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سوسیالیستی )كمونیستی(  در رابطه با "احتضار" دولت در جامعه  و انگلس هدف این مقاله بررسی شیوه تفكر ماركس

تواند " خوانده شده است. خواننده میwithering awayتر زوال دولت " انگلیسی بیشدر  dying awayاست ]

و  ادامه، عبارت اصلی را ذكر خواهیم كرد كه توسط ماركس  كه ما دررد عالقه خود را برگزیند، ضمن آنمو اصطالح 

تا آنجا كه عملی و  -اند،ها در رابطه با این موضوع نوشته بازنگری آنچه آن است.[. در جریان  به كار برده شده  انگلس

 طی سه دوره كامال متمایز تكامل یافته است. ماركس آنها ه خواهیم كرد چگونه درك ظمالح -بدون ورود به مطالب كشدار

نكرد. او درواقع با این  آغاز  های خودیابد، ابتدا به ساکن از دیدگاهبرای رسیدن به این استنتاج كه كار دولت پایان می

ن مفهوم رابطه آن با ماركسیسم ای ل ماركسیستی رو گشت. با نگاهی به سابقه ماقبروبمفهوم به طور ساخته و پرداخته 

 روشن خواهد شد.

  

 گرایی به مثابه یك آرزوضد دولت .1

 تر از ایدئولوژی یا جنبش ابتدائی تر و  اجتماعی است، قدیمی های تاریخ اعتراضترین ایده"الغاء دولت" یكی از قدیمی

به  باید با ظهور خود دولت، در واكنشگرایی طبیعتا می ضد دولت سوسیالیستی و آنارشیستی . این حدسی بدیهی است كه

هرحال  باشد. در های عصر طالیی به بقای خود ادامه داده باید به مثابه نشانهفشارهای جدید آن به وجود آمده باشد، و می

 توان پیدا کرد.را درفلسفه كهن یونانی و چینی میپای آن حداقل رد

آمد. و قهار به نظر می در طول تاریخ جامعه طبقاتی، دولت، از دید انسان كوچك اعماق، اساسا نیرویی قبضه كننده  

گیرد و از مردان مسلح تشکیل شده خراج می كند،آید كه مالیات وصول میبرای زارع زمین، دولت به شكل مردی در می

بیند ( دهقان می1كند".)ا در هیئت یك مامور وصول مالیات ترسیم میر "دهقان فرانسوی شیطان   نوشت: است. ماركس

لت دوچه كه او در رابطه با شود، آناو در دل طبیعت تولید میشناسد، از اثر كار را میاو آن ثروت جامعه، آنطور كه 

 را به چنگ آورد. ضد دولت تا آن كه او ثروت را تولید كرد دستی از خارج دراز شده،از آن بیند این است كه پسمی

وران و و منزوی، از قبیل دهقانان، پیشهاز همه درمیان تولیدكنندگان منفرد  گرایی عموما )مثل آنارشیسم بعدی( بیش

دراین چارچوب دیدند. كارگران خانگی رشد كرد كه به راحتی رابطه بین كار شخصی خودشان و كار جامعه را نمی

اراده و قهر  ای مربوط بهدولت " فقط مسئله تجاوز بیگانه است. برهمین سیاق، امید به "الغاء محدود، دولت فقط یك م

شود. بدین ترتیب آرزوی "الغاء كننده جدا می است: یك حركت چاقو و غده سرطانی بی مصرف از پیكر جامعه تولید

ای ساده، مستقیم، رود، به مثابه ایدهبه شمار میترین تخیالت  ها یكی از وحشیانهتر آدمدولت"، كه امروزه به نظر بیش

چنین، گرایی هم نه ساده است، نه تخیلی( ضد دولت )برای ماركسیسم، این ایدهپا افتاده به وجود آمد.  سهل الوصول و پیش

به وكال و تر بی اعتمادی )حتی بیش به قوانین ، به صورت نفرت فراگیر و بی اعتمادیاشیافته در شكل كمتر تعمیم

شود. سرنگون باد قانون، مرگ بر مقامات، نابود باد دولتی بیگانه ظاهر می دانان( و مقامات، به مثابه نمایندگان حقوق

اند، دولت هرگز های بسیاری سرنگون شدهترین شعارهای مبارزه طبقاتی هستند. درحالیكه دولتاینها قدیمی -دولت 



دلیل آن روشن است: دولت یك ضرورت اجتماعی بوده است. نارضایی،  اركسیستی، "ملغی" نشده است. از نقطه نظر م

ای نیرومندی گرد آورد و هرچند گاه هم به پیروزی برسد، قادر نیست جانشینی برای هرقدر هم بتواند جنبش توده

بر فاتحان خود  رود،ینم كه، امور جامعه بدون آن پیش وقتی كاركردهای مثبت و ضروری دولت ارائه دهد. دولت، تا

ینده اعظم گذشته است و چیزی درباره آ كند. )به اصطالح "قانون آهنین الیگارشی " عبارتی مربوط به بخشغلبه می

گرایی بدوی دیگر منفی نباشد، همین كه این مسئله مطرح شود كه چه چیز باید جایگزین  گوید(. همین كه ضد دولتنمی

در شكل دیگری وارد صحنه  وشن خواهد شد كه دولت، كه در خیال "ملغی" شده است، دوباره دولت شود، آنگاه همواره ر

ها" هم صادق شود. گاه جالب و همیشه آموزنده است كه ببینیم این امر تا چه حد حتی درمورد اتوپیای "آنارشیستمی

زند. ز یك دولت بسیار خودکامه بیرون میهای نوك تیشود، گوشمثبت جامعه می ای به سازماندهی است، آنجا كه اشاره

مراجعه كند كه توسط نویسنده  گرا  شهرهای ضد دولت تواند به نمونه آرمان]خواننده عالقمند برای امتحان این قاعده می

، ولی  De Foignyبه عنوان مثال به اثر دو فوآنی  –است  آنارشیست ماری لوئیز برنری )سفری در اتوپی( توصیه شده 

های ای درمورد سوسیالیستهمین مسئله تا اندازه برنری.[   نه به خالصه شسته و رفته الزم است به خود او مراجعه شود، 

ترین سنن رادیكال، بین قدیمی كلمه، به عنوان جزیی از به معنی اخص اولیه صادق است. دشمنی عمیق نسبت به دولت

خواندند. درحالیكه ا "آنارشیست" میویسندگان مدرن حتی فوریه و سن سیمون ربدین جهت برخی از ن ها معمول بود، و آن

ها و هم كه هم آنارشیست ای ای بود. مثال در گفتههای كامال خودکامه)بدون ذكر عنوان( خود تصویر دولتها بدیل آن

جایگزین حكومت افراد شود. این معموال اشیاء  اند، سن سیمون خواهان آن است كه مدیریتها نقل قول كردهماركسیست

الغاء حكمروایی انسان بر انسان است؛ ولی در واقع طرح به شدت مستبدانه  نیت قابل تحسینی به شمار آمده كه به مفهوم 

 متفاوت است: مدیریت افراد چنانكه گویی ، چیزی كامالدرحكومت مورد نظرش -كه منظور او  سن سیمون نشان داد

 روند.ئی به شمار میش چون هم

یافتند، اعتقاد به "الغاء  به سوسیالیسم و كمونیسم آگاهی 1840های اولین بار در سال و انگلس بنابراین وقتی ماركس

( به تازگی 1840صورتی بود. مالكیت چیست ؟ پرودون ) ترین نقطه اشتراك رادیكالیسم، حتی رادیكالیسم دولت"، واقعی

ترین كمونیست آلمانی در این دوره، مدافع بود: "آنارشی". ویلهلم وایتلینگ، شناخته نگ جدیدی داده به این ایده كهن، ر

حتی متفكرانی كه  این دو آگاهی داشته باشد. كه برتناقض"الغاء دولت" هر دو بود، بدون آنمسیحی خود و  دیكتاتوری 

"منطقی" مكتب غالب هگلی از فلسفه آلمانی به عنوان نتیجه پذیرفتند، "الغاء دولت" را نظم اجتماعی بورژوایی را می

داری نبود. ]این گرایی اغلب مستلزم ضدیت با سرمایه كه این ضد دولت این واقعیتی بود كردند. درحقیقت، استخراج می

. این امر در مورد بر مالكیت خرده بورژوایی استوار بود اشصادق بود، كه ایده در تحلیل نهایی حتی در مورد پرودون 

 هم كه در باال به او اشاره شد صادق است )خود و مالكیت او( كه پیشگام مكتب آنارشیسم ماقبل اشتیرنر هگلی  ماكس

او هنوز برفراز سر جناح سرمایه داری است كه در ایاالت متحده )بنیامین توركر، یوشیا وارن( برجسته گردید و روح 

داری و ضد وندی از ضدسرمایهآنارشیستی بعدی، پی زند. جنبشو دانشگاه شیكاگو پرسه می خواهكار جمهوریمحافظه

 كمونیسم " را شكل دهد.[ -گرایی یافت تا موجود دورگه "آناركو  دولت

  

 و انگلس گرایی اولیه ماركس ضد دولت .2

 یافته باشند، این دوره تكامل را سپری كردند. چنانای دررابطه با"ماركسیسم" دست از آنكه به ایده پیش و انگلس ماركس

 كند:می یك نامه یادآوری  عدا درب كه انگلس



ای بودیم، از ساده( دولت، یك عبارت فلسفی آلمانی قدیمی است، كه ما وقتی جوانان abolizione"... الغاء ) 

 ( 2آن استفاده كردیم".)

آن استفاده نكرد. این موسی  ه زایتونگ بود، ازدموكرات چپ وابسته به راینیش وقتی هنوز یك لیبرال با وجود این ماركس

زدایی دولت را مطرح كرد؛ و  شدن و مركزیت ناپدید های چپ بود كه در همان راینیشه زایتونگ، مسئله از هگلی هس

را چندان  ه نظر بود. او دستنویسای کرد كه آشكارا مجادله ای علیه این نقط شروع به نوشتن مقاله ماركس 1842درمه 

بوده تر از آن است كه به توان روشن كرد خط استدالل او چه  را قطع كرد، و این قطعه كوتاه كه آننبرده بود  پیش

شود، ایده ناپدید شدن دولت را به مثابه یك ایده اساسی به یك سوسیالیست تبدیل می 1843در  ( ولی وقتی ماركس3است.)

دولت هگل را به نقد  یافت كه تئوری  1843در  ماركس های دستنویستوان در همان یادداشتگیرد. این را میمی مسلم

ایستون و گودات(،  -جوان )ناشر  های ماركسفلسفه دولت هگل، در نوشته ، نقدماركس كشد. ]نگاه كنید به دستنویسمی

و )احتماال( فوریه، اشاره شده است.  "فرانسوی"ها، منظور پرودون به  در هردو بخش 2.2، 174-75به ویژه صفحات 

شود" كند دولت "در دمكراسی واقعی ناپدید میفاصله دارد. او فكر میهنوز از تئوری انقالبی دولت  دراین موقع ماركس

(untergeheو این ،) ست از درخواست انحالل كه اصالحات انتخاباتی دموكراتیك )انتخابات عمومی غیرمشروط( "عبارت

(Aufloesungاین دولت، ولی همچنین انحالل جامعه مدنی". در ) طرح خالصه 1845یادداشت حدود ژانویه   یك ،

یابد: "انتخابات، مبارزه برای الغاء دولت، و جامعه بورژوایی" برای كاری در مورد دولت با این نكته پایان می ماركس

هنوز انتخابات عمومی را به عنوان  آید كه ماركسجا چنین بر می(. از این655 ، ص1964نی، مسكو، )ایدئولوژی آلما

مفهوم دولت  -رادیكال آن زمان است  -دهد، كه یك دیدگاه نمونه بورژوا قرار می امری ضرورتا ضد دولتی مورد توجه 

یافت )نگاه كنید  توان نزد باكونین نیز را می مستبد یكی دانستن، بر ایدئولوژی آنارشیستی سیطره دارد، و آن را با دولت 

.( رابطه 61 ص ، به خصوصWerke 18ا  -در م  براین اثر  های ماركسگرایی و آنارشی" او، و به یادداشت به "دولت

 به دولت وجود دارد.[ مهمی بین دیدگاه رفرمیستی و آنارشیستی نسبت 

 دراساس -به سوسیالیسم )كمونیسم( گروید كه "سوسیالیسم حقیقی" احساساتی درحقیقت توسط موسی هس انگلس

به عنوان یك سوسیالیست دولتی طرفدار  گرایی پرودونیستی به هم آمیخته بود )اورا با حمایت از ضد دولت -رفرمیستی

ای بود كه در آن "آنارشی" دل، درحال نوشتن مقالهئین نازكنوآ -، انگلس1843السال زندگی را به پایان رساند(. در 

دان از فلسفه  هایی كه عبارتند از روشنفكرانسوسیالیست –آمد به شمار می -هاپرودون سرمشقی برای سوسیالیست

 ول شان به اصاند، و به خاطر "عشقتجاری" عضوگیری شده ها و از كالسكرده"، كه "از دانشگاه"طبقات تحصیل

هنوز تفاوتی بین  ، ماركس1844( حتی در اواسط 4اند. )مطلق " و "بی توجهی به واقعیت "، )به سوسیالیسم( پیوسته

تحول اجتماعی و حذف دولت قائل نبود:" قهرمانان انقالب فرانسه، بسی دور از اینكه منشاء عیوب اجتماعی را در اصول 

( به هرحال این تقدم "اصول دولت" همراه 5كردند ".)اجتماعی جستجو می منبع شر سیاسی را در عیوب دولت ببینند، 

 رسیم:یك "روح اجتماعی" باشد. ما به فرمول انتقالی زیر می است با قبول این امر كه انقالب سیاسی باید دارای 

هرحال، بدون در عموما یك اقدام سیاسی است.  -براندازی قدرت حاكم موجود و انحالل شرایط كهنه -"انقالب 

و انحالل دارد، این اقدام سیاسی را  جا كه نیاز به براندازیلیسم عملی نیست. سوسیالیسم تا آنانقالب، سوسیا

گردد، سوسیالیسم آن ظاهر می و روح و هدف خاص شود، گر آن آغاز میطلبد. ولی وقتی فعالیت سازمانمی

 ( 6افكند.")پوسته سیاسی را دور می

از اولین آشنایی  گرایی "آنارشیستی" را ، هریك به طور مستقل، این ضد دولتهم انگلس یگر، هم ماركسبه عبارت د

 رسیدند، آن را درمجموع پذیرفتند. خود با سوسیالیسم گرفته، و تا وقتی كه به شیوه تاریخی درك خود از جامعه 



كه این دولت نیست كه  شدند ، به درك این مسئله نائل مینوشتندرا می ها خانواده مقدسكه آن، هنگامی1844در پائیز 

-46( در ایدئولوژی آلمانی )7دولت است.) ی وجود آورندهكند بلكه نظم اجتماعی است كه بنظم اجتماعی را ایجاد می

شود" را به میرا ترك كنند، به خودی خود مضمحل  آن كه اعضایشآن "ایده قدیمی كه دولت به محض ها این( آن1845

كند". به جای آن "انقالب كمونیستی، و تخیلی بودن آرزوهای زاهدانه را آشكار میگیرند... "این نظر نارسایی استهزاء می

"این نخستین  (8)(. beseitigtبرد كند )ازبین میبرد، نهایتا، نهادهای سیاسی را ملغی میكار را از بین می كه تقسیم 

تبلور یافت(، و جایگزینی آن با تئوری  گرایی ابتدایی )كه بعدها به شكل آنارشیسم رجدایی از ضد دولتهاست دعبارت آن

گرایی خودشان. كلمه كلیدی در اینجا "نهایتا" است. "الغاء دولت" دیگر اولین كالم انقالب نیست، آخرین كالم ضد دولت

را اعالم  این تز و انگلس گرفت كه نخست دراین اثر است كه ماركس در پیوند با این نكته درنظر آن است. این امر را باید

ها وقتی سال كارگری خود را مستقر كند.  كنند كه پرولتاریای انقالبی باید در پی تسخیر قدرت سیاسی باشد، یعنی دولتمی

 د، برایشان تازگی نداشت.شدن رو  به ها با نظر به "الغاء دولت" در تعبیر متاخر باكونینیستی آن روبعد آن

  

 1847-1851دوره دوم :  .3

طبقه كارگر به مثابه تسخیر قدرت سیاسی توسط  - و انگلس بنابراین از همان آغاز، تئوری "دولت كارگری" ماركس

در واقع این دو دموكراتیك تكامل یافت.  -بورژوا به یكسان در تضاد با آنارشیسم اولیه و لیبرالیسم  -اولین مرحله انقالب

دارند. بعد از ایدئولوژی آلمانی، عبارات مربوط به این نظر در درآن زمان آن قدر تفاوت نداشتند كه امروز با هم تفاوت 

(، 1847)نقدی بر پرودون،  فقر فلسفه ماركسخورد. نوشتند، به چشم می 1848ها قبل از انقالب ای كه آنعمدهدو اثر 

طبقه تحت ستم، ضرورتا متضمن ایجاد جامعه نوینی است"، با یادداشت زیر كه "از این رو رهایی  از طلب این اصل پس

كه منجر به از سقوط جامعه كهنه، سلطه طبقاتی جدیدی به وجود خواهد آمد  كه پس "آیا این بدان معناستشود:ختم می

چنان كه شرط آزادی ه طبقات است، درست همء همشرط رهایی طبقه كارگر الغا شد؟ نه. قدرت سیاسی جدیدی خواهد

 ها بود. ها و نظامنظم بورژوایی، الغاء همه رستهرسته سوم، آزادی 

طبقات و تضاد "طبقه كارگر، در مسیر تكامل خود، اجتماعی را جایگزین جامعه مدنی كهنه خواهدكرد كه فاقد 

دقیقا مظهر رسمی تضاد داشت، زیرا قدرت سیاسی آنهاست، و دیگر، به اصطالح قدرت سیاسی وجود نخواهد 

 ( 9در جامعه مدنی است".)

ولی هنوز آشكارا متضمن كند، اشاره می بعدا بارها به این گفته، به مثابه دیدگاه "دولت كارگری"خود اگرچه ماركس

"خود جا با مضمون "در مسیر تكاملیندرا كندآلمانی حمل میای كه لغت "نهایتا" در ایدئولوژی ای است. ایدهمعنای دوگانه

"خود به دوره بعد از انقالب اشاره دارد، ولی تصادفا، كه معنای "در مسیر تكاملشود. هنوز كامال روشن نیست بیان می

 ای روشن. مربوطه در مانیفست كمونیست به كار رفته است، این بار در زمینه عبارت در بخشدقیقا همان 

دهد كه چطور "پرولتاریا میآید و این مسئله را مورد بحث قرار ای مانیفست میاز برنامه ده ماده درست پس این بخش

 سیادت سیاسی خود را به كار خواهد گرفت":

وسیع متشكل از همه "وقتی در جریان تكامل، تمایزات طبقاتی از میان رفته باشد و همه تولید در دست اجتماع 

، به معنای داد. قدرت سیاسیباشد، قدرت عامه، خصلت سیاسی خود را از دست خواهد ملت متمركز شده 

سركوب طبقه دیگر. اگر پرولتاریا در یافته یك طبقه برای كلمه، صرفا عبارت است از قدرت سازمان خاص

هد؛ اگر به خود را به صورت یك طبقه سازمان دشود جدال خود با بورژوازی، تحت فشار شرایط مجبور می



-و بدین ترتیب شرایط كهنه تولید را با اعمال زور میكند، وسیله انقالب خود را به طبقه حاكم تبدیل می

، (aufheben) کندتضاد طبقاتی و به طور كلی خود طبقات را محو میآنگاه به موازات آن شرایط وجود   روبد،

  كند. "ملغی میطبقه را نیز  خود به مثابه یك( Herrschaft)و بدین وسیله سیادت 

درآن تكامل ، ما اجتماعی خواهیم داشت كه اش"به جای جامعه بورژوایی كهنه، با طبقات و تضاد طبقاتی

 (10آزادانه هر فرد شرط تكامل آزادانه همگان است")

داشت. بنابراین، در جریان  "الغاء دولت" دیگر یك شعار نیست. حالت یك هدف نهایی انقالب اجتماعی را دارد و خواهد

ارتجاعی موجود و استقرار قدرت سیاسی دموكراتیك واسطه دارد: خرد كردن دولت مفهوم بی ، تاكید ماركس1848انقالب 

به رابطه بین  1848-1850او در جمعبندی خود از انقالب فرانسه، مبارزه طبقاتی در فرانسه  جدیدی توسط انقالب.

 -گردد. سوسیالیسم انقالبی بدین معنی استو نهایی باز میواسطه اهداف بی

الغاء عمومی تمایزات "اعالم انقالب مداوم، دیكتاتوری طبقاتی پرولتاریا به مثابه مرحله انتقالی ضروری برای 

كه آن است، برای الغاء روابط اجتماعی طبقاتی، برای الغاء كلیه روابط تولیدی كه این تمایزات مبتنی بر 

هایی كه ناشی از این روابط اجتماعی كردن كلیه ایدهوابسته به این روابط تولیدی است، برای انقالبی 

 ( 11است.")

گوید. ]این اثر چیزی نمیاین جمعبندی ناظر بر آینده، از جمله الغاء طبقات است، ولی به طور ویژه درباره حذف دولت 

از نقطه نظر ایدئولوژی احساساتی قهر "سوسیالیسم شر نویه دویچه زایتونگ، همان سال توسط اتو لونینگ، نا ماركس

گالیه كرد كه به جای الغاء كلیه طبقات  از اثر ماركس با مراجعه به این بخشحقیقی" مورد بازبینی قرار گرفت. لونینگ 

را است، نوشت: "من این تصحیح  در پاسخی كه به چاپ رسیده كند. ماركسطبقاتی پرولتاریا صحبت میاز حكومت 

بخشی از فقر فلسفه و چنین فهمم" و خاطر نشان كرد خود جمله مورد بحث متضمن الغاء طبقات هم هست، او همنمی

دراین تبادل نظر، باز "الغاء دولت" به طور ( 12مانیفست كمونیست را كه ما در باال از آن یاد كردیم نقل قول كرد")

گرایی بورژوایی آن درهمین زمان مقاله جالبی درباره انواع ضد دولت درهرحال، ماركس[ ده است.نش مشخص خاص

داد. این مقاله بررسی انداز الغاء دولت را مورد بحث قرار داری و هم چشمنوشت كه در آن هم ماهیت دولت سرمایهزمان 

فرانسوی بود كه از یك مرحله  Hearstكه ابتدا یك ردن كتابی است درباره سوسیالیسم و وضع مالیات از امیل دو ژیرا

كرد كه مبتنی بود بر به اصطالح لغو ژیراردن طرحی برای حل مسئله اجتماعی پیشنهاد می گذشت."سوسیالیستی" می

ت و الغاء وصول مالیاو دولت از طریق طرح یك "بیمه متقابل". ما به رابطه تاریخی بین آرزوی امحاء ماموران مالیات 

بدوی و رادیكالیسم بورژوایی را نمایندگی دولت اشاره كردیم. ژیراردن به طور كامال روشن این رابطه بین آنارشیسم 

مفهوم "انقالب بدون انقالبیون است " و نه تنها "بدون هیچ شوك"، كرد زیرا كه به را توصیه می كرد. او طرح خودمی

و كند. او كامال طرفدار "هماهنگی كار داری"، دولت را ملغی میوابط اجتماعی سرمایهالغاء رچنین "بدون بلكه هم

 دهد: چنین نظر می سرمایه" است. ماركس

ها و عنصر اختصاصی همه اصالحات اقتصاد بورژوایی اصالح مالیاتی، اسب چوبی كلیه بورژوا رادیكال

، یا كاهشها بوده است...رن، جنگ اصلی حول مالیاتاست. از بی فرهنگان قرون وسطی تا تجار آزاد مد

این است  -الغاء مالیاتاین است رفرم متداول بورژوایی.  -ها و غیره و غیرهارزیابی منصفانه مالیات

 ( 13سوسیالیسم بورژوایی.)

نشان داد كه  )ماركسها كند از طریق "لغو" مالیاتچنین وجهی از آنارشیسم بورژوایی است. ژیراردن تصور میاین هم

كند، زیرا این طرح یك كمیسیون اداری را میدولت را نیز ملغی  (شود یك مالیات بر سرمایه تك نرخیطرح درجمع می



كه دولت واقعی از در عقب تری است، درحالینام دولت، با عنوان سادهمتداول  كند. این تعویضجانشین قدرت سیاسی می

و دراین میان پردازد بعد، از ماهیت كنونی دولت سرمایه داری به حذف دولت در فردا می در بخش سمارك شود.وارد می

 دارد:دهد چطور ژیراردن دولت را تحت عنوان دیگری معمول مینشان می

ه طرح ژیراردن گرفتجا البته از "دولت بورژوایی چیزی نیست مگر بیمه متقابل ]استعاره "بیمه متقابل" این

دهد دولت اكنون شیوه پاسخ می كند. ماركسشده است. ژیراردن بیمه متقابل را به جای دولت پیشنهاد می

و بهمان ترتیب علیه طبقه  منفرد خودشبورژوایی "بیمه متقابل" است.[ برای طبقه بورژوا علیه اعضای 

تر شود، زیرا سركوب عه بورژوایی دائما مستقلو نسبت به جامتر شود ای كه باید دائما گراناستثمار شده، بیمه

كند. ترین تغییری ایجاد نمیشود. تغییر نام در مناسبات این بیمه كوچكمشكل میتر طبقه استثمارشده هرچه بیش

 پسدهد با توجه به بیمه خود باید بالفاصله از او را كه آقای ژیراردن دریك آن به فرد میاستقالل آشكاری 

خیلی پائین ارزیابی را با ارقام  كه ثروتش آید مراجعه است به نقشه ژیراردن"؛ هركس"آنچه اكنون مید.بگیر

تعیین كرده  او را به ارزشی كه خودش"جایگزین ژیراردن برای دولت" اموال   بیند؛ اداره بیمهكند، كیفر می

ترجیح بدهد  دهد. باالتر از آن هركسجایزه می كندخرد و حتی به هركسی كه مورد خالفی را اعالم است می

شود. جامعه گیرد و مستقیما از هرگونه حقی بی بهره اعالم میقرار میرا بیمه نكند خارج از جامعه  ثروتش

طغیان كند. اجبار، اتوریته و دخالت  علیه شرایط موجودیتش ای در درونشكند كه طبقهتواند تحمل طبیعتا نمی

اگر او خود را دریك آن بوروكراتیكی را كه ژیراردن خواهان محو آن از جامعه است به آن باز خواهد گشت. 

از یك دور زدن مجددا به آن باز  كند، تصادفا برای آنست كه پساز شرایط جامعه بورژوایی منتزع می

 (14گردد".)

 كند:گاه اضافه میآن ماركس

فقط یك معنا ها الغاء دولت ( دولت پنهان شده است. برای كمونیستAbschafungپشت الغاء مالیات، الغاء)

طبقات نیاز به قدرت سازمانیافته یك طبقه برای سركوب طبقات دیگر، به خودی خود  دارد: درنتیجه الغاء

 یابد. پایان می

( von selbst ... wegfaelltریزد مییابد".)فرو بندی، دولت عاقبت "به خودی خود پایان میبنابراین، دراین فرمول

چه ما هم اكنون آندرباره خصوصیت بورژوایی ویژه این آنارشیسم، بحث جالبی دارد به موازات  ]درهمان صفحه ماركس

یان آغاز كرد )هرگز به پا آخرین نمایندگان آلمانی این گرایشای را درباره سال مقاله كمی بعد همان انگلس -ارائه دادیم. 

زمان "الغاء دولت، آنارشی، دراین  دهد:درباره ژیراردن آغاز شده و ادامه می فوق الذكر ماركس نرسید(. مقاله با بخش

"هریك به شیوه خود این تكیه كالم برد، ها نام میها تبدیل شده است" نویسندگان گوناگون، كه او از آنبه تكیه كالم آلمانی

با حفظ موجودیت جامعه بورژوایی است...". آنگاه او به اشتیرنر، اند. همه این گرایشات در توافق دهخود را از آن خود كر

 [(.6: 417 -18  ا -پردازد. )م میفیلسوف اكوآنارشیست، 

متمایز  ها این درك راخود آناند. این مسئله كه اكنون به درك جدیدی از" الغاء دولت" قدیمی رسیده و انگلس ماركس 

، در رابطه با كتاب جدید پرودون "ایده عمومی انقالب 1851در  به ماركس ای مشهود است كه انگلسدانستند از نامهمی

مطرح كرده بود، تئوری اجتماعی  1840پرودون به تازگی ایده عمومی "آنارشی" را در در قرن نوزدهم" نوشت. اگرچه 

 داند:آن را میتری پیدا كرد و فكر كرد منشاء ركتاب جدید، نظریه پیچیدهد مبهم مانده بود. انگلسآن هنوز 

ترجمه خصوصی چنین را )به فرانسوی( و شاید هم فستشام كه آقای اوربك، ترجمه مانی"... من متقاعد شده

 -سیاسی را در اختیار او )پرودون( قرار داده است". ]نویه راینیشه زایتونگ، بررسی Revueمقاالت تو در 



چنین بررسی وی مبارزه طبقاتی در فرانسه و همآن بود، حاسردبیر  1850در  اقتصادی، مجله لندن كه ماركس

است ولی در قطعه برد در اولی نیامده از آن نام می به دولت كه انگلساو از ژیراردن بود. فرمول مربوط 

ممكن است  1851، كه در با این تئوری انگلسدر پیوند  –درمانیفست كمونیست چنین ژیراردن هست، هم

كرد آنارشی)كه از یك هدف پرودون فكر می 1863بجاست یادآوری كنیم كه الاقل در نه،  درست باشد یا

كه شود، درحالیها" حاصل نمیی "قرنمثل حكومت فدرال متمایز است( تنها یك"ایده آل" است كه طواسطه بی

پیر ژوزف دراین جهت، پیشرفت دائم برای رسیدن به این هدف".)گ. وودكوك،  قاعده "عبارتست از حركت

 طور كه ماركسهمانكند، (. ظاهرا این گفته، آنارشی را تنها به یك هدف نهایی تبدیل می249 پرودون، ص

مترجم(  –گیری )از جمالت او پر است كه نتیجه  ولی پرودون چنان از احساسات متناقض براین باور بود.

كه حكومت چیزی برای مثال این -اندبه سرقت رفتهمخاطره آمیز است.[ تعدادی از مطالب بدون تردید از آنجا 

 ( 15شود".)نیست مگر قدرت یك طبقه برای سركوب طبقه دیگر و با ناپدید شدن تضاد طبقاتی ناپدید می

( به طور 1852آید،]درهیجدهم برومر)دولت" ذكری به میان میكنم این آخرین باری است كه تا دو دهه از "الغاء فكر می

و  1:  332 و انگلس ارتباطی باشد، منتخب آثار ماركسممكن است  شود، ولی درچند بخشروشن به این ایده اشاره نمی

ای همان وقفهاین درست آمدهای آن تمام مسئله را مجددا مطرح كرد. تصادفا، و پی كه كمون پاریس تا زمانییعنی   [340

و گمان در  دلیل، یعنی عدم تمایل به حدسبخشا به همان  -آمد است كه در رابطه با فرمول "دیكتاتوری پرولتاریا" پیش

 قراردهد.مورد آینده تا وقتی كه تجربه مسئله را در دستور 

  

 و آنارشیسم دوره سوم : تاثیر كمون پاریس . 4

مطرح شده بودند. به ها درعمل ه نظری مجددا مطرح كرد، زیرا اینمسائل مربوط به دولت را درحیطتمام  كمون پاریس

نوین  رفت تا جنبشكنار هم قراردادن سه جزء میعالوه درهمان زمان و كمی قبل از آن، مبلغ روسی میخائیل باكونین، با 

ها این سه جزء، كه رابطه آنافتد(. گ جهانی اول از رونق میو با جنشود آنارشیستی را بسازد )كه با باكونین شروع می

 :سست و همواره هم تركیب ناپایداری داشتند، عبارتند از

 تئوری اجتماعی آنارشیستی متعلق به پرودون كه توسط اشتیرنر مورد تأكید قرار گرفته بود؛( 1 

از  با اقتباسی برگرفته شده از سوسیالیسم، دار( یك برنامه اقتصادی، تعبیری از كلكتیویسم ضد سرمایه2  

 وماركسیسم ؛ 

ژاكوبنی چپ به عالوه نیهلیسم تروریستی نوع گرانه متعلق به سنت گری توطئه( استراتژی سیاسی، انقالبی3 

 روسی.

به بعد به  1871از  و انگلس ای گرفته بود كه ماركسبه هرصورت، شعار كهنه "الغاء دولت" به طور فوری، جان تازه 

دانم، جا كه من میتا آن(، زیرا 2به كافیرو كه در باال نقل شد)منبع شماره  مربوط است به نامه انگلس 1871آن برگشتند. ]

به بیسلی  تذكر تصادفی در نامه ماركسشود.)به جز ، این اولین بار است كه مسئله به طور ویژه مطرح می1851بعد از 

از این ببعد، او اغلب با موضوع به مثابه  شود. توجه كنید درعبارات انگلس، كه ذیال توضیح داده می1870اكتبر  19در 

او درمسئله مسكن)نوشته كند كه فقط نیاز به تكرار دارد. به عنوان مثال: مراجعه گذرای قدیمی و با سابقه برخورد مینظری 

اقدام سیاسی توسط پرولتاریا و دیكتاتوری او می آلمان درباره ضرورت ( به نظریات سوسیالیسم عل1873شده در اوایل 

از آن در موارد متعدد مطرح  نظراتی كه قبال درمانیفست كمونیست و پس) -برای گذار به الغاء طبقات و بهمراه آن دولت

 (16شده است(.[ )



 دادند.  لغاء دولت " پاالیشخود را از" ا ها در دوران بالیدگی كامل شان بود كه دركبنابراین آن

شده و با تئوری و عمل ها كه به بررسی مسئله از نزدیك كشیده كرد كه تئوری آنها تغییر كرد؛ ولی آن توان ادعانمی

 رو بودند، تاكیدات و مالحظات جدیدی را مطرح كردند.  آنارشیستی روبه

 پردازیم :بعد به این موارد می دربخش

 ولت و هرنوع "اتوریته"رابطه بین د - 1

 الغاء فوری یا دولت كارگری؟ اولین اقدام انقالب یا سرانجام نهایی؟ - 2

 ماند؟ از ناپدیدشدن دولت چه برجای می پس - 3

 

*** 

از آن، هرنوع "اتوریته"  ورزید، حتی بیشطور كه آنارشیسم در تئوری با هرنوع "اتوریته " در انقالب دشمنی میهمان

ای از این نوع رد كلی و آنارشیستی تنها مورد ویژهكرد. رد دولت، درآخر از انقالب اساسا رد می جامعه پسرا در 

ترین اتوریته دموكراتیكی كه قابل تصور است شامل اصیل -وحتی مخصوصا -چنینهماتوریته در اصول است. این امتناع 

حكومتی است، نترل از پائین"، آنارشیسم در اصول مخالف اتوریته های معمول مبنی بر "كعلیرغم سخنوریشود. نیز می

تنها در دوره داند. حكومتی استبدادی میرا ك از پائین كنترل شود، زیر كه آنای دموكراتیآل، به شیوههرچند در ایده

"اتوریته"است. ]مسلما، این  گرایی بلكهشود كه ریشه مسئله نه ضد دولتباكونینیستی آنارشیسم است كه كامال روشن می

در آنارشیسم متأخر مجددا كشف بایست نزد پرودون، گودوین و اشتیرنر وجود داشت، ولی می درك به طور مشخص

 تبدیل كرد[.  به تئوری جنبشرا  شود. باكونین الزم نبود ایده را سازماندهی كند، او آن

ثبت، تاثیر آنارشیسم دادند. و در رابطه با جنبه مقرار میا مورد توجه باید همین تمایز ر و انگلس بنابراین ماركس 

 خورد. ماند؟ " به چشم میاز ناپدیدشدن دولت برجای می "چه چیز پسكه درمباحثه آنها بر سر این

 د و انگلسكار دشواری نبوها درمورد "اتوریته" دررابطه با جنبه منفی، اثبات جنبه تئوریك مخرب موضع آنارشیست

 ای انجام داد: طور فشرده، درنامه ر را بهمقدمتا این كا

ت، زیرا داشای" وجود نخواهد )جامعه مطلوب آینده باكونینیستی(، باالتر از همه، هیچ "اتوریته جامعهدراین 

آهن را به كار كنند، یك راهخواهند یك كارخانه را اداره )چطور این مردم می .اتوریته = دولت = شرمطلق

تصمیم بگیرد، بدون مدیریت یگانه، البته دراین باره ای كه نهایتا ارادهكشتی را برانند، بدون آناندازند یا یك 

شود. هر فرد و هر اجتماعی خودمختار است، بر اقلیت نیز متوقف میگویند(. اتوریته اكثریت چیزی به ما نمی

ای تواند وجود داشته باشد، بدون آنكه هریك از طرفین تا اندازهدونفر می متشكل ازای حداقل ولی چطور جامعه

 ( 17كند.)اتوریته خود صرفنظر كنند؟ باكونین دراینجا هم سكوت میاز 

 سازد.كند، بلكه دموكراسی را نیز غیرممكن می"اتوریته" نه تنها وجود جامعه را غیر عملی میبنابراین رد آنارشیستی 

درك آنارشیستی  مقاله كوتاهی، "درباره اتوریته"، نوشت كه به طور مشخص (، انگلس1872سال ) در همان كمی بعد

شد. به هرحال یك قطعه از آن مستقیما قل مینكرد. اگر چه عملی نیست ولی خوب بود همه آن در اینجا از مسئله را نفی می

 شود:به حذف دولت مربوط می

ها سوسیالیستكند؟ همه اتوریته خود را به ستیزه جویی علیه قدرت سیاسی، دولت، محدود نمیچرا مخالفین 

ناپدید خواهد شد، یعنی موافق اند كه دولت سیاسی، و اتوریته سیاسی آن درنتیجه انقالب اجتماعی آینده 

ساده اداری برای نظارت كاركردهای را از دست خواهند داد و به  كاركردهای عمومی آن، خصلت سیاسی خود



برمنافع حقیقی جامعه تبدیل خواهند شد. ]اصطالح "دولت سیاسی"، اگر با معنای لغوی آن گرفته شود، از 

ها و به طور كامال ویژه در تبلیغات آنارشیستی معمول ولی بین همه سوسیالیستموضع ماركسیستی زاید است، 

سیاسی در آینده نبود.[ ولی مخالفین   تئوری، درباره نوعی دولت از آن مستلزم طرح یك انگلسبود. استفاده 

آنكه شرایطی كه دولت سیاسی صاحب اتوریته به یك ضرب ملغی شود، حتی قبل از  اتوریته خواستار آن هستند

اتوریته انقالب اجتماعی الغاء كه اولین اقدام  ها خواستار آن هستندبه وجود آورده است منهدم شود. آنرا كه آن

 (18باشد. آیا این آقایان هرگز یك انقالب را دیده اند؟)

  

 " الغاء فوری" درتئوری و عمل. 5

های این بود كه باكونین نه تنها انقالباند؟" ، "آیا این آقایان هرگز یك انقالب را دیدهیك پاسخ به سئوال سخنورانه انگلس

او شخصا یك انقالب " كرده بود". مسلما او بر آن نبود كه الف آن ، 1870چنین در را دیده بود بلكه هم 1871و  1848

گری بودند كه مكررا به طرح آن پرداختند، زیرا كه تصویری كالسیك از انقالبی و انگلس ماركساین  را بزند؛ برعكس

. ]"ناكامی در لیون"  1870سپتامبر  28داد. این عبارت بود از "ناكامی در لیون"، ها ارائه میبه سبك آنارشیستی به آن

( به نوعی 417-22كار از قضیه )صفحات عنوان فصلی است در بیوگرافی میخائیل باكونین از ای.اچ.كار. برداشت 

 نیست.[  كمیك آن كمتر از ماركس -مهمل اپرا  دارد، ولی )جنبه(است و درجزئیات با آن تفاوت  تر از آن ماركسپیچیده

برای آنكه فرماندهی ای اصیل در طبقه كارگر لیون بوقوع پیوست. باكونین هنگام سقوط ناپلئون سوم، یك برآمد توده 

آورد. روزی كه رسید شورای شهر جدیدی در شهر را در دست بگیرد، با عجله به آنجا روی  شخصی گروه كوچكش

دانست با كنترل سالن شهرداری چه كند، واقعا نمی كسی هیچولتحت توجهات "كمیته امنیت عمومی" انتخاب شده بود، 

 دهند(.شرح می و انگلس كه ماركسمگر باكونین )چنان

 انتظارشها ای كه سالفرا رسید، لحظه جا مستقر شد)سالن شهرداری(؛ آنگاه لحظه حساس"باكونین در آن

به انجام برساند، او الغاء دولت بود  را كه جهان شاهدش ترین اقدامیرفت، وقتی كه باكونین توانست انقالبیمی

ملی، بورژوازی به سالن هجوم آورد، را تصویب كرد. ولی دولت در شكل و ماهیت دو گروهان از گاردهای 

 (19و باكونین را وادار كرد كه با عجله به ژنو بازگردد.")

شود. این شده است ملغی میاداری و حكومتی دولت، كه ناتوان اولین جمله تصویب نامه باكونین عبارت بود از: ماشین 

كنندگان بودند كه از "وهم و ناتوانی یك بود، بلكه الغاءای كاذب بود: این دولت نبود كه ناتوان نتیجه غیرمنطقی مقدمه

صادركرد، به امضای بیست نفر از جهانی الغاء دولت، كه باكونین  -این مصوبه تاریخی آرزوی زاهدانه در رنج بودند".

به كلمه به اجرا را كلمه  كرد باكونین خود آنرسید، در میتینگ یك جمعیت به هیجان آمده كه هرگز گمان نمی دوستانش

ولی حتی خود گروه كوچك باكونین دو روز قبل ازاینكه این طرح به انجام بگذارد، خوانده شد و بر دیوارها نصب شد. 

رسمی اعالم كرده بود. درهرحال، ریك روز تظاهرات و سردرگمی، علیه كودتا رای داده بود، و این را از بالكن برسد، د

قدر آن را جدی آن –بود    وهین آمیزتر از هرچیزو این ت -بلكه خدمه دولت "ناتوان" نه تنها" انقالب" را جاروب كردند، 

، درجای امن زندانی كنند. اولین تجربه الغاء فوری دولت، فرانك جیبش 165از ربودن  پسرا،  نگرفتند كه رهبرش

 بدینگونه خاتمه یافت.

ها و آثارشان به این حادثه بار درنامه شش وانگلس دهد چرا ماركساپراست كه توضیح می -بدون تردید این جنبه كمیك

 نامه انگلس (؛ سپس3.4منتخب آثار:  انگلس - .)ماركس187اكتبر  19به بیسلی،  اشاره كرده اند،]اول درنامه ماركس

، صفحه Les  retendues Scissionsدر .(؛ 2، نامه ها، ... ایتالیایی،انگلس - )ماركس1871  به كافیرو، اول ژوئیه



اكتبر  11 در اجالس . به عالوه ماركس 21، 13، 12صفحات  ,de la Dem, Soc Allianc  Lار در و سه ب  ،17

 شفاهی درباره این موضوع داد.[ انترناسیونال یك گزارششورای عمومی  1870

برنامه آنارشیستی درباره  و انگلس تری وجود داشت. ماركستر بگیرد، نتایج جدیكه باكونین را جدی ولی برای هركس 

 كردند: خاطر نشان 

سپتامبر درلیون عمل  28طور كه باكونین در بنابراین اولین اقدام انقالب باید دستور الغاء دولت باشد، همان

 ( 20كرد، حتی اگر این الغاء دولت ضرورتا یك اقدام سلطه جویانه باشد.)

نظر اخیر باید به خاطر تی و هم به مفهوم غیر آنارشیستی. از نقطه جویانه بود، هم به مفهوم آنارشیساین اقدامی سلطه

آمد، نه علیه حكومت امپراطوری كهنه، به عمل میتن از ضدسلطه طلبان طرفدار باكونین  داشت این كودتا كه توسط چند

شیست پیوسته، نه تنها با دولت كهنه را برانداخته بود. به هرحال، آناربلكه علیه حكومت برخاسته از قیامی بود كه 

گیر آنارشیسم پیمتعجب است كه تحت  كند. اگر انگلسبلكه حتی با "اتوریته" سازمان خود نیز مقابله می"اتوریته" مردم، 

نفر برای یك كودتا  كرده است كه حتی دوای متشكل از حتی دو نفر ممكن است"، باكونین همیشه ثابت "چطور جامعه

 ای" تبعیت كند كه طبعا متعلق به خودشموافقت كند كه از "اتوریتهها سریعا اهم جمع شوند، مگر یكی از آنتوانند بنمی

از نظر "دفاع از انقالب" انداز استقرار یك دولت كارگری قرار دارد، چه بنابراین الغاء فوری دولت، درمقابل چشمباشد. 

 "فاع میشود؟و چه از نظر اینكه " از انقالب چه كسانی د

و نظم اجتماعی استوار دولت اصرار آنارشیسم بر الغاء دولت به عنوان اولین اقدام انقالب بر دیدگاه غیرتاریخی از رابطه 

ها هیچ مشكلی نداشتند كه داشت(. اگر چه آنارشیست 1844در  كه دیدیم این همان دیدگاهی است كه ماركساست، )چنان

ا تكرار كنند، اما تئوری های مشابه او راجرایی طبقه حاكم است و سایر فرمولبگویند دولت كمیته  به تقلید از ماركس

 دهد:میای توضیح درنامه چنانكه انگلس -از یك جنبه اساسی، كامال درجهت مخالف ماركسیسم بودها دولت آن

با اولی این سم. نكته اصلی در رابطه را دارد، مخلوطی از پرودونیسم و كمونی "باكونین تئوری ویژه خودش

كه ناشی از تكامل اجتماعی داران و كارگران مزدور است كه او به سرمایه، یعنی تضاد طبقاتی بین سرمایه

كه توده عظیمی از كارگران سوسیال درحالیاست، توجهی ندارد، بلكه دولت شر اصلی است كه باید محو شود. 

داران زمین - چیزی نیست مگر سازمانی كه طبقات حاكماند كه قدرت دولتی كرده دموكرات دیدگاه ما را اخذ

اند. باكونین معتقد است كه این دولت است كه اجتماعی خود فراهم آوردهبرای حفظ مزایای   -دارانو سرمایه

و دولت شر اصلی است، دار به شكرانه دولت دارای سرمایه است. از اینركه سرمایهكند، سرمایه را ایجاد می

رفت. داری به خودی خود به جهنم خواهد هرچیز دولت است كه باید پائین كشیده شود وآنگاه سرمایهمهمتر از 

را از بین ببرید، دولت ای قلیل، های عدهگوئیم: سرمایه، یعنی تمركز همه ابزار تولید دردست، میما، برعكس

انقالب اجتماعی قبلی، الغاء دولت بی یك اختالف اساسی است : بدون یك  خود به خود سقوط خواهد كرد. این

جا كه شود. و آنوقت از آنید میو موجب تحول كل شیوه تول  معنی است، الغاء سرمایه دقیقا انقالب اجتماعی

باشد یا  یعنی هر نوع دولت، چه جمهوری - است، نباید كاری كرد كه دولتبه گفته باكونین دولت شر اصلی 

زنده بماند. از اینجاست امتناع كامل از هرنوع سیاست. انجام یك اقدام سیاسی، به ویژه  -دیگرسلطنتی یا نوع 

 ( 21شركت دریك انتخابات، خیانت به اصول خواهد بود.)

  آمریكایی نوشت، بیان كرد:از آن به انگلیسی به یك وابسته  ای كه پسهمین خط فكری را، به طور خالصه درنامه انگلس

این نظر را  كند.[احتماال به نوشته ایدئولوژی آلمانی اشاره می ، انگلس1845] با 1845و من، از  ماركس"

سیاسی است كه و نابودی نهایی آن سازمان   انحالل تدریجیپرولتری آینده   انقالب  از نتایج نهایی  داشتیم كه



توسط اقلیت  زحمتكشنی كه هدف اصلی آن همیشه حفظ انقیاد اقتصادی اكثریت شود، سازمادولت خوانده می

یك نیروی دولتی سركوبگر ثروتمند، به وسیله نیروی مسلح بوده است. با نابودی اقلیت ثروتمند ضرورت 

 رود". مسلح نیز از بین می

 كه:حالیخود قدرت دولتی را بگیرد، دردهد، پرولتاریا باید ابتدا او ادامه می

سازمان سیاسی دولت گویند كه انقالب پرولتری باید از الغاء ها میكنند. آنمی ها موضوع را معكوسآنارشیست

 (22آغاز شود.)

نهفته در آن درمورد رابطه دولت كند كه تئوری اجتماعی كند، بلكه از آنرو چنین میمی آنارشیسم نه تنها نتیجه را معكوس

 ماركسیسم است.  و جامعه برعكس

  

 ماند؟از نابودی دولت برجای می چه چیز پس. 6

آن خصلت كه دولت نابود شود، "كاركردهای عمومی  به طور گذرا خاطر نشان كرد همین "درباره اتوریته" انگلس

تبدیل خواهند شد". حقیقی جامعه سیاسی خود را ازدست خواهند داد و به كاركردهای اداری ساده برای نظارت بر منافع 

 شود:دیگری ظاهر می(، صرفا به طور اتفاقی در اثر 1872سال ) همین عقیده درهمان

است. همه آنارشی: این اسب جنگی عظیم؟ ارباب باكونین، كه از سیستم سوسیالیستی فقط عناوین را گرفته 

طبقات برآورده شد، پرولتری، یعنی الغاء  كه هدف جنبش فهمند: همیناز آنارشی این را میها سوسیالیست

یك اقلیت كم عده استثمارگر است، قدرت دولتی كه درخدمت نگه داشتن اكثریت عظیم تولید كننده زیر یوغ 

گردد. اتحاد باكونینیستی این را اداری تبدیل میشود، و كاركردهای حكومتی به كاركردهای ساده ناپدید می

 ( 23كند.)وارونه می

]ردپای این ایده درمانیفست كمونیست نیز، دقیقا در رابطه  این، گفته سن سیمون درباره جایگزینی دولت با"اداره چیزها"

ها از جمله پیشنهاد )تبدیل كاركردهای دولت به نظارت آن جنبه مثبت و با ارزش شود:میهای تخیلی دیده با سوسیالیست

"خصلت سیاسی"خود را ازدست كند. دولت را یادآوری می  (.[63:1، منتخب آثار انگلس عالیه برتولید( بود )ماركس

گر و جابر خود را، بویژه سركوب و جبر طبقاتی را، ولی هنوز " كاركردهای عمومی" خواهد داد، یعنی خصلت سركوب

این "كاركردهای عمومی" را وجود خواهند داشت كه باید سازمان یابند. چه ارگانیسم اجتماعی )غیردولتی( هنوز باید 

 سازمان دهد؟

مجادله با آنارشیسم ای كه دراثر جدایی -شود ، جدا میكه مفهوم دولت از مفهوم وسیعتر اتوریته به معنای اخص همین

اعمال كه نابودی دولت هنوز متضمن نابودی همه شود. زیرا این بدان مفهوم است مسئله روشنتر می -دهدخود را نشان می

 های محدود نوعی اتوریته است. خود متضمن ادامه وجود ارگاناثرهای اتوریته درجامعه نیست. این بنوبه 

قاطعانه از اقدام به آن سرباز  و انگلس تخیلی درباره آینده بود كه ماركس -و گمان نیمه این، آشكارا مستلزم نوعی حدس

شد: مباحثه بپیچند. هنوز دوكار دیگر بود كه باید انجام میبودند برای آینده نسخه زدند، و به مراتب كمتر از آن مایل می

 توان استنتاج كرد؛ و حداقل تالشآینده تا آنجا كه چنین مسیری را ازتجربه واقعی میدرباره مسیر عمومی و ممكن تكامل 

شتابزده در برنامه گوتا انجام داده  ت كه ماركساین دومی همان كاری اسكه نوع طرح خود مسئله روشن شود. اینبرای 

 شود:مسئله آنگاه مطرح میكه خود مسئله چگونه فرموله شود، راهنمایی برای تخمین است. او درمورد ایناست. پیشنهاد 

ت دیگر، چه كاركردهای اجتماعی به عبار"دولت درجامعه سوسیالیستی چه تحولی را باید از سر بگذراند؟  

 ( 24دولت باشد؟ " )وجود خواهد داشت كه مشابه كاركردهای امروزی  جاآن



به مراجعه او به "دیكتاتوری كند كه او قصد ندارد به سئوال جواب بدهد. )به جای آن این قطعه مستقیما روشن می ماركس

 ایم. كند فهمیدهیسئوالی را كه او مطرح مشود(. ولی اجازه بدهید مطمئن شویم كه پرولتاریا" منتهی می

پیشرفته نظم اجتماعی صراحتا اصطالح "جامعه كمونیستی" را به مفهوم مرحله  دردرجه اول باید به خاطر داشت ماركس

آورد" اشاره كرده بود. داری سر برمیسرمایهبرد. او قبال به "جامعه كمونیستی كه بالفاصله از جامعه آینده به کار نمی

برد، دلیلی ندارد كه متعجب شویم. موضوع صرفا یك دولت كمونیستی" نام میاو از "دولت آینده جامعه  بنابراین وقتی كه

 گیرد. داری را میجای دولت سرمایهكارگری است كه 

مراحل )سوسیالیستی، های متداول درباره رابطه، حرف  ولی این دولتی است كه درجریان " انحالل تدریجی" است. دراین

كننده  گمراهیابند، ای تعبیر شود كه طبق یكسری معیارها آغاز شده و پایان میبندی شدههای دستهنیستی(، اگر به دورهكمو

روشن است كه دراین"انحالل تدریجی" كند. ها را نفی نمیاست. این روندی تدریجی است، اگرچه تدریجی بودن، جهش

"كاركردهای   ماند؟ب و جبر )"سیاسی"(. چه چیز برجای میشود: كاركرد طبقاتی سركوچه چیزی منحل می

 امروزی دولت" هستند.كه "مشابه كاركردهای   اجتماعی"

معمول  كه كمون پاریسداخلی در فرانسه، او درباره نوع جدید دولتی  جنگ قبال چیزی شبیه این گفته بود. در ماركس

  كرده بود، مالحظه مشابهی بیان کرده بود.

ای اتوریتهسركوب قدرت حكومتی كهنه، قطع شوند، باید كاركردهای مشروع آن از  های مختصوقتی ارگان

 ( 25واگذار گردد.)گرفته شود كه برتری بر جامعه را غصب كرده است، و به یك نمایندگی مسئول جامعه 

انتقال را های و دشواریكرده  دف نهایی جهشاز یكبار( از تجربه بالواسطه به سوی ه )دراین اثر بیش این جا ماركس

اند كه هنوز "كاركردهای مشروع" برجای ماندهسركوب" دولت نابود شدند،  های مختصكه "ارگاناز آن كند. پسرها می

كنیم كه  مشخصای" ها را با "كاركردهای اجتماعیتوانیم آنانجام برسند. ما میباید توسط "نمایندگان مسئول جامعه " به 

كه هنوز  -گر را داریم بنابراین، كاركردهای غیرسیاسی یك اتوریته سازمان كاركردهای كنونی دولت" هستند."مشابه 

هنوز  كمونیستی -از انحالل همه كاركردهای دولت، درنوع پیشرفته جامعه سوسیالیستی كه پس -های اجتماعیضرورت

 اجتماعی زوال یافته است.  ر آن درمقیاسنیاز است كه سركوب و جبر د مورد

به شكل نسبتا مخفی تنظیم كرده این ایده را  ماركس 1875یا احتماال آغاز  1874در  ،برنامه گوتا  كمی قبل از نوشتن

هنگام خالصه نویسی طوالنی  خصوصی بود كه ماركسهای تر است. این یادداشتبود، كه فهم آن اكنون برای ما آسان

تهیه كرده بود. و درانتها  برای خودش 1873گرایی و آنارشیسم باكونین دولت  الصه، تفسیر، نقل قول( از روی كتاب )خ

مربوط است از همه به قضیه  های اوكه بیشكه حواشی تندی بر آن بنویسد. در زیر، بخشی از یادداشتشروع كرده بود 

  شود(.درشت آورده میاب كه مربوط به باكونین است با حروف ( )قسمتی از سئوال و جو26شود.)آورده می

 "؟‘یافته به مثابه طبقه حاكم پرولتاریای سازمان ’این به چه معناست ، ": باك  

به مثابه افراد، : این بدان مفهوم است كه پرولتاریا به جای مبارزه با طبقات صاحب امتیاز اقتصادی ماركس

ها به خدمت بگیرد، ولی او آنیافته است تا ابزار عمومی اجبار را در مبارزه علیه قدرت و سازمان كافی 

به مثابه  خود او به مثابه حقوق بگیر و بنابراینتواند تنها ابزار اقتصادی را به خدمت بگیرد كه خصوصیت می

یابد، زیرا خصوصیت ه میكامل او، حكومت خود او نیز خاتمیك طبقه را الغاء كند؛ از این رو با پیروزی 

 رود.طبقاتی او از بین می

 حكومت قرار خواهند گرفت؟" شاید كلیه پرولترها در راس":  باك



تقسیم كار دركارخانه و دهد؟ آیا كال : مثال دریك اتحادیه آیا همه اتحادیه كمیته اجرایی آن را تشكیل میماركس

شد؟ و در ساختار باكونینیستی، از پائین است، متوقف خواهند )همچنین( كاركردهای مختلفی كه ناشی از آن 

وجود ندارد. آیا به همین ترتیب همه اعضاء كمون، منافع عمومی "پائین"  تا باال، همه "باال" خواهند بود؟ پس

 صورت تفاوتی بین كمون و ناحیه وجود ندارد. دراینناحیه را اداره خواهند كرد؟ 

  "میلیون عضو حكومت خواهند بود؟ 40میلیون است. آیا مثال  40آلمانیها حدود تعداد ": باك

 شود.حكومتی كمون آغاز می -زیرا خود  : مسلما !ماركس

ها بر آنكسانی خواهند بود كه  پس حكومت یا دولتی، وجود نخواهد داشت، اما اگر دولتی باشد، پس": باك

 حكومت شده، و برده خواهند بود".

سیاسی كنونی : این صرفا بدان معنی است: اگر حكومت طبقاتی از بین برود، آنگاه دولتی به مفهوم ماركس

 وجود نخواهد داشت.

 ها".شود. از حكومت مردم، آن: "درتئوری ماركسیسم، موضوع مورد مجادله به آسانی حل میباك

 :... یعنی، باكونین... ماركس

 اند".كنند كه مردم انتخاب كردهحكومت مردم تعداد كمی اداره كننده را منصوب میفهمند كه "این را می: باك

شكل سیاسی، یك  -]خواهد[ بود! انتخابات  : ای االغ! این مهمل دموكراتیك، یاوه سرایی سیاسی ماركس

دی وابسته ترین كمون روسی و در آرتل. خصلت یك انتخابات نه به نام آن، بلكه به بنیادهای اقتصادركوچك

( كاركرد حكومتی وجود 1كه كاركردها، سیاسی نباشند، )اقتصادی بین رای دهندگان؛ و همیناست، به روابط 

( 3ای خواهد شد كه متضمن هیچ حكومتی نیست؛ )( توزیع كاركردهای عمومی مشغله2نخواهد داشت؛ )

  های سیاسی امروزی خود را نخواهد داشت.انتخابات هیچیك از خصلت

شود و فقط به بوروكراتی تبدیل میكه به پستی انتخاب شود، دیگر كارگر نبوده استدالل باكونین كه كارگر، همین درپاسخ به

كند كه او را دریك كارخانه كئوپراتیو كارگری" اشاره میبه "موقعیت یك مدیر  كوشد خود را بزرگ كند، ماركسكه می

 ند. خطر چنین انتخابی برها از كابوس

كنندگان را با  ادارهبه وضوح وضعیتی را درنظر دارد كه كارگران دركارخانه كئوپراتیو خود،  دراین زمینه، ماركس

 كند:اضافه می تر ماركس كنند. كمی پائینانتخاب و عزل میرای خود 

را چنین بخواهد آنكسی پرسید: كاركردهای اداری بر پایه این دولت كارگری، اگر : او باید از خود میماركس

 تواند بخود بگیرد؟ بنامد، چه شكلی می

برد، بلكه به كار نمیباتوجه به اشاره تلویحی بعدی خود، عنوان "دولت كارگری" را  به نظرمن روشن است كه ماركس

است: این است علت   خود را از دست دادهداند كه خصلت سیاسی را یك اصطالح ممكن برای این اتوریته اداری می آن

 كند.و از مباحثه درباره این لغت خودداری میاتوضیح "اگر كسی بخواهداصال آنرا دولت "بخواند". 

خواهد داشت كه پایه اقتصادی دهد كه حكومت طبقاتی كارگران "تنها تا زمانی دوام با این گفته ادامه می آنگاه ماركس

 كند:افه میوجود طبقات از بین نرفته باشد". او اض

جامعه كهنه عمل جا كه، طی دوره مبارزه برای براندازی نظام كهنه، پرولتاریا هنوز بر پایه : از آنماركس

كند، طی این كهنه[ است كار میدر اشكال سیاسی كه متعلق به آن ]جامعه  كند، و ازاینرو هنوز كم و بیشمی

است، و ابزاری را برای رهایی خود به كار دست نیاورده دوره از مبارزه هنوز ساختار نهایی خود را به 

   شد.از رهایی او كنار گذاشته خواهند  گیرد كه پسمی



سیاسی كنونی وجود نداشته كه "هیچ دولتی در مفهوم  ، وقتیكنیم. ماركسآید مشاهده میها آنچه را درزیر میاز همه این

داشته باشیم، الزم نیست از "دولت"   كه زبان او را درنظراینكند. و باز، برای می باشد" به اداره كاركردهای اجتماعی فكر

تواند آنرا "دولت كارگری" كند، اگر كسی اصرار داشته باشد میكه او پیشنهاد میكنیم. چنانسیاسی استفاده   با نوعی مفهوم

یعنی جبر وحاكمیت طبقاتی شكال سیاسی جامعه كهنه، بخواند، با این شرط كه بفهمیم این اتوریته اجتماعی در ورای ا

"هیچ كاركرد حكومتی"، هیچ "خصلت سیاسی" برای این كند كه قرار دارد ولی او خود از این صورت بندی استفاده می

، و ها به ویژه روشن است كه نابودی "دولت درمفهوم سیاسی كنونی"دراین یادداشتدستگاه اداری وجود نخواهد داشت. 

وجه متضمن  این نابودی به هیچ -های اجتماعی حكومتی"، و نابودی "خصلت سیاسی" ادارة كاركردنابودی "كاركردهای 

اجتماعی به طور كلی، نابودی انتخابات نیست. چرا باید چنین باشد؟ مسلماً، انتخابات یا هرشیوه دیگر توزیع كاركردهای 

ها بسی اجتماعی آن در واقع، نقشاشكال حكومت و جبر را نخواهند داشت؛  "خصوصیت سیاسی كنونی" شان به مثابه

یك  -آنرا مثال خود قرار داده است كئوپراتیو" كه ماركسدر"كارخانه  -اگر كارگران  ."شغل مانند" - بود ساده ترخواهد

دریك زمینه اجتماعی  كنند، پساجرای كاركردهای اداری درمدت معینی انتخاب مییا چند نفر از خودشان را برای 

سیاسی یك از خصوصیات بنابراین انتخاباتی است كه "هیچ باتی خواهید داشت كه متضمن حكومت نباشد،انتخامناسب، شما 

دهد: آیا همه مچ گیرانه باكونین میبه سئوال  حاضرخود را ندارد." شاید غیر منتظره تر از همه، پاسخی باشد كه ماركس

از آن او متذكر  گوید "مسلماً!" )ضمنا به انگلیسی(. كمی پیشمی توانند "عضو حكومت باشند"؟ ماركسیون نفر میمیل 40

این كننده آن باشد. او  تواند و الزم نیست عضو كمیته اجرایی، یعنی عضو ارگانیسم ادارهنمیشده بود هرعضو یك پیكره 

-كنند كه در "خودشركت مینفر به این مفهوم در "حكومت" یا " اداره " جامعه  میلیون" 40دارد كه "نكته را مدلل می

كنند. "ساختار نهایی" با کنترل از دارد، شركت میساختار جامعه نوین قرار  حكومتی كمون"، كه در آغاز و در اساس

 سر گذاشته است.حكومت از باال به پایین را پشت شود كه پائین به مثابه شیوه اداره شروع می
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تاریخی،  درآن سوی مقیاساین شیوه طرح مسئله مستقیما با تجزیه وتحلیل نوع دیگری از جامعه فاقد دولت، جامعه ای 

نوع جامعه درصدد طرح این تحلیل بود. این درآنتی دورینگ به ویژه  خورد. شاید تحت تاثیر این دوره انگلسگره می

 بدوی بدون دولت مقدم بر اولین جامعه طبقاتی است. 

جبر و سركوب است. ای دولت، كاركرد طبقاتی كند كه كاركرد اساسی و پایهدر آنتی دورینگ به حد كافی تاكید می انگلس

نیست.  اكثریت زحمتكشبرای لگدمال كردن كند كه این صرفا ناشی از "توطئه" طبقه حاكم چنین روشن میولی او هم

آید. شروع آن مبتنی بر كاركردهای سایر چیزها، از هیچ به وجود نمی" و های ویژه از مردان مسلحشدولت، با "هیئت

 است. غیرقابل اجتناب جامعه 

 از انتی دورینگ این نكته را به طور فشرده دریك نامه مورد تاكید قرار داد:  او، چند سال پس

كه بدین ها اجتناب كرد. اشخاصی توان از آنآورد كه نمیركردهای عمومی معینی را به وجود می"جامعه كا

ها منافع ویژه برای آندهند. این شوند، شاخه جدیدی از تقسیم كار در آن جامعه را شكل میمنظور منصوب می

ها را از نیروی اخیر مستقل ر، آنن اماند؛ همیها قدرت دادهكه به آنكند از منافع كسانیمی و متمایزی ایجاد

 ( 27آید.)و دولت به وجود می -كندمی

به طبقات، و به علت این از تقسیم جامعه  آید؛ البته تنها پساز یك تقسیم كار قبلی درجامعه به وجود می بنابراین دولت،

 جامعه بی طبقه دارد: ها و نهادهای تقسیم. دولت از هوا به وجود نیامده است، و ریشه در فعالیت



آن به افراد "درهریك از چنین جماعاتی )ابتدایی(، از آغاز نوعی منافع عمومی وجود داشت كه حفاظت از 

جلوگیری از در مرافعات؛  شد، هرچند كه تحت كنترل جامعه به طوركلی قرار داشت: داوریسپرده می

و باالخره، كاركردهای ب، به ویژه در كشورهای گرم؛ سوءاستفاده از اتوریته توسط افراد؛ كنترل منابع آ

 -شودنهادهایی درهمه ادوار یافت میكه شرایط هنوز مطلقا بدوی بود درجماعات بومی، چنین  مذهبی هنگامی

ها شود و آنای اتوریته اعطا میازهطبیعتا به آنها تا اندهای آلمانی و حتی امروز، درهند. در قدیمی ترین مارك

  (28سرآغاز قدرت دولتی هستند".)

 ها ریشه قدرت دولتی هستند.تر، آنشاید دقیق

كه اعضاء اجتماعی قرار دارد، و به نسبتی  -در درجه اول، همه قدرت سیاسی بر پایه كاركرد اقتصادی

از  از پیش و بنابراین بیششوند، جامعه، از طریق انحالل جماعت اولیه، به تولیدكنندگان خصوصی تبدیل می

كه از این یابد. ثانیا، پسمی ایشسیاسی افزگیرند، قدرت كنندگان كاركردهای عمومی جامعه فاصله می اداره

و خود را از خادم آن به آقای آن تبدیل نمود، در دوجهت مختلف نیروی سیاسی خود را از جامعه مستقل كرد، 

شود[. این به مسئله دیگری منتهی می -اقتصادی یا علیه آن تكامل  معنی است: بر لهتواند عمل كند.]كه بدین می

(29 ) 

اقتصادی و اجتماعی( "كاركردهای عمومی" )كاركردهای  بینیم كه درجماعات بدون دولت بدوی نیز "منافع عمومی" ومی

 را یك اتوریته "پیش دیگری ما آندرجای برای كل جامعه وجود دارد كه باید یك اتوریته مركزی آن را به عهده گیرد. 

برای دولت به كار معموال اصطالح "سیاسی" را  و انگلس -)زیرا ماركس ایم " خوانده Political Protoسیاسی 

با فرارسیدن تقسیم طبقاتی خود را از جامعه مستقل میكند و خود را  كه "نیروی سیاسی"نویسد می جا انگلسبردند(. اینمی

 یشدولت به مثابه آقای جامعه قدم پسیاسی خادمی برای اجتماع بود،  كند. اتوریته پیشادم آن به آقای آن" تبدیل می" از خ

"نیروی رسد كه منظور اینست كه این شده است، زیرا به نظر می دچار لغزش جا انگلسگذارد. ]به لحاظ صوری اینمی

كه تقسیم طبقاتی آن را "مستقل" گرداند. ولی خط فكری آن قدر قبل از این، استسیاسی" به همین صورت وجود داشته 

چیزی بسازیم. به عالوه این بازی با كلمات،  انگلسروشن است كه بازی با كلمات خواهد بود كه از این عدم دقت زبانی 

ا او به روشنی اصطالح در آنتی دورینگ صورت نگرفته است، كه در آنج آشكارتر انگلس به ویژه درمورد لغزش

های بدوی متعلق به یك قبیله، تنها برای حفظ منافع هایی از جماعتبرد "كه گروهبه كار می"دولت" را برای ارگانیسمی 

دراین زمینه، ( 30شان )برای مثال، آبیاری در شرق(، و برای حفاظت در برابر دشمنان خارجی بدان رسیدند.")عمومی

او آشكارا عبارت است از رای گذار به مبحث كاركردهای دولتی سلطه طبقاتی، منظور كه موضوعی است ب

 گیرد.[ای كه دولت از آن نشأت میسازمان یافته  اتوریته

یك ضرورت سراسری آزاد به مثابه   درجای دیگری با تأكید قاطع بر نیاز اساسی به تقسیم طبقاتی، از نقطه نظر انگلس

آید، كه از امور عمومی جامعه به وجود میای آزاد از كار تولیدی مستقیم "طبقه جاكند. ازاینآغاز میا، اجتماعی بحث ر

"امور عمومی جامعه" وجود دارند، اگرچه اكنون  علوم، هنر و غیره.كند: هدایت كار، امور دولتی، قانون، محافظت می

 حاكم به اجرا درآید، تواند توسط یك طبقه تنها می

صورت شود كه این تقسیم به طبقات به وسیله زور، غارت، حقه بازی و كالهبرداری ولی این مانع آن نمی

ضرر طبقه كارگر تحكیم را به  كه دست باال را دارد، قدرتش شود كه طبقه حاكم، وقتیگیرد. این مانع آن نمی

 (31)ها تبدیل كند."را به استثمار توده اشكرده و رهبری اجتماعی



این نیاز تنها به وسیله بنابراین، حتی قبل از دولت، نیاز عمومی به "رهبری اجتماعی" وجود داشت. درجامعه طبقاتی، 

، کاركردهای مشروع اجتماعی پسنیاز وجود دارد.كه دولت وجود نداشته باشد،  تواند تامین شود. ولی حتی جائیدولت می

طبقاتی ویژه  ها درشكل تغییر یافته طبقاتی كه با نقشآنكه دولت وجود دارد، انجام یوقت مقدم بر وجود دولت است. تا

، این كاركردها باید فارغ از تأثیرات مخرب دولت باشد.]این گیرد. برای ماركسمیدولت درهم آمیخته است، صورت 

كند. " قدرت عمومی، خصلت می مشخصچنین محتوای عبارات قبلی مانیفست كمونیست را، كه ما قبال نقل كردیم هم

 عمومی باقی خواهد ماند.[سیاسی خود را از دست خواهد داد". كه بدان معناست كه بازهم یك قدرت 

طرح مسئله  و روشهای ماقبل دولتی، سیاسی" درجماعت از كاركرد "پیش تجزیه و تحلیل انگلس بنابراین بین روش

 هماهنگی وجود دارد. درهردو انتهای مقیاس، دولتی توسط ماركس -های مابعددرجماعتكاركردهای اجتماعی "مشابه" 

 شوند.های مفهوم دولت آشكار میتاریخی، محدودیت

  

 دولتی كه دیگر دولت نیست  . 8

مقداری آن را  و باشور ویژه خوداین ایده را گرفته  نقد برنامه گوتای خود را نوشت، انگلس ماركس حدود همان ایامی كه

از مخالفت برنامه گوتا با السالیانیسم را ارائه كرد. ]اگرچه نامه درآمدی  ای به رهبر حزب آلمان پیشبرد. او درنامه پیش

 از اوست، صراحتاً اصطالح "ما" )ماركسبه تنهایی امضاء كرده است، و تردیدی نیست كه عین فرمول بندی  را انگلس

-چه فكر میای ما دهد. )"از من پرسیدهعقاید آن دو جواب میببل درمورد  ه كار رفته و به پرسش( در آن بو انگلس

ها آید بدون تردید حاصل بحث مشترك آن، برمیارتباط نزدیك آن با نقد... به امضای ماركسكه از كنیم..."(. نامه، چنان

 و گمان ماركس به حدسهای مربوط شهود است: درمورد جنبههای آن دو در دو سند مهای ناشی از ویژگیبود. تفاوت

آورد، را به حركت درمی بی پرواتر است، تازیانه اش گوید، انگلستر محتاط و خوددار است و حتی سرپوشیده سخن میبیش

 دهد.[تصویر زنده ای به دست میها و حتی به قیمت بی دقتی در فرمولبندی

را آورده  السال به مجادله پرداخت، او در اولین جمله همان استدالل ماركس "دولت آزاد"با فرمول  ، مثل ماركسانگلس 

 بود: 

ازاین رو دولتی آزاد است،  اگر معنی دستوری آن را بگیریم، یك دولت آزاد، دولتی است كه از شهروندانش

از كمون كه دیگر دولت  پسدور انداخت، بویژه ها را درباره دولت باید به است با حكومت مستبد. همه حرف

ما  تا سرحد نفرت مایه سرزنشها، كلمه نبود. ]فرمول السالی[ "دولت خلقی" را، آنارشیست به معنای خاص

مانیفست كمونیست صراحتا اعالم  ]فقر فلسفه[ و سپسعلیه پرودون  اند، حال آن كه قبال اثر ماركسقرار داده

شود. بنابراین در جامعه دولت به خودی خود تحلیل رفته و ناپدید میكه با معمول شدن نظم سوسیالیستی اند كرده

انتقالی است كه از آن در مبارزه، در انقالب برای برافكندن قهری دشمنان استفاده چون دولت تنها یك نهاد 

كند، پرولتاریا هنوز از دولت استفاده می صحبت از دولت آزاد خلقی كامال بی معنی است: مادام كهشود، می

از آزادی كند، و همین كه صحبت استفاده می از آن نه برای مصالح آزادی بلكه به خاطر برافكندن دشمنانش

به جای دولت، شد پیشنهاد كرد كه می كلمه دیگر وجود نخواهد داشت. پس ممكن گردد، دولت بمعنی اخص

همبائی گذاشته شود، كه یك كلمه قدیمی خوِب آلمانی است و به خوبی معنای كلمه  Gemein wesen  همه جا

 ( 32رساند.)"كمون" را می فرانسوی

، به علت بیزاری او از شعبده بازی ]اغراق انگلس "آزادی" را تعدیل كنیم، اگراغراق آشكارا جدل آمیز در رابطه با

كه گویا تنها دو موقعیت ممكن است: آزادی یا وجود دارد، یا  كشدمی پیش"آزاد"، موضوع را به نحوی  السالی با كلمه



 و انگلس های ماركساز همه در یك دوجین از گفته بندی متحجر و مكانیكی است كه بیشاین یك فرمولوجود ندارد. ولی 

جه آزادی بیان مشخصا در در رد شده است. آزادی، به هر معنائی كه مورد نظرمان باشد، خود را به طور تاریخی و

 ایستد"" از وجود باز می ای كه دولتنه درلحظهتر یا آزادی كمتر در زمان، مكان و شرایط معین. آزادی كند: آزادی بیشمی

ه یابد. به عالومی "تحلیل تدریجی" دولت به آرامی افزایش آشكارا همپایآزادی  آورد.و نه قبل از آن، ناگهان سر بر نمی

توان میدهد در مورد خود او به كار ببریم، ها نشان میدر نقد به السالی ای كه انگلسزبان شناسانهاگر بخواهیم حساسیت 

از آن"برای برافكندن دشمنان" "كامال بی معناست" كه استفاده از دولت "برای مصالح آزادی" را درتقابل با استفاده  گفت:

"به خاطرمصالح آزادی" است كه  نقطه نظر دقیقا فقطكه ازاین  كرد توافق خواهد ت كه انگلسقرار دهیم. زیرا روشن اس

ها نه تنها به مثابه دوامر مانعه الجمع درتضاد با هم نیستند، بلكه باید از دولت "برای برافكندن دشمنان" استفاده كرد. آن

شرط مضمون سوسیالیستی اولی است. در  است و دومی پیشوسیله ضروری برای دومی قابل توجیه اولی تنها به مثابه 

تنها آنر ا پیچیده و فوق العاده او نسبت به لغت بازی السالی،  است، واكنش این نقطه اتكا همه عبارات بعدی انگلسواقع 

 مبهم كرده است .[

تلویحی آن این ایده است كه ه بود. مضمون همه عبارات نكرد با آن كند كه ماركسبا دست باز چیزی را تشریح می انگلس

حاكمیت طبقاتی متفاوت نیست، بلكه نوع كامال جدیدی دولت كمون، یا هر دولت كارگری اصیل دیگری صرفا دولتی با 

ایم، اجازه بدهید كمی آن را بسط دهیم. دو نظریه زیر را در نظر كردهاز دولت است. اگرچه قبال موضوع را مطرح 

 :بگیرید

-و سرمایههای برده داری، فئودالی الف( دولت نماینده حكومت یك طبقه بر طبقات دیگر است. در گذشته دولت

كارگر را مستقر كنیم كه كردند. "ما" باید دولت طبقه را سركوب می داری وجود داشتند كه طبقه زحمتكش

 - طبقاتی است، درست مثل هر دولت دیگراستثماركنندگان را سركوب كند. این دولت )كارگری( یك حكومت 

 روز این دولت ناپدید خواهد شد(.ها به سوی دیگر برگشته اند. )اگرچه، یك تنها تفنگ

نادرستی از عبارات نظریه فوق اگر به تنهایی درنظر گرفته شود درست است؛ ولی مجموع آن، دیدگاه   ب(

صرفا یكی از مجموعه گیرد. دولت كارگری را نادیده می دهد، زیرا یك اصل حیاتیدولت كارگری به دست می

این دولت از آن مجموعه جدا ها كه "خوب" است نه "بد". یكی از آن -های حكومت طبقاتی نیستماشین

های قبلی بین این نوع دولت و همه دولتشود. نه صرفا در "یك روز"، بلكه بالفاصله یك تفاوت كیفی می

ها نیست، بلكه تغییر كیفی در نوع دولت است. دولت" آنارشیست"الغاء  افتدبالفاصله اتفاق می وجود دارد. آنچه

تنها به دولتی پرولتاریا  -، ]لنین این را در دولت و انقالب مطرح كرده است: "در درجه اول، بنابرنظر ماركس

زوال آن شروع شود، و نتواند كه الفاصله نیاز دارد كه زوال یابد، یعنی دولتی كه ساختار آن طوری باشد كه ب

 ( 33) زوال نیابد."

در  و انگلس ( از طریق مطالعه آثار ماركس1توان متمركز شد : به سه طریق میبراین مسئله كه ساختار مزبور چیست 

موضوع است ؛ دراین  - توانید بگوئید تتبعمی - ( در دولت و انقالب كه خدمت بزرگ آن كار استادانه2كمون؛ رابطه با 

المثل امروزی است"، مشابه ضرب پرداز خویشنظریه ، طرقی است مثل "هركس( آخرین ولی نه كم بارترین روش3

ارتباط با و انقالب را داریم كه به گفته لنین در  دولت جا ما "روح انقالبی" ر آشپز برای خود حاكمی است(. این)ه

 كنند" .[گرفته، تحریف و پنهان مینادیده  ها"آن های ماركساندیشه

كند كه خود را به تكرار میهایی" متمایز چنین از انواع "ماركسیسمرا نه تنها از آنارشیسم، بلكه هماین، ماركسیسم 

دن كر برای مشخص گذارده، این است: پیش مضمون مثبت پیشنهادی كه انگلساند. محتویات نظریه )الف( مشغول كرده



كامال روشن  " باید كنار گذاشت. ]انگلس، كلمه "دولت" را به نفع " كمون این نوع جدید دولت حتی از آغاز موجودیتش

است به جستجوی عامل اصلی برآئیم كه او كند كه لغت فرانسوی کمون مورد انتخاب اوست، و دراین رابطه بیهوده می

المنافع"  به معنای مجموعه جماعت یا "مشتركتواند می Gemeinwesen  را وادار به پیشنهاد معادل آلمانی آن كرد.

است تا اصل فرانسوی  تری برای محتوای افكار انگلسترجمه بازهم روشن " Communeباشد؛ ولی اتفاقا لغت انگلیسی "

البته در فكر كمون انقالبی  كمون برای شهرداری معمول بورژوایی هم به كار میرود. انگلسزیرا در فرانسه  کمون؛

 نهاد بوده است. انگلسگرایی انگیزه این پیشها در رابطه با دولت برای قطع انتقادات آنارشیست بود.[ احتماال تالش 1871

ای ندارد كه در این مورد به جرو بحث بپردازیم. خود را پیگیری نكرد؛ و فایدهكه خواهیم دید، هرگز پیشنهاد خود، چنان

زیرا قدرت  آورد.های جدید به وجود میكرد كه اغتشاشجلوگیری می احتماال همان قدر از اغتشاشتغییر اصطالحات 

. واقعا دلیلی وجود ندارد انتظار نه دولت است -به -تبدیل -در جریان -كه-دولتی است  كارگری جدید یك نوع دولت است.

"دیگر  حاضر و آماده برای این مفهوم دیالكتیكی داشته باشد. اینكه كمون پاریسداشته باشیم كه زبان قدیم یك اصطالح 

های قبلی دولتمفهوم حقیقی كلمه نبود" مشخصا بدین معناست كه كمون دیگر دولت به مفهومی نبود كه كلیه دولت به 

 سه سال بعد، انگلسبه چیز دیگری بود. ته بودند؛ یعنی آن صرفا نه یك نوع دیگر از دولت، بلكه درجریان تبدیل درگذش

از نزدیك آن را مرور كرده بود،  كه ماركس ،راترین گردآوری خود از سیستم نظری ماركسیستی آنتی دورینگ برجسته

توان آن را طور دیگری است، و نمی 1875منتشر نمود. بند اصلی كه در رابطه با این موضوع نگاشته شده، ادامه مباحثه 

 فهمید.

تین گام تحت تولید را درنخسكند و "ابزار شود كه پرولتاریا قدرت سیاسی را تسخیر میطرح مسئله با این عبارت آغاز می

نقل میكنیم با " الغا " دولت آغاز  به طور كامل  بودنشطوالنی   رغمرا علی آورد". بند بعد كه ما آنمالكیت دولت درمی

  شود:آغاز می با این عبارت  ،یابدشده و پایان می

تضاد طبقاتی را ملغی اتی و كند، همه تمایزات طبقولی او با انجام این كار خود را به مثابه پرولتاریا ملغی می

است. از  aufhebenكند" دراین جمله ترجمه كند. ]"ملغی میكند و دولت را بمثابه دولت نیز ملغی میمی

برخورد   abschaffenتواند باشد )ما قبال بامی كند"می"ملغی  افعال مختلف آلمانی كه به معنی

تلویحی تكنیكی گرفته است. مفهوم هگلی این است: نه به ویژه توسط هگل یك مضمون   aufhebenكردیم(

تر حفظ شود. این كه محتوی درشكلی جدید و عالی حتی وقتینیست یا نابود شدن، بلكه ازخود درگذشتن 

جنبه از ایده ماركسیستی مفید است، اما تدریجی بودن روند را منتقل مضمون تلویحی برای نشان دادن یك 

خود دركاربرد آن بدین منظور به مضمون  متمایز است. البته انگلسنوع اقدام به "الغاء" كند، كه از هرنمی

گرایی نوشت، كه هگلنمی فلسفه  بود، ولی باید به خاطر داشت كه او برای دانشجویان  هگلی آن حساستلویحی 

"الغاء" ساده شد همان یفهمیده م  aufhebenمرده بود، و اینكه معنای روزمره معمولی كه از  1878در 

دولت كارگری كند"؟ مطابق این گفته، تنها این واقعیت كه چه چیز "دولت را به مثابه دولت الغاء می پس بود.[

به زودی روشن  و انگلس  !گیرد. این مرحله "خیلی پیشرفته" سوسیالیسم نیست ابزار تولید را به دست می

است  1875معنای آن صرفا همان توضیح ه دولت دیگر مرده است. بنابراین كند كه منظور او این نیست كمی

دولت درمفهوم حقیقی )گذشته( كلمه نیست" و غیره. ادامه كه ما تاكنون مورد بحث قرار داده ایم: آن "دیگر 

آن رو به  جامعه تاكنون بر تضاد طبقاتی استوار بوده، از عمومی دولت:مطلب، ابتدا مروری است بر تئوری 

رود، نیاز داشت تا كننده هم به شمار میكه درعین حال، طبقه استثماردولت، یعنی سازمان طبقه خاصی، 

خود را حفظ كند، ]در سوسیالیسم تخیلی و علمی این عبارت به این صورت بازنگری شرایط خارجی تولید 



و بنابراین به ویژه برای این منظور   لید".[دخالت بیرونی در شرایط موجود توشده "به منظور جلوگیری از 

داری، سرواژ، )برده در شرایط سركوبِ مربوط به شیوه تولید معینی نگهداردكه طبقات استثمار شده را با زور 

 كرد. ولی فقط تاكار مزدوری(. دولت نماینده رسمی كل جامعه بود كه تمام آن را دریك پیكره مرئی جمع می

ای بود كه خود، درآن لحظه كل جامعه را نمایندگی میكرد. درعصر باستان بود كه دولت طبقهچنین جایی 

در قرون وسطی دولت اشراف فئودال، در زمان ما دولت بورژوازی. وقتی سرانجام دولت شهروندان برده دار، 

كه سازد. همین[ میÜberflüssig-واقعی كل جامعه تبدیل میشود خود را غیرضروری ] زائددولت به نماینده 

طبقاتی، و كه حكومت باشد تحت انقیاد قرار گیرد؛ همینای وجود نداشته باشد كه الزم طبقه اجتماعیدیگر 

های ناشی برخوردها و افراطمبارزه فردی برای بقاء كه مبتنی بر هرج و مرج تولیدی كنونی ماست، همراه با 

سركوب كننده ویژه، یك دولت، دیگر ماند. و یك نیروی اقی نمیاز آن رخت بربندد، چیزی برای سركوب ب

 -كند واقعا خود را به نماینده تمام جامعه مبدل میضرورتی نخواهد داشت. اولین اقدامی كه به یمن آن دولت 

اعی، حال آخرین اقدام مستقل دولت است. دخالت دولت در روابط اجتمدرعین  -تملك ابزار تولید به نام دولت 

]تحت اللفظی: خودبه خود بخواب  یابدشود و آنگاه به خودی خود زوال میمیاز دیگری، زائد  یكی پس

شود. می حكومت افراد با اداره چیزها، و با هدایت روند تولید تعویض[؛  schläft von selbst  einرودمی

عبارت  . این ارزشstirbt ab]میرد لفظی: میالیابد ]تحتشود، زوال مینمی[ abgeschafftدولت "ملغی" ]

؛ و هم مطالبات به اصطالح اشكند، هم به لحاظ عدم كفایت علمی نهاییخلقی" را روشن می"دولت آزاد 

 كند كه دولت همین فردا ملغی گرددها مبنی بر الغاء فوری دولت. ]تحت اللفظی: درخواست میآنارشیست

(abgeschafft( .])34) 

به آن اضافه كرد كه یك جمعبندی پایانی  آنتی دورینگ در سوسیالیسم تخیلی و علمی بازنگری شد، انگلس وقتی این بخش

 از جمله شامل این بود:

تكامل تولید، وجود شود. از آن ببعد پذیر می، امكانای از پیشجا تولیِد اجتماعی شده مبتنی بر برنامهاز این

بازد، اتوریته و مرج تولیدی رنگ میكند. به نسبتی كه هرج ه امری غیر تاریخی تبدیل میطبقات اجتماعی را ب

[. انسان، كه سرانجام سرور شكل سازمان schlft einرود اللفظی: بخواب میمیرد. ]تحتسیاسی دولت نیز می

 (35ود.)شمی -آزاد–شود. یعنی طبیعت و خود نیز میاجتماعی خود شده است، همزمان آقای 

میرد، " چیزی است كه می: "اتوریته سیاسی دولت"این عمل رهایی عمومی" مرگ دولت است. الزم نیست از جمله انگلس

آنكه اتوریته سیاسی دولت از میان رفت، چیزی از آن باقی از  معما بسازیم، بدین معنا كه گویا منظور او آن بوده كه پس

از آنچه که آمد مطرح نیست كه تاكنون درباره تمایز بین كاركردهای سیاسی و كاركردهای  بیشرابطه چیزی   بماند. در این

ی" كردیم. ]درآنتی دورینگ، یك اشاره گذرا و عمومی دیگر به پایان یافتن "سلطه سیاس"مشروع" و "مشابه" مشاهده 

اخیرا درمورد با "الغاء دولت" كه   بعدها چنین به گفته قدیمی سن سیمون، كه انگلس؛ و هم 388-89 صوجود دارد. 

 برابر قرار داد.[  356 ص  این همه سرو صدا براه افتاده است"  آن
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( 1848در منشاء خانواده او )بسط داده نشد.  های انگلسنوشته  ، هیچ جنبه واقعا جدیدی از مسئله دراز مرگ ماركس پس

 پاراگراف به عنوان نتیجه پایانی وجود دارد:یك 



و هیچ تصوری رفت، می دولت از ازل وجود نداشته است. جوامعی بودند كه بدون آن كارشان از پیش "پس

با شكافته شدن جامعه به از دولت و قدرت دولتی نداشتند. درمرحله معینی از تكامل اقتصادی كه ضرورتا 

ای از ما اكنون به سرعت به مرحلهبه علت این شكاف به یك ضرورت تبدیل شد.  طبقات پیوند داشت، دولت،

ضرورت خود را از دست خواهد داد، بلكه به مانع رسیم كه در آن وجود این طبقات نه تنها تكامل تولید می

خواهند كرد. به ناگزیری كه در مرحله پیشتر پدید آمدند، سقوط شود. طبقات با همان مستقیم تولید تبدیل می

ای كه تولید را بر پایه اجتماع آزاد و برابر تولید . جامعهfällt]] خواهد كردها دولت ناگزیر سقوط موازات آن

عتیقه، كنار جا خواهد فرستاد كه بدان تعلق دارد: موزه آثار دهد، تمام ماشین دولتی را به آنسازمان میكنندگان 

 (36چرخ نخریسی و تبر برنزی." )

 1891عمل كردیم. درمقدمه طور كه ما قبال گذارد، همانجامعه بی دولت دیروز و فردا را، به قرینه، كنار هم می انگلس

 داخلی در فرانسه عبارتی گذرا هست: جنگ  بر انگلس

در و ". . . بهرحال، در واقعیت دولت چیزی نیست به جز ماشینی برای سركوب یك طبقه توسط طبقه دیگر، 

دولت شری است كه واقع از این لحاظ جمهوری دموكراتیك چیزی از سلطنت كم ندارد، و در بهترین حالت، 

درست  زمندكه پرولتاریای پیروبرد، از مبارزه پیروزمند برای كسب سیادت طبقاتی به ارث می پرولتاریا پس

تا نگ و تا آنجا كه ممكن است، اجتناب كند بالدراز قطع بدترین جوانب آن،   تواندمثل كمون )پاریس( نمی

این الشه را به زباله یافته است، قادر باشد تمام  زمانی كه نسلی كه در شرایط اجتماعی نوین و آزادی پرورش

. تحت den ganzen staatsplunder von sich abzutunدانی بریزد. ]عبارت به این صورت است : 

 ( 37كهنه( خالصی یابد.[ ) از زباله )خرت و پرتاللفظی: 

یك تذكر  -یك شر الزم كند: الف( كه حتی یك دولت كارگری، یك "شر" است، اگرچه این بنحو مفیدی مجددا تاكید می

زیبای موزه آثار عتیقه شود باید با از بین بردن "بدترین كه منتظر روز ه انقالب باید "بالدرنگ" و بی آنب( ك  سودمند؛

های كه برای به زباله ریختن نهایی و كامل دولت، نه تنها باید در انتظار نسل خالی كند؛ ج(دولت، آن را از محتوا جوانب" 

اجتماعی آزاد و نوین" شكل )نپرسید چند نسل( بود، بلكه اینكار تنها بوسیله نسلی ممكن است كه خود در "شرایط  جدید

 گرفته باشد.

ای باید برداشته العادهخارقهای ای كامال بعید قرار دارد، ولی "بالدرنگ" گامایی در فاصلهتناقضی وجود دارد: هدف نه

 شود.

بطه با نوشته اكرد. ولی در رنیز، معموال چنین نمی رابسازد. ]انگلس " آهنگ آینده" كند براین باور نبود كه تالش ماركس

ای در رابطه با سازمان اجتماعی آینده تواند آغاز مباحثهذارد كه میقسمتی را به جای گ، او 1844منشاء خانواده، در 

 یا نباشد.باشد 

به آن اعطا شده  Werke 391: 21 انگلس - توسط ناشرین آثار ماركس über die Assotiatin der Zukunft)عنوان 

[ هوشمندانه عصر Nüchternheitت ]آینده"، عقالنییابد كه "اجتماع است.( خطوط مختصر آن با این نكته پایان می

و تا اینجا حداقل   جوامع قبلی بود تركیب خواهد كرد.[  عمومی" كه مشخصهبورژوایی را با "مواظبت از رفاه اجتماعی 

در  موریس)مثل ویلیام  وجود ندارد. هرتالشی برای درك كیفیت زندگی در جامعه بی دولت حتی به طور تخیلیجدالی 

دهند و نه به نشان می های گذشته واكنشكژیهایی كه به ناكجاآباد( آلوده به پندار زمان كنونی است، پندار آدماخباری از 

ها تبدیل شده باشد. این یك تحول اجتماعی غیرقابل تصور كه به سرشت آدمخوگرفتن به " شرایط آزاد و نوین اجتماعی" 



تصور از آنكه "غیرممكن" باشند، غیرقابل  اجتماعی درتاریخ جهان، پیش كه تمام تحوالت عظیمطور است، درست همان

 بودند.

كند، این مسئله است میهای زیبائی كه ادبیات ناكجاآبادی مطرح معمای این غیرقابل تصور بودن، برخالف همه اندیشه

دریك  حاكم بر سرنوشت خویشمردمی پیچیده، بدون هیچگونه حکومت اجتماعی، حتی حكومت   كه چگونه یك جامعه

یا هرچه كه جایگزین پیچیدگی، هماهنگی و  -را هماهنگ كند  اشگیریتواند خود و تصمیمدموكراسی مطلوب، می

به آلمانی عبارت است  demokratischشود كه ترجمه به ما یادآور میدرنقد برنامه گوتا  كند. ماركسگیری میتصمیم

از  آخرین ذكر انگلسدموكراسی حكومت مردم است، ولی آن هم یك حكومت است.  -volksherrschaftlich (38 )از 

دموكرات" یك عنوان  -دهد چرا "سوسیالمیشرح  1894نوازد. این تذكر تصادفی بود. او در مسئله همان آهنگ را می

مطلوب تاریخ نا به بیشترت توجه او موجود پذیرفت . درحقیقسیاسی نامناسب است، هرچند كه باید آن را تحت شرایط 

 دارد: ای در دو بخشدرباره رابطه آن با اهداف نهایی آینده مالحظهچنین گذشته این لغت است؛ ولی هم

ولی ... آن ]اصطالح "سوسیال دموكرات"[ برای حزبی كه برنامه اقتصادی آن دركل سوسیالیستی نیست، 

 ...مستقیما كمونیستی است نامناسب است 

به اندازه  ، به هركستوانائیشبه اندازه  دراینجا "كمونیستی" برای اومسلما به معنای اصل توزیع نهایی است: "از هركس

 . "نیازش

مردن   تواند، یعنی فائق آمدن، از مد انداختن: معنی آن میberwindungغلبه] ـ اش"... و هدف سیاسی نهایی

 ( 39)چنین بر دموكراسی است ." ود.[ بر كل دولت، و از این رو همده خواهد بگمراه كننباشد ولی "الغاء" 

"آنارشی" جامعه بی دولت و از این رو همچنین غلبه بر نوع حكومت ، غلبه براجبار سازمان یافته اجتماعی. این همان 

شود. اولین شرط آزادی كامال د" میآزا -"آقای خود پذیرفته بودند. انسان  1872در  و انگلس آینده است كه ماركس

دید، دولت می ، نه آزادی دولت، نه صرفا آزادی در دولت. تا آنجا كه چشم ماركسدولتگسترده او این است: آزادی از 

نوع جدیدی از آزادی آزادی نیست، حتی وقتی كه شر الزم است. كاركرد آن فراهم كردن شرایطی است كه تحت آن حافظ 

خواست برای كه از او می درخواست ویژه ای از یك رفیق ایتالیایی دریافت كرد ، انگلس1894در انكشاف یابد.تواند می

را دقیقا در مقابل كلمات ای یك شعار بنویسد. شعاری كه روح عصرجدید سوسیالیستی شده نشریه سوسیالیستی تازه تاسیس

پیشنهاد كرد  برند. شعاری كه انگلسای رنج میوعدهكنند ای حكومت میقصار دانته درباره دنیای كهنه بگذارد، كه عده

 با نتایج مرگ دولت بود: ای از مانیفست كمونیست در رابطه قطعه

ای خواهیم داشت كه درآن تكامل آزاد ، جامعهاشبه جای جامعه بورژوایی، با طبقات و تضادهای طبقاتی

 (40است.)تكامل آزادانه همگان   هرفرد شرط
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