچ يك از آنها خواهان تجديد نظر در مبانى اساسى ماركسيسم نبوده اعالم كرده

در عين پايبندى رسمى به مبانى ماركسيسم بوده كه از طرح سوسياليستى آن  احزاب نشان ميدهد كه آنها

شان، از  آنها عمدتاً در زير فشار شرايط و اوضاع، يعنى عوامل عينى مستقل از اراده. اند فاصله گرفته
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بانى اند كه با م هائى پرداخته گيرى، نظريه ولى البته در توضيح و تعيين اين فاصله. اند آن فاصله گرفته

اند  آنها در دفاع از خود و مشروعيت بخشيدن به حركت خود كوشيده. اساسى ماركسيسم سازگار نيست

گيرى از طرح سوسياليستى ماركسيسم را نه عقب نشينى اضطرارى كه تكامل ماركسيسم  اين فاصله

ياليسم گيرى الگوى عمومى سوس بنابراين به جرأت ميتوان گفت كه علت اصلى فاصله. قلمداد كنند

تنها با . موجود از طرح پيشنهادى ماركسيسم را بايد در شرايط عينى موجوديت سوسياليسم جستجو كرد

گيرى را  در نظر داشتن اين حقيقت است كه ميتوان وزن و جايگاه عوامل ذهنى موثر در اين فاصله

 .بدرستى دريافت

 

گيرى الگوى عمومى سوسياليسم  لتوجه به عوامل زير كه مهمترين عوامل عينى موثر در شك   _ ٨

گيرى آن از طرح سوسياليستى ماركسيسم ميباشند، روشنائى بيشترى به مساله  موجود و فاصله

 :اندازد مى

بينى  ارزيابى و پيش. دارى واقعيت نيافتن انقالب پرولترى در كشورهاى اصلى سرمايه_ الف  

ارزه طبقاتى پرولتاريا به براندازى اين نظام در دارى و مب ماركسيسم اين بوده كه تناقضات نظام سرمايه

ً توضيح و تبيين مبانى اين . دارى منتهى ميگردد كشورهاى اصلى سرمايه نظريه ماركسيستى اساسا

ً براى اين  ً بر پايه اين ارزيابى و عمدتا ارزيابى است و استراتژى انقالبى احزاب ماركسيست اساسا

اند كه كانون اصلى  ردازان كالسيك ماركسيسم بر اين عقيده بودهپ همه نظريه. كشورها تدوين شده بود

. دارى هستند و موتور اصلى آن مبارزه طبقاتى پرولتاريا انقالبات پرولترى كشورهاى اصلى سرمايه

دارى در  نظام سرمايه. اما ارابه تاريخ در طول صد و چهل سال گذشته مسير ديگرى پيموده است

در هيج يك از كشورهاى . رفته و بلوغ پيدا كرده، پايدار مانده است  پيش از همه  كشورهائى كه بيش

دارى، انقالب كارگرى تا كنون نتوانسته به پيروزى برسد، چكسلواكى و آلمان شرقى تنها  اصلى سرمايه

 اند كه انقالب سوسياليستى در آنها به پيروزى رسيده، اما در دارى بوده كشورهاى نسبتاً پيشرفته سرمايه

 .سرخ قابل تصور نبود  ها بدون حضور ارتش گيرى كمونيست هيج يك از آن دو، قدرت

انقالبات سوسياليستى تا كنونى . دارى وقوع انقالبات سوسياليستى در كشورهاى پيرامونى سرمايه_  ب 

دارى  اند، كشورهائى كه شيوه توليد سرمايه دارى به وقوع پيوسته تماماً در كشورهاى پيرامونى سرمايه

در آنها هنوز به مرحله بلوغ كامل نرسيده بوده و در بسيارى از آنها حتى به شيوه توليد مسلط تبديل 

محرك اصلى اين انقالبات نه مبارزه طبقاتى پرولتارياى صنعتى براى سوسياليسم بلكه . نشده بود

به . ملى بوده است دارى و ستم سرمايه هاى تهيدست روستائى و شهرى عليه مناسبات پيش توده  شورش

جرأت ميتوان گفت كه زمينه ايجاد تمام انقالبات قرن بيستم را بايد در مساله دهقانى و مساله ملى 
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اى از اين انقالبات خصلت سوسياليستى بخشيده، اوالً وزن بسيار سنگين و  آنچه به پاره. جستجو كرد

ً دهقانان تهيدست تشنه . تعيين كننده توده تهيدستان ً وجود يك طبقه كارگر به و عمدتا زمين بوده، ثانيا

هاى تهيدست را به عهده گرفته  لحاظ عددى كوچك اما بسيار سياسى شده كه پيشاهنگى مبارزات توده

 . است

كه _ ارزيابى لنينيسم يا جناح انقالبى ماركسيسم. دارى پيشرفته تحوالت مهم در كشورهاى سرمايه_  ج

فت با ماركسيستهاى تجديد نظر طلب و در وفادارى به مبانى در جريان جنگ جهانى اول در مخال

اساسى ماركسيسم، حول نظريه لنين شكل گرفت و با ايجاد انترناسيونال سوم خود را براى سازماندهى 

اين بود _ الوقوع ميديد، آماده ساخت دارى قريب پرولتاريا در انقالباتى كه در كشورهاى پيشرفته سرمايه

دارى در دوره انحصارى موجب ميشود اوالً منازعات امپرياليستى ميان قدرتهاى  كه تحوالت سرمايه

ناپذير امپرياليستى  دارى براى تقسيم سرزمينى جهانى تشديد شود و زمينه جنگهاى اجتناب اصلى سرمايه

و در ميان اين قدرتها را فراهم آورد، ثانياً در نتيجه تسلط انحصارات بر اقتصاد كشورهاى امپرياليستى 

آميختن آنها با دولت، جامعه ميليتاريزه شود، شرايط زندگى توده كارگران بدتر گردد و دمكراسى 

بر مبناى اين ارزيابى بود كه . يابد  صورى بورژوائى كنار گذاشته شده و سركوب طبقه كارگر افزايش

شورهاى كليدى دارى در ك الوقوع انقالب سوسياليستى پرولتاريا و نابودى سرمايه اشتعال قريب

يعنى از سال (از يك ربع قرن  واقعيات تاريخى در يك دوره زمانى بيش. بينى ميشد دارى پيش سرمايه

جنگ جهانى . اول اين ارزيابى را بنحو درخشانى اثبات كرد  بخش)تا پايان جنگ جهانى دوم ١٩١٦

سانى، در نتيجه تناقضات ترين آدمكشى در طول تمام تاريخ تمدن ان سابقه دوم، يعنى بزرگترين و بى

ولى بعد از جنگ جهانى دوم . دارى امپرياليستى و در ميان قدرتهاى اصلى امپرياليستى آغاز شد سرمايه

دارى انحصارى، قدرتهاى امپرياليستى را به روياروئى نظامى نكشانده بلكه  نه تنها تضادهاى سرمايه

است كه اتحاد آنها در مقابله با كشورهاى  از چهل سال  آنها را بهم نزديكتر ساخته و اكنون بيش

دارى دوام آورده است، اتحادى كه خصلت صرفاً نظامى ندارد بلكه  سوسياليستى و انقالبات ضد سرمايه

ها را فقط  دوم ارزيابى كمونيست  اما واقعيت تاريخى، بخش. هاست شامل همكارى تقريباً در همه حوزه

اى از كشورهاى  يخى ياد شده در باال، فاشيستى شدن پارهدر طول دوره تار: تا حدى تائيد كرد

  تا حدى دمكراسى بورژوائى را به عقب راند و گسترش( آلمان،ايتاليا، ژاپن،اسپانيا و غيره)دارى سرمايه

 ١٩٢٩دارى امپرياليستى و بحران بزرگ اقتصادى  مهار گسيخته ميليتاريسم در تمام كشورهاى سرمايه

دارى بشدت زير فشار قرار داد،  و زحمتكشان را در تمام كشورهاى سرمايه شرايط زندگى كارگران

ولى در عين حال نيروى عظيمى را به دفاع از دمكراسى بر انگيخت و طبقه كارگر و اكثريت قاطع 

هاى مردم در مقابل خطر فاشيسم و ميليتاريسم به حمايت از دمكراسى بورژوائى برخاستند و حتى  توده
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وك متخاصم دولتهاى امپرياليستى براى در هم شكستن بلوك فاشيستى، با نخستين دولت يكى از دو بل

ارزيابى ياد   سوسياليستى جهان اتحاد نظامى بوجود آورد، و در دوره بعد از جنگ جهانى دوم بر عكس

دارى پيشرفته بطور روز افزون  انحصارات در تمام وجوه زندگى كشورهاى سرمايه  شده، با آنكه نقش

  تقويت شده، دمكراسى بورژوائى نه تنها عقب نشينى نكرده بلكه بنحوى بى سابقه تعميق و گسترش

در نتيجه، . يافته،و شرايط زندگى مردم و از جمله طبقه كارگر نيز بطور چشمگير بهتر شده است

بحران صرفنظر از (بينى بنيانگذاران انترناسيونال سوم، در تمام دوره چهل ساله اخير برخالف پيش

ً در هيچ يك از كشورهاى اصلى  )اى كشورها در پاره ٦٠سياسى جدى اواخر سالهاى  تقريبا

دارى نشانى از موقعيت انقالبى ديده نشده است و اكنون نيز در افق نزديك چنين چيزى مشهود  سرمايه

تحوالت  از همه معلول  بيش_كم در دوره چهل ساله اخير دست_دارى جهانى دوام نظام سرمايه. نيست

محورهاى . دارى امپرياليستى صورت گرفته است مهمى است كه در اين مدت در كشورهاى سرمايه

اوالً بورژوازى از طريق ايجاد سيستم بانكى و اعتبارى جديد و : اصلى تحوالت مزبور اينها هستند

ر مكانيزم بازار تعبيه اهرمهاى مهمى براى مداخله فعال دولت در اقتصاد توانسته است از تسلط بى مها

دارى را تا حدى تحت كنترل  هاى اقتصادى سرمايه دارى بكاهد و دامنه نوسانات دوره بر اقتصاد سرمايه

ً اقتصاددانان مكتب  ٢٩_٣٢پيامبران اقتصادى بورژوازى از بحران بزرگ . در آورد باينسو، عمدتا

سه اهرمهاى جديد اقتصادى در نتيجه  اند و نه ديگر آدام اسميت، استوار ميل و ژان باتيست كينزى بوده

هركدام بنحوى و با تاكيدات و _ همان روندى بوجود آمده است ك نظريه پردازان مختلف ماركسيسم

در اوائل قرن بيستم مورد توجه قرار داده بودند ، يعنى غلبه انحصارات در _گيريهاى متفاوتى  نتيجه

 .دارى اقتصاد و در هم تنيده شدن آنها با دولت سرمايه

ً بين  المللى شدن سرمايه با آهنگى بى سابقه و در مقياسى بسيار گسترده، موجب ظهور و  ثانيا

گيرى انحصارات فرامليتى شده و همچنين اتحاد پايدار قدرتهاى امپرياليتسى و از بين رفتن  قدرت

شدن سرمايه را درگيريهاى نظامى و روياروئى غير نظامى حاد در ميان آنها بنوبه خود بين المللى 

مهمى از محدوديتهاى اقتصاد ملى را از ميان برده و   بنحوى بى سابقه تسهيل و تسريع ميكند، بخش

ثالثاً در . گذاريها و كانونهاى جديدى براى انباشت سرمايه بوجود آورده است ميدان فراخى براى سرمايه

دارى پيشرفته با شتابى  رهاى سرمايهنتيجه دو محور ياد شده در باال، تكامل نيروهاى توليدى در كشو

ورى كار در اقتصاد آنها را  از گذشته صورت ميگيرد و ظرفيت تكنولوژى عظيم اين كشورها بهره  بيش

با سرعت زياد باال ميبرد و چشم اندازهاى جديدى براى رشد اقتصادى اين كشورها ميگشايد، رابعاً 

اند على رغم موج انقالبات ضد  المللى توانسته ينقدرتهاى امپرياليستى با ايجاد اهرمهاى جديد ب

و با آنكه نظام استعمارى . استعمارى، بسيارى از كشورهاى جهان سوم را زير سلطه خود نگهدارد
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ً همه مستعمرات سابق الاقل به لحاظ صورى و  سابق در دوره بعد از جنگ از هم پاشيده و تقريبا

اى موثر نفوذ و منافع خود را در اين  اى امپرياليستى به شيوهاند، قدرته به استقالل دست يافته_ حقوقى

 اند،  كشورها حفظ كرده

است تعادل ليبرالى پايدارى را در كشورهاى   خامساً در نتيجه محورهاى ياد شده، بورژوازى توانسته

ً بطور  اصلى سرمايه كامل دارى بوجود آورد و شرايطى ايجاد كند كه آزاديهاى بنيادى سياسى تقريبا

آنكه هژمونى بورژوازى به مخاطره بيفتد و در روند انباشت سرمايه اختالل ايجاد  رعايت بشوند بى

 .شود

 .دارى دولتى شدن اجبارى و شتابان اقتصاد بوسيله انقالبات ضد سرمايه_ د

بتاً دارى به سوسياليسم در طول يك دوره زمانى نس بنيانگذاران ماركسيسم معتقد بودند گذار از سرمايه

طوالنى و بصورت گام به گام و تدريجى صورت ميگيرد، به اين ترتيب كه پرولتاريا از طريق يك 

اى و پيروزى در نبرد دمكراسى، نخست قدرت سياسى را در دست ميگيرد و خود را بمثابه  انقالب توده

رژوازى و طبقه حاكم سازمان ميدهد و آنگاه شروع ميكند به خارج كردن وسايل توليد از دست بو

ترديدى نيست كه اين كار در آغاز تنها از طريق قهر . متمركز ساختن آنها در دست دولت پرولترى

ً در مقابل لغو مالكيت خصوصى بر وسايل توليد و  انقالبى امكان پذير است، زيرا بورژوازى قاعدتا

دليل وجودى انقالب تسلط دولت پرولتاريا بر مواضع كليدى اقتصاد مقاومت ميكند و وظيفه اساسى و 

و مسلط ساختن اكثريت جامعه بر وسايل توليد جامعه چيز   كش جز در هم شكستن اين مقاومت طبقه بهره

اما از اين طريق نميتوان تمام اقتصاد را زير كنترل دولت در آورد، زيرا در هر جامعه . ديگرى نيست

ً كوچك و مستقلى وسيعى از جمعيت با تكيه بر بنگاهه  دارى معيشت بخش سرمايه اى اقتصادى نسبتا

ً از اقشار مختلف   تامين ميشود كه دولتى كردن آنها نه تنها با مقاومت اين بخش از جمعيت كه عمدتا

روبرو ميگردد، بلكه اختالفات مهمى در كاركرد عمومى اقتصاد جامعه بوجود _ بورژوازى هستند خرده

خصوصى در اين بخشهاى اقتصادى را فقط بصورت  گذاران ماركسيسم  امحاى مالكيت بنيان. ميآورد

ً تمام انقالبات . دانستند پذير مى تدريجى و از طريق كلكتيويزاسيون داوطلبانه امكان اما تقريبا

اند  ناگزير بوده )ج،.بندهاى الف، ب(دارى قرن بيستم در نتيجه فشار عوامل ياد شده در باال  ضدسرمايه

ن اجبارى و همچنين پرشتاب تقريباً در همه بخشهاى اقتصاد ملى دست به كلكتيويزه كردن و دولتى كرد

ً در كشورهاى پيرامونى سرمايه. بزنند اند، بعد از پيروزى  دارى صورت گرفته اين انقالبات كه عمدتا

ً در دور باطلى گرفتار شده ديناميك فشار فزاينده بر دولت . اند نخستين و تصرف قدرت سياسى، غالبا

 :ترين بيان چنين است اين دور باطل به خالصهانقالبى در 
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جهانى بر   خصمانه بورژوازى را در مقياس  دارى بالفاصله واكنش هر انقالب ضد سرمايه_ اوالً 

  انگيزد، محاصره و تحريم يا دست كم اعمال فشار اقتصادى از اجزاء طبيعى و قطعى اين واكنش مى

دارى قرن بيستم نشان ميدهد كه انقالب هر قدر  ضدسرمايه تجربه تاكنونى تمام انقالبات. خصمانه است

  اين واكنش. انگيزد خصمانه تندترى از طرف جهان بورژوازى بر مى  راديكالتر باشد، واكنش

ً در دوره بعد از جنگ جهانى دوم كه همه قدرتهاى امپرياليستى اتحاد پايدارى با همديگر  مخصوصا

دارى پيوندهاى  بنابراين هر انقالب ضدسرمايه. ر نشان داده شده استت تر و يكپارچه اند، هماهنگ داشته

غالب و نيرومند اقتصاد   دارى، يعنى بخش اقتصادى كشور انقالبى را با اكثريت كشورهاى سرمايه

 )Autarky(جهانى، قطع يا تضعيف ميكند و به درجات مختلف آنرا بطرف خود بستگى اقتصادى

پشتى همه جانبه با  اند از طريق هم انى دوم دولتهاى سوسياليستى كوشيدهگرچه بعد از جنگ جه. ميراند

اند فشار ناشى از محروميت از  يكديگر اين محاصره اقتصادى را بشكنند ولى اين همكاريها نتوانسته

در نتيجه، به جرأت ميتوان گفت كه در دوره هفتاد ساله . المللى اقتصادى را از بين ببرند تقسيم كار بين

كرده  المللى شدن اقتصاد كشورهاى سوسياليستى را تقويت نمى شته، ساختمان سوسياليسم نه تنها بينگذ

گذاران ماركسيسم  نياز به گفتن ندارد كه بنيان. بلكه عمالً آنرا در ديوارهاى ملى محصور ساخته است

 .اين روند را از سوسياليزه شدن اقتصاد انتظار داشتند  درست عكس

 ً المللى، انقالب ناگزير ميشود قدرت دفاعى خود  خصمانه بورژوازى داخلى و بين  قابل واكنشدر م_ ثانيا

و . را تقويت كند و اين بطور طبيعى و گريزناپذير به ميليتاريزه شدن انقالب و جامعه انقالبى مى انجامد

هزينه سنگين و گاهى . تر باشد، روند ميليتاريزاسيون نيرومندتر است اى هر قدر انقالب راديكالتر و توده

دارى و خلقى قرن بيستم بوده  هاى ثابت تمام انقالبات ضد سرمايه حتى كمر شكن دفاعى، يكى از هزينه

دارى قرن  انتظار بنيانگذاران ماركسيسم، انقالبات خلقى و ضد سرمايه  در نتيجه، درست بر عكس. است

 .بوجود بياورند" دولت ارزان"اند بيستم نتوانسته

 ً ً تكامل يابنده يكى از پيش_ ثالثا هاى اساسى و گريز ناپذير  شرط  نيروهاى توليدى تكامل يافته و دائما

ً با  دارى در كشورهاى پيرامونى سرمايه انقالبات ضدسرمايه. ساختمان سوسياليسم است دارى عموما

ت يك استراتژى بنابراين استراتژى اقتصادى آنها، ناگزير خصل. شرطى روبرو ميشوند فقدان چنين پيش

" انباشت اوليه سوسياليستى"توسعه را پيدا ميكند و همه آنها مجبور ميشوند يك دوران دشوار و دردناك

يعنى توليد وسايل توليدى و _ يك اقتصاد  را از سر بگذرانند، دورانى كه با تاكيد بر تقويت شتابان بخش

ها و  جوئى وع استراتژى صرفهاجراى اين ن. ميگردد  مصرف، مشخص  بنابراين فشار بر بخش

طلبد و مخصوصاً اگر با محاصره اقتصادى و ضرورت تقويت قدرت دفاعى توام  فداكاريهاى زيادى مى

 . تر و دردناكتر ميشود اجتماعى آن بمراتب گسترده  گردد، عوارض
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 ً كم   صوصدارى نتواند يك سيستم حمايت اجتماعى براى توده مردم و بخ اگر انقالب ضدسرمايه_ رابعا

خواهد كرد و   پذيرترين اقشار جامعه بوجود آورد، مسلماً دليل وجودى خود را نقض درآمدترين و آسيب

هيچ دولت كارگرى نميتواند،پاسدار شرايط . دولت پرولترى را از پايه طبقاتى آن جدا خواهد ساخت

دارى قرن بيستم  البات ضدسرمايهبنابراين انق. جامعه باشد  توليد كننده و زحمتكش  استثمار و فالكت توده

اند و همگى آنها در  عليرغم تمام دشواريهاى موجود همگى يك سيستم حمايت اجتماعى بوجود آورده

بيشترى از توليد ملى را   شان، بخش دارى به لحاظ اقتصادى هم سطح مقايسه با كشورهاى سرمايه

طلق بودجه تامين اجتماعى بسيارى از البته قدر م. صرف حمايت از شرايط زندگى زحمتكشان ميكنند

توانست  دارى بسيار نازل است و جز اين نيز نمى اين كشورها در مقايسه با كشورهاى پيشرفته سرمايه

در هر حال هزينه سيستم تامين اجتماعى اين . باشد زيرا فقط از ثروت توليد شده ميتوان هزينه كرد

كند بلكه فقط در دراز  توليدى اقتصاد را تقويت نمىكشورها به لحاظ اقتصادى در كوتاه مدت قدرت 

گذشته از اين، در شرايطى كه نيروهاى توليدى . ورى كار اثر بگذارد بهره  مدت ميتواند بر افزايش

مهمى از بودجه حمايت اجتماعى ناگزير بايد بصورت سوبسيد وسائل   كشور پيشرفته نباشند، بخش

بنابراين دولت ناگزير ميشود . هزينه شود_ آنها قرار دارد  راساصلى معيشت مردم كه مواد غذائى در 

 .نظارت دقيقى بر بهاى مواد مزبور داشته باشد

 ً آيد كه در آن چگونگى توليد و توزيع  در نتيجه مجموعه اين عوامل تعادل حساسى بوجود مى_ خامسا

  وچك و متوسط در اين بخشبنگاههاى اقتصادى ك. وسائل اصلى معيشت اهميت بسيار زيادى پيدا ميكند

آنها واقعاً تعيين كننده   دارى نقش بسيار مهمى دارند و مخصوصاً در كشورهاى پيرامونى سرمايه  نقش

 ً " كاالهاى دستمزدى"است، و نه تنها محصوالت كشاورزى بلكه غالب مواد و خدماتى كه اصطالحا

ً از طريق واحدهاى اقتصادى كوچك و مت وسط توليد و ارائه ميشوند، زير فشار ناميده ميشود، عمدتا

  واكنش. شرايط بوجود آمده، دولت ناگزير ميشود قدرت مانور اين بنگاهها را محدود و محدودتر سازد

اما سياست كلكتيويزه . دفاعى آنها دولت را ناگزير ميكند كه به كلكتيويزه كردن اجبارى آنها رو بياورد

ايط ياد شده اتخاذ ميگردد، بنوبه خود يك سلسله مشكالت كردن اجبارى كه معموالً تحت فشار شر

با الغاى مالكيت خصوصى در بخشى كه كار هنوز به حد كافى : آورد دار ديگرى بوجود مى دامنه

اجتماعى نشده است، موتور فعاليت اقتصادى بنگاه كوچك دچار اختالل ميگردد، توليد مواد مصرفى 

بوروكراسى لخت   و ميشود، كنترل عجوالنه دولتى بر اين بخشاساسى با اختالالت و ركود جدى روبر

توجهى به سليقه مصرف كننده يكى از مشخصات اصلى آنست و در  آورد كه بى اى بوجود مى و فرساينده

، يعنى از بين رفتن قدرت انتخاب او، كيفيت كاال و خدمات پائين "حاكميت مصرف كننده" نتيجه نقض

 .آيد و نارضائى عمومى بطور اجتناب ناپذير بدنبال مى آيد، بازار سياه،فساد مى
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اى  تعيين كننده  گيرى مشخصات سوسياليسم موجود نقش عوامل عينى ياد شده در باال در شكل _٩

. مهم عوامل ذهنى باشد  اند، اما تاكيد بر اهميت اين عوامل نبايد موجب بى توجهى به نقش داشته

تر،  نى، سوسياليسم موجود ميتوانست نظامى باشد بسيار دمكراتيكرغم تمام مشكالت و موانع عي على

اگر اولويت و ضرورت حياتى دمكراسى در سازماندهى . تر و كارآتر از آنچه اكنون هست انسانى

جامعه سوسياليستى رعايت ميشد، امكانات و فرصتهاى عظيمى بوجود ميامد كه به كمك آنها ميشد با 

در طول حيات هفتاد ساله سوسياليسم موجود . به مراتب بهترى مقابله كردمشكالت و موانع عينى بنحو 

و مخصوصاً از پايان جنگ جهانى دوم باينسو، فرصتهاى مهمى براى تغيير مسير حوادث وجود داشته 

گرى و لختى احزاب كمونيست حاكم بر كشورهاى سوسياليستى و بى توجهى  اما متاسفانه ذهنى. است

_ ترديد خود محصول گريز ناپذير فقدان دمكراسى در اين كشورهاست زندگى كه بى آنها به واقعيتهاى

حقيقت اين است كه دريافت حزب كمونيست اتحاد . موجب از دست رفتن همه آن فرصتها شده است

شوروى از سوسياليسم كه در طى نخستين دهه حيات حكومت شوروى زير فشار و محاصره امپرياليسم 

ه استالين به سطح يك نظريه عمومى در باره سوسياليسم ارتقا يافت، در اين زمينه شكل گرفت و در دور

جهانى كمونيستى و   نفوذ معنوى حزب كمونيست اتحاد شوروى در جنبش. سهم بسيار مهمى داشته است

قدرت جهانى دولت شوروى، در تبديل دريافت و تجربه اين حزب بيك الگوى عمومى بى چون و چرا 

 .تحميل كرده است )در اروپاى شرقى(اى از كشورها بوده و حتى آنرا به پاره بسيار موثر

 

گيرى ضعفهاى سوسياليسم موجود  در شكل )٨در تز (اگر بپذيريم كه عوامل عينى ياد شده در باال _١٠

ترين ضعف آنست كه بدون بر  اند و اگر بپذيريم كه فقدان دمكراسى اساسى اى داشته كننده تعيين  نقش

اى از ميان برد، بايد قبول كنيم كه سازماندهى  ساختن آن ضعفهاى ديگر را نميتوان بطور ريشه طرف

. سياسى كشورهاى سوسياليستى موجود را تنها با توجه به اين عوامل ميتوان بطور اساسى تغيير داد

. طلبد مىاى مادى  قطعاً شالوده  سازماندهى دمكراسى بطور عموم و دمكراسى سوسياليستى بطور اخص

ً با تصحيح ايدئولوژيك حزب حاكم و اعالم وفادارى  دمكراسى سوسياليستى چيزى نيست كه صرفا

بويژه بايد توجه داشت كه بر خالف . واسطه مردم بتواند ايجاد شود صادقانه آن به اصل حاكميت بى

و به شرط   كش هرهدمكراسى بورژوائى كه رعايت آزاديهاى سياسى را بر پايه ديكتاتورى توليدى طبقه ب

. حفظ ديكتاتورى مزبور تضمين ميكند، دمكراسى سوسياليستى ناگزير است خصلت فراگير داشته باشد

ً بايد توليدكننده  زيرا دمكراسى سوسياليستى كه مبتنى بر مالكيت اجتماعى وسايل توليد است ضرورتا

ارگران در حاليكه اكثريت توده در جامعه سوسياليستى ك. مستقيم را به عامل انباشت نيز تبديل كند
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و اين در شرايطى كه . مصرف كننده را تشكيل ميدهند بايد نسبت انباشت مصرف را نيز تعيين كنند

نيروهاى توليدى بحد كافى تكامل يافته نباشند و كار بحد كافى اجتماعى نشده باشد و در نتيجه شهروندان 

خودار نباشند، به آسانى ميتواند انباشت را به مسئوليت اجتماعى كافى بر  جامعه از آگاهى و حس

با . مخاطره بيندازد و بنابراين تكامل پيشرونده نيروهاى توليدى و رشد مداوم اقتصادى را مختل سازد

توجه به اين حقيقت، سازماندهى دمكراسى سوسياليستى بر پايه تعادل سياسى معينى امكان پذير است كه 

  هاى اجتماعى، اقتصادى و بين المللى متناسب با شرايط مشخص ز سياستتنها از طريق تلفيق مناسبى ا

از اينرو، الگوى سوسياليسم موجود در صورتى ميتواند به . هر كشور سوسياليستى ميتواند برقرار گردد

هاى عينى جهان  طرح ترسيم شده در برنامه سوسياليستى نزديك شود كه بتواند با در نظر گرفتن واقعيت

ادل سوسياليستى مطلوب براى مداخله فعال همه شهروندان در سازماندهى سياسى جامعه را معاصر تع

ً چنين تعادلى با اين يا آن اقدام منفرد و يك جانبه در حوزه سياسى يا اقتصادى قابل .بوجود آورد طبعا

 .دها باش اى است كه ناظر به همه حوزه حصول نيست، بلكه مستلزم يك استراتژى بازسازى جامعه

 

هاى عينى اين تناقضات، استراتژى  با توجه به تناقضات سوسياليسم موجود و علل و زمينه _ ١١

 . هاى زير را در بر بگيرد بازسازى آن ضرورتاً بايد حوزه

ريزى دمكراسى سوسياليستى، كه مستلزم ايجاد يك ماشين دولتى است كه مداخله فعال توده  پايه_ الف

بدون اين دمكراسى، اهرم اساسى . ره امور عمومى جامعه امكان پذير سازدتوليد كنندگان را در ادا

جامعه سوسياليستى، يعنى طبقه توليدكننده يا عامل انسانى سوسياليسم، از تكامل باز خواهد ماند و همه 

حاكميت بى واسطه توليدكنندگان ،يعنى اكثريت قاطع مردم، يكى از شرايط . چيز ناممكن خواهد شد

اى  هاى آزاد توده اين دمكراسى فقط از طريق تشكل. جوديت و تكامل سوسياليسم استضرورى مو

. گوناگون توليدكنندگان، يعنى از طريق سازمانيابى طبقه كارگر بمثابه طبقه حاكم امكان پذير است

قيد و شرط  وجود چنين تشكلهائى بدون برخوردارى شهروندان جامعه سوسياليستى از آزاديهاى بى

درست است كه پرولتاريا از طريق دمكراسى بورژوائى نميتواند به . عمالً ناممكن خواهد بودسياسى 

طبقه حاكم تبديل شود، بلكه ناگزير است با در هم شكستن ماشين دولتى بورژوائى كه حافظ تشكل 

اقتصادى بورژوازى بمثابه طبقه حاكم است، ساختار سياسى را به نفع خود تجديد سازمان _اجتماعى

يد از بورژوازى نيز نميتواند خود را بمثابه   بدهد، اما صرفاً با در هم شكستن دولت بورژوائى و خلع

پذير است نه با نفى آن و  اين كار با فراتر رفتن از دمكراسى بورژوائى امكان. طبقه حاكم سازمان بدهد

ه مالكيت عمومى وسايل هاى بى قيد و شرط سياسى بر پاي سقوط به سطحى نازلتر از آن، وجود آزادى

البته همانطور كه در باال گفته شد،استقرار دمكراسى سوسياليستى . توليد اين شرط الزم را تضمين ميكند
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ريزى دمكراسى سوسياليستى متناسب با  بنابراين پايه.هاى مادى آن امكان ناپذير است بدون ايجاد پايه

ظار دمكراسى سوسياليستى متعالى در جامعه برود و انت  هاى مادى آن ميتواند پيش تحكيم زمينه

المللى منگنه شده است، جز خيال پردازى چيز  اى كه زير فشار عوامل گوناگون داخلى و بين مانده عقب

 .ديگرى نيست

 .ايجاد تناسب ميان دولتى و اشتراكى شدن اقتصاد و سطح تكامل نيروهاى توليدى جامعه_ ب

اى اقتصاد اگر با سطح تكامل نيروهاى توليدى،  زماندهى برنامهمالكيت عمومى بر وسايل توليد و سا

درجه اجتماعى شدن كار و همچنين مقتضيات تقسيم كار بين المللى تناسب نداشته باشد، نتايج نامطلوب 

بى . را ميتوان در كشورهاى سوسياليستى موجود مشاهده كرد  هايش آورد كه نمونه مخربى بوجود مى

دى جامعه سوسياليستى را به جاى آنكه به جامعه فراوانى فزاينده تبديل كند به جامعه توجهى باين قانونمن

مسئوليت اجتماعى قوى نميتواند   اى انسان آگاه و با حس در چنين جامعه. كميابى دائمى مبدل ميسازد

ان صرفاً اى كامالًعلمى اثبات كرده است كه انسان تراز نوين را نميتو ماركسيسم به شيوه. پرورده شود

از هر چيز   داد، بلكه چنين انسانى بيش  از طريق موعظه و تزكيه و تزريق ايدئولوژيك پرورش

بنابراين كشورهاى سوسياليستى موجود با . محصول فراوانى و سطح باالى زندگى مادى اجتماعى است

اشتراكى كردن هائى را كه در متمركز و  روى توجه به شرايطى كه در آن قرار دارند ناگزير زياده

اقتصاد صورت گرفته است تعديل كنند و ضمن حفظ مالكيت عمومى در مواضع كليدى اقتصاد، بسته به 

ترديدى نيست كه مكانيزم بازار . شرايط سطح تكامل اقتصادشان، استفاده از مكانيزم بازار را بپذيرند

ودتر نشود، نتايج كامالً معكوسى شدن بيشتر كار، محد اگر متناسب با تكامل نيروهاى توليدى و اجتماعى

اى از  گيرى مجدد طبقه و همچنين استفاده از مكانيزم بازار شرايط بقا يا موجبات شكل. ببار مياورد

آورد كه اگر نيروى اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيكشان از حد معينى  بورژواها كوچك را فراهم مى

مى پردازند و به ضديت با دولت پرولترى و  فراتر برود، به سازماندهى اقدامات ضد سوسياليستى

كه تشكل طبقه توليد كننده مستقيم را پاسدارى و _دمكراسى سوسياليستى.خيزند شرايط وجودى آن بر مى

آورد و به طبقه توليد  بهترين و موثرترين راه مقابله با اين خطرات را نيز فراهم مى_ تضمين ميكند

كسانى كه بدون توجه به . حاكم از شرايط حاكميت خود دفاع كندكننده امكان ميدهد كه بمثابه طبقه 

مشكالت اقتصادى و اجتماعى كشورهاى سوسياليستى موجود، بنام دفاع از ماركسيسم هر نوع استفاده 

از مكانيزم بازار را در اين كشورها محكوم ميكنند، به اولين چيزى كه بى توجهى ميكنند، مبانى 

 .سوسياليسم ماركسيستى است

 .دارى جهانى فشارهاى اقتصادى،سياسى و نظامى سرمايه  مبارزه براى كاهش_  ج



٣١ 

  

دارى  همانطور كه گفته شد كشورهاى سوسياليستى موجود زير فشار قدرت عظيم اقتصاد سرمايه

شوند و عمالً در خود بستگى اقتصادى  المللى اقتصادى محروم مى جهانى، از مزاياى تقسيم كار بين

  گرفتار ميگردند و زير فشار زرادخانه نظامى گسترده اتحاد قدرتهاى امپرياليستى، بخش اى كننده فلج

ً فرساينده اين فشارهاى   كاهش. اى از توليد ملى خود را صرف هزينه دفاعى ميكنند عظيم و واقعا

خته و فرساينده كه در طول دوره هفتاد ساله گذشته، سوسياليسم موجود را به تناقضات عميقى گرفتار سا

المللى پر تحرك براى تغيير  اند، جز از طريق اتخاذ يك استراتژى بين اكنون غير قابل تحمل شده

. اند، ممكن نيست المللى دو قطبى كه از پايان جنگ جهانى دوم باين سو شكل گرفته بنديهاى بين بلوك

ابل سوسياليسم موجود كشورهاى سوسياليستى بايد براى شكستن اتحادى كه قدرتهاى امپرياليستى در مق

در صورتى ميتواند موفق شود كه   اين تالش. كنند  اند، تالش دارى بوجود آورده و انقالبات ضد سرمايه

در عين تحكيم و تقويت پيوند كشورهاى سوسياليستى با جنبشهاى انقالبى كارگران و زحمتكشان جهان 

پيوند اين _ هانى سرمايه را تشكيل ميدهندكشى نظام ج كه داغترين كانونهاى انقالبى عليه بهره_ سوم

دارى امپرياليستى نيز بازسازى و تقويت  كشورها را با طبقه كارگر و زحمتكشان كشورهاى سرمايه

اى مسلماً ميتواند دست كم طرحهاى تعرضى بورژوازى امپرياليستى را، حتى  چنين اتحاد گسترده. كند

و زمينه تقويت نيروهاى سوسياليستى را در كشورهاى  در خود كشورهاى امپرياليستى زير فشار ببرد

. اند فراهم بياورد كه بعد از جنگ جهانى دوم بطور دائم تضعيف و پراكنده شده_ دارى پيشرفته سرمايه

خواهانه  چنين اتحادى بى آنكه نافى ديپلماسى فعال ميان دولتها باشد، مستلزم توجه به جنبشهاى ترقى

اى  هاى توده اتحاد با جنبش. براى ارتقا آگاهى آنهاست  جهان و تالش سراسر  هاى زحمتكش توده

ً واكنش ً مستلزم حمايت نظامى از آنها نيست و بنابراين ضرورتا عمومى امپرياليستى را بر   ضرورتا

نبايد از دولتهاى سوسياليستى موجود انتظار داشته باشد كه بجاى آنها و براى آنها   هيچ كس. انگيزد نمى

هاى كارگران و زحمتكشان حق دارند انتظار داشته باشند كه اين كشورها مدافع و  اما توده. ب كنندانقال

 .اى زحمتكشان باشند حامى دمكراسى و سوسياليسم و اراده توده

 

بحرانى كه اينك كشورهاى سوسياليستى موجود را فرا گرفته است محصول جدائى سوسياليسم از  _١٢

راه حل اين بحران بازگشت به عقب . انديشه برابرى از انديشه آزادى استدمكراسى و بيگانه شدن 

بخشيدن به الگوى كنونى، هيچكدام نميتواند اين   دارى و نه خلوص نيست، نه بازگشت به سرمايه

پايان دادن به جدائى سوسياليسم و دمكراسى و تجديد سازمان . كشورها را از تنگناى كنونى برهاند

يه آزاديهاى كامل سياسى و مداخله مردم هر كشور در اداره امور عمومى جامعه، تنها سوسياليسم بر پا

بنابراين بازسازى انقالبى و . راه انقالبى و مترقى ممكن براى بيرون آمدن از بحران كنونى است
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. دمكراتيك اين كشورها تنها در راستاى راهى كه ماركسيسم و لنينيسم نشان ميدهد امكان پذير است

شكى نيست . بازسازى حزب كمونيست اتحاد شوروى در مجموع در چنين راستائى حركت ميكند  بشجن

در بطن خود تناقضات زيادى دارد و در متن يك مبارزه طبقاتى حاد و همه جانبه، با   كه اين جنبش

گيرى عمومى آن در راستاى تقويت  با اين همه جهت. ميرود  نوسانات و تشنجات فراوانى پيش

هاى حزب كمونيست اتحاد شوروى در  تغيير در جهت گيرى. ياليسم و بنابراين اميدوار كننده استسوس

هاى مختلف، دگرگونيهاى بزرگى را در اتحاد شوروى، در ساير كشورهاى سوسياليستى و در  عرصه

و تواند بدون ريخت  اين دگرگونيهاى بزرگ نمى. جهانى كمونيستى ببار آورده و خواهد آورد  جنبش

اما هيچ . بروند  كمونيستى و كارگرى در اينجا و آنجا، پيش  و حتى بدون ضربات جدى به جنبش  پاش

يك از اين تلفات نميتواند و نبايد ضرورت بازسازى سوسياليسم موجود و ضرورت رهائى از تناقضات 

باال اشاره شد، اگر جهت بازسازى بايد در راستائى باشد كه به محورهاى اصلى آن در . آنرا نفى كند

بازسازى تعيين شود و در همه جا و در همه   آهنگ پيشروى آن نميتواند بدون توجه به شرايط متناقض

بازسازى بايد ضمن دفاع از دستاوردهاى سوسياليسم، ضعفها و انحرافات آنرا . ها يكسان باشد عرصه

ليسم و دمكراسى نميتوانند در برود كه بورژوازى جهانى و دشمنان سوسيا  از بين ببرد و بنحوى پيش

ترديدى نيست كه بازسازى . بردارى كنند دارى از آن بهره كشى سرمايه جهت تقويت نظام بهره

سوسياليسم موجود با تناقضاتى كه در بر دارد، به نظريه پردازيها و توجيه تراشيهاى رنگارنگ در 

برخورد انتقادى با اين . خواهد زد در خود احزاب حاكم دامن  كمونيستى و از جمله و بخصوص  جنبش

 .هاست پردازيها مسلماً يك ضرورت و وظيفه انقالبى كمونيست نوع نظريه

ايدئولوژيك بورژوازى در سراسر جهان   بحران سوسياليسم موجود فرصت مناسبى براى تعرض _١٣

ان كمونيسم و صداى دارى اين بحران را پاي گران و مدافعان سرمايه هم اكنون آوازه. بوجود آورده است

اى ميكوشند برترى و حقانيت  در اين فرصت عده. نامند لنينيسم مى  مرگ ماركسيسم و بخصوص  ناقوس

اى ميخواهند بيهودگى انقالبات پرولترى در كشورهاى پيرامونى را  دارى را نتيجه بگيرند و عده سرمايه

  زود است و تالش" جهان سوم"شورهاىدارى براى ك آنها ميگويند انقالبات ضد سرمايه. اثبات كنند

اما زندگى منطق ديگرى دارد و انسان ! بيهوده"متروپل"دارى در كشورهاى براى پايان دادن به سرمايه

. معاصر، نظام كنونى مسلط بر جهان را بسيار نامعقول، كامالً غير عادالنه و غير قابل تحمل مى يابد

وم به فالكت و اسارت است و تمدن معاصر با سرعتى كم چهار پنجم بشريت محك در اين نظام، دست

اى كه در افق بى واسطه ديده ميشوند  ابرهاى تيره. ميرود  شتابنده به طرف بربريتى تمام عيار پيش

دارى، يعنى  نظام جهانى سرمايه. كنند موجوديت تبار انسانى و قابليت زيست در سياره ما را تهديد مى

در شرايطى كه انسان . زاست ل مستقيم اين وضع انفجارآميز و فالكتنظام حاكم بر جهان ما، مسئو
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اى نميتوان حقانيت  ريزد، با هيچ سفسطه كند و برنامه مى مى  هاى ديگر تالش براى سفر به سياره

ريزى و سازماندهى آگاهانه در زندگى اقتصادى و اجتماعى انسان را  خودبخودى و گريز از برنامه

كشى و استبداد بدهد تا شكوفائى  پنجم بشريت نميتواند فعالً تن به فالكت و بهره چهار. موجه نشان داد

عملى شدن اين سناريو ! دارى در كشورهاى پيرامونى اسباب رفاه و سعادت آنها را فراهم آورد سرمايه

مام المللى بر جهان اوالً،با متالشى ساختن ت دارى انحصارى بين تسلط سرمايه. نه ممكن است نه معقول

هاى سنتى كشورهاى دنياى سوم و گستراندن روابط كاالئى در سراسر جهان، در عمل توده عظيم  نظام

ً رابطه كشورهاى . صحنه تاريخ رانده است  تهيدستان را به مقابله با نظام ظالمانه موجود به پيش ثانيا

دارى را به روى  سرمايهدارى راه پيشرفت از طريق شيوه توليد  متروپل با كشورهاى پيرامونى سرمايه

ً نظام مالى بين المللى كه اينك سيستم جهانى سرمايه. اكثريت قاطع اين كشورها بسته است دارى  ثالثا

نظامى است كه با _نظامى كه در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم اثرى از آن نبود_بوجود آورده

آزادى "كند و افع بورژوازى پاسدارى مىطرح و نقشه متمركز به اقتصاد جهانى سمت ميدهد، از من

در چنين شرايطى حقانيت و . اى رنگ پريده تبديل مينمايد را به افسانه" كارآيى مكانيزم بازار"و" رقابت

مبارزه براى چنين نظام . از هر زمان ديگر خود را نشان ميدهد  ضرورت حياتى سوسياليسم بيش

نفى تمام . اوائل قرن حاضر نشان داده است قابل تصور است اى تنها در راستائى كه لنينيسم در عادالنه

بدون اين انقالبات و بدون اين تالشها . انقالبات بزرگ و تمام تالشهاى عظيم انسانى قرن بيستم است

  لنينيسم حتى در تعميم انديشه آزادى و جهانى كردن جنبش! جهان امروز ما به چه شباهت داشت؟

 .داشته است  ديگر نقش از هر جريان  دمكراسى بيش

هاى بنيادى ماركسيسم و  كمونيستى در برابر آزمون بزرگى قرار گرفته است، انديشه  امروز كه جنبش

بى ترديد حركت در اين راستا، با آيه . لنينيسم تنها راستاى انقالبى،دمكراتيك و انسانى را نشان ميدهند

. ين نه تنها يكى نيست بلكه كامالً ناسازگار استو لن  ، انگلس هاى ماركس ها و نوشته سازى از گفته

كمونيستى به نخستين چيزى كه نياز دارد پايان دادن به شيوه تفكر آئينى و شبه مذهبى است،   جنبش

تواند پاسخ بدهد ولى هيچ  براى مسايل عظيمى كه اينك در برابر ما قرار دارند هيچ انديشمند گذشته نمى

  راه دشوارى در پيش. موجود كنونى پيدا نخواهد شد  ام از تجارب و دانشراه حل جديدى نيز بدون اله

كمونيستى با عبور از اين دشواريها ميتواند تجربه خود را غنا ببخشد و براى انقالباتى   است ولى جنبش

هيچ شك نبايد داشت . فروزانتر تدارك ببيند  كه بشريت ستمديده در انتظار آن است راه هموارتر و مشعل

دارى اكثريت تبار انسانى را به فالكتى جهنمى گرفتار ساخته و  در دورانى كه تناقضات نظام سرمايه

  تمدن انسانى را درست در اوج آن به آستانه بربريتى تمام عيار كشانده است،بزرگترين جنبش

 . باز نخواهد ماند  شدگان تمام تاريخ انسانى از ادامه راهش ستمديدگان و لگدمال
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 ومفصل س
 
 
 

 پايان كار پرسترويكا 
 
 

توانيم منكر اين باشيم كه پرونده پروسترويكا ديگر بسته  با هر نظرى كه به مسائل شوروى بنگريم نمى

اوت گذشته محصول شكست پروسترويكا و قطعيت يافتن پايان كار آن  ١٩در حقيقت كودتاى . شده است

كم اعالم شده  زيرا هدف دست. ن امر تغييرى بدهدتوانست در اي بود نمى بود و نتيجه كودتا هر چه مى

ها  پروسترويكا، اصالحات در چهارچوب سوسياليسم و براى بازسازى آن بود و حال آنكه اكنون ليبرال

به طرفدارى از آن ديگر حتى  تظاهر " كاران محافظه"گويند و از سوسياليسم همچون طاعون سخن مى

يه مطول كودتا بى آنكه به طرفدارى از سوسياليسم تظاهرى كرده تصادفى نبود كه اعالم.  كنند هم نمى

اما اگر در شكست پروسترويكا ترديدى وجود نداشته باشد، . ها متوسل شده بود باشد به ِعرق ملى روس

كوشند در  هاى مختلف سياسى مى و طبعاً جريان. هاى فراوانى وجود دارد در باره علل اين شكست بحث

از اينرو تامل در باره علل شكست پروسترويكا به . اى اثبات حقانيت خود پيدا بكنندشكست آن دالئلى بر

 .  دالئل متعدد اهميت دارد

 

 

 چرا پروسترويكا شكست خورد؟
 
 

براى پاسخ به اين سئوال بايد بياد داشته باشيم كه هدف اصلى نخستين پالتفرم رسمى پروسترويكا كه 

بايست از طريق خود گردانى بنگاههاى  اين بازسازى مى. تصاد بوداعالم شد، بازسازى اق سال پيش  شش

قابل توجهى از   كه بخش" بازار سوسياليستى"اقتصادى و استقالل مالى آنها و بنابراين برقرارى يك 

به ترتيب " انديشه نوين"و " گالسنوست. "ريزى مركزى را بعهده بگيرد، عملى شود وظايف برنامه

نكنيم كه منظور   و فراموش. المللى اين طرح بازسازى اقتصاد ات سياسى و بينعبارت بودند از الزام

يا علنيت، ايجاد يك فضاى باز سياسى تحت كنترل بود، نه برقرارى يك دمكراسى " گالسنوست"از

قبل از هر چيز طرحى بود براى متوقف ساختن " انديشه نوين"و . هاى بنيادى سياسى مبتنى بر آزادى

بقه تسليحاتى كه با ريگانيسم آغاز شده بود و اقتصاد شوروى به لحاظ منابع و تكنولوژى، دور جديد مسا

سو گريز ناپذير شدن اصالحات جامع سياسى اقتصادى  اين پالتفرم از يك. ديگر تاب تحمل آنرا نداشت
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د و از ح  را در اتحاد شوروى بيان ميكرد، اصالحاتى كه در نتيجه مقاومت نسل قديمى رهبرى، بيش

بنحوى فاجعه بار به تعويق افتاده بود، و از سوى ديگر، بيان كننده حداكثر اصالحاتى بود كه رهبرى 

در پرتو حوادث چند سال گذشته، اكنون با . توانست روى آن متحد شود مى ٨٥شوروى در اوائل سال 

ود يا دست كم، از توانست آغاز ش روشنى بيشترى ميتوان دريافت كه بدون آن پالتفرم پرسترويكا نمى

توانست پيشروى  حمايت رهبرى حزب كمونيست اتحاد شوروى برخوردار گردد و با آن پالتفرم نمى

المللى برجسته بود و قبل از همه نيز خود را در همين  از همه در حوزه بين  پالتفرم بيش  اين تناقض. كند

يك نظام   نظامى جهان، در راس زيرا اتحاد شوروى بعنوان يكى از دو ابر قدرت. حوزه نشان داد

توانست در اين كشور صورت  ارتباط با آن هيچ اصالحات مهمى نمى المللى قرار داشت كه بى بين

كرد، ديرتر و كمتر از آن بود كه بتواند  و در اين عرصه آنچه پالتفرم اول پرسترويكا طرح مى. بگيرد

در غرب به لحاظ تكنولوژيك، انقالب صنعتى شد كه  پالتفرم مزبور هنگامى اعالم مى. راهگشا باشد

به لحاظ اقتصادى، موج جديدى از بين المللى شدن سرمايه، : جديدى كامالً روى غلتك افتاده بود

" امنيت ملى" از هر زمان ديگر غير قابل دفاع كرده و در نتيجه مفهوم جديدى از  مرزهاى ملى را بيش

هارترين جناح بورژوازى به قدرت رسيده بود " راست جديد"را بوجود آورده بود، و به لحاظ سياسى با

را يكى از " شكستن كمر اقتصاد شوروى در زير فشار مسابقه تسليحاتى جديد"كه از زبان ريگان 

از آن با ناديده گرفتن   هاى اصلى خود اعالم ميكرد، هيأت رهبرى شوروى كه فقط چند سال پيش هدف

فشرد كه توازن قواى جهانى به ضرر اردوگاه  رزيابى پا مىتمام عوامل كليدى تحول، براين ا

ريزد، و بر مبناى همين ارزيابى مثالً مداخله در  امپرياليستى و به نفع اردوگاه سوسياليستى دارد بهم مى

اما در عرصه . نشينى تمام عيار آمادگى نداشت افغانستان را سازمان داده بود، هنوز براى يك عقب

خواست نه فقط سقوط  ين پالتفرم پرسترويكا با اين معضل بزرگ روبرو بود كه مىاقتصادى نيز نخست

دهد، و در همان حال ناگزير بود به   آهنگ رشد اقتصاد را متوقف كند بلكه آنرا بنحوى شتابان افزايش

اى را در اقتصاد به انجام  تورم عظيمى كه ميراث دوره برژنف بود پايان بدهد و اصالحات بى سابقه

روبرو بود كه ميخواست بازسازى اقتصادى را با تكيه بر تقويت   بعبارت ديگر با اين تناقص. ساندر

هاى مادى عملى سازد و در همان حال ناگزير بود براى عملى ساختن همين بازسازى،  سابقه محرك بى

شد اين بود  پالتفرم ياد  و باالخره در عرصه سياسى، تناقض. رياضت اقتصادى شديدى را سازمان بدهد

روشنفكران را به حمايت از پرسترويكا . آنكه كارگران را به لحاظ سياسى فعال كند خواست بى كه مى

خواست بتدريج و با  پالتفرم اول پرسترويكا مى. برانگيزد و آنها را در عرصه سياسى فعال سازد

خواست اين  ن حال مىآهنگى كنترل شده به پلوراليسم نظرى در جامعه شوروى ميدان بدهد و در عي

زيرا . ها نيانجامد برود كه به پلوراليسم تشكيالتى، يعنى تعدد احزاب و اتحاديه  حركت به نحوى پيش
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خواست كارگران را با انضباطى بيشتر از گذشته به  براى به فرجام رساندن رياضت اقتصادى، مى

. زى را بنحوى راديكال تضعيف كندريزى مرك ورى كار برانگيزد و در همان حال برنامه بهره  افزايش

ً در آن اعتراضات وسيعى در ميان مردم  بعبارت ديگر، مى خواست شرايطى بوجود آورد كه قاعدتا

خواست يك فضاى باز سياسى بوجود آورد كه در آن بى آنكه كارگران  گيرد و در همان حال مى شكل مى

ت كه پالتفرم اول پرسترويكا با اين تناقضات اگر امروز روشن اس. فعال بشوند، روشنفكران فعال باشند

توانست روى پالتفرم  نمى توانست موفق بشود، و نيز اگر روشن است كه رهبرى وقت شوروى نمى

ماند كه پالتفرم ديگر فقط از طريق تغيير اساسى در رهبرى شوروى  ديگرى متحد بشود، ترديدى نمى

 .توانست طرح شود، و چنين نيز شد مى

متحدان آن حاضر نشدند، بدون بدست آوردن امتيازات اساسى، مسابقه تسليحاتى جديد را آمريكا و 

هاى نظامى هيچ گام مهمى در جهت  هزينه  در حاليكه بدون توقف اين مسابقه و كاهش. متوقف سازند

رهبرى شوروى . پالتفرم پرسترويكا آشكار شده بود  تناقض. شد برداشت اصالحات اقتصادى نمى

شكاف در . با همان يكپارچگى كه پرسترويكا را طرح كرده بود، به پالتفرم جديدى دست يابد نتوانست

اعظم رهبرى كه پايه نيرومندى در بوروكراسى حاكم بر كشور داشت،   بخش. رهبرى حزب آشكار شد

د و ترسي را به مخاطره بيندازد، مى  توانست منافعش ترى كه مى تر و همه جانبه هم از اصالحات عميق

كارتر از آن بود كه بتواند چنين تغييراتى را بپذيرد، اما جناح  هاى فكرى محافظه هم به لحاظ افق

طلب با آنكه در سطح رهبرى عالى شوروى هنوز بحد كافى نيرومند نبود، ولى متحد بسيار  اصالح

طلب  الحدر چنين شرايطى، جناح اص. نيرومندى داشت و آن ضرورت مبرم اصالحات همه جانبه بود

و جنگ قدرتى كه در . توانست بحد كافى نيرومند بشود فقط از طريق يك جنگ قدرت فرسايشى مى

خاست، در جريان اين جنگ  سالهاى گذشته در رهبرى اتحاد شوروى جريان داشت، از اينجا بر مى

جريان از هر پالتفرمى مبناى حركت بود و بنابراين حوادث در مسيرى   نيروها بيش  قدرت، كشاكش

در جدالى . خواستند هاى رهبرى حزب كمونيست اتحاد شوروى نمى يافت كه احتماالً هيچ يك از جناح

  ساخت، نيروى گورباچف و متحدان او بيش معنى مى اى را بى تدوين شده  طوالنى كه هر طرح از پيش

  ف از ترسشد، در واقع گورباچ از هر چيز صرف تحكيم موقعيت خودشان در سطح عالى رهبرى مى

گرفتار شدن به سرنوشت خروشچف،در تمام اين مدت، مانور دائمى ميان نيروهاى متضاد را جاى هر 

طبيعتاً چنين سياستى در كشور بزرگى مانند اتحاد شوروى، آنهم به . نوع برنامه عمل روشن نشانده بود

مللى، اين سياست در تضعيف ال در عرصه بين. بار نيانجامد توانست به نتايج فاجعه مدت پنج سال، نمى

در غرب، همه محافل و . زنى رهبرى اتحاد شوروى تاثير بسيار مهمى داست اعتبار و قدرت چانه

هاى ذينفع در ادامه مسابقه تسليحاتى آنرا نشانه شكنندگى موقعيت گورباچف قلمداد كردند و مدتها  جريان
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و در اروپاى . نوع پاسخ روشنى داده شود تسليحات هيچ  نگذاشتند به پيشنهادات او در زمينه كاهش

هاى قديمى  شرقى، رهبران احزاب، با استفاده از آن غالباً كوشيدند عليرغم تحوالت شوروى، به سياست

هائى را كه براى اصالحات در اختيار داشتند، براى هميشه از  خود ادامه بدهند و در نتيجه، فرصت

ست كشورهاى اروپاى شرقى كه معموالً جرات مخالفت با در واقع رهبران احزاب كموني. دست دادند

خط مشى تعيين شده از طرف مسكو را نداشتند، در اين دوره با استفاده از جنگ قدرتى كه در رهبرى 

آنها مدتها به . كرد تبعيت نكردند اتحاد شوروى جريان داشت، از خطى كه گورباچف طرح مى

كردند كه هيات حاكمه شوروى آنها را در مقابل  ر نمىسرنگونى گورباچف اميد بسته بودند و باو

وگرنه آيا مثالً رهبرى احزاب كمونيست چكسلواكى با آلمان شرقى . اى رها سازد حركات توده

گيرى  هائى كه در برابر ديد همگان در حال شكل انگيز به دگرگونى توانستند با آن بى اعتنائى حيرت مى

ه بدهد؟ و اما در عرصه سياست خود اتحاد شوروى، جنگ قدرتى كه روى خود را ادام بودند، راه پيش

از   در سطح رهبرى حزب جريان داشت، در عمل نيروهاى ضد كمونيست و طرفداران بازار را بيش

شد،  در شرايطى كه جلو سازمانيابى مستقل سياسى و اقتصادى كارگران گرفته مى. همه تقويت كرد

هاى ارتجاعى مجال يافته بودند از طريق فعاليت ادبى  قريباً همه جرياننيروهاى هوادار بازار آزاد و ت

روشنفكران ليبرالى كه از بركت گالسنوست در . علمى دور هم جمع بشوند و خود را متشكل سازند

اى از آنها را عمالً در دست گرفته بودند، بر خالف  هاى همگانى فعال شده و حتى كنترل پاره رسانه

باً افراد دمكراتى نبودند و نه فقط با هر انديشه طرفدار سوسياليسم بصورت پوشيده يا تصور شايع، غال

ورزيدند، بلكه در مطبوعات تحت كنترل خود ممعموالً به طرفداران سوسياليسم  آشكار خصومت مى

حتى براى " اوگونيوك"اخبار مسكو "مثالً در حاليكه نشرياتى مانند. دادند اجازه اظهار نظر نمى

كاگارليتسكى كه   اى مانند بوريس داران تزاريسم امكان ابراز نظر ميدادند، ماركسيست شناخته شدهطرف

طرفدار سرسخت دمكراسى است و در دوره برژنف باتهام فعاليت ضد دولتى مدتى زندانى بوده، بنا به 

 ٨٨هاى  لمجموعه مقاالتى كه در سا_ "خداحافظ پرسترويكا"در مقدمه ترجمه انگليسى(ادعاى خودش

. را در مطبوعات رسمى شوروى منتشر سازد  نتوانسته هيچ يك از مقاالتش )اند نوشته شده ٨٩و 

پلوراليسم نظرى كنترل شده در عين مخالفت با پلوراليسم تشكيالتى، در كشورى مانند اتحاد   پذيرش

زيرا اوالً از . ميداد هاى ضد سوسياليستى تغيير شوروى،خواه ناخواه شرايط را به نفع نيروها و گرايش

مند  از آنكه كارگران و طرفداران سوسياليسم بتوانند بهره  پلوراليسم نظرى محدود بيش

ً يا خود از گردانندگان و پرورش. كردند شوند،روشنفكران استفاده مى يافتگان   روشنفكرانى كه غالبا

مكراسى شكل گرفته از پائين دولت بودند و بنابراين چندان اعتقادى به د_دستگاه ايدئولوژيك حزب

نداشتند و يا از ناراضيان سياسى سابق  بودند كه زير فشار سركوب و اختناق طوالنى، بيشترشان 
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ثانياً جلوگيرى ازپلوراليسم تشكيالتى، ضمن مجال ندادن به . گرايشات ضد سوسياليستى پيدا كرده بودند

انيابى آنان كه ميبايست قبل از هر چيز خود را سازمانيابى مستقل كارگران يا دست كم، كند كردن سازم

توانست مانعى جدى در برابر سازمانيابى  دولت برهانند، نمى_از زير بختك انحصار تشكيالتى حزب

نيروهائى ايجاد كند كه يا نقداً از تشكل ژالتينى برخوردار بودند يا زمينه و سكوى سازمانيابى بالفعلى 

يا دستگاههاى مذهبى ديگر بسرعت تجديد سازمان   الً كليساى ارتدوكسباين ترتيب بود كه مث. داشتند

جبهه "ها، تحت عنوان مبهم كردند و به نيروهاى سياسى مقتدرى تبديل شدند و در غالب جمهورى

ً نمى. هاى ناسيوناليستى نيرومند شكل گرفتند سازمان"خلق توانستند براى  معماران پرسترويكا طبعا

هاى  هاى معيوب و سياست م تشكيالتى به خشونت متوسل بشوند، اما آنها با طرحجلوگيرى از پلوراليس

آنكه خود بدانند و بخواهند شرايط مسابقه را به نفع سازمانيابى نيروهاى ضد  شان شايد بى متناقض

هاى نابرابر بود كه جنگ قدرت در رهبرى  اى با فرصت در متن مسابقه. سوسياليست تنظيم كردند

براى . ت اتحاد شوروى توازن را باز هم بيشتر به نفع نيروهاى ضد سوسياليست تغيير دادحزب كمونيس

در رهبرى حزب، گورباچف و متحدان او " كار محافظه"هاى جناح ها و كارشكنى مقابله يا مقاومت

براى تائيد تصميمات كميته " ُمهرى الستيكى"چون  كوشيدند با تقويت شورايعالى كه قبالً در عمل هم

كرد اقتدار رهبرى حزب را محدودتر سازند و در بيرون از حزب براى خود  مركزى حزب عمل مى

اى كه آتشفشان ناسيوناليزم شروع به غريدن كرده بود،  اما در كشور كثيرالمله. گاهى درست كنند تكيه

يعنى وباالخره در عرصه اقتصادى، . توانست مدت قابل توجهى دوام بياورد نمى  گاهى چنين تكيه

شد، نتيجه سياست االكلنگى  اى كه در طرح پرسترويكا عرصه اصلى اصالحات تلقى مى عرصه

جنگ قدرتى كه در سطح رهبرى كشور جريان داشت، سيستم   در كشاكش. بار بود گورباچف، فاجعه

ى در دنيا. سابق اقتصاد و مديريت به سرعت مختل شد و طبعاً سيستم جديدى نتوانست جاى آن را بگيرد

شود، اما  هاى اقتصادى روشن، اقتصاد هر كشورى بسرعت مختل مى ها و سياست امروز بدون مكانيزم

ريزى  هاى فضائى گرفته تا مسواك دندان، همه چيز از طريق سيستم برنامه در كشورى كه از ماهواره

را در اوكراين،   اش از دو برابر قاره اروپا كه غله  شده، در كشورى با مساحتى بيش مركزى توليد مى

را در آذربايجان تهيه كرده،   اش را در استونى و نفت تصفيه شده  را در آسياى ميانى، برقش  گوشتش

. توانست به فاجعه نيانجامد هاى اقتصادى روشن، آنهم به مدت چند سال، نمى ها و سياست فقدان مكانيزم

از همه در عرصه   ى كشور را بيشبار جنگ قدرت فرسايشى در رهبر در واقع نتايج منفى و مصيبت

از هر عامل ديگر در تقويت نيروهاى ضد   در هم شكستن اقتصاد بيش. اقتصاد ميتوان مشاهده كرد

ريزى  از طريق در هم شكستن اقتصاد بود كه بوروكراسى طرفدار برنامه. داشت  سوسياليست نقش

هائى كه تا  بوروكرات.زاد تبديل شدگر طرفدار بازار آ مركزى بسرعت برق و باد به بورژوازى غارت
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اند كه  اكنون دريافته. كردند ريزى بوروكراتيك از امتيازات خود دفاع مى ديروز از طريق سيستم برنامه

و " بنام دمكراسى"تبديل شوند و " شرافتمندى"توانند به بورژواهاى  مى" تعاونى"ايجاد يك  زير پوشش

بورژواها _در هم شكستن اقتصاد به اين بوروكرات. اع كننداز منافع خودشان دف" منافع عموم بشرى"

تر و بطور  بمراتب وسيع  دادند، امروز در مقياس امكان داده است آنچه را كه تا ديروز دزدكى انجام مى

در روند در هم شكستن اقتصاد، آنها به تجربه دريافتند كه بازار بسيار بهتر از برنامه . علنى انجام بدهند

خواهند با خصوصى  آنها مى. امى منافع آنهاباشد، اكنون هدف بيواسطه آنان تقسيم غنايم استميتواند ح

كردن اقتصاد شوروى، ثروت اجتماعى اين كشور عظيم را بين خود تقسيم كنند، بقول جاناتان استيل 

به چه كسى دارائى اتحاد شوروى را "خبرنگار روزنامه گاردين در مسكو، مساله آنها اين است كه 

".  هاى حزب كمونيست چطور؟ ها چگونه بايد تقسيم شوند؟ ساختمان چنگ خواهد آورد؟ طال و الماس

ها و از مشاوران نزديك  معروف شوروى كه خود يكى ازليبرال  بقول تاتيانا زاسلوسكايا، جامعه شناس

خصوصى كردن  از هر چيز نه در باره  اكنون بيش" كاران محافظه"و" ها ليبرال"يلتسين است، جنگ 

ها طرفدار  زاسلوسكايا مدعى بود كه ليبرال. اقتصاد شوروى، بلكه چگونگى اين خصوصى كردن است

خواهند در اين تقسيم غنائم از  مى" كاران محافظه"خصوصى كردن هستند، در حاليكه " دمكراتيك"شيوه 

دهد كه در تقسيم  اوت نشان مى ١٩اما حوادث دو ماه بعد از كودتاى . اى برخوردار باشند امتيازات ويژه

ها بهم خورده است، آنها  اكنون كه توازن قوا به نفع ليبرال. تواند معنائى داشته باشد غنائم، دمكراسى نمى

هيچ چيز شگفت . هاى انحصارى و امتيازات هستند در پى موقعيت" كاران محافظه"تر از  حريص

در " كاران ها و محافظه كه در جنگ ليبرالحقيقت اين است . انگيزى در اين ميانه وجود ندارد

هاى ديروز و  بوروكرات. بورژواهاست_سنگرهاى هر دو سو غلبه و سركردگى با بوروكرات

اند و هم  هاى انحصارى دسترسى داشته بورژواهاى امروز، كسانيكه هم ديروز به امتيازات و موقعيت

وى، آنچه اكنون در اقتصاد شوروى در حال شور  شناس امروز بقول نودارى سمونيا، اقتصاددان و شرق

در هر حال در هم شكستن . تاخت و تاز است بدترين نوع سرمايه يعنى سرمايه بوروكراتيك است

هاى سياسى و اجتماعى كنونى شوروى است و علت  هاو اختالل اقتصاد مسئول بسيارى از مصيبت

همين . ر رهبرى كشور جستجو كرداصلى در هم شكستن اقتصاد را بايد در جنگ قدرت فرسايشى د

  .جنگ فرسايشى بود كه پرسترويكا را به شكست و اتحاد شوروى را به ورطه تالشى كشاند
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 آيا راه ديگرى وجود داشت؟ 
 
 

از پرسترويكا، دگرگونى و اصالحات يك ضرورت مبرم بود،   اگر منكر اين نباشيم كه در شوروى پيش

ر بپذيريم كه جنگ قدرت فرسايشى در رهبرى كشورعلت اصلى شكست پرسترويكا بود، اين سوال و اگ

شود كه آيا راه ديگرى براى دگركون سازى اتحاد شوروى وجود نداشت؟ راه ديگر مسلماً  مطرح مى

تر شدن مساله بايد توجه داشت  براى روشن. وجود داشت و آن دمكراتيزاسيون قاطع جامعه شوروى بود

وجود فضاى سياسى باز يك چيز است و . كه دمكراتيزاسيون با ليبراليزاسيون فرق اساسى دارد

اگر راه دموكراتيزاسيون برگزيده . ى ديگر شان چيز سازمانيابى مردم براى بدست گرفتن امور زندگى

ً در بوروكراسى حاكم شكاف مى تند به توانس گران مى اما در آن صورت اصالح. افتاد ميشد نيز مسلما

جاى محدود كردن جنگ قدرت در سطح رهبرى حزب و فرسوده و سرخورده كردن مردم، به سرعت 

شد، نه فقط طرح مناسبى براى حل  اگر راه دمكراتيزاسيون انتخاب مى. مردم را به داورى فرا خوانند

. گرفت مى آمد بلكه نيروى اجرا كننده بازسازى نيز از پائين شكل تناقضات جامعه شوروى بوجود مى

در حاليكه پرسترويكا،مخصوصاً بعد از ايجاد شكاف در رهبرى، نه توانست به طرح روشنى دست يابد 

اگر راه دمكراتيزاسيون برگزيده . اى براى پيشروى خود بوجود آورد و نه توانست نيروى سازمانيافته

ان بدهند، با دمكراتيزه كردن در تاريكى را سازم  پرش" اقتصاد بازار"ميشد، بجاى آنكه بنام انتقال به

توانستند بازسازى  هاى توليد كنندگان مستقيم مى اى و سازمان دادن ابتكارات و مسئوليت اقتصاد برنامه

بايست در سطح  ترديدى نيست كه در هر حال سرنوشت جنگ مى. اقتصادى جسورانه را سازمان بدهند

بايست از  تيزاسيون سياست تا حدود زيادى مىاما در كشورى مانند شوروى دمكرا. سياست تعيين گردد

دمكراتيك اين كشورى   زيرا در اين حوزه بود كه بزرگترين جنبش.  حوزه اقتصاد آغاز گردد

اگر به جاى . اى در سياست كشور تبديل شود توانست به سرعت شكل بگيرد و به عامل تعيين كننده مى

اقتصاد، معماران پرسترويكا محور كارشان را  اميد بستن به معجزات خصوصى كردن و بازارى كردن

گذاشتند، نه تنها اقتصاد شوروى  اى مى روى فراهم آوردن طرحى براى دمكراتيزاسيون اقتصاد برنامه

اى از حوزه اقتصاد سر بلند  شكست، بلكه نيروى دمكراتيك سازمانيافته بار در هم نمى به اين نحو فاجعه

البته ترديدى نيست كه . ساخت ى دمكراتيك سوسياليستى را عملى مىكرد و گذار به يك نظام سياس مى

حدى از _ اقتصادى كه بنحو نامعقولى دولتى و سانتراليزه است_ دمكراتيزاسيون اقتصاد شوروى

طلبد، اما در آنصورت مساله محورى بازسازى اقتصادى،  بازارى كردن و خصوصى كردن را مى

. شد، نه خصوصى كردن و بازارى كردن آن اى تلقى مى دمكراتيزه كردن خود اقتصاد برنامه

. اى قبل از هر چيز حمله به اقتدارات بوروكراسى حاكم را سازمان ميداد دمكراتيزاسيون اقتصاد برنامه
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توانستند امورات واحدهاى اقتصادى  اگر كارگران و دهقانان، يعنى اكثريت قاطع مردم شوروى، مى

 ً اگر معماران . بورژواها محدودتر ميشد_قدرت مانور بوركرات خود را در دست بگيرند، مسلما

هاى تكنوكراتيك و  پرسترويكا بجاى فرو رفتن در جنگ قدرت فرسايشى و خيالبافى در باره راه حل

گزيدند، نمى توانستند به اين نكته بى توجه بمانند كه بازسازى  ليبرالى، راه دمكراتيزاسيون را بر مى

. بورژواها امكان ناپذير است_طريق در هم شكستن اقتدار همين بوروكراتجامعه شوروى جز از 

مشكل اصلى پرسترويكا اين بود كه نتوانست نيروى اجتماعى دمكراتيك و مقتدرى را براى عملى 

بايست جامعه را از دست  ساختن بازسازى سازمان بدهد و عمالً به نيروئى متوسل شد كه بازسازى مى

ً در ميان كارگران و دهقانان مى. سازدخود همين نيرو رها  شد  نيروى اجتماعى دمكراتيك را اساسا

شد روى  اى مى سازمان داد و عناصر سازمانيابى آنها را اساساً از طريق دمكراتيزاسيون اقتصاد برنامه

توانستند متناسب با محدود كردن  تنها از اين طريق بود كه اكثريت مردم شوروى مى. هم سوار كند

ت مانور و  در هم شكستن اقتدارات و امتيازات بوروكراسى حاكم بر اين كشور به صاحبان كشور قدر

خواهم ضرورت  اى نمى با تاكيد بر اهميت دمكراتيزاسيون اقتصاد برنامه. خود تبديل بشوند

دمكراتيزاسيون . هاى سياسى را كم اهميت جلوه بدهم دمكراتيزاسيون سياسى و ضرورت آزادى

نه فقط با دمكراتيزاسيون سياسى منافاتى نداشت و ندارد، بلكه بدون آن غير قابل تصور بود و اقتصادى 

بايست آزادى تشكل و پلوراليسم تشكيالتى يعنى ضامن  براى دمكراتيزاسيون اقتصاد نه فقط مى. هست

ى مستقل ها گيرى تشكل بايست ميدان براى شكل شد، بلكه مى هاى سياسى ديگر پذيرفته مى همه آزادى

در حاليكه معماران پرسترويكا خواسته و ناخواسته با . كارگران و زحمتكشان، از پائين هموار ميشد

هاى مستقل كارگران و زحمتكشان، فرصت را براى تجديد سازماندهى و  گيرى تشكل بستن ميدان شكل

تر  جتماعى خود را محكمو اينان هر قدر سازمانيابى ا. بورژواها فراهم كردند_بوروكرات   تجديد آرايش

تر و  كنند، بهمان اندازه نه تنها با دمكراتيزاسيون اقتصاد، بلكه با دمكراسى سياسى نيز مخالفت علنى

در باره  ١٩٨٧قانون  )٩٠سال (تصادفى نبود كه مثالً در سال گذشته. موثرترى خواهند كرد

توانند مديران واحدهاى  ديگر نمى خودگردانى واحدهاى اقتصادى ملغى شد و طبق قانون جديد كارگران

و يا تصادفى نيست كه هم . قابل توجهى داشته باشند  ها نقش خود را انتخاب كنند و در تعيين سياست

يعنى همان ارگانهائى كه تا _ معنى كردن قدرت شوراهاى محلى ها و پوپوفها براى بى اكنون يلتسين

. هاى قانونى مفصلى تدارك مى بينند طرح_ ها باال آمدندهمين ديروز به آنها چسبيده بودند و از طريق آن

توانست با يك تكان به همه مشكالت پايان بدهد و  لوحى است اگر گمان كنيم كه دمكراتيزاسيون مى  ساده

. توانستند منافع خود را دريابند ساده لوحى است اگر گمان كنيم كه زحمتكشان به سرعت مى

. برود  توانست پيش شد و مرحله به مرحله مى مشكالت فراوانى روبرو مىدمكراتيزاسيون نيز مسلماً با 
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جامعه شوروى در آستانه اعالم پرسترويكا با تناقضات و مشكالت فراوانى روبرو بود كه براى حل آنها 

توانست  توانست معجزه كند، اما مى ترديد نمى دمكراسى نيز بى. گرى وجود نداشت هيچ عصاى معجزه

. عى بازسازى را به ميدان بياورد و راههاى واقعى پاسخ به مشكالت را بروى آنها بگشايدنيروهاى واق

اند ولى هنوز هم راه واقعى بازسازى اتحاد شوروى را  هاى بزرگى از دست رفته گرچه اكنون فرصت

اى و نه خصوصى  بايد در دمكراتيزاسيون قاطع جستجو كرد، چيزى كه دمكراتيزاسيون اقتصاد برنامه

 .كردن اقتصاد جز الينفك آنست

 

 نگاهى به تفسيرهائى كه
 شوند در باره شكست پرسترويكا بيان مى

 
 

هاى  هاى فراوانى وجود دارد و جريان طور كه گفتيم، اكنون در باره علل شكست پرسترويكا بحث همان

اى بسيار  هاشار. كوشند در شكست آن دالئلى براى اثبات حقانيت خود جستجو كنند مختلف سياسى مى

كه معموالً در ميان _ يكى از اين تفسيرها. اى از اين تفسيرها را در همين جا الزم ميدانم كوتاه به پاره

خود _ اند ديده ميشود بار كنونى به خشم آمده هاى فاجعه نيروهاى چپ كه از مشكالت و شكست

ين طيف از تفسيرها اين توهم را اين تفسير يا بهتر بگويم، ا. پرسترويكا را منشاء اصلى فاجعه ميداند

اى آغاز شده  آورد كه گوئى قبل از پرسترويكا همه چيز بر وفق مراد بوده و فاجعه از لحظه بوجود مى

بكنيم كه نظام اقتصادى و   نبايد فراموش. كه پرسترويكا شروع شده است، حال آنكه حقيقت جز اين است

اصالحات و دگرگونى همه جانبه . وانست دوام بياوردسياسى حاكم در شوروى نظامى بود كه ديگر نميت

اى بود به همين ضرورت، و تناقضات  آن يك ضرورت مبرم بود و پرسترويكا قط پاسخ بسيار دير كرده

گرچه مسلم است كه معماران پرسترويكا . خاست هاى آن نيز تا حدود زيادى از همين جا بر مى و ضعف

تيجه، وضع جامعه شوروى از جهاتى به مراتب بدتر از گذشته اشتباهات مهلكى مرتكب شدند و در ن

تواند نامعقول و غير قابل تحمل بودن  شده است، ولى هيچ يك از مصايب كنونى هر قدر هم بزرگ، نمى

ً از طرف مدافعان سرمايه. گذشته را از خاطره مردم بزدايد دارى و ضد  تفسير ديگرى كه عموما

شود، بر اين است كه جوامع نوع شوروى قابل اصالح نيستند و مدعى  هاى دو آتشه بيان مى كمونيست

ايجاد فضاى سياسى باز از هم   است كه شكست پرسترويكا نشان داده است كه چنين جوامعى به محض

بيند و معتقد است كه  اى را با دمكراسى آشتى ناپذير مى اين تفسير، سوسياليسم و اقتصاد برنامه. پاشند مى

گذرد، اّما اگر حوادث چند سال گذشته اروپاى  امع به دمكراسى از طريق بازار آزاد مىراه اين جو

را نشان داده است، اكنون كه اين جوامع " سوسياليسم موجود"شرقى و ايجاد شوروى نامعقول بودن
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دارى  بازار آزاد  يابند كه سرمايه زنند، به سرعت در مى براى دست يافتن به بازار آزاد له له مى

اند بازار آزاد و مالكيت خصوصى پايه دمكراسى است بهتر  آنهائى كه مدعى. مصيبت بزرگترى است

. عظيمى از دنياى ما بر پا شده است نيز به خاطر بياورند  دارى را در بخش است كارنامه سرمايه

د و برو  توانست در مسير درستى پيش اصالحات در شوروى مى. شكست پرسترويكا امر ناگزيرى نبود

دارى بود، اگر اين  شكست پرسترويكا محصول تقويت نيروهاى طرفدار سرمايه. كامالً موفق شود

توانستند با شتاب الزم فعال شوند، مسلماً  شدند و اگر نيروى طرفدار سوسياليسم مى نيروها تقويت نمى

 . توانست در مسير ديگرى بيفتد اصالحات مى

كند و  در هم زمانى اصالحات اقتصادى و سياسى جستجو مىتفسيرى ديگر علت شكست پرسترويكا را 

شد و بعد از آنكه اقتصاد از  اى آهنين اصالحات اقتصادى اجرا مى معتقد است كه قبالً مى بايست با پنجه

تصادفاً عده قابل . شد اصالحات سياسى را شروع كرد ماندگى خارج شد، بتدريج مى حالت ركود و عقب

طبق اين تفسير . دارند  سترويكا در خود اتحاد شوروى به چنين تفسيرى گرايشتوجهى از طرفداران پر

اين نظر نه فقط در . گرفته است قابل تائيدتر و معقولتر از راه پرسترويكاست  راهى كه چين در پيش

مثالً . هاى شوروى نيز طرفداران پر و پا قرضى دارد بلكه در ميان ليبرال" كاران محافظه"ميان

هاى  شوروى كه نظراتشان در ميان ليبرال  ميگرانيان و ايگور كليامكين، دو سياست شناس آندرانيك

ً از چنين تفسيرى طرفدارى مى طرفداران چنين . كنند شوروى طرفداران زيادى پيدا كرده، تقريبا

تور ديكتا" تفسيرى، حاال كه ظاهراً ستاره گورباچف در حال افول است، يلتسين را كانديداى اجراى نقش

ً به اين علت به  مى  طرفداران چنين نظرى فراموش. كنند تلقى مى"روشنگر كنند كه پرسترويكا دقيقا

داشتند كه آنها   شكست كشانده شد كه طراحان پرسترويكا از همان آغاز تا حدودى به همان راهى گرايش

،  هايش ا تمام محدوديتكرد كه گالسنوست، ب  عليرغم شكست پرسترويكا، نبايد فراموش. كنند توصيه مى

كمونيستى و در   بزرگترين دستاورد پرسترويكاست كه نه فقط در خود اتحاد شوروى بلكه در جنبش

درست بر . سراسر جهان اثرات بسيار مثبتى داشته و خانه تكانى سياسى موثرى بوجود آورده است

ى به دمكراسى و مخصوصاً خالف نظر طرفداران چنين تفسيرى ضعف پرسترويكا اين بوده كه بحد كاف

 .دمكراسى سياسى توجه نداشته است

اى نيز معتقدند كه مشكل جامعه شوروى فقط فقدان دمكراسى سياسى بود،  تفسير باال عده  اما بر عكس

اى شوروى اضافه شود تا راه حل  اينها معتقدند كه فقط كافى بود كه دمكراسى شورائى به اقتصاد برنامه

اما حقيقت اين است كه يكى از موانع اصلى دمكراسى سياسى همان اقتصاد . مطلوب گشوده شود

و بدون دمكراتيزه شدن اين اقتصاد كه برقرارى يك نوع . العاده متمركز شوروى بود اى فوق برنامه

توانست در اتحاد شوروى برقرار  دمكراسى سياسى نمى_باشد بازار سوسياليستى يكى از الزامات آن مى
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ً اقتصادى بود از جهات زياد   نبايد فراموش بعالوه. گردد كرد كه اقتصادى آنقدر متمركز ضرورتا

 . ناكارآيند و لخت كه هر نوع ابتكار و تحرك توليدى و فنى را خفه ميكرد

نشينى رهبران آن در مقابل فشارهاى  و باالخره تفسير ديگرى علت شكست پرسترويكا را در عقب

بايست در عرصه بين  گويند رهبرى شوروى نمى داران اين تفسير مىطرف. كند امپرياليسم جستجو مى

از هر چيز از پشت كردن   اينها پيش. كرد المللى ميدان را براى تاخت و تازهاى امپرياليسم خالى مى

ً معتقدند كه شوروى نمى بايست سقوط  پرسترويكا به اصول انترناسيوناليزم شكوه دارند و مخصوصا

المللى جز  گرچه اين حقيقت است كه پرسترويكا در عرصه بين. كرد ل مىاروپاى شرقى را تحم

نشينى يك جانبه شوروى معنائى نداشته است، اما اين هم حقيقتى ديگر و بزرگتر است كه بدون يك  عقب

توانست وجود داشته  المللى، هيچ راهى براى پيروزى اصالحات در شوروى نمى نشينى بزرگ بين عقب

توانست عليرغم ادامه مسابقه تسليحاتى، اقتصاد و سياست خود را دمكراتيزه  روى نمىجامعه شو. باشد

بعالوه نبايد . ميليتاريزه شدن اقتصاد شوروى يكى از عوامل بوروكراتيزه شدن و انحطاط آن بود. كند

كنيم كه هرنوع مداخله شوروى در اروپاى شرقى موجب خفه شدن اصالحات در خود اتحاد   فراموش

. هاى ديگر خود را دمكراتيزه كند توانست از طريق سركوب ملت شد و اتحاد شوروى نمى وى مىشور

عدم مداخله اتحاد شوروى به حمايت از احزاب كمونيست حاكم كشورهاى اروپاى شرقى را نه از نقاط 

 ترديدى. نخواهد شد  ضعف، بلكه از نقاط قوت پرسترويكا بايد تلقى كرد، چيزى كه هرگز فراموش

نيست كه جنگ قدرت فرسايشى در رهبرى اتحاد شوروى، در تحوالت اروپاى شرقى اثرات بسيار 

اى داشت و تحوالت اروپاى شرقى نيز در تقويت نيروهاى ضد سوسياليست خود  نامطلوب و مختل كننده

توسل به بايست با  اما از هيچ يك از اينها نبايد نتيجه گرفت كه اتحاد شوروى مى. شوروى تاثير گذاشت

  .خاست هاى كشورهاى اروپاى شرقى بر مى زور به دفاع از رژيم
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  فصل چهارم
 

  اردوگاه سوسياليستى   عوامل عينى و ذهنى در فروپاشى   نقش
 
 

و فروپاشى اردوگاه سوسياليستى بى هيچ ترديد بيان كننده يك نقطه عطف " سوسياليسم موجود"بحران

را نشان _ گيرى دوره جديدى كه پايان يك دوره و البته زمينه شكل تاريخى در جهان معاصر ماست

تر و  كمونيستى و كارگرى به احتمال زياد بسيار عميق  نتايج و آثار اين حادثه بر جنبش. ميدهد

آمدهاى  بدون درك معنى و دامنه پى. خواهد بود ١٩١٤تر از سقوط انترناسيونال دوم در سال  پردامنه

ك از جريانهاى مختلفى كه براى سوسياليسم مبارزه ميكنند نخواهند توانست در دوره اين حادثه، هيچ ي

در چند سال آينده، يعنى تا زمانيكه فروپاشى اردگاه سوسياليستى . آينده موجوديت موثرى داشته باشند

ميكنند هاى ثابت همه آنهائى كه از سوسياليسم طرفدارى  همچنان بر ذهنها سنگينى ميكند، يكى از مشغله

تبليغاتى مخالفان آن، فرق سوسياليسم مطلوبشان را با سوسياليسم شكست   اين خواهد بود كه زير آتش

نظام اجتماعى "سوسياليسم موجود"بنابراين ديگر بحث بر سر اينكه آيا. خورده، به مردم توضيح بدهند

سياسى چندان زيادى  اهميت)نظرى اين بحث  عليرغم ارزش(مطلوب يا اصالً سوسياليستى هست يا نه

نيز گرفتار   نه فقط مدافعان آن، كه بسيارى از مخالفانش"سوسياليسم موجود"در واقع با افول. ندارد

رويمان گشوده ميشود بدون نقد سوسياليسم شكست   اى كه پيش بى ترديد در دوره. بحران هويت ميشوند

، ولى صرفاً با انتقاد از آن نيز نميتوان خورده و مرزبندى با آن نميتوان براى سوسياليسم مبارزه كرد

بايد بگوئيم چه نوع سوسياليسم ميخواهيم و اثبات كنيم كه آنچه . راه مبارزه سوسياليستى را گشود

ميخواهيم در جهان امروز دست يافتنى و راهگشاى تكامل اجتماعى است و ميتواند از ديدگاه اكثريت 

ى كه مدعى مبارزه براى چنين سوسياليسمى هستند، در مقطع اما كسان. مردم يك نظام مطلوب تلقى شود

  :گذراند، بايد به سه سئوال زير پاسخ بدهند كارگرى از سرمى  اى كه  اينك جنبش زمانى تعيين كننده

 

محصول كار بست نظريه ماركسيستى است و بنابراين شكست آن نشانه " سوسياليسم موجود" آيا_ الف

 پايان ماركسيسم است؟

 و شكست آن چيست؟" سوسياليسم موجود"گيرى وامل اصلى موثر در شكلع_ ب
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آيا در جهان امروز يك استراتژى سوسياليستى كارآيند ميتواند بر پايه نظرى ماركسيستى شكل _ ج

 بگيرد؟

باين سئواالت " در باره تحوالت كشورهاى سوسياليستى"به اعتقاد من، تزهاى كميته مركزى سازمان

راستاى همان پاسخ، من در اين نوشته ميكوشم درك خودم را از سوسياليسمى كه در . پاسخ ميدهد

مطلوب ميدانم بيان كنم، اما مقدمتاً الزم ميدانم چند نكته را در رابطه با تزهاى كميته مركزى توضيح 

 . بدهم

مان را ميدهد احتماالً اين گ" سوسياليسم موجود"گيرى  عوامل عينى در شكل  اهميتى كه تزها به نقش

مخرب   كه نقش_ اى از رفقا بوجود آورده است آورد و تا آنجا كه من اطالع دارم براى پاره بوجود مى

اى از رهبران ناديده گرفته ميشود و ديدگاههاى نادرست احزاب حاكم در كشورهاى سوسياليستى  پاره

در  ترديدى وجود ندارد كه عوامل ذهنى. را از زير ضرب انتقاد جدى خارج ميشود

عوامل ذهنى،   مهمى داشته است و در واقع بدون توجه به نقش  نقش" سوسياليسم موجود"گيرى شكل

اگر هر آنچه را كه رخ داده معلول عوامل عينى تلقى . يافتن راهى براى انتقاد و اصالح ناممكن است

ند، ناگريز بايد يا توانسته مسير ديگرى براى حركت ترسيم ك كنيم و معتقد باشيم كه آگاهى انسانى نمى

را به حساب نظريه ماركسيستى بنويسيم، يا به غير عملى بودن اين " سوسياليسم موجود"همه معايب

گيرى را رد ميكند، بلكه تنها راه رهائى از  نه فقط اين هر دو نتيجه" تزها"در حاليكه. نظريه برسيم

ستى مبتنى بر نظريه ماركسيستى دنياى نكبت و فالكت كنونى را در راستاى يك استراتژى سوسيالي

عليرغم تمام مشكالت و موانع، سوسياليسم موجود "از يكسو گفته ميشود" تزها"در. امكانپذير ميداند

، و از سوى ديگر "تر و كارآراتر از آنچه اكنون هست تر، انسانى ميتوانست نظامى باشد بسيار دمكراتيك

ً در زير فشار شرايط و كشورها"گفته ميشود كه احزاب كمونيست حاكم در  ى سوسياليستى عمدتا

ولى البته . اند فاصله گرفته( يعنى از ماركسيسم)شان، از آن اوضاع، يعنى عوامل عينى مستقل از اراده

اند كه با مبانى اساسى ماركسيسم سازگار  هائى پرداخته گيرى، نظريه در توضيح و تبيين اين فاصله

د نظام سوسياليستى آنگونه كه ماركسيسم ترسيم ميكند، ميگوي" تزها"، به عبارت ديگر"نيست

ً دهقانى و در محاصره جهان  ً با آن مشخصات در كشورهائى با جمعيت عمدتا نميتوانست عينا

دارى، پا بگيرد و احزاب كمونيست حاكم در اين كشورها صرفنظر از ميزان وفادارى شان به  سرمايه

اند از مدل  هاى عينى موجود در اين كشورها، ناگزير بوده يتمبانى انديشه ماركسيستى، زير فشار واقع

ولى آنها اين . عمومى سوسياليستى كه ماركسيسم ترسيم ميكنند، به درجات مختلف فاصله بگيرند

بيان شده با " تزها"اند كه با روح نظريه ماركسيستى يا آنگونه كه در گيرى را بنحوى انجام داده فاصله

در مقابل اين سئوال مقدر كه چگونه ممكن است از مدل . سازگار نيست"ممبانى اساسى ماركسيس"
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كند فاصله گرفت و در عين حال به روح نظريه ماركسيستى  سوسياليسمى كه ماركسيسم ترسيم مى

اگر اولويت و ضرورت حياتى دمكراسى در سازماندهى :"پاسخ روشنى ميدهد" تزها"وفادار ماند؟

آمد كه به كمك آنها ميشد با  هاى عظيمى بوجود مى د، امكانات و فرصتجامعه سوسياليستى رعايت ميش

اين پاسخ با دست گذاشتن روى ضرورت ." مشكالت و موانع عينى به نحوه به مراتب بهترى مقابله كرد

هاى سوسياليسم چيست؟ در  اولويت. اندازد هاى سوسياليسم، بحث را در مسير درستى مى رعايت اولويت

: اى كه روند گذار به سوسياليسم را آغاز ميكند سه عامل اهميت اساسى دارد هر جامعهتعيين سرنوشت 

بردارى از  ميزان مداخله مردم در اداره امور عمومى جامعه، چگونگى مالكيت بر وسائل توليد و بهره

دراين زمينه، ماركسيسم بر ضرورت برقرارى دولت . المللى آنها، چگونگى رابطه با محيط بين

رى يعنى خود حكومتى مردم، الغاء مالكيت خصوصى و برقرارى مالكيت اجتماعى بر وسايل كارگ

اين سه ركن برنامه . ورزد توليد، و هم پيوندى با مبارزات طبقه كارگر در ساير كشورها، تاكيد مى

ى بررس. ماركسيستى گر چه الزم و ملزم همديگر هستند ولى به لحاظ اولويت در يك رديف قرار ندارند

آثار كالسيك ماركسيستى بطور كامالً روشن نشان ميدهد كه از اين سه اصل، خود حكومتى مردم به 

المللى  لحاظ اولويت در رده اول اهميت قرار دارد و اجتماعى شدن وسايل توليد و همبستگى بين

ور كامل ها بط اين درك از اولويت" سوسياليسم موجود"هاى بعدى، اما در كارگران به ترتيب در رده

. ناديده گرفته شده و الغاء مالكيت خصوصى عموما بعنوان اولويت نخستين مورد تاكيد قرار گرفته است

ترين كشورهاى  دارى هنوز در پيشرفته مخصوصاّ در شرايطى كه سرمايه_ ها اين وارونه شدن اولويت

ً در كشورهاى پيرامونى سرمايه ارى روى ميدهد عواقب د جهان پا بر جاست و انقالب پرولترى غالبا

  اصرار بر الغاء كامل مالكيت خصوصى در كشورى كه توليد كوچك نقش. آورد وخيمى ببار مى

مهمى از جمعيت كشور را از انقالب دور ميكند يا حتى به   اى در اقتصاد آن دارد، بخش كننده تعيين

به مخالفت فعال با دولت  قابل توجهى از جمعيت  در شرايطى كه بخش. انگيزد مقابله با آن بر مى

كنند، نيرو گرفتن نهادهاى  خيزند و نوعى جنگ داخلى مزمن را به آن تحميل مى سوسياليستى بر مى

ناپذير ميگردد و با رشد سرطانى آنها، دمكراسى سوسياليستى، اگر از همان آغاز  قهر دولتى اجتناب

. ريزد شود و فرو مى انقالب فرسوده مىناممكن نگردد، در روند مقابله با خرابكارى دشمنان داخلى 

چنين وجود يك جنگ داخلى مزمن و ناممكن شدن خود حكومتى مردم، مساعدترين زمينه را براى  هم

و زير فشار اين جنگ مضاعف و همه . آورد المللى بورژوازى فراهم مى بين  تشديد فشار و تعرض

آوردهاى  است كه حتى دست )هاى خارجى جنگ مزمن داخلى و جنگ سرد يا گاهى گرم با قدرت(جانبه

نشان ميدهد كه با " سوسياليسم موجود"بررسى تجربه. بازند مثبت الغاء مالكيت خصوصى نيز رنگ مى

ً بايد در همسازى با يكديگر  وارونه شدن اولويت هاى ياد شده، سه مقوم اصلى سوسياليسم كه قاعدتا



٤٨ 

  

قربانى بى معنا شدن خود حكومتى مردم، . كنند را دفع مىافتند و يكديگر  باشند، با يكديگر در تضاد مى

تملك بر وسايل توليد را از   مسئوليت در توليد و حس  قبل از همه توليد كنندگان مستقيم هستند كه حس

نظامى شدن تقريباً دائمى جامعه، نه فقط بيگانه شدن مردم از نهادهاى دولتى را به دنبال . دهند دست مى

  آورد، بلكه به احساس بر سطح زندگى مردم بطور روزمره و فرساينده فشار مىدارد و نه فقط 

زند تصادفى نيست كه در غالب  نحو جبران ناپذيرى آسيب مى همبستگى انترناسيوناليستى آنها نيز به

آيا در كشورهائى كه گاهى . كشورهاى سوسياليستى موجود، ناسيوناليزم اينقدر نيرومند و فعال است

بلعد، جز اين ميتوان انتظارى داشت؟ با توجه به  هاى دفاعى مى شان را هزينه يك پنجم توليد ملى از  بيش

است كه تزهاى كميته مركزى بر اهميت تعيين كننده عوامل عينى تاكيد " سوسياليسم موجود" اين تناقض

انهائى كه گمان نخست به لحاظ ضرورت مرزبندى با جري: اين تاكيد به دو لحاظ اهميت دارد. ورزد مى

هاى  شرط  كنند مدل اقتصادى طرح شده در آثار كالسيك ماركسيستى، حتى در شرايطى كه پيش مى

دوم به لحاظ ضرورت . اساسى الزم براى واقعيت يافتن آن وجود نداشته باشد، ميتواند جامه عمل بپوشد

سوسياليسم "معماران توجه به منشاء و زمينه مادى انحرافات نظرى احزاب كمونيست حاكم، يعنى

ً با نيت خير، ولى در عين حال با درك ". موجود به عبارت ديگر الزم است به همه آنهائى كه غالبا

خواهند اين مدل را بى توجه به  دگماتيك از مدل اقتصادى طرح شده در آثار ماركسيستى، مى

ً عم_ هائى كه در همان آثار كالسيك بر لزومشان تاكيد شده شرط پيش لى سازند، يادآورى كنيم كه عينا

چنين زمينه مادى بيگانگى و دور شدن نظرى معماران آن  و هم" سوسياليسم موجود"علت اصلى ناكامى

ً در همان راهى بايد جستجو شود كه آنها نيز مى   خواهند در پيش از مبانى اساسى ماركسيسم دقيقا

ها و فسادهائى كه بنام سوسياليسم  كشى و حقها  در پى توجيه و تبرئه سركوب" تزها"از اينرو . بگيرند

" سوسياليسم موجود"اى از تجربه اند،نيست، بلكه خواهان يك بررسى انتقادى ريشه سازمان داده شده

طلبى و بيرحمى فالن شخصيت يا به فساد و  خواهد با نسبت دادن همه چيز به جاه است و بهمين دليل نمى

هاى  اى جريان ها را مانند پاره مادى تكوين چنين كژى باند بازى در درون بهمان حزب زمينه

 .ناديده بگيرد" سوسياليسم موجود"منتقد

كم " سوسياليسم موجود"كمونيستى جريانات انتقادى در رابطه با  حقيقت اين است كه در خود جنبش

اد تحليل انتقادى اند، اّما بني اى از آنها نكات انتقادى جالب و آموزنده هم طرح كرده اند و پاره نبوده

تشكيل ميدهد و هركدام به نحوى در نهايت به اين نتيجه " تئورى خيانت"بسيارى از آنها را نوعى

. شد در فالن مقطع زمانى بود يا نبود، همه چيز روبراه مى  رسند كه اگر فالن نظر و يا فالن كس مى

ين جريانات عناصرى از حقيقت وجود انصافى است اگر انكار كنيم كه در تحليل انتقادى بسيارى از ا بى

اى از آنها  اند و بنابراين تصادفى نيست كه آلترناتيو پيشنهادى پاره دارد، با اينهمه غالب آنها بيراهه رفته
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ها همين تكيه بر حقيقت جزئى است در حاليكه بقول  ضعف غالب اين تحليل". چاه ويل"راهى است به

ثيلى موالنا را در حكايت معروف مثنوى بكار گيريم، وصف و يا اگر زبان تم" حقيقت كل است"هگل

شدگى در تاريكى  فيل با دُم يا خرطوم آن، گرچه عنصرى از حقيقت را در خود دارد ولى محصول گم

مخرب استالين و   را در نقش" سوسياليسم موجود"هاى انتقادى منشاء معايب مثالً گروهى از تحليل. است

ترين اينها انتقاداتى بود كه خروشچف طرح  كنند شايد ضعيف جستجو مى )استالينيسم(انديشه مشى او

ترين اينها انتقاداتى  و احتماالً مستّدل_ ها از استالين تلقى كرد كه در واقع بايد آنرا انتقاد استالينيست_ كرد

. ذارندگ ترديد همه اينها روى حقايق انگشت مى بى. اند ها مطرح كرده است كه تروتسكى و تروتسكيست

سرى خروشچف به كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد   عظيم گزارش  مثالً دور از انصاف است نقش

ترين اين  اما تاملّى در تحليل تروتسكيسم، يعنى مستدل. شوروى را در افشاى جنايات استالين انكار كنيم

ه دارند، از نظر تروتسكى طيف از انتقادات، كافى است تا نشان دهد كه اينها تا چه حد با حقيقت فاصل

افتد كه استالين و خط مشى او بر  دولت كارگرى در اتحاد شوروى از زمانى در مسير انحطاط مى

هاى  وى و  البته او تسلط استالين را به توانائى. شود رهبرى حزب و دولت شوروى مسلّط مى

ميداند كه نخست بعنوان  گيرى بوروكراسى جديد دهد، بلكه آنرا محصول شكل نسبت نمى  طرفدارانش

بيك قشر مستقلى تبديل شد كه همچون داورى ميان   عامل پيشبرد ديكتاتورى پرولتاريا بوجود آمد و سپس

اين قشر را، هم تروتسكى نتيجه شكست   پيدايش. كند خود را دنبال مى  كند و منافع خاص طبقات عمل مى

. دارى ميداند حاد شوروى در ميان كشورهاى سرمايهانقالبات پرولترى در اروپا و به محاصره افتادن ات

اّما او معتقد است كه تحكيم موقعيت بوروكراسى و تسلط آن بر حزب و دولت شوروى يك امر مقّدر 

نبود، فاجعه از آنجا آغاز شد كه بوروكراسى با استفاده از شكست انقالبات در اروپا و خستگى كارگران 

با بر انگيختن اقشار عقب مانده طبقه كارگر . را علم كرد" كشور سوسياليسم در يك"تئورى   روسيه

از   چيزى بيش  اش اين تحليل عليرغم ظاهر آراسته. عليه قشر پيشرو آن، بر پرولتاريا مسلط شد

ً به يك نظريه نسبت " تئورى خيانت"يك نيست، البته نه به اين دليل كه منشاء تمام انحرافات را نهايتا

گيرد كه در  اى را زير حمله مى بيند و نظريه اين خاطر كه منشاء واقعى انحرافات را نمىميدهد، بلكه به 

هر حال تالشى بود براى بيرون آمدن از موقعيت متناقضى كه نخستين دولت كارگرى جهان در آن 

راه فهميد، گم ، آنگونه كه استالين آنرا مى"سوسياليسم در يك كشور"بى ترديد نظريه. گرفتار آمده بود

در واقع . فهميد كمتر گمراه كننده نبود ، آنگونه كه تروتسكى آنرا مى"انقالب مداوم"كننده بود، اّما تئورى

آغاز " سوسياليسم در يك كشور"بر خالف تصور تروتسكى، انحراف اصلى استالينيسم يا طرح نظريه

ى درست با اقدامى كه قبالً گردد، بلكه با اشتراكى كردن اجبارى اقتصاد دهقانى شروع ميشود، يعن نمى

بنابراين معلوم نيست اگر تروتسكى جاى . و از جمله خود تروتسكى بود" اپوزيسيون چپ"مورد دفاع
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استالين به تئورى "سوسياليسم در يك كشور"او بجاى نظريه" انقالب مداوم" بود و نظريه استالين مى

شد كه در دوره  از آن چيزى مىشد، سوسياليسم در شوروى بهتر  رسمى دولت شوروى تبديل مى

كند  هاى استالين اين گمان را در آدم تقويت مى اى از انتقادات تروتسكى از سياست حتى پاره. استالين شد

" انقالب خيانت شده"بنام  مثالً تروتسكى در كتاب معروفش. كه در آن صورت شايد وضع بدتر هم ميشد

ل او در باره نظام سياسى و اقتصادى اتحاد شوروى ترين تحلي منتشر شده و جامع ١٩٣٦كه در سال 

كند كه با دادن زمين به كالخوزها اصل ملى شدن زمين را زير پا گذاشته و با  از استالين انتقاد مى( است

كند، او  دادن قطعات كوچكى به دهقانان براى كشت خصوصى، به تقويت فردگرائى در آنها كمك مى

كند كه فشار اوليه را از روى آنها  كها را ناكافى ميداند و او را متهم مىحتى مبارزه استالين عليه كوال

يا در همان كتاب از استالين انتقاد . برداشته و به آنها مجال متشكل شدن در كالخوزها را داده است

كند كه با اعالم حق راى عمومى در قانون اساسى جديد شوروى، ديكتاتورى پرولتاريا را از بين  مى

است يا او در انتقاد از تغيير سياست خارجى شوروى كه بعد از به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان، برده 

هاى انترناسيونال دوم عليه  اى واحد با سوسيال دمكرات به منظور ايجاد جبهه ١٩٣٤_٣٥در سالهاى 

هاى  كراتدم فاشيسم صورت گرفت، استالين را به راست روى متهم ميكند و هر نوع ائتالف با سوسيال

هاى  دارى عليه دولت هاى دمكراتيك سرمايه مرتد و هر نوع صحبت از صلح و هرنوع ائتالف با دولت

 )١(.نامد فاشيستى را خيانت به انقالب جهانى پرولتاريا مى

را چنان عريان به " سوسياليسم موجود"شدگى  روى و مسخ تجربه سالهاى اخير، علل بنيادى بيراهه

مشغول " تئورى خيانت"تواندخود را با اين يا آن ديگر هيچ جريان سياسى جدى نمىگذاشته كه   نمايش

از سه ربع يك قرن شكل گرفته محصول عواملى   جهانى و در طول بيش  كند و آنچه را كه در مقياس

كارگرى در متن يك   بعالوه اكنون كه تمام جنبش. تصادفى تسلط يك فرد يا يك گروه سياسى، قلمداد كند

و علل شكست آن است، " سوسياليسم موجود"اى از تجربه ان سراسرى مشغول بررسى همه جانبهبحر

هاى خيانت را بايد با حساسيتى به مراتب بيشتر از گمراه  شناختى اين تئورى  گمراه كنندگى روش

ها  ىزيرا اگر آنگونه كه اين تئور. كنندگى مضمونى آلترناتيوهاى پيشنهادى آنها مورد توجه قرار داد

يك فرد يا ديدگاه سياسى يك گروه كه در هر حال بايد آنها را عواملى   كنند، عواملى از قبيل منش ادعا مى

بتوانند نظام سياسى و اقتصادى كشورهاى متعددى را كه نزديك به يك سوم _ تصادفى به حساب آورد

گذرا بلكه براى چندين دهه متوالى اند، تعيين كنند، آنهم نه فقط براى مدتى  سياره ما را در خود جا داده

در آينده بتواند به يك جامعه سوسياليستى مطلوب دست   چگونه ميتوان اميد داشت كه بشريت زحمتكش

اى نيز به  يابد و هر بار بوسيله يك گروه يا انديشه خبيث به قعر ورطه ناكامى رانده نشود؟ و اّما عده

براى گذار به   تالش  توجه به موانع عينى عظيمى كه از نقش اند كه بى تزهاى كميته مركزى ايراد گرفته
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گرائى غلتيده و مدعى شده كه اگر اولويت  شود، به ساده سوسياليسم در كشورهاى توسعه نيافته ناشى مى

بنظر من چنين ايرادى به . افتاد شد، حوادث در مسير ديگر و بهترى مى حياتى دمكراسى رعايت مى

هاى سوسياليستى موجود  با تاكيدى كه در تزها بر عوامل عينى فشار بر دولت زيرا. تزها وارد نيست

نخست اينكه سازمان دادن دمكراسى سوسياليستى در كشورهاى مورد : شود، دو نكته روشن ميگردد مى

برود، بلكه پيروزى آن   تواند پيش هاى زياد كه تنها با نيت خير نمى بحث، كارى است توام با دشوارى

دوم اينكه ناديده گرفته شدن . سياسى معينى قابل تصور است_طريق ايجاد يك تعادل اقتصادى فقط از

ً در دوره هاى  دمكراسى در اين كشورها محصول عوامل تصادفى نيست، براى كشورهائى كه غالبا

داخلى  ترين راه در زير فشار انبوه عوامل نامساعد اند، آسان شان نيز سنن دمكراتيك نداشته پيشين تاريخ

در واقع تزها با تاكيد بر . المللى، بى اعتنائى به ضرورت حياتى دمكراسى و كنار گذاشتن آن است و بين

هاى  كوشد لزوم هشيارى در قبال دشوارى هاى سوسياليستى موجود، مى عوامل عينى فشار بر دولت

البته طبيعى . شزد كندسازماندهى دمكراسى را يادآورى كند و مختصات زمين نامساعد و لغزنده را گو

دارى را با دمكراسى ناسازگار  است كسانيكه خود گذار به سوسياليسم در كشورهاى كم توسعه سرمايه

بى . هاى سازماندهى دمكراسى در چنين كشورهايى را ناكافى بدانند ميدانند، اين توجه تزها به دشوارى

داند بلكه شرط الزم براى برقرارى  سى نمىترديد تزها خود گذار به سوسياليسم را نه فقط نافى دمكرا

انديشند، هر چند  كند و به نظر من كسانيكه جز اين مى يك دمكراسى پايدار در اين كشورها تلقى مى

ممكن است از لزوم حفظ دمكراسى آغاز كنند، اما خواسته يا ناخواسته سرانجام به توجيه ساختار 

زيرا اگر اين . دارى جهان سوم كشيده خواهند شد هسياسى ضد دممكراتيك مسلط در كشورهاى سرماي

سوسياليسم مسخ شده و بوروكراتيك با دمكراسى _ توان انكار كرد كه نوعى سوسياليسم حقيقت را نمى

از   دارى بيش توان ناديده گرفت كه دمكراسى در دنياى سرمايه ناهمساز است، اين حقيقت را نيز نمى

من در اين . قاد من،تزها به اعتراضات چنين كسانى، پاسخ روشنى داردباعت. آنكه قاعده باشد استثناست

حمايت :اما سومين نكته در باره تزهاى كميته مركزى. نوشته بار ديگر به اين نظرات باز خواهم گشت

گيرى عمومى پرسترويكا در اتحاد شوروى را كسانى به معناى تائيد هر آنچه در اين  تزها از جهت

براى اثبات نادرستى اين . اند كنند، تلقى كرده د و هر آنچه تيم گورباچف طرح مىگير كشور صورت مى

آميز تزها نسبت به پروسترويكا  به نظر من موضع گيرى حمايت. كند استنباط، نگاهى به تزها كفايت مى

. شود به آن گرفت اين است كه با تاخير زياد صورت گرفت الزم و درست بود و تنها ايرادى كه مى

از آنكه يك طرح دقيقاً پرداخت شده باشد، جنبشى   وسترويكا،همانطور كه در تزها اشاره شده، بيشپر

است براى بازسازى سوسياليسم در جهت پايان دادن به جدائى سوسياليسم از دمكراسى و بيگانگى 

هاى  و مثل غالب جنبش".سوسياليسم موجود"انديشه برابرى از انديشه آزادى، يعنى بزرگترين ضعف
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در بطن خود تناقضات زيادى دارد و در متن يك مبارزه طبقاتى حاد و همه " واقعى، زنده و بزرگ

بنابراين ممكن است به پيروزى برسد، به بيراهه ". ميرود  جانبه، با نوسانات و تشنجات فراوانى پيش

و . ت رانده ميشودو متاسفانه اكنون به نظر ميرسد كه به شكس. كشيده شود و يا به شكست منتهى گردد

با اين همه حمايت از . شود باز متاسفانه معموالً در باره هيچ جريان بازنده به انصاف داورى نمى

كمونيستى بوجود آورده، يك   دستاورد بزرگ آن، يعنى خانه تكانى فكرى عظيمى كه در جنبش

ه تكانى فكرى در اندازهاى جديدى كه در نتيجه اين خان ضرورت حياتى است و بى توجهى به چشم

رغم تمام ضرباتى  كمونيستى، على  اين خانه تكانى فكرى در جنبش. برابر ما گشوده ميشود، فاجعه بار

وارد شده و باز ممكن است وارد شود، ميتواند نيرو و تحرك   كه در نتيجه پروسترويكا به اين جنبش

ترى در برابر  هاى گسترده بدمد و افقكارگران و زحمتكشان   اى در پيكار رهائى بخش سابقه جديد و بى

شايد الزم به گفتن نباشد كه چنين حمايتى از پروسترويكا ضرورتاً به معناى حمايت از همه . آن بگشايد

هاى طراحان آن نيست و تزها نه فقط به حمايت از همه نظراتى كه تحت عنوان  نظرات و انگيزه

ها و  پردازى وم برخورد انتقادى با نظريهشوند نپرداخته بلكه بر لز پروسترويكا مطرح مى

در خود احزاب   كمونيستى و بخصوص  اى كه تحت اين عنوان در جنبش هاى گمراه كننده تراشى توجيه

 .ورزد حاكم صورت ميگيرد، تاكيد مى

هاى  و تكان" سوسياليسم موجود"بحران: در همين جا الزم ميدانم مطلب ديگرى را نيز توضيح بدهم

ها در مقابل آزمون بزرگى قرار داده كه سازمان ما  از آن، ما را نيز مانند همه كمونيست فكرى ناشى

ها و دگرگونيهاى عظيمى كه در جريانند چشم بپوشد و بى آنكه وفادارى به  ميكوشد بى آنكه بر واقعيت

جديدى  طبقه كارگر و زحمتكشان را زير پا بگذارد، از آن بگذرد و سالح فكرى خود را براى دوران

نياز به گفتن ندارد كه اين كار بدون برخورد جدى و انتقادى با . كه ميرود آغاز گردد، صيقل بدهد

با   سازمان ما نقاط قوت زيادى دارد،زيرا در تمام طول موجوديتش. نخواهد رفت  نظرات قبلى ما پيش

د يكى از نقاط قوت سر سختى نظرى و علمى در راه آزادى و سوسياليسم جنگيده است، اما بى تردي

  ديد كه بيانگر جدى بودن آن در قبال نظرات و تعهداتش  اش اصلى آنرا بايد در انتقادازخودهاى شجاعانه

مان  ميباشد و اكنون وقت آنست كه بر مبناى همين سنت نيكو، به بررسى انتقادى نظرات پيشين

از مواضع سازمان   ر باره آن بخشاين ضرورت است كه من در اينجا نظرم را د  با احساس. بپردازيم

ما عليرغم يك . كنم كه نادرستى آنها را حوادث سالهاى اخير به اثبات رسانده است، به اختصار بيان مى

. كرديم ناميده ميشود، تائيد مى" سوسياليسم موجود"جدى، در مجموع آنچه را كه  سلسله انتقادات كمابيش

،  هايش ها و كژى ست به خاطر اينكه آنرا با وجود همه ضعفنخ: اين تائيد به دو دليل صورت ميگرفت

دانستيم، دوم به خاطر اينكه دژى در  دارى مى تجسم نظامى به لحاظ تاريخى برتر و بهتر از سرمايه
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اكنون . هاى انقالبى عليه ارتجاع حمايت ميكرد دارى امپرياليستى بود و از مبارزه جنبش مقابل سرمايه

  اش تر از آنست كه بتوانيم ناديده ند سال اخير، نادرستى نخستين دليل ما واضحدر روشنائى حوداث چ

بگيريم مشخصه چند سال گذشته اين بود كه مردم بسيارى از كشورهاى سوسياليستى و نه فقط چند 

گروه ناراضى يا جماعتى برانگيخته در اين يا آن كشور مجال ابراز نظر پيدا كردند و با قاطعيتى 

آنچه . دانند دارى نمى را نظامى برتر و بهتر از سرمايه" سوسياليسم موجود"نشان دادند كه آور حيرت

آنها . است" سوسياليسم موجود"از هر چيز خصلت غير دمكراتيك   كشاند بيش آنها را به اين داورى مى

ً از فقدان تامين اجتماعى در سرمايه ين كوشند سيستم تام دارى نگرانند و مى با آنكه عموما

اين داورى مردمى . گريزند مى" سوسياليسم موجود"را حفظ كنند، اّما از" سوسياليسم موجود"اجتماعى

هاى سياسى و  اند، نشان ميدهد كه بدون دمكراسى و بدون آزادى را تجربه كرده" سوسياليسم موجود"كه

اى  ولى جامعه. وردصرفاً با الغاى مالكيت خصوصى بر وسايل توليد، نميتوان جامعه مطلوبى بوجود آ

اى  ها به اين سئوال پاسخ منفى ميدهند و عده گريزند، ميتواند سوسياليستى باشد؟ خيلى كه مردم از آن مى

به نظر من، اخالقى . دارى ميدانند از آنها به همين دليل جوامع سوسياليستى موجود را نوعى سرمايه

معه غير دمكراتيك و ناخوشايند را اگر هر جا. كننده است كردن مفاهيم علمى به شدت گمراه

هاى آسمانى نپنداريم،  هاى شهد و انگبين و مائده دارى بدانيم و اگر سوسياليسم را بهشتى با چشمه سرمايه

اگر مالكيت بر وسايل توليد و . دارى نيست هر چه باشد سرمايه" سوسياليسم موجود"بايد قبول كنيم كه

ك ارزيابى باشد، بايد آنرا نوعى سوسياليسم بدانيم، با چگونگى سازماندهى توليد و توزيع مال

از " سوسياليسم غير دمكراتيك"، يا"سوسياليسم بوروكراتيك"،"سوسياليسم دولتى"اصطالحاتى از قبيل

كنيم، نه براى موّجه ساختن آن، بلكه بخاطر ضرورت   سوسياليسم مورد نظر ماركسيسم متمايزش

يابيم  ها به روشنى در مى در چنين برخوردى با واقعيت. ى اجتماعىها برخورد ّجدى و علمى با واقعيت

اين حقيقت . دارى تلقى كنيم را نبايد به معناى گريز آنها به سرمايه" سوسياليسم موجود"كه گريز مردم از

گريزند نبايد حقيقت ديگرى را كه نشان  هاى سياسى مى كه آنها از جامعه بدون دمكراسى و بدون آزادى

طغيان آنها . آنست، بپوشاند دارى و نابرابرى و عدم امنيت اجتماعى وحشت آنها از سرمايهدهنده 

نشان ميدهد كه در سازماندهى و تجديد سازماندهى جامعه سوسياليستى، " سوسياليسم موجود"عليه

دارى  دمكراسى بايد اولويت اصلى تلقى شود، وحشت آنها از نابرابرى و عدم امنيت اجتماعى سرمايه

دانند و  را از آن خود و دستاورد خود مى" سوسياليسم موجود"هاى مثبت نشان ميدهد كه آنها جنبه

با اين درك از تحوالت . بنابراين نه در پى بازگشت از سوسياليسم بلكه خواهان بازسازى دمكراتيك آنند

هاى  بدر كشورهاى اروپاى شرقى را انقال ٨٩هاى مردمى سال  سالهاى اخير است كه من خيزش

يافتن به دمكراسى صورت گرفتند ولى در عين حال با نشاندن نيروهاى  متناقضى ميدانم كه براى دست
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نبايد انتظار داشت . دارى را نيز هموار ساختند دارى در قدرت، راه بازگشت به سرمايه طرفدار سرمايه

ولى . اع را از هم باز شناسندها واقعيت دادند بالفاصله بتوانند انقالب و ارتج مردمى كه به اين خيزش

كافى . تر خواهد شد روشن  و پس  هاى اوليه فرو بنشيند، راه پيش هنگاميكه آبها از آسيا بيفتد و هيجان

باز بر مبناى . ها شباهت دارند ها كنار بروند تا معلوم شود والساها چقدر به پيلسودسكى است يارزولسكى

دارى در همه  گران سرمايه كه اينك آوازه" ضد توتاليترى"كر  ها نبايد در همين درك، معتقدم كمونيست

ما بايد خواهان اصالحات دمكراتيك در . اند، شركت كنند انداخته  براه" سوسياليسم موجود"جا عليه

كشورهاى سوسياليستى موجود باشيم و از هر جنبشى كه خواهان دمكراسى سوسياليستى است، با 

هاى سوسياليستى موجود صورت  اّما هر حركتى را كه عليه دولتصراحت و قاطعيت حمايت كنيم، 

ميگيرد، نبايد تائيد كنيم و گرنه ممكن است بنام هوادارى از دمكراسى به جرگه حاميان ارتجاع 

را هم رد " سوسياليسم موجود"اّما حوادث سالهاى اخير دومين دليل حمايت ما از. دارى بپيونديم سرمايه

هاى  شايد اين ريشخند تاريخ است كه درست هنگاميكه ناتوانيها و كژى. نه كرده است؟ به نظر من

بيرونى   تر از هر زمان ديگر ديده ميشود، مثبت و مترقى بودن نقش عريان" سوسياليسم موجود"درونى

همه آنهائى كه شاهد . دارى غير قابل انكارتر به نظر ميرسد المللى آن در مقابل ارتجاع سرمايه و بين

" سوسياليسم موجود"اند كه با به زانو در آمدن اند، به چشم خود ديده ت چند سال اخير بودهتحوال

هائى كه  و البته فعاالن جنبش. اند هائى شده هاى انقالبى در سراسر جهان ناگريز به عقب نشينى جنبش

گاه سوسياليستى كنند، خال ناشى از فرو پاشى اردو مى  تر لمس تر و مشخص فشار امپرياليسم را مستقيم

. كارگرى آفريقاى جنوبى خيلى خوب بيان كرده است  اين را يكى از رهبران جنبش. يابند را بهتر در مى

ميگويد من با پروسترويكا و گالسنوست تا آنجا كه " افريكن كمونيست"اى با مجله او در مصاحبه

در انترناسيوناليزم مايلم "فقم، اماميخواهند سوسياليسم را اصالح كنند و وضع مردم را بهبود بخشند موا

كنند كه با  ادغان مى" سوسياليسم موجود"اى از مخالفان  حاال حتى پاره )٢( ".موافق برژنف باشم

اند و ارتجاع  هاى انقالبى تكيه گاه حمايتى بزرگى را از دست داده فروپاشى اردوگاه سوسياليستى، جنبش

ً اين بمعناى پايان جهان . جمى قرار گرفته استدارى در سراسر جهان در موضعى تها سرمايه مسلما

دارى است و نه  دهد، تناقضات درونى نظام سرمايه آنچه انقالبات را بوجود مى آورد و رشد مى. نيست

 چيز ديگر و اكنون اين تناقضات در مقياسى جهانى ابعاد 

هاى انقالبى و  سوسياليستى با جنبش چنين نمى خواهم بگويم رابطه اردوگاه هم. اند انفجارآميزى پيدا كرده

هاى ايرانى كه بارها چوب انترناسيوناليزم اردوگاهى را  دست كم ما كمونيست. مترقى هميشه مثبت بود

در واقع همه ما از آخرين . هاى عظيمى وجود داشت ايم خوب ميدانيم كه در اين رابطه چه كژى خورده

هاى  مين انترناسيوناليزم اردوگاهى خورد مشخصاً زخماى كه چپ ايران از ه و شايد بزرگترين ضربه
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بزرگى از   از بركت همين رابطه بود كه در سالهاى انقالب نه تنها بخش. روحى عميقى با خود داريم

ترين فراز تاريخ معاصر  چپ در حساس  چپ ايران به پستى هم پيمانى با ارتجاع كشيده شد بلكه جنبش

هاى آن از  ها، وجود اردوگاه سوسياليستى و حمايت با همه اين كژى اما. ايران كامالً فلج گرديد

هاى  و بنظر من همين همبستگى با غالب جنبش. بود  گاه بزرگى براى اين جنبش هاى انقالبى تكيه جنبش

آيا تصادفى . دارى دانست را نميتوان نوعى سرمايه" سوسياليسم موجود"انقالبى جهان، نشان ميدهد كه 

دارى و از جمله آنهائى كه از سنت دمكراسى داخلى  ريت قريب باتفاق كشورهاى سرمايهاست كه اكث

گيرند و كشورهاى  خواه جهان قرار مى هاى انقالبى و ترقى نسبتاً طوالنى برخوردارند در مقابل جنبش

ً به حمايت از اين جنبش اداتى كه و اما نگاهى هم بيندازيم به انتق! خيزند؟ ها بر مى سوسياليستى غالبا

به " سوسياليسم موجود"ايم و به ايم، هميشه مخالف دولت ايدئولوژيك بوده سوسياليسم موجود داشته"به

ايم و در راستاى همين انتقاد بود كه  خاطر اينكه دولت را بر پايه ايدئولوژيك سازمان ميدهد، انتقاد داشته

ايم و از جمله اعالم  ط سياسى تاكيد داشتههفت سال اخير دائماً بر لزوم آزاديهاى بى قيد و شر  در شش

بى ترديد اين انتقاد بسيار مهم و . قيد و شرط باشد  هاى سياسى بى ايم كه دولت بايد دولت آزادى كرده

سوسياليسم "گيرى از مدل بود و به لحاظى گسست و فاصله" سوسياليسم موجود"كامالً درستى به

نخست اينكه نتوانست به سطح يك : قاد دو ضعف اساسى داشتاما حتى همين انت. را نشان ميداد" موجود

پيدا كند و ميشود گفت بيشتر يك عنصر   ها و تاكتيكهاى ما انعكاس نظريه منسجم ارتقاء يابد در سياست

منفرد و منزوى در دستگاه نظرى ما باقى ماند، دوم اين كه بخاطر همين تكامل نيافتگى نظرى، خصلت 

نميتواند با دولت آزاديهاى سياسى همسازى " سوسياليسم موجود"لگوى اقتصادىزيرا ا. التقاطى داشت

ترين سازماندهى  مناسب" دولت_حزب"حقيقت اين است كه دولت ايدئولوژيك و پديده. داشته باشد

سياسى براى چنين الگوى اقتصادى است و ظهور دولت تك حزبى در كشورهاى سوسياليستى موجود 

. نيست، بلكه معلول يك نوع سازماندهى اقتصادى است  فرد يا گروه بد انديش محصول اراده اين يا آن

در حاليكه ما . آورد ببار مى" دولت پوليت بوروئى"قاعدتاً " پالن  گاس"بعبارت ديگر اقتصاد مبتنى بر

ايم و از سوى  از يكسو با دولت ايدئولوژيك مخالفت ميكرديم و خواهان دولت آزاديهاى سياسى بوده

اى از مخالفان و منتقدان آن، از نفى كامل  و پاره" سوسياليسم موجود"ر مانند غالب طرفدارانديگ

و اگر از همين زاويه به نكات . مالكيت خصوصى درجوامع سوسياليستى موجود طرفدارى ميكرديم

از اى  يابيم كه پاره نگاه كنيم، در يك بررسى منصفانه در مى" سوسياليسم موجود"اختالفات مان با

انتقادات ما به احزاب كمونيست حاكم در كشورهاى سوسياليستى كمتر از غالب نكات توافق با اين 

يكى از انتقادات ما : تر شدن مطلب كمك ميكند اشاره به چند نمونه به روشن. اند احزاب، پا در هوا نبوده

اى مسائل مهم به  به حزب كمونيست اتحاد شوروى اين بود كه بعد از كنگره بيستم حزب، در پاره
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مواضع رويزيونيستى غلتيده است و به همين دليل هم بود كه خروشچف را مظهر تجديد نظرطلبى در 

درست ) حزب كمونيست اتحاد شوروى تلقى ميكرديم و در مقابل آن از استالين بعنوان مظهر ارتدوكس

روشچف را بعنوان نقطه توقف كرديم و باز بهمين دليل بود كه سقوط خ كمونيستى جانبدارى مى( انديشى

ها وارونه  در حاليكه واقعيت. كرديم رشد تجديد نظرطلبى در اتحاد شوروى، يك تحول مثبت ارزيابى مى

تواند  نه فقط نمى" سوسياليسم موجود" استالين بعنوان معمار اصلى مدل. آن چيزى هستند كه ما فهميديم

ً مظهر مسخ انديشه ماركسيستى استنماينده ماركسيسم و انقالب كارگرى باشد، بلكه  بعالوه او . حقا

حد و حساب قابل تبرئه نيست، و  بعنوان سازماندهنده يك خود كامگى تمام عيار و كشتارها و جنايات بى

كرد، جريانى  را نمايندگى مى" سوسياليسم موجود"خروشچف در هر حال يك جريان اصالحى در مدل

غلبه كند، تاريخ اتحاد شوروى و احتماالً   ها و تناقضاتش ويتبرود بر محد  توانست پيش كه اگر مى

رفت و يك فرصت سى ساله را، آنهم در پر  مى  جهانى كمونيستى، در سير ديگر و بهترى پيش  جنبش

خواهم شنا در جهت جريان آب را  با اين حرف نمى. هاى تاريخ محاصر، از دست نميداد ترين دوره تپش

از هر جاى ديگر در خود اتحاد   عظيم را كه اكنون در سراسر جهان و بيشمن هياهوى . توصيه كنم

كننده ميدانم و  خوارى فردى بنام استالين براه افتاده، تا حدود زيادى گمراه شوروى در باره جنون آدم

شيفته وارانه يا ( خواهيم تجارب دردناك گذشته را تكرار نكنيم، بايد از برخورد عاطفى معتقدم اگر مى

ً دوره تعيين كننده آن  )صمانهخ يعنى از انقالب اكتبر تا  (با تاريخ سوسياليسم شوروى و مخصوصا

هاى جهان سوم ميدانم كه  چنين من مانند بسيارى از كمونيست بپرهيزيم هم )پايان جنگ جهانى دوم

ز آميز دو سيستم چه بازتاب وحشتناكى در بسيارى ا تزهاى خروشچف در باره همزيستى مسالمت

احزاب كمونيست كشورهاى جهان سوم داشت و چگونه راه آشتى اين احزاب با بورژوازى بومى را 

است كه پديده   آنچه ميخواهم بگويم اين. هموار ساخت و خرافات ارتجاعى بسيارى را دامن زد

زدائى در كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروى با تمام  خروشچف و حركت در جهت استالين

اصالح سوسياليستى بوجود آورده بود كه   فرصت بزرگى براى تكوين يك جنبش  ا و تناقضاتشه ضعف

ايم كه  هائى بوده متاسفانه در نتيجه كودتاى بوروكراسى حاكم از دست رفت و ما جزو آن جريان

د هر ما مخالف و منتق: يك نمونه ديگر. دركشان از اين حادثه، نمونه يك وارونه انديشى تمام عيار است

ريزى مركزى در كشورهاى سوسياليستى جانبدارى  ايم كه از تعديل و معقول سازى برنامه جريانى بوده

كرديم  همين دليل بود كه اصالحات اقتصادى دوره خروشچف و كاسگين را منفى ارزيابى مى به. كرد مى

ولى امروز . ديمكر چكسلواكى را يك جريان ارتجاعى و ضد سوسياليستى تلقى مى ١٩٦٨  و يا جنبش

ريزى بوروكراتيك در كشورهاى سوسياليستى موجود به جان  كافى است به ميليونها انسانى كه از برنامه

امروز ديگر معلوم شده است كه بازار سياه، . فرا بدهيم تا در يابيم چقدر اشتباه ميكرديم  اند گوش آمده
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مال شدن حق  در بسيارى از توليدكنندگان، و لگدناتوانى و لختى اقتصاد، از بين رفتن ابتكار و مسئوليت 

ريزى و  سازى برنامه كنندگان در اين كشورها، تا حدود زيادى نتيجه طبيعى مطلق انتخاب مصرف

را " سوسياليسم موجود"تامل در اين انتقادات نشان ميدهد كه هر انتقاد از . از حد آنست  تمركز بيش

تر و  گاهى معقول" سوسياليسم موجود"دهندگان  كه سازمانحقيقت اين است . نبايد فضيلتى پنداشت

اى از منتقدان آن اين است كه  و تنها نقطه قوت پاره. اند انديشيده اى از منتقدان آن مى تر از پاره زمينى

بنابراين . اند تا پرت بودنشان معلوم شود هايشان به آزمون عملى كشيده نشده اند كه انديشه آورده  شانس

ترين كار اين است كه  آسان  قطعيت يافته، بدترين و متاسفانه" سوسياليسم موجود"ه شكستاكنون ك

هركسى هر انتقادى را كه نسبت به آن داشته، بعنوان نقطه قوت خود بزرگ جلوه دهد و بكوشد نقاط 

" موجود سوسياليسم"ما اكنون بايد، بى آنكه از هر نقطه وحدت با . را با آن به فراموشى بسپارد  وحدتش

شرمنده باشيم و بهر نقطه اختالف با آن بنازيم با مسئوليت انقالبى و شهامت فكرى، از نقاط قوت و 

پيكار براى   هاى بازسازى جنبش اين يكى از ضرورت. بياموزيم" سوسياليسم موجود"ضعف تجربه

 .سوسياليسم است

 

 

 :ها زيرنويس

 )ترجمه انگليسى( ٣كوالكوسكى، ج . ته لنوش" هاى عمده در ماركسيسم جريان"به نقل از _ ١

  ١٩٩٠،سه ماهه اول ١٢٠مصاحبه با هرى گواال، مجله افريكن كمونيست، شماره _ ٢
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  مفصل پنج
  
  

  آيا ماركسيسم كهنه شده است؟ 
 
 

هاى انقالبى و پيشرو  ،تكيه گاه بزرگى براى جنبش اردوگاه سوسياليستى با وجود تمام ضعفها و معايبش

كمونيستى در   همه آنها جنبش  بنابراين با فروپاشى آن، تمام اين جنبشها و در راس. ه ما بودزمان

بردارى از اين فرصت ميكوشند  دارى با بهره گران سرمايه اند و آوازه وضعيت دشوارى قرار گرفته

هاى هاى نظرى جنبش را پيروزى ارزشهاى بورژوائى قلمداد كنند و پايه" سوسياليسم موجود"شكست

كارى ُمد روز شده است و موج  از محافظه  در چنين فضائى كه ستايش. انقالبى را متالشى سازند

تازد، جاى شگفتى نيست كه ماركسيسم همچون پايه  مى  در همه جا پيش" كار انقالب محافظه"باصطالح 

هدف اين است . تبليغات بورژوازى قرار گيرد  از هر چيز ديگر زير آتش  كمونيستى، بيش  نظرى جنبش

كه با استفاده از گرد و خاكى كه از فروپاشى اردوگاه سوسياليستى بلند شده و افقها را تيره كرده، 

شايد اشاره بيك . ماركسيسم را بمثابه يك نظريه سياسى، زير آوار تبليغاتى فشرده و هيستريك دفن كنند

فوكوياما، يكى از   فرنسيس: بهتر نشان بدهدنمونه از اين تالشهاى تبليغاتى، اهداف ايدئولوژيك آنها را 

ريزى وزارت خارجه آن كشور و يكى  معاون ستاد برنامه(پردازان معروف راست جديد آمريكا نظريه

مقاله " نشنال اينترنت" كار در نشريه محافظه ٨٩در تابستان  )گران سابق شركت معروف زند از تحليل

كار  ت كه ههلهله شادى در ميان جريانهاى محافظهمنتشر ساخ" پايان تاريخ"مطولى با عنوان 

بورژوائى برانگيخت و از طرف بسيارى از آنها همچون بيانيه ليبراليسم بورژوائى در مراسم تدفين 

در اين مقاله او با استفاده از تفسير هگلى تاريخ اعالم . سوسياليسم و مخصوصاً ماركسيسم تلقى گرديد

پيروزى ليبراليسم "تى چيزى جز شكست ماركسيسم و قطعيت يافتنكرد كه شكست اردوگاه سوسياليس

نيست و اين پيروزى نشان ميدهد كه با شناخته شدن اعتبار جهانى ارزشهاى " اقتصادى و سياسى

ليبرالى، بشريت به بهترين و عاليترين شكل سازماندهى سياسى و اقتصادى جامعه دست يافته و در واقع 

ده است، از اينرو فوكوياما ادعا ميكند كه در زندگى انسانى، ديگر تضادهايى خود رسي" پايان تاريخ"به 

اقتصادى _بنيادى كه در متن ليبراليسم معاصر غير قابل حل باشند و ضرورت يك ساختار سياسى

ها بزرگ بسر  ها و روياروئى جايگزينى را ايجاب كنند، وجود ندارند، بهمين دليل ديگر دوران جنگ

المللى نيست، جنگها و درگيريهاى كوچك و  ته اين بمعناى پايان تمام درگيريهاى بينالب. آمده است

اى از اين ملتها با ملتهاى بزرگ احتماالً صورت خواهد گرفت اما  اى ميان ملتهاى كوچك با پاره منطقه
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ً از اصطكاك ميان بخشه اى اين درگيريها بيانگر روياروئى دو نظام جهانى نخواهند بود بلكه صرفا

بر  )مينامد" بعد تاريخى  بخش"و" تاريخى  بخش"كه او آنها را به ترتيب (مانده و پيشرفته جهان عقب

انگيزى خواهد بود،زيرا با بسر آمدن دوره چالشها و  او ميگويد پايان تاريخ زمانه غم. خواهند خاست

خواهند رسيد و شايد  فلسفه و هنر نيز به پايان خود_ گرائى اجتماعى مبارزات بزرگ فكرى و آرمان

. بار پايان تاريخ خود موجب شود كه انسان يكبار ديگر تاريخ را آغاز كند همين دورنماى كسالت

فوكوياما كه ظاهراً مطمئن شده كه ماركسيسم براى هميشه زير خاك مدفون شده و روح خبيث آن ديگر 

تحليل شبه هگلى خود به وجد تهديدى براى ارزشهاى ليبرالى نيست، در ضمن همين مقاله چنان از 

با او،   آيد كه خواهان اعاده حيثيت از هگل ميشود و از اينكه نام هگل بخاطر پيوند فلسفى ماركس مى

گر ماركسيسم نگريسته شده ابراز تاسف  آلوده شده و تاكنون به آثار او از پشت عينك تحريف

دازان جريان مسلط بورژوائى زمانه پر نظريه" وجدان علمى"اى از باصطالح  اين نمونه)١(٠ميكند

اما اكنون چيزى كه به . وجود ندارد و از آنان جز اين نبايد انتظار داشت  البته جائى براى رنجش. ماست

اند ماركسيسم را نه  است كه مدعى" سوسياليسم موجود"بخشد، خيل عظيم سرخوردگان از آنها نيرو مى

ترين نظرات نسبت به  د، در واقع اكنون خصمانهان فقط در سطح نظرى كه در عمل نيز آزموده

روشنفكران سرخورده در اين . ماركسيسم را بايد در كشورهاى اروپايى شرقى و شوروى جستجو كرد

صحبت ميكنند كه گوئى از " اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد"كشورها چنان با شور و هيجان از معجزات 

اگر اقتصاد مبتنى بر برنامه در دنياى ما فقط هفتاد . است مسائل سياره ما هيچ چيز به گوششان نخورده

تر و در شرايط  وسيع  صدها سال است كه در مقياس" بازار آزاد"سال آزموده شده، اقتصاد مبتنى بر

ها و پوپوفها و  سر پناه برزيلى و هندى بهتر از شاتالين گوناگون تجربه ميشود و امروز كودكان بى

شيفتگى عاميانه اين روشنفكران .سخن بگويند" اقتصاد بازار آزاد"تجربه  توانند از يلتسينها مى

اى  در حدى است كه حتى پاره" دارى واقعاً موجود سرمايه"نسبت به " سوسياليسم موجود"سرخورده از 

تصادفى نيست كه اقتصاددان شناخته . اندازد بورژوازى را به وحشت مى  از روشنفكران دورانديش

جان كنت گالبرابت در چند سال اخير با استفاده از هر فرصتى عواقب خطرناك خوشبينى اى مانند  شده

افراطى نسبت به اقتصاد بازار را به اين جماعت سرخوردگان يادآورى ميكند، يا آدمى مانند پل 

در ( چهار دهه گذشته_ دار ى در سه ترين كتابهاى درسى اقتصاد سرمايه نويسنده معروف)ساموئلسن

بينى دعوت  الزم ميداند اين جماعت را به واقع" مسكو نيوز"اى خطاب به گردانندگان هفته نامه  مقاله

ترين  كند و به آنها يادآورى كند كه بازار آزاد هميشه با آزاديهاى مدنى و سياسى سازگار نيست و موفق

ى دمكراتيك، و به هستند، بدون آزاديها" دارى فاشيستى سرمايه"اقتصادهاى بازار آزاد در دنياى سوم



٦٠ 

  

آنها هشدار بدهد كه در نظام بازار هميشه سود وجود ندارد، ضرر هم وجود دارد، بيكارى هم وجود 

 )٢( .دارد، نابرابرى هم وجود دارد

بحد " دارى واقعاً موجود سرمايه"را تجربه نكرده و با مواهب " سوسياليسم موجود" هر چند كشور ما

دارى ُمد  هاى سرمايه از ظرفيت  ه سياسى كشور ما نيز اكنون ستايشولى در صحن. كافى آشنائى دارد

كنند و  شان را نسبت به سوسياليسم پنهان نمى بزرگى از روشنفكران ما خصومت  روز است و بخش

پندارند و حتا ميشود گفت كه  ربط به مسائل دنياى امروز مى اى كهنه شده و بى ماركسيسم را نظريه

اى از روشنفكران كشور  دارى در ميان عده ليسم و اميد به ظرفيتهاى سرمايهخصومت نسبت به سوسيا

بار انقالب  اوالً شكست فاجعه: و اين دو علت دارد. تر است ما، در مقايسه با كشورهاى مشابه برجسته

و ويرانگر از بطن آن، روشنفكران طبقات ميانى را به   انديش ايران و سر برآوردن استبدادى تاريك

اى تبديل كرده و هر چه بيشتر به جرگه مدافعان نظم و قانون بورژوائى  فان اقدام و اراده تودهمخال

ً سرخوردگى بخش مى و " منافع اردوگاه سوسياليستى"مهمى از نيروهاى چپ كه بنام  راند و ثانيا

مهورى به همكارى فاجعه بارى با ج" دوران برترى يافتن جهانى سوسياليسم بر امپرياليسم"اقتضاى 

ميكنند، خصومت با   اند و اينك خود را فريب خورده و بر باد رفته احساس بوده اسالمى پرداخته

سوسياليسم "در چنين فضائى كه بسيارى از عاشقان سينه چاك ديروزى. بخشد ماركسيسم را شدت مى

سخن گفتن از  پردازند و مى" دارى واقعاًموجود سرمايه" با لحنى فيلسوفانه به ستايش" واقعاًموجود

آورند، تاكيد بر نظريه ماركسيستى  گهنگى و بى ربطى ماركسيسم را نشان هوشمندى خود به حساب مى

زيرا بدون ماركسيسم هيچ جريان جدى مبارزه براى سوسياليسم نخواهد توانست . اهميت حياتى دارد

 . پايه نظرى و علمى محكمى داشته باشد

تى مخلوق ماركسيسم نيست، بلكه ماركسيسم يكى از تئوريهاى كارگرى و سوسياليس  بى ترديد جنبش

كارگرى و سوسياليستى   اند، اما جنبش و در ارتباط با آن شكل گرفته  متعددى است كه در بطن اين جنبش

آنچه ماركسيسم را به پرچم . اكثر دستاوردهاى صدوچهل ساله گذشته خود را مديون ماركسيسم است

به   اسى جهان ما در يك قرن اخير تبديل كرده، وفادارى شاگردان ماركسسي  فكرى بزرگترين جنبش

همچنين نفوذ و . ها نبوده است آميز آنها در اشاعه اين انديشه هاى استادشان و شور و ايثار تعصب انديشه

اى كشورها  اى ماركسيسم را نميتوان نتيجه تبديل آن به ايدئولوژى رسمى دولتى در پاره جاذبه توده

در واقع جهانگير شدن جاذبه ماركسيسم، در هفتاد سال نخستين موجوديت آن بمثابه يك نظريه . ستدان

اى كه همه جا بعنوان يك نظريه خطرناك زير حمله  يعنى در دوره. سياسى، صورت گرفته است

شدن تر  آساى طبقات حاكم قرار داشت، تبديل شدن ماركسيسم به ايدئولوژى دولتى شايد در گسترده جنون

جاذبه معنوى آن و همچنين بر ادامه تكامل و پويائى نظرى   داشته، ولى مسلماً بر گسترش  آوازه آن نقش
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از اين لحاظ ميتوان تاريخ اشاعه ماركسيسم در جهان معاصر را با . آن تاثيرات منفى گذاشته است

از طريق قدرت دولتى مسحيت نيز جاذبه خود را . تاريخ اشاعه مسيحيت در جهان باستان مقايسه كرد

جاذبه آن تا حدود   ، زمانى كه به دين دولتى امپراطورى روم تبديل شد، گسترش كسب نكرد برعكس

حزب "زيادى آسيب ديد و كندتر گرديد همانطور كه مسيحيت در جهان باستان، در شرايطى كه بعنوان

كشتار و شكنجه   و پيروانش دار قرار داشت زير فشار و سركوب دولتهاى برده )٣("خطرناك براندازى

ميشدند، از طريق فتح قلوب بردگان اشاعه يافت، ماركسيسم نيز در صد و چهل سال گذشته ،درست 

دارى و ارتجاعى، راه خود را در ميان  زير فشار و سركوب و تكفير و تحقير همه قدرتهاى سرمايه

  شايد اين امتياز را داشته است كه بيشدر اين مدت ماركسيسم . است ميليونها انسان لگد مال شده گشوده

ها و انتقاداتى كه در  حجم عظيم رديه.از هر جريان فكرى ديگرى مورد حمله و انتقاد قرار گرفته است

اند، قابل  اند، بهيچ وجه با حجم مطالبى كه در دفاع از آن نوشته شده اين مدت عليه ماركسيسم نوشته شده

عليه نظام بيداد   اركسيسم همچنان بعنوان پرچم طغيان بشريت زحمتكشمقايسه نيست،اما با همه اينها م

توانسته  و نابرابرى حاكم بر جهان ما دوام آورده،بخاطر اين بوده كه بهتر از هر جريان فكرى ديگر مى

دارى و علل فالكت انبوه انسانهائى را كه رنج ميبرند، به آنها بشناساند و  سرمايه  خصلت متناقص

كه ميتواند نظام جايگزين و بهترى را بوجود آورد،نشان بدهد، به عبارت ديگر ، آنجه تا  نيروئى را

دارى بوده است  از هر چيز ديگر، تناقضات خود سرمايه  كنون به ماركسيسم اعتبار و نيرو بخشيده بيش

ى رهائى از اين و بنابراين تا زمانى كه انبوه انسانهائى كه از اين نظام رنج ميبرند، وجود دارند و برا

تر مبارزه ميكنند، ماركسيسم همچنان اعتبار و نيروى خود را  رنجها و دستيابى به زندگى بهتر وانسانى

كه اكنون از پايان ماركسيسم دَم ميزنند، معموالً براى اثبات ادعاى خود  غالب كسانى. حفظ خواهد كرد

چيزى نبود جز "سوسياليسم موجود"كستاند ش در آستين دارند، نخست اينكه مدعى" برهان قاطع" دو

دارى، دوم اينكه ميگويند حتى اگر روزى در تحليل  پايگى انتقادات ماركسيسم به سرمايه اثبات بى

دارى حقيقتى وجود داشت، در نتيجه تحوالت عظيم اجتماعى و تكنولوژى معناى  ماركسيستى سرمايه

باعتقاد . با تحليل ماركسيستى قابل تبيين نيست دارى امروز، ديگر خود را از دست داده است و سرمايه

دارى امروزروز، بى پايه بودن اين هر دو ادّعا را  من، نگاهى حتى گذرا به مشخصات اصلى سرمايه

تر از هر زمان ديگر ميتوان ديدكه پيدا كردن راه خروج از  در حقيقت امروز روشن. روشن ميكند

اما . توجه به ماركسيسم امكان ناپذير است هديد ميكند، بىبست خطرناكى كه اينك تمدن بشرى را ت بن

  .از پرداختن به اين نكته، بهتر است روشن كنم كه منظورم از ماركسيسم چيست  پيش
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  ماركسيسم يك شريعت نيست
  
 

ميريختند، بارورتر شده و   ها و انتقاداتى كه دائماً بر سرش اگر ماركسيسم تا كنون با وجود آوار رديه

هاى فراوانى ديده  آسيب  اى از طرفدارانش اى يافته، بخاطر برخوردارى از حمايت پاره ذ گستردهنفو

آنرا به   اى از طرفدارانش در حاليكه پاره. زيرا ماركسيسم قبل از هر چيز يك نظريه علمى است. است

با واقعيت كسب   قشحقيقت علمى ، اعتبار خود را از ميزان انطبا. اند يك شريعت تمام عيار تبديل كرده

بنابراين است كه يك نظريه علمى هميشه قابل تصحيح و قابل ابطال تلقى ميشود و فقط در . كند مى

متاسفانه . واقعى خود را نشان بدهد و تكامل يابد  شرايط نقد و آزمون و وارسى مداوم ميتواند ارزش

ماركسيسم به يك سلسله اصول  دهه گذشته با تبديل شش_ كمونيستى در پنج  بزرگى از جنبش  بخش

كرده   و غير قابل بحث، براى نابودى شرايط بقاء و تكامل آن بعنوان يك نظريه علمى،تالش  مقدس

ى زيادى از ما كمونيستها هر چند مدام از خصلت علمى ماركسيسم دم ميزنيم، اما حقيقت اين  است، عده

نگريم كه  مى  اى از متون مقدس نوان مجموعهاست كه ديگر به آن نه همچون يك حوزه از علم بلكه بع

. اند و پاسخ همه مسائل عالم را ميتوان در آنها يافت دان و خطا ناپذير نوشته شده توسط افرادى همه

. جستجو كرد" سوسياليسم موجود"منشاء اين شريعت سازى را بايد در روند تكوين دولت ايدئولوژيك در

ناپذير به ايدئولوژى رسمى  د شوروى، ماركسيسم بطور اجتنابدر اتحا" دولت_ حزب "گيرى  با شكل

زيرا چنين ساختارى بدون يك اهرم ايدئولوژيك نميتوانست نظم مطلوب خود را . دولت تبديل گرديد

. اما ايدئولوژى دولتى نميتواند مطلقيت نداشته باشد و تن به آزمون و وارسى علمى بدهد. بوجود بياورد

نمى توانست " سوسياليسم موجود"البته اين مطلقيت ايدئولوژى در. ا بهم ميريزدوگرنه اقتدار دولت ر

گرديد  رسما اعالم شود، بدليل اينكه اوالً چنين كارى به عريانتر شدن روياروئى با ماركسيسم منجر مى

اى است، كامالً انكار كرد،  و فرقه  و نميشد اين حقيقت را كه ماركسيسم مخالف هر نوع اصول مقدس

بست و دولت ايدئولوژيك  ثانياً رسميت دادن به مطلقيت ايدئولوژى،دست و بال بوروكراسى حاكم را مى

درست مانند جمهورى اسالمى كه بر اصول و قوانين  (زندانى اصول مطلقى ميشد كه خود ساخته بود

سازماندهى  بنابراين با آنكه )اعتنائى به واقعيت، خود را فلج ميكند تكيه ميزند و با بى" الهى"

بر مطلقيت ايدئولوژى گذاشته شده است، اين مطلقيت ايدئولوژى در ظاهر " سوسياليسم موجود"سياسى

باين ترتيب آنچه در . انكار ميشود و بطور رسمى هميشه ازخصلت علمى ماركسيسم صحبت ميشود

. است در تفسير و تغيير ايدئولوژى رسمى" دولت_ حزب "عمل حاصل ميشد، حق انحصارى رهبرى

به ماركسيسم با خود ماركسيسم،روشنتر از آنست كه نياز به توضيح   بيگانگى و ضديت اين نگرش

كمونيستى و از جمله در ميان ما كمونيستهاى   در جنبش  داشته باشد اما بخاطر نفوذ عميق اين نگرش
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، بر نادرستى  و انگلس  ايرانى، من ترجيح ميدهم در همين جا با اشاره به چند نمونه از آثار خود ماركس

براى اينكه بيگانگى و ضديت ماركسيسم با هر نوع تفكر . و زيانبار بودن چنين نگرشى تاكيد كنم

 ديالكتيكى  ِشريعت ماب را در يابيم كافى است بياد بياوريم كه انديشه ماركسيستى بر زمينه سنت فلسفه

 . ى خود تاكيد كرده استشناس  شكل گرفته و هميشه بر ديالكتيك بعنوان بنياد روش

  

  ديالكتيك چيست؟ 
 
   

اى از چيزهاى حاضر آماده  اين انديشه بنيادى بزرگ كه جهان نه همچون مجموعه:"پاسخ ميدهد  انگلس

اى از روندها بايد دريافته شود كه در آن چيزهاى ظاهراً پايدار، نه كمتر از  بلكه همچون مجموعه

گسست بوجود آمدن و از ميان  دگرگونى بى  اهيم، دستخوشتصويرهايشان در اذهان ما، يعنى مف

اين انديشه بنيادى در حرف يك چيز است و بكار گرفتن آن در واقعيت، بطور   اما پذيرش.. اند رفتن

ديگر ، ولى اگر تحقيق هميشه از اين ديدگاه حركت كند، طلب  در هر حوزه تحقيق، چيزى" بجز"جز

براى هميشه از بين ميرود، انسان هميشه به محدوديت ضرورى تمام  حلهاى نهائى و حقيقت ابدى، راه

از سوى ديگر . يابد ، آگاهى مى بدست آمده و به واقعيت مشروط بودن آن با شرايط بدست آمدنش  دانش

هاى موجود ميان راست و دروغ،خوب و بد، همسان و  انسان ديگر بخود اجازه نميدهد كه با تناقض

نمايند،  دفى، كه از ديدگاه متافيزيك قديمى هنوز متداول، عبور ناپذير مىمتفاوت، ضرورى و تصا

ها فقط اعتبار نسبى دارند، آنچه اكنون راست شناخته ميشود،  داند كه اين تناقض انسان مى. فريفته شود 

را هم دارد كه بعد خود را نشان خواهد داد، درست مانند آنچه اكنون همچون   اش سو به دروغ نهفته

را هم دارد كه باعتبار آن ميشد بيشتر همچون راست نگريسته   روغ نگريسته ميشود سو به راستشد

تشكيل شده و باصطالح تصادف،   انسان ميداند كه آنچه ضرورى تلقى ميشود از تصادفهاى محض. شود

و همين دليل است كه باز ا به"شكلى است كه پشت آن ضرورت خود را پنهان كرده است واِلى آخر 

بر پايه چنين دركى  )٤("وجود ندارد  هيچ چيز نهائى، مطلق  و مقدس )يعنى ديالكتيك(ميگويد براى آن

ضمن . معتقد است توانائى علمى هر متفكرى نميتواند از محدوده معينى فراتر برود  است كه انگلس

  مان خودشترين ذهن ز جامع_سيمون  همراه با سن_ هرچند هگل" بحث در باره هگل چنين ميگويد

ً محدود دانش ً بوسيله حد و عمق محدود دانش  خودش  بود، ولى اوال بوسيله حد ضرورتا و   و ثانيا

تر چنين  و در جاى ديگر همين نكته را بصورتى عامتر و منسجم" ، محدود ميشد اش دريافتهاى زمانه

يشه براى ما ناممكن است و تنظيم تصوير دقيق جهانى كه ما در آن زندگى ميكنيم، در اند:" بيان ميكند

بيند، از يك سو او بايد  از اينرو بشريت خود را با تضادى رو در رو مى. هميشه ناممكن خواهد ماند

، بدست آورد، و از سوى ديگر بخاطر  هاى متقابلش جامعى در باره نظام جهانى با تمام رابطه  دانش
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هر تصوير ذهنى .. واند بطور كامل تحقق يابدت طبيعت هم انسان و هم نظام جهانى، اين كار هرگز نمى

بلحاظ عينى بوسيله شرايط تاريخى و . ماند از نظام جهانى، در واقعيت علمى محدود است و محدود مى

اى به كنراد اشميت،  بهمين دليل او در نامه )٥ (."بلحاظ ذهنى بوسيله ظرفيت جسمى و ذهنى سازنده آن

درك از يك چيز و واقعيت آن مانند دو خط " ، تاكيد ميكند كه سمارك  ضمن بحث در باره تئورى ارزش

اين تفاوت . ميروند، هميشه بيكديگر نزديك ميشوند ولى هرگز بهم نميرسند  مجانب در كنار هم پيش

گذارد مفهوم بطور مستقيم و بى واسطه واقعيت باشد و واقعيت  ميان اين دو درست تفاوتى است كه نمى

از يك وهم است و گرنه بايد تمام نتايج   چيزى بيش )مفهوم(آن  ...با اينهمه  م خودشواسطه مفهو بطور بى

  هر نوع تالش  و انگلس  با اين درك عميق از خصلت شناخت علمى، ماركس )٦(انديشه را اوهام بناميد

تند و دانس تنظيم شده را نادرست و غير علمى مى  براى سازماندهى جامعه بر مبناى اصول ابدى از پيش

تنظيم شده براى جامعه سوسياليستى آينده خوددارى   بهمين دليل بود كه از ارائه هر طرح از پيش

به دومالنيون هويز سوسياليست   نمونه جالبى از اين برخورد آنها را ميتوان در پاسخ ماركس. ميكردند

ده حزبشان كه در زوريخ اطالع داده بود كه كنگره آين  اى به ماركس او در نامه. هلندى مشاهده كرد

برگزار خواهد شد، اين مساله را بررسى خواهد كرد كه سوسياليستها بعد از بدست گرفتن قدرت، براى 

در پاسخ به   ماركس. حفظ پيروزى سوسياليسم، در نخستن فرصت چه قوانينى را بايد به اجرا بگدارند

له كنگره آينده زوريخ، بنظر من يك اشتباه ايد، مسا كه به من اطالع داده" اى مساله"..."نويسد او مى

ً بطور كامل به شرايط تاريخى معينى . است اينكه در هر لحظه معينى در آينده چه بايد كرد، مسلما

ولى اين سئوال در ميان ابرها طرح ميشود، بنابراين . بستگى دارد كه اقدام بايد در آن صورت گيرد

ً يك مساله خيالى است كه تنها پاس هيچ . خى كه ميتوان به آن داد، انتقاد از خود سئوال استواقعا

اما اگر  )٧."(..وجود داشته باشد  اى را نميتوان حل كرد مگر اينكه عناصر حل آن در عباراتش معادله

چه نيازى به آن وجود . تئورى علمى نتواند طرحى براى سازماندهى جامعه مطلوب آينده تنظيم كند

اكيد دارند كه تئورى سوسياليستى درست از هنگامى ميتوانند خصلت علمى ت  و انگلس  دارد؟ ماركس

پيدا كند كه بجاى تنظيم طرحى كه جامعه ناگزير باشد خود را با آن تطبيق بدهد، به بررسى انتقادى 

دارى و تكوين  دارى بپردازد و روندهائى را كه شرايط و نيروهاى نابودى  سرمايه جامعه سرمايه

اّما اگر ساختن آينده و حل و فصل هر چيز براى :" آوردند، نشان بدهد به وجود مىسوسياليسم را 

ام به انتقاد بيرحمانه از  هميشه، كار ما نيست، آنچه اكنون بايد به انجام رسانيم كامالً روشن است، اشاره

عنى كه بيرحمانه هم بدين معنى كه از نتايجى كه ميرسد نهراسد و هم به اين م. هرچيز موجود است

براى ماكمونيسم شرايطى كه بايد "و  )٨"(قرار ميگيرند، نترسد  در برابرش ازدر افتادن با قدرتهائى كه

واقعى كه   ما جنبش. ايجاد شود، و آرمانى كه واقعيت ناگزير باشد خود را با آن انطباق دهد، نيست
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از مقدمات هم اكنون موجود حاصل   شرايط اين جنبش. ناميم شرايط كنونى را از بين ميبرد، كمونيسم مى

طبيعى است كه اين درك از وظائف تئورى سوسياليستى با هر نوع تفكر شريعت مآب و  )٩(."ميشود

الزم   و انگلس  بهمين دليل بود كه ماركس. اى ناسازگار است هرنوع ساخت و پرداخت اصول فرقه

" ر مانيفست كمونيست اعالم كنند كهديدند كه در توضيح رابطه كمونيستها با عموم كارگران، د مى

دهند، آنان جدا از منافع كل  كمونيستها در مقابل احزاب ديگر طبقه كارگر، حزبى جداگانه تشكيل نمى

كارگرى را   كنند كه جنبش اى خاصى براى خودشان اعالم نمى آنان اصول فرقه. پرولتاريا منافعى ندارند

: تنها از اين طريق با احزاب ديگر طبقه كارگر متمايز ميشوند ها با آنها شكل و سامان بدهند، كمونيست

در مبارزات ملى كارگران كشورهاى مختلف، آنان منافع مشترك كل پرولتاريا را، مستقل از هر _ ١

كه مبارزه طبقه كارگر عليه   در مراحل گوناگون گسترش_ ٢. كشند مى  نوع مليت، نشان ميدهند و پيش

بنابراين . را نمايندگى ميكند  بگذراند، آنان هميشه و در همه جا منافع كل جنبشبورژوازى بايد از سر 

احزاب طبقه كارگر هر كشور را   ترين بخش ترين و مصمم كمونيستها از يكسو، به لحاظ عملى،پيشرفته

راند، از سوى ديگر، بلحاظ نظرى، آنان نسبت به  مى  دهند، بخشى كه همه ديگران را پيش تشكيل مى

  ده عظيم پرولتاريا اين امتياز را دارند كه از مسير حركت، شرايط، و نتايج عمومى نهائى جنبشتو

ترين بيان  اين جمالت مهمترين سند سياسى ماركسيسم، به صريح )١٠(".كارگرى درك روشنى دارند

مدعى اى خاصى برافرازد و  خواهد پرچم فرقه ممكن نشان ميدهند كه ماركسيسم يك شريعت نيست، نمى

اّما در عين حال همين . اى حاضر آماده براى درمان همه دردهاى بشريت در آستين دارد نيست كه نسخه

دارى وجود  جمالت نشان ميدهند كه ماركسيسم مدعى است كه نيروئى واقعى در بطن جامعه سرمايه

نظام اجتماعى بهتر و دارى به  تر ميگردد و ميتواند انتقال از سرمايه دارد كه همگام با تكامل آن قوى

و ماركسيسم جز نشان دادن مسير و نتايج نهائى حركت اين نيرو و شرايط . ترى را عملى سازد انسانى

از صد و چهل   اكنون بيش. اى براى خود قائل نيست و وظيفه  ، نقش اش تر شدن صفوف انسجام و فشرده

سازيها، نه پيچيدن  پردازيها و فرقه در طول اين مدت، نه شريعت. گذرد سال از انتشار مانيفست مى

براى درمان دردها، بلكه همين نظر بوده كه ماركسيسم را به پر نفوذترين جريان   هاى شفابخش نسخه

طبيعى است كه در بطن جريانى اين چنين بزرگ كه در ميان اقوام و . سياسى جهان تبديل كرده است

سازى  خه دوانده، تالشهاى متعددى نيز براى فرقهها و پيشداوريهاى رنگارنگ شا ملتهائى با فرهنگ

صورت بگيرند و كسانى با عصا و يد بيضا و ادعاى معجزات پيدا شوند، بديهى است كه همه اين 

اند، اما با همه اينها، بر نفوذ آن افزوده شده است،  تالشها به درجات مختلف به ماركسيسم آسيب زده

شناساند و راههاى به حركت در آوردن  را به خود او مى  تكشزيرا ماركسيسم نيروى عظيم بشريت زحم

 .داده است اين نيرو را نشان مى
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در طول اين مدت، ماركسيسم بعنوان يك جريان سياسى زرادخانه فكرى عظيمى در دفاع از منافع 

از هر   وجود داشته، بيش  بوجود آورده و عليرغم همه موانعى كه بر سر راهش  بشريت زحمتكش

و   كارهاى علمى خود ماركس. ان سياسى ديگر بر تكامل علوم اجتماعى اثر گذاشته استجري

مبنائى براى يك انقالب  _ )١١(اضافى   ماترياليسم تاريخى و ارزش_ مخصوصاً دو كشف بزرگ او 

او را در تحول علوم اجتماعى با   واقعى در علم اجتماعى را بوجود آوردند و از اين نظر ميتوان نقش

پردازان  و همچنين ديگر نظريه. شناسى مقايسه كرد كوپرنيك در نجوم، با داروين در زيست  قشن

اند، در دگرگون ساختن درك انسان معاصر  ماركسيست با كارهائى كه در حوزه مختلف علوم انجام داده

ميتوان و بايد  اند، البته همه اين كارها را مانند هر نظريه علمى از مسائل اجتماعى، سهم عظيمى داشته

در واقع انكار امكان خطا و ضعف در يك اثر علمى چيزى جز . علمى و انتقادى مورد بررسى قرار داد

انكار خصلت علمى آن نيست، با گفتن اينكه كوپرنيك پيشاهنگ نجوم جديد است و داروين پيشاهنگ 

، اما در عين حال اعتراف ها تاكيد ميكنيم شناسى جديد، گرچه به سهم عظيم آنها در اين حوزه زيست

آيا نجوم امروز . هاى علم تعلق دارند كنيم كه كارهاى آنها به دوران اوليه يا دوران طفوليت اين شاخه مى

حال سوسياليسم اگر در حد دوران حيات  بدا به  در همان سطحى است كه در دوران كوپرنيك بود؟ پس

ها و اشتباهاتى  مروز هيچ آدم عاقلى با استناد به ضعفنكنيم كه ا  اما فراموش! باقى مانده باشد  ماركس

بنابراين مضحك است كه . كه در نظر كوپرنيك وجود دارد، حقانيت هيئت بطلميوسى را نتيجه نمى گيرد

البته . و ماركسيستها، كسانى فاتحه ماركسيسم را ميخوانند  بخاطر اين يا آن اشتباه در نظرات ماركس

هاى ماركسيسم را همچون آيات  ماركسيسم نيز كه ميخواهند نظرات كالسيككار آن عده از مدافعان 

؛ "قول و فعل معصومين"  سازان ميكوشند مسائل عالم را با استناد به مقدسى جلوه دهند و مانند شريعت

  و انگلس  هيچ يك از ماركسيستهاى بزرگ نظرات ماركس. وفصل كنند، كمتر از اين مضحك نيست حل

مثالً لنين در موارد متعدد نظراتى متفاوت با اين يا آن نظر . اند يق مطلق ننگريستهرا همچون حقا

_ لنين در تكامل تئورى ماركسيستى اعتقاد دارند  مطرح ساخته است و در واقع كسانيكه به نقش  ماركس

پذيرند كه ماركسيسم چيزى ثابت و جامد نيست و  مى_ و من خودم را از جمله اين كسان ميدانم 

پذيرند در باره لنينيسم نپذيرند، يا مثالً  دار است اگر آنچه را كه در باره ماركسيسم مى بنابراين، خنده

ايراداتى داشت، يا كمونيست بزرگى مانند   هاى اقتصادى ماركس اى از تحليل روزالوكزامبورگ به پاره

را ماركسيست ميدانست و  ولى البته خود )١٢(موافق نبود  كارل ليبكنشت با تئورى اقتصادى ماركس

از هر   توجه به اين سنت علمى، امروز بيش. هم تا كنون منكر ماركسيست بودن او نشده است  هيچ كس

در واقع بدون برخورد علمى با ماركسيسم، تجديد سازمان . زمان ديگر براى ماركسيستها اهميت دارد
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نها روبروست، از محاالت است، با اين با آ  جنبشى كمونيستى و پاسخ به مسائل عظيمى كه اين جنبش

  .توضيحات، اكنون ميتوانيم به سئوال قبلى خودمان برگرديم

  : منابع
 

روزنامه انگليسى  ٨٩سپتامبر  ٢١و  ٢٠هاى  شده مقاله فوكوياما در شماره  به نقل از متن تلخيص_ ١

 ."ايندپندت"

  مارس١١_١٨،"مسكونيوز"ئلسن،چالشهاى واقعى در مقابل اصالح سوسياليسم نوشته پل سامو_ ٢

١٩٩٠. 

 ١٨٩٥در باره مسيحيت اوليه بكار ميبرد مراجعه شود به مقدمه سال   تعبيرى كه انگلس_ ٣

چاپ   و انگلس  ، گزيده سه جلدى آثار ماركس نوشته ماركس"مبارزات طبقاتى در فرانسه"اوبر

مسحيت اوليه، همچنين مراجعه  در باره تشابه ميان ماركسيسم و ٢٠٣  انگليسى، ج اول ص) پروگرس

، چاپ "، در باره مذهب  و انگلس  ماركس" درباره مسحيت اوليه،"با عنوان  شود به نوشته انگلس

 .)٢٦.٢٥.  ص( انگليسى  پروگرس

  ص ٣ج   و انگلس  گزيده سه جلدى آثار ماركس" لودويك فوير باخ و پايان فلسفه كالسيك آلمان،"_ ٤

 . ٣٣٩و٣٦٢_٦٣

 .)٦٢و٣٤  ص( انگليسى ،چاپ پروگرس"دورينگ آنتى"_ ٥

   داب،ص  نوشته موريس" دارى اقتصاد سياسى و سرمايه"، به نقل از و انگلس  از مكاتبات ماركس_ ٦

٢٤ . 

 .) ٣١٧_ ١٨.  ، ص(انگليسى ، چاپ پروگرس و انگلس  گزيده مكاتبات ماركس_ ٧

، مجموعه آثار ١٨٤٣به آرنولدروگه، سپتامبر  فرانسوى، نامه ماركس_هائى از سالنامه آلمانى نامه_ ٨

 .١٤٣  ،ص٣انگليسى ج   و انگلس  ماركس

  .٤٩  ص ٥ايدئولوژى آلمانى، مجموعه آثار ج "_ ٩

 .١١٩_١٢٠  ،ص١، گزيده سه جلدى،ج"مانيفست كمونيست"_ ١٠

ميكند كه  ياد  اضافى بعنوان دو كشف بزرگ ماركس  بارها از ماترياليسم تاريخى و ارزش  انگلس_ ١١

چاپ ( مثالً مراجعه شود به مقدمه عمومى آنتى دورينگ. با آنها سوسياليسم به يك علم تبديل شد

 .)١٦٢_٦٣  ،ص٣گزيده سه جلدى،ج (  بر سر قبر ماركس  و سخنرانى انگلس )٣٨_٣٩  ص  پروگرس

  .٢٧  ص" تئورى انقالب كارل ماركس"با استناد به گفته هال دريپر در جلد دوم_ ١٢
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 فصل ششم
  
 

  هاى جهان امروز ماركسيسم و واقعيت
 
 

همانطور كه در فصل قبل اشاره كردم، كسانى كه ماركسيسم را پايان يافته ميدانند به دو چيز استناد 

دارى، بگذاريد هر كدام از اين دو استدالل را به  و تحوالت سرمايه" شكست سوسياليسم موجود:" ميكنند

 .اختصار بررسى كنيم

 
  "سوسياليسم موجود" شكست

 
  

ترديد نخستين اينها  از همه بايد روى سه عامل اساسى انگشت گذاشت، بى  در توضيح اين واقعه، بيش

بررسى تاريخ تك تك كشورهاى سوسياليستى موجود نشان . دارى جهانى است مخرب سرمايه  نقش

نيست در اين كشورها با تمام قدرت رسيدن احزاب كمو دارى جهانى از همان لحظه به ميدهد كه سرمايه

اى  نيرو آنها را زير فشار قرار داده و براى براندازى دولت سوسياليستى از هيچ اقدام جنايتكارانه

دارى جهانى در نخستين دوره بيست و پنجساله تاريخ موجوديت دولت  سرمايه. خوددارى نكرده است

از بيست   و در اين دو جنگ بيش شوروى، دو جنگ ويرانگر وحشتناك بر اين كشور تحميل كرد

ميليون نفر از مردم اين كشور را به كام مرگ فرستاد و در تمام دوره چهل و پنجساله بعدى، قدرتهاى 

اى تسليحاتى را به اتحاد شوروى تحميل كردند كه نتايج آن در  و مسابقه" جنگ سرد" دارى، سرمايه

اكنون كه ديگر جنگ سرد پايان . ويرانگر نبود مقايسه با دو جنگ قبل، براى مردم اين كشور كمتر

اندازى آن  كنند كه اتحاد شوروى مايل به راه يافته، حتى بسيارى از روشنفكران بورژوازى اعتراف مى

اى از همين روشنفكران، حاال  زيادى به خرج داد، وحتى عده  نبود و براى اجتناب از شروع آن تالش

د تكوين جنگ سرد هستند تا افراد و جرياناتى كه آنرا بر اتحاد در آمريكا خواهان بررسى جديد رون

در اين . شوروى و همچنين بر مردم جهان و از جمله مردم اياالت متحد تحميل كردند، شناخته بشوند

و تهديد نظامى قدرتهاى امپرياليستى، ساالنه   مدت، اتحاد شوروى ناگزير بوده براى مقابله با آرايش

هاى  كننده هزينه اين سهم فلج. هاى نظامى بكند ملى خود را صرف هزينه  توليد ناخالص از يك پنجم  بيش

ها و روندهاست، براى درك بهتر آن كافى است بياد  دهنده خيلى از پديده نظامى بخودى خود توضيح

ته ترين اقتصاد در ميان كشورهاى پيشرف يعنى ميليتاريزه_ هاى نظامى آمريكا بياوريم كه سهم هزينه

رفته است ولى  ملى اين كشور فراتر نمى  درصد توليد ناخالص ٧يا  ٦معموال از _ دارى  سرمايه
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هاى نظامى، تا چه حد بيعدالتى و فساد در جامعه آمريكا ببار آورده و  دانيم كه همين درصد از هزينه مى

ديگر كشورهاى  را در مقايسه با_ تا چه حد رشد اقتصادى آمريكا يعنى ثروتمندترين كشور جهان

كه هدف اعالم شده _ فقط در دوره رياست جمهورى ريگان. دارى كندتر ساخته است پيشرفته سرمايه

تر اتحاد شوروى قرار داده بود تا بقول واين  تر و پرخرج خود را تحميل يك مسابقه تسليحاتى فشرده

هائى كه در  مجموع بدهىهاى حكومت آمريكا از حجم  برگر، كمر اقتصاد شوروى را بشكند حجم بدهى

 ٢٤٠٠در همين دوره هشت ساله، آمريكا با صرف . داشته، فراتر رفت  دوره همه روساى جمهورى قبل

هاى  ميليارد دالر هزينه نظامى به بزرگترين بدهكار جهان تبديل شد در حاليكه در همين مدت هزينه

در واقع از پايان  . لى آن كشور بودم  در صد توليد ناخالص١\٥تا  ١نظامى دولت ژاپن تقريبا حدود 

دارى درگيرى مستقيم نظامى  جنگ جهانى دوم، با اينكه اتحاد شوروى با هيچ يك از قدرتهاى سرمايه

ديده است و اينها با امكاناتى تقريبا غير قابل مقايسه با  نداشته، ولى خود را در مقابل جبهه متحد آنها مى

اند، براى درك  ى براى خفه كردن اقتصاد شوروى كوتاهى نكردهامكانات اتحاد شوروى، از هيچ تالش

ملى فقط آمريكا و   بهتر ابعاد اين جنگ نابرابر بايد بياد داشته باشيم كه حجم مجموع توليد ناخالص

ملى اتحاد   نزديك به ده برابر توليد ناخالص( يعنى كانادا، كشورهاى اروپاى غربى و ژاپن)متحدان آن

دارى جهانى بر اتحاد شوروى فقط منحصر به فشارهاى نظامى و  ته فشارهاى سرمايهالب. شوروى است

زير فشار محاصره اقتصادى،   اعظم دوران موجوديتش  اتحاد شوروى در بخش. تسليحاتى نبوده است

تمام كشورهاى سوسياليستى ديگر . دارى قرار داشته است سياسى و فرهنگى تمام عيار جهان سرمايه

كافى است فقط به اثرات فشار جنايتكارانه . اند اى مشابه تجربه شوروى را از سر گذرانده نيز تجربه

پانزده سال اخير در كشورهائى مانند ويتنام، كامبوج، _ دارى در همين ده  جبهه متحد قدرتهاى سرمايه

دارى را در  مخرب و كامالً ارتجاعى سرمايه  آنگوال، موزامبيك، كوبا ونيكاراگوا توجه كنيم تا نقش

دفاع از دمكراسى و حقوق بشر   البته تمام اين فشارها زير پوشش. در يابيم" سوسياليسم موجود"شكست

بسيار مهمى   اند، ولى مسلما در تضعيف دمكراسى در كشورهاى سوسياليستى، نقش سازمان داده شده

اى تبليغاتى بوده در دست  در واقع در تمام دوران جنگ سرد، شعار دفاع از دمكراسى حربه. اند داشته

قدرتهاى امپرياليستى براى كوبيدن و ناممكن ساختن دمكراسى در جهان، با اين حرف من قصد ندارم 

اما ميخواهم تاكيد كنم كه . فقدان آزاديهاى سياسى در كشورهاى سوسياليستى موجود را توجيه كنم

هاى  ترين رژيم دترين و جنايتكارانهقدرتهاى امپرياليستى در تمام اين دوران دژ اصلى دفاع از ب

اند، در حاليكه در همين مدت كشورهاى سوسياليستى و در  استبدادى و ارتجاعى در سراسر جهان بوده

آنها اتحاد شوروى از غالب حركات دمكراتيك و پيشرو در سراسر جهان، به درجات مختلف   راس

اثبات ميكند؟ دو چيز را اوالً خصلت ارتجاعى  بسيار خوب، اين واقعيت چه چيزى را. اند حمايت ميكرده
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براى رهائى از فالكت و بيدادگرى كنونى   دارى را در مقابله با تالشهاى بشريت زحمتكش نظام سرمايه

دارى و نيز  تر ، و ثانياً حقانيت نظريه ماركسيستى را در باره سرمايه و ساختن نظامى بهتر و عادالنه

با توجه به خصلت بين المللى   و انگلس  بياد بياوريم كه ماركس. يسماندازهاى پيشروى سوسيال چشم

المللى  دارى، معتقد بودند كه هر انقالب سوسياليستى ناگزير خود را در مقابل خصومت بين سرمايه

يابد و اگر نتواند اين فشار  دارى بعنوان يك نظام جهانى، مى بورژوازى و اثرات مخّرب سرمايه

كشورهاى   كند از پيشروى باز مى ماند و بهمين دليل بود كه آنها بر اهميت تعيين كنندهالمللى را بش بين

دارى در روند تكوين سوسياليسم بعنوان يك نظام جهانى، تاكيد داشتند و بر  پيشرفته اصلى سرمايه

ارگر گذاشتند و معتقد بودند كه اگر طبقه ك المللى طبقه كارگر انگشت مى ضرورت حياتى همبستگى بين

سوسياليسم "بنابراين شكست. خود را در يك كشور زندانى كند، آنجا را به گور خود تبديل خواهد كرد

اى هر چه  دارى، بلكه ضرورت يك سازماندهى مجدد براى ايجاد جبهه نه حقانيت سرمايه" موجود

همين نوشته بار  من بعداً در. دارى را اثبات ميكند تر از زحمتكشان سراسر جهان عليه سرمايه گسترده

اما دومين عامل اساسى در شكست سوسياليسم موجود چيزى نيست . پردازم ديگر به اين موضوع مى

شدن دمكراسى و حق حاكميت توده مردم، و اين همانطور كه قبالً نيز اشاره كردم،  جز ناديده گرفته

مكراسى و حاكميت شكست ماركسيسم نيست، بلكه اثبات حقانيت آنست زيرا ماركسيسم برقرارى د

در واقع " سوسياليسم موجود"شكست. داند جامعه را شرط اساسى ايجاد سوسياليسم مى  اكثريت زحمتكش

 .كند اين تز اساسى ماركسيسم را بنحو درخشانى اثبات مى

و _ را بايد در الغاء افراطى مالكيت خصوصى" و سوميّن علت اساسى در شكست سوسياليسم موجود

ً الغاء ا ريزى افراطى و فوق متمركز  و ايجاد برنامه_ هاى كوچك جبارى و خشن مالكيتمخصوصا

 .اقتصاد جستجو كرد

نادرستى نظر ماركسيسم در باره مالكيت خصوصى است، زيرا   ممكن است گفته شود اين نشان دهنده

را اين استدالل بى پايه است، زي. ماركسيسم هميشه خواهان الغاى كامل مالكيت خصوصى بوده است

اوالً ماركسيسم هر چند طرفدار الغاء مالكيت خصوصى است، اما هميشه با صراحت و تاكيد با الغاء 

هايى قائل است  شرط كند، ثانياً براى الغاء مالكيت خصوصى پيش هاى كوچك مخالفت مى اجبارى مالكيت

. ردآو كه معتقد است بدون توجه به آنها الغاء مالكيت خصوصى نتايج معكوسى ببار مى

توجهى به اين نكات مورد تاكيد ماركسيسم، صورت گرفته است و  با بى" سوسياليسم موجود"سازماندهى

بنابراين شكست آن نشان دهنده نادرستى موضع ماركسيسم نسبت به مالكيت خصوصى نيست، بلكه 

ر ديگر به اين موضوع نيز من با. اثبات درستى نكاتى است كه بحث مورد تاكيد ماركسيسم بوده است
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هاى  دارى بپردازم و ببينيم آيا واقعيت حال به تحوالت سرمايه. گردم ديگر همين نوشته بر مى  در بخش

 .اند معنا كرده دارى را بى دارى امروز انتقاد ماركسيسم از سرمايه سرمايه

 

 
 

  دارى تحوالت سرمايه
 
 
گيرى  يعنى دوره شكل)نوزدهم ترديدى نيست كه دنياى آستانه قرن بيست و يكم با دنياى نيمه قرن 

دارى امروز نيز در مقايسه با  تفاوتهاى بسيار زيادى دارد و طبيعى است كه سرمايه( نظرى ماركسيسم

انگيزى تغيير  دارى نيمه قرن بيستم بنحو حيرت دارى نيمه قرن نوزدهم و حتى سرمايه سرمايه

در واقع شايد ماركسيسم .  اند نتظره نبودهاما چنين تغييراتى براى ماركسيسم عجيب و غير م. است كرده

. دارى انگشت گذاشته است از هر جريان فكرى ديگرى بر خصلت عميقاً پوياى شيوه توليد سرمايه  بيش

بورژوازى، بدون انقالبى كردن مداوم ابزار توليد، و در :" تعلق دارند  و انگلس  اين جمالت به ماركس

، ثابت نگداشتن  برعكس. تواند وجود داشته باشد تمام روابط جامعه، نمىنتيجه آن روابط، و همراه با آنها 

هاى توليد قديم، نخستين شرط موجوديت تمام شرايط اجتماعى، عدم تعيين و تالطم هميشه پايدار،  شيوه

اگر به اين درك ماركسيستى از " )١(سازند دوران بورژوائى را از تمام دورانهاى پيشين متمايز مى

دارى امروز را  دارى وفادار باشيم بديهى است كه توضيح همه مسائل سرمايه د سرمايهشيوه تولي

_ دست كم ازديدگاه ماركسيسم _ هاى ماركسيسم جستجو كنيم چنين كارى توانيم در آثار كالسيك نمى

ً با استناد كلى به گذشت  اما بى. مضحك و احمقانه است اعتبار قلمداد كردن نظريه ماركسيستى صرفا

اين ادعا كه در هر حوزه . دارى، نيز بهمان اندازه احمقانه و مضحك است هاى سرمايه مان و دگرگونىز

ترين نظر است، جز مهمل بافى ضد علمى نام ديگرى  ترين نظر ضرورتاً درست بشرى تازه  از دانش

معتقد باشد شناسى علمى ماركسيستى   تواند بطور جدى به روش هيچ فردى نمى. تواند داشته باشد نمى

پردازان برجسته ماركسيسم  يا ديگر نظريه  و انگلس  ولى در عين حال ادعا كند كه هر نظرى كه ماركس

با اين همه هر . دارى امروز معتبر است اند در رابطه با سرمايه دارى مطرح كرده در باره سرمايه

نظريه بنيادى ماركسيسم هيچ ترديد صحت  دارى امروز، بى بررسى علمى و غير مغرضانه از سرمايه

ترين بيان اين نظريه  ترين و در عين حال عامه فهم دهد، فشرده دارى را نشان مى در باره سرمايه

نتيجه   و انگلس  در اين فصل ماركس. آمده است" مانيفست كمونيست"همانست كه در فصل اول 

ت برده خود در درون شايسته حكمرانى نيست، زيرا از تضمين موجودي"گيرند كه بورژوازى  مى

ناتوان است زيرا جز اينكه بگذارد او به وضعى بيفتد كه بجاى تغذيه از او ناگزير به تغذيه   داريش برده
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اين بورژوازى زندگى كند، به عبارت  )حكمرانى( تواند زير جامعه ديگر نمى. اى ندارد او باشد، چاره

برنده   شرفت صنعت، كه بورژوازى پيشپي... ديگر، موجوديت او ديگر با جامعه سازگار نيست

بنابراين . نشاند ناخواسته آنست بجاى انزواى ناشى از رقابت كارگران، اتحاد ناشى از تجمع آنان را مى

كند و  صنعت معاصر، درست همان بنيادى را كه بورژوازى بر روى آن توليد مى  گسترش

از   بنابراين بورژوازى بيش. زند كنار مى ميدهد، از زير پاى او  را بخود اختصاص )توليد(محصوالت

سقوط او و پيروزى پرولتاريا بيگمان گريز ناپذير . آورد را بوجود مى  هر چيز ديگر گوركنان خودش

با تحليل قانون عمومى حاكم بر حركت شيوه توليد   و انگلس  بينيم ماركس در اين جا مى )٢("است

دارى در ادامه حركت خود از يك سو، ديگر حتى از استثمار  گيرند كه سرمايه دارى، نتيجه مى سرمايه

ناتوان ميشود و ناگزير ميگردد بجاى تغذيه از استثمار اين بردگان آنان را تغذيه بدهد و باين   بردگانش

گيرد، و  كند و مشروعيت آن از طرف بردگان زير سئوال قرار مى ترتيب دليل وجودى خود را نفى مى

هاى فنى و اجتماعى همگام با  دارى و دگرگونى سرمايه  ردگان با ادامه گسترشاز سوى ديگر همين ب

يابند و باين ترتيب بنياد اتحاد آنان در مقابل بورژوازى  آن، از منافع و سرنوشت مشترك خود آگاهى مى

دارى در ادامه حركت و  بعبارت ديگر، در اينجا نتيجه گرفته ميشود كه سرمايه. فراهم ميگردد

خود، ناالزم بودن و نامشروع بودن خود را نشان ميدهد و در عين حال نيروى   يت متناقضموجود

دارى،  سازنده نظام جايگزين خود را بوجود مى آورد اين تحليل كليدى ماركسيسم در باره سرمايه

 ).٣(امروز نيز اعتبار خود را به نحوى درخشان نشان ميدهد

 

  دارى  مشخصات نظام جهانى سرمايه
 
  

دارى، آنگونه كه  ترين مشخصات نظام جهانى سرمايه براى روشنتر شدن مساله كافى است به برجسته

  . وار چنين ميتوان بر شمرد اين مشخصات را بطور فهرست. امروز خود را نشان ميدهد نگاه بكنيم

 

نحوى از جنگ جهانى دوم به اين سو ب  المللى شدن سرمايه بين_ يك كاسه شدن اقتصاد جهانى _ ١

رفته و مخصوصاً در دو دهه اخير شتاب   دارى پيش هاى پيشين تاريخ سرمايه غيرقابل مقايسه با دوره

سابقه اقتصاد  بى( گلوباليزاسيون_نتيجه طبيعى اين روند، يك كاسه شدن. اى پيدا كرده است سابقه بى

تواند  ديگر هيچ كشورى نمى گذارى المللى شدن شديد تجارت، ماليه، توليد و سرمايه با بين. جهانى است

گر چه اين روند يك كاسه شدن، در بين كشورهاى . جدا از بقيه جهان به حيات اقتصادى خود ادامه بدهد

ميرود، ولى فقط محدود به اين   تر از جاهاى ديگر پيش دارى بسيار نيرومندتر و پرشتاب پيشرفته سرمايه
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صادى مسلط در جهان سرنوشت تمام مناسبات كشورها نيست، در چنين شرايطى مختصات نظام اقت

بنابراين توضيح . كنند ترين مناطق جهان تعيين مى ترين و عقب مانده اقتصادى ديگر را حتى در پرت

اى بدون توجه به رابطه آن با نظام اقتصادى مسلط  گيريهاى اقتصاد هيچ كشور و منطقه امكانات و جهت

  . ر نيستدارى، امكان پذي در جهان، يعنى سرمايه

 

هاى  ترين جنبه توليدى يكى از برجسته در مقايسه با سرمايه_ مالى  از حد سرمايه  متورم شدن بيش_  ٢

المللى است كه با  شدن اقتصاد جهانى، بوجود آمدن حجم عظيمى از پول بانكى در سطح بين يك كاسه

اى  بر مبناى پاره. ودالمللى محسوب ميش نوسانات خود، تهديدى دائمى براى تعادل اقتصاد بين

سيستم مالى . توليدى بوده است  سرمايه  برابر گردش ٥٠مالى  سرمايه  ها، در دهه هشتاد گردش ارزيابى

بطور فزاينده از سيستم توليدى مستقل ميگردد و آنچه در بازارهاى مالى صورت ميگيرد ديگر تابعى 

سياستهاى تورمى كشورهاى پيشرفته   اين امر تا حدودى زيادى مخصوص. از اقتصاد واقعى نيست

ها  دارى و مخصوصاً آمريكا در دوره بعد از جنگ جهانى دوم است كه حجم وحشتناكى از بدهى سرمايه

زنند كه  تريليون دالر تخمين مى ٩تا  ٨ها را بين  جهانى بوجود آورده است ميزان اين بدهى  در مقياس

تكنولوژى كامپيوترى و تله   با پيدايش )٤(دهد شكيل مىهاى جهان سوم فقط يك هشتم اين رقم را ت بدهى

كومونيكاسيون جديد و در نتيجه بوجود آمدن انقالبى در معامالت مالى كه هر گونه نظارت بر حركات 

هاى شنى بطور دائم در حركت است  سازد، اين حجم عظيم سرمايه مالى همچون تپه پول را ناممكن مى

اقتصاد "ريزد و اقتصاد جهانى را بيك  اى مالى جهان بهم مىو تمام محاسبات را در بازاره

باين ترتيب . كامل تبديل كرده است كه بانكهاى فرامليتى گردانندگان آن محسوب ميشوند" اى قمارخانه

المللى جديد، سرمايه را در آزادترين شكل ممكن آن نمايندگى ميكند و خصلت انگلى اقتصاد  ماليه بين

  .گذارد مى  واقعاً جهانى، در مقابل چشمان جهانيان بنمايش  مقياس دارى را در سرمايه

 

هاى يك كاسه شدن اقتصاد  يكى از مهمترين جنبه_ سابقه وزن شركتهاى فرامليتى  بى  افزايش_ ٣

جهانى، رشد شركتهاى فرامليتى در دروه بعد از جنگ جهانى دوم است كه تقسيم فزاينده توليد را ميان 

معامالت ساالنه دويست   در اواخر دهه هشتاد گردش. ورهاى مختلف سازمان ميدهدشعباتشان در كش

ً معادل ٦از   شركت فرامليتى بزرگ جهان بيش   درصد توليد ناخالص ٣٠تريليون دالر بوده كه تقريبا

اين شركتها كه تسلط سرمايه انحصارى بر كل حيات اقتصادى بشريت امروز را به  ) ٥(جهانى است 

دهند ولى از طريق ستادهاى  المللى نمى گذارند تن به كنترل هيچ دولت و هيچ نهاد بين ىم  نمايش

  .كنند زندگى معاصر را با خود كامگى تمام هدايت مى  ترين بخش فرماندهى خود حياتى
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اقتصاد مصرفى در كشورهاى پيشرفته   باگسترش_ سرمايه   المللى گردش دگرگونى در ساختار بين_ ٤

گذارى در اين كشورها در دوره بعد از  رى و بنابراين گشودن فرصتهاى بزرگى براى سرمايهدا سرمايه

  جنگ جهانى دوم و نيز با بوجود آمدن تحوالت تكنولوژيك عظيم در اين كشورها كه موجب افزايش

 اضافى  دارى شده اهميت ارزش شتابان تركيب ارگانيك سرمايه در قطب پيشرفته اقتصاد جهانى سرمايه

گذاريهائى كه در قطب  يافته و در نتيجه سهم سرمايه  اى افزايش سابقه نسبى براى سرمايه بنحو بى

_ مخصوصاً در دو دهه اخير _ گيرند، بنحوى فزاينده  دارى صورت مى پيشرفته اقتصاد جهانى سرمايه

كار ارزان   بنابراين بر خالف اواخر قرن گذشته و نيمه اول قرن حاضر كشش. يافته است  افزايش

  درصد گردش ٧٠از   اكنون بيش. يافته است  كاهش  كشورهاى جهان سوم، تا حدودى براى سرمايه

گيرد و حتى بورژوازى و  دارى صورت مى المللى در بين خود كشورهاى پيشرفته سرمايه بين  سرمايه

ر كشورهاى خودشان به هايشان را بجاى آنكه د ها و اندوخته طبقات حاكم جهان سوم نيز غالباً سرمايه

نمونه برجسته اين پديده را ميشود در . كنند دارى صادر مى كار بيندازند به كشورهاى پيشرفته سرمايه

باين . در كشورهاى متروپل مشاهده كرد  گذاريهاى عظيم شيوخ نفتى خليج فارس ها و سرمايه سپرده

از آنكه مقصد   كشورهاى فقير بيشاى محروم ميگردد و  اعظم جهان از منابع سرمايه  ترتيب بخش

  .صدور سرمايه باشند به مبدا آن تبديل ميشوند

 

دارى در دوره  المللى سرمايه نظام مالى بين_  بهم ريختن نظام مالى جهانى و شكستن هژمونى آمريكا_  ٥

متكى پذيرى دالر به طال  بعد از جنگ جهانى دوم، بر پايه هژمونى اقتصادى و سياسى آمريكا و تبديل

سابقه اقتصاد جهانى  رونق بى. رسميت يافته بود ١٩٤٤برتن وودز در سال   بود كه در كنفرانس

ً بعد از جنگ كره، در چهارچوب چنين نظمى توانست صورت بگيرد سرمايه از . دارى، و خصوصا

دا معنى پي" هاى اقتصادى ژاپن و آلمان غربى معجزه"اى بود كه  بركت اين موج بلند رونق دو دهه

فشارهاى ناشى . كرد  فروكش ٦٠اما بدليل رشد تورمى اقتصاد آمريكا اين رونق در پايان دهه . كردند

، پايان يافتن تبديل پذيرى دالر به طال را شتاب ٧٠اوائل دهه " شوك نفتى"هاى جنگ ويتنام و از هزينه

قتصادى اين كشور در مقابل هاى ملى آمريكا، موقعيت ا و در دو دهه گذشته بعلت رشد شتابان بدهى. داد

اقتصاد ژاپن و اروپاى غربى بطور فزاينده تضعيف گرديد و هژمونى اقتصادى آمريكا بتدريج معناى 

اقتصادى در جهان شكل گرفته كه عبارتند از آمريكا، ژاپن " ابر قدرت" اكنون سه. خود را از دست داد

ميتواند براى دفاع از خود، با يكى " ابرقدرت"و جامعه اروپائى و مساله اين است كه هر كدام ازاين سه

اما هيچ يك از آنها نميتواند هژمونى خود را بر دو . از دو رقيب خود به سازشهاى ناپايدارى دست يابد
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ابر قدرت ديگر تحميل كند، با فروپاشى اردوگاه سوسياليستى و فراهم آمدن ادغام مجدد دو اقتصاد 

ً امكان تشديد اختالفات ميان سهبزرگ اتحاد شوروى و چين در بازا " ابر قدرت"ر جهانى، مسلما

در . نظمى و عدم تعين كنونى در بازارهاى جهانى سرمايه تشديد ميشود يابد و بى مى  نامبرده افزايش

نه دولت جهانى وجود دارد، نه پول جهانى، و نه هماهنگى جهانى "حقيقت بقول  ارنست مندل، اكنون 

بديهى است كه اين وضع تهديدى دائمى براى بازارهاى جهانى ) ٦(". دارى ميان قدرتهاى سرمايه

براى درك بهتر اين تهديد كافى است بياد بياوريم كه رونق جهانى سرمايه در . سرمايه محسوب ميشود

دو دوره بزرگ صورت گرفته است دوره اول كه از نيمه قرن نوزدهم تا آغاز قرن بيستم ادامه داشته، 

كه بازارهاى جهانى سرمايه زير هژمونى امپراطورى بريتانيا قرار داشتند و نظم مالى  اى است دوره

دوره دوم از پايان جنگ جهانى دوم تا . تضمين ميشد  المللى بوسيله قدرت سياسى و اقتصادى انگليس بين

ا تضمين المللى را قدرت سياسى و اقتصادى آمريك نيمه اول دهه هفتاد ادامه داشته كه نظم مالى بين

در بين اين دو دوره يعنى آغاز قرن بيستم تا پايان جنگ جهانى دوم، دوره قترتى وجود دارد كه . ميكرد

در . پردازند دارى براى تقسيم مجدد بازارهاى جهانى با همديگر به منازعه مى در آن قدرتهاى سرمايه

و بورژوازى افتد  همين دوره است كه دو جنگ جهانى به فاصله بيست سال اتفاق مى

باز در . دهند هاى تاريخ بشرى را سازمان مى ملتهاى جهان بزرگترين قصابى"ترين متمدن"باصطالح

و باز در (در اواخردهه دوم و اوائل دهه سوم)همين دوره است كه دو موج بزرگ انقالب جهانى

گيرى  و شكل گيرد وانقالب اكتبر در شوروى گرماگرم جنگ ضد فاشيستى عليه آلمان و ژاپن شكل مى

و اكنون با شكستن هژمونى آمريكا و بهم ريختن نظام مالى . همين دوره تعلق دارد انقالبات چين و هند به

جهانى وضعى كه از جهاتى شبيه وضع دوره فترت چهل و پنج سال آغاز قرن بيستم است بوجود 
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دوره بعد از جنگ جهانى دوم _ يك هاى اقتصادى و اجتماعى ناشى از انقالب تكنولوژ دگرگونى_ ٦

ً جهش. هاى علمى و فنى تمام طول تاريخ بوده است شاهد بزرگترين جهش هائى كه در  مخصوصا

. اند اى در زندگى انسان امروز بوجود آورده الكترونيك و انفورماتيك صورت گرفته نتايج بسيار پردامنه

سابقه  بلكه تناقضات آنرا بنحوى بى. دارى نيست يهاما همين انقالب تكنولوژيك، تماماً بركتى براى سرما

از جمله اين مسائل . جهانى با مسائل الينحل متعددى روبرو ميسازد  دهد و آنرا در مقياس شدت مى

دارى و  تشديد ناموزونى رشد اقتصادى كشورهاى متروپل و كشورهاى پيرامونى سرمايه: عبارتند از

ن سوم در توليد جهانى و در نتيجه تشديد فالكت در اين هر چه بيشتر سهم كشورهاى جها  كاهش

هاى خدمات و صنعت، كه خود  كشورها، بيكارى در نتيجه اتوماسيون و رابوتيزاسيون بسيارى از شاخه
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نشان _ دارى و مخصوصاً در ميان جوانان حتى در كشورهاى سرمايه_ را در بيكارى ساختارى فزاينده

هنوز دست آوردهاى انقالب تكنولوژيك جديد كامالً از طرف اقتصاد ميدهد، و اين در حالى است كه 

وزن نيروى كار   تغيير در ساختار نيروى كار و شرايط كار كه خود را در افزايش. جذب نشده است

كار نيمه وقت، باالتر رفتن سهم زنان در ساختار نيروى كار   ماهر و كارگران فكرى در اقتصاد،افزايش

تر شدن ساعات كار كه موجبات تغييرات مهمى در  ساختار  هاى نيمه وقت، سيالو مخصوصاً در كار

و باالخره يك كاسه شدن جهان از لحاظ اطالعات و ارتباطات، . آورد هاى كارگرى را فراهم مى اتحاديه

اين امر اثرات . )ارتباطات دور(در نتيجه تحوالت عظيم در انفورماتيك و تكنولوژى تله كومونيكاسيون 

آورد و جهان ما را بقول  سيار پردامنه و انقالبى در حيات سياسى و فرهنگى تمام بشريت بوجود مىب

  .تبديل ميكند" دهكده جهانى"هربرت مك لوهان، به يك 

 

بعد از جنگ جهانى دوم با   _المللى سرمايه  تضعيف اقتدار دولتهاى ملى در مقابل حركات بين_ ٧

گيرى مكانيزمهاى نظارت دولت بر سيستم اعتبارى هر كشور،  لاقتصادى دولت و شك  نقش  گسترش

اما با . دارى را تا حدودى تحت كنترل در آورند دارى توانستند دامنه بحرانهاى سرمايه دولتهاى سرمايه

همگام با آن، اقتدار اقتصادى دولتهاى   المللى و روندهاى متناقض تشديد روند يك كاسه شدن اقتصاد بين

دارى كه در سطح ملى تا  و در واقع بازار سرمايه. گردد گير و فزاينده تضعيف مى شمملى بنحوى چ

و البته تا حدودى بسيار كمى تحت نظارت دولتها قرار گرفته بود، با استفاده از قدرت مانور _ حدودى

يارى از اين تضعيف اقتدار دولتهاى ملى، بس. المللى خود، اينك اين دولتها را زير حمله گرفته است بين

اگر . كند دارى تضعيف مى هاى سرمايه ترين دمكراسى آوردهاى دمكراتيك مردم را حتى در پيشرفته دست

كه مسلماً حيات اقتصادى جامعه يكى از آنهاست _ ترين مسائل جامعه خود مردم نتوانند در باره كليدى

عيف اقتدار دولتهاى ملى تصميم بگيرند، دمكراسى تا چه حد ميتواند معنى داشته باشد؟ و روند تض

  .گذارد مى  دارى را با دمكراسى بنمايش بنحوى روشن، ناهمسازى سرمايه

 

كاسه شدن اقتصاد   دارى يك در كشورهاى پيشرفته سرمايه_ " دولت رفاه"زير حمله قرار گرفتن_ ٨

دولت "كه  المللى و تضعيف اقتدار دولتهاى ملى ، فرصت مساعدى براى سرمايه مالى بوجود آورده بين

را كه غالباً در دوره رونق بلند بعد از جنگ جهانى دوم  )يعنى سيستم حمايتهاى اجتماعى دولتى("رفاه

دارى پيشرفته بوجود آمده است، مورد حمله قرار بدهد، تجسم اين  در بسيارى از كشورهاى سرمايه

در بسيارى از اين كشورها  "راست جديد"نئوليبراليسم و"گيرى و نيرومند شدن حمله را ميتوان در شكل

نيرومند شدن نئوليبراليسم، بيانگر تحولى عميق و سراسرى اقتصاد و سياست همه . مشاهده كرد
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كه در دوره بعد از جنگ " صلح اجتماعى"دارى پيشرفته است و نشان ميدهد كه كشورهاى سرمايه

ايجاد شده بود ديگر " اهدولت رف"جهانى دوم بوسيله رفرميسم كارگرى و بورژوازى بزرگ بر پايه 

و قدرت تهاجمى آن نشان ميدهد كه برنامه سوسيال " راست جديد"نيرو گرفتن . قابل دوام نيست

اقتصاد "چرا كه دوران كنزيانيسم يا . دمكراسى در دوره بعد از جنگ جهانى دوم شكست خورده است

كه سوسيال دمكراسى حتى در  يعنى پايه اقتصادى اين برنامه بسر آمده است تصادفى نيست_  "مختلط

رسيدند، در مقابل نئوليبراليسم  ترين كانونهاى خود كه تا  ديروز غير قابل تصرف بنظر مى قديمى

دارى را  هاى كنونى كشورهاى پيشرفته سرمايه ، تورم و بدهى"راست جديد." كند نشينى مى عقب

عمومى اقتصاد را مهمترين   بخش  اهشكند و بنابراين ك قلمداد مى" دولت رفاه"محصول اقتصاد كنزى و

دمكراسى در   عمومى اقتصاد، نتيجه طبيعى و قهرى گسترش  بخش  هدف خود ميداند ولى گسترش

دارى در دوره بعد از جنگ جهانى دوم است، از اينرو جريانهاى مختلف  كشورهاى پيشرفته سرمايه

، "دولت رفاه"عمومى اقتصاد و تضعيف   بخش  كنند كه كاهش بخوبى ميدانند و پنهان نمى" نئوليبراليسم"

در هم " راست جديد"تصادفى نيست كه . بدون محدود ساختن و تضعيف دمكراسى امكان ناپذير است

اى زحمتكشان را يكى از هدفهاى جنگ صليبى خود عليه  هاى كارگرى و تشكلهاى توده شكستن اتحاديه

ترين جريانات سياسى در  ترين و ضد انسانى جاعىتورم و ركود تلقى  ميكند و براى اينكار از ارت

و بسيارى از اركان دمكراسى در " دولت رفاه"عليه " تهاجم نئوليبراليسم. كند سراسر جهان حمايت مى

كشورهاى متروپل و عقب نشينى سوسيال دمكراسى در مقابل آن، نشان دهنده اين است كه اوالً تحوالت 

دارى تضعيف ميكند، و ثانياً  ترين كشورهاى سرمايه در پيشرفته دارى دمكراسى را حتى جديد سرمايه

براى دفاع از دمكراسى هم كه شده بجاى مداخالت نيم بند دولت در اقتصاد، بايد اقدامات سوسياليستى 

  .قاطع صورت بگيرد

 

مساله فالكت در اكثر قريب به اتفاق كشورهاى جهان سوم شناخته _ تشديد فالكت در جهان سوم _ ٩

دارى ميكوشند پشت  گران سرمايه اما آنچه معموالً آوازه. تر از آنست كه نياز به توضيح داشته باشد شده

پنهان كنند، اين حقيقت غير قابل انكار است " سوسياليسم موجود" گرد و خاك تبليغاتى مربوط به شكست

ه كشورهاى جهان سوم نيز شود، بلك دارى محدود نمى دارى فقط به كشورهاى ثروتمند سرمايه كه سرمايه

دارى در  دارى امروز ما هستند، حتى كشورهائى كه مناسبات اقتصادى سرمايه بخشى از جهان سرمايه

ماند كه شما يك شهر  دارى امروز تنها با كشورهاى متروپل به اين مى توضيح سرمايه. آنها غلبه ندارد

ترين محالت  عار و بى خيال ز حتى بىاّما اگر امرو. را فقط در محالت ثروتمندنشين آن ببينيد

دانند كه محالت فقيرنشين جزئى از شهر آنهاست و نميتوان اين محالت را  نشين يك شهر مى ثروتمند
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  يابند كه بخش ما نيز، مردم بسرعت در مى" دهكده جهانى"نشين  ثروتمند  كامالً ناديده گرفت، در بخش

 . رود و انفجارآميز فرو مىدر فالكتى فزاينده " دهكده"عظيمى از اين 

دارى امروز را آنگونه كه واقعاً هست در يابيم بايد آنرا همچون يك نظام  براى آنكه مشخصات سرمايه

 از اين طريق است كه در. اقتصادى مسلط در جهان بنگريم

وه توليد شي. دارى گران سرمايه برخالف تبليغات آوازه. دارانه است مى يابيم جهان ما تا چه حد سرمايه 

قطب عظيم كارگران و نيز تهيدستان و فالكت زدگان، و قطب نسبتاً : دارى هميشه دو قطب دارد سرمايه

هاى توليد ديگر  دارى نيز مانند هر شيوه توليد ديگر، بقاياى شيوه كوچك ثروتمندان و همچنين سرمايه

ميدارد،  ز شكل افتاده در معده خود نگهمى بلعد و مدتها بى آنكه آنها را كامالً هضم بكند، با حالتى ا_ را

اكنون نظام جهانى . ميگيرد" رودل" و  البته اگر نتواند آنها را با آهنگ الزم هضم كند، باصطالح

هاى توليد سنتى تقريباً همه كشورهاى جهان سوم و گستراندن  دارى اوالً با متالشى ساختن شيوه سرمايه

يمى از تهيدستان بوجود آورده كه ديگر از وسائل و شرايط روابط كاالئى در سراسر جهان، توده عظ

دارى منافعى براى خود دست و پا  توانند در بازارهاى سرمايه اند ولى نمى شده  توليد سنتى خود كنده

اى ميان كشورهاى متروپل و كشورهاى پيرامونى بوجود آورده كه راه  كننده ثانياً چنان رابطه فلج. كنند

ثالثاً . دارى را به روى اكثريت قاطع اين كشورها بسته است شيوه توليد سرمايهپيشرفت از طريق 

هاى انحصارى فرامليتى با طرح و نقشه  شرايطى بوجود آورده كه نهادها و مراكز فرماندهى سرمايه

تمام اقتصاد " بازار آزاد"كامالً متمركز و هدايت شده از اين مراكز، ولى البته با استفاده از مجراى

و در اين نظام وضع اكثريت قريب به اتفاق مردم كشورهاى . كنند دهند و هدايت مى هان را سمت مىج

  .جهان سوم بصورتى فزاينده و شتابان بدتر ميشود

 

دارى  اگر بپذيريم كه نظام اقتصادى مسلط بر جهان ما سرمايه_ رشد افسار گسيخته جمعيت جهان _ ١٠

عيت تابعى از عوامل اقتصادى و اجتماعى است و نه عوامل است، و اگر بپذيريم كه نرخ رشد جم

زيست شناختى، بايد نتيجه بگيريم كه رشد افسار گسيخته جمعيت جهان كه بسرعت دارد ابعادى 

اين رشد افسار گسيخته . دارى امروز است تهديدآور پيدا ميكند، يكى از مشخصات مهم نظام سرمايه

ير جهان تشديد ميكند و بنابراين ثانياً با بوجود آوردن شكافى غير جمعيت اوالً فقر مطلق را در قطب فق

قابل عبور ميان سطح زندگى اكثريت مردم كشورهاى جهان سوم و سطح زندگى مردم كشورهاى 

در واقع از بركت . دارى، هرنوع تفاهم و زبان مشترك را در ميان آنها از بين ميبرد پيشرفته سرمايه

ميبابد تا اكثريت فزاينده آن هرچه   ، جمعيت جهان با سرعتى فزاينده افزايشدارى نظام جهانى سرمايه

هم اكنون در جهان ما ميرود كه . بيشتر امكانات دست يافتن به حق زيست طبيعى خود را از دست بدهند



٧٩ 

  

چندان اهميتى   انسانى كه جهان سومى و نيمه انسان است و مردن و ماندنش: دو انسان شكل بگيرد

جهان تعلق دارد و بنابراين در مقايسه با نوع قبلى دو بار انسان " ملل متمدن" و انسانى كه بهندارد، 

كه زير _ هاى همگانى جهان ما اين نظام ارزشى را اكنون هر روز و هر ساعت، رسانه. حساب ميشود

دهكده "در يك اما اين نظام ارزشى ! زنند جار مى_ كنند المللى كار مى نظارت دقيق بورژوازى مالى بين

  .هاى همگانى، غير قابل تحمل و بشدت انفجارآميز است با اين رسانه" جهانى

 

صحبت در باره مسائل محيط زيست اكنون ديگر _ خطر بهم خوردن تعادل محيط زيست انسان _ ١١

شده بوده كه   به همه جا كشانده شده است، زيرا خطر آنچنان تهديدآور است و مدتها آنچنان فراموش

ً همه دريافتهت اما طرح شدن اين قضيه چه چيزى را . اند كه ديگر تا حدود زيادى دير شده است قريبا

اين مساله نشان ميدهد كه نظام اقتصادى و ! را" بازار آزاد"آور دهد؟ يكى از معجزات شگفت نشان مى

يط طبيعى اجتماعى حاكم بر جهان ما كه بى ترديد مسئول بوجود آمدن اين مشكالت است حتى شرا

 .زيست تبار انسانى را هم به مخاطره ميافكند

ترين مشخصات نظام اقتصادى جهان امروز ما، اكنون يكبار ديگر  بعد از نگاهى به اين فهرست برجسته

گيرى،  آيا آن نتيجه. در مانيفست كمونيست را كه در باال نقل كردم بخوانيد  و انگلس  گيرى ماركس نتيجه

مشهود نيست كه بورژوازى   آيا امروز خيلى روشنتر از صد و چهل سال پيشامروز بى ربط است؟ 

اى  به وضعى بيفتد كه بجاى تغذيه از او، ناگزير به تغذيه او باشد، چاره"  اش جز اينكه بگذارد برده

جامعه ديگر نميتواند زير حكمرانى "؟ آيا امروز ميتوان ترديدى در اين حقيقت سوزان داشت كه "ندارد

؟ آيا امروز با "بورژوازى زندگى كند، بعبارت ديگر موجوديت او ديگر با جامعه ناسازگار نيستاين 

هاى جهان را  آور كه ميتوانند تمام دهكده هاى همگانى حيرت كومونيكاسيون، با اين رسانه اين انقالبات تله

_ ظام اقتصادىما، مشروعيت و عقالنيت ن" دهكده جهانى"در يك لحظه بهم بدوزد، ميشود در اين

جهان ما را به ميلياردها انسانى كه برايشان حتى حق حيات دارد بى معنى ميشود، حقنه _ اجتماعى

كرد؟ با توجه به اين سئواالت است كه نوربرتو بوبيو محقق معروف علوم سياسى كه به هيچ وجه 

كوتاهى كه در  سخن ميگويد در مقاله" شكست ناكجاآباد كمونيست" كمونيست نيست و آشكارا از 

مين، در روزنامه ايتاليائى  جوانان چين در ميدان تين آن  به مناسبت سركوب جنبش ٨٩تابستان 

كند،  هايى كه بر ثروتمندترين كشورهاى جهان حكومت مى آيا دمكراسى:" نوشته چنين ميگويد" استامبا"

كنم كه  من انكار نمى. ين استقادرند مسائلى را حل كنند كه كمونيسم نتوانسته است حل كند؟ سئوال ا

كمونيسم تاريخى شكست خورده است اما مسائل همچنان پا برجا هستند همان مسائلى كه اتوپى 

كمونيستى روى آنها انگشت ميگذاشت و آنها را قابل حل ميدانست، مسائلى كه حاال وجود دارند، يا 
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  ه است كه آدم با خوشحالى دستهايشبهمين دليل احمقان. بزودى در مقياسى جهانى وجود خواهند داشت

كنند كه پايان كمونيسم تاريخى  آيا واقعاً مردم فكر مى!" گفتيم ما هميشه اين را مى:" را بهم بمالد و بگويد

به فقر و تشنگى به عدالت پايان داده است؟ در دنياى ما جامعه  )تاكيد ميكنم" تاريخى"من روى كلمه (

اما خوبست اين را . از شياطين تهيدست يك سومى پيشرفت ميكند  رسدو سومى حكومت ميكند و بدون ت

در سوى  )ها دهمى ها يا نه پنجمى يا چهار( ها سومى در نظر داشته باشيم كه در بقيه جهان، جامعه دو

اما براى روياروئى . كمونيسم تاريخى فائق آمده است  بپذيريم كه دمكراسى بر چالش. ديگر قرار دارد

: كمونيستى از آنها زاده شده چه وسائل و چه آرمانهائى دارد؟ شاعر ميگفت  ئلى كه چالشبا همان مسا

اين ارزيابى يكى از   )٨("اكنون كه ديگر بربرها وجود ندارد، ما بدون بربرها چه خواهيم شد؟"

او از مشكالت الينحلى سخن ميگويد كه . هاى غربى است دمكراسى  پردازان دورانديش نظريه

شكست خورده است اين البته " كمونيسم تاريخى"دارى با آنها روبروست و در عين حال ميگويد سرمايه

دو سوميها ثروتمند كشورهاى "از ميان   ارزيابى آدم دورانديشى است كه از آن سو يعنى بقول خودش

نند؟ آيا ك به مساله مينگرند، چه فكر مى" ها دهمى_نه "اما آنان كه از ميان. به مساله مينگرد" جهان

دارى بخودى خود نميتواند وجود  كمونيسم شكست خورده است؟ ترديدى نيست كه بن بست سرمايه

آيا امروز .نيروئى را كه بايد به موجوديت آن خاتمه بدهد و طرحى ديگر و بهتر در اندازد را اثبات كند

سقوط او و . وردرا بوجود ميآ  از هر چيز گوركنان خودش  بورژوازى بيش"اين جمله مانيفست كه

ً در دنيائى كه " سان گريزناپذير است يك پيروزى پرولتاريا به هنوز معنى دارد؟ بنظر من، آرى قطعا

صدمه " بازار آزاد"آنرا كارگران و تهيدستان تشكيل ميدهند، يعنى كسانى كه از معجزات " دهم نه"

ً ميخواهند دنياى آشفته مى ن را تهديد ميكند، بطور آگاهانه با اى را كه دارد حق حياتشا بينند و طبعا

برنامه تجديد سازمان بدهند و در اداره آن حق راى و مداخله واقعى داشته باشند، در دنيائى كه برخالف 

زمان مانيفست، اين كارگران و تهيدستان را نه راههاى آهن  و تلگراف، بلكه ارتباطات كامپيوترى و 

اى ميتوانند از منافع و سرنوشت مشترك خود آگاه  سابقه سرعت بىاى بهم متصل ميكند و آنها با  ماهواره

باشيم؟ ماركسيسم پايان نيافته است زيرا بقول پل سويزى،   و انگلس  تر از ماركس شوند، آيا بايد بدبين

را   هايش بقاء و واقعيت بخشيدن به ظرفيت  دقيقاً همان شانس" سوسياليسم)ماركسيست دانشمند آمريكائى 

. كشاند و تا باقى است، چنين خواهد كرد دارى آشيانه انسانى را به تباهى مى ه نوع انسانى،سرمايهدارد ك

مسلماً . حدود يك قرن ديگر يا كمتر از آن، ما ديگر در آنسوى نقطه غير قابل بازگشت خواهيم بود

ندى انسانى اما اگر سوسياليسم به معناى بكارگيرى هوشم. كند سوسياليسم رستگارى را تضمين نمى

انديشد در آن صورت همانقدر مسلم است  مى  براى پاسخ دادن به نيازهاى او باشد همانگونه كه ماركس

  )٩( "كه هيچ امكان ديگرى وجود ندارد
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  فصل هفتم
 

 

  اسى ماركسيسم و دمكر
 
  
 

برخاسته است، " سوسياليسم موجود"اى كه بدنبال شكست  اكنون، در ميان هياهوى تبليغاتى گسترده

دهند، اين  اى كه دشمنان سوسياليسم و نيز خيل سرخوردگان از آن در همه جا سر مى ترين نغمه رايج

  يان ميشود كه هركساين ادّعا با چنان قاطعيتى ب. است كه ماركسيسم با منطق دمكراسى بيگانه است

البته . كند با يكى از بديهيات مسلم روبروست درك روشنى از مفاهيم ماركسيستى نداشته باشد، گمان مى

شناسى نيست، بلكه  ماركسيسم بحثى در باره حشره. انگيزى در اين ماجرا وجود ندارد هيچ چيز شگفت

بنابراين نسبت به آن نميتوان بيطرف . ترين مسائل زندگى اجتماعى انسانها انگشت ميگذارد روى حساس

بسته باينكه در مشاجرات و منازعاتى كه هر روز و هر ساعت در سراسر سياره ما بر   هركس. ماند

و طبيعى . سر اين مسائل جريان دارند، كجا ايستاده باشد، برخورد عاطفى خاصى با آن خواهد داشت

ورزند، اكنون فرصتى طالئى  و نسبت به آن كينه مى است همه آنانى كه عاطفه منفى در برابر آن دارند

ها قدرت تهاجمى دشمنان  اما آنچه در نبرد كنونى انديشه. براى لجن مال كردن آن در اختيار دارند

" سوسياليسم موجود"ماركسيسم را مضاعف ميسازد، اين است كه آنان از مهماتى كه در زراد خانه

ً اين نيست كه . كنند ستفاده را مىاند، بيشترين ا ساخته و پرداخته شده در واقع مشكل نبرد كنونى صرفا

جريان دارد، بلكه همچنين اين است كه " سوسياليسم موجود"در شرايط دشوار ناشى از فروپاشى

گيرد، هم  مورد داورى قرار مى" سوسياليسم موجود"ماركسيسم با مفاهيم و معيارهاى ساخته و پرداخته 

مهمى از هواداران آن، و اين مخصوصاً در رابطه با   سم و هم از طيف بخشاز طرف دشمنان ماركسي

براى توجيه خود و مشروعيت " سوسياليسم موجود" زيرا. دمكراسى چيزى جز مسخ ماركسيسم نيست

بخشيدن به خود، غالب مفاهيم ماركسيستى مربوط به دمكراسى را كامالً مسخ كرده و سيستم كاملى از 

براى رها شدن از   در حقيقت تالش. ود آورده است كه ربطى به ماركسيسم نداردمفاهيم سياسى بوج

دست اين مفاهيم مسخ شده مزاحم يكى از وظايف  كنونى كمونيستها است كه بدون آن تجديد سازماندهى 

كمونيستى و پيروزى در نبرد ايدئولوژيك كنونى با دشمنان سوسياليسم امكان ناپذير است، اگر   جنبش

يستها خود را از دست اين مفاهيم مسخ شده برهانند، مقابله با تبليغات دشمنان سوسياليسم و كمون

در اين جا بگذاريد ضمن كنار گذاشتن اين مفاهيم . ماركسيسم به مراتب آسانتر و موثرتر خواهد بود
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ترين ادعاهاى دشمنان ماركسيسم را در باره برخورد ماركسيسم با دمكراسى  مسخ شده محورى

 .باختصار بررسى كنيم 

 

  ماركسيسم بزرگترين جريان دمكراتيك جهان ما
  
 
 

از هر چيز به كردار   كوشند ماركسيسم را با دمكراسى بيگانه نشان بدهند، بيش همه كسانيكه مى

گويند ماركسيسم در عمل مساويست با  يعنى كه مى.دولتهائى اشاره ميكنند كه خود را ماركسيست ميدانند

در باره اينكه اين دولتها محصول عملى نظريه ماركسيستى هستند يا نه بعداً صحبت . سىدمكرا  نقض

اما خالصه كردن كارنامه عملى ماركسيسم در كردار اين دولتها، جز تحريف كامل تاريخ صد . كنيم مى

يست اى از احزاب كمون كسى نميتواند انكار كند كه پاره. و چهل سال گذشته جهان ما چيز ديگرى نيست

اند و حتى جنايات وحشتناكى را  بارى مرتكب شده گاهى بنام ماركسيسم اعمال ضد دمكراتيك فاجعه

در دنياى امروز فقط مذاهب بزرگ " )بقول يكى از مخالفانش( عظيمى كه  اما در جنبش. اند سازمان داده

دام جريان فكرى بزرگى را آيا اگر جز اين بود عجيب نبود؟ ك" ميتوانند با جاذبه و نفوذ آن رقابت كنند،

ً بنام آن، نقيض مى باشند؟ اگر ميخواهيم   اصول مسلم آنرا انجام نداده  شناسيد كه در عمل، گاهى دقيقا

ماركسيسم را در عمل بررسى كنيم، بايد اين حقيقت انكارناپذير را بخاطر داشته باشيم كه از 

كار بزرگى كه براى دمكراسى صورت باينسو، در سراسر جهان هر پي" مانيفست كمونيست"انتشار

كمونيستى سازمان نيافته بوده، دست كم از حمايت كامل آن برخوردار بوده   گرفته، اگر بوسيله جنبش

اى از پيكار دمكراسى را در نظر بگيريد، كمونيستها را استوارترين رزمندگان آن  هر حوزه. است

تر از آنها براى آزاديهاى سياسى  و قاطع خواهيد يافت، تاكنون چه كسانى بيشتر از كمونيستها

نامند كه با دشوارى زيادى بدست  ترين آزادى سياسى مى اند؟ معموالً آزادى تشكل را حساس جنگيده

. قابل مقايسه نيست  اند، با سهم هيچكس آيد،سهمى كه كمونيستها تا كنون در مبارزه براى آن داشته مى

كدام جريان سياسى :تى صورت گرفته است در نظر بگيريدپيكارهاى بزرگى را كه عليه نژاد پرس

تعيين كننده كمونيستها را در مبارزات ضد   باندازه ماركسيسم در اين جبهه جنگيده است؟ آيا نقش

سياهان آفريقاى جنوبى دفاع   بخش كرد؟ امروز ظاهراً همه از مبارزات آزادى  فاشيستى ميتوان فراموش

در طول اين . اند بلكه هفتاد سال پيشينه تاريخى دارند همين امروز شروع نشدهاما اين مبارزات . كنند مى

اند؟ سهم كمونيستها  اند و چه كسانى از آنها  حمايت كرده مدت چه كسانى اين مبارزات را سازمان داده

 اما سهم رهبران باصطالح . كند  راندن اين مبارزات بزرگتر از آنست كه كسى بتواند انكارش در پيش

چطور؟ آيا آپارتايد بدون حمايت همه جانبه آنها ميتوانست اين همه مدت دوام بياورد؟ از " دنياى آزاد"
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براى " رسالت انسان اروپائى"و" رسالت انسان سفيد"بركت انقالبات ضد استعمارى، ظاهراً ديگر از

دوست ندارند شود و بسيارى از روشنفكران ليبرال ديگر  متمدن كردن ملل ديگر سخنى گفته نمى

ً در  بحثهاى پر طمطراقى را كه همين پنجاه سال پيش حق "در باره " جامعه ملل" اسالفشان علنا

اما چه كسانى اين انقالبات را سازمان دادند يا از . كردند، بياد بياورند بر ملل عقب مانده مى" قيمومت

كافى است از . اره گذشته دور نيستآنها حمايت كردند و چه كسانى عليه آنها جنگيدند؟ اين سئوال در ب

مردم ناميبيا يعنى ملتى كه اخيراً به استقالل سياسى دست يافت، بپرسيد كه در مبارزه براى رهائى چه 

توانيد در باره جنبشهاى  كسانى در كنار آنها جنگيدند و چه كسانى در برابرشان؟ همين سئوال را مى

در تمام اين . ى زنان و ساير جنبشهاى دمكراتيك طرح كنيدرهائ  عظيم دهقانى قرن ما و در باره جنبش

اند و جاى آنان عموماً در صف مقدم مبارزه بوده  ترين مواضع به ماركسيستها تعلق داشته جنبشها قاطع

اى براى آزاديهاى سياسى و حاكميت  ترديد يك قرن گذشته عصر بزرگترين پيكارهاى توده بى. است 

پردازان ليبراليسم به تبعيت از خوزه ارتگائى  اى از نظريه پارهعصرى كه . مردم بوده است

آيا عروج ماركسيسم در . اند ناميده" ها عصيان توده"كاست،فيلسوف اسپانيولى با وحشت آنرا عصر

  است؟ ويل دورانت، مورخ آمريكائى، جائى به طنز از ماركس چنين عصرى محصول يك تصادف بوده

صرفنظر از مقصود او، اين يك حقيقت  )١(كند ياد مى" خونين خيابانىپيامبر سنگرهاى " به عنوان

اى به وسعت سراسر سياره ما  از يك قرن و در گستره  ماركسيسم در طول مدتى بيش. است

آيا اين بهترين كارنامه عملى نيست؟ . است ترين جريان فكرى در سنگرهاى خونين آزادى بوده پرجاذبه

واقعيات ميتوان در اين حقيقت كه ماركسيسم بزرگترين جريان دمكراتيك  فقط با زير پا گذاشتن تمام

داشته است،   از هر جريان فكرى و سياسى ديگر در پيشبرد پيكار دمكراسى نقش  جهان ماست و بيش

در دوره هفتاد سال اخير . اين حقيقت در تاريخ معاصر كشور خود ما نيز انكار ناپذير است. ترديد كرد

اين روزها . ترين جريان مبارزه براى دمكراسى بوده است ، ماركسيسم بزرگترين و قاطعتاريخ ايران

مهمى از روشنفكران طبقات ميانى ايران براى همرنگ شدن با اوضاع و احوال جهانى، به   كه بخش

ب از انقال  و پس  هاى خود در رابطه با دو رژيم استبدادى پيش كردن مسئوليتها و بى مسئوليتى  فراموش

چپ ايران را در مبارزات دمكراتيك تاريخ   كننده جنبش تعيين  بهمن نياز شديدى دارند، نه فقط نقش

و غالباً براى . كوشند آنرا نيروئى مخالف با دمكراسى قلمداد كنند كنند، بلكه مى معاصر ايران انكار مى

ن با جمهورى اسالمى استناد پنچ ساله حزب توده و ملحقات آ_  اثبات ادعاى خود نيز به همكارى چهار

ضد دمكراتيك چيز ديگرى نيست، زيرا با لجن مال كردن نيروهاى   اما اين خود جز يك تالش. كنند مى

  خالصه كردن كارنامه سياسى جنبش. تر شدن عمر استبداد ميتوان كمك كرد دمكراسى فقط به طوالنى

پنج ساله ياد _ حزب توده به دوره چهارچپ ايران در كارنامه حزب توده و حتى خالصه كردن تاريخ 
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من از شمار كسانى هستم كه نه فقط به . پذير است شده فقط با انكار مسلمات تاريخ معاصر ايران امكان

لحاظ سياسى كه به لحاظ شخصى نيز از همكارى جنايتكارانه حزب توده و ملحقات آن با جمهورى 

كنم كه دست سازمان دهندگان آن همكارى  نمى  اموشاسالمى، زخمهاى عميقى در دل دارند، و هرگز فر

اما اعتقاد دارم كه خالصه كردن تاريخ حزب توده به دوره ياد . به خون عزيزترين كسانم آلوده است

هاى هزاران زن و مردى است كه در ارتباط با حزب  شده، بى احترامى به تالشها، رنجها و قهرمانى

نكنيم كه درخشانترين، پربارترين و در عين   فراموش. اند جنگيدهتوده براى آزادى و عدالت اجتماعى 

از انحصار " سياست"اى كه حق مداخله در  ترين دوره مبارزات دمكراتيك كشور ما دوره حال طوالنى

طبقات باال خارج شد و مردم كوچه و خيابان مزه آنرا چشيدند دوره فترت   محافل و مجالس

كه ميان ديكتاتورى اول و دوم خاندان  )١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ١٣٢٠يوراز شهر( اى است  ساله دوازده

ً بى منازع مبارزه براى دمكراسى، روشنگرى و . پهلوى بوجود آمد و حزب توده سكاندار تقريبا

مگر ميشود يك . اين به معناى تعريف و تمجيد از رهبران حزب توده نيست. خواهى اين دوره بود ترقى

  اى از سياستهاى آنها توضيح داد؟ بر عكس فقط با شخصيت رهبران آنها با پاره اى را وسيع توده  جنبش

طلبيهاى اكثريت رهبران حزب توده هنگامى آشكار ميگردد كه  ها و فرصت عرضگى ابعاد عظيم بى

چپ ايران در   ترديدى نيست كه جنبش. كشاندند دريافته شود  اش وسيعى كه آنها به شكست  اهميت جنبش

. اند ها گاه ابعادى فاجعه بار پيدا ميكرده هاى زيادى داشته و اين كژى كژى  يخ موجوديتشطول تار

اما وقتى عمله واكره پنهان و . بررسى سريع و دقيق علل و عوامل بوجود آورنده اينها از واجبات ماست

ها، مبارزه عليه  كژىآشكار استبداد سابق و پادوها و دالالن رانده شده استبداد حاكم به بهانه انتقاد از 

كنند و خود را دمكراتهاى مادر  چپ ايران را يكى از الزامات مبارزه براى دمكراسى قلمداد مى  جنبش

زنند، ساده لوحى است اگر نبينيم كه فاجعه ديگرى در شرف تكوين است، و خيانت به  زاد جا مى

از سالهاى تكوين ديكتاتورى . يمدمكراسى و زحمتكشان اين كشور است اگر به مقابله با آن بر نخيز

چپ ايران كه در سازمانها و جريانهاى گوناگون و گاه حتى متضاد موجوديت   رضاخانى تاكنون جنبش

ترين نيروى دمكراتيك  داشته و با روايتهاى مختلف از ماركسيسم الهام گرفته، هميشه بزرگترين و قاطع

ام اين مدت سرنوشت مبارزه براى دمكراسى بنحوى ، در تم  ايران بوده و عليرغم ضعفها و تناقضاتش

انكار اين حقيقت مسلم تاريخ معاصر ايران، از . بستگى داشته است  تعيين كننده به سرنوشت اين جنبش

  .خواهى مردم ايران آزادى  و يا هر نيتى كه صورت بگيرد، نهايتاً اقدامى است عليه جنبش  طرف هركس

 
 

  ئولوژيك مخالف استماركسيسم با هرنوع دولت ايد
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آنگونه كه خود آنها و نيز _ برگرديم به ماجراى دولتهائى كه خود را ماركسيست ميدانند، آيا اين دولتها

كنند محصول عملى نظريه ماركسيستى هستند؟ مقايسه تاكيدات مكرر  مخالفان ماركسيسم ادعا مى

سياليستى، با خصلت غير دمكراتيك ماركسيسم بر خود حكومتى مردم همچون بنياد سياسى جامعه سو

چنين . دولتهاى حاكم در كشورهاى سوسياليستى موجود كافى است تا به اين سئوال پاسخ منفى بدهيم

اى نشان ميدهد كه دولتهاى سوسياليستى موجود نه محصول بعمل در آمدن نظريه ماركسيستى كه  مقايسه

وارونه شدن هر نظرى داشته باشيم، خود آن را  در باره علل اين. نتيجه وارونه شدن عملى آن هستند

در واقع . نقدترين شاهد اين وارونه شدن همين ادعاى ماركسيست بودن آنهاست. توانيم انكار كنيم نمى

روشنترين دليل كسانى كه اين دولتها را محصول عملى نظريه ماركسيستى ميدانند، ادعاى خود اين 

  پيش" دولت ماركسيست"اما يك . كنند راهنماى خود اعالم مىدولتهاست كه ماركسيسم را رسماً اصل 

زيرا دولتى كه ماركسيسم را به نظريه رسمى دولتى تبديل . از هر چيز دهن كجى به ماركسيسم است

كه ضرورتاً يك دولت غير دمكراتيك _كند، با همين كار اوالً خود را به سطح يك دولت ايدئولوژيك  مى

 ً به موجوديت ماركسيسم همچون يك نظريه علمى پايان ميدهد و آنرا به سطح  است تنزل ميدهد و ثانيا

هر . آورد نظرى يك رژيم استبدادى در مى  صورت پوشش اى ميراند و از آن بدتر، به يك شريعت فرقه

هاى ماركسيسم آشنائى داشته باشد، خوب ميداند كه ماركسيسم نه فقط توصيه  كه با آثار كالسيك  كس

ولت سوسياليستى از ايدئولوژى خاصى تبعيت كند، بلكه دولت ايدئولوژيك را دولتى غير كند د نمى

براى روشنتر شدن مطلب . دمكراتيك ميداند و با چنين دولتى تحت هر عنوانى كه باشد، مخالف است

 هاى اوليه اى از نوشته نمونه. كنم و لنين اشاره مى  و انگلس  فقط به چند برخورد نمونه از ماركس

او در اين . نوشته است ١٨٤٣در اواخر سال   اى است كه ماركس مقاله" در باره مساله يهود:"  ماركس

كند و در  يهوديان آلمان براى دست يافتن به آزادى مذهبى و حق شهروندى برابر دفاع مى  مقاله از تالش

است كه يهوديان بدون نمايانه مدعى " چپ"كه از موضعى" هاى جوان هگل"يكى از _ مقابل برونوباوئر

آزادى مذهب را يكى از اصول _ توانند به آزادى دست يابند رها كردن خود از دست مذهبشان نمى

و دولت مسيحى و هر دولت مذهبى را كه . ميداند" آزادى سياسى"و يكى از الزامات " حقوق بشر"

ً ناقص گويد  نامد و مى ودالى مىبرجاى مانده از دوران فئ"  دولت ناقص"آزادى عقيده است،  ضرورتا

و بعنوان نمونه . باشد" دولت دمكراتيك مبتنى بر نمايندگان"دولت معاصر كامالً تكامل يافته فقط ميتواند

كند كه در قانون اساسى آن آزادى  چنين دولت كامالً تكامل يافته از اياالت متحد آمريكاى شمالى ياد مى

ى خبرى نيست و اين در حالى است كه در آن كشور مذهب به رسميت شناخته شده و از مذهب دولت

كمال يافته، دولتى است " دولت سياسى"گيرد كه و نتيجه مى. از جاهاى ديگر مذهبى هستند  مردم بيش

،شغل و مذهب را  از قبيل تمايزات ناشى از تبار،رده اجتماعى، آموزش" غير سياسى"كه هرنوع تمايز 
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گذارد كه آزادى  در همين مقاله جاى هيچ ابهامى باقى نمى  ه ماركسالبت. ناديده بگيرد  در شهروندانش

ولى نه فقط به معناى آزادى اجتماعى و برابرى واقعى   سياسى هر چند گام بزرگى است به پيش

نابرابرى جامعه مدنى، كه بر بستر شيوه توليد   شهروندان نيست بلكه زمينه مساعدى است براى گسترش

نوشت در ادامه همين   كه سال بعد همراه با انگلس"  خانواده مقدس"او در. گيرددارى صورت مي سرمايه

از آزادى سياسى و آزادى اجتماعى، در   اش مباحثه با باوئر يادآورى كرد كه اصرار او بر درك آشفته

 زيرا. آويز شدن آنان بيانجامد دولت مطلوب او ميتواند به محروميت سياسى يهوديان و مسيحيان و حلق

شان  پيروان مذاهب را از دست اعتقادات مذهبى" فلسفه انتقادى،"اگر چنين دولتى بخواهد بنام 

  اما اين فقط ماركس. )٢( ،ناگزير خواهد شد آنها را بخاطر اعتقاداتشان تحت تعقيب قرار دهد"برهاند"

 ١٨٧٨ر سال نيز د  انگلس. كند جوان نيست كه در مقابل دولت بورژوائى از آزادى مذهب دفاع مى

خواهد در جامعه سوسياليستى آينده مذهب را ممنوع كند، مورد انتقاد قرار  دورينگ را بخاطر اينكه مى

بايد . )٣(تر خواهد ساخت ميدهد و ميگويد چنين كارى به مذهب نيرو خواهد بخشيد و عمر آنرا طوالنى

دانند و معتقدند براى  ن مردم مىشود كه مذهب را افيو توجه داشت كه اين نظر از طرف كسانى بيان مى

بنابراين آنها عليرغم مخالفتشان با مذهب، از  )٤(رهائى وجدان مردم از چنگ آن بايد مبارزه كرد

و حتى فراتر از . اى را بر مردم تحميل كند كنند، زيرا معتقدند كه دولت نبايد عقيده آزادى مذهب دفاع مى

اى را بر  لت فراهم آورده شود كه با استفاده از آنها بتواند عقيدهاين، معتقدند كه نبايد امكاناتى براى دو

شان  به سوسيال دمكراتهاى آلمان كه در برنامه" نقد برنامه گوتا"در   مثالً ماركس. مردم تحميل كند

هاى تحصيل  گويد تامين هزينه كند و مى مى  اند، اعتراض شده" ابتدائى بوسيله دولت  آموزش"خواهان 

نفوذ . چيزى ديگر" دهنده مردم  آموزش"ز طرف دولت يك چيز است و معرفى دولت بعنوان رايگان ا

كند كه اين دولت است  و با طنزى گزنده اضافه مى. حذف شود  حكومت و كليسا بيكسان بايد از مدارس

بارها از   و انگس  لنين نيز مانند ماركس. )٥( كه به آموزشى خيلى سخت از طرف مردم نياز دارد

در آستانه انتخابات دوماى چهارم به ليبرالهاى روسيه  ١٩١٢مثالً او در سال . كند آزادى مذهب دفاع مى

كند و  غلبه كشيشان در انتخابات دوما خواهان ممنوعيت فعاليت سياسى آنها هستند، انتقاد مى  كه از ترس

نبايد در امور سياسى شركت  توانند اين نظر را داشته باشند كه كشيشان دمكراتها هرگز نمى"گويد مى

هر . اين يك نظر فوق ارتجاعى است و فقط به رياكارى رسمى منتهى ميشود و نه چيز بيشتر. كنند

خاصى از جمعيت از سياست و از مبارزه طبقاتى اتخاذ   اقدامى كه براى محروم ساختن گروه يا بخش

ى كارگر از آزادى مبارزه سياسى همه، دمكراتها... شود، در عمل ناممكن و غير قابل اجرا خواهد بود

كنند ما با شركت كشيشان در مبارزه انتخاباتى، در دوما و غيره مخالف  از جمله كشيشان طرفدارى مى

حتى بعد از برقرارى دولت  )٦( ."نيستيم، بلكه فقط با امتيازات قرون وسطائى روحانيت مخالفيم
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ند، مثالً در برنامه دوم حزب بلشويك كه در كنگره نكرد  شوروى نيز، بلشويكها آزادى مذهب را نقض

تصويب شد، ضمن اينكه از ضرورت مبارزه با خرافات مذهبى سخن  ١٩١٩  هشتم آن حزب در مارس

اما  )٧.(گفته ميشود، آزادى مذهب برسميت شناخته ميشود و مذهب امرى خصوصى تلقى ميگردد

طرف دولت بر مردم مخالف نيست، بلكه با تبديل ماركسيسم تنها با تحميل اين يا آن ايدئولوژى از 

اى است كه كالسيكهاى ماركسيسم دائماً بر آن  سوسياليسم به يك ايدئولوژى نيز مخالف است و اين نكته

دمكرات آلمانى بنام كارل _ در پاسخ به نظرات يك ليبرال ١٨٤٧در سال   مثالً انگلس. كنند تاكيد مى

كند كمونيسم  آقاى هاينسن گمان مى:"گويد  كند، چنين مى ولوژى تلقى مىهاينسن كه كمونيسم را يك ايدئ

مسلك خاصى است كه از اصل نظرى معينى كه همچون هسته مركزى آنست و نتايج ديگر از آن 

كمونيسم يك مسلك نيست بلكه يك . آقاى هاينسن كامالً در اشتباه است. گردد شوند، ناشى مى استنتاج مى

كمونيستها بعنوان نقطه حركت خود نه . ها ناشى ميشود ز اصول بلكه از واقعيتاست، و نه ا  جنبش

براين يا آن فلسفه، بلكه بر كل جريان تاريخ پيشين و بويژه بر نتايج بالفعل آن در كشورهاى متمدن در 

 )٨(.....كنند حال حاضر تكيه مى

ت مورد تاكيد قرار نيز به صراح" مانيفست كمونيست"در  و انگلس  همين نكته را ماركس

آنان جدا از . دهند كمونيستها در مقابل احزاب ديگر طبقه كارگر، حزبى جداگانه تشكيل نمى:"ميدهند

  كنند كه جنبش اى خاصى براى خودشان اعالم نمى آنان اصول فرقه. منافع كل پرولتاريا منافعى ندارند

اى چنين دركى از سوسياليسم است كه آنان و بر مبن"  )٩(....كارگرى را با آنها شكل و سازمان بدهند

كنند و آنرا نخستين نمونه دولت كارگرى و سوسياليستى معرفى  با تمام نيرو دفاع مى  از كمون پاريس

اكثريت كمون " كنند، در حاليكه در كمون طرفداران ماركسيسم كامالً در اقليت بودند و بقول ماركس مى

هائى بنا به  گيرى چنين نظرات و موضع" )١٠(ميتوانست باشدنه به هيچ وجه سوسياليست بود و نه 

ترين جز نظريه ماركسيستى، يعنى  گيرند بلكه در بنيادى مصلحت و باقتضاى شرايط صورت نمى

ً ريشه دارند ها و نظرات  زيرا بر پايه درك ماترياليستى از تاريخ، انديشه. ماترياليسم تاريخى، عميقا

اى كه  بنابراين هر نوع نسخه پيچى براى جامعه. تصادى مشروط ميشونداق_ بوسيله واقعيت اجتماعى

ً بسيارى از پيش  هنوز وجود ندارد، جز تحميل طرحى از پيش داوريهاى   ساخته كه قاعدتا

بهمين دليل . تواند داشته باشد را با خود دارد، بر نسلهاى آينده معناى ديگرى نمى  كنندگانش تدوين

طرحى براى جامعه سوسياليستى ارائه نمى دهند و هر تالشى در جهت تدوين هيچ   و انگلس  ماركس

ميدانند و با تمسخر از آنها  )١١("احمقانه، بى فايده و حتى ارتجاعى"چنين طرحى را 

طبيعى است اين درك از سوسياليسم . كنند ياد مى)١٢("هاى آينده دستورالعملهائى براى غذاپزى"بعنوان

 ."كنند براى نسلهاى آينده قانونگذارى مى"  ى كه بنام اصولى ابدى و مقدسكه در مقابل همه آنان
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. تواند با دولت ايدئولوژيك، تحت هر نامى كه باشد، همسازى داشته باشد ايستاده است، هرگز نمى)١٣(

بنابراين به جرات ميتوان گفت كه دولت ماركسيستى ، دولتى كه ماركسيسم را به نظريه  رسمى دولتى 

 !كند و بر جامعه تحميل مينمايد، دولتى است درضديت آشكار با نظريه ماركسيستى  مى تبديل

 
  منابع

   
 
 .زرياب خوئى  ، نوشته ويل دورانت، ترجمه بفارسى توسط عباس"لذت فلسفه" _١

خانواده "، و١٤٦_١٧٤  ،ص٣،ج)ترجمه انگليسى( و انگلس  كليات ماركس"در باره مساله يهود"_٢

و نيز براى توضيحات روشنگر هال دريپر در اين باره، مراجعه شود  ٩٤_٩٥.  ،ص٤،ج " مقدس

 .١٠٩_١٢٣  ،ص١ج "، تئورى انقالب كارل ماركس"به

  .)ترجمه انگليسى(٨٥.٣٨٠  ،ص١٩٧٨، چاپ  ،انتشارات پروگرس"آنتى دورينگ"_٣

يك حزب كارگرى فقط كه ميگويد " نقد برنامه گوتا"در  در اين مورد مثالًنگاه كنيد به نظر ماركس"_ ٤

نبايد به دفاع از آزادى مذهب دفاع كند بلكه بايد براى رهائى وجدان مردم از دست خرافات مذهبى 

 .)ترجمه انگليسى(٢٩  ،ص٣،ج  و انگلس  گزيده سه جلدى آثار ماركس. نمايد  تالش

 .٢٨  همانجا،ص _٥

 .)انگليسى(٢٢٧-  ٢٨،ص١٨، كليات لنين،ج "ليبرالها و كشيشان"_٦

  نوشته بوخارين و پرئوبراژنسكى در توضيح برنامه حزب بلشويك،ص" الفباى كمونيسم"_٧

 . ١٩٦٩، از انتشارات پنگوئن ٤٤٥و ٣٠٥.٣٠١

 . ٣٠٣  ،ص٦،ج و انگلس  ، كليات ماركس" كمونيستها و كارل هانيسن"_٨ 
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  ماركسيسم و ليبراليسم 
 
 

است ماركسيستى، انتقاداتى هستند كه ازديدگاه ليبرالى ترين انتقادها به نظريه سي اين روزها رايج

پيروزى كامل ليبراليسم اقتصادى و "گذشته از نظريه پردازان ليبراليسم كه دائماً از. گيرند صورت مى

بر ماركسيسم سخن ميگويند، عده زيادى از سرخوردگان از ماركسيسم نيز وقتى ميخواهند به " سياسى

اين غلبه . ى بدهند، آگاهانه يا ناآگاهانه به ديدگاه ليبرالى روى ميآورندانتقادات خود انسجام منطق

اوالً ليبراليسم بهتر از هر جريان . ليبراليسم در ميان مخالفان ماركسيسم البته امرى تصادفى نيست

ترين روايت ايدئولوژيك بورژوازى را  كند و قابل دفاع فكرى ديگر منافع عمومى بورژوازى را بيان مى

ً در نتيجه تشديد و تعميق روند بين از المللى شدن سرمايه در دو  جامعه مطلوب او ارائه ميدهد و ثانيا

اى  انجامد، زمينه مساعد ويژه دهه اخير، كه به تضعيف اقتدار دولتهاى ملى و وظائف اجتماعى آنها مى

از اين رو ليبراليسم  .ليبراليسم اقتصادى و سياسى در ميان بورژوازى بوجود آمده است  براى گسترش

گيرى غالب انتقادات  شود و جهت فكرى مخالف در مقابل ماركسيسم محسوب مى  اكنون بزرگترين چالش

امروزى به ماركسيسم را در ارتباط آنها با درك ليبراليستى از دمكراسى بهتر و روشنتر ميتوان 

گيرند، روى سه محور  كسيسم صورت مىاما غالب انتقادهايى كه از ديدگاه ليبراليستى عليه مار. دريافت

ماركسيسم سياست را تابعى از اقتصاد و امر روبنائى ميداند، بنابراين به : بهم پيوسته زير متمركزند

تواند بدهد، ماركسيسم دمكراسى سياسى را فريبى بورژوائى  دهد و نمى دمكراسى چندان اهميتى نمى

ا جدى بگيرد، ماركسيسم به اصالت فرد اعتقاد ندارد و به تواند مبارزه براى آنر ميداند، بنابراين نمى

 . ايستد آزاديهاى فردى بى توجه است، بنابراين خواه ناخواه در مقابل دمكراسى مى

زيرا ماركسيسم نه . شان امرى خيالى است مسلم  ضعف اصلى چنين انتقادهايى اين است كه فرض

فهمند، فريبى بورژوائى، و نه به آزاديهاى  كه آنها مىاهميت ميداند و نه آنگونه  دمكراسى را چيزى كم

خيزد كه در غالب اين انتقادات، ماركسيسم با سيستم  اين ضعف از آنجا بر مى. توجه است فردى بى

حال آنكه چنين فرضى نادرست . نظرى حاكم در كشورهاى سوسياليستى موجود يكسان تلقى ميشود

كمونيستى، كم نيستند جريانهائى كه دمكراسى را فقط   جنبش توان انكار كرد كه در البته نمى. است

همچون نردبانى براى عروج به " نگرند براى دستيابى به سوسياليسم، يا به تعبيرى اى مى همچون وسيله

سوسياليسم " اما اين جريانها را بايد محصول جانبى."عصرى طالئى كه بعد بايد دور انداخته شود

ماركسيسم . در هرحال نظرات آنها را نبايد به حساب ماركسيسم نوشتبه حساب آورد و " موجود

با . دمكراسى را شرط وجودى حاكميت كارگرى و بنابراين يكى از الزامات حياتى سوسياليسم ميداند
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مطالعه آثار كالسيكهاى ماركسيسم ميتوان دريافت كه انتقاد ماركسيسم بر درك ليبراليستى از دمكراسى، 

 .شود ادى ماركسيسم به دمكراسى بلكه از حياتى دانستن آن ناشى مىنه از بى اعتق

به عبارت ديگر، اختالف ماركسيسم و ليبراليسم بر سر دمكراسى درست وارونه آن چيزى است كه 

كنند و در واقع نه ماركسيسم بلكه ليبراليسم است كه هرگز  بسيارى از ليبرالهاى امروزى ترسيم مى

براى روشن شدن مطلب، توضيح . تواند دفاع كند راسى دفاع نكرده و نمىبطور همه جانبه از دمك

 .مختصرى در پاسخ به انتقادهاى سه گانه باال ضرورت دارد

  

 

  .آنچه روبنائى است بى اهميت نيست
 
 

ترديد بزرگترين  كند و بى را بيان مى" انسانى قانون تكامل تاريخ"كه_ بنا به نظريه ماترياليسم تاريخى

كند، بلكه وجود  آگاهى انسانها نيست كه وجود آنها را تعيين مى"_شود محسوب مى  مى ماركسكشف عل

بعبارت ديگر، از آنجا كه آگاهى و انديشه انسانى نه ." بخشد اجتماعى آنهاست كه به آگاهى شان تعين مى

قبل از هر چيز  در جائى از ابديت، بلكه در مغز انسانهائى جريان دارد كه براى زنده ماندن ناگزيرند

بخورند و بنوشند و مسكن و پوشاكى براى خود فراهم آورند، ناچار بوسيله شرايط توليد زندگى انسانى 

روند عمومى زندگى اجتماعى، سياسى و فكرى انسان را تنها بر بستر روند توليد   پس. شود مشروط مى

اى  ن توضيح داد كه چرا در جوامع قبيلهمثالً تنها از اين طريق ميتوا.زندگى مادى او ميتوان توضيح داد

تواند داشته  كنند، رياضيات عالى جائى ندارد و نمى كه از طريق يك اقتصاد معيشتى ساده زندگى مى

گيرند، و يا چرا در  باشد، يا چرا مذاهب تك خدائى فقط در مرحله معينى از تاريخ انسانى شكل مى

توانستند از حق شهروندى برخوردار  ان، بردگان نمىدارى جهان باست هاى مبتنى بر برده دمكراسى

نظريه ماترياليستى تاريخ با روشنائى انداختن بر زمينه عينى پيدائى، دگرگونى و زوال نهادهاى . باشند

و دقيق عوامل و شرايط وجودى اين نهادها را فراهم   مختلف اجتماعى، امكان بررسى علمى مشخص

سى را كه پيرامون منشاء و غايت غالب اين نهادها درست شده كنار آورد و در عين حال هاله تقد مى

تواند با  و درست بهمين دليل نمى. ريزد در باره اعتبار ابدى آنها را بهم مى پردازى ميزند و هرنوع خرافه

در واقع اگر نظريه داروين در زيست . مخالفتهاى جدى روبرو نشود و به انحاء مختلف تحريف نگردد

اندازد و اگر نظريه فرويد در روانشناسى هنوز  ز هم منافع كسانى را به مخاطره مىشناسى هنو

انديشى حتى هنوز هم از  اى از پاسداران تاريك كند، و اگر عده دار مى ها را جريحه احساسات خيلى

كه   نظريه كپرنيك وحشت دارند، چگونه ممكن است نظريه ماترياليسم تاريخى ماركس  عواقب پذيرش
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كنند، به  روشنائى انداختن بر روابط اجتماعى انسانها، پته آنهائى را كه به حساب ديگران زندگى مىبا 

اندازد، با مخالفتهاى جدى روبرو نشود؟ اگر همين چهار نظريه بزرگ را در نظر بگيريم مى  آب مى

با بهم ريختن هر يك از آنها عليرغم اينكه : اند بينيم همه آنها به لحاظى سرنوشت مشابهى داشته

آسا وسعت  تصورات مسلط در باره انسان و جهان، قلمرو آگاهى و آزادى انسانى را بنحوى جهش

و متهم . اند اند، ولى از طرف مخالفان، همچون تحقير انسان و توهين به ارزشهاى او تلقى شده داده

اين در . هائى است فتكردن نظريه ماترياليسم تاريخى به بى توجهى به دمكراسى از جمله چنين مخال

كند كه با بدست آوردن شناخت علمى از شرايط وجودى  حالى است كه اين نظريه به ما كمك مى

  ماترياليسم تاريخى با تاكيد بر نقش. دمكراسى مبارزه موثرى را براى دستيابى به آن سازمان بدهيم 

  در تحوالت اجتماعى، نه نقش )"ىزيربنائ"عوامل : يا به بيان استعارى (تعيين كننده عوامل اقتصادى

را با مراجعه به   گيرد، نه ضرورتاً هر پديده يا روند اجتماعى مشخص واقعى عوامل ديگر را ناديده مى

زيرا بايد . كند عوامل اقتصادى توضيح ميدهد، و نه پتانسيل عظيم اقدامات آگاهانه انسانى را انكار مى

، عوامل اقتصادى را عوامل تعيين كننده در تحليل نهائى ميداند و توجه داشت كه اوالً ماترياليسم تاريخى

بنا به درك ماترياليستى ".... ميگويد  انگلس. زمانى  نه تنها عوامل موثر در هر سطح و در هر قوس

و نه من هرگز   نه ماركس. تاريخ عامل نهايتاً تعيين كننده در تاريخ، توليد و بازتوليد زندگى واقعى است

از اينرو اگر كسى آنرا به اين گفته تبديل كند كه عامل اقتصادى تنها عامل . ايم ز اين چيزى نگفتها  بيش

وضعيت اقتصادى پايه . آن قضيه را به عبارتى بى معنى، پرت و مهمل تبديل ميكند. تعيين كننده است

وانين اساسى مقّرر است، اما عناصر گوناگون روبنا اشكال سياسى مبارزه طبقاتى و نتايج آن، همچون ق

بوسيله طبقه پيروز بعد از يك نبرد موفق و غيره اشكال قضائى و بويژه بازتابهاى همه اين مبارزات 

هاى سياسى، حقوقى و فلسفى، نظرات مذهبى و تبديل  ، نظريه)در آنها(واقعى در ذهن شركت كنندگان 

تاثير ميگذارند و در موارد زيادى نيز بر جريان مبارزات تاريخى _ بعدى آنها به سيستمهاى جزميات

ً شكل آنها را تعيين مى ً در مقياسهاى كوچك ،عوامل غير  )١(....كنند مخصوصا و بنابراين، ثالثا

ً نقش كند و از اينرو علت بى واسطه بسيارى از مشخصات  اى پيدا مى تعيين كننده  اقتصادى غالبا

ميگويد در جوامع جديد براى   مثالً انگلس. ضيح دادهاى روبنائى را نميتوان با عوامل اقتصادى تو پديده

آنكه قوانين بتوانند از انسجام درونى برخوردار باشند نمى توانند بطور دقيق بازتاب شرايط اقتصادى 

كند و براى همه خرافات اوليه علل اقتصادى پيدا   باشند و يا ميگويد خشك مغزى است كه آدم تالش

ً ماتريالي )٢ (.كند ها و  داند و بر تاثير متقابل پديده سم تاريخى رابطه عليّت را يك طرفه نمىو ثالثا

ورزد و بنابراين نشان ميدهد كه عوامل اقتصادى  روندهاى زيربنائى و روبنائى بر يكديگر تاكيد مى

 با ابراز ناراحتى از كسانى كه مدعى بودند آنها  انگلس. پذيرند بنوبه خود از عوامل روبنائى تاثير مى
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درك غير ديالكتيكى رايج در  )ادعا(مبناى اين"گويد گيرند، مى عوامل فكرى را در تاريخ ناديده مى  نقش

اين آقايان . متقابل است  باره علت و معلول همچون قطبهاى كامالً مخالف، و بى توجهى كامل به كنش

يله علل ديگر، علل نهايتاً كنند كه وقتى يك عنصر تاريخى به وس مى  بطور غالب تقريباً به عمد فراموش

و حتى بر روى عللى كه   نشان ميدهد، و ميتواند بر محيطش  اقتصادى، موجوديت يافت، واكنش

بر پايه چنين دركى از عليّت است كه ماركسيسم در عين حال كه  )٣(." اند، اثر بگذارد آورده  بوجودش

در همان حال معتقد است كه . وط ميگرددگويد آگاهى اجتماعى انسان بوسيله وجود اجتماعى او مشر مى

انسان فقط در قالب عناصر روبنائى است كه از چند و چون هستى اجتماعى خودآگاه ميگردد و براى 

نيروى "در واقع اگر ماركسيسم مبارزه طبقاتى را همچون  )٤(.خيزد دگرگون كردن آن به اقدام بر مى

رد و وظيفه اصلى خود را سازماندهى مبارزه نگ در جوامع طبقاتى مى" محركه بى واسطه تاريخ

. داند پذير مى گيرى اين مبارزه را فقط در قالب عناصر روبنائى امكان طبقاتى پرولتاريا ميداند، شكل

بعبارت ديگر ماركسيسم ميگويد ريشه آگاهى و اقدام آگاهانه انسان براى دگرگون كردن خود و جهان را 

او جستجو كرد، اما دگرگونى آگاهانه را فقط از سطح روبنا ميتوان  بايد در شرايط توليد مادى زندگى

كنند،  بنابراين كسانى كه ماركسيسم را به بى توجهى به عوامل سياسى و فكرى متهم مى.آغاز كرد

اى است معطوف به عمل  از هر جريان فكرى و سياسى، نظريه  نمايند كه ماركسيسم بيش مى  فراموش

و " ميگويد  در پاسخ چنين كسانى است كه انگلس. دگرگون ساختن جهان ميداند كه وظيفه اصلى خود را

چرا ما براى ديكتاتورى سياسى پرولتاريا  ) پس(اگر قدرت سياسى بلحاظ اقتصادى بى اثر است،

و با توجه به همين نكته است  )٥ (!نيز يك قدرت اقتصادى است )يعنى قدرت دولتى (جنگيم ؟ زور مى

كردن الفباى   استدالل در جهت ديگر، فراموش. سياست بايد بر اقتصاد تقدم داده شود"دكه لنين ميگوي

كنند بايد توجه  اما از اينها كه بگذريم، كسانيكه از ارزشهاى ليبرالى دفاع مى )٦ (."ماركسيسم است

ميداند، داشته باشند كه ليبراليسم نيز بطور ضمنى عوامل اقتصادى را در جوامع امروزى تعيين كننده 

اى علمى نشان  اگر ماركسيسم به شيوه. اى كامالً ايدئولوژيك و بدون تحليل علمى منسجم البته بشيوه

گيرد و بنابراين بوسيله آن  ميدهد كه آگاهى اجتماعى انسان بر پايه شرايط توليد مادى زندگى او شكل مى

كند، ليبراليسم  ور مستند اثبات مىمشروط ميشود و درستى اين قانون را در تمام طول تاريخ انسانى بط

اى علمى ارائه دهد، مدعى است كه دمكراسى بدون آزادى مالكيت  آنكه نظريه بصورت ايدئولوژيك و بى

با . يعنى دمكراسى را فقط بر مبناى پايه اقتصادى معينى عملى ميداند. و بازار آزاد قابل وصول نيست

به اين معنى هر دو ".... نامدار انگليسى،ميگويد  ريخ نويسكار، تا_اچ_اشاره به همين نكته است كه ائى

با اعتقاد به اينكه يك نظم اقتصادى تعيين كنندة روبناى  )يعنى ماركسيسم و ليبراليسم(سيستم نظرى

و فوكوياما كه خود از پيروزى ليبراليسم دم ميزند و  )٧("توافق دارند. ايدئولوژى و رفتار سياسى است
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ام، ضمن اينكه در  اى كه قبالً به آن اشاره كرده كند، در مقاله رزشهاى ليبرالى دفاع مىاز اعتبار ابدى ا

آگاهى علت است و نه معلول و ميتواند مستقل از جهان مادى "رد نظريه تاريخى ماركسيستى ميگويد

انديشه جديد  تمايل ماترياليستى"با ناراحتى از اشاعه نظريه ماترياليستى، اضافه ميكند كه..." تكامل يابد

داشته باشند، بلكه بسيارى از ضد   مشخصه نه فقط چپها كه ممكن است به ماركسيسم گرايش

در واقع جريانى در راست وجود دارد كه ميتوان آنرا مكتب ماترياليسم . ماركسيستهاى آتشين نيز هست

آورد و  پائين مىناميد، جريانى كه اهميت ايدئولوژى و فرهنگ را "وال استريت جورنال"دترمينستى

اين حرفها، ...." بيند كند، مى مى  انسان را اساساً بصورت يك فرد عقالئى كه براى حداكثر سود تالش

ترين مقدسات تبديل كنند و در عين حال  را به مقدس" بازار آزاد "كوشند اشك تمساح كسانى است كه مى

به نظر اقتصادى مسلط در محافل " ياليسمماتر"فوكوياما با زدن مارك .ميخواهند از نتايج آن بگريزند

يعنى _ را در معناى اخالقى منفى" ماترياليسم"بورژوازى مالى معاصر، در حقيقت ميكوشد مفهوم

ماترياليسم مكتب "بكار ببرد و با هم سطح كردن آنچه _ سودجوئى و بى اعتنائى به ارزشهاى انسانى

خى، ماركسيسم را متهم كند كه درست مانند نامد با ماترياليسم تاري مى" وال استريت جورنال

ولى اشكال اقتصاددانان ليبراليسم در توجه آنها به . بورژواهاى آزمند به ارزشهاى انسانى بى اعتنا است

گشا  بلكه در اعتقاد خرافى آنها به مشكل. تعيين كننده عوامل اقتصادى در تحوالت اجتماعى نيست  نقش

حقيقت اين . نامد  مى" اسطوره بازار"جان كنت گالبرايت بحق آنرا است چيزى كه" بازار آزاد"بودن

در محافل جدى علمى نه فقط مخالف مهمى ندارد بلكه   است كه اكنون نظريه ماترياليسم تاريخى ماركس

شود و اگر نه رسماً، دست كم عمالً، بيكى از مفروضات مسلم  اى كامالً پذيرفته شده محسوب مى نظريه

توانند در حالى كه از  ديگر اكنون ليبرالها نمى  در نتيجه اين پذيرش. جديد تبديل شده است علوم اجتماعى

كنند، ماركسيسم را به  آزادى مالكيت و آزادى بازار بعنوان بنيادهاى اصلى دمكراسى دفاع مى

رد بنابراين خصلت كامالً ايدئولوژيك برخو. اعتنائى به نهادهاى سياسى و اجتماعى متهم كنند بى

در حقيقت كسى كه با . ليبراليسم را با دمكراسى و آزاديهاى سياسى اكنون خيلى بهتر ميتوان دريافت

هاى پرطرفدارترين پيامبران اقتصادى نئوليبراليسم، مانند ميلتون فريدمن و فردريك هايك، آشنائى  نوشته

اليسم يعنى نيرومندترين مسلك داشته باشد با وضوع بيشترى ميتواند در يابد كه نه ماركسيسم بلكه ليبر

 .كند سياسى بورژوازى است كه دمكراسى را در قربانگاه اقتصاد ذبح مى

 
  .دمكراسى سياسى الزم است ولى كافى نيست
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 )٨(.تعريف كرد" دمكراتيزاسيون كامل جامعه"بيان ميتوان  ترين سياسى ماركسيسم را در كوتاهبرنامه 

براى آنكه نظر . راى دمكراسى سياسى دست يافتنى نيستو اين چيزى است كه بدون مبارزه ب

از   و انگلس  ماركسيسم را در باره دمكراسى دريابيم، بايد توجه داشته باشيم كه سوسياليسمى كه ماركس

اى است در  اى براى تجديد سازمان جامعه نيست، بلكه نظريه تدوين شده  آن سخن ميگويندطرح از پيش

ً به آنها ميرسد طبقاتى و  باره يك جنبش سوسياليسمى كه . جهت گيرى تاريخى آن و نتايجى كه نهايتا

طبقه كارگر و بدون دستيابى كارگران به قدرت سياسى غير   ماركسيسم از آن سخن ميگويد بدون جنبش

ً از براندازى مناسبات سرمايه. قابل تصور است ً از  دارى دفاع نمى ماركسيسم صرفا كند بلكه اساسا

سوسياليسم . يگزين شدن تصميمات آگاهانه مردم بجاى اين مناسبات سخن ميگويدضرورت جا

ً دمكراتيك است زيرا اگر اين . ماركسيستى درست بدليل اينكه سوسياليسم طبقاتى است، ضرورتا

  تواند واقعيت يابد، تكامل و پيروزى جنبش سوسياليسم تنها با دستيابى طبقه كارگر به قدرت سياسى مى

دون دمكراسى قابل تصور نيست و حفظ كنترل توده كارگران بر قدرت سياسى فقط از طريق كارگرى ب

ً عميق يابنده امكان نياز به گفتن ندارد كه مبارزه براى دمكراسى . پذير است دمكراسى فعال و دائما

تمام  در  و انگلس  بهمين دليل ماركس. و جز الينفك آنهاست  سياسى حلقه مقدم در مبارزات اين جنبش

شان، هميشه با بيشترين تاكيدات از ضرورت مبارزه براى اشكال  دوران فعاليت علمى و سياسى

تصادفى نيست كه مانيفست كمونيست اهميت حياتى دمكراسى را . دمكراتيك حكومت سخن ميگويند

يت طبقه نخستين گام در انقالب طبقه كارگر ارتقاى پرولتاريا به موقع: "چنين مورد تاكيد قرار ميدهد

پيروزى در "از اين عبارت   و انگلس  بى ترديد منظور ماركس" حاكم، پيروزى در نبرد دمكراسى است

چسبيدن به قدرت از طريق   ، دست يافتن به قدرت سياسى در يك انتخابات آزاد و سپس"نبرد دمكراسى

تر از آن، پيروزى كارگران اگر اكنون برگزارى انتخابات آزاد و مهم. الغاى هر نوع انتخابات آزاد نبود

در آن، جز در معدودى از كشورها احتمال بسيار بعيدى است، مسلماً چنين احتمالى صد و چهل سال 

ً پيروزى در يك " پيروزى در نبرد دمكراسى" بنابراين منظور آنها از. بسيار بعيدتر بود  پيش ، اساسا

دولتى و گشودن راه براى استقرار حاكميت انقالب سياسى است كه وظيفه آن دمكراتيزه كردن ساختار 

به عبارت ديگر، آنها به دمكراسى سياسى همچون نردبانى نمى نگرند كه بايد براى . كارگران است

دستيابى به قدرت سياسى مورد استفاده قرار گيرد و بعد دور انداخته شود، بلكه آنرا همچون بنياد 

است كه با بررسى آثار آنان ميتوان آنرا با قطعيت كامل  اى اين نكته. كنند سياسى سوسياليسم تلقى مى

، ١٨٤٦اكتبر ٢٣كه در " كميته مكاتبات كمونيستى در بروكسل "اى به  در نامه  مثالً انگلس. دريافت

با طرفداران   ، نوشته است، ضمن گزارشى از مباحثاتش"ايدئولوژى آلمانى"يعنى كمى بعد از تمام شدن 

ميگويد در مقابل سئوال آنها در باره   يك كلوپ كارگران آلمانى در پاريس در" سوسياليسم حقيقى"
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پاسدارى از منافع پرولتاريا ) ١؛  تعريف کردم اهداف كمونيستها را به اين نحو...." اهداف كمونيستها،

انجام اين كار از طريق امحاى مالكيت خصوصى و گذاشتن اشتراك در  )٢؛در مقابل منافع بورژوازى

هيچ وسيله ديگرى جز يك انقالب دمكراتيك از طريق زور براى   عدم پذيرش )٣؛  ى به جاى آندارائ

_ كه كمى بيشتر از يك سال قبل از تدوين مانيفست نوشته شده _ در اين نامه  )٩("اجراى اين هدفها

شرط عملى بينيم كه اوالً هدف نهائى به منظور تاكيد بيشتر جلوتر بيان شده ولى دمكراسى بعنوان  مى

شدن آن معرفى شده است، ثانياً روشن شده است كه دمكراسى فقط از طريق يك انقالب قهرآميز بدست 

اى كه بعد از وصول به هدف بايد دور  بعبارت ديگر، در اينجا به دمكراسى نه همچون وسيله. آيد مى

و اين نشان ميدهد كه . انداخته شود، بلكه همچون جزئى غير قابل تفكيك از سوسياليسم نگاه ميشود

تواند استفاده  در مانيفست نمى" پيروزى در نبرد دمكراسى"از عبارت  و انگلس  منظور ماركس

" اصول كمونيسم"مراجعه به. طلبانه از دمكراسى در دوره قبل از دستيابى به قدرت سياسى باشد فرصت

  تدوين مانيفست، توسط انگلسكه در واقع طرح اوليه مانيفست محسوب ميشود و فقط چند ماه قبل از 

را با روشنى بيشترى " پيروزى در نبرد دمكراسى" نوشته شده است درستى اين برداشت از عبارت

چگونه خواهد بود؟ گفته  )كمونيستى(مسير اين انقالب "در اينجا در پاسخ اين سئوال كه. كند تائيد مى

وسيله آن، بطور مستقيم يا غير مستقيم، نخست يك قانون اساسى دمكراتيك و ب" ميشود ، اين انقالب

بطور مستقيم در انگلستان، كه پرولتاريا اكنون اكثريت . ميكند  حاكميت سياسى پرولتاريا را تاسيس

بطور غير مستقيم در فرانسه و در آلمان، كه اكثريت عالوه بر پرولتاريا از . مردم را تشكيل ميدهد

كه اكنون در حال تبديل شدن به پرولتاريا هستند و به لحاظ  شود دهقانان و بورژواهاى كوچك تشكيل مى

شان هر چه بيشتر به پرولتاريا وابسته ميشوند و بنابراين بزودى ناگزيرند خواستهاى  منافع سياسى

شايد اين مستلزم جنگ دومى هم باشد كه فقط با پيروزى پرولتاريا ميتواند پايان . پرولتاريا را بپذيرند

را با تفصيل بيشترى بيان " نبرد دمكراسى"جمالت همان عبارت مانيفست در باره اين  )١٠(.يابد

كنند و بنابراين معلوم ميشود كه منظور از آن پيروزى به شيوه كامالً دمكراتيك يعنى از طريق  مى

البته . بدست آوردن اكثريت آراء در نظامى سياسى است كه انقالب پرولتاريا بايد آنرا بوجود آورد

ً با تصرف  و انگلس  سمارك ، بيست و دو سال بعد در پرتو تجربه كمون دريافتند كه پرولتاريا صرفا

بلكه براى دست يافتن به . دست يابد" پيروزى در نبرد دمكرسى"ماشين دولتى بورژوائى نميتواند به 

ا اين نكته را با آنه. ترى را بوجود آورد اين پيروزى بايد آن ماشين را در هم بشكند و دستگاه دمكراتيك

 .بر چاپ آلمانى مانيفست نوشتند، يادآورى كردند ١٨٧٢اى كه در سال  صراحت، از جمله در مقدمه

به دمكراسى بعنوان شرط دست يافتن به سوسياليسم و جز غير قابل تفكيك آن، بقول   اين نگرش )١١(

در نقد فلسفه   ياداشتهاى ماركس مشهود است و در واقع با  و انگلس  يپر، در تمام آثار ماركس هال در
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به كمال  )١٨٧١در سال  ( شود و در تحليل از تجربه كمون پاريس آغاز مى )١٨٤٣در سال (حق هگل 

رسالت خود را در يك كالم مبارزه براى  اما از آنجا كه ماركسيسم، . )١٢(پختگى خود ميرسد

: نها به دمكراسى سياسى اكتفا كند به چند دليلتواند ت ميداند، بنابراين نمى" دمكراتيزاسيون كامل جامعه"

نخست اينكه دمكراسى سياسى فقط جزئى از دمكراسى كامل و جامع ميتواند باشد و نه كل آن، و در 

گيرى در باره بخشى از مسائل جامعه را براى عموم  بهترين حالت ممكن فقط ميتواند امكان تصميم

مثالً در . ياى امروز بسيار روشنتر از گذشته قابل درك استاين نكته در دن. شهروندان آن فراهم سازد

 ٨٠از   جهانى و بيش  بزرگ فرامليتى حدود يك سوم توليد ناخالص  شركت خصوص ٢٠٠دنيائى كه 

درصد تكنولوژى عالى را زير كنترل دارند و ميتوانند با تصميماتشان كه فارغ از هر نوع كنترل موثر 

و براستى دست نيافتنى، گرفته ميشوند بر زندگى ميليونها انسان در غالب دولتى، در ستادهاى نامرئى 

كشورهاى جهان اثرات مهمى بگذارند، چگونه ميشود دمكراسى را فقط به سطح سياست محدود كرد و 

فارغ از آنچه در حوزه اقتصادى و اجتماعى ميگذرد، اميدوار بود كه همه چيز روبراه خواهد شد؟ 

ظيم عوامل اقتصادى و توليدى را در شكل دادن به مسير حركت جامعه و تاريخ ع  اصوالً اگر نقش

سياستى كه نبايد به _   توانيم از محدوديت دمكراسى فقط به حوزه سياست انسانى بپذيريم، چگونه مى

سياست اقتصادى و توليدى تبديل شود دفاع كنيم؟ دوم اينكه دمكراسى سياسى فقط با اعالم آن از طريق 

يابد، بلكه فقط در صورتى ميتواند واقعى باشد و به ميزانى ميتواند واقعى  ند قانونى واقعيت نمىيك س

زيرا دمكراسى سياسى بنا به . باشد كه همه شهروندان جامعه بتوانند از آن در عمل برخوردار شوند

از نظر در استوار است كه عموم شهروندان جامعه از فرصتهاى مساوى براى ابر  تعريف، براين فرض

دارى  اما اين برابرى در امكان ابراز نظر و راى آزاد، در جامعه سرمايه. امور سياسى برخوردارند

دارى اساساً بر نابرابرى واقعى و البته نه رسمى و قانونى افراد  زيرا نظام سرمايه. تواند واقعى باشد نمى

دارى نميتواند يك  در جامعه سرمايهبعبارت ديگر، برابرى در آزادى، . در جامعه مدنى استوار است

در واقع بقول هيلل استاينر، آزادى فقط در صورتى ميتواند معناى واقعى داشته باشد . واقعى باشد  فرض

از نظر ماركسيسم، توجه به  )١٣ (.تر در ميان تمام اعضاى جامعه توزيع شده باشد كه بنحوى مساوى

كند كه اين  م قبل از هر چيز براى آزادى آنهائى مبارزه مىزيرا ماركسيس. اين حقيقت اهميت حياتى دارد

نابرابرى در آزادى به هزينه آنها ميتواند دوام يابد و بدون برخوردارى آنها از فرصتهاى برابر براى 

سوم اينكه دمكراسى سياسى نيز مانند تمام . تواند چندان واقعى باشد ابراز نظر، دمكراسى سياسى نمى

و بنابراين در . ايدئولوژيك در شرايط مادى و توليدى معينى ميتواند وجود داشته باشد نهادهاى سياسى و

دارى را به  دارى فقط تا حد معينى ميتواند تكامل يابد و بعد از آن موجوديت سرمايه جامعه سرمايه

را با توجه به اين مالحظات است كه ماركسيسم در عين حال كه دمكراسى سياسى . اندازد مخاطره مى
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براى خود رهانى طبقه كارگر بسيار الزم و حياتى ميداند، نه فقط براى دستيابى به هدف نهائى ، يعنى 

سوسياليسم ، بلكه همچنين براى تكميل و تكامل خود دمكراسى سياسى، خواهان فراتر رفتن از آن، و 

سياسى، اجتماعى هم  كه عالوه بر  اى ميباشد، دمكراسى )انتگرال(ارتقاى آن به سطح دمكراسى جامع 

گيرى در باره همه مسائل عمومى جامعه را براى همه شهروندان آن فراهم  هست و امكان تصميم

" مساله يهود،" كنند،از در تمام آثارشان آنرا دنبال مى  و انگلس  اين خطى است كه ماركس. آورد مى

آنها همه جريانهائى را " نسهجنگ داخلى در فرا"گرفته تا" ١٨٥٠  خطابيه مارس"و " اصول كمونيسم"

كند،  كنند و در عين حال در جا زدن در دمكراسى سياسى را تبليغ مى كه خود را سوسياليست قلمداد مى

دانند، اما تبليغ اكتفا به دمكراسى  آنها دمكراسى بورژوائى را فريب بورژوائى نمى. نمايند محكوم مى

و معتقدند كه اگر اين دمكراسى براى خود رهانى طبقه دانند،  سياسى را مسلماً يك فريب بورژوائى مى

اى براى  كارگر و رسيدن به سوسياليسم مورد استفاده قرار نگيرد، به فريبى بورژوائى ، به وسيله

 .داران، تبديل خواهد شد تحميق كارگران توسط سرمايه

ر ضرورت فراتر رفتن با آنكه ماركسيسم دمكراسى سياسى را فقط جزئى از دمكراسى جامع ميداند و ب

را در قبال آن، " همه يا هيچ" ورزد، ولى هر نوع برخوردماگزيماليستى و موضع از آن دائماً تاكيد مى

كه قبالً به آن ) در همان مباحثه با برونوباوئر مساله يهود  مثالً ماركس. بار ميداند و محكوم ميكند زيان

يابد و حتى  زادى سياسى و آزادى اجتماعى را در نمىپريشان فكرى باوئر را كه فرق ميان آ( اشاره شد

آزادى سياسى مسلماً  :"دستيابى به اولى را منوط به تحقق دومى ميداند مورد انتقاد قرار ميدهد و ميگويد

ولى شكل نهائى . است، آن بى ترديد شكل نهائى آزادى انسانى بطور عام نيست  گام بزرگى به پيش

بايد توجه كرد كه ما در اينجا از آزادى واقعى و عملى . ى موجود استآزادى انسانى در نظم جهان

اى است كه بايد از آن عبور كرد  و توضيح ميدهد كه بنابراين ، آزادى سياسى مرحله." كنيم صحبت مى

اى  شما بدون رهانيدن ريشه:گوئيم بنابراين ، ما همصدا با باوئر به يهوديان نمى" و اضافه ميكند كه

چون شما : بلكه به آنها ميگوئيم . ز مذهب يهوديت ، نميتوانيد به لحاظ سياسى آزاد بشويدخودتان ا

آزادى سياسى   ميتوانيد بدون گسست كامل و پيگير از مذهب يهوديت ، به آزادى سياسى دست يابيد، پس

ليبرالهاى از   ماركس"  خانواده مقدس"و حتى در ادامه همين بحث در." بخودى خود آزادى انسانى نيست

باز الزم است يادآورى كنم  )١٤ (.كند مدافع آزادى يهود در مقابل ماگزيماليسم ارتجاعى باوئر دفاع مى

مثالً . كند جوان نيست، بلكه خط ثابتى است كه ماركسيسم هميشه دنبال مى  كه اين موضع فقط ماركس

تدالل ماگزيماليستى مشابهى كه اين در مقابل اس  و انگلس  بيست و هشت سال بعد از اين مباحثه، ماركس

بار از طرف باكونين و طرفداران او در انترناسيونال علم شده بود، بر لزوم مبارزه سياسى و دفاع از 

 )١٨٧١سپتامبر ٢١(در سخنرانى خود در  در اين رابطه، انگلس. ورزند دمكراسى سياسى تاكيد مى
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اى براى رسيدن به آن  چه وسيله. اى طبقات را ميخواهيمما امح" انترناسيونال در لندن، ميگويد  كنفرانس

و بعد ضمن تاكيد بر ضرورت مبارزه سياسى  (.....وجود دارد؟ تنها وسيله، سلطه سياسى پرولتارياست

ما   آزاديهاى سياسى، حق تجمع و تشكل ، و آزادى مطبوعات اينها سالح )كند در اين جهت، اضافه مى

از مبارزه (ليكه كسى ميخواهد اينها را از چنگ ما در آورد، عقب بنشينيم و آيا ما بايد، در حا. هستند

امتناع كنيم؟ گفته ميشود كه يك اقدام سياسى از طرف ما بمعناى اين است كه ما وضع موجود  )سياسى

ز عليه آنرا ميدهد، استفاده ما ا  ، تا زمانيكه اين وضع موجود بما وسايل اعتراض بر عكس. پذيريم  را مى

و اين خطى است كه نه فقط بوسيله  )١٥ (."نظم مسلط از طرف ما نيست  اين وسايل به معناى پذيرش

پردازان بزرگ ماركسيسم مورد تاكيد قرار  ، بلكه بعد از آنها نيز بوسيله غالب نظريه  و انگلس  ماركس

. ين مدافعان همين خط استتر شود، لنين نيز از قاطع مثالً بر خالف آنچه اين روزها تبليغ مى. گيرد مى

ورزد و هرنوع  او نيز هميشه بر اهميت حياتى دمكراسى سياسى براى مبارزات پرولتاريا تاكيد مى

كند من فقط به سه نمونه از اين نوع تاكيدات او  برخوردى ماگزيماليستى با دمكراسى سياسى را رد مى

تعلق  )ترين سالهاى حمالت او به رفرميسميعنى داغ (كه فقط به چند سال قبل و بعد از انقالب اكتبر

نخستين نمونه را ميتوان در بحثهاى لنين با بوخارين و پياتاكف و نيز سوسيال : كنم دارند، اشاره مى

دانستند و با اين استدالل  ناپذير مى دمكراتهاى لهستانى ديد كه دمكراسى را در دوران امپرياليسم امكان

لنين در مقابله با اين نظرات، . و برنامه حداقل مخالفت ميكردندبا شعار حق تعيين سرنوشت ملى 

عبارت از اعالم و تحقق "دمكراسى" تمام" گويد كند و از جمله مى قاطعانه از دمكراسى سياسى دفاع مى

اما بدون . دارى قابل تحقق هستند است كه فقط تا ميزان خيلى كوچك و خيلى نسبى در سرمايه" حقوقى"

ها با  ق، بدون مبارزه براى به اجرا در آمدن آنها حاال و بالفاصله ، بدون تربيت تودهاعالم اين حقو

يعنى يكسال قبل از بقدرت  ١٩١٦اين بحثها به  سال  )١٦("روح اين مبارزه، سوسياليسم ناممكن است

حزب  نمونه دوم را ميتوان در بحثهائى كه هنگام تدوين برنامه جديد. رسيدن حزب بلشويك تعلق دارند

در اين بحثها بوخارين و اسميرنوف با اين استدالل . جريان داشتند مشاهده كرد١٩١٧_١٩در سالهاى 

كه حزب بلشويك مبارزه براى گذار به سوسياليسم را آغاز كرده است و ميخواهد از دمكراسى 

 ١٩١٧اكتبر لنين با اين نظر آنها در. بورژوائى فراتر برود، خواهان حذف كامل برنامه حداقل بودند

اين است كه تا در   كند و استداللش بطور كامل مخالفت مى )از انقالب اكتبر  يعنى اندكى پيش(

ايم، نبايد از برنامه حداقل  كنيم و تا بيك دمكراسى برتر نرسيده چهارچوب جامعه بورژوائى زندگى مى

ل ، بشرط اينكه استفاده از با حذف برنامه حداق )در كنگره هفتم( ١٩١٨  صرفنظر كنيم، اما در مارس

اين است كه اگر در   كند و استداللش پارلمانتاريسم بورژوائى به هيچ وجه رد نشود، موافقت مى"

هستند، شكست خورديم و عقب رانده شديم، به آشفتگى نظرى و   جنگهاى طبقاتى بزرگى كه در پيش
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را با كنار گذاشتن كامل   كه موافقتشاست  )١٩١٩  در مارس(و فقط در كنگره هشتم . سياسى در نغلتيم

كند، اما جالب است كه حتى در همان كنگره نيز با نظر بوخارين كه  خواستهاى برنامه حداقل اعالم مى

بجاى حق تعيين سرنوشت ملى است، )هرملت( گذاشتن حق تعيين سرنوشت كارگران طرفدار كنار

ميتوان پيد كرد كه در آوريل ....."ارى كودكى بيم"نمونه سوم را در كتاب )١٧ (.كند بشدت مخالفت مى

بعنوان تدارك براى كنگره دوم انترناسيونال كمونيست نوشته شده و در آن لنين اهميت  ١٩٢٠مه _

دمكراسى سياسى براى مبارزات  طبقه كارگر و لزوم بيشترين استفاده از آن در راستاى اين مبارزات 

نمونه ها نشان ميدهند كه لنين اهميت بسيار زيادى براى دمكراسى  اين. كند را با تاكيد و تفصيل بيان مى

است و اشكال دمكراتيك حكومت بورژوازى را به هيچ وجه با اشكال غير دمكراتيك آن  سياسى قائل بوده

كرده است، و همچنين نشان ميدهند كه او دست كم قبل از رسيدن به حاكميت كارگرى ،  يكسان تلقى نمى

 .ِ دانسته است مكراسى سياسى و دفاع از آن را يكى از مهمترين وظائف پرولتاريا مىمبارزه براى د

 

 
  هاى فردى براى همه  آزادى

 
  

هاى فردى قائل است و در حقيقت  برخالف ادعاى منتقدان ليبرال، ماركسيسم اهميت زيادى براى آزادى

كافى است . واقعاً دمكراتيك ميداند دستيابى به فرديت و آزاديهاى فردى را يكى از هدفهاى هر مبارزه

اى ميداند كه در آن آزاديهاى  بياد بياوريم كه مانيفست كمونيست، جامعه مطلوب كمونيستها را جامعه

،   اش ما بجاى جامعه قديمى بورژوائى، با طبقات و ستيزهاى طبقاتى:" فردى شرط آزادى عمومى است

اين ". )١٨(شرط تكامل آزاد همگان خواهد بود  ركساجتماعى خواهيم داشت كه در آن تكامل آزاد ه

اتحاديه "برنامه  نويس يعنى در حقيقت نخستين پيش("مرامنامه كمونيست  نويس پيش"گفته مانيفست، در

نوشته شد و در كنگره اول اتحاديه در لندن در   تر مانيفست كه توسط انگلس و طرح خام" كمونيستها

بشكل ديگرى بيان شده كه براى بحث كنونى  )دماتى قرار گرفتمورد بحث و تصويب مق ١٩٤٧ژوئن 

پاسخ داده "هدف كمونيستها چيست؟"در آنجا در مقابل اين سئوال كه. تر است ما روشن كننده

شرايط   سازمان دادن جامعه بنحوى كه هر عنصرآن بتواند در آزادى كامل و بدون نقض"ميشود؟

ولى ماركسيسم  )١٩("را تكامل بدهد و بكار گيرد  هايش انائىاساسى اين جامعه ، همه استعدادها و تو

مقدماتى :" كند براى دست يافتن به اين هدف نه از حقايق مجرد و ابدى بلكه از مقدمات واقعى شروع مى

بخواهى و جزمها نيستند، بلكه مقدماتى واقعى هستند كه انتزاع در  كنيم مقدمات دل كه ما از آنها آغاز مى

شان  آنها افراد واقعى، فعاليتشان و شرايط مادّى زندگى. از آنها ميتواند صورت بگيردتصور فقط 

وجود افراد انسانى . اى كامالً تجربى اثبات كرد باين ترتيب اين مقدمات را ميتوان به شيوه.... هستند
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نى نشان و بررسى تجربى تاريخ انسا )٢٠ (..."نخستين مقدمه تمام تاريخ انسانى است  زنده، مسلما

بلكه محصول تكامل . ميدهد كه فرديت كامل و آزاد انسانى ياخته بنيادى جامعه انسانى و مقدمه آن نيست

اى كه انسان خود را از چنگ نيروهاى  آنست و در مرحله معينى از آن ميتواند واقعيت يابد، در مرحله

در گروندريسه در فصل   ماركس. كور اجتماعى برهاند و بتواند جامعه را بنحوى آگاهانه سازمان بدهد

مربوط به پول، در دوره بندى جالبى كه از بهم بستگى متقابل  اجتماعى افراد در طول تاريخ بعمل 

روابط : "گيرى فرديت آزاد انسانى را فقط در جامعه سوسياليستى امكان پذير ميداند آورد، شكل مى

خستين اشكال اجتماعى هستند، كه در آنها ن )كه در آغاز كامالً خود بخودى است(_وابستگى شخصى 

استقالل مبتنى بر وابستگى . يابد ظرفيت توليدى انسانى فقط تا ميزان ناچيز و در نقاط منفرد تكامل مى

به اشياء دومين شكل بزرگ است، كه در آن براى نخستين بار يك سيستم متابوليسم اجتماعى عمومى 

عمومى،فرديت  )اجتماعى( عموم، نيازهاى گوناگون و ثروتگيرد، سيستمى از روابط متقابل  شكل مى

ورى اشتراكى اجتماعى و نيز بر ثروت  يابى آنها بر بهره آزاد مبتنى بر تكامل عمومى افراد و تسلط

دارى را متعلق به  سرمايه  او در اين دوره بندى تمام جوامع پيش" شان، سومين مرحله است اجتماعى

دارى را متعلق به مرحله دوم و جامعه سوسياليستى آينده را متعلق به  سرمايهمرحله اول ميداند، جامعه 

هاى توليدى،  در مرحله اول فرديت مستقل انسانى معنائى ندارد و فرد، بسته به شيوه )٢١ (.مرحله سوم 

به انحاء مختلف در قيد وابستگى شخصى است، خواه بصورت وابستگى به قبيله، خواه بصورت 

دارى روابط وابستگى  دار، سلطان و ارباب، در مرحله دوم، شيوه توليد سرمايه بردهوابستگى به 

. آيد، ولى اين استقالل كامالً صورى است شكند و فرديت مستقل انسانى بوجود مى شخصى را در هم مى

بعبارت ديگر اين استقالل . زيرا فقط در حوزه قانونى و نظرى وجود دارد نه در قلمرو زندگى واقعى

و فصل مشترك تمام اشياء در اين نظام توليدى در پول . آيد شخصى بر پايه وابستگى به اشيا بوجود مى

دارى از  سرمايه  هاى توليد پيش قدرتى كه در شيوه" قدرت اجتماعى"پول تجسم عمومى. بيان ميشود

ى كه افراد را بهم دار، سلطان و ارباب فئودالى اعمال ميشود، قدرت طريق سلسله مراتب قبيله، حق برده

در پول بصورت " قدرت اجتماعى"اين . متصل ميكند و موجوديت يك شيوه توليد را امكان پذير ميسازد

غير شخصى ظاهر ميشود و همين قدرت اجتماعى غير شخصى شده است كه افراد قانوناً مستقل را در 

استقالل شخصى "ماركسيسم اين. آورد و آنها را به فعاليت اجتماعى توليدى واميدارد كنار هم جمع مى

است كه در " استقالل شخصى" را دستاورد بزرگى در تاريخ انسانى ميداند و همين" مبتنى بر اشياء

. آورد انسانى فراهم مى" فرديت آزاد"گيرى خود زمينه را براى مرحله سوم، يعنى شكل  تكامل و گسترش

مرحله دوم :" ت نقل شده در باال ميگويددر ادامه جمال  با توجه به همين نكته است كه ماركس

كامالً "اما در عين حال ماركسيسم از طريق همين تحليل." كند شرطهاى مرحله سوم را ايجاد مى پيش
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تواند معناى واقعى داشته  دارى نمى انسانى در جامعه سرمايه" فرديت آزاد"نشان ميدهد كه " تجربى

صورتى ميتواند براى همه افراد انسانى، در زندگى واقعى و كند كه آزاديهاى فردى در  باشد و اثبات مى

نه فقط در حوزه نظرى و قانونى، قابل دستيابى باشد كه جامعه بتواند با پشت سر گذاشتن نظام 

و قدرت اجتماعى سرمايه برهاند و توليد را بر مبناى " وابستگى به اشيا" دارى، خود را از قيد سرمايه

جتماعى و بنحوى آگاهانه سازمان بدهد، در اينجاست كه اختالف ماركسيسم با مالكيت اجتماعى و كار ا

و در اينجاست . در رابطه با آزاديهاى فردى به روشنى مشهود ميگردد_ و همچنين آنارشيسم_ ليبراليسم

بينيم ماركسيسم نه تنها با آزاديهاى فردى مخالف نيست بلكه براى معناى واقعى بخشيدن به اين  كه مى

دمكراسى سياسى، و تبديل آن به دمكراسى جامع است   اديها، خواهان تحكيم، تعميق و گسترشآز

ولى . كه در حوزه سياسى محصور نمانده، بلكه حوزه اقتصادى را نيز در بر ميگيرد  دمكراسى

دمكراتيزاسيون كامل " كند، اما بدليل اينكه از ليبراليسم هر چند بر آزاديهاى فردى تاكيد مى

وحشت دارد و با تعميق دمكراسى سياسى و بطريق اولى، با تبديل آن به دمكراسى جامع مخالف "هجامع

است، ناچار با عموميت يافتن آزاديهاى فردى در زندگى واقعى، يعنى با بر قرارى فرصتهاى برابر 

براى همه، جهت برخوردارى واقعى از آزاديهاى اعالم شده در حوزه قانونى و نظرى، مخالفت 

ولى مختصر تاملى در باره رابطه . در نظر اول اين حرف ممكن است عجيب بنمايد. ورزد ىم

برخالف تصورات شايع، ليبراليسم هميشه با دمكراسى . دمكراسى و ليبراليسم، درستى آنرا نشان ميدهد

ً با آن ناسازگارى دارد يك بهتر است چگونگى رابطه اين دو را از زبان . همگرا نيست و حتى غالبا

براى آشتى دادن ليبراليسم و   نوربرتو بوبيو كه خود عمرى را در تالش. محقق غير ماركسيست بشنويم

دمكراسى بيان كننده يك شيوه حكومت است كه در آن قدرت نه در : سوسياليسم گذرانده است، ميگويد

و . كثريت آنها باشدتر، در دست ا اى محدود، بلكه در دست همه شهروندان، يا دقيق دست يك فرد يا عده

ليبراليسم بيان كننده درك خاصى از دولت است كه بر لزوم محدوديت قدرت و وظايف دولت تاكيد 

ً يك دولت دمكراتيك نيست. ورزد مى هاى تاريخى  در واقع نمونه. بنابراين يك دولت ليبرال ضرورتا

. ود به طبقات ثروتمند استرژيم هاى ليبرالى وجود دارند كه در آنها حق شركت در حكومت فقط محد

ليبراليسم خواهان آنست كه دولت هر چه كمتر حكومت كند، در حاليكه دمكراتيسم خواهان آنست كه 

متفاوت اين دو به دولت در درك متفاوت   نگرش. حكومت تا حد امكان در دست همه شهروندان بماند

يعنى آزادى عمل هر چه بيشتر فرد در " فىآزادى من"در حاليكه ليبراليسم بر. خيزد آنها از آزادى بر مى

،يعنى امكان هر چه بيشتر شهروندان براى شركت " آزادى مثبت"مقابل دولت تاكيد دارد، دمكراتيسم بر

دولت "و " دولت حداقل"ليبراليسم بنا به دركى كه از آزادى دارد، )٢٢ (.كند در اداره حكومت تاكيد مى

ميداند، يعنى معتقد است كه محدوديت وظايف دولت بهترين تضمين  را الزم و ملزم هم" مبتنى بر قانون
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بيكسان " دولت اجتماعى"و" دولت استبدادى"كننده محدوديت قدرت آن است و بنابراين ليبراليسم با

ورزد و آنرا عامل  بودن ستيز و رقابت درميان افراد تاكيد مى  انديشه ليبرالى بر ثمر بخش. مخالف است

هر چند ليبراليسم و دمكراسى هر دو بر درك فردگرايانه از جامعه  )٢٣ (.نسانى ميداندپيشرفت تاريخ ا

. كند خواهد از منافع آن دفاع كند با فردى كه دومى از آن حمايت مى اما فردى كه اولى مى. متكى هستند

رد را از پيكر ليبراليسم ف." درك ليبراليسم و دمكراسى از رابطه فرد با جامعه فرق دارد. يكسان نيستند

در بيرون از رحم مادر به زندگى _  اش اعظم زندگى  كند و او را دست كم در بخش ارگانيك جدا مى

دمكراسى يكبار ديگر او را با . كشاند واميدارد و به دنياى ناشناخته و پر مخاطره تنازع بقا مى

ديگر نه ( البته)نها ساخته شودپيوند ميدهد، تا جامعه بتواند بار ديگر از اتحاد آ  همانندهاى ديگرش

همچون يك كل ارگانيك بلكه همچون اجتماعى از افراد آزاد، ليبراليسم آزادى فرد در برابر دولت را، 

نمايد، دمكراسى با تبديل  كند و از آن دفاع مى هم در حوزه معنوى و هم در حوزه اقتصادى، اعالم مى

از نظر ليبراليسم، فرد فاعل . و جامعه را آشتى ميدهدجامعه به محصول توافق مشترك ميان افراد، فرد 

گيرد، از نظر دمكراسى، او بازيگر  هاى دولت انجام مى هر نوع اقدامى است كه بيرون از محدوده

اصلى دولت نوع متفاوتى است كه در آن تصميمات جمعى بوسيله افراد يا وكال و نمايندگان آنها گرفته 

و براى   ود سازى فرد و توانائى او براى تكامل استعدادهاى خودشليبراليسم بر ظرفيت خ. ميشود

پيشبرد فكرى و اخالقى در شرايط حداكثر آزادى از تمام موانع تحميل شده خارجى و اجبارى تاكيد 

هاى گوناگونى كه نهاد  ورزد، دمكراسى به ظرفيت فرد براى رهائى از تنهائى از طريق ايجاد شيوه مى

از دو جنبه فرديت، . سازند، بيشترين توجه را دارد ارانه را امكان پذير مىقدرت مشترك غير جب

صحبت بر . ليبراليسم به آنچه درون نگرانه است، توجه دارد، و دمكراسى به آنچه بيرون نگرانه است

با تماميت كامل در خود، و فرد همچون . سر دو فرد بالقوه متفاوت است، فرد همچون جهان كوچك

هاى گوناگون تركيب و باز  اما ميتواند با ذرات مشابه ديگر بشيوه. كه غير قابل تجزيه است (يا اتم)ذره

با اين درك از  )٢٤ (."را بوجود آورد( وبدينسان هميشه قابل تجزيه) تركيب شود و وحدتى مصنوعى

در حق فرديت، ليبراليسم با انديشه برابرى، جز در يك مورد، كامالً ناسازگار است، و آن برابرى 

تا حدى ميتواند آزادى   برابرى در آزادى به معناى اين است كه هركس. برخوردارى از آزادى است

برابرى در :"ليبراليسم اين برابرى را بصورت دو اصل . نكند  داشته باشد كه آزادى ديگران را نقض

انديشه ليبرالى، و بهمين دليل است كه در سنت  )٢٥(پذيرد مى" برابرى در حقوق" ، و"مقابل قانون

ً بصورت دولت قانون فهميده مى " امنيت" دولتى كه هدف نهائى آن تامين. شود دولت دمكراتيك غالبا

اى كه از توضيحات بوبيو  چكيده   )٢٦("تامين آزادى قانونى"يعنى " امنيت" است،  و از ديدگاه ليبراليسم

كراسى سياسى باشد، خواهان آزادى فرد است از آنكه طرفدار دم  نقل شد، نشان ميدهد كه ليبراليسم بيش
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اّما آزادى رقابت در . از هر چيز به آزادى رقابت توجه دارد  و در ميان آزاديهاى فردى نيز بيش

آزاديهاى فردى   شرايطى كه افراد از فرصتهاى برابر برخوردار نباشند، قبل از هر چيز به نقض

كه ليبراليسم بيان _ دارى و جامعه سرمايه. سازد نى مىرا عمالً بى مع" برابرى در حقوق"انجامد و مى

اى فقط  آزادى رقابت در چنين جامعه. آرمانى شده آنست فقط بر پايه فرصتهاى نابرابر قابل تصور است

تسلط سرمايه الزمه رقابت آزاد "  در چهار چوب تسلط سرمايه ميتواند صورت بگيرد و بقول ماركس

بنابراين ". افرادآزاد روم بود" حقوق مدنى" داد امپراطورى روم الزمهاست، درست همانگونه كه استب

فهمد، فقط ميتواند آزادى سرمايه باشد، يا بهتر بگوئيم، آزادى  آزادى فرد آنگونه كه ليبراليسم آنرا مى

سرمايه را در اختيار دارند، و آزادى چنين كسان، فقط از طريق نفى آزادى " قدرت اجتماعى"كسانيكه

از اينرو . ميتواند واقعيت يابد_ ديگرانى كه اكثريت افراد جامعه را تشكيل ميدهند_ديگران عملى

اين نوع آزادى فردى در عين حال كاملترين الغا تمام آزادى فردى و :" حق دارد كه ميگويد  ماركس

( ٢٧")......اند انقياد كامل فرديت، تحت شرايطى اجتماعى است كه به شكل نيروهاى عينى در آمده

، فقط به نفى آزادى "دولت حداقل"بعالوه، آزادى رقابت در شرايط مطلوب ليبراليسم، يعنى شرايط

انجامد، بلكه در روند تكامل خود، آزادى فردى بخشى از صاحبان سرمايه را هم به  فردى كارگران نمى

شوند و ديناميك  رقابت نمىداران با امكانات برابر وارد  زيرا همه سرمايه. كند ديگر محدود مى  نفع بخش

ً بوسيله سرمايه داران كوچكتر و ضعيف ميدهد، سرمايه  رقابت اين نابرابرى را افزايش داران  تر دائما

تنازع بقا بدون پيروزى قويتر غير قابل تصور است و رقابت آزاد بدون . بزرگتر و قويتر بلعيده ميشوند

قت اين است كه درك ليبرالى از آزادى يك اتوپى حقي. تكوين قدرت انحصارى نيرومندتر در بطن آن

برابرى در "دارى قابل تصور است و اى از سرمايه فقط در مرحله" دولت حداقل"زيرا شرايط . است

" برابرى در آزادى"در نتيجه،شعار پر طمطراق . دارى واقعيت يابد هرگز نميتواند در سرمايه" آزادى

اما از آنجا كه اين آزاديهاى قانونى درست بر پايه انقياد . ماند فقط در قلمرو قانونى و نظرى باقى مى

دولت مبتنى بر "در " دولت آزاديها. "و زندگى واقعى ميتواند واقعيت يابند" جامعه مدنى"انسانها در

امنيت "ميگويد  ماركس". امنيت"و جوهر دولت مبتنى بر قانون عبارتست از. خالصه ميشود" قانون

است كه بيان كننده اين واقعيت است كه همه   مفهوم پليس( يعنى)تماعى جامعه مدنى،عاليترين مفهوم اج

. را تضمين كند  ، حقوق و دارائى هر يك از اعضايش جامعه تنها براى اين وجود دارد كه حفظ شخص

 مفهوم امنيت جامعه مدنى را بر فراز. نامد مى" دولت نياز و خرد"باين معناست كه هگل جامعه مدنى را

و آنجا كه وظيفه  )٢٨("، امنيت خودخواهى آنرا بيمه ميكند برعكس. دهد خودخواهى آن ارتقاء نمى

امنيت رقابت آزاد، يعنى در عمل، تامين بيشترين آزادى فردى ممكن براى افرادى "دولت به پاسدارى از

در حوزه حتى " برابرى در آزادى" سرمايه برخوردارند، خالصه ميشود،" قدرت اجتماعى"كه از 
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كه همان فرد " فرد آزاد"رسما مايه نگرانى" برابرى در حقوق"افتد و نه فقط  قانونى نيز به مخاطره مى

برابرى در مقابل قانون نيز عمالً معناى " است، ميگردد بلكه  سرمايه" قدرت اجتماعى"برخوردار از

ى، وحشت از حق راى عمومى تصادفى نيست كه در تاريخ انديشه ليبرال. واقعى خود را از دست ميدهد

سنت محكمى دارد و يا ليبرالها عموما از هر نوع دمكراسى مستقيم نفرت دارند، مثالً بنيامين كنستان  

پردازان ليبراليسم، معتقد است آنجا كه همه مستقيماً در تصميمات جمعى شركت  يكى از نخستين نظريه

خصوصى از دست   را بعنوان يك شخص  زاديشآيد و آ كنند، فرد تحت انقياد اقتدار كل در مى مى

ها توزيع قدرت  هدف قديمى"فهمد، ميگويد او در انتقاد از دمكراسى،آنگونه كه روسو آنرا مى. دهد مى

براى امروزيها، هدف . دانستند در ميان تمام شهروندان يك دولت معين بود و آنها اين را آزادى مى

هاست  هاى اين داراى ن، براى آنها آزادى بيان كننده تضمينشا هاى خصوصى عبارتست از امنيت دارائى

توانيم از آزادى  امروزه ديگر ما نمى"و نتيجه ميگيرد كه" گيرد كه بوسيله نهادهايشان صورت مى

ها برخوردار شويم كه عبارت بود از شركت مداوم و فعال آنها در قدرت جمعى، در مقابل،  قديمى

يا آلكسى  )٢٩(."مسالمت آميز از استقالل خصوصى باشدآزادى ما بايد در برخوردارى 

كه تازه به گفته  (ترين نمايندگان ليبراليسم در قرن نوزدهم يكى از برجسته )١٨٠٥_ ١٨٦١(دوتوكويل

هميشه  )ازآنكه به آزادى اقتصادى توجه داشته باشد، به آزادى مذهبى و اخالقى توجه داشت  بوبيو، بيش

آيا در يك جامعه دمكراتيك،آزادى ميتواند باقى بماند، و چگونه؟ او در سال " نگران اين مساله بود كه

:" ، اين نگرانى را چنين بيان كرد"دمكراسى در آمريكا"بنام  اول كتاب معروفش  در مقدمه بخش ١٨٣٥

كند كه دمكراسى، كه نظام فئودالى را نابود كرده و پادشاهان را مقهور ساخته است،  آيا كسى گمان مى

در مقابل طبقات متوسط و ثروتمند عقب خواهد نشست؟ آيا دمكراسى حاال، هنگاميكه اين چنين 

همين نگرانى را حتى در جان  )٣٠(؟"اين چنين ضعيف، متوقف خواهد شد  نيرومندشده و مخالفانش

با آنكه او مانند دوتوكويل يك ليبرال محافظه . هم ميتوان مشاهده كرد )١٨٠٧_١٨٧٣(استوارت ميل

كار نيست و حتى بزرگترين نماينده ليبراليسم راديكال اروپائى در قرن نوزدهم محسوب ميشود و 

براى آشتى دادن ليبراليسم و سوسياليسم معروف است، ولى مانند دوتوكويل و هر ليبرال   تالشهايش

حق  ، با" جباريت اكثريت" است و زير فشار همين كابوس" جباريت اكثريت" ديگر، هميشه نگران 

سوادان و  بلكه بى" بدهكاران فريبكار"گان و كند، و معتقد است نه فقط ورشكسته راى عمومى مخالفت مى

كند  او همچنين پيشنهاد مى. كنند نيز بايد از حق راى محروم باشند آنهائى كه كمكهاى خيريه دريافت مى

اى از  كه پاره_ جان استوارت ميل )٣١(".از يك راى داشته باشند  كه افراد كامال تحصيل كرده بايد بيش

در رابطه با وحشيها، استبداد يك شيوه " همچنين معتقد است كه_ مينامند" حوارى آزادى"ليبرالها او را 

آن )در جهت(حكومت مشروعى است، بشرط آنكه هدف ارتقا آنها باشد و وسيله از طريق اثرات واقعى 
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ى فقط به قرن نوزدهم تعلق دارد؟ نه، كافى است به دمكراس  آيا اين نگرش)٣٢(".هدف، توجيه شود

ترين مهد دمكراسى ليبرالى بياد بياوريم كه تقريبا با  را در قديمى"  پل تاكس"همين امسال ماجراى قانون

: مطرح ميكرد، به اجرا گذاشته شد  همان استداللى كه جان استوارت ميل نزديك به صد و سى سال پيش

يك پديده "  پل تاكس"اما! هاى عمومى راى بدهد حق ندارد در باره هزينهپردازد  كسى كه ماليات نمى

" انقالب محافظه كارند"بلكه قهرمانان   تاچر و ريگان نه شيطانهاى بد انديش. تصادفى و استثنائى نيست

تالشى است " راست جديد"در واقع. گيرند دارى را در بر مى كه امواج آن اكنون تمام كشورهاى سرمايه

اين است كه علت اصلى مشكالت " راست جديد"استدالل . احياى سنن ليبراليسم قرن نوزدهم براى

  نقش  دارى با آنها روبرو هستند بايد در گسترش دارى را كه اكنون كشورهاى سرمايه اقتصادى ريشه

 منشا اصلى تورم و كندتر شدن آهنگ" عمومى  بخش"هاى  هزينه  افزايش. اقتصادى دولت جستجو كرد

" آزادى ابتكار" نه فقط رشد اقتصادى را كندتر ميكند، بلكه" عمومى  بخش"  گسترش. رشد اقتصاد است

اقتصادى دولت و   نقش   اما گسترش. اندازد را كه پايه همه آزاديهاست به مخاطره مى" آزادى بنگاه" و

جهانى دوم در دمكراسى در دوره بعد از جنگ   هاى عمومى نتيجه طبيعى گسترش هزينه  افزايش

راست "چكيده استدالل ساموئل بريتان يكى از نظريه پردازان . دارى است كشورهاى پيشرفته سرمايه

مردم در زندگى خصوصى، هزينه تصميماتشان را محاسبه : "در اثبات اين ادعا چنين است" جديد

كنند و مساله اين است  ىميكنند، اما در حوزه سياسى هزينه انتظاراتى را كه از حكومت دارند محاسبه نم

كه در دمكراسى، رقابت سياستمداران براى كسب راى بيشتر، هميشه توقعات را باال و باالتر ميبرد در 

تر از آن هستند كه بشود در باره آنها از طريق كسب راى تصميم  حاليكه بسيارى از مسائل پيچيده

شته باشد و تصميمات واقعى در جاى در چنين مسائلى راى در پارلمان بايد خصلت صورى دا. گرفت

معتقد است " راست جديد"پردازان ويليام نيسكانن يكى ديگر از نظريه )٣٣ (."ديگر گرفته شوند

بنائى ناممكن است زيرا بودجه آن هميشه بوسيله بوروكراسى خورده ميشود و سر فقرا " دولت رفاه"كه

دولت رفاه قابل توجه نه، : گشت به قرن نوزدهمراه حل عبارتست از باز. و نيازمندان بى كاله ميماند

.... دمكراسى ابزار است، نه آرمان: "عمومى كوچك و رقابت آزاد و درباره دمكراسى ميگويد  بخش

يكى  )٣٤ (."حكومتى كه فقط به منافع اكثريت خدمت كند، نه دست يافتنى است، نه مطلوب، و نه پايدار

ر موسسسه پلى تكنيك ويرجينيا در آمريكا شكل گرفته و باين كه د" راست جديد"از جريانات نيرومند

معروف شده، آشكارا از لزوم محدود شدن قدرت و دامنه دمكراسى دفاع " مكتب ويرجينيا"مناسبت به 

 )٣٥ (."دمكراسى كمتر، بازار بيشتر:"را ميتوان چنين خالصه كرد" راست جديد"بنابراين شعار. ميكند

احيا كننده و ادامه دهنده راه ليبرالهاى قرن نوزدهم " راست جديد"ن ميدهند كه تمام اين استداللها نشا

ليبراليسم كالسيك عمدتاً در برابر حكومتهاى استبدادى نيمه فئودالى شكل گرفته :البته با يك فرق. است
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ر اگ. هاى پيشرفته اواخر قرن بيستم برخاسته است در دمكراسى" دولت رفاه"عليه" راست جديد"بود و

ديروز ناسازگارى ليبراليسم با دمكراسى چندان مشهود نبود و ليبرالها غالباً همچون مدافعان دمكراسى 

تر از آنست كه  و آزادى قلمداد ميشدند، امروز اين ناسازگارى در سيماى تاچريسم و ريگانيسم برجسته

اليسم نشان ميدهد كه گيرى نئوليبر و قدرت" راست جديد"ظهور . بتوان نسبت به آن بى تفاوت ماند

اين . دارى قابل تحمل باشد دمكراسى سياسى فقط تا حد معينى ميتواند در محدوده مناسبات سرمايه

از گذشته مورد توجه   و شكست اقتصاد كينزى اكنون بيش" دولت رفاه"حقيقتى است كه با بحران

باين نتيجه   تيسولز، و اچ جين با_ اى مانند اس حتى عده. گران سياسى راديكال قرار گرفته است تحليل

يا چ،گاف ." اند دارى و دمكراسى به دو راهى جدائى رسيده سرمايه" كه اند رسيده

كه در دوره بعد از جنگ امكان تكامل نيروهاى توليد، دمكراسى سياسى و ....دارى سرمايه"ميگويد

در چنين . هر سه را نگهداردحقوق اجتماعى را فراهم آورده بود، ممكن است ديگر نتواند همزمان اين 

تر شدن ناهمسازى  برجسته )٣٦ (."صورتى يا انباشت و رشد اقتصادى يا حقوق اجتماعى بايد فدا شوند

. از هر زمان ديگر عريانتر ساخته است  انديشه ليبرالى را اكنون بيش  دارى، تناقص دمكراسى و سرمايه

كه عمدتاً " سياسیليبراليسم "كهورده و موجب شده و اين بحران بزرگى را در انديشه ليبرالى بوجود آ

كه بازار آزاد و عدم مداخله دولت در " ليبراليسم اقتصادى"ورزد، از روى آزاديهاى سياسى تاكيد مى

بحران ليبراليسم حقيقى را . ترين شرط دفاع از آزاديهاى فردى ميداند، فاصله بگيرد اقتصاد را اساسى

گذارد و آن حقيقت اين است كه در  مى  كيد داشته با وضوح تمام بنمايشكه ماركسيسم هميشه بر آن تا

اكنون ليبرالهائى هم كه واقعاً به دمكراسى . جامعه مبتنى بر بازار آزاد، فرديت آزاد نميتواند واقعيت يابد

ن دمكراسى سياسى بدون ميزا  يابند كه حفظ ، تحكيم و گسترش و آزاديهاى سياسى اعتقاد دارند، در مى

در مقابل،طرفداران بازار آزاد و عدم مداخله . معينى از مداخله دولت در اقتصاد امكان ناپذير است

كنند كه دمكراسى مبتنى بر بازار آزاد نبايد از حد معينى فراتر  دولت در اقتصاد نيز، امروز پنهان نمى

فرد سازى و اتميزه كردن بهمين دليل آنها راه همساز كردن دمكراسى با بازار آزاد را در من. برود

ها عمالً به حق تشكل مردم  در همه حوزه" راست جديد"تصادفى نيست كه. كنند شهروندان جستجو مى

هاى مردمى را هدف مقدم خود تلقى  هاى كارگرى و ساير تشكل كند و متالشى ساختن اتحاديه مى  تعرض

شرط وجودى فرديت آزاد بلكه تا حدود  يابند كه بازار آزاد نه اگر امروز همه بتدريج در مى. ميكند

آنست، براى دست يافتن به فرديت واقعا آزاد آيا راه ديگرى جز آنچه ماركسيسم نشان   زيادى نقيض

ماركسيسم نه با بى اعتنائى به آزاديهاى فردى، بلكه دقيقاً بخاطر دستيابى هر   ماند؟ پس ميدهد، باقى مى

آزاديهاى فردى . داند دارى را الزم مى است كه پايان دادن به سرمايهتر به آنه چه كاملتر و عموميت يافته

يعنى _ كنند كه آنان بتواننداز برابرى فرصت  در صورتى براى عموم شهروندان معناى واقعى پيدا مى
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برخوردار باشند و اين يا صرفاً تلقى _برابرى افراد، اگر نه در نقطه وصول، دست كم در نقطه عزيمت

  بهمين دليل انگلس. ، مسلم و مادرزادى انسان دست يافتنى نيست"حقوق طبيعى"ان يكى از برابرى بعنو

ً نبايد : قاپند كارگران حرف بورژوازى را مى:"......ميگويد ً نبايد ظاهرى باشد و صرفا برابرى صرفا

. سترده شودمربوط به حوزه دولت باشد، بلكه بايد واقعى باشد، بايد تا حوزه اجتماعى و اقتصادى نيز گ

  ببعد، برابرى مدنى را پيش )فرانسه(و مخصوصاً از آن موقعى كه بورژوازى فرانسه، از انقالب كبير

پاسخ داده است، و برابرى  )باو(كشيد، پرولتارياى فرانسه با طرح تفصيلى درخواست برابرى اجتماعى

درخواست پرولترى برابرى،  مضمون واقعى... بويژه به شعار جنگى پرولتاريا فرانسه تبديل شده است

ً به  )حد(هر درخواست برابرى كه از اين. درخواستى براى امحاى طبقات است فراتر نرود، ضرورتا

 )٣٧(".مهمل تبديل ميشود

شنوند، ميگويند بسيار خوب، گيريم كه آزاديهاى فردى بصورت حقى  اى وقتى اين حرفها را مى عده

دارى دست يافتنى نباشند، اما آيا  نها برخوردار بشوند، در سرمايهواقعى كه عموم شهروندان بتوانند از آ

شدن اقتدار دولت   با دولتى شدن همه اقتصاد و مطلق_ آنگونه كه ماركسيسم ميخواهد_ در سوسياليسم

هاى اجتماعى و اقتصادى، و بنابراين محدود شدن فعاليت و ابتكارهاى فردى، آزاديهاى  در همه حوزه

دارى  هم كمتر نخواهد شد؟ و آيا بى اعتنائى به آزاديهاى فردى قابل وصول در سرمايه فردى از اين حد

 اى نيست؟ بودن آنها كار غير  عاقالنه  بدليل ناقص

خواهيم  نخست اينكه، نمى:بنظر من، در مقابل چنين ترديدهائى الزم است چند نكته را روشن سازيم

دارى  امل، از آزاديهاى قابل وصول در سرمايهبراى دست يافتن به آزاديهاى فردى واقعى و ك

پوشى كنيم، و حتى فراتر از اين، با تكيه بر همين آزاديهاى قابل وصول در سرمايه است كه  چشم

همانطور كه قبال در همين فصل يادآورى . ميخواهيم به سوسياليسم و آزاديهاى واقعى و كامل دست يابيم

ت كامالً صورى و محدود دمكراسى، آزادى و برابرى در ايم، ماركسيسم با تاكيد بر خصل كرده

ميكوشد لزوم مبارزه براى   دارى، نمى خواهد بى اعتنائى به آنها را تبليغ كند، بلكه بر عكس سرمايه

و درست بهمين دليل است كه الزم ميداند مچ همه . دمكراسى ، آزادى و برابرى واقعى را نشان بدهد

دارى را بپوشانند و  ديتها و تناقضات نظام سياسى قابل حصول در سرمايهآنهائى را كه ميكوشند محدو

دارى  ماركسيسم نشان ميدهد كه در سرمايه. آنرا بهترين نظام سياسى قابل حصول قلمداد كنند، بگيرد

تواند حفظ منافع عمومى بورژوازى نباشد، با اين  آزادى نميتواند محدود و صورى نباشد و قانون نمى

اى براى دست يافتن به آزادى كامل مورد استفاده قرار ميدهد و  ى بورژوائى را همچون حربههمه آزاد

بنابراين خواهان حذف هر چه بيشتر شرط و شروط محدوديتهاى آزاديهاى سياسى است و دولت 

بورژوائى مبتنى بر قانون را آشكارا بر دولت بورژوائى خود كامه و يا متكى بر سخاوت 
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با اين اعتقاد كه  ١٨٤٨_٤٩در سالهاى انقالب   و انگس  مثالً ماركس. ترجيح ميدهدكنندگان  حكومت

" نويه راينشه تساتيونگ"اى كه با نام درنشريه. آزادى است  حكومت مبتنى بر قانون يكى از اصول اوليه

ت مبتنى جنگيدند، در حاليكه حكوم منتشر ميگرديد، با شعار دستيابى به يك قانون اساسى براى آلمان مى

چند سال . اى مى نگريستند بر قانون را نه يك هدف نهائى كه صرفاً گامى در جهت دمكراتيزاسيون پايه

بطور كلى من :" نوشته بود" راينشه تساتيونگ"جوان بعنون سردبير  ماركس( ١٨٤٢در )قبل از آن 

قوانين بايد در مقابل افراد اعتقاد ندارم كه افراد بايد در مقابل قوانين تضمين شوند، بلكه معتقدم كه 

قرار   خود را بر فراز قانونش  ،، حتى بهترين قانونگذار، نبايد شخص اما هيچ كس... تضمين شوند

ام، به برونوباوئر  كه قبالً به آن اشاره كرده )١٨٤٣در ("مساله يهود"يا در مباحثه بر سر( ٣٨".)بدهد

از   و همچنين سالها پس )٣٩ (.د نيز اهميت دارديادآورى كرده بود كه حوزه حقوق قانونى بخودى خو

از قوانين اساسى ايالتهاى مختلف   اش هاى انتقادى در بررسى  ماركس )١٨٥٩و١٨٥٣،١٨٥٧در  (آن 

 )٤٠ (.آلمان، بر ضرورت استقالل قضات و دادگاهها در مقابل بوروكراسى دولتى تاكيد مى ورزد

  هاى مختلف نشان ميدهد كه آنها هميشه براى گسترش ورهدر د  و انگلس  هاى ماركس نگاهى به نوشته

در   مثالً ماركس. اند ريزى كرده اند و سنت درخشانى را در اين مبارزه پايه آزاديهاى سياسى جنگيده

مبارزات "كه در يك مقاله مستقل و نيز و (جمهورى دوم فرانسه ١٨٤٨تحليلى انتقادى از قانون اساسى 

آورد پايه نظرى محكمى براى  بعمل مى"هيجدهم برومر لوئى بناپارت"و " طبقاتى در فرانسه

اى كه بايد روشن شود  اما دومين نكته )٤١( ..)پى ريزى ميكند" قيد و شرط سياسى  آزاديهاى بى"شعار

اين است كه آزاديهاى فردى هنگامى ميتواند بطور واقعى و كامل قابل حصول باشند كه عموميت داشته 

وگرنه . ادى هر فرد شرط آزادى افراد ديگر باشد و با آزادى فردى همگان تعريف شوديعنى آز. باشند

حدود آزادى هر فرد جز محدود شدن دامنه آزادى افراد ديگر معنائى نخواهد داشت، مگر اينكه   گسترش

دارى كه بر پايه آزادى  در جامعه سرمايه. ا و بى ارتباط با همديگر زندگى كنندافراد نه در جامعه كه جد

ونه صرفاً _ مالكيت خصوصى و بر وسايل توليد و بازار آزاد استوار است، آزادى فردى بطور واقعى 

ديگران ميتواند حاصل شود و  )واقعى و نه قانونى(به آزاديها  فقط از طريق تعرض_ در متن قوانين 

  پذيرش:"انگيزى ميگويد با تيزى شگفت  براى عريانتر كردن اين حقيقت است كه ماركس. يابد  رشگست

دارى بوسيله دولت باستان  برده  حقوق بشر بوسيله دولت معاصر معناى ديگرى ندارد جز آنچه پذيرش

د تلقى دارى را همچون پايه طبيعى خو عبارت ديگر، درست همانگونه كه دولت باستان، برده. داشت

ميكرد، دولت معاصر، جامعه مدنى و انسان جامعه مدنى، يعنى انسان مستقلى كه فقط بوسيله پيوندهاى 

، كار براى  برده )يعنى(نفع خصوصى و ضرورت طبيعى ناآگاهانه با انسانهاى ديگر مرتبط ميشود،

. )٤٢("نگرد د مىو انسانهاى ديگر را، همچون پايه طبيعى خو  سود و براى نياز خودخواهانه خودش
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اى انسان همچون گرگى است در مقابل گرگ ديگر و حدود آزادى واقعى هر فرد با  در چنين جامعه

در چنين . به آزادى افراد ديگر در تنازع براى بقا تعيين ميشود  ميزان امكانات او براى تعرض

انسان با انسان كه بر  حقوق انسان براى آزادى نه بر اتحاد"ميگويد  اى همانگونه كه ماركس جامعه

مند شدن از  حق انسان براى مالكيت خصوصى، حق بهره... جدائى انسان از انسان مبتنى است

 )يعنى(، بى توجه به انسانهاى ديگر و مستقل از جامعه،  و استفاده از آن بنا به ميل خودش  اش دارائى

ت كه بنياد جامعه مدنى را تشكيل آزادى فردى قبلى همراه با اين كار برد آنس. حق خودخواهى اوست

كه مانع آن   اين هر انسانى را واميدارد كه انسانهاى ديگر را نه واقعيت يافتن آزادى خودش. ميدهد

اى كه بنياد آن نه بر جدائى انسانها از همديگر و روياروئى آنها با همديگر،  اما در جامعه )٤٣ (."بنگرد

فردى هر انسان بشرط آزادى انسانهاى ديگر واقعيت مييابد و  كه بر اتحاد آنها استوار باشد، آزادى

تنها هنگاميكه انسان نيروهاى :" ميگويد  اى است كه ماركس با اشاره به چنين جامعه. پيدا ميكند  گسترش

را همچون نيروهاى اجتماعى بشناسد و سازمان بدهد، و در نتيجه، نيروى اجتماعى را "  خودش

جدا نسازد، تنها در آن هنگام است كه آزادى انسانى واقعيت   خودشبصورت نيروى سياسى از 

اى كه بايد روشن شود اين است كه سوسياليزم به معناى اقتدار  و باالخره سومين نكته )٤٤ (."يابد مى

ً . مطلق دولت نيست مالكيت دولتى . مالكيت دولتى نيست)زيرا اوال هر مالكيت غير خصوصى ضرورتا

بنابراين اجتماعى شدن مالكيت در سوسياليسم ضرورتاً . مالكيت غير خصوصى است فقط يكى از اشكال

در باره اين نكته، در فصل ديگر، با تفصيل بيشترى توضيح . به معناى دولتى شدن كامل هر چيز نيست

 ثانياً دولت سوسياليستى، آنگونه كه ماركسيسم آنرا مى فهمد، هيوالئى بر فراز جامعه نيست. خواهم داد

با چنين دركى از   نكنيم كه ماركس  فراموش. بلكه جزئى از جامعه است و كامالً تحت كنترل جامعه است

گويد  مى" دولت آزاد"ضمن انتقاد به شعار " نقد برنامه گوتا" دولت در جامعه سوسياليستى است كه در

نى كامالً تابع آن، و آزادى عبارتست از تبديل دولت از ارگانى تحميل شده بر فراز جامعه به ارگا"

را محدود  ميكنند، بيشتر يا كمتر آزاد " آزادى دولت"امروز نيز اشكال دولت بسته به ميزانى كه 

براى ماركسيسم، سوسياليسم چيزى جز دمكراتيزاسيون كامل جامعه معناى ديگرى ندارد  )٤٥ (."هستند

 .ناستمع هاى سياسى افراد در مقابل دولت، بى و دمكراسى بدون آزادى

 :منابع

 

 . ٣٩٤  ، ص و انگلس  ،گزيده مكاتبات ماركس١٨٩٠به يوزف بلوخ، مورخ سپتامبر   نامه انگلس_ ١

 . ٣٩٩_٤٠٠  ، همانجا ص١٨٩٠اكتبر  ٢٧، به كنراد اشميت، مورخ  نامه انگلس_ ٢

 . ٤٣٥  ، همانجا،ص١٨٩٣مهرينگ، مورخ ژوئيه   به فرانتس  نامه انگلس_ ٣
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ً مراجعه شود به مقدمه ماركسدر مورد اين ن_ ٤ ، "كمكى به نقد اقتصادى سياسى"بر  كته مخصوصا

 . ٢٠_٢٢  ،ص١٩٧٧انتشارات، چاپ 

 . ٤٠٣  ،گزيده مكاتبات،ص١٨٩٠اكتبر  ٢٧به كنراد اشميت، مورخ   نامه انگلس_ ٥

 . ٨٣  ، ص٣٣،كليات ج "هاى كارگرى باز هم در باره اتحاديه"لنين،_ ٦

 .١٩٨٤ ، انتشارات پنگوئن،چاپ ٣٥٦  ج اول، ص"قالب بلشويكىان"كار، .اچ. ائى_ ٧

 .٢٨٢ ص١ج،" نظريه انقالب كارل ماركس"هال دريپر،_ ٨

 . ٩٩.٩٨   ، ص١،ج  و انگلس  ،گزيده سه جلدى آثار ماركس"مانيفست كمونيست"_ ٩

هال ، و نيز براى اطالع از توضيحات روشنگر ٢٧.٢٦  ،ص و انگلس  گزيده مكاتبات ماركس_ ١٠

 . ٢٦_٢٧   ،ص٢،ج " تئورى انقالب كارل ماركس"دريپر در اين مورد، مراجعه شود به

تاكيد به خود متن تعلق (٩٠  ،ص١،ج  و انگلس  ، گزيده سه جلدى آثار ماركس"اصول كمونيسم"_ ١١

 ) . دارد

 .٩٨_٩٩  ،همانجا،ص"مانيفست كمونيست"_ ١٢

جلد  ١٣اين تاكيدات مراجعه شود به فصل  دريپر در باره  در باره توضيحات با ارزش_ ١٣

 .٢٨٢_٣١٠   ص" تئورى انقالب كارل ماركس"اول

 . ٢٥_٢٤   ،ص١٩٨٤، از انتشارات پنگوئن چاپ "اقتصاد دمكراتيك:"به نقل از جف هاچسن_ ١٤

 .مراجعه شود )٢(  به همان منابع ياد شده در زير نويس_ ١٥

 . ٢٤٥_٦   ،ص٢، سه جلدى،ج "رگردر باره اقدام سياسى طبقه كا"، انگلس_ ١٦

مهمترين  ٧٤.  ،ص٢٣، كليات آثار لنين،ج "كاريكاتورى از ماركسيسم و اكونوميسم امپرياليستى"_١٧

، "جريان نوزايى اكونوميسم امپرياليستى:"هاى لنين در اين مباحثات، غير از اين مقاله عبارتند از نوشته

 ".حق تعيين سرنوشتو ؛جمع بندى بحث در باره " پاسخ به كيوسكى

  ، ص٢٦كليات لنين ج "تجديد نظر در برنامه حزب"در باره اين بحثها مراجعه شود به_ ١٨

كنگره هشتم حزب "،١٣٦  ، ص٢٧همانجا، ج " كنگره هفتم حزب بلشويك"،١٦٩_١٧٣

 .١٧٠_١٧١  ص ٢٩همانجا،ج "بلشويك

 .١٢٧  ، ص١ج ، و انگلس  ، گزيده آثار سه جلدى ماركس"مانيفست كمونيست"_ ١٩

 . ٩٨  ، ص٦،ج)ترجمه انگليسى( و انگلس  ،كليات آثار ماركس"مرامنامه كمونيستى  نويس  پيش"_ ٢٠

 .٣١  ،ص٥،ج  و انگلس  ، كليات آثار ماركس"ايدئولوژى آلمانى"_٢١

، و نيز براى اطالع ١٥٨  ، ص١٩٧٣، چاپ )ترجمه انگليسى(، انتشارات پليكان، "گروندريسه"_٢٢

 .٥٦٥_٦٦  ،ص١ج " تئورى انقالب كارل ماركس"ات روشنگر هال دريپر، مراجعه كنيد بهاز توضيح
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  ،ص١٩٩٠نوشته نوربرتو بوبيو، انتشارات ورسو، چاپ "ليبراليسم و دمكراسى"نقل به معنى از _ ٢٣

ليبراليسم و "در باره نظرات سياسى بوبيو، مراجعه كنيد به مقاله )ترجمه انگليسى(٨٩و ١

 .نيولفت ريويو)١٩٨٨اوت _ژوئيه(١٧٩وشته پرى اندرسن در شماره ن"سوسياليسم

 ) .نقل به معنى(،٢١و ١٦  همانجا، ص_ ٢٤

 .٤٣.٤٢   همانجا،ص_ ٢٥

 .٣٣   همانجا، ص_ ٢٦

 .١٩و٣٢  همانجا،ص_ ٢٧

 . ٦٥٣ و٦٥١  ،ص١٩٧٣گروندريسه،چاپ _ ٢٨

 . ١٦٣_٦٤   ص٢.، ج و انگلس  ،كلمات ماركس"مساله يهود"_ ٢٩

 .٢  ،ص"ليبراليسم و دمكراسى:"به نقل از بوبيو_ ٣٠

 .٥٢  همانجا، ص_ ٣١

 . ٦٣_٦٦   همانجا، ص_ ٣٢

 .٦١  همانجا،ص_ ٣٣

 .٣٤  ص" اقتصاد دمكراتيك:"به نقل از جف هاچسن_ ٣٤

 .٣٥  همانجا،ص_ ٣٥

 .٤١و ٣٧  همانجا،ص_ ٣٦

 .١١٦و١١٥  همانجا، ص_ ٣٧

 .به متن اصلى است ،تاكيد متعلق١٣١_١٣٢  آنتى دورينگ،ص"_ ٣٨

 . ٢٨١   ص١،ج" تئورى انقالب كارل ماركس:"هال دريپر_ ٣٩

 .١٢٧  همانجا، ص_ ٤٠

 . ٣٠٠_٣٠١  همانجا،ص_ ٤١

و   اين كتاب به تفصيل در باره مبارزات ماركس ١٣و ١٢،در پير در فصلهاى٢٩٧_٩٩همانجا، _ ٤٢

 .براى آزاديهاى سياسى بحث ميكند  انگلس

 .، تاكيدات متعلق به متن اصلى است١١٣  ،ص٤،كليات،ج" خانواده مقدس"_ ٤٣

 .تاكيدات متعلق به متن اصلى است١٦٢_٦٣.،كليات،ج "مساله يهود"_ ٤٤

  . ٢٥   ،ص٣،ج و انگلس  ،گزيده سه جلدى آثار ماركس"نقد برنامه گوتا"_  ٤٥
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  نهمفصل 
 

  چيست؟" ديكتاتورى پرولتاريا"منظور از
 
 

را با دمكراسى ناهمساز ميدانند، عموماً براى اثبات ادعاى خود به ديكتاتورى همه آنهائى كه ماركسيسم 

چكيده استدالل آنها معموالً چنين . نگرند پرولتاريا اشاره ميكنند و آنرا همچون برهان قاطع خود مى

ديكتاتورى پرولتاريا مفهومى است كه براى نظريه ماركسيستى اهميت كليدى دارد، زيرا : است

و اما ديكتاتورى پرولتاريا همانطور . ترين شرط تحقق سوسياليسم ميداند ترين و مقدم آنرا مهم ماركسيسم

بنابراين ماركسيسم براى پايان دادن به دمكراسى و . كه اسم آن ميگويد، در هر حال يك ديكتاتورى است

بايد كنار گذاشته  اى كه بعد ايجاد يك نظام سياسى استبدادى ميكوشد و از دمكراسى فقط بعنوان وسيله

سوسياليسم "مخالفان ماركسيسم معموالً براى اثبات اين ادعاى خود به تجربه . شود، استفاده ميكند

اشاره ميكنند و آنرا نتيجه اجتناب ناپذير نظريه ماركسيستى ميدانند و باين ترتيب آنها مفهوم " موجود

اى كه  قلمداد ميكنند، حلقه" وسياليسم موجودس"ديكتاتورى پرولتاريا را همچون حلقه ارتباط ماركسيسم و

استدالل اين است    باعتقاد من، ضعف اصلى اين. كارنامه نظريه و عملى ماركسيسم را بهم وصل ميكند

نكته اساسى اين است كه . كه بر درك نادرستى از مفهوم ديكتاتورى پرولتاريا تكيه كرده است

. كومت، بلكه خصلت طبقاتى قدرت سياسى را بيان ميكندنه شكلى از ح"ديكتاتورى پرولتاريا"اصطالح

. اند بكار برده" حاكميت طبقه كارگر" ، هميشه و بدون استثنا اين اصطالح را به معناى و انگلس  ماركس

،  و انگلس  نه تنها با مفهوم مورد نظر ماركس" ديكتاتورى پرولتاريا"و هر دركى جز اين از اصطالح 

اما قبل از . در زير من ميكوشم اين نكته را اثبات كنم. دارد  ماركسيستى تناقص بلكه با تماميت نظريه

پرداختن به بحث، الزم است يادآورى كنم كه در رابطه با اين مساله من نظرم را اساساً از تحقيق هال 

ده و با بيان ش"  نظريه انقالب كارل ماركس"او بنام  ام كه در جلد سوم اثر بسيار با ارزش دريپر گرفته

در واقع من ميكوشم . تكميل شده است" تا لنين   ديكتاتورى پرولتاريا از ماركس"جلد ديگرى بنام

بيان شده  )اى صفحه ٦٠٠و حجمى  (ترين نكات تحقيق دريپر را كه در يك مجموعه دو جلدى اصلى

  و انگلس  قبل از هر چيز بهتر است ببينيم ماركس )١(.است با بيشترين اختصار ممكن بيان كنم

بنا به تحقق دريپر، اين . اند اى بكار برده را چند بار، و در چه رابطه" ديكتاتورى پرولتاريا"اصطالح

مجموعاً دوازده بار بكار برده شده است تك تك اين موارد را   و انگلس  اصطالح در تمام آثار ماركس

 :كنيم بررسى مى
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مبارزات طبقاتى در "در كتاب   بوسيله ماركسنخستين بار " ديكتاتورى پرولتاريا"اصطالح_ اول

با همان   اى كه ماركس بكار گرفته شد، اين نوشته نخست بصورت سلسله مقاالت در مجله" فرانسه

در اين كتاب   ماركس. در لندن منتشر ميكرد، چاپ شد ١٨٥٠در سال " نويه راينشه تساتيونگ"عنوان

نخستين بار در فصل اول كه ميگويد در جريان . ار ميبردرا سه بار بك" ديكتاتورى پرولتاريا"اصطالح 

ديكتاتورى طبقه ! سرنگونى بورژوازى: شعار جسورانه مبارزه انقالبى پديدار شد"انقالب فرانسه اين

دريپر معتقد است از آنجا كه هيچ سند و شاهد تاريخى وجود ندارد كه نشان بدهد در جريان !." كارگر

ً شعارفرانسه ١٨٤٨حوادث انقالب  طرح شده است، بنابراين به " ديكتاتورى طبقه كارگر"، واقعا

در اين جا !" سرنگونى بورژوازى"اين شعار را بمثابه معناى ضمنى شعار  احتمال قوى، ماركس

آورد و در واقع با اين كار ميخواهد شعارى را كه واقعاً در حوادث انقالب فرانسه طرح شده بود،  مى

 .توضيح بدهد

در فصل دوم كتاب توضيح ميدهد كه   اصطالح مزبور هنگامى بكار ميرود كه ماركس بار دوم،

هنوز ... پرولتاريا: پرولتاريا هنوز بحد كافى تكامل نيافته بود كه بتواند قدرت خود را مستقر سازد

مهم  در اين فصل به دو نكته...." توانست از طريق تكامل بقيه طبقات، ديكتاتورى انقالبى را بگيرد نمى

نخست اينكه او ميگويد چون طبقات ديگر، يعنى دهقانان و  : بايد توجه شود  در حرف ماركس

هنوز باندازه كافى تكامل يافته نبودند، بنابراين . بورژوازى كه متحدان پرولتاريا محسوب ميشدند خرده

ان ميدهد كه او نش  اين حرف ماركس. توانست ديكتاتورى انقالبى خود را تشكيل دهد پرولتاريا نمى

داند و بعالوه معتقد است كه طبقه كارگر فقط در اتحاد با  حاكميت طبقه كارگر را حاكميت يك اقليت نمى

در   نكته دوم اين است كه ماركس. است كه ميتواند حاكميت خود را سازمان بدهد  بقيه طبقات زحمتكش

در  ١٨٤٨در ژوئن (ر، قيام پرولتارياهمين جا ميگويد از آنجا كه در نتيجه عدم آمادگى طبقات ديگ

خود را سازمان بدهد، ناگزير " ديكتاتورى انقالبى"شكست خورد و بنابراين پرولتاريا نتوانست ) پاريس

  و اين حرف نشان ميدهد كه ماركس. انداخت" هاى سوسياليستى بنياد گزاران فرقه"  خود را به آغوش

بلكه تسلط . هاى سوسياليستى قابل وصول نميداند فرقه حاكميت كارگران را نه فقط از طريق حاكميت

 . ها را نشانه عدم آمادگى كافى پرولتاريا براى كسب قدرت سياسى ميداند فكرى اين فرقه

در فصل سوم بكار ميبرد، آنجا كه   را ماركس" ديكتاتورى پرولتاريا "براى بار سوم، اصطالح 

قابل سوسياليسم رفرميستى لوئى بالن و جريانهاى مشابه آن ميخواهد حقانيت سوسياليسم انقالبى را در م

پرولتاريا بطور فزاينده، خود را حول سوسياليسم انقالبى، حول كمونيسم، كه بورژوازى :" توضيح بدهد

اين سوسياليسم عبارتست از اعالم تداوم . خود، نام بالنكى را براى آن ابداع كرده است، سازمان ميدهد

گذار ضرورى به امحاى تمايزات طبقاتى  ى طبقاتى پرولتاريا همچون نقطهانقالب، ديكتاتور
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نشان   اوالً دقت در حرف ماركس: در اينجا نيز دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرد......" بطوركلى

ميدهد كه او نمى گويد بالنكى طرفدار ديكتاتورى پرولتاريا بود، بلكه ميگويد بورژوازى، سوسياليسم 

را به بالنكى نسبت ميداد و از اين طريق ميخواست بهانه موجهى براى سركوب آن بدست انقالبى 

با استناد باين حرف  )از جمله، ادوارد برنشتين (اى اين نكته بدان جهت اهميت دارد كه عده. بياورد

باله را به دن  را به بالنكى نسبت بدهند و ماركس" ديكتاتورى پرولتاريا"اند اصطالح كوشيده  ماركس

ثانياً دقت در تاكيدات نشان ميدهد كه در اينجا . روى از بالنكى و به  داشتن تمايالت بالنكيستى متهم كنند

تاكيد ميكند، يعنى خصلت طبقاتى چنين حاكميتى مورد " ديكتاتورى طبقاتى"بعمد روى دو كلمه   ماركس

بالنكيسم كه به حكومت يك اقليت ميكوشد با   و نيز نشان ميدهد كه ماركس. توجه اوست و نه شكل آن

، ميگويد حاكميت طبقه "ديكتاتورى طبقاتى"انقالبى اعتقاد داشت، مرزبندى بكند و بنابراين با تاكيد روى

كارگر، حاكميت اكثريت است و نه حاكميت يك اقليت انقالبى به نيابت اكثريت و بعنوان مربّى 

  )٢ (.اكثريت

  

را مى " مبارزات طبقاتى در فرانسه"  باً همان ماههائى كه ماركسيعنى تقري ١٨٥٠در اوائل سال _ دوم

بمنظور . كه بعنوان تبعيدى در لندن اقامت داشتند" اتحاديه كمونيستها"اى از رهبران او و عده. نوشت

اى با بالنكيستهاى تبعيدى در لندن و جناح چپ  اى، موافقت نامه ايجاد يك سازمان كمونيستى جبهه

در اين موافقت نامه بسيار مختصر كه بزبان فرانسه نوشته شده و . امضا كردند  ليسچارتيستهاى انگ

ايجاد " المللى كمونيستهاى انقالبى انجمن بين"ماده ندارد هدف سازمانى كه ميبايست با نام ٦از   بيش

رى هدف انجمن عبارتست از براندازى تمام طبقات ممتاز، اعمال ديكتاتو:" شود، چنين بيان شده است

نفر امضا   اين موافقت نامه را شش....."پرولترها براين طبقات، حفظ تداوم انقالب تا تحقق كمونيسم

دريپر ضمن بحث مفصل و مستدلى اثبات ميكند كه . از جمله آنها هستند  و انگلس  اند كه ماركس كرده

و " ت طبقاتى در فرانسهمبارزا" مخصوصا  و انگلس  هاى ماركس اوالً مفاد اين موافقت نامه از نوشته

نوشته شده بودند  ١٨٥٠كه هر دو در اوائل سال " كميته مركزى اتحاديه كمونيستها  خطابيه مارس"

ً هر چند  )از اتحاديه كمونيستها( شده ولى باحتمال زياد به قلم ويليش  اقتباس نوشته شده است، ثانيا

از اصطالح ديكتاتورى " ه كمونيستهااتحادي"و شاپر در  بالنكيستها و حتى جناح طرفدار ويليش

  و انگلس  ثانياً ماركس. اى از آنها نداشتند استقبال ميكردند ولى درك پخته" انقالب مداوم"و " پرولتاريا

را در رابطه با بالنكيستها بكار ميبردند، بصورت  يك فرمول ائتالف و " ديكتاتورى پرولتاريا"اصطالح

در واقع آنها ميگفتند . ك بالنكيستى از ديكتاتورى اقليت انقالبىدر عين حال داراى مرزبندى با در

حاكميت بايد متعلق به اكثريت جامعه، يعنى متعلق به طبقه كارگر باشد، نه اينكه از طرف يك اقليت از 
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رابعاّ سازمانى كه قرار بود ايجاد شود هرگز پا نگرفت و چند ماه بعد، موافقت . انقالبيون اعمال شود

  )٣ (.بى اعتبار تلقى شد  و انگلس  بور از طرف ماركسنامه مز

 

در فرانكفورت  ١٨٥٠كه در سال " نويه دويچه تساتيونگ"اى خطاب به سر دبير در نامه  ماركس_ سوم

نامه مزبور كه در ژوئن همان . را بكار ميبرد" ديكتاتورى پرولتاريا"منتشر ميشد، بار ديگر اصطالح 

" مبارزات طبقاتى در فرانسه"ى است به سلسله مقاالت اوتولونينگ بهسال نوشته شده، پاسخ كوتاه

كند و  از تاريخ و جامعه انتقاد مى  لونينگ كه يك سوسياليست رفرميست است، از درك طبقاتى ماركس

امحاى طبقات خواهان جايگزين كردن حاكميت و ديكتاتورى طبقه "به جاى  مدعى ميشود كه ماركس

يادآورى ميكند كه لونينگ درك درستى   اش در نامه  است و ماركس  كش ت بهرهكارگر با حاكميت طبقا

يافت كه حاكميت طبقه كارگر براى دست يافتن به امحاى طبقات  از نظريه او ندارد  و گرنه در مى

جمله مورد نظر . هاى خود اشاره ميكند است، و براى نشان دادن بد فهمى لونينگ به چند مورد از نوشته

ژوئن امسال مرا متهم به دفاع  ٢٢تان در شما در سلسله مقاالت نشريه:" چنين است  نامه ماركس ما در

كنيد، در حاليكه بعنوان مخالف من، امحاى تمام تمايزات  از حاكميت و ديكتاتورى طبقه كارگر مى

ه اهميت در اين مورد نيز توجه به دو نكت." من اين تصحيح را نمى فهمم. طبقاتى را مطرح ميسازيد

" را بكار ميبرند و " حاكميت و ديكتاتورى طبقه كارگر "   اوالً هم لونينگ و هم ماركس: دارد

كند كه ميخواهد از طريق  انتقاد نمى  لونينگ به ماركس. فهمند مى" ديكتاتورى"را مترادف با " حاكميت

همان "را از كلمه ديكتاتورىزي. ايجاد يك حكومت استبدادى و غير دمكراتيك، سوسياليسم را برقرار كند

ً ماركس. فهمد و به همين حاكميت طبقاتى است كه حمله ميكند را مى" حاكميت " در توضيح   ثانيا

، از جمله  او را به آثار ديگر خودش" امحاى  تمايزات طبقاتى"و" ديكتاتورى پرولتاريا"رابطه

يدانيم كه در اين دوكتاب، اصطالح مراجعه ميدهد، در حاليكه م" فقر فلسفه"و " مانيفست كمونيست"

ديكتاتورى "بررسى اين مورد نشان ميدهد كه اصطالح . بكار گرفته نشده است" ديكتاتورى پرولتاريا"

همان معناى حاكميت پرولتاريا را داشته است، بلكه معاصران او در   نه تنها در ذهن ماركس" پرولتاريا

  )٤ (.اند و نه شكل حكومتى خاصى را فهميده ا مىنيمه قرن نوزدهم نيز از اين اصطالح همين ر

 

، ضمن )١٨٥٢  مارس٥بتاريخ  (يوزف ويدمير  اى مفصل به دوستش در نامه  ماركس_چهارم

توضيحاتى در باره طبقات و مبارزه طبقاتى، يادآورى ميكند كه كشف وجود طبقات و مبارزه در ميان 

نشان دادم كه وجود طبقات فقط  )١كشف كردم اين بود كه  اى كه من آنها به او تعلق ندارد، اما چيز تازه

ً به ديكتاتورى  )٢با مرحله تاريخى معينى از تكامل توليد بستگى دارد، كه مبارزه طبقاتى ضرورتا
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كه اين ديكتاتورى خود فقط عبارتست از گذار به امحاى تمام طبقات و به  )٣پرولتاريا مى انجامد،

عتقد است كه اين نامه را بايد در متن رابطه ويدمير با اوتولونينگ بررسى دريپر م." طبقه اى بى جامعه

ميكرد   بود و تالش" نويه دويچه تساتيونگ"ويدمير شوهر خواهر لونينگ و همكار او در نشريه. كرد

دائمى با لونينگ   تبديل كند و بنابراين در كشاكش  نشريه مزبور را به تريبونى براى طرفداران ماركس

از آن كشور فرار كند و به آمريكا  ١٨٥١آلمان ناگزير شد در سال   او زير فشار پليس. داشت قرار

نخستين . آلمانى آغاز كرد_ در آمريكا او فعاليت مطبوعاتى خود را مجدداً در نشريات آمريكائى. برود

نيويورك " تورن تساتيونگ"در نشريه  ١٩٥٢در ژانويه " ديكتاتورى پرولتاريا"مقاله او تحت عنوان

بيان شده بود، " مانيفست كمونيست"او در اين مقاله حاكميت طبقه كارگر را آنگونه كه در . منتشر شد

كه باحتمال زياد مقاله او را   ماركس. مورد بحث قرار داد و در واقع از خصلت طبقاتى آن دفاع كرد

ه نحوه كار در مطبوعات هائى به او در بار دريافت كرده بود در پاسخ به نامه او، ضمن توصيه

بنابراين در اينجا  نيز بايد توجه داشت كه . آلمانى بود كه به بحث مربوط به طبقات پرداخت_ آمريكائى

با بكار بردن اين   فهميد ونه ماركس نه ويدمير از اين اصطالح معنائى جز آنچه در مانيفست آمده بود مى

اصطالح مزبور در اينجا نيز بنحوى با انتقادات  اصطالح نكته جديدى را ميخواست بيان كند، بلكه

در واقع ويدمير بود كه با استفاده از اين اصطالح در عنوان . ارتباط پيدا ميكرد  لونينگ به ماركس

  )٥ (.، آنرا بميان كشيده بود اش مقاله

 

كه بعد از  انترناسيونال، در ضيافتى  در يك سخنرانى به مناسبت هفتمين سالگرد تاسيس  ماركس_ پنجم

، اين  انترناسيونال در لندن برگزار شده بود، ضمن اشاره به كمون پاريس ١٨٧١سپتامبر  پايان كنفرانس

تكرار ميكند و " كمون عبارت بود از تصرف قدرت سياسى بوسيله طبقه كارگر"نظر خود را كه 

از آنكه چنين تغييرى بتواند   اما بيش" گويد هدف آن از ميان برداشتن بنياد حاكميت و ستم طبقاتى بود مى

كه قبالً در   دريپر معتقد است، ماركس.." صورت بگيرد، يك ديكتاتورى پرولترى ضرورت داشت

به تفصيل در باره كمون صحبت كرده بود، بى آنكه " جنگ داخلى در فرانسه" همان سال در

نى، بخاطر حضور وسيع را در باره آن بكار ببرد، در اين سخنرا" ديكتاتورى پرولتاريا"اصطالح

كند و  كموناردهاى تبعيدى كه اكثرشان از طرفداران بالنكى بودند، عمداً از اين اصطالح استفاده مى

باين ترتيب بار ديگر ميخواهد با تاكيد بر خصلت طبقاتى ديكتاتورى انقالبى، با درك بالنكيستها در باره 

ديكتاتورى " مورد نيز نشان ميدهد كه ماركس بررسى اين.  ديكتاتورى اقليت انقالبى مرزبندى كند

ً به معناى حاكميت طبقه كارگر بكار ميبرد و نه به معناى شكل استبدادى حكومت" پرولتاريا . را دقيقا
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خود بر روى اين دمكراسى عميق كمون   اى بود و ماركس دمكراسى بى سابقه  زيرا كمون پاريس

  )٦(٠ده بودانگشت گذاشته و بر اهميت تاريخى تاكيد كر

 

يا اوائل  ١٨٧٢كه حدوداً در اواخر " بى تفاوتى به سياست"اى تحت عنوان در مقاله  ماركس_ ششم

در يك سالنامه سوسياليستى به زبان ايتاليائى منتشر شده، ضديت  ١٨٧٣نوشته شده و در دسامبر  ١٨٧٣

هد و از جمله، ضمن آوردن آنارشيستهاى طرفدار پرودون و  باكونين را با دولت مورد حمله قرار ميد

اگر مبارزه سياسى طبقه كارگر اشكال : استداللهاى يك پرودونيست فرضى، از زبان او چنين ميگويد

خشنى بخود بگيرد، اگر كارگران ديكتاتورى انقالبى خودشان را بجاى ديكتاتورى طبقه بورژوا بنشانند، 

آنكه اسلحه را زمين بگذارند و دولت را از  زيرا بجاى..." اند اصول شده  مرتكب جنايت وحشتناك نقض

بايد توجه داشت كه در اينجا صحبت بر سر بود يا نبود ". به آن شكل انقالبى و انتقالى ميدهند" بين ببرند

آنارشيستها به ماركسيستها اين نيست كه چرا ميخواهيد حكومت استبدادى   دولت است، و اعتراض

نكته ديگرى كه در اينجا برجستگى دارد، . اهيد دولت را نگهداريددرست كنيد، بلكه ميگويند چرا ميخو

و اين " ديكتاتورى پرولتاريا"ديكتاتورى بورژوازى و:" مقابل هم قرار گرفتن دو نوع ديكتاتورى است

بايد توجه داشت كه اين . ، حاكميت است و الغير"ديكتاتورى"بخوبى نشان ميدهد كه منظور از كلمه

در داخل انترناسيونال با مخالفت شديد باكونين و   وشته شده است كه ماركسمقاله در شرايطى ن

و در عين حال نگران اين بود كه . روبرو بود )كه از جمله در ايتاليا زياد بودند(  طرفدارانش

انترناسيونال بدست بالنكيستها بيفتد و بخاطر اين نگرانى بود كه در كنگره انترناسيونال در الهه كه در 

   )٧ (.برگزار شد، پيشنهاد انتقال مركز انترناسيونال به نيويورك را مطرح ساخت ١٨٧٢امبر سپت

 

" سوم  در بخش  را نوشته، انگلس" بى تفاوتى به سياست" مقاله  تقريباً در همان زمان كه ماركس_ هفتم

ه به برنامه جديد را بكار ميبرد، بار اول در اشار" ديكتاتورى پرولتاريا"دو بار اصطالح" مساله مسكن

كردند خودشان را از انقالبيون سياسى   هنگاميكه باصطالح بالنكيستها تالش:" بالنكيستها ميگويد

آنگونه كه مهاجران بالنكيست _ اى معين تبديل كند صرف به يك گروه كارگران سوسياليست با برنامه

نظرات سوسياليسم ... كردند آنان منتشر" انترناسيونال و انقالب"شان تحت عنوان  در لندن در بيانيه

علمى آلمانى در باره ضرورت اقدام سياسى از طرف پرولتاريا و ديكتاتورى او بعنوان گذار به امحاى 

نظراتى كه قبالً _ كردند  دولت را، تقريباً بصورت كلمه به كلمه، اقتباس )امحاى(طبقات و همراه با آنها  

در اينجا نكته بسيار ". شمار، بيان شده بودند  فرصتهاى بىدر   و از آن پس" مانيفست كمونيست"در

ميگويد ، بالنكيستها ضرورت اقدام سياسى پرولتاريا و ديكتاتورى او را كه   انگلس: جالبى وجود دارد
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" ديكتاتورى پرولتاريا"اند، در حاليكه ميدانيم اصطالح مطرح شده بود، يذيرفته" مانيفست كمونيست"در

اين حرف . نرفته بلكه تصرف قدرت سياسى از طرف پرولتاريا بكار گرفته شده است در مانيفست بكار

ً به معناى  و انگلس  بروشنى نشان ميدهد كه ماركس  انگلس حاكميت طبقه " اصطالح مزبور را دقيقا

اين اصطالح را ضمن انتقاد از نظر   بار دوم انگلس.  اند و نه شكل حكومتى خاص بكار برده" كارگر

او ميگويد همانطور كه . و سياست طبقاتى بودند، بكار ميبرد" حاكميت طبقاتى"ونيستها كه مخالف پرود

هر حزب سياسى ميخواهد قدرت دولتى را بدست آورد، يك حزب كارگران سوسياليست هم براى 

 به بعد هميشه يك  بعالوه هر حزب واقعى، از چارتيستهاى انگليس. "ميكند  حكومت طبقه كارگر تالش

سازماندهى پرولتاريا بمثابه يك حزب سياسى مستقل را بعنوان نخستين شرط  )يعنى(سياست طبقاتى، 

بينيم  در اينجا نيز مى." مبارزه، و ديكتاتورى پرولتاريا را بمثابه هدف بى واسطه مبارزه مطرح ميكند

ارگر بكار ميبرد و نه را دقيقاً در معناى حاكميت طبقه ك" ديكتاتورى پرولتاريا "اصطالح   كه انگلس

  ).٨(شكل حكومتى خاصى

 

نوشته شده،  ١٨٧٤كه در ژوئن " برنامه مهاجران بالنكيست كمون"اى با عنوان در مقاله  انگلس_ هشتم

از آنجا كه بالنكى هر انقالب :" را توضيح ميدهد" ديكتاتورى پرولتاريا"بنحوى بسيار روشن، معناى 

فهمد، بخودى خود اين نتيجه گرفته ميشود كه  البى كوچك مىرا همچون حمله ضربتى يك اقليت انق

خوب توجه كنيد، نه ديكتاتورى تمامى طبقه _ بدنبال پيروزى آن يك ديكتاتورى بايد ايجاد گردد

اند و خودشان قبال زير  عده كوچكى كه ضربه را وارد آورده )ديكتاتورى(پرولتاريا، بلكه)يعنى(انقالبى

آشكارا با هر نوع حكومتى كه نه از   در اين مقاله انگلس". اند ر سازمان يافتهديكتاتورى يك يا چند نف

كند و درست به همين دليل  طرف طبقه كارگر،  بلكه به نيابت از طرف آن برقرار شود، مرزبندى مى

سوسياليست است،   كند، كه فقط به لحاظ احساس معرفى مى"  متعلق به نسل پيش  انقالبى"بالنكى را يك 

  ." اى ندارد ى سوسياليستى لى هيچ نظريه يا برنامهو

 

ى مشتركى را  برنامه" حزب سوسيال دمكرات آلمان"اى به رهبران  در نامه ١٨٧٥در مه   ماركس:  نهم

ى  نقد برنامه"در اين نامه كه بعدها به . ها تنظيم كرده بودند، مورد انتقاد قرار داد كه آنان با السالى

ياد آورى " ى السالى به دولت ى فرقه اعتقاد نوكرمابانه"بعد از انتقاد از   ركسمعروف شد، ما" گوتا

. اولى به دومى قرار دارد  ى تبديل انقالبى دارى و كمونيستى دوره ى سرمايه ميان جامعه"كند كه  مى

  البىانق  تواند چيزى جز ديكتاتورى ى گذار سياسى وجود دارد كه دولت آن نمى متناسب با اين يك دوره

گويد  مى  نخست اين كه ماركس: گر بايد توجه شود ى روشن در اين نوشته به چند نكته." پرولتاريا باشد
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هر دولت   يعنى كه ماركس. پرولتاريا باشد  تواند چيزى جز ديكتاتورى ى انقالب نمى دولت دوره

پرولتاريا را   ديكتاتورى  كسيا به عبارت ديگر، مار. داند پرولتاريا مى  كارگرى را ضرورتاً ديكتاتورى

دوم اين كه . داند كه اين دو را مترادف هم مى داند، بل ى انتقال نمى شكلى از دولت كارگرى يا دولت دوره

يكى " ماشين حكومت"را نبايد با مفهوم " دولت"كند كه مفهوم  در همين رابطه    يادآورى مى  ماركس

ى انتقال دولت عبارت خواهد بود از  گويد در دوره مى  دهد كه وقتى ماركس و اين نشان مى. گرفت

قدرت سياسى توجه دارد و نه به   دولت و به خصلت طبقاتى  پرولتاريا، به مضمون اجتماعى  ديكتاتورى

آزادى : "كند بر ضرورت تبعيت دولت از مردم تاكيد مى  سوم اين كه در همين جا ماركس. چيزى ديگر

ى كه بر فراز جامعه قرار دارد، به نهادى كه كامالً تابع آن است  نهاد عبارت است از تبديل دولت از

تواند جز يك دولت كامالً دموكراتيك و كامالً  به عبارت ديگر، تاكيد مى كند كه دولت كارگرى نمى..." 

  .تابع مردم چيز ديگرى باشد

 

توضيح اين نكته كه عوامل  ضمن )١٨٩٠اكتبر  ٢٧به تاريخ (اى به كنراد اشميت  در نامه  انگلس:  دهم

كه حتى از عوامل سياسى تاثير  اقتصادى نه فقط تنها عوامل موثر در  تحوالت اجتماعى نيستند بل

آورد كه در آن به اهميت  را شاهد مى..." هيجدهم برومر "در   ى تحليل ماركس پذيرند، نمونه مى

يا اگر قدرت سياسى به لحاظ : "دكن اضافه مى  است، و سپس اى شده  مبارزات سياسى توجه ويژه

يعنى قدرت )جنگيم؟ زور  پرولتاريا مى  سياسى  چرا ما براى ديكتاتورى  اثر است، پس اقتصادى بى

ً هنگامى  گويد با توجه به اينكه نامه دريپر مى."  نيز يك قدرت اقتصادى است( دولتى ى مزبور تقريبا

از   ى انگلس ساخت، استفاده راى انتشار بيرونى آماده مىرا ب" ى گوتا نقد برنامه"  نوشته شده كه انگلس

احتماالً تحت  - سال مسكوت ماندن اين اصطالح ١٥از   آن هم پس -" پرولتاريا  ديكتاتورى"اصطالح 

  ى مجدد از اين اصطالح در واقع انگلس با استفاده. صورت گرفته است" ى گوتا نقد برنامه"تاثير 

" حزب سوسيال دموكرات آلمان"ها را افشاء كند و حمله به جناح راست  لىخواست اپورتونيسم السا مى

  .را كه از انقالب كارگرى وحشت داشتند، سازمان بدهد

 

جنگ "، بر  گرد كمون پاريس به مناسبت بيستمين سال ١٨٩١  اى كه در مارس در مقدمه  انگلس:  يازدهم

يك اقليت انقالبى، ياد   ى ديكتاتورى ها درباره نوشته ضمن اشاره به درك بالنكيست" داخلى در فرانسه

اى را سازمان  سابقه كند كه كمون درست در مقابل چنين دركى، دمكراسى بسيار عميق و بى آورى مى

بعد از " حزب سوسيال دموكرات آلمان"داد و در پايان مقدمه با توجه به هياهويى كه جناح راست 

فرهنگان سوسيال  اخيراً بى: " گويد راه انداخته بود، چنين مى به" ى گوتا نقد برنامه"  انتشار علنى
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بسيار خوب آقايان، آيا . اند پرولتاريا وحشت زده شده  دموكرات يك بار ديگر از عبارت ديكتاتورى

  آن ديكتاتورى. نگاه كنيد  خواهيد بدانيد كه اين ديكتاتورى به چه شباهت دارد؟ به كمون پاريس مى

" پرولتاريا ديكتاتورى"از اصطالح   و انگلس  دهد كه ماركس نشان مى  اين حرف انگلس ."پرولتاريا بود

توان كمون  خاصى را؛ و گرنه چه گونه مى  اند و نه شكل حكومتى فهميده ى كارگر را مى حاكميت طبقه

  يك حكومت استبدادى ناميد؟   اش سابقه عميق و بى  را با آن دموكراسى  پاريس

 

حزب سوسيال "ى ارفورت  برنامه  نويس  بر پيش ١٨٩١در نقدى كه در ژوئن   لسانگ:  دوازدهم

خواستند با دولت  نوشت، بار ديگر اپورتونيسم جناح راست اين حزب را كه مى"دموكرات آلمان

ضرورت انقالب   ؛ و با يادآورى مسالمت آميز داشته باشند به باد انتقاد گرفت  زيستى قيصرى آلمان هم

اگر چيزى مسلم باشد اين است حزب :  ، تاكيد كرد كه دموكراتيك  يك جمهورى  ى و برقرارىسوسياليست

همان طور كه انقالب . تواند به قدرت برسد دموكراتيك مى  ى كارگر تنها تحت شكل جمهورى ما و طبقه

ى  اين نوشتهدر ."  پرولتاريا است  ى ديكتاتورى بزرگ فرانسه قبالً نشان داده است، اين حتى شكل ويژه

ى  با استناد به تجربه  ترين آن ها اين است كه انگلس نخستين و مهم:  توجه به چند نكته اهميت دارد  انگلس

  ديكتاتورى"ى  گويد شكل ويژه مى - كند  از آن ياد مى" انقالب بزرگ فرانسه"كه با عنوان  -  كمون پاريس

  و انگلس  دهد كه ماركس يك بار ديگر نشان مى اين.  دموكراتيك  عبارت است از جمهورى" پرولتاريا

اند و نه شكل حكومتى  برده ى كارگر به كار مى را به معناى حاكميت طبقه" پرولتاريا  ديكتاتورى"

اند، هميشه روى دموكراتيك  دهد كه آنها وقتى به شكل حكومتى پرداخته چنين نشان مى و هم.  خاص

بهترين گواه   ى كمون پاريس تحليل آن ها از تجربه. اند يد كردهتر ساختار سياسى تاك كردن هر چه بيش

دمكراتيك را به   در اين جا جمهورى  دومين نكته اين است كه انگلس. تاكيد آن ها روى دموكراسى است

نبايد به معناى " دموكراتيك"برد و بنابراين اصطالح  دولت كارگرى به كار مى  عنوان شكل حكومتى

مفهوم " دموكراتيك"مفهوم   و انگلس  گويد در آثار ماركس دريپر مى. فهميده شود" تيكدموكرا -بورژوا"

سوسيال   نيست؛ چنين محدوديتى فقط در جنبش" دموكراتيك -بورژوا"عامى است و فقط محدود به 

بورژوايى شد وبنابراين در مقابل   گر دموكراسى دموكراتيك روسيه به وجود آمد و به تدريج فقط بيان

بدفهمى "دمكراتيك"او ميگويد اين تغيير در معناى اصطالح. قرار گرفت" سوسياليست"صطالح ا

اى از ماركسيستها دامن زده و اين تصور غلط را بوجود آورده است كه گويا   وسيعى در ميان پاره

ه سومين نكته كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است ك. است" دمكراتيك"است،غير"سوسياليستى"آنچه

به سوسيال دمكراتهاى آلمان توصيه ميكند كه اگر براى جلوگيرى از تحريكات حكومت   انگلس

ً خواست را در برنامه بگنجانند، بجاى آن بايد " جمهورى دمكراتيك"قيصرى، نميتوانند صريحا
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اين بهترين بيان . شان بياورند را در برنامه" تمركز قدرت سياسى در دست نمايندگان مردم" خواست

، دولت كارگرى را چيزى جز  و انگلس  دمكراتيزاسيون كامل سياسى است و نشان ميدهد كه ماركس

   )٩ (.دانستند نهادى كه بايد كامالً تابع مردم باشد،نمى

اند،  را بكار برده" ديكتاتورى پرولتاريا"اصطالح   و انگلس  ما اكنون همه مواردى را كه ماركس

اين موارد نشان ميدهد كه آنان اين اصطالح را هميشه و بدون استثناء به ايم، بررسى دقيق تك تك  ديده

از طرف طبقه كارگر، استقرار يك دولت " ، تصرف قدرت سياسى"حاكميت پرولتاريا" معناى 

از اين و نه به معنائى كمتر از   اند، نه بمعنائى بيش از انقالب، بكار برده  كارگرى در نخستين دوره پس

معتقد بودند انتقال به سوسياليسم، صرفنظر از شرايط، راهها و   و انگلس  ت ديگر، ماركسبه عبار. اين

نهادهاى مشخصى كه ممكن است بسته به اوضاع و احوال داشته باشد، بدون برقرارى دولت كارگرى 

اند فقط در معناى  را بكار برده" ديكتاتورى پرولتاريا"امكان ناپذير است و در جائى كه اصطالح

هال دريپر اينرا تز اصلى تحقيق خود ميداند و من در اينجا براى . اند ترادف با اين مفهوم بكار بردهم

 .نامم ساختن نتيجه گيريهاى تحقيق او آنرا تز اول دريپر مى  مشخص

، اين سئوال   و انگلس  از طرف ماركس" ديكتاتورى پرولتاريا"اما با بررسى موارد استفاده از اصطالح

هاى معينى از اين اصطالح  م مطرح ميشود كه چرا آنان در موارد نسبتاً معدود و فقط در دورهبراى آد

ترين تز ماركسيسم  اند؟ در حاليكه انقالب پرولترى و ايجاد دولت پرولترى محورى كرده  استفاده

ر يك يعنى د_ شان بعنوان كمونيست  در تمام دوره فعاليت سياسى  و انگلس  محسوب ميشود و ماركس

براى نخستين بار ضرورت تصرف قدرت سياسى از طرف   كه ماركس ١٨٤٤دوره پنجاه ساله، از

اند و  بارها و بارها بر اين تز تاكيد كرده_  سال مرگ  انگلس ١٨٩٥طبقه كارگر  را مطرح ساخت، تا 

، از اين  هاى بسيار طوالنى اند، چرا فقط دوازده بار، آنهم گاهى با فاصله در باره آن سخن گفته

اند؟ در پاسخ به اين سئوال ، دريپر موارد استعمال اين اصطالح از طرف  اصطالح استفاده كرده

موردهاى اول، دوم، سوم و چهارم به دوره : را به سه دوره تقسيم ميكند  و انگلس  ماركس

ى موردها ١٨٤٨_٤٩تعلق دارند، يعنى دوره بعد از حوادث انقالبى بزرگ سالهاى  ١٨٥٠_١٨٥٢

تعلق دارند، يعنى به دوره بعد از انقالب كمون  ١٨٧١_١٨٧٥پنجم، ششم ، هفتم ، هشتم و نهم به دوره 

بين دوره اول و دوم _ تعلق دارند  ١٨٩٠_٩١، موردهاى دهم، يازدهم و دوازدهم به دوره  پاريس

  طوالنى، ماركس هاى و در اين فاصله. بيست سال فاصله وجود دارد و بين دوره دوم و سوم، پانزه سال

و   دريپر معتقد است كه در دوره اول و دوم ماركس. اند هيچ وقت اين اصطالح را بكار نبرده  و انگلس

  را در ارتباط با بالنكيستها و با توجه به نفوذ آنها در جنبش" ديكتاتورى پرولتاريا"،اصطالح  انگس

ضمن جلب همكارى بالنكيستها، با درك اند  و از اين طريق خواسته. اند كارگرى اروپا بكار برده
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" نادرست آنها در باره ضرورت ديكتاتورى اقليت انقالبى مرزبندى كنند و اما دوره سوم را بايد پژواك

  در نتيجه با فشارهاى انگلس ١٨٩٠به حساب آورد كه بعد از پانزده سال باالخره در " نقد برنامه گوتا

سيال دمكرات آلمان را كه در پى همزيستى با دولت قيصرى انتشار علنى يافت و جناح راست حزب سو

  خالصه اينكه ماركس )١٠ (.بودند، وحشت زده ساخت و در نتيجه، سر و صداى زيادى را بر انگيخت

بوسيله طبقه كارگر، " تصرف قدرت سياسى"يا" حاكميت پرولتاريا"معموالً از اصطالح  و انگلس

را فقط بنا به مالحظاتى بعنوان مترادف با آن " رى پرولتارياديكتاتو"استفاده ميكردند و اصطالح 

 .اند و اين دومين تز درپير است اصطالحها بكار برده

به سوءتفاهماتى كه   و انگلس  سئوال ديگرى كه معموالً بر ذهنها سنگينى ميكند اين است كه چرا ماركس

ند؟ آنها كه هميشه بر دمكراسى گسترده آيد، بى توجه بود بوجود مى" ديكتاتورى پرولتاريا"از اصطالح

ناميدن دولت سوسياليستى، عنوان نامناسبى براى آن "ديكتاتورى "كردند با تاكيد داشتند، آيا فكر  نمى

در نيمه " ديكتاتورى"او ميگويد اصطالح . انتخاب ميكنند؟ سومين تز درپير پاسخى است به اين سئوال

نبود، بلكه هم از طرف انقالبيون و هم " دمكراسى"در مقابل و" استبداد"قرن نوزدهم نه فقط بمعناى

اين . دمكراسى، مورد استفاده قرار ميگرفت  هاى جنبش كاران، براى بيان يكى از جنبه ازطرف محافظه

اصطالح كه در قرن هيجدهم وارد واژگان سياسى شده بود، نخست بمعنائى كه در روم باستان داشت 

هائى كه  العاده قانونى و موقت به يك فرد در دوره اختيارات فوق  تعويضبكار ميرفت، يعنى بمعناى 

در انقالب كبير فرانسه اين اصطالح بطور وسيع مورد . خطر قرار ميگرفت  جمهورى در معرض

العاده موقتى براى يك فرد بلكه همچنين اختيارات  استفاده قرار گرفت، نه فقط به معناى اختيارات فوق

صحبت " ديكتاتورى كنوانسيون"باين ترتيب بود كه مثالً از. تى براى يك مجمع يا نهادالعاده موق فوق

" ديكتاتورى"اصطالح. بود  ترين نهاد زمان خودش دمكراتيك" كنوانسيون ملى فرانسه"ميشد در حاليكه

از  وسيعاً مورد استفاده قرار گرفت  اين جنبش  كمونيستى از همان آغاز پيدايش_سوسياليست  در جنبش

خود   بابوف گرفته تا لوئى بالن از رابرت اون گرفته تا طرفداران سن سيمون، هر كدام به تعبير خاص

جانبدارى   كش سوسياليستى براى پايان دادن به تسلط طبقات مرتجع و بهره" ديكتاتورى"از نوعى

" تورى آزادىديكتا"، "ديكتاتورى دمكراسى"فرانسه، اصطالحاتى مانند ١٨٤٨در انقالب . ميكردند

بنابراين . هاى سياسى مورد استفاده قرار ميگرفتند از طرف همه طيف" ديكتاتورى مردم"

شد ، بيان " خود كامگى"و" استبداد"معنائى را كه بعدها پيدا كرد و مترادف با" ديكتاتورى"اصطالح

اين اصطالح  نيز مانند معاصران خودشان و بمعناى شايع در آن زمان، از  وانگلس  نميكرد ماركس

" ديكتاتورى اقليت انقالبى"در عين حال آنان تحت هيچ شرايطى مخالفتشان را با . استفاده ميكردند

تحت   از ضرورت يك ديكتاتورى نجات بخش ١٨٤٨مثالً ويلهم وايتلينگ در سال . پوشيده نگه نداشتند
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باين . مورد حمله قرار داد دو هفته بعد اين نظر را  شديداً   رهبرى يك فرد واحد دفاع كرد و ماركس

نه فقط بمعناى يك حكومت استبدادى نبود، " ديكتاتورى پرولتاريا"ترتيب ميتوان دريافت كه اصطالح

از طرف تمام " ديكتاتورى"بلكه بنا به تعريف   نمى توانست دمكراتيك نباشد زيرا اگر قرار باشد اين

ترين دمكراسى نميتواند باشد، علت  زى جز وسيعطبقه كارگر و نه به نيابت از طرف آن، اعمال شود چي

بوجود آمدند، اين بود كه اوالً در اواخر قرن " ديكتاتورى پرولتاريا" هائى كه بعدها در باره بدفهمى

ديگر معناى قبلى خود را از دست داده بود و در مفهوم مخالف دمكراسى " ديكتاتورى"نوزدهم كلمه 

ً آنچه ما يعنى تقابل با مفهوم _ را وادار به ابداع اين فرمول كرده بود  ركسبكار گرفته ميشد، ثانيا

و كسانى كه بى توجه به شرايط . ديگر دليل تاريخى خود را از دست داده بود_ ديكتاتورى بالنكيستها

را از آن   و انگلس  بوجود آمدن اين اصطالح با آن برخورد ميكردند، عموماً معناى مورد نظر ماركس

 )١١ (.و غالباً بنا به استنباط شخصى خود آنرا تفسير ميكردند نمى فهميدند

را در ارتباط با بالنكيسم و براى مرزبندى با " ديكتاتورى پرولتاريا"اصطالح  اگر بپذيريم كه ماركس

، كمون  و انگلس  ، بكار گرفت، و اگر توجه داشته باشيم كه ماركس"ديكتاتورى اقليت انقالبى"مفهوم

ناميدند، و مخصوصاً اگر  مى" ديكتاتورى پرولتاريا"_اكثر رهبران آن سوسياليست نبودندرا كه   پاريس

توجه داشته باشيم، ( مورد هشتم نقل شده در باال)در باره درك بالنكيستها از ديكتاتورى  به نظر انگلس

گر بود و نه حاكميت طبقه كار" ديكتاتورى پرولتاريا"از  و انگلس  بايد نتيجه بگيريم كه منظورماركس

دهنده آن، قدرت سياسى را   حاكميت يك حزب يا دسته سياسى كه به نيابت از آن و بعنوان قيم و آموزش

بارها و بارها منظور خودشان را در اين رابطه با صراحت اعالم   و انگلس  ماركس. در دست بگيرد

" دولت گرائى و آنارشى"تابدر يادداشتهائى كه در حين مطالعه ك  ماركس: بعنوان نمونه. اند كرده

باكونين نوشته است، انتقادات او را به مفهوم حاكميت طبقه كارگر پاسخ ميدهد و در رابطه با اين 

مثالً در يك :" حكومت قرار خواهد گرفت؟ مينويسد  آيا تمام پرولتاريا در راس"سئوال باكونين كه

و در رابطه با اين سئوال باكونين ....كيل ميدهند؟اتحاديه كارگرى آيا تمام  اتحاديه، كميته اجرائى را تش

" ها در حدود چهل ميليون نفرند، مثالً آيا تمام چهل ميليون نفر عضو حكومت خواهند بود؟ آلمانى"كه

ً زيرا كل ماجرا با خود حكومتى كمون آغازميشود،:" نويسد مى ديكتاتورى "بعبارت ديگر" مسلما

ديكتاتورى يك اقليت انقالبى كه خود را قيم پرولتاريا بداند و بنام او بر دقيقاً در مرزبندى با " پرولتاريا

هيچ حزبى مجاز نيست بنام   و انگلس  جامعه حكومت كند، طرح شده است و بنابراين از نظر ماركس

 .  نامم من اين را چهارمين تز دريپر مى. پرولتاريا، حاكميت خود را بر جامعه تحميل كند

ً با ماركس ١٨٥٠در سال " ديكتاتورى پرولتاريا"الح هر چند تاريخ اصط و   آغاز ميگردد ولى مسلما

 .يابد پايان نمى  انگلس
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، اين اصطالح  ، با تجديد نظرطلبى ادوارد برنشتين و حمالت او به نظريه ماركس بعد از مرگ انگلس

را مورد حمله   ماركساو با حمله باين عبارت، مضمون طبقاتى نظريه . بار ديگر بميان كشيده ميشود

او . قرار ميداد و معتقد بود چنين دركى از دولت به فعاليت پارلمانى سوسيال دمكراسى آسيب ميزند

با . ناميد" آتاويسم سياسى" و چنين اعتقادى را" تر تعلق دارد ديكتاتورى طبقات به تمدن پست"گفت

بيكى از موضوعات " پرولتارياديكتاتورى "بحثهائى كه بر سر مواضع برنشتين درگرفت اصطالح 

اما در اين هنگام بنا به تحقيق درپير هيچ . مشاجره تجديد نظرطلبان و ماركسيستها تبديل شد

. سوسياليستى نبود كه تصرف قدرت سياسى بوسيله پرولتاريا را بمعناى دولت حزب انقالبى نداند

ً بمعناى حزب پرولتاريا ف"ديكتاتورى پرولتاريا"بنابراين باين ترتيب معنائى كه . هميده ميشدعموما

مرده بود و بد فهمى در   فهميدند، همراه با مرگ انگلس مى" ديكتاتورى پرولتاريا"از  و انگلس  ماركس

اين بدفهمى عمومى شايد عجيب به نظر برسد، اما واقعيت  )١٢ (.باره اين اصطالح عموميت يافته بود

گيرى اين اصطالح و  هاى تاريخى شكل توجه به زمينهسوسيال دمكراسى بى   رهبران سرشناس. دارد

توجه . كنند حتى بى توجه به اسناد كامالً شناخته شده ماركسيسم، تفسير خود را از اين اصطالح بيان مى

 ١٩٠٢كه از تجديدنظرطلبان بود، در  ژان ژورس: ها ميتواند  آموزنده باشد توجهى اى از اين بى به نمونه

رفرميسم پارلمانى و حمله به سنن انقالبى ماركسيسم نوشت كه در آن به بهانه دفاع ،كتابى در دفاع از 

مانيفست "دوم  از دمكراسى به ديكتاتورى پرولتاريا حمله كرد و ضمن نقل قسمت پايانى بخش

تفسير " را بمعناى تعليق دمكراسى" پيروزى دمكراسى" عبارت معروف مانيفست درباره" كمونيست

كند، چرا كه اراده ديكتاتورمآبانه يك طبقه را  يعنى در واقع دمكراسى را تعليق مى "...كرد و نوشت

جايگزين اراده آزادانه بيان شده اكثريت شهروندان ميسازد و بوسيله زور، بوسيله قدرت ديكتاتورى 

با ." دبينى ميكند، انجام ميده  به مالكيت را كه مانيفست پيش" تعرضهاى استبدادى"است كه اين نخستين 

گمان ميكردند كه براى   و انگلس  پرسد، آيا ماركس چنين دركى از مانيفست است كه او حيرت زده مى

و جالب اين است كه ! مدتى طوالنى بايد دمكراسى را بنفع ديكتاتورى پرولترى به حالت تعليق در آورد

در پاسخى كه به ( است  ترين شاگردان ماركس كه پسر ويلهلم ليبكنشت يكى از نزديك)كارل  ليبكنشت

و نشان دادن اين نكته كه مانيفست از   ژورس  مينويسد، ضمن يادآورى خطاى فاحش  كتاب ژورس

اما درست بدليل " پيروزى اكثريت مردم سخن ميگويد و اين مسلما چيزى جز دمكراسى نيست، ميگويد

ود و اين حاكميت طبقاتى بايد بايد تثبيت ش( هر چند دمكراتيك است)اينكه حاكميت طبقاتى پرولتاريا

ديكتاتورى، "براى استفاده فعال از ماشين دولتى بمعناى پرولترى، بكار گرفته شود، مانيفست از

خبرى " ديكتاتورى پرولتاريا"اما همانطور كه ميدانيم در مانيفست از اصطالح. پرولتاريا سخن ميگويد

بكنشت در اين بى توجهى تنها نيست، شارل لونگه، لي. نيست ولى ليبكنشت ظاهراً از اين نكته خبر ندارد
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به " ديكتاتورى پرولتاريا"كه گرايشات رفرميستى داشت، نيز گمان ميكند كه اصطالح   داماد ماركس

را " ديكتاتورى پرولتاريا"پلخانف نخستين كسى است كه اصطالح  )١٣ (.مانيفست كمونيست تعلق دارد

بكار ميبردند، بلكه بمعناى شكل حكومتى   و انگلس  ائى كه ماركسدر روسيه بكار ميبرد،البته نه بمعن

غير دمكراتيك، همچنين پلخانف نخستين كسى بود كه اين اصطالح را در يك برنامه حزبى وارد كرد، 

. در واقع حزب سوسيال دمكرات روسيه نخستين حزبى بود كه اين اصطالح را در برنامه خود گنجاند

اى  اى بكار نگرفته بودند و گنجاندن آنرا در هيچ برنامه صطالح را در هيچ برنامهاين ا  و انگلس  ماركس

و اسناد رسمى انترناسيونال اول از اين اصطالح " مانيفست كمونيست"مثالً در . توصيه نكرده بودند

شان اين اصطالح را بكار نبرده  خبرى نيست و هيچ يك از احزاب انترناسيونال دوم نيز در برنامه

پلخانف كه معموالً ديكتاتورى پرولتاريا را بمعناى وسيله دفاع از دولت كارگرى و سركوب )١٤ (.دندبو

و تهديد ضد انقالب مى فهميد، آنرا بهمين معنى وارد برنامه حزب سوسيال دمكرات  روسيه   تعرض

اع از دولت هر چند به مساله مهم ضرورت دف  و انگلس  الزم است توجه داشته باشيم كه ماركس. كرد

كارگرى در مقابل تعرضات و تهديدات ضد انقالب توجه داشتند و آنرا بارها مورد بحث قرار داده 

دليل اين هم  )١٥ (.مرتبط نساخته بودند"ديكتاتورى پرولتاريا"بودند، ولى هرگز آنرا به اصطالح 

هر دولتى است و دولت و تهديد مخالفان جزئى تفكيك ناپذير از تعريف   مقابله با تعرض: روشن است

. بنابراين احتياجى به تاكيد ويژه براين مساله وجود ندارد. كارگران نيز از اين قاعده مستثنى نيست

صورت جلسات كنگره دوم حزب سوسيال دمكرات روسيه نشان ميدهد كه همه نمايندگان حاضر در 

ديكتاتورى "ميان آنها بودند،بعدى منشويكها و بلشويكها در   كنگره كه بسيارى از رهبران سرشناس

را به معناى سركوب ضد انقالب و در صورت لزوم، تعليق حق راى عمومى و آزاديهاى " پرولتاريا

ً سخنان پلخانف در اين مورد كامالً صريح هستند. سياسى مى فهميدند و در ميان  )١٦(مخصوصا

. مخالفتى نداشت" رولتارياديكتاتورى پ"با تفسير پلخانف از  سوسيال دمكراتهاى روسيه هيچ كس

كردند   رهبران منشويك مانند مارتوف و دن فقط بعد از انقالب اكتبر بود كه نظر خودشان را عوض

، يعنى قبل از ١٩٠٢لنين قبل از . فهميدند مى  ولى حتى همان موقع نيز آنرا بمعناى شكل حكومتى خاص

او حتى در . نده شود توجهى به آن نداشتاينكه اصطالح مزبور از طرف پلخانف در برنامه حزب گنجا

پرولتاريا بايد سكان قدرت "اول پلخانف در مقابل اين بند كه  نويس يادداشهاى انتقادى خود بر  پيش

سياسى را در دست داشته باشد كه او را بر اوضاع مسلط ميسازد و به او امكان ميدهد كه تمامى موانعى 

باين معنى، ديكتاتورى پرولتاريا . آيند، بيرحمانه در هم بشكندبوجود مي  را كه در برابر هدف بزرگش

مسلط شدن بر اوضاع در هم :" چنين اظهار نظر ميكند". شرط سياسى اساسى انقالب اجتماعى است

ديكتاتورى "البته لنين نيز )١٧ (."شكستن بيرحمانه، ديكتاتورى؟؟؟ انقالب اجتماعى براى ما كافى است
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. فهميد بمعناى شكل حكومتى مى  اكثريت قريب باتفاق سوسيال دمكراتهاى معاصرشرا مانند " پرولتاريا

ديكتاتورى "ولى بگفته دريپر، بعد از مدتها لنين نخستين كسى است كه متوجه ميشود كه در اين درك

" ديكتاتورى"ميكوشد تعريف جديدى از  وجود دارد و براى از بين بردن اين تناقض  تناقض" پرولتاريا

سوسيال دمكراسى   در جنبش  بدهد و اين تعريف منحصر به خود اوست و تا آنزمان هيچ كس بدست

پيروزى كادتها و "اى بنام او در جزوه )١٨(ارائه نداده است" ديكتاتورى پرولتاريا"چنين تعريفى از

؟ آيا ضرورت دارد "زور"، چرا"ديكتاتورى"چرا :" مينويسد ١٩٠٦  وظايف حزب كارگران در مارس

ه توده وسيعى عليه يك مشت افراد از زور استفاده كنند؟ آيا دهها و صدها ميليون ميتوانند بر هزار يا ك

ده هزار نفر ديكتاتورى كنند؟ اين سئوال معموالً بوسيله كسانيكه ميشنوند اصطالح ديكتاتورى در 

و   فقط قدرت پليساند  مردم عادت كرده. معنائى بكار ميرود كه برايشان تازگى دارد، مطرح ميشود

ميتواند وجود داشته باشد، يا   اين فكر كه حكومتى بدون پليس )بنابراين (.را ببينند  ديكتاتورى پليس

او خطاب به ليبرالهاى ." آيد باشد، برايشان عجيب بنظر مى  ديكتاتورى الزم نيست ديكتاتورى پليس

بمعناى قدرت نامحدود مبتنى بر زور است و كه ديكتاتورى ... لطفاً توجه كنيد:" خواه ميگويد  مشروطه

و با اشاره به ." در جنگ داخلى، هر قدرت پيروز تنها ميتواند يك ديكتاتورى باشد. نه مبتنى بر قانون

نطفه  يك ديكتاتورى را نمايندگى ميكردند زيرا آنها "بوجود آمدند، ميگويد آنها ١٩٠٥شوراهائى كه در 

هيچ معيارى را  صرفنظر از اينكه از طرف چه كسى ايجاد شده باشد، هيچ اقتدار ديگر، هيچ قانون و 

بصورت نامحدود، فراتر از قانون، و مبتنى بر زور در عريانترين معناى _اقتدار. قبول نداشتند

يك انقالبى را   كنيد پليس  فرض: "و آنگاه براى تفهيم بيشتر مطلب مثالى ميزند." ديكتاتورى است_كلمه

به زور ... كنند، وقتى مردم انقالبى گران را نابود مى كارگران مى ريزند و شكنجهشكنجه ميكند و 

اين ديكتاتورى است، زيرا قدرت مردم است . متوسل ميشوند، اين ديكتاتورى مردم انقالبى است

جز اين " ديكتاتورى"اصطالح ....شود قدرتى كه بوسيله هيچ قانونى محدود نمى( گران شكنجه)عليه

در  ١٩٢٠او در سال . اين تعريف اصلى لنين از ديكتاتورى است )١٩ (..."رى نداردمعناى ديگ

ً نقل  ١٩٠٦مهمى از همين جزوه   بخش"كمك به تاريخ مساله ديكتاتورى"اى با عنوان  نوشته را عينا

نه فقط تناقضات درك رايج در ميان سوسيال " ديكتاتورى پرولتاريا"البته اين تعريف از )٢٠ (.ميكند

زيرا . ترى را بوجود ميآورد كرد، بلكه تناقضات جدى كراتهاى اوائل قرن را حل نمىدم

به كنگره سوم حزب مطرح   را حاكميت زور عريان يا آنگونه كه خود لنين در گزارش" ديكتاتورى"اگر

  :بدانيم، سئواالت زير مطرح ميشوند )٢١("نه يك سازمان نظم، بلكه يك سازمان جنگ(" كرد
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ديكتاتورى "پايان يافتن حالت جنگ داخلى كه زور عريان را ضرورى ميسازد، ضرورت آيا با )١

بلكه با . است  هم ازبين ميرود؟ پاسخ مثبت به اين سئوال نه فقط به لحاظ منطقى متناقص" پرولتاريا

  به لحاظ منطقى متناقض. دارد  بعنوان دولت دوره گذار نيز تناقص" ديكتاتورى پرولتاريا"تعريف 

توانيم آنرا بمعناى دقيق  را سازمان جنگ بدانيم ديگر نمى" ديكتاتورى"ست، زيرا اگرا

" جنگ داخلى"است، در حاليكه" نظم"مستلزم حاكميت و اعمال يك" دولت" بدانيم ، چرا كه"دولت"كلمه

بنابراين بر پايه .معنائى ندارد" حاكميت" و يك"نظم"بدون تعّدد قدرت، يعنى عدم استقرار يك 

 )دولت پرولتاريا("ديكتاتورى پرولتاريا"بايد بگوئيم" سازمان جنگ" بمعناى" ديكتاتورى"يفتعر

منتفى شده باشد،  )سازمان جنگى پرولتاريا(ديكتاتورى پرولتاريا"هنگامى بر قرار ميشود كه ضرورت

رى ديكتاتو"با تعريف  و تناقض. را در بر خواهد داشت" ديكتاتورى"در معناى كلمه  و اين تناقض

مورد نهم ("نقد برنامه گوتا"در  ماركس. خيزد بعنوان دولت دوره گذار نيز از همين جا بر مى" پرولتاريا

تواند چيزى جز ديكتاتورى  دولت نمى" ميگويد در دوره گذار به جامعه كمونيستى )نقل شده در باال

دولت بعنوان يك نهاد سياسى ، در جامعه سوسياليستى تا  يعنى از نظر ماركس." انقالبى پرولتاريا باشد

ترديدى نيست كه چنين . معناى خود را از دست نداده باشد، چيزى جز ديكتاتورى پرولتاريا نخواهد بود

جنگ "نباشد و گرنه بايد معتقد باشيم كه در تمام دوران گذار حالت" نظم"تواند سازمان  دولتى نمى

ً بر تعريف   قضظاهراً لنين خود باين تنا. وجود خواهد داشت" داخلى توجه ندارد، زيرا هرچند دائما

و نهادهاى   خودش  گيرد كه دولت كارگران، با قوانين خاص كند ولى هرگز نتيجه نمى خود پافشارى مى

بعبارت . پرولتاريا منتفى شده باشد"ديكتاتورى"، فقط هنگامى ميتواند بوجود آيد كه ضرورت اش قانونى

بنابراين تعريف او، بقول دريپر در . را كامالً مورد توجه قرار نميدهد  ديگر، لنين نتايج عملى تعريفش

" ديكتاتورى پرولتاريا"زيستى پوشيده دو مفهوم متفاوت از هم )٢٢(.حد يك طرح نظرى باقى ميماند

هاى زيادى  در تعريف لنين، بعدها آشفتگى" سازمان جنگى پرولتاريا"مفهوم"دولت دوران گذار"مفهوم

را همچون " ديكتاتورى پرولتاريا"كه خود او نيز (روى مدودف. آورد روى بوجود مىدر ادبيات شو

. شاهنظروف و ى. هاى گ ها را از نوشته هائى از اين آشفتگى نمونه)فهمد مى  شكل حكومتى خاص

تفاد از تعريف لنين، ميگويد منظور لنين سكراسين نقل ميكند كه براى آشتى دادن دو مفهوم متفاوت م

دوديت ديكتاتورى پرولتاريا بهر نوع قانون، قوانين بورژوائى بوده است و نه نفى قانونيت عدم مح

را كه در كنگره بيست و دوم حزب " دولت تمام خلق"بنظر من، نطفه تز معروف  )٢٣ (.سوسياليستى

ن از آن به نظر رسمى اين حزب تبديل گرديد، بايد در همي  فرموله شد و پس)١٩٦١در سال  (كمونيست

اين بود كه دست كم در سطح " دولت تمام خلق"زيرا هدف تز. نهفته در تعريف لنين جستجو كرد  تناقض

نظرى تمام مردم شوروى را شهروندان برابر تلقى كند و بنابراين وظيفه سركوب داخلى دولت را پايان 
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ديكتاتورى "نده يافته اعالم نمايد و در چهار چوب ايدئولوژى رسمى، اين نميشد مگر با بستن پرو

ديكتاتورى پرولتاريا كه از :"بهمين دليل در برنامه مصوب كنگره بيست و دوم گفته ميشد" . پرولتاريا

دوران سازى بازى   انقالب سوسياليستى زاده شده، با تامين پيروزى سوسياليسم در اتحاد شوروى، نقش

دولت ... از بين رفت )نيز(مقاومت آنهامحو شوند، وظيفه سركوب   كش بعد از اينكه طبقات بهره... كرد

دولت شروع كرد به فرا روئيدن به سازمان عمومى . سوسياليستى وارد دوره جديدى از تكامل خود شد

دمكراسى پرولترى هرچه بيشتر به دمكراسى سوسياليستى تمام مردم . زحمتكشان جامعه سوسياليستى

  )٢٤ (.فرا روئيد

 

" ديكتاتورى پرولتاريا"تعريف لنين مطرح ميشود اين است كه اگر سئوال ديگرى كه در رابطه با )٢

رابطه شهروندان بر چه مبنائى تنظيم ميشود؟ دولتى كه مبتنى بر هيچ   مبتنى بر هيچ قانونى نباشد، پس

ترديدى نيست كه منظور لنين . قانونى نباشد ناچار بر پايه  خودكامگى مطلق موجوديت خواهد داشت

خود   كش در مقابله با طبقات بهره" ديكتاتورى پرولتاريا"ن نيست، بلكه ميخواهد بگويدنفى هر نوع قانو

زيرا اوالً تعيين . بيند، اما حتى در اين حوزه نيز بايد قانونى وجود داشته باشد را مقيد بهيچ قانونى نمى

نه هر كارى است كه بايد بر مبناى يك قانون روشن صورت بگيرد و گر  كش عناصر طبقات بهره

ثانياً . ناميد، حتى اگر طرف مورد نظر كارگر باشد  كش مخالف دولت را ميشود فردى از طبقات بهره

. ترين جنگها نيز معموالً حدود و ثغورى رعايت ميشود، يا بهتر بگوئيم، بايد رعايت بشود حتى در خشن

كنند، ترديدى داشت؟  مىمثالً آيا ميشود در ضرورت و مطلوبيت قوانينى كه از اسيران جنگى حمايت 

ً تعميم دادن خشونتى كه معموالً در گرماگرم يك جنگ وجود دارد به  )بمعناى دقيق اين كلمه(ثالثا

آورد، مدودف بحق يادآورى ميكند كه حتى  هاى عادى، نتايج بسيار نامطلوب و خطرناكى ببار مى دوره

اى تفكيك مناطق جنگى از مناطق در گرماگرم جنگ داخلى،بلشويكها خود مقررات بسيار دقيقى بر

ديگر وضع كرده بودند و بعد از پايان جنگ داخلى، لنين اقدامات بسيار شديدى براى كنترل اعمال چكا 

ترديدى نيست كه درك لنين  )٢٥(هاى نظامى و رعايت دقيق قوانين شوروى انجام داد و كميته

اما . فهميدند، فرق داشت از اين اصطالح مى  و انگلس  با آن چيزى كه ماركس" ديكتاتورى پرولتاريا"از

نخست اينكه لنين تنها كسى نبود كه اين اصطالح را بمعنائى غير از : بكنيم  دو نكته را نبايد فراموش

فهميد، بلكه همانطور كه اشاره شد در اوائل قرن، تقريباً همه  بكار برده بودند، مى  و انگلس  آنچه ماركس

دوم اينكه لنين هرگز . فهميدند مى  مزبور را بمعناى شكل حكومتى خاص سوسيال دمكراتها اصطالح

  را با دمكراسى براى كارگران و زحمتكشان در تناقض  كش ضرورت اعمال ديكتاتورى بر طبقات بهره

عمومى او ندانيم، كه نبايد   هاى او را در دوره جنگ داخلى، شاخص اى گفته و همچنين اگر پاره. ديد نمى
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انقالبى آن و يا   ديكتاتورى پرولتاريا را ديكتاتورى طبقه كارگر ميدانست و نه ديكتاتورى بخش_بدانيم

، از  كش بنابراين ضمن تاكيد بر لزوم اعمال ديكتاتورى بر طبقات بهره. ديكتاتورى حزب پيشاهنگ آن

بدون چنين و اصوالً سوسياليسم را . كند ترين دمكراسى براى كارگران و زحمتكشان دفاع مى وسيع

:" نويسد مى ١٩١٦بهمين دليل است كه در اواخر تابستان . اى ناممكن ميداند دمكراسى گسترده

تواند انقالب سوسياليستى را به انجام  پرولتاريا نمى )١:سوسياليسم بدون دمكراسى ناممكن است زيرا

سم پيروز نميتواند بدون سوسيالي )٢رساند مگر آنكه از طريق مبارزه براى دمكراسى آنرا تدارك ببيند،

پژمردن دولت )مرحله(بكار بستن دمكراسى كامل، پيروزى خود را تحكيم كند و  بشريت را به

كه قرار _ به اينسا آرماند ١٩١٧از انقالب فوريه   اى كه چند روز پيش و يا در برنامه )٢٦("برساند

توضيح بدهد   ر سخنرانيشكند كه د مينويسد، توصيه مى_ است در باره پاسيفيسم سخنرانى كند

انقالب چگونه ميتواند صورت بگيرد، ديكتاتورى پرولتاريا چيست، چرا ضرورى است، چرا بدون "كه

با دمكراسى كامل و همه جانبه كامالً  )برخالف نظر عاميانه(مسلح ساختن پرولتاريا ناممكن است، چرا 

تر  دائماً بر لزوم  دمكراسى هر چه وسيعدر دوره بعد از انقالب فوريه نيز لنين  )٢٧("سازگار است؟

او در اين كتاب در . مشاهده كرد" دولت و انقالب"ورزد كه نمونه تفصيلى آنرا ميتوان در  تاكيد مى

بكار ميبرد و در اين موارد به معنائى " دولت كارگران" ديكتاتورى پرولتاريا را تقريباً معادل"مواردى

ديكتاتورى "كند كه  او با تاكيد يادآورى مى. شود دند، نزديك مىفهمي از آن مى  و انگلس  كه ماركس

ظاهر "اشكال سياسى بسيار زياد و متنوع"فرمول ثابتى نيست، بلكه در دوران گذار، به" پرولتاريا

او همچنين به . اشكال بسيار متنوعى پيدا ميكند"ديكتاتورى بورژوازى"ميشود، درست همانگونه كه

در  )٢٨(بينند مى"  تناقض"پرولتاريا را با دمكراسى در " ديكتاتورى"يكند كه سوسيال دمكراتهاحمله م

اين كتاب لنين همچنين بيشترين تاكيد را روى در هم شكستن ماشين دولتى بورژوائى كه راه را براى 

گشايد و نيز روند پژمردن دولت در سوسياليسم، يعنى امحاى خصلت آن  تر مى دمكراسى هر چه وسيع

همه اينها نشان ميدهد كه لنين دمكراسى را يكى از اجزاى حياتى . يك دستگاه سركوب ميگذاردبعنوان 

شمار  اما در دوره بعد از انقالب اكتبر كه دولت شوروى در محاصره دشمنان هار بى. سوسياليسم ميداند

يپر با او در اين دوره، بقول در. ميشود  براى موجوديت خود مبارزه ميكند، تاكيدات لنين عوض

از آنكه انقالب در اروپا بتواند به   يا سرنگونى نظامى انقالب روسيه، پيش: حركت ميكند" يا_يا"منطق

برخورد لنين با  )٢٩ (.دارى انقالب به قاره اروپا و نابودى سرمايه  كمك آن بيايد، يا گسترش

بررسى دالئل اين نظر در . نظر او تلقى شود  در اين دوره نبايد شاخص" ديكتاتورى پرولتاريا"مفهوم

سازد و حجم آنرا  نوشته حاضر ممكن نيست، زيرا ما را از هدف و موضوع اصلى اين نوشته دور مى

ديكتاتورى "ولى ترديدى نيست كه بررسى تفصيلى نظر لنين در باره . از حد معقول متورم ميكند  بيش
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ً دوره بعد از انقالب اكتبر، يكى از وظايف" پرولتاريا كنونى ما لنينيستهاست كه براى  مخصوصا

و من اميدوارم . تر ساختن هر چه بيشتر دركمان از دمكراسى و سوسياليسم بايد به آن بپردازيم منسجم

 .اى جداگانه باين موضوع بپردازم در نوشته

هاى محدودى،  فقط در  دوره  و انگلس  هاى ماركس گر چه در نوشته" ديكتاتورى پرولتاريا"اصطالح 

ها  با منظور معين بكار گرفته شده بود، و جز در برنامه حزب سوسيال دمكرات روسيه، در برنامهآنهم 

داغترين موضوع  و اسناد رسمى هيچ يك از احزاب سوسيال دمكرات وارد نشده بود، با انقالب اكتبر به

جهانى اين دريپر ميگويد شهرت . مورد مناقشه در ميان ماركسيستهاى انقالبى و رفرميست تبديل شد

اند، بلكه بخاطر نقشى است كه باين  آنرا بكار برده  و انگلس  اصطالح نه بخاطر اين است كه ماركس

او . اصطالح در انقالب اكتبر داده شد و حكومت بلشويكى خود را ديكتاتورى انقالبى پرولتاريا ناميد

تبر و حكومت شوروى در همچنين معتقد است كه منازعات ايدئولوژيك عظيمى كه بر سر انقالب اك

و تثبيت آن در معناى امروزى آن كه مترادف با استبداد و خود " ديكتاتورى"گرفت، در تغيير معناى

به انقالب اكتبر به   سوسيال دمكراتهائى كه در واكنش )٣٠ (.اى داشت تعيين كننده  گامگى است، نقش

شان اين  نداشتند و همه" اتورى پرولتارياديكت"خصومت با بلشويكها برخاستند، هيچ كدام درك درستى از

فهميدند و از اين نظر با بلشويكها اختالفاتى نداشتند،  مى" شكل حكومتى خاصى"اصطالح را بيانگر

آنها . انقالب سوسياليستى و قدرت گيرى پرولتاريا بود  مخالفت غالب آنها با ديكتاتورى نبود، بلكه با نفس

ً با آغاز جنگ جهانى او بودند و در فرستادن  ل به حمايت از دولتهاى بورژوائى خود پرداختهك غالبا

هاى بزرگترين آدمكشى تاريخ بشرى تا آنموقع، با اين دولتها همكارى كرده بودند،  كارگران به ميدان

بزرگى از كشورهاى اروپا را در بر ميگرفت بوحشت افتاده   انقالب جهانى كه بخش  اينك با خيزش

در ميان اينها كائوتسكى كه . اين انقالب بشوند  اى ميخواستند مانع از گسترش بهر شيوه بودند و با توسل

تر از ديگران بود، او هر چند  در آن موقع پرنفوذترين چهره سوسيال دمكراسى محسوب ميشد، شاخص

ل تر از جناح راست عم به جناح ميانى سوسيال دمكراسى تعلق داشت، ولى در مقابل بلشويكها خصمانه

كامالً تحريف " ديكتاتورى پرولتاريا"هاى كائوتسكى عليه بلشويكها، برخورد او با در نوشته. ميكرد

ديكتاتورى "اولين كسى نبود كه اصطالح  او حتى گاهى مدعى ميشود كه ماركس. گرايانه است

مثالً در حاليكه  .كند  را عوض  ها بارها مجبور ميشود نظراتش او در  اين نوشته. را بكار برد" پرولتاريا

ديكتاتورى پرولتاريا در معنائى كه "او خود را طرفدار )١٩١٨در سال ("ديكتاتورى پرولتاريا"در كتاب

صراحتاً  )١٩٢٣در سال (" انقالب پرولترى"آنرا بكار ميبرد، نشان ميدهد، در  ماركس

." ايد مردود شمرده شوداى براى عملى ساختن سوسياليسم ب ديكتاتورى پرولتاريا بعنوان وسيله"ميگويد

و همچنين با . ميرود كه حتى مفهوم طبقاتى دولت را كنار ميگذارد  ها تا آنجا پيش او در اين نوشته
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در  )٣٠ (.كند كه دولت سوسياليستى فقط بر پايه پارلمانى ميتواند شكل بگيرد دگماتيسم عجيبى ادعا مى

ديكتاتورى "وكزامبورگ است كه اصطالحمباحثات اين دوره، بنا به تحقيق دريپر، تنها روزال

او در انتقاد از . در نظر داشتند، بكار ميبرد  و انگلس  را در همان معنائى كه ماركس" پرولتاريا

با صداى سوسيال دمكراتهاى رفرميست كه در خصومت با انقالب   بلشويكها هرگز نمى گذارد صدايش

او ميگويد در شرايطى كه همه نيروهاى ضد انقالب . اند، در آميزد اكتبر به صفوف بورژوازى پيوسته

اند، تقاضاى دمكراسى كامل سوسياليستى از لنين و هم رزمان  براى خفه كردن دولت كارگرى متحد شده

از بلشويكها   او كامالً در اوردوى انقالب ايستاده است و انتقاداتش. او تقاضاى چيزى فوق انسانى است

ً با روح همرزمى با آن چنين " ديكتاتورى پرولتاريا"درك لوكزامبورگ از . ان در آميخته استعميقا

دمكراسى سوسياليستى چيزى نيست كه تنها در سرزمين موعود، بعد از ايجاد بنيادهاى اقتصاد :"است

اى  براى افراد شايسته  همچون نوعى هديه كريسمس )دمكراسى سوسياليستى(سوسياليستى آغاز گردد، 

دمكراسى . اند، نيست ا وفادارى از يك مشت ديكتاتورى سوسياليست حمايت كردهكه در دوره فترت ب

آن . هاى نابودى حاكميت طبقاتى و ساختن سوسياليسم آغاز ميگردد سوسياليستى همزمان با طلعيه

آن همان ديكتاتورى . تصرف قدرت از طرف حزب سوسياليسم آغاز ميشود  درست در لحظه

اما اين ديكتاتورى عبارتست از شيوه بكارگيرى دمكراسى و نه امحاى ! ىآرى ديكتاتور. پرولتارياست

دار و مناسبات اقتصادى جامعه بورژوائى كه  حمالت فعال و استوار به حقوق ريشه )عبارتست از(آن، 

تواند به انجام برسد اما اين ديكتاتورى بايد كار يك طبقه باشد و  بدون   آن يك دگرگونى سوسياليستى نمى

 )٣١ (...."يك اقليت كوچك رهبرى كننده بنام طبقهنه 

درونى دمكراسى سوسياليستى در اين   در دوره بعد از لنين با تثبيت محاصره اتحاد شوروى و ريزش

به معناى شكل حكومتى خاصى بكار ميرود و عمالً چيزى جز " ديكتاتورى پرولتاريا"كشور، اصطالح 

ً همه رهبران . شود مت تك حزبى از آن فهميده نمىنفى آزاديهاى سياسى و برقرارى يك حكو تقريبا

و . بلشويسم آنرا به چنين معنائى ميگيرند، از تروتسكى گرفته تا بوخارين و از كامنف گرفته تا رادك 

و امروز بدون مرزبندى قاطع با .  اين متاسفانه يكى از بنيادهاى نظرى استالينيسم را فراهم مى آورد

" ، انتقاد منسجم علمى و انقالبى از تجربه سوسياليسم موجود"اتورى پرولتارياديكت"چنين دركى از

اى كه اكنون آغاز ميشود  كمونيستى و كارگرى در دوره  تجديد سازماندهى جنبش. امكان ناپذير است

تنها از طريق مرزبندى با چنين دركى ميتواند، يك سازماندهى جدى در راستاى انقالب سوسياليستى 

در برنامه " ديكتاتورى پرولتاريا"ا توجه به آنچه گفته شد، بنظر من، استفاده از اصطالحب. باشد

  و انگلس  بمعنائى كه ماركس" ديكتاتورى پرولتاريا" ما براى آنكه بتوانيم از. سازمان، ديگر مفيد نيست

رزه كنيم، ديگر فهميدند، دفاع نمائيم و براى انقالب سوسياليستى و حاكميت طبقه كارگر مبا آنرا مى
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را ديگر " ديكتاتورى"اصطالح . نداريم" ديكتاتورى پرولتاريا"راهى جز صرفنظر كردن از اصطالح

بنابراين بكار بردن آن در چنين شرايطى جز اينكه فرصتى براى . فهمد كسى در معناى كالسيك آن نمى

ژوازى به حالت تدافعى بيندازد، تبليغات دشمنان ماركسيسم فراهم بياورد و ما را در مقابل نيروهاى بور

ديگر نه نشانه " سوسياليسم موجود"بى توجهى باين نكته مخصوصاً بعد از فروپاشى. فايده ديگرى ندارد

 .جدى بودن در مبارزه براى سوسياليسم، كه نشانه ناديده گرفتن الزامات اين مبارزه است

 :منابع

 

هاى  اى از تروتسكيست عاليت سياسى به شاخههال در يپر يك ماركسيست آمريكائى است كه در ف_١

آمريكائى تعلق داشت كه بخاطر اختالفشان با تروتسكى بر سر ماهيت طبقاتى دولت اتحاد شوروى، به 

ترين كار تحقيقى اوست  مهم" نظريه انقالب كارل ماركس. "شاختمان از تروتسكيسم بريدند. رهبرى ام

ديكتاتورى "چاپ شده و كتاب ديگرى بنام "مانتلى ريويو"كه سه جلد آن تا كنون از طرف انتشارات

در واقع تكمله جلد سوم كتاب اصلى او محسوب ميشود، متاسفانه هال " تا لنين  پرولتاريا از ماركس

 .درگذشت  ١٩٩٠را بچاپ برساند، در ژوئيه   درپير، بى آنكه بتواند دو جلد بعدى اثرش

د،پ مراجعه كنيد به كتاب دريپر، "د از كاربرد اصطالح براى توضيحات تفصيلى در باره اين مور_٢

 . ٢٣_٢٤  ص)كه در باال اسم آن آمده است(و نيز جلد مكمل آن ١٧٥_١٨٣  جلد سوم،ص

  و نيز ص١٨٤_٢١٣  براى توضيحات تفصيلى، مراجعه كنيد، به فصل دوازدهم همان كتاب ص_٣

  . جلد مكمل ٢٦.٢٤

 . ٢٦_٢٧  ، صو جلد مكمل ٢٢٦.٢١٤  همانجا، ص_ ٤

 . ٢٧_٢٨   و نيز مكمل، ص ٢٤٢_٢٤٨  همانجا، ص_٥

 . ٣١   و نيز جلد مكمل،ص ٢٩٢_٢٩٥  همانجا، ص_ ٦

 .٣١_٣٢و نيز جلد مكمل،  ٢٩٥_٢٩٦  همانجا، ص_ ٧

 .٣٢_٣٣   و نيز جلد مكمل، ص ٢٩٦_٢٩٨  همانجا، ص_٨

 .٣٣_٣٤  و نيز جلد مكمل، ص ٣٠٢_٣٠٣  همانجا، ص_٩

 .٣٤_٣٥  و نيز جلد مكمل،ص ٣٠٣_٣٠٦  صهمانجا، _ ١٠

 . ٣٦   و نيز جلد مكمل،ص ٣٠٩_ ٣١٠  همانجا، ص_ ١١

 . ٣٦_ ٣٧   و نيز جلد مكمل ص ٣١٥_٣١٧  همانجا،ص_١٢

 .٣٧_٣٩  و نيز جلد مكمل،ص ٣١٧_٣٢٣  همانجا، ص_١٣

 . ٢٦و٢٣و نيز جلد مكمل،  ٢١٢و ١١١  همانجا، ص_ ١٤
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يق درپير در باره كلمه ديكتاتورى و تغييرات در معناى آن از قرن براى اطالع تفصيلى از تحق_ ١٥

 ١١_٢٣  و خالصه آن در جلد مكمل، ص ١١_١٠٨  اول همان كتاب ص  هيجدهم به بعد به بخش

 .مراجعه شود

 . ٣٠٢_٣٠٣ و  ٣٠١  همانجا، ص_١٦

 .٤٤_٤٧   ص.....تا لنين  ديكتاتورى پرولتاريا از ماركس:"دريپر_ ١٧

 .٤٩_٥١  ، صهمانجا_١٨

نوشته روى مدودف، از انتشارات "لنينيسم و سوسياليسم غربى"، و نيز٦٥  همانجا، ص_١٩

 . ٣١.و ٣٠  ،ص١٩٨١ورسو،

 . ٤٥  همانجا،ص_ ٢٠

جلسات كنگره دوم حزب سوسيال  ترجمه فارسى بخشى از صورت_"بحث در باره برنامه"_٢١

 . ٥١_٥٢   ، صدمكرات روسيه، ترجمه آرمان، از انتشارات راه كارگر

 . ٢٢  ،ص٦كليات لنين، ج "برنامه  نويس  يادداشتهائى بر نخستين پيش"_٢٢

 . ٨٩   ،ص"تا لنين  ديكتاتورى پرولتاريا از ماركس"_٢٣

 . ٢٤٤ و ٤٦و  ٢١٦  ،ص١٠و نيز كليات لنين،ج ٨٨_٩٠:  همانجا، ص_٢٤

 . ٣٤١_٣٦١   ،ص٣١،كليات لنين،ج "كمك به تاريخ مساله ديكتاتورى"_٢٥

   ،ص٨در باره شركت سوسيال دمكراتها در يك حكومت موقت انقالبى؛،كليات لنين،ج   گزارش"_٢٦

٣٨٥ . 

 . ٩١   ،ص"تا لنين  ديكتاتورى پرولتاريا از ماركس"_٢٧

 .٤٧_٤٨   ،ص"لنينيسم و سوسياليسم غربى:"مدودف_٢٨

ها و  قطعنامه"موعهمصوب كنگره بيست و دوم در مج"برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروى"_٢٩

سالهاى ( ٤،ج ١٩٧٤، "، انتشارات دانشگاه تورنتو"تصميمات حزب كمونيست اتحاد شوروى

 .٢٣٤   ، ص) خروشچف

 .٥١_٢٥  ، ص"لنينيسم و سوسياليسم غربى:"مدودف_ ٣٠

كاريكاتورى از "، به نقل از٩٤  ،ص"تا لنين  ديكتاتورى پرولتاريا از ماركس:" در يپر_ ٣١

 .٧٤  ،ص٢٣كليات لنين،ج ، "ماركسيسم

 

 

  



١٣٥ 

  

 

  دهمفصل 
  
 

 

  دمكراسى و نظريه طبقاتى دولت 
 

 

حاكميت طبقه "چيزى جز" ديكتاتورى پرولتاريا"از  و انگلس  همانطور كه ديديم ، منظور ماركس

اى از مخالفان ماركسيسم درست همين مفهوم را مهمترين عامل ناسازگارى  نبود اما عده" كارگر

جهان "اين روزها كه دشمنان ماركسيسم و رهبران و مدافعان  سى ميدانند، بويژهماركسيسم با دمكرا

بردارى را  آمده منتهاى بهره  ميكوشند از فرصت طالئى پيش" شبح كمونيسم"براى رهايى از " آزاد

فراريان از . دفن كنند" سوسياليسم موجود"بكنند و هر طور شده ماركسيسم را هم در زير آوار فروپاشى

حاضرند دست بيعت حتى بسوى "مكانى در آقتاب"پرچم انقالب، براى بدست آوردن باصطالحزير 

اى تو را همچون دشمن  كافى است تا عده"حاكميت طبقه كارگر "شيطان هم دراز بكنند، سخن گفتن از 

و اين نعل وارونه زدن چنان مد روز شده كه از عمله واكره . قسم خورده آزادى و دمكراسى بنگرند

اند،  از نيم قرن در كشور ما به حرفه پر آب و نان سالخى آزادى اشتغال داشته  طنت پهلوى، كه بيشسل

گرفته تا ليبرال جماعتى كه در تمام تاريخ معاصر ايران جز موج سوارى و يافتن فرمولهائى طالئى 

با همه تالشهاى؛  اند و كسانيكه هاى خودكامه سابق و الحق، هنر ديگرى نداشته براى تعديل مزاج رژيم

و اسالم  امام خمينى، بطور ناخواسته با تيپاى واليت " سوسياليسم علمى"جسورانه شان براى آشتى دادن

فقيه به صفوف اپوزيسيون پرتاب شدند و اكنون به جان آمده از فراق يار و ديار ميكوشند كارنامه 

با نامى ديگر به دامن جمهورى اسالمى در و لنين ببندند و يكبار ديگر و   ماركس  شان را به ريش گذشته

حرف تمام . نامند را مترادف با نابودى دمكراسى مى" حاكميت طبقه كارگر"صدا  همه يك: آويزند

دمكراسى بدون برابرى حقوقى : مخالفان رنگارنگ ماركسيسم را در اين باره ميتوان چنين خالصه كرد

صور است، در حاليكه الزمه حاكميت طبقاتى، تمايز مردم، يعنى همه شهروندان يك كشور، غير قابل ت

حقوقى افراد طبقه حاكم از افراد طبقات ديگر است و بنابراين دمكراسى، يعنى حاكميت مردم، با 

اشتباه اول . اما اين انتقاد بر ماركسيسم بر دو اشتباه مهم استوار است. حاكميت طبقاتى آشتى ناپذير است

كسيسم طرفدار حفظ حاكميت طبقاتى است يا ميخواهد به نفع حاكميت طبقه اين است كه گمان ميشود مار

در حاليكه براندازى حاكميت طبقاتى يكى از مهمترين هدفهاى . كارگر به حاكميت مردم پايان بدهد

در حاليكه تا طبقات . و اشتباه دوم خالصه كردن حاكميت مردم به اعالم حقوقى آنست. ماركسيسم است
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توضيح . روئى طبقاتى وجود دارد، برقرارى حاكميت واقعى مردم امكان ناپذير استمتخاصم و رويا

  .چند نكته مساله را روشنتر ميسازد

 

  مفهوم طبقاتى دولت  
 
 

هاى  يكى از شرايط دستيابى به آزادى و حاكميت مردم اين است كه بپذيريم سياست نيز مانند همه جنبه

ر اين نكته ظاهراً ساده و بديهى را قبول داشته باشيم بايد بپذيريم اگ. اى قانونمند است ديگر هستى، حوزه

از ميان " موعظه حسنه" آيد و نه خودكامگى و زورگوئى با  كه نه آزادى صرفاً با نيت خير بدست مى

در باره   نظريه ماركس. ها را جستجو كنيم ميرود، و بنابراين بايد منشا و علل استبدادها و دمكراسى

اين نظريه با روشنائى انداختن به . آورد بست علمى محكمى براى اين جستجوها بوجود مىدولت، دار

گيرى، شرايط وجودى و كاركرد اصلى دولت، نشان ميدهد كه دولت صرفاً نهادى براى اداره  منشا شكل

آيد و كاركاركرد اصلى آن حفظ  گيرى طبقات اجتماعى بوجود مى عمومى جامعه نيست، بلكه با شكل

دار  اين نظريه، پندار رايج و ريشه. م طبقاتى و پاسدارى از منافع و امتيازات طبقات مسلط استنظ

عمومى در باره دولت را بى اعتبار ميسازد، بنابراين طبيعى است كه با مقاومت آن روبرو گردد و به 

مين محكم زير عمومى كه باور نميكرد ز" عقل سليم"در واقع براى آن . آسانى و بدرستى فهميده نشود

را در مغرب ميديد بچرخد، و   را در مشرق و فرو رفتنش  ، دور خورشيدى كه هر روز بر آمدنش پايش

و درك درست نظريه   بنابراين صدها سال در مقابل نظريه خورشيد مدارى كوپرنيك ايستاد، پذيرش

و زور و همچنين  كه در اينجا پاى منافع صاحبان زر  بخصوص. طبقاتى دولت كار آسانترى نيست

علماى رسمى، بيشتر از ماجراى بهم ريختن رابطه زمين و آسمان، در ميان است، پندار رايج در باره 

دولت، جامعه را بدون نهاد قهرى كه بر فراز آن وجود داشته باشد، همانقدر غير قابل تصور ميداند كه 

پندار، استبداد و خودكامگى چيزى  بر مبناى اين. انسان را بدون مغزى كه در جمجمعه او جاى دارد

از يك اختالل در كاركرد طبيعى دولت نيست، اختاللى كه در نتيجه سوءاستفاده كسانيكه تصدى   بيش

بنابراين كافى است راههاى سوءاستفاده از قدرت سياسى را . آيد اداره دولت را بعهده دارد، بوجود مى

به . اده عمومى جامعه و مركز هدايت كننده آن عمل كندبه روى متصديان آن ببنديم، تا دولت همچون ار

عبارت ديگر، با برقرارى دمكراسى سياسى، هر نوع اختالل در روابط سياسى از ميان ميرود و دولت 

هاى  بنابه اين درك، در دمكراسى. يابد بعنوان تجسم اراده عمومى جامعه، كاركرد طبيعى خود را باز مى

اما اين توضيح در باره دولت ... ست جز تجسم اراده عمومى جامعهغربى معاصر، دولت چيزى ني

هر بنا را بنائى : در باره خلقت عالم" قرآن و شرعيّات"همانقدر قانع كننده است كه توضيح معلمهاى 
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فهميد  اى وجود ندارد ساختمانى ببينيد بالفاصله مى ساخته است، حتى اگر در وسط بيابانى كه هيچ جنبنده

اى نداشته باشد و  جهان به اين بزرگى نميتواند سازنده  كسى، بمنظورى آنرا ساخته است، پسكه روزى، 

معموالً بچه بازيگوشى با اين سئوال " قرآن و شرعيات"  و در هر كالس. بدون منظورى خلق شده باشد

؟ باعث همهمه و زمزمه كنگى ميشود كه براى هيچ "خدا را كى خلق كرده است  پس" معروف كه 

. خوشايند نيست زيرا نشان ميدهد كه مساله آنقدر كه او نشان ميدهد، ساده نيست" قرآن و شرعياتى"معلم

رابطه : اى وجود دارد و آن اين است  براى نظر رايج در باره دولت نيز چنين سئوال سادة كالفه كننده

هد كه نظر رايج در باره دولت با اقتصاد چيست؟ مختصر تاملى در اين سئوال ساده كافى است تا نشان د

آيا روابط سياسى ميان شهروندان يك كشور بى ارتباط . دولت تا چه حد نامعقول و غير قابل دفاع است

با روابط اقتصادى ميان آنها شكل ميگيرند و حل و فصل ميشوند؟ اگر پاسخ به اين سئوال منفى است، 

اقتصاد امكان اعمال اراده برابر در قلمرو آيا ميتوان پذيرفت كه شهروندان بشدت نابرابر در قلمرو 

  سياست را دارند؟ مثالً آيا در سياست آلمان متحد امروز، يك كارگر آلمان شرقى كه زمين زير پايش

ميلرزد، همانقدر امكان اعمال اراده دارد كه يكى از صاحبان صنايع آلمان كه اين روزها بشدت مشغول 

اسم خودشان هستند؟  يا مثالً آيا در حفظ حكومت دهساله مارگارت تدوين قباله مالكيت آلمان شرقى به 

كارگران ايرلند و اسكاتلند _ اين گهواره پايدارترين دمكراسى ليبرالى جهان ما_ تاچر بر انگلستان

لندن؟ پاسخ ماركسيسم به اين مساله به   شان را داشتند كه گردانندگان بورس همانقدر امكان بيان اراده

نخستين نكته مهمى كه با . ى قانع كننده و روشنگر است و به لحاظ تاريخى جامع و مستندلحاظ تحليل

مفهوم طبقاتى دولت در روشنائى قرار ميگيرد، منشاء شكل گيرى دولت بعنون نهاد قهر نشسته بر فراز 

ه اى نيست و جامع اولين كسى بود كه نشان داد دولت عنصر ذاتى هر جامعه  ماركس. جامعه ميباشد

ظهور . بدون دولت نه تنها قابل تصور است بلكه در مرحله معينى از تكامل اجتماعى واقعاً وجود دارد

امكان   اى مستقل از علوم اجتماعى ديگر تا حدى در نتيجه همين كار ماركس علوم سياسى بعنوان شاخه

سياسى از روابط  روابط  زيرا با اين كار اوالً تعريف قدرت سياسى و تشخيص )١ (.پذير شده است

ً بررسى رابطه دولت با جامعه امكان پذير ميگردد قدرت "ى بررسى مقايسه. اجتماعى ديگر، و ثانيا

طبقاتى و طبقاتى نشان ميدهد كه اين قدرت فقط در جوامع طبقاتى خصلت   در جوامع پيش" عمومى

درست هنگاميكه " رت عمومىقد" و اين. يعنى با تكيه بر اجبار مبتنى بر زور كار ميكند. سياسى دارد

بعبارت ديگر، آنچه دولت . در معناى دقيق اين كلمه تبديل ميشود_ خصلت سياسى پيدا ميكند، به دولت

طبقاتى متمايز ميكند، خصلت سياسى آن، يعنى اتكاء آن   موجود در جوامع پيش" قدرت عمومى "را از

نوز جماعت اوليه شكاف بر نداشته و به طبقاتى كه ه  در جوامع پيش. به اجبار مبتنى بر زور است

واحدهاى خصوصى تجزيه نشده است، افراد عموماً منافع جمع را جدا از منافع خود و در مقابله با آن 
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از هر چيز يك فشار و   نمى بينند و آنچه آنان را به رعايت بايدها و نبايدهاى جمعى وا ميدارد، بيش

ها و گروههائى با منافع  اوليه شكاف بر ميدارد و به پارهاما هنگاميكه جماعت . اجبار درونى است

بيان منافع و اراده كل جمع نيست و بنابراين " قدرت عمومى"متفاوت و متضاد تقسيم ميشود، ديگر 

در نتيجه، كاركرد . اخالقى ناشى از وابستگى افراد به جمع كار كند_ نميتواند با تكيه بر اجبار ارزشى

رون بر افراد وارد شود، يعنى اجبار مبتنى بر زور براى وادار كردن آنها به فشارى كه بايد از بي

ديگر نمتواند " قدرت عمومى"اما اگر . ضرورت پيدا ميكند" قدرت عمومى"رعايت بايدها و نبايدها

بدون تكيه بر اجبار مبتنى بر زور كار كند، اين اجبار مبتنى بر زور بنا به طبيعت خود بايد از طبق 

اين نهاد . اى اعمال شود، نهادى كه خود را بر فراز جامعه قرار ميدهد و بر آن فرمان ميراند ويژهنهاد 

سياسى شده را كه " قدرت عمومى"بلكه فقط" قدرت عمومى" نه هر  پس. است كه دولت ناميده ميشود

قهر سازمان  يعنى_ در مرحله معينى از تكامل اجتماعى شكل ميگيرد، با تكيه بر اجبار مبتنى بر زور

افراد جامعه را به رعايت بايدها و نبايدها واميدارد و با تكيه بر همين قهر سازمان يافته خود را _ يافته

بعبارت ديگر، قهر سازمان يافته الزمه وجودى دولت . نشاند، ميتوان دولت ناميد بر فراز جامعه مى

مفهوم قهر سازمان يافته ناممكن است و هر تعريف علمى از دولت و روابط سياسى بدون توجه به 

بهمين دليل تصادفى نيست كه همه آنهائى كه با نظريه ماركسيستى دولت مخالفند، تعريف دولت و . است

البته بايد توجه داشت كه تاكيد بر مفهوم قهر سازمان يافته بمثابه . مييابند  سياست را دشوار و متناقص

دولت   اساس. هميشه با شمشير آخته بر جامعه فرمان ميراندچكيده دولت، به معناى اين نيست كه دولت 

طرف دولت به عوامل  جز قهر نهادى شده چيز ديگرى نيست، ولى ميزان استفاده از قهر عريان از 

استفاده از قهر عريان ضرورتاً بمعناى تضعيف دولت بعنوان نهاد قهر   و كاهش. متعددى بستگى دارد

ً باين . بمعناى تثبيت اقتدار آن باشد ممكن است  نيست بلكه بر عكس زيرا گروه تحت سلطه گاهى دقيقا

دليل بدون مقاومت به بايدها و نبايدهاى تعيين شده از طرف دولت گردن ميگذارد كه مقاومت را ناممكن 

قهر عريان دقيقاً بمعناى تثبيت و تفوق سازمانيافته است و نه   و بى ثمر ميداند در چنين مواردى كاهش

ً بيانگر مقاومت گروه تحت سلطه و حتى جنگ   ف آن، همانطور كه افزايشضع قهر عريان قاعدتا

بعبارت ديگر قهر . اما اگر بپذيريم كه منشاء دولت را در روابط اجتماعى بايد جستجو كرد. داخلى است

كه قهر  آورد، بلكه پيدائى طبقات و مبارزه طبقاتى است سازمان يافته نيست كه طبقات را بوجود مى

اى نيست كه زورمندان براى انقياد  بنابراين دولت محصول توطئه. سازمان يافته را ضرورى ميسازد

در آوردن ضعفا طراحى كرده باشند، بلكه يك نهاد ضرورى است كه در مرحله معينى از تكامل 

خود را  آيد و تا طبقات اجتماعى و مبارزه طبقاتى وجود دارد، ضرورت وجودى اجتماعى بوجود مى

. ى است كه با مفهوم طبقاتى دولت در روشنائى قرار ميگيرد اين دومين و مهمترين نكته. حفظ مى كند
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را بر " نظم " اين بدان معناست كه اوالً در جامعه طبقاتى بدون دولت، يعنى نهاد قهر سازمان يافته كه 

ً اين  )٢ (.پاشد ىقرار سازد، جامعه در جريان روياروئى طبقاتى در حال ستيز از هم م " نظم"ثانيا

چيزى نيست جز پاسدارى از شرايط حاكميت يا سيادت طبقه مسلط و بنابراين دولت نه داورى بيطرف 

ً اين بنا به " نظم"در ميان طبقات بلكه نهادى است براى پاسدارى از نظم مطلوب طبقه مسلط، ثالثا

ن حفظ ميشود، و بنابراين قهر سازمان يافته و نيازهاى يك نظام توليدى معينى شكل ميگيرد و بر پايه آ

كشى طبقاتى و در نتيجه ستيز طبقاتى،  نظم طبقاتى را بدون از ميان بردن نظام توليدى مبتنى بر بهره

طبقاتى ضرورت " نظم"رابعاً دولت كه بمثابه قهر سازمان يافته، يا ضرورت يافتن. نميتوان از بين برد

شدن نظم طبقاتى و از بين رفتن آن، معناى خود را از دست ميدهد و  با غير ضرورى. پيدا كرده است

اندازد، قانونمندى حاكم بر  و نكته سومى كه مفهوم طبقاتى دولت بر آن روشنائى مى. از بين ميرود

با روشن شدن اين حقيقت كه كاركرد اصلى دولت پاسدارى از شرايط حاكميت . تحول خود دولت است

زيرا اگر بپذيريم كه دولت بخاطر . ل اصلى در تحول دولت نيز روشن ميگرددطبقه مسلط است، عوام

نياز به اعمال اجبار مبتنى بر زور ضرورت پيدا ميكند، روشن است كه متناسب با تغيير شيوه و دامنه 

مثالً در يونان باستان كه . اعمال اين اجبار در نظامهاى توليدى مختلف ، خود نيز نميتواند تحول نيابد

نظام توليدى عمدتاً بر كار بردگان تكيه داشت، دادن حق راى به بردگان جز متالشى كردن نظام توليدى 

طالئى دمكراسى آتن ، هيچ متفكر  بنابراين حتى در اوج دوران . آن نميتوانست نتيجه ديگرى داشته باشد

سوم جمعيت آن، دفاع  بزرگ يونانى بفكر اين نيفتاد كه از اعطاى حق شهروندى به بردگان، يعنى دو

ترين  آشام مزدبگير تكيه دارد، حتى خون" آزاد"دارى كه بر كار كارگر اما در نظام توليدى سرمايه. كند

" حقوق طبيعى"گاههايشان مخالفانشان را مثله ميكنند نيز ظاهراً از خودكامگانى كه در خلوت شكنجه

از اينرو با مفهوم طبقاتى . بينند مى نمىانسان سخن ميگويند و دليلى براى مخالفت با حق راى عمو

دولت مبناى محكمى براى طبقه بندى و دوره بندى علمى دولت بوجود ميآيد و تعيين خصلت اصلى و 

براى دستيابى به درك . امكان پذير ميگردد  در رابطه با آن و در كنار آن، مختصات هر دولت مشخص

هاى رايج در اين مورد، الزم است به  ين بردن بدفهمىدرستى از مفهوم طبقاتى دولت و نيز براى از ب

 :نكات زير توجه داشته باشيم

مفهوم طبقاتى دولت بمعناى اين نيست كه سركوب طبقات فرو دست و دفاع از شرايط حاكميت و _ ١

طبقه حاكم بر آنكه بتواند از شرايط سيادت خود . دولت است  سيادت طبقه مسلط تنها وظيفه و تنها نقش

اع كند، ناگزير است يك رشته نيازهاى عمومى جامعه را نيز بر آورده سازد، نيازهائى كه بى توجهى دف

توانند به توان كار  داران نيز نمى ترين برده حتى خشن. به آنها موجب از هم پاشيده شدن جامعه ميگردد

است از حداقل سالمت و زيرا هر برده براى اينكه كار كند، الزم . هاى خود بى توجه باشند كردن برده
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بعالوه هر برده جزئى از . از او ميخواهد برخوردار باشد  توانائى الزم براى انجام كارى كه اربابش

محسوب ميشود و بنابراين از بين رفتن يا از كار افتادن او خسارتى است بر دارائى   دارائى اربابش

هيچ طبقه حاكمى   كشى است، پس بهره ترين شكل ارباب، اگر چنين مالحظاتى از الزامات حتى خشن

ً نمى. اعتنا بماند نميتواند به آنها بى اى كه او بر آن فرمان  تواند بگذارد جامعه هيچ طبقه حاكمى قاعدتا

زيرا در آنصورت پايه فرمانروائى خود را از دست خواهد . ميراند به نابودى و ناكارآئى كشيده شود

شرق باستان با آنكه خود كامگى دولت و بى حقى مردم حد و مرزى  در" استبداد آسيائى"مثالً در. داد

در اشاره باين نكته . ندارد، حفظ نظام آبيارى و حفظ راهها جزو وظايف ثابت دولت محسوب ميشود

حكومتى وجود داشته   از زمانهاى خيلى قديم، عموماً در آسيا فقط سه بخش:" ميگويد  است كه ماركس

. كارهاى عمومى  جنگ يا غارت خارجى، و باالخره بخش  ارت داخلى، بخشماليه يا غ  بخش: است

هاى وسيع بيابان كه از صحرا، از عربستان، ايران ، هند و  شرايط جوى و سرزمينى، بويژه گستره

تاتارستان تا بلندترين مناطق كوهستانى آسيا گسترده شده است، آبيارى مصنوعى بوسيله كاريزها و 

اين ضرورت اساسى براى استفاده صرفه جويانه ... يه كشاورزى شرقى ساخته استمخزنهاى آب را پا

بردارى خصوصى را آنگونه كه در فنالند و ايتاليا به اتحاد  و مشترك از آب كه در غرب بهره

از آن گسترده كه   از آن پائين بود و وسعت سرزمينها بيش  تمدن بيش( سطح)واميداشت، در شرق كه

اگر  )٣ (..."ه را بوجود آورد، مداخله قدرت تمركز يافته حكومت را ضرورى ميساختاتحاد داوطلبان

در شرق باستان دولت براى حفظ بنيادهاى موجوديت خود ناگزير بوده يك سلسله وظايف عمومى را 

مثالً در . تر است دارى معاصر اين ناگزيرى بسيار گسترده نيز بعهده بگيرد، بى ترديد در جامعه سرمايه

هاى اساسى اقتصاد هر كشور محسوب ميشود، آيا طبقه حاكم  رايطى كه نيروى كار ما هر يكى از پايهش

ميتواند بدون توجه به الزامات توليد و بازتوليد نيروى كار ماهر، شرايط سيادت و حاكميت خود را حفظ 

بياد )ظام عالم تلقى ميشددوز بهم ريختن ن خواندن فرزند يك پنبه  مثالً درس" استبداد شرقى"كند؟ اگر در

دارى امروز،  در جامعه سرمايه( دوز پولدار و پادشاه ساسانى را در شاهنامه فردوسى بياوريد قصه پنبه

براى طبقه حاكم باندازه سازمان دادن شبكه ( حتى رايگان)و گاهى   عمومى  سازمان دادن آموزش

ته هيچ يك از اين كارها بدليل وجود دولت الب. آور است آبيارى براى طبقات حاكم شرق باستان الزام

كاركرد اصلى و دليل وجودى دولت، بى ترديد همان پاسدارى از حاكميت و سيادت طبقه مسلط . نيستند

بحث بر سر اين نيست كه دولت وظايف   پس. است و هر وظيفه ديگر فرع آن و در خدمت آن قرار دارد

بحث بر سر اين است كه . وظايف غير طبقاتى دولت نيستغير طبقاتى هم دارد يا نه، ماركسيسم منكر 

وظيفه اصلى و دليل وجودى دولت همان وظيفه طبقاتى آن است و وظايف ديگر فرع آن و در خدمت 

اينها )٤ (.اى طبقاتى انجام ميدهد آن قرار دارند، وظايفى كه آنها را هم با تحريفات طبقاتى و بشيوه
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بعبارت ديگر اين نوع وظايف قبل . طى ضرورى با وجود دولت نداردوظايفى هستند كه وجودشان ارتبا

اين . اند و بعد از امحاى آن بعنوان يك نهاد سياسى نيز وجود خواهند داشت دولت وجود داشته  از پيدايش

كارهاى عمومى يعنى وظايف كه انجام _ اول: نوع وظايف را ميتوان به سه فقره كلى زير تقسيم كرد

طبقاتى براى مبارزه با طبيعت ميبايست   جوامع پيش. موجوديت جامعه ضرورت دارد آنها براى حفظ

گيرى  كه بدون يك قدرت تصميم ) شكار و آبيارى و كشاورزى و غيره(كارهائى را سازمان ميدادند 

در جامعه طبقاتى دامنه چنين كارهائى بسته به درجه تكامل نظام توليدى . عمومى انجام آنها ناممكن بود

 .يابد و دولت ناگزير است انجام آنها را بعهده بگيرد مى  گسترش

طبقاتى نيز ناگزير   ترين جوامع پيش كارهاى مربوط به تنظيم رابطه با جوامع ديگر، حتى ابتدائى_ دوم

هاى ديگر قرار  هاى ديگر داشته باشند و آنها گاهى در حالت جنگ با جماعت بودند روابطى با جماعت

اين كارها . گيرى عمومى صورت ميگرفت سازماندهى آن نيز از طريق يك قدرت تصميمميگرفتند كه 

تر ميشوند و طبقات حاكم  نيز در جوامع طبقاتى متناسب با تكامل نظام توليدى مسلط بسيار گسترده

ً با  كشورهاى مختلف در رقابت و مبارزه با همكارى با همديگر كارهائى انجام مى دهند كه ضرورتا

طبقاتى درون هر كشور پيوند مستقيم ندارند بلكه بسته به موقعيت هر كشور ضرورت پيدا روابط 

شان را با كشورهاى ديگر هميشه با توجه به رابطه شان  كنند ولى البته طبقات حاكم هر كشور رابطه مى

و حل و كارهاى مربوط به تنظيم روابط افراد جامعه _ سوم. با طبقات فرودست كشور خود تنظيم ميكنند

طبقاتى نيز ميان افراد جامعه اختالفات و خصوصيتهائى بروز  فصل اختالفات آنها، در جوامعه پيش

شد، موجب از هم پاشيدن جماعت اوليه  ميكرد كه اگر از طرف يك قدرت عمومى حل و فصل نمى

ر بمراتب ترى با همديگر دارند، تنظيم آن، كا در جوامع طبقاتى كه افراد روابط پيچيده. ميگرديد

ً به روابط طبقات بستگى ندارند، گرچه البته اين  گسترده ترى ميطلبد، همه اين نوع كارها ضرورتا

اين سه  )٥ (.كارها را نيز دولت با توجه به منافع طبقه حاكم و در خدمت تحكيم سيادت او انجام ميدهد

ر چند طبقات حاكم اين وظايف ه. اى موضوعيت دارند گروه كلى وظايفى هستند كه قاعدتاً در هر جامعه

الشعاع وظيفه اصلى دولت قرار ميدهند و در اجراى آنها نيز به تحكيم موقعيت طبقاتى  را هميشه تحت

آورد كه دولت از  پردازند، ولى خصلت غير طبقاتى اين وظايف معموالً اين توّهم را بوجود مى خود مى

با استفاده از همين توهم . ومى جامعه را بيان ميكندلحاظ طبقاتى نهاد بيطرفى است و اراده و منافع عم

است كه مخالفان ماركسيسم به نظريه طبقاتى دولت حمله ميكنند و ميكوشند با اشاره به اين نوع وظايف 

اصلى دولت را كه مورد تاكيد ماركسيسم است، بى اهميت يا تصادفى جلوه دهند و يا حتى   فرعى، نقش

توانند ضرورت وجودى دولت را بعنوان  ليكه هيچ يك از اين وظايف فرعى نمىدر حا. كامالً انكار كنند

 .يك نهاد قهر سازمان يافته توضيح بدهند
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تاكيد بر قهر سازمان يافته در تعريف دولت، بمعناى خالصه كردن دولت در دستگاههاى قهر _ ٢

گرچه قهر سازمان . حفظ كندتواند حاكميت خود را  هيچ طبقه حاكمى صرفاً با تكيه بر قهر نمى. نيست

يافته الزمه هر سلطه طبقاتى است، ولى خود چيزى نيست جز بازتاب تضادهاى موجود در نظام 

هاى  و بنابراين هر سلطه طبقاتى قبل از هر چيز در محدوده ظرفيت. توليدى كه بنياد سلطه طبقاتى است

تواند يك سلطه طبقاتى  ها هيچ قهرى نمى ماند و فراتر از اين ظرفيت يك نظام توليدى معين پا برجا مى

نيروى "را " قدرت دولت" و در اين معناست كه ماركس )٦( .معين را براى مدتى طوالنى حفظ كند

بازتاب نيازهاى اقتصادى طبقه كنترل "از آن بعنوان  نامد، و اِنگلس مى" متمركز و سازمان يافته جامعه

بعالوه هر دولتى نه تنها ناگزير است براى اعمال قهر  )٧(.يكندياد م" كنده توليد، در شكلى تمركز يافته

بر حق، عادالنه و معقول دفاع كند، بلكه همچنين قاعدتاً " نظم"توجيهى بتراشد و از آن بعنوان الزمه يك

زيرا فقط از اين طريق است كه ميتواند خود را بر فراز جامعه قرار دهد و . ميكوشد آنرا پوشيده نگدارد

در تاكيد بر . تجسم اراده عمومى جامعه، و نهادى بيطرف در رابطه با طبقات مختلف جلوه دهدهمچون 

نامد و دولت را  همين حقيقت است كه آنتونيو گرامشى هر سلطه طبقاتى را هژمونى زره پوشيده مى

باشد، نا بندى نشده  زورى كه با هژمونى عايق)٨(.اى از زور و ايدئولوژى ، قهر و رهبرى ميداند آميزه

كارآ و شكننده است و ايدئولوژى بدون آنكه زره بتن كند نميتواند ايدئولوژى طبقه حاكم، يعنى 

بنابراين در هر دولتى قهر سازمان يافته، يعنى هسته مركزى دولت، . ايدئولوژى مسلط بر جامعه باشد

تيغ برهنه بر كشيده شده است و   ضخيمى كه چيزى جز ايدئولوژى مسلط نيست ، پيچيده  درالى پوشش

تر  هاى بحرانى و حالت جنگ داخلى، سلطه طبقات حاكم را نه فقط محكم از اين نيام جز در دوره

بهمين دليل در كاركرد طبيعى هر دولت دستگاههاى . پذيرتر ميسازد و آسيب  كند، بلكه شكننده نمى

و در اعمال حاكميت طبقاتى، سركوب و زور در پيوند ضرورى با دستگاههاى ايدئولوژيك كار ميكنند 

كاركرد اصلى . دستگاههاى سركوب آن نيست  تر از نقش دستگاههاى ايدئولوژيك دولت كم اهميت  نقش

دستگاههاى ايدئولوژيك دولت، دادن آگاهى وارونه از واقعيتهاى نظام اجتماعى به اعضاى جامعه و 

قهر سازمان يافته و كاركرد آن يكى  مخصوصاً طبقات زير سلطه است وپوشاندن و كم رنگ جلوه دادن

و اين وظيفه استتار دادن به واقعيت سلطه طبقاتى و به قهر . از عناصر مهم همين آگاهى وارونه است

اى منافع  بعنوان ضامن حفظ آن، آن چنان اهميتى دارد كه طبقات در انجام آن گاهى ناگزير ميشوند پاره

هر دولتى ميكوشد تا آنجا كه امكان دارد دولت قانون باشد و  و از اينجاست كه. خود را ناديده بگيرند

. قوانين مخصوصاً قوانين بنيادى خود را بيان ارزشهائى فراتر و برتر از مالحظات طبقاتى جلوه دهد

در يك دولت جديد، قانون بايد نه تنها با شرايط عمومى " ميگويد  همين نكته است كه انگلس در اشاره به

بلكه همچنين بايد بيانى با انسجام درونى باشد كه بخاطر . نى داشته و بيان آن باشداقتصادى همخوا
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دقيق   نكند و براى رسيدن به اين هدف بايد، بنحوى فزاينده انعكاس  تناقضات درونى خود را نقض

فتد كه ا هر دولتى چه بيشتر چنين باشد، همانقدر به ندرت اتفاق مى. نبيند شرايط اقتصادى باشد تا آسيب 

" مفهوم حق"اين بخودى خود به( زيرا.)پرده كامل و بى كم و كاست سلطه يك طبقه باشد قانونى بيان بى

 )٩("آسيب ميزند،

صرف روابط توليدى بدانيم و آنرا   مفهوم طبقاتى دولت بمعناى اين نيست كه سياست را انعكاس_ ٣

دولت همان اهميتى را دارد كه مثال حيوان  مفهوم طبقاتى براى بررسى. همچون زائده اقتصاد تلقى كنيم

اما اگر براى شناختن خصوصيات اين . ابزارساز در تعريف انسان و تمايز آن از انواع حيوانات ديگر

متوسل بشويم، سراز "حيوان ابزار ساز"به مفهوم " شاه كليد"يا آن آدم دور و برمان، بخواهيم بعنوان 

كه مفهوم طبقاتى دولت را شاه كليدى مى پندارند كه با آن هر در كجا در خواهيم آورد؟ ماركسيستهايى 

بسته به روى آدم گشوده ميشوند و با گفتن اين كه فالن دولت، دولت سرمايه دارى است يا فئودالى، 

از همه رديه نويسان ضد   اند، بيش گمان مى كنند هر چيز در خور توجه را در باره دولت بيان كرده

با تاكيد بر اهميت تعيين كننده   ماركس. اند ف نطريه ماركسيستى دولت موفق بودهماركسيست در تحري

عوامل اقتصادى در تحوالت اجتماعى و از جمله در شكل گيرى و تحوالت دولت، هرگز مدعى نيست 

  او حتى در مقدمه معروفش. را مى توان از نظام توليدى استنتاج كرد  كه مختصات هر دولت مشخص

كه در آن براى توصيف رابطه روندهاى اقتصادى با روندهاى " نقد اقتصاد سياسى كمك به"بر 

در بررسى چنين "را بكارمى گيرد؟ يادآورى ميكند كه "روبنا_ زيربنا"اجتماعى ديگر، بيان استعارى 

دگرگونى هايى، هميشه بايد ميان دگرگونى هاى مادى شرايط اقتصادى توليد، كه ميتواند با دقت علوم 

عى تعيين گردد و اشكال حقوقى،سياسى، مذهبى، زيباشناختى يا فلسفى، بطور خالصه اشكال طبي

 " ها درآنها از اين ستيز آگاه مى گردند وبراى حل آن مبارزه ميكنند، فرق گذاشت ايدئولوژيكى كه انسان

هستند كه دگرگونى هاى ايدئولوژيك و سياسى پيچيده تر ازآن : معناى اين حرف كامال روشن است)١٠(

در توضيح    همين نكته را ماركس. بشود آنها را بطا بطور كامل با دگرگونيهاى اقتصادى توضيح داد

فشرده اى كه احتماال جامعترين توضيح او در باره رابطه دولت با شيوه توليد ميباشد، بار ديگر مورد 

نشده از توليد كننده مستقيم شكل اقتصادى ويژه اى كه در آن كار اضافى پرداخت : تاكيد قرار ميدهد

بيرون كشيده ميشود، رابطه حكومت كنندگان و حكومت شوندگان را، كه مستقيما از درون توليد رشد 

در هر . نشان ميدهد،تعيين ميكند  ميكند و به نوبه خود، نسبت به آن همچون عنصرتعيين كننده واكنش

اقتصادى كه از درون خود مناسبات توليدى  است كه تمامى شكل بندى جامعه )پايه(حال، بر روى اين 

هميشه رابطه مستقيم مالكان . رشد ميكند، و همين طور همراه با آن، شكل سياسى ويژه آن، بنا ميشود

رابطه اى كه طبعا هميشه با مرحله معينى از تكامل شيوه هاى _شرائط توليد با توليد كنندگان مستقيم 
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است كه درونى ترين راز و بنياد نهايى كل ساختار _ تناسب دارد كار و بنابراين بهرورى اجتماعى آن 

اجتماعى، و همراه آن شكل سياسى حاكميت و وابستگى و خالصه، شكل ويژه دولت متناسب با آنها را 

بخاطر _ يكسان از ديدگاه شرايط اصلى آن_اين مانع از آن نميشود كه پايه اقتصادى يكسان. نشان ميدهد

ربى بى شمارمتفاوت،محيط طبيعى، مناسبات نژادى،تاثيرات تاريخى بيرونى و اوضاع و احوال تج

بگذارد كه آنها را فقط از طريق   گونه گونيها و درجات بى پايانى را به نمايش( خود)غيره، در نمود

مبارزات "، مانند مراجعه به نوشته هاى سياسى ماركس) ١١(" تحليل تجربى معين ميتوان دريافت

" تحليل شرايط تجربى معين"كه در آنها به " هيجدهم برومر لويى بناپارت "و " رانسهطبقاتى در ف

تا چه حد از درك اكونوميستى در بررسى دولت   پرداخته شده است، بخوبى نشان ميدهد كه ماركس

  .)١٢(وسياست فاصله دارد

 

 منابع 

ت نيز به اين حقيقت اعتراف اى از محققان غير ماركسيس اين فقط ادعاى ماركسيستها نيست، عده_ ١

المعارف بين المللى علوم  از دائره )٢٣٧  ،ص١ج " در تئورى انقالب كارل ماركس(دارند، مثالً دريپر 

گفته ميشود كه تمايز " علوم سياسى"آورد كه در مقاله ديويد ابستون، زير عنوان  شاهد مى" اجتماعى

از او سابقه نداشت، در هويت دادن به   پيش صورت گرفت و  ميان دولت و جامعه كه بوسيله ماركس

 .مهمى داشته است  علوم سياسى نقش

، نوشته "منشاء خانواده، مالكيت خصوصى و دولت"در اين مورد مراجعه كنيد به فصل آخر _ ٢

 . ٣٢٦_٢٧   ، ص٣،ج  و انگلس  گزيده آثار ماركس  انگلس

 . ٤٨٩  ، ص١، ج  و انگلس  كس، گزيده آثار مار"حكومت بريتانيا در هند:" ماركس_ ٣

 . ٢٥٨_٢٦٢   ، ص١،ج " تئورى انقالب كارل ماركس:"مراجعه كنيد به دريپر_ ٤

 . ٢٥٨ و  ٢٤  در مورد اين تقسيم بندى مراجعه كنيد به همان منبع،ص_ ٥

دوم،   ، بخش"آنتى دورينگ"در  تر شدن اين نكته مراجعه كنيد به توضيحات انگلس براى روشن_ ٦

 ."نظريه زور"دوم و سوم و چهارم تحت عنوان فصلهاى

، گزيده آثار "لودويك فوئرباخ و پايان فلسفه كالسيك آلمان"،٧٠٣  ، ص١كاپيتال، ج :به ترتيب_ ٧

 .٣٧٠  ص ٣، ج  و انگلس  ماركس

آنتونيو گرامشى و مخصوصاً "هائى از دفترهاى يادداشت زندان  گزيده"مراجعه كنيد به مجموعه_ ٨

 .١٩٨٢ ،"اندوبشارت  در همان مجموعه، ترجمه انگليسى انتشارات، الرس" جديدشهريار "به

 .٣٩٩_٤٠٠،  و انگلس  ،گزيده مكاتبات ماركس)١٨٩٠اكتبر  ٢٧(كنراد اشميت  نامه انگلس_ ٩
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 .٥٠٤ ، ص١، گزيده آثار ،ج "مقدمه كمك به نقد اقتصاد سياسى:" ماركس_١٠

 .٧٩١_٩٢   ،ص٣كاپيتال،ج _١١

نه نظريه ماركسيستى دولت و نقد درك اكونوميستى از آن در دوره بعد از چنگ جهانى در زمي_ ١٢

عالوه بر _كارهاى با ارزشى صورت گرفته كه از آن ميان ٧٠.و  ٦٠هاى  دوم، و مخصوصاً در دهه

گرامشى كه انتشار آنها در دوره بعد از جنگ تاثير عميقى بر فكر ماركسيستها "يادداشتهاى زندان"

  .اى دارند جاى ويژه  پوالنزاس  آثار لوئى آلتوسر و نيكوسداشته 
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 يازدهمفصل 
 
 

 دولت در جامعه سرمايه دارى 
 
 

كلياتى كه در فصل قبل در باره مفهوم طبقاتى دولت گفته شد، در بررسى دولت در جامعه سرمايه دارى 

استوار است، "رابطه وابستگى سياسى"ارى كه بر سرمايه د  زيرا در جامعه پيش. اهميت ويژه اى دارد

يعنى اجبارسياسى بنيادنظام بهره كشى را تشكيل ميدهد، وبنابراين سلطه طبقاتى امرى رسما پذيرفته 

در چنين جامعه اى اِيدئولوژى . يافته است، قاعدتا كسى منكر طبقاتى بودن دولت نيست  شده و تقدس

ميكند آنرا همچون امرى طبيعى، معقول و   نميكوشد بلكه تالشحاكم براى پنهان كردن اين واقعيت 

اما در جاجامعه سرمايه دارى كه بهره كشى بر بنياد اجبار اقتصادى استوار است و . عادالنه توجيه كند

است در كار كردن براى سرمايه دار يا مردن از گرسنگى، و بنابراين همه اعضاى " آزاد"كارگر

به لحاظ حقوقى برابر تلقى ميشوند، رابطه موجود ميان اقتصاد و طبقات و  جامعه شهروندانى آزاد و

و با استفاده ازاين پوشيدگى رابطه اقتصاد و سياست . دولت باصراحت و عريانى قبلى قابل رويت نيست

سرمايه دارى، نه در توجيه   است كه ايدئولوژى بورژوايى، بر خالف ايدئولوژهاى حاكم در جوامع پيش

دراينجا كاركرد اصلى ايدئولوژى حاكم سازمان دادن يك توهم . بقه بلكه در انكار آن ميكوشدسلطه ط

و نظريه . بزرگ، يعنى نشاندن اعالم آزادى و برابرى حقوقى بجاى آزادى و برابرى واقعى است

ه آنچه ماركسيسم در اين باره ميگويد به خالص. ماركسيستى به يك لحاظ كالبد شناسى همين توهم است

اگر از دنياى مفاهيم انتزاعى فراتر برويم در مييابيم كه در جامعه سرمايه : ترين بيان چنين است

زيرا اكثريت قاطع شهروندان جامعه . از يك مفهوم نيست  چيزى بيش" شهروند آزاد و برابر" دارى،

اشيائى _اشيا اى كه در آن سرمايه دارى در وابستگى كامل دست و پاميزنند، وابستگى غير شخصى شده

درست بربنياد اين " استقالل شخصى"بر انسان حكومت ميكنند و_ كه محصول كار خود انسان هستند

و "شهروند آزاد وبرابر"بررسى شرايط تاريخى  شكل گيرى )١( .ايستاده است" وابستگى چيز وار"

" انسان وابسته"با  را" شهروند آزاد و برابر"جايگاه وكاركرد آن در جامعه سرمايه دارى ترادف اين 

آزادى و برابرى در جامعه سرمايه دارى در معناى تاريخى آن عبارتست از . به خوبى نشان ميدهد

سرمايه   آزادى فرد از وابستگى شخصى يا سياسى، يعنى آزادى از قيد و بند هاى حقوقى جامعه پيش

ابرى حقوقى را در مقايسه با ام، اين آزادى وبر ، همانطور كه قبال اشاره كرده گرچه ماركس. دارى

سرمايه دارى گامى به جلو ميداند و به خودى خود دست آوردمهمى   وابستگى شخصى درنظامهاى پيش
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ارزيابى ميكند، اما نشان ميدهد كه در واقعيت تاريخى، اين آزادى و برابرى براى اكثريت مردم توام با 

جامعه "رعيت"در واقع . وليد بدست آمده استاز شرايط ت"آزادى"ازشرايط توليد و به بهاى "آزادى"

دارى تبديل نشد، بلكه با رانده  به شهروند آزاد جامعه سرمايه  فئودالى با اعالم يك منشور رهائى بخش

شدن از زمينى كه روى آن كار ميكرد و با كشيده شدن به گرسنگى توانست به آزادى و برابرى حقوقى 

سابق هنگامى شهروند آزاد تلقى شد كه " رعيت"ست يابد، دارى د اعالم شده در جامعه سرمايه

آزاد بهر دو معناى منفى و مثبت و بنابراين در عمق يك وابستگى _ يعنى نيروى كار آزاد" كارگر"به

با منطقى روشن و كوبنده نشان داده است   دارى تبديل شده بود، ماركس جامعه سرمايه_ سفت و سخت

تر و دردناكتر از آن بوده كه بتوان  امروز، خونين" آزاد"يروز به شهروندد" رعيت"كه تاريخ اين تبديل 

از آن ياد _ نويسى بورژوايى تبليغ ميكند عنوانى كه تاريخ" اعالم حقوق بشر"با عنوان احساساتى

ترديدى نيست كه براى بورژوازى هنگاميكه ديگر به حمايت دولت فئودالى و نيمه فئودالى  )٢(.كرد

آزادى و برابرى حقوقى بمعناى . و ميخواهد از قيد وبندهاى دست و پاگير آن آزاد شودنيازى ندارد 

و بنابراين جاى شگفتى ندارد كه بكوشد . نام دارد"بازار آزاد"دست يابى به موهبت بزرگى است كه

دست آورد تاريخى خود را، دست آورد همه بشريت قلمداد كند و ايدئولوژى بورژوازى، آزادى و 

انسانهاى " حقوق طبيعى " حقوقى را آزادى و برابرى واقعى همه افراد تصوير كند و در باره برابرى

بياورند، " بازار آزاد"ديگر تعميم داد؟ انسانهائى كه فقط گوشت و پوستشان را ميتوانند براى عرضه به

براى آنان " ازار آزادب." تر و پا در هواتر از بردگان ميمانند بى پناه" ملكوت آزادى"و بنابراين در اين 

تا " آنان" بازار آزاد"در اين. همان نقشى را دارد كه تازيانه ارباب براى بردگان و براى رعايا داشت

زمانى ميتوانند زندگى كنند كه كارى پيدا كنند و فقط زمانى كارى پيدا ميكنند كه كارشان بر سرمايه 

حكومت ميكند و بنابراين نظريه " مبادله آزاد"البته تازيانه گرسنگى فقط در پشت صحنه )٣("بيفزايد

كسانيكه در "  غير قابل نقض"ميتوانند با خاطرى آرام در باره حقوق فردى " حقوق طبيعى "پردازان

فقط آزادى ، " "، سخن پردازى كنند، چرا كه براين صحنه، بقول ماركس. اين نمايشنامه شركت ميكنند

صحنه ما را از آنچه در پشت صحنه   اما اگر آرايش )٤("دبرابرى، مالكيت و بنتام حكومت ميكنن

بى ارتباط با تمام كائنات با   دار همچون دوشخص يابيم كه كارگر و سرمايه ميگذرد غافل نسازد، در مى

  حقوق طبيعى و غير قابل نقض" كارگر شخصى است كه هرچند ظاهراً از تمام. هم روبرو نميشوند

تر از حق حيات بردگان  ر واقع و نقداً حتى حق حيات و نيز شكنندهانسان برخوردار است ولى د"

و هر روز و هر ساعت ناگزير است براى دفاع از همين حق زنده ماندن خود، مانند  )٥(است

و هر چيز دست و پنجه نرم كند و تنها و تنها در صورتى ميتواند   گالدياتورهاى روم باستان، با هر كس

خود برخودار باشد كه نيروى حياتى خود را بصورت كاال و "  ر قابل نقضحق طبيعى و غي"از اين 
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دار بفروشد، نه بخاطر اينكه طبيعت در باره او خست  به سرمايه_ آزادانه تعيين شده"البته با قيمتى 

همين _ ورزد بلكه درست بخاطر اينكه نظم اجتماعى بخرج ميدهد و امكان زنده ماندن را از او دريغ مى

او را از وسايل و شرايط توليد، يعنى _ انسان"  حقوق طبيعى و غير قابل نقض"تماعى مبتنى برنظم اج

اگر زندگى انسان همچون كاالئى نگريسته شود، ما "اما. مهمترين شرط زنده ماندن، محروم ساخته است

كارگر  با  دار هم ظاهراً همچون يك شخص و البته سرمايه )٦("اى جز پذيرفتن بردگى نداريم چاره

ً شخصى، بلكه يك موقعيت  سرمايه"اما . روبرو ميشود دار بودن نه فقط داشتن يك موقعيت صرفا

سرمايه يك محصول جمعى است و تنها بوسيله اقدام متحد بسيارى از اعضاى . اجتماعى در توليد است

در آيد،   اند به گردشدر نهايت تنها بوسيله اقدام متحد تمام اعضاى جامعه ميتو_ جامعه نه، فراتر از اين

مهم اين نيست كه كارگر و   پس )٧(."كه قدرتى اجتماعى است  بنابراين، سرمايه نه يك قدرت شخص

دار به لحاظ مفاهيم انتزاعى حقوقى، هر دو اشخاصى آزاد و برابر محسوب ميشوند، مهم اين  سرمايه

د، دو گروهى كه به لحاظ قدرت است كه در دنياى واقعيات به دو گروه اجتماعى متفاوت تعلق دارن

را بر ديگرى تحميل ميكند و بحساب او   اجتماعى به هيچ وجه برابر نيستند و يكى از آن دو شرايطش

مساله اصلى جامعه " حقوق طبيعى"پردازان حقيقت اين است كه بر خالف هياهوى نظريه. زندگى ميكند

آيند يا نه؟ بلكه اين بوده است كه آنها  ابر به دنيا مىانسانى هرگز اين نبوده است كه آيا انسانها آزاد و بر

در تمام طول تاريخ انسانى اكثريت  )٨(چرا همه جا در بند هستند و چگونه ميتوانند از بند رها شوند،

اند كه  اند، هرگز ترديدى نداشته گشته اند و بنابراين در پى راه رهائى از آن مى انسانهائى كه در بند بوده

" حقوق طبيعى"با برسميت شناختن" بازار آزاد"بنابراين . يتوانند و بايد آزاد و برابر باشندانسانها م

برخوردارى  با مسدود كردن راه" بازار آزاد"مساله مهم اين است كه اين . كند انسان مشكلى را حل نمى

اى انكار  ز لحظهحقوق انسان به اين علت انكار شد و ا. امكان پذير ميگردد  اش"حقوق طبيعى"انسان از

و همه كائنات مبتنى بر آن بدون طبقات و " بازار آزاد"و اما . كشى طبقاتى شكل گرفت شد كه بهره

دارى  و اين دقيقاً آن چيزى است كه ايدئولوژى حاكم در جامعه سرمايه. ريزد كشى طبقاتى فرو مى بهره

اعالم آزادى و برابرى حقوق  حرف اصلى ايدئولوژى بورژوائى اين است كه با. ميخواهد بپوشاند

اين بوده است كه نشان دهد كه بنياد   علمى عظيم ماركس  انسانها، طبقات از بين ميروند و تمام تالش

كشى طبقاتى در روند توليد اجتماعى قرار دارد و نه در مفاهيم حقوقى و بنابراين  طبقات و بنابراين بهره

اى از تاريخ انسانى  طبقات اجتماعى در دوره. ميان نميروندبا الغاى طبقات حقوقى، طبقات اجتماعى از 

زيرا با بكار افتادن . دارى اين جامه را از تن بدر ميكنند اند و در دوره سرمايه جامه حقوقى بر تن داشته

خود بهترين جامه براى اين " شهروند آزاد"اجبار اقتصادى ديگر نيازى به اجبار حقوقى وجود ندارد و

رانى در قلمرو توليد معاف كرد و تنها  از اين رو، دولت را ميتوان از وظيفه برده. دى استاجبار اقتصا
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احتياجى به . را به او واگذار كرد" بازار آزاد"و بنابراين" شهروند آزاد"پاسدارى از شرايط موجوديت

بازار "ود،بخوبى پاسدارى ش" آزادى"داران وجود ندارد، كافى است از شرايط  مداخله تازيانه برده

و حتى دولت ميتواند خود را . را بكشد" شهروند آزاد"به راحتى و با كارآئى ميتواند شيوه" آزاد

را "  اش حقوق طبيعى"راه برخوردارى او از "بازار آزاد "بنامد، شهروندى كه " شهروند آزاد "نماينده

بند قلمرو اقتصاد همين  ترين جامه براى انسان در دارى مناسب در نظام سرمايه! مسدود كرده است

تقابل ميان دولت مبتنى بر نمايندگان دمكراتيك و :"ميگويد  در اين باره ماركس. است" شهروند آزاد"

  جامعه مدنى، توسعه تقابل كالسيك ميان جامعه آزاد عمومى و بردگى است در دنياى جديد هر كس

ً ب. بطور همزمان، عضو جامعه بردگى و جامعه آزاد است ردگى جامعه مدنى است كه در دقيقا

نمود، استقالل كامال تكامل يافته فرد است، كه )همين(زيرا. شود بيشترين آزادى محسوب مى( خود)نمود

را كه ديگر با _ مانند مالكيت، صنعت، مذهب و غيره_ مهار عناصر بيگانه شده زندگيش حركت بى

كند، حال آنكه  تلقى مى  وند، آزادى خودشش پيوندهاى عمومى يا بوسيله انسانها به همديگر متصل نمى

در اينجا قانون بر جاى امتياز . در واقعيت امر، اين بردگى و عدم انسانيت كامالً تكامل يافته است

كند، قانونى كه بيان همزمانى و همزادى  دفاع مى" قانون"بلكه از" امتياز"دولت نه از )٩("نشيند مى

دارى، در همان حال كه طبقات  ولت كمال يافته سرمايهبعبارت ديگر، د. آزادى و بردگى است

سياسى را از بين ميبرد و امتيازات رسمى طبقاتى را منع ميكند، بر واقعيت طبقات اجتماعى و _حقوقى

دارى خود را به قلمرو جامعه سياسى كه در آن هر فرد  دولت سرمايه. بندد كشى طبقاتى چشم مى بهره

محدود ميكند و خود را نسبت به قلمرو اقتصادى كه در آن افراد به  تلقى ميشود" شهروند آزاد"يك

شهروندان تلقى "  زندگى خصوص"طرف نشان ميدهد و آنرا قلمرو شوند، بى طبقات مختلف تقسيم مى

و تضمين امنيت آن، از "  زندگى خصوص" دارى با پاسدارى از حريم باين ترتيب دولت سرمايه. كند مى

ً در همين قلمرو. كند جامعه دفاع مى آزادى فردى شهروندان زندگى "اما همانطور كه اشاره شد، دقيقا

ً تهديد ميشود و بردگى آنان " خصوصى است كه حتى حق زنده ماندن اكثريت شهروندان جامعه دائما

طبقات و سلطه . و واقعى شهروندان در همين جاست، پايه نظام اجتماع" زندگى زمينى."يابد سازمان مى

از نظم طبقاتى و از . و واقعى" زندگى زمين"در همين جاست، و دولت با پاسدارى از اينطبقاتى 

اى را دارد كه  و واقعى همان رابطه" زندگى زمينى"دولت با اين . كند كشى طبقاتى پاسدارى مى بهره

كشى طبقاتى است و آنچه فرضى و  آنچه واقعى و زمينى است طبقات و بهره )١٠(.آسمان با زمين

دليل وجودى دولت مبتنى بر نمايندگى دمكراتيك و دليل . تزاعى است آزادى و برابرى فردى استان

بازار "را بايد در شرايط وجودى سلطه طبقاتى بورژوازى و شرايط وجودى" شهروند آزاد"وجودى

در اينجا نيز مثل هر نظام اجتماعى . دارى استثنائى بر قاعده نيست سرمايه. جستجو كرد" آزاد
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ترين راز و  است كه درونى...هميشه رابطه مستقيم مالكان شرايط توليد با توليدكنندگان مستقيم"گردي

." را نشان ميدهد... بنياد نهائى كل ساختار اجتماعى و همراه با آن شكل سياسى حاكميت و وابستگى 

ى ميتواند به آيد و تا هنگام بنابراين دولت مبتنى بر نمايندگى دمكراتيك، در شرايطى بوجود مى

دارى، يعنى شرايط كاركرد اجبار  كشى سرمايه موجوديت خود ادامه دهد كه بتواند از شرايط بهره

اين دولت تا آنجا . دارى است اين وظيفه اصلى دولت سرمايه. اقتصادى در قلمرو توليد پاسدارى كند

ا كه دمكراسى اين وظيفه ميتواند دمكراتيك باشد كه دمكراسى به اين وظيفه اصلى آسيب نزند و آنج

يادآورى " شهروند آزاد"اندازد، بالدرنگ كنار گذاشته ميشود و به  اصلى دولت را به مخاطره مى

بازار "دارى، يعنى در جامعه سرمايه" آزادى"ميشود كه آزادى او تا جائى قابل احترام است كه بنياد 

شان ميدهد كه دمكراسى در جامعه دارى ن به مخاطره نيفتد، بررسى تجربى دولت سرمايه". آزاد

البته در ايجاد اين تعادل شكننده كه ميتوان . دارى بر روى تعادل معينى قابل وصول است سرمايه

ى از عوامل گوناگون مدخليت دارند ولى عامل ثابت و  ناميد، مجموعه" تعادل سياسى ليبرالى"آنرا

آنجا كه اين " . شهروندان آزاد"ازطرف" ر آزادبازا"و تحمل كاركرد  كننده عبارتست از پذيريرش تعيين

شورند يا ميخواهند  مى" بازار آزاد"عليه شرايط وجودى" شهروندان آزاد" از ميان ميرود و  پذيرش

تجسم آنهاست، آزادى " بازار آزاد"بنحوى كاركرد آنرا مختل كنند، دولت براى دفاع از همه مقّدساتى كه

. وادار ميسازد" بازار آزاد"با شمشير آخته، آنها را به رعايت حريم  كند و شهروندان خود را محدود مى

دارى، پايه علمى محكمى  درك اين قانونمندى مهم در رابطه دولت با نظام توليدى در جامعه سرمايه

هاى نظامى،  ديكتاورى. آورد دارى بوجود مى هاى سرمايه ها و دمكراسى براى بررسى منشاء ديكتاتورى

هاى فردى و جمعى، همه هنگامى در  اشيستى و بناپارتيست، طيف متنوع خودگامكىهاى ف حكومت

دارى براى پاسدارى از شرايط كاركرد  هاى دمكراتيك سرمايه صحنه سياسى ظاهر ميشوند كه مكانيزم

در چنين مواقعى . اجبار اقتصادى، يا هنوز به حد كافى قوام نيافته باشند، يا بهر دليل مختل شده باشند

دارى را كنار زد و با روشنى دريافت كه دولت نه  سانتر ميتوان توهم رايج در باره دمكراسى سرمايهآ

در چنين مواقعى بهتر ميتوان . است" بازار آزاد"بلكه نماينده طبقه مسلط در" شهروند آزاد"نماينده

و آنچه از  دارى نيز هسته مركزى دولت چيزى جز قهر سازمان يافته نيست دريافت كه در سرمايه

. كاركرد اجبار اقتصادى در قلمرو توليد دفاع ميكند، همان اجبار مبتنى بر زور در قلمرو سياسى است

ها  اما هر چند ديكتاتورى. پاشد و اگر نظام اقتصادى چنين زرهى بر تن نداشته باشد، بسرعت از هم مى

دارى را نشان ميدهند  سرمايهدارى، حد و مرز دمكراسى  با عريان كردن هسته مركزى دولت سرمايه

دارى  هاى دمكراسى سرمايه مسلم است كه مكانيزم. دهند هاى اين دمكراسى را توضيح نمى ولى مكانيزم

دارى چگونه  توان توضيح بدهيم كه سرمايه دارى نمى هاى سرمايه را با نشان دادن وظايف ديكتاتورى
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آراى آنان بعنوان معيار نهائى   دان و پذيرشآزادى و برابرى حقوقى همه شهرون  ميتواند با پذيرش

گيرى در عرصه سياسى، بردگى اكثريت قاطع همين شهروندان را در عرصه اقتصادى حفظ  تصميم

شان  شان را به اهرمى براى برانداختن بردگى اقتصادى توانند آراى سياسى چرا اين شهروندان نمى. كند

دارى جستجو  در پراكندگى و تفّرد شهروندان جامعه سرمايه تبديل كنند؟ ماركسيسم منشاء اين ناتوان را

دنياى "دارى نظام سرمايه. دارى بر تفّرد خودخواهانه شهروندان خود تكيه ميكند دمكراسى سرمايه. ميكند

انسانى كه  )١١(."اند انسانى را به دنياى افرادى اتميزه تبديل ميكند كه دشمنانه در برابر هم ايستاده

انسان " دارى با عنوان به آن نياز دارد و فيلسوفان و اقتصاددانان كالسيك سرمايه دارى سرمايه

اند، انسانى است كه فقط بخود  آن صحبت كرده  آنهمه در ستايش ) اكونوميكوس  هوموس("اقتصادى

نظام . براى انسانهاى ديگر همچون گرگ است. گفت مى  هابس  انديشد و همانطور كه توماس مى

كند و به ميزانى كه در  تر مى اى انسانها را اجتماعى سابقه ى در همان حال كه بنحو بىدار سرمايه

از هر زمان ديگر آنها را   سازد، بيش دارى غير قابل تصور بود بهم متكى مى سرمايه  هاى پيش نظام

معه در اين بيگانگى تعميم يافته است كه شهروند جا. سازد كند و با همديگر بيگانه مى منفرد مى

كند و ستيزهاى درونى خود بردگان سرمايه  دارى ظرفيت و پتانسيل اجتماعى خود را گم مى سرمايه

. كنند راههاى ايجاد همبستگى و اراده اجتماعى معطوف به آزادى را با موانع گوناگون مسدود مى

واحد توليد  از سطح. شدگى و پراكندگى اهرمهاى گوناگونى دارد دارى براى بازتوليد اين گم سرمايه

هاى همگان، مهمترين اين اهرمها البته همان جدائى جامعه سياسى و جامعه مدنى  گرفته تا سطح رسانه

است كه فروشندگان " بازار آزاد." "در زندگى واقعى مردم است" بازار آزاد"و حاكميت بى مهار

جدا ميسازد، نه فقط  رقابت افراد را از همديگر: "كند نيروى كار را به رقباى همديگر تبديل مى

در مقابل اين . هر قدرت سازمان يافته )گيرى شكل(از اينرو... بورژواها بلكه بيشتر از آن كارگران را

انزوائى كه فقط بعد از مبارزات _ كنند افراد منزوى كه در شرايط باز توليد روزانه اين انزوا زندگى مى

افراد جدا از هم تنها تا جائى يك طبقه محسوب ميشوند ... افتد عقب مى_ طوالنى ميتوان بر آن غلبه يافت

ببرند، در غير اينصورت آنان بمثابه رقبا در   اى ديگر پيش كه ناگزير باشند نبرد مشتركى را عليه طبقه

در اشاره به اثرات مخرب همين رقابت در همبستگى " )١٢(...شرايط دشمنانه با همديگر قرار دارند

سازمانيابى پرولترها بصورت يك طبقه، و در :"گفته ميشود" فست كمونيستماني"كارگران است كه در

نتيجه بصورت يك حزب سياسى، بطور دائم بواسطه رقابت ميان خود كارگران، بار ديگر بهم 

حقوق "بهمين دليل بورژوازى هميشه از اين رقابت بعنوان يكى از اصول اساسى )١٣(...ميخورند

  ماركس. تلقى كرده است" آزادى"راى محدود ساختن آنرا تعرضى عليهدفاع كرده و هر تالشى ب" بشر

هاى انقالب، بورژوازى فرانسه جرأت كرد حق تشكل را كه  درست در جريان نخستين توفان" ميگويد
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هر نوع اتحاد كارگران را  ١٧٩١ژوئن  ١٤آنها با فرمان . تازه بدست آمده بود از كارگران بگيرد

ليور جريمه نقدى، همراه با يك  ٥٠٠اعالم كردند كه " دى و اعالميه حقوق بشراقدامى عليه آزا"همچون

، ضمن اشاره به  اى به انگلس و در نامه )١٤("سال محروميت حقوق شهروندى فعال، مجازات داشت

كند كه در اين مورد حتى روبسپير نيز همان موضع سياستمداران بورژوا را  همين قانون يادآورى مى

  جنايتى محسوب ميشد كه مجازاتش ١٧٨٩  زمانى كه طرفدارى از قانون اساسى مجلسدر "داشت و 

بورژوازى   اگر واكنش )١٥ (."را عليه كارگران حفظ كرد ) مجلس(گيوتين بود، او تمام قوانين آن

دارى محافظه كار و ارتجاعى چه  انقالبى نسبت به حق تشكل در برابر سرمايه چنين بوده، از سرمايه

در دويست سال گذشته بورژوازى حق تشكل در برابر سرمايه را به عناوين ! رى ميتوان داشتانتظا

ً به عنوان دفاع از _ مختلف كافى است بياد بياوريم كه قوانين ضد . آزادى كوبيده است"و گاهى دقيقا

يه از آنكه عليه شركتها به كار گرفته شوند، عل  انحصار در آمريكا اين سرزمين انحصارات بيش

و بياد بياوريم كه در همين دهه هشتاد، ريگان و تاچر براى دفاع . اند ها بكار گرفته شده اتحاديه

در پراكنده و بيگانه ساختن افراد از همديگر، " بازار آزاد" نقش. ها چه كردند ، با اتحاديه"آزادى"از

ن دستگاهها هستند كه نظام اي. دارى تكميل ميشود بوسيله مجموعه دستگاههاى ايدئولوژيك نظام سرمايه

دارى را تنها شرايط اجتماعى عقالنى و  ارزشى مسلط جامعه را ميسازند، شرايط وجودى سرمايه

پردازند و ضديت آنها را با  دارى مى هاى مخالف با سرمايه كنند، به مقابله با انديشه عادالنه قلمداد مى

دهند، براى پوشاندن و خنثى كردن چاشنى  ىدارى ضديت با اخالق، آزادى و انسانيت جلوه م سرمايه

جامعه را بنحوى مساعد   كنند، نظام آموزش مى  انفجارى تمايزات، اختالفات و ستيزهاى طبقاتى تالش

براى فرزندان طبقه حاكم و بنحوى نامساعد براى فرزندان طبقات زير سلطه سازمان ميدهند و از 

پاسدارى ميكنند، استعدادهاى فكرى بر جسته را  شكاف ميان كار فكرى و جسمى به انحاى مختلف

بطرف طبقه حاكم جلب ميكنند و استعدادهاى فكرى مخالف با طبقه حاكم را به انحاء گوناگون تنبيه 

كنند، باورهاى تاريك انديشانه و  كنند و از تجمع آنها در اردوى طبقات زير سلطه جلوگيرى مى مى

كنند، تحت  راكندگى مردم در مقابل اقتدار اجتماعى سرمايه كمك مىنظرانه مردم را تا آنجا كه به پ تنگ

اعتبار  گويند و بى ها مى هاى مبارزاتى طبقات زير سلطه را در تمام عرصه دهند، تجربه حمايت قرار مى

كنند و در ذهن آنها از  جلوه ميددهند و از اين طريق حافظه و بنابراين هويت طبقاتى آنها را تخريب مى

دارى را به مبارزه  رى الگوئى معقول و مقبول از نظام اجتماعى جايگزين كه بتواند نظام سرمايهگي شكل

هائى كه سر سپردگى به  فعاليت ها و بى نمايند، ساعات بيكارى آنها را با فعاليت بطلبد، جلوگيرى مى

ً از سياسى شدن  و ذهنيت " زندگى خصوصى"اقتدار اجتماعى سرمايه را تامين نمايند و مخصوصا

ترين زواياى زندگى افراد  شهروندان جلوگيرى كنند، پر ميكنند، در عمل با دست اندازى به خصوصى
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اهرم اصلى . آخر تغيير بدهند والى كوشند ساليق و تمايالت شخصى آنها را منطبق با نيازهاى سرمايه مى

بورژوازى دستگاههاى  .طبقه حاكم براى كنترل اين دستگاههاى ايدئولوژيك چيزى جز سرمايه نيست

ميدارد كه وسائل توليد مادى را، در اشاره به  ايدئولوژيك جامعه را با همان اهرمى در دست خود نگه

هاى حاكم،  هاى طبقه حاكم در هر دورانى انديشه انديشه"ميگويند  و انگلس  همين حقيقت است كه ماركس

اى  طبقه. حال نيروى فكرى حاكم آن هم هستاى كه نيروى مادى حاكم جامعه باشد، در عين  يعنى طبقه

هاى  كه وسايل توليد مادى را در اختيار خود دارد، نتيجتاً وسائل توليد فكرى را هم كنترل ميكند تا انديشه

البته طبقه حاكم براى حفظ و  )١٦ (."كسانى كه فاقد وسائل توليد فكرى هستند، در مجموع تابع او باشند

بردارى فعال از  بلكه با بهره. هاى اقتصادى و ايدئولوژيك اكتفا نميكند مكانيزماعمال سلطه خود فقط به 

اين مكانيزمهاى، در سطح سياسى نيز براى جلوگيرى از اتحادها و ائتالفهاى طبقات زير سلطه به 

ً خصلت سركوبگرانه و . اى متوسل ميشود سازماندهى اقدامات گسترده چنين اقداماتى در گذشته غالبا

دارى براى كنترل طبقات  هاى سرمايه مثالً در قرن نوزدهم و اوائل بيستم دمكراسى. رنده داشتندبازدا

هاى سياسى و مخصوصاً  پذيرفتند و به انحاى مختلف آزادى زير سلطه معموالً حق راى عمومى را نمى

بركت انقالبات  اما از سالهاى ميانى قرن بيستم باين سو كه از )١٧ (.ساختند آزادى تشكل را محدود مى

اى به صحنه سياسى  سابقه هاى مردم را در سراسر جهان بنحو بى اى كه توده و مبارزات طبقاتى گسترده

بورژوازى ديگر نمى توانسته با حق راى عمومى مخالفت كند و در كشورهاى پيشرفته . اند كشانده

ين عصرى كه احزاب سياسى دارى ديگر نمى توانسته جلو آزاديهاى سياسى را بگيرد، در چن سرمايه

اند، بورژوازى ميكوشد بجاى اقدامات  بسيار مهمى در صحنه سياست پيدا كرده  اى نقش توده

ً خصلت تفرقه هاى  دمكراسى. افكن دارند سركوبگرانه پيشين، اقداماتى را سازمان بدهد كه عمدتا

بندى  جلوگيرى از قطبشان  دارى بدون احزاب بورژوازئى وسيعى كه وظيفه اصلى امروزى سرمايه

بردارى از تمام امكانات  اين احزاب سياسى با بهره. طبقاتى در صحنه سياست ميباشد، قابل تصور نيست

تر تمام اقشار جامعه را بطرف خود جلب كنند، بلكه با  طبقه حاكم نه تنها ميكوشند آراء هر چه وسيع

جبهه واحد طبقات زير سلطه اختالل ايجاد  گيرى سازمان دادن ائتالفهاى سياسى گوناگون در روند شكل

مشروعيت خود را اثبات كند، " انتخابات آزاد"در جائى كه سلطه طبقاتى ناگزير است با مهر. ميكنند

هاى كارگرى سازگار، آراى  بورژوازى بايد از هر طريقى كه شده، حتى از طريق ايجاد اتحاديه

بدون اين اقدامات . ل را هر چه بيشتر پراكنده سازدبيشترى به نفع خود بدست آورد و آراى قطب مقاب

  گسترده براى پراكنده سازى قطب مخالف، دمكراسى سياسى با سلطه طبقاتى بورژوازى در تناقض

بردارى از تزلزل و  سازمان دادن ائتالفهاى سياسى گوناگون با اقشار ميانى و بهره. قرارخواهد گرفت

هاى  در واقع دمكراسى. ى پراكنده سازى اهميت بسيار زيادى دارددوگانگى مواضع آنها براى تاكتيكها
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كشى طبقاتى بدون وجود اقشار  و حتى ميتوان گفت هر دمكراسى مبتنى بر بهره_ دارى امروزى سرمايه

مجموعه عواملى  )١٨ (.با طبقات ميانى و ائتالفها و سازشهاى آنها با طبقه حاكم امكان پايدارى ندارند

اره شد به بورژوازى امكان ميدهد كه سلطه طبقاتى خود را از طريق دمكراسى حفظ و كه به آنها اش

دارى، در يك كالم، پراكندگى و سر در گمى طبقات زير  شرط وجودى دمكراسى سرمايه. اعمال كند

آل هنگامى جامه عمل بخود  اين طرح ايده. سلطه و تسليم آنها در برابر سلطه طبقه مسلط اقتصادى است

وشد كه حكومت كنندگان بعنوان پاسدار نظم موجود، رضايت اكثريت حكومت شوندگان جدا شده از پ مى

با حفظ اين شرايط هر حزب و جريانى  )١٩ (.سياست و منزوى در دنياى خصوصى خود را جلب كنند

، حكومت قرارگيرد، عمالً به پاسدارى از سلطه و منافع طبقاتى بورژوازى خواهد پرداخت  كه در راس

ً نماينده اين طبقه نباشد به همين ترتيب است كه مى بينيم گاهى احزاب سوسيال  هر چند كه مستقيما

دمكراتى كه پايه كارگرى بسيار وسيعى هم دارند، سلطه طبقاتى بورژوازى را حتى بهتر از احزاب 

رژوازى فرق البته از اينجا نميتوان نتيجه گرفت كه براى بو. كنند كالسيك بورژوازى پاسدارى مى

حكومت قرار ميگيرد، اما ميتوان نتيجه گرفت كه تا شرايط اصلى سلطه   كند كه چه حزبى در راس نمى

طبقاتى بورژوازى به مخاطره نيفتد، به نفع بورژوازى است كه قواعد بازى را رعايت كند، زيرا تا 

ً در خ دمت بورژوازى است و زمانيكه دولت از شرايط اصلى انباشت سرمايه پاسدارى ميكند، حتما

خصلت بورژوائى دارد، صرفنظر از اينكه سكان حكومت در دست نمايندگان مستقيم بورژوازى باشد 

اما اگر بورژوازى ميتواند با وجود دمكراسى سياسى سلطه طبقاتى خود را حفظ و اعمال  )٢٠(يا نه،

زى ندارد؟ آنچه ماركسيسم مورد كند، آيا بودن يا نبودن دمكراسى هيچ تاثيرى بر سلطه طبقاتى بورژوا

تاكيد قرار ميدهد مشروط شدن دمكراسى بوسيله نظام توليدى جامعه است و اين بمعناى خنثى دانستن 

دارى حتى دمكراسى سياسى  آنچه ماركسيسم ميگويد اين است كه در جامعه سرمايه. دمكراسى نيست

اسى بر چگونگى اعمال اين سلطه شكلى از سلطه طبقاتى بورژوازى است ولى مسلم است كه دمكر

اين نظر در باره رابطه دمكراسى و سلطه طبقاتى به . طبقاتى اثر ميگذارد و دامنه آنرا تعيين ميكند

. و قيمت كاالها ميگويد تشابه دارد  در عرصه اقتصادى در باره رابطه ارزش  لحاظى با آنچه ماركس

را نه با عرضه و تقاضا و فراوانى و كميابى آنها در كاالها   اين است كه ارزش  در آنجا تاكيد ماركس

عرصه مبادله بلكه با هزينه توليد آنها ميتوان توضيح داد كه در نهايت با زمان كار اجتماعاً الزم براى 

ولى با اين . آنهاست  و بر اين مناسبت كه ميگويد قيمت كاالها بيان پولى ارزش. توليد آنها تعيين ميشود

خواهد تاثير عرضه و تقاضا را بر توليد كاالها انكار كند، بلكه ميگويد در واقعيت امر  تاكيد او نمى

معموالً بيان پولى زمان   آنها فاصله ميگيرد و قيمت هر كاالى مشخص  قيمت كاالها معموالً از ارزش

نرخ متوسط "كار اجتماعاً الزم در توليد آن كاال نيست در اينجا عامل ديگرى نيز اثر ميگذارد كه همان
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قيمت "و مفهوم. داران تعيين ميگردد است و اين نرخ متوسط سود بوسيله رقابت ميان سرمايه" سود

براى نشان دادن تاثير رقابت و  )هر كاال باضافه نرخ متوسط سود  كه مساويست با ارزش(" توليد

صه سياسى نيز وقتى در عر. بنابراين قانون عرضه و تقاضا در قيمت كاالهاست كه وارد تحليل ميشود

دارى شكلى از سلطه طبقاتى بورژوازى است تاثير  گفته ميشود دمكراسى سياسى در جامعه سرمايه

برمشروط      گيرد، بلكه فقط دمكراسى بر چگونگى و محدوده اعمال سلطه طبقاتى مورد انكار قرار نمى

رابطه   يز بخواهيم، آنگونه كه ماركساگر در اينجا ن. بودن دمكراسى به نظام توليدى جامعه تاكيد ميشود

و قيمت را در عرصه اقتصادى بيان ميكند، رابطه متقابل دمكراسى و سلطه طبقاتى   متقابل ارزش

بورژوازى را بيان كنيم، يا بگوئيم كه چگونگى و دامنه سلطه طبقاتى بورژوازى در هر تعادل سياسى 

بعبارت .  حد دمكراسى در آن تعادل مشخص مساويست با وضعيت سلطه اقتصادى او باضافه  مشخص

ديگر در يك تعادل سياسى معين اگر دمكراسى از حد معينى فراتر برود، ميتواند سلطه طبقاتى 

با توجه به اين حقيقت . بورژوازى را مختل كند و جامعه را براى بورژوازى غير قابل حكومت سازد

قانون " تضاد جامع"هورى دوم فرانسه معتقدبود كهدر ارزيابى خود از قانون اساسى جم  بود كه ماركس

مزبور اين است كه از يكسو ميخواهد قدرت اجتماعى بورژوازى را تضمين كند و از سوى ديگر با 

هاى سياسى الزم براى حفظ اين قدرت اجتماعى را از دست  دادن حق راى عمومى به مردم، ضمانت

معتقد است كه در اين تعادل   ر اين ارزيابى مشخصد  بعبارت ديگر ماركس )٢١ (.بورژوازى ميگيرد

اگر   پس. ، اين حد از دمكراسى ميتواند سلطه طبقاتى بورژوازى را به مخاطره بيندازد سياسى مشخص

آن، اگر از حد   بپذيريم كه دمكراسى يك عامل خنثى در تعادل سياسى نيست، بايد قبول كنيم كه گسترش

ً در تعادلمعينى كه ميتوان آنرا حد مطلو هاى سياسى مختلف فرق  ب براى بورژوازى ناميد كه مسلما

و از اينجا . ميكند فراتر برود ميتواند سلطه طبقاتى بورژوازى را مختل كند و يا حتى به مخاطره بيندازد

اول اينكه بورژوازى براى دفاع از سلطه طبقاتى خود ميكوشد . دو نتيجه سياسى مهم ميتوان گرفت

دوم . محدود كند و نگذارد از حد مطلوب فراتر برود و به عاملى مختل كننده تبديل بشوددمكراسى را 

دمكراسى به حدى فراتر از حد مطلوب براى   اينكه طبقات زير سلطه ميتوانند با مبارزه براى گسترش

حدى هر دو نتيجه حقيقت وا. بورژوازى، سلطه طبقاتى بورژوازى را محدود سازند و يا حتى براندازند

مبارزه براى دمكراسى كامل سياسى خواه ناخواه در نقطه معينى به يك مبارزه : را بيان ميكنند

 .تبديل ميشود )اى عليه نظام يعنى به مبارزه(اجتماعى

 

 :منابع
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 .١٥٨، ص ١٩٧٣ترجمه انگليسی، انتشارات پليکان،.،"گروندريسه:" ماركس_ ١

ً مراجعه _ ٢ هشتم جلد اول كاپيتال ، در باره انباشت   كنيد به بخشدر اين باره از جمله و مخصوصا

 .اوليه

 ".بورژواها و پرولترها:"اول  مانيفست كمونيست، بخش"_٣

 . ١٧٢  ،ص١كاپيتال،ج _٤

آزارد، اما در اين مقايسه اغراقى  را مى" دارى واقعاًموجود سرمايه"اى معموالً مدافعان  چنين مقايسه_ ٥

  بردگان معموالً نفع طلبى صاحبان آنان بود زيرا حيات برده زير پوششوجود ندارد، ضامن حق حيات 

جامعه " آزاد"دفاعى حق مالكيت صاحب برده ميتوانست مورد حمايت قرار گيرد، ولى انسان

بجاى بحث در عالم انتزاع كافى است مثالً ميليونها . دارى حتى از چنين پوششى هم محروم است سرمايه

نظم و "و بى پناه را بياد بياوريم كه از طرف صاحبان كسب و كار، مزاحمكودك برزيلى بى صاحب 

هاى مطبوعاتى متعدد در سپتامبر گذشته  بنا به گزارش_آزاد تلقى ميشوند و بنابراين زندگيشان" تجارت

 .از طرف شكارچيان آدم تهديد ميشود

اقتصاد "ه نقل ازب )١٨٤٠(در انگلستان و فرانسه   فالكت طبقات زحمتكش:"اوژن بووره_ ٦

 . ٦٧   هاچسن، ص نوشته جف" دمكراتيك

 . "ها پرولترها و كمونيست:" دوم  ، بخش"مانيفست كمونيست"_ ٧

در باره فوئر   اى است كه در تز معروفش است و همان نكته  و اين بيك اعتبار، چكيده پيام ماركس_٨

اند، حال آنكه مساله دگرگون ساختن  ر كردههاى مختلف جهان را تفسي فيلسوفان به شيوه:" باخ بيان ميكند

 .١٥   ص ١، گزيده آثار، ج "تزهائى در باره فوئر باخ"تز يازدهم از". آنست

 .١١٦   ص ٤،كليات آثار،ج " خانواده مقدس:" ماركس_٩

 .١٦٧  ، ص٣، كليات آثار ج "در باره مساله يهود:" ماركس_ ١٠

 .٧٥_٧٧  ص ٥ كليات آثار،ج" ايدئولوژى آلمانى"_١١

 ."پرولترها و بورژواها:"اول  بخش" مانيفست كمونيست"_١٢

 .٦٩٢   ،ص١كاپيتال،ج _١٣

 .٨٩  ،ص,به نقل از در يپر،ج )١٨٦٣ژانويه  ٣٠مورخ ( به انگلس  نامه ماركس_١٤

 . ٥٩  ، ص٥كليات آثار، ج "ايدئولوژى آلمانى"_١٥

ترين  اى عمومى حتى در پيشرفتهخوبست بياد داشته باشيم كه در اوائل قرن بيستم حق ر_ ١٦

دارى وجود نداشت از ميان كشورهاى مهم اروپائى، آلمان نخستين كشورى بود  هاى سرمايه دمكراسى

حق راى عمومى در آن برقرار شد و البته از بركت انقالب، و بعداً با بقدرت رسيدن  ١٩١٩كه در سال 
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با اعالم  ١٩٢٨برقرار شد، انگلستان در سال  نازيها ملغى گرديد و بار ديگر بعد از جنگ جهانى دوم

برابرى حق راى زنان با مردان به حق راى عمومى دست يافت، فرانسه و ايتاليا بعد از جنگ جهانى 

 ١٩٦٠به حق راى عمومى دست يافتند و در اياالت متحده آمريكا حتى تا سالهاى  ١٩٤٦دوم در سال 

افت و سياهان در ايالتهاى جنوبى بطور واقعى از حق به پيروزيهائى دست ي"حقوق مدنى"  كه جنبش

در اين باره مراجعه . حق راى عمومى بمعناى واقعى كلمه وجود نداشت_ راى دادن برخوردار شدند

 ١٠٣نوشته گوران تربورن، نيولفت ريويو، شماره " حكمرانى سرمايه و عروج دمكراسى"كنيد به مقاله

 .)١٩٧٨ژوئن _مه(

دمكراسى . داران نبود هاى يونان باستان، اگر ائتالف شهروندان آزاد با برده ىحتى در دمكراس_ ١٧

كشى  توانستند براى نظام بهره داران مى دادن به اين شهروندان آزاد بود كه برده با رشوه.ناممكن ميگرديد

 .گاه اجتماعى مطمئن فراهم آورند خود تكيه

مفهوم جديدى از سياست :گرامشى"ك ساسون با عنواندر اين باره مراجعه كنيد به مقاله آن شوستا_ ١٨

اندويشارت، لندن، سال   ، انتشارات الرنس"ماركسيسم و دمكراسى"در مجموعه " دمكراسى  و گسترش

 . ٩١  ص ١٩٨٠

براى بى اعتبار كردن نظريه ماركسيستى دولت، از  وطنى در تقالهايى"نوانديشان"يكى از_ ١٩

ه ميگويد دولت با مضمون بورژوائى دارد يا مضمون پرولترى، بعنوان را بخاطر اينك"كارگر راه"جمله

نوشته بيژن رضائى در "دولت ديكتاتورى،دمكراسى"مراجعه كنيد به(مورد حمله قرار داد  انديش دگم

  اش ناگهان به كله  جالب اين است كه اين آقا قبل از آنكه رطب و يابس )١٩  ص٤.بولتن فدائيان شماره 

از رژيم جمهورى اسالمى را بخاطر " كارگر راه"به جريانى تعلق داشت كه ارزيابى هجوم آوردند

 !دانستند و مسخره ميكردند ، غير ماركسيستى مى"تحليل طبقاتى"اعتنائى به بى

  ،ص١، ج و انگلس  گزيده آثار ماركس" مبارزات طبقاتى در فرانسه"مراجعه كنيد به فصل دوم_ ٢٠

٢٣٥_٥٦.  
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 مدوازدهفصل 
 
 

 دولت كارگرى 
 
 

گفته شد، بايد   دارى بطور خاص از همه آنچه در باره مفهوم طبقاتى دولت بطور عام و دولت سرمايه

بهمين دليل آيا . نتيجه گرفت كه سلطه طبقاتى با دمكراسى كامل يا خود حكومتى مردم مباينت دارد

ود حكومتى مردم نيست؟ پاسخ حاكميت طبقه كارگر نيز خود مانعى بر سر راه دمكراسى كامل و خ

ماركسيسم اين است كه نه، دولت كارگرى نه فقط با خود حكومتى  مردم مباينت ندارد، بلكه شرط 

قبل از هر چيز به اين دليل كه دولت كارگرى اهرمى است براى . برقرارى حكومت مردم است

ضمن طرح  ١٨٤٧در سال   با توجه به اين حقيقت است كه ماركس. كشى طبقاتى كن كردن بهره ريشه

ً بمعناى ايجاد يك جامعه جديد است  رهائى طبقه ستمكش"اين نكته كه آيا به آن :"ميگويد"ضرورتا

يك قدرت  )ايجاد(معناست كه بعد از سقوط جامعه كهنه سلطه طبقاتى جديدى وجود خواهد داشت كه به 

درست همانگونه كه شرط : استسياسى جديد منتهى خواهد شد؟ شرط رهائى طبقه كارگر، محو طبقات 

طبقه كارگر در جريان تكامل خود، . ها بود رهائى طبقه سوم يا بورژوازى محو اصناف و همه رده

بجاى جامعه مدنى كهنه، اجتماعى را خواهد نشاند كه طبقات و ستيز آنها را نفى كند و ديگر قدرت 

دقيقاً بيان رسمى ستيز در جامعه مدنى آن وجود نداشته باشد، زيرا قدرت سياسى   سياسى بمعناى خاص

همچنين در سال . اين نكته با عباراتى متفاوت در آخر فصل دوم مانيفست نيز بيان ميشود )١(."است

كه آنرا دولت كارگرى ميداند با در نظر داشتن همين   ضمن بحث در باره كمون پاريس  ماركس ١٨٧١

با آن آغاز   ه انقالب فوريه بوسيله پرولتارياى پاريسك" جمهورى اجتماعى"فرياد:"نكته است كه ميگويد

شده بود، تنها يك خواست مبهم براى يك جمهورى را بيان ميكرد كه ميبايست بجاى نه فقط شكل 

 )٢(."كمون شكل اثباتى آن جمهورى بود. پادشاهى حاكميت طبقاتى بلكه خود حاكميت طبقاتى بنشيند

ودحكومتى مردم مباينت ندارد كه بر خالف همه دولتهاى پيشين، دولت كارگرى همچنين باين دليل با خ

حكومت يك اقليت بر اكثريت جامعه نيست، بلكه حكومت همين اكثريت جامعه است براى از بين بردن 

بعبارت ديگر، مضمون دولت كارگرى، وارونه مضمون تمام دولتهاى .  كش موقعيت ممتاز اقليت بهره

را وارونه ميسازد و هم بخاطر   كش ده و اقليت بهره رابطه اكثريت بهره پيشين است، هم بخاطر اينكه

در اشاره به كمون   بهمين دليل است كه انگلس. اينكه زمينه هر نوع سلطه طبقاتى را از بين ميبرد

اما دولتى كه قدرت و اقتدار اقليت  )٣(."كلمه نبود  ديگر دولت بمعناى خاص...كمون"ميگويد  پاريس
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كن كردن  گان واقعى تبديل ميكند و ريشه ده جامعه را به تصميم گيرنده شكند و اكثريت بهره مى ممتاز را

اعتنا به آراى اكثريت افراد  كشى طبقاتى و تمايزات طبقاتى را هدف خود قرار ميدهد، آيا ميتواند بى بهره

ردم يا دولتى است نه جامعه كار كند؟ بعبارت ديگر ، آيا دولت كارگرى دولتى است در خدمت منافع م

زيرا هيچ يك . تنها براى مردم بلكه همچنين بوسيله مردم؟ اين سئوال و پاسخ به آن اهميت اساسى دارد

هاى تاكنون موجود منكر اين نبوده است كه دولت كارگرى دولتى است در خدمت منافع " ماركسيسم"از

دولت كارگرى دولتى است كه بوسيله  آيد كه گفته شود اكثريت قاطع جامعه، اختالف آنجا بوجود مى

سوسياليسم "در واقع مشكل اصلى . آيد و به موجوديت خود ادامه ميدهد اكثريت افراد جامعه بوجود مى

اين بود كه ميخواست به همه مردم آب و نان و مسكن و كار بدهد، اما حاضر نبود راى و " موجود

از . بپذيرد  بد امور و از جمله ماندن و رفتن خودش تمايل آنها را بعنوان مبناى داورى در باره نيك و

كمونيستى   چنين دركى از دولت كارگرى در جنبش" سوسياليسم موجود"بركت تحريفات ناشى ازالگوى

و تبليغات خصمانه بورژوازى عليه مفهوم دولت كارگرى در سراسر جهان از . طرفداران زيادى دارد

براى نمونه كافى است اشاره . بردارى را ميكند منتهاى بهره كمونيستى  اين انحراف موجود در جنبش

كنم كه در جريان بحثهائى كه بر سر حذف ماده مربوط به رهبرى حزب كمونيست از قانون اساسى 

ً نميتوانند از درك  اتحاد شوروى در گرفته بود، عده اى از شوروى شناسان معروف آمريكا كه قاعدتا

_ اطالع باشند پردازان كالسيك ماركسيسم از دولت كارگرى بى ر نظريه، لنين و ساي ، انگلس ماركس

آشكارا مدعى شدند كه ماده مزبور تضمين كننده رسمى ديكتاتورى پرولتارياست و حذف آن بمعناى 

بنابراين بيرون كشيدن درك ماركسيستى دولت . كنار گذاشته شدن مهمترين اصل كمونيسم است

و تحريفات مسخ كننده و جدا كردن حساب ماركسيسم از  كارگرى از زير آوار تبليغات

از . ترين واجبات ماركسيستهاست يكى از واجب" دمكراسى ارشادى"هاى معتقد به" ماركسيسم"انواع

نظر ماركسيسم، دولتى كه با راى مردم و بوسيله مردم هدايت نشود در دراز مدت نميتواند در خدمت 

هاى  آنچه ماركسيسم در باره دولت و محدوديت دمكراسى در نظام با توجه به تمام. منافع مردم باشد

كشى طبقاتى ميگويد، با قاطعيت ميتوان گفت كه از نظر ماركسيسم، حكومت بوسيله مردم  مبتنى بر بهره

دمكراسى ."بهمين دليل از نظر ماركسيسم. شرط الزم و حياتى حكومت براى مردم است

با هر نوع تالشى براى   ام كه ماركس قبالً اشاره كرده. مسخره باشداز يك   نميتواند چيزى بيش"ارشادى

مخالف بود و بهمين دليل است كه در نقد برنامه گوتا با " دهنده مردم  آموزش"معرفى دولت بعنوان

براى  )٤(.طنزى گزنده ميگويد اين دولت است كه به آموزشى خيلى سخت از طرف مردم نياز دارد

تر مساله الزم ميدانم اضافه كنم كه نظريه ماركسيسم در باره دولت قبل از هر روشنتر شدن هر چه بيش

  چيز در روياروئى با نظريه هگلى دولت شكل گرفته است، در واقع ِمگيل حق دارد كه ميگويد ماركس
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و اما دولت  )٥ (.اى كرد كه هگل در باره دولت طرح كرده بود تمام عمر خود را صرف حل مساله

هگل ميگويد هر طبقه در جامعه مدنى منافع خودخواهانه . است"دهنده  دولت آموزش"ل آل هگ ايده

اى كه ميتواند مدافع منافع عمومى باشد، بوروكراسى  بنابراين درك طبقه. خود را دنبال ميكند  خاص

افع طبقات را با من  دولتى است كه در دولت مبتنى بر نمايندگى، جامعه مدنى را با دولت و منافع خاص

نه فقط اين انديشه را كه بوروكراسى دولتى ميتواند بيانگر منافع   ماركس. عمومى جامعه پيوند ميدهد

اى ميتواند منافع عمومى جامعه را بطور  عمومى جامعه باشد رد كرد بلكه با اين انديشه نيز كه طبقه

اى ميتواند باشد كه  فقط طبقهاو گفت در واقعيت امر، طبقه عمومى . دائمى نمايندگى كند، مخالفت ورزيد

اى  بنابراين هيچ طبقه. او با منافع عمومى جامعه انطباق پيدا ميكند  در بستر تاريخى معينى، منافع خاص

با اين درك از مساله بود كه او پرولتاريا را . نميتواند بطور ابدى منافع عمومى جامعه را نمايندگى كند

معتقد بود كه   ماركس. ابراين بعنوان عامل انقالب معرفى كردبعنوان طبقه عمومى دوران آينده و بن

طبقه عمومى تلقى كردن بوروكراسى توهمى است كه بر يك دروغ تكيه دارد و آن اين است كه دولت 

در حاليكه منافع عمومى مردم هنگامى بيان ميشود كه دولت خود  )٦(.بيانگر منافع عمومى مردم است

آزادى را با ميزان مهار و محدود شدن دولت   مين دليل است كه ماركسبه. از ميان برخاسته باشد

را در تمام " دمكراسى ارشادى"و يا" دهنده  دولت آموزش"خط ضديت با )٧(.سنجد بوسيله مردم مى

در اينجا كافى است فقط به چند نمونه . ميتوان مشاهده كرد  هاى فعاليت فكرى و سياسى ماركس دوره

را به هر   كالسيك ماركس  نوشته شده اعتراض ١٨٤٥در باره فوئر باخ كه در سال  تز سوم: اشاره كنم

  اين نظرماترياليستى دگرگون شده محصول شرايط ديگر و پرورش:" گرائى بيان ميكند نوع نخبه

دهنده  ميكند كه اين انسانها هستند كه شرايط را دگرگون ميكنند و آموزش  دگرگون شده هستند، فراموش

ميرسد كه يكى از آنها   اين نظر ضرورتاً به تقسيم جامعه به دو بخش. ديدن نياز دارد  ه آموزشخود ب

فعاليت انسان تنها )دگرگونى(انطباق دگرگونى شرايط و  )رابرت آون  مثالً پيش(مافوق جامعه است

همين خط بود در راستاى  )٨ (."بعنوان عمل انقالبى كننده ميتواند دريافته و بنحوى عقالئى درك شود

تدوين شده بود با اين جمالت   بوسيله ماركس ١٨٧١انترناسيونال كه در سال "مقررات عمومى"كه 

نظر باينكه، رهائى طبقات كارگر بايد بوسيله خود طبقات كارگر بدست آيد، كه مبارزه :" شروع ميشد

اتى بلكه حقوق و وظايف براى رهائى طبقات كارگر نه بمعناى مبارزه براى امتيازات و انحصارات طبق

اى  در نامه  و انگلس  ماركس ١٨٧٩در سال   )٩(..."برابر، و محو هر گونه حاكميت طبقاتى است

خطاب به رهبران حزب سوسيال دمكرات آلمان، ضمن تاكيد بر همين موضعى كه چهل سال از آن 

  آشكارا ميگويند كارگران آموزشتوانيم با كسانيكه  بنابراين ما نمى"نمايند كه اند اعالم مى دفاع كرده

تر از آن هستند كه بتوانند خود را رها سازند و بايد از باال بوسيله انسان دوستان برخاسته از ميان  نديده
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و باز در تاكيد بر همين موضع  )١٠(."بورژوازى آزاد شوند، همكارى كنيم بورژوازى بزرگ و خرده

براى پيروزى نهائى :" آلمانى مانيفست نوشت كهدر مقدمه چاپ   انگلس ١٨٩٠بود كه در سال 

فقط و انحصاراً بر روى تكامل فكرى طبقه كارگر كه   اند، ماركس هائى كه در مانيفست طرح شده انديشه

با چنين ضديت عميقى با هر  )١١(."بايد از اقدام متحد و مباحثه ناشى گردد، حساب ميكرد ضرورتاً مى

تواند از راى اكثريت مردم بعنوان معيار اصلى دمكراسى  سيسم نمى، مارك"دهنده دولت آموزش" نوع

مانيفست "اى ماركسيسم، يعنى نكنيم كه اين جمالت به مهمترين سند برنامه  فراموش. دفاع نكند

  جنبش. تمام جنبشهاى تاريخى پيشين جنبشهاى اقليتها يا به نفع اقليتها بودند:" ، تعلق دارند"كمونيست

ترين قشر جامعه  خود آگاه و مستقل اكثريت عظيم است، به نفع اكثريت پرولتاريا، پائين  پرولترى جنبش

اند به هوا پرتاب شوند، نميتواند  كنونى ما، بدون آنكه تمام قشرهاى جامعه رسمى كه بر گرده او نشسته

اكثريت عظيم، خود آگاه و مستقل   مسلم است كه اين جنبش)١٢(."تكان بخورد، نميتواند خود را بلند كند

حق راى عمومى و . بنشاند  اش كند تا رهبران خود را بر گرده را به هوا پرتاب نمى  كش اقشار بهره

ترين شرط خود آگاه و مستقل  پذيرفته شدن راى اكثريت مردم بعنوان معيار اصلى دمكراسى، ابتدائى

پذيرد  اين اكثريت عظيم را مىآيا دولت كارگرى فقط هنگامى راى . اكثريت عظيم است  بودن اين جنبش

كه اين اكثريت عظيم فقط از پرولتاريا تشكيل شده باشد؟ و آنجا كه پرولتاريا اكثريت جمعيت جامعه را 

دهد، آيا دولت كارگرى براى آنكه كارگرى بماند، بايد سيستم حق راى تبعيضى بنفع  تشكيل نمى

در جائى كه پرولتاريا اكثريت جمعيت : ميگويند پرولتاريا بر قرار كند؟ گروهى در پاسخ به اين سئوال

مثالً گونا از نظريه پردازان . جامعه را تشكيل ندهد، دولت كارگرى نميتواند بوجود آيد و نبايد بوجود آيد

در سال " ديكتاتورى پرولتاريا"در (حزب سوسيال دمكرات آلمان در اوائل قرن و نيز تا حدى كائوتسكى

و گروهى ديگر كه غالب طرفداران  )١٣(.دهند نسبت مى  و آنرا به ماركسچنين نظرى دارند  )١٩١٩

در جائى كه پرولتاريا اكثريت جمعيت : ى آن هستند ميگويند از جمله" دمكراسى ارشادى"آشكار و پنهان

دهد، بايد سيستم راى بنحوى سازمان داده شود كه پرولتاريا در اقليت نيفتد اين هر دو  را تشكيل نمى

گيرى متفاوتشان، درك واحد از مفهوم اكثريت دارند و آنرا اكثريت پرولترى  رغم نتيجه علىگروه، 

همانطور كه جانستون . اين هر دو نظر نادرست هستند  و انگلس  از نظر ماركسيسم ماركس. ميدانند

رتاً الزمه انقالب پرولترى اين نيست كه طبقه كارگر ضرو  و انگلس  بدرستى ميگويد، از نظر ماركس

به لحاظ جامعه شناختى اكثريت جمعيت را تشكيل بدهد، بلكه اين است كه به لحاظ سياسى حمايت 

مثالً . اند هميشه بر آن تاكيد كرده  و انگلس  اين نظرى است كه ماركس )١٤(.اكثريت را بدست آورد

به موقعيت طبقه مانيفست كمونيست اعالم ميكند كه گام نخست در انقالب پرولترى، ارتقا پرولتاريا 

مبارزات طبقاتى "او بر كتاب ١٨٩٥در مقدمه   سخن انگلس. حاكم و پيروزى در نبرد دمكراسى است
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گذارد كه آنها بدست آوردن حق راى عمومى را يكى از  ، ترديدى بر جاى نمى نوشته ماركس"در فرانسه

شكار به همين جمله مانيفست اى آ در اشاره  انگلس. دانستند شرايط اين پيروزى در نبرد دمكراسى مى

مانيفست كمونيست قبالً اعالم كرده بود كه كسب حق راى عمومى، دمكراسى، يكى از :" ميگويد

" اصول كمونيسم" و سخن او هم در  )١٥( ."نخستين و مهمترين وظايف پرولتارياى مبارز است

ً منوط به گذارد كه آنها پيروزى پرولتاريا را در نبرد دمكرا ترديدى بر جاى نمى سى هرگز ضرورتا

 )كمونيستى(مسير اين انقالب"در آنجا در پاسخ اين سئوال كه. اند دانسته آن نمى" جامعه شناختى"غلبه

نخست يك قانون اساسى دمكراتيك و بوسيله آن، بطور "چگونه خواهد بود؟ گفته ميشود اين انقالب 

بطور مستقيم در انگلستان، كه . ميكند  سمستقيم يا غير مستقيم، حاكميت سياسى پرولتاريا را تاسي

بطور غير مستقيم در فرانسه و آلمان كه اكثريت . پرولتاريا هم اكنون اكثريت مردم را تشكيل ميدهد

مردم عالوه بر پرولتاريا از دهقانان و بورژواهاى كوچك تشكيل ميشود كه اكنون در حال تبديل شدن به 

شان هر چه بيشتر به پرولتاريا وابسته ميشوند و بنابراين  اسىپرولتاريا هستند و به لحاظ منافع سي

ً در نوشته )١٦ (..."ناگزيرند خواستهاى پرولتاريا را بپذيرند و   هاى ماركس اين نظر را مخصوصا

نيز ميتوان مشاهده _ كه از نظر آنها بيان حاكميت طبقاتى كارگران بود_  در باره كمون پاريس  انگلس

نه يك سيستم تك حزبى كه يك دمكراسى راديكال بود با رعايت حق راى عمومى و   كمون پاريس. كرد

در آن حتى حق راى و آزاديهاى بورژواهاى طرفدار حكومت ضد انقالب ورساى . هاى سياسى آزادى

رعايت ميشد كه در انتخابات براى شوراى كمون توانستند پانزده كرسى از مجموع هشتاد كرسى آن را 

و بمباران شهر   كمون فقط دو هفته بعد از آنكه حمله نيروهاى ورساى به حومه پاريس بدست آورند و

بعنوان اقدام   هائى را كه موضع خصمانه داشتند توقيف كرد كه ماركس بوسيله آنها آغاز گرديد روزنامه

در باره هايشان  در تمام نوشته  و انگلس  ماركس )١٧(.اضطرارى دوران جنگ آنرا كامالً موجه ميداند

بايد توجه داشت كه كمون . كمون، با هيجان عجيبى از اين دمكراسى بى سابقه پشتيبانى و تجليل ميكنند

از آن   و انگلس  بنابراين تجليل ماركس. هنوز از نظر اقتصادى اقدام مهمى عليه سرمايه انجام نداده بود

عدها لنين يادآورى كرد، اهميت تاريخى در واقع همانطور كه ب. سابقه آن بود اساساً بخاطر دمكراسى بى

كمون در اين نيست كه اقداماتى عليه سرمايه انجام داد، بلكه در اين است كه دولت نوع جديدى را كه 

را در عين حال   همين كمون پاريس  و انگلس  و ماركس )١٨(.در تاريخ انسانى بيسابقه بود، بوجود آورد

پنج صفحه " جنگ داخلى در فرانسه"اول  نويس در پيش  ماركس. دانندنماينده منافع دهقانان فرانسه هم مي

اين است كه اثبات كند كمون نه فقط   ميدهد و هدفش  تمام به بحث در باره دهقانان فرانسه اختصاص

او در . كند را نمايندگى مى" باالتر از همه منافع دهقانان فرانسه"منافع كارگر، كه منافع اقشار ميانى و 

يشنهاد ميكند كه كمون اقداماتى براى كمك به دهقانان اتخاذ كند تا بتوانند بالفاصله از جمهورى آنجا پ
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بخوبى ميدانست كه حق راى عمومى در   ماركس )١٩(.مند شوند و به آن اعتماد كنند كمون بهره

ژيمهاى اى براى عقب راندن طبقه كارگر و حفظ ر كشورهائى كه اكثريت دهقانى دارند ميتواند وسيله

اما او از . توضيح داده بود" هيجدهم برومر لوئى بناپارت"او اين نكته را بطور دقيق در. ارتجاعى باشد

: بايد اكثريت دهقان را از حق راى محروم سازد  گيرد كه پرولتارياى انقالبى پاريس اينجا نتيجه نمى

ورزد تا  گران و دهقانان تاكيد مىبراى دست يافتن به اتحاد ميان كار  ، بر ضرورت تالش بلكه بر عكس

يى دست يابد كه بدون آن، تك خوانى او در تمام كشورهاى دهقانى به  انقالب پرولترى به هم سرائى"

بيست سال قبل، در بررسى انقالب   اى است كه ماركس اين نكته )٢٠(."قو تبديل خواهد شد )مرگ(آواز

تا جريان انقالب، توده ملت، يعنى :" د قرار داده بودمورد تاكي" مبارزات طبقاتى در فرانسه"، در١٨٤٨

اند، عليه اين نظم، عليه حاكميت  بورژواها را كه ميان پرولتاريا و بورژوازى ايستاده دهقانان و خرده

سرمايه برنيانگيخته باشد و آنها وادار به پيوستن به پرولترها بعنوان مدافعانشان نكرده باشد، كارگران 

اى به نظم بورژوائى ضربه  بردارند و نخواهند توانست ذره  توانست گامى به پيش فرانسه نخواهند

، بر كتاب  پنج سال بعد از كمون، در يادداشتهايش  اى است كه ماركس و باز اين همان نكته )٢١(."بزنند

د اى وجو هر جا كه دهقانان بعنوان مالك خصوصى بطور توده:"... باكونين، مورد تاكيد قرار ميدهد

مهمى را تشكيل ميدهد، مانند همه كشورهاى غرب قاره   دارد، جائى كه او حتى اكثريت كم و بيش

را به كارگران روزمزد كشاورزى نداده    اروپا، كه او هنوز محو نشده و مانند انگلستان جايش

شكند،  هم مى او جلوى هر انقالب كارگرى را ميگيرد و آنرا در: بيايد  زير ميتواند پيش )حالتهاى(است،

مالك به پرولتاريا تعلق _ دهقان(همانطور كه تا كنون در فرانسه كرده است، يا اينكه، پرولتارياى حاكم

بايد اقداماتى اتخاذ  )به آن تعلق دارد، او گمان ميكند كه تعلق ندارد  ندارد و حتى جائيكه بنا به موقعيتش

بنابراين  )٢٢(....."نتيجه او را بسوى انقالب بكشاندكند كه مستقيما به بهبود وضع او منتهى گردد و در 

را دولت كارگرى و در عين حال نماينده تمام عناصر سالم جامعه   كمون پاريس  تعجبى ندارد كه ماركس

به اين ترتيب اگر كمون نماينده حقيقى تمام عناصر سالم جامعه فرانسه و بنابراين، يك :" فرانسه ميداند

بود، در عين حال بعنوان حكومت كارگران، بعنوان مدافع جسور رهائى كار، موكداً حكومت حقيقتاً ملى 

اقدمات ويژه آن :" نامد باز تعجبى ندارد كه آنرا حكومت مردم بوسيله مردم مى. انترناسيوناليست بود

ى اما اگر در دولت كارگر )٢٣( ."حكومت مردم بوسيله مردم باشند  فقط ميتوانستند نشاندهنده گرايش

سازد، اگر دولت كارگرى نه فقط منافع  اى كارگران را از بقيه مردم متمايز نمى حقوق و امتيازات ويژه

كارگران كه منافع عموم زحمتكشان را نمايندگى ميكند، و اگر دولت كارگرى همان حكومت مردم 

حاكميت طبقاتى  بوسيله خود مردم است، چرا بايد آنرا حاكميت كارگران تلقى كرد؟ آنچه دولتى را به

ً غلبه عددى كارگران، بلكه  كارگران تبديل ميكند، نه امتيازات ويژه اى براى كارگران و نه ضرورتا
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نشان ميدهد كه   در باره كمون پاريس  و انگلس  هاى ماركس بررسى نوشته. هژمونى طبقه كارگر است

 :مثالً . دانستند يك دولت كارگرى مى رهبرى كننده پرولتاريا بود كه كمون را  آنها دقيقاً به دليل نقش

، يعنى  اين نخستين انقالبى بود كه طبقه كارگر، حتى از طرف اكثريت وسيع طبقه ميانى پاريس"_

آشكارا بعنوان تنها طبقه قادر به _ داران بزرگ تنها استثنا بودند وران و كسبه سرمايه دكانداران، پيشه

 ."ابتكار اجتماعى پذيرفته شد

ع قانون اساسى كمون توليد كنندگان روستائى را زير رهبرى فكرى شهرهاى مركزى در واق" _

آورد، و اينها در كارگران معتمدان طبيعى منافع آنان را برايشان تامين  شان در مى مناطق

 )٢٤("ميكردند

  بالفعل جمهورى آنها فقط در اين بود كه كارگران بر كمون پاريس"اجتماعى"اما خصلت "...... _

 ."كومت ميكردندح

 )٢٥(."كمون فرموله كند... اين تنها طبقه كارگر بود كه ميتوانست اين خواست جديد را از طريق".... _

و   هايشان، جه قبل از كمون پاريس در تمام نوشته  و انگلس  اى است كه ماركس در واقع اين همان نكته

است كه طبقه كارگر در صورتى ميتواند قدرت اند و چكيده آن اين  چه بعد از آن مورد تاكيد قرار داده

سياسى را در دست بگيرد و به طبقه حاكم تبديل شود كه منافع كل جامعه را نمايندگى و بيان كند و يا به 

ولى در دولتى كه طبقه كارگر نه به لحاظ . تبديل شود"به طبقه رهبرى كننده ملت"تعبير مانيفست،

اى برخوردار باشد، چگونه ميتواند هژمونى خود را تامين  يازات ويژهعددى غليه داشته باشد و نه از امت

داد؟ كاركرد و سمتگيرى اجتماعى   كند؟ در چنين دولتى هژمونى پرولتاريا را چگونه ميتوان تشخيص

هر دولت است كه خصلت طبقاتى آنرا تعيين ميكند و نشان ميدهد كه كدام طبقه اجتماعى رهبرى آنرا 

اقتصادى سرمايه _ابراين دولت كارگرى دولتى است كه در هم شكستن سلطه اجتماعىبن. در دست دارد

و رهائى كار را وظيفه اصلى خود ميداند، براى عملى ساختن آن  مشخصاً اقدام ميكند و زمينه و شرايط 

ت اساساً حكوم"كمون: ميگويد  در تاكيد بر همين نكته است كه ماركس. آورد عملى ساختن آنرا فراهم مى

طبقه كارگر محصول مبارزه طبقه توليد كننده عليه طبقه تصاحب كننده و آن شكل سياسى سرانجام 

بدون اين شرط اخير قانون . اى بود كه از طريق آن رهائى اقتصادى كار ميتوانست تحقق يابد شده  كشف

جتماعى او تواند با حفظ بردگى ا حاكميت سياسى توليدكننده نمى. اساسى كمون محال و توهم بود

بنابراين كمون ميبايست همچون اهرمى در خدمت ريشه كن كردن بنيادهاى . همزيستى داشته باشد

با آزاد شدن كار، هر . اقتصادى باشد كه وجود طبقات و بنابراين حاكميت طبقاتى بر آنها استوار است

دولتى كه عليه  )٢٦(."به يك كارگر تبديل ميشود و كار مولد خصلت طبقاتى خود را از دست ميدهد  كس

خيزد، خواه ناخواه رهبرى طبقه كارگر را بر ساير اقشار  اقتصادى سرمايه بر مى_سلطه اجتماعى 
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تنها . تضمين ميكند، زيرا از ميان تمام اقشار و طبقاتى كه زير سلطه سرمايه هستند  زحمتكش

ا پرولتارياست كه ميتواند ترين اراده جمعى را اعمال كند و تنه پرولتارياست كه ميتواند منسجم

خصلت اصلى هر دولتى را نظام اجتماعى مورد . ترين موضع را عليه سلطه سرمايه اتخاذ كند قاطع

دفاع آن تضمين ميكند بنابراين همانطور كه هر دولت پاسدار و مدافع سرمايه، شرايط طبيعى هژمونى 

مايه نيز شرايط طبيعى هژمونى آورد، هر دولت برخاسته عليه سلطه سر بورژوازى را فراهم مى

اى براى  دارى بدون آنكه امتيازات حقوقى ويژه آورد، اگر دمكراسى سرمايه پرولتاريا را بوجود مى

دارى نيز ميتواند بدون  بورژواها قائل شود، سلطه طبقاتى آنها را تضمين ميكند، دمكراسى ضد سرمايه

ممكن است . شود، رهبرى طبقاتى آنها را تضمين كنداى براى كارگران قائل  آنكه امتيازات حقوقى ويژه

گفته شود كه مهمترين امتيازى كه بورژوازى از آن برخوردار است، خود مالكيت خصوصى و سرمايه 

است كه هژمونى بورژوازى را تضمين ميكند و از بركت آن بورژوازى نيازى به امتيازات حقوقى 

گاه اقتصادى است بدون برخوردارى از امتيازات  چنين تكيهويژه ندارد، در حاليكه پرولتاريا كه فاقد 

ً در صورتيكه به لحاظ عددى اكثريت جمعيت را تشكيل ندهد_حقوقى ويژه تواند  نمى_ مخصوصا

اول اينكه، با در هم شكستن : رهبرى مردم را بدست آورد، چنين استداللى دو نكته مهم را ناديده ميگيرد

ً به عامل تعيين كننده هسرماي_اقتصادى_ سلطه اجتماعى اى تبديل ميشود و زمينه  دارى اكثريت واقعا

تكوين اراده آگاهانه اكثريت مردم فراهم ميآيد و اين راى و اراده آگاهانه، فقط بر گرد راى و اراده 

دوم اينكه رهائى طبقه كارگر در گرو از بين رفتن هر نوع . آگاهانه طبقه كارگر ميتواند شكل بگيرد

صدمه   از هر كسى از وجود چنين امتياز و تبعيض  حقوقى است و كارگران بيش  و تبعيضامتياز 

برقرارى چنين امتيازاتى   زيرا نفس. بينند، حتى اگر اين امتيازات ظاهراً به نفع آنها برقرار باشد مى

و تفرقه در   كارگران را از متحدان طبيعى آنها جدا ميكند و منزوى ميسازد و در دراز مدت، به تبعيض

ميان خود كارگران نيز دامن ميزند و بخشى از كارگران را فاسد ميسازد و در مجموع به آگاهى و 

در تاكيد بر اين حقيقت . زند ترين اهرم رهائى آنها، ضربه مى همبستگى طبقاتى كارگران، يعنى اساسى

ات و انحصارات طبقاتى با هميشه يادآورى ميكردند كه هرنوع سيستم امتياز  و انگلس  بود كه ماركس

و بر پايه همين اعتقاد عميق به دمكراسى و ضديت با هر نوع . شرايط رهائى كارگران مباينت دارد

اعالم كردند كه پرولتاريا   سيستم انحصارات و امتيازات بود كه آنها با الهام از تجربه كمون پاريس

تصرف كند و در خدمت رهائى خود بكار تواند ماشين دولت بورژوائى را بطور حاضر و آماده  نمى

گيرد بلكه ناگزير است آنرا در هم بشكند و دستگاه كامالً دمكراتيكى را كه با هر نوع امتياز و 

توانند همان  انحصارى ناسازگار باشد، بجاى آن سازمان بدهد، آنها عميقاً معتقد بودند كه كارگران نمى

 .شان بكار گيرند ته و پرداخته شده، همچون ابزار سياسى رهائىابزار سياسى را كه براى انقياد آنها ساخ
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كمون از همان آغاز ناگزير : "نوشت" جنگ داخلى در فرانسه"خود بر ١٨٩١در مقدمه   انگلس )٢٧(

شد بپذيرد كه طبقه كارگر، وقتى به قدرت برسد، نميتواند اداره ماشين دولتى قديمى را ادامه بدهد و 

بعد از كسب تفوق دو باره آنرا از دست ندهد، اين طبقه كارگر بايد از يكسو تمام براى آنكه بالفاصله 

ماشين سركوب قديمى را كه قبالً عليه خود او بكار گرفته ميشد، كنار بيندازد و از سوى ديگر با اعالم 

آنها بدون استثنا، خود را در مقابل   هر لحظه قابل فراخوان بودن تمام نمايندگان و مسئوالن خودش

، حتى آنهائى كه براستى نمايندگان و مسئوالن  اين حرف نشان ميدهد كه هيچ كس )٢٨(."حراست كند

منتخب كارگران هستند، نبايد تحت هيچ عنوانى، حتى تحت عنوان دفاع از منافع طبقه كارگر، از 

. ديل ميشونداى برخوردار باشند و گرنه به بالئى عليه طبقه كارگر تب امتيازات و انحصارات ويژه

چه خوب اين حقيقت ژرف را نشان ميدهد و روند تكوين اين بالى وحشتناك " سوسياليسم موجود"تجربه

 !گذارد مى  عليه طبقه كارگر را بنمايش

با توجه به آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت كه از نظر ماركسيسم مفهوم دولت كارگرى يا حاكميت 

كشيدن اين   ماركسيسم با پيش )٢٩(.كننده يك استراتژى است بيانطبقاتى كارگران، قبل از هر چيز 

مفهوم، هدف مبارزه براى دمكراسى كامل يا خود حكومتى مردم راه رسيدن به آن و نيروى اصلى 

دارى و هر نوع سلطه طبقاتى هدفى  كشى سرمايه مبارزه براى آنرا نشان ميدهد، اگر در هم شكستن بهره

طبقه كارگر تنها نيروئى . ه آن برقرارى خود حكومتى مردم امكان ناپذير استاست كه بدون دستيابى ب

دارى رنج ميبرند، برگرد  است كه ميتواند با اتحاد خود و متحد كردن همه اقشارى كه از سلطه سرمايه

بنابراين مبارزه براى برقرارى خود حكومتى مردم . خود، دستيابى به اين هدف را امكان پذير سازد

 ً اى است براى ايجاد يك دولت كارگرى، يعنى دولتى كه بر مدار اتحاد و رهبرى طبقه  مبارزه مسلما

شان به  برقرارى چنين دولتى منوط است به سازمانيابى طبقاتى كارگران و تبديل. كارگر بوجود ميآيد

ران، در واقع بهمين دليل تاكيد ماركسيسم بر اهميت سازمانيابى طبقاتى كارگ. طبقه رهبرى كننده جامعه

تاكيد بر اهميت . چيزى جز تاكيد بر شرايط پيشروى و پيروزى مبارزه براى خود حكومتى مردم نيست

حياتى طبقه كارگر بمعناى اين نيست كه فقط كارگران هستند كه از در هم   سازمانيابى كارگران و نقش

كشى  كستن ستون فقرات بهرهدارى نفع ميبرند، بلكه بمعناى اين است كه ش كشى سرمايه شكستن بهره

دارى فقط در پيكار كار و سرمايه امكان پذير است و فقط طبقه كارگر است كه بنا به موقعيت  سرمايه

در . ببرد  كشى و سلطه طبقاتى پيش ترين مبارزه را عليه هر نوع بهره اجتماعى خود ميتواند راديكال

ديگرى بآن خواهم   ى وجود دارد كه من در بخشويژه او نياز به بحث بيشتر  باره طبقه كارگر و نقش

در اينجا براى روشنتر شدن هر چه بيشتر مفهوم دولت كارگرى، برخورد انتقادى مختصر با . پرداخت

اند، الزم ميدانم، تفسير اول دولت  داشته  دو تفسير در باره آنرا كه در آشفته كردن اذهان تا حدودى نقش
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توضيح داده شد، بمعناى حاكميت طبقاتى كارگران نميداند و فقط يك كارگرى را آنگونه كه در باال 

بنا به اين تفسير، غلبه . به حاكميت طبقاتى كارگران تلقى ميكند  سكوى تاكتيكى گاهى الزم براى پرش

عددى كارگران و امتيازات حقوقى ويژه آنها و نيز قرار گرفتن سكان ماشين دولتى در دست حزب 

اساسى برقرارى حاكميت طبقاتى كارگران هستند چنين تفسيرى را ميتوان مثالً در كمونيست از شرايط 

اين قطعنامه كه براى آشتى دادن دو . قطعنامه كنگره چهارم كمينترن در باره تاكتيكها مشاهده كرد

تدوين شده است، حكومتهاى كارگرى را در پنج رده " جبهه واحد كارگرى"مخالف در باره  گرايش

ميكند و حكومتهاى واقعى كارگرى را آنهائى ميداند كه فقط بوسيله حزب كمونيست تشكيل  بندى دسته

ها تحت  ها نيستند ولى كمونيست شده باشد و دو شكل ديگر را كه در كنترل انحصارى كمونيست

هائى ميداند كه نه فقط ديكتاتورى  هائى ميتوانند در آنها شركت كنند، حكومت شرايطى و با تضمين

تاريا نيستند بلكه حتى ممكن است ضرورتاً به ديكتاتورى پرولتاريا منتهى نگردند، و ميگويد اينها پرول

براى ديكتاتورى پرولتاريا حكومتهائى هستند كه تحت شرايطى ميتوانند نقطه آغاز مبارزه 

ند و ا مشابه چنين تفسيرى را كسان ديگرى هم با ديدگاهها و گرايشات مختلف مطرح كرده)٣٠(باشند،

  با توجه به مجموعه آنچه ماركس )٣١(.اند بين حكومت كارگران و ديكتاتورى پرولتاريا تمايز قائل شده

ً با توجه به نوشته در اين باره گفته و نوشته  و اِنگلس ،  هاى آنها در باره كمون پاريس اند و مخصوصا

. با نظرات آنها مباينت داردترديدى وجود ندارد كه چنين تفسيرى از مفهوم دولت كارگرى كامالً 

اصطالحات نشان ميدهد كه آنها براى بيان مفهوم دولت كارگرى   و انگلس  هاى ماركس بررسى نوشته

حاكميت "تفوق سياسى پرولتاريا،"، "دولت كارگران" ،"پرولتاريا ديكتاتورى"مانند(متعددى

ين اصطالحات معناى واحدى را در اند ولى در تمام ا بكار برده )"قدرت سياسى كارگران"،"پرولتاريا

هاى آنها نشان ميدهد كه از نظر آنها دولت كارگرى دولتى است كامالً  همچنين نوشته. اند مد نظر داشته

و اما تفسير . دمكراتيك، بدون هر نوع امتيازات و انحصارات ويژه، و با رعايت كامل آزاديهاى سياسى

را نه خود  )يا ديكتاتورى پرولتاريا(د، دولت كارگرىدوم كه با تفسير اول خويشاوندى عميقى دار

حكومتى مردم بلكه مقدمه آن و تدارك آن ميداند بنا به اين تفسير، پرولتاريا براى آنكه بتواند به سلطه 

طبقاتى و موجوديت طبقات پايان بدهد و خود حكومتى مردم را امكان پذير سازد، نخست بايد حاكميت 

بدهد و تمام قدرت را در دست خود متمركز سازد بدون چنين قدرت سياسى  انحصارى خود را سازمان

بنا به اين . كشان و در نتيجه برقرارى خودحكومتى مردم، امكان ناپذيراست انحصارى، سركوب بهره

تنها با اين فرق كه  . هاى طبقاتى است تفسير، دولت كارگرى نيز يك حاكميت طبقاتى مثل همه حاكميت

كشى اقتصادى مبارزه ميكند، چنين  نيست و براى براندازى بهره  كش حاكم طبقه بهره اين بار طبقه

تفسيرى طبعاً معتقد است كه دولت كارگرى خود آغاز روند زوال دولت نيست بلكه اعمال سلطه طبقاتى 
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ا به اين تفسير ظاهراً زوال دولت را انكار نميكند ولى آنر. است كه روند زوال دولت را تدارك ميبيند

ترين نمونه چنين تفسيرى را ميتوان در سخنان استالين در كنگره  برجسته )٣٢(روز محشر حواله ميدهد

خود به كنگره اعالم كرد كه زوال   او در گزارش. هيجدهم حزب كمونيست اتحادشوروى مشاهده كرد

بقاياى طبقات نه از طريق تضعيف قدرت دولت بلكه از طريق حداكثر تقويت دولت براى شكستن "دولت

است   در همين گزارش. عملى خواهد شد" دارى ميرنده و سازمان دادن دفاع در مقابل محاصره سرمايه

دارى در  مگر اينكه محاصره سرمايه... كه او ميگويد، دولت ما در دوره كمونيسم نيز باقى خواهند ماند

  و انگلس  چيزى است كه ماركس ترديدى نيست كه چنين تفسيرى وارونه شدن كامل آن )٣٣(."هم بشكند

ً ماركس. فهمند و همچنين لنين از دولت كارگرى مى امحاى دولت را نه نخستين اقدام   و انگلس  مسلما

انقالب پرولترى بلكه آخرين اقدام آن ميداند و در نقد نظرات آنارشيستها در ضديت با دولت، معتقدند كه 

آنها )٣٤(. ابود سازد، تنها راه استبداد را هموار خواهد كرداگر انقالب در گام نخست بخواهد دولت را ن

كشى  درست بر خالف آنارشيستها معتقدند كه زوال دولت نه مقدمه بلكه نتيجه نهائى از بين رفتن بهره

طبقاتى و ستيزهاى طبقاتى است و تا بنياد اقتصادى وجود طبقات از بين نرود، حاكميت طبقاتى 

اما در عين حال آنها معتقدند كه دولت كارگرى خود دولتى مانند ساير . فتكارگران ادامه خواهد يا

در اين . گيرى آن شروع ميشود بلكه دولتى است كه روند زوال آن از همان آغاز شكل. دولتها نيست

ً روشنگر هستند  در باره كمون پاريس  و انگلس  هاى ماركس مورد نيز نوشته در اين . مخصوصا

انقالبى " م كه آنها كمون را دولت كارگرى ميدانند ولى در عين حال معتقدند كه كمونبيني ها مى نوشته

گرفتن حيات   باز پس.... بلكه انقالبى عليه خود دولت بود. قدرت دولتى نبود... عليه اين يا آن شكل

از يك  )همين قدرت دولتى(انقالبى براى انتقال آن. بوسيله مردم و براى مردم بود )مردم(اجتماعى خود

ديگر نبود، بلكه انقالبى براى شكستن خود اين ماشين وحشتناك سلطه   طبقات حاكم به بخش  بخش

در حاليكه نهادهاى صرفاً سركوبگر قدرت حكومتى قديم " در اين دولت نوع جديد )٣٥(".طبقاتى بود

بر خود  ميبايست حذف ميشدند، كاركردهاى مشروع آن ميبايست از جنگ قدرتى كه ادعاى سرورى

اينها نشان  )٣٦(."جامعه را دارد بيرون كشيده شوند و به كارگزاران مسئول جامعه باز گردانده شوند

دانستند كه دستگاههاى سركوب آن از همان  دولت كارگرى را دولتى مى  و انگلس  ميدهند كه ماركس

البته . يابد مى  كاهش آغاز موجوديت آن در حال زوال تدريجى قرار دارند و خصلت سياسى آن بتدريج

در اين مورد يادداشتهاى . بستگى دارد  كش يابى تدريجى به ميزان مقاومت طبقات بهره آهنگ اين زوال

در پاسخ باين سئوال   ماركس. باكونين بسيار روشنگر هستند" دولت گرائى و آنارشى"بر كتاب  ماركس

اين بدان معناست كه " مينويسد"چه معنائى دارد؟پرولتارياى سازمان يافته بمثابه طبقه حاكم "باكونين كه

پرولتاريا بجاى آنكه بعنوان افراد عليه طبقات به لحاظ اقتصادى ممتاز مبارزه كند، به آن حد از قدرت و 



١٦٩ 

  

يابد كه وسائل عمومى اجبار را در مبارزه عليه آنها بكار گيرد، اما او فقط  سازماندهى كافى دست مى

اند بكار گيرد كه خصلت خود او را بعنوان مزدبگير و بنابراين بعنوان يك وسائل اقتصاديى را ميتو

طبقه از بين ميبرد، از اين رو، با پيروزى كامل او حاكميت خود او نيز پايان ميبابد، زيرا خصلت 

اگر پرولتاريا طبقه حاكم بشود بر چه "و در پاسخ به اين سئوال باكونين كه ." محو شده است  اش طبقاتى

اين بدان معناست كه تا زمانيكه طبقات ديگر، بويژه طبقه " مينويسد  ماركس" حكومت خواهد كرد؟ كسى

زيرا با گرفتن قدرت حكومتى، (جنگند دار، هنوز وجود دارند، تا زمانيكه پرولتاريا عليه آنها مى سرمايه

بنابراين وسايل حكومتى بايد وسائل اجبار و  )شوند دشمنان او و سازمانهاى قديمى جامعه هنوز محو نمى

هنوز يك طبقه است و شرايط اقتصادى كه مبارزه طبقاتى همراه با وجود   را بكار گيرد، او خودش

طبقات بر روى آن استوار است، هنوز محو نشده است و بايد بزور از جلو راه برداشته شود يا دگرگون 

و   هنگ زوال دولت هر چه باشد، ماركساما آ )٣٧(."گردد و روند دگرگونى آن با زور بايد شتاب يابد

گيرى پرولتاريا روند زوال تدريجى خود را  ترديدى ندارند كه خود دولت از همان لحظه قدرت  انگلس

:" ميگويد" جنگ داخلى در فرانسه" خود بر ١٨٩١در مقدمه   بهمين دليل است كه انگلس. كند آغاز مى

در واقع جمهورى  )ازاين لحاظ(بقه ديگر نيست، و اى بوسيله ط دولت چيزى جز ماشين سركوب طبقه

دمكراتيك چيزى از پادشاهى كم ندارد، و در بهترين حالت شرى است كه پرولتاريا بعد از پيروزى در 

براى تفوق سياسى به ميراث ميبرد كه بدترين وجوه آنرا پرولتارياى پيروز، درست مانند   اش مبارزه

تا زمانيكه نسل ببار آمده در شرايط . آنجا كه امكان دارد، حذف كندكمون ناگزير است بالفاصله و تا 

در   و ماركس )٣٨("اجتماعى جديد و آزاد بتواند تمام آنرا همچون چيزى بى مصرف دور بيندازد

تك اقدامات كمون هر چه باشد، بزرگترين اقدام آن  تك  ارزش"كمون يادآورى ميكند كه  ستايش

اى  در حاليكه دشمن خارجى در يك دروازه بود و دشمن طبقاتى در دروازهسازماندهى خود آن بود كه 

را نشان داد و با اقدام خود حرف خود را   اش ديگر، به فوريت بوجود آمد و با حيات خود نيروى حياتى

بر ضرورت برقرارى خود حكومتى مردم، محصول   و انگلس  اين تاكيدات ماركس )٣٩(."اثبات كرد

. شكالتى كه يك دولت كارگرى، مخصوصاً در آغاز كار، با آنها روبرو ميشود نيستبى اطالعى از م

اى از مسائل و مشكالت انقالب و دولت  انتقادات آنها از كمون نشان ميدهد كه تصور ساده لوحانه

در مقابل " ماليمت افراطى تا حد ضعف"از  كميته مركزى كمون بخاطر   كارگرى ندارند، مثالً ماركس

و معتقد است كه كمون بجاى آنكه لحظات گرانبهائى را با براه  )٤٠(ضد انقالبى انتقاد ميكند عناصر

و از . انداختن انتخابات از دست بدهد، ميبايست به ورساى حمله ميكرد و حكومت تير را بر ميانداخت

نشان ميدهند كه  همه اينها )٤١(.كميته مركزى انتقاد ميكند كه اختيارات خود را خيلى زود به كمون داد

اند كه دولت كارگرى ناگزير است به قهر و سركوب متوسل شود، اما اين  معتقد بوده  و انگلس  ماركس



١٧٠ 

  

قهر و سركوب تنها بايد عليه اقليتى كه دشمنان فعال طبقاتى هستند اعمال شود و تنها براى دفاع از 

و   به آنچه گفته شد، بى ترديد ماركسبا توجه  )٤٢(.منافع اكثريت مردم و تنها در شرايط جنگ داخلى

توانستند با تقويت دستگاههاى سركوب در دولت كارگرى موافق باشند و بى ترديد ماركسيسم  نمى  انگلس

و   در تاكيد بر همين درك ماركس. تر شدن دولت باشد، غير قابل آشتى است با تفسيرى كه طرفدار قوى

در گرماگرم بحران انقالبى الزم ميديد كه  ١٩١٧ال از دولت كارگرى بود كه لنين در س  انگلس

را بنويسد، هدف اصلى او در اين كتاب اثبات اين نكته است كه دولت كارگرى " دولت و انقالب"كتاب

نمى تواند دولتى مانند دولتهاى ديگر باشد بلكه بايد دولتى باشد كه روند تضعيف خود را با تولد خود 

كائوتسكى مورد حمله قرار گرفته است، يعنى كسى كه مخالف   از هر كس  در اين كتاب بيش. آغاز كند

انقالب كارگرى و تصرف قدرت سياسى بوسيله طبقه كارگر نبود، بلكه فقط در هم شكستن ماشين دولت 

ً با حمله به كائوتسكى بود كه لنين ميخواست از. بورژوائى را ناديده ميگرفت " روح انقالبى"و دقيقا

و اين ريشخند تاريخ است كه بيست  )٤٣(.هاى مسخ شده دفاع كند"ماركسيسم"در مقابل  انديشه ماركس

طرح . اثبات كند" دولت و انقالب"آنچه را كه لنين ميكوشيد در  و دوسال بعد، استالين درست عكس

دولت در واقع اگر تفسير استالين از . مينامد" شاگردان لنين"ميكند و آنرا تكامل انديشه لنينى بوسيله 

بدانيم، بيگانگى آنرا با انديشه لنين بهتر از هر جا " سوسياليسم موجود"كارگرى را بيان تئوريك الگوى

دليل . استالين در كنگره هيجدهم ميتوان مشاهده كرد  لنين با گزارش" دولت و انقالب"در تقابل كامل

  و انگلس  ن است كه ماركساستالين براى اين وارونه سازى كامل نظريه ماركسيستى دولت كارگرى اي

دارى جهانى نداشتند، ترديدى نيست كه محاصره  تصورى از محاصره دولت كارگرى بوسيله سرمايه

اما اگر اين . آورد كارگرى بوجود مى دارى جهانى شرايط بسيار نامساعدى براى دولت بوسيله سرمايه

حاكميت كارگران باشد، از دولت  اى براى سركوب مردم و خود كارگران بنام شرايط نامساعد بهانه

من . جواب روشنى براى اين سئوال فراهم آورده است" سوسياليسم موجود"كارگرى چه ميماند؟ تجربه

مفاهيم اصلى نظريه طبقاتى دولت را توضيح   و انگلس  ام با استناد به آثار خود ماركس تا اينجا كوشيده

كه اين نظريه نه تنها با دمكراسى ناسازگار نيست، بلكه تنها  گيرم ام نتيجه مى و اكنون از آنچه گفته. بدهم

نظريه علمى است كه هر استراتژى جدى مبارزه براى دمكراسى، ناگزير با تكيه بر آن ميتواند شكل 

گويد دولت بايد طبقاتى  بگيرد، براى تاكيد بيشتر بگذاريد يكبار ديگر يادآورى كنم كه ماركسيسم نمى

دليل . تواند باشد دولت يك نهاد طبقاتى هست، و بهمين دليل حافظ آزادى نيست و نمى باشد، بلكه ميگويد

وجودى دولت محدود سازى آزادى است و بنابراين دامنه آزاديهاى سياسى با دامنه اقتدار دولت رابطه 

يعنى براى دست يافتن به آزادى واقعى و برابرى در آزادى بايد به موجوديت دولت،   پس. دارد  معكوس

اما دولت تصادفى بوجود نيامده است و تا . قهر سازمان يافته نشسته بر فراز جامعه، پايان داده شود
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طبقات اجتماعى و خصومت طبقاتى وجود دارد، ضرورت وجودى خود را حفظ ميكند از اين رو، 

، خصومت كشى طبقاتى براى پايان دادن به حيات دولت، راهى جز مبارزه براى پايان دادن به بهره

بنابراين چكيده نظريه طبقاتى دولت اين است كه تعميق دمكراسى با . طبقاتى و خود طبقات وجود ندارد

و نتيجه اينكه، برقرارى دمكراسى كامل و پايان دادن به . تضعيف سلطه طبقاتى رابطه مستقيم دارد

در پاسخ به  ١٨٩٤در سال   بيهوده نبود كه انگلس. سلطه طبقاتى مهمترين هدف ماركسيسم است

درخواست يك رفيق ايتاليائى كه از او خواسته بود براى درج بر پيشانى يك گاهنامه سوسياليستى تازه 

پيشنهاد كند كه درست در مقابل كالم كوتاه دانته در باره دنياى قديم كه   بنياد،كالم كوتاهى از ماركس

مانيفست "جديد سوسياليستى باشد، اين جمالتاى رنج ميبرند بيانگر عصر  اى فرمان ميرانند و عده عده

اجتماعى   اش هاى طبقاتى بجاى جامعه قديم بورژوائى، با طبقات و دشمنى:" را پيشنهاد كرد" كمونيست

اى ميگويند اين  عده )٤٤(."شرط تكامل آزاد همگان باشد  خواهيم داشت كه در آن تكامل آزاد هر كس

ند مانند اتمهاى آزاد در هم آهنگى عمومى با هم بسر ببرند و اگر خيالبافى است، افراد انسانى نميتوان

اما جالب اين است كه . اى نباشد كه آنها را به خط كند همديگر را تباه خواهند كرد نهاد قهر سازمانيافته

گران سينه چاك ليبراليسم اقتصادى هستند و با  شمار زيادى از كسانيكه اين حرف را ميزنند آوازه

 !امكان پذير ميداند" بازارآزاد"آهنگى عمومى اتمهاى آزاد را در  بى، همتعصب عجي
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سوشليست " ، در سالنامه"،بالنكى، و حكومت اكثريت ماركس"مونتى جانستون تحت عنوان  ارزش

  .١٩٨٣،سال "ريجيستر

 .١٩  ، ص٢، گزيده آثار،ج "كارگرانالمللى  مقررات عمومى اتحاد بين"_٩

 . ٣٠٧  ،گزيده مكاتبات، ص "ه بيل، ليبكنشت، براكه و ديگرانب  و انگلس  نامه ماركس"_١٠

 . ٣_١٠٢  ، ص١مانيفست كمونيست، گزيده آثار، ج  ١٨٩٠مقدمه چاپ آلمانى  _١١

 .١١٨   ، ص١، گزيده آثار ج "مانيفست كمونيست"_ ١٢

 . به نقل از مقاله مونتى جانستون_ ١٣

 .همانجا _ ١٤

 .١٩٥   ، ص١، گزيده آثار ،ج "مبارزات طبقاتى در فرانسه"بر  مقدمه انگلس_ ١٥

 .٩، ، ص١، گزيده آثار،ج "اصول كمونيسم"_ ١٦

 .مراجعه كنيد به مقاله ياد شده مونتى جانستون _ ١٧

 . ٥٣  ص٢٤، كليات آثار لنين، ج "هائى در باره تاكتيكها نامه:"لنين_ ١٨

به نقل از مقاله ياد شده مونتى  (.پكن١٩٦٦اول، چاپ   نويس  ، پيش"جنگ داخلى در فرانسه"_١٩

 ).جانستون

اول همان منبع باالست و تاكيدات   نويس  مقاله ياد شده جانستون، نقل قول از پيشمراجعه كنيد به _ ٢٠

 . تعلق دارند  به خود ماركس

 . ٢١٤  ، ص١، گزيده آثار ج "مبارزات طبقاتى در فرانسه"_ ٢١

 . ٤١١  ، ص٢باكونين گزيده آثار ج " دولت گرائى و آنارشى"بر كتاب  از يادداشتهاى ماركس_ ٢٢

 . ٢٢٧و  ٢٢٦  ، ص٢  گزيده آثار، ص"داخلى در فرانسهجنگ "_ ٢٣

 . ٢٢٣و  ٢٢٤  همانجا، ص_ ٢٤

، تاكيدات مال ٤٨٦و  ٤٩٩  ص ٢٢كليات آثار،ج "جنگ داخلى در فرانسه"اول  نويس  پيش_ ٢٥

 .است  ماركس

 .٢٢٣  ، ص٢، گزيده آثار ج "فرانسهجنگ داخلى در "_٢٦

 .٥٣٣  ، ص٢٢كليات آثار، ج "هجنگ داخلى در فرانس"دوم  نويس  پيش_ ٢٧
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 .تاكيدات مال من است ١٨٧.  ص ٢  ، گزيده آثار، ص"جنگ داخلى در فرانسه"بر  مقدمه انگلس_ ٢٨

فرهنگ اقتصادى ماركسيسم "در " ديكتاتورى پرولتاريا"اى كه در توضيح اتين باليبار در مقاله_ ٢٩

رات دانشگاهى فرانسه، چاپ دوم، سال ژرار بنسوان از انتشا_وير استارى ژرژ البيكا با(نوشته"

اما اشكال نظر باليبار اين است كه فكر ميكند . اين نكته را تا حدى مورد توجه قرار داده است )١٩٨٥

و  ١٨٤٨_٤٩ميان شكست انقالبات _ديكتاتورى پرولتاريا را فقط در دوره كوتاهى  و انگلس  ماركس

اند و حال آنكه اگر  گرفته ى بيان يك استراتژى بكار مىبرا ١٨٥٢در سال " اتحاديه كمونيستها"انحالل 

مفهوم ديكتاتورى پرولتاريا يا دولت كارگرى يا اصطالحات مشابه را به   و انگلس  قبول كنيم كه ماركس

كشى سرمايه و امحاى طبقات را  اند كه گذار به سوسياليسم و در هم شكستن بهره معناى دولتى بكار برده

رهايى اجتماعى "د قبول كنيم آنها اين مفاهيم مترادف را براى يك استراتژى، يعنىعملى ميسازد، باي

 .اند، نه در يك دوره محدود بلكه هميشه بكار برده"كار

گزيده "به نقل از )١٩٢٢دسامبر ٥ (مصوب كنگره چهارم كمينترن"تزهائى در باره تاكتيكها"_٣٠

 . ٤٢٦ _ ٢٧  ، ص١، ج  ، گردآورى جين دگراس"اسناد انترناسيونال كمونيست

به معناى نفى   كه معتقد است ديكتاتورى پرولتاريا از نظر ماركس(اند جرج ليكتهايم از آن جمله_ ٣١

  كه معتقد است ماركس(ُشلمو آوينرى . )انتخابات، تركيب غالب كارگرى و حكومت ماركسيستهاست

  كه معتقد است ماركس(يك مولنارد ، ار )دانسته است بورژوائى مى را يك حكومت خرده  كمون پاريس

 .)دانسته جون كمون وسائل توليد را اشتراكى نكرده بود را ديكتاتورى پرولتاريا نمى  كمون پاريس

مرگ دولت "براى اين دو تفسير از مساله زوال دولت مراجعه كنيد به مقاله هال دريپر با عنوان_ ٣٢

 .١٩٧٠سال"ريجيسترسوشليست "در سالنامه"   و انگلس  از نظر ماركس

 .٦٣٢_٣٨  ص )چاپ پكن(، ترجمه انگليسى"مسائل لنينيسم:"استالين_ ٣٣

ژانويه  ٢٤در تاريخ (به تئودوركونو  مراجعه كنيد به مقاله ياد شده در يپر و نيز نامه انگلس_ ٣٤

 و  ، در گزيده مكاتبات ماركس١٨٨٣)آوريل  ١٨در تاريخ (و نيز نامه او به فيل ون باتن )١٨٧٢

 .٣٤٠_٤٢و  ٢٥٧_ ٦٢  ، ص انگلس

 . ٤٨٦   ، ص٢٢، كليات آثار، ج "جنگ داخلى در فرانسه"اول  نويس  پيش: ماركس_ ٣٥

 . ٢٢١  ، ص٢، گزيده آثار،ج "جنگ داخلى در فرانسه"_ ٣٦

به نقل دريپر در مقاله ياد شده در " دولت گرائى و آنارشى باكونين "بر كتاب  يادداشتهاى ماركس_ ٣٧

 . ٣٠٠  ص" تئورى انقالب كارل ماركس" جلد سوم... مرگ دولت  مقاله

 . ١٨٩  ص ٢، گزيده آثار، ج "جنگ داخلى در فرانسه"بر  مقدمه انگلس_ ٣٨

 . ٤٩  ،ص٢٢، كليات آثار،ج "جنگ داخلى در فرانسه"اول  نويس  پيش: ماركس_ ٣٩
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 . ٥٣٠  ، ص٢٢،ج ، كليات آثار"جنگ داخلى در فرانسه" دوم  نويس  پيش:  ماركس_ ٤٠

آوريل  ١٢تاريخ (و نيز نامه او به گوگلمان )١٨٧١آوريل  ٦در تاريخ (به ليبكنشت  نامه ماركس_ ٤١

، مراجعه شود به  و در مورد انتقادات مشابه توسط انگلس ٢٤٧.و ٢٤٦  گزيده مكاتبات، ص. )١٨٧١

 .كليات آثار ٢٢، ج ٥٨٨  ص

از ديكتاتورى   و درك ماركس  كمون پاريس"تحت عنوان مراجعه كنيد به مقاله مونتى جانستون_ ٤٢

  ، ص٣، ج ١٩٩٠باب جسوپ، چاپ   ،ويرايش" انديشه سياسى و اجتماعى كارل ماركس"در" پرولتاريا

.٥٧٣ 

هال دريپر  و نيز به مقاله لوجيو كولتى با  در باال از در اين مورد مراجعه كنيد به مقاله ياد شده_ ٤٣

 .١٩٧٢، چاپ لندن "ازروسو تا لنين"در كتاب"لنين دولت و انثالب"عنوان

  . به نقل از مقاله ياد شده دريپر)١٨٩٤ژانويه  ٩در تاريخ (كانيا به  نامه انگلس_ ٤٤
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  سيزدهمفصل 
 

 

  هايمان داشته باشيم  تصور روشنى از خواست
 
 

هاى مخالف دمكراسى در ميان با همه تاكيداتى كه ماركسيسم بر ضرورت حياتى دمكراسى دارد، جريان

در تقويت چنين جريانهائى " سوسياليسم موجود"و. نامند كم نيستند آنهائى كه خود را ماركسيست مى

البته بخاطر تاكيدات وسيع ماركسيسم بر ضرورت . بطور مستقيم يا غير مستقيم تاثير داشته است

 ً بهمين دليل . با دمكراسى مخالفت كند دمكراسى، كسى نميتواند خود را ماركسيست بنامد و هم صراحتا

" تر دمكراسى عميق"طرفدارى از يك  دمكراسى معموالً مخالفتشان را زير پوشش"ماركسيست "مخالفان

و ضديت با دمكراسى بورژوائى بيان ميكنند، و با انواع تفسيرات و تحريفات ميكوشند مفاهيم 

با داشتن تصورى روشن از خواستهاى  فقط. ماركسيستى را در خدمت نظرات خود به كار گيرند

از اين رو، در . مربوط به دمكراسى ميتوان با اين جريانهاى ضد دمكراتيك بنحوى موثر مقابله كرد

 .اينجا توضيح مختصرى در باره چند خواست مهم سياسى را الزم ميدانم

 
 اولويت دمكراسى  
 

اجتماعى، بدون دگرگونى متناسبى در  از نظر ماركسيسم هر اقدامى براى ايجاد يك دگرگونى بزرگ

قدرت دولتى محكوم به شكست است و سوسياليسم چيزى نيست جز دمكراتيزه شدن كامل جامعه، يعنى 

بنابراين برقرارى سوسياليسم بدون . حل و فصل همه مسائل عمومى جامعه با شركت مردم و راى مردم

ناپذير  نرواى جامعه به خادم فرمانبر آن امكاندگرگون سازى قدرت دولتى و تبديل آن از ارباب و فرما

فهمد فقط و فقط با دمكراسى ميتواند پا بگيرد،  آنگونه كه ماركسيسم مى_بعبارت ديگر، سوسياليسم. است

اى آسمانى نيست كه در  اما اين دمكراسى كه از آن صحبت ميشود مائده. پا بر جا بماند و تكامل يابد

ناگهان بر كارگران و زحمتكشان نازل شود، بلكه چيزى است كه از طريق  سپيده دم انقالب سوسياليستى

بى ترديد دمكراسى سوسياليستى و . تعميق و تكامل همين دمكراسى بورژوائى ميتواند بدست آيد

اگر اين فصل . دمكراسى بورژوائى دو كيفيت متفاوت هستند، اما دو كيفيتى كه داراى فصل مشتركند

بر  )يعنى از طرف مردم( بدانيم، ميتوانيم بگوئيم كنترل از پائين )١("پائينكنترل از "مشترك را 

گيرى  ريزد و به شكل نهادهاى سياسى بورژوائى اگر از حد معينى فراتر برود، آنها را در هم مى

نهادهاى سياسى جديدى منتهى ميشود كه نهادهاى دمكراسى سوسياليستى هستند و خصلت طبقاتى 

وجود دارد، و  )٢(ن ترتيب هسته دمكراسى پرولترى در دمكراسى بورژوائىباي. ديگرى دارند
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مهمترين . دمكراسى پرولترى فراتر رفتن از دمكراسى بورژوائى است نه دور انداختن دستاوردهاى آن

آيا . اين دستاوردها عبارتند از حق راى عمومى، آزاديهاى سياسى، حاكميت قانون، و رقابت سياسى

ً خيردمكراسى پرولتر كسانيكه فكر ميكنند با كنار گذاشتن يا . ى ميتواند اينها را كنار بگذارد؟ مسلما

آنها، ميتوان حاكميت كارگرى ايجاد كرد، دانسته يا   محدود كردن اين دستاوردها، و نه تعميق و گسترش

هر طبقه ديگر از از   ندانسته، بنام طبقه كارگر راه استبداد جديدى را هموار ميكنند كه طبقه كارگر بيش

از اينرو مبارزه براى دمكراسى جز غير قابل چشم پوشى مبارزه براى . آن صدمه خواهد ديد

اولويت دمكراسى بمعناى آنست كه اوالً   پذيرش.سوسياليسم و اولويت بى چون و چراى اين مبارزه است

ير معروفى از لودويك به تعب (دارى، يا اى براى مبارزه با سرمايه دمكراسى را فقط همچون وسيله

اى طالئى كه بعد بايد دور  همچون نردبانى براى عروج به دوره" )ويتگتشتاين در باره وسيله صرف

. تلقى نكنيم بلكه شرط حياتى براى سوسياليسم بدانيم كه هميشه به آن نياز خواهيم داشت"انداخته شود

ً دمكراسى و از جمله دستاوردهاى دمكراسى بورژوائى را بنام سوسياليسم و بخاطر سوسياليسم  ثانيا

مهمترين خطر براى )گرائى بيشينه(در ميان جريانهاى انقالبى معموالً ماگزيماليزم. كنار نگذاريم

تر است كه از دمكراسى دور  دمكراسى است و انقالبيون غالباً بنام سوسياليسم با دمكراسى برتر و عميق

ثالثاً مبارزه براى دمكراسى سياسى و دفاع از آن را . خيزند ميشوند يا گاهى حتى به ضديت با آن بر مى

دارى، دمكراسى سياسى كمتر از هر چيز  در كائنات سرمايه. هم كاسه شدن با بورژوازى تلقى نكنيم

دارى را بورژوائى بدانيم، آنگاه بايد  اگر قرار باشد همه اجزاء جامعه سرمايه. ديگر بورژوائى است

دارى  زيرا پرولتاريا همزاد بورژوازى است و اگر سرمايه. بورژوائى تلقى كنيم خود پرولتاريا را نيز

در حاليكه ميدانيم پرولتاريا گوركن . معناتر است بدون بورژوازى بى معناست، بدون پرولتاريا بى

و بايد بدانيم كه دمكراسى سياسى سالح پرولتارياست، سالحى كه قبل از هر چيز با . دارى است سرمايه

از اينرو با جرات ميتوانيم بگوئيم كه . ن و رنج و عرق پرولتاريا ساخته شده و صيقل يافته استخو

رابعاً همه اشكال حاكميت بورژوازى را نبايد يكسان . بما تعلق دارد  از هر كس  دمكراسى سياسى بيش

رايط براى كنيم كه در چهارچوب حاكميت سرمايه، مساعدترين ش  تلقى كنيم و هرگز نبايد فراموش

 .آيد بيدارى و اتحاد كارگران و ارتقاء آگاهى و فرهنگ عمومى جامعه، با وجود دمكراسى فراهم مى

 
  انقالب و انتخابات 

 
 
نظرى و   ماركسيسم قبل از هر چيز نظريه انقالب كارگرى است و ماركسيستها بدرستى تمام تالش 

توجه و تاكيد بر اهميت مركزى انقالب از اين  اين. شان را در خدمت اين انقالب متمركز ميكنند عملى
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كشى طبقاتى و همه  اعتقاد ناشى ميشود كه بدون دگرگون سازى بنيادى نظام اجتماعى نميتوان از بهره

هاى بنيادى و  رنجهاى انسانى مرتبط با آن رهائى يافت، در واقع همه آنهائى كه فقط از طريق دگرگونى

رهائى يابند، جز انقالبى بودن و براى   كشى ميتوانند از ستم و بهره ساختارى روابط سياسى و اجتماعى

اى از انقالبيون اين تاكيد درست بر اهميت حياتى انقالب  اما عده. انقالب كوشيدن چاره ديگرى ندارند

 آيد آنچه را كه در انقالب بدست مى: گيرى نادرست تبديل ميكنند و ميگويند اى براى يك نتيجه را به مقدمه

اين نظر جز محدود كردن حق راى و انتخاب مردم و هموار   پذيرش. نبايد در انتخابات از دست داد

. كردن راه براى يك نظام استبدادى معناى ديگرى ندارد و نهايتاً ميتواند بيك نظر ضد انقالبى تبديل شود

م تكيه ميكند و آنرا زيرا خود انقالب باين دليل حقانيت دارد كه بر حق تصميم گيرى و انتخاب مرد

و بنابراين اگر بخواهد اين حق را از بين ببرد يا محدودتر سازد، در حقيقت دليل . ميدهد  گسترش

اكثريت عظيم است در خدمت اكثريت   انقالب كارگرى كه جنبش. حقانيت خود را از بين برده است

ارد و بدون تكيه بر اين حق و عظيم مسلماً با هر نوع محدود سازى حق راى و انتخاب مردم مباينت د

داليل كسانيكه بنام انقالب و دفاع از آن، از محدود سازى . آيد وسيع آن بسرعت از پا در مى  گسترش

حق راى و انتخاب مردم دفاع ميكنند بهترين معرف آشفتگى فكرى و بيگانگى آنها با روح انقالب 

طبقه كارگر از طريق انتخابات . كرد مهمترين اين دالئل را ميتوان چنين خالصه. كارگرى است

نميتواند به قدرت دست يابد و بنابراين نبايد از طريق انتخابات قدرت را از دست دهد، نيروى اجتماعى 

بوجود آورنده سوسياليسم طبقه كارگر است و بنابراين فقط طبقه كارگر بايد راجع به بود و نبود آن 

عى به لحاظ تاريخى برترى را پى ريزى ميكند كه از بين تصميم بگيرد، انقالب كارگرى نظام اجتما

در هر يك از . بردن آن از طريق انتخابات جز بازگشت به عقب و يك اقدام ارتجاعى چيز ديگر نيست

آن عنصر حقيقت در دليل . اى براى سفسطه تبديل شده است اين سه دليل عنصرى از حقيقت به وسيله

سازى  حقيقت اين است كه بدون انقالب، يعنى بدون دگرگون. ستنخستين تاكيد بر ضرورت انقالب ا

كشى  ساختارى روابط سياسى و اجتماعى، براندازى سلطه طبقاتى بورژوازى و پايان دادن به بهره

هاى سياسى اجتماعى درون ساختارى اكتفا ميكنند،  همه آنهائى كه به دگرگونى. طبقات ناممكن است

اما دگرگونى . ا ندارند بلكه حداكثر ميخواهند آنرا تحمل پذيرتر سازندقصد براندازى سلطه طبقاتى ر

  از نفس. ساختارى روابط سياسى، اقتصادى و اجتماعى را با اشكال و وسايل دگرگونى نبايد يكى گرفت

شكل انقالب بسته به مقاومت طبقه . ضرورت انقالب نميتوان اين يا آن شكل انقالب را استنتاج كرد

ً عوامل تصادفى و . است قهرآميز يا مسالمت آميز باشدحاكم ممكن  مقاومت طبقه حاكم را نه صرفا

ً عوامل عينى و اقتصادى اجتماعى تعيين ميكنند مثالً در بسيارى از كشورهاى . روانى بلكه عمدتا

اجتماعى، _دارى در دوره بعد از جنگ جهانى دوم عمدتاً در نتيجه تحوالت اقتصادى  متروپل سرمايه
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را " قواعد بازى"اند كه طبقه حاكم به آسانى نميتواند باصطالح  ادهاى دمكراسى آنچنان نيرومند شدهنه

مسالمت آميز صورت   در چنين كشورهائى انقالب سوسياليستى ميتواند به شكل كمابيش. بهم بزند

ست و توجه و با جرأت ميتوان گفت كه چنين چيزى در اين كشورها نه فقط ممكن بلكه محتمل ا. بگيرد

اما درست بهمين . به اين احتمال در اشكال و تاكتيكهاى مبارزه در اين كشورها خود را نشان ميدهد

دارى انقالب سوسياليستى قاعدتاً به شكل قهرآميز ميتواند صورت  دليل، در كشورهاى پيرامونى سرمايه

بندند و تاكتيكهايشان را بر پايه هاى مسالمت آميز اميد مى  و از اينرو، آنهائى كه به دگرگونى. بگيرد

در هر حال، . بازند گذارند، عموماً راه بجايى نميبرند و دير يا زود قافيه را مى هائى مى چنين خيالبافى

راديكاليزم انقالبى   انقالب با خشونت و خونريزى پيوند ذاتى ندارد و ميزان خشونت ضرورتاً شاخص

فقط انقالب قهرآميز را بعنوان انقالب قبول دارند گاهى  و آنهائى كه بى توجه باين حقيقت. نيست

ناخواسته به متحدان عملى كسانى تبديل ميشوند كه به بهانه جلوگيرى از خشونت، انقالب را محكوم 

انقالب را با _ برخالف نظر شايع در ميان عده زيادى از طرفداران و مخالفانش_ ماركسيسم. كنند مى

توجه به چند نمونه از . سياسى توضيح ميدهد نه با اين يا آن شكل معينماهيت دگرگونى اجتماعى و 

در ژوئيه . و لنين درك آنها را از مساله بخوبى نشان ميدهد  و انگلس  ماركس  هاى مشخص ارزيابى

نيويورك در باره اهداف و "وُرلد"اى با خبرنگار روزنامه در مصاحبه  ماركس ١٨٧١

شكل جنبشهاى سياسى را تعيين " انترناسيونال"ادآورى اين نكته كهضمن ي" انترناسيونال"سياستهاى

آنجاكه . مثالً در انگلستان راه نشان دادن قدرت سياسى به روى طبقه كارگر باز است"كند، ميگويد نمى

در فرانسه بنظر . ميبرد، دست زدن به قيام ديوانگى است  تر كار را پيش آميز نظر، مطمئن تبليغ مسالمت

حل قهرآميز جنگ اجتماعى را  انبوه قوانين سركوب و خصومت مرگبار ميان طبقات راه ميرسد كه

گيرى كارگران  و در پايان همين مصاحبه در پاسخ خبرنگار كه اميدوار است قدرت." ضرورى ميسازد

من در اين مورد باندازه "يادآورى ميكند كه   در انگلستان بدون انقالب قهرآميز صورت بگيرد، ماركس

تا زمانيكه از قدرت راى انحصارى برخوردار بوده، هميشه   طبقه متوسط انگليس. ما خوشبين نيستمش

  بمحض: مرا بياد داشته باشيد )اين گفته(نظر اكثريت نشان داده است اما  بحد كافى خود را آماده پذيرش

دارى  شاهد جنگ بردهشمارد در اقليت بيابد، در اينجا ما  اينكه او خود را در مسائلى كه حياتى مى

در الهه باز در " انترناسيونال"در كنگره  )١٨٧٢سپتامبر (و حدود يكسال بعد )٣ (."جديدى خواهيم بود

كارگران براى ايجاد سازمان جديد كار بايد روزى قدرت سياسى را بدست آورد آنها "اين باره ميگويد

اما ما مدعى نيستيم كه راه ...، براندازندبايد سياست قديمى را كه از نهادهاى قديمى پاسدارى ميكنند

ما ميدانيم كه بايد به نهادها، رسوم و سنتهاى كشورهاى ... رسيدن به اين هدف همه جا يكسان است

كنيم كه كشورهائى وجود دارند، مانند آمريكا و انگلستان و اگر با  گوناگون توجه كنيم، و انكار نمى
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كه كارگران ممكن است با وسايل _ هلند را هم در شمار آنها بگنجانم آشنا بودم شايد ميتوانستم  نهادهايش

با توجه به اين قضيه بايد بپذيريم كه در غالب كشورهاى . آميز به هدفشان دست يابند مسالمت

زور اهرم انقالب خواهد بود، و توسل به زور براى ايجاد حاكميت كار، روزى ضرورت  )اروپا(قاره

تكامل تاريخى تنها تا زمانى "ميگويد ١٨٧٨باز در همين رابطه در سال  و )٤(."پيدا خواهد كرد

بماند كه با خشونت كسانيكه در آن هنگام قدرت را در جامعه در دست دارند، " آميز مسالمت"ميتواند

مثالً اگر در انگلستان يا آياالت متحده، طبقه كارگر در پارلمان يا كنگره اكثريت بياورد، . روبرو نشود

قرار دارند، كنار   نصورت ميتواند با وسايل قانونى، قوانين و ساختارهائى را كه در سر راهشدر آ

گيرى  در نقد برنامه ارفورت، ضمن تاكيد بر عدم امكان قدرت  انگلس )١٨٩١در (سالها بعد  )٥ (."بزند

ز بعنوان كشورى از فرانسه ني  آميز طبقه كارگر در آلمان قيصرى، عالوه بر آمريكا و انگليس مسالمت

در  ١٩١٨لنين در سال  )٦ (.كه طبقه كارگر ممكن است بطور مسالمت آميز بقدرت برسد، ياد ميكند

آميز به سوسياليسم در آمريكا و انگلستان، ميگويد  در باره امكان گذار مسالمت  اشاره به سخنان ماركس

دارى انحصارى غلبه نيافته بود و  يهاى تعلق دارد كه در اين كشورها هنوز سرما اين ارزيابى به دوره

ولى حاال كه چنين دستگاههاى نيرومندى در . نظامى وسيع شكل نگرفته بودند_دستگاههاى بوروكراتيك

در عين حال او  )٧ (.آميز منتفى است اين كشورها بوجود آمده، در اين كشورها نيز امكان گذار مسالمت

در روسيه بوجود آمده  ١٩١٧ه بعد از انقالب فوريه با توجه به شرايط دمكراتيكى ك ١٩١٧در سال 

بارها از امكان و حتى احتمال گذار  )و حتى بعد از آن ١٩١٧ژوئيه  ٤در فاصله فوريه تا (است

ها نشان ميدهند كه ماركسيسم بر شكل معينى از  اين نمونه )٨ (.آميز در اين كشور سخن ميگويد مسالمت

ه به مجموعه شرايط سياسى و اجتماعى قوام يافتگى نهادهاى گذار تاكيد اصولى ندارد بلكه بست

آميز بودن انقالب را مطرح  دمكراسى و در يك كالم، مقاومت طبقه حاكم احتمال قهرآميز يا مسالمت

در كشورهائى كه . با توجه باين نكته، اوالً از ضرورت انقالب نميتوان به نفى انتخابات رسيد. ميسازد

را " قواعد بازى"طبقه حاكم به آسانى نميتواند  دار هستند كه  چنان جا افتاده و پايهنهادهاى دمكراتيك آن

بهم بزند، كارگران و زحمتكشان ميتوانند با دستيابى به يك اكثريت نيرومند در انتخابات راه 

ً از ضرورت حتى انقالب كامالً  . هاى ساختارى سياسى و اجتماعى را هموار سازند دگرگونى ثانيا

زيرا كارگران و زحمتكشان بعد از قيام مسلحانه عليه نظام . آميز نميتوان به نفى انتخابات رسيدقهر

اجتماعى موجود و در هم شكستن دستگاههاى سركوب آن، براى تعيين كيفيت و خصوصيات _ سياسى

نقالب در هر حال تفكرى كه ميگويد دولت محصول ا. نظامى كه ميخواهند، باز به انتخابات نياز دارند

چنين . نبايد با انتخابات كنار برود، تفكر ضد دمكراتيك خطرناكى است كه ربطى به ماركسيسم ندارد

نكنيم كه هدف هر انقالب پيشرو و   تفكرى قبل از هر چيز دليل وجودى انقالب را نفى ميكند، فراموش
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اما حقيقتى كه . ردن آنمردمى، آزادسازى اراده و حق انتخاب مردم است نه به بندكشيدن و محدودتر ك

انتخابات وجود دارد اين است كه سوسياليسم فقط بوسيله مبارزه " انقالبى"در دومين دليل مخالفان

اى براى ايجاد يك نظام مبتنى بر  طبقاتى كارگران ميتواند پا بگيرد، ولى اين حقيقت نبايد بوسيله

ام در نظام مبتنى بر امتيازات  شاره كردههمانطور كه قبالً ا. امتيازات اجتماعى و سياسى تبديل شود

هدف نهائى انقالب كارگرى نفى طبقات و مبارزه . گان اصلى هستند سياسى و اجتماعى، كارگران بازنده

با سيستم مبتنى بر امتيازات مسلماً نميتوان به چنين هدفى دست يافت و يا حتى نزديك شد . طبقاتى است

گذارى و پاسدارى از امتيازات و بنابراين  مستلزم نهادهاى ارزشزيرا هر سيستم مبتنى بر امتيازات 

مستلزم يك گروه از نخبگان مقتدر است كه بتدريج قدرت بى حساب و كتابى در مقابل تمام مردم و از 

گوياترين " سوسياليسم موجود"اقتدار بى حساب و كتاب بوروكراسى حاكم در. جمله كارگران پيدا ميكند

گذشته از اين، كسانيكه تحت عنوان ضرورت ايجاد سيستم تبعيضى به نفع  .شاهد اين مدعاست

كنند، بايد توجه داشته باشند كه چنين  كارگران، از محدوديت حق راى و انتخاب مردم طرفدارى مى

تحت شرايطى ممكن است خود . ناخواه عليه خود كارگران نيز بكار گرفته ميشود  سيستمى خواه

مثالً آيا اكثريت كارگران لهستان نبودند كه بازگشت به . ياليسم راى بدهندكارگران نيز عليه سوس

قابل توجهى از كارگران روسيه از طرح   باز پذيرفتند؟ و آيا همين حاال بخش  دارى را با آغوش سرمايه

 لوحى است اگر فكر كنيم كه ايجاد يك سيستم تبعيضى كنند؟ در واقع ساده اقتصادى يلتسين طرفدارى نمى

طرفداران سيستم تبعيضى به نفع . بنفع كارگران، آنها را به مدافعان هميشگى سوسياليسم تبديل ميكند

بينى بيشترى  كارگران غالباً حاضر نيستند حتى داورى اكثريت كارگران را نيز بپذيرند، و گرنه با واقع

انتخابات نيز " انقالبى"خالفان و باالخره سومين دليل م. انديشيدند در باره رابطه انقالب و انتخابات مى

دارى، حتى اگر همه مردم هم به آن  بازگشت از سوسياليسم به سرمايه. داراى عنصرى از حقيقت است

آيند كه  هاى اجتماعى متناقصى بوجود مى گاهى موقعيت. راى بدهند، چيزى نيست جز بازگشت به عقب

ً از طريق دمكراسى پيشدر آنها دمكراسى به حربه ارتجاع تبديل ميشود و حركت    ارتجاعى دقيقا

مان  براى پيدا كردن نمونه چنين موقعيتهائى الزم نيست به قدرت تخيل يا به اطالعات تاريخى. ميرود

ايم بنظر من  ها را مشاهده كرده هاى متعددى از اين موقعيت متوسل شويم، در همين سالهاى اخير نمونه

يا . را بيان ميكند  اى از چنين موقعيتهاى متناقض دارى نمونه سرمايه  بازگشت اروپاى شرقى به آغوش

اى  عريانتر از آن، شكست ساندنيستها در انتخابات نيكاراگوا بيانگر يك بازگشت به عقب بود كه به شيوه

هاى الجزاير   در انتخابات شهردارى" جبهه رستگارى اسالمى" "با پيروزى. دمكراتيك صورت گرفت

اما اگر دمكراسى گاهى ميتواند به حربه ارتجاع تبديل بشود، . كه چند گام به عقب بودنه يك گام به جلو 

اگر . آورد سركوب دمكراسى به هر نامى كه صورت بگيرد، دير يا زود هميشه نتايج ارتجاعى ببار مى
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بكار تواند و نبايد عليه دمكراسى  دمكراسى ميتواند عليه سوسياليسم بكار گرفته شود، سوسياليسم نمى

كسى كه ميخواهد از راهى جز دمكراسى " بقول لنين. گرفته شود و گرنه خود به تباهى كشيده خواهد شد

سياسى به سوسياليسم برسد، بطور اجتناب ناپذير، هم به لحاظ اقتصادى و هم به لحاظ سياسى، به نتايج 

هر . ه كسى تحميل كرد، خوشبختى را نميتوان ب يا بقول ماركس )٩(."مهمل و ارتجاعى خواهد رسيد

ً اگر به زور بر مردم تحميل شود، با تقويت قدرت و گسترش ً و سوسياليسم خصوصا   پيشرفتى عموما

دمكراسى بر اين . راه پيشرفت را سد ميكند_ نفوذ ارتجاع دست كم در حوزه آگاهى اجتماعى مردم

هميشه درست نيست   ين فرضتر از نظر اقليت است ا استوار است كه نظر اكثريت بهتر و درست  فرض

حقانيت اقليت   آلترناتيو ديگر يعنى فرض  ولى از لحاظ  سياسى هميشه مفيد و الزم است زيرا پذيرش

  .و آزاد كردن تمام ارواح خبيثه" جعبه پاندورا"چيزى نيست جز گشودن 

 
 

  در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى 
 
  

م معتقد است كه طبقه كارگر بدون يك دستگاه دولتى منعطفى ام، ماركسيس همانطور كه قبالً اشاره كرده

تواند قدرت  كه امكان مشاركت فعال توده مردم در اداره امور عمومى جامعه را فراهم سازد، نمى

شان دستگاههاى  كه در تمام دوره فعاليت سياسى  و انگلس  سياسى را در دست داشته باشد ماركس

رگترين مانع تكوين دمكراسى كامل و خود حكومتى مردم سركوب و بوروكراتيك دولت را بز

تواند ماشين دولت بورژوائى،  اعالم كردند كه پرولتاريا نمى  دانستند، با الهام از تجربه كمون پاريس مى

يعنى دستگاهى را كه براى سركوب و مهار مردم ساخته و پرداخته شده است، در خدمت رهائى مردم 

لنين اين . نرا در هم بشكند و بجاى آن دستگاه دولتى جديدى را سازمان بدهدبكار گيرد، ناگزير است آ

ً در تمام دوره انترناسيونال دوم مورد بى ً دمكراتيك را كه تقريبا توجهى بود بار ديگر به  انديشه عميقا

 بى ترديد امروز همه آنهائى كه براى خود حكومتى مردم مى جنگند بايد. جلو صحنه راند و صيقل داد

اما همين خواست عميقاً دمكراتيك را . كنند  براى عملى ساختن اين هدف بزرگ انقالب كارگرى تالش

همين " سوسياليسم موجود"در واقع در تجربه. اند اى بوسيله ضديت با دمكراسى تبديل كرده نيز عده

خواست در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى به مستمسكى براى سركوب آزاديهاى سياسى و 

اين . تبديل شد )باشد"دولت_حزب"كه همان دستگاه(سركوب جديدى_ سازماندهى ماشين بوروكراتيك

تجربه نشان داد كه اگر درك درستى از خواستهايمان نداشته باشيم، در عمل ممكن است حتى 

 بايد. اى براى سركوب دمكراسى و توجيه چنين سركوبى تبديل شوند ترين خواستها نيز بوسيله دمكراتيك

بخاطر داشته باشيم كه تفسير ماگزيماليستى و يا آنارشيستى از شعار در هم شكستن ماشين دولت 
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اين شعار ميخواهد با . اى براى ضديت با دمكراسى مبدل سازد بورژوائى، ميتواند اين شعار را به وسيله

ورژوائى، آزاد دادن به دمكراسى، آنرا از سلطه طبقاتى بورژوازى، از چنبره دولت ب  عمق و گسترش

و يكسان تلقى كردن آن با " دمكراسى بورژوائى"اى براى ضديت با بنابراين اوالً نبايد به بهانه. سازد

ً بعد از قدرت اى  گيرى پرولتاريا نيز نبايد به بهانه اشكال ديگر حاكميت بورژوازى تبديل شود و ثانيا

حقيقت اين است كه بدون آزاديهاى . تبديل شود" دمكراسى بورژوائى"براى حذف دستاوردهاى مثبت 

سياسى و بدون دولت مبتنى بر قانون و مخالف با سيستم امتيازات، در هم شكستن ماشين دولت 

بوسيله خود مردم و براى " مردم از چنگال دولت"گرفتن حيات اجتماعى  باز پس"بورژوائى و

شعار در هم شكستن ماشين دولت همچنين با تفسير آنارشيستى از . ، غير قابل تصور است")١٠(مردم

نظامى دولت _تفسير آنارشيستى، در هم شكستن ماشين بوروكراتيك. بورژوائى بايد به مقابله برخاست

اى براى ضديت با  يكى ميداند و عمالً اين شعار را بوسيله )بطور عام(بورژوائى را با زوال دولت 

، نظر  بعد از كمون پاريس  اند كه ماركس دعىطرفداران اين تفسير م. تبديل ميكند )بطور عام(دولت 

كرد و به طرفدارى از امحاى دولت برخاست حتى جيمزگيوم از   خود را در باره دولت عوض

نيز با استناد به " انترناسيونال"در  ترين دوستان باكونين و يكى از سردمداران مخالفت با ماركس نزديك

اما توجه به مجموعه نظرات  )١١(.را مطرح كرده استچنين ادعائى "جنگ داخلى فرانسه"جمالتى از

در باره دولت و مخصوصاً مباحثات آنها با باكونين و طرفداران او در دوره بعد از   و انگلس  ماركس

گذارد كه از نظر آنها، در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى  هيچ ترديدى بجاى نمى  كمون پاريس

ين در هم شكستن بمعناى در هم شكستن دستگاه دولت بورژوائى و ا. بهيچوجه بمعناى نفى دولت نيست

ترديدى نيست كه اين . سازماندهى دولت نوع جديدى است، دولتى كه نه ارباب جامعه بلكه خادم آنست

در معناى   دولت نوع جديد با دولتهاى پاسدار سلطه طبقاتى تفاوت كيفى دارد و از اين لحاظ بقول انگلس

لت نيست، و نيز ترديدى نيست كه اين دولت نوع جديد از همان آغاز تولد خود، متعارف كلمه، دو

با اينهمه با در هم شكستن دولت بورژوائى دولت نوع جديدى . دولتى است در روند پژمردن تدريجى

گيرد كه دولت كارگرى است و بيان حكومت مردم بوسيله خود مردم و بيان حاكميت اكثريت  شكل مى

رود به  از بين نرفته است كه بسرعت از بين نمى  كش است و تا اين گروه بهره  كش ت بهرهمردم بر اقلي

گرائى و  دولت"بر كتاب  در يادداشتهايش  موجوديت خود ادامه خواهد داد با همين درك است كه ماركس

ركسيستها اند، در مقابل اين حرف باكونين كه ما باكونين كه سه سال بعد از كمون نوشته شده" آنارشى

حاكميت طبقاتى كارگران بر اقشار ! نه جانم:"اند ديكتاتورى كارگرى گذرا خواهد بود،ميگويد مدعى

كنند بايد تا زمانيكه پايه اقتصادى موجوديت طبقات نابود نشده است  دنياى قديم كه عليه آنها مبارزه مى

دولت بورژوائى، نخستين اقدام  بوروكراتيك_خالصه اينكه در هم شكستن ماشين نظامى )١٢(ادامه يابد
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و باالخره نكته ديگرى . انقالب كارگرى است در حاليكه پايان دادن به حيات دولت، آخرين اقدام آنست

كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه شعار در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى شعارى براى 

تن مجموعه نهادهائى است كه وظيفه آنها ايجاد شكل حكومتى خاصى نيست بلكه هدف آن در هم شكس

جلوگيرى از تكوين اراده مستقل اكثريت مردم و مشاركت فعال آنها در اداره امور عمومى جامعه 

دارى، شكل و  دارى و در تمام مراحل تاريخ سرمايه اين نهادها در تمام كشورهاى سرمايه. ميباشد

ً تك تك آنها در هم مثالً اگر . ه جا از اهميت يكسانى برخوردار نيستندساختار يكسانى ندارند و طبعا

با توجه به اين . اى ديگر چنين نقشى را ندارد اى كشورها مهمترين اين نهادهاست در پاره در پاره  ارتش

با اشاره به لزوم در هم " بر جنگ داخلى در فرانسه"خود ١٨٩١در مقدمه   حقيقت بود كه انگلس

باندهاى سياسى حاكم در دو حزب اياالت متحده آمريكا   روى نقششكستن ماشين دولت بورژوائى، 

جدا و نيرومندى از   بخش"سياستمداران"انگشت گذاشت و يادآورى كرد كه هيچ كجا به اندازه آمريكا

ملت را تشكيل نميدهند و در آمريكا بهتر از هر جاى ديگر ميتوان ديد كه چگونه قدرت دولتى مستقل از 

شعار در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى در   از اينرو در طرح مشخص )١٣(.جامعه عمل ميكند

، بايد از الگو پردازى اجتناب كرد و حمله به نهادهاى پاسدار سلطه طبقه و قشر حاكم  شرايط مشخص

مثالً حاال در شرايط كشور . سازمان داد  آنها در شرايط مشخص  مشخص  را متناسب با اهميت و نقش

يا مثالً در ايتالياى امروز . يا سپاه پاسداران اهميت ندارد  روحانيت حاكم كمتر از ارتش ما، دستگاه

به گردانندگان حزب   به دربار واتيكان وصل است و سر ديگرش  اهميت شبكه مافيائى كه يك سرش

ماركسيسم با طرح شعار در هم شكستن . اين كشور نيست  يا پليس  دمكرات مسيحى، كمتر از ارتش

ً نمىم را كه صد و بيست سال قبل در كمون   خواهد اقدامات مشخص اشين دولت بورژوائى، مسلما

ً در همه جا به اجرا در آورد  پاريس روح علمى و انقالبى ماركسيسم با نسخه . مطرح شدند، عينا

  اريستجربه كمون پ  الزم است بياد داشته باشيم كه خود ماركس. هائى از اين دست بيگانه است نويسى

را بصورت يك فرمول طالئى كه در همه جا ميتواند حالل مشكالت هر انقالب كارگرى باشد 

اى روشنگر نگاه ميكرد كه ميتواند راه را براى تجارب آينده هموارتر  نگريست، بلكه همچون نمونه نمى

قالبهاى نويسى براى ان اى ضمن رد هر نوع نسخه در نامه  او ده سال بعد از كمون پاريس. سازد

با توجه به اين  )١٤(."صرفاً قيام يك شهر در شرايط استثنائى بود"كارگرى آينده يادآورى كرد كه كمون

ً در هم شكستن دستگاههاى سركوب دولت بورژوازى و انحالل تمام  امر، گر چه امروزه نيز مسلما

ر است ولى به تنهائى نيروهاى مسلح جدا از مردم و خارج از كنترل مردم، از اهميت اساسى برخوردا

ترى دارد كه بدون  تر و پيچيده در دنياى امروز سلطه بورژوازى اهرمهاى متنوع. كار ساز نيست

بنابراين امروزه طرح . شكستن آنها تكوين قدرت كارگرى و خود حكومتى مردم امكان ناپذير است
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ساختارهاى امروزى  شعار در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى بايد متناسب با  محورهاى مشخص

 .دارى صورت گيرد سلطه سرمايه

 

  موسسان   مجلس
 
 

موسسان يك شعار سوسياليستى نيست، بلكه يكى از شعارهاى دمكراسى است   مسلماً شعار برپائى مجلس

ولى  بنظر ميرسد . كنند، ناگزيرند آنرا طرح كنند هاى خود كامه مبارزه مى كه همه كسانى كه عليه رژيم

ً در جنبش اى كه عده   اينها مجلس. چپ ايران مخالفت با آنرا نشانه سوسياليسم ميدانند  مخصوصا

موسسان را مساوى با پارلمانتاريسم بورژوائى ميدانند و بنابراين طرح اين شعار را بمعناى طرفدارى 

  سچنين دركى از مجل. از برپائى دولت نوع بورژوائى و صرفنظر كردن از قدرت كارگرى مى پندارند

موسسان، از لحاظ نظرى نادرست و از لحاظ عملى خطرناك است و به آسانى ميتواند به پوششى براى 

موسسان خواست برپائى   بايد توجه داشته باشيم كه اوالً شعار مجلس. ضديت با دمكراسى تبديل شود

در باره  گيرى مردم كند، بلكه بر حق راى عمومى، بر حق تصميم را طرح نمى  ساختار دولتى خاص

بهمين دليل كسانيكه بنام سوسياليسم با شعار . ورزد اجتماعى جايگزين تاكيد مى_چگونگى نظام سياسى

كنند، دانسته يا ندانسته، قبل از هر چيز با حق راى عمومى مخالفت  موسسان مخالفت مى  مجلس

اگر حق . ميكنند ورزند و بدتر از آن، سوسياليسم را مترادف با الغاى حق  راى عمومى معرفى مى

اجتماعى يك كشور را از مردم آن سلب نكنيم بى حقى عمومى را _گيرى در باره نظام سياسى تصميم

ً شعار مجلس گذارى نكرده پايه موسئسان با هر خواستى كه در باره ساختار دولت جايگزين   ايم؟ ثانيا

 .ستداشته باشيم از جمله با خواست برپائى دولت نوع شورائى قابل جمع ا

ً دانسته يا ندانسته،   كسانيكه مجلس موسئسان را با دولت نوع شورائى غير قابل جمع ميدانند، مسلما

چرا كه برقرارى دولت نوع شورائى را . آورند گرى را عليه دولت نوع شورائى بعمل مى بدترين آوازه

ً كسانيكه با شعار مج مترادف با الغاى حق راى عمومى قلمداد مى موسسان مخالفت   لسكنند، ثانيا

ميكنند كه محدود كردن حق راى عمومى به كارگران و زحمتكشان نيز تضمين كننده   ورزند فراموش مى

ً طرفدار  نظام شورائى نيست، زيرا تضمينى وجود ندارد كه اكثريت كارگران و زحمتكشان ضرورتا

موسسان، تعميم   عار مجلسش" انقالبى"مهمترين اشتباه نظرى مخالفان. برپائى نظام شورائى باشند

هاى  در انقالب اكتبر بلشويكها در انتخاباتى كه نخستين هفته. نابجاى يكى از حوادث انقالب اكتبر است

از . موسسان را بدست آورند  انقالب برگزار شد، در اقليت افتادند و نتوانستند اكثريت كرسيهاى مجلس

اى، نيروى  زيرا معموالً در انقالبات توده. اى است بات تودهاين لحاظ انقالب اكتبر استثنائى در ميان انقال
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اى غير قابل رقابتى برخوردار  رهبرى كننده انقالب، دست كم در سالهاى نخستين انقالب از حمايت توده

حتى در انقالب . اين را ميتوان مثالً در انقالبات چين، كوبا، و ويتنام و نيكاراگوا مشاهده كرد. است

هاى انقالبى با هم همخوانى نداشتند،  بود و هدفهاى رهبرى و توده  كه يك انقالب متناقض نيز ٥٧بهمن 

اما بر خالف همه اين انقالبات در . در اوائل انقالب خمينى از حمايت اكثريت قاطع مردم برخوردار بود

بودند زيرا اوائل انقالب اكتبر، بلشويكها فقط در چند شهر بزرگ از حمايت اكثريت قاطع برخوردار 

ً سازمان كادرهاى انقالبى بود و فقط بعد از  حزب بلشويك در آخرين سالهاى استبدادى تزارى اساسا

اى قرار گيرد، جنبشى كه در فاصله فوريه تا  توده  يك جنبش  انقالب فوريه بود كه توانست در راس

د را در روستاهاى كشور اكتبر عمدتاً در شهرهاى بزرگ جريان داشت و هنوز نتوانسته بود پايه خو

ميان راديكاليسم انقالب صنعتى و  ١٩١٧در روسيه  )١٥(.دهقانى پهناورى مانند روسيه، سازمان بدهد

بيدارى سياسى نوپاى توده دهقانان شكاف قابل توجهى وجود داشت كه بلشويكها هنوز نتوانسته بودند 

نبوغ سياسى بلشويكها اين بود كه عمق و . ننداى ميان اين دو ايجاد ك آنرا پر كنند و ائتالف همه جانبه

پاى آنان   مضمون نارضائى توده عظيم دهقانان را بخوبى دريافته بودند و راه روشنى در پيش

تر از آن بود كه بتواند با توده عظيم  شان هنوز ضعيف گذاشتند، اما امكانات محدود سازماندهى مى

بود كه آنها توانستند چنين پيوندى را با دهقانان برقرار  دهقانان پيوند بخورند، در جريان جنگ داخلى

معروف آمريكائى، بلشويكها آزمون اصلى خود را نه در قيام   بقول جرى هاف، شوروى شناس. سازند

عدم دستيابى بلشويكها به اكثريت  )١٦(.اكتبر بلكه در دوره سه ساله جنگ داخلى از سر گذراندند 

ضعف پيوند آنها با توده دهقانان بود اين نه قوت بلشويكها بلكه   كاسموسسان انع  هاى مجلس كرسى

بنابراين . بود ١٩١٧روسيه در سال   ضعفى كه محصول شرايط سياسى مشخص. ضعف آنها بود

خوبست بياد داشته باشيم . فضيلت ساختن از اين ضعف و تعميم آن به شرايط ديگر اشتباه بزرگى است

موسسان   ر زمان حيات لنين هرگز سعى نكردند برخوردشان را با مجلسكه خود بلشويكها دست كم د

آنها در فاصله فوريه تا اكتبر در حاليكه . يك قاعده عمومى معتبر در هر انقالب كارگرى قلمداد كنند

موسسان هم بودند بقول خود لنين،   را ميدادند، خواهان برگزارى مجلس" تمام قدرت به شوراها"شعار

  گفته بودند كه برگزارى موفقيت آميز مجلس" هزاران بار"ماهه قبل از اكتبر،  دوره شش بلشويكها در

بعبارت ديگر، آنها  )١٧(.موسسان در صورتى قابل تضمين است كه قدرت در دست شوراها باشد

اى كه در  لنين در مقاله. دانستند موسسان قابل جمع مى  قدرت كارگرى و دولت نوع شورائى را با مجلس

ً گفته بود كه )١٩١٧در اوائل اكتبر("تجديد نظر در برنامه حزب"ارهب جمهورى "نوشته بود، صراحتا

موسئسان نيز   بلشويكها حتى بعد از انحالل مجلس )١٨(.قابل جمع است"موسئسان   شورائى با مجلس

اد كائوتسكى لنين در پاسخ به انتق. نكردند، از محدوديت حق راى عمومى، يك قاعده بسازند  هرگز تالش
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كشان از حق راى  بايد بخاطر داشت كه مساله محروم سازى بهره" به محدودسازى حق راى، ميگويد

و يادآورى ميكند كه من مساله ". يك مساله صرفاً روسى بود و نه مساله ديكتاتورى پرولتاريا بطور عام

در باره "ام ولى در آنجا ردهقبالً بررسى ك" دولت و انقالب"ديكتاتورى و دمكراسى را بطور عمومى در

مساله محدود سازى حق راى را بايد ضمن بررسى شرايط ...  ام اى نگفته محدودسازى حق راى كلمه

با توجه باين حقيقت، تعميم  )١٩(."ويژه انقالب روسيه و راه ويژه تكامل آن مورد بررسى قرار داد

كه در ايران در مقابل يك رژيم استبدادى  ما. موسسان اشتباه بزرگى است  تجربه اكتبر در باره مجلس

موسسان، يعنى لزوم اعالم نظر عموم مردم كشور در باره   ايم، بايد با طرح شعار مجلس ايستاده

اجتماعى آن، نامشروع بودن رژيم واليت فقيه و نامشروع بودن هر نوع _مشخصات نظام سياسى

موسسان را هم   اى شعار مجلس ممكن است عدهالبته . ساخت و پاخت با آنرا مورد تاكيد قرار بدهيم

  مورد سوءاستفاده قرار بدهند و برگزارى آنرا از خود جمهورى اسالمى بخواهند و در لحظات حساس

ها نميتوان  بخاطر اين نوع سوءاستفاده. اى براى كنار آمدن با اين رژيم تبديل كنند بكوشند آنرا بوسيله

. هر شعارى ميتواند در شرايطى به وسيله سوءاستفاده تبديل شود. موسسان را كنار گذاشت  شعار مجلس

مثالً آيا شعار جمهورى شورائى بحد كافى مورد سوءاستفاده قرار نگرفته است؟ براى جلوگيرى از 

موسسان را با تاكيد بر ضرورت سرنگونى رژيم جمهورى   هائى بايد شعار مجلس چنين سوءاستفاده

سياستمداران و احزاب بورژوائى كوشيدند با  ١٩٠٥يه نيز در انقالب در روس. اسالمى مطرح ساخت

ها بلشويكها را به  موسئسان با تزاريسم كنار بيايند ولى اين سوءاستفاده  سوءاستفاده از  شعار مجلس

ها، بر تاكيدشان بر  موسئسان نكشاند، بلكه آنها براى جلوگيرى از سوءاستفاده  پوشى از شعار مجلس چشم

بصورت "موسئسان  مجلس"شعار:" چنين نوشت ١٩١٥از جمله لنين در سال . جمهورى افزودندشعار 

يك شعار مستقل نادرست است، زيرا اكنون مساله اين است كه چه كسى آنرا برگزار خواهد كرد؟ 

تفسير كرد كه "موسسان  مجلس"باين دليل اين شعار را پذيرفتند كه ميشد آنرا بمعناى ١٩٠٥ليبرالها در 

جمهورى (هستند"سه ركن"ترين شعارها درست. از طرف تزار و در موافقت با او برگزار شود

باضافه دعوت به همبستگى بين المللى  )دمكراتيك، مصادره زمينهاى اربابى و هشت ساعت كار

در شرايط  )٢٠(."كارگران براى سوسياليسم و سرنگونى انقالبى حكومتهاى محارب و عليه جنگ

موسسان فقط در ارتباط با شعار سرنگونى رژيم جمهورى اسالمى ميتواند   ر مجلسايران نيز شعا

موسئسان و حق راى عمومى نه فقط نشانه طرفدارى   در هر حال مخالفت با شعار مجلس. مطرح باشد

ً با روح انقالبى ماركسيسم بيگانه  از سوسياليسم نيست و نه فقط ربطى به ماركسيسم ندارد بلكه قطعا

 .است
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  شورا يا پارلمان؟ 
 
 
ام كه از نظر ماركسيسم طبقه كارگر بدون در هم شكستن ماشين دولت بورژوائى و  قبالً اشاره كرده 

ى مردم در اداره عمومى جامعه را  سازماندهى دستگاه دولتى منعطفى كه امكان مشاركت فعال توده

مربوط به شورا يا پارلمان، بحثى بحث . تواند قدرت سياسى را در دست داشته باشد فراهم سازد، نمى

از كمون . است در باره مشخصات عمومى اين دستگاه دولتى كه بايد جايگزين دستگاه بورژوائى گردد

و _ ببعد كار نظرى قابل توجهى در اين مورد صورت گرفته و تجارب انقالبات كارگرى   پاريس

اّما الگوهاى مشخصى كه در . اند دهمخصوصاً تجارب كمون و انقالب اكتبر درسهاى بزرگى بدست دا

اند ولى در عين حال هيچ  اند، گرچه هر كدام نقاط قوت قابل توجهى داشته اين يا آن انقالب شكل گرفته

اى در باره محسنات و معايب اين يا آن  بنابراين تبديل اين بحث به مجادله. اند كدام عارى از ضعف نبوده

براى يافتن شكل و   در حقيقت تالش. ت، گمراه كننده هم هست، مفيد كه نيس ساختار حكومتى مشخص

ساختار حكومتى خاصى كه هيچ ضعفى نداشته باشد و در هر شرايط زمانى و مكانى قابل تحقق باشد، 

بايد توجه داشته . نه ميتواند به نتيجه برسد و نه ميتواند با روح علمى و انقالبى ماركسيسم سازگار باشد

اند، محصول شرايط  اختارهاى دولتى مشخصى كه در اين يا آن انقالب بوجود آمدهباشيم كه اوالً س

يعنى (مثالً انقالب كارگرى در فنالند. اند كه معلوم نيست در شرايط ديگر كارساز باشند مشخصى بوده

يعنى چند ماه بعد از انقالب ( ١٩١٨آنهم در ژانويه  )در كشورى با ارتباطات وسيع با روسيه آن روز

ساختار شورائى را بكار نگرفت و لنين در كنگره هفتم حزب بلشويك ضمن اشاره به اين نكته،  )كتبرا

او معتقد نبود كه  )٢١(.اين تفاوت ساختارى را بدليل تفاوت شرايط فنالند با روسيه طبيعى تلقى كرد

ر كه قبالً همانطو. شكل شورائى تنها شكل دولت كارگرى است و اين را بارها يادآورى كرده است

بوجود آمد در همه   نيز معتقد نبود كه ساختار دولتى مشخصى كه در كمون پاريس  ام ماركس اشاره كرده

اند، كامالً  ثانياً ساختارهاى مشخصى كه در اين يا آن انقالب كارگرى بوجود آمده. جا قابل تحقق است

در . گفت كه اگر جز اين بود عجيب بود مشابه هم نيستند و اين كامالً طبيعى و قابل فهم است و ميتوان

بوجود آمده در يك انقالب را بعنوان الگوى پايه بپذيريم و بخواهيم   نتيجه دليل ندارد كه ساختار مشخص

مثالً ساختار دولت ساندنيست در انقالب نيكاراگوا با ساختار . الگوهاى ديگر را با آن انطباق بدهيم 

گيرى داشت و در واقع به ساختار نوع  مان كمون تفاوتهاى چشمشورائى در انقالب اكتبر با ساخت

پارلمانى نزديك بود تا به ساختار نوع شورائى، با اين همه نميتوان انكار كرد كه دولت ساندنيست بهمان 

ثالثاً با آنكه در پايان قرن . ميگويد، يك حاكميت كارگرى بود  در مورد كمون پاريس  دالئلى كه ماركس

ايم، متاسفانه هنوز نمونه پايدارى از ساختار دولت كارگرى نداريم كه در مراحل مختلف  تادهبيستم ايس
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تجربه يك شهر بود، آنهم در شرايطى استثنائى كه فقط چند   تجربه كمون بقول ماركس. آزموده شده باشد

ولى اين تجربه تجربه شوراها در انقالب اكتبر تجربه عظيمى بود در يك كشور پهناور . ماه دوام آورد

متاسفانه فقط چند سال دوام آورد و آنچه در نيمه دوم سالهاى بيست در روسيه بوجود آمد فقط در اسم 

در انقالبات چين و ويتنام نيز . شورائى بود ولى در واقعيت امر هيچ ارتباطى به سيستم شورائى نداشت

لهاى نخستين انقالب كوبا تجربه غلبه داشته است در سا" دولت_حزب"بعد از پيروزى عمالً ساختار

كنار گذاشته شد و تجارب انقالبات ديگر نيز سرنوشت " دولت_حزب"جديدى ديده ميشد كه بعداً با غلبه

اند،  دارى بوجود آمده وانگهى غالب اين انقالبات در كشورهاى پيرامونى سرمايه. اند مشابهى داشته

. است  دارى بوده سرمايه ز آنها نيمه فئودال و پيشاى ا اجتماعى پاره_كشورهائى كه ساختار اقتصادى

دارى  براى تعميم تجارب آنها به همه كشورها و مخصوصاً به كشورهاى پيشرفته سرمايه  بنابراين تالش

در بحثهائى كه از دوره كمون ببعد در ميان ماركسيستها جريان داشته، . كار عبث و نادرستى است

ترين مشخصات ساختارى دولت طراز نوين كارگرى  فتن عمومىكوششهاى نظرى قابل توجهى در يا

با توجه به سابقه اين بحثها در ادبيات ماركسيستى . صورت گرفته است كه توجه به آنها روشنگر است

تمام قدرت سياسى در  )١:مشخصات عمومى مطرح شده در اين بحثها را ميتوان چنين خالصه كرد

است و قوه قانونگذارى و اجرائى از همديگر جدا نيستند، در دست نمايندگان منتخب مردم متمركز 

تمام مقامات  )٢.توانند خارج از نظارت نمايندگان مردم كارى انجام بدهند نتيجه مسئوالن اجرائى نمى

كنندگان هستند تا بوروكراسى غير قابل نفوذى كه حسابرسى از  انتخابى و قابل فراخوانى توسط انتخاب

دمكراسى مستقيم در پائين و خود حكومتى محلى و  )٣.باشد، نتواند شكل بگيردآن عمالً ناممكن 

اى مانع از آنست كه نهادهاى مركزى دولت بتوانند مردم را از مداخله در امور عمومى جامعه  منطقه

نيروهاى انتظامى در هر منطقه از نهاد خود حكومتى آن منطقه دستور ميگيرند و تسليح  )٤.باز دارند

دمكراسى به قلمرو توليد و اقتصاد نيز  )٥.ثابت و جدا از مردم را ميگيرد  مردم جاى ارتش عمومى

ترديدى نيست كه . مى يابد و طبقه توليد كننده ميتواند اداره اقتصاد كشور را در دست بگيرد  گسترش

اى بورژوائى ترين دولته تر از دمكراتيك اين مشخصات، ساختارى را ترسيم ميكنند كه بمراتب دمكراتيك

است ولى با اينهمه معلوم نيست ساختارى دقيقاً با اين مشخصات در هر شرايطى قابل وصول و مناسب 

ترديدى نيست كه تمركز . تك مشخصات باال مساله را روشنتر ميسازد مختصر تاملى در باره تك. باشد

اجرائى تضمين بزرگى قدرت دولتى در دست نمايندگان مردم و نظارت دقيق آنها بر كار مسئوالن 

ً براى شكستن پادشاهى. براى دمكراسى است ها و  بايد توجه داشت كه اين درخواست مخصوصا

اما از همه اين . حكومتهاى عمالً يا رسماً موروثى و برانداختن ديكتاتورى قوه مجريه اهميت حياتى دارد

ن اجرائى در هر شرايطى مطلقاً مالحظات كامالً درست نميتوان نتيجه گرفت كه اختيارات وسيع مسئوال
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گاهى ضرورت پيدا ( البته منتخب مردم)چنين اختياراتى به مسئوالن اجرائى  تفويض. نادرست است

ً در گرماگرم انقالب و دوره هاى پر تشنجى كه هر دولت كارگرى  ميكند، چنين چيزى را مخصوصا

نظر من نميتوان سيستم رياست جمهورى دولت  مثالً به. قاعدتاً از سر ميگذراند، نميتوان مطلقاً نفى كرد

انقالب نيكاراگوا وجود شخصى   زيرا در شرايط  مشخص. ساندنيست را نقطه ضعف آن قلمداد كرد

حال بگذاريد انتخابى و قابل . اين دولت بر تحرك عملى انقالب ميافزود  مانند دانيل اورتگا كه در راس

يريم در اينجا مساله بستگى به اين دارد كه هر مقامى را چه فراخوان بودن تمام مقامات را در نظر بگ

بانك مركزى از طريق آرايى عمومى يا بوسيله   مثالً آيا درست است كه رئيس. كسانى انتخاب ميكنند

فقط كاركنان سيستم بانكى انتخاب شود؟ در صورت اول اين خطر وجود دارد كه مردم يك سياستمدار 

صاحب صالحيت ترجيح بدهند و در صورت دوم كاركنان نظام بانكى از   سبيان را بيك كارشنا  خوش

نهادى را كه در زندگى اقتصادى كشور اهميت زيادى   اين امتياز ناحق برخوردار خواهند شد كه رئيس

قابل فراخوان بودن همه مقامات نيز گاهى ميتواند بر كارآيى نظام سياسى ضربه بزند . دارد تعيين كنند

" وكالت التزامى"بعالوه فراخوانى مستلزم. پيشرو را به نفع عناصر محافظه كار كنار بزند ويا عناصر

را به دقت مورد دفاع قرار بدهد، و اين در   است كه منتخب را ناگزير ميكند نظرات انتخاب كنندگانش

ملى   ا مجلسمثالً كسى كه از فالن منطقه به نمايندگى شورايعالى ي. زا باشد سطوحى ممكن است اختالل

انتخاب شده است، آيا در همه بحثها بايد منافع موكلين خود را بر مصالح عمومى كشور ترجيح بدهد؟ 

اى، دمكراسى واقعى معنائى ندارد  مسلماً بدون خود حكومتى محلى و منطقه: اما در باره مشخصه سوم

ره امور عمومى جامعه هموار و دمكراسى مستقيم در پائين، راه مشاركت فعال طبقات محروم را در ادا

اما اگر دمكراسى مستقيم در پائين با انتخابات غير مستقيم در مورد نهادهاى مركزى دولت توام . ميسازد

باشد، عاله بر اينكه ميتواند به گرايشات مركز گريز دامن بزند، ممكن است دمكراسى را نيز در سطوح 

مركز و عدم تمركز در جوامع مختلف و در مراحل در واقع تنظيم رابطه ت. باالى دولت تضعيف كند

گيرى تغيير ميدهد و  را در سطوح مختلف تصميم )بهينه(موم مختلف تكامل يك جامعه واحد، نقطه اُپتى

ً مناسب باشد بنابراين هيچ ساختار سياسى مشخصى نمى و در باره . تواند براى هر شرايطى مطلقا

ثابت، ميتواند براى در هم   يح عمومى مردم و انحالل ارتشمشخصه چهارم بايد بگويم كه هر چند تسل

كوبيدن دستگاههاى سركوب بورژوازى شعار مناسبى باشد، ولى بعد از تكوين قدرت جديد ممكن است 

طلبند  در واقع تجهيزات نظامى جديد فنون و مهارتهائى مى. زا بشود و انقالب را بى دفاع سازد اختالل

ناپذير است و ارتشى كه در هسته مركزى خود  امكان  و تخصص  دون آموزشكه دست يافتن به آنها ب

از اينرو تسليح عمومى . ببرد  اى باشد در شرايط امروز نميتواند كارى از پيش فاقد سازمان كادر حرفه

. ثابت بى نياز سازد  مردم هر چند بجاى خود بسيار عالى است ولى نميتواند دولت كارگرى را از ارتش
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. را رد كرد  در قرن نوزدهم نميتوان ضرورت هسته ثابت ارتش  تناد به تجربه كانتونهاى سوئيسبا اس

. تعميم تجربه يك كشور استثنائى به كشورهاى ديگرى كه در شرايط متفاوتى قرار دارند نادرست است

رت نظامى بى نياز تجربه انقالبات قرن بيستم بدون استثناء نشان ميدهند كه انقالب نه فقط نميتواند از قد

باشد، بلكه براى مقابله با تهاجم دشمنانان داخلى و خارجى ناگزير ميشود ظرفيت دفاعى خود را تقويت 

المللى  تر باشد بهمان اندازه بيشتر دشمنى ارتجاع را در سطح ملى و بين و هر قدر انقالب راديكال. كند

ترديدى نيست كه بهترين . كند ى نياز پيدا مىتر انگيزد و بنابراين به قدرت دفاعى قابل تكيه بر مى

آفتى  )حتى انقالبى(ميليتاريسم   گاه هر انقالب خود مردم بايد باشند و نيز ترديدى نيست كه گسترش تكيه

اما براى جلوگيرى از . سازد دور مى  است كه بسرعت انقالب را خفه ميكند و آنرا از هدفهايش

  و باالخره در باره لزوم گسترش. سپرد  بسته بدست دشمنانشميليتاريزم نميتوان انقالب را كت 

دمكراسى به قلمرو توليد و اقتصاد بايد بگويم كه بدون اين اقدام دولت كارگرى نميتواند قوام يابد و يا بر 

دمكراسى كارگرى نميتواند دمكراسى اجتماعى نباشد زيرا حاكميت سياسى كارگران نميتواند . جا بماند

در واقع بدون در هم شكستن سلطه بورژوائى بر اقتصاد، هيج . قتصادى آنان سازگار باشدبا بردگى ا

دمكراسى به قلمرو   اما ضرورت گسترش. تدبير ساختارى نميتواند بقاى قدرت كارگرى را تضمين كند

. گرتوليد و اقتصاد يك چيز است و استفاده از اين يا آن شكل و ساختار براى عملى ساختن آن، چيزى دي

در تجربه شوراها در انقالب اكتبر، براى تحقق دمكراسى اجتماعى، شوراهاى واحدهاى كار را هسته 

پايه قدرت سياسى تلقى كردند و باين ترتيب ساختار سياسى دولت شوروى اقتصاد و سياست را بهم 

ً در. چنين چيزى البته در تجربه كمون وجود نداشت. پيوند ميداد رابطه با  تجربه اكتبر، مخصوصا

كارگران، البته مزاياى آشكارى داشت، ولى ضعف آن اين بود كه حق راى اقشار ديگر مردم را محدود 

چنين چيزى اگر هم در شرايط ويژه روسيه آنروز قابل دفاع باشد، مسلماً نميتواند به يك  )٢٢(.ساخت مى

تر ميگردد زيرا  رجستهضعف چنين طرحى در كشورهائى مثل كشور ما ب. الگوى عمومى تبديل بشود

بدليل سنن مذهبى در صد زنان شاغل در كشورهاى اسالمى عموماً بسيار نازل است و چنين سنتى را 

بنابراين اگر هسته پايه قدرت سياسى اساساً در . هم مسلماً يك روزه و با يك فرمان نميتوان از بين برد

اين مساله در . نان محدودتر ميگرددواحدهاى اقتصادى گذاشته شود، احتماالً در عمل حق راى ز

دارى نيزكه ميانگين سنى باالست و بازنشستگان در صد قابل توجهى از  كشورهاى پيشرفته سرمايه

از مجموعه آنچه گفته شد نتيجه ميگيرم . زا باشد جمعيت را تشكيل ميدهند بنحوى ديگرى ميتواند اختالل

آنرا در باال بر شمردم، بر دولت نوع پارلمانى كه مشخصات عمومى _كه هر چند دولت نوع شورايى 

برترى آشكارى دارد ولى هر نوع اصرار دگماتيك بر تحقق آن، بدون توجه به شرايط زمانى و مكانى 

پارلمانى (بالهت)اگر ّرد كرتينسيم:"در حقيقت ارنست مندل حق دارد كه ميگويد. زا باشد ميتواند اختالل
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بعالوه الزم ميدانم باز تاكيد كنم  )٢٣(."ارلمانى نيز ضرورى استضرورت دارد، ّرد كرتينسيم ضد پ

تواند بقاى قدرت كارگرى را تضمين  كه هيچ تدبير ساختارى بدون آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى، نمى

و اين بدون آزاديهاى . آيد قدرت كارگرى اساساً از سازمانيابى اراده مستقل و آزاد مردم بيرون مى. كند

دون را كه  خواهم بطور ضمنى آن سخن معروف مائوتسه با اين حرف نمى. ت نيافتنى استسياسى دس

بى ترديد طبقه كارگرى كه نتواند بر لوله . آيد ردكنم قدرت سياسى از لوله تفنگ بيرون مى"ميگويد

 تفنگ فرمان براند، هم چنان بصورت توده لگدمال شده خواهد ماند، بلكه ميخواهم سخن پرمعناى لنين

در مراسم بزرگداشت خاطره آسوردولف يكى از بزرگترين سازمانگران انقالب اكتبر را بياد بياورم كه 

هاى  ترين وپايدارترين مشخصه انقالب پرولترى، نه خشونت، بلكه سازماندهى توده عميق: گفت

  ).٢٤(كارگرى و  سازماندهى زحمتكشان است

  

 

 :منابع

 

ريپر بعنوان تعريف عمومى دمكراسى پيشنهاد ميكند، مراجعه تعريفى است كه د"پائين از كنترل"_١

 .١٢٩، ص"تا لنين  اريا از ماركسديكتاتورى پرولت"كنيد به

دفاعيه ماركسيستى از انقالب "به نقل از مقاله ارنست مندل با عنوان:اين تعبير تروتسكى است_ ٢

 .١٩٨٩سوشليست ريجستر "، در سالنامه "امروز

 . ٦٦٠_ ٦٠٦  ، ص٢٢، كليات آثار ج "ورلد"خبرنگار با  مصاحبه ماركس_ ٣

  .٢٥٥ ، ص٢٣، كليات آثار ،ج )١٨٧٢سپتامبر٨(در نشست پايانى كنگره الهه   سخنرانى ماركس_ ٤

از انتشارات فونتانا، سال "نخستين صد سال: ماركس"به نقل از مقاله ديويد مك لالن در كتاب _ ٥

١٩٨٣. 

 . ٤٣٤  ، ص٣ثار ،ج نقد برنامه ارفورت، گزيده آ_ ٦

و نيز  ١٠٨  ، ص٢٨كليات آثار لنين،ح "انقالب پرولترى و كائوتسكى مرتد"مقاله لنين تحت عنوان_ ٧

 . ٣٤٣  ، ص٢٧، ج "كودكى چپ"

پيرامون "و ٥٥  ص ٢٥.آيا راهى براى صلح عادالنه وجود دارد؟ ،ج "مثالً مراجعه كنيد به_ ٨

كه در اواخر سپتامبر ("انقالب روسيه و جنگ داخلى"و همچنين  ١٨٥_ ٨٦  ، ص٢٥،ج " شعارها

 . ٣٧  ، ص٢٦،ج )نوشته شده است ١٩١٧

 . ٢٩  ص ٩، كليات آثار، ج "دو تاكتيك سوسيال دمكراسى در انقالب دمكراتيك:" لنين_ ٩
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  . بر جنگ داخلى در فرانسه  مراجعه كنيد به مقدمه انگلس_ ١٠

 . ٥٧٤  ص٧٥:  منبع ياد شده در زير نويسبه نقل از مقاله مونتى جانستون، در _ ١١

 .به نقل از همان مقاله مونتى جانستون _ ١٢

 .١٨٨  ، ص٢، گزيده آثار، ج "جنگ داخلى در فرانسه"بر  مقدمه انگلس_ ١٣

  گزيده مكاتبات، ص ١٨٨١)فوريه  ٢٢بتاريخ (به فردينامد دومالنيوون هويز  نامه ماركس_ ١٤

.٣١٧_١٩. 

در " زمينه اجتماعى استالينيسم  پس"راجعه كنيد به مقاله موشه لوين تحت عنواندر اين مورد م_ ١٥

 .١٩٧٧نيويورك. رابرت تاكر  با ويرايش "استالينيسم" مجموعه

از انتشارات دانشگاه هاروارد، چاپ  ،"بر اتحاد شوروى چگونه حكومت ميشود؟:"جرى هاف_ ١٦

 .٧٣  ،ص١٩٧٩

 .٢٠٠  ، ص٢٦،كليات آثارلنين، ج )١٩١٧اكتبر١٧بتاريخ ("نامه به رفقا:"لنين_ ١٧

 .١٧٢  ، ص٢٦كليات آثار، ج "تجديد نظر در برنامه حزب:" لنين_ ١٨

تاكيدات مال لنين (٢٥٥_٥٦  ، ص٢٨، كليات، ج "انقالب پرولترى وكائوتسكى مرتد:" لنين_ ١٩

 ).است

 . ٤٠١  ، ص٢١، كليات،ج "چند تز:" لنين_ ٢٠

 .١٣٣  ، ص٢٧، كليات، ج "رنامه حزبتجديد نظر در ب در باره  گزارش:"لنين_ ٢١

مثالً در . دهند  كوشيدند اين طرح را تا حد افراط گسترش اى با هدفهاى سنديكاليستى مى حتى عده_ ٢٢

در كميسارياى دادگسترى يك طرح قانون اساسى تدوين شده بود كه ميخواست ساختار  ١٩١٨ژانويه 

و پيشنهاد ميكرد كه جمهورى از پنج . نى بر مبناى پايه اقتصادى بسازدسياسى آينده را بجاى پايه سرزمي

فدراسيون اقتصادى تشكيل بشود و فدراسيونهاى پيشنهادى عبارت بودند از كارگران ارضى، كارگران 

صنعتى كاركنان نهادهاى تجارى، كاركنان دولت و كاركنان آفراد خصوصى، تروتوتسكى از رهبران 

كار، از .اچ . ئى   نوشته"انقالب بلشويكى"مراجعه كنيد به. افعان اين طرح بودارهاى چپ از مد. اس

 . ١٣٨ ،ص١رات پنگوئن، ج انتشا

 . مندل  دفاعيه ماركسيستى از انقالب امروز_ ٢٣

   .لنين سخن رانى در نشست ياد بود اسوردولف_ ٢٤
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  چهاردهمل فص
 

  

  مان حذف كرديم؟ چرا بعضى اصطالحات را از برنامه
 
 

" و" ديكتاتورى پرولتاريا"در برنامه ما كه اخيراً در كنگره اول سازمان تصويب شد، اصطالحات 

هاى چپ انقالبى  اند، اصطالحاتى كه در ادبيات غالب جريان بكار گرفته نشده" جمهورى دمكراتيك خلق

حذف اين .اند شده كمونيستى تلقى مى  و نشانه وفادارى به راه و روش  اى داشته تاكنون جايگاه ويژه

ها و دالئل  شد، سئواالت زيادى برانگيخته است و با آنكه انگيزه بينى مى اصطالحات همانطور كه پيش

هاى شفاهى درون سازمان، چه در كنگره و چه در دوره تدارك آن، بارها مطرح شده  اينكار در بحث

م عالقمندان به مسئله قابل كمونيستى و عمو  ولى جاى توضيح كتبى كه بتواند براى فعاالن جنبش

با توجه به چنين خالئى كه طبعاً به ابهامات و سوءتفاهمات مختلف . چنان خالى است دسترسى باشد هم

 .خواهم دالئل حذف هر يك از اين اصطالحات را به اختصار توضيح بدهم ميدان ميدهد، من مى

بندى ما از  ت كه اينكار با جمعبراى درك روشنترى از معناى حذف اين اصطالحات، بايد توجه داش

نه " سوسياليسم موجود" ما معتقديم كه كژيها و شكست. ارتباط دارد" سوسياليسم موجود" علل شكست

گيرى و نهادى  در شكل. محصول كاربست نظريه ماركسيستى بلكه نتيجه بى اعتنائى به اين نظريه است

ً زير پوش_ اعتنائى به ماركسيسم شدن اين بى هوادارى تعصب آلوده و شريعت مآبانه از   شكه دقيقا

ماندگى  دارى جهانى و نيز عقب ماركسيسم صورت گرفته است فشار ناشى از محاصره سرمايه

اجتماعى و ضعف فرهنگ، دمكراتيك كشورهاى پيرامونى كه غالب انقالبات ضد _ اقتصادى

اند، با اينهمه، آنچه را كه اتفاق افتاده به  اند، مسلماً سهم بسيار مهمى داشته دارى در آنها رخ داده سرمايه

ترديد  ها، بى عليرغم تمام موانع و دشوارى. وجه نبايد سرنوشتى محتوم و اجتناب ناپذير تلقى كرد هيچ

توانند با تكيه بر اراده آزاد و اتحاد، هميارى و مشاركت فعال و  توانستند و مى انقالبات سوسياليستى مى

هاى  ان و زحمتكشان در اداره امور عمومى جامعه، از فرو رفتن در بيراههتوام با مسئوليت كارگر

ترين عامل  دارى را بزرگ با اين اعتقاد است كه ما نه فقط سرمايه. تباهى و انحطاط بپرهيزند

بينيم،  مى" گرداب هائل" روزيهاى كنونى تبار انسانى و نه فقط سوسياليسم را تنها راه رهائى از اين سياه

ً در همان سمت و بوسيله همان نيروهائى ممكن ميدانيم كه بلكه  دستيابى به اين راه رهائى را اساسا

انسانى است و   نظريه ماركسيستى يكى از بزرگترين دست آوردهاى دانش. ماركسيسم نشان داده است

كت و براى رهائى از فال  بشريت زحمتكش  ترين تالش كمونيستى، مسلماً بزرگترين و سرراست  جنبش

تواند  زحمتكشان و لگدمال شدگان نمى  ترديدى نيست كه پيكار رهائى بخش. كشى و بيدادگرى است بهره
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بهمين دليل است كه ما راه بيرون رفتن از بحران . از اين سنت فكرى و اجتماعى عظيم چشم پوشى كند

اين بازگشت . كنيم جو مىجست  هاى خود اين جنبش كمونيستى را دقيقاً در بازگشت به ريشه  كنونى جنبش

ً دمكراتيك ماركسيسم است كه هميشه بر  اوالً بازگشت به اصول و ارزش: به دو معناست هاى عميقا

آگاهى، آزادى و توانائى كارگران و زحمتكشان براى تعيين سرنوشت خودشان تاكيد   ضرورت گسترش

ً بازگشت به پايه اجتماعى بسيار گسترده اين جنب و تقويت پيوندهاى حياتى با توده   شكرده است، ثانيا

ها  هاى ماركسيسم، كمونيست اى كه بنا به همان اصول و ارزش عظيم كارگران و زحمتكشان است، توده

نه قيم و نماينده خود گمارده آنها بلكه فقط بخشى از آنها هستند كه براى ارتقاء آگاهى سياسى و طبقاتى و 

و اهميتى داشته   كنند و فقط به اين عنوان ميتوانند نقش زه مىگيرى اراده مستقل خود آنها مبار شكل

توانيم و قصد نداريم ماركسيسم را كنار بگذاريم، بلكه  اگر توجه شود ما با اين درك نمى. باشند

. تسويه حساب كنيم" سوسياليسم موجود" خواهيم با سنت و فرهنگ غير دمكراتيك و شريعت مآبانه مى

هائى داريم، نه فقط به اين دليل  با اين فرهنگ و سنت غير دمكراتيك خويشاوندىحقيقت اين است كه ما 

چنين گاهى به اين دليل كه از آن انتقاد  ايم بلكه هم كرده طرفدارى مى" سوسياليسم موجود"كه از

ً " سوسياليسم موجود"ام، به نظر من بعضى از منتقدان همانطور كه در جائى ديگر گفته)ايم  كرده مى  دقيقا

تر از سازمان  تر و پرت اند، غير دمكراتيك كرده به شهادت همان انتقادهائى كه از آن مى

انديشيدند و عليرغم همه انتقاداتشان، خويشاوندى عميقى با سنت و  مى" سوسياليسم موجود"دهندگان

جدى  اين  مسئوليتى كه الزمه و شايسته مبارزان  بنابراين با حس( اند فرهنگ غير دمكراتيك آن داشته

آرمان سترگ است، بايد بر اين خويشاوندى دقيق شويم و عناصر غير دمكراتيك را در نظام فكرى 

و   حذف اصطالحات مورد بحث از برنامه سازمان، براى ما در متن اين تالش. خودمان باز شناسيم

 .سازد ر مىت تامل معنى دارد، توضيح در باره دالئل حذف هر يك از اين اصطالحات اين را روشن

 

  "لنينيسم_ ماركسيسم"و" ماركسيسم"
 
 

هاى احزاب كمونيست  اين دو اصطالح و سابقه ذكر آنها در برنامه  نگاهى كوتاه به تاريخچه پيدايش

گيرى فرهنگ استالينيستى  هاى سياسى احزاب، با شكل نشان ميدهد كه ظاهر شدن آنها در برنامه

، گاهى فقط به طعنه، توسط  در زمان حيات خود ماركس" ماركسيسم" اصطالح. همزمان بوده است

مثالً آنارشيستهاى طرفدار باكونين در انترناسيونال اول در مشاجراتشان . شده مخالفان او بكار گرفته مى

فقط در سالهاى دهه هشتاد قرن نوزدهم بود كه . خواندند مى" ماركسيست"، آنها را با طرفداران ماركس

در . ها بكار گرفته شد عى يافت و در معناى مثبت از طرف خود ماركسيستاين اصطالح رواج وسي
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كه ارگان تئوريك حزب سوسيال " نويه سايت دى"رواج اين اصطالح در معناى مثبت آن، نشريه

در اشاره به همين رواج . مهمى داشت  شد و كائوتسكى سر دبير آن بود، نقش دمكرات آلمان محسوب مى

كه در سال " لودويك فوئر باخ و پايان فلسفه كالسيك آلمان"در  كه خود انگلسوسيع اين اصطالح است 

اما . گويد نوشت، با رضايت خاطر و لحن تائيدآميزى سخن مى" دى نويه سايت"در همين نشريه ١٨٨٦

هاى سياسى هيچيك از احزاب  ها، در برنامه وسيع اين اصطالح در ميان ماركسيست  عليرغم پذيرش

مثالً در برنامه ارفورت حزب سوسيال دمكرات آلمان كه در . شود اى به آن ديده نمى رهماركسيست اشا

شد و بسرعت به الگوى راهنماى  تدوين شد و نخستين برنامه كامالً ماركسيستى تلقى مى ١٨٩١سال 

بعنوان " ماركسيسم"اى به هاى سياسى بسيارى از احزاب ماركسيست تبديل شد، هيچ اشاره برنامه

چنين در برنامه اول حزب سوسيال دمكرات روسيه كه يك دهه  هم. شود اى نظرى حزب، ديده نمىراهنم

اى  زيادى داشتند، هيچ اشاره  بعد از برنامه ارفورت تدوين شد و در تدوين آن پلخانف و لنين نقش

در ( كتبرو حتى در برنامه دوم حزب بلشويك كه بعد از پيروزى انقالب ا. شود ديده نمى" ماركسيسم"به

 )١٩٦١در سال ( تصويب شد و تا كنگره بيست و دوم آن  ) در كنگره هشتم اين حزب ١٩١٩سال 

در اين برنامه . شد، نيز همين روال ادامه دارد برنامه رسمى حزب كمونيست اتحاد شوروى محسوب مى

انترناسيونال  مربوط به مرزبندى با اپورتونيسم انترناسيونال دوم است كه از بازگشت  فقط در بخش

و اين البته به معناى . آيد سخن به ميان مى"  انقالبى ماركس  آموزش"و" ماركسيسم"كمونيست به اصول

اى خود انتر ناسيونال كمونيست،  چرا كه در همان هنگام در اسناد پايه. آغاز بدعت جديد نبايد تلقى شود

دعوت به "مثالً در سندى كه با عنوان. شود نمىبعنوان بنياد ايدئولوژيك آن ديده " ماركسيسم"اى به اشاره

حزب و سازمان كمونيست و  ٣٩با امضاى  ١٩١٩در ژانويه " نخستين كنگره انترناسيونال كمونيست

پالتفرم انترناسيونال "كند يا در سوسياليست انقالبى تهيه شده است و مبناى اتحاد اين احزاب را بيان مى

اى  وسيله كنگره اول انترناسيونال تصويب شده است، اشارههمان سال ب  كه در مارس" كمونيست

به انترناسيونال   شرايط پذيرش"و همين روال را در تزهاى مربوط به. وجود ندارد" ماركسيسم"به

در اين تزها با . تنظيم شده است ميتوان مشاهده كرد )١٩٢٠در سال (نيز كه بوسيله لنين " كمونيست

اعالم شده   واهان عضويت در انترناسيونال هستند، يكى از شرايط پذيرشآنكه تغيير نام احزابى كه خ

اما . شود بعنوان بنياد نظرى، ديده نمى" ماركسيسم" اى به پذيرش است، ولى هيچ اشاره

ً هنگامى در ادبيات سياسى اتحاد شوروى ظاهر شد كه دوره " لنينيسم_ ماركسيسم"اصطالح دقيقا

البته چند سال قبل از  ١٩٣٠.و اوائل سالهاى  ١٩٢٠ى در اواخر سالهاى يعن. گيرى استالينيسم بود شكل

و هر . شد در ادبيات سياسى اين كشور بطور وسيع بكار گرفته مى" لنينيسم"آن، با مرگ لنين، اصطالح

كوشيدند با استفاده از اعتبار و نفوذ بى همتاى لنين، ميراث تئوريك  يك از جناحهاى رقيب حزبى مى
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و جناح استالينى كه در . بردارى قرار بدهند ر خدمت مواضع خود تفسير كنند و مورد بهرهلنين را د

تر از  تر و جسورانه افتاده بود، در اين حوزه نيز فعاالنه  هاى رقيب پيش هاى ديگر از جناح حوزه

  (ههاى فراكسيونى، ظاهراً زينوويف نخستين كسى بود ك در جريان همين رقابت. ديگران عمل ميكرد

 ٣٠با اينهمه تا اوائل سالهاى دهه . را ابداع كرد" لنينيسم_ ماركسيسم "اصطالح  ١٩٢٥)در سال 

. اى حزب كمونيست اتحاد شوروى وارد نشد در هيچيك از اسناد پايه" لنينيسم_ ماركسيسم"اصطالح

اى  اشارهتصويب شد، هيچ )١٩٢٥در دسامبر ( مثالً در اساسنامه جديد حزب كه در كنگره چهاردهم 

در سال _كنگره ششم آن  ( و حتى در برنامه كمينترن كه در. وجود ندارد" لنينيسم_ ماركسيسم"به

بعنوان تكامل آن " لنينيسم"و از " ماركسيسم انقالبى"رسد، با آنكه از  به تصويب مى )١٩٢٨

ز آيد، ولى باز هم ا سخن به ميان مى" ماركسيسم عصر امپرياليسم و انقالب پرولترى"و

در  (اما در اساسنامه مصوب كنگره هفدهم حزب بلشويك . خبرى نيست" لنينيسم_ ماركسيسم"اصطالح

كه جايگزين اساسنامه مصوب كنگره چهاردهم ميگردد، براى اولين بار  )١٩٣٤سال 

ولى نكته جالب اين است كه هنوز نه در مقدمه . شود بكار گرفته مى" لنينيسم_ ماركسيسم"اصطالح

 ١٩٣٧در سال . مربوط به وظايف اعضاى حزب  شود، بلكه در بخش كه هويت حزب بيان مىاساسنامه 

كه زير نظر مستقيم استالين تدوين شده، " تاريخ مختصر حزب كمونيست اتحاد شوروى"در مقدمه

" ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخى" شود و در فصل ياد مى" لنينيسم_ دكترين ماركسيسم"از

تاب كه بوسيله خود استالين نوشته شده است، براى نخستين بار از احزاب كمونيست شوروى با همين ك

همچون " لنينيسم_ ماركسيسم"به اين ترتيب اصطالح. ياد ميشود" لنينيست_ حزب ماركسيست"عنوان

شود و از طريق ادبيات حزب كمونيست اتحاد  عنوان ايدئولوژى رسمى استالينيسم بكار گرفته مى

با اينهمه اصطالح . يابد وى و كمينترن، به ادبيات و اسناد رسمى تمام احزاب كمونيست راه مىشور

، يعنى در دوره خروشچف و در كنگره بيست و دوم حزب كمونيست اتحاد ١٩٦١مزبور فقط در سال 

 .شود شوروى كه سومين برنامه اين حزب را به تصويب رساند، وارد برنامه حزب مى

هاى سياسى  مختصر ميتوان دريافت كه وارد شدن اين اصطالحات در برنامه  ين گزارشبا نگاهى به هم

يعنى درست در . احزاب كمونيست، با تكوين فرهنگ استالينى و تحت تاثير آن صورت گرفته است

دولت _ گيرى ايدئولوژى رسمى حزب گيرى از روح علمى و انقالبى ماركسيسم و شكل روند فاصله

ذكر . مآب چيز ديگرى نيست كه جز نظام فكرى سنگواره شده و شريعت" يسم موجودسوسيال"حاكم در 

اين اصطالحات در برنامه سياسى احزاب نشانه آن بود كه ديگر اين احزاب به ماركسيسم همچون يك 

اى ميدانند كه بايد دنيا،  فرقه" حقيقت"نگرند، بلكه آنرا همچون اصول و نظريه و يك حقيقت علمى نمى

هائى را بيان  ترديدى نيست كه ماركسيسم بمثابه يك نظريه علمى، قانونمندى. ا با آن انطباق دهدخود ر
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هاى آن چون مبناى علمى دارند، هميشه قابل  اما اصول وارزش. كند هائى دفاع مى كرده و از ارزش 

كه ميتوانند به ها است  ها و ابطال ها و تشكيك بحث، تصحيح، تكامل و رد هستند و در تنوره همين بحث

. منشاء هر حقيقت علمى، قدرت شناخت انسان است. موجوديت و زنده بودن و بالندگى خود ادامه بدهند

يابد، تصحيح ميشود  بنابراين هر حقيقت علمى بنا به تعريف، متناسب با قدرت شناخت انسانى، تغيير مى

رايط اصلى علمى بودن هر نظريه بنابراين يكى از ش. سپارد و يا جاى خود را به حقيقت ديگرى مى

خواه مذهبى باشند، (مآب هاى شريعت در حاليكه اصول و ارزش. پذيرى و ابطال پذيرى آنست تصحيح

گذارند و خود را حقايقى  پايه خود را بر ناتوانى شناخت انسان مى )خواه غير مذهبى و حتى ضدمذهبى

بهمين دليل است كه هر . طلبند و اطاعت مى  رشفراتر از قدرت داورى انسان معرفى ميكنند و از او پذي

كند، براى دفاع از خود، دستگاه و  نظام فكرى كه خود را غير قابل بحث و ترديد و ابطال معرفى مى

خصلت . سازد كه در مقابل افراد عادى انسانى، يعنى مردم كوچه و خيابان پاسخگو نباشد نيروئى مى

ً در  اى  هاى شريعت مآب و فرقه عليه چنين اصول و ارزش  شورشعلمى و انقالبى ماركسيسم دقيقا

اصول " ها كند كه كمونيست اعالم مى" مانيفست كمونيست"همين دليل است كه  به. خالصه ميشود

". كارگرى را با آنها شكل و سامان بدهند  كنند كه جنبش اى خاصى براى خودشان اعالم نمى فرقه

كند، از اصول و  خود رهانى كارگران و زحمتكشان دفاع مى  هاى جنبش ماركسيسم از اصول و ارزش

اما وقتى يك حزب سياسى . واقعى و زنده، با اراده مستقل و قدرت داورى مستقل  هاى يك جنبش ارزش

كند كه ماركسيسم را راهنماى رسمى خود تلقى ميكند، خواه ناخواه در بيرون  در برنامه خود اعالم مى

هائى را بعنوان مبناى انديشه و عمل و معيار داورى در باره هر  اصول و ارزشاى،  از متن سند برنامه

زيرا اوالً . كند اى متعددى طناب پيچ مى كند و باين ترتيب خود را با قيد و بندهاى فرقه مسئله معرفى مى

رد اى دا كند كه ماركسيسم براى همه مسائل اجتماعى امروز پاسخ حاضر و آماده بطور ضمنى اعالم مى

كليدى است براى گشودن همه درهاى بسته و راهنمائى است براى ورود در بررسى  يا دستكم، شاه

ثانياً . در حاليكه نظريه ماركسيستى نه چنين چيزى است و نه خود چنين ادعائى دارد. مسائل مختلف

در  كند كه اى از نظرات اشاره مى به مجموعه" لنينيسم_ ماركسيسم"يا" ماركسيسم"تحت عنوان

اى كه حدود و ثغور آن مبهم  مجموعه. اند هاى مختلف و در ارتباط با مسائل مختلفى مطرح شده دوره

ً از كجا شروع ميشود و در كجا تمام ميشود، و با معيار قرار دادن چنين  است و معلوم نيست دقيقا

و داورى در باره كند كه بحث  به حريم مقدسى تبديل مى  اى آنرا با تمام اجزاء و عناصرش مجموعه

ولى از آنجا كه حدود و ثغور اين . حق هر كسى نيست )دستكم از نظر حزب اعالم كننده آن( اعتبار آن 

هايى وجود دارد و بعالوه از آنجا كه هر  مجموعه مبهم است و در بطن آن تناقضات و ناسخ و منسوخ

فسير نياز دارد، بنابراين، ثالثاً حق اى برخوردار باشد، ناگزير به ت مجموعه نظرى كه از اعتبار ويژه
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. كند تفسير و تبيين آنرا در عمل ، بطور خواسته يا ناخواسته، به نهاد خاصى يا كسان خاصى واگذار مى

در . تر ميشود اى و شريعت مآب كامالً بسته ميشود و بتدريج تنگ و در اينجاست كه حلقه تفكر فرقه

ينكه مثالً اصول ماركسيسم كدام است و فروع آن كدام، كداميك اى در باره ا هاى فرقه اينجاست كه بحث

، نظرات كداميك از  و انگلس  معتبرند و چرا، عالوه بر ماركس  و انگلس  هاى ماركس از متون و نوشته

كنند و رد و  اى پيدا مى پردازان ماركسيست معتبر است و بايد منبع الهام باشد و چرا، اهميت ويژه نظريه

و در اينجاست كه . هاى زنده علمى و سياسى را ميگيرد جاى بحث  قولها و عبارات مقدس نقلبدل كردن 

با اين . كند كه دنيا را با آن انطباق دهد اى خاصى اعالم نمى تواند بگويد اصول فرقه ديگر آن حزب نمى

زمان، در بعنوان مبناى نظرى رسمى سا" لنينيسم_ ماركسيسم"يا" ماركسيسم"درك است كه ما از ذكر

ما از ماركسيسم نيست بلكه دقيقاً بازگشتى است  مسلماً اين بمعناى رويگردانى. برنامه، خوددارى كرديم

سازمان، پيوند " كمونيستى"ما با ذكر خصلت. به سنت و فرهنگ دمكراتيك، علمى و انقالبى ماركسيسم

ً اعالم مىمان را با اين سنت و فرهنگ و راستاى انقالبى و رزمنده آ و وابستگى . كنيم ن رسما

اى خاصى را بيان كند، نشاندهنده يك راستاى فكرى و يك  بدون آنكه اصول فرقه" كمونيسم"اصطالح

  بوسيله ماركس" مانيفست كمونيست"كارگرى است كه با انتشار  سنت مبارزاتى روشن در تاريخ جنبش

ايشات و جريانات سازشكار ادامه آغاز ميشود و با مبارزات نظرى و سياسى لنين عليه گر  و انگلس

از هر جريان سياسى ديگر براى رهائى بشريت   يابد و در بستر تداوم صد و پنجاه ساله خود بيش مى

اى است كه بايد  براى ما ماركسيسم رودخانه. جنگد ، مى و دستيابى او به حق تعيين سرنوشتش  زحمتكش

يگر، در بستر خود دائماً با آبها و جويبارهاى تازه در آزاد جريان يابد و مانند هر جريان و سنت علمى د

. اى علمى و سازنده اثر بگذارد آميزد و از همه جريانهاى واقعاً علمى تاثير بپذيرد و بر همه آنها به شيوه

از برنامه سازمان به معناى اين نيست كه ما از " ماركسيسم"ترديدى نيست كه كنار گذاشتن اصطالح

اى است كه به  اصطالح جا افتاده"ماركسيسم."ح در ادبيات سازمان خوددارى كنيمكار برد اين اصطال

و بكار گيرى چنين اصطالحى، اگر ." داروينيسم"همانطور كه مثالً . يك جريان فكرى معين اشاره دارد

اما من شخصاً فكر . اى و شريعت مآب نباشد، هيچ مباينتى با منطق تفكر علمى ندارد اى فرقه به شيوه

نفوذ   به سنت ديگرى اشاره دارد، سنتى كه در دوره گسترش" لنينيسم_ ماركسيسم"ميكنم اصطالح

در . كمونيستى، شكل گرفته است و بنابراين عمالً نام ديگرى است براى استالينيسم  استالينيسم در جنبش

لبته اين بخودى شود و ا و تكامل آن ظاهر مى" ماركسيسم"بعنوان مكمل" لنينيسم"اين اصطالح، ظاهراً 

ولى همين قيد تكميلى دو اشكال جدى . انبياء نيست خود اشكالى ندارد، چون ماركسيسم شريعت خاتم

را از اصطالحى كه به يك جريان جارى فكرى اشاره دارد، " ماركسيسم"اوالً اصطالح: آورد بوجود مى

بخشد، ثانياً  به آن مى كند و معناى محدودى به آن ميدهد كه خواه ناخواه خصلت آئينى خارج مى
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كند، كه باز بنوبه خود خصلت آئينى به  بيند و به آن محدود مى مى" لنينيسم"را فقط در" ماركسيسم"تكامل

ً اعتقاد دارم كه لنين از لحاظ علمى و سياسى در تكامل ماركسيسم نقش. بخشد آن مى بسيار   من عميقا

كمونيستى اهميت حياتى دارند   ز هم براى جنبشمهى داشته است و معتقدم بسيارى از نظرات او هنو

اما در عين حال معتقدم كه او با همه اهميتى كه . وبهمين اعتبار، با كمال افتخار خود را لنينيست ميدانم

اند كه در  قبل از او كسان ديگرى نيز بوده. دارد، تنها كسى نيست كه در اين حوزه سهمى داشته است

اند و بعد از او نيز كسان  مهمى داشته  نفوذ سياسى آن نقش  ى و گسترشسنت علمى ماركسيست  گسترش

ً خواهند بود كه در اين حوزه خواهند درخشيد ديگرى بوده مثالً آيا روزا لوكزامبورگ، . اند و مسلما

دون، تروتسكى، بوخارين و امثال اينها در اين حوزه نقشى ندارند؟ يا قبل از  آنتونيو گرامشى، مائوتسه

همه اينها به معناى ناديده   كمى داشته است؟ توجه به نقش  ن آيا مثالً كائوتسكى در اين حوزه نقشلني

حقيقت . گرفتن اشتباهات آنها و يا حتى رويگردانى بعدى بعضى از آنها از ماركسيسم نيست و نبايد باشد

مه اعصار و همه براى ه  دانى كه نظراتش اين است كه هيچ قديسى وجود ندارد و هيچ متفكر همه

  با اشاره به جنبش" كمونيسم"تواند وجود داشته باشد، بنابراين اصطالح ها اعتبار داشته باشد، نمى حوزه

اند، بحد كافى اصطالح گويائى است و لزومى  اى كه همه اين متفكران در بستر تداوم آن پيدا شده زنده

برنامه ما به اين دليل . ند، تكميل كنيمندارد آنرا با اصطالحاتى كه معانى محدود يا مبهمى دار

كند و  طرح مى  را بطور اثباتى و مشخص  ماركسيستى است كه جوهر اصلى نظريه علمى ماركس

سازمان، پيوند ما را با سنت و فرهنگ " كمونيستى"و يادآورى خصلت. مورد مدافعه قرار ميدهد

بى چون و چرائى داشته است و مسلماً   نقشعظيمى كه ماركسيسم در تبيين و هدايت آن   دار جنبش ريشه

 .خواهد داشت، يادآورى ميكند

 
 "ديكتاتورى پرولتاريا"
 

ام و  در باره اين اصطالح و لزوم حذف آن از برنامه سازمان، من در فصل نهم به تفصيل صحبت كرده

و   اوالً ماركس: كنم استداللهاى اصلى اشاره مى  تكرار آنهنها را در اينجا زائد ميدانم و فقط به رئوس

حاكميت سياسى " اند و هميشه آنرا مترادف هاى خاصى بكار گرفته اين اصطالح را در مناسبت  انگلس

اند و نه در معناى شكل و  يا دستيابى اين طبقه به قدرت دولتى و چيرگى سياسى بكار برده" طبقه كارگر

مانى و در بستر تالقى جريانهاى سياسى آنها با اين اصطالح، در آن شرايط ز. نوع استبدادى حكومت

كردند  ترين نوع و شكل ممكن دولت، يعنى دولت اكثريت عظيم جامعه را مطرح مى معينى، دمكراتيك

ثانياً، آنها در . كه بايد بدست همين اكثريت عظيم و در خدمت منافع همين اكثريت عظيم سازمان يابد

اند و گنجاندن آنرا در برنامه هيچ  اين اصطالح را بكار نبردهاى كه خود نوشتند،  هيچ يك از اسناد برنامه



٢٠٠ 

  

اين اصطالح براى نخستين بار به ابتكار پلخانف در برنامه حزب . اند حزب و سازمانى توصيه نكرده

ً نظريه ماركسيستى دولت كه يكى از عناصر اصلى . سوسيال دمكرات روسيه گنجانده شده است ثانيا

طى به اين اصطالح ندارد، قبل از بكارگيرى اين اصطالح از طرف نظريه ماركسيستى است، رب

هايشان  مطرح شده و بعد از ظهور اين اصطالح نيز، آنها بارها و بارها در نوشته  و انگلس  ماركس

مثالً در . اى بكنند اند، بى آنكه به اين اصطالح اشاره نظريه طبقاتى بودن دولت را مطرح كرده

منشاء "يا " جنگ داخلى در فرانسه"يا " هيجدهم برومر لوئى بناپارت" يا" مانيفست كمونيست"

آنكه اين اصطالح را   اند، بى آنها در باره نظريه دولت سخن گفته" خانواده، مالكيت خصوصى و دولت

تواند به معناى نفى نظريه طبقاتى  بنابراين كنار گذاشتن اين اصطالح از برنامه سازمان نمى. بكار ببرند

مخصوصاً هنگاميكه ضرورت بر پائى حاكميت سياسى كارگران صراحتاً در برنامه آمده . باشد دولت

. استبداد؛ بكار گرفته ميشود"اكنون در همه جا در معنائى مترادف با" ديكتاتورى"رابعاً اصطالح. باشد

ليسم سوسيا"در" ديكتاتورى پرولتاريا"تبليغات ضد كمونيستى و هم چنين سوءاستفاده از اصطالح

و . اند اى داشته مهم و تعيين كننده  مسلماً نقش" استبداد"با" ديكتاتورى"در مترادف شدن معناى" موجود

اين تبليغات به چنان اوجى رسيده است كه مقابله با آن و " كمونيستى"هاى اكنون با فروريزى ديكتاتورى

اصطالحى را بكار گرفت كه بى  بنابراين در چنين شرايطى چرا بايد. خنثى سازى آن كار آسانى نيست

آورد؟  كند و سوء تفاهمات فراوانى بوجود مى آنكه اهميتى حياتى داشته باشد، معناى ديگرى را القاء مى

  آنرا مى  و انگلس  خواهد اين اصطالح را در معنائى كه ماركس در شرايط كنونى، حزبى كه مى

  اش ت در توضيح آن نوشته مطولى را به برنامهناگزير اس  فهميدند، بكار گيرد، براى تفهيم منظورش

در چنين شرايطى، اصرار . سنجاق كند، بى آنكه بتواند در جلوگيرى از سوء تفاهمات كامالً موفق باشد

در بكارگيرى   و انگلس  كنيم كه ماركس  حتى اگر فرض_ در بكارگيرى اين اصطالح در برنامه سياسى

چيزى . اى معناى ديگرى ندارد جز اصرار در خشك انديشى فرقه_ اند هاى تاكيد داشت آن در اسناد برنامه

  زند و امكانات تعرضى و تبليغاتى دشمنان اين جنبش كمونيستى و كارگرى آسيب مى  كه مسلماً به جنبش

 .كند را تقويت مى

 

 "جمهورى دمكراتيك خلق"
  
 

گيرى  قدرت. دوم تعلق دارد ظهور اين اصطالح در ادبيات كمونيستى به دوره بعد از جنگ جهانى

شد تمام احزاب ديگر  احزاب كمونيست در كشورهاى اروپاى شرقى در شرايطى صورت گرفت كه نمى

قابل توجهى داشتند و   زيرا بسيارى از اين احزاب در مبارزات ضد فاشيستى نقش. را كامالً منحل كرد
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در چنين شرايطى، فرهنگ استالينى، . بعالوه از نفوذ سياسى غير قابل چشم پوشى برخوردار بودند

هائى كه اين  طبق اين فرمول فقط حزب. فرمول رهبرى حزب كمونيست بر احزاب ديگر را ابداع كرد

جز   ترديدى نيست كه اين پذيرش. توانستند به موجوديت خود ادامه بدهند پذيرفتند، مى رهبرى را مى

زابى كه اجازه موجوديت يافتند، عمالً اراده و بنابراين اح. خودكشى داوطلبانه معناى ديگرى نداشت

. حاكميت انحصارى احزاب كمونيست بودند  موجوديت مستقلى نداشتند و فقط آذين و آرايش

كميته . نامى بود كه براى اين نظام و ساختارهاى سياسى ابداع شد" جمهورى دمكراتيك خلق"اصطالح

لزوم مرزبندى مفهومى با اين اصطالح را  )ودخ ٦٨در نشست آذر ماه ( مركزى سازمان ما، قبالً 

مورد تاكيد قرار داده و اعتقاد عميق سازمان ما را به آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى براى همه 

شهروندان جامعه، يادآورى كرده بود و در تزهاى مصوب همان نشست يادآورى شده بود كه اين 

ً به اين دليل بكار مى مان  بورژوازى را در جامعه  اوالً وزن سنگين خردهبريم كه  اصطالح را اساسا

چپ ما كامالً جا افتاده و   مورد تاكيد قرار بدهيم و ثانياً به خاطر اينكه اين اصطالح در فرهنگ جنبش

هاى  جمهورى"اما با فرو ريزى. )٦٨، بهمن ماه ٧١راه كارگر شماره  (.اى يافته است توده  پذيرش

شدن هر چه بيشتر اين اصطالح در ميان نيروهاى چپ و توده مردم،  و بى اعتبار" دمكراتيك خلق

بچسبيم و خواسته و ناخواسته با فرهنگ غير   ديگر دليلى نداشت كه ما به اين اصطالح متناقض

بلكه لزوم مرزبندى قاطع و روشن با فرهنگ استالينى و بازگشت به سنت و . دمكراتيك آن مرتبط شويم

كمونيستى،حذف آنرا از برنامه و ادبيات سازمان به يك ضرورت جدى تبديل   فرهنگ دمكراتيك جنبش

 . كرده بود

با توضيحاتى كه دادم، روشن است كه ما اصطالحات فوق را به منطور هم رنگ شدن با محيط از 

ايم  خواسته ما مى. ايم چنين ما فقط در پى تغيير چند اصطالح نبوده هم. ايم مان كنار نگذاشته برنامه سياسى

كمونيستى و كارگرى ضربات و صدمات   خواهيم با فرهنگ و سنت غير دمكراتيكى كه به جنبش  و مى

چنين عناصر و آثار اين فرهنگ غير دمكراتيك را  جبران ناپذيرى وارد كرده است فاصله بگيريم و هم

الحظات سياسى و تواند به م ترديدى نيست كه هيچ سازمان سياسى نمى. از انديشه خودمان دور بريزيم

ما . اما انگيزه ما در اين حركت صرفاً و عمدتاً مالحظات تبليغاتى نبوده است. تبليغاتى بى توجه بماند

. انگيزد هاى زيادى را در اذهان مردم بر مى نيز اكنون پيشداورى" كمونيسم"خوب ميدانيم كه اصطالح

ا در حذف اصطالحات ياد شده، مرزبندى با انگيزه اصلى م. بريم با اينهمه ما اين اصطالح را بكار مى

  كمونيستى و تجديد آرايش  فرهنگ و سنت غير دمكراتيك بوده است، چيزى كه رستاخيز مجدد جنبش

  .مبارزه براى سوسياليسم، بدون آن امكان ناپذير است
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 فصل پانزدهم
  

 
 چپ در دوران گسست و گذار

 
 

ايران در طول تاريخ  )١(اى بود كه چپ ارترين دورهبيست سالى كه از انقالب ايران گذشت، دشو

ً به دليل جهنم جمهورى اسالمى كه چپ و راست   اش موجوديت از سر گذرانده است، نه صرفا

بلكه هم چنين به دليل مشكالت و تناقضاتى كه خود چپ با _شناسد و همه را از دَم جزغاله مى كند نمى

سياسى و فكرى بزرگى كه چپ در اين دوره با آنها روبرو  هاى چالش. آنها دست به گريبان بوده است

هاى پى در پى را بر  شد، چنان تناقضات بزرگى در دستگاه نظرى آن به وجود آوردند و چنان  گسست

با . بحران هويت عميقى را تجربه كردند_ الاقل براى مدتى_هاى چپ آن تحميل كردند كه همه جريان

دوران "از هر چيز، بايد   ساله اخير تاريخ چپ ايران را، بيش ستتوجه به اين حقيقت، دوران  بي

، از عناصر حياتى هويِت چپ ٥٧اى سنن و اصولى كه در آستانه انقالب  بناميم، گسست ازپاره" گسست

براى پى . گرديد ترين ترديدى در بارة آنها نشانه پشت كردن به چپ تلقّى مى شدند و كوچك شناخته مى

از ( هاى بزرگ اين دوره، كافى است آن را با دورة بيست و پنج ساله پيش دامنه گسستبردن به معنا و 

هايى  رغم همه شكاف در آن دوره، على. مقايسه كنيد )١٣٥٧تا انقالب بهمن  ١٣٣٢مرداد  ٢٨كودتاى 

ا المللى به وجود آمدند، چهارچوب فكرى چپ تقريباً دست نخورده باقى ماند، امّ  كه در سطح ملى و بين

نامد، قبل از هر چيز معموالً سعى  اند كه هر كسى كه خود را چپ مى ها چنان گسترده اين بار دگرگونى

باين ترتيب است كه سرگذشت چپ در بيست سال . كند مرزبندى خود را با گذشته توضيح بدهد مى

 .زند ها دور مى ها و مرزبندى از هر چيز حول همين دگرگونى  اخير، بيش

ترين  وار به مهم اى فهرست ها وجود ندارد، اّما اشاره مجالى براى پرداختن به اين دگرگونى طبعاً اينجا

 .آنها الزم است تا بتوانيم به تّصور روشنى  از جهت عمومى حركت چپ ايران دست يابيم

انقالب بهمن : اند هاى فكرى چپ ايران در دو دهه گذشته، عمدتاّ محصول سه حادثه بزرگ بوده گسست

يعنى بحرانى كه چپ را در . در ايران، فروپاشى اتحاد شوروى و چيرگى جهانى نئوليبراليسم ٥٧

بعالوه هر چند . تر هايى هولناك سراسر جهان فرا گرفت، در ايران هم زودتر شروع شد و هم با ضربه

 .ت كردنداين سه حادثه پيوند ضرورى مستقيمى با هم نداشتند، ولى، در مجموع، اثرات همديگر را تقوي
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  انقالب ايران
 
  

اى از  انقالب ايران بر چپ فرود آمد و پاره"پيروزى"اولين موج ضربات كالفه كننده، درست با

 : مسلّمات آن را زير سئوال برد

شان در يك جا  آيند بودند  كه جمع دو مفهوم ناهم" انقالب"و " ارتجاع" در دستگاه نظرى چپ،_ الف

به معناى " ارتجاع"رَوى بود و مترادف پيش" انقالب"به عبارت ديگر،.  ناممكن بود و عين تناقض

بنابراين، پيروزى اّولى جز چيرگى بر دّومى معنايى نداشت و دومى فقط در . گرايى رَوى و واپس پس

اّما انقالب ايران نشان داد كه اين رابطه بسيار . توانست بار ديگر چيره شود صورت شكست اولّى مى

و در اوج " انقالب"در انقالب ايران درست از طريق پيروزى . شد آن است كه گمان مىتر از  پيچيده

ديگر و از " ارتجاع"بود كه يك _يعنى در هم شكستن نظام شاهنشاهى در زير ضربات قيام مردم_ آن

كه " ارتجاع"و " انقالب"اين درهم رفتگى . جهات زيادى، بسيار بدتر از ارتجاع پيشين، چيرگى يافت

زيرا درست . كننده بود جتاً به بلعيده شدن اولى به وسيله دومى انجاميد، براى دستگاه نظرى چپ كالفهنتي

براى . ساختند تر مى تر و محكم را چيره" ارتجاع"را تعميق بدهند،" انقالب"بايست  همان اقداماتى كه مى

را از " انقالب"اَلم انتزاع كرد در ع گريخت و سعى مى مى  فرار از اين كالفگى، چپ از حقيقت متناقض

مساله قدرت سياسى را بعنوان مسأله تعيين كننده  -اوالً : تفكيك كند، و معموالً از دو طريق" ارتجاع"

ً  اى مردم مى توده  را فقط در وجود جنبش" انقالب"زد و پيروزى  دور مى اى مردم  توده  جنبش -ديد، ثانيا

اّما اين تفكيك . نگريست وِد آن، يعنى جريان خمينى، مىارتباط با رهبرِى عمالً موج را يكسره بى

اى كه چپ براى تعميق  بنابراين، هر نسخه. خوانى نداشت هم  انتزاعى با جريان واقعيِِت مشخص

هاى مواضع كليدى اقتصاد  نوشت، از ملى كردن اى از رهبرى آن مى توده  و جدا كردن جنبش" انقالب"

هاى سركوب رژيم گذشته و قلع و قمع بقاياى آن عمالً به تقويت جريان  گرفته تا در هم شكستن دستگاه

 .كرد كمك مى" ارتجاع_انقالب"خمينى، يعنى جريان رهبرى كنندة 

يك امكان بسيار بعيد و " ارتجاع"با " مردم"يا " خلق"آميزى  در دستگاه نظرى چپ ايران، در هم_ ب 

" ارتجاع"آميزى طبقه كارگر و تهيدستان با ر در همو مخصوصاً تصوّ . بينى نشده بود پيش_ بنابراين_

" مردم"بزرگى از   ايران نه تنها بخش اّما در انقالب. گرديد اى ارتدادى و كفرآميز تلقّى مى عمالً انديشه

در واقع، .  ترى پيدا كرد در هم آميختند، بلكه اين پديده در ميان طبقات پائينى دامنه گسترده" ارتجاع"با 

بود، براى  بردارى كرده و در هيأت انقالب به تاخت و تاز در آمده انقالبى بهره  كه از جنبشارتجاعى 

حداكثر " نشينان كوخ"در ميان مردم و مخصوصاً   اش اى كرد از نفوذ توده تحكيم موقعيت خود سعى مى

و همه . رددر حالت بسيج نگهدا" حضور در صحنه"را براى   اش بردارى را بكند و پايه حمايتى بهره
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تصادفى نبود كه اكثريت قريب به اتفاق . انداخت ها چپ را در شناسايى پديدة خمينى به سرگيجه مى اين

تر از جريان خمينى  را آشكارا خطرناك" ها ليبرال"هاى چپ، الاقل در سال اول انقالب،  جريان

خمينى را كنار خواهند " ها براللي"گفتند به زودى  آسايى كه مى هاى نبوغ گويى نبودند پيش كم. ديدند مى

كردند خصلت ارتجاعى جريان خمينى را توضيح بدهند، تأكيد  هايى كه سعى مى حتى اكثريت آن! زد

منشاء ارتجاعيت  توضيح" مرفه"است وظيفه اين صفت" بورژوازى مرفه خرده"كردند كه او نمايندة  مى

اى  و خمينى با اتخاذ تاكتيك بسيار هوشمندانه"! ولكيسه پ"كنندة  تعيين  جريان خمينى بود و تأكيد بر نقش

او تصميم گرفت قبل از سركوب چپ و : بردارى را بكند كوشيد ازاين سر گيجه فكرى چپ حداكثر بهره

خود را از دور و بر " ليبرال"را بكوبد و حتى همه شركاى به اصطالح " ها ليبرال"كردن چپ، با خام

شكل گرفت و " انقالب دوم"مبناى چنين محاسباتى بود كه سناريوى بر . سّكان قدرت سياسى دور سازد

 .به اجرا در آمد ٥٨در نيمه دوم سال 

هائى كوچك كه از نفوذ قابل توجهى برخوردار نبودند دمكراسى  در نظر چپ البته به استثناى جريان_ ج

براى رسيدن به شد  اى تلقى مى و حداكثر وسيله. سياسى از اهميت درجه اّولى برخوردار نبود

اى متعلق به  به همين دليل هم بود كه دمكراسى پديده. سوسياليسم ولى نه چندان سازگار با سوسياليسم

معموالً مترادف صفت " دمكراتيك"شد و صفت  ارزيابى مى" بورژوايى دوران انقالب "بورژوازى يا 

ً در مورد آزادى. رفت بكار مى" بورژوايى" ردى وضوح بيشترى پيدا هاى ف اين مترادف مخصوصا

كردند، در مورد  تأكيد مى" دموكراسى"هاى چپ، حتى هنگامى كه بر بنابراين غالب جريان. كرد مى

دادند و مثالً آزادى بيان را عمالً يك مطالبه ليبرالى  هاى فردى حّساسيت كمترى نشان مى آزادى

د كه در روند مسخ شِدن انقالب  اى بو اين تّصور چپ از دموكراسى، عنصر اصلى فاجعه. دانستند مى

بدون تكيه و تأكيد بر دموكراسى، همه . بر سر چپ فرود آمد" انقالب اسالمى"مردم ايران به يك 

هاى غريقى درمانده شباهت داشتند كه  به دست و پا زدن" انقالب اسالمى"هاى چپ براى مقابله با  تالش

 .ساختند تر مى تر و درمانده او را فرسوده

زد، تّصور روشنى از ضد  االخره، چپ ايران كه در چنبرة پوپوليسمى پررنگ دست و پا مىو ب_ د

و مطلقاّ " انقالبى"اى كامالً  بنابراين وقتى طرفداران خمينى به شيوه. امپرياليسم ارتجاعى نداشت

بديل سابقه، سفارت آمريكا را اشغال كردند و خمينى مبارزه با آمريكا را به شعار محورى خود ت بى

اى كه خمينى  و باين ترتيب، درست در لحظه. اى فرو رفت جانبه كرد، چپ در بحران هويت همه

انقالب "خود را براى استقرار واليت فقيه آغاز كرد، چپ از هر نوع مقابله جدى با   ترين تعرض بزرگ

 .درمانده شد" اسالمى
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  فروپاشى اتحاد شوروى
 
  

مالً جهانى داشت و زمين لرزة سياسى و فكرى نيرومندى بود كه در فروپاشى اتحاد شوروى معنايى كا

اوالً : ولى شوك ناشى از آن در چپ ايران به ويژه نيرومند بود، به دو دليل. شد  سراسر جهان احساس

هاى فكرى چپ  ثانياً ُمدل. ايجاد كرده بود و هنوز تازه بودند" اسالمى انقالب"شكافت كه  هايى را مى زخم

ً از زير مجموعهايران  در ايران فقط در متن " چپ نو"مثالً . بودند" شوروى كمونيسم"هاى  عموما

هاى معدود و زودگذرى زده بود كه در دورة انقالب، با  از انقالب، جوانه  مسلحانه دهه پيش  جنبش

حتى در ايران، بر خالف بعضى كشورهاى . فدائى، عمالً پژمرده شده بودند  متالشى شدن جنبش

بنابراين، فروپاشى اتحاد شوروى، . يرامونى، جريان سوسيال دمكراتيك قابل توجهى نيز وجود نداشتپ

ً همه جريان" كمونيسم شوروى"با بستن پروندة  هاى چپ ايران را از هم  ساختارهاى نظرى تقريبا

 :ترين محورهاى ضربه چنين بودند مهم. پاشاند

آوردى هم كه  سوسياليسم بدون دمكراسى، هر دستنشان داد كه " كمونيسم شوروى"بن بست_ الف

حتى فراتر از اين، در چنين . كوشند از آن بگريزند آورد كه مردم مى داشته باشد، فضايى بوجود مى

شوند،  از هر چيز، بى اعتبار مى  هاى سوسياليستى قبل از هر چيز و بيش نظامى، خوِد ارزش

ندى و فردگرايى لذّت و جاذبه ميوة ممنوعه را پيدا بازند، آزم خواهى و همبستگى رنگ مى برابرى

. شود كند و به شرط الزم زيستن تبديل مى شوند، و رياكارى و دروغ بيداد مى گير مى كنند و همه مى

" هاى منفى آزادى" _تر بگوئيم اگر دقيق_هاى فردى يا  مخصوصاً اين بن بست نشان داد كه اگر آزادى

نه " فراتر رفتن از دموكراسى بورژوايى"مق بخشيدن به دموكراسى يا زير بروند، هر تالشى براى ع

در واقع، نطفه شكست بلشويسم هنگامى بسته . انجامد رسد، بلكه به استبدادى فراگير مى تنها به نتيجه نمى

براى دفاع از قدرت نوپاى كارگرى، خصلت اصلى دموكراسى   شد كه رهبران انقالب اكتبر، در تالش

  كه البته از لحاظ تاريخى، با گسترش_حقيقت اين است كه دموكراسى مدرن . ديده گرفتندمدرن را نا

استوار " خود مختارى فرد"بر خالِف الگوهاى قديمى دموكراسى، بر اصل _ دارى شكل گرفته سرمايه

تأكيد ليبراليسم بر . در معناى مدرن آن، اصالً وجود نداشت" فرد"هاى قديمى،  در دموكراسى. است

از يك ارادة اجتماعى عمومى كه   هرچند از بدبينى به دموكراسى و ترس_" خودمختارى فرد"اصل 

ً مزاِحم داراها خواهد بود، نشأت مى   نبايد طرفداران سوسياليسم را به ناديده گرفتن نقش_ گيِرد قاعدتا

 )٢( .هاى مثبت، بكشاند ، بعنوان مكّمل و تعين دهندة آزادى"هاى منفى آزادى"حياتى 
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صرف نظر از _ نشان داد كه هيچ حزبى" كمونيستى"هاى  دولت_قطعيت يافتن ورشكستگى حزب_ ب

_ دهد گويد و صرف نظر از اين كه چه خدماتى براى طبقه كارگر انجام داده است و مى اين كه چه مى

ى هاى نظر در كليشه. تواند ازطريق سكوت طبقه كارگر به نمايندگى طبقه كارگر دست يابد نمى

مستقل از مجموع آحاد " كلِّى عقِلى"، پرولتاريا عمالً يك موجود مثالى، يا الاقل، يك "كمونيسم شوروى"

پيمايى تاريخى  يابد، حزبى كه مسير راه تّجلى مى" حزب كمونيست"شد كه در  كارگران فانى تصوير مى

تواند  گر فقط از طريق آن مىطبقه كار" تاريخى"داند و بنابراين، ارادة  كارگران به سوى رهايى را مى

هاى مختلف طبقه كارگر در مقابل سرمايه يكى از شرايط رهايى  جا كه اتحاد بخش و از آن. بيان شود

حزب "البته اين .  كارگر باشد" حزب تاريخى طبقه"تواند  مى" واحد"است، بنابراين، فقط يك حزب 

توده كارگران واقعى را با خود همراه سازد،  ناگزير است  اش براى انجام رسالت" تاريخِى واِحد طبقه

ها، و بعد از رسيدن به قدرت، با به اطاعت  از دست يافتن به قدرت سياسى، با متقاعد كردن آن  پيش

 )٣(.شد طبقه كارگر به قيم طبقه كارگر تبديل مى" نمايندة تاريخى"به اين ترتيب بود كه . شان واداشتن

. كند اى ايجاد مى چپ نسبت به طبقه كارگر تغييرات پردامنه  ، در نگرشاى بى اعتبار شدن چنين انديشه

كارگر فقط با ابراز وجود فعّال مجموع "طبقه"گيرد كه  اين حقيقت ساده مورد توجه قرار مى -اوالً 

ايران " مردم"تواند معنا داشته باشد و نه در غياب يا سكوت آنها، درست همانطور كه مثالً  كارگران مى

ً . امكاِن ابراز وجِود تك تك شهروندان ايران، مفهوم انتزاعى و به دردنخورى خواهد ماندبدون  هر  - ثانيا

لوحانه يا عوام فريبانه از وحدت يك پارچه و  گردد، تّصور ساده تر مى قدر حضور كارگران واقعى

وحدت  شود كه همبستگى و بازد و با وضوح بيشترى فهميده مى واِر طبقه كارگر رنگ مى صخره

هاى رنگارنگ و حتى بعضى اختالفات ميان كارگران، بلكه به  طبقاتى كارگران نه با محو تفاوت

با مجموع " مردم"كارگر نيز مانند " طبقه"زيرا . ها و اختالفات حاصل شدنى است موازات همين تفاوت

  خود را فراموش  كند كه معموالً هيچ يك هويت ويژه و منافع خاص هايى معنا پيدا مى افراد و گروه

ً . كنند نمى شود كه همبستگى طبقاتى كارگران به معناى نفى تعدّد احزاب سياسى  بتدريج دريافته مى -ثالثا

ً پديدة . هاى كارگرى نيست ها و تجمع و ساير تشكل چندگانگى تشكيالتى كارگران نه تنها ضرورتا

دادن به همه گرايشات كارگرى، بارى نيست، بلكه تحت شرايطى، حتى ممكن است با ميدان  زيان

اى در مقابل  همبستگى طبقاتى كارگران را در مقابل سرمايه بهتر تأمين كند و نيز عامل خنثى كننده

ها تبديل  يعنى باليى كه نمايندگان كارگران را به اربابان آن_هاى كارگرى  بوروكراتيزه شدن سازمان

ً . به وجود بياورد_ كند مى توان نديد كه هر درك  بندان فكرى، ديگر نمى تن دوران يخبا پايان ياف -رابعا

هاى علمى  طبقه كارگر به سوى رهايى، فقط در سطح بررسى" تاريخى"پيمايى  قابل اعتنا از مسير راه

شوند و  هاى علمى ضرورتاً به صورت مشروط بيان مى بينى جا كه پيش و از آن. مى تواند بدست بيايد
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جا كه حتى بديّهيات علمى،  اند، و نيز از آن اى  پيامبرانه، يك سره متفاوته گويى در هر حال با پيش

و هيچ جريانى حق ندارد بعنوان حامِل   كس هميشه با بديهيّات سياسى مترادف نيستند، بنابراين هيچ

اكنون . اى برخوردار گردد پرولتاريا از حقوق ويژه" تاريخى"و يا مفسر ارادة " تاريخى"آگاهى 

همه چيز را همگان دانند و " شوند متواضعانه دريابند كه  همه ناگزير مى )بته باز هم بتدريجال(ديگر

 ".اند همگان هنوز از مادر نزاده

اى از روابط مالكيت تكيه داشت و عمالً  گرايانه بر درك بسيار زمخت و ساده" كمونيسم شوروى"_ج

كرد، مالكيت عمومى را عمدتاً  تلقّى مىمالكيت عمومى را تحت هر شرايطى بهتر از مالكيت خصوصى 

فهميد، برنامه را تقريباً تحت هر شرايطى بهتر از  انحصاراً در شكل مالكيت دولتى مى_ حتى گاهى_ و

اى كردن و دولتى كردن هر چه بيشتر اقتصاد را به خودى خود يك  ديد، و بنابراين، برنامه بازار مى

اّما تجربه نشان داد اقتصادهايى كه بر اين پايه . دانست ت مىسوسياليستى و معيارى براى پيشرف  ارزش

توانند تأمين  وِرى كار انسانى را مى آورند و نه شكوفايى پايدار بهره بنا شده باشند نه رفاه مادى به بار مى

توانند ارضاء بكنند و نه به ابتكارهاى توليد كنندگان ميدان  كنند، نه نيازهاى مصرف كنندگان را مى

و بعالوه چون همه امكانات توليد و توزيع مادى و معنوى را تحت كنترل يك مركز . دهند مى

توتاليتاريزمى كه . انجامند ناخواه به استبدادى فراگير مى  آورند، خواه ريزى دولتى نيرومند در مى برنامه

ً محصول پشت كردن آن به آزادى به بار مى" كمونيسم شوروى" بود، بلكه هاى سياسى ن آورد، صرفا

اعتبار  از اين رو، بى. توانست به قَدر قدرتى دولت نيانجامد درك آن از اقتصاد سوسياليستى نيز نمى

اى در بارة اقتصاد سوسياليستى دامن زد كه هر چند هنوز  هاى پردامنه به بحث" كمونيسم شوروى"شدن 

گيرى را به وجود  رأيى چشم ، هماند، ولى در بارة بعضى مسايل مّهم، بتدريج به نتيجه روشنى نرسيده

اى  پذيرند كه دولتى شدن و برنامه هاى هوادار سوسياليسم مى مثالً اكنون ديگر غالب جريان. آورند مى

ً هدايت آن از يك مركز برنامه ريزى واحد نه تنها الزمه سوسياليسم  شدن كامل اقتصاد و مخصوصا

مانند دموكراسى مشاركتى، خود مديريتى  )ستى هاى اساسى سوسيالي نيست، بلكه با بسيارى ازارزش

هايى كه اجتماعى شدن  يا كم نيستند جريان. مباينت دارد...( اى قدرت سياسى و مردم، كنترل توده

ً به معناى نفى كامل بازار نمى هايى كه خودبسندگى اقتصاد را  دانند، يا جريان مالكيت را ضرورتا

 .   زند گرايى و حتى، تاريك انديشى دامن مى گرى، دولت زم، محلىدانند كه به رشد ناسيونالي مصيبتى مى

  كند ترديد دريافت مى ها را  بى ها نپرداخته، اّما پژواك جهانى آن البته چپ ايران هنوز به اين بحث

 

 
  چيرگى جهانى نئوليبراليسم 
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ه روندى از تحوالت اّما سومين عامل گسست در نظام فكرى چپ، نه يك حادثه واحد پر سر و صدا، بلك

كه بعد از بحران بزرگ _ هاى انباشت سرمايه بود كه بسيارى از مهارهاى دولت بر سرمايه را در مدُل

بى اثر ساخت و از جهات زيادى، رابطه كار و سرمايه را به دوران _ شكل گرفته بودند١٩٢٩_٣٣

مهار را چپ ايران  سرمايه بىالبته عواقب اين بازگشت به منطق . باز گرداند" بحران بزرگ"از  پيش

دارى دولتى  چنان نوعى سرمايه زيرا اوالً به دالئل متعدد، در ايران هم. نكرده است  هنوز كامالً لمس

به عبارت . دهد غلبه دارد و منطق وجودى سرمايه هنوز به صورت كامالً عريان خود را نشان نمى

ثانياً اين تحوالت در ". بريم از مردگان نيز رنج مىنه فقط از زندگان، كه "ديگر، ما ايرانيان هنوز هم 

يك دورة بيست يا حتى بيست و پنج ساله صورت گرفته و بنابراين معناى آن را در خِود غرب نيز 

ً همانطور كه قبالً نيز اشاره كردم، غالب جريان. اند بتدريج دريافته هاى چپ ايران ازمشتقّات  ثالثا

دارى تفاوتى قائل نبودند و طبعاً چيرگى  هاى مختلف سرمايه گونه  ميانبودند و عمالً " كمونيسم شوروى"

آمدهاى بزرگ اجتماعى و  اّما با توجه به پى. كردند اين يا آن مدل انباشت را حادثه مهمى تلقى نمى

سياسى اين تحوالت، ترديدى نيست كه چپ ايران نيز به شدت از آن تأثير خواهد پذيرفت، چيزى كه 

توان به چند نكته  ترين اثرات اين تحوالت بر چپ، مى و اّما ازميان مّهم. آغاز شده استهاست  مدت

 :اشاره كرد

از نيمه دهه (دارى قرن بيستم اين بود كه توانست به مدت چهل سال  ترين موفقيت سرمايه بزرگ_ الف

  بزرگى از جنبش  گيرى را  سازمان بدهد و آن را حتى به بخش توّهم جهان )١٩٧٠تا نيمه دهه  ١٩٣٠

توان منطق انباشت سرمايه را، بطور پايدار، در خدمت منافع  تّوهم اين بود كه مى. كارگرى بقبوالند

يا امكان مردمى شدن سرمايه، حائل فكرى بزرگى " دارى مردمى سرمايه. "عمومى مردم به كار گرفت

دارى،  همه كشورهاى پيشرفته سرمايه بود كه توانست اكثريت قاطع كارگران سازمان يافته را تقريباً در

- J(هسته مركزى اين توّهم به وسيله نظريه اقتصادى كينز. از انديشيدن به فراسوى سرمايه باز دارد

M- Keynes( تواند از طريق قوانين  دارى نمى ، معتقد بود كه سرمايه كينز، مانند ماركس. پرداخته شد

هاى  ، بحران اى دست يابد، اّما، برخالف ماركس شده  ضمينبازار، بطور خود بخودى به تعادل و رشد ت

هاى سنجيدة  دانست و مدعى بود كه از طريق يك سلسله سياست دارى نمى ادوارى را ذاتى سرمايه

تجربه نشان . ها به مقابله برخاست و به طور پايدار، به اشتغال كامل دست يافت توان با آن حكومتى مى

توانند دامنه بحران را محدود كنند، اّما  ر چند تحت شرايطى و براى مدتى، مىهاى كينز، ه داد كه نسخه

از  (دنياى سرمايه ١٩٨٠تصادفى نبود كه در آغاز دهه . سازند تر مى در دراز مدت مشكل را پيچيده

نتيجه بى واسطه زوال ". حكومت خود مسأله است نه پاسخ مسأله:" اعالم كرد )زبان رونالد ريگان

ِگر بازار بار ديگر بوسيله  معجزه" دست نامرئى"خرافه : ى كينزى بسيار ريشخند آميز بودها سياست
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قبل از هر چيز به معناى از ميان "  دارى خالص سرمايه"ولى پيروزى ! سرمايه به ميدان آورده شد

سوى بود و بنابراين، به نحوى گريز ناپذير، انديشيدن به فرا" دارى مردمى سرمايه"برخاستن توّهم 

اين  ٠انگيزد بر مى_  تر و جهانى تر از پيش تر، گسترده اى در مقياسى توده_ سرمايه را بار ديگر

  اند، بى ترديد، تجديد آرايش هم اكنون شروع شده  اش هاى زدن سوسياليستى كه نخستين جوانه  رنسانس

  قّصه فراموش" املاشتغال ك" در شرايطى كه. اى را در پيكارهاى طبقاتى موجب خواهد شد گسترده

خواهد آن را به ياد بياورد، در شرايطى كه نبِود تأمين اجتماعى به  اى است كه ديگر كسى نمى شده

اى از  به سرعت فزاينده  شود، در شرايطى كه بخش ترين نگرانى اكثريت عظيم مردم تبديل مى بزرگ

در  شرايطى كه  )٤(كنند،  معاششوند تنها از طريق كار پاره وقت و موقتى امرار  مردم ناگزير مى

بخشد و حق سادة  ناپذيرى عموميت مى  جهانى شدن منطق وجودى سرمايه نابرابرى را به نحو عالج

توان،  معلوم است كه ديگر نمى )٥(برد، بزرگى از بشريت به زير سئوال مى  حيات را در مورد بخش

ً با تكيه بر مطالبات اقتصادى تنها از طريق سازمانيابى كارگران شاغِل صنعتِى تمام وقت ، و عمدتا

توان داشت كه ضرورت پيكارى همه جانبه  بنابراين ترديدى نمى. ها، به مقابله با سرمايه برخاست آن

 .هاى طبقاتى بوجود خواهد آورد آرايى اى را در صف گسترده  عليه منطق سرمايه، تجديد آرايش

ً حربه كه"  دارى خالص سرمايه"پيروزى ايدئولوژى _ ب اى است براى در هم شكستن گارد  صرفا

" راست جديد"دارى  با ميدان. تر ساخت دارى و دموكراسى را عريان دفاعى نيروى كار، تضاد سرمايه

بودند " راست جديد"پردازان،  گرچه نظريه. اى عليه دموكراسى آغاز شد تهاجم عملى و نظرى گسترده

كشيدند، ولى همه   سازى دموكراسى را پيش كه به صورت تئوريك و صريح، ضرورت محدود

ها را  بند به منطق سرمايه نيز، دير يا زود، و بطور ضمنى يا آشكار، استدالل آن هاى ديگر پاى جريان

رود و به نحوى  استدالل اين بود كه دولت دموكراتيك معموالً از منابع مالى خود فراتر مى. پذيرفتند

ماليات و متورم شدن ُجثه   و اين، به نوبه خود، به افزايش. آورد مىگريزناپذير، كسرى بودجه به بار 

البته اين استدالل  )٦(.اندازد هاى فردى و نيز رشد اقتصادى را به مخاطره مى انجامد و آزادى دولت مى

هاى دولتى، در دو دهه اخير، در غالب  پوششى بود براى كاستن از ماليات ثروتمندان، وگرنه هزينه

به عبارت  )٧(.يافته است  افزايش_ تعهدات اجتماعى دولت  رغم كاهش على_دارى  سرمايهكشورهاى 

هاى فشار مردم بر دولت را، تا حد ممكن، كم اثر  ديگر، مضمون تهاجم نئوليبرالى اين بوده كه اهرم

صل به اين ترتيب در دهه گذشته ا. سازد و آن را هر چه بيشتر در خدمت منافع سرمايه به كار گيرد

گيرى رنگ باخته و حقوق شهروندى برابر، حتى  اى دموكراسى، به نحو چشم برابرى، يعنى مفهوم پايه

و اين رونِد پوك شدن دموكراسى . معنا شده است هاى ليبرالى، آشكارا بى ترين دموكراسى در پيشرفته

اى   ت دموكراسى رابطهآزادى سرمايه با تعميق و حتى ادامه موجودي  گذارد كه اوالً گسترش ترديدى نمى
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ً براى . دارد و محدود كردن آزادى سرمايه يكى از شرايط حياتى بقاى دموكراسى است  معكوس ثانيا

دموكراسى ليبرالى رعايت حقوق شهروندى برابر تا جايى معنا دارد كه اعمال آن براى عموم 

اند راهى براى فراتر رفتن از طبيعى است كه اگر چپ نتو. ها ناممكن باشد شهروندان يا حتى اكثريت آن

 .اين ظرفيت محدود دموكراسى ليبرالى بگشايد، دليل وجودى خود را از دست خواهد داد

بى مهار شدن حركت سرمايه در سطح _ تر به بيان دقيق_ يا)globalization(روند جهانى شدن_ج

. شود المللى مى نيروى كار بين تر از گذارد كه سرمايه با آهنگى به مراتب شتابان المللى ترديدى نمى بين

طبقاتى كارگران ناگزير است عالوه بر ناسيوناليزم بورژوازى، با انترناسيوناليزم آن   بنابراين، جنبش

، اهميت  از بيش  در چنين شرايطى مبارزه براى كنترل دولت ملى بيش. نيز دست و پنجه نرم كند

لى سرمايه هر نوع نظارت اجتماعى بر عملكرد آن را المل زيرا اوالً بى مهار شدن حركت بين. يابد مى

ثانياً بى مهار شدن سرمايه نه . اندازد هاى دموكراتيك را از كار مى سازد و همه اهرم اثر يا كم اثر مى بى

ثالثاً . رود مى  ملى پيش)هاى( به وسيله دولت  رغم مقاومت آن، بلكه بر عكس مستقل از دولت ملى و على

حقيقت اين است كه . گردد تقويت مى  از پيش  صلت و كاركرد طبقاتى دولت ملى، بيشبا اين روند، خ

الاقل _ملت، يعنى در قلمرويى كه از حق شهروندى_اگر كارگران نتوانند در محدودة دولت

ً در سطح بين_صورى تر  اى ناتوان المللى براى چنين مقابله برخوردارند، با سرمايه مقابله كنند، قطعا

. تواند و نبايد به سطح ملى محدود بشود ود، البته مبارزات طبقاتى كارگران عليه سرمايه نمىخواهند ب

المللى طبقه كارگر، و لزوم فراتر رفتن آن  در واقع باروند جهانى شدن، ضرورت تقويت همبستگى بين

اّما مسأله . گردد مىتر  المللى براى مقابله با سرمايه، ملموس از حالت صرفاً جنبشى و ايجاد نهادهايى بين

هاى مختلف، به تعيين  آوردهاى مبارزة طبقاتى در حوزه اصلى اين است كه در تحليل نهايى، تثبيت دست

 .تكليف قدرت سياسى در سطح ملى بستگى دارد

اعظم قرن بيستم يكى از   سوسيال دموكراسى، يا به طور كلى، رفرميسم كارگرى، در بخش_ د

دولت "طبقاتى مبتنى بر   اّما با در هم  شكستن سازش. دارى بوده است يههاى اصلى ثبات سرما ستون

البته اين . دهد و افول اقتصاد كينزى، سوسيال دموكراسى نيز دليل وجودى خود را از دست مى" رفاه

شوند نيست، ولى قطعاً به معناى  روند، ضرورتاً به معناى افول احزابى كه سوسيال دموكرات ناميده مى

بعالوه . بازار آزاد است" دست نامريى"ها به معجزات  يدئولوژيك اين احزاب و دخيل بستن آنتحول ا

كوشند پايه حمايتى فراطبقاتى براى  گذارند و مى اين احزاب هر نوع تعهد به سياست طبقاتى را كنار مى

انى دوم در الاقل به معناى جريانى كه بعد از جنگ جه_زوال سوسيال دموكراسى. خود فراهم بياورند

دهد كه فقط راديكاليسم سوسياليستى  نشان مى_دارى ظاهر شد بسيارى از كشورهاى پيشرفته سرمايه

گذراند، بلكه رفرميسم سوسياليستى نيز همراه با تحوالت  اى را از سر مى نيست كه تحوالت همه جانبه
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نشان داد كه بدون " وىشور كمونيسم"اگر فروپاشى . شود بزرگ دو دهه اخير، آشكارا زير و رو مى

گيرى و  توان بر ستم نمى" مستقل اكثريت عظيم براى اكثريت عظيم  جنبش"دموكراسى و بدون 

دهد كه بدون  كشى فايق آمد و سرمايه را به گور سپرد، زوال سوسيال دموكراسى نيز نشان مى بهره

ايه را مهار كرد و نه حتى توان به نحوى پايدار سرم مبارزه براى در هم شكستن منطق سرمايه نه مى

 .آوردى تثبيت شده تلقّى كرد را دست" اشتغال كامل"توان دموكراسى ليبرالى متكى بر  مى

 

  ها در چپ  گسست ميان نسل 
 
 

چپ يك پديدة جهانى   توان دريافت كه هر چند گسست نظرى در جنبش با تاّملى در فهرست باال مى

اّما براى چپ ايران گسست فقط به سطح نظرى . كند يدا مىترى پ است، ولى در ايران ابعاد گسترده

ساله گذشته تقريباً دو برابر   يكى از مسأئل مهم ما اين است كه جمعيت كشور در بيست. شود محدود نمى

  يعنى بخش )٨(.سال به پائين هستند ٣٠درصد جمعيت ايران در سنين  ٧٠اكنون نزديك به . شده است

اند  اند يا در سنينى بوده دهند كه يا در دورة انقالب اصالً نبوده نى تشكيل مىاعظم جمعيت كشور را كسا

به اين سو،  ٦٠كه نمى توانند خاطرة شخصى روشنى از حوادث آن داشته باشند، گذشته از اين، از سال 

ريز   جمهورى اسالمى  هاى سياسى، هميشه زير سركوب خون هاى چپ نيز مانند ساير جريان جريان

بنابراين در دورة . اند اند و از هر گونه حضور سازمان يافته در داخل كشور محروم بوده داشتهقرار 

گسستى كه . هاى فعاالن چپ به وجود آمده است حاكميت جمهورى اسالمى گسست آشكارى ميان نسل

عنى همه اند، از فعاالن جوان، ي هايى را كه در دورة انقالب فعاليت داشته فعاالن قديمى چپ، يعنى آن

اند، جدا  به فعاليت پرداخته ١٣٦٠هاى خونين نيمه اول دهه  هايى كه براى اولين بار، بعد از سركوب آن

يكسان نيست و تجارب   گيرى، و بنابراين، نظام ارزشى اين دوبخش فضاى اجتماعى شكل. مى كند

ان گفتگوى منظم و سازمان تر اين كه عمالً امك و مهم. ها آشكارا متفاوت است شناسى آن سياسى و روان

بزرگى از فعاالن قديمى چپ به   بخش. وجود ندارد  اى براى تبادل نظر و تجربه ميان اين دو بخش يافته

اند، و  ها به خارج از كشور مهاجرت كرده مهمى از آن  بخش. اند عام شده وسيله جمهورى اسالمى قتل

فشار سركوب و تعقيب رژيم، از هر نوع فعاليت  كنند، زير هايى كه در داخل زندگى مى اعظم آن  بخش

 .كنند سازمان يافته پرهيز مى

اين يكى از مشكالت قديمى ماست كه به . اى نيست ها در چپ ايران پديدة تازه البته گسست ميان نسل

كافى است به ياد . سازد چپ را دشوار مى  زند و بلوغ سياسى جنبش انتقال و انباشت تجربه آسيب مى

ها و حداكثر، سى وپنج  ساله هاى چپ را سى باشيم كه در دورة انقالب، رهبرى غالب سازمان داشته
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اّما . اند نبوده  كودكانى بيش ٣٢مرداد سال  ٢٨هايى كه دركودتاى  دادند، يعنى غالباً آن ها تشكيل مى ساله

هاى نظرى بى  ستترى پيدا كرده است، اوالً به خاطر گس ها معناى بسيار عميق اين بار گسست نسل

ً به علت كشتار وسيع و مهاجرت بى سابقه  ً به خاطر شتاب گرفتن رشد جمعيت، و ثالثا سابقه، ثانيا

هاى قبل قابل مقايسه نيست و وزن فعاالن قديمى را در داخل كشور به شدت  فعاالن چپ كه با دوره

 .داده است  كاهش

              
 

  هاى بزرگ  چپ و چالش
 
 

هاى عظيمى روبرو  ها و آشفتگى ها اشاره كردم، بى ترديد، چپ را با دشوارى ه به آنهايى ك گسست

" توانيم آن را هاست كه چپ در همه جاى دنيا  با بحران عميقى روبروست كه مى اكنون سال. اند ساخته

و همه   عميق، هرقدر هم  اّما بايد توجه داشته باشيم كه بحران تجديد آرايش. بناميم"  بحران تجديد آرايش

، تحوالت  برعكس. چپ دليل وجودى خود را از دست نداده است. جانبه باشد، بحران موجوديت نيست

هاى  اند، چپ را از قيدها و قالب هاى بزرگى بوجود آورده دو دهه اخير، در عين حال كه آشفتگى

اخير، بار وظايف چپ  در ايران، درست در نتيجه تحوالت بيست ساله. اند اى نيز رها ساخته فرساينده

است كه بعضى از مخالفان و  نيرومند چپ چنان ملموس  تر شده است و اكنون نياز به يك جنبش سنگين

مثالً حاكميت بيست ساله جمهورى اسالمى بحران . توانند آن را انكار كنند ى چپ نيز نمى"دشمنان دانا"

كنون كشور ما حتى با معيارهاى ساختارى ديرينه اقتصاد ايران را چنان عمق داده است كه ا

شود و نابرابرى طبقاتى ابعاد غير قابل تحملّى  هاى پيرامونى يك كشور فقرزده محسوب مى دارى سرمايه

كافى است . پيدا كرده و حتى حق سادة زيستن را براى اكثريت جمعيت كشور به مخاطره انداخته است

، فقيرترين دََهك جمعيت ١٣٧٥خوِد رژيم، در سال  هاى رسمى به ياد داشته باشيم كه حتى طبق ارزيابى

درصد  ٨,٣٩مندترين دََهك جمعيت  آورده است و ثروت درصد درآمد ملى را بدست مى ٤,١كشور فقط 

طبق همين . برابر فقيرترين دََهك آن درآمد داشته است ٤,٢٨مندترين دََهك جمعيت  يعنى ثروت. آن را

درصد بوده است، يعنى كمتر از  ٨,١٦ت از در آمد ملى فقط درصد فقيرتر جمعي ٥٠ارزيابى، سهم 

تواند  اى آيا دليل وجودى چپ مى در چنين جامعه )٩(.درصد جمعيت ١٠مندترين  نصف در آمِد ثروت

حاال همه مخالفان جمهورى اسالمى مدعى طرفدارى از دموكراسى هستند، ولى ! منتفى شده باشد؟

المقدور، حرف  بارة اقتصاد سياسِى دموكراسِى مورد نظرشان حتى دهند در ها ترجيح مى بسيارى از آن

ها، شرايط دموكراسى  هاى فريدمن و هايِك و امثال آن خواهند با نسخه ها مى و بدتر از آن، بعضى. نزنند

اّما اگر دموكراسى نتواند از حق سادة زيستِن اكثريت عظيم جمعيت . پايدار را در ايران فراهم بياورند
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خواهد، تشنه منزلت  اين اكثريت عظيم فقط نان نمى. فاع كند، به سرعت فرو خواهد ريختكشور د

در دنياى امروز، دموكراسى  پايدار بدون حداقلى از حقوق . انسانى و حقوق شهروندى برابر است

هاى  يابى به فرصت به چشم انداِز دست_ هر چند كوچك_شهروندى برابر و عمومى، يعنى روزنه اميدى

يابى به يك دموكراسى  بنابراين جامعه ايران حتى براى دست. ماعى برابر، غير قابل تّصور استاجت

گيرند،  هايى كه اين حقيقت ساده را ناديده مى آن. نيرومند چپ نياز دارد  ليبرالى، به وجود يك جنبش

ى حقوق كنند كه اكثريت محروم و لگدمال شده، اگر روى پاهاى خود نايستد و برا مى  فراموش

هاى اجتماعى برابر نجنگد، ساكت و عاطل نخواهد ماند، بلكه عليه  شهروندى برابر و فرصت

هاى ديگرى تبديل خواهد گرديد،  دموكراسى به كار گرفته خواهد شد و به مصالح ساختمانى ديكتاتورى

يادشان قيمومت هايى كه حتى اگر ظاهر ضدمذهبى تندى هم داشته باشند، عين واليت فقيه، بن ديكتاتورى

 .بر مردم خواهد بود

. شود شكى نيست كه چپ بار ديگر براى وظايفى بزرگ به صحنه مقّدِم اقدامات تاريخى فراخوانده مى

هاى مّحول شده نخواهد  اّما بازگشت به صحنه، به خودى خود، تضمينى براى پيروزى در مأموريت

ها  وگرنه يك بار ديگر فرصت. پ بستگى داردچ"  بحران تجديد آرايش"همه چيز به چگونگى ّحل . بود

بارتر از آن چه در جريان بر آمدن و فرونشستن انقالب  از دست خواهد رفت، و با نتايجى بسيار فاجعه

 .اتفاق افتاد ٥٧سال 

             

  تواند واقعى باشد دور نمايى كه مى
 
 

ايت از آن دارند كه اين رژيم جهنمى ها حك در بيستمين سالگرد استقرار جمهورى اسالمى، همه نشانه

گذارند كه برافكندن و به گور سپردن آن،  ها ترديدى نمى اّما همين نشانه. در سراشيب زوال افتاده است

هاى  يعنى مبتنى بر حقوق شهروندى برابر و فرصت)تر از همه برافراشتن نظامى دموكراتيك و مهم

اى، چپ بايد بتواند با  براى گذشتن از چنين گردنه. هد بودبه جاى آن، كار آسانى نخوا( برابر  اجتماعى

پيروزى در . هاى بزرگِ پيِش رو دست يابد نيرويى متناسب با چالش  بندى فشرده، به آرايش يك زمان

 :اين كار به چند شرط حياتى بستگى دارد

وسياليسم نيست، اى براى رسيدن به س تعّهد بى تزلزل و دائمى به دموكراسى، دموكراسى وسيله_ الف

. ترين شرط بقاى خود سوسياليسم است سوسياليستى، و نيز  حياتى  شرط قوام و بالندگى جنبش

حتى . اى است تحميل شده به بورژوازى دموكراسى متعلق به بورژوازى نيست، بلكه پديده

مبارزات از آن كه محصول مبارزات بورژوازى باشند، از دست آوردهاى   هاى ليبرالى بيش دموكراسى
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كند كه از دموكراسى صورى و محدود فراتر نرود، و  منافع بورژوازى ايجاب مى. پرولتاريا هستند

تواند به همبستگى طبقاتى الزم براى  پرولتاريا بدون مبارزة دائمى براى عمق دادن به دموكراسى نمى

دار  صدايان و پرچم تواند به صداى بى چپ ايران در صورتى مى  جنبش. مقابل با سرمايه دست يابد

ترين نيروى مبارزه براى دموكراسى  پيكارهاى طبقاتى اكثريت عظيم جامعه تبديل شود كه سرسخت

 .هاى بى قيد و شرط سياسى ترديدى به خود راه ندهد باشد و در دفاع از آزادى

مقابله  دليل وجودى چپ مبارزه براى سوسياليسم است و. مبارزة نقد و بى گسست براى سوسياليسم_ ب

هويت كردن چپ و به مرخصى فرستادن آن  تعطيل اين مبارزه يا حواله آن به آينده، جز بى. با سرمايه

تواند در انتظار پيروزى مبارزة دموكراتيك به بايگانى  مبارزه براى سوسياليسم نمى. معنايى ندارد

نيستند، دو روى يك مبارزة  مبارزة سوسياليستى و مبارزة دموكراتيك دو پديدة جدا از هم. سپرده شود

اكثريت عظيم جامعه معموالً در مبارزه عليه سرمايه . مبارزه براى شهروندى آزاد و برابر: واحد هستند

 . كند و نه بالعكس هاى بنيادى را كشف مى است كه اهميت حياتى دموكراسى و آزادى

مستقل اكثريت عظيم براى   جنبش"سوسياليستى چيزى نيست جز   جنبش. مآبى كنار گذاشتن قطعى قيّم_ج

،  هاى چپ به صف شود، بر عكس براى اجراى طرح" اكثريت عظيم"قرار نيست اين " اكثريت عظيم

و - احزاب چپ وسيله . به صف شود" اكثريت عظيم"وظيفه چپ است كه در خدمت خودرهايى اين 

تبديل كردن اين . و زحمتكشانهستند براى تكوين و تقويت همبستگى طبقاتى كارگران _ اى صرفاً وسيله

در . وسيله به هدف به معناى تبديل كردن مأموريت بزرگ چپ به نوعى كسب و كار بورژوايى است

تر كارگران و  تحليل نهايى، موفقيت چپ با به ميدان آمدن آگاهانه و سازمان يافته تودة هر چه وسيع

 . ِى خودمدارزحمتكشان سنجيده خواهد شد و نه با سر و صداى احزاب سياس

سوسياليستى چيزى نيست جز مبارزه   جنبش". اكثريت عظيم"رهايى   توجه به رنگارنگى جنبش_ د

" شكوفائى آزاد هر فرد شرط شكوفائى آزاد همگان باشد"براى يك اجتماع بزرگ انسانى كه در آن 

ان را كنار ش قرار نيست مردم براى رسيدن به سوسياليسم همه ساليق و تعلقّات فردى و گروهى

سوسياليسم صحراى محشر نيست كه همه با هيأت يكسان در آن جمع شوند، بلكه اجتماعى . بگذارند

همبستگى طبقاتى كارگران و . گذارند ديگر احترام مى هاى آزاد كه به ساليق و تعلقّات هم است از انسان

و با مبارزه . ها يدتى آنهاى جنسى و سنى و فرهنگى و ملى و مذهبى و عق رغم تفاوت زحمتكشان على

اين . ها ها شدنى است و نه با بى توجهى به اين تفاوت ها و تبعيضات ناشى از اين تفاوت داورى عليه پيش

مستقل زنان عليه   چپ ايران در همراهى با جنبش. اى برخوردار است مسأله در ايران از اهميت ويژه

هاى  ايران عليه ستم ملى، در همراهى با اقليت هاى هاى جنسى، در همراهى با مليت ستم و نابرابرى

قومى و مذهبى و فرهنگى عليه ستم فرهنگى و مذهبى مسلّط، در دفاع از آزادى مذهبى و المذهبى، و با 
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هاى تفاهم ميان  دفاع از آزادى ساليق فرهنگى و حريم زندگى خصوصى افراد، و باالخره با ايجاد پل

تواند  با ميدان دادن به شور و نيروى زندگى جوانان است كه مىهاى مختلف جمعيت و مخصوصاً  نسل

 .به پرچم رهايى زحمتكشان وفادار بماند

پارچه شدن فكرى و سازمانى چپ نه  يك. چندگانگى فكرى و سازمانى در درون خوِد چپ  پذيرش_ ه

چندگانگى فكرى و گرايى  فرقه. اّما چندگانگى با پراكندگى فرق دارد. ممكن است و نه ضرورتاً مطلوب

اّما چِپ متعّهد به سوسياليسم و . زند كند و بنابراين به پراكندگى چپ دامن مى سازمانى را تحمل نمى

ها و با ارزيابى سنجيده و  همبستمبستگى طبقاتى كارگران و زحمتكشان، با پذيرفتن اين چندگانگى

. ايستد همبستگى و اتحاد طبقاتى باز نمى براى  ها، از تالش مسئوالنه از علل و دامنه اختالفات و تفاوت

نكنيم كه اتحاد طبقاتى براى سوسياليسم، با چندگانگى فكرى و سازمانى هواداران سوسياليسم   فراموش

  .شدنى است و نه با ناديده گرفتن آن

 
 

 ها زير نويس

__________ 

ً معادلى را در معناى متداول آن در زبان فار" چپ  جنبش"و" چپ"در اين جا مفهوم١ سى كه تسامحا

 .برم هواداران سوسياليسم، بكار مى  است براى جنبش

دادن به جمع آزاد  هاى فردى را در شكل آزادى  بايد بياد داشته باشيم كه ماركسيسم به هيچ وجه، نقش )٢

تأّمل بكنيم  »مانيفست كمونيست«كافى است در شعار معروف و بسيار گوياى . گيرد انسانى ناديده نمى

 .»شكوفائى آزاد هر فرد شرط شكوفائى آزاد همگان باشد«كه خواهان برقرارى نظامى است كه در آن 

مآبانه از حزب  بسيارى از مخالفان ماركسيسم و حتى بعضى از طرفداران آن، منشاء اين درك قيّم )٣

جستجو   و انگلس  هاى خوِد ماركس طبقه كارگر را در تئورى ماركسيسم كالسيك و حتى در نوشته

ً به پاره مى . گذارند دست مى  و انگلس  هاى اوليه ماركس اى تعبيرات هگلى در نوشته كنند و مخصوصا

بر اصل خودرهانى پرولتاريا، ترديدى   و انگلس  اّما تأكيدات بسيار صريح و بسيار مّكرر ماركس

تواند سلطه  است كه مىكارگر "طبقه"بلكه خودِ " حزب تاريخى طبقه"ها، نه  گذارد كه از نظر آن نمى

كارگر بعنوان عامل و فاعل چنين كارى، در "طبقه"و. سرمايه را براندازد و به سوسياليسم معنا بدهد

رغم  تواند شكل بگيرد كه تودة كارگران، على تواند شكل بگيرد و تا حدى و با آهنگى مى صورتى مى

سرمايه آگاهى يابند و همبستگى " ابلدرمق"شان  شان، به اشتراك منافع ها و اختالفات تمام تفاوت

 .كارآمدى به وجود بياورند
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مثالً نسبت كارگران . است  دارى در حال گسترش اين پديده، حتى در ثروتمندترين كشورهاى سرمايه)٤

يافته   درصد افزايش ٣١در صد كل كارگران به  ١٦از ١ ١٩٨١-٩٥پاره وقت در ژاپن، در فاصله 

 :به نقل از. درصد رسيده است ٦,١٨درصد به  ١٦وره در آمريكا از اين نسبت در همين د. است

K-Moody -Workers in a lean world`p-٧٩٩١-٨٨١-London 

درصد  ٨٦ثروتمندترين يك پنجم جمعيت جهان  ١٩٩٧مثالً كافى است به ياد داشته باشيم كه در سال  )٥

نابرابرى . در صد آن را ٢,١معيت آن فقط و فقيرترين  يك پنجم ج. آورد كّل در آمد آن را به دست مى

در سال : بوده است  آورى در حال گسترش سه دهه گذشته با شتاب حيرت-ياد شده، در دو  در بخش

 ١به  ٨٢ببعد به  ١٩٩٥، و از ١به  ٧٨شده  ١٩٩٤بوده، در  ١به  ٣٠نسبت در آمد آنها  ١٩٦٠

جهان حدود يك تريليون دالر است كه معادل  هاى نفر ثروتمندترين٢٢٥يا دارائى . يافته است  گسترش

حتى در . ميليون نفر هستند٢٥٠٠جمعيت جهان است كه   درصد فقيرترين بخش ٤٧درآمد ساالنه 

ميليون نفر  ١٨از   مثالً در اتحاديه اروپا بيش. كند ثروتمندترين كشورهاى جهان نابرابرى بيداد مى

ميليون نفر  ٤٠از   كنند و در اياالت متحد آمريكا بيش مى ميليون نفر زير خط فقر زندگى ٥٠بيكاراند و 

و ميانگين در . كنند ميليون نفر زير خط فقر زندگى مى ٤٥اند و  بيمه درمانى محروم  از هر نوع پوشش

توسعه انسانى   به نقل از گزارش (.است ١٩٧٠سوم كارگران امريكا كمتر از اواخر دهه _آمد دو

 ).١٩٩٨سازمان ملل، سال 

يادآورى )٩٧سپتامبر٢٠(" آينده دولت"مثالً هفته نامه اكونوميست لندن، در يك بررسى ويژه در بارة )٦

براى كشورهاى پيشرفته صنعتى،سئوال بنيادى اين نيست كه آيا دموكراسى با جهانى شدن "كرد كه

هم چنين نگاه ".تواند با آزادى سازگار باشد سازگارى دارد يا نه، بلكه اين است كه آيا دموكراسى مى

 :كنيد به

GeoffHodgson_The Democratic Economy-London_٤٨٩١    

هاى دولت در طول تمام قرن بيستم، بدون  هفته نامه اكونوميست به تلخى يادآورى مى كند كه هزينه )٧

يافته است و در كشورهاى پيشرفته صنعتى از كمتر از يك دهم در آمدملى به حدوِد   توقف، افزايش

تر شده  آن شتابان  همراه با جهانى شدن، آهنگ افزايش ١٩٩٦تا ١٩٨٠صف آن باال آمده، و در فاصله ن

ً تابعى از حجم هزينه اين نشان ميدهد كه حجم هزينه(جا همان)است هاى تأمين  هاى دولتى ضرورتا

ساله حكومت در دورة دوازده . گر است مثالً تجربه آمريكا در اين باره بسيار روشن. اجتماعى نيست

پيدا   هاى دولتى به شدت افزايش يافتند، هزينه  هاى تأمين اجتماعى كاهش ، با اينكه هزينه ريگان وبوش

هاى  كافى است بياد داشته باشيم كه  هزينه. ترين بدهكار جهان تبديل شد كردند و دولت آمريكا به بزرگ



٢١٧ 

  

يافت به   ميليارد دالر افزايش ٣١٤به  ميليارد دالر ١٤٣از  ١٩٩٠تا  ١٩٨٠نظامى آمريكا در فاصله 

 : نقل از

J-K-Galbraith-The Cultuo of Contentmentp London-٢٩٩١-p٦٢١               

 . ٣٤٠  ،ص١٣٧٥سالنامه آمارى كشور  )٨

  كه به مجله پژوهشى مجلس"  گزارش"ماهنامه  ٧٧به نقل از مقاله دكتر احمد سيف در شمارة آبان )٩

 .، استناد كرده است٧٤، بهمن و اسفند ١٨شماره _" و پژوهش  مجلس" شوراى اسالمى
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