
 

  . ترجمه و چاپ شده است١٢٠ ـ١، ص ٣٣  ، جلد۵لنين، چاپ . ای.  آثار ومجموعه از روی متن این نوشته
  

  لنين. ای. نوشته  و
  

  انقالبولت و د

  

  )١(آموزش مارکسيسم دربارۀ دولت و وظایف پرولتاریا در انقالب 
  

  پيشگفتار برای چاپ اول
جنگ . ر عملی و سياسی اهميت ويژه ای  کسب می کندمسئله دولت اکنون خواه از نظرتئوری و خواه از نظ

امپریاليستی پروسه تبدیل سرمایه داری انحصاری به سرمایه داری انحصاری دولتی را به منتها درجه سرعت و 
ستمگری سهمگين نسبت به توده های زحمتکش که از طرف دولتی اعمال می گردد که . شدت بخشيده است

کشورهای . وان سرمایه داران بيشتر درمی آميزد، دم به دم سهمگين تر می شودروز به روز با اتحادهای پرت
آنهاست ــ برای کارگران به زندانهای نظامی توأم با اعمال شاقه مبدل می " پشت جبهۀ"پيشرفته ــ منظور ما 

 .شوند
ه و بر آتش وحشتها و مصيبتهای بی سابقۀ جنگی که طوالنی شده است  وضع توده ها را تحمل ناپذیر کرد

انقالب جهانی پرولتری آشکارا توسعه می یابد و مسئله روش اين انقالب نسبت به دولت . خشم آنها می افزايد
  .اهميت عملی کسب می کند

عناصر اپورتونيسم که طی ده ها سال رشد نسبتًا آرام ذخيره شده اند جریان سوسيال شونيسم را بوجود آورده 
پلخانف، پوترسوف، (این جریان . ليستی سراسر جهان مسلط استاند که بر احزاب رسمی سوسيا

برشکوفسکایا، روبانوویچ، سپس بشکل کمی پوشيده آقایان تسرتلی، چرنوف و شرکاء در روسيه؛ شيدمان، 
در انگلستان و ) ٢(لگين، داوید و غيره در آلمان؛ رنودل، گد، واندرولده در فرانسه و بلژیک؛ هایندمان و فابيان ها

رهبران "، سوسياليسم در گفتار، شوینيسم در کردار از لحاظ دمسازی رذیالنه و چاکرمنشانه )ه و غيرهغير
متمایز است، چونکه اکثر " خودی"بلکه همانا دولت " خودی"نه تنها با منافع بورژوازی ملی "  سوسياليسم

. نند و آنها را منقاد خود می سازنددولتهای به اصطالح بزرگ از دیرباز  مليتهای کوچک و ضعيفی را استثمار ميک
مبارزه برای بيرون . جنگ امپریاليستی هم درست جنگی برای تقسيم و تجدید تقسيم این نوع غنایم است

کشيدن توده های زحمتکش از زیر نفوذ بورژوازی عمومًا و بورژوازی امپریاليستی خصوصًا بدون مبارزه با خرافات 
  .ن نيستممک" دولت"اپورتونيستی دربارۀ 

ما نخست به بررسی آموزش مارکس و انگلس دربارۀ دولت می پردازیم و ضمن آن به ویژه دربارۀ جوانبی از این 
آموزش که بدست فراموشی سپرده شده یا مورد تحریف اپورتونيستی قرار گرفته است، به تفصيل سخن 

عمده این تحریفات و مشهورترین سپس اختصاصًا نظریات کارل کائوتسکی نماینده و بيانگر . خواهيم گفت
را که در دوران جنگ کنونی به چنين ورشکستگی رقت ) ١٩١۴ ــ١٨٨٩سالهای (پيشوای انترناسيونال دوم 

سرانجام نتایج عمدۀ تجربه انقالبهای روس در . انگيزی دچار گشته است، مورد بررسی و تحليل قرار خواهيم داد
) ١٩١٧اوایل ماه اوت سال (انقالب اخير در حال حاضر . ی خواهيم کرد را بررس١٩١٧ و بویژه در سال ١٩٠۵سال 

از قرار معلوم نخستين مرحلۀ تکامل خود را دارد بپایان می رساند، ولی بطور کلی سراسر این انقالب می تواند 
رتيب با این ت. فقط حلقه ای از زنجير انقالبهای سوسياليستی پرولتری ناشی از جنگ امپریاليستی تلقی شود

مسئله برخورد انقالب سوسياليستی پرولتاریا به دولت نه تنها اهميت عملی ـ سياسی بلکه بعنوان مسئله ای 
که توده ها را روشن می سازد که برای رهائی خود از یوغ سرمایه در آینده بسيار نزدیک چه باید بکنند، جنبه 

  .بسيار مبرم پيدا ميکند
  ١٩١٧اوت سال 

  مؤلف
  
  

  ای چاپ دومپيشگفتار بر
  .فقط بند سوم به فصل دوم اضافه شده است. چاپ دوم این کتاب تقریبًا بدون تغيير صورت می گيرد

  مؤلف
  مسکو
  ١٩١٨ دسامبر سال ١٧
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ١فصل 
  جامعۀ طبقاتی و دولت

       
  ـ دولت ــ محصول آشتی ناپذیری تضادهای طبقاتی است١

بارها در پویۀ تاریخ به سر آموزشهای متفکران انقالبی و پيشوایان اکنون به سر آموزش مارکس همان می آید که 
طبقات ستمگر انقالبيون بزرگ را در زمان . طبقات ستمکش  در جریان مبارزۀ آزادیخواهانه آنها آمده است

حياتشان مورد پيگردهای دائمی قرار داده، در برابر آموزش آنها خشمی بس وحشيانه و نفرتی بسيار جنون آميز 
پس از مرگشان تالشهائی . از خود نشان داده اند و با سيلی از دروغ و تهمت بسيار رذیالنه با آن برخورد کرده اند

 آنها به منظور نامبکار برده اند تا شمایل های بی زبانی از آنان بسازند و به اصطالح تقدیس شان کنند، برای 
ایل شوند و در عين حال آموزش انقالبی شان را از طبقات ستمکش و فریب این طبقات افتخار معين ق" تسلی"

در حال حاضر بورژوازی و اپورتونيستهای .  خالی کنند و برندگی انقالبی آنرا از بين ببرند و مبتذلش سازندمحتوی
جنبۀ انقالبی این آموزش و روح . مارکسيسم به چنين نحوی همداستانند" مسخ کردن"درون جنبش کارگری برای 

را از یاد می برند و می زدایند و تحریف می کنند و هر چه را که برای بورژوازی پذیرفتنی است یا انقالبی آن
شوخی نيست که اکنون همۀ . پذیرفتنی به نظر می رسد، در درجه اول اهميت قرار می دهند و می ستایند

ين دیروزی امحاء دانشمندان بورژوامشرب آلمان یعنی متخصص! شده اند" مارکسيست"سوسيال شوینيست ها 
سخن می گویند که گویا اتحادیه های کارگری را " ملی ـ آلمانی"مارکسيسم نيز حاال بيش از پيش از یک مارکس 

  !که برای جنگ غارتگرانه به چنين نحو عالی سازمان یافته اند، پرورده است
 آموزش احيایپيش از هر چيز در چنين اوضاع و احوال و با چنين رواج بيسابقه تحریف در مارکسيسم وظيفۀ ما 

برای اینکار سلسله نقل قولهای طوالنی از آثار خود مارکس و انگلس ضرور . راستين مارکس دربارۀ دولت است
البته نقل قولهای طوالنی موجب ثقل بيان می شود و ذره ای به مقبوليت و سادگی آن کمک نمی . خواهد بود

تمام نکات یا دست کم نکات اساسی مصرحه در آثار مارکس . ن نيستولی اجتناب از این کار بهيچوجه ممک. کند
و انگلس دربارۀ دولت باید حتمًا بشکلی هر چه کاملتر در اینجا ذکر شود تا از این طرف خواننده خودش بتواند 
ز دربارۀ مجموع نظریات بنيان گذاران سوسياليسم علمی و سير تکاملی این نظریات تصور مستقلی پيدا کند و ا

فعًال مسلط ، در این نظریات دارد می سازد، بطور مستند و مستدل به " کائوتسکيسم"طرف دیگر تحریفاتی که 
  .ثبوت برسد و آشکارا نشان داده شود

 چاپ ششم آن ١٨٩۴که در سال " منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت: "از رایج ترین اثر فردریش انگلس 
نقل قول ها را ناگزیریم از اصل آلمانی ترجمه کنيم چونکه ترجمه .  شروع کنيمدر شهر اشتوتگارت انتشار یافت

  .های روسی با وجود تعداد زیادشان غالبًا یا کمبود دارند و یا خوب و رضایتبخش ترجمه نشده اند
دولت بهيچوجه نيروئی : "انگلس ضمن ترازبندی نتایج تحليل تاریخی خود می گوید 

دولت همچنين برخالف ادعای هگل . عه تحميل شده باشدنيست که از خارج به جام
دولت محصول جامعه در مرحلۀ . نيست" جلوه و تحقق عقل" یا " تحقق ایدۀ اخالقی"

معينی از تکامل آنست؛ دولت مظهر اذعان به این نکته است که جامعه با خود 
ی از تضادهای الینحلی پيدا کرده است و بقطب های آشتی ناپذیری که توان رهائ

ولی برای اینکه این قطب ها یعنی طبقات دارای . آنها را ندارد، تجزیه شده است
منافع اقتصادی متضاد در یک مبارزۀ بی ثمر یکدیگر و جامعه را از هم ندرند، قدرتی 
ضرورت پيدا کرد که بظاهر مافوق جامعه است تا از شدت تصادم بکاهد و آنرا در 

و این قدرت که از درون جامعه برخاسته است، ولی . محدود نگاهدارد" نظم"چارچوب 
خود را مافوق آن جا می دهد و بيش از پيش خود را با آن بيگانه می سازد ـــ دولت 

  ) چاپ ششم آلمانی١٧٨ ــ ١٧٧ص ــ " (است
دولت . در اینجا اندیشۀ اصلی مارکسيسم دربارۀ نقش تاریخی و اهميت دولت با روشنی کامل بيان شده است

دولت در آنجا، در آن موقع  و به این دليل که تضادهای .  تضادهای طبقاتی استآشتی ناپذیریول و مظهر محص
وجود دولت ثابت می کند تضادهای :  آشتی پذیر باشند پدید می آید، و برعکسنمی توانندطبقاتی بطور عينی 

  .طبقاتی آشتی ناپذیرند
  .کسيسم آغاز می شود که در دو جهت عمده سير می کندبر سر همين نکتۀ بسيار مهم و بنيادی تحریف مار

از یکطرف ایدئولوگهای بورژوازی و بویژه خرده بورژوازی هستند که زیر فشار حقایق تاریخی مسلم ناگزیرند اذعان 
کنند که دولت فقط در جائی هست که تضادهای طبقاتی و مبارزۀ طبقاتی هست، ولی سخن مارکس را طوری 

طبق نظر مارکس، اگر آشتی .  طبقات از کار درمی آیدآشتی که در نتيجۀ آن دولت دستگاه "اصالح می کنند"
ولی بزعم پروفسورها و . طبقات ممکن بود، دولت نه می توانست پدید آید و نه می توانست پایدار بماند

ـــ چنين بر می ! پوبليسيستهای خرده بورژوا و کوته بين که اغلب از روی خبرخواهی به مارکس استناد می کنند
 فرمانروائی طبقاتی، دستگاه  دولت دستگاهبه نظر مارکس. آید که اتفاقًا دولت طبقات را آشتی می دهد

است که به این ستمگری صورت قانونی می دهد و " نظمی" یک طبقه بر طبقۀ دیگر و دستگاه ایجاد ستمگری
به نظر سياستمداران خرده . ن طبقات ميکاهدپایه های آنرا محکم می کند و بدین طریق از شدت تصادم ميا

بورژوازی، نظم همانا آشتی ميان طبقات است، نه ستمگری طبقه ای بر طبقۀ دیگر؛ کاهش شدت تصادم 
معنایش آشتی دادن است، نه محروم ساختن طبقات ستمکش از وسایل و شيوه های معين مبارزه در راه 

  . سرنگونی ستمگران
 که مسئله اهميت و نقش دولت درست با تمام عظمت خود تجلی کرد و در عرصه ١٩١٧مثًال در انقالب سال 

) سوسياليست ـ رولوسيونرها(عمل و آنهم عمل بيدرنگ با شرکت توده ها مطرح شد همۀ اس ارها 
" آشتی دادن"یکباره و تمامًا به تئوری خرده بورژوائی ) ۴(و منشویکها ) ٣.) (سوسياليست های انقالبی ـ م(



 

قطعنامه ها و مقاالت بيشمار سياستمداران این هر دو حزب سرتاپا به این . روی آوردند" دولت"ات توسط طبق
دمکراسی خرده بورژوائی هرگز قادر بدرک این نکته . آغشته است" آشتی"تئوری خرده بورژوائی و کوته بينانه 

 نمی تواند) با طبقۀ مخالفش(ود نيست که دولت دستگاه فرمانروائی طبقۀ معينی است که با قطب متقابل خ
چگونگی برخورد اس ارها و منشویکهای ما به مسئلۀ دولت یکی از بارزترین نمودارهائی است . آشتی پذیر باشد

بلکه ) نکته ای که ما بلشویکها هميشه ثابت می کردیم(که نشان می دهد که اینها اصًال سوسياليست نيستند 
  .که عبارات شبه سوسياليستی بکار می برنددمکرات های خرده بورژوائی هستند 

نه این نکته که دولت " از نظر تئوریک. "مارکسيسم بسيار ظریف تر است" کائوتسکيستی"از طرف دیگر، تحریف 
ولی این . دستگاه فرمانروائی طبقاتی است نفی می شود و نه این نکته که تضادهای طبقاتی آشتی ناپذیرند

وشی می شود و آن اینکه اگر دولت محصول آشتی ناپذیری تضادهای طبقاتی است، مطلب از نظر دور یا پرده پ
، پس پيداست که "بيگانه می شود با جامعه پيش بيش از" جامعه جای دارد و مافوقاگر دولت نيروئی است که 

توسط  آن دستگاه قدرت دولتی نيز که بلکه بدون نابودیرهائی طبقۀ ستمکش نه فقط بدون انقالب قهرآميز، 
مارکس این نتيجه گيری را که از . در آن تجسم یافته است، امکان ندارد" بيگانگی"طبقۀ فرمانروا ایجاد شده و این 

نظر تئوریک بخودی خود روشن است، بطوریکه بعدًا خواهيم دید، برپایۀ تحليل تاریخی مشخص وظایف انقالب با 
و تحریف کرده و ما " بدست فراموشی سپرده... "گيری راو کائوتسکی همانا این نتيجه . صراحت تمام کرده است

  .این مطلب را در صفحات بعدی بطور مشروح نشان خواهيم داد
  ـ دسته های ویژه از افراد مسلح، زندانها و غيره٢

وجه تمایز دولت با سازمان ژنتيليس : "...      انگلس در ادامۀ سخنان خود می گوید 
 اوًال تقسيم بندی اتباع دولت بر حسب سرزمين پيشين) دودمانی یا طایفه ای(

  ..."است
می آید و حال آنکه در نتيجۀ مبارزۀ طوالنی با " طبيعی"     این تقسيم بندی بنظر ما 

  .سازمان دودمانی یا طایفه ای پيشين صورت گرفته است
ی دومين وجه تمایز ـــ ایجاد دستگاه قدرت اجتماعی است که دیگر با جمعيت     "... 

این دستگاه . که به صورت نيروی مسلح متشکل می شود مطابقت مستقيم ندارد
قدرت اجتماعی ویژه از آن جهت ضروری است که از هنگام تجزیۀ جامعه به طبقات، 

این قدرت اجتماعی ... دیگر وجود سازمان مسلح خودگردان اهالی محال شده است
 مسلح تشکيل نمی شود بلکه این قدرت تنها از افراد. در هر دولتی وجود دارد

ضمایمی مانند زندان ها و انواع نهادهای اعمال جبر نيز دارد که در جامعه دودمانی از 
  ..."آنها خبری نبود

را که دولت ناميده می شود و از درون جامعه برخاسته است، ولی خود را مافوق آن قرار " نيروئی"انگلس مفهوم 
این نيرو بطور عمده از چه تشکيل شده .  بيگانه می سازد، تشریح می کندمی دهد و بيش از پيش خود را با آن

  .است؟ از دسته های ویژۀ افراد مسلح که زندانها و غيره را در اختيار دارند
ما حق داریم از دسته های ویژۀ افراد مسلح سخن بگوئيم، چونکه قدرت اجتماعی که مختص هر دولت است با 

  ".مطابقت مستقيم ندارد" ،"ن مسلح خودگردان اهالیسازما"جمعيت مسلح یعنی با 
انگلس مثل همۀ متفکران بزرگ انقالبی می کوشد توجه کارگران آگاه را درست به نکته ای معطوف دارد که برای 
بينش عاميانه رایج کمتر از همه شایان توجه و بيشتر از همه عادی به نظر می رسد و با خرافاتی نه تنها پایدار 

ارتش دائمی و پليس افزار عمدۀ نيروی قدرت .  توان گفت متحجر مهر تقدیس بر آن زده شده استبلکه می
  دولتی هستند ـــ مگر جز این هم می تواند باشد؟

از نظر اکثریت عظيم اروپائيان پایان سدۀ نوزدهم که روی سخن انگلس با آنان بود و خودشان در هيچ انقالب بزرگ 
برای آنها بکلی نامفهوم بود که . نرا ندیده بودند، البته که جز این نمی توانست باشدشرکت نکرده و از نزدیک آ

یعنی چه؟ در برابر این پرسش که تشکيل دسته های خودویژه افراد " سازمان مسلح خودگردان اهالی"این 
، برای چه ضرورت که خود را مافوق جامعه قرار می دهند و با آن بيگانه می پندارند) پليس، ارتش دائمی(مسلح 

پيدا کرد عامی کوته نظر اروپای غربی یا روسی ميل دارد به کمک یکی دو جمله که از اسپنسر یا ميخایلوفسکی 
  .بعاریت می گيرد و با استناد به بغرنج شدن زندگی اجتماعی و تفکيک وظایف و غيره پاسخ گوید

می کند، در حاليکه نکتۀ عمده و اساسی جلوه می کند و آدم عامی را خوب خواب " علمی"چنين استنادی 
  .یعنی تجزیۀ جامعه به طبقات متخاصم آشتی ناپذیر را پوشيده می دارد

با سازمان بدوی گلۀ " سازمان مسلح خودگردان اهالی"اگر چنين تجزیه ای صورت نمی گرفت وجه تمایز 
 انسانهایی که جوامع دودمانی را پدید بوزینگانی که چوب بدست می گرفتند یا با سازمانهای انسان های اوليه یا

  .می آوردند بغرنج شدن آن و سطح باالی تکنيک آن و غيره می شد، ولی وجود چنين سازمانی امکان داشت
علت عدم امکان چنين سازمانی آن است که جامعۀ دوران تمدن  به طبقات متخاصم ضمنًا متخاصم آشتی ناپذیر 

. داشته باشند کار به مبارزۀ مسلحانه ميان آنها می انجاميد" خودگردان "تجزیه شده است که اگر سازمان مسلح
دولت تشکيل می شود، نيروی ویژه، دسته های ویژۀ افراد مسلح بوجود می آید، و هر انقالب با درهم شکستن 

م می دستگاه دولت مبارزۀ طبقاتی آشکار را بما نشان می دهد و علنًا بما نشان می دهد که چگونه طبقۀ حاک
 را بوجود آورد و طبقۀ ستمکش سعی دارد خویشکوشد دوباره دسته های ویژه ای از افراد مسلح خدمتگزار 

  .سازمان جدیدی از این نوع ایجاد کند که خدمتگزار استثمارشوندگان باشد نه استثمارگران
د که هر انقالب بزرگی آنرا انگلس در عباراتی که از او نقل قول شد از نظر تئوریک آن مسئله ای را مطرح می کن

در عرصۀ عمل، آنهم با شرکت توده های وسيع با وضوح تمام در برابر ما مطرح می سازد که همانا مسئلۀ 
خواهيم دید که . است" سازمان مسلح خودگردان اهالی"افراد مسلح و " ویژه"مناسبات متقابل ميان دسته های 

  .پا و روسيه چه تصویر مشخصی پيدا می کنداین مسئله با تجربه و آزمون انقالبهای ارو



 

  .ولی برگردیم به سخنان انگلس
انگلس خاطرنشان می کند که گاه مثًال در برخی از مناطق آمریکای شمالی این قدرت اجتماعی ضعيف است 

سخن بر سر استثناء نادر در جامعۀ سرمایه داری و نيز بر سر مناطقی از آمریکای شمالی در دوران ماقبل (
، ولی بطور کلی این قدرت اجتماعی افزایش )مپریاليستی آنست که کلنيست های آزاد در آنجا اکثریت داشتندا

  :می یابد
همزمان با تشدید تضادهای طبقاتی درون کشور و همزمان با بزرگتر و پرجمعيت "...

به اروپای کنونی . شدن کشورهای همجوار قدرت اجتماعی نيز ازدیاد پيدا می کند
کنيد که در آن مبارزۀ طبقاتی و رقابت در کشورگشایی قدرت اجتماعی را به نگاه 

  ...".چنان پایه ای رسانده است که بيم آن می رود تمام جامعه و حتی دولت را ببلعد
تاریخ آخرین پيشگفتار انگلس شانزدهم ژوئن . این سطور در اوایل سالهای نود قرن گذشته نوشته شده است

آن زمان گذار به مرحلۀ امپریاليسم، هم به مفهوم سلطۀ کامل تراستها و هم بمفهوم قدرت در .  است١٨٩١سال 
مطلق بانکهای بزرگ و هم به مفهوم سياست استعماری گسترده و غيره ـــ در فرانسه تازه آغاز شده بود و در 

ی بلند به پيش برداشت، گام" رقابت در کشورگشایی"از آن پس . آمریکای شمالی و آلمان از آن هم ضعيف تر بود
یعنی دول بزرگ " کشورگشایان رقيب"خاصه از آن جهت که در آغاز دهۀ دوم قرن بيستم کرۀ زمين کامًال ميان این 

طی این مدت تسليحات جنگی و نيروی دریایی بی اندازه افزایش یافته و قدرت دولتی درنده . غارتگر تقسيم شد
 که هدفش استقرار سلطۀ انگليس یا آلمان بر جهان و ١٩١٧ ـ ١٩١۴لهای و آزمند در طول این جنگ غارتگرانۀ سا

  .که کار را بفالکت کامل نزدیک ساخته است" بلعيده"تقسيم غنایم است، همۀ نيروهای جامعه را چنان 
را بعنوان یکی از مهمترین وجوه تمایز سياست " رقابت در کشورگشایی" توانست ١٨٩١انگلس حتی در سال 

 ـ ١٩١۴رهای بزرگ خاطرنشان سازد، ولی فرومایگانی از اردوگاه سوسيال شوینيسم در سالهای خارجی کشو
، در دورانی که همين رقابت بمراتب شدیدتر شده و جنگ امپریاليستی را بوجود آورده است دفاع از منافع ١٩١٧

و نظایر " دفاع از جمهوری و انقالب"، "دفاع از ميهن"را در لفافۀ جمالتی دربارۀ  " خویش"غارتگرانه بورژوازی کشور 
  .آنها می پوشانند

  ـ دولت ــ افزاری برای استثمار طبقۀ ستمکش است٣
برای تأمين هزینۀ نگهداری قدرت حاکمه اجتماعی ویژه ای که مافوق جامعه قرار دارد، ماليات ها و وام های 

  .دولتی الزم و ضرور است
 که از قدرت حاکمه اجتماعی و حق اخذ دیوانساالران: "...      انگلس می نویسد

حرمت آزادانه .  جامعه قرار می گيرندمافوقماليات برخوردارند بعنوان مقامات جامعه، 
و داوطلبانه ای که برای مقامات جامعه دودمانی قایل بودند، اکنون دیگر برای اینان 

قدس و قوانين خاصی دربارۀ ... حتی اگر هم می توانستند کسب کنند کافی نيست
بيش از هر مقام " بيمقدارترین مأمور پليس. "مصونيت دیوانساالران وضع می شود

دارد و حال آنکه حتی بزرگترین مقام نظامی دولت دوران " وجهه"جامعۀ دودمانی 
جامعه " احترام تحميل نشده و مسلم"تمدن می تواند بر رئيس دودمان که از 

  ."برخوردار است رشک ببرد
 وضع ممتاز دیوانساالران که مقامات دستگاه قدرت دولتی را تشکيل می دهند، مطرح شده در اینجا مسئله

جامعه قرار می دهد؟ ما مافوق نکته عمده ای که در آن تصریح می گردد این است که چه عاملی آنانرا . است
 کائوتسکی در  عمًال چگونه حل می شد و١٨٧١خواهيم دید که این مسئلۀ تئوریک توسط کمون پاریس در سال 

  . چگونه بشيوۀ ارتجاعی روی آن پرده کشيده است١٩١٢سال 
از آنجا که پيدایش دولت از نياز به مهار کردن تناقض موجود ميان طبقات ناشی "...

شده و در عين حال دولت در گيرودار تصادم ميان این طبقات پدید آمده است، لذا 
ی است که در عرصه اقتصاد برطبق قاعدۀ عمومی دولت نيرومندترین  طبقه ا

فرمانرواست و این طبقه بياری دولت در عرصه سياست نيز به طبقۀ فرمانروا مبدل 
می شود و بدین طریق وسایل تازه ای برای سرکوب و استثمار طبقۀ ستمکش 

نه تنها دولت دوران باستان و دولت فئودالی، دستگاه استثمار ..." بدست می آورد
دولت انتخابی امروزین "چنين بودند بلکه .) رعایا مملوک ـ م (بردگان و دهقانان سرف

ولی در موارد استثنایی ادواری . نيز افزار استثمار کار مزدوری به دست سرمایه است
پيش می آید که ميان نيروهای طبقات مبارز چنان توازنی برقرار می گردد که قدرت 

ی آنان چند صباحی استقالل معين دولتی در برابر هر دو طبقه و ظاهرًا بعنوان ميانج
، بناپارتيسم در ١٨ و ١٧چنين بود سلطنت مطلقه در قرنهای ..." بدست می آورد

  .دوران امپراتوری اول و دوم فرانسه و دوران بيسمارک در آلمان
ما نيز بنوبۀ خود اضافه می کنيم که چنين است دولت کرنسکی در جمهوری روسيه پس از اقدام به پيگرد 

 ناتوان شده اند و دیگرتاریای انقالبی در لحظه ای که شوراها به برکت رهبری دمکراتهای خرده بورژوائی پرول
  . نيرویش بدان حد نرسيده است که خود مستقيمًا بساط آنها را برچيندهنوزبورژوازی 

ثروت قدرت خود را بطور "در جمهوری دمکراتيک :      سپس انگلس می نویسد 
رشوه "یعنی اوًال از طریق " عوض از راه مطمئن تر اعمال می کندغيرمستقيم و در 

" اتحاد ميان دولت و بورس"و ثانيًا از طریق ) آمریکا" (دهی مستقيم بکارمندان دولت
  ).فرانسه و آمریکا(

سيلۀ امروز هر جمهوری دمکراتيک  را که در نظر بگيریم می بينيم که در آنها امپریاليسم و سلطۀ بانکها، این دو و
مثًال وقتی در . و به فن خارق العاده ای مبدل کرده اند" ترقی داده"دفاع از قدرت مطلق ثروت و اعمال این قدرت را 



 

همان نخستين ماههای برقراری خمهوری دمکراتيک در روسيه و می توان گفت در ماه عسل وصلت اس ارها و 
آقای پالچينسکی در تمام اقدامات مربوط به مهار با بورژوازی در دولت ائتالفی، " سوسياليست"منشویک های 

کردن سرمایه داران و جلوگيری از غارتگری و خزانه دزدی آنان در عرصۀ سفارشهای نظامی، کارشکنی می کرد و 
" پاداش"، سرمایه داران بعنوان )که البته پالچينسکی دیگری همانند خود او جایش را گرفت( هنگام ترک وزارت 
 هزار روبل بوی محول کردند، ــ این امر را به چه چيز باید تعبير کرد؟ به رشوه دهی ١٢٠ساالنۀ شغلی با حقوق 

به مناسبات دوستانه؟ چرنوف ها، تسرتلی " فقط"مستقيم یا غيرمستقيم؟ به اتحاد ميان دولت و سندیکاتها یا 
ميليونرهای " مستقيم"نها متحدین ها، آوکسنتيف ها و اسکوبلف ها در این ميان چه نقشی ایفاء می کنند؟ ـــ آ

  خزانه دزد هستند یا فقط متحدین غيرمستقيم آنها؟
 که  به برخی نقایص مکانيسم بيشتر قابل اطمينان استدر جمهوری دمکراتيک از آن جهت " ثروت"قدرت مطلق 

يک جمهوری دمکرات. سياسی یعنی به غشاء سياسی زشتی که سرمایه داری را می پوشاند وابسته نيست
برای سرمایه داری بهترین غشاء سياسی ممکن است و از این رو سرمایه پس از بدست آوردن این بهترین غشاء 

قدرت خود را بر پایه ای آنچنان محکم و مطمئن مستقر ) توسط پالچينسکی ها، چرنوف ها، تسرتلی ها و شرکاء(
جمهوری دمکراتيک بورژوائی نميتواند آنرا متزلزل  تغيير و تبدیل افراد و نهادها و احزاب در هيچگونهمی سازد که 

  .سازد
این نکته را هم باید خاطر نشان ساخت که انگلس حق انتخاب همگانی را با نهایت صراحت افزار فرمانروائی 
بورژوازی می نامد و در حاليکه آشکارا تجربۀ طوالنی سوسيال دمکراسی آلمان را در نظر دارد می گوید حق 

  :ی عبارت است ازانتخاب همگان
بيش از این چيزی از آن عاید نمی شود و با . نمودار رشد و بلوغ طبقۀ کارگر     "

  ".وجود دولت امروزین هرگز چيزی بيش از این نخواهد بود
دمکراتهای خرده بورژوائی از نوع اس ارها و منشویکهای ما و همچنين برادران تنی آنها یعنی همۀ سوسيال 

انتظار دارند و " بيش از این"رتونيست های اروپای غربی از حق انتخاب همگانی چيزی شوینيست ها و اپو
می تواند نمودار واقعی ارادۀ " در دولت امروزین"خودشان به این اندیشۀ نادرست که گویا حق انتخاب همگانی 

  .می کننداکثریت زحمتکشان باشد و تحقق آنرا تضمين کند، باور دارند و آنرا به مردم نيز تلقين 
ما در اینجا می توانيم فقط این اندیشۀ دروغين را یادآور شویم، فقط به این نکته اشاره کنيم که احزاب سوسيال 

در کار تبليغی و آژیتاسيونی خود سخنان کامًال روشن، دقيق و مشخص انگلس را ) یعنی اپورتونيستی" (رسمی"
تمام " امروزین"ح نظریات مارکس و انگلس دربارۀ دولت در صفحات بعدی ضمن تشری. در هر قدم تحریف می کنند

  .نادرستی این اندیشه را که انگلس خط بطالن بر آن کشيده است، به تفصيل روشن خواهيم ساخت
نتيجۀ عمومی نظریات .) ــ م" منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت"در کتاب (انگلس در مشهورترین اثر خود 

  :خود را تشریح می کند
جوامعی بودند که بدون دولت زندگی می . پس دولت از ازل وجود نداشته است   "  

در مرحلۀ معينی از رشد و تکامل . کردند و از دولت و قدرت دولتی خبری هم نداشتند
اقتصادی که الزامًا با تجزیۀ جامعه به طبقات همراه بود، پيدایش دولت بعلت این 

گامهای سریع به مرحله ای از تکامل توليد نزدیک اکنون ما با . تجزیه ضرورت پيدا کرد
می شویم که در آن وجود این طبقات نه تنها ضرورت خود را از دست داده است بلکه 

طبقات به حکم همان الزامی که در گذشته . به مانع مستقيم توليد مبدل می شود
مًا از بين خواهد با از بين رفتن طبقات دولت نيز الزا. پدید آمدند، از ميان خواهند رفت

جامعه ای که توليد را بر بنياد اشتراک آزاد و برابر مولدین، تجدید سازمان خواهد . رفت
کرد، تمام ماشين دولتی را بجائی که آنزمان جای واقعی برایش خواهد بود، یعنی به 

  ".موزۀ آثار عهد عتيق به کنار چرخ نخ ریسی و تبر مفرغی خواهد فرستاد
ولی حتی زمانی . ریات تبليغی و آزیتاسيونی سوسيال دمکراسی امروزین کمتر نقل می شوداین سخنان در نش

هم که این نقل قول مشاهده می گردد به صورتی است که گوئی در برابر شمایلی سجده می کنند یعنی برای 
تمام ماشين فرستادن "ادای رسمی احترام به انگلس و بدون اندک زحمت تعمق در این نکته که با اقدام به 

حتی . ، چه عرصۀ گسترده و چه مضمون عميقی برای انقالب در نظر گرفته می شود"دولتی بموزۀ آثار عهد عتيق
  .اغلب بنظر نميرسد که مفهوم آنچه که انگلس آنرا ماشين دولتی می نامد درک شده باشد

  
  دولت و انقالب قهرآميز" زوال"ـ ۴
  

نان شهرت وسيعی برخوردار است، چنان پشت هم به آن استناد می دولت از چ" زوال"سخنان انگلس دربارۀ 
شود و کنه شيوۀ رایج جعل اپورتونيستی مارکسيسم را چنان برجسته و روشن نشان می دهد که جا دارد به 

  :ما تمام قسمتی را که این سخنان از آن برداشته شده است نقل می کنيم . تفصيل مورد بررسی قرار گيرد
ریا قدرت دولتی را بدست می گيرد و نخست وسایل توليد را به تملک پرولتا     "

ولی با این ترتيب خود را نيز بمثابۀ آنچه که پرولتاریا نام دارد نابود . دولت درمی آورد
می سازد، بدین معنی که همۀ تفاوتهای طبقاتی و تناقض های طبقاتی و بهمراه آن 

 جامعه ای که تا کنون وجود داشته و حاال .دولت را نيز بمثابه دولت نابود می سازد
هم وجود دارد و در مجرای تناقض های طبقاتی سير می کند، دولت یعنی سازمان 
طبقۀ استثمارگر را برای حفظ شرایط خارجی امور توليدی این طبقه و به عبارت دیگر 
به ویژه برای واداشتن جبری طبقۀ استثمارشونده به تحمل شرایط سرکوبی که 

الزم داشته ) بردگی، سرواژ، کارمزدی(ۀ معين توليد در هر مورد ایجاب ميکرده شيو



 

دولت نماینده رسمی سراسر جامعه بصورت یک سازمان نمایان برای همگان . است
بود، ولی دولت فقط بدان جهت و در حدودی چنين بود که به طبقه ای تعلق داشت 

: دۀ تمام جامعه عرضه می داشت که در دوران سلطۀ خود فقط خود را بعنوان نماین
در دوران باستان به طبقه برده داران ـــ شهروندان کشور، در قرون وسطی به طبقۀ 

وقتی دولت سرانجام به نمایندۀ . اعيان و اشراف فئودال و در دوران ما به بورژوازی
از هنگامی که در جامعه . واقعی تمام جامعه مبدل گردد، خود را زاید خواهد ساخت

يچ طبقه ای باقی نماند که سرکوبی اش الزم باشد، از هنگاميکه فرمانروائی ه
طبقاتی و مبارزه برای حفظ موجودیت فردی یعنی مبارزۀ ناشی از وجود هرج و مرج 
کنونی در عرصۀ توليد و به همراه آن، تصادمات و تندرویهای ناشی از این مبارزه از 

دن خواهد ماند و نه به قدرت ویژه برای ميان برود، دیگر نه چيزی برای سرکوب کر
نخستين اقدامی که دولت با دست زدن به . سرکوب یعنی به دولت نيازی خواهد بود

آن نقش نمایندۀ واقعی تمام جامعه را ایفاء خواهد کرد یعنی تصاحب وسایل توليد 
. بنام جامعه، در عين حال آخرین عمل مستقل آن در نقش ویژه دولت خواهد بود

قت دیگر دخالت قدرت دولتی در عرصۀ مناسبات اجتماعی یکی بعد از دیگری زاید آنو
حکومت بر افراد جای خود را به . می شود و چنين دخالتی خودبخود فروکش می کند
بلکه " برانداخته نمی شود"دولت . حکومت بر اشياء  و رهبری امور توليد می دهد

 که برای زمان معينی بعنوان یک وسيلۀ را" دولت آزاد خلق"اصطالح . زوال می پذیرد
تبليغاتی توجيه موقت داشت، ولی در آخرین تحليل فاقد پایۀ علمی است، با توجه 

و با توجه بهمين نکته می توان خواست کسانی را . به این نکته می توان ارزیابی کرد
ا که آنارشيست ناميده می شوند و می گویند دولت را باید در ظرف همين امروز ت

واژگون ساختن دانش  بوسيله " . "آنتی دورینگ"از کتاب " (فردا برانداخت ارزیابی کرد
  ). چاپ سوم آلمانی٣٠٣ ــ ٣٠١، ص ــ " آقای یوگنی دورینگ 

بدون ترس از اشتباه  می توان گفت از اين مبحث انگلس که مشحون از انديشه های گرانبهاست تنها چيزی که 
 دمکرات واقعا عائد انديشه سوسياليستی شده است اين است که دولت طبق در احزاب کنونی سوسياليست

زدن سر و ته  " ملغی می گردد"و حال آنکه طبق تعليمات آنارشيستی دولت " زوال می يابد"نظر مارکس 
فقط یک تصور مبهم " تفسيری"زیرا در چنين . مارکسيسم به اين نحو معنايش تنزا آن به مرحله اپورتونيسم است

ربارۀ تغيير تدریجی، آهسته و یکنواخت یعنی تغييری بدون هرگونه جهش و طوفان و بدون انقالب باقی می ماند د
دولت به مفهوم رایج و متداول عامه و اگر چنين اصالحی جایز باشد به مفهوم گسترده آن، بيشک " زوال. "و بس

  .اگر نفی انقالب نباشد پرده کشيدن بروی آنست
ناهنجارترین تحریف مارکسيسم  و فقط بسود بورژوازی است و از " تفسيری"ه نماند که چنين ولی ضمنًا ناگفت

سخنان " نتيجه گيری"لحاظ تئوریک مبتنی بر فراموشی مهمترین نکات و مالحظاتی است که حتی  در بخش 
  .انگلس که ما تمام آنرا نقل کردیم ذکر شده است

دولت را نيز بمثابۀ دولت " گوید پرولتاریا با بدست گرفتن قدرت دولتی انگلس در همان آغاز این سخنان می. اوًال
معموًال آنرا یا بکلی نادیده می گيرند و یا چيزی ". مرسوم نيست"تفکر دربارۀ معنای این سخن ". نابود می سازد

گترین انقالبهای اما این سخن در واقع بيان کوتاه تجربۀ یکی از بزر. انگلس می شمارند" نقطۀ ضعف هگلی"از نوع 
.  پاریس است که ما در جای خود به تفصيل آنرا بررسی خواهيم کرد١٨٧١پرولتری یعنی تجربۀ کمون سال 

 به نيروی انقالب پرولتری سخن می گوید و حال آنکه در سخنان بورژوازیدولت " نابودی"انگلس در واقع اینجا از 
انگلس بر .  انقالب سوسياليستی در نظر داردپس از را ریپرولتمربوط به زوال، بازمانده های دستگاه دولتی 

آنچه پس از ". نابود می شود"نمی پذیرد بلکه بدست پرولتاریا در جریان انقالب " زوال"آنست  که دولت بورژوازی 
  .انقالب زوال می پذیرد، دولت پرولتری یا نيمه دولت است

ریف خيلی عالی و بسيار عميق کامًال صراحت دارد و از آن این تع. است" نيروی ویژه برای سرکوب"دولت . ثانيًا
پرولتاریا بدست بورژوازی، برای سرکوب ميليونها انسان زحمتکش " قدرت ویژه برای سرکوب"چنين برمی آید که 

دیکتاتوری (بورژوازی بدست پرولتاریا " قدرت ویژه برای سرکوب"بدست یک مشت ثروتمند باید از بين برود و 
تصاحب وسایل توليد " عمل"همين است و " نابودی دولت بمثابۀ دولت"معنای . باید جایگزین آن گردد) اپرولتاری

با ) بورژوازی" (قدرت ویژه" تعویض  یک اینگونهو بخودی خود بدیهی است که .  بنام جامعه به همين معناست
  .گيردانجام " زوال"بهيچوجه نمی تواند بصورت ) پرولتاریا(دیگر " نيروی ویژه"

سخن می گوید، بطور کامًال روشن و " فروکش کردن"و حتی رساتر و فصيح تر از " زوال"آنجا که انگلس از . ثالثًا
 انقالب پس ازیعنی دوران " اقدام دولت به تصاحب وسایل توليد بنام همۀ جامعه "پس ازصریح دوران 

در آن زمان کاملترین نوع دمکراسی " دولت"همه می دانيم که شکل سياسی . سوسياليستی را در نظر دارد
ولی به فکر هيچيک از اپورتونيستها که مارکسيسم را بيشرمانه تحریف می کنند حتی خطور نمی کند که . است

ولی . این حرف در نظر اول عجيب می نماید.  استدمکراسی" زوال"و " فروکش کردن"منظور انگلس در اینجا 
 دولت است و  نيزست که در این نکته تعمق نکرده باشند که دمکراسیا" نامفهوم"مطلب تنها برای کسانی 

دولت بورژوازی  یعنی دمکراسی تمام و . بنابراین وقتی دولت از ميان برود، دمکراسی هم از ميان خواهد رفت
  ".زوال پذیرد"کمال فقط می تواند 

 بطور مشخص توضيح می دهد که این بالفاصله" زوال دولت"انگلس پس از طرح حکم معروف خود دربارۀ . رابعًا
زوال "ضمنًا در سخنان انگلس آن نکته از حکم مربوط به . حکم هم عليه اپورتونيستهاست و هم آنارشيست ها

  .که عليه اپورتونيستها متوجه گردیده، در جای اول قرار داده شده است" دولت



 

 نفر نمی ٩٩٩٠دولت را خوانده یا شنيده اند،  " لزوا" هزار نفری که موضوع ١٠با اطمينان می توان گفت که از هر 
.  استنساخته عليه آنارشيست ها متوجه تنهادانند یا بياد ندارند که انگلس نتيجه گيری های خود را از این حکم 

یعنی چه و چرا حمله به این شعار " دولت آزاد خلق"از ده نفر بقيه نيز به احتمال قوی نه نفر نمی دانند که 
آموزش سترگ انقالبی اینطور نامرئی قلب ! تاریخ را اینطور می سازند. مله به اپورتونيستها نيز هستمتضمن ح

نتيجه گيری برضد آنارشيست ها هزاران بار تکرار . ماهيت پيدا  می کند و به بينش عاميانه و رایج مبدل می گردد
زها رسوخ داده شده و جان سختی شده و به ابتذال کشانده و بشيوه های بسيار سطحی و عاميانه در مغ

فراموش کرده "ولی نتيجه گيری برضد اپورتونيست ها را مسکوت گذاشته اند و . خرافات را کسب کرده است
  "!اند

در . ـــ خواست برنامه ای و شعار رایج سوسيال ـ دمکراتهای آلمان در سالهای دهۀ هفتاد بود" دولت آزاد خلق"
چون در . خرده بورژوامنشانۀ مفهوم دمکراسی هيچ مضمون سياسی وجود ندارداین شعار جز وصف پرآب و تاب 

برای "این شعار بطور علنی به جمهوری دمکراتيک اشاره می شد انگلس در این حدود حاضر بود از نظر تبليغاتی 
 را آرایش ولی این شعار جنبۀ اپورتونيستی داشت، زیرا نه تنها دمکراسی بورژوائی". موجه شمارد"آنرا " مدتی

ما . می داد بلکه نشانگر عدم درک مفهوم انتقاد سوسياليستی از هرگونه دولت بمعنای کلی و اعم نيز بود
هوادار جمهوری دمکراتيک هستيم، زیرا در نظام سرمایه داری این نوع جمهوری برای پرولتاریا بهترین شکل دولت 

يک ترین جمهوری بورژوایی نيز خلق نصيبی جز بردگی است، ولی ما حق نداریم فراموش کنيم که حتی در دمکرات
 دولتی هرگونهاز این رو . طبقۀ ستمکش است" قدرت ویژه برای سرکوب"و آنگهی، هرگونه دولتی . مزدوری ندارد

مارکس و انگلس این نکته را در سالهای دهۀ هفتاد بارها به رفقای حزبی خود توضيح .  خلقی استغير آزاد و غير
  ).۵(داده اند 
در آن اثر انگلس که بحث مربوط به زوال دولت را همه از آن بياد دارند بحثی دربارۀ اهميت انقالب قهرآميز . خامسًا
اما . ارزیابی تاریخی نقش این انقالب در بيانات انگلس به مدح و ثنای واقعی انقالب قهرآميز بدل می شود. هست

اليست امروزین سخن گفتن و حتی تفکر دربارۀ این اندیشه ، در احزاب سوسي"کسی بياد ندارد"این مطلب را 
مرسوم نيست، این اندیشه ها در کارهای تبليغی و آژیتاسيون روزمره ای که ميان توده ها انجام می گيرد 

دولت پيوند ناگسستنی دارند و کل " زوال"هيچگونه نقشی ایفاء نمی کنند و حال آنکه این اندیشه ها با اندیشۀ 
  . ماهنگی را با آن تشکيل می دهندواحد و ه

  :و اینک سخنان انگلس 
نيز ایفاء ) "سوای نقش عامل شر" (اینکه اعمال قهر در تاریخ نقش دیگری     "... 

می کند که نقش انقالبی است، اینکه اعمال قهر، طبق گفته مارکس، در هر جامعۀ 
اینکه اعمال قهر باشد نقش ماما را ایفاء می کند، ) ۶(کهنه ای که آبستن نو 

افزاریست که جنبش اجتماعی به کمک آن راه خود را هموار می سازد و اشکال 
سياسی متحجر و مرده را درهم می شکند ـــ دربارۀ این نکات عمومًا کلمه ای هم 

او فقط با آه و ناله چنين پيش آمدی را ممکن . در کتاب آقای دورینگ پيدا نمی شود
ختن نظام اقتصادی استثمارگر شاید هم اعمال قهر الزم می شمارد که برای براندا
زیرا هرگونه اعمال قهر کسانی را که بدان متوسل می ! آید، البته با کمال تأسف

و این سخن با وجود آن . شوند بگفتۀ ایشان به انحطاط اخالقی دچار می سازد
ای به ارمغان اعتالی اخالقی و فکری مسلکی بلندپایه ای که هر انقالب پيروزمندانه 

این سخن در آلمان یعنی در کشوری عنوان می شود ! آورده است، عنوان می شود
که تصادم قهرآميز، تصادمی که شاید حتی به خلق تحميل هم شود الاقل این مزیت 
را خواهد داشت که روحيه چاکرمنشی را که به سبب اهانتهای دوران جنگ سی 

آنوقت این . ده است از ميان خواهد برددر ضمير و روان ملی رسوخ کر) ٧(ساله 
شيوۀ تفکر رهبانی، ظلمانی، پژمان و ناتوان جرئت دارد خود را به انقالبی ترین حزبی 

، بخش دوم، ١٩٣چاپ سوم آلمانی، ص " (که در تاریخ بی نظير است عرضه دارد؟
  ).٨) (پایان فصل چهارم

 یعنی تا هنگام مرگ خود پيوسته به سوسيال ١٨٩۴سال  تا ١٨٧٨این مدح انقالب قهرآميز را که انگلس از سال 
  دولت در قالب یک آموزش جمع کرد؟" زوال"دمکراتهای آلمان یادآور می شد چگونه می توان با تئوری 

انجام می گيرد، بدین معنی که بدون پيگيری در هيچ نظریۀ ) التقاط ــ م(جمع این دو معموًال به کمک اکلکتيسم 
گاه به یک مطلب و گاه به مطلب ) یا برای خوشایند خداوندان مکنت(به سفسطه، بدلخواه مشخص یا با توسل 

بدینسان . را در ردۀ اول ميگذارند" زوال"دیگر ميپردازند و ضمنًا در نودونه درصد موارد و شاید هم بيشتر، همان 
 مجاز سوسيال دمکراتيک اکلکتيسم جایگزین دیالکتيک می شود و این شيوۀ برخورد به مارکسيسم در نشریات

این پدیده که در آن اکلکتيسم جایگزین دیالکتيک می شود، . زمان ما عادی ترین و رایج ترین پدیده شده است
بهنگام قلب . البته تازگی ندارد، چنين پدیده ای حتی در تاریخ فلسفه کالسيک یونان نيز دیده می شد

 ها آنست که اکلکتيسم را جایگزین دیالکتيک سازند، چونکه اپورتونيستی مارکسيسم آسان ترین راه فریب توده
این عمل موجب رضای کاذب می گردد و چنين وانمود می سازد که گویا تمام جوانب روند تکامل، تمام گرایشهای 
تکامل و تمام تأثيرات متضاد و غيره در نظر گرفته می شود و حال آنکه عمًال به هيچگونه درک جامع و انقالبی 

  .د تکامل اجتماعی نمی انجامدرون
قبًال گفتيم و در شرح بعدی با تفصيل بيشتر نشان خواهيم داد که آموزش مارکس و انگلس دربارۀ ناگزیری انقالب 

 از طریق نمی تواند) دیکتاتوری پرولتاریا(تبدیل این دولت به دولت پرولتری . قهرآميز به دولت بورژوازی مربوط است
مدحی که . ین امر برطبق قاعده عمومی تنها به نيروی انقالب قهرآميز ميسر خواهد بودصورت گيرد، ا" زوال"

و " فقر فلسفه"پایان کتاب (انگلس از انقالب کرده است و با بيانات مکرر مارکس در این باره مطابقت دارد ــ 



 

الم شده است بياد بياوریم؛ را که ناگزیری انقالب قهرآميز در آنها با سرفرازی و آشکارا اع" مانيفست کمونيست"
 یعنی تقریبًا سی سال پس از آن دو اثر نوشته شده و مارکس در آن ١٨٧۵انتقاد از برنامۀ گتا را که در سال 
ــ راستی، این مدح بهيچوجه ناشی از ) را سخت می کوبد بياد بياوریم) ٩(ماهيت اپورتونيستی این برنامه 

 و همانا با چنين چنينضرورت تربيت منظم توده ها با . جویانه نيست، سخن پردازی یا ژست مناقشه "شيفتگی"
بازتاب خيانت .  آموزش مارکس و انگلس را تشکيل می دهدسراسرنظریه دربارۀ انقالب قهرآميز، اساس و پایۀ 

جریانهای کنونی مسلط سوسيال  شوینيستی و کائوتسکيستی به آموزش مارکس و انگلس را با وضوح خاصی 
  .کار تبليغی و این کار آژیتاسيونی می توان مشاهده کرداین وشی در فرام

نابودی دولت پرولتری که دال . دولت پرولتری را بدون انقالب قهرآميز نمی توان جایگزین دولت بورژوائی ساخت
  .ميسر نخواهد بود" زوال"برنابودی هرگونه دولتی است جز از طریق 
 بررسی چگونگی هر وضع انقالبی معين و برپایۀ تحليل درس های ناشی مارکس و انگلس این نظریات را از طریق

ما نيز حاال به بررسی همين بخش از آموزش . از تجربه هر انقالب معين بطور مفصل و مشخص تکامل داده اند
  .آنان که بيشک مهمترین بخش آنست می پردازیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ٢فصل 
  تجربۀ.  و انقالبدولت

  ١٨۵١ ــ ١٨۴٨سالهای 
  ـ آستانۀ انقالب١

درست در آستانه انقالب " مانيفست کمونيست"و " فقر فلسفه"نخستين آثار مارکسيسم نضج یافته ـــ کتاب 
ازاین رو ما در این آثار عالوه بر بيان اصول کلی مارکسيسم، بازتاب معينی از .  پا بعرصۀ وجود نهاده اند١٨۴٨سال 

ضع انقالبی مشخص آن دوران را نيز احساس می کنيم، و بهمين جهت اصلح خواهد بود که کار را از بررسی و
 دربارۀ دولت بيان ١٨۵١ ـ ١٨۴٨نکاتی که مؤلفين این آثار اندک زمانی پيش از نتيجه گيری خود از تجربۀ سالهای 

  .داشته اند آغاز کنيم
طبقۀ کارگر در جریان رشد و  : "...می نویسد" فقر فلسفه"     مارکس در کتاب 

تکامل بجای جامعه کهنه بورژوائی چنان اجتماعی بپا می دارد که طبقات و تناقض 
ميان آنها را از بين می برد و دیگر هيچ قدرت صرفًا سياسی وجود نخواهد داشت، 
چونکه قدرت سياسی چيزی نيست جز بازتاب رسمی تناقض ميان طبقات درون 

  )١٨٨۵ چاپ آلمانی سال ١٨٢ص " (یجامعۀ بورژوای
نگاشته اند و مقایسۀ " مانيفست کمونيست" در ١٨۴٧شرحی که مارکس و انگلس چند ماه بعد در نوامبر سال 

  :آن با بيان کلی اندیشۀ فوق دربارۀ از ميان رفتن دولت پس از نابودی طبقات، بسيار آموزنده است 
 پرولتاریا، جنگ داخلی کم و بيش نهان ما ضمن تشریح کلی ترین مراحل رشد     "...

درون جامعه کنونی را تا لحظه ای که این جنگ به انقالب عيان و آشکار بدل می 
شود و پرولتااریا با سرنگون ساختن قهری بورژوازی حکومت خود را برپا می دارد 

  ...دنبال کردیم
" ریا به طبقۀ فرمانرواقبًال دیدیم که نخستين گام انقالب کارگری تبدیل پرولتا     ...

و بدست آوردن ) " ارتقاء پرولتاریا بمقام طبقۀ فرمانروا: بمعنای تحت اللفظی (
  .دمکراسی است

     پرولتاریا از فرمانروائی سياسی خویش برای آن استفاده خواهد کرد که تمام 
 سرمایه را گام بگام از چنگ بورژوازی بيرون کشد و تمام وسایل توليد را در دست
دولت یعنی پرولتاریای متشکل بصورت طبقۀ فرمانروا متمرکز سازد و مقدار نيروهای 

 چاپ هفتم آلمانی ٣٧ و ٣١ص " (مولده را با سرعتی هر چه بيشتر افزایش دهد
  ).١٩٠۶سال 

دیکتاتوری "در اینجا با بيان یکی از درخشان ترین و مهمترین ایده های مارکسيسم دربارۀ دولت یعنی با ایدۀ 
و نيز با تعریف دولت که بسيار شایان ) اصطالحی که مارکس و انگلس پس از کمون پاریس بکار برده اند" (پرولتاریا

دولت یعنی پرولتاریای . "مارکسيسم بشمار می رود روبرو هستيم" سخنان فراموش شدۀ"توجه است و ایضًا از 
  ".متشکل بصورت طبقۀ فرمانروا

در نشریات تبليغاتی و آژیتاسيونی مسلط احزاب رسمی سوسيال دمکرات تشریح این تعریف دولت نه تنها هرگز 
نگردیده بلکه همانا بدست فراموشی سپرده شده است، چونکه چنين تعریفی بهيچوجه با رفرميسم سازگار 

 "رشد مسالمت آميز دمکراسی"نيست و موهومات رایج اپورتونيستی و پندارهای باطل خرده بورژوایی را دربارۀ 
  . درهم می کوبد

دولت برای پرولتاریا الزم است ـــ این حرف را همۀ اپورتونيست ها و سوسيال شوینيست ها و کائوتسکيستها با 
برآن بيفزایند که اوًال به " فراموش می کنند"تأکيد این نکته که آموزش مارکس چنين است، تکرار می کنند، ولی 

الزم است که زوال پذیر باشد، یعنی دارای چنان سازمانی باشد که موجب آموزش مارکس دولتی برای پرولتاریا 
یعنی " "دولت"ثانيًا زحمتکشان به . جریان زوال آن بيدرنگ آغاز گردد و نتواند در راهی جز راه زوال سير کند

  .نياز دارند" پرولتاریای متشکل بصورت طبقۀ فرمانروا
ولی پرولتاریا کدام طبقه را . رای سرکوب طبقۀ معين استدولت سازمان خاص اعمال زور، سازمان اعمال قهر ب

زحمتکشان فقط برای درهم شکستن . باید سرکوب کند؟ بدیهی است که فقط طبقۀ استثمارگر یعنی بورژوازی را
رهبری این کار و تحقق آن فقط از عهدۀ پرولتاریا یعنی یگانه طبقۀ تا آخر . مقاومت استثمارگران بدولت نياز دارند

البی، یگانه طبقه ای ساخته است که می تواند همۀ زحمتکشان و استثمارشوندگان را برای مبارزه با انق
  .بورژوازی و برای سرنگونی کامل آن متحد کند

طبقات استثمارگر سيادت و فرمانروائی سياسی را برای حفظ استثمار یعنی برای تأمين منافع آزمندانۀ اقليتی 
طبقات استثمارشونده فرمانروائی  سياسی را برای محو کامل .  مردم الزم دارندناچيز در قبال اکثریت عظيم

هرگونه استثمار یعنی برای تأمين منافع اکثریت عظيم مردم عليه اقليت ناچيز برده داران امروزین یعنی مالکان و 
  .سرمایه داران می خواهند

اربافی ها دربارۀ سازش و توافق ميان طبقات را دمکراتهای خرده بورژوا، این به اصطالح سوسياليست ها که پند
جایگزین مبارزۀ طبقاتی می ساختند تحوالت سوسياليستی را نيز برپایه خيال یعنی نه بصورت برانداختن سلطۀ 
طبقۀ استثمارگر بلکه بصورت تبعيت مسالمت آميز اقليت از اکثریتی که بوظایف خود پی برده است در نظر 

يالپروری خرده بورژوایی که با قبول دولت مافوق طبقات رابطه ناگسستنی دارد در عرصۀ این خ. مجسم می کردند
" سوسياليستها" و با تجربۀ شرکت ١٨٧١ و ١٨۴٨عمل همانگونه که مثًال در تاریخ انقالبهای فرانسه در سالهای 

) ١٠ (٢٠ و اوایل قرن ١٩قرن در کابينه های دول بورژوازی انگليس و فرانسه و ایتاليا و کشورهای دیگر در اواخر 
  .نشان داده و همواره به خيانت به منافع طبقات زحمتکش انجاميده است



 

مارکس در سراسر زندگی خود عليه این سوسيال خرده بورژوایی که اکنون در روسيه بدست احزاب اس ارها و 
 طبقاتی با پيگيری گسترش مارکس آموزش خود را دربارۀ مبارزۀ. منشویک ها احياء شده است مبارزه می کرد

  .داد و به آموزش مربوط به قدرت سياسی یعنی دولت رساند
برانداختن سلطۀ بورژوازی فقط بدست پرولتاریا بعنوان طبقۀ خاص، ميسر است که شرایط اقتصادی هستی اش 

بورژوازی . م می آورداو را برای برانداختن این سلطه آماده می سازد و امکان و نيروی تحقق این امر را برایش فراه
در همان حال که دهقانان و تمام قشرهای خرده بورژوا را تجزیه می کند و از هم می پاشد، پرولتاریا را متمرکز و 

فقط پرولتاریا  ـــ بحکم نقش اقتصادی خود در عرصۀ توليد بزرگ ـــ می تواند پيشوای . متحد و متشکل می سازد
نده باشد، زیرا با آنکه استثمار و ستم و فشار بورژوازی بر این توده ها توده های زحمتکش و استثمارشوهمۀ 

غالبًا از استثمار، ستم و فشار بر پرولتاریا کمتر نيست بلکه شدیدتر هم هست، ولی این توده ها توان مبارزۀ 
  . در راه رهایی خویش را ندارندمستقل

له دولت و انقالب سوسياليستی بکار برده است ناگزیر آموزش دربارۀ مبارزۀ طبقاتی که مارکس آنرا در مورد مسئ
پرولتاریا، به قبول دیکتاتوری آن یعنی قدرت حاکمه ای می انجامد که دیگری در آن فرمانروایی سياسی به قبول 

سرنگونی بورژوازی تنها از طریق تبدیل پرولتاریا به . سهيم نيست و مستقيمًا بر نيروی مسلح توده ها تکيه دارد
 ميسر است که می تواند مقاومت حتمی و بی پروای بورژوازی را در هم شکند و همۀ توده های ۀ فرمانرواطبق

  .زحمتکش و استثمارشونده را برای پی ریزی نظام نوین اقتصادی متشکل سازد
ان، پرولتاریا هم برای درهم شکستن مقاومت استثمارگران و هم برای آنکه بتواند تودۀ عظيم مردم یعنی دهقان

 به قدرت دولتی، رهبری کندبه اقتصاد سوسياليستی " سروسامان دادن"خرده بورژوازی و نيمه پرولترها را در امر 
  .بسامان متمرکز اعمال قدرت، بسازمان اعمال قهر نياز دارد

ست مارکسيسم با پروردن حزب کارگر، پيشاهنگی از پرولتاریا را پرورش می دهد که می تواند زمام قدرت را بد
، نظام نوین را هدایت نماید وسازمان دهد و در سامان رهنمون شود را به سوی سوسياليسم همۀ مردمگيرد و 

دادن به زندگی اجتماعی فارغ از بورژوازی و عليه بورژوازی، معلم، رهبر و پيشوای همۀ زحمتکشان و 
حزب کارگررا به مثابه نمایندگان ولی اپورتونيسم که اکنون تسلط دارد، برعکس، از . استثمارشوندگان باشد

کارگرانی پرورش می دهند که پيوند شان با توده ها گسسته شده، مزد بيشتری می گيرند و در نظام سرمایه 
: به ترجمۀ تحت اللفظی(و حق ارشدیت خود را بثمن بخس " درست می کنند"داری زندگی راحتی برای خود 

یفای نقش پيشوای انقالبی مردم در مبارزه عليه بورژوازی امتناع می فروشند یعنی از ا) ــ م* بيک کاسۀ عدس
  .می ورزند

ـــ این تئوری مارکس با تمامی آموزش او دربارۀ نقش " دولت یعنی پرولتاریا متشکل شده بصورت طبقۀ فرمانروا"
ولتاریا یعنی فرمانروائی ایفای این نقش ــ برقراری دیکتاتوری پر. انقالبی پرولتاریا در تاریخ پيوند ناگسستنی دارد

  .سياسی پرولتاریاست
 بورژوازی الزم دارد خودبخود این سؤال پيش می برضد اعمال قهر خاصولی اگر پرولتاریا دولت را بعنوان سازمان 

 برای خودآید که آیا ایجاد چنين سازمانی بدون نابودی قبلی، بدون درهم شکستن آن ماشين دولتی که بورژوازی 
ما را به طرح همين سؤال می رساند و مارکس ضمن نتيجه " مانيفست کمونيستی"تصور هست؟ ساخته قابل 

  . در این باره سخن می گوید١٨۵١ ــ ١٨۴٨گيری از تجارب انقالب سالهای 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عيسو که فرزند ارشد و محبوب پدر بود حق .  به روایت تورات اسحق نبی دو فرزند داشت به نام عيسو و یعقوب*

  ــ م .ارشدیت خود را در برابر یک کاسه عدس به یعقوب واگذار کرد



 

  ـ نتایج انقالب ٢
  

ضمن بررسی دولت که مورد توجه ماست از انقالب سالهای " هيجدهم برومر لوئی بناپارت "مارکس در کتاب
  : نتيجه گيری می کند و چنين می نویسد١٨۵١ ــ١٨۴٨

به هر حال، انقالب به طور تمام و کمال جریان دارد و هنوز کار خود را به انجام       "...
تا روز دوم .  انجام می دهدانقالب کار خود را با اسلوب منظمی. نرسانده است
انقالب نيمی از کار تدارکی خود را ) "روز کودتای لوئی بناپارت" (١٨۵١دسامبر سال 

این انقالب نخست حکومت . بپایان رساند و حاال نيمۀ دیگر آنرا انجام می دهد
و حال که به این هدف . پارلمانی را به کمال می رساند تا بتواند آنرا سرنگون سازد

 را به کمال می رساند و شکل تمام عيار به آن می دهد و مجریه  قوۀ است،رسيده
تا تمام منفردش می سازد و بعنوان یگانه آماج مالمت در برابر خود قرار می دهد 

و آنگاه ). "تکيه روی کلمات از ماست" (نيروی ویرانگری خود را عليه آن متمرکز سازد
 را نيز بپایان برساند، اروپا از جا برخواهد که انقالب این نيمۀ دوم کار تدارکی خود

خوب نقب می زنی، ای حفار : خاست و با شور و شعف بانگ برآورده و خواهد گفت 
  !"کهنه کار

     این قوۀ مجریه با سازمان عظيم دیوان ساالری و نظامی خود، با ماشين دولتی 
ن کارمند در کنار بسيار پيچيده و غيرطبيعی خود، با اردویی مرکب از نيم ميليو

ارتشی متشکل از نيم ميليون سرباز، این موجود انگل دهشتناک که تارهای خود را 
بر سراپای پيکر جامعه فرانسه می تند و تمام مسامات آن را مسدود می سازد، ـــ 
در دوران سلطنت مطلقه و به هنگام افول فئوداليسم که همين موجود به تسریع آن 

ولی در عين حال " انقالب اول فرانسه مرکزیت راگسترش داد، ".کمک کرد، پدید آمد
. بر حجم دستگاه قدرت حاکمه، بر ضمایم این قدرت و بر شمار دستياران آن نيز افزود

و ) مشروطه ـ م(سلطنت لژیتيميست ". ناپلئون این ماشين دولتی را بکمال رساند
  "... نيفزودندچيز تازه ای جز یک تقسيم کار بيشتر به آن"سلطنت ژوئيه 

سرانجام جمهوری پارلمانی در مبارزۀ خود عليه انقالب مجبور شد همراه با      ..."
تمام . اقدامات تضييقی، وسایل کار و مرکزیت قدرت دولتی را نيز تقویت بخشد

تکيه روی " (درهم شکنند، آنرا تکميل کرده اند دگرگونيها بجای آنکه این ماشين را
زابی که یکی بعد از دیگری در راه سلطه و سيادت مبارزه می اح). "کلمات از ماست

" کردند، تصرف این دستگاه عظيم دولتی را غنيمت عمدۀ پيروزی خود می شمردند
  ).١٩٠٧ چاپ چهارم، هامبورگ، سال ٩٩ و ٩٨، ص ـــ "هجدهم برومر لوئی بناپارت("

آنجا مسئله . گام بلندی به پيش برمی دارد" مانيفست کمونيست"مارکسيسم در این بحث عالی، در مقایسه با 
اینجا مسئله بصورت . دولت هنوز بصورت بسيار انتزاعی و در قالب مفاهيم و عبارات بسيار کلی مطرح است

تمام انقالبهای : مشخص مطرح می گردد و نتيجه ای بسيار دقيق و صریح و عمًال ملموس از آن گرفته می شود 
  . کرده اند و حال آنکه باید آنرا درهم شکست و خورد کردپيشين ماشين دولتی را تکميل

و همانا این حکم اساسی را . این نتيجه گيری حکم عمده و اساسی آموزش مارکسيسم دربارۀ دولت است
کائوتسکی ـــ .  بلکه کبدست فراموشی سپرده انداحزاب سوسيال دمکرات رسمی مسلط نه تنها بکلی 

  .تحریف کرده استآشکارا ) بطوریکه در صفحات بعد خواهيم دید(سيونال دوم سرشناس ترین تئوریسين انترنا
از سير تاریخ نتایج کلی گرفته شده حاکی از اینکه دولت دستگاه سلطه و فرمانروایی " مانيفست کمونيست"در 

زد مگر آنکه طبقاتی است و ما را به این نتيجه جبری می رساند که پرولتاریا نمی تواند بورژوازی را سرنگون سا
نخست قدرت سياسی را بدست آورد و به سلطه و فرمانروایی سياسی خود تحقق بخشد و دولت را به 

بدل سازد، و این دولت پرولتری هم بالفاصله پس از پيروزی، جریان " پرولتاریای متشکل بصورت طبقۀ فرمانروا"
. تی وجود دولت نه ضرورت دارد و نه ممکن استزوال خود را آغاز می کند، زیرا در جامعۀ فارغ از تضادهای طبقا

آنجا این مسئله مطرح نشده است که برانداختن دولت بورژوایی و استقرار دولت پرولتری بجای آن در پویۀ تاریخ 
  .چگونه باید انجام پذیرد

ک مارکس که به فلسفه ماتریاليسم دیالکتي.  طرح و حل می کند١٨۵٢همين مسئله است که مارکس در سال 
آموزش مارکس .  را پایه قرار می دهد١٨۵١ ــ ١٨۴٨خود وفادار است تجربۀ تاریخی سالهای با عظمت انقالب 

 است که جهان بينی فلسفی عميق و اطالع وسيع از تاریخ بر آن نتيجه گيری از تجربهاینجا نيز مانند هميشه 
  .روشنی می بخشد

دولت بورژوایی یا ماشين دولتی الزم برای فرمانروایی : مسئله دولت بطور مشخص مطرح می شوذد یعنی اینکه 
بورژوازی در پویۀ تاریخ چگونه پدید آمد؟ تغييرات و تحوالت آن در جریان انقالبهای بورژوایی و به هنگام برخورد با 
جنبشهای مستقل طبقات ستمکش چگونه انجام گرفته است؟ پرولتاریا در برخورد به این ماشين دولتی چه 

  ی دارد؟وظایف
: وجود دو دستگاه . قدرت دولتی متمرکز که خاص جامعۀ بورژوایی است در دوران سقوط سلطنت مطلقه پدید آمد

دربارۀ این مطلب که چگونه . دستگاه دیوانساالری و ارتش دائمی از مهمترین مشخصات این ماشين دولتی است
.  بارها در آثار مارکس و انگلس سخن رفته استاین دو دستگاه را هزاران رشته به بورژوازی مربوط می سازند

طبقۀ کارگر با پوست و گوشت . تجربۀ هر کارگری وجود این رابطه را با نهایت روشنی و صراحت نشان می دهد
خود شيوۀ شناخت این رابطه را می آموزد و بهمين جهت هم دانشی را که درآن از ناگزیری وجود این رابطه 

و بسيار عميق درک می کند و حال آنکه دمکرات های خرده بورژوا یا از سر جهالت و سخن می رود بسيار آسان 



 

می پذیرند، ولی فراموش " بطور کلی"سبک مغزی این دانش را نفی می کنند و یا با سبک مغزی بيشتری آنرا 
  .می کنند که نتایج عملی الزم را از آن بگيرند

است بر پيکر جامعۀ بورژوازی، موجود انگلی است آفریده "  انگلیموجود"دستگاه دیوانساالری و ارتش دائمی ـــ 
آن تضادهای درونی که این جامعه را از هم می درد، ولی چنان موجود انگلی که مسامات حياتی جامعه را 

اپورتونيسم کائوتسکی که اکنون  بر سوسيال دمکراسی رسمی تسلط دارد این نظریه را ". مسدود می سازد"
بدیهی است که این تحریف .  است اختصاصًا و منحصرًا به آنارشيسم منسوب می داندود انگلموجکه دولت 

دفاع از "مارکسيسم برای آن عناصر خرده بورژوا که با توجيه و پيرایش جنگ امپریاليستی از طریق اطالق مفهوم  
 است، ولی بهر حال این یک بر آن، رسوائی بيسابقه ای برای سوسياليسم ببار آورده اند بسيار باصرفه" ميهن

  .تحریف مسلم است
این دستگاه دیوانساالری و نظامی در پویۀ تمام انقالبهای بورژوائی که اروپا از زمان سقوط فئوداليسم خيلی از 

ضمنًا بویژه خرده بورژوازی بطور عمده توسط . آنها دیده است، پيوسته راه توسعه و تکامل و تحکيم پيموده است
 بسوی بورژوازی بزرگ کشيده می شود و به اطاعت از آن تن در می دهد، زیرا این دستگاه برای همين دستگاه

قشرهای باالئی دهقانان و پيشه وران خرده پا و کاسبکاران و غيره مقامهای نسبتًا راحت و آرام و آبرومند تأمين 
 در روسيه ١٩١٧ فوریه سال ٢٧ز به وضعی که ششماه پس ا.  مردم قرار می گيرندمافوقمی کند که صاحبان آن 

آن مقام های دیوانساالری که در گذشته افراد باند سياه را برای تصدی آنها : پدید آمده است نظری بيفکنيد 
در ماهيت امر برای انجام . ، منشویک ها و اس ارها شده است)١١(مرجح می شمردند، اکنون جزو غنایم کادتها 

به تعویق " تا تشکيل مجلس مؤسسان" اند و کوشيده اند این اصالحات را هيچگونه اصالحات جدی فکری نکرده
ولی بر سر تقسيم غنایم و ! بيندازند و تشکيل مجلس مؤسسان را هم یواش یواش به پایان جنگ کش داده شود

ه مجلس اشغال مقامهای وزارت و معاونت وزارت و استانداری و غيره و غيره درنگ روا نداشتند و در انتظار هيچگون
بازی هایی که بر سر تعيين اعضای هيئت دولت صورت گرفت، در واقع فقط بازتابی است از ! مؤسسانی نماندند

و . سراسر کشور که تمام ادارات مرکزی و محلی را از صدر تا ذیل در بردارد" غنایم"این تقسيم و تجدید تقسيم 
 جای شک و تردید باقی نمی گذارد ١٩١٧ اوت سال ٢٧ فوریه ـــ ٢٧اما نتيجه، نتيجه عينی این دوران ششماهه 

این تقسيم با " اشتباهات"که اصالحات به تعویق انداخته شده و تقسيم مقامهای دیوانساالری انجام گرفته و 
  .چند بار تجدید تقسيم برطرف شده است

مثًال در ( و خرده بورژوایی مقامهای دیوانساالری ميان احزاب گوناگون بورژوایی" تجدید تقسيم"ولی هر چه موارد 
بيشتر می شود بر طبقات ستمکش و در رأس آنها بر پرولتاریا روشن ) روسيه ميان کادتها، اس ارها و منشویکها

از این روست که همۀ .  جامعه  بورژوازی دشمنی آشتی ناپذیر وجود داردسراپایتر می شود که ميان آنان و 
خود را ملزم می شمارند که " دمکراتيک انقالبی"آنها و از جمله احزاب احزاب بورژوایی، حتی دمکراتيک ترین 

. تضييق و فشار بر پرولتاریای انقالبی را شدت دهند و دستگاه تضييقات یعنی همان ماشين دولت را تقویت نمایند
وظيفه را در برابر عليه قدرت دولتی واميدارد و این " تمرکز تمام نيروی تخریبی خود"این روند حوادث انقالب را به 

  .بخشد، ویران کند و نابود سازدآن قرار می دهد که ماشين دولتی را بجای آنکه بهبود 
 کار را به چنين شيوۀ طرح ١٨۵١ ـ ١٨۴٨نه استداللهای منطقی بلکه سير واقعی حوادث و تجربۀ زندۀ سالهای 

کت های تجربۀ تاریخی تا چه درجه اینکه مارکس در مورد تکيه بر واقعيات و فا. مسئله منجر ساخته است
 باید جای این ماشين چه چيزی هنوز این مسئله را که ١٨۵٢سختگير است از اینجا پيداست که او در سال 

تجربه و آزمون آن زمان هنوز مدارک الزم . دولتی مشمول نابود شدن را بگيرد، بطور مشخص مطرح نمی سازد
نکته .  در دستور روز قرار داد، فراهم نياورده بود١٨٧١عدها یعنی در سال برای طرح این مسئله را که روند تاریخ ب

 با دقت خاص پژوهشهای تاریخی و طبيعی می شد مسجل ساخت فقط این بود که ١٨۵٢ای را که در سال 
درهم "خود عليه قدرت دولتی و " تمرکز تمام نيروی تخریبی"انقالب پرولتری حاال دیگر به مرحله انجام وظيفه 

  .رسيده استماشين دولتی " شکستن
در اینجا ممکن است این سؤال پيش آید که آیا صحيح است که تجربه، مشاهدات و نتيجه گيری های مارکس 

 فرانسه را شامل گردد؟ ١٨۵١ ـ ١٨۴٨تعميم داده شود و عرصۀ گسترده تر از چارچوب تاریخ سه ساله، سالهای 
ی را که انگلس خاطرنشان ساخته است یادآور می شویم و برای روشن ساختن این مسئله نخست نکته ا
  .سپس به بررسی فاکت ها و واقعيات می پردازیم

فرانسه : "...می نویسد" هيجدهم برومر"     انگلس در پيشگفتار چاپ سوم کتاب 
کشوری است که هربار مبارزه تاریخی طبقات در آن بيش از هر کشور دیگری به 

در فرانسه آن شکل های متغير سياسی که این مبارزۀ . فرجام قطعی رسيده است
طبقاتی در درون آنها جریان داشت و نتایجش در قالب آنها تجلی می یافت با 

فرانسه که در قرون وسطی محور . برجسته ترین و روشن ترین خطوط نقض شده اند
فئوداليسم و از آغاز رنسانس کشور نمونۀ نظام صنفی کالسيک سلطنت یکدست 

، در انقالب کبير طومار فئوداليسم را درهم پيچيد و فرمانروائی ناب بورژوازی را با بود
. چنان صراحت کالسيکی بنيان نهاد که در هيچ کشور دیگر اروپا نظير و همتا نداشت

مبارزۀ پرولتاریای بپاخاسته عليه بورژوازی فرمانروا نيز در اینجا چنان شکل حادی 
  ).١٩٠٧، چاپ سال ۴ص " (شورها سابقه نداردبخود می گيرد که در دیگر ک
 به بعد در مبارزۀ انقالبی پرولتاریای فرانسه وقفه حاصل گشته ١٨٧١نکتۀ اخير کهنه شده است، زیرا از سال 

است، اگر چه این وقفه هر قدر هم دیرپا باشد این امکان را منتفی نمی سازد که فرانسه در انقالب پرولتری 
  .کالسيکی نشان دهد که مبارزۀ طبقات در آن به فرجام قطعی رسدآینده، خود را کشور 

 نظری بيندازیم که خواهيم دید همان ٢٠ و آغاز قرن ١٩حاال به مجموعۀ تاریخ کشورهای پيشرفتۀ پایان قرن 
م ــ ه" قدرت پارلمانی"از یک سو تکوین : جریان، کندتر و با تنوع بيشتر و در عرصۀ گسترده تر صورت گرفته است 



 

انگلستان، تا حدودی آلمان، (و هم در کشورهای پادشاهی ) فرانسه، آمریکا و سوئيس(در کشورهای جمهوری 
، و از سوی دیگر مبارزه بر سر قدرت ميان احزاب گوناگون بورژوایی و خرده )ایتاليا، کشورهای اسکاندیناوی و غيره

و به تقسيم و تجدید تقسيم آنها می پرداختند بدون تلقی می کردند " خوان یغما"بورژوایی که مقامهای اداری را 
و دستگاه " قوۀ مجریه"آنکه در ارکان نظام بورژوایی تغييری روی داده باشد، ــ و سرانجام تکميل و تحکيم 

  .دیوانساالری و نظامی آن
ه طی فرانس. بدون هيچ شک و تردید اینها مشخصات عمومی تحول امروزین تمام کشورهای سرمایه داری است

 همين مراحل تکامل خاص تمام جهان سرمایه داری را با توالی سریع و تشکلی ١٨۵١ ــ ١٨۴٨سه سال 
  .برجسته و روشن و فشرده پيمود

و اما به ویژه امپریاليسم یعنی دوران سلطه سرمایۀ بانکی، دوران انحصارهای غول آسای سرمایه داری، دوران 
و رشد " ماشين دولتی" داری انحصاری دولتی، نيرو گرفتن فوق العادۀ تبدیل سرمایه داری انحصاری به سرمایه

بی سابقۀ دستگاه دیوانساالری و نظامی آنرا در پيوند با تشدید تضييقات عليه پرولتاریا خواه در کشورهای 
  .پادشاهی و خواه در آزادترین کشورهای جمهوری نشان می دهد

انقالب " تمرکز تمام نيروهای" کار را به ١٨۵٢رده تر از سال تاریخ جهانی اکنون بی شک در مقياسی بس گست
  .ماشين دولتی منجر می سازد" درهم شکستن"پرولتری برای 

و اما در این باره که پرولتاریا چه چيزی را جایگزین این ماشين خواهد ساخت، کمون پاریس آموزنده ترین مدارک را 
  .عرضه داشته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  *١٨۵٢ـ طرح مسئله توسط مارکس در سال ٣
 Neue"  مارکس به وایده می یر را در مجلۀ ١٨۵٢ بخشی از نامۀ مورخ پنجم مارس سال ١٩٠٧مرینگ در سال 

Zeit) "این نامه از جمله حاوی نکتۀ جالب زیرین است . منتشر ساخت) ١۶۴، ص ٢، شماره ٢۵سال ) (١٢:  
ۀ خود باید بگویم که نه کشف وجود طبقات در جامعۀ امروزین از و اما دربار     "

مورخين بورژوامشرب دیرزمانی . خدمات من است و نه کشف مبارزۀ آنها با یکدیگر
پيش از من چگونگی گسترش تاریخی این مبارزۀ ميان طبقات، و اقتصاددانان 

 که من انجام داده کار تازه ای. بورژوامشرب تشریح اقتصادی طبقات را ذکر کرده اند
  :ام اثبات نکات زیرین است

 historische(وجود طبقات فقط به مراحل تاریخی معينی از رشد توليد  )١
Entwicklungsphasen der produktion (،مربوط است  

 مبارزۀ طبقاتی ناگزیر به دیکتاتوری پرولتاریا می انجامد، )٢
طبقه، به سوی جامعۀ فارغ این دیکتاتوری فقط گذاری است به سوی نابودی هرگونه  )٣

 ..."از طبقات
مارکس در این سخنان توانسته است اوًال تفاوت عمده و بنيادی آموزش خود را با آموزش ژرف اندیش ترین 

 .متفکرین مترقی بورژوازی، ثانيًا ماهيت آموزش خود را دربارۀ دولت با وضوح شگفت آوری بيان دارد
و این مطلبی است که دربارۀ آن بسيار سخن می گویند و . قاتی استنکتۀ عمده در آموزش مارکس مبارزۀ طب

و از همين دریافت نادرست است که پشت سر هم تحریف اپورتونيستی . ولی این نادرست است. می نویسند
زیرا آموزش دربارۀ مبارزۀ . مارکسيسم و قلب ماهيت آن بطوریکه برای بورژوازی قابل پذیرش باشد صورت می گيرد

 مارکس بوجود آورده است و این آموزش به مفهوم کلی آن برای پيش از بورژوازی بلکه مارکس نهی را طبقات
 مبارزه ميان طبقات را می پذیرد هنوز مارکسيست نيست و چه بسا فقطکسی که . قابل پذیرفتن استبورژوازی 

محدود ساختن مارکسيسم به . ممکن است هنوز از چارچوب تفکر بورژوایی و سياست بورژوایی برون نرفته باشد
آموزش دربارۀ مبارزۀ طبقاتی معنایش مثله کردن مارکسيسم، تحریف آن و تنزل دادن آن به سطحی است که 

 مارکسيست فقط کسی است که پذیرش مبارزه ميان طبقات را به پذیرش. برای بورژوازی قابل پذیرش باشد
و همچنين بورژوای (يان یک مارکسيست و خرده بورژوای عامی وجه تمایز بنيادی م. پرولتاریا برساند دیکتاتوری

جای تعجب .  مارکسيسم را باید با همين سنگ محک سنجيدراستيندرک و پذیرش . در همين است) بزرگ
نيست که وقتی تاریخ اروپا طبقۀ کارگر را در عرصۀ عمل با چنين مسئله ای روبرو ساخت معلوم شد که نه تنها 

یعنی افرادی که ميان رفرميسم و " (کائوتسکيست ها"ا و رفرميست ها بلکه همه همۀ اپورتونيست ه
نيز کوته فکران بيمقدار و دمکراتهای خرده بورژوایی هستند که دیکتاتوری پرولتاریا را ) مارکسيسم در نوسانند

عنی چند ماه پس از  ی١٩١٨که در ماه اوت سال " دیکتاتوری پرولتاریا"جزوه کائوتسکی زیر عنوان . نفی می کنند
در نخستين چاپ کتاب حاضر انتشار یافت نمونه ای است از تحریف خرده بورژوایی مارکسيسم و نفی رذیالنه آن 

انقالب پرولتری و کائوتسکی : "رجوع شود به کتاب من زیر عنوان  (در گفتار ضمن پذیرش سالوسانه آن کردار
  ).١٩١٨، چاپ پتروگراد و مسکو، سال "مرتد

کائوتسکی .  کرده است در مورد اپورتونيسم کنونی نيز که کبورژواییفی که مارکس در باال از موضعگيری توصي
مارکسيست پيشين بيانگر آن است کامًال صدق می کند، زیرا این اپورتونيسم عرصه و درک پذیرش مبارزۀ 

از قبول مبارزۀ " علی االصول"ی و هيچ ليبرال باسواد. (طبقاتی را به عرصۀ مناسبات بورژوایی محدود می سازد
اپورتونيسم اذعان به مبارزۀ طبقاتی را به ویژه تا !) طبقاتی در درون این عرصه و در چارچوب آن امتناع نخواهد کرد

 کامل سرنگونی و نابودیعمده ترین نکته یعنی تا دوران گذار از سرمایه داری به کمونيسم، تا دوران تحقق 
 واقع این دوران مسلمًا دوران مبارزه طبقاتی است که شدت بيسابقه و اشکال حاد در. نمی رساندبورژوازی 

دمکراتيک برای پرولترها و بطور کلی   (طراز نوینبيسابقه دارد و لذا دولت این دوران هم الزامًا باید دولت دمکراتيک 
  .باشد) دیکتاتوری عليه بورژوازی (طراز نوینو دیکتاتوری ) تهيدستان

  
 طبقه نه یککنه آموزش مارکس دربارۀ دولت را فقط کسی دریافته است که فهميده باشد دیکتاتوری . عدو اما ب

 که بورژوازی را سرنگون ساخته باشد، بلکه پرولتاریاتنها برای هرگونه جامعۀ طبقاتی بطور اعم و نه تنها برای 
، از کمونيسم،جدا می کند ضرور "قاتجامعۀ بدون طب" کاملی که سرمایه داری را از دوران تاریخیبرای یک 
این دولتها به هر شکلی : اشکال دولت های بورژوازی بسيار گوناگون، ولی ماهيت آنها یکی است . خواهد بود

دوران گذار از سرمایه داری به کمونيسم البته .  هستندبورژوازی دیکتاتوریباشند، در آخرین تحليل همۀ شان 
يار فراوان و بسيار گوناگون همراه نباشد، ولی ماهيت آنها ناگزیر یکی ــ نمی تواند با اشکال سياسی بس

  . خواهد بوددیکتاتوری پرولتاریا
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  .دوم افزوده شده استاین بخش به چاپ *



 

  ٣فصل 

  آزمون کمون پاریس. دولت و انقالب
  تحليل مارکس. ١٨٧١سال 

  
  ـ قهرمانی تالش کمونارها در چيست؟١
  

 به کارگران پاریس هشدار می داد و می کوشيد ١٨٧٠ميدانيم که مارکس چند ماه پيش از کمون، در پائيز سال 
ولی هنگامی که ). ١٣( دولت نابخردی ناشی از نوميدی است برای آنها ثابت کند که اقدام به سرنگون ساختن

 و کارگران نيز آنرا پذیرا شدند و با این ترتيب قيام تحميل کردند پيکار قطعی را به کارگران ١٨٧١در ماه مارس سال 
 با شور و یک عمل انجام یافته از کار درآمد، مارکس از انقالب پرولتری با وجود عالیم نامساعدی که در آن می دید

برنخاست، ـــ " نابهنگام"مارکس به شيوۀ خرده گيرانه به نکوهش جنبش . شعف بيحد اظهار خوشوقتی کرد
یعنی به شيوۀ پلخانف، این مرتد روس که در نتيجه ارتداد از مارکسيسم شهرت سوئی پيدا کرده است عمل 

هقانان به مبارزه، قلمفرسائی می کرد، ولی  در زمينۀ تشویق و ترغيب کارگران و د١٩٠۵نکرد که در نوامبر سال 
  ".نمی بایست دست به اسلحه برد" ليبرال منشانه فریاد برآورد که ١٩٠۵پس از دسامبر سال 

بسنده " بر عرش یورش می بردند"اما مارکس تنها به ابراز وجد و شعف از قهرمانی کمونارها که به قول خود او 
ی گستردۀ توده ها به هدف هم نرسيد مارکس آزمون تاریخی دارای اهميت با آنکه این جنبش انقالب). ١۴(نکرد 

عظيم و گام معينی در جهت پيشرفت انقالب جهانی پرولتری و آنهم یک گام عملی که مهمتر از صدها برنامه و 
ری تحليل این آزمون و گرفتن درسهای تاکتيکی از آن و تجدید نظر در تئو. بحث و فحص بود، در آن تشخيص داد

  .خود بر پایۀ آن، وظيفه ای بود که مارکس در برابر خود نهاد
الزم شمرد، با توجه به آزمون انقالبی کمونارهای پاریس " مانيفست کمونيست"را که مارکس در " اصالحی"یگانه 
  .بود

ه اند، در که هر دو مؤلف آنرا امضاء کرد" مانيفست کمونيست"آخرین پيشگفتار مربوط به تجدید چاپ متن آلمانی 
 نوشته شده است و مؤلفين آن کارل مارکس و فردریش انگلس در این پيشگفتار می ١٨٧٢ ژوئن سال ٢۴تاریخ 

  ".حاال در مواردی کهنه شده است" "مانيفست کمونيست"گویند برنامۀ 
کمون بویژه این مطلب را به ثبوت رساند که :"...      سپس چنين ادامه می دهند

واند صرفًا به تصرف ماشين دولتی حاضر و آماده بسنده کند و آنرا طبقۀ کارگر نمی ت"
  "..."برای تحقق هدفهای خود بکار اندازد

  

جنگ "سخنانی که دراین نقل قول توی گيومۀ دوم قرار داده شده، توسط مؤلفين از کتاب مارکس زیر عنوان 
  .برداشته شده است" داخلی در فرانسه

 اصلی و عمدۀ کمون پاریس چنان اهميت عظيمی قائل بودند که آنرا بعنوان پس مارکس و انگلس برای یک درس
  .وارد کرده اند" مانيفست کمونيست"تصحيح ماهوی و مهم در 

نکتۀ بسيار شایان توجه این است که اپورتونيست ها درست همين تصحيح مهم را تحریف کرده اند و ضمنًا مفهوم 
دربارۀ . معلوم نيست" مانيفست کمونيست" بر نود و نه صدم خوانندگان این تصحيح  یقينًا بر نه دهم و چه بسا

فعًال کافی است یادآور . این تحریف بعدًا در فصلی که به تحریفات اختصاص دارد بطور مشروح سخن خواهيم گفت
 اینجا فکر رایج و عاميانۀ کالم مشهور مارکس که ما آنرا نقل کردیم این است که گویا مارکس در" تعبير"شویم که 

  .رشد و تکامل تدریجی را در نقطۀ مقابل تصرف قدرت حاکمه و غيره خاطرنشان می کند
ماشين دولتی "مارکس این فکر را بيان می دارد که طبقۀ کارگر باید . درست عکس این استولی در واقع مطلب 

  . د نه اینکه به تصرف سادۀ آن اکتفاء ورزخرد کند و درهم شکندرا " حاضر و آماده
  :  یعنی درست به هنگام کمون پاریس به کوگلمان چنين نوشت١٨٧١ آوریل سال ١٢مارکس در تاریخ 

من نظر افکنی می بينی که من " هيجدهم برومر"اگر تو به فصل آخر کتاب      "...
خاطرنشان کرده ام که اقدام بعدی انقالب فرانسه انتقال ماشين دیوانساالری و 

درهم یگر نيست که تا کنون معمول بوده است، بلکه نظامی از دستی بدست د
تکيه روی کلمات از مارکس است؛ در متن اصلی واژۀ  " ( آنستشکستن

zerbrechen * شرط مقدماتی هر انقالب واقعًا خلقی نيز در "، و )بکار رفته است
رفقای قهرمان پاریسی ما نيز درست برای . همين است) اروپا ــ م(کشورهای قاره 

بيستمين سال " Neue Zeit" مجلۀ ٧٠٩ص ـ " (ن بهمين هدف تالش می کردندرسيد
ترجمۀ روسی نامه های مارکس به ). ( ١٩٠٢ ـ ١٩٠١، سال ١انتشار، شماره 

کوگلمان دست کم دو بار، و یکبار تحت نظر من و با پيشگفتاری از من انتشار یافته 
  .)است
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  .م. این واژه آلمانی بمعنای درهم شکستن است*



 

  
بيان فشرده ای است از درس عمدۀ مارکسيسم " درهم شکستن ماشين دولتی دیوانساالری و نظامی"عبارت 

رایج " تعبير"و همين درس است که در .  انقالب در قبال دولت بعهده دارددر مورد وظایفی که پرولتاریا به هنگام
  !کائوتسکيستی مارکسيسم نه تنها پاک از یاد رفته بلکه بکلی تحریف شده است

ما قبًال آن بخش از سخنان او را که به این بحث اختصاص " هيجدهم برومر"در مورد اشاره مارکس به کتاب خود 
  .ل کردیمداشت بی کم و کاست نق

نخست آنکه مارکس نتيجه گيری خود را . در سخنانی که از مارکس نقل شد ذکر دو نکته بویژه شایان توجه است
 هنوز نمونۀ یک کشور ١٨٧١تنها به قارۀ اروپا محدود می کند و علت آنهم روشن است، زیرا انگلستان در سال 

بدین جهت مارکس . اظ بدون دستگاه دیوانساالری بودصرفًا سرمایه داری ولی بدون دستگاه نظامی و از خيلی لح
 شرط  مقدماتی درهم شکستن بدونانگلستان را مستثنی کرده است که در آن انقالب و حتی انقالب خلقی 

  .ممکن به نظر می رسيد و ممکن هم بود" ماشين دولتی حاضر و آماده"
تی محدودیتی که مارکس قایل شده بود دیگر ، در دوران نخستين جنگ کبير امپریاليس١٩١٧ولی حاال در سال 
هم انگلستان و هم آمریکا که زمانی به سبب فقدان دستگاه نظامی و دیوانساالری، . منتفی شده است

  انگلوساکسونی در سراسر جهان بودند، اکنون " آزادی"بزرگترین و بازپسين نمایندگان 
ر دستگاههای دیوانساالری و نظامی که همه چيز را سراپا در باطالق عمومی چرکين و خونين اروپایی یعنی د

اکنون هم در انگلستان و هم در . تابع خود می سازند و همه چيز را زیر پيکر سنگين خود له می کنند فرو رفته اند
است " ماشين دولتی حاضر و آماده "درهم شکستن و خرد کردن" شرط مقدماتی هر انقالب واقعًا خلقی"آمریکا 

یعنی به سطح عمومی امپریاليستی " اروپایی" در این دو کشور نيز به کمال ١٩١٧ ـ ١٩١۴های که طی سال(
  ).رسيده است

شرایط "دوم آنکه سخن بسيار عميق مارکس دربارۀ آنکه درهم شکستن ماشين دولتی دیوانساالری و نظامی 
در سخن مارکس " خلقی"ب اصطالح انقال. است، شایان توجه خاصی است" خلقیمقدماتی هر انقالب واقعًا 

عجيب بنظر می رسد و از پيروان پلخانف و از منشویکهای روسی پيرو استرووه که مایلند مارکسيست شمرده 
آنها مارکسيسم را با چنان شيوۀ ليبرال مآبانه . مارکس اعالم دارند" اشتباه لفظی"شوند هيچ بعيد نبود که آنرا 

 قرار دادن انقالب بورژوایی در مقابل انقالب پرولتری چيز دیگری برایشان بيمایه ای تحریف کرده اند که در آن جز
  .تازه تصور آنها دربارۀ این تقابل بی نهایت جامد و بی روح است. وجود ندارد

اگر بعنوان مثال انقالبهای قرن بيستم را در نظر بگيریم، آنوقت هم انقالب پرتقال و هم انقالب ترکيه را البته باید 
نيست، زیرا تودۀ خلق یعنی اکثریت عظيم آن بطور فعال " خلقی"ولی هيچ یک از آنها انقالب . یی بشماریمبورژوا

. و مستقل و با خواستهای اقتصادی و سياسی خود در هيچ یک از این دو انقالب شرکت مشهود نداشت
" درخشانی"نظير کاميابيهای  روسيه با آنکه در آن کاميابيهایی ١٩٠٧ ـ ١٩٠۵برعکس، انقالب بورژوایی سالهای 

بود، چونکه " واقعًا خلقی"که گاهگاه نصيب انقالبهای پرتقال و ترکيه می شد وجود نداشت، بی شک انقالب 
اجتماعی که زیر فشار ستم و استثمار له شده بودند بطور " الیه های پائين"تودۀ خلق، اکثریت آن یعنی ژرفترین 

 را در جهت ایجاد جامعۀ نوین خود و تالشهای خودمهر و نشان خواستهای خودانگيخته و مستقل بپا خاستند و 
  .بسبک خود بجای جامعه کهنه که در حال تخریب است، روی سراسر جریان انقالب گذاشتند

  
که " خلقی"انقالب .  پرولتاریا در هيچکدام از کشورهای قاره اکثریت خلق را تشکيل نمی داد١٨٧١در اروپای سال 

ریت را به جنبش می کشاند فقط در صورتی می توانست چنين خصلتی داشته باشد که هم پرولتاریا و واقعًا اکث
علت اتحاد این دو طبقه آنست که . را تشکيل می دادند" خلق"آن زمان این دو طبقه . هم دهقانان را در بر گيرد

 ر دو طبقه فشار وارد می آورد و هربر هر دو طبقه ستم روا می دارد و به" ماشين دولتی دیوانساالری و نظامی"
، "خلق" اين است آنچه که منافع واقعی – آن درهم شکستن این ماشين و خرد کردن. دو را استثمار می کند

اتحاد آزادانه دهقانان " شرط مقدماتی"منافع اکثریت آن، يعنی کارگران و اکثريت دهقانان را در بر دارد،اين است  
  .ون  چنين اتحادی دمکراسی پایدارنبوده  و تحول سوسيالستی محال استتهيدست با پرولترها و بد

کمون پاریس نيز چنانکه می دانيم برای نيل به چنين اتحادی که بنابر یک سلسله علل درونی و برونی بدان 
  .دست نيافته بود، راه خود را هموار می کرد

نکه هيچکدام از ویژگيهای خرده بورژوازی را از یاد ببرد بی آ" انقالب واقعًا خلقی"بنابر این مارکس هنگام صحبت از 
به تناسب واقعی طبقات اکثریت کشورهای قارۀ اروپا در ) بارها بطور مشروح از این ویژگيها سخن گفته است(

ماشين دولتی امری " درهم شکستن"از سوی دیگر تصریح کرده است که .  توجه بسيار جدی داشت١٨٧١سال 
کارگران و هم منافع دهقانان آنرا ایجاب می کند و آنها را با هم متحد می سازد و وظيفه است که هم منافع 

  .و استقرار یک چيز نو بجای آن، در برابرشان قرار می دهد" موجود انگل"مشترک برانداختن 
  ولی چه چيزی را؟

  
  ـ چه چيزی را باید جایگزین ماشين دولتی درهم شکسته ساخت؟٢
  

هنوز به این سؤال پاسخ بسيار مجرد یا به بيان دقيقتر پاسخی " مانيفست کمونيست" در ١٨۴٧مارکس در سال 
" مانيفست کمونيست"پاسخ . می داد که وظایف را معين می کرد ولی طرق انجام این وظایف را نشان نمی داد

ن ماشين دولتی درهم را جایگزی" تصرف دمکراسی"و " سازمان پرولتاریا بعنوان طبقۀ فرمانروا"این بود که باید 
  .شکسته ساخت



 

 جنبش توده ها به این سؤال پاسخ دهد که سازمان پرولتاریا تجربهمارکس بدون آنکه خيالپردازی کند منتظر بود تا 
بعنوان طبقۀ فرمانروا چه اشکال مشخصی بخود خواهد گرفت و این سازمان چگونه با کاملترین و پيگيرترین شکل 

  .واهد شدهمساز خ" تصرف دمکراسی"
با دقتی هر چه تمامتر مورد " جنگ داخلی در فرانسه"ن را با وجود دامنۀ محدود آن در کتاب .مارکس تجربۀ کمو
  :مهمترین نکات این اثر را در اینجا نقل می کنيم . تجليل قرار می دهد

دستگاه قدرت دولتی متمرکز و ارگانهای همه جا حاضر و ناظر "     در قرن نوزدهم 
یعنی دستگاهی " تش دائمی، پليس، دیوانساالری، روحانيون و هيئت قضاتار: آن

بموازات تشدید تضاد . که ریشه و منشاء قرون وسطایی داشت، گسترش پذیرفت
دستگاه قدرت دولتی بيش از پيش خصلت قدرت "طبقاتی ميان سرمایه و کار، 

. تی پيدا کرداجتماعی برای ستمگری بر کار یعنی خصلت دستگاه فرمانروائی طبقا
پس از هر انقالب که گام معينی در جهت پيشرفت مبارزۀ طبقاتی است، خصلت 
". صرفًا ستمگرانۀ دستگاه قدرت دولتی با وضوحی بيشتر و بيشتر نمایان می گردد

افزار ملی جنگ سرمایه عليه " به ١٨۴٩ ـ ١٨۴٨قدرت دولتی پس از انقالب سالهای 
  . این وضع را تثبيت می کندامپراتوری دوم. بدل می شود" کار

از " "کمون شکل مشخصی بود". "کمون درست قطب مخالف این امپراتوری بود     "
آنچنان جمهوری که می بایست نه تنها شکل پادشاهی فرمانروایی طبقاتی بلکه 

  ..."خود فرمانروائی طبقاتی را نيز براندازد
  

ود؟ دولتی که این جمهوری به ایجاد آن پرداخت جمهوری پرولتری و سوسياليستی چه ب" مشخص"این شکل 
  چگونه بود؟

  
نخستين فرمان کمون انحالل ارتش دائمی و گماشتن مردم مسلح بجای آن      "...

  ..."بود
  

ولی رفتار اس ارها و . این خواست اکنون در برنامۀ تمام احزابی که مایلند سوسياليست ناميده شوند وجود دارد
 فوریه عمًال از تحقق بخشيدن به این خواست سر باز زدند، بهتر از ٢٧ت پس از انقالب منشویکهای ما که درس

  !هر چيز نشان می دهد که برای برنامه های آنها چه ارزشی باید قایل شد
کمون از نمایندگان شورای شهر که برپایۀ حق انتخاب همگانی در حوزه های      "...

این نمایندگان افرادی مسئول و . می شدمختلف پاریس انتخاب شده بودند تشکيل 
اکثریت آنان طبعًا از کارگران یا از نمایندگان مورد . جوابگو و در هر زمان قابل عزل بودند

  ...قبول طبقۀ کارگر بودند
پليس که تا آنزمان افزار دولت مرکزی کشور بود، بيدرنگ از انجام هرگونه      ...

مانی مسئول در برابر کمون و در هر زمان وظایف سياسی خود محروم شد و به ساز
وضع اوليای امور در تمام رشته های دیگر دستگاه اداری نيز ... قابل عزل، بدل گردید
از نمایندگان کمون یعنی از باال گرفته تا پایين خدمات اجتماعی ... بر همين منوال بود

زایا و پرداخت هرگونه م.  انجام شودحقوقی برابر دستمزد یک کارگرمی بایست با 
... فوق العاده به صاحبان مقامات عاليۀ دولتی به همراه این مقامات از ميان رفت

کمون پس از برانداختن ارتش دائمی و پليس یعنی افزارهای قدرت مادی دولت قدیم، 
بيدرنگ بدرهم شکستن افزار ستمگری معنوی، به پرداختن قدرت کشيشان 

از آن پس می ... ظاهری خود را از دست دادندمقامات قضائی استقالل ... پرداخت
  )١۵..." (بایست آشکارا انتخاب شوند و مسئول کار و قابل عزل باشند

  

دمکراسی کاملتر گذاشت که عبارت بود " فقط"پس مثل این است که کمون بجای ماشين دولتی درهم شکسته 
ولی در واقع این کلمۀ . م صاحبان مقامات دولتیاز انحالل ارتش دائمی و انتخابی بودن و قابل عزل بودن کامل تما

تبدیل "در اینجا درست یکی از موارد . به معنای کار سترگ تعویض نهادها با نهادهای اصوًال دیگری بود" فقط"
دمکراسی به نحوی آنچنان کامل و پيگير که اصوًال قابل تصور است تحقق : مشاهده می شود " کميت به کيفيت
به ) یعنی قدرت ویژه برای سرکوب طبقۀ معين( راسی بورژوایی به دمکراسی پرولتری، از دولت می یابد و از دمک

  . چيزی که بمفهوم خاص آن نيست مبدل می گردد
این امر برای کمون . در چنين مرحله ای سرکوب کردن بورژوازی و درهم شکستن مقاومت آن هنوز ضرورت دارد

ولی ازرگان . ون آن بود که این کار را با قاطعيت کافی انجام ندادضرورت خاص داشت و یکی از علل شکست کم
سرکوب کننده در اینجا برخالف آنچه که هميشه، چه در دوران بردگی، چه در دوران سرواژ و چه در دوران بردگی 

 به سرکوب ستمگران خویش  خودشانو چون اکثریت مردم. مزدوری معمول بود، اکثریت مردم هستند، نه اقليت
به جای . آغاز می شودبدین معنی که زوال دولت !  دیگر الزم نيستبرای سرکوب" قدرت ویژه"می پردازند 

، خود اکثریت می تواند مستقيمًا کار )دیوانساالران ممتاز، سران ارتش دائمی(دستگاههای خاص اقليت ممتاز 



 

تی بيشتر جنبۀ همگانی پيدا می کند از این دستگاهها را انجام دهد و هر قدر که انجام وظایف دستگاه قدرت دول
  .ضرورت وجودی این قدرت کاسته ميشود

در این زمينه یکی از اقدامات کمون که مارکس روی آن تکيه می کند یعنی لغو پرداخت هرگونه فوق العاده حقوق 
دستمزد "ميزان صاحبان مقامات در دستگاه دولت تا  تمام و هرگونه مزایای نقدی به دیوانساالران و کاهش حقوق

چرخش از سوی دمکراسی بورژوایی بسوی دمکراسی پرولتری، از . شایان توجه خاص است" یک کارگر
برای سرکوب طبقۀ " قدرت ویژه"دمکراسی ستمگران به دمکراسی طبقات ستمکش، از سوی دولت به مثابه 

دهقانان در اینجا از هر عرصه  اکثریت مردم یعنی کارگران و با نيروی همگانیمعين به سوی سرکوب ستمگران 
و اتفاقًا درست در مورد همين نکتۀ بسيار روشن که می توان گفت در مسئلۀ دولت که . دیگری نمایان تر است

در تفسيرهای عامه ! مهمترین نکته است، درسهای مارکس بيش از همه بدست فراموشی سپرده شده است
که در این " رسم شده است"چنين . نی بميان نمی آورندفهم که تعدادشان هم بيشمار است از این نکته سخ

بوده که حاال دیگر زمانش بسر آمده است، همانطوریکه " ساده لوحی"باره سکوت کنند، انگار که سخنی دربارۀ 
دوران صدر مسيحيت را " ساده لوحی های"مسيحيان پس از آنکه آیين شان به مذهب دولتی مبدل گردید، 

  ".از یاد بردند"يک انقالبی آن همراه با روح دمکرات
خواستی به نظر می رسد که دمکراتيسم عاميانه و ابتدائی " صرفًا"کاهش خقوق صاحبان مقامات عاليۀ دولتی 

اپورتونيسمم دوران حاضر متلک " بانيان"ادوارد برنشتين ــــ سوسيال دمکرات سابق و یکی از . به ميان می کشد
او هم مانند همۀ اپورتونيست . بارها تمرین و تکرار کرده است" ابتدایی"دمکراتيسم های مبتذل بورژوایی را دربارۀ 

ها و مانند کائوتسکيست ها کنونی بهيچوجه نفهميده است که اوًال گذار از سرمایه داری به سوسياليسم بدون 
ان انجام وظایف دولت زیرا در غير اینصورت چگونه می تو(امکان ندارد " ابتدایی"معين به دمکراتيسم " بازگشت"

مبتنی بر پایۀ سرمایه داری و " دمکراتيسم ابتدایی"و ثانيًا ) توسط اکثریت مردم و قاطبه مردم را تأمين کرد؟
توليد بزرگ، . فرهنگ سرمایه داری با دمکراتيسم ابتدایی جوامع اوليه یا دوران ماقبل سرمایه داری فرق دارد

 اکثریت عظيم بر این پایه و پدید آورده استو غيره را فرهنگ سرمایه داری کارخانه ها، راههای آهن، پست، تلفن 
کهنه چنان ساده شده است و ميتوان آنها را بصورت چنان اعمال سادۀ ثبت و " قدرت دولتی"وظایف دستگاه 

ین وظایف با نگارش و بازرسی درآورد که هر فرد دارای سواد خواندن و نوشتن کامًال از عهده انجام آنها برآید و ا
به هر گونه جنبۀ ) و باید(کامًال انجام پذیر باشد و بهمين جهت می توان " یک کارگر"معمولی " دستمزد"پرداخت 
  . این وظایف پایان داد" ساالرمنشانۀ"امتياز و 

ان ، کاهش حقوق آندر هر زمانانتخابی بودن و قابل عزل بودن کامل و بدون استثناء همۀ صاحبان مقامات دولتی 
که منافع مشترک " مسلمًا مفهوم"، این اقدامات دمکراتيک ساده و "یک کارگر"معمولی " دستمزد"تا سطح 

کارگران و اکثریت دهقانان را در بر می گيرند، در عين حال پلی برای گذار از سرمایه داری به سوسياليسم 
ه مربوط هستند، ولی این اقدامات در این اقدامات به نوسازی دولتی یعنی نوسازی صرفًا سياسی جامع. هستند

یعنی با برانداختن " سلب مالکيت از سلب کنندگان مالکيت"پيوند و ارتباط با اقدام در جهت تحقق یا تدارک 
  .مالکيت خصوصی سرمایه داری بر وسایل توليد و برقراری مالکيت اجتماعی مفهوم و اهميت کامل پيدا می کند

  
مون با الغاء دو قلم از بزرگترین اقالم هزینه ها یعنی ک: "      مارکس نوشته است 

هزینه ارتش و دستگاه دیوانساالری به شعار تمام انقالب های بورژوازی یعنی به 
  ".شعار دولت ارزان تحقق بخشيد

  

سری "و به مفهوم بورژوایی " رو می آیند"از ميان دهقانان و نيز سایر الیه های خرده بورژوازی فقط اقليت ناچيزی 
اکثریت . یعنی به افراد ثروتمند، بورژوا و یا به دیوانساالران مرفه و ممتاز مبدل می شوند" توی سرها در می آورند

از ) اکثر کشورهای سرمایه داری چنين هستند(عظيم دهقانان در هر کشور سرمایه داری دارای دهقان 
 پرولتاریا می  فقط.هستند" ارزان"مدن یک دولت ستمگریهای دولت رنج می برند و تشنۀ سرنگونی آن و روی کار آ

تواند به این آرزو تحقق بخشد و با تحقق آن نيز در عين حال به سوی نوسازی سوسياليستی دولت گام برمی 
  .دارد

  
  ـ نابودی پارلمانتاریسم٣
  

کمون می بایست نه مجمع پارلمانی بلکه ارگان کار و : "      مارکس می نویسد 
  ...ر عين حال هم قانونگذار وهم مجری قوانين باشدفعاليت یعنی د

حق انتخاب همگانی بجای آنکه وسيله ای باشد که به کمک آن هر سه یا      ...
شش سال یکبار معلوم کنند که کدامين عضو طبقۀ فرمانروا باید در پارلمان نماینده و 

اشد تا مردم مردم باشد، می بایست وسيله ای ب) ver – und zertreten(سرکوبگر 
متشکل در کمون ها به کمک آن کارگر و ناظر و حسابدار برای بنگاه خود تهيه کنند 
همانگونه که حق انتخاب فردی همين هدف را برای هر کارفرمای دیگر تأمين می 

  ".کند
  

سيال  انجام گرفته است اکنون در نتيجۀ تسلط سو١٨٧١این انتقاد درخشان از پارلمانتاریسم نيز که در سال 
وزیران و پارلمان نشينان حرفه ای، خائنين . مارکسيسم است" سخنان فراموش شده"شوینيسم و اپورتونيسم از 



 

امروزین کار انتقاد از پارلمانتاریسم را تمامًا به آنارشيست " کارچاق کن" به آرمان پرولتاریا و سوسياليست های 
از این !! اعالم داشته اند" آنارشيسم"تقاد از پارلمانتاریسم را  انهر گونهها واگذار کرده و برپایه این منطق عجيب 

چون " سوسياليستهایی"که ديدن " پيشرفته"رو هيچ جای تعجب نيست که پرولتاریای کشورهای پارلمانی 
شيدمان ها، داویدها، لگين ها، سامباها، رنودل ها، هندرسن ها، واندرولده ها، استائونينگ ها، برانتينگ ها، 

تی ها و شرکاء برایشان نفرت انگيز شده بود، بيش از پيش به سندیکاليسم آنارشيستی دلبستگی پيدا بيسال
  .کنند و حال آنکه آن نيز برادر تنی همان اپورتونيسم بود

ولی دیالکتيک انقالبی برای مارکس هيچگاه عبارتپردازی پوچ و توخالی مدروز و بازیچۀ بيمقداری نبود که پلخانف و 
مارکس قادر بود هم از آنارشيسم که حتی هنگام فقدان آشکار وضع . کی و دیگران از آن ساخته اندکائوتس

پارلمانتاریسم بورژوایی را نداشت بيرحمانه روی برتابد و هم پارلمانتاریسم را " آغل"انقالبی قابليت استفاده از 
  .مورد انتقاد واقعًا پرولتری انقالبی قرار دهد

انتاریسم بورژوایی نه تنها در رژیم های سلطنت مشروطه پارلمانی بلکه در دمکراتيک ترین ماهيت واقعی پارلم
جمهوریها نيز این است که هر چند سال یکبار تصميم گرفته شود کدامين عضو طبقۀ فرمانروا برای سرکوب و 

  . لگدمال کردن مردم به پارلمان برود
 بعنوان یکی از پایه های دولت از زاویۀ وظایفی که پرولتاریا ولی وقتی مسئلۀ دولت مطرح است و پارلمانتاریسم

 رشته بعهده دارد، در نظر گرفته شود راه برون رفت از پارلمانتاریسم کدام است؟ و چگونه می توان بدون ایندر 
  آن کار را از پيش برد؟

چنان از یاد رفته است که درسهای مارکس که بر پایۀ بررسی کمون استوار است، : باز هم و باز هم باید گفت 
هر گونه انتقادی بجز انتقاد آنارشيستی ) خائن امروزین به سوسياليسم: بخوان (برای سوسيال دمکرات امروزین 

  . یا ارتجاعی از پارلمانتاریسم بکلی نامفهوم است
لکه تبدیل نهادهای راه برون رفت از پارلمانتاریسم البته نابود ساختن نهادهای انتخابی و اصول انتخابی نيست ب

کمون می بایست و در صدد آن بود که . "است" کار و فعاليت"انتخابی از مراکز پرگوئی و روده درازی به ارگانهای 
  ".نه مجمع پارلمانی بلکه ارگان کار یعنی در عين حال هم قانونگذار و هم مجری قانون باشد

ابه تيری است که درست بر قلب پارلمان نشين های ـــ این سخن به مث" نه مجمع پارلمانی بلکه ارگان کار"
به هر کشور پارلمانی ـــ از آمریکا گرفته تا ! پارلمانی سوسيال دمکراسی می خورد" توله دستی های"امروزین و 

را پشت پرده " دولتی"سوئيس، از فرانسه گرفته تا انگلستان و نروژ و غيره نظر افکنيد می بينيد که کار واقعی 
در پارلمانها فقط برای . ی می کنند و وزارتخانه ها و دفاتر دولتی و ستادها آنرا به موقع اجرا می گذارندطرح ریز

این مطلب بدرجه ای مطابق با واقعيت است که . حرف می زنند و پرگوئی می کنند" عوام الناس"فریب و اغفال 
ه فرصتی برای پی ریزی یک پارلمان واقعی حتی در جمهوری روسيه، در این جمهوری بورژوادمکراتيک پيش از آنک

قهرمانان منادی افکار پوسيده خرده بورژوایی . دست داده باشد تمام این عيوب پارلمانتاریسم فورًا نمودار شد
یعنی اشخاصی چون اسکوبلف ها و تسرتلی ها، چرنوف ها و آوکسنتيف ها موفق شده اند شوراها را نيز مانند 

در . نهای بورژوایی به لجن بکشند و به مراکز پرگویی ها و روده درازیهای پوچ مبدل سازندنفرت انگيزترین پارلما
با لفاظی ها و قطعنامه های خود دهقانان ساده و خوشباور را فریب می " سوسياليست" شوراها حضرات وزیران 

رها و منشویک ها را به در هيئت دولت مدام به رقص کادریل مشغولند تا از یک سو عدۀ بيشتری از اس ا. دهند
مشغول "یعنی بر کرسيهای پردرآمد و افتخارآميز بنشانند و از سوی دیگر افکار مردم را " خوان نعمت"نوبت بر 

  "!انجام می دهند"را در دفاتر دولتی و در ستادها " دولتی"ولی کار ".  دارند
سوسياليستهای انقالبی، اس ارها ــ  " (رهاسوسياليست رولوسيون"ـــ ارگان حزب زمامدار " دلو نارودا"روزنامۀ 

که در آن " مجمع خوبان"چندی پيش در سرمقاله ای به قلم هيئت تحریریه خود با صراحت بيمانند حضراتی از ) م
معذرت می (به فحشاء سياسی مشغولند اعتراف کرد که حتی در وزارتخانه هایی هم که در دست " همه"

است تمام دستگاه اداری در ماهيت امر دست نخورده مانده است و به " اسوسياليست ه"به اصطالح ) خواهم
مگر بدون این اعتراف ! کامل مشغول کارشکنی است" با آزادی"شيوۀ کهنه عمل می کند و در اقدامات انقالبی 

ان روزنامه تاریخچۀ واقعی شرکت اس ارها و منشویکها در هيئت دولت، همين نکته را ثابت نمی کند؟ نکتۀ شای
دلو "توجه در اینجا فقط آنست که حضرات چرنوف ها، روسانف ها، زنزینف ها و دیگر اعضای هيئت تحریریه روزنامۀ 

که با کادت ها در یک مجمع وزارتی گرد آمده اند بيشرمی را بجائی رسانده اند که بدون کوچکترین دغدغه " نارودا
يتی سخن می گویند و آشکارا و در مالءعام اعالم می خاطر و در کمال خونسردی گوئی از مطلب بسيار بی اهم

عبارت پردازی انقالبی دمکراتيک ـــ برای !! کارها همه بر روال سابق می چرخد" آنان"دارند که در وزارتخانه های 
سرمایه داران ـــ چنين " ارضای خاطر"تحميق ساده لوحان روستایی و قرطاس بازی و دفع الوقتهای اداری برای 

  ".شرافتمندانه" این ائتالف ماهيتاست 
کمون جای پارلمانتاریسم فاسد و پوسيده جامعۀ بورژوایی را به نهادهائی می دهد که در آنها آزادی عقيده و بيان 
به فریفتن و اغفالگری بدل نمی شود، زیرا پارلمان نشينان باید خودشان کار کنند و خودشان مجری قوانين مصوب 

جرای آنها را وارسی نمایند و خودشان مستقيمًا در برابر انتخاب کنندگان خویش مسئول و خود باشند و نتایج ا
نهادهای انتخابی بر جای می مانند، ولی در آن دیگر از پارلمانتاریسم به مفهوم یک سيستم . جوابگو باشند

چيزی  از یک موقعيت ممتاز خاص، به مفهوم تقسيم کار ميان قوۀ قانونگذاری و قوۀ اجرایی و برخورداری نمایندگان
بدون نهادهای انتخابی، دمکراسی و حتی دمکراسی پرولتری برای ما قابل تصور نيست، ولی بدون . نيست

پارلمانتاریسم قابل تصور است و باید هم باشد، مشروط برآنکه انتقاد از جامعۀ بورژوایی برای ما سخنان ميان 
نروایی بورژوازی تالش جدی و صادقانه باشد نه سخن پردازی تهی نباشد و تالش ما برای برانداختن فرما

برای ربودن آراء کارگران که منشویکها و اس ارها، شيدمان ها و لگين ها، سامباها و واندرولده ها " انتخاباتی"
  .بدان می پردازند



 

راسی پرولتری به  کارمندانی که هم کمون و هم دمکآننکتۀ بسيار آموزنده این است که وقتی مارکس از وظایف 
یعنی مؤسسۀ عادی سرمایه " هر کارفرمای دیگر"آنها نيازمند است، سخن می گوید، برای مقایسه، کارمندان 

  .آن را در نظر ميگيرد" کارگران و ناظران و حسابداران"داری با 
د و در عالم را از خود اختراع نمی کن" نو"در سخنان مارکس ذره ای خيالپردازی نيست بدین معنی که جامعۀ 

 جامعۀ کهنه و اشکال گذار از این یکی به آن دیگری را به سان بطن جامعۀ نو را از تولدنخير، او . خيال نمی پروراند
او تجربۀ مشخص و واقعی جنبش گستردۀ پرولتری را مالک قرار . جریانی در عرصۀ تاریخ طبيعی، بررسی می کند
همانگونه که تمام متفکرین بزرگ " درس می گيرد"او از کمون . دمی دهد و می کوشد درسهای عملی از آن بگير

انقالبی بی آنکه تردیدی بدل راه بدهند، از تجربۀ جنبش های بزرگ طبقۀ ستمدیده درس گرفته اند و هيچگاه هم 
ت به نمی بایست دس: "مانند پلخانف نگفته اند(خرده گيرانه بر نخاسته اند " اندرزدهی"در برابر این جنبشها به 

طبقه باید بتواند خواسته های خویش را در یک چارچوب "یا مانند تسرتلی اظهار نمی داشتند که " سالح برد
  ").محدود نگهدارد

چنين انتظاری . از نابودی بيدرنگ و سرتاسری و قطعی دستگاه دیوانساالری سخنی هم نمی تواند در ميان باشد
دیوانساالری سابق و آغاز بيدرنگ ساختمان ماشين جدیدی  فوری ماشين درهم شکستنولی . خيالبافی است

 بلکه تجربه و آزمون کمون است، وظيفۀ نيستکه بتواند هر گونه دیوانساالری را کم کم بهيچ برساند خيالبافی 
  .مستقيم و فوری پرولتاریای انقالبی است

بدور " ریاست مآبی"م می سازد که را ساده می کند و این امکان را فراه" دولتی"سرمایه داری کارهای اداری 
کارگران  و ناظران "منجر گردد که ) بمثابۀ طبقۀ فرمانروا(انداخته شود و تمام جریان کار به متشکل شدن پرولترها 

  .را بنام جامعه استخدام می کند" و حسابداران
تگاه اداری و هرگونه  هر گونه دس بيدرنگرا هم در سر نمی پرورانيم که" خيال"ما خيالباف نيستيم و این 

فرمانبری و سلسله مراتب را از ميان برداریم؛ این آرزوهای آنارشيستی که ناشی از عدم درک وظایف دیکتاتوری 
پرولتاریاست از ریشه و اساس با مارکسيسم مغایرت دارد و عمًال فقط باعث می شود انقالب سوسياليستی تا 

نخير، ما خواهان انقالب سوسياليستی با همين انسانهای . دزمانيکه انسانها عوض شوند به تعویق می افت
  .نمی گذرد" ناظر و حسابدار"امروزی هستيم که کارشان بدون فرمانبری، بدون کنترل و بدون 

خاص " ریاست مآبی. "ولی باید از پيشاهنگ مسلح تمام استثمارشوندگان و زحمتکشان ـــ از پرولتاریا فرمان برد
ناظران و "ه دولتی را می توان و باید بيدرنگ، در ظرف همين امروز و فردا به کارهای سادۀ دیوانساالران دستگا

یعنی به کارهایی مبدل کرد که هم اکنون افراد شهری بطور کلی کامًال از عهدۀ آن برمی آیند و انجام " حسابداران
  .کامًال ميسر است" دستمزد یک کارگر"آن در ازاء 

آنچه که سرمایه داری تا کنون بوجود آورده است، توليد بزرگ را با تکيه بر تجربۀ کارگری  ما کارگران برپایۀ خود
خویش و با برقراری انضباط اکيد و آهنين که قدرت دولتی کارگران مسلح پشتيبان آن خواهد بود، سازمان خواهيم 

البته همراه " (اظران و حسابدارانن"داد و دیوانساالران دستگاه دولتی را به مجریان سادۀ دستورات خود یعنی به 
که مسئول و جوابگو و قابل عزل و قانع به حقوق کم خواهند ) با انواع کارشناسان فنی در هر رشته و از هر پایه

بود، مبدل خواهيم کرد ـــ چنين است وظيفۀ پرولتری ما و این است آنچه که بهنگام انقالب پرولتری کار را می 
تدریجی هرگونه " زوال"چنين سرآغازی و آنهم برپایۀ توليد بزرگ بخودی خود به . ز کردآغاتوان و باید از آن 

دیوانساالری و برقراری تدریجی نظمی خواهد انجاميد که نظم بمعنای واقعی است و هيچ شباهتی به بردگی 
وبت آنها را انجام مزدوری ندارد، چنين نظمی که در آن وظایف نظارت و حسابداری روز بروز ساده تر شده و به ن

خواهند داد و سپس جزو عادت خواهد شد و سرانجام به مفهوم وظایفی که خاص قشر خاصی از افراد باشد از 
  .بين خواهد رفت

 نمونۀ دستگاه اقتصاد پست رایک سوسيال دمکرات با هوش آلمانی در سالهای دهۀ هفتاد قرن گذشته 
 سرمایه داریاکنون پست بنگاهی است که بگونۀ انحصار . این مطلب بسيار صحيح است. سوسياليستی ناميد

در اینجا نيز . امپریاليسم بتدریج تمام تراستها را به چنين سازمانهائی مبدل می کند. دولتی سازمان یافته است
 که زیر بار کار خرد شده اند و از گرسنگی به جان آمده اند" ساده ای"همان دیوانساالری بورژوایی بر زحمتکشان 

همين که سرمایه داران را سرنگون سازند و . ولی دستگاه اداره اجتماعی در اینجا آمادۀ کار است. مسلط است
مقاومت این استثمارگران را با مشت آهنين کارگران مسلح درهم کوبند و ماشين دیوانساالری دولت کنونی را 

پدید خواهد آمد که کارگران متحد با استخدام " لانگ"خرد کنند، در برابر ما دستگاه مجهز به تکنيک عالی عاری از 
 آنها  و بطور کلی همۀکارشناسان فنی و ناظران و حسابداران و با پرداخت حقوقی برابر دستمزد یک کارگر به 

چنين است اقدام عملی مشخصی . ، خودشان می توانند آنرا بکار اندازند" دولتی" صاحبان مقامات همۀاصوًال به 
رنگ آن در مورد تمام تراست ها و امکان پذیر است و زحمتکشان را از بند استثمار می رهاند و تجربه که انجام بيد

  . منظور می دارد) به ویژه در عرصه ساختمان دولتی(ای را که کمون عمًال بدان دست زده بود 
رولتاریای مسلح طوری  اقتصاد ملی را همانند پست تحت کنترل و رهبری پ تمام     نزدیکترین هدف ما آنست که

 صاحبان مقامات دولتی حقوق دریافت تمامسازمان دهيم که در آن کارشناسان فنی، ناظران و حسابداران مانند 
این . چنين است دولتی با آن پایۀ اقتصادی که مورد نياز ماست. بيشتر نباشد" دستمزد یک کارگر"دارند که از 

م و حفظ نهادهای انتخابی بدست خواهد آمد و این است اقدامی که است نتيجه ای که از نابودی پارلمانتاریس
  .طبقات زحمتکش را از فاسد شدن این نهادها بدست بورژوازی می رهاند

  
  ـ سازماندهی وحدت ملی۴
  

در شرح مختصر سازماندهی ملی که کمون فرصت تکميل بعدی آنرا نيافت با      "...
 حتی در کوچکترین روستا باید صراحت کامل گفته شده است که شکل سياسی



 

در پاریس هم باید توسط کمون ها انتخاب " هيئت نمایندگان ملی"... "کمون باشد
  .شود

وظایف معدود ولی بسيار مهمی که هنوز برای حکومت مرکزی باقی می      "... 
ماند نميبایست ملغی شود ـــ چنين ادعائی تخطئۀ عمدی است، ـــ بلکه می 

  ... ها یعنی به مأموران کامًال مسئول و جوابگو واگذار شودبایست به کمونی
وحدت ملت نمی بایست از ميان برود بلکه برعکس می بایست از طریق نظام      ...

وحدت ملت می بایست از طریق نابود ساختن آن . کمون به آن سازمان داده شود
می خواست دستگاه قدرت دولتی که خود را مظهر این وحدت نشان می داد ولی 

این قدرت دولتی در واقع خود چيزی . مستقل از ملت و سرور آن باشد تحقق پذیرد
مطلب بر سر آن بود ارگانهائی که نقش صرفًا ... جز یک غدۀ انگلی بر پيکر ملت نبود

ستمگری داشتند از دستگاه قدرت دولتی سابق حذف شوند و وظایف مشروع این 
ر جامعه را داشت جدا گردد و به خادمان دستگاه از قدرتی که دعوی سروری ب

  ".مسئول جامعه واگذار شود
  

این نکته که اپورتونيست های سوسيال دمکراسی کنونی چقدر از درک مفهوم این سخنان مارکس عاجز بوده اند 
ت ـــ و شاید صحيح تر باشد اگر بگویم ـــ نخواسته اند به مفهوم آن پی برند مطلبی است که کتاب دارای شهر

بهتر از همه آنرا نشان می " مقدمات سوسياليسم و وظایف سوسيال دمکراسی"هرستراتی برنشتين مرتد بنام 
از نظر محتوای سياسی خود "برنشتين درست با اشاره به این سخنان مارکس نوشته است که این برنامه . دهد

غم تمام اختالفات نظرهایی که در زمينه علير... در تمام نکات اساسی نهایت تشابه را با فدراليسم پرودون دارد
را توی گيومه گذاشته " خرده بورژوا"برنشتين کلمات (وجود دارد " خرده بورژوا"های دیگر ميان مارکس و پرودون 

، نحوۀ تفکرشان در مورد این نکات بقدری که بيش از آن ممکن نيست )است تا بزعم خود رنگ مسخره به آن بزند
البته اهميت انجمن های شهری افزایش می یابد، : شتين در ادامه سخنان خود می گوید برن". بهم نزدیک است

ـــ معنی تحت اللفظی آن Auflösung( بنظر من مشکوک می آید که نخستين وظيفۀ دمکراسی برانداختن "ولی 
ازمان آنها  کامل س ) ـــ تحولUmwandlung(دولت های امروزین به چنين وجهی و تغيير ) انحالل، برچيدن: 

بصورتی باشد که مارکس و پرودون تصور می کنند یعنی بصورت تشکيل یک انجمن ملی مرکب از نمایندگان 
اعزامی انجمن های والیتی یا ایالتی که هر یک بنوبۀ خود از نمایندگان اعزامی کمونها تشکيل شده باشند، و 

مقدمات "برنشتين، " (از ميان برودخالصه به صورتی باشد که شکل پيشين نمایندگی های ملی بکلی 
  ).١٨٩٩ چاپ آلمانی سال ١٣۶ و ١٣۴، ص "سوسياليسم

با فدراليسم "  نابود ساختن قدرت دولتی ـــ انگل"این دیگر براستی وحشتناک است که نظریات مارکس دربارۀ 
نمی کند که ولی این امر تصادفی نيست، زیرا اپورتونيست حتی به فکرش هم خطور ! پرودون خلط می شود

منظور مارکس در اینجا بهيچوجه فدراليسم در نقطۀ مقابل مرکزیت نيست بلکه درهم شکستن ماشين دولتی 
  .کهنه بورژوایی موجود در تمام کشورهای بورژوایی است

آنچه بفکر یک اپورتونيست خطور می کند فقط پدیده ای است که پيرامون خود یعنی در محيط عاميگری خرده 
اپورتونيست حتی تفکر ! مشاهده می کند و آنهم فقط انجمن های شهری است" رفرميستی"و جمود بورژوایی 

  .دربارۀ انقالب پرولتاریا را نيز از یاد برده است
دعاوی . ولی نکتۀ شایان توجه آنست که در این زمينه با برنشتين بحثی انجام نگرفته است. این خنده آور است

 اند، به ویژه پلخانف در مطبوعات روسی و کائوتسکی در مطبوعات اروپایی، ولی نه برنشتين را خيلی ها رد کرده
  . گفته است نه آن یکیچيزی تحریف که برنشتين در نظریات مارکس وارد کرده است ایناین یکی دربارۀ 

 نسبت اپورتونيست تفکر بشيوۀ انقالبی و فکر کردن دربارۀ انقالب را چنان از یاد برده است که به مارکس
کائوتسکی و پلخانف هم که می . می دهد و او را با پرودون بنياد گذار آنارشيسم مشابه می داند" فدراليسم"

خواهند مارکسيست های بنيادگرا باشند و از آموزش مارکسيسم انقالبی دفاع کنند در این باره مهر سکوت برلب 
 تفاوت ميان مارکسيسم و آنارشيسم ـــ ابتذالی که یکی از ریشه های نهایت ابتذال نظریات مربوط به! می زنند

خصلت مشترک کائوتسکيست ها و اپورتونيست هاست در همين جا نهفته است و ما دربارۀ آن باید صحبت 
  .کنيم

تشابه نظر مارکس با پرودون . در سخنانی که از مارکس پيرامون تجربۀ کمون نقل شد اثری از فدراليسم نيست
اختالف نظر مارکس با پرودون درست در نکته . ست که برنشتين اپورتونيست آنرا نمی بينددرست در نکته ای ا

  .ای است که برنشتين در مورد آن ميان آنها تشابه می بيند
ماشين دولتی امروزین موافق " درهم شکستن"تشابه نظر مارکس با پرودون در آنست که هر دوی آنها با 

هم با آنارشيسم پرودون و هم (ند این تشابه مارکسيسم را با آنارشيسم نه اپورتونيست ها می خواه. هستند
  .بپذیرند و نه کائوتسکيست ها، زیرا در این نکته از مارکسيسم دور شده اند) با آنارشيسم باکونين

و بطریق اولی در دیکتاتوری (اختالف نظر مارکس هم با پرودون و هم با باکونين درست در مسئلۀ فدراليسم 
مارکس مدافع . اصول فدراليسم از نظریات خرده بورژوایی آنارشيسم ناشی می شود. است) تاریاپرول

فقط کسانی که از . و در سخنانی که از وی نقل شد بهيچوجه از سانتراليسم عدول نشده است. سانتراليسم
بورژوایی را با خرده بورژوایی به دولت سرشارند، می توانند نابود ساختن ماشين دولتی " ایمان خرافی"

  !برانداختن سانتراليسم یکی تلقی کنند



 

ولی اگر پرولتاریا و دهقانان تهيدست قدرت دولتی را بدست گيرند و کامًال داوطلبانه در کمون ها متحد شوند و 
فعاليت همۀ کمونها را برای هجوم بر سرمایه، برای درهم شکستن مقاومت سرمایه داران، برای تبدیل مالکيت 

، متحد سازندملت و تمام جامعه، با هم همه بر راههای آهن، کارخانه ها، زمين ها و غيره به مالکيت خصوصی 
مگر این سانتراليسم نخواهد بود؟ مگر این پيگيرترین سانتراليسم دمکراتيک و به طریق اولی سانتراليسم 

  پرولتری نخواهد بود؟
اليسم داوطلبانه، وحدت داوطلبانۀ کمونها به صورت ملت و برنشتين اصوًال قادر به درک این نکته نيست که سانتر

درآميختگی داوطلبانۀ کمونهای پرولتری برای برانداختن فرمانروایی بورژوایی و درهم شکستن ماشين دولتی 
سانتراليسم را فقط به صورت چيزی ) کوته فکر ــ م(برنشتين مانند هر فيليستر . بورژوایی امری است امکان پذیر

را فقط از باال، فقط به کمک دستگاه دیوانساالری ونظامی می توان تحميل کرد و نگهداشت، در نظر مجسم که آن
  .می سازد

مارکس که گوئی امکان تحریف نظریات خود را پيش بينی کرده، خاطرنشان ساخته است که متهم کردن کمون به 
مارکس .  را داشت یک تخطئه عمدی استاینکه گویا قصد از بين بردن وحدت ملت و برانداختن قدرت مرکزی

را عمدًا بکار می برد تا سانتراليسم پرولتری یعنی سانتراليسم آگاهانه و " سازماندهی وحدت ملی"عبارت 
  .دمکراتيک را در نقطۀ مقابل سانتراليسم بورژوایی یعنی سانتراليسم نظامی و دیوانساالری قرار دهد

اپورتونيست های سوسيال دمکراسی امروزین نيز . ر کری بدتر استکسی که نمی خواهد بشنود از ه... ولی
  .نمی خواهند دربارۀ نابودی قدرت دولتی و  قطع غدۀ انگل چيزی بشنوند

   انگل -ـ نابودساختن  دولت۵
  

  .ما بخشی از سخنان مارکس را در این باره نقل کرده ایم و باید آنها را تکميل کنيم
  

 سرنوشت عادی هر پدیدۀ تاریخی جدید چنين است : "...     مارکس می نویسد 
که آنرا با اشکال قدیم و حتی منسوخ زندگی اجتماعی که نهادهای نوبنياد اندک 

این کمون جدید را که قدرت . شباهتی با آنها داشته باشند، همانند می شمارند
، خواستند بعنوان ) ـــ خرد می کندbricht(دولتی امروزین را درهم می شکند 

طبق نظریه (بعنوان اتحادی از دولت های خرد و ریز ... رستاخيز کمون قرون وسطایی
بعنوان شکل مبالغه آميزی از مبارزه قدیمی عليه ) ... ١۶) (مونتسکيو و ژیروندیستها

  ...مرکزیت بيحد و حصر تلقی کنند
 غدۀ یعنی این" دولت"نظام کمون می توانست تمام نيروهایی را که تا کنون      ... 

انگل که به حساب جامعه زندگی می کند و مانع حرکت آزاد آن است فرو می بلعد 
همين یک عامل به تنهایی می توانست رستاخيز فرانسه را پيش . به آن بازگرداند

  ...ببرد
نظام کمون می توانست توليد کنندگان روستایی را تحت رهبری معنوی      ... 

و این اطمينان را در آنها بوجود آورد که آنجا در شهرهای عمده هر استان قرار دهد 
اصوًال وجود کمون . وجود کارگران شهری مدافعين طبيعی منافع خود را خواهند یافت

خودگردانی محلی را نه بعنوان وزنه ای در مقابل قدرت دولتی که حاال دیگر زاید می 
  ..."شود، بلکه بعنوان یک امر مسلم و بدیهی در بر داشت

  

قدرت دولتی حاال دیگر زاید "آن، " درهم شکستن"آن، " برانداختن"بود،  " غدۀ انگل"که " ودی قدرت دولتیناب"
ـــ اصطالحات  و عباراتی هستند که مارکس ضمن ارزیابی و تحليل تجربۀ کمون، دربارۀ دولت بکار برده " می شود

  .است
ال باید به حفاری و کاوش واقعی پرداخت تا بتوان  این مطلب اندکی کمتر از نيم قرن پيش نوشته شده است و حا

نتيجه گيریهایی که مارکس از . مارکسيسم تحریف نشده ای دردسترس افکار توده های وسيع قرار داد
مشاهداتش در آخرین انقالب بزرگ دوران حياتش بدست آورده است، درست هنگامی بدست فراموشی سپرده 

  .دی پرولتاریا فرا رسيده استمی شود که دوران انقالبهای بزرگ بع
  

تنوع تفسيرهایی که کمون موجب آن شد و تنوع عالیقی که کمون بيانگر آن      "... 
بود، ثابت می کند که کمون یک شکل سياسی کامًال قابل انعطاف و با نرمش بود و 

راز واقعی در آن بود . حال آنکه تمام اشکال پيشين دولت ماهيت ستمگرانه داشتند
، نتيجۀ مبارزۀ طبقۀ توليدکنندگان عليه طبقۀ  دولت طبقۀ کارگرمون در ماهيت امرکه ک

تصاحب کنندگان و آن شکل سياسی سرانجام کشف شده ای بود که با وجود آن 
  ... رهائی اقتصادی کار می توانست تحقق پيدا کند

  ..."     بدون این شرط اخير نظام کمون امری محال و فریب و اغفال می بود
  

آنارشيستها مسئلۀ . اشکال سياسی می پرداختند" کشف"خيالبافان برای نوسازی سوسياليستی جامعه به 
اپورتونيست های سوسيال دمکراسی کنونی اشکال سياسی . اشکال سياسی را در بست نادیده می گرفتند



 

یرا شده، پرستش و جبهه بورژوایی دولت دمکراتيک پارلمانی را بعنوان حدی که فراتر از آن نمی توان رفت، پذ
 این اشکال، آنارشيسم درهم شکستنرا به افراط کشانده هرگونه تالشی را برای " مدل"سائی در برابر این 

  .شمرده اند
ولی مارکس از تحليل مجموعۀ تاریخ سوسياليسم و مبارزۀ سياسی چنين نتيجه گرفت که دولت باید از ميان 

شکل حکومت عبارت خواهد بود از ) مرحلۀ دولت بسوی نيستی دولتگذار از (برود و در گذرگاه زوال آن 
 سياسی این آینده نپرداخت و کشف اشکالولی مارکس به ". پرولتاریای متشکل شده بصورت طبقۀ فرمانروا"

 ناشی ميشد، به ١٨۵١تنها به بررسی دقيق تاریخ فرانسه، تحليل آن و به نتيجه گيری زیر که از رویدادهای سال 
  . ماشين دولتی بورژوایی گرایش دارد، بسنده کرددرهم شکستنتيجه گيری که وضع بسوی این ن

و هنگاميکه جنبش انقالبی گستردۀ پرولتاریا درگرفت مارکس با وجود ناکامی این جنبش و کوتاه بودن مدت و 
  . پرداختمکشوف ساخته بودضعف عيان آن به بررسی اشکالی که این جنبش 

و همين شکل است که می تواند رهائی " کشف شد"توسط انقالب پرولتری " سرانجام"کمون شکلی است که 
  .    اقتصادی کار را تحقق بخشد

سرانجام " ماشين دولتی بورژوایی و شکل سياسی درهم شکستنکمون نخستين تالش انقالب پرولتری برای 
  .شود دستگاه درهم شکسته جایگزیناست که می تواند و باید " کشف شده ای

 روسيه کار کمون را در اوضاع و احوال دیگر، در ١٩١٧ و ١٩٠۵در فصول بعد خواهيم دید که انقالبهای سالهای 
  .شرایط دیگری ادامه می دهند و صحت تحليل تاریخی سرشار از نبوغ مارکس را به ثبوت می رسانند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ۴فصل 
  تکميلی انگلستوضيحات . ادامۀ گفتار

  
انگلس بارها به این مطلب بازگشته و . مارکس دربارۀ اهميت تجربۀ کمون نکته اساسی را بيان داشته است

 مسئله را تشریح دیگرضمن توضيح تحليل و نتيجه گيری های مارکس گاهی با چنان قدرت و وضوحی جوانب 
  .کرده است که بررسی آنها به خصوص الزم است

       
  
  " مسکنمسئلۀ"ـ ١
  

تجربۀ کمون را هم در نظر می گيرد و ضمن آن ) ١٧) (١٨٧٢سال (انگلس در اثر خود پيرامون مسئلۀ مسکن 
نکته جالب این است که در این موضوع مشخص از . چندین بار به بررسی وظایف انقالب در مورد دولت می پردازد

بهی که بر اساس آنها می توان در هر دو مورد یکطرف وجوه تشابه ميان دولت پرولتری و دولت کنونی، وجوه تشا
از دولت سخن گفت و از طرف دیگر وجوه تمایز ميان آنها یا گذار بسوی نابودی دولت بروشنی نشان داده می 

  .شود
  

مسئله مسکن را چگونه باید حل کرد؟ در جامعۀ امروزین این مسئله نيز      "
عنی از طریق توازن اقتصادی درست مثل هر مسئلۀ اجتماعی دیگر حل می شود ی

تدریجی ميان عرضه و تقاضا و این هم آنچنان راه حلی است که خود پيوسته 
و اما اینکه . مسئله را از نو مطرح می کند یعنی هيچ راه حلی نشان نمی دهد

انقالب اجتماعی این مسئله را چگونه حل خواهد کرد مطلبی است که عالوه بر 
سائل بس پردامنه تری نيز بستگی دارد که رفع تضاد شرایط زمانی و مکانی به م

چون ما سيستم های خيالی برای . شهر و روستا یکی از مهمترین آنهاست
سازمان جامعۀ آینده اختراع نمی کنيم، پس مکث کردن روی این مطلب کاری بس 

ولی یک نکته مسلم است و آن اینکه در شهرهای بزرگ هم . بيهوده ای خواهد بود
بناهای مسکونی بقدر کافی هست که با استفادۀ معقول از آنها بتوان به اکنون 

بدیهی است که این کار .  واقعی  از لحاظ مسکن کمک کرد نيازمندیارضای بيدرنگ
فقط از راه سلب مالکيت از صاحبان کنونی خانه ها و از راه جادادن کارگران بيخانه یا 

ت زندگی می کنند در این خانه ها کارگرانی که اکنون در منازل تنگ و پرجمعي
به محض اینکه پرولتاریا زمام قدرت سياسی را بدست آرد، چنين . عملی است

اقدامی که خير و صالح عمومی آنرا ایجاب می کند بهمان سهولتی که دولت 
امروزین به سلب مالکيت و اشغال منازل دست می زند، ميسر و عملی خواهد 

  ).١٨٨٧ چاپ آلمانی سال ٢٢ص " (بود
  

سلب مالکيت . در اینجا تغيير شکل قدرت دولتی بررسی نمی شود بلکه فقط مضمون فعاليت آن مورد نظر است
که منازل " دستور خواهد داد"دولت پرولتری هم ظاهرًا . و اشغال منازل بدستور دولت امروزین نيز صورت می گيرد
بدیهی است که دستگاه مجریۀ قدیم، دیوانساالری ولی . اشغال شوند و از صاحبان خانه ها خلع ید بعمل آید

  .وابسته به بورژوازی ابدًا بدرد اجرای دستورات دولت پرولتری نخواهد خورد
   

الزم بيادآوری است که تصاحب واقعی کليۀ افزار کار و تمام صنایع از جانب      "... 
در .  نامدمی" بازخرید"خلق زحمتکش درست نقطۀ مقابل آن چيزی است که پرودون 

شق اخير هر کارگر مالک خانه و مزرعه و صاحب افزار کار می شود؛ ولی در شق 
. خواهد بود" خلق زحمتکش"اول خانه ها و کارخانه ها و افزار کار در تملک جمعی 

تصور نمی رود که استفاده از این خانه ها و کارخانه ها و غيره دست کم در دوران 
عينًا همين طور . ه افراد یا شرکت هائی واگذار شودگذار بدون بازپرداخت هزینه ب

الغاء مالکيت خصوصی بر زمين نيز مستلزم الغاء بهرۀ مالکانه نيست بلکه واگذاری 
بنابر این تصاحب واقعی افزار کار از . آنرا به جامعه منتها به شکل دیگر ایجاب می کند

ص " (تفی نمی سازدطرف خلق زحمتکش اجاره کردن و اجاره دادن را بهيچوجه من
۶٨.(  

  

مسئله ای که در اینجا مطرح شد یعنی مسئلۀ مربوط به مبانی اقتصادی زوال دولت را در فصل بعدی بررسی 
دست کم "دولت پرولتری " تصور نمی رود"انگلس با نهایت احتياط مطلب را اداء می کند و می گوید . خواهيم کرد
واگذاری منازل متعلق به تمام خلق به خانواده . هزینه به افراد واگذار کندمنازل را بدون بازپرداخت " در دوران گذار

های مختلف در قبال اجاره بها، هم دریافت کرایۀ خانه، هم کنترل معين و هم برقراری این یا آن ضابطه تقسيم 
 خاص همۀ اینها مستلزم وجود شکل معينی از دولت است، ولی بهيچوجه دستگاه. منازل را ایجاب می کند

و اما گذار به مرحله ای که در آن بتوان منازل . نظامی و دیوانساالری با مقامات دارای امتيازات خاص نمی خواهد
  .کامل دولت" زوال"را رایگان در اختيار افراد گذاشت، مطلبی است مربوط به 



 

ۀ ناشی از آن به موضع چگونه پس از کمون و تحت تأثير تجرب) ١٨(انگلس ضمن بيان این مطلب که بالنکيست ها 
  : اصولی مارکسيسم روی آوردند، این موضعگيری را به اجمال چنين فرمولبندی می کند 

  
ضرورت فعاليت سياسی پرولتاریا و دیکتاتوری پرولتاریا بعنوان مرحله گذار به      "... 

  ).۵۵ص ــ ..." (لغو طبقات و به همراه آنها برانداختن دولت
  

" برانداختن دولت" به اذعانبورژوا ميان این " مارکسيسم براندازهای"ندان انتقاد مالنقطی یا شاید برخی از عالقم
که قبًال نقل شد، تضادی " آنتی دورینگ"و نفی این فرمول بمثابه یک فرمول آنارشيستی، ـــ در آن بخش از 

قرار دهند " آنارشيست ها"جای شگفتی نخواهد بود اگر اپورتونيست ها انگلس را هم در شمار . مشاهده کنند
ـــ حاال متهم ساختن  انترناسيوناليست ها به آنارشيسم از طرف سوسيال شوینيست ها بيش از پيش رواج پيدا 

  .می کند
اینکه همراه با لغو طبقات برانداختن دولت نيز تحقق خواهد یافت مطلبی است که مارکسيسم هميشه آنرا 

آنارشيست ها را صرفًا به این متهم " زوال دولت"دربارۀ " نتی دورینگآ"بخش مشهور کتاب . گوشزد کرده است
نمی کند که طرفدار برانداختن دولت هستند بلکه خطای شان را در این می داند که تبليغ می کنند گویا 

  .امکان پذیر است" ظرف همين امروز و فردا"برانداختن دولت 
برخورد مارکسيسم به آنارشيسم را در مسئلۀ نابودی " کسوسيال دمکراتي"از آنجا که دکترین مسلط کنونی 

دولت بکلی تحریف کرده است یادآوری یکی از مباحثات مارکس و انگلس با آنارشيستها بسيار سودمند خواهد 
  .بود

  
  ـ مباحثه با آنارشيستها٢
  

 ایتاليا مارکس و انگلس در مجموعۀ نشریات سوسياليستی.  صورت گرفته است١٨٧٣این مباحثه در سال 
نوشته بودند که ترجمۀ آلمانی آنها فقط در " آنتی اتوریترها"یا " اتونوميست ها"، )١٩(مقاالتی عليه پرودونيستها 

  ).٢٠(بچاپ رسيد " Neue Zeit"  در مجلۀ ١٩١٣سال 
  

     مارکس در حاليکه آنارشيست ها و روش آنها را در مورد نفی سياست به 
اگر مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر اشکال انقالبی .. : ".مسخره گرفته نوشته است 

بخود گيرد، اگر کارگران به جای دیکتاتوری بورژوازی دیکتاتوری انقالبی خود را بپا دارند 
مرتکب گناه وحشتناک بی حرمتی به اصول شده اند، زیرا برای رفع نيازمندی های 

وازی، به جای بر بيمقدار و خشن روزمرۀ خویش و برای درهم شکستن مقاومت بورژ
..." زمين نهادن سالح و برانداختن دولت، شکل انقالبی و گذرا به آن می دهند 

")Neue Zeit "  سی و دومين سال انتشار، مجلد اول، ص ــ ١٩١۴ ــ ١٩١٣، سال ،
۴٢١) (٠.(  

  

 بهيچوجه او! دولت به مخالفت می خاست" برانداختن"مارکس ضمن رد نظریات آنارشيستها فقط با این گونه 
مخالف این نظریه نبود که با از ميان رفتن طبقات، دولت نيز از ميان خواهد رفت یا با نابودی طبقات دولت هم نابود 

 که یعنی از دولتخواهد شد، بلکه مخالف آن بود که کارگران از بکار بردن اسلحه و از اعمال قهر سازمان یافته 
  .باشد صرفنظر کنند" ت بورژوازیدرهم شکستن مقاوم"باید برای نيل به هدف 

دولت " گذاریشکل انقالبی و "مارکس برای آنکه مفهوم واقعی مبارزه اش را عليه آنارشيسم تحریف نکنند عمدًا 
ما در مسئلۀ برانداختن . دولت فقط تا مدتی برای پرولتاریا الزم است. مورد نياز پرولتاریا را خاطرنشان می سازد

ولی تأکيد می کنيم که برای نيل به این هدف . نه اختالفی با آنارشيستها نداریمهيچگوهدف دولت بعنوان 
استثمارگران، الزم است، همانگونه که برای عليه استفادۀ موقت از شيوه ها، افزارها و وسایل قدرت دولتی 

ن شيوه را مارکس قاطع ترین و روشن تری. برانداختن طبقات نيز، دیکتاتوری موقت طبقۀ ستمکش ضرورت دارد
آیا کارگران هنگام برافکندن یوغ سرمایه داران باید : برای طرح مسئله در برابر آنارشيستها برميگزیند و می پرسد 

یا آنرا برای درهم شکستن مقاومت سرمایه داران عليه آنان بکار برند؟ و استفادۀ منظم و "  اسلحه بر زمين نهند"
  دولت چيز دیگری است؟" شکل گذرای"طبقۀ دیگر مگر جز سيستماتيک از سالح توسط یک طبقه عليه 

مطرح کرده چنين بگذار هر سوسيال دمکرات از خود بپرسد که آیا در مباحثه با آنارشيستها مسئلۀ دولت را 
  مطرح کرده اند؟چنين است؟ آیا اکثریت عظيم احزاب سوسياليست رسمی انترناسيونال دوم این مسئله را 

او پيش از هر چيز . نگلس با تفصيل بيشتر و با بيانی از اینهم ساده تر تشریح می کندهمين اندیشه ها را ا
بخود داده بودند یعنی هرگونه اتوریته، هرگونه فرمانبری و " آنتی اتوریتر"آشفته فکری پرودونيست ها را که عنوان 

رخانه، راه آهن و یا یک کشتی هرگونه قدرتی را نفی می کردند به مسخره می گيرد و می گوید برای مثال یک کا
را در دریا در نظر بگيرید، مگر این نکته روشن نيست که بدون فرمانبری معين و بالنتيجه بدون اتوریته یا قدرت 
معين هيچيک از این دستگاههای فنی پيچيده که مستلزم استفاده از ماشين و همکاری منظم عدۀ زیادی از 

  ؟افراد هستند قادر بکار نخواهد بود
  

وقتی این دالیل را عليه سرسخت ترین آنتی اتوریترها : "...      انگلس می نویسد 
این حرف صحيح ! آری: " بيان می دارم فقط می توانند به من چنين پاسخ دهند 



 

است، ولی مطلب بر سر اتوریته نيست که ما برای نمایندگان خود قایل می شویم 
این اشخاص خيال می ". نها می دهيم که به آبلکه بر سر مأموریت معينی است

  )٢٢..." (کنند با تغيير دادن نام شئی خود آنهم تغيير می کند
  

به این ترتيب انگلس نشان می دهد که اتوریته و اتونومی مفاهيم نسبی هستند و عرصۀ کاربرد آنها مطابق 
ی است و با افزودن این نکته مراحل گوناگون رشد و ترقی اجتماعی تغيير می کند و مطلق ساختن آنها بی معن

که عرصۀ کاربرد ماشين و توليد بزرگ هرچه گسترده تر می شود، از مطلب کلی مربوط به اتوریته به مسئلۀ 
  : دولت می پردازد و می نویسد 

  
اگر اتونوميستها می خواستند فقط  به ذکر این مطلب بسنده کنند که      "... 

تنها در حدودی مجاز خواهد دانست که خود شرایط سازمان اجتماعی آینده اتوریته را 
ولی آنها تمام واقعياتی . توليد آنرا ناگزیر سازد در این صورت ممکن بود با آنها کنار آمد

را که اتوریته را ضرور می سازد نادیده می گيرند و با تعصب عليه لفظ مبارزه می 
  .کنند

هوار کشيدن عليه اتوریته سياسی، عليه      چرا آنتی اتوریترها تنها به داد و فریاد و 
دولت بسنده نمی کنند؟ همه سوسياليستها با این نکته موافقند که از پی انقالب 
اجتماعی آینده، دولت و بهمراه آن اتوریتۀ سياسی از ميان خواهند رفت و به بيان 
دیگر وظایف اجتماعی خصلت سياسی خود را از دست خواهند داد و به وظایف اداری 

ولی آنتی . ساده ای که هدف آن نظارت بر عالیق جامعه است، بدل خواهند شد
اتوریترها خواستار آنند که دولت سياسی حتی پيش از لغو آن مناسبات اجتماعی که 

آنها خواستار آنند که نخستين . دولت را پدید آورده است بيک ضربت برانداخته شود
  .اشدعمل انقالب اجتماعی برانداختان اتوریته ب

     آیا این حضرات یک وقتی انقالب دیده اند؟ انقالب بی شک با اتوریته ترین و قهری 
انقالب عملی است که در آن بخشی از . ترین پدیده است که می توان تصور کرد

جمعيت ارادۀ خویش را بکمک تفنگ، سرنيزه و توپ یعنی بکمک وسایل اعمال قهر 
و حزب پيروزمند الزامًا مجبور است . کندفوق العاده به بخش دیگر تحميل می 

فرمانروائی خود را بوسيلۀ بيم و هراسی که سالحش در دلهای مرتجعين می افکند 
اگر کمون پاریس بر اتوریته خلق مسلح عليه بورژوازی تکيه نمی کرد مگر . حفظ کند

 جهت می توانست بيش از یکروز دوام آورد؟ بر عکس آیا ما حق نداریم کمون را به آن
که از این اتوریته کم استفاده کرد، مورد سرزنش قرار دهيم؟ پس از دو حال خارج 

یا آنتی اتوریترها خودشان نمی دانند چه می گویند و در این صورت فقط : نيست 
موجب آشفته فکری می شوند و یا می دانند چه می گویند و در این صورت به آرمان 

) ٣٩ص ــ " (دو حال فقط به ارتجاع خدمت می کننددر هر . پرولتاریا خيانت می ورزند
)٢٣.(  

  

اینجا از مسائلی سخن رفته است که باید آنها را در پيوند با موضوع تناسب سياست و اقتصاد در جریان زوال 
این مسائل عبارتند از مسئلۀ دگرگونی ). فصل بعدی به این موضوع اختصاص داده شده است(دولت بررسی کرد 

این اصطالح ". دولت سياسی"عی و تبدیل آنها از وظایف سياسی به وظایف ساده اداری و مسئلۀ وظایف اجتما
اخير که بویژه می تواند توليد ابهام نماید اشاره ای است به جریان زوال دولت چونکه دولت رو بزوال را در مرحلۀ 

  .معينی از زوال آن می توان دولت غير سياسی ناميد
انگلس نيز نکته ای که بيش از همه شایان توجه است، باز همان نحوۀ طرح مسئله عليه در این بخش از سخنان 

 به بعد ميليونها بار ١٨٧٣سوسيال دمکراتهایی که می خواهند شاگرد انگلس باشند از سال . آنارشيستهاست
آنارشيستها . حثه کنند آنطوری که مارکسيستها می توانند و باید مبانهبا آنارشيستها به مباحثه پرداخته اند ولی 

آنچه را که . دربارۀ برانداختن دولت تصوری مبهم و غيرانقالبی دارند، ــ انگلس مسئله را چنين مطرح می کرد
آنارشيستها نمی خواهند ببينند، همان انقالب در جریان پيدایش و تکامل آن و نيز وظایف ویژۀ آن در مورد اعمال 

  .قهر، اتوریته، قدرت و دولت است
نتقاد سوسيال دمکراتهای کنونی از آنارشيسم معموًال در این بيان سراپا مبتذل خرده بورژوایی خالصه می شود ا

بدیهی است که چنين بيان مبتذلی نمی تواند موجب رم کردن !" ما دولت را قبول داریم ولی آنارشيستها نه: "
او تأکيد می کند که تمام :  می گوید انگلس بگونۀ دیگر سخن. کارگران کم و بيش فکور و انقالبی نشود

و آنگاه بطور مشخص مسئلۀ . سوسياليستها از ميان رفتن دولت را بعنوان پيآمد انقالب سوسياليستی قبول دارند
انقالب یعنی مسئله ای را مطرح می سازد که سوسيال دمکراتهای اپورتونيست معموًال از طرح آن طفره می روند 

ضمنًا انگلس با طرح این مسئله، انگشت . به نارشيستها واگذار می کنند" حالجی"صرفًا و آنرا برای به اصطالح 
 یعنی از پرولتاریای انقالبی دولتمگر کمون نمی بایست از قدرت : روی نقطۀ حساس می گذارد و می پرسد 

   استفاده کند؟بيشترمسلح و متشکل بصورت طبقۀ فرمانروا 
 مسئلۀ وظایف مشخص پرولتاریا در انقالب، معموًال یا صرفًا با سخنان سوسيال دمکراسی مسلط رسمی از طرح

آینده نشان "تمسخرآميز معمول خرده بورژوای کوته فکر و یا در بهترین حالت با این سفسطه طفره آميز که 



 

آنوقت آنارشيستها هم خود را محق می دیدند دربارۀ این سوسيال دمکراسی . شانه خالی می کرد" خواهد داد
ولی انگلس از تجربه . بگویند که به وظيفۀ خود در زمينۀ تربيت انقالبی کارگران عمل نکرده و خيانت می کند

آخرین انقالب پرولتری دوران حيات خود درست برای بررسی کامًال مشخص چگونگی اقدام و عملی که پرولتاریا، 
  .می کندهم در مورد بانکها و هم در مورد دولت باید انجام دهد استفاده 

  
  ـ نامه به ببل٣
  

یکی از اندیشه های بسيار درخشان و چه بسا درخشانترین اندیشه ای که ما در آثار مارکس و انگلس دربارۀ 
 انگلس به ببل بيان شده ١٨٧۵ مارس سال ٢٨ ــ ١٨مسئلۀ دولت مشاهده می کنيم، در بخش زیرین نامۀ مورخ 

ه این نامه تا آنجا که بر ما معلوم است نخستين بار توسط ببل در بعنوان جملۀ معترضه یادآور می شویم ک. است
 سال پس از نگارش و ٣۶ یعنی ١٩١١که بسال ")  شمه ای از زندگی من"تحت عنوان (جلد دوم خاطرات او 

  .ارسال نامه انتشار یافت، به چاپ رسيد
) ٢۴( نيز درنامۀ مشهور خود به براکه انگلس در نامۀ خود به ببل ضمن انتقاد از همان طرح برنامۀ گتا که مارکس

  : آنرا مورد انتقاد قرار داده بود، بویژه به مسئله دولت اشاره کرده چنين می نویسد
  

دولت آزاد از لحاظ معنی . دولت آزاد خلق به دولت آزاد تبدیل شده است     "... 
یعنی لغوی این عبارت، دولتی است که در برابر شهروندان کشور خود آزاد است 

می بایستی که همۀ این ياوه سرائی ها دربارۀ . دولتی است با حکومت استبدادی
. دولت کنار گذاشته شود، بویژه پس از کمون که دیگر دولت به معنی حقيقی آن نبود

را بيش از حد به رخ ما کشيده اند و حال آنکه از دیرباز در " دولت خلق"آنارشيستها 
صریحًا " مانيفست حزب کمونيست" و سپس در )٢۵(کتاب مارکس عليه پرودون 

گفته شده است که با برقراری نظام اجتماعی سوسياليستی دولت خودبخود تحليل 
از آنجا که دولت فقط نهاد گذرایی است که . و زوال می پذیرد ) sich auflöst(می رود 

 استفاده از آن می باید در جریان مبارزه و انقالب برای سرکوب قهرآميز دشمنان خود
تا زمانی که پرولتاریا : کرد، سخن گفتن از دولت آزاد خلق یاوه سرائی مطلق است

 نيازش برای آزادی نيست بلکه برای سرکوبی دشمنان خویش نياز داردبه دولت 
است و زمانی که بتوان از آزادی سخن گفت، دیگر دولت به معنی واقعی آن وجود 

يم پيشنهاد کنيم که بجای واژۀ دولت همه جا به این جهت ما ميخواه. نخواهد داشت
، واژۀ زیبای کهن آلمانی که )سازمان اشتراکی )(Gemeinwesen" (ابشين"اصطالح 

 متن اصلی ٣٢٢ ـــ ٣٢١ص " (است بکار برده شود" کمون"معادل واژۀ فرانسوی 
  ).آلمانی

   

رکس در مکتوب خود که فقط چند هفته پس  در نظر داشت که این نامه مربوط به آن برنامۀ حزبی است که ما باید
مورد انتقاد قرار داده است و نيز بايد در نظر )  مارکس١٨٧۵ ماه مه سال ۵نامه مورخه (از اين نامه نوشته شده 

از این رو وقتی انگلس در آخرین جمله این . داشت که در آن زمان انگس به اتفاق مارکس در لندن می زيست
را بکار می برد بی شک از جانب خود و مارکس به رهبر حزب کارگری آلمان پيشنهاد " ما"بخش از نامۀ خود کلمه 

  .جایگزین آن گردد) سازمان اشتراکی"(ابشين"از برنامه حذف شود و واژۀ " دولت"می کند که واژۀ 
ه است امروزین که طبق ذوق و به دلخواه اپورتونيستها ساخته و پرداخته شد" مارکسيسم"اگر به سردمداران 

  !است" آنارشيسم"چنين اصالحی در برنامه پيشنهاد می شد، چه داد و فریادی راه می انداختند که این 
  .بگذار داد و فریاد راه بيندازند که در مقابل، بورژوازی آنها را خواهد ستود

انگلس و مارکس را در بهنگام تجدید نظر در برنامۀ حزب ما، باید حتمًا توصيه . و اما ما بکار خود خواهيم پرداخت
نظر گرفت، تا به حقيقت نزدیکتر شد و با پاکسازی مارکسيسم از تحریفات آنرا احياء نمود و مبارزۀ طبقۀ کارگر را 

در ميان بلشویکها به یقين کسی پيدا نخواهد شد که با توصيۀ انگلس و . در راه رهائی اش دقيقتر هدایت کرد
در زبان آلمانی دو واژه به مفهوم . اًال فقط در مورد اصطالح خواهد بوددشواری کار احتم. مارکس مخالف باشد

 بلکه به معنی نيستوجود دارد که انگلس از آن دو واژه ای را برگزیده است که به معنی یک ابشين " ابشين"
در زبان روسی واژه ای به این معنی وجود . مجموعه ای از ابشين ها، به معنی سيستمی از ابشين هاست

برگزیده شود گرچه این واژه نيز بنوبۀ خود نارسائيهایی " کمون"دارد و شاید الزم آید که همان واژۀ فرانسوی ن
  .دارد

ـــ چنين است مهمترین نتيجه گيری تئوریک که انگلس به آن می " کمون دیگر دولت به معنی واقعی آن نبود"
، چونکه از دست می دادکمون جنبۀ دولت بودن را . پس از شرح باال این نتيجه گيری کامًال مفهوم است. رسد

را سرکوب کند؛ کمون ماشين دولتی بورژوایی را درهم ) استثمارگران(می بایست نه اکثریت مردم بلکه اقليت 
همۀ اینها دوری از دولت بمعنی .  برای سرکوبی، خود مردم به صحنه می آمدندخاصیشکست؛ بجای قدرت 

و آنگاه دیگر " زوال می یافت"تثبيت می شد بازمانده های دولت در آن خودبخود و اگر کمون . واقعی آن بود
، چونکه این ارگانهای دولت که به تدریج کاری برای شان نمی ماند "براندازد"احتياجی نداشت ارگانهای دولت را 

  .نقش خود را از دست می دادند
 از این سخن مقدم بر همه باکونين و حمالت او به منظور انگلس". را برخ ما می کشند" دولت خلق"آنارشيستها "

دولت " صحيح می شمارد که تا آنجا و در آن حدودیانگلس این حمالت را . سوسيال دمکراتهای آلمان است



 

انگلس . به همان اندازه بی معنی و بهمان اندازه عدول از سوسياليسم است" دولت آزاد خلق"نيز همانند " خلق
ال دمکراتهای آلمان عليه آنارشيستها را اصالح کند و آنرا از نظر اصولی روی پایۀ صحيح می کوشد مبارزۀ سوسي

نامه انگلس سی و شش سال ! ولی افسوس. پاک سازد" دولت"قرار دهد و از موهومات اپورتونيستی درباره 
هم کائوتسکی در در صفحات بعدی خواهيم دید که حتی پس از انتشار این نامه . آزگار در محاق فراموشی ماند

  .ماهيت امر همان اشتباهاتی را که انگلس دربارۀ آنها هشدار می داد، با سماجت تکرار می کند
 طی نامه ای به انگلس پاسخ داد و در آن از جمله نوشت که با نظر وی ١٨٧۵ سپتامبر سال ٢١ببل در تاریخ 

ص . (ماض و مماشاتش سرزنش کرده استو ليبکنخت را به سبب اغ" کامًال موافق است"دربارۀ طرح برنامه 
نظری بيفکنيم، این " هدفهای ما"ولی اگر به جزوۀ ببل تحت عنوان ). ، خاطرات ببل، چاپ آلمانی، جلد دوم٣٣۴

  : سخنان بکلی نادرست را دربارۀ دولت در آن مشاهده می کنيم
  

"  شوددولت باید از دولت مبتنی بر فرمانروائی طبقاتی به دولت خلق مبدل     "
  ).١۴، ص ١٨٨۶، سال )ـــ م" هدفهای ما" ("”Unsere Zieleچاپ آلمانی، جزوه  (

  

جای تعجب نيست که چنين عنادی در تکرار نظریات ! جزوه ببل درج شده است!) نهم  (٩این سخنان در چاپ 
ص که اپورتونيستی دربارۀ دولت موجب شد که سوسيال دمکراسی آلمان این نظریات را جذب کند به خصو

توضيحات انقالبی انگلس نيز در محاق فراموشی مانده و مجموعۀ محيط زندگی هم برای مدتی طوالنی کار را به 
  .انقالب کشانده بود" ترک"
  
  ــ انتقاد از طرح برنامۀ ارفورت۴
  

ن سال  ژوئ٢٩را که در تاریخ ) ٢۶(هنگام بررسی آموزش مارکسيسم دربارۀ دولت، انتقاد از طرح برنامۀ ارفورت 
انتشار یافت  " Neue Zeit" توسط انگلس برای کائوتسکی فرستاده شد ولی فقط ده سال بعد در مجلۀ ١٨٩١

 سوسيال دمکراسی در زمينۀ اپورتونيستینمی توان نادیده گرفت، زیرا این انتقاد بطور عمده انتقاد از نظریات 
  . استدولتمسائل مربوط به ساختار 
 که انگلس در این اثر در زمينۀ مسائل اقتصادی یک رهنمود بسيار گرانبها نيز دارد که بطور گذرا یادآور می شویم

نشان می دهد او با چه دقت و بينش ژرفی مراقب تغيير شکل های سرمایه داری معاصر بوده و چگونه با این 
اینک آن رهنمود . عمل توانسته است مسائل خاص دوران ما، دوران امپریاليستی را در حد معينی پيش بينی کند

که در طرح برنامه برای توصيف سرمایه داری بکار  ) Planlosigkeit" (فقدان برنامه ریزی"انگلس دربارۀ عبارت : 
  :رفته است، چنين می نویسد

  
وقتی ما شرکت های سهامی را پشت سر می گذاریم و به تراست هایی      "... 

مال تابع خود می سازند و تحت می رسيم که رشته هائی از صنایع را تمام و ک
انحصار خود درمی آورند، معنایش آن است که نه تنها توليد خصوصی بلکه فقدان 

، بيستمين سال انتشار، جلد اول، "Neue Zeit" (" برنامه ریزی نيز پایان می یابد
  ).٢٧) (٨، ص ــ ١٩٠٢ ــ ١٩٠١سال 

  

وریک سرمایه داری امروزین، یعنی امپریاليسم بيان شده  سخنان اساسی ترین نکته در زمينه ارزیابی تئ در این
روی کلمه سرمایه داری باید تکيه کرد، .  انحصاری تبدیل می شودسرمایه داریاست و آن اینکه سرمایه داری به 

چونکه ادعای رفرميستی بورژوایی دربارۀ این نکته که گویا سرمایه داری انحصاری یا سرمایه داری انحصاری 
. و غيره ناميد رایج ترین اشتباه است" سوسياليسم دولتی" و گویا می توان آنرا نيستسرمایه داری گر  دیدولتی

ولی در آن . البته تراستها هيچگاه برنامه ریزی کامل نداشته و حاال هم ندارند و در آینده نيز نخواهند داشت
ه داران بزرگ ميزان توليد را در گستره چارچوبی هم که برنامه ریزی دارند یعنی در آن چارچوبی هم که سرمای

نظام سرمایه ملی و یا حتی بين المللی از پيش در نظر می گيرند و آنرا طبق برنامه تنظيم می کنند، باز ما در 
.  باقی می مانيم که گرچه به مرحلۀ جدیدی گام نهاده، ولی بيشک همان نظام سرمایه داری استداری

 به سوسياليسم باید برای نمایندگان واقعی پرولتاریا دليل نزدیکی و آسانی و  سرمایه دارییک چنين" نزدیکی"
عملی و تعویق ناپذیری انقالب سوسياليشستی باشد نه دليلی برای تحمل نفی این انقالب و تحمل پيرایش 

  .سرمایه داری که همۀ رفرميستها به آن اشتغال دارند
نخست دربارۀ مسئلۀ : ينه سه رهنمود بسيار ارزنده می دهد انگلس در این زم. حال برگردیم به مسئلۀ دولت

  .جمهوری؛ دوم دربارۀ پيوند مسئلۀ ملی و سازمان دولت؛ سوم دربارۀ خودگردانی محلی
و اگر بياد آوریم . مسئلۀ مربوط به جمهوری را انگلس به محور انتقاد خود از طرح برنامۀ ارفورت بدل ساخته است

ام سوسيال دمکراسی بين المللی چه اهميتی کسب نمود و چگونه به سرمشقی برای که برنامه ارفورت در تم
تمام انترناسيونال دوم بدل گردید، آنوقت بدون اغراق می توانيم بگویيم که انگلس در اینجا از اپورتونيسم همۀ 

  .انترناسيونال دوم انتقاد می کند
  

. یک نقض بزرگ داردخواستهای سياسی طرح برنامه : "     انگلس می نویسد 
تکيه روی " (در آن وجود ندارد که می بایست گفته شود همان نکته ایدرست 

  ).کلمات از انگلس است



 

  

سپس توضيح داده می شود که قانون اساسی آلمان در واقع رونوشت قانون اساسی سراپا ارتجاعی سال 
نيست و این " رگ ساتر سلطنت مطلقهب" است، مجلس رایشتاگ نيز به گفته ویلهلم ليبکنخت، چيزی جز ١٨۵٠

فکر که گویا می توان بر پایۀ یک قانون اساسی که بوجود دولتهای کوچک و به اتحاد دولتهای کوچک آلمان صورت 
  .است" آشکارا فکر پوچی"درآورد " همۀ وسایل کار را به تملک همگانی"قانونی می دهد، 

  
بطور علنی خواست جمهوری را در      انگلس که نيک می داند در آلمان نمی توان 

اما انگلس ". به ميان کشيدن این موضوع خطرناک است: " کرد می افزاید برنامه قيد
را قانع می کند، سازگاری بی چون و چرا ندارد و " همگان"با این مالحظۀ بدیهی که 

ولی با وجود این، به نحوی باید کار را از پيش : "سخن خود را چنين ادامه می دهد 
ه درست حاال دارد در بخش بزرگی از درجه ضرورت این امر را اپورتونيسم ک. برد

. ، نشان می دهد)einreibende( مطبوعات سوسيال دمکراتيک شيوع پيدا می کند 
از بيم تجدید قانون ضدسوسياليستها یا با به خاطر آوردن برخی حرفهای پيش از 
موقعی که در دوران تسلط این قانون زده شده است، حاال می خواهند که حزب، 

موجود در آلمان را برای تحقق مسالمت آميز تمام خواستهای خود کافی نظام قانونی 
  ..."بداند

  

) ٢٨(انگلس این واقعيت اساسی را که سوسيال دمکراتهای آلمان رفتارشان با ترس از تجدید قانون فوق العاده 
را صرفًا بدان " ت آميزمسالم"همراه بود، در جای اول می گذارد و با صراحت آنرا اپورتونيسم می نامد و خيال راه 

انگلس بحد کافی محتاط هست که . جهت که جمهوری و آزادی در آلمان وجود ندارد، بکلی پوچ اعالم می کند
دست خود را نبندد و تصدیق دارد که در کشورهای جمهوری یا کشورهای دارای آزادی زیاد، راه مسالمت آميز 

  : ، ولی تکرار می کند که در آلمان "!متصور دانست "فقط" (می توان متصور دانست"بسوی سوسياليسم را 
  

در آلمان که دولت تقریبًا قدرت مطلق دارد و رایشتاگ و تمام نهادهای      "... 
انتخابی دیگر فاقد قدرت واقعی هستند، در آلمان اعالم چنين مطلبی آنهم بدون هيچ 

ه و تبدیل خود به ضرورتی، معنایش برداشتن برگ انجير ساتر از روی سلطنت مطلق
  ..."ساتر آنست

  

در واقع هم اکثریت عظيم پيشوایان رسمی حزب سوسيال دمکرات آلمان که این رهنموها را به بوته فراموشی 
  .سپرده اند نقش ساتر سلطنت مطلقه را ایفاء کرده اند

چنين سياستی جز آنکه حزب را سرانجام به راه دروغين بکشاند، نتيجۀ دیگری      "
مسائل سياسی کلی و انتزاعی را در ردۀ اول قرار می دهند و .  نخواهد آوردببار

بدین ترتيب مسائل مشخص مبرم را که در همان نخستين رویدادهای مهم، در 
. نخستين بحران سياسی خودبخود در دستور روز قرار می گيرند پوشيده نگهميدارند

ن از کار درآید و ابهام و فقدان از این عمل جز آنکه حزب ناگهان در لحظۀ قطعی ناتوا
وحدت در مسائل قاطع به علت عدم بررسی آنها در هيچ زمانی، بر آن چيره شود چه 

  . نتيجۀ دیگری می تواند ببار آید
     این فراموشی مالحظات پرعظمت و بنيادی به خاطر منافع آنی روزۀ این تالش 

اه بدون در نظر گرفتن پيامدهای آن برای رسيدن به کاميابيهای گذرا و مبارزه در این ر
و به بيان دیگر فدا کردن آیندۀ جنبش به منافع کنونی روز شاید انگيزه های 

ولی این اپورتونيسم است و اپورتونيسم خواهد . هم داشته باشد" شرافتمندانه"
  ...هم شاید خطرناکتر از هر اپورتونيسم دیگر باشد" شرافتمندانه"ماند و اپورتونيسم 

  و اما نکته ای که هيچگونه تردیدی در آن وجود ندارد این است که حزب ما و طبقۀ    
کارگر فقط در صورتی که شکل نظام سياسی جمهوری دمکراتيک باشد، می تواند به 
فرمانروائی برسد و این جمهوری چنانکه انقالب کبير فرانسه نشان داده است حتی 

  ..."شکل ویژه ای از دیکتاتوری پرولتاریاست
  

انگلس در اینجا این اندیشه که اندیشه بنيادی در سراسر آثار مارکس است به شکل مخصوصًا برجسته ای تکرار 
زیرا این جمهوری در عين . می کند و آن اینکه جمهوری دمکراتيک کوتاهترین راه رسيدن به دیکتاتوری پرولتاریاست

 مبارزۀ طبقاتی را بهيچوجه از ميان نمی برد، مبارزۀ حالی که تسلط سرمایه و بالنتيجه ستمگری برتوده ها و
طبقاتی را ناگزیر چنان گسترش و انبساط و انکشاف و حدت می دهد که به محض پيدایش امکان تأمين منافع 
حياتی توده های ستمکش، این امکان حتمًا و منحصرًا ه  دیکتاتوری پرولتاریا یعنی به صورتی که رهبری این توده 

سخنان فراموش "این سخنان نيز برای همۀ انترناسيونال دوم از . رولتاریا انجام گيرد تحقق می پذیردها توسط پ
 ١٩١٧مارکسيسم است و این فراموشی را فعاليت حزب منشویکها طی این شش ماهۀ اول انقالب سال " شده

  .روسيه با نهایت وضوح آشکار ساخته است



 

  : رابطه با ترکيب ملی جمعيت کشور نوشته است انگلس دربارۀ مسئلۀ جمهوری فدراتيو در 
  

با قانون اساسی ارتجاعی (چه نظامی باید جایگزین نظام کنونی آلمان گردد؟      "
پادشاهی آن و با تقسيم به همان اندازه ارتجاعی آن به دولت های کوچک، 

در قالب کل آلمان " پروسيگری"تقسيمی که به جای مستحيل ساختن خصوصيات 
به نظر من پرولتاریا می تواند فقط شکل جمهوری واحد و ). "را ابدی می سازدآنها 

وجود جمهوری فدراتيو امروزین نيز در سرزمين پهناوری . تقسيم ناپذیر را بکار گيرد
چون ایاالت متحده رویهمرفته هنوز ضرورت دارد،اگر چه حاال دیگر وجود این جمهوری 

برقراری این جمهوری در انگلستان .  می شوددارد در بخش خاوری آن به مانعی بدل
گامی به پيش خواهد بود، زیرا آنجا چهار ملت دردو جزیره زندگی می کنند و با آنکه 

در . دارای پارلمان واحدی هستند، سه سيستم قانونگذاری کنار یکدیگر وجود دارد
سرزمين کوچک سوئيس دیرزمانی است که جمهوری فدراتيو به مانع بدل شده 

ست و این مانع هم فقط از آنجهت در آنجا تحمل پذیر است که سوئيس بداشتن ا
ایجاد سازمان . نقش یک عضو صرفًا غيرفعال در سيستم دول اروپایی بسنده می کند

دولت فدراتيو و دولت . فدراتيو نوع سوئيس در آلمان گام بزرگی به عقب خواهد بود
خست آنکه هر یک از دولتهای جزو ن: یکپارچه از دو جهت با یکدیگر فرق دارند

فدراسيون برای خود قوانين مدنی و جزایی خاص و سازمان قضایی خاصی دارد و 
دیگر آنکه در جنب مجلس خلق، مجلسی مرکب از نمایندگان هر دولت دایر است و 

در آلمان ". در آن هر کانتون اعم از بزرگ و کوچک، بعنوان یک واحد رأی می دهد
" انقالب از باال"ر به سوی دولت کامًال یکپارچه است، و بهمين جهت دولت فدرال گذا

 روی داد، نباید بعقب بازگرداند، بلکه باید آنرا با ١٨٧٠ و ١٨۶۶را که در سالهای 
  ".تکامل داد" جنبش از پایين"

  

ذار را انگلس نه تنها نسبت به مسئلۀ اشکال دولت بی اعتناء نيست، بلکه درست برعکس، می کوشد اشکال گ
از با نهایت دقت تحليل کند تا بر حسب ویژگيهای مشخص تاریخی هر مورد معلوم دارد که شکل معين گذار، گذار 

  . استچه رژیمی به چه رژیمی
انگلس هم مانند مارکس از نظرگاه پرولتاریا و انقالب پرولتری به دفاع از مرکزیت دمکراتيک، به دفاع از جمهوری 

او جمهوری فدراتيو را یا بعنوان یک وضع استثنایی و مانع پيشرفت و یا بعنوان . برمی خيزدواحد و تقسيم ناپذیر 
" گامی به پيش"و بعنوان ) جمهوری متمرکز ــ م(یک مرحلۀ گذار از رژیم سلطنتی به جمهوری دارای مرکز واحد 

  .ی شودو درميان این شرایط خاص مسئله ملی مطرح م. در برخی شرایط خاص در نظر می گيرد
در گفته های انگلس هم مانند مارکس با وجود انتقاد بی امان از سرشت ارتجاعی دولتهای کوچک و از 
تالشهایی که در برخی موارد مشخص برای استتار این سرشت ارتجاعی بوسيله مسئلۀ ملی بکار برده می 

ــ تمایلی که مارکسيستهای شود، هيچ جا اثری از تمایل به طفره رفتن از مسئلۀ ملی مشاهده نمی شود، ـ
غالبًا " خود"هلندی و لهستانی ضمن مبارزۀ کامًال مشروع عليه ناسيوناليسم عاميانۀ تنگ نظرانه دولتهای کوچک 

  .نشان می دهند
حتی در انگلستان که هم موقعيت جغرافيایی، هم اشتراک زبان و هم تاریخ چندین صدساله اش، ظاهرًا می 

انگلس این نکته را بعنوان " پایان بخشيده باشد"تقسيمات منطقه ای خرد و ریز کشور بایست به مسئلۀ ملی در 
یک واقعيت روشن در نظر می گيرد که مسئلۀ ملی هنوز حل نشده است و بهمين جهت جمهوری فدراتيو را 

 مبارزۀ بسيار بدیهی است که در اینجا از انتقاد نقایص جمهوری فدراتيو و از تبليغ و. می شمارد" گامی به پيش"
  .قاطع به سود جمهوری واحد و متمرکز و دمکراتيک بهيچوجه صرفنظر نشده است

دمکراتيک را به هيچوجه به آن مفهوم بوروکراتيکی که ایدئولوگهای بورژوا ) مرکزیت ــ م(ولی انگلس سانتراليسم 
اليسم مورد نظر انگلس، خودگردانی سانتر. و خرده بورژوا و از جمله آنارشيستها برای آن قائلند، تلقی نمی کند

و منطقه های گوناگون کشور از وحدت و یکپارچگی " کمون ها"گسترده محلی را که در صورت دفاع داوطلبانۀ 
از باال را بی چون و چرا از ميان می برد، به هيچوجه نفی نمی " فرماندهی"دولت، هرگونه بوروکراتيسم و هرگونه 

  .کند
  

: "... ظریات برنامه ای مارکسيسم دربارۀ دولت می نویسد      انگلس ضمن بسط ن
پس جمهوری واحد ولی نه به مفهوم جمهوری کنونی فرانسه که همان امپراتوری 

 هر استان ١٧٩٨ تا ١٧٩٢از سال .  منهای امپراتور است١٧٩٨تأسيس شده در سال 
ی برخوردار فرانسه از خودگردانی کاملی به سبک آمریکائ ) Gemeinde(و هر ابشين 

اینکه خودگردانی را چگونه باید . بودند و این چيزی است که ما نيز باید داشته باشيم
سازمان داد و چگونه می توان کارها را بدون دیوانساالری از پيش برد مطلبی است 
که آمریکا و جمهوری اول فرانسه آنرا به ما نشان داده و ثابت کرده اندو اکنون کانادا و 

یک چنين خودگردانی استانها . و دیگر مستعمرات انگلستان نشان می دهنداستراليا 
و ابشين ها در قياس با مثًال فدراليسم سوئيس از آزادی بس بيشتری برخوردار 

) یعنی مجموع دولت فدراتيو" (راست است که کانتون در سوئيس در قبال بوند. است
و ابشين نيز ) بتسيرک(رستان استقالل بسيار دارد، ولی در عين حال در قبال شه" 



 

دولتهای کانتونی برای شهرستانهای تابعه، رؤسای شهربانی . مستقل است
و فرمانداران منصوب می کنند که در کشورهای انگليسی زبان به ) اشتات هالتر(

هيچوجه معمول نيست و ما نيز در آینده باید در برانداختن این مقامات با همان 
یعنی " (ر مورد فرمانداران پروسی و حکمرانان پروسیقاطعيتی عمل کنيم که د

مقاماتی در سطح کميسرها، رؤسای شهربانی و استاندارها و بطور کلی 
انگلس طبق این ". عمل خواهيم کرد) "دیوانساالرانی که از باال منصوب می شوند

: نظر پيشنهاد می کند که مادۀ مربوط به خودگردانی در برنامه چنين بيان شود 
شهرستانها و ابشين "، )فرمانداریها یا والیات ها" (ودگردانی کامل استانهاخ"

هاتوسط مقاماتی که بر اساس حق انتخاب همگانی برگزیده شده باشند؛ برانداختن 
  ".کليۀ مقامات حکومتی محلی و والیتی منصوب شده از جانب دولت

  

که بدستور دولت کرنسکی و دیگر وزیران ) ١٩١٧ مه سال ٢٨، مورخ ۶٨شمارۀ ) (٢٩" (پراودا"من در روزنامۀ 
توقيف شده است فرصت کردم این نکته را تذکر دهم که نمایندگان به اصطالح سوسياليست به " سوسياليست"

 از اصطالح دمکراسی به اصطالح انقالبی ما در این زمينه ـــ و بدیهی است نه تنها در این زمينه ـــ بطرز فاحشی
با بورژوازی امپریاليستی خود را به آن بسته " ائتالف"پيداست کسانی که از طریق . ه اندعدول کرددمکراتيسم 

  .اند نسبت به این تذکرات بی اعتناء ماندند
ذکر این نکته بسيار مهم است که انگلس نظریه موهوم بسيار رایجی به ویژه در ميان دمکراتهای خرده بورژوا را 

و حتمًا بيش ازجمهوری متمرکز آزادی در بردارد با اشاره به حقایق و ذکر مثال که به موجب آن گویا جمهوری فدراتي
 ١٧٩٢حقایقی که انگلس در مورد جمهوری متمرکز سالهای . این نظریه نادرست است. بسيار دقيق رد می کند

واقعًا آن جمهوری متمرکز .   فرانسه و جمهوری فدراتيو سوئيس ذکر می کند، نافی این نظریه است١٧٩٨ـــ 
 آزادی محلی و ایالتی و غيره بزرگترینبه بيان دیگر .  این جمهوری فدراتيو، آزادی تأمين کرده بودبيش ازدمکراتيک 

  . تأمين کرده است نه جمهوری فدراتيو متمرکزرا که در تاریخ دیده شده، جمهوری
ع مسئلۀ جمهوری فدراتيو و حزب ما در کار تبليغی و آژیتاسيونی خود به این حقيقت و بطور کلی به مجمو

  .جمهوری متمرکز و خودگردانی محلی توجه کافی معطوف نداشته و نمی دارد
  
  اثر مارکس" جنگ داخلی" برای کتاب ١٨٩١ـــ پيشگفتار سال ۵
  

 را دارد و نخستين بار در ١٨٩١ مارس سال ١٨که تاریخ " جنگ داخلی فرانسه"در پيشگفتار چاپ سوم کتاب 
چاپ شده است، انگلس ضمن تذکرات جالبی دربارۀ مفهوم مسئله دولت درسهای کمون را  " Neue Zeit"مجلۀ 

این تلخيص که تجربۀ دوران بيست ساله پس از کمون به آن غنای بسيار ). ٣٠(با نهایت روشنی تلخيص می کند 
توجه است، به حق می که در آلمان رواج داشت، م" ایمان خرافی به دولت"بخشيده و لب، تيز آن اختصاصًا عليه 

  .  مارکسيسم دربارۀ مسئلۀ مورد بحث ناميده شودآخرین کالمتواند 
  

     انگلس خاطرنشان می کند که در فرانسه پس از هر انقالبی، کارگران مسلح 
از این رو برای بورژواهایی که زمام امور دولت را بدست می گرفتند، نخستين "بودند؛ 

از اینجاست که پس از هر انقالبی که به نيروی کارگران . کار خلع سالح کارگران بود
تحقق پذیرفته باشد پيکار تازه ای آغاز می شود که به شکست کارگران می 

  "...انجامد
  

کنه . این نتيجه گيری از تجربه انقالبهای بورژوایی به همان اندازه که اجمالی و موجز است، رسا و گویاست
به نحو درخشانی درک شده ) یعنی آیا طبقۀ ستمکش سالح بدست دارد؟(مطلب ضمنًا در مسئله دولت نيز 

همين کنه مطلب است که هم پروفسورهای تحت نفوذ ایئولوژی بورژوایی و هم دمکراتهای خرده بورژوا، . است
  روسيه، افتخار افشاء این راز انقالبهای بورژوایی١٩١٧درانقالب سال . آنرا بيش از همه به سکوت می گذرانند

تسرتلی ضمن سخنرانی . شد" به اصطالح مارکسيست"و " منشویک"نصيب تسرتلی ) افتخار کاونياکی(
یازدهم ژوئن خود از روی بی احتياطی اعالم کرد که بورژوازی تصميم دارد کارگران پتروگراد را خلع سالح " تاریخی"

جلوه گر " دولتی"عنوان یک ضرورت کند و البته این تصميم را، هم به عنوان تصميم خود و هم بطور کلی به 
  )٣١! (ساخت 

 مسلمًا یکی از بارزترین ١٩١٧سخنرانی تاریخی یازدهم ژوئن تسرتلی برای هر پژوهشگر تاریخ انقالب سال 
نمودارهای این امر خواهد بود که چگونه اتحاد اس ارها و منشویکها تحت رهبری آقای تسرتلی به جانبداری از 

  .اریای انقالبی برخاست پرولتعليهبورژوازی 
ميدانيم که سوسيال . تذکر ضمنی دیگر انگلس که آنهم با مسئلۀ دولت پيوند دارد، مربوط به دین است

دمکراسی آلمان همزمان با این پروسه که می پوسيد و اپورتونيست تر می شد، بيش از پيش به تفسيرهای 
بدین معنی که این . می پرداخت" وصی افراد استدین کار خص"غلط و عاميانه دربارۀ این فرمول مشهور که 

عليه !!  یک امر خصوصی است نيز پرولتاریا انقالبی برای حزبفرمول طوری تفسير می شد که گویا مسئلۀ دین 
 هنوز ١٨٩١ضمنًا چون او در سال . همين خيانت کامل به برنامۀ انقالبی پرولتاریا بود که انگلس به مبارزه برخاست

 نطفه های اپورتونيسم را در حزب خود مشاهده می کرد، مالحظات خود را با حداکثر احتياط بيان ینضعيف ترفقط 
  : می داشت 



 

  
چون در کمون تقریبًا فقط کارگران یا نمایندگان مورد قبول کارگران اجالس می      "

کردند، تصویبنامه های آن نيز خصلت کامًال پرولتری داشت، بدین معنی که کمون یا 
بارۀ اصالحاتی فرمان صادر می کرد که بورژوازی جمهوریخواه در گذشته صرفًا به در

سبب ترس رذیالنه اش از انجام آنها خودداری کرده بود و این اصالحات برای فعاليت 
 کار در رابطه با دولتنظير تحقق این اصل که دین . آزاد طبقۀ کارگر پایۀ الزمی بودند

 کمون تصویبنامه هایی صادر می کرد که مستقيمًا به و یا اینکه. خصوصی افراد است
نفع طبقۀ کارگر بودند و تا حدودی هم بر پایه های نظام اجتماعی کهنه ضربات 

  ...".سنگين وارد می ساختند
  

تکيه کرده و با آن، ضربت مستقيم بر اپورتونيسم آلمان وارد ساخته " در رابطه با دولت"انگلس عمدًا روی کلمات 
 کار خصوصی اعالم می داشت و بدین سان حزب پرولتاریای انقالبی را به سطح در رابطه با حزبدین را است که 

تنزل می داد که حاضر است اصل عدم تعلق به دین را مجاز بداند ولی " آزاد اندیشی"عامی ترین خرده بورژوای 
  .گردد نفی می کند را در زمينۀ مبارزه عليه افيون دین که موجب تحميق مردم می حزبوظيفۀ 

پژوهشگر آیندۀ تاریخ سوسيال دمکراسی آلمان هنگام بررسی ریشه های ورشکستگی ننگين این سوسيال 
 مدارک جالب بسياری از اظهار نظرهای طفره جویانه ای که در مقاالت کائوتسکی رهبر ١٩١۴دمکراسی در سال 

 -Los – von"، گرفته تا برخورد حزب به مسلکی حزب هست و در را چارطاق به روی اپورتونيسم می گشاید
Kirche-Bewegung) " در این باره پيدا خواهد کرد) ٣٢ (١٩١٣در سال ) جنبش جدائی از دین.  

ولی ببينيم انگلس بيست سال پس از کمون از درسهائی که کمون به پرولتاریای مبارز داده است چگونه نتيجه 
  .گيری می کند

  :ر ردۀ اول قرار داده استاین است درسهائی که انگلس د
  

آن قدرت ستمگرانه حکومت متمرکز پيشين یعنی ارتش، پليس سياسی و      "... 
 ایجاد کرده بود و از آن پس هر دولت جدیدی ١٧٩٨دیوانساالری که ناپلئون در سال 

آنرا بعنوان افزاری مطلوب تحویل گرفته عليه مخالفان خود به کار برده بود، حال می 
مانطوریکه در پاریس سرنگون شد در همۀ نقاط دیگر فرانسه هم سرنگون بایست ه

  .گردد
     کمون از همان آغاز ناگزیر بود قبول کند که طبقۀ کارگر پس از رسيدن بر مسند 
فرمانروائی نمی تواند با ماشين دولتی قدیم امور را اداره نماید و طبقۀ کارگر برای 

را دوباره از دست ندهد، ناگزیر است از یک سو آنکه سلطۀ تازه به کف آوردۀ خود 
تمام ماشين قدیم ستمگری را که تا کنون عليه وی به کار می رفت براندازد و از 
سوی دیگر ایمنی خود را در قبال نمایندگان و صاحبان مقامات دولتی خویش تضمين 

اعالم کند، بدین معنی که همۀ آنها را بدون هيچ استثناء در هر زمان قابل عزل 
  ...".دارد

  

، دولت دمکراتيک نيز در جمهوریانگلس باز و باز خاطرنشان می سازد که دولت نه تنها در رژیم سلطنتی، بلکه 
باقی می ماند یعنی عالمت مشخصۀ اساسی خود را که استحالۀ صاحبان مقامات دولتی و تبدیل آنان از 

  .ت، حفظ می کند جامعه اسسرورانو ارگانهای جامعه به " خادمان جامعه"
  

کمون عليه این استحاله و تبدیل دولت و ارگانهای دولت از خادمان جامعه به      "... 
سروران جامعه که برای تمام دولتهای موجود تا آن زمان اجتناب ناپذیر بود، دو شيوۀ 

نخست آنکه بر رأس تمام مقامات اداری، قضائی و . صحيح بی اشتباه بکار برد
 را می گماشت که بر اساس حق انتخاب همگانی انتخاب شده آموزشی افرادی

بودند و ضمنًا این حق را قایل شده بود که انتخاب شدگان در هر زمانی طبق تصميم 
دوم آنکه کمون به تمام صاحبان مقامات از . انتخاب کنندگان خود قابل عزل باشند

بطور کلی . شتندصدر تا ذیل حقوقی می پرداخت که کارگران دیگر دریافت می دا
با این ترتيب حتی *. حداکثر حقوقی که کمون می پرداخت شش هزار فرانک بود 

مستقل از دستورهای مؤکدی که کمون عالوه بر این اقدامات به نمایندگان ارگانهای 
  ..."انتخابی می داد، مانع مطمئن در راه مقام پرستی و جاه طلبی ایجاد شده بود

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلشویکهائی که .  روبل است۶٠٠٠ روبل و به نرخ کنونی در حدود ٢۴٠٠این مبلغ به نرخ مقرر رسمی قریب *

 روبل حقوق پرداخته شود و پيشنهاد نمی کنند که ٩٠٠٠یندگان انجمن شهر پيشنهاد می کنند مثًال به نما
است، مرتکب خطای ابدًا نابخشودنی ) ٣٣( روبل باشد که وجه کافی ۶٠٠٠حداکثر حقوق برای سراسر کشور 

  .می شوند



 

  

 و از ميشود تبدیلانگلس در اینجا به آن مرز جالبی می رسد که دمکراسی پيگير از یک سو به سوسياليسم 
زیرا برانداختن دولت مستلزم آنست که خدمات دولتی به آنچنان کارهای . می طلبدسوی دیگر سوسياليسم را 

اما .  و سپس قاطبۀ مردم از عهدۀ انجام آنها برآیندعظيم مردمسادۀ کنترل و حساب بدل گردد که نخست اکثریت 
ز ولو بی درآمد در رشته خدمات دولتی برخالف برانداختن کامل جاه طلبی مستلزم آنست که مقامات افتخارآمي

 بعنوان پلی برای رسيدن بمقامات نتوانند در آزادترین کشورهای سرمایه داری رایج است، پيوستهآنچه که 
  .پردرآمد در بانکها و شرکتهای سهامی مورد استفاده قرار گيرند

 ملتها در تعيين سرنوشت خویش مرتکب ولی انگلس به اشتباهی که مثًال برخی از مارکسيستها در مسئلۀ حق
  این حق در نظام سرمایه داری غيرقابل احقاق و در سوسياليسم زاید است، دچار نمی: می شوند و می گویند 

این سخن بظاهر هوشمندانه ولی در واقع نادرست را می توان دربارۀ هر نهاد دمکراتيک و از جمله دربارۀ . شود
 کارمندان دولت تکرار کرد، چونکه دمکراتيسم تا آخر پيگير در نظام سرمایه داری پرداخت ميزان محدود حقوق به

  .زوال می پذیردغيرممکن است و در سوسياليسم هرگونه دمکراسی 

اگر یک مو از سر آدم کم شود طاس خواهد : این سفسطه ای است شبيه به این شوخی قدیمی که می گوید 
  شد یا نه؟

 و غيره عرصۀ عمل در الزم برای این گسترش، آزمون این اشکال اشکالتجوی ، جستا آخرگسترش دمکراسی 
هيچ دمکراتيسمی اگر بطور مجزا در نظر گرفته شود . یکی از وظایف اصلی مبارزه در راه انقالب اجتماعی است

ر د"بلکه " بطور مجزا در نظر گرفته نمی شود"به سوسياليسم نمی رسد، ولی در زندگی، دمکراتيسم هرگز 
دمکراتيسم در اقتصاد نيز تأثير می بخشد، روند تحول و دگرگونی اقتصاد را ". مجموع در نظر گرفته می شود

  .چنين است دیالکتيک تاریخ زنده.  پيشرفت اقتصادی قرار می گيرد و الختحت تأثيرتسریع می کند و خودش 
  :انگلس در ادمۀ سخنان خود می گوید 

  
قدرت دولتی قدیم و تعویض آن با قدرت جدید واقعًا ) Sprengung( این انفجار      "... 

ولی . به تفصيل تشریح شده است" جنگ داخلی"دمکراتيک، در بخش سوم کتاب 
مکث کوتاه روی برخی از خصوصيات این تعویض در اینجا نيز الزم بود، زیرا آلمان 

ه و جزو کشوری است که در آن ایمان خرافی به دولت از عرصۀ فلسفه فراتر رفت
طبق آموزش . معتقدات عادی بورژوازی و حتی بسياری از کارگران شده است

و یا بزبان فلسفی تحقق حکومت الهی " تحقق ایده"فالسفه، دولت عبارت است از 
در زمين، دولت عرصه ای است که حقيقت و عدالت ابدی در آن تحقق می پذیرد یا 

ه هر آنچه با دولت رابطه دارد، از همين احترام خرافی به دولت و ب. باید تحقق پذیرد
جا منشاء می گيرد و این احترام به ویژه از آن جهت به آسانی ریشه می گيرد که 
مردم از کودکی با این شيوۀ فکر انس می گيرند که گویا رتق و فتق امور و حفظ 
منافع عمومی سراسر جامعه جز از همان طریق سابق یعنی از طریق دولت و 

رانی که بر مسندهای پردرآمد آن تکيه زده اند، از طریق دیگر ميسر نخواهد دیوانساال
مردم تصور می کنند که اگر از قيد ایمان به سلطنت موروثی رهائی می یابند و . بود

هوادار جمهوری دمکراتيک می شوند گام فوق العاده متهورانه ای به پيش برمی 
اشين سرکوب یک طبقه بدست طبقۀ و حال آنکه دولت در واقع چيزی جز م. دارند

دیگر نيست و این ماشين در جمهوری دمکراتيک نيز همانست که در رژیم سلطنتی 
دولت در بهترین حالت شری است که پرولتاریا پس از پيروزی در مبارزه برای . بود

فرمانروایی طبقاتی به ارث می برد و پرولتاریای پيروزمند نيز مانند کمون ناگزیر خواهد 
ود بيدرنگ به قطع بدترین جوانب این شر بپردازد تا زمانی برسد نسلی که در محيط ب

اجتماعی جدید و آزاد پرورش یافته باشد بتواند همۀ آن آل آشغال دولت را بدور 
  ".افکند

  

انگلس به آلمان ها هشدار می داد که به هنگام تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری مبانی سوسياليسم را در 
هشدارهای او اکنون مستقيمًا درسی است برای آقایان . سئلۀ دولت به مفهوم کلی آن از یاد نبرندمورد م

خویش ایمان و احترام خرافی خود را نسبت به دولت آشکار " ائتالفی"تسرتلی ها و چرنوف ها که در فعاليت 
  !ساخته اند

در " وب یک طبقه بدست طبقۀ دیگرماشين سرک"وقتی انگلس می گوید که دولت بعنوان ) ١: دو تذکر دیگر
تعليم "که در رژیم سلطنتی بود، معنایش برخالف آنچه که برخی آنارشيستها " همانست"جمهوری دمکراتيک نيز 

 گسترده تر، شکل.  ستمگری و سرکوب برای پرولتاریا بی تفاوت استشکلبه هيچوجه آن نيست که " می دهند
 طبقاتی کار پرولتاریا را برای مبارزه در برانداختن طبقات بطور کلی بميزان آزادتر و آشکارتر مبارزۀ طبقاتی و ستم

  .بسيار زیاد آسانتر می سازد
و اما این مسئله که چرا فقط نسل جدید خواهد توانست همۀ این آل آشغال دولتمداری را بدور افکند با ) ٢

  .پيوند داردمسئله فرارفتن از دمکراسی که ما هم اکنون به آن خواهيم پرداخت، 



 

  ــ گفتار انگلس دربارۀ فرا رفتن از دمکراسی۶
  

  .به اظهار نظر دربارۀ این مطلب پرداخته است" سوسيال دمکرات" عنوان علمیانگلس ضمن تشریح نادرستی 
 خود دربارۀ مسائل گوناگون و بطور عمده ١٨٨٠ ـــ ١٨٧٠او ضمن پيشگفتاری برای چاپ مجموعۀ مقاالت سالهای 

به تاریخ سوم ژانویه سال ") * Volksstaat "Internationales aus dem" (" " بين المللی"ای مضمون مسائل دار
 واژۀ  نهبکار رود" کمونيست" یعنی یک سال و نيم پيش از مرگش، نوشت که در تمام مقاالت واژۀ ١٨٩۴

خود را سوسيال ) ٣۴(لمان ، زیرا آن دوران پيروان پرودون در فرانسه و پيروان السال در آ"سوسيال دمکرات"
  .دمکرات می ناميدند

  
بدین جهت مارکس و من بهيچوجه : "...      انگلس در ادمه سخنان خود می نویسد 

حاال وضع . نمی توانستيم برای بيان نظر خاص خود اصطالحی چنين کشدار بکار بریم
 mag( شاید جور درآید ") سوسيال دمکرات("بر منوال دیگری است و این واژه 

passieren( گرچه برای حزبی که برنامه اقتصادیش صرفًا سوسياليستی به معنی ،
اعم نبوده بلکه مستقيمًا کمونيستی است، برای حزبی که هدف سياسی نهایی 
اش فایق آمدن بر دولت و بالنتيجه فرا رفتن از دمکراسی نيز هست این واژه کماکان 

تکيه (واقعی ولی عنوان احزاب سياسی . دخواهد بو)  ـــ ناجورunpassend(غيردقيق 
هيچگاه بطور کامل با آنها جور در نمی آید؛ حزب پيش ) روی کلمه از انگلس است

  ).٣۵"(می رود و نام برجای می ماند
  

او می گوید مارکس و من عنوان عالی . انگلس دیالکتيسين در اواخر عمر خویش هم به دیالکتيک وفادار است     
اکنون .  دقيق برای حزب داشتيم، ولی حزب واقعی یعنی حزب گستردۀ پرولتری وجود نداشتو از نظر علمی

، "جور درمی آید"عيب ندارد، . حزب واقعی هست ولی عنوان آن از نظر علمی نادرست است) ١٩پایان قرن (
ان نادرست  و نادرستی علمی عنوان آن از نظرش پوشيده نماند و این عنوپيشرفت کندمشروط بر اینکه حزب 

 !مانع پيشرفت آن در جهت صحيح نگردد
ما یک حزب واقعی داریم که : شاید یک آدم شوخ طبع، ما بلشویکها را نيز به شيوۀ انگلس تسکين دهد و بگوید 

که مطلقًا هيچ چيزی جز این امر " بلشویک"بسيارعالی پيش می رود و بنابر این واژۀ بی معنی و ناهنجاری چون 
می تواند جور "داشتيم، ) ٣۶( اکثریت ١٩٠٣را نمی رساند که ما در کنگرۀ بروکسل و لندن در سال صرفًا تصادفی 

خرده بورژوا " انقالبی"شاید اکنون که تاخت و تازهای ماه های ژوئيه و اوت جمهوریخواهان و دمکراتهای "... درآید
مام خلق بدل ساخته و عالوه بر آن موجب را به واژه ای این چنين مورد احترام ت" بلشویک"عليه حزب ما، واژه 

خویش به پيش بردارد، من نيز در مورد واقعی شده است که حزب ما گام تاریخی بسيار بلندی در راه تکامل 
را " سازشی"پيشنهاد ماه آوریل خود مبنی برتغيير عنوان حزب مان تردید کنم و شاید به رفقای خویش چنين 

  ... ب کمونيست بناميم و واژه بلشویک را توی پرانتز حفظ کنيمپيشنهاد کنم که حزب خود را حز
  .ولی مسئله عنوان حزب اهميتش از مسئلۀ برخورد پرولتاریای انقالبی به دولت به مراتب کمتر است

در بحث های عادی پيرامون دولت پيوسته همان اشتباهی صورت می گيرد که انگلس اینجا دربارۀ آن هشدار می 
 پيشين بطور گذرا آنرا خاطرنشان ساختيم، یعنی پيوسته از یاد می برند که از ميان رفتن دولت دهد که در شرح

  .به معنای از ميان رفتن دمکراسی هم هست و به بيان دیگر زوال دولت زوال دمکراسی است
 آید که آیا چنين ادعائی ابتداء بی نهایت عجيب و نامفهوم بنظر می آید و شاید حتی برای کسانی این بيم پدید

ما در انتظار فرارسيدن آنچنان نظام اجتماعی که در آن اصل تبعيت اقليت از اکثریت مراعات نشود، نمی باشيم؟ 
  .زیرا دمکراسی معنایش پذیرفتن چنين اصلی است

دمکراسی عبارت است از دولتی که تبعيت اقليت از .  نخير، دمکراسی با تبعيت اقليت از اکثریت یکسان نيست
 منظم یک طبقه بر طبقۀ دیگر، بخشی از جمعيت بر اعمال قهرریت رامی پذیرد یعنی سازمانی است یرای اکث

  .بخش دیگر
هدف نهایی ما از ميان بردن دولت یعنی محو هرگونه اعمال قهر متشکل و منظم و بطور کلی هرگونه اعمال قهر 

 نيستيم که در آن اصل تبعيت اقليت از اکثریت ما در انتظار فرا رسيدن آنچنان نظام اجتماعی. بر انسان هاست
ولی ضمن کوشش در راه استقرار سوسياليسم یقين داریم که سوسياليسم در جریان رشد و . مراعات نگردد

 یک انسان فرمانبریتکامل خود به کمونيسم خواهد رسيد و آنگاه اصوًال هرگونه نياز به اعمال قهر بر انسانها و به 
بدون  که عادت خواهند کردبخشی از جمعيت از بخش دیگر از ميان خواهد رفت، زیرا انسانها از انسان دیگر و 

  ای زندگی اجتماعی را مراعات کنند شرایط ابتدایی الزم بربدون فرمانبری، و اعمال قهر
 در محيط اجتماعی جدید و آزاد پرورش"انگلس برای تأکيد همين عامل عادت از نسل جدیدی سخن می گوید که 
، همه و هرگونه دولتمداری و از جمله "یافته است و می تواند همۀ این آل آشغال دولتمداری را بدور افکند

 .دولتمداری جمهوری ــ دمکراتيک را
  .برای روشن ساختن این نکته بررسی و تحليل مسئلۀ پایه های اقتصادی زوال دولت ضرورت دارد
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  .ت. ه" " . دولت خلق"مسائل بين المللی از مبحث *" 



 

  ۵فصل 
  پایه های اقتصادی زوال دولت

  
نامۀ مورخ پنجم (داده است " انتقاد از برنامه گتا"مشروح ترین توضيح این مسئله را مارکس در اثر خود زیر عنوان 

. به چاپ رسيد" Neue Zeit"  در شمارۀ اول دوره نهم مجلۀ ١٨٩١این اثر فقط بسال .  به براکه١٨٧۵ماه مه سال 
بخش مباحثه ای این اثر عالی، یعنی بخشی که به ). ترجمۀ روسی آن نيز بصورت جزوۀ جداگانه ای انتشار یافت

 نظریات السال اختصاص دارد، بخش مثبت آنرا که به افادۀ مطلب یعنی به تحليل پيوند ميان رشد و تکامل انتقاد از
  .کمونيسم و زوال دولت می پردازد به اصطالح در سایه قرار داده است

  
  ــ چگونگی طرح مسئله توسط مارکس١
  

 انگلس به ببل که در ١٨٧۵ مارس سال ٢٨ مارکس به براکه را با نامۀ مورخ ١٨٧۵اگر نامۀ مورخ پنجم مه سال 
صفحات پيشين بررسی  شد، بطور سطحی با هم مقایسه کنيم، ممکن است چنين بنظر آید که مارکس بسی 

  .است و ميان نظریات دو نگارنده دربارۀ دولت تفاوت بسيار است" دولت گرا"بيش از انگلس 
ت بدور انداخته شود و واژۀ دولت بکلی از برنامه حذف انگلس به ببل پيشنهاد می کند که ياوه سرائی دربارۀ دول

انگلس حتی اعالم می کند که کمون پاریس دیگر دولت به معنای واقعی . جایگزین آن شود" ابشين"گردد، و واژه 
سخن می گوید یعنی مثل این است که " دولتمداری آینده جامعۀ کمونيستی"آن نبود و حال آنکه مارکس حتی از 

  .ی دولت را حتی برای دوران کمونيسم می پذیردضرورت وجود
بررسی دقيق تر نشان می دهد که نظریات مارکس و انگلس . ولی چنين تصویری از بيخ و بن نادرست خواهد بود

دربارۀ دولت و زوال آن، با یکدیگر مطابقت کامل دارند و جمله ای که در باال از مارکس نقل شد درست مربوط به 
  . استزوال یابندههمين دولتمداری 

 سخنی هم نمی تواند درميان باشد، به ویژه که فرایند و پروسۀ  آینده"زوال"بدیهی است که دربارۀ تعيين لحظۀ 
تفاوت ظاهری ميان گفته های مارکس و انگلس از تفاوت مباحثی که هر . این زوال بی شک درازمدت خواهد بود

.  هدفهایی که هر کدام در برابر خود قرار می داد، ناشی می شودیک از آنها برای خود در نظر می گرفت و تفاوت
و به ميزان ( انگلس این هدف را در برابر خود قرار داده بود که تمام پوچی خرافاتی را که دربارۀ دولت رواج داشت 

 مسئله اینمارکس . بروشنی و بر خطوطی نمایان و برجسته به ببل نشان دهد) زیادی مورد قبول السال نيز بود
  . جامعه کمونيستی استرشد و تکاملرا فقط به اجمال بررسی می کند، زیرا به موضوع دیگر توجه دارد که 

تئوری مارکس از سرتاپا عبارت است از کاربرد تئوری تکامل به پيگيرترین، کامل ترین، سنجيده ترین و پرمضمون 
مارکس طبعًا مسئلۀ کاربرد این تئوری در بررسی ولی برای . ترین شکل آن در پژوهش نظام سرمایه داری معاصر

  . نيز مطرح شدآینده کمونيسم آینده نظام سرمایه داری و رشد و تکامل قریب الوقوعاز هم پاشيدگی 
   می توان مطرح ساخت؟معلوماتیمسئلۀ رشد و تکامل آینده کمونيسم آینده را برپایۀ چه 

و در پویۀ تاریخ از درون سرمایه داری ميروید و منشاء می گيرد ی برپایۀ این معلومات که کمونيسم از سرمایه دار
در گفتار مارکس اثری از پندارگرایی و .  سرمایه داری استزائيدۀثمرۀ عمل چنان نيروی اجتماعی است که 

طرح مسئلۀ کمونيسم از جانب مارکس بگونه ای . حدسيات پوچ دربارۀ آنچه که نمی توان دانست، وجود ندارد
ه یک پژوهشگر علوم طبيعی مسئلۀ تکامل فرضًا یکی از انواع جدید بيولوژیک را که ما ميدانيم چگونه پدید است ک

  .آمده است و در چه جهت معينی تغيير شکل می دهد، مطرح می سازد
، مارکس پيش از هر چيز آشفته فکری خاصی را که برنامۀ گتا در مسئلۀ رابطه ميان دولت و جامعه پدید آورده بود

  .از ميان می برد
  

جامعه کنونی جامعه سرمایه داری است که در تمام : "...      او می نویسد 
این جامعه اینجا و آنجا به ميزانی کم و بيش از آميزه . کشورهای متمدن وجود دارد

های عناصر قرون وسطایی پاک شده، برحسب ویژگيهای تکامل تاریخی هر کشور 
" دولت امروزین"ولی . کمتر یا بيشتر پيشرفت کرده استتغيير شکل داده به ميزانی 

در امپراتوری پروس ــ . برعکس در چارچوب مرزهای هر کشور شکل خاصی دارد
آلمان شکل دولت بکلی سوای شکل آن در سوئيس، و در انگلستان بکلی غير از آن 

  . استمفهوم موهوم" دولت کنونی"بنابراین  . است که در ایاالت متحده وجود دارد
     ولی دولتهای مختلف کشورهای گوناگون متمدن با وجود تنوع اشکال آنها وجه 
مشترک دارند و همۀ آنها بر بنياد جامعه بورژوازی معاصر یعنی بر بنياد جامعه ای 

از این رو این کشورها . استوارند که از نظر سرمایه داری کم و بيش رشد یافته است
ترک هستند و بدین معنی می توان گفت که دارای برخی عالیم ماهوی مش

نقطۀ مقابل آینده ای است که در آن ریشۀ کنونی این دولتمداری " دولتمداری کنونی"
  .یعنی جامعۀ بورژوازی زوال پيدا خواهد کرد

     سپس سؤال این طور مطرح می شود که در جامعۀ کمونيستی چه تغيير و تبلی 
بيان دیگر، در آن زمان کدام یک از وظایف اجتماعی در دولتمداری روی خواهد داد؟ به 

که شبيه به وظایف دولت کنونی باشد، برجای می ماند؟ به این سئوال فقط از نظر 
ترکيب " دولت"هزار بار هم با کلمۀ " خلق"و اگر کلمۀ . علمی می توان پاسخ داد

  ).٣٧..."(شود، ذره ای به حل آن کمک نخواهد کرد



 

  

را بدین سان مورد تمسخر قرار می دهد، شيوۀ طرح " دولت خلقی"تمام گفتگوهای مربوط به مارکس پس از آنکه 
مسئله را عرضه می دارد و در واقع گوشزد می کند که برای دادن پاسخ علمی به این مسئله فقط می توان 

  .معلوماتی را که پایۀ محکم علمی داشته باشند، مالک قرار داد
وری تکامل و بطور کلی علم با دقت کامل آنرا مسجل ساخته است، ـــ و خيالپردازان نخستين نکته ای که تمام تئ

آنرا فراموش می کردند و اپورتونيستهای کنونی نيز به سبب ترس از انقالب سوسياليستی آنرا فراموش می کنند 
 از سرمایه داری گذارـــ اینست که از نظر تاریخی و زمانی، بيشک باید فاصلۀ زمانی خاص یا مرحلۀ خاصی برای 

  .به کمونيسم وجود داشته باشد
  
  ــ گذار از سرمایه داری به کمونيسم٢
  

ميان جامعۀ سرمایه داری و جامعۀ کمونيستی : "...      مارکس سپس می نویسد 
دوران گذار سياسی مطابق با همين . دوران تبدیل انقالبی اولی به دومی قرار دارد

ز دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا چيز دیگری نمی تواند دوران است که در آن دولت ج
  ..."باشد

  

این نتيجه گيری مارکس برپایه تحليل نقشی که پرولتاریا در جامعۀ سرمایه داری معاصر ایفا می کند، بر پایۀ 
  .اطالعاتی دربارۀ رشد و تکامل این جامعه و آشتی ناپذیری عالیق متضاد پرولتاریا و بورژوازی استوار است

پرولتاریا برای رسيدن به آزادی باید بورژوازی را سرنگون سازد، قدرت : در گذشته مسئله این طور مطرح می شد 
  .سياسی را بدست آورد و دیکتاتوری انقالبی خود را برقرار کند

 گذار از آن جامعۀ سرمایه داری که راه رشد به سوی کمونيسم در:  حاال طرح مسئله قدری تغيير کرده است 
ميسر نيست و دولت این دوران فقط می تواند " دوران گذار سياسی"پيش گيرد به جامعۀ کمونيستی، بدون یک 

  .دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا باشد
   ولی برخورد این دیکتاتوری با دمکراسی چگونه است؟

تبدیل پرولتاریا به : "ی دهد این دو مفهوم را بطور ساده در کنار یکدیگر قرار م" مانيفست کمونيست" ما دیدیم که 
بر پایۀ مجموعه نکاتی که در باال بيان شد می توان با دقت بيشتری ". بدست آوردن دمکراسی"و " طبقۀ فرمانروا

  .تعيين کرد که دمکراسی در دوران گذار از سرمایه داری به کمونيسم چگونه تغيير می کند
عدترین وجهی انجام گرفته باشد دمکراتيسم کم و بيش در جامعۀ سرمایه داری چناچه رشد و تکاملش به مسا

ولی این دمکراتيسم هم هميشه در چارچوب تنگ استثمار . کامل را در جمهوری دمکراتيک مشاهده می کنيم
سرمایه داری محصور است و از این رو هميشه در ماهيت امر دمکراتيسم برای اقليت یعنی فقط برای طبقات 

در جامعۀ سرمایه داری آزادی هميشه تقریبًا همانگون است که در جمهوری . ندان استتوانگر، فقط برای ثروتم
بردگان مزدبگير امروزی در اثر استثمار سرمایه داری چنان زیر . های یونان باستان بود یعنی آزادی برای برده داران

و " رصت اشتغال به سياستنه ف"و " نه حال پرداختن به دمکراسی دارند"فشار احتياج و فقر هستند که دیگر 
هنگاميکه روند حوادث عادی و آرام است، اکثریت مردم را از شرکت در زندگی سياسی و اجتماعی برکنار می 

  .دارند
صحت این مدعا را شاید بارزتر از همه وضع آلمان تأیيد کند، چونکه اتفاقًا در این کشور آزادی های مصرحه در 

از یک دوام و ثبات شگفت آور برخوردار بود و ) ١٩١۴ تا ١٨٧١از ( نيم قرن قانون اساسی طی دورانی نزدیک به
توانست " استفاده از آزادی های قانونی"سوسيال دمکراسی در این مدت به مراتب بيش از هر کشور دیگر برای 

  .سازدکار کند و در مقایسه با هر کشور دیگری در جهان بخش بزرگتری از کارگران را در حزب سياسی متشکل 
ببينيم این بزرگترین بخش بردگان مزدبگير که از نظر سياسی آگاه و فعال هستند ـــ این بزرگترین بخشی که در 

 ميليون کارگر مزدبگير فقط یک ١۵جامعۀ سرمایه داری مشاهده می شود چه رقمی را تشکيل می دهد؟ از 
 مزدبگير فقط سه ميليون نفر عضو  ميليون کارگر١۵از ! ميليون نفر عضو حزب سوسيال دمکرات هستند

  !سازمانهای صنفی هستند
اگر . دمکراسی برای اقليتی ناچيز، دمکراسی برای ثروتمندان ـــ چنين است دمکراتيسم جامعۀ سرمایه داری

، به اصطالح خرد و "جزئيات"مکانيسم دمکراسی سرمایه داری را از نزدیک بررسی کنيم، در همه جا خواه در 
، خواه در طرز کار نهادهای انتخابی، خواه ) شرط اقامت در محل، مستثنی کردن زنان و غيره(نتخاب ریزهای حق ا

و خواه به !) نيست" بينوایان"بناها و تاالرهای عمومی برای (از نظر موانع عملی موجود در راه حق گردهم آیی 
این . م را در محدودیت می بينيمسبب سازمان صرفًا سرمایه داری مطبوعات یوميه و غيره و غيره دمکراتيس

محدودیت ها و حق کشيها و حذف کردن ها و موانعی که برای تهيدستان ایجاد می شود به ویژه به نظر کسانی 
که خود هيچگاه روی احتياج ندیده و با زندگی توده های متعلق به طبقات ستمکش از نزدیک آشنا نبوده اند 

ید نودو نه صدم مقاله نویسان و سياست پردازان بورژوامشرب از این زمره و نه دهم و شا(کوچک و ناچيز می آید 
، ـــ ولی این محدودیت ها در مجموع، تهيدستان را از سياست و از شرکت فعال در دمکراسی محروم می )اند

  .کند و برکنار می دارد
:  تحليل تجربه کمون گفت  دمکراسی سرمایه داری را به نحو درخشانی دریافته بود که ضمنماهيتمارکس این 

هر چند سال یکبار به ستمکشان اجازه می دهند تصميم بگيرند که از ميان طبقۀ ستمگر چه کسی در پارلمان 
  ).٣٨! (نماینده و سرکوب کنندۀ آنان باشد



 

ولی گذار از دمکراسی سرمایه داری که چارچوب آن ناگزیر تنگ است و تهيدستان را با تقلب و تزویر عقب می 
ـــ برخالف ادعای " به دمکراسی هر چه گسترده تر"ند و بنابر این سراپا سالوسانه و دروغين است ـــ ز

پروفسورهای ليبرال و اپورتونيستهای خرده بورژوا، ـــ ساده و سر راست انجام نمی گيرد بلکه این گذار یعنی 
 طور دیگر هم نمی تواند صورت پذیرد، پيشروی بسوی کمونيسم از طریق دیکتاتوری پرولتاریا صورت می پذیرد و

  . سرمایه داران استثمارگر توسط هيچ طبقه دیگر و از راه دیگر ميسر نخواهد بوددرهم شکستن مقاومتچونکه 
و اما دیکتاتوری پرولتاریا یعنی متشکل شدن پيشاهنگ ستمکشان به صورت طبقۀ فرمانروا برای سرکوب 

 با گسترش عظيم همراهدیکتاتوری پرولتاریا . دۀ دمکراسی محدود گرددستمگران، نمی تواند فقط به گسترش سا
 دمکراسی برای تهيدستان، دمکراسی برای مردم خواهد بود، نه دمکراسی برای برای نخستين باردمکراسی که 

را ما باید آنها . توانگران، با یک سلسله سلب زادی از ستمگران، استثمارگران، سرمایه داران توأم خواهد بود
سرکوب کنيم تا جامعۀ بشری از بردگی مزدوری رهائی یابد، مقاومت آنها را باید با اعمال قهر درهم شکست و 

  .بدیهی است هرجا که سرکوب و اعمال قهر هست، آزادی و دمکراسی نيست
رد، انگلس این نکته را در نامۀ خود به ببل به نحو درخشانی بيان داشته و همانطوری که خواننده بياد دا

تا زمانيکه پرولتاریا به دولت نياز دارد نيازش برای آزادی نيست بلکه برای سرکوب "خاطرنشان ساخته است که 
دشمنان خویش است و زمانی هم که بتوان از آزادی سخن گفت، دیگر دولت به مفهوم واقعی آن وجود نخواهد 

  ).٣٩(داشت 
قهرآميز استثمارگران و کسانيکه بر مردم ستم روا می دمکراسی برای اکثریت عظيم مردم از یکطرف و سرکوب 

 از گذاردارند یعنی محروم کردن آنان از دمکراسی از طرف دیگر ـــ چنين است تغييرات دمکراسی در دوران 
  .سرمایه داری به کمونيسم

 بين رفته تنها در جامعۀ کمونيستی که مقاومت سرمایه داران بکلی درهم شکسته شده است و سرمایه داران از
یعنی ميان اعضای جامعه از لحاظ روابطشان با وسایل اجتماعی توليد فرقی (اند و دیگر طبقاتی وجود ندارند 

تنها در آن هنگام ". توان سخن گفت از وجود آزادی میدولت از ميان می رود و " در آن هنگام تنهاـــ ) وجود ندارد
و فقط در آن . ستثناء امکان پذیر خواهد بود و تحقق خواهد یافتدمکراسی واقعًا کامل و واقعًا بدون هيچگونه ا

 در پيش خواهد گرفت و آنهم به این علت ساده که انسان های رهائی یافته از بند راه زوالهنگام دمکراسی 
بردگی سرمایه داری و از دهشت ها و وحشيگری ها و بی بندوباری ها و پليدی های بيشمار استثمار سرمایه 

 که قواعد زندگی جمعی یعنی قواعدی را که قرنهاست همه می دانند کرد عادت خواهندتدریج و رفته رفته داری ب
و طی هزاران سال پيوسته در انواع نوشته ها تکرار شده است، بدون اعمال قهر، بدون اجبار، بدون فرمانبری و 

  . اعمال جبر که دولت نام دارد مراعات کنندخاص بدون دستگاه
بسيار بجا و رسا انتخاب شده است، زیرا هم تدریجی بودن روند و هم خودانگيخته " دولت زوال می یابد"عبارت 

فقط عادت می تواند به چنين نتيجه ای بيانجامد و بی شک خواهد انجاميد، زیرا ما . بودن آنرا نشان می دهد
ر در ميان نيست، در مواردی که چيزی پيرامون خود ميليونها نمونه می بينيم که انسانها در مواردی که استثما

 پدید آورد، با چه سهولتی به سرکوبنيست آنها را بر آشفته سازد و به اعتراض و قيام برانگيزد و ضرورتی برای 
  .مراعات قواعد الزم زندگی جمعی عادت می کنند

ی توانگران یعنی برای ما در جامعۀ سرمایه داری با دمکراسی بی سروته و بی مقدار و دروغين و فقط برا: پس
دیکتاتوری پرولتاریا، دوران گذار به کمونيسم، نخستين بار دمکراسی برای خلق یعنی برای . اقليت سروکار داریم

فقط . اکثریت عرضه خواهد داشت و در عين حال با سرکوب الزامی اقليت یعنی استثمارگران توأم خواهد بود
أمين کند و هر اندازه که این دمکراسی کاملتر شود، بيشتر زاید کمونيسم می تواند دمکراسی واقعًا کامل ت

  .خواهد بود و خودبخود زوال خواهد یافت
در نظام سرمایه داری ما با دولت به معنی حقيقی آن یعنی با ماشين خاص سرکوب یک طبقه : به بيان دیگر 

 است که برای توفيق در امری روشن. بدست طبقۀ دیگر و آنهم سرکوب اکثریت به دست اقليت روبرو هستيم
چون سرکوب منظم اکثریت استثمار شونده به دست اقليت استثمارگر حد اعالی بيدادگری و درنده خویی و 
دریاهائی از خون الزم است و از ميان همين دریاهاست که جامعۀ بشری نيز در نظام بردگی، نظام سرواژ و نظام 

  .ی می کندراه خود را ط) سرمایه داری ــ م(مزدوری
ولی این سرکوب، اینک .  ضرورت داردهنوز از سرمایه داری به کمونيسم نيز سرکوب گذارو اما بعد، در دوران 

دستگاه خاص یا ماشين خاص برای سرکوب . سرکوب اقليت استثمارگر به دست اکثریت استثمارشونده است
ه معنی حقيقی نيست، زیرا سرکوب اقليت  الزم است، ولی این یک دولت گذرا است، دولت بهنوز" دولت"یعنی 

، کاری است نسبتًا چنان آسان و ساده و طبيعی که به بهای  دیروزیاستثمارگر به دست اکثریت بردگان مزدبگير
و کارگران مزدبگير تمام شده و ) رعایای مملوک ــ م(خونهای خيلی کمتر از سرکوب قيام بردگان، دهقانان سرف

این سرکوبی با اشاعه دمکراسی برای چنان اکثریت عظيمی . رزانتر تمام خواهد شدبرای جامعه بشری خيلی ا
استثمارگران بدون .  برای سرکوب، بتدریج از بين می رودماشين خاصاز جمعيت همراه است که نياز به داشتن 

بسيار ساده " ينماش" با مردمداشتن ماشين بسيار بغرنج و پيچيده طبعًا نمی توانند مردم را سرکوب کنند، ولی 
در اینجا پيش  (تشکل توده های مسلح، بدون دستگاه خاص، تنها با عمل سادۀ "ماشين"و حتی تقریبًا بدون این 

  .می توانند استثمارگران را سرکوب کنند) دویده می توانيم بگوئيم نظير شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان
 که نيستغيرالزم می سازد، زیرا در آن هنگام دیگر کسی سرانجام فقط کمونيسم است که دولت را بکلی 

سرکوبش الزم باشد، یعنی به مفهوم یک طبقه، به مفهوم مبارزۀ دائمی و سيستماتيک با بخش معينی از 
ما خيالباف نيستيم و امکان و ناگزیری تندروی های پاره ای افراد و نيز ضرورت ". هيچکس نيست"اهالی، 

ولی اوًال این کار نيازی به ماشين خاصی و دستگاه . وی ها را بهيچوجه نفی نمی کنيم تندراین قبيلسرکوبی 
خاص سرکوب ندارد، زیرا خود مردم مسلح این کار را با همان سادگی و سهولتی انجام می دهند که هر 

ر خشونت آميز جماعتی از افراد متمدن حتی در همين جامعۀ کنونی نزاع کنندگان را از هم جدا می سازند یا رفتا



 

ثانيًا ما ميدانيم که علت اساسی اجتماعی تندروی ها در زمينه تخطی از قواعد . نسبت به زن را روا نمی دارند
با از ميان رفتن این علت عمده، تندروی ها نيز ناگزیر رو . زندگی جمعی استثمار توده ها و احتياج و فقر آنان است

 این امر با چه سرعت و با چه تدریجی صورت خواهد گرفت، ولی ميدانيم ما نميدانيم که.  خواهند رفت"زوال"به 
  .زوال خواهد یافتکه تندروی ها زوال خواهند پذیرفت و با زوال آنها دولت نيز 

می توان دربارۀ آینده بيان داشت یعنی تفاوت ميان پایين ترین و حاال  مارکس بدون ذره ای خيالبافی، آنچه را که 
  .جامعه کمونيستی را با تفصيل بيشتری بيان داشته است) پله ، مرحله(باالترین فاز 

  
  ـ نخستين فاز جامعۀ کمونيستی٣
  

بی کم "نظریۀ السال را دربارۀ اینکه کارگر در نظام سوسياليسم فرآورده " انتقاد از برنامۀ گتا" مارکس در اثر خود 
 به جزء رد می کند و نشان می دهد که از کل محصول خود را دریافت ميدارد جزء" تمام فرآوردۀ کار"یا " و کاست

کار اجتماعی تمام جامعه باید سهمی برای ذخيره، سهمی برای گسترش توليد، مقداری برای جبران و تعویض 
و غيره و سپس ار بخش مخصوص مصرف نيز مقداری برای تأمين هزینه های اداری، " فرسوده"ماشين های 

  .تأمين زندگی سالخوردگان و غيره کسر شودمدارس و بيمارستانها، برای 
با ") فرآوردۀ کامل کار از آن کارگر است: "که می گوید(مارکس بجای عبارت مبهم، نامفهوم و کلی السال 

مارکس به . سنجش روشن نشان می دهد که جامعۀ سوسياليستی در ادارۀ این امور با چه اجباری روبروست
 جامعه ای که سرمایه داری در آن وجود نخواهد داشت می پردازد و  شرایط  زندگی آن چنانمشخصتحليل 

  : ضمن آن می گوید 
  

ما با ) "این مطلب ضمن بررسی برنامۀ حزب کارگری بيان شده است" (در اینجا     "
 سروکار رشد و گسترش یافته باشدآنچنان جامعۀ کمونيستی که بر بنياد خاص خود 

ه ای است که تازه از بطن جامعۀ سرمایه داری برون نداریم، بلکه سروکارمان با جامع
می آید و از این رو در همۀ زمينه ها اعم از اقتصادی، اخالقی و فکری، هنوز مهر 

  ".ونشان جامعۀ کهنه ای را که از بطن آن برون آمده است، بر خود دارد
  

ه وجود نهاده است و در همۀ مارکس یک چنين جامعۀ کمونيستی را که تازه از بطن سرمایه داری پا به عرص
  .یا پایين ترین فاز جامعۀ کمونيستی می نامد" نخستين"زمينه ها مهر و نشان جامعۀ کهنه را برخود دارد 

. وسایل توليد به تمام جامعه تعلق دارد. در چنين جامعه ای وسایل توليد از تملک خصوصی افراد خارج شده است
معينی از کار الزم اجتماعی، قبضی از جامعه دریافت می دارد که فالن هر یک از اعضای جامعه با انجام سهم 

و با این قبض از فروشگاههای عمومی اشيای مصرفی، مقداری جنس دریافت می . مقدار کار انجام داده است
ز بالنتيجه هر کارگر پس از وضع مقدار کاری که برای ایجاد ذخيرۀ عمومی جامعه در نظر گرفته می شود، ا. دارد

  .جامعه همان مقدار دریافت می دارد که به آن داده است
  .حکمفرما می شود" برابری"گویی 

که معموًال سوسياليسم ناميده می شود و مارکس ( ولی وقتی السال با در نظر گرفتن یک چنين نظام اجتماعی 
 هر فرد برای دریافت مقدار حق برابر"و " توزیع عادالنه"، می گوید این یک )آنرا نخستين فاز کمونيسم می نامد

  .است، اشتباه می کند و مارکس اشتباه او را توضيح می دهد" برابر ار فراوردۀ کار
است که مانند هر " حقوق بورژوایی" از هنوزداریم ولی این " حق برابر"براستی هم ما در اینجا : مارکس می گوید

 که در  گوناگونی در مورد انسانهاییکسانياس هر حقی عبارتست از کاربرد مق. مستلزم نابرابری استحقی 
در واقع . در حکم نقض برابری و دال بر بيعدالتی است" حق برابر"واقع با هم یکسان و برابر نيستند و از این رو 

پس از (هم هر فردی که سهمی از کار اجتماعی برابر با فرد دیگر انجام دهد، سهمی برابر از فراوردۀ اجتماعی 
  .دریافت می دارد) فتهکسور پيش گ

ولی انسانها با هم برابر نيستند ـــ یکی نيرومندتر و دیگری ناتوان تر است، یکی متأهل است و دیگری مجرد، 
  .یکی بيشتر فرزند دارد و دیگری کمتر والخ

  
با وجود کار برابر و بالنتيجه شرکت برابر : "...      مارکس چنين نتيجه گيری می کند 

ۀ عمومی  مصرف، یکی عمًال بيش ازدیگری دریافت ميدارد و غنی تر از در ایجاد ذخير
برای اجتناب از این وضع حق بجای آنکه برابر باشد باید نابرابر . دیگری می شود والخ

  ..."باشد
  

تفاوت در ثروت به صورت تفاوت های : بنابراین نخستين فاز کمونيسم هنوز نمی تواند عدالت و برابری تأمين کند 
، وسایل توليد انسان بدست انسان دیگر غيرممکن خواهد شد، زیرا استثماررعادالنه برجای می ماند، ولی غي

مارکس ضمن رد فرمول مبهم . یعنی کارخانه ها، ماشين ها، زمين و غيره را نمی توان به تملک خصوصی درآورد
 جامعۀ کمونيستی را تشریح ير تکاملمفهوم کلی آن، سبه " عدالت"و " برابری"خرده بورژوئایی السال دربارۀ 

ناشی از تملک انفرادی وسایل " بيعدالتی "فقط نخست مجبور استمی کند و نشان می دهد که این جامعه 
" ( بر حسب ميزان کار" بالفاصله بيعدالتی دیگر را که ناشی از توزیع اشيای مصرفی نمی تواندتوليد را براندازد و 

  .ت، از ميان ببرداس) و نه بر حسب نيازمندیها



 

پيوسته سوسياليستها را " ما"اقتصاددانان عاميگرا و از جمله پروفسورهای بورژوامشرب و از آن ميان توگان 
چنين ". آرزو دارند"سرزنش می کنند که گویا نابرابری انسانها را از یاد می برند و برانداختن این نابرابری را 

  .جهل ایدئولوگهای بورژوامشرب را ثابت می کندسرزنشی بطوریکه می بينيم فقط حد اعالی 
مارکس نه تنها نابرابری ناگزیر انسانها را با دقيق ترین وجهی در نظر می گيرد، بلکه به این نکته نيز توجه دارد که 

، نقایض توزیع ")سوسياليسم"با به اصطالح معمول ــ (تنها با انتقال وسایل توليد به مالکيت همگانی همۀ جامعه 
تقسيم می شوند " برحسب کار" آن بعلت اینکه فرآورده ها تسلط و از بين نمی رود" حق بورژوایی" نابرابری و

  .ادامه می یابد
        

ولی این نقایص در نخستين فاز جامعۀ : " ...      مارکس سپس می نویسد 
 کمونيستی یعنی در آن شکلی که این جامعه پس از دردهای طوالنی زایمان از بطن

حق هيچگاه نمی تواند از . جامعۀ سرمایه داری برون می آید، اجتناب ناپذیر است
سطح نظام اقتصادی جامعه و از سطح رشد فرهنگی مربوط به این نظام باالتر 

  ..."باشد
  

نه بطور " حق بورژوایی) "که معموًال آنرا سوسياليسم می نامند( بنابر این در نخستين فاز جامعۀ کمونيستی 
 بلکه بطور محدود و قسمًا فقط به ميزان تحولی که در عرصۀ اقتصاد انجام یافته، یعنی فقط در رابطه با کامل،

سوسياليسم . این وسایل را در مالکيت خصوصی افراد می داند" حق بورژوایی. "وسایل توليد ملغی می شود
 و فقط در این حدود است که حدوددر این . مبدل می سازدهمگانی مالکيت خصوصی بر این وسایل را به مالکيت 

  .ملغی می شود" حق بورژوایی"
توزیع فرآورده ها و تقسيم کار ميان افراد جامعه برجای ) تعيين کننده(ولی بخش دیگر آن به عنوان تنظيم کننده 

در آن هنگام دیگر به تحقق پيوسته است، اصل " هر کس کار نکند، نباید بخورد"اصل سوسياليستی . می ماند
ولی این هنوز .  دیگر تحقق یافته استدر آن هنگامنيز " دریافت فرآوردۀ برابر در ازاء کار برابر"وسياليستی س

فرآوردۀ برابر می ) عمًال نابرابر(را که به انسانهای نابرابر در ازاء کار نابرابر " حق بورژوایی"کمونيسم نيست و هنوز 
  .دهد، از بين نمی برد

است ولی در نخستين فاز کمونيسم جنبۀ ناگزیر دارد، چونکه فقط کسی که " نقض"ک این ی: مارکس می گوید 
دچار خيالبافی شده باشد می تواند فکر کند که پس از سرنگونی نظام سرمایه داری انسانها بالفاصله شيوۀ کار 

نداختن سرمایه داری وانگهی با برا.  در ميان باشد فرا می گيرندبی آنکه هيچگونه موازین حقوقیبرای جامعه را 
  . فراهم نمی شودمقدمات اقتصادی الزم برای چنين تحولی نيز بالفاصله 

و در این حدود نياز به وجود دولت هنوز برجای می . وجود ندارد" حقوقی بورژوایی"باری، موازین دیگری جز موازین 
  . تقسيم فرآورده ها را حفظ کندماند تا ضمن حفظ مالکيت همگانی بر وسایل توليد، برابری کار و برابری در

 نيست که طبقه ایدولت هنگامی که دیگر سرمایه دار وجود ندارد و طبقات از ميان رفته اند و بالنتيجه دیگر هيچ 
  .، زوال می پذیردسرکوبش کردبتوان 

 می دارد، که نابرابری عمًال موجود را مجاز" حق بورژوایی"ولی دولت هنوز بکلی زوال نيافته است، زیرا حفظ 
  .برای زوال کامل دولت کمونيسم کامل الزم است. برجای مانده است

  
  ـ باالترین فاز جامعۀ کمونيستی۴
  

  :مارکس به سخن خود ادامه می دهد
   

درباالترین فاز جامعۀ کمونيستی یعنی هنگاميکه وابستگی اسارتبار انسان      "... 
 و جسمی از ميان خواهد رفت، به تقسيم کار و بهمراه آن تضاد ميان کار فکری

هنگاميکه دیگر کار فقط وسيلۀ ادامۀ زندگی نخواهد بود بلکه به نخستين نياز زندگی 
بدل خواهد شد، هنگاميکه همراه با رشد همه جانبۀ افراد نيروهای مولده نيز رشد 
خواهند یافت و تمام منابع ثروت اجتماعی با تمام نيرو سيالن خواهند کرد، فقط آن 

ت می توان افق محدود حق بورژوایی را کامًال برطرف ساخت و فقط در آن هنگام وق
از هر کس طبق استعدادش، به هر : "جامعه خواهد توانست بر پرچم خود بنویسد 

  "".کس طبق نيازش
  

به کلمه " آزادی"فقط حاال می توانيم به صحت کامل تذکرات انگلس که ضمن آن بی معنی بودن چسباندن کلمه 
وقتی آزادی . تا زمانيکه دولت هست آزادی نيست. را سخت مورد استهزاء قرار می دهد، پی ببریم" ولتد"

  .باشد، دولت نخواهد بود
پایۀ اقتصادی زوال کامل دولت رشد آنچنان عالی کمونيسم است که در آن تضاد ميان کار فکری و جسمی از بين 

 کنونی و آنهم منبعی که تنها با برقراری مالکيت  اجتماعیبریمی رود و در نتيجه یکی از مهمترین منابع نابرا
اجتماعی بر وسایل توليد و تنها با خلع ید و سلب مالکيت سرمایه داران  نمی توان بالفاصله آن را برانداخت از 

  .ميان می رود
يم نظام سرمایه ما که می بين.  الزم برای رشد عظيم نيروهای مولده را فراهم خواهد ساختامکاناین خلع ید 

، ما که می بينيم بر پایۀ همين جلوگيری می کندداری هم اکنون تا چه حد غيرقابل تصوری از رشد این نيروها 



 

تکنيک موجود امروزین به چه پيشرفتهای بزرگی می شد رسيد، با نهایت اطمينان حق داریم بگویيم خلع ید 
ولی این رشد . ه جامعۀ انسانی را فراهم خواهد ساختسرمایه داران مسلمًا موجبات رشد عظيم نيروهای مولد

با چه سرعتی انجام خواهد گرفت و با چه سرعتی به قطع رابطه با تقسيم کار، به برانداختن تضاد ميان کار 
نمی خواهد انجاميد، مطلبی است که نمی دانيم و " نخستين نياز زندگی"فکری و جسمی و به تبدیل کار به 

  . بدانيمتوانيم
 همين جهت ما حق داریم فقط از زوال ناگزیر دولت سخن بگویيم و ضمنًا طول مدت این روند و بستگی آن را به به

 کمونيسم خاطرنشان سازیم و مسئلۀ زمان زوال یا اشکال مشخص زوال را بکلی باالترین فازسرعت تکامل 
  .وجود نداردمعوق گذاریم، زیرا مدرکی برای حل چنين مسائل 

از هرکس طبق استعدادش، به هر کس طبق "ی می تواند بکلی زوال پذیرد که جامعه به اصل دولت هنگام
تحقق بخشد یعنی زمانی که انسانها آنقدر به رعایت قواعد اساسی زندگی جمعی عادت کنند و " نيازش

که افراد را " افق محدود حق بورژوایی. " کار کننداستعداد خودکارشان آنقدر بارآور گردد که داوطلبانه طبق 
در فکر آن باشند که مبادا نيم ساعت بيش از دیگری کار کنند و مبادا ) ۴٠(واميدارد با حسابگری آزمندانه شيلوک 

توزیع فرآورده ها در آنزمان دیگر دخالت . کمتر از دیگری مزد بگيرند در آن زمان پشت سر گذاشته خواهد شد
ین فرآورده ها به هر فرد می رسد، ایجاب نخواهد کرد و هر کس جامعه را برای تعيين ميزان سهميه ای که از ا

  .آزادانه از آن برخواهد داشت" طبق نيازش"
ناميد و با پوزخند گفت " خيالبافی صرف"از نظرگاه بورژوایی یک چنين نظام اجتماعی را به آسانی می توان 

رلی در ميزان کار افراد وجود داشته سوسياليستها که به هر کس وعده می دهند حق داشته باشد بی آنکه کنت
بورژوامشرب " دانشمندان"اکثریت . باشد، هر قدر بخواهد تنقالت و اتوموبيل و پيانو و غيره از جامعه دریافت دارد

هنوز هم به چنين پوزخندی بسنده می کنند و با این ترتيب، هم جهل و هم تالش خود را برای دفاع مغرضانه از 
  .شکار می سازدنظام سرمایه داری آ

جهل خود را آشکار می سازد چونکه هيچ سوسياليستی حتی به مغزش خطور نکرده است که فرا رسيدن 
 سوسياليستهای کبير هم دربارۀ فرا رسيدن این پيش بينیو " وعده دهد"باالترین فاز رشد و تکامل کمونيسم را 

را که قادر است مانند بورساکهای کنونی فکر فاز نه بازدهی کنونی کار را منظور می دارد و نه عامی کوته 
  .ضرر بزند و توقعات محال مطرح سازد" بی جهت"به انبارهای ثروت عمومی ) ۴١(پوميالفسکی 
 ميزان کار و بسيار دقيقفاز کمونيسم فرا نرسيده است سوسياليستها خواستار کنترل " باالترین"تا زمانی که 

 هستند، ولی فقط این کار باید از خلع ید سرمایه داران و از کنترل ولتو از سوی دميزان مصرف از سوی جامعه 
 انجام گيرد نه توسط کارگران مسلح و این کنترل هم باید توسط دولت آغاز شودسرمایه داران توسط کارگران 

  .دولت دیوانساالران
تسرتلی و چرنوف ها و و چاپلوسان پادوی آنان از قماش حضرات ( دفاع مغرضانه ایدئولوگهای بورژوامشرب 

  جایگزیناز نظام سرمایه داری بدین صورت است که آنها بحث ها و گفتگوهای مربوط به آیندۀ دور را) شرکاء
  تمام، سياستی که عبارت است از خلع ید سرمایه داران و تبدیلامروز می سازندحاد سياست . مسئلۀ مبرم 

بزرگ یعنی تمام دولت وتابع کردن کامل مجموعۀ فعاليت " دیکایسن " یکتاشهروندان کشور به کارکنان و کارمندان
  .دولت شوراهای نمایندگان کارگران و سربازانتمام این سندیکا به دولت واقعًا دمکراتيک یعنی 

در واقع وقتی یک پروفسور دانشمند و از پی او یک عامی کوته فکر و بدنبال او حضرات تسرتلی و چرنوف ها از 
سوسياليسم سخن " برقراری"ابخردانه و از وعده های عوام فریبانۀ بلشویکها و از امکان ناپذیر بودن خيالبافيهای ن

آنرا نه فقط کسی وعده نداده " برقراری"می گویند منظورشان همان باالترین مرحله یا فاز کمونيسم است که 
  ".برقرار ساخت" نميتوان بلکه به مغز خود هم خطور نداده است، زیرا بطور کلی این فاز کمونيسم را

ما اینجا به همان مسئلۀ فرق علمی ميان سوسياليسم و کمونيسم می رسيم که انگلس ضمن سخنان مذکور 
ميان نخستين یا پایين ترین فاز و باالترین فاز . به آن اشاره کرده است" سوسيال دمکراتها"دربارۀ نادرستی عنوان 

ياسی فرق بزرگی پدید خواهد آمد، ولی تکيه روی این مطلب در حال کمونيسم به مرور زمان یقينًا از نظر س
حاضر، در این نظام سرمایه داری خنده دار است و فقط برخی از آنارشيستها می توانند برای آن اهميت درجۀ اول 

ف پلخان"و آنهم چنانچه در ميان آنارشيستها هنوز کسانی مانده باشند که حتی پس از استحالۀ  (قایل شوند 
آنارشيسم و تبدیل آنان به سوسيال شوینيست یا به " ستارگان"کروپوتکين ها، گراو، کورنليسن و دیگر "  وار

آنارشيست های سنگرنشين ـــ این اصطالح از گه یکی از آنارشيستهای معدودی است که شرف و وجدان خود 
  ).را حفظ کرده اند، ـــ باز هم هيچ درسی از آن نگرفته باشند

مارکس آنچه را که معموًال سوسياليسم می . ق علمی ميان سوسياليسم و کمونيسم روشن استولی فر
از آنجا که در این مرحله وسایل توليد به . یا پایين ترین فاز جامعه کمونيستی ناميده است" نخستين"نامند، 

حله نيز بکار برد، مشروط بر را در این حدود می توان در مورد این مر" کمونيسم" درمی آید، واژۀ همگانیمالکيت 
اهميت عظيم توضيحات مارکس در آن است که دیالکتيک .  نيستآنکه فراموشی نکنيم که این، کمونيسم کامل

 از درونماتریاليستی و تئوری تکامل را در این عرصه نيز با پيگيری بکار می بندد و کمونيسم را بعنوان پدیده ای که 
مارکس به جای تعاریف اسکوالستيک ساختگی و . ی کند در نظر می گيردنظام سرمایه داری رشد و نما م

،  به )یعنی اینکه سوسياليسم چيست و کمونيسم کدام است؟(و بحث های بی ثمر بر سر الفاظ " تصوری"
  .تحليل آنچه که می توان پله ها و مدارج رشد و نضج اقتصادی کمونيسم ناميد، می پردازد

 کامًال نضج یافته و از سنتها و یا نمی تواندا نخستين پلۀ خود از نظر اقتصادی هنوز کمونيسم در نخستين فاز ی
بهمين جهت ما در نخستين فاز کمونيسم با پدیدۀ جالبی چون . بازمانده های سرمایه داری بکلی فارغ باشد

، البته بطور ناگزیر فیمصر در زمينۀ توزیع مواد بورژواییوجود حق . روبرو هستيم" افق محدود حق بورژوایی"حفظ 
 موازین آنرا تضمين رعایت جبرینيز هست، زیرا حق بدون دستگاهی که بتواند دولت بورژوایی مستلزم وجود 

  .کند، حرف پوچ و توخالی است



 

از اینجا چنين برمی آید که در نظام کمونيستی طی زمان معينی نه تنها حق بورژوایی، بلکه حتی دولت بورژوایی 
  !ن بورژوازی برجا می ماندنيز ـــ بدو

این سخن ممکن است ضدونقيض گوئی یا صرفًا بازی دیالکتيکی فکر بنظر آید که افرادی غالبًا مارکسيسم را به 
  .آن متهم می کنند که بقدر سرسوزنی زحمت بررسی محتوی بسيار عميق مارکسيسم را بخود نداده اند

 در جامعه وجود بازمانده های کهنه را در هر پدیدۀ نو بما نشان ولی واقعًا زندگی در هر گام، چه در طبيعت و چه
مارکس نيز جزئی از حق بورژوایی را خودسرانه در کمونيسم نگنجانده، بلکه آن چيزی را مالک قرار داده . می دهد

ذیر  سرمایه داری برون می آید، ناگزیر و اجتناب پاز بطناست که از نظر اقتصادی و سياسی در جامعه ای که 
  .است

دمکراسی در مبارزه ای که طبقۀ کارگر عليه سرمایه داران برای رهائی خویش انجام می دهد، اهميت عظيم 
ولی دمکراسی بهيچوجه حدی نيست که نتوان از آن فراتر رفت، بلکه فقط یکی از مراحل راه گذار از . دارد

  .فئوداليسم به سرمایه داری و از سرمایه داری به کمونيسم است
پيداست که مبارزۀ پرولتاریا در راه برابری و شعار برابری چناچه آنرا به مفهوم صحيح . دمکراسی یعنی برابری

و بالفاصله .  استصوریولی دمکراسی فقط به معنای برابری .  دریابيم چه اهميتی عظيم داردطبقاتبرانداختن 
وسایل توليد یعنی برابری کار و برابری دستمزد،  آنان با تملک در رابطهپس از تحقق برابری تمام اعضای جامعه 

جامعه بشری خود را ناگزیر خواهد دید که از این حد فراتر رود و از برابری صوری به برابری واقعی یعنی به تحقق 
حال جامعۀ بشری با طی چه مراحلی . دست یابد" از هر کس طبق استعدادش، به هر کس طبق نيازش"اصلی 

ات عملی به سوی این هدف عالی خواهد رفت، مطلبی است که ما نمی دانيم و نمی و به کمک چه اقدام
ولی مهم روشن ساختن این نکته است که تصور معمولی بورژوایی دربارۀ اینکه گویا سوسياليسم . توانيم بدانيم

یت غلط، زیرا چيز مرده و متحجری است که یکبار برای ابد بوجود می آید و تغيير نمی کند، تصوری است بی نها
 مردم و سپس اکثریت با سوسياليسم است که پيشروی سریع، حقيقی و واقعًا توده ای با شرکت فقطدر واقع 

  .همۀ مردم، در تمام عرصه های زندگی اجتماعی  و فردی آغاز می گردد
ر  دمکراسی شکل دولت، یکی از انواع آن و مانند هر دولت دیگری اعمال جبر متشکل و سيستماتيک ب

اما از طرف دیگر دمکراسی به معنای تصدیق صوری برابری شهروندان و حق برابر . این از یک طرف. انسانهاست
نتيجه ای که از اینجا بدست می آید، آن است که . همۀ آنان در تعيين چگونگی ساختار دولت و ادارۀ امور آنست

 یعنی طبقۀ انقالبی را برضد سرمایه داری متحد دمکراسی در مرحلۀ معينی از رشد خود پيش از هر چيز پرولتاریا
می سازد و به آن امکان می دهد ماشين دولتی بورژوایی، ولو نوع جمهوری آن، ارتش دائمی، پليس و دستگاه 

 دمکراتيک است ولی بيشتردیوانساالری را درهم شکند و خرد کند و از عرصه زمين براندازد و ماشين دیگر را که 
 دولتی است بصورت توده های مسلح کارگران و سپس بصورت شرکت قاطبۀ مردم در سازمان باز هم یک ماشين

  .جایگزین آن سازد) سازمان انتظامی خلق ـــ م( ميليس 
چنين درجه ای از دمکراتيسم با خروج از جامعۀ بورژوایی و آغاز ": کميت به کيفيت بدل می شود"در اینجا 

 در ادارۀ امور دولت شرکت کنند دیگر سرمایه داری دوام همه وقتی واقعًا .نوسازی سوسياليستی در ارتباط است
 در ادارۀ امور  بتوانند"همه" را فراهم می سازد تا واقعًا مقدماتیرشد سرمایه داری نيز به نوبۀ خود . نمی یابد

ه از پيشرفته این مقدمات از جمله عبارتند از باسوادی همگانی که هم اکنون در یک سلسل. دولت شرکت کنند
ميليونها کارگر به کمک " تعليم یافتن و با انظباط شدن"ترین کشورهای سرمایه داری عملی شده است و سپس 

دستگاه بزرگ و پيچيده اجتماعی شدۀ پست و راههای آهن و کارخانه های بزرگ و بازرگانی گسترده و بانکها و 
  .غيره و غيره

ن کامل فراهم است تا پس از آنکه سرمایه داران و دیوانساالران ، امکا اقتصادیبا وجود یک چنين مقدمات
  کنترلسرنگون شدند، کارگران مسلح و مردم تمامًا مسلح بالفاصله و در ظرف یک شبانه روز برای انجام کارهای

ئلۀ مسئلۀ کنترل و حساب را نباید با مس. ( ميزان کار و فرآورده ها جایگزین آنها شوندحسابتوليد و توزیع و 
این آقایان که امروز به . کارکنان دارای تخصص علمی یعنی مهندسان و کارشناسان کشاورزی و غيره مخلوط کرد

  ).تبعيت از سرمایه داران کار می کنند، فردا به تبعيت از کارگران مسلح از اینهم بهتر کار خواهند کرد
 جامعۀ کمونيستی و تأمين نخستين فاز به" سامان دادن" است که برای ضابطه عمده ایحساب و کنترل ـــ 

 شهروندان به کارمندان حقوق بگير دولت متشکل از کارگران مسلح  همۀدر اینجا. جریان صحيح کار آن الزم است
دولتی که همۀ خلق را دربرمی گيرد " سندیکا "یکتا شهروندان کشور به کارمندان و کارگران همه. بدل می شوند
ب در آن است که آنها با رعایت صحيح ميزان کار به یکسان جدیت کنند و به یکسان همۀ مطل. تبدیل می گردند
 و به صورت کارهای بسيار سادۀ ساده کردهسرمایه داری حساب و کنترل این امر را فوق العاده . مزد دریافت دارند

  ای سواد خواندن و نظارت و ثبت و آشنائی با چهار عمل اصلی حساب و صدور قبض درآورده است که هر آدم دار
  
  
  

  *.نوشتن از عهدۀ آن بر می آید 
که در این موقع به کارمند ( مردم مستقًال و در همه جا این حساب و کنترل را در مورد سرمایه داران اکثریتوقتی 

اه این و در مورد آقایان روشنفکرانی که عادات و اطوار سرمایه داری را حفظ کرده اند آغاز کنند، آنگ) مبدل شده اند
جائی برای "کنترل واقعًا جامع و همگانی به شرکت همۀ خلق خواهد شد و هيچ راهی برای طفره رفتن از آن و 

  .از آن باقی نخواهد ماند" فرار
  .همۀ جامعه به سان یک دفتر کار و یک کارخانه از برابری کار و برابری دستمزد برخوردار خواهد بود



 

 پرولتاریا پس از پيروزی بر سرمایه داران و سرنگونی استثمارگران آنرا در سراسر که" کارخانه ای"ولی این انظباط 
 الزمی است برای  پلۀجامعه تعميم خواهد داد، بهيچوجه نه کمال مطلوب است و نه هدف نهائی ما، بلکه فقط

  . پيش حرکت به و برای ادامهپاکسازی بنيادی جامعه از پليدیها و زشتی های استثمار سرمایه داری 
 اداره کنند خودشاناز لحظه ای که تمام اعضای جامعه یا دست کم اکثریت عظيم آنان یاد بگيرند که امور دولت را 

و زمام این امور را بدست خود گيرند و کار کنترل اقليت ناچيز سرمایه داران و آقازاده هائی که ميل دارند عادات و 
، از "روبراه سازند" که سرمایه داری بکلی فاسدشان کرده است اطوار سرمایه داری را حفظ کنند و کارگرانی

هر اندازه که دمکراسی . همان لحظه جریان از بين رفتن ضرورت هرگونه دستگاه اداری بطور اعم آغاز می گردد
هر اندازه که . کاملتر می شود، لحظه ای که این دمکراسی ضرورت خود را از دست خواهد داد نزدیکتر می گردد

دمکراتيک تر می شود، جریان " دیگر دولت به معنی حقيقی آن نيست"متشکل از کارگران مسلح که " لتدو"
  . دولت زودتر آغاز می گرددهرگونهزوال 

 فن اداره امور را فرا گيرند و توليد اجتماعی را واقعًا خودشان اداره کنند و انگل ها، نازپروردگان، همهزیرا وقتی 
را مستقًال زیر حساب و کنترل قرار دهند، گریز از زیر بار این حساب "  سنن سرمایه داریحافظان"شيادان و دیگر 

و کنترل که به شرکت همۀ خلق انجام ميگيرد ناگزیر با چنان دشواری تصورناپذیری روبرو خواهد شد و چنان 
زیرا کارگران مسلح (هد بود استثناء نادری از کار در خواهد آمد و یقينًا با چنان کيفر سریع و شدیدی همراه خوا

اهل عملند نه جوجه روشتفکر احساساتی و به همين جهت نيز مشکل به کسی اجازه شوخی با خودشان 
 خواهد عادت مراعات قواعد ساده ولی اساسی هر زندگی جمعی انسانی خيلی زود جزو ضرورتکه ) بدهند
  .شد

االترین فاز آن و بدین ترتيب برای زوال کامل دولت، راه و آنگاه برای گذار از نخستين فاز جامعۀ کمونيستی به ب
  .کامًال باز خواهد بود
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دولت "وقتی دولت مهمترین بخش وظایفش انجام چنين حساب و کنترل توسط خود کارگران باشد، دیگر *

وظایف اجتماعی خصلت سياسی خود را از دست خواهند داد و به وظایف اداری ساده "نخواهد بود و " سياسی
  ).آنارشيستهامباحثۀ انگلس با : ٢، بخش ۴رجوع شود به صفحات پيشين، فصل " (بدل خواهند شد



 

  ۶فصل 
  

  به ابتذال کشيده شدن مارکسيسم
  توسط اپورتونيست ها

  
مسئلۀ برخورد دولت به انقالب اجتماعی و انقالب اجتماعی به دولت و همچنين مسئلۀ انقالب بطور کلی توجه 

ول می را خيلی کم بخود مشغ) ١٩١۴ ــ ١٨٨٩(سرشناس ترین تئوریسين ها و پوبليسيستهای انترناسيونال دوم 
 به ١٩١۴ولی جالب ترین نکته در آن جریان رشد تدریجی اپورتونيسم که انترناسيونال دوم را در سال . داشت

 آنرا می کوشيدندورشکستگی رساند آن است که حتی وقتی هم که با این مسئله کامًال مواجه می شدند 
  . و یا اینکه آنرا نادیده می گرفتندمسکوت بگذارند

 از طرح مسئلۀ برخورد انقالب پرولتری به دولت، این گریزی که برای گریزن گفت که این بطور کلی می توا
  . مارکسيسم و به ابتذال کامل آن انجاميدتحریفاپورتونيسم صرفه داشت و به آن نيرو می بخشيد به 

رشناس ترین برای آنکه بتوان این جریان اسفناک را ولو به اختصار توصيف کرد، پلخانف و کائوتسکی را که س
  .تئوریسين های مارکسيسم هستند در نظر می گيریم

  
   ــ مباحثۀ پلخانف با آنارشيست ها١
  

 به زبان آلمانی انتشار ١٨٩۴که در سال " آنارشيسم و سوسياليسم"پلخانف جزوۀ مخصوصی را تحت عنوان 
  .یافته است به مسئلۀ برخورد آنارشيسم به سوسياليسم اختصاص داده است

با زرنگی توانسته است بررسی این موضوع را به گونه ای انجام دهد که در آن مبرم ترین و فوتی ترین و از پلخانف 
لحاظ سياسی مهمترین نکته در مبارزه عليه آنارشيسم یعنی مسئلۀ برخورد انقالب به دولت و بطور کلی مسئلۀ 

یکی بخش تاریخی ـ ادبی حاوی :  می کند در جزوۀ او دو بخش نظر را به خود جلب! دولت، کامًال مسکوت بماند
مطالب ارزنده دربارۀ تاریخ عقاید اشتيرنر و پرودون و غيره و دیگری بخش بسيار مبتذلی حاوی حرفهای بی مزه 

  .دربارۀ اینکه تشخيص آنارشيست از راهزن ممکن نيست
ۀ انقالب و در جریان دوران درآميختن موضوعها از خصوصيات بسيار خنده آور و بسيار شاخص پلخانف در آستان

 همينطور هم، خود را نيمه بنيادگرا و نيمه عامی کوته ١٩١٧ـ١٩٠۵پلخانف در سالهای : انقالبی روسيه است
  .بين، و در سياست دنباله رو بورژوازی نشان داد

ۀ برخورد ما دیدیم که مارکس و انگلس ضمن مباحثه با آنارشيستها با دقت هرچه بيشتری نظریات خود را دربار
نوشت که " انتقاد از برنامه گتا" بهنگام انتشار اثر مارکس ١٨٩١انگلس در سال . انقالب به دولت بيان می داشتند

هنوز دو سال نگذشته بود در گرماگرم ) اول(در آن زمان که از کنگرۀ الهه انترناسيونال ) انگلس و مارکس(ما "
  ).۴٢" (دیممبارزه با باکونين و آنارشيستهای پيرو او بو

و مؤید تئوری خود جلوه دهند ولی آنها " از آن خود"آنارشيستها می کوشيدند همانا کمون پاریس را به اصطالح 
آنارشيسم دربارۀ مسائل سياسی . ابدًا درسهای کمون و تحليل این درسها توسط مارکس را درک نکرده اند

 را باید چه چيزی یا نه؟ و دربارۀ اینکه درهم شکستد آیا ماشين دولتی سابق را بای: مشخص یعنی دربارۀ اینکه 
  .جایگزین آن ساخت نکته ای که حتی بطور تقریب مقرون به حقيقت باشد ارائه نداده است

نادیده و در عين حال مسکوت گذاشتن تمام مسئلۀ دولت و " آنارشيسم و سوسياليسم"پرداختن به بحث دربارۀ 
ر دوران پيش از و پس از کمون، به معنای سقوط مسلم و حتمی به  تمام سير تکامل مارکسيسم دگرفتن

 طرح دو مسئله ای است که هم اکنون به عدمزیرا اپورتونيسم بيش از هر چيز درست الزمه اش . اپورتونيسم بود
  . پيروزی اپورتونيسم استدیگراین امر، . آنها اشاره کردیم

  
   ـ مباحثۀ کائوتسکی با اپورتونيست ها٢
  

 از کائوتسکی که به زبان روسی ترجمه شده است بی شک از ترجمۀ آثار وی به زبانهای دیگر خيلی خيلی آثاری
بيخود نيست که برخی از سوسيال دمکراتهای آلمانی بشوخی می گویند که آثار کائوتسکی در . بيشتر است

ریخی این شوخی از آنچه شایع بعنوان جملۀ معترضه باید گفت که مضمون تا(روسيه بيش از آلمان خواننده دارد 
 اشتياق فوق ١٩٠۵کنندگان آن می پندارند، به مراتب عميق تر است، بدین معنی که کارگران روسيه که در سال 

العاده زیاد و بی سابقه ای به دریافت بهترین آثار از بهترین نوشته های سوسيال دمکراتيک جهان از خود نشان 
ن آثار به تعدادی که در دیگر کشورهای جهان نظير نداشت قادر شدند نهال دادند با ترجمه ها و چاپ های ای

هائی از تجربۀ عظيم کشور پيشرفته تر همسایۀ خود را با سرعت و شتاب در خاک جنبش جوان پرولتر ما 
  ).بنشانند

ه سبب     شهرت خاص کائوتسکی در کشور ما عالوه بر سبک بيان عامه فهم او در زمينۀ تشریح مارکسيسم ب
ولی یک نکته تقریبًا ناشناخته مانده است که اگر قرار . مباحثاتش با اپورتونيست ها و در رأس آنها برنشتين است

باشد چگونگی سير کائوتسکی به سوی آشفته فکری بسيار ننگين و سقوط او به ورطه دفاع از سوسيال 
ی قرار گيرد مسکوت گذاشتن آن مجاز  مورد بررس١٩١۵ ـــ ١٩١۴شوینيسم در دوران بحران عظيم سالهای 

حقيقت این است که کائوتسکی در آغاز مبارزه عليه سرشناس ترین نمایندگان اپورتونيسم در . نخواهد بود
مجلۀ مارکسيستی . تزلزل های بسيار شدید از خود نشان داد) برنشتين(و در آلمان ) ميلران و ژورس(فرانسه 

 در اشتوتگارت انتشار می یافت و از نظزیات انقالبی پرولتری دفاع می ١٩٠٢ـ  ـ١٩٠١که در سالهای ) ۴٣" (زاریا"
 و قطعنامۀ نيم بند و طفره جویانۀ پيشنهادی او به کنگره جهانی به مباحثه برخيزدکرد، مجبور شد با کائوتسکی 



 

، قطعنامه را که با روح آشتی طلبی با اپورتونيستها تنظيم شده بود) ۴۴( پاریس ١٩٠٠سوسياليستی سال 
در نشریات آلمانی نامه هائی از کائوتسکی به چاپ رسيد که به همان اندازه نشانگر تزلزالت او . بنامد" کشدار"

  . در آستانۀ لشگرکشی عليه برنشتين بود
 خيانت بسيار جدید کائوتسکی به تاریخچۀولی نکتۀ دارای اهميت به مراتب بيشتر این است که وقتی حاال 

ررسی می کنيم، حتی در مباحثات او با اپورتونيستها و در شيوه ای که او مسئله را طرح و تحليل مارکسيسم را ب
  .کرده است، درست در همان مسئلۀ دولت گرایش منظم به سوی اپورتونيسم مشاهده می نمایيم

و را در نظر ا" برنشتين و برنامۀ سوسيال دمکراتيک"نخستين اثر بزرگ کائوتسکی عليه اپورتونيسم یعنی کتاب 
ولی در این زمينه نکتۀ شایان توجه . کائوتسکی در این کتاب نظریات برنشتين را بطور مشروح رد می کند. بگيریم

  .وجود دارد
که اشتهار هرستراتی کسب کرده است مارکسيسم را " مقدمات سوسياليسم"برنشتين دراثر خود تحت عنوان 

آن زمان به بعد اپورتونيستها و بورژواــ ليبرال های روسيه هزاران بار اتهامی که از (متهم می کند " بالنکيسم"به 
برنشتين در این مورد به ویژه روی اثر مارکس ). عليه بيانگران مارکسيسم انقالبی یعنی بلشویکها تکرار کرده اند

صفحات تکيه می کند و می کوشد ـــ بی آنکه در این کوشش همانگونه که در " جنگ داخلی در فرانسه: "
نکته . پيشين دیدیم توفيقی داشته باشد ـــ نظر مارکس را دربارۀ درسهای کمون با نظر پرودون مشابه جلوه دهد
 ١٨٧٢ای که توجه خاص برنشتين را به خود جلب می کند، نتيجه گيری مارکس است که در پيشگفتار سال 

طبقۀ کارگر نمی تواند "از آن است که این نتيجه گيری حاکی . روی آن تکيه شده است" مانيفست کمونيست"
  ".فقط به تصرف ماشين دولتی حاضر و آماده بسنده کند و آن را برای تحقق هدفهای خویش بکار اندازد

که آنرا با تفسير کامًال تحریف شده و اپورتونيستی دست کم " خوشش آمده است"برنشتين بقدری از این کالم 
  .سه بار در کتاب خود تکرار می کند

خرد کند و  درهم شکند ومارکس چنانکه دیدیم می خواهد بگوید که طبقۀ کارگر باید تمام ماشين دولتی را 
ولی از تفسير برنشتين ).  را که معنایش انفجار است، انگلس بکار برده است Sprengungاصطالح  (منفجر سازد

 داد که هنگام تصرف زمام قدرت از افراط چنين برمی آید که گویا مارکس با این سخنان به طبقۀ کارگر هشدار می
  .در انقالبيگری بپرهيزد

  .تحریفی ناهنجار تر و زشت تر از این تحریف اندیشۀ مارکس قابل تصور نيست
  اما کائوتسکی در شرح مبسوطی که برای رد نظریات برنشتين نوشته چگونه عمل کرده است؟ 

تونيسم در این زمينه، طفره رفته و شانه خالی کرده کائوتسکی از تحليل کنه تحریف مارکسيسم توسط اپور
مارکس را نقل کرده و تنها مطلبی که گفته این " جنگ داخلی"او سخنان یاد شده از پيشگفتار انگلس بر . است

 بسنده کند ولی حاضر و آماده به تصرف ماشين دولتی فقطاست که طبق نظریه مارکس طبقۀ کارگر نمی تواند 
کائوتسکی از این مطلب که برنشتين اندیشه ای را .  به تصرف خود درآورد، همين و بسی تواندمآنرا بطور کلی 

 ١٨۵٢ اندیشۀ واقعی مارکس است و از این مطلب که مارکس از سال درست عکسبه مارکس نسبت داده که 
يان نياورده را وظيفه انقالب پرولتری اعالم داشته است، سخنی هم به م) ۴۵(ماشين دولتی " درهم شکستن"

  .است
نتيجۀ امر این شده که فرق ماهوی ميان مارکسيسم و اپورتونيسم در مسئلۀ وظایف انقالب پرولتری در حرفهای 

  !کائوتسکی ماستمالی گردیده است
       

حل مسئلۀ دیکتاتوری پرولتری را ما : "برنشتين نوشته است " عليه"     کائوتسکی 
  ). چاپ آلمانی١٧٢ص " ( ه آینده واگذار نمایيمبا آرامش کامل خاطر می توانيم ب

  

 در برابر او و تسليم مواضع به اپورتونيسم عقب نشينی برنشتين نيست بلکه در ماهيت امر عليهاین مباحثه ای 
است، زیرا برای اپورتونيستها فعًال چيزی بيش از این الزم نيست که تمام مسائل اساسی مربوط به وظایف 

  ".با آرامش کامل خاطر به آینده واگذار گردد"انقالب پرولتری 
 به پرولتاریا می آموختند که باید ماشين دولتی را درهم ١٨٩١ تا ١٨۵٢مارکس و انگلس چهل سال تمام، از 

 در برابر خيانت کاملی که اپورتونيستها در این زمينه به مارکسيسم کرده ١٨٩٩ولی کائوتسکی در سال . شکند
 و به جای این مسئله که آیا درهم شکستن این ماشين ضروری هست یا نه، مسئلۀ ندعوض می کاند مطلب را 

" بی چون و چرا"اشکال مشخص درهم شکستن را به ميان می کشد و خود به پشت سنگر یک حقيقت عاميانۀ 
  !!که می گوید شناختن اشکال مشخص، از پيش ممکن نيست، پناه می برد) و بی ثمر(

ی در برخورد به وظيفه حزب پرولتری در مورد آماده کردن طبقۀ کارگر برای انقالب درۀ ميان مارکس و کائوتسک
  . عميقی است

اثر دیگر و پخته تر کائوتسکی را که آنهم به ميزان قابل مالحظه ای به رد اشتباهات اپورتونيسم اختصاص دارد در 
و " انقالب پرولتری" در این اثر خود مسئله مؤلف. است" انقالب اجتماعی"این اثر جزوۀ او دربارۀ . نظر بگيریم

را موضوع خاص بررسی قرار داده و ضمن آن نکات فراوان بسيار ارزنده ای بيان داشته ولی همانا " نظام پرولتری"
در جزوه همه جا فقط و فقط از تصرف قدرت دولتی سخن می رود و به . مسکوت گذاشته استمسئلۀ دولت را 

 تخریب ماشين بدونار شده است که به اپورتونيستها باج می دهد، زیرا تصرف قدرت را بيان دیگر فرمولی اختي
 ١٨٧٢ درست نکته ای را احياء می کند که مارکس در سال ١٩٠٢کائوتسکی در سال . مجاز می دانددولتی 

  .اعالم کرده بود" کهنه شده"را ) ۴۶" (مانيفست کمونيست"همان نکته مصرحه در برنامۀ 
در آن، هم از . اختصاص داده شده است" اشکال و سالح انقالب اجتماعی"اله بخش ویژه ای به در این رس

افزارهای قدرت دولت بزرگ معاصر یعنی دستگاه "اعتصاب سياسی همگانی و هم از جنگ داخلی و هم از 



 

 هم به ميان سخن می رود، ولی دربارۀ اینکه کمون چه چيزی به کارگران آموخت، سخنی" دیوانساالری و ارتش
به " احترام خرافی"بدیهی است که بيهوده نبود که انگلس به ویژه سوسياليست های آلمانی را از . نمی آید

  .دولت برحذر می داشت
خواهد پرداخت، مواد این " تحقق برنامه دمکراتيک"کائوتسکی پس از بيان این مطلب که پرولتاریای پيروزمند به 

 در مسئلۀ استقرار دمکراسی پرولتری به جای دمکراسی ١٨٧١ربارۀ اینکه سال برنامه را شرح می دهد، ولی د
گریبان خود " وزین"کائوتسکی با این مبتذالت به ظاهر . بورژوایی چه چيز تازه ای عرضه داشت سخنی نمی گوید

  :را خالص می کند
  

 خود. بدیهی است که ما در اوضاع و احوال کنونی به حکومت نخواهيم رسيد     "
انقالب مبارزۀ درازمدت و بسيار فراگير را ایجاب می کند و فرصت آنرا خواهد داشت 

  ".که ساختار سياسی و اجتماعی کنونی ما را دگرگون سازد
  

یک امر بدیهی "شک نيست که این مطلب مانند این حقيقت که اسب جو می خورد و ولگا به دریای خزر می ریزد 
مسئله " بسيار فراگير"مک یک عبارت توخالی و پرآب و تاب دربارۀ مبارزۀ فقط جای تأسف است که به ک". است

 در  پرولتاریاانقالب" عمق" و آن اینکه ميشود مسکوت گذاشتهای که برای پرولتاریای انقالبی اهميت حياتی دارد 
  . تجلی می یابدزیدر چه چيبرخورد به دولت، در برخورد به دمکراسی و در تمایز با انقالبهای پيشين غيرپرولتری 

 به اپورتونيسم باج می دهد، لفظًا عليه آن  عمًالکائوتسکی با مسکوت گذاشتن این مسئله در این نکته ماهوی
در صورت ترس از " ایده ای"چنين (را خاطر نشان می کند " ایدۀ انقالب"جنگ مخوف اعالم می دارد، او یا اهميت 

ایده : "یا اینکه می گوید ) ن، چه ارزشی می تواند داشته باشد؟تبليغ درسهای مشخص انقالب در ميان کارگرا
رجحان چندانی بر خرده "و یا اعالم می کند که کارگران انگليسی اکنون " اليسم انقالبی اهميت درجۀ اول دارد

  ".بورژواها ندارند
  

در جامعۀ سوسياليستی اشکال گوناگونی از : "     کائوتسکی می نویسد 
مؤسسات : توانند در کنار یکدیگر به موجودیت خود ادامه دهندمی ... مؤسسات 
مثًال مؤسساتی وجود "... "، تریدیونيونيستی، تعاونی و انفرادی) ؟؟(بوروکراتيک 

کار خود را از پيش ببرند از آن ) ؟؟(دارند که نمی توانند بدون سازمان بوروکراتيک 
جا ممکن است چنين صورتی سازمان دمکراتيک در این. جمله اند مؤسسات راه آهن

کارگران نمایندگانی برمی گزینند و این نمایندگان چيزی شبيه به : به خود گيرد
پارلمان تشکيل می دهند و این پارلمان نظم در کار برقرار می سازد و بر ادارۀ امور 

مؤسسات دیگر را می توان به سندیکاهای . دستگاه بوروکراتيک نظارت می کند
 ١١۵ و ١۴٨ص " ( مؤسسات ثالث را بر پایه تعاونی سازمان دادکارگران سپرد و

  ).١٩٠٣ترجمۀ روسی، چاپ ژنو، سال 
  

این نظر نادرست است و در مقایسه با توضيحاتی که مارکس و انگلس در سالهای هفتاد برپایه درسهای کمون 
  .داده اند، گامی است به عقب

با هيچ یک از مؤسسات صنایع بزرگ ماشينی " بوروکراتيک"الح بنگاه راه آهن از نظر نياز به یک سازمان به اصط
در تمام این . بطور کلی و با هيچ کارخانه و فروشگاه بزرگ و مؤسسۀ کشاورزی بزرگ سرمایه داری فرقی ندارد

مؤسسات تکنيک مراعات اکيد و بی چون و چرای انضباط و دقت بسيار زیاد در انجام کاری را که برای هر کس 
ه است، ایجاب می کند، زیرا در غير اینصورت خطر ایجاد وقفه در تمام کار یا خرابی دستگاهها و فرآورده معين شد

چيزی شبيه نمایندگانی برمی گزینند و این نمایندگان "در تمام این مؤسسات البته کارگران . ها پيش خواهد آمد
  " تشکيل می دهندپارلمان

یک پارلمان به مفهوم مؤسسۀ پارلمانی بورژوایی " ی شبيه پارلمانچيز"ولی جان کالم در همين است که این 
برخالف تصور کائوتسکی که فکرش از " چيزی شبيه پارلمان"جان کالم در همين است که این .  بودنخواهد

برقراری نظم در کار و نظارت بر ادارۀ امور دستگاه "چارچوب پارلمانتاریسم بورژوایی فراتر نمی رود، کارش فقط 
که از نمایندگان کارگران متشکل " چيزی شبيه پارلمان"در جامعۀ سوسياليستی این .  بودنخواهد" وروکراتيکب

خواهد پرداخت، ولی این دستگاه " دستگاه" "به برقراری نظم در کار و نظارت بر ادارۀ امور"است، البته 
روکراتيک سابق را درهم می شکنند و کارگران پس از تصرف قدرت سياسی دستگاه بو. نخواهد بود" بوروکراتيک"

بنياد آنرا درهم می کوبند و سنگ روی سنگ آن باقی نمی گذارند و دستگاه نوینی مرکب از همان کارگران و 
کارمندان جایگزین آن می سازند و برای جلوگيری از تبدیل آنان به عناصر بوروکرات بيدرنگ به این اقدامات که 

  :  داده اند، می پردازند مارکس و انگلس به تفصيل شرح
  نه تنها انتخابی بودن، بلکه در عين حال قابل عزل بودن در هر لحظه؛)١
 پرداخت دستمزدی که از دستمزد یک کارگر بيشتر نباشد؛)٢
شوند تا بدین " بوروکرات"انتقال بيدرنگ به وضعی که همه به انجام وظایف کنترل و نظارت بپردازند، همه موقتًا )٣

 .شود" بوروکرات"چ کس نتواند ترتيب هي
کمون مجمع پارلمانی نبود بلکه : "کائوتسکی ابدًا در کنه این سخنان مارکس تعمق نکرده است که می گوید 

 ).۴٧"(ارگان کار یعنی در عين حال هم قانونگذار و هم مجری قوانين بود



 

در آن با هم ) عليه مردم( بوروکراسی و) نه برای مردم(کائوتسکی فرق پارلمانتاریسم بورژوایی را که دمکراسی 
جمع هستند، با دمکراتيسم پرولتری که پس از برقراری بيدرنگ اقدام خواهد کرد تا بوروکراتيسم را ریشه کن 
سازد و توانائی آنرا هم خواهد داشت که این اقدامات را به فرجام آن یعنی به برانداختن کامل بوروکراتيسم و 

  .رای مردم برساند، ابدًا درک نکرده استبرقراری کامل دمکراسی ب
به بوروکراتيسم را از خود " ایمان خرافی"به دولت، همان " احترام خرافی"کائوتسکی در این زمينه نيز همان 

  .نشان داده است
راه رسيدن به "حال بپردازیم به آخرین و بهترین اثر کائوتسکی عليه اپورتونيست ها یعنی به جزوۀ او تحت عنوان 

که اوج شدت ارتجاع در کشور ) ۴٨ (١٩٠٩از قرار معلوم به زبان روسيی چاپ نشده است، زیرا در سال " (درتق
 عليه ١٨٩٩این جزوه گام بلندی به پيش است، زیرا در آن برخالف جزوه ای که در سال ). ما بود از چاپ خارج شد

که " انقالب اجتماعی"ی شود و نيز برخالف جزوۀ برنشتين انتشار یافته بود، از برنامه انقالب بطور کلی صحبت نم
 انتشار یافت از وظایف انقالب اجتماعی بدون توجه به زمان فرارسيدن آن سخن نمی رود، بلکه از ١٩٠٢در سال 

  .فرا می رسد" عصر انقالبها"شرایط مشخصی سخن می رود که ما را وامی دارد تا تصدیق کنيم که 
بطور اعم و به امپریاليسم که در این زمينه نقش بسيار مهمی دارد صریحًا مؤلف به حدت تضادهای طبقاتی 

در اروپای غربی، دورانی نظير آن " ١٨٧١ ـــ ١٧٨٩دوران انقالبی سالهای "پس از : اشاره می کند و می نویسد 
ی تواند پرولتاریا دیگر نم. "جنگ جهانی با سرعتی مهيب نزدیک می شود.  در شرق آغاز می شود١٩٠۵از سال 

  ".عصر انقالب آغاز می گردد". "ما وارد دوران انقالبی شده ایم". "از انقالب نابهنگام سخن گوید
این جزوۀ کائوتسکی باید به عنوان مالکی برای سنجش این امر بکار رود که . این اظهارات کامًال صریح است

 و پس از انفجار جنگ این سوسيال شدبا چه وعده می دادسوسيال دمکراسی آلمان پيش از جنگ امپریاليستی 
: کائوتسکی در جزوۀ مورد بررسی ما می نویسد . تا کجا سقوط کرد) و از جمله خود کائوتسکی( دمکراسی 

را به آسانی از آنچه که واقعًا هستيم ) یعنی سوسيال دمکراسی آلمان(وضع کنونی این خطر را دارد که ما "
د که حزب سوسيال دمکرات آلمان در واقع نيز به مراتب ـــ اعتدالی تر و معلوم ش". اعتدالی تر به حساب آرند

  !اپورتونيست تر از آن بود که خود را جلوه می داد
آنچه به مطلب جنبۀ شاخص تری می دهد این است که کائوتسکی با وجود چنين اظهار صریحی دربارۀ فرا 

اختصاص " سياسیانقالب "ه تحليل مسئلۀ همانا رسيدن عصر انقالبها باز هم در جزوه ای که بگفته خودش ب
  . دارد، مسئلۀ دولت را بکلی مسکوت گذاشته است

نتيجه ناگزیر همۀ این تالشها که برای گریز از مطلب و مسکوت گذاشتن و طفره رفتن از آن صورت گرفت، پيوستن 
  .کامل به اپورتونيسم بود که حاال از آن سخن خواهيم گفت

من در نظریات انقالبی باقی می : مان در وجود کائوتسکی، گویی اعالم می داشت که سوسيال دمکراسی آل
من فرا ). ١٩٠٢سال (من به ویژه ناگزیری انقالب اجتماعی پرولتاریا را تصدیق می کنم ). ١٨٩٩سال (مانم 

رولتری در برخورد به ولی با وجود این، وقتی وظایف انقالب پ). ١٩٠٩سال (رسيدن عصر نوین انقالبها را قبول دارم 
 گفته است گام ١٨۵٢دولت مطرح می شود، عقب نشينی ميکنم و در جهت عکس آنچه که مارکس در سال 

  ).١٩١٢سال (برمی دارم 
  .در مباحثۀ کائوتسکی با پانه کوک مسائل صریحًا چنين مطرح شده است

  
  ــ مباحثۀ کائوتسکی با پانه کوک٣
  
  

که روزا لوکزامبورگ، کارل رادک و دیگران جزو آن " رادیکال چپ"ایندگان آن جریان      پانه کوک بعنوان یکی از نم
این جریان که از تاکتيک انقالبی دفاع  می کرد در این عقيده . بودند به مخالفت با نظریات کائوتسکی پرداخت
مارکسيسم و می رود که با بی پرنسيپی ميان " سنتریستی"متفق القول بود که کائوتسکی دارد به موضع 

" سنتریستی"جنگ صحت این نظر را کامًال ثابت نمود که در هنگام جنگ ، جریان . اپورتونيسم در نوسان است
  .حقارت نفرت انگيز خود را کامًال نشان داد" کائوتسکيسم"یا ) که به غلط مارکسيستی ناميده می شود(

) ،شمارۀ دوم سال سی ام١٩١٢ ، Neue Zeit" ( اقدامات توده ای و انقالب"پانه کوک در مقاله ای تحت عنوان 
تئوری انتظار بی "و " رادیکاليسم غيرفعال"که در آن به مسئله دولت نيز اشاره شده بود، موضع کائوتسکی را 

پانه کوک با طرح ). ۶١۶ص " (کائوتسکی نمی خواهد پروسه و فرایند انقالب را ببيند. "توصيف نموده است" عمل
  :  موضوع مورد توجه ما دربارۀ وظایف انقالب پرولتری در برخورد به دولت نزدیک شد و نوشت مسئله بدینسان به

   
 قدرت دولتی نيست بلکه مبارزه بر سرمبارزۀ پرولتاریا فقط مبارزه عليه بورژوازی      "

مضمون انقالب پرولتری نابود ساختن افزارهای قدرت ... قدرت دولتیعليهای است 
این افزارها بوسيله )  ـــ بمعنای تحت اللفظی ـــ انحاللAuflösung(ن دولت و برانداخت

این مبارزه فقط زمانی پایان می یابد که به نتيجۀ ... افزارهای قدرت پرولتاریاست
سازمان اکثریت تفوق خود را از . نهایی یعنی به تخریب کامل سازمان دولت بيانجامد

  ).۵۴٨ث "(به ثبوت می رساندطریق نابود ساختن سازمان اقليت زمامدار 
  

ولی بهر حال خود فکر روشن . فرمولی که پانه کوک فکر خود را در قالب آن بيان داشته است نقایص بسيار دارد
  . کائوتسکی این فکر را رد کرده جالب توجه استچگونهضمنًا این امر که . است

  



 

تها و آنارشيستها تا کنون اختالف ميان سوسيال دمکرا: "     کائوتسکی می نویسد 
در آن بود که اولی ها خواستار تصرف قدرت دولتی و دومی ها خواستار برانداختن آن 

  )٧٢۴ص " (پانه کوک هم این را می خواهد و هم آن را. بودند
  

ما در اینجا به نارسائيهای دیگر مقالۀ او که به موضوع (اگر پانه کوک مطلب را به حد کافی رسا و دقيق بيان نکرده 
را که پانه کوک طرح نموده اصولی در عوض کائوتسکی درست همان ) مورد بررسی ما ربطی ندارد، نمی پردازیم

 موضع مارکسيسم را بکلی ترک گفته و کامًال به اپورتونيسم اصولی بنيادیدر نظر گرفته است و در این مسئله 
ی نادرست بيان کرده، مارکسيسم را تحریف او تفاوت ميان سوسيال دمکراتها و آنارشيستها را بکل. پيوسته است

  .نموده و آنرا به ابتذال کامل کشانده است
اولی ها در حالی که نابودی کامل دولت را هدف خود ) ١تفاوت ميان مارکسيستها و آنارشيستها در آنست که 

ان دیگر در نتيجه قرار می دهند، این هدف را فقط پس از برافتادن طبقات به کمک انقالب سوسياليستی و به بي
برقراری سوسيساليسم که به زوال دولت منجر خواهد شد، تحقق پذیر می دانند؛ دومی ها خواستار نابودی 

اول ها ) ٢. کامل دولت ظرف امروز تا فردا هستند در حاليکه شرایط عملی شدن این نابودی را درک نمی کنند
شين دولتی سابق را بکلی درهم شکند و ماشين جدیدی برآنند که پرولتاریا پس از تصرف قدرت سياسی باید ما

که از سازمان کارگران مسلح به گونۀ کمون تشکيل شده باشد جایگزین آن سازد؛ ولی دومی ها ضمن اینکه 
اصرار دارند ماشين دولتی درهم شکسته بشود، دربارۀ اینکه پرولتاریا چه چيزی جایگزین این ماشين خواهد 

استفاده خواهد کرد هيچ تصور روشنی ندارند؛ آنارشيستها حتی با استفاده چگونه بی ساخت و از قدرت انقال
اولی ها خواستار آنند که پرولتاریا با ) ٣. پرولتاریای انقالبی از قدرت دولتی و یا دیکتاتوری پرولتاریا مخالفند

  . خواست را نفی می کننداستفاده از دولت امروزین خود را برای انقالب آماده سازد؛ ولی آنارشيستها این
در این مباحثه همانا پانه کوک است که از مارکسيسم در برابر کائوتسکی دفاع می کند، زیرا نکته ای که مارکس 
به ما موخته درست همين است که پرولتاریا نمی تواند فقط به تصرف قدرت دولتی به مفهوم انتقال دستگاه 

بلکه باید این دستگاه را خرد کند و درهم شکند و دستگاه نوینی دولت سابق به دست افراد جدید بسنده کند
  .جایگزین آن سازد

کائوتسکی موضع مارکسيسم را ترک می گوید و به اپورتونيستها می پيوندد، زیرا درست همان مسئلۀ درهم 
ب می شود شکستن ماشين دولتی که برای اپورتونيستها به هيچوجه قابل پذیرفتن نيست، از گفتار او بکلی غي

  .را به مفهوم بدست آوردن سادۀ اکثریت تفسير کنند"  تصرف"و برای اپورتونيستها روزنی باقی می ماند تا 
از مارکس می " نقل قول"کائوتسکی برای پرده پوشی تحریفی که در مارکسيسم نموده است طوطی وار به 

و . سخن گفته است) ۴٩" (ولتتمرکز قطعی نيرو در دست د" از ضرورت ١٨۵٠مارکس در سال . پردازد
  نيست؟" سانتراليسم"کائوتسکی با لحنی پيروزمندانه می پرسد مگر پانه کوک در صدد درهم شکستن 

این دیگر صاف و ساده نيرنگی است شبيه به آنکه برنشتين می کوشيد مارکسيسم و پرودونيسم را در مورد 
  .فدراسيون بجای سانتراليسم مشابه جلوه دهد

سانتراليسم هم با ماشين دولتی قدیم ممکن .  مورد استفاده کائوتسکی هيچ ربطی به مطلب ندارد"نقل قول"
وقتی کارگران نيروهای مسلح خود را داوطلبانه با هم متحد سازند، . است و هم با ماشين دولتی جدید

 ارتش دائمی و پليس دستگاه متمرکز دولت و" تخریب کامل"سانتراليسم خواهد بود، ولی سانتراليسمی بر پایۀ 
کائوتسکی با مسکوت گذاشتن سخنان کامًال مشهور مارکس و انگلس دربارۀ کمون و با . و دستگاه دیوانساالری

  .نقل قولی که هيچ ربطی به مطلب ندارد، شيادانه عمل می کند
      

  :     کائوتسکی چنين ادامه می دهد
ستخدمين را ملغی سازد؟ ولی شاید پانه کوک می خواهد وظایف دولتی م     "... 

کار ما چه در سازمان حزبی و چه در سازمان سندیکایی و به طریق اولی در عرصۀ 
آنچه برنامۀ ما خواستار . ادارۀ امور دولتی بدون مستخدمين از پيش نخواهد رفت

... آنست برانداختن مستخدمين دولتی نيست، بلکه انتخاب آنان توسط مردم است
چه شکلی " دولت آینده" سر این نيست که دستگاه اداره امور در سخن ما اکنون بر

پيش بخود خواهد گرفت، بلکه برسر آنست که آیا مبارزۀ سياسی ما قدرت دولتی را 
از بين ) تکيه روی کلمات از کائوتسکی است ( از آنکه ما آنرا به تصرف خود در آوریم

یا نه؟ کدام وزارتخانه را )  سازد به معنای تحت اللفظی ـــ منحل میauflöst(می برد 
از وزارتخانه های آموزش و پرورش، " با مستخدمين آن می توان برانداخت؟

نخير، مبارزۀ سياسی ما عليه دولت، . "دادگستری، دارایی و جنگ نام برده می شود
برای جلوگيری از سوءتفاهم، ... هيچيک از وزارتخانه های امروزی را از بين نخواهد برد

سخن بر سر این نيست که سوسيال دمکراسی پيروزمند چه : ر می کنم تکرا
خواهد داد، بلکه برسر آن است که اپوزیسيون ما دولت " دولت آینده"شکلی به 

  ).٧٢۵ص " (کنونی را چگونه تغيير خواهد داد
  

ر عنوان مقالۀ  را مطرح کرده بود و این مطلب، هم دانقالبپانه کوک مسئلۀ خاص . این یک تردستی آشکار است
ولی کائوتسکی با پریدن از این . او و هم در عباراتی که از این مقاله نقل کردیم به روشنی بيان شده است

نظریۀ اپورتونيستی را به عوض نظریۀ انقالبی جا " اپوزیسيون"شاخه به آن شاخه، با به ميان کشيدن مسئله 



 

 تصرف قدرت دولتی خواهيم دید پس از اپوزیسيون می مانيم و فعًال در موضع: از گفتۀ او چنين برمی آید . می زند
  . و این درست همان چيزی است که اپورتونيستها خواستارش بودند!انقالب غيب می شود. که چه باید کرد

انقالب .  مطرح استانقالبسخن بر سر اپوزیسيون و بطور کلی برسر مبارزۀ سياسی نيست بلکه همانا مسئله 
 و دستگاه جدیدی متشکل درهم می شکند دستگاه دولتی را  تمامو" دستگاه اداری"پرولتاریا هم این است که 

قایل است، ولی چرا " وزارتخانه ها"برای " احترام خرافی"کائوتسکی . از کارگران مسلح جایگزین آن می سازد
درت نمایندگان کارگران و نتوان مثًال کميسيون هایی از کارشناسان وابسته به شوراهای تام االختيار و قدر ق

  سربازان را جایگزین آنها ساخت؟
یا " کميسيون های کارشناسان"باقی خواهند ماند یا نه و " وزارتخانه ها"اصل مطلب بهيچوجه در این نيست که 

اصل مطلب در این است که آیا ماشين . ارگانهای دیگری تشکيل خواهند شد یا نه؟ این مطلب  ابدًا مهم نيست
بر ) که با هزاران رشته به بورژوازی بسته است و کهنه کاری و جمود در سراسر آن رسوخ دارد( قدیم دولتی 

انقالب نباید این باشد که طبقۀ .  جایگزین آن می گرددجدید و ماشين درهم شکسته می شودجای می ماند یا 
که باید آن باشد که طبقه جدید این  فرمان راند و کارها را اداره کند، بل قدیمجدید به کمک همان ماشين دولتی

 بنيادیکائوتسکی این اندیشۀ . فرمان راند و کارها را اداره نمایدجدید  و به کمک ماشين درهم شکندماشين را 
  .مارکسيسم مسکوت می گذارد و یا اصًال آن را درک نکرده است

. ش مارکس را درک نکرده استسؤال او دربارۀ مستخدمين به روشنی نشان می دهد که درسهای کمون و آموز
  ..."کار ما چه در سازمان حزبی و چه در سازمان سندیکایی بدون مستخدمين از پيش نخواهد رفت" 

پرولتاریا در قيد .  کار ما بدون مستخدمين از پيش نمی رودفرمانروایی بورژوازی، در دوران در نظام سرمایه داری
در نظام سرمایه داری . ظام سرمایه داری بسر می برندستم است، توده های زحمتکش در بند اسارت ن

دمکراسی در محيط ناشی از بردگی مزدوری و احتياج و فقر توده ها در یک چارچوب تنگ محدود، درهم فشرده، 
از این رو و فقط از این رو است که در سازمانهای سياسی و سندیکایی ما اوليای امور . بی سروته و مثله است

و برای ) یا به بيان دقيقتر بالقوه گرایش به فاسد شدن دارند(يط سرمایه داری فاسد می شوند تحت تأثير مح
 توده ها گرایش از خود نشان سرورتبدیل شدن به عناصر دیوانساالری یعنی به عناصر ممتاز جدا از توده ها و به 

 خلع ید نشود و بورژوازی سرنگون ماهيت دیوانساالری در همين است و تا زمانی که از سرمایه داران. می دهند
  . برای اوليای امور پرولتری اجتناب ناپذیر استحتی" دیوانساالری"نگردد درجۀ معينی از 

از گفتۀ کائوتسکی چنين برمی آید که چون در شرایط سوسياليسم اوليای منتخب امور بر جای می مانند پس 
مارکس همانا از روی . همانا این نکته نادرست است! ندمستخدمين و دستگاه دیوانساالری نيز برجای خواهند ما

نخواهند بود، " دیوانساالر"یعنی " بوروکرات"نمونۀ کمون نشان داد که در شرایط سوسياليسم اوليای امورۀ دیگر 
ه  تنزل حقوق ها بعالوه برآن قابل عزل بودن در هر زمان  و عالوه براین تحقق اصل انتخابی بودن و به موازاتزیرا 

ارگانهای کار یعنی به ارگانهایی هم " تبدیل مجامع پارلمانی به عالوه برآنسطح دستمزد متوسط کارگران و 
  .، اوليای امور نيز چنين خصلتی را از دست می دهند)۵٠" (قانونگذار و هم مجری قوانين

و تاب او دربارۀ اینکه کار درماهيت امر تمام براهينی که کائوتسکی عليه پانه کوک می آورد و خاصه برهان پرآب 
ما نه در سازمانهای سندیکایی و نه در سازمانهای حزبی بدون مستخدمين از پيش نمی رود، تکرار همان 

برنشتين در کتاب ارتدادآميز . کهنه ای است که برنشتين بطور کلی عليه تمام مارکسيسم می آورد" براهين"
به " دمکراتيسم آیين پرستانه"یا به اصطالح او " ابتدایی"عليه اصول دمکراسی " مقدمات سوسياليسم"خود 

جنگ برمی خيزد و از آن جمله دستورهای مؤکد، اوليای اموری که حقوق دریافت نمی دارند، هيئت مرکزی فاقد 
به تجربۀ تریدیونيون های " ابتدایی"برنشتين برای اثبات بيهودگی این دمکراتيسم . قدرت و غيره را بر می شمارد

بزعم او تریدیونيون ها طی . استناد می جوید) ۵١(ليسی آنطوریکه زوجين وب این تجربه را تفسير کرده اند انگ
به بيهودگی )  چاپ آلمانی١٣٧ص (انجام گرفته است " در آزادی کامل"هفتاد سال تکامل خود که گویا 

انساالری درآميخته است جایگزین آن دمکراتيسم ابتدایی یقين حاصل کردند و پارلمانتاریسم معمولی را که با دیو
  .ساختند

 انجام سرمایه داری بلکه در محيط بردگی کاملانجام نگرفته " در آزادی کامل"ولی در واقع تکامل تریدیونيون ها 
گرفته است و در چنين محيطی هم البته بدون تن دادن به یک سلسله عقب نشينی در برابر شر حاکم یعنی 

در نظام سوسياليسم ". کار از پيش نمی رود"، "عاليه"گهداشتن تهيدستان از امور اداری زور، دروغ و برکنار ن
 مردم نخستين بار در تاریخ  تودهناگزیر احيا می شود، زیرا در این نظام" ابتدایی"بسياری از جوانب دمکراسی 

بلکه در انتخاب کردن،  آن نه تنها در رأی دادن و مستقلجوامع متمدن، به سطحی ارتقاء می یابد که شرکت 
به نوبه حکومت خواهند کرد و به سرعت یرای همه در نظام سوسياليسم . ، تأمين می گرددادارۀ امور روزمره نيز

  .شان عادت خواهد شد که هيچکس حکومت نکند
ستها  را تشخيص داد که اپورتونيتحولیمارکس با نبوغ عقل نقاد و تحليل گر خود در اقدامات عملی کمون پاریس، 

با جبن و عدم تمایل شان به جدایی قطعی از بورژوازی از آن بيم دارند و نمی خواهند آنرا پذیرا شوند و 
آنارشيستها یا بعلت شتابزدگی و یا بعلت عدم درک شرایط دگرگونی های بزرگ اجتماعی، نمی خواهند آنرا 

ود خطور داد، آخر بدون وزارتخانه ها و حتی فکر تخریب ماشين دولتی کهنه را هم نباید به ذهن خ. "دریابند
ـــ چنين است داوری یک اپورتونيست سراپا غرق در عاميگری " دیوانساالران، کار ما چگونه از پيش خواهد رفت؟

خرده بورژوایی که در ماهيت امر نه تنها به انقالب و نيروی سازندۀ انقالب ایمان ندارد، بلکه از آن وحشت مرگ 
  ). منشویکها و اس ارهای ما از آن وحشت دارندهمانگون که(دارد 

 انقالبهای پرولتری پيشين و تحليل مشخص در فکر تخریب ماشين دولتی کهنه بود، کاوش در درسهای فقطباید "
، ـــ چنين است داوری یک " جایگزین ماشين درهم شکسته گردد، لزومی ندارد چگونه وچه چيزیاین امری که 
بهترین آنارشيست، نه آنارشيستی که از پی آقایان کروپوتکين ها و شرکاء به دنبال آنهم البته (آنارشيست 

 می انجامد، نه به فعاليت انقالبی برای نوميدی، بهمين جهت نيز کار آنارشيست به تاکتيک )بورژوازی روان است



 

 را نيز در نظر انجام وظایف مشخص یعنی فعاليتی که در عين تهور و سخت دلی، شرایط عملی جنبش توده ها
  .می گيرد

مارکس بما می آموزد که از این هر دو اشتباه بپرهيزیم و در تخریب تمام ماشين دولتی کهنه تهور بيدریغ از خود 
نشان دهيم و در عين حال مسئله را بطور مشخص مطرح سازیم یعنی در نظر بگيریم که کمون توانست طی 

پرولتری را چنين و چنان آغاز کند و اقدامات پيشگفته را برای تأمين ،  جدیدچند هفته کار ساختمان ماشين دولتی
پس، از کمونارها تهور انقالبی بياموزیم و در . دمکراسی گسترده و ریشه کن ساختن دیوانساالری انجام دهد

پيش با  اقدامات عملی مبرم را که بيدرنگ تحقق پذیر است، تشخيص دهيم، آنگاه طرح اوليهاقدامات عملی آنها 
  . به تخریب کامل دستگاه دیوانساالری خواهيم رسيدگرفتن چنين راهی

عاملی که امکان چنين تخریبی را فراهم می سازد، آنست که سوسياليسم روز کار را کوتاه می کند، توده ها را 
ف وظای" مردم را در وضعی قرار می دهد که امکان انجام  اکثریتتا سطح الزم برای زندگی جدید می کشد،

 هرگونه زوال کامل بدون استثناء فراهم می کند و این همان عاملی است که اصوًال به همگانرا برای " دولتی
  .دولتی می انجامد

  
هدف اعتصاب گسترده توده هيچگاه نباید : "...      کائوتسکی چنين ادامه می دهد 

 در مسئله  دستگاه قدرت دولتی باشد، بلکه فقط باید این باشد که دولت راتخریب
معين به عقب نشينی وادارد یا دولتی را که با پرولتاریا دشمنی می ورزد براندازد و 

نسبت به خواستهای پرولتاریا را ) entgegenkommende( دولت دارای حسن تفاهم 
یعنی پيروزی پرولتاریا بر دولتی که با آن دشمنی (ولی این امر ... جایگزین آن سازد

 دستگاه قدرت دولتی تخریبدر هيچ اوضاع و احوالی نباید به هيچگاه و ) "می ورزد
تناسب نيروهای ) Verschiebung ( جابجائیانجامد، بلکه فقط باید به حد معينی از 

و ضمنًا هدف مبارزه سياسی ما مانند ...  دولتی منجر گرددقدرت درون دستگاه
 پارلمان و تبدیل گذشته، همان تصرف قدرت دولتی از طریق بدست آوردن اکثریت در

  ).٧٣٢ و ٧٢٧، ٧٢۶ص " (پارلمان به آقا و سرور دولت است
  

فکر کائوتسکی از . این دیگر ناب ترین و مبتذل ترین اپورتونيسم یعنی رد انقالب در کردار و قبول آن در گفتار است
 که ١٨۴٧با سال فراتر نمی رود و این در مقایسه " دولت دارای حسن تقاهم نسبت به خواستهای پرولتاریا"
را اعالم کرد گامی است به عقب و " تشکل پرولتاریا به صورت طبقۀ فرمانروا"ضرورت " مانيفست کمونيست"

  .گرایشی است به سوی عاميگری خرده بورژوایی
دلپذیر خود با شيدمان ها، پلخانف ها و واندرولده ها که همه با مبارزه برای روی " وحدت"کائوتسکی ناچار باید به 

  .موافقت دارند تحقق بخشد" دارای حسن تفاهم نسبت به خواستهای پرولتاریا"کار آوردن دولت 
ولی ما راه جدایی از این خائنان به سوسياليسم را در پيش خواهيم گرفت و برای تخریب تمامی ماشين دولتی 

  ".لی فرق دارنددو با هم خي"این . دولت باشدکهنه مبارزه خواهيم کرد تا پرولتاریای مسلح، خودش 
کائوتسکی ناچار باید در جرگۀ مطبوع لگين ها و داویدها، پلخانف ها، پوترسوف ها، تسرتلی ها و چرنوف ها بسر 

بدست آوردن اکثریت "و برای " جابجایی تناسب نيروهای درون دستگاه قدرت دولتی"برد که همه با مبارزه برای 
یعنی برای تحقق هدف بسيار واالیی که در آن همه چيز " مطلق دولتدر پارلمان و تبدیل پارلمان به آقا و سرور 

برای اپورتونيستها پذیرفتنی است و همه چيز در چارچوب جمهوری پارلمانی بورژوایی برجای می ماند، موافقت 
  .کامل دارند

جابجایی "ی که نه برای ولی ما راه جدایی از اپورتونيستها را در پيش می گيریم؛ و همه پرولتاریای آگاه در مبارزه ا
 پارلمانتاریسم بورژوایی، برای پی ریزی جمهوری  تخریب، برایسرنگونی بورژوازیبلکه برای " تناسب نيروها

دمکراتيک طراز کمون یا جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان و برای استقرار دیکتاتوری انقالبی 
  .دپرولتاریا انجام می گيرد، با ما خواهد بو

  
***  

در ) ۵٢"(ماهنامۀ سوسياليست"درسوسياليسم بين المللی جریانهائی از کائوتسکی راستگراتر هستند نظير 
و ) ۵٣(، پيروان ژورس )لگين، داوید،کلب و بسيار دیگر و از جمله استائونينگ و برانتينگ در اسکاندیناوی(آلمان 

مایندگان جناح راست حزب سوسياليست ایتاليا، فابيان ها واندرولده در فرانسه و بلژیک، توراتی و تروس و دیگر ن
همۀ این . در انگلستان و غيره) که عمًال هميشه وابسته ليبرالها بود) ۵۴"(حزب مستقل کارگر" ("مستقل ها"و 

آقایان که در فعاليت پارلمانی و مطبوعاتی حزب نقش بزرگ و چه بسا قاطع دارند دیکتاتوری پرولتاریا را آشکارا 
پرولتاریا با دمکراسی " دیکتاتوری"در نظر این آقایان . فی می کنند و در موضع اپورتونيسم آشکار ایستاده اندن
  .در ماهيت امر ميان آنها و دمکراتهای خرده بورژوا هيچ فرق جدی وجود ندارد"!! درتضاد است"

ا اکثریت قاطعی از نمایندگان رسمی خود با توجه به اینکه ما حق داریم چنين نتيجه بگيریم که انترناسيونال دوم ب
. تجربه و آزمون کمون نه تنها فراموش شده بلکه تحریف گردیده است. کامًال به ورطۀ اپورتونيسم درغلتيده است

به توده های کارگر نه تنها این فکر تلقين نمی شد که لحظه ای دارد فرا می رسد که آنها باید دست بکار شوند و 
م را درهم شکنند و ماشين جدیدی جایگزین آن سازند و از این راه فرمانروایی سياسی خود را ماشين دولتی قدی



 

تصرف "به پایگاهی برای نوسازی سوسياليستی جامعه بدل کنند بلکه عکس آن به توده ها تلقين می گردید و 
  .طوری وانمود می شد که هزاران روزنه برای اپورتونيسم باز می ماند" قدرت

ئلۀ برخورد انقالب پرولتری به دولت و مسکوت گذاردن آن به هنگامی که دولت ها دستگاه جنگی خود تحریف مس
را در نتيجۀ رقابت امپریاليستی تقویت کرده به غول های جنگی مخوفی بدل شده اند که ميليونها انسان را نابود 

الی انگلستان یا سرمایۀ مالی آلمان باید می سازند تا به این نزاع فيصله دهند که انگلستان یا آلمان، سرمایۀ م
  *.بر جهان فرمان راند نمی توانست نقش عظيم نداشته باشد
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  :در دستنویس سپس چنين می آید *

  ٧فصل 
   روسيه١٩١٧و ١٩٠۵تجربۀ انقالب های سالهای 

  
موضوعی که در عنوان این فصل به آن اشاره شده است، دامنه ای چنان گسترده و بيکران دارد که در باره آن می 

 ما طبعًا ناچاریم تنها به مهمترین درسهای تجربۀ ولی در حال حاضر. توان و بايد کتابهائی به رشته تحرير در آورد
  ".حاصله که با وظایف پرولتاریا دربارۀ قدرت حاکمه دولت بهنگام انقالب پيوند مستقيم دارد بسنده کنيم

  .ت.ه.) دستنویس در اینجا قطع می شود(



 

  
    پایان سخن چاپ اول

  
من طرح نگارش فصل بعدی، فصل هفتم را . رفت انجام گ١٩١٧نگارش این کتاب در ماههای اوت و سپتامبر سال 

ریخته بودم، ولی سوای عنوان فرصت نوشتن "  روسيه١٩١٧ و ١٩٠۵تجربۀ انقالبهای سالهای "نيز تحت عنوان 
". مانع شد" بود ١٩١٧بحران سياسی که آستانۀ انقالب اکتبر سال : سطری از این فصل هم برای من دست نداد

تجربۀ انقالبهای "دربارۀ (ولی نگارش بخش دوم این کتاب را . ان اظهار خشنودی کردفقط می تو" مانعی"از چنين 
در عرصۀ " تجربۀ انقالب"احتماًال باید دیرزمانی به تعویق انداخت؛ به دست آوردن ")  روسيه١٩١٧ و ١٩٠۵سالهای 

  .       عمل، دلپذیرتر و سودمندتر از نوشتن دربارۀ آن است
  

  مؤلف
  

  .پتروگراد
  ١٩١٧وامبر سال  ن٣٠
  

، پایان سخن ١٩١٧در ماههای اوت ـــ سپتامبر سال 
، بند سوم فصل دوم ١٩١٧ نوامبر سال ٣٠چاپ اول ـــ 

  . نوشته شده است١٩١٨ دسامبر سال ١٧قبل از 
  

 در پتروگراد بصورت کتاب عليحده توسط ١٩١٨در سال 
  .چاپ شده است" ژیزن و ازنانيه"بنگاه نشریات 

  
  
  
  

  توضيحات
  
  
لنين در . ای. آموزش مارکسيسم دربارۀ دولت و وظایف پرولتاریا در انقالب توسط و. دولت و انقالب"ــ کتاب ١

 هنگاميکه در نتيجه پيگرد از جانب دولت موقت بورژوازی مخفی بود نوشته ١٩١٧ماههای اوت و سپتامبر سال 
  .شده است

جه لنين را در آخرین سالهای مهاجرت به خود مشغول مسئله مربوط به خصلت قدرت دولتی پرولتاریا به ویژه تو
 این فکر را بيان داشت که باید مسئله دولت از لحاظ تئوریک و نظری ١٩١۶لنين در نيمۀ دوم سال . می داشت

کائوتسکی و . لنين ضروری می شمرد بر عليه تحریف آموزش مارکس دربارۀ دولت که در آثار ک. بررسی شود
شلپنيکوف نوشت . گ. لنين به آ. سوسيال دمکراسی بين المللی صورت گرفته مبارزه شوددیگر اپورتونيستهای 

بلکه همچنين تطهير ) عليه تزاریسم و غيره( خط مشی مسجل در قطعنامه ها و رساله ما ادامهحاال نه تنها "... 
ی نادرست خلع سالح، نفی حق تعيين سرنوشت خود، نف(آن از مزخرفات و سردرگمی های نفی دمکراسی 

) دفاع ميهن از لحاظ تئوریک، تزلزل در مسئله نقش و اهميت دولت بطور کلی و غيره مربوط به آنست" بطور کلی"
  ".در دستور روز قرار می گيرد

 در یک سلسله از مقاالت خود از نظریات ضدمارکسيستی و نيمه ١٩١۶بوخارین در نيمۀ دوم سال . ای. ن
 در شرحی زیر عنوان ١٩١۶لنين در دسامبر سال . اتوری پرولتاریا دفاع می کردآنارشيستی دربارۀ دولت و دیکت

موضع بوخارین را بباد انتقاد شدید گرفت و وعده داد که مقالۀ مبسوطی دربارۀ برخورد " انترناسيونال جوانان"
ب مربوط به کولنتای نوشت که مطل. م.  لنين به آ١٩١٧فوریه سال ) ١٧(چهارم . مارکسيسم به دولت بنویسد

برخورد مارکسيسم "یادداشتها در دفتری با عنوان . مسئله برخورد مارکسيسم به دولت را تقریبًا تهيه کرده است
انگلس و همچنين جمالتی از کتابها و مقاالت . مارکس وف. قيد شده بود و در آن نقل قولهائی از آثار ک" به دولت

مالحظات انتقادی و با نتيجه گيریها و تعميم های نقادانۀ لنين، برنشتين با . پانه کوک و ا. کائوتسکی، آ. ک
  .گردآوری شده بود

  .را برشتۀ تحریر در آورد" دولت و انقالب"لنين بر اساس مطالب جمع آوری شده، کتاب 
ولی لنين فصل آخر، فصل هفتم . می بایست هفت فصل داشته باشد" دولت و انقالب"طبق نقشه قبلی کتاب 

" پایان سخن"را ننوشت و فقط برنامۀ مبسوط این فصل و برنامۀ "  روسيه١٩١٧ و ١٩٠۵البهای سالهای تجربه انق"
  .حفظ شده است

دولت و "چاپ دوم کتاب .  از چاپ در آمد١٩١٨پس از انقالب سوسياليستی اکتبر، در سال " دولت و انقالب"کتاب 
طرح مسئله توسط مارکس در "بند جدیدی زیر عنوان  انجام گرفت و مؤلف در فصل دوم آن، ١٩١٩در سال " انقالب
  . اضافه کرد" ١٨۵٢سال 

  
اعضای .  تشکيل شده بود١٨٨۴ ــ اعضای جمعيت فابيان، سازمان رفرميستی انگليسی که در سال فابيان هاـ ٢

ان بودند و جمعيت فابيان بطور عمده از نمایندگان روشنفکران بورژوایی، از دانشمندان و نویسندگان و سياستمدار
ضرورت مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و انقالب سوسياليستی را نفی می کردند و مدعی بودند که گذار از سرمایه داری 



 

لنين . ای. و. به سوسياليسم تنها از راه اصالحات کوچک و دگرگونی های تدریجی جامعه امکان پذیر است
 به حزب ١٩٠٠جمعيت فابيان در سال . وصيف کرده استت" جریان اپورتونيسم افراطی"جمعيت فابيان را بعنوان 
  .ليبوریست ملحق شد

  .موضع سوسيال شوینيستی داشتند) ١٩١٨ ـ ١٩١۴(فابيان ها در سالهای جنگ جهانی امپریاليستی 
  
ـــ اعضای حزب خرده بورژوازی در روسيه که در ) سوسياليستهای انقالبی) (اس ارها(ـ سوسيال ـ رولوسيونرها ٣

اکثر اس ارها در سالهای جنگ جهانی امپریاليستی موضع .  تشکيل شد١٩٠٢ و اوایل سال ١٩٠١ سال اواخر
 اس ارها به اتفاق منشویکها ١٩١٧پس از انقالب بورژوا ـ دمکراتيک فوریه سال . سوسيال شوینيستی داشتند

حزب اس ارها از . حامی عمده دولت موقت ضدانقالبی بودند و رهبران حزب در هيئت دولت شرکت داشتند
پشتيبانی خواستهای دهقانان دربارۀ الغای زمينداری مالکی امتناع ورزید؛ وزیران اس اری دولت موقت عليه 

پس از انقالب . دهقانانی که زمينهای مالکان را تصرف کرده بودند واحدهای سفاک مجازات فرستادند
 مالکان و مداخله گران مسلح خارجی مجدانه  اس ارها به اتفاق بورژوازی و١٩١٧سوسياليستی اکتبر سال 

  .عليه حکومت شوروی مبارزه می کردند
  
در کنگرۀ .  ـــ طرفداران جریان خرده بورژوایی و اپورتونيستی در سوسيال دمکراسی روسيه بودندمنشویکهاـ ۴

سيال  هنگام انتخاب ارگانهای مرکزی حزب، سو١٩٠٣دوم حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه در سال 
را بدست آوردند و اپورتونيستها در اقليت ) بلشينستوو(دمکراتهای انقالبی به رهبری لنين اکثریت آراء 

  .معروف شدند" منشویکها"و " بلشویکها"ماندند و به ) منشينستوو(
 و دهقانان  با هژمونی پرولتاریا در انقالب و با اتحاد طبقۀ کارگر١٩٠٧ ــ ١٩٠۵منشویکها در دوران انقالب سالهای 

مخالف بودند و توافق و سازش با بورژوازی ليبرال را که به عقيده شان می بایست رهبری انقالب بدست آن 
 آمد اکثر ١٩٠٧ ــ ١٩٠۵در سالهای ارتجاع که بدنبال شکست انقالب سالهای . سپرده می شد، طلب می کردند

پس از . غير علنی طبقۀ کارگر منحل شودمنشویکها انحالل طلب شدند و طلب می کردند که حزب انقالبی 
، منشویکها در دولت موقت بورژوازی شرکت جستند و از ١٩١٧پيروزی انقالب بورژوادمکراتيک در فوریه سال 

سياست امپریاليستی آن پشتيبانی می کردند و عليه انقالب سوسياليستی که تدارک دیده می شد، مبارزه 
  .می نمودند

سوسياليستی اکتبر آشکارا به حزب ضدانقالبی مبدل شدند که سازمانده و شرکت منشویکها پس از انقالب 
  .کننده توطئه ها و قيام هایی در جهت سرنگون ساختن حکومت شوروی بود

  
و همچنين نامه مورخه " آنتی دورینگ"انگلس . و اثر ف) ۴بخش "  (انتقاد از برنامه گتا"مارکس . ــ منظور اثر ک۵
انگلس چاپ . مارکس و ف. رجوع شود به مجموعه آثار ک. (ببل است. انگلس به آ.  ف١٨٧۵ مارس سال ٢٨ ـ١٨
  ).٨ـ ١، ص ١٩، جلد ٢٩٢ ـ ٢٩١، ٣٢ ـ ٢۶، ص ١٩، جلد ٢
  
، ص ٢٣، جلد ٢انگلس چاپ . مارکس و ف. مجموعۀ آثار ک (١جلد " کاپيتال"مارکس . ــ رجوع شود به اثر ک۶

٧۶١(  
  
 ــ جنگ همگانی اروپا که نتيجۀ تشدید تضادهای موجود ميان گروهبندی های ١۶۴٨ ـ ١۶١٨ــ جنگ سی ساله ٧

این جنگ که در مرحلۀ . مختلف دول اروپایی بود که شکل مبارزه ميان پروتستان ها و کاتوليک ها به خود گرفت
 به یورشهایی ١۶٣۵اول خود جنبۀ مقاومت در برابر نيروهای ارتجاعی فئودالی و مطلقه اروپا داشت، بویژه از سال 

 با عقد ١۶۴٨جنگ در سال . از جانب کشور گشایان بيگانه که با همدیگر رقابت داشتند عليه آلمان مبدل شد
  .پيمان صلح وستفالی که پراکندگی سياسی آلمان را مسجل ساخت پایان یافت

  
، ص ٢٠، جلد ٢اپ انگلس چ. مارکس و ف. مجموعۀ آثار ک" (آنتی دورینگ"انگلس .  ــ رجوع شود به اثر ف٨

١٨٩.(  
  
 درکنگره گتا هنگام اتحاد دو حزب ١٨٧۵ ــ برنامۀ گتا ــبرنامۀ حزب سوسياليست کارگران آلمان که در سال ٩

ليبکنخت که . ببل و و. برهبری آ(ایزناخيستها : سوسياليست آلمان که تا آن زمان بطور جداگانه وجود داشتند 
این برنامه از اکلکتيسم لطمه . و السالين ها تصویب شد) نگلس بودندتحت نفوذ مسلکی و عقيدتی  مارکس و ا

می دید و اپورتونيستی بود، چونکه ایزناخيست ها در مهمترین مسائل، گذشتهایی به السالين ها کردند و 
 ـ ١٨ورخه انگلس در نامۀ م. و ف" انتقاد برنامۀ گتا"مارکس در اثری بنام . ک. فرمولبندیهای السالين ها را پذیرفتند

ببل برنامه گتا را مورد انتقاد درهم شکننده قرار دادند و آن را نسبت به برنامه .  درنامه به آ١٨٧۵ مارس ٢٨
  . گامی بزرگ به عقب شمردند١٨۶٩ایزناخيستی سال 

  
اف ، محافل زمامدار بورژوازی در کشورهایی کوشيدند در جنبش کارگری شک٢٠ و اوایل قرن ١٩ ــ در اواخر قرن ١٠

ایجاد کنند و با گذشت های ناچيز توجه پرولتاریا را از مبارزۀ انقالبی منحرف سازند و با این هدف به مانور پيچيده 
برخی از ليدرهای رفرميست احزاب سوسياليست را به شرکت در دولتهای مرتجع بورژوازی جلب : ای دست زدند 

مت نمایندۀ پارلمان انتخاب شد و در فرانسه در سال  جون برنس به س١٨٩٢مثًال در انگلستان در سال . کردند
 سوسياليست آلکساندر اتين ميلران که به بورژوازی در تعقيب سياستش کمک کرده بود، در دولت بورژوایی ١٨٩٩

شرکت ميلران در دولت مرتجع بورژوایی به جنبش کارگری فرانسه لطمه زیاد . والد ک ـ روسو شرکت داده شد. ر



 

اوایل قرن بيستم در ایتاليا سوسياليستهایی نظير لئونيد . نين ميلرانيسم را ارتداد و رویزیونيسم شمردل. ای. و. زد
 از حزب سوسياليست اخراج شدند، آشکارترین طرفدار ١٩١٢بيسوالتی، ایوانوئه بونومی و دیگران که در سال 

  .همکاری با دولت بودند
ورتونيست احزاب سوسيال دمکرات عده ای از کشورها آشکارا در دوران جنگ اول جهانی ليدرهای راستگرای اپ

موضع سوسيال شوینيستی گرفتند و در دولتهای بورژوازی کشورهای خود شرکت جستند و مجری سياست آنها 
  .شدند

  
.  ـ کادتها ــ اعضای حزب مشروطه خواه دمکرات ـــ حزب عمدۀ بورژوازی ليبرال سلطنت طلب در روسيه بود١١

نمایندگان بورژوازی، شخصيت های زمستواها از زمرۀ مالکان و .  تأسيس یافت١٩٠۵ها در اکتبر سال حزب کادت
  .بعدها حزب کادتها به حزب بورژوازی امپریاليستی مبدل شد. روشنفکران بورژوا در این حزب عضویت داشتند

انه پشتيبانی می کردند و در در سالهای جنگ اول جهانی کادتها از سياست اشغالگرانه خارجی دولت تزاری مجد
کادتها که در دولت . دوران انقالب بورژوا دمکراتيک فوریه سعی داشتند رژیم سلطنتی را از سقوط نجات دهند
کادتها پس از پيروزی . موقت بورژوازی نقش رهبری داشتند، سياست ضدملی و ضدانقالبی تعقيب می کردند

ی ناپذیر حکومت شوروی اقدام می کردند و در همۀ اقدامات انقالب سوسياليستی اکتبر بعنوان دشمن آشت
  .مسلحانه ضدانقالبی و در یورشهای مداخله گرانه مسلح خارجی شرکت داشتند

 در ١٩٢٣ تا ١٨٨٣ــ مجلۀ تئوریک حزب سوسيال دمکرات آلمان که از سال ") عصر جدید" ("Die Neue Zeit"  ـ ١٢
  .اشتوتگارت از چاپ بيرون می آمد

  
پيام دوم شورای کل سازمان رفاقت بين المللی کارگران دربارۀ جنگ فرانسه و پروس خطاب به "ـ منظور  ١٣

که توسط مارکس در تاریخی ميان ششم " اعضای سازمان رفاقت بين المللی کارگران اروپا و ایاالت متحده است
انگلس . مارکس و ف. آثار کرجوع شود به مجموعه . (  در لندن نوشته شده است١٨٧٠و نهم سپتامبر سال 

  ).٢٨٢ ــ ٢٧۴ ص ـ ١٧، جلد ٢چاپ 
  
انگلس مجموعۀ . مارکس و ف. ک(کوگلمان . مارکس به ل/  ک١٨٧١ آوریل سال ١٢ـ رجوع شود به نامۀ مورخ ١۴

  ).١٧٣ ــ ١٧٢، ص ٣٣، جلد ٢آثار چاپ 
  
، ٢ انگلس، مجموعه آثار چاپ .مارکس و ف. ک". (جنگ داخلی در فرانسه"مارکس .  ــ رجوع شود به اثر ک١۵

لنين به این اثر مارکس استناد . ای.   و۶۵ ــ ۵٣ذیًال در ص ). ٣۴٣ و ٣۴٢، ٣۴١، ٣۴٠، ٣٣٩، صفحات ١٧جلد 
  ). مراجعه شود٣۴۶ ــ ٣۴٢در همانجا به ص . ( جسته از او نقل قول می کند

  
.  بود١٨ورژوازی فرانسه در اواخر قرن  ــ ژیروندیستها ــ گروهبندی سياسی بورژوازی در دوران انقالب ب١۶

ژیروندیستها بيانگر منافع بورژوازی اعتدالی و ميانه رو بودند و ميان انقالب و ضدانقالب نوسان داشتند و در راه 
  .معامله و بند و بست با رژیم سلطنتی گام برمی داشتند

  
.  همين جلد لنين از این اثر ف۶٩ ــ ۶٨ در صفحات. رجوع کنيد" پيرامون مسئله مسکن"انگلس .  ــ به اثر ف١٧

  ).٢۶٢ و ٢٧٨، ٢٢١ ص ١٨، جلد ٢انگلس ، مجموعۀ آثار ، چاپ . مارکس و ف. ک. ( انگلس نقل قول می کند
  
ــ ) ١٨٨١ ــ ١٨٠۵(ــ بالنکيسم ــ جریانی در جنبش سوسياليستی فرانسه بود که لوئی اوگوست بالنکی ١٨

  .کمونيسم تخيلی فرانسه آنرا رهبری می کردانقالبی مبرز و نماینده برجسته 
بشریت نه از راه مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، بلکه "بالنکيستها مبارزۀ طبقاتی را نفی می کردند و انتظار داشتند که 

، جلد ۵لنين، مجموعۀ آثار ، چاپ . ای. و" (از راه توطئه اقليت کوچک روشنفکران از شر بردگی مزدوری نجات یابد
بالنکيستها ضمن تعویض فعاليت حزب انقالبی با اقدامات مشتی توطئه گر پنهانکار وضع مشخص ). ٧۶، ص ١٣

  .الزم برای پيروزی قيام را در نظر نمی گرفتند و نسبت به ارتباط با توده ها بی اعتناء بودند
  
ه بنام ایدئولوگ ــ پرودونيسم ــ جریان ضدعلمی و دشمن مارکسيسم، جریان سوسياليسم خرده بورژوایی ک١٩

پرودون ضمن انتقاد مالکيت بزرگ سرمایه داری از زاویۀ . آن ــ پرودون ــ آنارشيست فرانسوی ناميده شده است
و " خلقی"دید خرده بورژوایی آرزو داشت مالکيت کوچک خصوصی را جاویدان سازد و پيشنهاد می کرد بانکهای 

ران خواهند توانست وسایل توليد برای خود تهيه کنند و پيشه ور تاسيس یابند و با کمک آنها گویا کارگ" مبادله"
پرودون نقش تاریخی پرولتاریا را درک نمی . فرآورده های خود را فراهم سازند" عادالنه"شوند و موجبات فروش 

ستی کرد و نسبت به مبارزۀ طبقاتی و انقالب پرولتری و دیکتاتوری پرولتاریا نظر منفی داشت و از موضع آنارشي
  .ضرورت وجودی دولت را نفی می کرد

مارکس و انگلس با تالشهای پرودونيستها که می خواستند نظریات خود را به انترناسيونال اول تحميل نمایند 
  .پيگيرانه مبارزه می کردند

  
 که در است" دربارۀ اتوریته"انگلس . و مقالۀ ف" ایندفرینتيسم سياسی"مارکس زیر عنوان . ـــ منظور مقاله ک٢٠

و سپس ترجمۀ آلمانی  " Almanacco Republicano per Iánno 1874" در مجموعه ایتاليائی ١٨٧٣دسامبر سال 
انگلس، . مارکس و ف. رجوع شود به مجموعه آثار ک. (بچاپ رسيد" Die Neue Zeit"  در مجله ١٩١٣آنها در سال 

  ).٣٠۵ ـ ٣٠٢ ، ٣٠١ ـ ٢٩۶، ص ١٨، جلد ٢چاپ 



 

 
 ١٨ جلد ٢انگلس، چاپ . مارکس و ف. رجوع شود به مجموعه آثار ک" (ایندیفرینتيسم سياسی "مارکس. ــ ک٢١

 ).٢٩٧ص 
  
  ).٣٠۴ ص ١٨، جلد ٢انگلس چاپ . مارکس و ف. رجوع شود به مجموعه آثار ک" (دربارۀ اتوریته"انگلس . ــ ف٢٢
  
  ).٣٠۴ ص ١٨، جلد ٢انگلس چاپ .  فمارکس و. رجوع شود به مجموعه آثار ک" (دربارۀ اتوریته"انگلس . ــ ف٢٣
  
 ،ص ١٩ ،جلد ٢انگلس مجموعه آثار، چاپ . مارکس و ف. ک" (انتقاد برنامه گتا"مارکس . ــ رجوع شود به اثر ک٢۴
  ).٣٢ ــ٩
  
    ٧۵ص ـ . است" فقر فلسفه"مارکس . ــ منظور اثر ک٢۵
  
 در کنگره منعقده در ارفورت ١٨٩١تبر سال ـــبرنامۀ ارفورت ــ برنامه حزب سوسيال دمکرات آلمان که در اک٢۶

آموزش مارکسيسم دربارۀ ناگزیری نابودی شيوه توليد سرمایه داری و تعویض آن با شيوه توليد . تصویب شد
در این برنامه خاطر نشان می شد که طبقه کارگر . سوسياليستی اساس و شالوده این برنامه را تشکيل می داد

اسی بپردازد و ضمنًا به نقش حزب به عنوان رهبر این مبارزه و غيره اشاره شده بود، اما الزامًا باید به مبارزه سي
انگلس در اثر . ف. در این برنامه گذشتهای جدی به اپورتونيسم شده و درباره دیکتاتوری پرولتاریا سکوت شده بود

اما رهبری .  مورد انتقاد قرار دادطرح اوليه برنامه را"  سوسيال دمکراسی١٨٩١نظری به انتقاد برنامه سال "خود 
سوسيال دمکراسی آلمان نظر انتقادی انگلس را از توده های حزبی پنهان داشت و مهمترین مالحظات وی در 

  .تنظيم متن نهایی برنامه ملحوظ نشد
  
، ٨٣ ــ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩پائين تر در ص ". ( سوسيال دمکراسی١٨٩١نظری به انتقاد برنامه سال "انگلس . ــ ف٢٧
. مارکس و ف. رجوع شود به مجموعه آثار ک. (انگلس نقل قول می کند. لنين از این اثر ف. ای.  جلد، و٨۵، ٨٣

  ).٢۴٠ــ٢٣۶، ٢٣۴، صفحات ٢٢، جلد ٢انگلس، چاپ 
  
 توسط دولت بيسمارک به منظور مبارزه با جنبش ١٨٧٨ ــ قانون فوق العاده برضد سوسياليست ها در سال ٢٨

به موجب این قانون فعاليت همۀ سازمانهای حزب سوسيال . ياليستی در آلمان وضع گردیدکارگری و سوس
دمکرات، سازمان های توده ای کارگری و مطبوعات کارگری ممنوع اعالم گردید و کتابهای سوسياليستی مصادره 

شار جنبش توده  تحت ف١٨٩٠در سال . شد و سوسيال دمکراتها مورد تعقيب قرار می گرفتند و تبعيد می شدند
  .ای کارگری که نيروی فزاینده ای پيدا می کرد، قانون فوق العاده برضد سوسياليستها لغو شد

  
 در پتربورگ از چاپ خارج ١٩١٢سال )  ماه مه۵(  آوریل ٢٢ــ روزنامه یوميه علنی بلشویکی که از " پراودا"ــ ٢٩
  .شد

 هزار شماره انتشار می ۴٠ می کردند چاپ می شد و تا  این روزنامه از محل وجوهی که خود کارگران جمع آوری
  . هزار هم می رسيد۶٠یافت و تيراژ برخی از شماره های آن به 

  . توقيف شد١٩١۴ماه ژوئيه سال ) ٢١(تحت پيگردهای مداوم پليسی قرار داشت و در تاریخ هشتم " پراودا"
ماه ) ١٨( دوباره آغاز شد و از پنجم ١٩١٧ریه سال فقط پس از انقالب بورژوادمکراتيک فو" پراودا"چاپ و انتشار 

) ١٨(پنجم . مارس بعنوان ارگان کميته مرکزی و کميته پتربورگ حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه منتشر شد
. شد و رهبری آن را به عهده گرفت" پراودا"لنين پس از بازگشت از خارجه عضو هيئت تحریریه . ای. آوریل و

 تحت پيگرد دولت ضدانقالبی موقت بورژوازی بود، بارها نام خود ١٩١٧ماههای ژوئيه ـــ اکتبر سال که در " پراودا"
پس از . چاپ و منتشر می شد" رابوچی پوت"، "رابوچی"، "پرولتاری"، "ليستوک پراودی"را عوض کرد و بنام های 

ارگان مرکزی حزب با نام سابق خود ــ  این ١٩١٧سال )  نوامبر٩( اکتبر ٢٧پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر از 
  .منتشر می شود" پراودا"
  
لنين پائين تر . ای. و" . جنگ داخلی در فرانسه"مارکس . مقدمه ای بر اثر ک"انگلس . ــ رجوع شود به اثر ف٣٠

جلد ، ٢انگلس، چاپ . مارکس و ف. مجموعه آثار ک.(  از این اثر انگلس نقل قول می کند٩۴ و ٩٢ ـ ٨٧در صفحات 
  ).٢٠١ ـ ٢٠٠، ١٩٩، ١٩۵، ١٩١ صفحات ٢٢
  
 تسرتلی منشویک ــ وزیر دولت موقت در اجالس مشترک ١٩١٧ژوئن سال ) ٢۴(ـــ منظور سخنرانی یازدهم ٣١

هيئت رئيسه نخستين کنگره شوراهای سراسر روسيه، کميتۀ اجرائی شورای نمایندگان کارگران و سربازان 
مایندگان دهقانان و بوروی همه فراکسيون های کنگره هنگام بحث پيرامون پتروگراد، کميته اجرایی شورای ن

ژوئن ) ٢٣(مسئله تظاهرات مسالمت آميز کارگران و سربازان پتروگراد است که توسط بلشویکها برای روز دهم 
چينی اظهارات تسرتلی افتراءآميز و ضدانقالبی بود که ضمن متهم ساختن بلشویکها به توطئه . تعيين شده بود

عليه دولت و به دستياری ضدانقالب، تهدید کرد برای خلع سالح کارگران پيرو بلشویکها، اقدامات قاطع بعمل 
  .خواهد آمد

  



 

قبل از جنگ اول جهانی جنبه توده ای در ) جنبش بسوی جدائی از کليسا" (Los-von Kirche-Bewegung" ــ ٣٢
بحث پيرامون مسئله برخورد حزب  " Die Neue Zeit"ات مجله  در صفح١٩١۴در ماه ژانویه سال . آلمان پيدا کرد

 Kirchenaustritt sbewegung und"سوسيال دمکرات آلمان به جنبش با مقاله رویزیونيست پائول گوره 
sozialdemokratie") " در جریان این بحث . آغاز شد") جنبش هوادار خروج از کليسا و سوسيال دمکراسی

 دمکراسی آلمان به گوره که مدعی بود حزب باید بی طرفی خود را نسبت به جنبش شخصيتهای نامی سوسيال
هوادار خروج از کليسا حفظ کند و اعضای خود را از تبليغات ضددینی و ضدکليسائی بنام حزب منع نماید، پاسخ 

  .شایسته و دندانشکن ندادند
  
رده است، برحسب اسکناس نيمه دوم سال لنين ذکر ک. ای. ــ ارقام مربوط به دستمزدهای احتمالی که و٣٣

  .  است١٩١٧
  .روبل کاغذی روسيه در سالهای جنگ اول جهانی خيلی از ارزش افتاده و قدرت خرید خود را از دست داده بود

  
 توسط سوسياليست نامی ١٨۶٣ــ السالين هاــ شخصيت های اتحاد کل کارگری آلمان بودند که در سال ٣۴

تاسيس حزب کثيرالعده سياسی طبقه کارگر بدون شک در امر توسعه جنبش .  یافتالسال تاسيس. آلمانی ک
اما السال و السالين ها در مسائل بنيادی تئوری و سياست موضع . کارگری آلمان گامی به پيش بود

مبارزه در راه حق انتخاب همگانی برنامه سياسی این اتحاد، و ایجاد شرکتهای توليدی . اپورتونيستی داشتند
  .کارگری که از اعتبار دولتی برخوردار باشند، برنامه اقتصادی آن اعالم گردید

السال و طرفدارانش در فعاليت عملی خود با هژمونی پروس دمساز شده، از سياست عظمت طلبانه بيسمارک 
 بعنوان انگلس بارها تئوری و تاکتيک و اصول سازمانی الساليانستوو را. مارکس  و ف. ک. پشتيبانی می کردند

  .یک جریان اپورتونيستی در جنبش کارگری آلمان شدیدًا انتقاد کردند
  
) ١٨٧۵ ـ ١٨٧١ " (”Internationales aus dem ”Volksstaat"پيشگفتاری که برای مجموعه . "انگلس. ــ ف٣۵

  .نوشته شده است
  
  .ــ منظور کنگره دوم حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه است٣۶
  
 از این اثر نقل ١٠٩ـ١٠۵، ٩٨لنين در صفحات . ای. پایين تر و". انتقاد برنامه گتا"مارکس . ه اثر کــ رجوع شود ب٣٧

  )٢٠،و ١٩، ١٨، ٢٧(، صفحات ١٩، جلد ٢انگلس، چاپ . مارکس و ف. مجموعه آثار ک. (قول می کند
  
 ١٧، جلد ٢نگلس چاپ ا. مارکس و ف. رجوع شود به مجموعه آثار ک" (جنگ داخلی در فرانسه. "مارکس. ــ ک٣٨
  ).٣۴۴صـ 

  
  .ببل . انگلس به آ.  ف١٨٧۵ مارس سال ٢٨ ـ ١٨ــ نامۀ مورخ ٣٩
  
که رباخوار بيرحم و بی عا طفه بود و بدون " تاجر ونيزی"شکسپير بنام .  ــ شيلوک ــ پرسوناژی از کمدی و۴٠

 که از عهده پرداخت بدهی گذشت طلب می کرد که برطبق شرایط سند وام یک فوند گوشت از تن بدهکار خود
  .خود نيامده است، قطع کند

  
زندگی می کردند و شرایط ) بورسی( ــ بورساک ها ـــ طالب مدارس دینی که در زیستگاه های عمومی ۴١

زندگی شان از لحاظ سختی و تنبيه بدنی و خشونت اخالقی متمایز بود که نویسنده روس پوميالوفسکی در 
  .شرح داده است"  دربارۀ بورسییادداشت هائی"اثری بنام 

  
. ک(نوشته است " انتقاد برنامه گتا"مارکس . برای اثر ک"انگلس . که ف" پيشگفتاری"ــ رجوع شود به ۴٢

  ).٩۶ ، ص ٢٢، جلد ٢انگلس مجموعه آثار ، چاپ . مارکس و ف
و انگلس مستقيمًا کار مارکس .  جریان داشت١٨٧٢کنگره الهه انترناسيونال اول از دوم تا هفتم سپتامبر سال 

  .این کنگره را رهبری می کردند
در این کنگره مبارزه چندین ساله مارکس و انگلس و طرفداران آنها برضد تمام انواع سکتاریسم خرده بورژوایی در 

از ) باکونين و گيوم(فعاليت انشعابگرانه آنارشيستها محکوم شد و رهبران آنها . جنبش کارگری به انجام رسيد
  .رناسيونال اخراج گردیدندانت
  
 در اشتوتگارت از طرف هيئت ١٩٠٢ ــ١٩٠١ــ مجله علمی و سياسی مارکسيستی که در سال های " زاریا"ـ ۴٣

  .بطور علنی انتشار می یافت" ایسکرا"تحریریه 
دفاع می رویزیونيسم بين المللی و روس را مورد انتقاد قرار می داد و ازاصول تئوریک مارکسيسم " زاریا"مجله 
  .کرد

  
 در ١٩٠٠ سپتامبر سال ٢٧ ـ ٢٣ است که در روزهای منظور پنجمين کنگره بين المللی انترناسيونال دوم ــ ۴۴

به مناسبت " تصرف قدرت سياسی و اتحاد با احزاب بورژوازی"کنگره درباره مسئله اصلی . پاریس جریان داشت
کائوتسکی تسليم کرده . ا اکثریت آراء قطعنامه ای را که کميلران در دولت ضدانقالبی والد ک ـ روسو ب. شرکت آ



 

شرکت یک سوسياليست در دولت بورژوازی نباید سرآغاز "در این قطعنامه گفته می شد که . بود، تصویب نمود
عادی تصرف قدرت سياسی شمرده شود، اما می تواند به عنوان وسيله الزامی، موقتی و استثنائی در مبارزه با 

بعدها اپورتونيستها در توجيه همکاری خود با بورژوازی غالبًا به این نکته قطعنامه ". ار تلقی گردداوضاع دشو
  .استناد جستند

نامه سرگشاده برای (سخنی چند درباره کنگره اخير بين المللی سوسياليستی در پاریس "پلخانف . و. مقاله گ
چاپ شد و در آن قطعنامه " زاریا" مجله ١٩٠١یل سال ، در شماره اول آور)"رفقایی که به من وکالت داده بودند

  .تسليمی کائوتسکی بشدت مورد انتقاد قرارگرفت
  
مجموعه آثار، چاپ . انگلس. مارکس و ف. ک" (هيجدهم برومر لوئی بناپارت"مارکس . ــ رجوع شود به اثر ک۴۵
  ).٢٠۶ ـ ٢٠۵، ص ٨، جلد ٢
  
  .١٨٧٢سال " مانيفست حزب کمونيست"پيشگفتار چاپ آلمانی . انگلس. مارکس و ف. ــ رجوع شود به اثر ک۴۶
  
، خلد ٢مجموعه آثار، چاپ . انگلس. مارکس، ف. ک" (جنگ داخلی در فرانسه"مارکس . ــ رجوع شود به اثر ک۴٧
  ).٣۴٢، ص ـ ١٧
  
  . به زبان روسی چاپ شد١٩١٨کائوتسکی تنها در سال .  ــ جزوه ک۴٨
  
. مارکس، ف. ک" (پيام کميته مرکزی برای اتحاد کمونيستها"انگلس . س و فمارک.  ــ رجوع شود به اثر ک۴٩

  ).٢۶۶، ص ـ ٧، جلد ٢انگلس، مجموعه آثار، چاپ 
   

، جلد ٢انگلس، مجموعه آثار، چاپ . مارکس، ف. ک" (جنگ داخلی در فرانسه"مارکس . ــ رجوع شود به اثر ک۵٠
  ).٣۴٢، ص ١٧
  
  .است" ی و پراتيک تردیونيونيسم انگليسیتئور"وب . و ب.  ــ منظور کتاب س۵١
  
مجله ای که ارگان عمده اپورتونيستهای آلمانی ") Sozialistische Monatshefte" (" ماهنامه سوسياليست" ـ ۵٢

  . در برلين چاپ می شد١٩٣٣ تا ١٨٩٧و یکی از ارگانهای رویزیونيسم بين المللی بود که از سال 
  
ژورس ــ سوسياليست فرانسوی که احکام بنيادی مارکسيسم را مورد تجدید . ژـــ ژورسيست ها ــ طرفداران ۵٣

ژورسيستها در سال . نظر قرار می دادند و همکاری طبقاتی پرولتاریا را با بورژوازی موعظه و تبليغ می کردند
 سال این حزب در.  حزب سوسياليست فرانسه را تشکيل دادند که در مواضع رفرميستی قرار گرفته بود١٩٠٢
  . با حزب سوسياليست گدیستی فرانسه در حزب واحد ـــ حزب سوسياليست فرانسه متحد شد١٩٠۵

ژورسيستها که در دوران جنگ اول جهانی در رهبری حزب سوسياليست فرانسه اکثریت داشتند، آشکارا از جنگ 
  .امپریاليستی پشتيبانی کردند و موضع سوسيال شوینيستی گرفتند

  
 در ١٨٩٣سازمان رفرميستی که در سال ) Independent Labour Party(  کارگر انگليس  ــ حزب مستقل۵۴

. شرایط رونق مبارزه اعتصابی و اعتالی جنبش استقالل طبقه کارگر انگليس از نفوذ احزاب بورژوازی تاسيس یافت
  .ماکدونالد در رأس حزب قرار داشتند. قير ـ هاردی و ر

 پيدایش خود موضع بورژوا ـ رفرميستی گرفت و توجه اصلی خود را به شکل حزب مستقل کارگر از همان آغاز
لنين در باره حزب مستقل کارگر . پارلمانی مبارزه و بند و بست های پارلمانی با حزب ليبرال معطوف داشت

، ۵اپ مجموعه آثار، چ" (این حزب در عمل همواره حزب وابسته به بورژوازی، و حزب اپورتونيستی بود" نوشت که 
  ).٩٠، ص ـ ٣٩جلد 

حزب مستقل کارگر در اوایل جنگ اول جهانی بيانيه ای برضد جنگ صادر کرد ولی پس از کمی موضع سوسيال 
  .شوینيستی گرفت

  
  


