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 مارکسيسم و انقالب در زمان ما    
                                                                                                                  
  

        ارنست مندل: نوشته
         رياحی. ح: برگردان

  
  

  انقالب چيست ؟ 
ی کشورهای  بزرگ تقريبا همه. انقالبات جزء مسلمات تاريخی زندگی اند

ها چه نخواهيم، ده قرن ما، چه بخواهيم،.  ی انقالب اندجهان امروز ثمره
اند و نشانی هم انقالب را شاهد بوده است که برخی موقق و بعضی ناموفق بوده

 . که به پايان تجربه انقالبی رسيده باشيم، در ميان نيستاز اين
. ی امری قطعی در زندگی وجود داشته و وجود خواهند داشتانقالبات به مثابه

. مناسبات  سياسی قدرت حاکم است علت آن ماهيت ساختاری روابط توليدی و
دقيقا به دليل اين که چنين مناسباتی ساختاری اند و به دليل اين که اين مناسبات 

طور هم به اين دليل که طبقات حاکمه  تا همين –شود نمی" پژمرده "به سادگی 
انقالبات  -کنندبه آخر در مقابل از بين بردن تدريجی اين مناسبات مقاومت  می

 .افتداز ميان بردن اين مناسبات اتفاق می برای
ی سرنگونی ناگهانی و اساسی ساختارهای از ماهيت يک انقالب به مثابه

نبايد به اين نتيجه  -هائی در فرآيند  تاريخیجهش -سياسی حاکم) يا(اجتماعی و 
و انقالب ديوار چين غيرقابل ) يا اصالحات(برسيم که بين تکامل تدريجی 

البته مسلم است که تغييرات اجتماعی تدريجی کمی در . داردنفوذی وجود 
غالبا تغييرات تدريجی، . پيونددهای کيفی به وقوع میتاريخ، همانند دگرگونی

مخصوصا در دوران پوسيدگی يک وجه توليد، بستر تغييرات کيفی را فراهم 
 تواند تضعيف، زيرورو و بهمناسبات اقتصادی و سياسی حاکم می. سازدمی
ای به چالش کشيده شود يا حتی به وسيله مناسبات جديد توليدی و ی فزايندهگونه

های يا فراکسيون(ها پديد می آيند قدرت سياسی طبقات انقالبی که از دل آن
های ی دوران بحراناين وضعيت، مشخصه. آهسته فرو بپاشد) طبقاتی عمده

اجتماعی يا سياسی معين، اما تضعيف يا پوسيدگی يک نظم . پيشا انقالبی است
وقتی . تکامل با انقالب يکسان نيست. در اساس با سرنگونی آن تفاوت دارد

کسی ازين حقيقت که  تمايز مطلق و دقيقی بين تکامل و انقالب وجود ندارد، به 
ها وجود ندارد، ديالکتيک را ای بين آناين نتيجه برسد که پس هيچ تفاوتی عمده

 .کندگری تبديل میبه صوفی
های با اين همه، سرنگونی ناگهانی ساختارهای حاکم، تنها يکی از ويژگی 

ويژگی اصلی ديگر عبارت است . رودی اجتماعی به شمار میاصلی آن پديده
ی فعال ی مردمی، از طريق مداخلهها از طريق بسيج گستردهاز سرنگونگی آن
ی و مبارزه های وسيع مردم عادی در زندگی سياسیو ناگهانی توده

 )1.(سياسی
های ی طبقاتی مبتنی بر استثمار و ستم  بر تودههای بزرگ جامعهيکی از راز
ها های نسبتا کوچک، اين است که چرا تودهی مستقيم به دست اقليتتوليد کننده
رفته چنين شرايطی را تحمل می کنند، به  -هم -روی" عادی"های در زمان

. هائی هم از خود نشان دهندالعملود، عکسفرض که گهگاه و به طور محد
ماترياليسم تاريخی تالش می کند اين راز را بگشايد  و بايد گفت اين تالش 

اين توضيح ابعاد متعددی دارد و بر ترکيبی از .  بدون موفقيت هم نبوده است
 - اجبار اقتصادی، فريبکاری نظری، اجتماعی کردن فرهنگی، سرکوب سياسی

درونی (شناختی ، روندهای روان)های گهگاهیخشونت ازجمله(قضائی 
 .و از اين قبيل استوار است) سازی، تعيين هويت

ی انقالبی در آغاز انقالب فرانسه گونه که يک روزنامهبه طور عمومی، همان 
-رغم برتری عددی در مقابل ستمنوشت، مردم ستمديده علی 1789در سال 
انقالب دقيقا ) 2. (اندرا به زانو در آمدهکنند زيخود احساس ضعف می کاران

از بين ] ديدگان ستم[ دهد که اين احساس ضعف و درماندگی زمانی رخ می
ما ديگر "انديشند که ی مردم به ناگاه میرود،  درست در هنگامی که تودهمی

بارينگتون . کنندو بر مبنای اين برداشت خود عمل می" رويمزير بار ستم نمی
سعی کرده "  های اجتماعی اطاعت و عصيانپايه"کتاب جالب خود مور در 

های است ثابت کند که درد و رنج و آگاهی از بی عدالتی، برای ترغيب توده
او بر اين امر اعتقاد دارد . کافی نيست) هاانقالب (ی مردم به عصيان گسترده

، "شر کمتر" ناپذير است نهکه مردم زمانی دريابند که بی عدالتی نه اجتناب
کند؛ يعنی اين که ساختار ای در اقدام به اعتراض ايفا میکنندهنقش تعيين

با اين همه، در به چالش کشيدن ) 3. (توان متحقق ساختاجتماعی بهتر را می
کند صرفا ماهيت چه وقفه ايجاد میيک نظم اجتماعی يا سياسی معين آن

ها معموال زمانی به يانعص. هاستای عصيانی محلی يا منطقهپراکنده
  .شوند که در سطح  ملی وحدت يابندانقالبات تبديل می

توان با حقيقت اساسی مربوط به جوامع هائی را از جمله میچنين چالش
بندی کرده و طی تاريخ به کالسيکی توضيح داد که آبراهام لينکلن  صورت

تحليل نهائی همين توضيح، دست کم، و در . ی تجربی تاييد شده استگونه

). " باور به امکان پيشرفت بشر] (انسان[بينی تاريخی دليلی است برای خوش
ها را برای توان زمان معينی فريب داد و بخشی از آنی مردم را میهمه

 ."توان برای هميشه فريب دادی مردم را نمیهميشه؛ معهذا همه
هند، و  ديگر زانو دترسند و به فريب تن نمیوقتی اکثريت مردم ديگر نمی 

شناسند، يکشبه شان را بازمیزنند و يا در هنگامی که ضعف اساسی دشمننمی
ها آن. ای رام، مطيع و درمانده به شيران قوی پنجه تبديل شوندتوانند از گلهمی

دهند، و مخصوصا و آيند، خود را سازمان میکنند، گرد هم میاعتصاب می
و خونينی که حاکمان با در اختيار داشتن رغم سرکوب وسيع، هولناک علی

تر در تظاهرات خيابانی کنند، هرچه فزايندهدستگاه نظامی قدرتمند اعمال می
ای از قهرمانی، از خود گذشتگی های بی سابقهها غالبا شکلآن. کنندشرکت می

ها را تواند آناين وضعيت می)  4.(دهندو استقامت را از خود نشان می
کند، در موقعيت بهتری با دستگاه سرکوب که آغاز به فروپاشی میدرمقايسه 
. فروپاشی است] روند[نخستين پيروزی هر انقالبی دقيقا همين . قرار دهد

ای يا بخش عمده(ی طبقه انقالبی پيروزی نهائی آن جايگزينی قدرت مسلحانه
  ) 5(طلبد به جای حاکمان پيشين را می)  از طبقه

. تحليلی تکميل کرد -ی انقالبات را بايد با تعريف علیاين تعريف توصيف 
دهند که مناسبات  توليدی غالب، ديگر نتوانند انقالبات اجتماعی زمانی رخ می

ای به مانعی ی فزايندهجلوی رشد نيروهای مولده را بگيرند، زمانی که به گونه
در کنار  که رشد سرطانی تخريب راشوند، هنگامیها تبديل میبر سر راه آن

دهند که انقالبات سياسی زمانی رخ می. کنندرشد نيروهای مولده ايجاد می
هم به همان ترتيب به مانعی )  های قدرت دولتیشکل(مناسبات قدرت سياسی 

شوند ای تبديل میبر سرراه رشد نيروهای مولده در چارچوب مناسبات توليدی
به همين دليل . ز ممکن استها به لحاظ تاريخی هنوکه، درعين حال، رشد آن

را به جای اين که يک نظم اجتماعی را واژگون سازند، آن] حاکمان[است که 
 .کنندتثبيت می

اين توضيح ماترياليستی مارکسيسم از انقالبات، ظاهرا برای پاسخ به پرسش 
"  در زمان حال؟] طرح اين پرسش[چرا و دقيقا چرا : "زير ضروری است
. ی يکسانع جوامع طبقاتی  رخ داده است ولی نه  به گونهانقالبات در همه نو
شناختی که رسد که نسبت دادن انقالبات به عوامل روانچنين به نظر می
، "حسادت"، "گریويران"گری، ادعای ذاتی بودن پرخاش(هميشه در کار اند 

: های تصادفی ساختار قدرت سياسیيا به ويژگی) بشر" حماقت"يا " طمع"
به حاکمان نااليق، احمق و کورذهنی که به طور فراينده با مخالفان مخصوصا 

. رو اند، به طرز آشکاری نامعقول استفعال و دارای اعتماد به نفس روبه
-طبق  مکتب ويژه تاريخ که به اين قضيه مربوط است، اين نااليقی کور را می

ياده از حد توان هم در استفاده زياده از حد سرکوب، يا ارائه ناگهانی و ز
  ) 6.(ها مشاهده کرداصالح يا شکل انفجاری خاصی از هر دوی اين

شناختی و سياسی های روانهائی از حقيقت در چنين تحليلبی ترديد رگه 
ای ها را به گونهی انقالبتوانند وقوع پيوسته  و ناپيوستهاما نمی. وجود دارد

" درمانده"چرا حاکمان . ح دهندها را توضيای آنکننده، يعنی ماهيت دورهقانع
های زمانی منظم به دفعات زياد و در کشورهای متعددی جانشين در فاصله
شوند ؟  چنين امری را يقينا سيکل تغيير تکوينی می" ناشايسته"حاکمان 

امتياز بزرگ تحليل ماترياليستی تاريخ اين است که . شودسبب نمی) ژنتيکی(
. دهدتر توضيح میاقتصادی عميق –عی وقوع انقالب را با علل اجتما

از ] وضعيت[کنند، بلکه  درماندگی حاکمان بحران پيشاانقالبی را ايجاد نمی
اجتماعی نهفته  -آورد  که در بطن  بحران  ساختاریرا پديد میکار افتادنی آن

در اين معنا، تروتسکی . سازددرمانده می ای فزايندهاست و حاکمان را به گونه
ی نهائی و تير انقالب جز ضربه" حق داشت که تاکيد می کرد که  کامال

  ". يک شخص فلج نيست] مغز[خالصی بر 
ای کالسيک خالصه کرد و توضيح داد که لنين اين تحليل اساسی را به شيوه 

ها ديگر مانند گذشته زير بار ستم دهند که پائينیانقالبات زمانی رخ می
. توانند مانند گذشته حکومت کنندا هم ديگر نمیهروند  و باالئیحکومت نمی

ی حکومت کننده يا  بخشی از آن به ادامه حکومت، اساسا ناتوانی يک طبقه
ی تر در اختالفات درونی فلج کنندهاين علل هرچه بيش. های عينی داردعلت

ی چگونگی برون کند، به خصوص پيرامون مسالهحاکمان بازتاب پيدا می
به اين . ای که برای چشمان غير مسلح قابل رويت استرفت از مخمصه

. شودی نيز اضافه میوضعيت، خود ناباوری فزاينده و بی اعتمادی به آينده
جای تحليل ") تئوری توطئه("جستجوی  نامعقول مقصران عجيب غريب 

دقيقا  همين ترکيب است که  . گيردی تضادهای اجتماعی را میبينانهواقع
های بی حاصل، اگر نگوئيم عدم تحرک محض ها و واکنشکنشدرماندگی و 

علت اساسی همواره، همان پوسيدگی نظام است و نه . آوردرا  به وجود می
  .روانشناسی خاص گروهی از حاکمان

متمايز ) رويدادهائی(واضح است که بايد علل تاريخی انقالبات را از عواملی  
-علل تاريخی ساختاری و علل بروز. شوندها میدانست که موجب بروز آن

اما مهم است تاکيد شود که حتی ) 7] . (ترکيبی از رويدادها[دهنده ترکيبی اند 
وجه توضيح تک در خصوص علل سا ختاری، توضيح مارکسيستی به هيچ

کشاکش بين نيروهای مولده و مناسبات توليدی غالب . نيست"  اقتصادی"علتی 
اين کشاکش اساسا . فا اقتصادی نيستيا مناسبات قدرت سياسی هم صر

های اصلی مناسبات اجتماعی را در ی حوزهاقتصادی است و همه -اجتماعی
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ی سياسی و نه ای متمرکز  در نهايت در حوزهاين کشاکش به گونه. گيردبرمی
خودداری سربازان از تيراندازی به تظاهر کنندگان . کنداقتصادی بروز پيدا می

تر از اين تنها با کنکاش بيش. سياسی است نه اقتصادی –يک عمل اخالقی 
توان به و رفتن به عمق است که می] سربازان از تيراندازی[سطح خودداری 

سياسی را به  -ها تصميم اخالقیاين ريشه. های مادی اين عمل دست يافتريشه
اين . کندصرف يا به نمايش کوبيدن مشت در هوا تبديل نمی" ظاهر"يک 

ی خود، اما اين واقعيت بنيادی به نوبه. واقعيتی است روشن و واضحکشاکش 
-"کند؛ يا با تبديل آن به تر مادی را نامربوط  نمیهای عميقکنکاش در ريشه

تری کند که فقط اهميت کمخود را مشغول نمی" انتزاعی"يا تحليل " گرائیجزم
  )8.(داشته باشند

حکومت، خود تنها يک حقيقت  به هر رو، درماندگی حاکمان به ادامه 
سياسی نيست که به ناگزير هم با بحران ايدئولوژيک اخالقی همراه  –اجتماعی 

 -ی دقيق مادیاين درماندگی يک جنبه"). نظام ارزشی اجتماعی"بحران(است 
حکومت کردن به معنی کنترل شبکه مادی ارتباطات و يک . فنی نيز دارد

ريزد، انی که اين شبکه در هم میزم. دستگاه متمرکر سرکوب هم هست
بنابر اين، هرگز ). 9(شکند ی کلمه  درهم میحکومت در مفهوم بی واسطه

اما تئوری مارکسيستی انقالب، . ی فنی انقالبات پيروز کم بها دهيمنبايد به جنبه
-گيرد، توطئهای از تئوری توطئه تاريخ را هم میدرعين حال، جای نوع ويژه

ای آن جايگزين کردن توضيح انقالبات پيروز با مراجعه گيریای که جهت
بايد [در عوض، ). 10(های پيروز يا کودتاستانحصاری به سازوکار فنی قيام

ها است که آن اين منافع مادی نيروهای اصلی اجتماعی و دريافت] گفت که
  .دهدای را در تاريخ  توضيح مینقاط عطف پايه

   
  .انقالب و ضد انقالب.   2

در عين حال که انقالبات حقايق مسلم زندگی اند، ضد انقالبات نيز حقايق 
ها به دنبال رسد که ضد انقالبدر حقيقت، چنين به نظر می. انکارناپذير اند

ی واژه[شناسی ريشه. آيند همانند شب از پس روزها به طور منظم میانقالب
ريشه در علم ستاره " نقالبا"خود مفهوم . کنداين تناقض را تاييد می] انقالب

کنند، به طوری که به نقطه ها به شکل مداری حرکت میسياره. شناسی دارد
] انقالب و ضد انقالب با نجوم[گيری تشابه اين دو نتيجه. رسندآغاز خود می

چون لکوموتيو کننده، همی تسريعنقش انقالبات به مثابه: نيز از همين روست
-ناظران کوته بين سطحی است، اگر نگوئيم خيالتاريخ، تنها خطای بصری 

از انقالبات است که با درک ) تحقير(دقيقا  چنين تفسير . پرستپردازان آرمان
او به چرخشی . مورخ مشهور ايتاليائی، ويکو، از تاريخ جهان منطبق است

  .بودن تاريخ جهان باور داشت
نوزا، تحت تاثير فيلسوفان سياسی مشهور قرن هفدهم، مخصوصا هابس و اسپ 

ديدگاه اساسا بدبينانه نسبت به  1660ضد انقالب پيروز انگليس در سال 
هر :"انقالبات محکوم به شکستند] هاازديد آن. [سرنوشت بشری را بسط دادند

". ماندتر باقی میتر دگرگون شود، چيزی که وجود داشت بيشچه بيش
ها رسيده چين به همين نتيجهدوهزار سال پيش از آن فيلسوفان سياسی يونان و 

بنابراين فرض، راه گريزی از سرنوشت بشری در کار نيست، مگر . بودند
جستجوی سعادت فردی تحت شرايط ناگريز اجتماعی نامطلوب، خواه اين 

به دست آيد، خواه از ) رواقيون، کنفسيوس، اسپينوزا(سعادت با خود چيرگی 
  ) 11). (هااپيکورين(پرستی طريق لذت

های تجربی و هم نظری بدبينی در قرن هيجدهم، جنبش روشنگری هم ريشه 
در ضمن (پذيری بشر باور به کمال). 12(جزمی و ناباورانه را به پرسش کشيد

پذيری را با دستيابی گران و منقدان فريبکار، کمالگفته باشيم که تنها سفسطه
ی، و همين طور هم در فرايند تاريخ) دانندواقعی به وضعيت کمال همسان می

درحقيقت، انقالب دردوران . در نقش بالنده انقالبات، دوباره به وجود آمد
اتفاق بيافتد،  1789اما پيش از اين که انقالب سال . آمدارتجاع زيبا به نظر می

بخشی که اساسا بورژواهای : اردوی روشنگری به دو بخش منشعب شده بود
کار تمام عيار بودند، شبيه گر نه محافظهناباور و به لحاظ اجتماعی محتاط، ا

های خرده و بخش ديگرايدئولوگ). 13") (باغ خود را کشت کنيد(" ولتر 
تری چون ژان ژاک روسو که الهام بخش انقالبيون ژاکوبن بورژوای راديکال

پس از فازهای پی . اين انشعاب طی انقالب عمق پيدا کرد. رفتندبه شمار می
تروميدور،حکومت کنسولی بناپارت، امپراطور، بازگشت (درپی ضد انقالب، 

عکس بدبينی قرن هفدهم امری عادی شد، امری که شيفتگان پيشين ) هابوربن
مثال اين وضعيت را در اشعار شاعر انگليسی . انقالب را نيز شامل شد

چنان به تنها اقليت کوچکی هم. توان ديدمی) اما نه در اشعار شلی(وردورث 
وفاق نسبی عبارت ). 14(کرد آتی اميد بسته بود و برای آن فعاليت می انقالبات
ی ثابت انقالب بسيار باالست، به خصوص با توجه به اين که هزينه: بود از

  )15.( دستاورد پيروزی آن ناچيز است
آمدهای نا گوار آن و ترس وحشت استالينيسم ترميدور انقالب روسيه و پی 

ی ابتدا در اواخر دهه سی و دهه: نقالب را  توليد کردهمان بيزاری نسبت به ا
ی ی شصت و اوائل دههها در دههچهل  و سپس بعد از لغو موقت حکم اعدام

دخالت شوروی در . ی هفتاد در مقياسی عمومیهفتاد و از اواسط دهه
تر موج چکسلواکی و مخصوصا در کامبوج و افغانستان، اما از آن هم عمومی

در اروپا، از فرانسه تا چکسلواکی، ايتاليا و  1975تا  1968های لانقالبی سا
شد در اين بار ديگر وفاق نسبی را می. نشينی را تقويت کردپرتقال، اين عقب

انقالبات از هر نقطه نظری هم مفيد اند هم مضر؛ از : فرمول خالصه کرد
يکی از  در حقيقت، اين فرمول. ترای انسانیمنظر پيشرفت به سوی جامعه

های مسلط نئوليبرالی، نومحافظه کاری و ای اصلی ايدئولوژیشعارهای کليشه
  .نئورفورميستی امروزی است

بند روشن، اگر نه بر رازورزی تمام عيار با اين همه، اين فرمول برحقايق نيم 
گردد، اگر اين ايده که انقالبات به اين نقطه آغازهای تاريخی برمی. مبتنی است
اش بر های پيشاانقالبی، عموما پايههائی بدتر از موقعيتوقعيتنه به م

درعين . های اجتماعی و سياسی گذاشته شده استسردرگمی بين ضد انقالب
ناپلئون . اند که استثنا اند نه قاعدههای اجتماعی چندی رخ دادهحال ضد انقالب

ی و حاکميت اقتصادی نيمه فئودال -کدام شرايط اجتماعیو لوئی هيجدهم هيچ
سياسی اشرافيت نيمه فئودالی را به نواحی روستائی فرانسه باز نگرداندند؛ يا 

داری را در روسيه و چين مستقر استالين و دنگ شيائوپينگ سرمايه
احياء سلطنت در انگليس، انقالب شکوهمند را در اندک زمانی ) 16.(نکردند

ت نه به عموميت يافتن کار سازش قانون اساسی امريکا در نهاي. به دنبال داشت
اين فهرست را . بردگی، بلکه به جلوگيری از آن پس از جنگ داخلی منتهی شد

  .توان به دلخواه بسط دادمی
. ی عينی ارتباط تنگاتنگ دارندمسائل مربوط به گزينش ذهنی با اين ترازنامه

-رو میناباوران و بدبينان را با مشکلی واقعی روبه] های ذهنیگزينش[ ها آن
نسبت به انقالبات نيستند، يعنی " طبيعی " ضد انقالبات صرفا بازتاب . کند

های ها حاصل همان تشديد تضادآن. ناپذيرحاصل يک حرکت مکانيکی گريز
ای در مناسبات شوند، البته با دگرگونیذاتی نظامی هستند که موجب انقالب می

ت و کارآئی سياسی توده را ها افول نسبی فعاليآن. سياسی قدرت –اجتماعی 
از . کندعمل می" قانون طبيعی"در اين جا، در واقع،  يک . دهندبازتاب می

ای واقعی معموال از سطح کيفا باالتری از فعاليت جا که انقالبات تودهآن
- ای برخوردار است، چنين سطحی را به دالئل مادی و روانسياسی توده

بايد توليد کرد تا بتوان . امحدود حفظ کردتوان به طور نشناختی روشنی  نمی
ای های تودهکنيم و در ميتينگچيزی برای خوردن داشت و وقتی تظاهرات می

توانند به های وسيع مردم نمیبنابراين، توده. کنيمجوئيم،  توليد نمیشرکت می
ی باالی انرژی عصبی زندگی طور دائم در بر انگيختگی شديد و با هزينه

  ) 17.(کنند
های حاکم و حاميان در پيوند با اين وضعيت، فعاليت و کارآئی طبقات و اليه 

ابتکار، دست کم به طور . کندشان افزايش پيدا میهایرنگارنگ و طفيلی
) و البته نه با پيروزی کامل(افتد می" راست"به دست " چپ"موقت، از دست 

ه وجود داشته است ضد انقالبات شکست خورده همانند انقالبات شکست خورد
برای نمونه اندونزی : اندگيرنده نيز وجود داشتهضد انقالبات پيش). 18(

گيرانه به روشنی اما دقيقا همين ضد انقالبات پيش. 1973و شيلی  1965
درچارچوب بهزيستی بشر و به لحاظ . کندمشکل ناباوران بدبين را برمال می

بسيار باالتر است از  -بسيار باالستتلفات انسانی، عموما هزينه ضد انقالبات 
ی وسيع مردم معمولی منطقی است که برای سرکوب توده. هزينه  انقالبات

بسيار فعال، در مقايسه با از کار انداختن يک گروه کوچک حاکم، خونريزی، 
بنابراين، با .  سرکوب، قصاوت و از جمله شکنجه بسيار زيادی الزم است

به  –گيری عليه يک ضد انقالب در حال قدرت ی فعالخودداری از مداخله
دست منفعل، شخص به هم -ی اين که انقالب بی هوده و نامطلوب استبهانه

ای گسترده تبديل اگر نه فعال، يک ضد انقالب خونريز ورنج و بدبختی  توده
  .شودمی

انگيز به لحاظ اخالقی نفرت] دست شدن منفعل با ضد انقالبهم[اين وضعيت 
از اين لحاظ که رواداری، کمک و شرکت در خشونت و استثمار  است،

تراشی دهد، و در عين حال هر نوع  توجيه و بهانهاستثمارشوندگان معنی می
کند که از خود دفاع  ديدگانی را جستجو میجهت امتناع از ياری رساندن به ستم

سی هم اين وضعيت درعين حال به لحاظ سيا. ورزندو برای رهائی تالش می
انگيز است و در تحليل نهائی از نقطه نظرايثار ادعائی مخرب هم نفرت

  .ناباوران به دفاع از نهادها و اصالحات دموکراتيک، نابودکننده است
انگيزترين نمونه سوسيال دموکراسی آلمان در پايان جنگ در اين مورد غم 

سلسله " وکراسینجات دم"ی ادعائی ابرت و نوسکه با انگيزه. جهانی اول بود
مراتب ارتش امپراطوری و واحد افسران پروسی را دست نخورده باقی 

ها به کمک اين ارتش ابتدا در برلين و سپس در سراسر کشور عليه آن. گذاشتند
های ارتش را به داوران سياسی جمهوری ها ژنرالآن. کارگران توطئه کردند
تش داوطلب را به وجود آورند و ها اجازه دادند اربه آن. وايمار تبديل کردند

ای از اين ارتش داوطلب همان نيروئی بودند که بخش قابل مالحظه. تثبيت کنند
حزب . ) اس. اس( و واحد رزمی .)  آ. اس( بعدها کادرهای واحد حمله 

بدين . ها عضو گيری شدندآن ناسيونال سوسياليست کارگر آلمان از ميان
ها را فراهم نجام کسب قدرت به دست نازیها زمينه رشد و سراترتيب آن

. ی خود نابودی سوسيال دموکراسی را سبب شدندها هم به نوبهکردند و نازی
توانند جلوی سير قهقرائی و کردند که میگمان می] هاسوسيال دموکرات[ها آن

اين درس ) 19. (ارتجاع را در چارچوب يک ضد انقالب دموکراتيک سد کنند
اقتصادی سرکوب کامل و  –که تشديد تضادهای اجتماعی زمانی: دتلخ تاريخ بو
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کند، ضد ی حاکمه تبديل میای را به هدف بالفصل طبقهنه محدود جنبش توده
  .انجامدتر میانقالب دموکراتيک غالبا به  ضد انقالبی  بس مقتدرتر وسبعانه

. ی داردتر خوانائاين وضعيت تصادفی نيست، بلکه با منطق تاريخی عميق 
ای شناخته ی  قهر و کشتار تودهماهيت انقالب اغلب با گسترش انفجارگونه

ماهيت انقالب در سياست به معنی استفاده از . اين البته درست نيست. شودمی
 -و سرانجام سرنگونی -قهر نيست، بلکه به چالش طلبيدن  راديکال و کيفی
چه شمارش مردمی که  هر. ساختارهای قدرت اقتصادی يا سياسی حاکم است

تر باشد، تناسب ای اين ساختارها را هدف قرار دهند گستردهدر حرکات توده
شود و اعتماد به تر میمناسب] به نفع انقالب[قدرت ميان انقالب و ارتجاع 

ايدئولوژيک ارتجاع  -تر و درماندگی اخالقیبيش] نيروی انقالب[نفس اولی 
تر به  استفاده از قهر تمايل نشان ها کمتوده ]در نتيجه[کند وافزايش پيدا می

در حقيقت، استفاده گسترده از قهر برای انقالب در آن فاز مشخص . دهندمی
  .روند تاريخی زيانبار است

آيد ای از روند انقالبی  پيش میچه اغلب، اگر نه هميشه، در مرحلهاما آن 
های اردوی حاکمان به ترين بخشترين و مصممی راديکالکرد مايوسانهروی

قهر است، و هدف به خطر انداختن همه چيز است پيش از آنکه خيلی دير شده 
ها هنوز منابع  انسانی و مادی انجام چنين کاری را دراختيار باشد، زيرا آن

ی روياروئی انقالب و ضد انقالب بدين ترتيب، در مقطع تعيين کننده. دارند
ی قهر عمدتا به تناسب کلی البته درجه. کندآميزی پيدا میعموما خصلت قهر

ها درپاسخ به قهر ارتجاع به دفاع از خود مسلحانه روی توده. قوا بستگی دارد
فروريختگی، از کار افتادگی و خلع سالح ضد انقالب مسير . خواهند آورد

ها بستگی پيروزی ضد انقالب به خلع سالح. کندپيروزی انقالب را هموار می
  )  20. (دارد

-ی ميانجیرسد، هنگامی که مناسبات قدرت همهکه بحران به اوج میزمانی 
بندی شود، صورتدهد و به موجودی عريان تبديل میهای خود را از دست می

در تحليل نهائی، دولت :  دهدفردريک انگلس مصداق تجربی خود را نشان می
چه در (در اختيار دارد  ای که نيروی مسلح راطبقه يا اليه. يک باند مسلح است

باز هم . قدرت دولتی را در دست دارد) اختيار داشته باشد چه آن را فتح کند 
تنها . دهداين آن چيزی است که درونمايه  انقالب و ضد انقالب را تشکيل می

گوئی را تواند جلوی اين رودرروئی را بگيرد يا روز پاسخگر بودن نمینظاره
طلبان از حليل نهائی وحشت و نفرت  ناباوران و اصالحدر ت. به تاخير اندازد

حفظ وضع موجود زيان کمتری از :  شودانقالب گزينشی تلويحی را شامل می
اين گزينش بازتاب . آمدهای سرنگونی انقالبی آن در بر داردها و پیهزينه

-هزينه"کاری اجتماعی است و نه داوری معقول ترازنامه اثبات شدنی محافظه
  .های انقالبات و ضد انقالباتتاريخی يعنی هزينه" های

های اجتماعی هيچ انسان معمولی برای قهر، به مثابه وسيله دستيابی به هدف 
ی جريانات مترقی و سوسياليست بايد برای همه. خود ارجحيت قائل نيست

که  -فقط اشخاص بسيار ناسالم. ترين سطح ممکن تالش کنندکاهش قهر به پائين
توانند واقعا می  -مک به بنای يک جامعه بی طبقه واقعی کامال ناتوان انددر ک

در حقيقت، نفی رو . از اعمال قهر در مقياس وسيع و حمايت از آن لذت ببرند
ی آشکار آنست که، دست تر کشورها نشانهبه افزايش قهر درتعداد هرچه بيش

ژيک اخالقی معينی کم، در هفتاد تا هفتادوپنج سال گذشته پيشرفت ايدئولو
ی ی تقريبا همهفقط کافی است دفاع  نسنجيده و بی شرمانه. وجود داشته است

تا  1914های مداران پيشتاز غربی از جنگ  بين سالروشنفکران و سياست
فرهنگی را  -ی مردم در همان محيط اجتماعیبا نفرت همگانی امروزه  1918

  . متوجه پيشرفت آن بشويم ]در اين زمينه [ با هم مقايسه کنيم تا 
چنان برمناسبات  بين طبقاتی و بين دولتی تفوق  ی اخالقی هممعيارهای دوگانه

کامل دارد، اما مشروعيت استفاده گسترده از قهر از سوی حاکمان، دست کم، 
های تری از مردم در مقايسه با سالی منظم و پيگيراز جانب شمار بيشبه شيوه
آينده، در واقع حتی . شودزير سئوال برده می 1939-1945و يا  1918-1914

ی مردم ی اين مسابقه بين خود آگاهی فزايندهبقای فيزيکی بشريت به نتيجه
روئی مسلحانه از يک سو، و ويرانگی واقعی -در-نسبت به رد ضروری رو

اگر اولی . های  موجود و آتی، از ديگر سو، بستگی داردرو به افزايش سالح
های گری فزاينده سالحويران[نتواند با عمل سياسی موفق دومی ] هیخودآگا[

را از ميان ببرد، دومی سرانجام نه تنها اولی بلکه زندگی بشر ] موجود و آتی
  .بر روی زمين را نابود خواهد کرد

تواند انقالبی باشد و در نتيجه به معنی استفاده، اما چنين عمل سياسی فقط می 
باور به امری به جز اين، به معنی باو به . نيروی مسلح استحداقل، محدود از 

هائی که در دهند، بدون استفاده از سالحاين نکته است که حاکمان اجازه می
اين به معنی انکار . آميز خلع سالح شوندی کامال مسالمتاختيار دارند، به شيوه

ين باوری چن. تهديدی است که از جانب هر ضد انقالب قهاری در ميان است
اين باور . پردازانه استدر پرتو تجربه تاريخی کنونی کامال واهی و خيال

های براين فرض بنا شده است که طبقات و اقشار حاکمه را همواره ليبرال
اين را به زندانيان گتوی ورشو و آشويتس . کنندخيرخواه معتدل نمايندگی می

تا بگوئيد، اين را به جمعيت تحت ها قربانی در جاکاربگوئيد، اين را به ميليون
های اندونزی، به ستم غير سفيدپوست افريقای جنوبی بگوئيد، اين را به ملت

کنندگانی کارگران و دهقانان شيليائی و السالوادوری بگوئيد، اين را به شرکت
ها ميليون قربانيان ارتجاع و که در انتفاضه به قتل رسيدند بگوئيد؛ و به ميليون

. های استعماری در قرن نوزدهم و کمون پاريس بگوئيدب طی جنگضد انقال
ی روئی با آن سابقه-يا- کند که در رووظيفه ابتدائی اخالق بشری حکم می

اجتناب کرد و ) مجدد(دهشتناک از هر نوع عقب نشينی به  خصوصی سازی 
ديدگان، استثمارشوندگان، تحقيرشدگان و با تمامی نيروی الزم به ياری ستم

چنين کاری در نهايت . ها مبارزه کردپايمال شدگان پرداخت و برای رهائی آن
تر يعنی شخص انسان]  در مبارزه برای رهائی[کننده از فرد شرکت

ی رئال آورد، به شرطی که پای هيچ مصالحهتری به وجود میخوشبخت
جا هميشه و در همه : پوليتيک کاذب نرود و قانون زير را موکدا رعايت کند

ها را مورد عليه هر نوع وضعيت اجتماعی و سياسی مبارزه کند که انسان
  .دهداستثمار و ستم قرار می

  
  امکان انقالب در غرب -  3
-بندیانقالبات و ضد انقالبات فرايندهای تاريخی واقعی اند و هميشه در شکل 

دهند که همواره از مشخصات اقتصادی واقعی موجودی رخ می -های اجتماعی
ديگر نيستند، هيچ دو کشوری در جهان دقيقا مشابه يک. ای برخوردارندويژه

ی های عمدهها و فراکسيوناگر فقط به اين دليل که طبقات اجتماعی اصلی آن
بنابراين ماهيت هر . هاستاين طبقات محصول  تاريخ  ويژه هريک از آن

ام ريشه در منطق ع. ی ترکيب بی نظير عام و خاص استدهندهانقالبی بازتاب
خاص بر آمده از ويژگی . تر نشان داده شدطور که پيشانقالبات دارد، همان

هر يک از مجموعه  مناسبات توليدی و مناسبات قدرت سياسی خاص در يک 
ی مشخص و با تضادهای درونی و تشديد اين تضادها کشور معين، در لحظه
  .ها استی آنهمراه  با پويائی ويژه

ی انقالبيون است، به ی تالش آگاهانهنشان دهنده) 21(تژی انقالبی يک استرا 
های سياسی خود بر نتايج فرايندهای عينی انقالبی طوری که بتوانند با فعاليت

اين ستم ديدگان و . ديدگان و استثمارشوندگان اثر بگذارندبه نفع پيروزی ستم
دبگير، متحدان آن و استثمارشوندگان در دنيای امروز اساسا پرولتاريای مز

ی خود بايد به نوبهبنابراين، استراتژی انقالبی می. دست انددهقانان تهی
اين به . ای باشد که حداقلی از شانس موفقيت را داشته باشداستراتژی ويژه
بايد با واقعيت اجتماعی متنوعی خوانائی داشته ] اين استراتژی[معنی آنست که 

سه بخش انقالب "توانيم از فرمول می. ه داردباشد که بر دنيای امروز غلب
جهت  مشخص کردن  وظائف استراتژيک متفاوت يعنی به طور "  جهانی
 -انقالب پرولتری در کشورهای امپرياليستی، انقالب مرکب دموکراتيک: کلی

" جهان سوم"ملی، ضد امپرياليستی و سوسياليستی در کشو های به اصطالح 
های اجتماعی پسا سرمايه داری استفاده کنيم ندیبو انقالب سياسی در شکل

  . کنيمهر يک از اين انقالبات را به نوبت بررسی می).   22(
داری، به امکان موثر بودن استراتژی در مورد کالن شهرهای صنعتی سرمايه
ها از بسياری از ناباوران و رفورميست. انقالبی ايراد شديدی گرفته شده است

طور هم همين. که ادعا کنند که انقالبات بيهوده و زيانبار اند خود ابائی ندارند
کنند که انقالبات در اين کشورها غير ممکن است، درهر حال اتفاق اضافه می

پردازی است، ها بودن کامال خيالها ويا در انتظار آنافتند و اميد به آننمی
کامل وقت و انرژی  ها اتالفها يا حمايت از آنکه تالش برای تدارک آنواين
  .است

گذاشته  - و اساسا متناقض -ی استدالل اساسش بر دو فرضيه متفاوتاين شيوه  
مبين آنست که هيچ انقالب ) که هنوز هم صادق است(اولين فرضيه  . شده است

مورد انقالب . ظفرمندی تاکنون در يک کشور امپريالستی اتفاق نيافتاده است
ترکيب بی نظير ] یثمره[دانند که تثنائی میروسيه را موردی اس 1917سال 

اما غيرمنطقی و حتی کودکانه است . کم توسعه يافتگی و امپرياليسم بوده است
وقتی بپذيريم که . اندکه فقط انقالباتی را به رسميت بشناسيم که به ثمر رسيده

فرايندهای انقالبی در قرن بيستم در کشورهای امپريالستی وجود داشت، بی 
هاست، به گيری منطقی برای يک فرد انقالبی بررسی دقيق آنيد نتيجهترد

که بتواند مسيری را ترسيم کند که وقتی در آينده انقالبی به وقوع طوری
چه فرض دوم  براين مبناست که هرآن.  پيوست، شکست آن غيرمحتمل شود

هرگز اتفاق ) های انقالبیها و فرآيندبحران) (23(باعث انقالبات در گذشته شد 
داری اقتصاد سرمايه -ی بورژوائی فرض بر اين است که جامعه. نخواهد افتاد

ی مزد و حقوق ای از ثبات  رسيده و تودهبه  درجه -و دموکراسی پارلمانی
که  در آينده قابل پيش بينی  به "  اندادغام کرده"بگير را آن اندازه در خود 

ين فرض که در دوران شکوفائی پس از ا)  24.(چالش جدی کشيده نخواهند شد
کارکرد آشکار آن افزايش غيرقابل انکار استاندارد زندگی (جنگ غلبه داشت 

آمد جانبی آن شکوفائی پس از جنگ برای و امنيت اجتماعی بود و اين پی
آمدهای بالفصل آن، و پی 1968ماه مه ] جنبش[در ). پرولتاريای غرب بود

به ) تا حدودی در بريتانيا در اوائل دهه هفتاد و(دست کم، در جنوب اروپا 
اين فرض به دنبال عقب نشينی پرولتاريا . طور جدی به چالش گرفته نشد

در کشورهای  1974 -75عمدتا به موضع مبارزات دفاعی پس از سا ل 
  .متروپل اعتبار زيادی کسب کرد

ست که به گوئی اظاهرا اين در واقع يک پيش. بايد اساس پرسش را درک کرد 
وجه اين فرض به هيچ. لحاظ تاريخی درستی يا نادرستی آن ثابت خواهد شد

ی قابل بحث و حقيقت بی چون و چرا نيست، و چيزی نيست جز يک فرضيه
داری در بخش پايانی ای از گرايشات اصلی تکوين سرمايهبررسی که گونه
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يابنده و هشتناقضات کا: قرن بيستم را طرح کرده  است که عبارت است از
های انفجاری اگر نه  فاجعه در اجتناب از بحران] داریسرمايه[توان نظام 

  .بار
اين فرض در اين مفهوم شباهت چشمگيری با  فرض قابل بحث و بررسی  

انداز انقالبی و استراتژی روايت کالسيک رفورميسم دارد، يعنی رد چشم
را " بحث رويزيونيسم" د که  برنشتاين در کتاب خو. روايت برنشتاين: انقالبی

کند، به طور آشکاری کاهش عينی و فزاينده  تضادهای درونی نظام مطرح می
- ی مقدمه نتيجهرا پيش فرض قرار می دهد و آن را به مثابه] داریسرمايه[ 

داری کمتر های سرمايههرچه بحران: آوردهای رفورميستی خود میگيری
های خودکامه کمتر باشد، هرچه دولت. يابدیباشد، گرايش به جنگ هم تقليل م

روزا لوکزامبورک )  25. (يابدآميز در جهان کاهش میهای خشونتدرگيری
. در پاسخی موجز و مختصر به او گفت که دقيقا عکس اين قضيه صادق است

روسيه از هر زمان ديگری  1905و زمانی که کائوتسکی تحت تاثير انقالب 
تر شد و آموزگار بی چون و چرای لنين، روزا نزديکبه مارکسيسم انقالبی 

های انداز فاجعهصريحا چشم) 26(لوکزامبورک و تروتسکی بود،
ی يکی از شود را به مثابهها میداری موجب آنگريزناپذيری که سرمايه

زمانی که  با مارکسيسم )   27. (های اصلی مارکسيسم انقالبی پذيرفتستون
تر غيرمحتمل شدند ها از نظرش هرچه بيشاين فاجعه انقالبی فاصله گرفت،

يعنی شروع کرد هم نظرشدن با فرضيه قابل بحث و بررسی وجدآميز 
  )        28. ( برنشتاين
ی تاريخی برمالکننده چيست؟ دو جنگ جهانی، بحران اقتصادی سال سابقه

و های استعماری  بی شمار و بعد از آن، فاشيسم، هيروشيما، جنگ 1929
گرسنگی و بيماری در جهان سوم،  فاجعه زيست محيطی کنونی،  رکود 

شود که اين روزا لوکزامبورک بود که اقتصادی طوالنی جديد، اشاره نمی
و  1907نه برنشتاين وتاريخ صحت نظر کائوتسکی . صحت نظرش ثابت شد
وزه امر. را ثابت کرد 1914در سال" اولترا امپرياليسم"نه کائوتسکی معتقد به 

که اين: نمايدتر میفرمول معروف ژان ژورس از هر زمان ديگری درست
های ها و فاجعهزا پی درپی حامل بحرانداری متاخر همانند ابر طوفانسرمايه

آشکار به اين معنی که  شواهد محکم  -اين حقيقت آشکار ) 29. ( ناگوار است
که زمانی -سانده استها را به اثبات رتاريخی به مدت سه ربع قرن صحت آن

های مداومی را هر ساله و های انقالبی فاجعهتلويحا گفته شود که مارکسيست
کنند، به کاريکاتور بی بينی میگوئی يا پيشدر هرکشور امپرياليستی پيش

های جدی هرگز يک گروه تندرو به کنار، مارکسيست. شودمعنائی تبديل می
رگز در خصوص کشورهای مشخصی اند، و هچنين موضعی را اخد نکرده

های بحران اگرکسی پيچيدگی. اندمرتکب تحليل اشتباه و ارزيابی نادرست نشده
به اين سو را به  1914اقتصادی،اجتماعی و سياسی در غرب و ژاپن از سال 

ی معقولی تجزيه و تحليل کند، برآيند آن ايستار غليانات ادواری مبارزات گونه
ز کشورهای متروپل است، مبارزاتی که گهگاه روندهای ای اها در پارهتوده

از نظر ما سازوکارهائی که در آن . اندانقالبی را در برنامه خود ملحوظ داشته
- کنند امروزه هم همانند دوره افت تاريخی وجه توليد سرمايهراستا عمل می

که زحمت اثبات اين. ها ارزيابی کرده بودندداری کارآئی دارد که مارکسيست
ی کسانی است که معتقدند جامعه بورژوای قضيه ديگر چنين نيست بر عهده
متفاوت است، اگر نخواهيم از جامعه  1936امروزی به نوعی از پايه با سال 

هنوز برهان قانع کننده ای در آن . سخنی به ميان آورده باشيم 1968سال 
  .ايمخصوص نديده

و نه مداوم در کشورهای مفهوم انفجارهای انقالبی محتمل ادواری  
. شودامپرياليستی منطقا به شناسايی جايگاه انقالبات ممکن در غرب منتهی می

کيفی  مبارزات و " فراگشتار" شناخت  اين جايگاه، اين انقالبات را اساسا 
" زود رس" ما اغلب اين روند . داندهای غيرانقالبی میای زمانتجارب توده

های پيشا انقالبی يا خيال خام بلکه بر تجربه خيزش را نه مبتنی بر گمانه زنی
توانيم بنابر اين می)  30.( انددانيم که واقعا در غرب اتفاق افتادهو انقالبی می

: های زير محدود کنيمخود را به خالصه کردن اين فرايند در سلسله رويداد
 سياسی، يک اعتصاب عمومی، يک -ای، اعتصابات عمومیاعتصابات توده

های اعتصاب که به روش آهنگی و تمرکز کميتهاعتصاب عمومی نشسته، هم
به اعتصاب " منفعل"اند، دگرگونی اعتصاب عمومی دموکراتيک انتخاب شده

های های اعتصاب با برعهده گرفتن کارکردکه در آن کميته" فعال"عمومی 
ل و کنترل حم(کنند دولت در درجه نخست در بخش عمومی و مالی آغاز می

های بانکی و نقل عمومی، دسترسی به ارتباط از راه دور، دسترسی به حساب
شود، خدمات درمانی انداز که به اعتصاب کنندگان محدود میهای پسحساب

، به موازات آن تدريس معلمان ]های اعتصابکميته[رايگان تحت همان مقام 
ئی هستند از هاهمگی نمونه"  کنندگاناعتصاب"در مدارس تحت مسئوليت 

اندازی به قلمرو کارکردهای شبه دولتی که از دل يک اعتصاب عمومی دست
ی عملی عمومی اين وضعيت به موقعيت قدرت دوگانه). آيدبيرون می" فعال"

  .ها همراه استشود که با برآمد دفاع از خود تودهمنتهی می
اوج مبارزات  دهد که در نقطهاين سلسله رويدادها گرايشاتی را تعميم می 

، جوالی سال 1920ايتاليای شمالی در سال : ها در غرب آشکار شده استتوده
در ايتاليا، مه  1948در فرانسه، جوالی  1936در اطريش، ژوئن  1927
ی انقالب کنندهدر ايتاليا و مراحل تعيين 1969" پائيز داغ"در فرانسه،  1968

هم سلسله )  31(ب عمومی ديگر تجارب اعتصا.  1974-75پرتقال در سال 
) مخصوصا کاتالونی(واسپانيای  1920رويدادهای مشابهی را درآلمان 

ی اجتماعی بسيار هرچند بر زمينه.(شودرا شامل می  1936- 1937سال
-متفاوت، گرايش پرولتاريای صنعتی به عمل به همان مفهوم عام در موقعيت

 1968-69چکسلواکی سال ،1956توان در مجارستان سال های انقالبی را می
  ).  مشاهده کرد 1980-81و لهستان 

ی رفتار انقالبی پرولتری در کشورهای امپرياليستی حل چنين نظری در باره
ی فکری کند که از آغاز قرن بيستم  به بعد به دغدغهای را آسان میمساله

بين  یرابطه: مساله از اين قرار است. های انقالبی تبديل شده استمارکسيست
و تدارک ) دموکراتيک  -های اقتصادی و سياسیرفورم(مبارزه برای رفورم 

- پاسخی که روزا لوکزامبورک در همان شروع اين بحث ارائه داد هم. انقالب
تفاوت بين اصالح )  32. (چنان درستی و اعتبار خود را حفظ کرده است

کنند و ح را رد میطلبان و انقالبيون به هيچ وجه اين نيست که انقالبيون اصال
در مبارزه برای : سهل است. کننداصالح طلبان برای اصالح مبارزه می

ها خوانائی های تودهی اصالحاتی که با نيازها و دلمشغولیبه همه]  دستيابی[
بنابراين . روندترين و کارآترين مبارزا ن به شمار میدارد، انقالبيون مصمم

گونه توان اينهای انقالبی را میمارکسيستطلبان و تفاوت واقعی بين اصالح
  :خالصه کرد

های انقالبی بدون رد يا به حاشيه راندن ابتکارات قانونی، سوسياليست -1
های گسترده و کامل فراپارلمانی را در مبارزه برای رفورم از طريق فعاليت

  . دهنداولويت قرار می
به  تناسب قوای های انقالبی بدون نفی ضرورت توجه سوسياليست -2

که خود را به اصالحات قابل قبول بورژوازی يا بدتر سياسی، از اين -اجتماعی
از آن به اصالحاتی محدود کنند که بنيان مناسبات اجتماعی و سياسی قدرت را 

طلبان هرگاه که به همين دليل است که اصالح. کننددر هم نريزد، اجتناب می
تر تر و ضعيفها برای اصالح ضعيفی آنشود مبارزهنظام دچار بحران می

چنين " ثبات کنندهبی"داران راستای ها هم همانند سرمايهشود، زيرا آنمی
از نظر انقالبيون مبارزه  در راه نيازها و منافع . کنندمبارزاتی را درک می

داران در ها و نه دفاع از نيازها يا منطق نظام يا حفظ اتفاق نظر با سرمايهتوده
 .  اولويت قرار دارد

داری طلبان  محدود کردن يا از ميان بردن مصائب سرمايهاز منظر اصالح -3
ها ناپذيری بحرانها اجتنابانقالبيون، برعکس، به توده. روندی تدريجی است

از  -ها انباشت تدريجی اصالحات را قطع و هرآموزند و اين که بحرانرا می
  .  شوندها تبديل میها يا از بين بردن واقعی آننگاهی به تهديدی برای نفی آ –
های کنش طلبان بر اين امر استوار است که مانع همه شکلگرايش اصالح -4

هائی که از نهادهای ها شوند يا حتی سرکوب کنند، گرايشمستقيم توده
انقالبيون، برعکس، به گونه . کندها را تهديد میرود يا آنبورژوايی فراتر می

ی ها، حتی در مبارزات روزمرهظم از خودفعاليتی و خود سازماندهی تودهمن
- بی ثبات"آمدهای ها برای اصالحات بالواسطه بدون در نظر گرفتن پیآن

کنند؛ و بدين شان تالش میها، پشتيبانی و در راه بسط و شکوفائیآن" یکننده
آورند، و به ود میتری را به وجای گستردهترتيب سنت و تجربه مبارزه توده

ای رسانند که مبارزات تودهپديداری موقعيت قدرت دوگانه، زمانی ياری می
از اين رهگذر آن نوع انقالبات . افتداتفاق می –يک اعتصاب عمومی  -عمومی

مبارزات  -وار يا اوجتوان حاصل اندامپرولتری که در باال ترسيم شد را می
در دوران  پيشا انقالبی يا حتی غير انقالبی ها برای اصالحات تر تودهگسترده
  . دانست

. کنندطلبان معموال خود را به تبليغ اصالحات محدود میاصالح – 5
- های انقالبی مبارزه برای اصالح را با تبليغ مداوم و منظم مبارزهمارکسيست

آموزند ها مصائب نظام را میها به تودهآن. کنندداری تلفيق میی ضد سرمايه
بندی و مبارزه برای صورت. کنندو از سرنگونی انقالبی آن طرفداری می

های انتقالی در اين جا نقشی کليدی دارد که درعين حال که با نيازهای خواست
  . پذير نيستها منطبق است، اما در چارچوب نظام تحققتوده

ن جدی در غرب کم بها داد" پذيرانقالب واقعا امکان"آيا چنين ديدی درمورد 
به مانعی نيست که دلبستگی آشکار پرولتاريای غرب به دموکراسی پارلمانی 
در راه سرنگونی نهادهای بورژوازی به وجود آورده است و بدون از بين 

  .ها  هيچ انقالب ظفرمندی ممکن نيست ؟ به گمان من چنين نيستبردن آن
ها به حقوق و های بسياری از دلبستگی مشروع تودهی نخست، جنبهدر درجه
ها به نهادهای دولتی های دموکراتيک به هيچ وجه به معنی دلبستگی آنآزادی

بندی روشنگر تروتسکی، اين دلبستگی، با استفاده از صورت. بورژوائی نيست
)   33( های دموکراسی پرولتری در دولت بورژوائی عبارت است از هسته

تر باشد، ها گستردهی تودههرچه خودفعاليتی، خود بسيجی و خود سازمانده
خود " بورژوائی"ی تولد تراز پيلهی قدرت دموکراتيک کارگران بيشپروانه

مساله اساسی عبارت خواهد بود از . دهدگيرد و خود را نشان میفاصله می
دولت (قدرت حاکميت بورژوائی " هسته عريان"روئی فزاينده بين -در-رو

ها به نهادهای دموکراتيکی بستگی تودهو دل) مرکزی، دستگاه سرکوب وغيره 
  .کنندها خود کنترل میکه آن

-ی مطلق و جزمی با ارگاندر درجه دوم، هيچ دليلی درکار نيست که به شيوه 
ی حق رای هايی که در نتيجهها  و ارگانهای قدرت مستقيم کارگران و توده
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و شوراهای مردمی کارگران . اند، مخالفت  کردهمگانی يکپارچه به وجود آمده
ای، های شورائی محلی، منطقهدر سطح  کنگره(ها و همآهنگی متمرکز آن

تر اعمال قدرت های موثرتر و دموکراتيکتوانند شکلمی) المللیملی،و بين
. ها زحمتکش را ممکن سازنداجتماعی، اقتصادی و سياسی مستقيم ميليون

به همان اندازه هم ضروری  بنابراين اگر رد بالهت پارلمانی ضرورت دارد،
ها با هر وقت و هر کجا توده. است بالهت ضد پارلمانی را نيز مردود بدانيم

مثل  -های پارلمانی قدرت را داشته باشندحق رای همگانی خواستند نوع ارگان
انقالبيون موظف اند آن رای را  -مورد مجارستان، لهستان و نيکاراگوئه

شوند، ) هاسوويت(ها جايگزين شوراها ين ارگانضرورتی ندارد که ا. بپذيرند
تواند شان میاند که شوراهایی خود آموختهها با تجربهکه تودهجائیيعنی تا آن

ترين دموکراسی تری از گستردهحقوق دموکراتيک و قدرت واقعی بيش
که تقسيم دقيق کارکردی کار بين جائیشان فراهم کند، و تا آنپارلمانی برای

های و نوع ارگان) های نوع شوروی سابقسويت(ان نوع شورايی ارگ
  .ای تحت شرايط قدرت  کارگران  فرا برويدپارلمانی به قانون  اساسی

توان و بايد  براساس حق رای همگانی البته  نهادهای شورايی را نيز می 
تفاوت اساسی بين دموکراسی پارلمانی و دموکراسی شورائی را . انتخاب کرد

دموکراسی . ها سراغ بايد گرفتی کارکرد آنی انتخاب که در شيوهدر نحوه نه
پارلمانی اساسا دموکراسی نمايندگی است، يعنی دموکراسی غيرمستقيم است و 

دموکراسی شورايی عيار . شودی قانونی محدود میتا حد زيادی به حوزه
-که انتخاباينبسيار باالتری از دموکراسی مستقيم را در بر دارد از جمله 

به " تعهد و الزام"برخوردار اند که " حقی"کنندگان نسبت به نمايندگان خود از 
هر آن ] گوئیبرای پاسخ[ها را همراه دارد  و انتخاب کنندگان  حق دارند آن

افزون برآن، دموکراسی شورايی به معنی  سطح  باالئی از . فرا بخوانند
است که در تلفيق با اصل گردشی بودن وحدت کارکرد های قانونی و اجرائی 

سازد وظائف حکومتی را به عهده در واقع اکثريت شهروندان را قادر می
ها  نيز در خدمت همان همراه با تقسيم مهارت برگزاری مرتب مجامع. بگيرند

های اساسی دموکراسی شورايی اين است که يکی از ويژگی. هدف قرار دارد
های اقتصادی را به گيریدگان است، يعنی تصميمتجلی دموکراسی توليد کنن

ای و سطح در سطوح محلی، منطقه( های فدراتيو کار های کار و محيطمحيط
کنند در مورد حجم کار و ميزان زند و به کسانی که کار میپيوند می) هاشعبه

چرا کارگران بايد . کندشان حق تصميم گيری اعطا میتوليدات و خدمات
ند فداکاری کنند، وقت و اعصاب و قدرت  بدنی خود را صرف  موظف  باش
تر کنند زمانی که عموما از اين احساس برخوردارند که اين محصول بيش

توانند درباره توزيع ها نيست و به هيج وجهی نمیهای اضافی به نفع آنکوشش
ی کار خود تصميم بگيرند؟ اگر سخنی از اقتصاد در کليت آن در بين ثمره

داری و اقتصاد بوروکراتيک دستوری ی بازار سرمايهباشد که  مشخصهن
تر تنها راه غلبه بر کم شدن انگيزه دموکراسی توليد کنندگان هرچه بيش. است

  . رسدبرای توليد به نظر می) احساس مسئوليت(
  

  :زير نويس ها 
عد ی ُبدقيقا به اين دليل که  مفهوم مارکسيستی انقالب در برگيرنده -1 

اگر چه انگلس نيز آن را " انقالب از باال"هاست، مفهوم ضروری کنش توده
. چنان که بايد دقيق نيستبکار برده است و البته معنای نسبتا محدودی دارد، آن

های ژوزف دوم در اطريش، الغاء نظام فئودالی به دست تزار الکساندر رفورم
انقالب می جی در ژاپن " ، اتحاد آلمان به دست بيسمارک،]در روسيه[دوم 

های راديکال از باال برای های تاريخی است که از طريق رفورمهمگی تالش
نسبت موفقيت يا شکست . جلوگيری از انقالب از پائين انجام گرفته شده است
اند، می بايد در هر مورد اين انقالبات در رابطه با هدف تاريخی که داشته

توان با در نظر گرفتن شرايط امر را میهمين . مشخص تجزيه و تحليل شود
متفاوت در مورد  مسير رفورم گورباچف در اتحاد شوروی  امروزه  به کار 

  2.   گرفت
بود که از پايان  ماه اوت " رولوسيون دو پاری " ی هفتگی اين لطيفه  مجله -

  . در پاريس منتشرشد  1789
. اثر برينگتون مور "  ن های اجتماعی اطاعت و عصياپايه"نگاه کنيد به  -3

  .  1978. نيويورک . شارپ ، وايت پلينز. ای. ام 
های چنين بود وضعيت طی روزهای پيش از سرنگونی شاه در خيابان -4

ی تماشائی که به علت  رويدادهای بعدی در ايران به فراموشی تهران، صحنه
  .سپرده شد

سالح ارتش پيشين  اين امر  به طور خود به خودی  از تالشی و خلع -5 
تواند تالش کند ارتش بورژوائی جديدی را به طبقه حاکم  می. شودحاصل نمی

گونه که پس از سقوط باتيستا در کوبا و سوموزا جای ارتش قديم بگمارد، همان
  .در نيکاراگوئه  چنين تالشی، البته بدون موفقيت، صورت گرفت

: يع است از اين قرار استشا) ايران(توضيحی که پيرامون سقوط شاه  – 6 
ی سنتی ايران و وحشيگری ، بی ثباتی جامعه"انقالب سفيد "ی مجموعه
  .ساواک

عبارت بود از پوسيدگی   1917در روسيه علت انقالب  فوريه تا مارس  -7
- العاده  باالی استثمار دهقانان بر تکامل همه جانبهتزاريسم و وزن انگلی  فوق

ی که آغازگر آن انقالب بود، عبارت بود از عوامل. ی اقتصادی روسيه
-بها از سرکوهای ناشی از گرسنگی زنان کارگر پتروگراد که قزاقشورش

ی  به وجود آمدن نوعی اين وضعيت توضيح دهنده. شان خودداری ورزيدند
ی کارگر و دهقانان بود که عکس وضعيتی بود که طی اتحاد واقعی بين طبقه

-ی ديالکتيکی عميقبا اين همه، رابطه. فاق افتاده بودات 1905سرکوب انقالب 
- سياسی ويژه -نظم  اجتماعی. تری بين ساختار و ترکيب رويدادها  وجود دارد

-ی شرکت آن در جنگ جهانی اول و نشانی تزاری تعيين کنندهی  روسيه
ی آن در  پرداختن به شروط مادی و سياسی الزم در ی ناتوانی فزايندهدهنده
ی خود بحران اجتماعی اين ناتوانی به نوبه. برد يک جنگ موفقيت آميز بودپيش

- آوری شدت  بخشيد و به  کمبود مداوم  مواد غذائی، شورشرا به نحو شگفت
ی  شروع انقالب های ناشی از گرسنگی و در نتيجه به روزهای تعيين کننده

بی دوران برای  درک  لحظات انقال. منتهی شد 1917مارس سال  –فوريه 
به  –در فرانسه  1968ازجمله انقالبات ناموفقی چون انقالب ماه مه   -معاصر

چه در جای آن دارد که آن. يک چنين تجزيه وتحليل چند جانبه نياز است
ای و اعتصاب عمومی رخ داد را، علی رغم فرانسه در اوج خيزش توده
وئی در پاريس و عامل آغازگر شورش دانشج. شکست آن، يک انقالب بدانيم

تر مناسبات اجتماعی و سياسی بررسی را بايد بر متن بحران ساختاری عميق
ی جامعه شناس روسی، الکس در اين مورد مطلب مفيد بررسی ارزنده. کرد
علل و : های جديد اجتماعی در غربجنبش"کلوپين  است تحت عنوان . دی
ارکسيستی غربی را های مکه  تجزيه تحليل" های آناندازهای توسعهچشم

  .   کندتکميل می
ها  به عنوان  فرزندان دهقانان،  پيوندهای اين در روسيه منافع مادی قزاق -8  

منافع با آگاهی سياسی از يک سو و با بحران انفجاری روابط توليدی در 
ی تغيير مشخص رفتار ی کشور از ديگر سو، همگی توضيح دهندهحومه
  .معين استها در لحظه و محل قزاق

البته امکان دارد که  اين شروع ناگهانی فقط موقت  باشد و تنها  چند هفته  -9
. دهداما اين امر واقعی بودن فروپاشی را کاهش نمی. يا چند ماه طول بکشد

های چنين اتفاقی در ماه -جا بلکه مخصوصا در برلينو نه فقط آن –درآلمان 
] شورش[ انسه چنين وضعيتی در اوج در فر. رخ داد 1918نوامبر و دسامبر 

در حقيقت، اخيرا تاييد شد که در آن لحظه ژنرال . پيش آمد 1968ماه مه  سال  
: دوگل نتوانست به ژنرال ماسو، فرمانده ارتش فرانسه در آلمان، تلفن بزند

ژنرال دوگل در اثر اعتصاب عمومی موثری که وجود داشت  کنترل خود  بر 
يک زن متصدی تلفن که ژنرال . دور را از دست داده بودکل  سيستم  ارتباط 

تصميم  . دوگل باالخره موفق شد با او تماس بگيرد ، از دستور او سرپيچی کرد
از .ها هستند قهرمانان گمنام  انقالباين. ی اعتصاب دست باال را پيدا کردکميته

  . هاست که انقالبات پرولتری ساخته  ميشودجنس اين
و )  1968( نوشته ی ادوارد لوتواک " تکنيک کودتا"يد به نگاه کن -10

  . 1988مصاحبه با استامپا سرا در هشتم اوت سا ل 
آمد انقالبات بدبين بود، بيش با اين همه، اسپينوزا که خود نسبت به پی – 11 

از يک قرن پيش از آنکه ابتدا حق مردم به انقالب در مقدمه اعالميه استقالل 
در منشور حقوق مردان و شهروندان فرانسه تثبيت شود، به امريکا و سپس 

دانيم،  جا که ما میتا آن. طور آشکاری حق مردم به انقالب را اعالم کرد
قانون اساسی يوگسالوی امروزه تنها قانونی است که نه تنها آشکارا آن حق 

 ی انقالب کردنشود  بلکه  به آن وظيفهرا شامل می] حق مردم به انقالب[
  .  تحت شرايط مشخصی را اضافه می کند

ی گناه اوليه گذاشته شده ی خرافهاصلی بشر  بر پايه" گناه "اصل جزمی   -12
اخيرا هم اين اصل جزمی با پيدايش مکتب کنراد لورنتس ظاهر علمی به . است

گرايش . طبق اين مکتب بشرعموما خصلت پرخاشگری دارد. خود گرفته است
-ناسان اين است که اين مکتب را به گرايش  بشر به خودشای از روانپاره

تر، در درجه اول زيگموند فرويد، شناسان  معروفروان. تخريبی تعميم دهند
کنند که ذات بشر گرايش به همکاری و گرايش به خودتخريبی خاطر نشان می

اگر در . کند، عشق ورزيدن و کشتن،  را با هم ترکيب می)اروس و تاناتس (
زيستی کشتن غالب بود، نوع بشر  –بشر به جای گسترش موثر جمعيتی  ذات
  های مديدی بود از ميان رفته بودمدت

دو هزار سال پيش يک فيلسوف يهودی به نام هيلل تناقض بدبينی فرد   - 13 
- اگر من به فکرخودم نباشم، چه کسی می: "را  مختصرا  اين گونه توضيح داد

به فکر خودم باشم، پس من چه موجودی هستم؟ و   تواند باشد؟ و اگر من فقط
کانت تالش کرد به ". توانم باشم ؟ اگر حاال به فکر خودم نباشم، پس کی می

کمک دستور مطلق اين مشکل را حل کند ولی نتوانست دستور مطلق را به 
.( های اجتماعی مورد استفاده قرار دهدای در مورد درگيریکنندهروش قانع
راه حل اين مشکل را مارکس با ) به درک او از انقالب  فرانسهنگاه کنيد 

دستور مطلق خود در مبارزه عليه تمامی شرايط اجتماعی يافت که  بشر را 
  .کنداش میدارد و از خود بيگانهکند، به او ستم روا میخوار و بی مقدار می

ها بکه آن. دطرفداران تداوم انقالبی تعداد معدودی از پيروان بابف بودن -14 
ی جامعه: "مک شخص بناروتی الهام بخش آگوست بالنکی در نوشتن اثرش

ی سی قرن اين اثر موجب پيدايش يک سازمان انقالبی در دهه. شدند" هافصل
يافته بسيار اندکی های انقالبی سازمانالبته حدود چهل سال سازمان. نوزدهم شد

  . بودوجود داشت که طی يک قرن شاهد پنج انقالب 
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" ی انقالب فرانسههزينه(" رنت سديلوت . اين بحث البته ادامه دارد -15 
ترين اژدها کشان اخير است که جنگ از وقيح) 1987پاريس، پرين سال 

. دهددرست و حسابی عليه انقالب فرانسه را پس از دو قرن ادامه می
کرده گذاری هائی که ا ستداللش را برآن پايهی سفسطهبر مال کننده

ی نخست است، اين حقيقت است که او قربانيان ضد انقالب و در درجه
اما . کندهای انقالب اضافه میهای ناپلئون را به  هزينهقربانيان جنگ

] پيش از انقالب فرانسه[های گذشته های سلسلهبا جنگ" هاهزينه" اين 
سه در ويرانی يک چهارم آلمان، قحطی بزرگ در فران:  کندمقايسه می

  .آغاز قرن هيجدهم و غيره و غيره
گنجاندن دنگ شيائوپينگ در اين فهرست البته  با چالشی جدی   -  16 

- او ترکيب بی نظيری بود از ويژگی. مائو لنين نبود. روست- در-رو
رغم بنابراين، دنگ سيائو پينگ علی. های معينی از لنين و استالين

-های خود داشت را نمیستگرايشات جناح راستی فراوانی که در سيا
  .توان همتای ترميدوری استالين انقالب چين دانست

قانون انقالب مداوم بود "های عينی دومين اتفاقا اين يکی از پايه -  17 
برای اين که فرايند انقالب پس از اين که . که تروتسکی تدوين کرد

ه اش بکند، ادامه يابد بايد مرکز جاذبهشروع به فروکش کردن می
  .انقالب ديگری منتقل شود

: های کالسيک کودتاهای شکست خورده عبارتند ازنمونه – 18 
در روسيه،   1917ی کورنيلف در اوتکودتای شکست خورده 

 –و قيام نظامی  1920کودتای کپ فن لوتويچ در آلمان در سال 
در کاتالونيا، مادريد، والنسيا، ماالگا  1936فاشيستی اسپانيا در ژوئيه 

  .       و کشور باسک و غيره
کند يک ضد انقالب دموکراتيک ضد انقالبی است که تالش می -19 

ای های اساسی دموکراسی بورژوائی از جمله جنبش تودهويژگی
قانونی کارگری، حق رای همگانی و مطبوعات آزاد در سطح گسترده 

 های کارگران برای  فتح قدرت و مسلح کردنرا پس از سرکوب تالش
البته ابرت، نوسکه و شرکا در عين حالی که انقالب . خود، حفظ کند

های دموکراتيک را کردند، به طور منظم آزادیآلمان را سرکوب می
ها را تعطيل از ميان بردند، احزاب سياسی را ممنوع کردند، روزنامه

کردند، اعتصاب کنندگان را احضار کردند و حتی اعتصابات را 
ابرت . کردند تا بتوانند دولت بورژوائی را حفظ کنندغيرقانونی اعالم 

دسامبر (ی سراسری کارگران و شوراهای سربازان  در کنگره
به طرز تمسخرآميزی به دروغ پردازی پرداخت و انکار کرد ) 1918

او در واقع چنين . که سربازان را به قصد سرکوب به برلين آورده است
عالی ارتش سلطنتی در غياب هم  کاری را در ارتباط مستقيم با فرمان

حزب سوسياليست ) وزرا " (کميسارهای مردم"قطاران خود در 
  . سرکوب چند روز بعد  شروع شد. مستقل انجام داده بود

اين وضعيت در سراسر کشور در آلمان پيش آمد و در ماه   - 20 
ژانويه در برلين آغاز شد و در بارسلونا پس از روزهای مه در سال 

 1965و در اندونزی در سال  1944در يونان درماه دسامبر  ،1937
های چون سوسيال دموکراتهای شجاع چپ همسوسياليست. شروع شد

و سالوادور النده در شيلی از ] جهانی دوم[اطريش پيش از جنگ 
داری نکردند، اما از مبارزه با ضد انقالب و اسلحه به دست خود

آزمائی ها به طور منظم برای اين زورسازمان دادن و آماده کردن توده
نهائی اجتناب ورزيدند و به عمد ابتکار را به  دست دشمن سپردند که 

  . ی خورد کننده بوداش فاجعهمعنی
ها توانند هم آنسبب انقالب شوند و نمی"توانند انقالبيون نمی  - 21  

و اين تفاوت اساسی بين انقالب " (برانگيزند"را به طور مصنوعی 
هائی که آن: " انگلس حتی از آن هم فراتر رفت و گفت). کودتاست

اند، هميشه روزهای بعد ازآن گويند که انقالب کردهالف زنانه می
اند و اين که آن اند چه کردهدانستهاند که نمیدرک کرده] انقالب[

اند انجام دهند، به هيچ وجه شبيه خواستهای که میشده" انجام"انقالب 
  1885آپريل  23نامه به ورا ساسوليچ در ." ( انقالب نبوده است اين

  )      307ص  36آثار مارکس وانگلس جلد 
ای کشورهای را در مورد پاره"  انقالب مرکب"مفهوم  - 22  

ی متفاوتی از عناصر ترکيب امپرياليستی نيز به کار برد، اما با انديشه
مثال ترکيب انقالب . ای که در کشورهای جهان سوم هستکننده

ترکيب . های ملی تحت ستم در اسپانياپرولتری و خودمختاری اقليت
انقالب پرولتری و آزادسازی سياهان و اسپانيايی و پرتقالی زبانان در 

  .        اياالت متحده

-، در اطريش  در سال 1917-18در فنالند درسال : برای نمونه -23 
و در  1918- 23مان در سال، درآل 1927- 1936و   1918- 19های 

، در اسپانيا در سال  1969و  1944- 45و   1919- 20ايتاليا در سال 
و درپرتقال در سال  1968و  1936ودر فرانسه در سال   1931- 37
75 -1974    .  
کنند که ناممکن بودن  فرار از گونه استدالل میبرخی اين - 24   
ی بر سر راه انقالب امروزه مانع غير قابل عبور" آوریاجبار فن"

اين يک فرض تاييد . دهدقرار می" سوسياليسم مارکسی"پرولتری و 
- نشده است که  مبتنی است بر مصادره به مطلوب، بدين ترتيب که  فن

کند و مستقل از منافع اجتماعی کسانی آوری تا حدودی بسط پيدا می
توليد  تحت(گيرد که ابزار استفاده از آن را مورد استفاده قرار می

  .  دارند)  سرمايه : کاالئی انبوه 
. ( های سوسياليسم و وظائف  سوسيال دموکراسیپيش شرط"  - 25 

  . اثر ادوارد برنشتاين ) "  1899
پيرامون تحوالت کائوتسکی و فاصله گرفتن از مارکسيسم انقالبی  - 26

تسليمش به مسئولين (، اوج اين تحوالت  1910و  1909های در سال
")  راه رسيدن به قدرت"اش تحت عنوان در مورد سانسور جزوهحزب 
آمد سياسی آن در مخالفتش با کارزار روزا لوکزامبورک به نفع و پی

کارل کائوتسکی و : "نگاه کنيد به کتاب. ایاعتصابات سياسی توده
لندن سال . ال. بی. ان. اثر ماسيمو سالوادوری" انقالب سوسياليستی 

   .    123صص  1979
)   1907( اثر کارل کائوتسکی " سه منبع مارکسيسم: "نگاه کنيد – 27

  .   12 -13صص  1969پاريس سال 
در اين . نگاه کنيد به مقاالت کائوتسکی پيرامون اولترا امپرياليسم - 28

تر های بين امپرياليستی  را هرچه بيشمقاالت کائوتسکی جنگ
به بعد منتشر  1912سال اين مقاالت از . کندغيرمحتمل ارزيابی می

دی "آخرين اين مقاالت اين بد شانسی را داشت که  در روزنامه . شد
آمدهای پس از آغاز جنگ  منتشر شود که  در زمان پی"  نوی سايت

  . جهانی اول بود
دالئل بنيان گذاری انترناسيونال چهار "ما اين ايده را  در مقاله   – 29

ی اينترنشنال مجله. ايمتر بسط دادهبيش"  و اعتبار آن تا به امروز
  .  1988مارکسيست رويو تابستان و پائيز سال 

اثر ارنست مندل،  مطبوعات نيو "  مارکسيسم انقالبی امروز" - 30
  .   1979لندن، سال. لفت
 1920مورد پاسخ کارگران آلمان  به کودتای کپ ليتويچ  در سال  - 31

.  1989سال   184ی رهو پاسخ به مجله سوسياليست رجيستر شما
، و 1936پاسخ  کارگران اسپانيا به قيام  نظامی فاشيستی ژوئيه  سال 

به اين تيپ  1948به نوع محدودتری قيام کارگران ايتاليا در سال 
ی ظرفيت پرولتاريا  در پاسخ به ابتکارات ضد انقالبی شناسی مساله

در غرب،  اين مساله  در آينده. کندی بورژوازی کمک میگسترده
اما  .  که در گذشته  مطرح بود، در برنامه باقی خواهد ماندطوریهمان

پذيرد ، رد به رسميت شناختن اين که فرايند اين  امر هيچ ردی را  نمی
انقالبات پرولتری که احتمال دارد در غرب و ژاپن رخ دهد، به احتمال 

] در اين جا[ه هايی کامال تفاوت داشته باشد کبسيار قوی با اين مثال
طور با روندی کامال متفاوت باشد که در يوگسالوی، ارائه شد و همين

چين، اندونزی، کوبا و نيکاراگوئه درخالل و پس از جنگ جهانی دوم 
  .    شاهدش بوديم

اثر نورمن جراس " ميراث روزا لوکزامبورک"نگاه کنيد به  - 32
و درباره روزا در اين مورد ) 1976مطبوعات نيولفت، لندن، سال (

گذاران تئوری قدرت لوکزامبورک که همراه با تروتسکی از بنيان
  .      آيدای کارگران پديد میای بودند که  از اعتصابات  تودهدوگانه

های سرنوشت ساز در مورد اکنون چه بايد کرد؟ پرسش"- 33
  .    1932ی اثر تروتسکی ژانويه" پرولتاريای آلمان 
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  ترک انداختن" به  يهبا زاو یگاهن
 "با دولت يزو ست یدار يهدر سرما 
 

 ستار زاده هادی                      
 

" یژان هالوو"به نقل از " آزاد يرانپ" که ، همانطور  ينبه ذکر ا نياز
اعتقاد که   ينا یقلم هم،ازآنجا که بر راستا ينندارد،ا يانیکه کتابش پا

 .کند یقلمداد نم يان، آنرا گفتار پا يستن یدائم يقتحق یامر يچه
از گفتگو،از تصرف دولت و از آن بر ضد خودش و زوالش،  بيش
و  يدیدولت و نقش آن در روابط و مناسبات تول يخیتار يشهاند يستیبا

 يست،ن یدولت سنگ آسمان. پرداخت یدر  روابط اجتماع يگاهشو جا
 ينبنابرا.کند یلند مانسان ها و روابط آنها سرب یزندگ يتازواقع

. است یمناسبات  و روابط طبقات  يجنتا ازو  ينیزم يستفراورده ا
اجتماعات  یصاحب مکنت در تمام يتآن دفاع از اقل یاساس يفهوظ

و با . اند يافتهدر جامعه سازمان  یطبقات یها یانسان ها که به گروبند
 همچون حکومت یو باعبارات يشاز استقالل وجود يالیخ یتصور
اش را که  يفهتا وظ. است يستادها يشبر پاها یو قوم یمل ی،همگان

چهره خود را  یاز محدوه مل ی، و دفاع  اسم یروابط طبقات يمهمانا تنظ
خود دررا بر مشخص  ینقاب چهره واقع ينا يراما در ز. دهد يشآرا

، در اشکال قانون مورد  یاجتماع یفرد و گروه ها يتنمودن موقع
 یشورش گران پنهان م يزيکیو ف یوب فرهنگتوافق شده،سرک

و گسترده،  يمبا همه هدم حشم و عظ یدستگاه و بارگاه سلطان ينا.دساز
  یخود را از کانال ها ی، سلطه اجتماع ياسیبه صورت قدرت س

و  يت،سلطه به شکل کنترل و هدا ينو ا. يکنداعمال م یرنگ و رنگ
 یاست، م ينلکما يبسرکوب و حساب رس بزرگ ج يريت،ماشينمد

جامعه  يک یباز نما ياسیقدرت س هک:   يدرس یجمعبند يکتوان به 
 يدپارچه سهامداران خلع  يکاراده  ی،نظام طبقات يکشده و در  يمتقس

 يدهآفر يجهدر نت. باشد یکننده گان م يدتول  يدازکننده گان مازاد تول
از  ياسیقدرت س يتاساس ، ماه ينبر ا. يستن یبشر یبن يچه يتذهن

نه . يردگ ینشأت م شریاجتماع ب يک یمناسبات و روابط انسان ها
از  يندگیحق نما یآن واگذار یانسان ها وبر مبنا ينقرار و  مدار ب

طبقات  ينب یصلح و حق داور يمتنظ یجانب آنها به دولت برا
دولت دفاع  يندگیامر نما ينتر یاما واقع.یو دفاع از منافع مل یاجتماع

کار زنده  يرویسکه و ن ينب یجامعه طبقات يکله در از ارزش مباد
و .  است یبازارگرم در جوامع طبقات ينکردن  ا یدار يداناست و  م
 یو گاه غرور ارث يصرق يلنقش گاه در شما ينا يخ،به تار یبا نگاه

در طرح  ياآسمان، و  يندگاننما یآسمان یدر رنگ ردا ياامپراطور، 
دولت " آزاد يرانپ" ف نظر نوشته بر خال.  Armaniکراوات شرکت 

 یاست آدم یمتولد زمان. يستن \هابز\ یآقا ياتانولو 1651 نمتولد ژوئ
به سنگ  يابیدست  یدر پ. برد  یو مبادله پ يدبه ارزش کار و تول

 یارزش م ينجامعه  انسانها مبدل به تصرف ا يخاست،که تار يمياک
رود بردگان،اندوه دهقان س ين،ب يائیزب ينب يان،خدا ينباشد و نبرد ب

 يختار"رو ست که  يناز ا يابان،کاردر خ يمایس هدختر بوده شده، ورژ
" ( بوده است یمبارزه طبقات يخموجود تار یتمام جوامع تا کنون

 يشهمبارزات را هم ينا يشبردو کنترل و ب يتو هدا) يفستمان - مارکس
برده،   يهعل ينزرمالک يسهاقدامات خود را در  به سمت ک يجدولت نتا
و جه  يرچه نرم به شکل تقد. است  تهکار به عهده داش يرویدهقان، ن

تصرف ارزش  یدادگاه  چگونگ یقاض. يرسخت جون نوک شمش
،آنچنان  يتشبودن  موجود يقیالقا  حق يقدولت از طر. است يدمازاد تول

: نموده يانب یبه درست یآلمان يدئولوژیکه مارکس در کتاب نقد ا
پنهان کننده  ياسیقدرت س. صورت داده "  يقتارنه حقو يرتصو"
پارچه  يکو  یتقدس گرائ يقبه خود از طر يتمشروع يقت،بخشيدنحق
ژوژ .  ( يگيردبه خود م یچهره مل) يدئولوژیا(  یفرهنگ یساز

شدنش خود را  يانشبهه پنهان شده در لباس فرشتگان ،ازعر) سورل
 یهولناک خود روبرو م.ار ناهنج يیبا چهره ا. خواهدکرد يزحلق آو

 ).سوفوکلس(و منفوتر مردمانم  يانمعلون خدا... شود 

و . يردگ یسر چشمه م یو خرد از منافع وجود يربا تدب  ياستامر س  
 یرسوخ م یاجتماع یمنفذ ها یاعمال شده سلطه بر تمام ياستس  ينا

برهمگان   یدولت طبقات يق، از طر يتو قدرت و سلطه اقل. کند 
سلطه  ين،سلطه در  روابطه زن و مرد، فرزند با والد. گردد یم ليتحم

 یکار  سلطه در زندان ب يطسلطه قانون بر مح س،در مدار یآموزش
 یمقتدرات خدائ يدسلطه رااز زبان قدرت با.  یعموم یحصار زندگان
 .کرد يرتفس يررا تقد يگراند یدانست و زندگ

 ياسیکه بنام قدرت س يمهست یآسمان یآزاد شاهد سنگ يرانپ"نوشته  در
چرا دولت . افتاد یفرو م يان،که بر سر آدم يخیتار يردور از نظم و س

شدن  يروزطرد دولت را و پ.  کشد ینم يرونب یمناسبات يستمرا از س
 یاز مبارزه طبقات يشیاگر چه آرا. يندب یبر آن را خاتمه مناسبات م

 .بخش نوشته است ينمز
کننده  يينتع يعنیله مذبور، رابطه مناسبات نشده در مقا ياناز ب يکی
 يعنیو از آن سر بر آوردن دولت و سلطه آن  یروابط اجتماع یمقدمات
 ی،و آنرا باز ساز يماگر از دولت کنار باش" سلطه گر است  یخدا
و و  يمو آنرا تصرف کن. يمحرکت کن ينیب یو در فضاها يم،نکن
قدرت سلطه . يمقرار سازرا بر  يناز پائ یا توده یاجتماع يتحاکم
نوشته است که مورد  يدهچک ينا." يزدر یفرو م یدار يهسرما يعنی
انسان  یجدا ساز ينکهو ا. آن  یها  يهو حاش.است" آزاد  يرانپ" نظر 

. داشت یآنها توافق کل یتوان رو یاز خودش و محصول کارش م
رت شدگان از قد يدخلع  برای یاست اگر تحرک اجتماع ينسئوال در ا

 یشکل دلخواه و عموم ينو برگردانده قدرت به خود آنها به واضح تر
بر آن  یتوان به صورت واقع یم یچه نام يستقدرت ن ياستکردن س

بودن آن نشده  يکبا عبارات گرفتار دام ش یدچار باز ياگذاشت؟ آ
 ارزهمب يتبا قدرت سلطه از اهم يزست ين،ا يکهبخصوص زمان.يم؟ا

 يک یراه حل تصاد ها يتوضع يندر ا! يمکن دار تر يهما یطبقات
بلکه  یآنها بلکه نه دورن يعیطب يندرا نه در فرآ یپروسه اجتماع

شکل  ينو بد. يمکن یآنها  فرض م یجدا از هست یو تابع ذهن يرونیب
 يم؟نگذاشته ا يداز   صفحه را  سف یا يمهن

د و شو یم یزندگ یبخت يرهو ت يرانیکه نظاره گر و  یاجتماع هستی
 يزیو چ يندب یخود حاضر و ناظر م یارباب را در همه شئون زندگ يا

باشد،  یتواند  همگان یم يدند ينا. کند تعلق خاطر ندارد یم يدکه تول
 يعمااما آنکه به .  را دارد يستمگله از س ینگر هم گاه يندهآ يهسرما
رابطه ثروت را از کار، رابطه : يندب یم يگرید يزیشود چ میبرده 
و . فهمد یم يبد ست در ج يتیاقل یرا از پرخور یو گرسنگ يانیرع

حال . رسد یو روابط م یزندگ ينعادالنه بودن ا يرناسر انجام به غ
توسط  ياو  90در مبارزات شان در دهه  يتیمانند، مردم هائ يممستق

 یبودند کارگران فقط در حد مسائل صنف عتقدکه م یکنترل یدولت ها
 يينسلطه است که تع ينا) ینوام چامسک. ( ه  شوندتواند آگا یشان م

 يم،کن يشرا ستا یچه کس يم،کن يزشچگونه  آم يمکند چه بخور یم
هستند  که  يلاتومب يک ينانسلطه، به مانند سرنش يرسايهدر ز یزندگ

 يشهش ينکهآما به محض ا ستا يبو دلفر يازب يزاز دورن آن همه چ
 يزکه همه ج ی يوالو با ه ياهیو س یگ يرهبکشند با ت ينرا پائ ينماش

آنها  یشوند ، وحشت سر پا یدر بر گرفته  روبر م یرا همچون مه 
سلطه که همان منطق انباشت  پول است، همه جا و .  يگيردرا فرا م

از اندازه  يشب ينهمه به دنبال پول، بنابرا. کند یم يبهمه کس را تعق
مبارزه  يتاز اهم يدآن نبا و مبارزه با ینهاد اجتماع يکبها دادن به 

 یخود م يژهملزومات و سازمانه و یمبارزه طبقات ينبکاهد و ا یطبقات
 یحرف م يزنانکه از حقوق برابر برا یتوان سازمان یو نم. خواهد 

کار را  نيرویچون مبارزه  یانتظار. کند یراه مبارزه م ينزند و در ا
اماعام کردن . ديسنگر خواهند جنگ يکدر  يتهر چنددر نها. داشت

 یما را به توده انبوه مردم  م یمبارزات اجتماع یها يانهمه جر
بالقوه  ینگاه امکان ينرساند  که سربر آوردن ارتجاع از دورن هم

مازاد  یها یدر ابر انبوه و پر باران مبارزه در فضا ياو . است
 يگرسنگر گرفته د يهسرما یمبارزات که نف یبرا داری يهسرما

 يمبرپا دار يقیمبارزات حق ينگونهرا  همتراز با ا یگروه هامبارزان 
 .يمرا هم کاسه ساز ينهاا  یطبقات یو آشوب در  صف بند.
 
 ! به کجا يمدان ینم ما
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 یفاصله م" دور و دراز ی يأرو" از  یکه  مبارزه اجتماع هنگامی
و ارزش  يمشو یقائل م یتر يمتآن نقش با اه یو به عمل، و برا يردگ
 یخود تحرک پنهان م يرسايهو هدف عمل در ز.شود یداده م  شتریيب

 یداده م يدانوتوقف زمان م یو حصار کش  يتمحدو یبه  نوع.شود 
 ینوع.  دور خود بدون چشم انداز است به يدنچرخ یشود و نوع

جشم  یچرا که  اسطوره تکرار و ب. است  یاسطوره ا ینظر يشگرا
 یماؤرا" همان سفر نامشخص به  ينا. رسد یانداز است و به هدف نم

در خود " دور و دراز يأیرو" با آن    ینسبت ينا ياا. يستدار يهسرما
 يادينیاصول بن  يأتوان به جرات گفت نه چرا که آن رو یکه م. دارد

از  يدننبود، و نوش يبندتوان بدان پا ینم یکنون يطدارد که در شرا
همسنگر او بوده  يختارکه همدوش آن در طول  يائیدانش بشر و رو

 . است و لحظه ترکش نکرده است
 يشهمبلغ رابطه اند ينبرجسته تر"  بوث  يليامو"از    ینوشته ا در

مارکس : يدگو یم -.يمده یقرار م یمارکس و ارسطو را مورد برس
 يریباستان داشت، و با بهره گ يونانوفرهنگ  يخبه تار يقیتوجه عم
دو مفهوم ضرورت و فراعت به چه  ارسطو در باره یها يشهاز اند

و حکومت  ياسینه تصرف قدرت س( را ياستو س يافتدست  ياستیس
 .کند یم ينیچگونه باز ب) یگر
 Oisko(اجتماع خانوار  يکدو مفهوم ضرورت و اوقات فراغت و  از

Somnity (مأخوذ از استنباد ارسطو در رابطه با ضرورت و  يدجد
بدون  یبه معنا یو مفهوم آزاد يست،و فراغت همان آزاد. فراعت است
در  يککنش دمکرات یبرا یتواند فضائ یم یآزاد ينو ا. ارباب است

آن  یکار و سازمانده یتا آزاد. باشد تچارچوب خود قلمرو ضرور
و از آنجا که محدوده ." کند یم يناوقات فراغت را تضم يتهایفعال
را  یآزاد ينا گذارد و حوزه یانسان م ياررا اقتصاد در اخت یآزاد
که " خانوار گسترده  يجادا" هدف مارکس  ينبنابر ا يکندم يينتع

را در خدمت غلبه کردن بر ضرورت اقتصاد  یبشر يننو یدستاورها
 يارها به اخت يوندآزادانه، که در آن پ یهمبستگ ینوع." تواند باشد یم

روابط  يازمندما ن يطیشرا ينبه چن يدنرس یبرا. کنند یخود عمل م
همان  ی،نف ينو ا. يمهست یاقصاد دستور ینف يهبر پا یساده و اخالق

 يشگشا یراه را برا ياستس ينو ا) مارکس" (طبقه است ینف
حکومت کردن  ينهتبادل نظر به چالش گرفتن نظرات در زم ی،همکار
 ياناز تصرف قدرت در م یمبحث يگرجا د يندر ا) ارسطو" ( است
حذف و هم مفهوم  يشبه شکل کنونچون هم طبقه . تواند باشد ینم

شود متفاوت  یم یاز آن  در جامعه طبقات يفيکهبا تعر ياسیقدرت س
. تواند اراده مردم باشد یم يطشرا ينا در ياسیدر واقع قدرت س. است
و دولت و قدرت  يگراستد يکروابط انسانها با  یماهو ييرآن تغ

که "  ينههزکم " یدولت. يستمکنت دار ن يتکارگزاران اقل ياسیس
و  يدئولوژیا يااست نه اعمال نظر تحت هرعنوان و  یکارش هماهنگ

به آن مفهوم  ولتیچون د يستن يدئولوژیبه ا يازین يتموقع يندر ا
 ينشکل از حکومت مارکس چن ينا ياندر ب. ندارد یوجود خارج يگرد
که .حکومت مردم بر مردم است يعنی یدمکراس ينع ينا" يداردم يانب

در  يدکه با. است یآزاد يعنیش بازگرداندن اعتماد نفس انسان، ا يفهوظ
 یم زادیآ ينو تنها هم. شود يداردرجه اول مجدِدآ در قلب مردما ن ب

از انسانها قلمداد شده  یمجددا جامعه را به اجتماع - تواند یم/ تواند
 يکدمکرات یاهدافشان در قلب حکومت يترينبه عال يبابیدست یبرا
از رابطه  يفتوص ينو ا) در فرانسه  یجنگ داخل(  ." کند يلتبد

و دولتش   یبا جامعه طبقات يتآاست که ماه" دور و دراز  يأیرو" همان
و  يدارکه  هم  معمار و هم بنا و هم خر ی،اجتماع يتاقل یگ نمايندهبه 

 يخرااز تار یتوان ساختاراجتماع یو از آنجا که نم. هم فروشنده است
به چه شکل تصرف  ینهاد اجتماع يک يتماه ييرتغ یحذف کرد ول

 یکار برد يقو طر.در هم شکند  يهاگ يژهشود و چگونه و تحت چه و
 یتجربه کشور ها. کند يينتع یدولت طبقات یبه نف يدنآن از جمله رس

نه از . مورد نکوهش قرار داد يگرد يهاز زاو  يددولت را با- حزب
دولت  یفضا. لت دو ينشدن بر ماش يادهسوار شدن و پ يهزاو

که از  یو کارمندان يدهکه برگز"  ينهدولت کم هز"  يعنی  يکدمکرات
و ترس . شوند یم بخوا یبه موکالن خود شب ب یترس پاسخگوئ

آن هم نه . يدنام ياليستدولت را دولت سوس ينندارد که ا یمورد
گرا و  ینف ياليستینخبه گرا و ناب گرا بلکه سوس ی،علم ياليسيمسوس
  .یتوده ا یشکل دمکراس ينود در گسترده ترنقاد خ

 

 يهسرما یمأورا. " با  ابهام صحبت کرد يستینبا یباره خود رهائ در
به چپ  يلها متما يشهاند یچرا که نقش دستاورد ها.گنگ است" یدار

 . يردگ یم يدهنا د یرا به طور پنهان
بدون سرکوب و  ياسیبرداشت از قدرت س ينگونهروشن نمودن ا برای
به    یمشارکت مردم ينتر يعو وس ينتر يکدمکرات یلطه در راستاس
 یگ يدهگونه در هم تن ينا يپيکو موجود زنده و ت يمکش یسرک م يختار

 . داد يدقرار با يابیرا موردارز يسقدرت و مردم، کمون پار
خودرا مورد اجرا  ياستکمون س یکه توسط کمته مرکز يس،پار کمون

" کند  یمطرح م یکس در کتاب جنگ داخلآنچنانکه مار. گذاشت یم
و مبدل  يمت،ارزن ق یبر ضد خود حکومت بود، حکومت یکمون انقالب

در  یمردم و پاسخگو يدهشده به ماموران ساده در خدمت مردم و برگز
 ينکمون ا يقیحکومت و راز حق ینوع یش کليمقابل انها  کمون گرا
بر آمده از مبارزات  بود، از آن طبقه کارگر و یبود،  اساسآ حکومت

خالصه ..... طبقات بهره مند از تملک  يهکننده گان بر عل يدتول یطبقات
 .سر انجام بدست آمده بود ياسیشکل س

لزوم بودن طبقات در جامعه و  يتبا  نگاه تعلق خاطردار به حقان اگر
پا  يرو ز یقانون یب  ینظم یب يعنیکمون  يريمدولت را در نظر بگ

که  يدگو یم ينچن يتاما واقع.  یقدسات جامعه طبقاتم یگذشتن تمام
و تنها شور . رخ داد یجرم اجتماع يندر دوران چند ماهه کمون کمتر

کمون  ياآ. ثبت کرد يخو شوق و درک از اقدام آگاهانه، کمون را در تار
 يننشدند ا يدهبرگز یمردم يمدر انتخابات مستق يندگاننما. قانون نداشت

 يهبمثابه  گلوله در تفنگ طرفداران سرما يمقبول ندار ما قانون را" که 
 .موجود است یو جامعه ها

فاکت هاست که در حوزه  يانموضوعات  مطرح شده در نوشته، ب يکی
و تمرکز کردن  .   کشاند ینفس م يهسلطه سرما ينایکوچک د یها
 ينهکه برخاسته از زم یامکان" خرد  ياسدر مق  یآزمون ها"  یرو
اما . يستندن يدیو حد اکثر در چند کارخانه که کل یبوم – یمحل یها
و آنرا مورد نقد و . فرود آورد يمسر تعظ ماتشاندربرابر  اقدا يتوانم

و لندن  يسدر پار يیروش ها ينچن يمحال فرض کن.قرار داد يابیارز
 یب  یدار يهواکنش حکومت سرما ياآ. يافتدب يويورکن يا ينو برل

 يهسرما یقعله ها و دژ ها ينسالح ا ينبا آخر يا تفاوت خواهند بود و
شوند، به سرعت  يدبه حرکت افتاده تهد یتوسط  انسان ها یدار

و . خواهند نشاند يشانواکنش نشان خواهد داد و زنده شدگان را سر جا
 ينا. سر بلند کند يهسرما يدو کوچک به تهد يرفق یاگر کشور  یحت

توانند در کنار  یاست که م ینتفاعا يرغ یسازمان ها ینمونه ها  نوع
 يدو در هند شا. کند حملهم آنها را  ت يهو سرما. کنند يتفعال يهسرما
فضا ها  را پر  ينا  يستسال است که حزب کمون يستبه ب يکنزد
اقدامات  ينگونطرد ا  ياو يش،اشکال در ستا یو سر آخر چ يکندم

 يدخرد را با یاحاکم بر تجربه ه یبلکه قانون عموم يستن یانقالب
خچه يو تار يدايشانچنان که اگر ما به روند پ. مورد کنکاش قرار داد
موجود  یحوزه ها  خود گردان و تضادها ينستم روا  شده  بر آ

دچار    يممنظقه ها  را مورد توجه قرار نده ينا ی، دورن يرونیب
 یساده و دهقان یبه جامعه ها يعنی.  يمشو یبه آنها م يکرمانت ینگاه

سلطه بر  یمراسم برا یآن و برگزار يمجز شکار ساده و تقس یکه امر
 يعنیآن و  يربا کشف فضا و تسخ. يمندار یکار بيعیشر ط يانخدا
 نکردن در عصرارتباطات  یزندگ

است صورت واقع به خود خواهد  یانسان تحت ستم و خواهان رهائ 
کارگران و  یمبارزات طبقات يابانحرکت کردن در خ ينگرفت بنا برا
رزمد و هم  یم يهسرما يهبه مبارزات آنها که هم بر عل یستمت ده

 يمرا به عهده دارد قادر خواه یجنبش اجتماع یمنافع عموم يدگینمان
را  یتوده ا یفرهنگ دمکراس یتوده ا یها ونکم يلاز تشک يششد ب

که در سنگر  یمردم یبا منطقه خود با فرهنگ اجتماع يمگسترش بده
سازمان  ياندر پا. کنند یحکومت بهر کشان مبارزه م يهلخود بر ع

را در  یاست شکل سازمان یحرفه مبارزات طبقات ينتر یاساس يابی
سازمان توده  يکهم  زبرا که ح یتوده ا یسازمان ها ینه نف  يابيم
 يشو کارشناسانه را در پ يريتیساختار مد.  باشد  يکو دموکرات یا
که  یطبقات يریو از تشکل پذ. يمدهقرا ن یکارگر یتشکل ها یپا

،ازرفتار و نگاه مان از باالبه  يمنترس  یماد يدبرخاسته از روند تول
    .کتاب باز است ينگفتار و ا ينهنوز ا. يدترس يدفروستان با

   
          *************************  
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                    )2(برنامه و رابطه اش با عمل      
          

  )  روزبه  يقدرنقد نظر رف(          
  

      رحمت خوشکدامن                  
  

  مقدمه
 -ینه خود رهبر –و  - یاعمال رهبر- نه"بنام  یروزبه در مقاله ا يقرف

به انتقادات وارده به نوشته  یتالش کرده پا سخ"  ؟-  یرهبر- ؛ پس کدام
"  یت محسنحشم يقرف"مقاله  يراموناو با متمرکز شدن پ. اش بدهد 

.   يابددست  یهدف  ينخواهد به چن یکه در نقد نظرش نگاشته شده ،  م
نظرش  یبرا یاثبات يلیکه او دال يدآ یبنظر م  يناول چن حظهدر ل

گردد و در  یتصورباطل م ينباخواندن مقاله ا یول. ارائه خواهد کرد
ه حمل) بخش اول ( از نصف مقاله اش را  يشروزبه ب. ، که ر يابد یم

 يلدل يک یحشمت اختصاص داده است ، بدون آنکه حت. به  ر ينو توه
  .   ياوردب یاثبات

  یکند ، با روش باور نکردن یممکن استفاده م يوهش يناو از بدتر 
برخورد   يوهش ينا. سازد  یانواع و اقسام  انگ ها را نثار او م

 يدهد یو در اغلب مباحثات نظر. است  يجمتاسفانه در جنبش چپ ما را
 يندهو نما ینظر خود را تجل يزروش غالبأ ن ينمدافعان ا. شود  یم

.  کنند  یزحمتکش تصور م یطبقه کارگرو توده ها فعمنا  یانحصار
و  يشگرا يکآنها صرفا به . تابند  یبر نم يگرراد يشاترو، گرا ينازا
امر را  ينتوانند ا یطبقه کارگر باور دارند  و نم ينحزب در ب يک
از حزب خودشان احزاب و  يرکارگران ، غ يانکه در م رديبپذ

 ينچن ينرواز ا. وجود دارند  يزن يگرید یو کارگر ياسیس یسازمانها
و در . افشاء کنند  يداز خود را با يرغ یا يهکنند که هر نظر یفکر م

ادعا  يناثبات ا یبرا.  کنند  ینم یکوتاه یانگ زدن يچاز ه يزراه ن ينا
 ینگاه یبه مباحثات جار يست، کاف يمراه دور برو به يستن يازین
ربط و با ربط  نثار  یب های، که چه  انگ  يابيمتا در  يافکنيمب

راه  يالوگدرست د يوهبه ش يابیرو  تا  دست يناز ا. کنند  يگرمیهمد
 یها يوهش ينبتوانند از چن يدجد ینسل ها يدو شا. است  يشدرپ یدراز
  .طرف مقابل بحث ندارد  يدنجز کوب یبدورباشند  که هدف يکهستر

  .  يدگو یروزبه چه م. که ر يممقدمه ببن ينتوجه به ا با
    : کند  یم يهدفاع از خود ، بر دو موضوع تک اودر

 يعنیجنبش مردم  یکنون ینوشته اش در رابطه با چالشها  -1
  . عبور از نظام حاکم  بوده است 

کند که  یرا نقد م یمسائل ومنتقد. شده است  يفتمام نوشته اش تحر-2
وتک  یانتقادات  به تک خوان ينرواز ا.  است  يامدهدر آن نوشته ن

  .شباهت دارد  يیگو
دوموضوع متمرکزشوم   ينخواهم کرد که بر ا ینوشته سع ينمن در ا 

سهولت  یوبرا. مهم اشاره نمائم  یدانم به نکات یاما قبل از آن الزم م. 
  .   کنم  یطرح م کار آنها را مورد به مورد

 ینظر یباور است  که بحث ها ينبر ا ينروزبه چن يقرف: اول  نکته
که جنبش  يطیبا توجه به شرا.... و حزب و  یحول مسائل برنامه ا

 یگذارند نادرست است وما را از مسائل جار یاز سر م یتوده ا
 يدبا  یاعتقاد است که در اوضاع کنون يناو بر ا.  دورخواهد ساخت 

  .جنبش  متمرکز شد  یمسائل جار یرو
است ،   یمهم یوجنبش  همان نکته ا یاز مسائل برنامه ا یدرک ينچن 

کند  یفکر م يقرف. شود  یکه در مقا له مورد بحث در نظر گرفته نم
خطا و مارا به بحث  يستکار یحول مسائل برنامه ا یهر بحث نظر

جمله  يک يندر ا قيدر واقع کل نظر رف. خواهد کشاند  یانتزاع یها
از  يشنفس وجود جنبش ب"  يعنیکرده  ياناش ب قبلیکه در نوشته  یا

دارد "  یشده ارزش مدافه و بررس ينتدو يشبرنامه از ب يندوج يک
موضوع  ينرا تنها  در حول وحوش ا یهر بحث ينرواواز ا. آمده است  

د برخورد با  مت یحال آنکه هر آدم   اندک آشنائ. داند  یم يرشقابل پذ
نخواهند  یبدون عمل آگاهانه قدرت ارگرانداند که ک یم  يستیمارکس

. خود متشکل شده باشند  یکارگر یاگر در تشکل ها یبود ، حت
در  يمکن یصحبت م یجنبش کارگر یما از برنامه برا یوقت ينبنابرا

بودن به  يزکه کارگران با تجه  يمرا مد نظر دار یکاست ينواقع رفع هم
 یخود در جنبش توده ا نیهژمو یسازمانده یر خواهند بود براآن قاد

که برخاسته  یبرنامه مدون شده ا یاگر طبقه کارگر دار. مبارزه کنند 
جامعه نباشد ، عمأل  یوفرهنگ یاجتماع– یاقتصاد-ياسیس يطاز شرا

سو  يکبدون برنامه از .  مبدل خواهد شد  يگربه دنباله روان طبقات د
سقوط به  رشرکت آگاهانه کرد وخط یبش خودبخودتوان در جن ینم

 یبورژواز يروهاین یبرا يگرد یوجود دارد  و از سو يسمپراگمات
کارگر و زحمتکش را در  یکرد که توده ها يمرا هموار خواه يدانم

  یدرک ينبا توجه به چن. حول وحوش برنامه خودشان سازمان دهند 
 یصأ در دوره اعتالئجنبش خصو یبرا يتشاهم یبرنامه ا یبحث ها
چرا که توده ها به حرکت درآمده  تنها با . گردد یم دانصد چن یانقالب
 یدرست مجهز شده باشند م یدرست که به بار برنامه ا يکهایتاکت

روزبه  يقرف.کنند  يفأا یدر جنبش توده ا یمثبت یتوانند نقش سازمانگر
 یز جنبش توده اتواند مارا ا یگونه بحث ها م ينا  يدگو یآن جا که م

است که از رابطه  یدرک غلط ينبخاطر هم  نهادور سازد تنها و ت
قائل  يتیبرنامه و نقش آن اهم یدارد و برا یبرنامه وجنبش توده ا

" به  یربط ينمنتقد یرسد که  بحث ها یم یقضاوت ينو به چن  يستن
ندارد و مارا " عبور از نظام حاکم  يعنیجنبش مردم  یکنون یچالشها

  . به انتزاع و انزوا خواهد کشاند 
است که چرا  يردلگ یحشمت محسن يقروزبه از رف يقرف: دوم  نکته

کرده  ياننوشته اش را ب يانیپا يجهنت  ياوردرا ب يلشدال ينکهقبل از ا
 یها يوهاو را متهم به استفاده از ش یروش ينچن یو برا. است 

طرح  یسلوک ، بجا ينمطابق ا: " يدگو یاو م. کند  ی؟ م!! يرعلمیغ
هر  يریو بر ابطال پذ یداور يشکه بر اجتناب از پ یعلم يوهبحث بش

و ارائه  یو مقدم بر آن به خط کش يشاپيشاستوار است ، پ يشفرضیپ
موضوع  ينو ا" شود  یممنوعه پرداخته م یخطوط قرمز و مرزها

  .شود  یآورده م يقبار در نوشته رف ينچند
طرح  یبرا یا يوهش يناز چن یکه اگر کس کند یروزبه فکر م يقرف 

حال آنکه . متوسل شده است  یعلم يرغ یها يوهبحث استفاده کند به ش
. ندارد  یعلم يرغ ياو  یعلم ی يوهبه ش یارتباط يچه  يزیچ ينچن

 يرغ يا یتوان  علم یموضوع را م يک یچرا که روش و متد بررس
 يچه یا يسندههر نو یطرح بحث برا یچگونگ ای، اما بر يدنام یعلم
ماجرا را  ياندوست دارد از ابتدا پا يکی. توان قائل بود  ینم يتیمحدو
آن  ياعکس آن ، و  يقأدق يگرد يکی. . ياوردخود را ب يلو بعد دال يدبگو
 يناثبات ا یبرا. کند درست است  یروزبه فکر م يقکه رف يزیچ

ما در نوشته  یرا حت يزیچ ينچن.  وردتوان هزاران مثال آ یم يهقض
و . يمببن يمتوان یم يزن يسمبزرگان و رهبران مارکس يالوگهایهاو د
 يزجهان ن ينمایو کارگردانان بزرگ س يساناز رمان نو یبعض ياحتی
 يانآنها اول پا. کنند  یطرح موضوع  استفاده م یبرا یروش يناز چن

 ينب اکه سب يطیو شرا يلدال دو بع يندگو یرا م يجهنت يقبقول رف ياو 
 ی يوهتوجه داشت که ش يدبا ينبنابرا. دهند  یم يحشده توض يجهنت

 ينا. . فرق دارد ... ياطرح بحث و  ی يوهموضوع با ش يک یبررس
 یا يوهسبک وش ينکه ازچن یرو  کس ينازا. گرفت  يکی يددو را نبا

توان او را متهم کرد که  از  یکند  ، نم یطرح بحث استفاده م یبرا
روزبه از  يقرف.   در بحث  استفاده کرده است  یعلم ريغ یا يوهش

حشمت  از . کند که  ر یگذارد  فکر م ینم يندوا ينب یکه تفاوت یآنجا
 یاو دوست دارد مثل قصه ها. استفاده کرده است  یعلم يرغ يوهش

  .آغاز گردد "نبود  يکیبود  يکی" مادر بزرگ ها شروعش با 
)  گفتن آخر ماجرا(  یروش ينا چنب يدگو یروزبه م يقرف:سوم  نکته
و  یامکان بررس" یفراعلم – ينیآئ یها يشداوریالقاء پ" يعنی

 يقحال چرا ؟ رف". گردد یآزاد از خواننده سلب م ينقضاوت و گز
در شعور و فهم خوانندگان  ينکهجزء ا. داشته باشد  یتواند پاسخ ینم

 یان هر کالمنخبه گ یکه  منتظرند که از سو یخوانندگان. شک کند 
و بدون آنکه از خود قدرت .  يردقرار گ يرشتا مورد پذ يدآ يرونب

شک  يددر شعور خوانندگان با ياآ. داشته باشند  یو نظر ده یبررس
  داشت ؟ 
کند  یصحبت م.... و  یدر سراسر نوشته اش از اراده توده ا رفيق

 یوحشت ينچن. داشته باشد  يهقض يناز ا یوحشت يدنبا يجهودر نت
  . در تناقض قرار دارد  يقبااعتقادات رف

 یحشمت محسن يقاعتقاد است که رف ينروزبه بر ا يقرف: چهارم  نکته
حال آنکه خود در . کند  ینم یکار.... در نوشته اش جز انگ زدن و 
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.  کند  ینثار او م ينانهمقدمه انواع و اقسام انگ ها را خشمگ ينا
 یخود گوئ" "گرا ينآئ يستکمون " "يهعاقل اندرسف: " يدخودتان بشنو
شناس  یهالو" "  يقتحق یدارنده انحصار" " یمکتب" "  یو خود شنو

انگ زدنها در همان مقدمه آمده است و  ينتمام ا... . و"فرقه  يک" " 
 يدگو یکه م يزیروزبه خود به آن چ يقنشان از آن دارد که رف ينا

 يکیبود  يکی" با يدل باکه او يمفکر کن يناگر چن یحت. (اعتقاد ندارد 
قبل از  يدبود بنا به درکش  با یم يناز ا يراگر غ.)شروع شود " نبود 
کرد و  یابتدا آنها را اثبات م"حشمت  . ر" به یانگها ينچن يریبکارگ

اعتقاد دارد که   يقرف ينکها يا. برد   ینوشته اش بکار م یبعد در انتها
 يقالبته خود رف ؟ !!مجاز است  يدگو یهر آنچه که خود م

و : " يدگو یچنانکه  او خود م. آگاه است  یا يوهش ينچن يریازبکارگ
انتقاد به اصل نقد و  یحشمت نه به معن. برخورد  ر يوهالبته انتقاد به ش

 یها يانوشتهآن است که گو یانگاشتن آن است و نه به معن يتکم اهم
 يافتهورسوخ  فرقه ها ياندر م يجرا یها يوهش يناز چن یخود من بر

  یا يوهش ينآگاهانه از چن يقحال چرا ؟ رف."  در هر کدام از ماست 
" به آن   يدنها و غنابخش يشهبه تعامل اند"  تواند مارا به  یکه نم

  . تعجب دارد  یجا ی، بس يکندبرساند ، استفاده م
  : يمبپرداز يقرف یحال به دوموضوع طرح شده از سو 
 یدادم که  چه رابطه ا يحموضوع را توض نيام  ا یقبل یدر نوشته  
 ياسیعمل توده ها با برنامه س يگرد یبه عبارت يا یجنبش توده ا ينب

موضوع پرداختم که از  يندر آن نوشته به ا. حزب وجود دارد  يک
 یگرفت  که اوعمأل برا يجهتوان نت یم ينروزبه چن يقنوشته رف
و آن را تا  يستقائل ندر مبارزات توده ها  یاهيگجا ياسیبرنامه س

باور است  يندهد و برا یتنزل م یتوده ا یخودبخود یسطح خواستها
بخش آگاه و بخش  ينکنند و ب یم ينکه برنامه را خود توده ها تدو

 یرا مخدوش م يندوو رابطه ا يستقائل ن يزیوجه تما يچناآگاه طبقه ه
و بار ها  تيسن یتازه ا يزدهد چ ینشان م يقکه رف یوگفتم راه. يدنما

 يزیآن چ يجهمطرح شده  که نت يشاتیگرا یاز سو یدر جنبش توده ا
 يقو گفتم که رف. نبوده است  یجنبش کارگر يدنجز  به کجراه کش

. جز نقد نوشته خود ندارد  یراه يدمخمصه  بدر آ يناز ا ينکها یبرا
 يدگاهبه د یربط يچه لکه حداق يدهدر آن نوشته طرح گرد ینظرات يراز
 يتکنم که اگر وجود ظرف يدتاک يدبا يگربار د يک.  "  ندارد  یرکسما

که  يريمپذ یبزرگ کار و زحمت را م يتمردم و اکثر یخود رهائ
. هستند  يشمردم خود قادر و توانا به خلق برنامه و اهداف حرکت خو

مردم  رتوسط مردم اجرا شود و اگ يداست که با يزیو اگر برنامه چ
سازندگان  ينبنابرا. بر سرنوشت خود هستند  انيرندگگ يمخود تصم

برنامه هم ، هم چنان که اجرا کنندگان ، خود آنها  یکنندگان واقع ينتدو
 يقکه از رف یتوان درنکته ا یرا م يقمضمون تمام نوشته رف." هستند 

 يقو رف.  يافتچند خط  در يندر باال در مورد جنبش نقل کردم و هم
 يحتوض يشتررا ب يدگاهشرا روشن کند و دموضوع  ينهم ينکها یبجا

 یگفته را طور ينتالشش بر آن است که ا  يرشدر نوشته اخ. دهد 
که انتقاد کردند  یکه کسان يدبنما ينو چن. به خواننده انتقال دهد  يگرید

 يوهنوشته پس از انتقاد از ش ينمثأل او در هم. نموده اند  يفآن را تحر
: "  يدگو یبودن آن م یعلم يراز غ يتو شکا یحشمت محسن رفيق ی

 يت، روا يردآنچه که قرار است موضوع نقد قرار بگ يشودتازه معلوم م
 يلتبد یو سرسر یکه بطور دلبخواه يتاست از واقع یشده ا يفتحر

ربط به  یب يالوگد ينحاصل چن یبراست. به صورت مساله شده است 
چه )  یو خود شنو یوئخود گ(   يدمنولوگ نام اآن ر يدکه با ینوشته ا
من البته تا نفهم منظور مشخص ." " کند ؟  یم يقتبه کشف حق یکمک

 ياطبعا قادر به واکنش مثبت و  يستانگ زدنها چ ينو مستدل او ازا
و  ینشأت گرفته از نگاه مکتب یها یگوئ ینوع کل يننسبت به ا یمنف
نخواهم  ، يقتحق یگرا ، و از منظر نه کمتر از دارنده انحصار ينآئ

  . " بود 
اعتقاد است که اوأل تمام مضمون نوشته ا ش پاسخ  ينروزبه برا  رفيق

و انتقاد  يریموضع گ  يأثان. بوده است  یجنبش توده ا یبه چالشها
 يستن ياتو وارونه کردن واقع يفجز تحر يزیوارده بر نوشته اش چ
 يچاست و مسائل طرح شده ه يامدهن يزیچ ينو در نوشته اش چن

 یچالشها يرامونبحث پ  يدگو یم يقرف.  داردبه نوشته او ن یبطر
 یبحث.... که بحث حول برنامه و حزب و یتوگوئ..  و  یجنبش توده ا
مسائل  یمگر بحث رو.  یفضا و خارج از کره خاک يناست در ب
برد ؟ مگر صرفأ  يشپ یتوان جدا ازمسائل برنامه ا یجنبش را م

مفهوم داشته باشد  مان یتواند برا یم یابرنامه  یجنبش بدون خواستها
 يهکه اصل حرکت است و بق يديدرس یاعتقاد ينشما به چن ينکها يا؟ 

 ينکها. است   يمیهمان داستان قد ينو ا.قرار دارد  يهمسائل در حاش
است   يناگر چن. شده است  يفکه نوشته شما تحر يدباور ينشما بر ا

بنام  يزیکه به چ يدپرداخت یمسئله م ينبه ا يرتاناوأل درنوشته اخ يدبا
که تمام طبقه  يريدپذ یو م. يداعتقاد دار یعنصر آگاه در جنبش کارگر

 يکسانی یاز آگاه!! شما تمام مردم  یبنا به صورت بند ياکارگر و 
 یتفاوت ينثالثأ بر اساس چن. شان تفاوت است  ينو ب يستندبرخوردارن

 ينا يرشجز پذ يدنداشت يگریراه دآگاه  بالجبار  يرعنصر آگاه و غ ينب
عناصرآگاه طبقه ممکن است  ينهم يقبرنامه از طر ينموضوع که تدو

. کرد  ينخود جنبش  تدو يقتوان از طر یجنبش را نم يکو برنامه 
همانطور که (منظورتان  يدشا.  يستن یشدن یعمل يزیچ ينچن
چه  باشد و یبهرحال چه اول! برنامه است  يبتصو) حشمت  گفت .ر

.  يرفتپذ يدتوان آن جمله که شما در نوشته تان آورد میباز هم ن یدوم
حزب   يکدر درون  يریگ یرا يقچرا که تصوب برنامه حزب از طر

تواند تمام طبقه  یحزب نم يک يزن یحالت ينشود و در چن یم يبتصو
خود  یجا يگرحال کل جامعه د.  يستن یامر شدن ينو ا يردرا در بربگ

  . دهيم يحتوض يشترب یندکا. دارد  
"  ينکهو ا" يستبرنامه چ"که   يدده یم يحدر آن نوشته توض  شما

 يدکن یم یوسع يد،آ یچگونه بدست م"  یکرد واقع يدبرنامه و چه با
نوشته با فرض  ينو در هم.  يدده يحباره توض ينکه نظرتان را درا

 يانجر يککتابها و توسط  یاز فرازسر جنبش و از البال"  درست که 
 یغلط م يجهبه نت" يافتتوان به برنامه   دست  ینم"  هنخب"  یعده ا يا
برنامه : "   يدگوئ یو م يدآور یم یرو یفورمول بند ينو به چن يدرس

آن بدست  یتوان از درون آن و توسط خرد جمع یجنبش را تنها م
توسط مردم اجرا شود و اگر  يداست که با يزیاگر برنامه چ" آورد 
 ينبر سرنوشت خودهستند ، بنابرا يرندگانگ يمدم خود تصممر

برنامه هم ، هم چنان که اجرا  یکنندگان واقع ينسازندگان و تدو
  ."  کنندگان آن ، خود آنها هستند 

شما رابطه .  يستوبرداشت ازنظرشما ن يفتحر ينهاا! يزعز رفيق
نا ، رابطه عمل آگاهانه با عمل  ينحزب و طبقه ، رابطه ذهن وع

انتقادشان  يقأدق ينکه منتقد يددان یشما م.  يدکن یآگاهانه ، را مخدوش م
که بطور واضح و  يزيستچ ينو ا. مسائل است  ينبه درک شما از ا

شما تمام توده ها . آنرا نقد کردند  ينآشکار در نوشته تان آمده و منتقد
 بنام بخش آگاه يزیشما به چ.  ينيدب یم یسطح از آگاه يکرا در 

شما .  يداعتقاد داشته باش يدتوان ینم يزبه حزب ن يجتأو نت يداعتقاد ندار
به نقش ذهن در  یو کار يدکن یرا مخدوش م ينرابطه ذهن و ع
 يداعتقاد دار يزیچ يناگرشما واقعأ به چن.  يدندار ينمتحول کردن ع

 يرمقاله اخ يننموده اند چرا در هم يفنظرات شما را تحر ينکه منتقد
 يحو آنها را توض.  يدپرداز ینم) در بخش اول ( موضوع  ينه اتان ب
نقش عنصر آگاه و حزب و برنامه در نوشته تان   يگاهوجا يدده ینم
که  یپنداشت ؟ حداقل کار یتصادف توان یرا م ينهاا ياآ. است  يبغا

 يریموضع گ يعنیموضوع بود ،  ينهم يدانجام ده يدتوانست یشما م
و با برپا  يدکن ینم یکار ينشما چن یول. ت  موضوعا يندر قبال ا

. يدگذار یموضوع نقد را مسکوت م ينمهمتر ينکردن گرد و خاک هم
  ؟  يستن ينطورا ياآ

  !نکته آخر 
برد نظرا تان آنها را در جنبش  يشپ یبرا يدزود شما مجبور يا دير

 یو کار را برا.  يددر و آن در نزن يناست که ا يدام.  يدچپ مطرح کن
  2010 يهفور 25. ***            يدسخت نگردان يننتقدم

مقاالت در  ينکند که ا یندارد ، تنها مشخص م يتیاهم یشماره گذار* 
  .باشد  یم) رابطه برنامه وعمل  يعنی( موضوع  ينحول وحوش هم

و درک از آن در نوشته  يالتيکاز جمله مفهوم د يگریمساتل د**
به آنها  يگرد یهم کرد در فرصتخوا یکه من سع يدهطرح گرد يقرف

  .بپردازم 
راه  يتسا-: فرستاده شده است  يرز یها يتمقاله به سا ينا***
 – یچشم انداز کارگر – يستمبارزان کمون – يانب یآزاد - کارگر

 - یانقالب يستهایکمون - یاتحاد کارگر –اشتراک  – یجنبش کارگر
  .مجله هفته  –گزارشگران  –اعتراض 

  
      ******************************  
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  درباره آزادی بيان         
  

    رحمت خوشکدامن             
  
  

 و کنونی شرايط در انديشه و بيان آزادی ،که رسد بنظرمی چنين
 چيزی ديگر کمونيستی، و کارگری جنبش تجارب به توجه با

 و حکومتی هيچ آن بدون ،که آشکار و واضح همگان بر ست
 که گرايشی هر و. دانست آزاد و دمکرات ميتوانن را ای جامعه
 به را آن بخواهد و بداند سليم عقل را خود و نينديشد چنين

. شد نخواهد نائل هدف اين به هيچگاه اوأل: کند تحميل  ديگران
 زبان بر ميانديشند که آنطور ميکند، وادار را آدميان دومأ

 اين. باشد يگرید انديشه ميآورند زبان بر که را آنچه و نياورند
 بسيار ، هرکسی سوی از داشتن قصدی چنين و ن انديشد چنين

 . خطاست و نادرست
 متاسفانه هم هنوز که دارند آن از نشان سرسختندو واقعيات اما

 يا و اعتقادند بی ابتدائی اصل اين به ما چپ جنبش ،در ها خيلی
 ، دارند اعتقادی چنين آنها.  هستند پذيرا های شرط و قيد با آنرا
 قدرت به از قبل تا توان می شرط و قيد بی آزادی برای که

 قدرت به فردای از ولی.  کرد مبارزه کارگر طبقه رسيدن
 رابرای شرط قيدو بی آزادی توان ديگرنمی کارگران رسيدن
 اگر“ : گويند می آنها.  شناخت برسميت جامعه شهروندان عموم
 رو ،اگرباخود اريمبرد دست آنچنانی های بودن رمانتيسم از

 برقراری… بگذاريم کنار را رياکاری و باشيم راست
 آزاديخواهی و آزادی دشمنان سرکوب و پرولتاريا ديکتاتوری
 داری سرمايه اختيار در باز را تريبون که نيست اين معنايش
 بلکه ، داد نشان بيان آزادی طرفدار را خود رياکارانه و گذاشت
 سرمايه( آنها برای نظری و ياسیس فعاليت آزادی عدم منظور
 برپايی برای موانع بردن بين از و) آنها وابستگان و داران
 دور ديپلماتيک های سياست از مارکسيسم.  ديگريست جامعه
 و آزادی و طبقات قبال در را موضعش روشن و صريح و بوده
 بريده افراد فقط.  است کرده بيان دوران اين در آنها آزادی عدم
 و غرب دموکراسی مجذوبان و طبقاتی مبارزه و سيسممارک از

 در داران سرمايه برای آزادی نبودن از توانند می هايش آزادی
.. بزنند چهره بر دروغين خواهی آزادی ماسک و بنالند دوره آن
 را اين نميتوانند دوستانی چنين  ميکنيم مشاهده چنانکه“ )1(

 کارگری دولت روگذا دوره در بيان آزادی که ، باشند پذيرا
 چنين کسی اگر و باشد داشته وجود شهروندان عموم ،برای

 نيست روراست خود با اوأل: دارد،ميگويند بيان را خواستی
  ميخواهند زور به دوستان از دسته اين.  است رياکار ودومأ
 را انديشدن حق سرکوب با که دارند قصدی چنين و سازند مقرر
 چنين آنها.  بينديشند کارگران مثل همه تا بگيرند ديگران از

 برای را حقی چنين نبايد، پيروز کارگر طبقه که ميکنند تصور
 آنها ، شود قائل آن به وابسته ونيروهای داران سرمايه

 زبان بر و بينديشد کارگران همانند خواهند می ازسرمايداران
 نيز قدرت در کارگر طبقه آرزوی اگر حتی که چيزی.  رانند
 همان به آدميان فکر“   که چرا.  نيست شدنی یعمل ، باشد
 چنين که وقتی) . 2(” يشان ها ذائقه که است گوناگون اندازه
 اينکار با ما آيا.  ميباشد مقدور کاری چنين چگونه است

 حاصل ميتواند متنوع عقايد برخورد از راکه نظری شکوفائی
 ديگران به را عقايدمان کاری چنين با ما آيا ؟ نميکنيم خفه ، آيد

 بر و بينديشند ما مثل که نميخواهيم آنها از و  نميکنيم تحميل
 به که نميخواهيم عمومی ذهن از کاری چنين آيابا. آورند زبان

 گل از مارکس کارل قول به و باشد؟ داشته وجود واحدی شيوه
  حزب راکه روشی ببويد؟ بنفشه گل همانند نميخواهيم سرخ

 همين قدرت کسب از پس آنها. يدکن نگاه کرد عملی  بلشويک
 تجارب يابند؟آيا دست هدفشان به آياتوانستند. گرفتند رابکار شيوه
 فکر که و ه بود اين تالششان نهايت که ايدئولوژيک های دولت

 کافی مان برای ، کنند تحميل جامعه کل به را خود انديشه و
  ؟ نيست
 محدود نبايد ای جامعه هيچ در  بيان آزادی مقدس حق رو اين از

 حکومت(رسيدگان قدرت به برای تنها نه واين.  باشد
 از ونبايد است نيزصادق شوندگان حکومت برای بلکه)کنندگان

 اختيار در تريبون شوندگان اگرحکومت که داشت ترسی آن
 را شان رفته دست از قدرت  ،ميتوانند  باشند داشته

 دارد آن زا گردد،نشان عملی چيزی چنين اگر حتی.بازگردانند
 ندارند را کردن حکومت صالحيت کنندگان حکومت که

 دمکراتيک و آزاد ای جامعه سازماندهی هدف اگر بنابراين.
 کرد موکول فرداها فردای به آنرا نبايد.  انسانهاست تمام برای
 و کارگران برای آزادی اول مرحله در که ، پنداشت وچنين

 اين که وقتی. نهاانسا تمام برای دوم مرحله ودر زحمتکشان
 بورژوازی های وبادولت بورژوازی درجوامع  موضوع
 ما موردنظر جامعه در پس.است يافته تحقق  ای ،تااندازه

 همه بطور و ساخت متحقق آنرا توان می نيز) سوسياليستی(
 . کرد برقرار تر تروکامل جانبه
 برای تنها ، کارگران رسيدن قدرت به از پس که تصور اين

 طيف اقشارو ديگر برای و  بدانيم مجاز را بيان آزادی کارگران
 ،  نشماريم مجاز را چيزی دارندچنين وجود جامعه در که های
 از را آوردن برزبان و انديشيدن  حق ما که دارد آن از نشان

 را مسيری چنين وبلشويکها لنين اگر.  کنيم می سلب ديگران
 به آنرا و.  کنيم ارتکر  را آنها رفته راه نبايد ما ، کردند طی

 بدهيم ربط کارگری دولت به و کنيم وصل مارکس نظرات
 شکست تجربه يک ، شد عملی اکتبر انقالب از پس که ،چيزی
 همين توان می را شکست اين های علت از يکی ،و است خورده
 راه ما کالم يک در و.   برد نام ای توده اراده به کردن پشت
  ، رفت نخواهيم را آنها رفته
  .  خطاست کردن تجربه را تجربه

  
  5/1/2010         1388/آبان/15            

  
   ------------------------------------------------------  
 
 از/مقدم شادی بهروز نوشته/بيان وآزادی مارکسيسم – ازمقاله-1

 . کمونيست مبارزان سايت
 آزاد حکومت يک گفتاردر آزادی پندارو آزادی کتاب از -2
  پور آرين سيروس ترجمه/ اسپنوزا باروخ نوشته/
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  روی راست يا“آزاد و دمکرات“ِ حکومت اتوپی
  

  )خوشکدامن رحمت رفيق نوشتۀ درجواب(      
  

  بهروزشادی مقدم                    
 
  
ديکتاتوری پرولتاريا محروميت هايی از لحاظ َازادی برای ”

اََنها را ما بايد .مارگران وسرمايه داران قائل ميشودستمگران،استث
مقاومت َانها .سرکوب نمائيم تا بشراز قيد بردگی مزدوری رهايی يابد

بديهی است هرجاسرکوبی واعمال قهروجود .درهم شکسته شود“قهرا
دولت وانقالب /لنين “ .دمکراسی نيست.دارد درَانجا َازادی نيست 

 548صفحه 
درباره آزادی “ من  درمطلبی تحت عنوانرفيق  رحمت خوشکدا

 : که دربعضی سايت هاَامده است،ابتداباَاوردن پاراگراف زير)1(”بيان
چنين بنظرميرسد ،که آزادی بيان و انديشه در شرايط کنونی و با ”

توجه به تجارب جنبش کارگری و کمونيستی، ديگر چيزی ست بر 
و جامعه ای را همگان واضح و آشکار ،که بدون آن هيچ حکومتی 

و هر گرايشی که چنين نينديشد و خود . نميتوان دمکرات و آزاد دانست
اوأل هيچگاه :را عقل سليم بداند وبخواهد آن را به ديگران  تحميل کند 

دومأ آدميان را وادار ميکند،آنطورکه . به اين هدف نائل نخواهد شد
ند انديشه ديگری ميانديشند بر زبان نياورند وآنچه را که بر زبان ميآور

اين چنين انديشيدن و چنين قصدی داشتن از سوی هرکسی ، .باشد
 “ .بسيار نادرست و خطاست 

البد حکومت (وسپس باتوضيحاتی درمورد حکومت مورد نظر خود 
وتشريح َازادی بيان ونقل قولی ازمن در رابطه بابحث !) کارگری

که طرح مسائل َازادی بيان ،مسائلی رااز ديدگاه خود مطرح کرده ،
فوق و برخوردش به نظر من ومواضع خود رفيق رحمت در نوشته 
های قبليش نشان ميدهد که منظورش از حکومت َاينده و انتظاراتی که 
از َان بايد دارد ، غير حکومت کارگری،حکومت ديگری نميتواند 

بادرنظر گرفتن اين فرض بايد گفت که نظرات و مواضع رفيق .باشد
حکومت کارگری وبحث َازادی در اين نوشته غلط  رحمت در مورد

وبا مارکسيسم ومواضع َان نميخواندوبدتر َانکه سمت وسوی اين 
 :نوشته

تئوری (نفی ،برگشت و تجديد نظر از يکی از ارکان های مارکسيسم  –
 :است)وعمل ديکتاتوری پرولتاريا

ن اين تصور که پس از به قدرت رسيدن کارگران ،تنها برای کارگرا”
آزادی بيان را مجاز بدانيم و برای ديگر اقشارو طيف های که در 
جامعه وجود دارندچنين چيزی را مجاز نشماريم ، نشان از آن دارد که 

اگر . ما حق  انديشيدن و برزبان آوردن را از ديگران سلب می کنيم 
لنين وبلشويکها چنين مسيری را طی کردند ، ما نبايد راه رفته آنها را  

و آنرا به نظرات مارکس وصل کنيم و به دولت کارگری . ار کنيم تکر
ربط بدهيم ، چيزی که پس از انقالب اکتبر عملی شد ، يک تجربه 
شکست خورده است ، و يکی از علت های اين شکست را ميتوان 

و در يک کالم ما راه رفته . همين پشت کردن به اراده توده ای نام برد 
 “. تجربه را تجربه کردن خطاست آنها رانخواهيم رفت ، 

 : ترس از به خطر افتادن  َازادی بورژواها  - 
اين دسته از دوستان به زور ميخواهند  مقرر سازند و چنين قصدی ”

دارند که با سرکوب حق انديشدن را از ديگران بگيرند تا همه مثل 
آنها چنين تصور ميکنند که طبقه کارگر پيروز . کارگران بينديشند 

ايد،چنين حقی را برای سرمايه داران ونيروهای وابسته به آن قائل نب
شود ،آنها ازسرمايه داران ميخواهند همانند کارگران بينديشد و بر 

چيزی که حتی اگر آرزوی طبقه کارگر در قدرت نيز باشد .زبان رانند 
 “ .، عملی شدنی نيست 

ۀ مبارزۀ رد و در واقع نفی بزرگترين دستاورد مارکسيسم درعرص - 
صبقاتی ،يعنی استقرار حکومت سوسياليستی و برپايی دولت پرولتری 

 :، و اتخاذ سياست های ناظر بر َان وديکتاتوری حاکم برَان

اگر لنين وبلشويکها چنين مسيری را طی کردند ، ما نبايد راه رفته ”
و آنرا به نظرات مارکس وصل کنيم و به دولت . آنها را  تکرار کنيم 

ربط بدهيم ،چيزی که پس از انقالب اکتبر عملی شد ، يک  کارگری
تجربه شکست خورده است ، و يکی از علت های اين شکست را 

و در يک کالم ما . ميتوان همين پشت کردن به اراده توده ای نام برد 
 “ . راه رفته آنها را نخواهيم رفت ، تجربه را تجربه کردن خطاست 

و حکومت “ ديکتاتوری پرولتاريا”وتز انکاراين امرمهم که ايده  - 
کارگری،وحکومت برخاسته از انقالب اکتبر روسيه  ازنظرات 
مارکس گرفته شده  وبه مارکسيسم مربوط است ، نه اينکه رفيق 

 : رحمت نوشته است
و آنرا به نظرات مارکس . ما نبايد راه رفته آنها را  تکرار کنيم ” 

 “.هيموصل کنيم و به دولت کارگری ربط بد
تازه اگر ايشان لنين را با مارکس وصل نکند، با وصل بودن نظر  - 

 :انگلس با لنين چکار خواهد کرد ، که انگلس گفته است 
نياز پرولتاريا به دولت از نظر مصالح َازادی نبوده بلکه برای “ 

سرکوب مخالفين خويش است وهنگاميکه از وجود َازادی ميتوان سخن 
 “.لت هم وجود نخواهد داشت گفت  َانگاه ديگر دو

دولت هايی ازنوع “ سوسيال دمکراتيک وار”راست  روانه است و  - 
 :حکومت  های بورژوايی  موجود در اروپا را تبليغ ميکند

بنابراين اگر هدف سازماندهی جامعه ای آزاد و دمکراتيک برای تمام ”
اشت ، که نبايد آنرا به فردای فرداها موکول کرد وچنين پند.انسانهاست 

در مرحله اول آزادی برای کارگران و زحمتکشان ودر مرحله دوم 
وقتی که اين موضوع  درجوامع بورژوازی .برای تمام انسانها 

پس در جامعه .وبادولت های بورژوازی ،تااندازه ای  تحقق يافته است
نيز می توان آنرا متحقق ساخت و بطور ) سوسياليستی(موردنظر ما 

 “.امل تر برقرار کرد همه جانبه تروک
دولت های “مقايسه  کردن  حکومت  کارگری اکتبر با –

وعلت شکست اين انقالب را از زاويه ندادن َازادی بيان “ايدئولوژيک
 :به بورژواها ديدن

آنها پس از کسب .روشی راکه حزب  بلشويک  عملی کرد نگاه کنيد”
ان دست يابند؟آيا آياتوانستند به هدفش.قدرت همين شيوه رابکار گرفتند 

تجارب دولت های ايدئولوژيک که نهايت تالششان اين بوده و که فکر 
 ”و انديشه خود را به کل جامعه تحميل کنند ، برای مان کافی نيست ؟ 

درنهايت  تجربه و دستاورد انقالب  اکتبر را دور انداختن ونفی  - 
 :کردنرا تجويز ) …بورژوايی  و توده ای و(کردن  وحکومتی  ديگر

چيزی که پس از انقالب اکتبر عملی شد ، يک تجربه شکست خورده ”
است ، و يکی از علت های اين شکست را ميتوان همين پشت کردن به 

و در يک کالم ما راه رفته آنها را نخواهيم . اراده توده ای نام برد 
 “ . رفت ، تجربه را تجربه کردن خطاست 
خود به خود واز همان ابتدا به گفتن وَاوردن  نام حکومت کارگری 

است که رفيق “ دمکرات و آزاد“ معنای ردو نفی هرگونه شعار
حکومت کارگری جامعۀ َازاد به معنای کامل نيست و .خواهان َان است

طبقۀ (چون َازادی ازبخشی ازجامعه .همۀ انسانها درَان َازاد نيستند
واقع مقولۀ َازادی گرفته ميشود واينجا در ) بورژواونمايندگان فکری َان

برای کارگران وتهيدستان وبه ضد خود برای بورژوازها تبديل ميشود 
دمکراسی .و دمکراتيک هم نيست،چون ديکتاتوری رااعمال ميکند

وَازادی اين حکومت  فقط برای طبقات محروم جامعه است که  قيام 
يعنی برای کارگران و .کرده وحکومت خود را بنياد نهاده اند 

 . ن زحمتکشا
 :وقتی رفيق  رحمت خوشکدامن مينويسد 

اما واقعيات سرسختندو نشان از آن دارند که هنوز هم متاسفانه خيلی ”
ها ،در جنبش چپ ما به اين اصل ابتدائی بی اعتقادند و يا آنرا با قيد و 

آنها چنين اعتقادی دارند ، که برای آزادی بی . شرط های پذيرا هستند 
ا قبل از به قدرت رسيدن طبقه کارگر مبارزه قيد و شرط می توان ت

ولی از فردای به قدرت رسيدن کارگران ديگرنمی توان آزادی . کرد 
 “.بی قيدو شرط رابرای عموم شهروندان جامعه برسميت شناخت

به اين اصل اساسی توجه ندارد که درجامعه سوسياليستی  هنوز طبقات 
با ديکته کردن سياست ها و ) نماينده طبقۀ کارگر(ازبين نرفته و دولتی

مجبوراست وبايست نقص َازادی )بورژواها(فرامينش برطبقۀ ديگر
 .انسانی رادرجامعه اعمال کند
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َازادی بيان و “ عدم توجه به موارد فوق  وذکر کلياتی در مورد
باعث ميشود که ” دمکرات و آزاد “ و حکومت  و جامعۀ “انديشه

های موجود در جوامع طبقاتی  رفيق رحمت  تمام حکومت ها و دولت
که نمايندگی طبقات مشخص اجتماعی را دارا هستند وازمنافع 
،َازادی،انديشه و دمکراسی  طبقۀ خاصی دفاع ميکنند،حکومت 
کارگری هم همينطور ،را ناديده بگيردوبه اتوپيسم روی َاورد 

 . وحکومتی َانچنانی را که متناقض با ديگر نظراتش است ، تبليغ کند
به فرض .دارد همين جايک سئوال از رفيق خوشکدامن بکنمجا

استقرارحکومت مورد نظرش ،َايا به حزب اللهی عمامه به سر وقرَان 
در دست که از توده هاست و قمه در زير عبايش قايم کرده و باداشتن 
پروندۀ مشخص و معلومی درطی سه دهه جنايت فاشيستی  درايران و 

شکار است وهمچون  جريانی جانی و جهان ماهيتشان بر همگان َا
خطرناک که بايد ممنوع وسرکوب شوند، اجازه َازادی بيان داده 

 ميشود؟
باتوجه به نظرات ايشان درباب َازادی بی قيد وشرط بيان بايد جواب 

درَان صورت مطمئن باشيد حتی دولت های َازاد .َاری باشد 
که نگران َازادی  وبورژوايی  مورد عالقه شماو بورژواهای ايرانی هم

بيانشان هستيد،به اين حکومت تان روی خوش نشان 
نخواهندداد،کارگران  وتهيدستانی که ازاين حکومت سياه اسالمی 

وافکار عمومی دنيا . وحزب  اهللا اش زجر ها ديده اند، جای خود دارد
هم که دهه ها است ناظر وحشی گری ها وجنايت اسالم هستند ،به اين 

داده شده اش ، خواهند “ َازادی بيان  وانديشۀ“ و! حکومت کارگری 
 .خنديد

مواضع مندرج در نوشتۀ رفيق خوشکدامن هم اتوپيک است و هم 
با اتوپيسم های کودکانه  درعالم سياست هيچ کاری .راست روانه

حيف است رفيق  .نميتوان کرد،اما در مقابل راست روی ها بايد ايستاد
ياد لنين گرامی باد “اشت های خوبرحمت خوشکدامن، نويسندۀ يادد

مسيری که ميرويد سراشيبی است مواظب ! آقای شالگونی “ و“ !
 .چنين نظرات و مواضعی داشته باشد“! باشيد 

 : درپايان  نقل قولی  از لنين در ارتباط با اين بحث مياورم
واماديکتاتوری پرولتاريايعنی متشکل کردن پيش َاهنگ ستمکشان ”

مه برای سرکوب ستمگران نميتواندبطور ساده فقط بصورت طبقۀ حاک
همراه بابسط عظيم دمکراتيسم  که برای .به بسط دمکراسی منتج گردد

نخستين بار دموکراتيسم برای توانگران نبوده بلکه دموکراتيسم برای 
تهيدستان ومردم است ،ديکتاتوری پرولتاريامحروميت هايی از لحاظ 

اََنها .ران وسرمايه داران قائل ميشودَازادی برای ستمگران،استثمارگ
راما بايد سرکوب نمائيم تا بشراز قيد بردگی مزدوری رهايی 

بديهی است هرجاسرکوبی .درهم شکسته شود“مقاومت َانها قهرا.يابد
 .دمکراسی نيست.واعمال قهروجود دارد درَانجا َازادی نيست 

يان داشته انگلس در نامۀ خود به ببل اين نکته را بطرز درخشانی ب
نياز پرولتاريا به دولت “ وبطوری که خواننده بياد دارد گفته است که 

از نظر مصالح َازادی نبوده بلکه ببرای سرکوب مخالفين خويش است 
وهنگاميکه از وجود َازادی ميتوان سخن گفت  َانگاه ديگر دولت هم 

 .وجود نخواهد داشت 
ی يعنی مستثنأ دموکراسی برای اکثريت عظيم مردم وسرکوب قهر

اين است َان تغير  –داشتن استثمارگران وستمگران مردم از دمکراسی 
تنها در . شکل دمکراسی به هنگام گذار از سرمايه داری به کمونيسم
درهم “ جامعۀ کمونيستی  هنگاميکه مقاومت سرمايه داران ديگر قطعا
يعنی (شکسته است، سرمايه داران از بين رفته اند وطبقات وجود ندارد

بين افراد جامعه از لحاظ مناسبات َانان  با وسائل اجتمااعی توليد فرقی 
دولت ناپديد ميگرددو از وجود َازادی ميتوان ”تنها در َان هنگام )نيست

 “ .سخن گفت 
 548دولت وانقالب صفحه /لنين 
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 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.com 

  
  تلويزيون برابری ايميل 

info@tvbarabari.com 
  

  عليه ستم جنسی 
http://rahekaregar.com/feminism 

 
 راه کارگر خبری

http://rahekaregar.com/news  
 

       66851310 – 40 – 49 تلفن
  -------------------------------- --  
 

مواضع عمومی سازمان  :توجه 
ها، مصوبات واسناد  بيانيه ما در

با امضای نهادهای سازمان طرح 
  .شوندمي
مقاالت با امضای فردی و يا  

 مصاحبه هامطالب مطروحه در 
 . لزوما مواضع سازمان ما نيستند



15 
 

  )١(  ؟ بدون کسب قدرت -تغيير جهان   
  

تغيير جهان بدون کسب قدرت، معنای امروزين 
  جان هالووی: انقالب

 
  فيل هرس
  نسرين ابراهيمی :برگردان

  
 

است، نه به  هاى اين آتاب سودمندى ايدهبحث در باره
لشگری از هواخواهان   این سبب که جان هالووی 

های وی در شيفته دارد، بلکه به خاطر بسياری از ایده
-خواهانهپيوند با تغيير بنيادی جامعه که در جنبش عدالت
  .ی جهانی و جنبش جهانی ضد جنگ رواج دارند

ى نفی کسب قدرت، اخيرأ توسط فرمانده نظریه          
این . ها رواج عمومی یافته استمارکوس رهبر زاپاتيست

هاى او گنگ و ناروشن چون بسياری از گفتهسخن،  هم
، که مردم بومی در  EZLNی رواج این ایده در جبهه. است
کند، از اين اى کوچک از مکزیک را  نمایندگی میگوشه

تواند قدرت را به دست اين جبهه احتماال نمی روست آه
با اين همه، ایده . آم به تنهايى چنين آندگيرد، و يا دست

ى دگرگونى انقالبی روابط اجتماعی بدون تصرف اوليه
  ) ١١ص. (ى درازى داردقدرت، پيشينه

که هالووی به آرای ترونتی و آنتونيو با وجود این       
های اتونوم ایتاليايى، یاننگری، بانيان فكرِى  جر

های اصلی او انتقادهای معينی دارد، اما استدالل
در محيط کار با :  ها  نشات گرفته استمستقيمأ از آن

قدرت روسا مقابله نکن، از آن فاصله بگير؛ فضاهاى 
مستقل از روسا، مستقل از دولت  ،مستقل خلق آن

ه و ستيز هر چند اين البته به معنای مبارز. داریسرمایه
هاى عريض و طويل احزاب است، اما تشابهی با دستگاه

  .سياسی، و یا کسب قدرت دولتی ندارد
های خود برخى نکاتی را که هالووی در استدالل          
هاى رادیکال بسيار رایج کند، امروزه درجنبشطرح می

-است؛ نكاتى آه قلب استراتژی انقالبی را نشانه مى
هاى او  مارکسيسم آماج اصلى جدلگيرند، و آشكارا 

  .انقالبی است
هر چند بازخوانى آتابى نظير آتاب هالوى،           

های طوالنی است تا خوانندگان مستلزم آوردن نقل قول
-ى آن داورى آنند؛ اما براى پيشخود بتوانند در باره

                                                    :           گويمهای کليدی او را باز مىجا استداللدستى، من اين
های ها و مارکسيستهدف استراتژیک رفرميست )١

انقالبی هر دو تسخير حكومت و قدرت دولتى است؛ اما 
این یک دام است، چرا که دولت به طور گریز ناپذیری یک 

ِ  معمول . (ساختار استبدادی اقتدارگرا است باتالق
  ) آنارشيسم

ولت کانون قدرت نيست؛ جايى که قدرت در آن  د) ٢ 
. داری استنهفته است، روابط اجتماعی سرمایه

های ارتدکس چيرگىِ  سفت و سخت روابط مارکسيست
-بينند  و از آناجتماعی سرمایه داری بر دولت را نمی

جايی که روابط اجتماعی معطوف به قدرت برجای باقی 
  .آندندآى ايجاد مىماند، تسخير دولت تنها تغيير امی
تواند از طریق داری فقط میروابط اجتماعی سرمایه) ٣

هاى اجتماعىِ  بديل تغيير آند که به وسيله خود  آنش
  .شونددیدگان در آوران  مقاومت و مبارزه آفريده میستم
 وارگی کاال و بازتوليد آنى نظری این بحث، بتشالوده )۴

" شيی"تار و یا یک مناسبات اجتماعی، یک ساخ. است
" گرىوارهبت"ای است که در فرآیند نيست، بلکه رابطه

)(fetishization اما این بازتوليد . شودروزانه  بازتوليد می
توان با ايستادگى از طریق خودی نيست و میبهخود
  .هاى اجتماعىِ  بديل آن را مختل آردآنش

" م عل"ادعای انگلس و دیگران که مارکسيسم یک  ) ۵
خودی یک کارکرد اقتدارگرایانه به است  به طور خودبه

هستند " آگاه"هايی که آورد؛ ستمديدگان به آنوجود می
هايی که آگاهی کاذب دارند و آن) پيشاهنگ، حزب(
آمد قهرى این دیدگاه، پى.  شوندتقسيم  مى)  هاتوده(

حتا . گرایانه استآموزآننده  و جانشينآردارى دست
ى ناراست و گرامشی نيز نتوانستند از این ورطهلوکاچ 
  . بگريزند

چه هيچ  تضمينی برای پایان خوش وجود ندارد؛  آن)  ۶
 پذیر است، نقد منفی و مقاومت است، و نتيجهکه امکان

  .را خواهيم دید
  
  " گر اميدویران"دولت  

  رزا لوکزامبورگ
 
ار چه ها و استثمى بدبختیبرای پایان بخشيدن به همه" 

از طریق : ای در دست داریمپاسخ آماده...  توان کرد؟ می
کار را انجام دهيد؛ به یک حزب سياسی دولت این 

بپيوندید، به حزب کمک آنيد تا در کسب قدرت دولتی 
یا اگر نسبت . پيروز شود، و از این راه  کشور را تغيير دهيد

 توان به دستهاى پارلمانى میچه که به شيوهبه آن
گين، و دودل هستيد؛ آورد، بيش از پيش ناشكيب، خشم

به یک تشکيالت انقالبی بپيوندید، به تسخير قدرت دولتی 
آميز، و سپس آميز و یا غيرمسالمتهاى  مسالمتاز راه

  .استفاده از دولت انقالبی برای تغيير جامعه يارى آنيد
 ارهواین مدل! دنيا را از طریق دولت تغيير دهيد          

)paradigm (  برای بيش از یک قرن بر انديشه انقالبى
انقالب یا "صد سال پيش، بحث . چيرگى داشته است

بين رزا لوکزامبورگ و ادوارد برنشتاین واژگانى را " اصالح
تر قرن ورزى در باب انقالب را در بيشبنياد نهاد آه انديشه

عمق اختالف نظرها، ... بيستم زير سيطره خود داشت
هر دو : کته اساسی مورد توافق را پوشيده نگه داشتن
عنوان جایگاه مسلط متمرکز شدند که یافت، بر دولت بهره

هالووی، ..." (توان تغيير داداز طریق آن جامعه را می
  )١٢ص

                                     :اما این یک دام بوده است ، زيرا  
تر از یک قرن ى دولت برای بيشوارهاگر چه مدل"         

رفت، گونه که قرن پيش مىحامل اميد بود، اما همان
بيش از  صد سال ... از پيش به قاتل اميد تبدیل شد بيش

است آه شور وشوق انقالبی جوانان، به ساختن حزب و 
یا به آموزش تيراندازی سالح استحاله يافته است؛ بيش 

د سال است آه روياهاى آنانى آه خواستار دنيايی از ص
ى انسان بودند، بوروکراتيزه و ميليتاریزه در خور و شايسته

ها تمامًا با هدف پيروزی در آسب قدرت این. شده است
تواند به اش میدولتی بوده است که بعدها هيأت حاکمه

نسبت به  جنبشی متهم شود که او را بر " آارىخيانت"
به جای عطف توجه به ...  رت برنشانده استمسند قد

آارى، چه بسا ما نيازمنِد تأمل در توضيح این همه خيانت
توان از طریق تصرف اين باور هستيم که اجتماع را می

  )١٢ص " (.قدرت دولتی دگرگون کرد
  

  چه اشتباه نظری در پشت این دام نهفته است؟ 
نگاه ] مهای انقالبی الهام گرفته از مارکسيسجنبش"[

. اندابزارگرایانه نسبت به سرشت بورژوايى دولت داشته
ای در چون وسيلهها به طور مشخص دولت را همآن

، آه بر "ابزار"مفهوم  . انددار نگريستهاختيار طبقه سرمایه
دار داللت دارد، یک ی ميان دولت و طبقه سرمایهرابطه

ر  داعامل خارجی است؛ مثل  یک چکش، طبقه سرمایه
که برد، در حالیدولت را در جهت منافع خود به کار می

پس از انقالب،  توسط طبقه کارگر و  در جهت منافع آن 
چنين دیدگاهی، شايد ناخودآگاه، . شوداستفاده  می

جدايی یا استقالل دولت از محيط اجتماعی را بازتوليد 
هاى انقالبی گاه سياستنقد اين نگرش آغاز. کندمی
کند؛ آن را از واره میاین دیدگاه دولت را بت... است
- جدا مى -که دولت را فرا گرفته -ی روابط قدرت شبکه
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اشتباه جنبش انقالبی مارکسيستی نه انكار ... آند
ی سرشت بورژوايى دولت، بلکه درک نادرست از درجه

داری های روابط اجتماعی سرمایهادغام دولت در شبکه
  )١۵ص" (.بوده است

 باری را براى جنبشآمدهاى فاجعهاین دیدگاه پى          
  :زندرقم مى
-نفی سرمایه"چه که در آغاز منفی بود یعنی آن"         
) ی قدرتی نهاد، سازندهسازنده(به چيز مثبتی  " داری

آغاز چيرگى بر قدرت به ناگزير به استقرار خوِد . تبدیل شد
، زبان، منطق، و )initiates(آموزان ره. قدرت تحول يافت

ها چگونگى آاربرد بينند؛ آنمحاسبات قدرت را آموزش مى
سر با آموزند، آه يكهاى علوم اجتماعی را مىمقوله

  )١۵٣ص" (.اندى قدرت تكوين يافتهوسوسه
جا از هالووى آورده شد، راستاى چه تا اينآن          

هاى نبهاستدالل او در باب دولت است و ما در ادامه به ج
جا انتقاد به هر رو، تا اين.  معينی  از آن خواهيم پرداخت

وی از مارکسيسم انقالبی بسيار رادیکال است و 
- های زیادی را در مورد سرشت جامعه سرمایهپرسش

- شرح زير مى. کندداری و چگونگی تغيير آن مطرح می
هاى چون درنگى بر دیدگاه هالووی، برخى نكتهتواند هم
  .    را به ميان آورد مقدماتی

دهد داند اما اهميتى نمىاوأل، هالووی گرچه می         
که مارکسيسم انقالبی نه برای تسخير دولت بورژوايى 

برای وی دولت، . آندشكستن آن پيكار مىآه در هم
ى غيرقابل تغيير، که انواع روابط دولت است؛ یک مقوله

-د يافت شوند، بهتوانناجتماعى را آه در چارچوب آن مى
اي است آه انتقاد او به گونه. آندسختى محدود مى

. لنين هرگز نوشته نشده است" دولت و انقالب"گويى 
اما مفهوم مارآسيستى انقالب  این نيست که طبقه 

سادگی آن را با دولت شکند و بهکارگر دولت را در هم می
کند، و از اين راه دگرگونى گزین میکارگری جای

ِ" دولت"درک ما از . تواند متحقق شودماعى مىاجت
سامانى دموکراتيک آارگرى سوسياليستى، همان خود

ترديد ما مخالف بى.  هاست، نه دیکتاتوری حزبتوده
  ). یا بایستی چنين باشيم(انحصارگرى هر حزبى هستيم 

طور غير قابل درکی چندین بار به هالووى به          
شك کمون بى. دهدرجاع میى کمون پاریس انمونه

لنين در . بود" دولت وانقالب"بخش لنين در پاریس الهام
اش را بر ُمدلل کرد که بنيان انديشه"  دولِت کمون"مورد 
با این  دريافت که روابط اجتماعی، . افكنده استآن پى

مستقيمأ و بالفاصله در فرآيند انقالب سوسياليستی، و 
و يا آغاز به تغيير  -يابندول مىراه و توأمان با آن، تحهم
آم در دست. آنند؛ و نه صرفًا از طریق تغيير دولتمى

های آه تودهداری بدون آنکشورهای پيشرفته سرمایه
کنترل   -ى بسيار کوتاهییا در فاصله - زمان مردم هم

ها را در دست ها، ادارات و شرکتدموکراتيک کارخانه
ماعی مورد نياز برای بگيرند، تصور ميزان بسيج اجت

درک ما از . داری ناممکن استبرانداختن دولت سرمایه
دولت و استفاده از آن در " تسخير"انقالب، به سادگی، 
) آهنه(ی همان ایده - ها نيستجهت منافع توده

سوسيال دموآراتيك؛ بدیل ما ُخرد کردن قدرت دولتی 
ه ها در یک خيزش بزرگ اجتماعی، دموکراتيزتوسط توده

کردن قدرت، و حکومت کردن از طریق نهادهای قدرت 
  .خودشان است

دولت در " ُمحاط شدن"جا که به بحث هالووی تا آن         
-گردد، درست اما تكداری باز مىروابط اجتماعی سرمایه

ی روابط اجتماعی دولت تنها در شبکه. سويه است
ز داری نيمدفون نشده است، بلکه برای کارکرد سرمایه

- دولت جايى است که بسيارى از تصميم. حياتى است
و . یابدهای اساسی و استراتژیک در آن تمرکز میگيری

سازوکار اساسی دفاعی عليه  دگرگونى بنيادى روابط 
  .روداجتماعی به شمار می

استدالل هالووی اساسأ این است که در صورت           
اری پابرجا دگرى و سرمایهوجود هر نوع  دولت،  ستم

- توان بهغيرمنطقی بودن این استدالل را مى. مانندمی

بندى ُبرد بحث، عبارتبگذارید براى پيش. آسانى دريافت
ی دولت سنتی مارکسيسم انقالبى را تغيير دهيم و ایده

-کارگری را کنار بگذاریم، و اعالم کنيم آه ما خواهان اداره
مردمى ى دسِت تودهی مستقيم امور اجتماعی به

طبيعتأ . اندهستيم که به طور دموکراتيک متشکل شده
هايى قابِل عزل برگزينند؛ جلساتی در ها بایستی مقامآن

چه ها، ادارات و مدارس داشته باشند و برای آنبنگاه
ها ممکن است که به آن. دهند رأی بدهندانجام می

هاى منتخب این مجمع نوعى از مجمع سراسرى و مقام
اگر اين همه . جام وظايف اجرايی نياز داشته باشندبرای ان

-انكار شود، مشکل بتوان تصور کرد که چگونه جامعه مى
گيرى آند ى آارآردهاى اساسى خود تصميمتواند در باره
و (طرز شگفتى هالووی به. ها را عملى نمايدو آن تصميم

ى راجع به هيچ عنصرى از جامعه) شاید زیرکانه
 ى آن گيری یا سازوکار ادارهى تصميموهپساانقالبى، نح

زيرا اگر در اين باره بحث آند، سر از . گويدسخن نمى
اى صحبت از چيزى در خواهد آورد آه بسيار شبيه به گونه

  . از دولت است
این مسأله به تناقض عجيبى در استدالل او منجر           

-براى پيش. شود آه هالووى نسبت به آن نابيناستمى
ُبرد بحث بگذاريد بگوييم آه جوامع پایه زاپاتيستی مدل 
. مطلوبى از تغيير روابط اجتماعی و خودحکومتی هستند

ى مکزیک را خواهيم همهبگذاريد بگوئيم که ما می
اما، اين در طرح هالووى شدنى نيست . کنيم" زاپاتيزه"

يك دولت  -خواهيد در اين فرآيند يك دولت زيرا شما مى
- و بين(ى ملی پس شما گستره. بنا آنيد -تىزاپاتيس
کنيد، و بر سطوح محلى و را از مبارزه خالی می) المللی

انجامد  تواند به اين بيکه تنها مى. شویدويژه متمرکز می
 ".گزارمبسيار از شما سپاس" دار بگوید که طبقه سرمایه

 
  داریبازتوليد روابط اجتماعی سرمایه

 
خود را ابداع کرده ] خاص[های یپردازهالووی عبارت

است که با " قدرت مسلط"داری قدرت سرمایه. است
جریان اجتماعی "باشد، و در تعارض می" قدرت خالق"

در این مورد نباید زیاد به . آوردرا به زانو در می" کنش
قدرت "به " قدرت مسلط" که افتيم، برای آندردسر بی

ى درِت سرمايهشود، براى مثال قتبدیل می" خالق 
، آه "قدرت خالق .  "انباشته عليه خالقيت زندگی کارگر

" تواند با شود، میتعبير می" ضد قدرت"گاه به عنوان 
    . مقابله کند" قدرت مسلط

خالق، مبارزه براى رهايى ظرفيت  -جنبش قدرِت"          
ی سلطه را انداز شکستن چرخهانسانی است، که چشم

 - از طریق تجربه و تمرین رهايى و قدرِتتنها . گشايدمى
 .توان غلبه کردمسلط می -خالق  است، که بر قدرِت

ى کار، مرکز هر نوع مباحثه در پيوند با انقالب پس، مقوله
ماند، تنها اگر نقطه شروع  نه کار مزدی، نه کار باقی می

چون چون کنش باشد، همواره شده، بلکه کار همبت
چنين  عليه قى آه وجود دارد؛  و همخالقيت یا قدرت خال

  )١۵٩ص ( ".کار مزدی باشد و از آن فراتر رود
تواند های زیر میاندازیاین مسأله در چشم          

  :متحقق شود
، روابطی شكل ]سرمایه[عليه -در فرآیند نبرد"          

وار روابط  قدرِت مقابل نيستند که گيرند که تصویر آینهمى
سوى آن نشانه رفته است، مانند روابط رفيقانه،  مبارزه به

گر بستگی، دوست داشتن؛ روابطی آه از پيش نشانهم
... کنيمای هستند آه ما برای آن مبارزه مینوع جامعه

و مبارزه برای آزادی از هم ] داریمبارزه عليه سرمایه[
که مبارزان به این ارتباط آگاه ناپذيرند، حتا زمانیجدايى
ترین مبارزات مطمئنأ خواهانهبا این همه، آزادی. دنباشن
- اين دو را به هم پيوند مى هايى هستند که آگاهانهآن
-نظير مبارزاتی که آگاهانه و از پيش نشان از جامعه. زنند

هاى خود، ها و شكلى آينده دارند؛  مبارزاتى آه در هدف
ن کنند که ایکردهایی را بازتوليد نمیساختارها و عمل
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اى از روابط اند، بلکه گونهها بودهمبارزات درست عليه آن
  )١۵۶ص ." (اندخواهآفرينند آه دلاجتماعى را مى

آند در این زمينه، براى نمونه هالووى اشاره مى          
هايى تدافعی نيستند، ها تنها اقدامآه، تصرف کارخانه

یابد، و میها توليد، تحت کنترل کارگری ادامه که در آنبل
خواه صورت هاى اجتماعى دليابى به هدفبراى دست

اما هالووی به محدوديت دیدگاه چپ نسبت به . گيرندمى
است، " ضد قدرت"و آن چه تمرین " سياسی"چه  آن

  : آند اعتراض مى
 -ضد. قدرت در شأن زندگانى هر روزه است - ضد"           

ها شكل م به آنقدرت در روابطی وجود دارد آه ما ُمدا
. کاریی عشقی، دوستی، رفاقت و همدهيم؛ رابطهمى

ای روشن است که چنين روابطی به دليل سرشت جامعه
کنيم به وسيله قدرت مورد تعرض که ما در آن زندگی می

گيرد، اما هنوز عنصر عشق، دوستی و رفاقت در قرار می
ى پایهمبارزه دائمی ما با قدرت و برای ایجاد مناسبات بر 

- رسميت شناختن متقابل ُحرمت یکشناخت متقابل، به
داری تنها فكر مخالفت با سرمایه. شوديافت مى... دیگر

جويى محض، تنها دیدن دودى است که از برحسب ستيزه
- ها زندگی میهر جا که انسان. خيزدآتشفشان برمى

ستم خود بر تقابل و . وجود دارد) قدرت -ضد(کنند احترام 
در همه . عنوان انسان داللت دارده برای زندگی بهمبارز

کنيم مثل ها زندگی میمسائلی که ما هر روزه با آن
ی جنسی، فرزندان، بيماری، نظام آموزشی، رابطه

ای در جریان چه از اين دست، مبارزهدوستی، فقر و هر آن
نفس و به نحوى شايسته انجام  است که آارها با ِعزِت

  )١٠٨ص " (.شوند
مسلمأ . توان گفتها بسيار میى اين ايدهدر باره          

آمدهاى  ى خشم مداوم عليه پىهالووی در مشاهده
ی دائم عليه اثرات قدرت سرمایه در داری، مبارزهسرمایه

ى هميشگی در ميان مسائل کوچک و بزرگ، و مبارزه
دیدگان برای ساختن روابطى مبتنى بخش بزرگی از ستم

کاران، بر حق ِت متقابل با دوستان، خانواده و همبر حماي
بسياری از . اما این فقط یک سوی قضيه است. است
ها، فرومايگى، حسادت، رقابت، خشونت، نظرىتنگ

هايى که دیگر نژادپرستی، تبعيض جنسی و جنايت
دهد در ميان خود های ستمدیدگان را هدف قرار میبخش
- ى دقيقی را که مینجهَس. دیدگان نيز وجود دارندستم

بردی است که توان بحث کرد،  این موضوع يا پرسش راه
توانند از ، می)دائم و پايدار(گزینآیا روابط اجتماعی جای

. وجود آیندهاى مقاومِت روزانه بهطریق بديل شيوه
کوشد پاسخ مثبت خود به اين پرسش را با هالووی می

وارگی  موجه بتاش بر روی موضوع مانور نظرى ماهرانه
واره شده مطابق نظر وی، روابط اجتماعی بت. جلوه دهد

  :يك فرآيند هستند، و نه يك  ساختار
چون یک فرآیند، آليد تفكر در وارگی همدرك بت"          

-اگر ما بت. ى تغيير جهان بدون کسب قدرت استباره
ى همثابعنوان یک فرآیند رها کنيم، انقالب را بهوارگی را به

-چون پديدههموارگی، فهم بت. ايمخودرهانی ترک گفته
عنوان تغييرجهان  به اى سخت و ُصلب، به درک انقالب به

ناگزير به معنای انجامد؛ و اين بهدیدگان مىنيابت از ستم
تسخير قدرت یک هدف . تمرکز برای کسب قدرت است

را با " از جانب"ی آسب قدرت سياسی است که ایده
که بل" از جانب"آند، انقالبی که نه مىمعنا 

کسب "خودجنبندگى است،  احتياجی ندارد که حتا به 
  )١۵۶ص " (.فکر  کند"  قدرت

ى فاحش ى این استدالل يك ُمغالطهدر ریشه          
چون فرآیند، به این نتايج وارگی همى بتگزاره. وجود دارد

. ستشود که هالووی مدعى ابردی رهنمون نمیراه
  .تری بپردازیمبگذارید به استدالل او با جزئيات بيش

واره شده یک اول، آیا روابط اجتماعی بت          
داری ساختارند یا يك فرآیند؟ روابط اجتماعی سرمایه

قفه بازتوليد شوند، و تا این حد مسلمأ یک بایستی بى
ها در عين حال از پيش اما آن. روندفرآیند به شمار می

اند و تاسيس شده د دارند؛ به طور قطع به وجود آمدهوجو

به (شكنى و فروپاشی روزانه نيستند و در معرض نظم
- همين دليل است که دیدگاه هالووی در مورد بحرانِ  بى

در زیر به آن  -داری اشتباه استثباتى دائمی  سرمایه
هر بار که کارگران بر سر آار خود حاضر ). خواهم پرداخت

داری ، روابط اجتماعی استثمارگرانه سرمایهشوندمى
ها پرداخته شوند؛ البته که آنونبایستی دوباره ساخته

اما این روند  - شوندبازتوليد شده و اگر بخواهيد تکرار می
اگر از زاویه دیگری به . داری استطبيعی بازتوليد سرمایه

داری همه روزه به آن نگاه کنيم، روابط اجتماعی سرمایه
شوند، تهدید ویا مورد پرسش قرار لش گرفته نمیچا

سياسی حاد، برآمد هاى بحرانفقط در دوره. گيرندنمی
- انقالبى و يا پيشاانقالبى است که این چالش رخ مى

ى که هالووی فاقد هر گونه انگارهاز آن جايی. نمايد
-راستى آه بايد در برابر چنين رخسياسی است، به

  .آيداش بند دادهايى زبان
ى ی بحران است که مسألههااما در لحظه          

برای مثال، هالووی به . گيردبر روی ميز قرار مى" قدرت"
چه  ٧-١٩٣۶های کارگران انقالبی در کاتالونيا در سال

ِ  بديل بر بنيان بایستی می گفت؟ روابط اجتماعی
وجود آورید؟ اما اين دقيقأ آن چيزی داری  بهغيرسرمایه

اين را  هر کسی که . ت که از همان آغاز انجام دادنداس
. با آن واقعه آشنايی گذرا داشته باشد، پی  خواهد برد

ی دهقانان ها اشتراکی شدند، زمين به وسيلهشرکت
نظام مردمىِ  اداره  - ى اصلى يك بديلمصادره شد، و مايه

ى آن در خطوط عمده - هاها وتعاونىی  کميتهآردن بر پایه
و در  ٣-١٩٧١طور در شيلى همين.  شدده توانست دي

توان ذآر هاى بسيار ديگرى را مى؛ و نمونه۵-١٩٧۴پرتغال 
-ها، تودهاما چه اتفاقی افتاد؟ در هر یک از این نمونه. آرد

قادر نشد که قدرت سياسی در " پيشاهنگ"ی انقالبی 
و . را در دست گرفته و تحکيم  بخشد) دولت(سطح ملی 

ناك آمدهاى خونين و هولدر اسپانيا و شيلی با پىها آن
ی هاایده. شکست خوردند، ایزوله شده و از پاى درآمدند

ى سياسى و استراتژيكى، هالووی، با رها آردن گستره
دارى و ساز مبارزه را به نيروهای سرمايهگوِد سرنوشت
سپارد که بی برو برگرد آن را تصرف کرده، مدافعان آن می

  . شوندع دگرگونى انقالبی میو مان
-خواهم شواهدی را آه  بهجا میحال، در این          
چه که در باال گفته نفع ديدگاه هالووى و عليه آنشدت به

ای آه اخيرأ در ابزرور لندن به مقاله. شده، نشان دهم
چاپ رسيده است، بينش گيرايى از مبارزات مناطق  فقير 

بوليواری در ونزوئالی هوگو چاوز " انقالب"کاراکاس، آانون 
مردم مناطق حاشيه و فقيرنشين در . دهددست مىبه

- شان را در دست میمقياس بسيار بزرگ اداره زندگی
های غدايی برای آب و برق، مدارس، کمک. گيرند

ى امور محلى از هر نظر در دستان ها، و ادارهفقيرترین
ل محلى گفته از قول يك فعا. گيردخود مردم قرار می

خواهيم ما می - خواهيمما حکومت نمی"شده آه 
توان گفت آه اين نوع آيا با اطمينان مى". حکومت باشيم

- از فعاليت دقيقأ همان چيزى است آه که هالووی در باره
  کند؟اش صحبت می
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  )3(نه اعمال رهبری نه خود رهبری 
 

  نقدی بر آرای رفيق تقی روزبه 
     حشمت محسنی                                              

 
 

اين دشواری . بحث با رفيق روزبه براستی کاری است سخت دشوار
ای است که او ¬های پيچيده¬نه به خاطر عدم دريافت مسايل و مقوله

کند بلکه به سبب پريشانی و آشفتگی در بيان موضوعاتی ¬مطرح می
ی اين است که اين آشفتگی در پرسش اصل. شود¬است که ارائه می

های شفاف و روشن او را ¬عرصه بيان، مانعی است که انديشه
پوشاند يا خود بازتاب ذهن مشوشی است که در آن هيچ يک از ¬می

گيرها در نظم، توالی و ¬ها و نتيجه¬ها، استدالل¬ها، مقوله¬مفهوم
م، سلسله مراتب اهميت خود قرار ندارند؛ و به نحو مغشوشی در دل ه

به نظر من آشفتگی زبانی . آيند¬به جای هم و غير الزم در پی هم می
او را بايد در اين جا جستجو کرد که خوِد اين امر، ذهن مشوش او را 

  . سازد¬نهادی می
رفيق روزبه در نگارش مقاله به قول استاد زرين کوب ادب نگارش 

طه های او غالبا از ويرگول  و نق¬کند در نوشته¬را رعايت نمی
او . ها درهم ريخته است¬ها و پاراگراف¬خبری نيست و مرز جمله
های نوشته خود را از هم جدا ¬دهد که کلمه¬حتی به خود زحمت نمی

الوصف من تالش ¬مع. کند و به چشم و سليقه خواننده احترام بگذارد
اگر چه با سختی از طريق جمع کردن نظرات او در جاهای  -کنم ¬می

های اصلی بحث را کانونی کنم و مرزهای تمايز محور -مختلف مقاله
  . ام¬های او را دريافته¬جا که حرف¬خودم را با او روشن سازم تا آن

  
  تقسيم کار در سطح توليد و در سطح اجتماعی

ی قبلی با استناد به مارکس از تقسيم کار و پيامدهايی ¬من در نوشته
نکاتی اشاره  ها دربر داشته به طور خالصه به¬که در زندگی انسان

من در آن جا از جدايی و تقسيم کار فکری از کار جسمی سخن . کردم
سخن گفتن از اين تقسيم کار بدون تعين بخشيدن به اين مفهوم . گفتم

از اين رو تفکيک دو . سازد¬آلود می¬به جای روشنايی آن را مه
تقسيم کار . رود¬سطح از اين تقسيم کار امری ضروری به شمار می

  :توان به دو بخش تقسيم کرد¬را می
  تقسيم کار در سطح توليد  -الف

  .تقسيم کار در سطح جامعه - ب 
در اين . شود¬سطح اول تقسيم کار در خود فرآيند توليد ديده می 

سطح، در خوِد روند توليد، کار از حيث تقسيم فنی و  توليدی به کار 
ن، به عنوان نمونه کار مهندسا. شود¬فکری و جسمی تقسيم می

روند که ¬کارهايی به شمار می... متخصصان فنی، بخش طراحی
در اين جا جدايی کار . ها در توليد تعيين کننده است¬خصلت فکری آن

دهد و تقسيم کار در همين ¬فکری از جسمی در فرآيند توليد رخ می
سطح دوم تقسيم کار از قلمرو توليد فراتر ) 1.(گيرد¬سطح شکل می

کارهای دانشمندان، . کند¬معه تکوين پيدا میرود و در پهنای جا¬می
کارهايی هستند که بيرون از ... وکال، پزشکان، نويسندگان، هنرمندان

ها را بايد جزيی از تقسيم کار در درون ¬سطح توليد وجود دارند و آن
البته تفکيک مطلق کار فکری از جسمی . جامعه به شمار آورد

های کندو و ¬يه خانهماجرای زنبور عسل در تعب. ناممکن است
  .سازد¬ی معمار در کاپيتال به خوبی اين نکته را روشن می¬قصه

تقسيم کار در سطح اول يعنی در روند توليد به پا گيری طبقات ميدان  
های ¬بندی¬و بر بستر و مبنای آن در سطح جامعه گروه. دهد¬می

در سطح اول از تقسيم . کنند¬اجتماعی ديگر امکان ظهور پيدا می
شود، درحالی که در تقسيم کار در ¬ر، درآمدهای اوليه توزيع میکا

شود، يعنی ¬هاى ثانويه تقسيم می¬سطح جامعه درآمد
به سخن .  شوند¬های اجتماعی از آن برخوردار می¬بندی¬گروه

ديگر درآمدی که در سطح اول وجود دارد در سطح دوم بازتوزيع 
  .  شود¬می

ها، روند توليد ¬اعی انساناز پس اين تحول بزرگ در حيات اجتم
گردد، و پيوند ¬به فرآيندی مستقل تبديل می... علم، هنر، و آگاهی

های معينی ارتباط ¬شود، و با ميانجی¬بالواسطه با توليد گسسته می
از اين رو تقسيم کار .  شود¬تواند برقرار می¬ها می¬بين آن

رو تر و پهناورتر از تقسيم کاری است که در قلم¬اجتماعی موسع
و نبايد مرزهای اين دو سطح از مساله را  با يک .  توليد وجود دارد

پرسش مرکزی بحث ما اين است آه ايستار ما در . ديگر مخدوش کرد
قبال اين جدايی چه بايد باشد يا به عبارت ديگر برای اين که، اين 
گسست بين کار فکری و کار جسمی چه در سطح توليد چه در سطح 

  ؟.دت يابند چه بايد کردجامعه دوباره وح
يک سوسياليست طرفدار مارکس، طبيعتا تحت هيچ شرايطی خصلت 

ی معينی از سير و انکشاف آن ¬طبقاتی اين تقسيم کار که در مرحله
دهد؛ و بی درنگ تالش ¬به وجود آمده است را مورد تاييد قرار نمی

کند، در جهت نفی آن فعاليت کند و در راستای وحدت کار فکری ¬می
سوسياليسم بنا به تعريف، نظامی است که از . و جسمی اقدام کند

ها، از طريق ¬های چند ُبعدی در انسان¬طريق پرورش ظرفيت
جا که امکان دارد در راستای ¬ای کردن مسئوليت کارها، تا آن¬دوره

نفی نابرابری در تقسيم کار در توليد و در سطح اجتماعی عمل 
که برای نفی نابرابری اين جا و پرسش مهم اما اين است . کند¬می

کنيم؟ يک سوسياليست ¬اکنون چگونه به سوی آن هدف حرکت می
بر ¬چون يک آنارشيست به طور آنی و در يک چشم ¬تواند هم¬نمی

او برای اين که به اين هدف .  هم زدن، اين تقسيم کار را  نابود کند
مارکس در باره . کند¬دست يابد از مصالح موجود حرکت می

های ساختاری و امکانات فعاليت انسانی سخن نغزی دارد ¬دوديتمح
سازند، ولی نه آن گونه که ¬ها تاريخ را می¬انسان: "گويد¬که می
گزينند، بلکه در ¬خواهند، نه در اوضاع و احوالی که خود بر می¬می

يابند، ¬ها مستقيما خود را در آن می¬اوضاع و احوالی که انسان
ه شده و از گذشته به ارث رسيده ها داد¬اوضاعی که به آن

  ) 2".(است
تواند ¬معنای اين عبارت اين است که انسان در هر شرايط معينی نمی

ساختارهای جامعه . به طور دلخواه به هر کنشی دست بزند
سازند که ناديده ¬هايی را برای کنش انسانی فراهم می¬محدوديت
البته نبايد به  اين حرف. ها پيامدهايی معينی در بر دارد¬گرفتن آن

ها تابع ساختار اند، و به ناگزير و ¬اين معنا فهميده شود که انسان
تاريخ باز . ای برخوردار اند¬صرفا از امکان عملی از قبل تعيين شده

های گوناگونی پيشاروی انسان ¬است و در پيوند با ساختار، راه
 اما. و بنابراين به يک امکان محدود و منحصر نيست. گشوده است

گرايان پيوند وثيقی با ¬دايره امکانات انسان نيز برخالف اراده
به عنوان نمونه شايد در . مختصات ساختار هم اکنون موجود دارد
تر رخ دهد، اما ساختن ¬کشورهای پيرامونی انقالب سريع

حاال . سوسياليسم در اين جوامع دشوارتر از کشورهای پيشرفته است
توان گفت اگر چه ¬تری می¬ديگر اين سخن را با قطعيت بيش

همين . تر نيز امری روشن بوده و راز سر به ُمهری نبوده است¬پيش
دارانه و برقراری يک ¬منطق عينا برای نفی تقسيم کار سرمايه

  . تقسيم کار تابع کمال انسانی صادق است
با اين مقدمه حاال بگذاريد بيبينم رفيق روزبه در باره  تقسيم کار چه 

دهد که نظر او پيرامون ¬هی به نوشته او نشان مینگا. گويد¬می
شرايط زوال آن از چه  -توليد فکر ج -تبيين تقسيم کار ب -الف

ها را ¬کنم آن¬که من تالش می. برد¬های معينی رنج می¬ضعف
  .رديف کنم

  :گويد¬نخست اين که او در باره تقسيم کار می
ر فکری و يدی اگر اين واقعيت را در نظر بگيريم که خود تقسيم کا"

در شکل نهادی شده کنونيش از نتايج و دستاوردهای جامعه طبقاتی 
است، يعنی همان واقعيت و " ها¬بندی انسان¬طبقه"و محصول 

و جهانی غير " جهانی ديگر"شکافی که قرار است در بنا کردن 
طبقاتی ملغی و پژمرده گشته و به جای چنين تقسيم کار 

جتماعی غيرنهادی شده با فرصت و آميزی آن تقسيم کار ا¬اسارت
امکانات انديشيدن و عمل کردن برابر، که ديگر مبين امتياز و سلطه 

شود؛ ¬انسان بر انسان نيست، در اختيار همه جامعه قرار داده می
های ¬آنگاه به معنا و عواقب سنگر گرفتن در پشت اين گونه شکاف

های ¬ی گزاره¬بهها به مثا¬طبقاتی تبديل به امتياز شده و تقديس آن
پايدار، رهايی بخش و سکويی برای نيل به جهانی فارغ از اين 
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های موجود و در حال گذار ، پی ¬ها ، و نه هم چون واقعيت¬شکاف
  ."بريم¬می

دفاع از "و " آميز¬تقسيم کار اسارت"در اين جا تحت پوشش نفی 
ز فرصت و امکانات انديشيدن و عمل کردن برابر، که ديگر مبين امتيا

در جهان ديگر، نقدا چند خرافه " و سلطه انسان بر انسان نيست
شود يا نتايج آن ناديده گرفته ¬نظری در جهان موجود تبليغ می

  : کنم¬من در اين باره به دو نکته اشاره می. شود¬می
بايد توجه داشته باشيم که تقسيم کار فکری و جسمی الزاما  -الف

م کار در شرايط کنونی تا حدود ترديدی نيست که تقسي. طبقاتی نيست
زيادی ُمهر طبقاتی بر جبين دارد، اما هر تقسيم کاری، ضرورتا 

در جوامع ابتدايی تقسيم کار وجود داشت معهذا . خصلت طبقاتی ندارد
يا در شرايط کنونی، تقسيم کار در . از خصلت طبقاتی برخوردار نبود

طبقات شکل سطح توليد به نحو نابرابری وجود دارد که در آن 
کنند؛ اما تقسيم کار اجتماعی به تقسيم کار ¬گيرند و تعين پيدا می¬می

در تقسيم کار اجتماعی . شود¬در سطح توليد منحصر نمی
. توان به طبقات فروکاست¬ها را نمی¬هايی وجود دارند که آن¬گروه

.  آورند¬به عالوه  طبقات از تقسيم کار اوليه و روند توليد سر بر می
های اجتماعی بر اثر توليد مازاد اجتماعی و ¬بندی¬که گروه در حالی

ها را به ¬توان  آن¬کنند که نمی¬در تقسيم کار ثانويه تکوين پيدا می
های اجتماعی را جزء ¬برخی البته اين گروه. طبقات فروکاست

دانند و برخی ديگر بسته به عملکرد، نوع ¬های ميانى می¬اليه
بطه با طبقات و چگونگی دستيابی به درآمد، سابقه تاريخی، نوع را

مثال وکال الزاما در خدمت سرمايه .  بخشند¬ها را تعين می¬شغل آن
ها با توجه به عملکرد، شکل درآمد، سابقه تاريخی، ¬آن. قرار ندارند

توانند به نفع ¬نوع رابطه با طبقات و چگونگی دستيابی به وکالت می
در  60ی ¬روشنفکران دهه يا. طبقات باال يا پايين جهت گيری کنند

ها ژان پل سارتر در راستای منافع مردم ¬فرانسه و گل سرسبد آن
برعکس در دوره کنونی غالب روشنفکران . کردند¬عمل می

و ضديت کوری با هر نوع . اند¬گيری نئوليبرالی اتخاذ کرده¬جهت
اين که هر گروهبندی . دهند¬شهرگرايی از خود نشان می-آرمان

دار متصل شود ¬داری لزوما به طبقه سرمايه¬مايهاجتماعی در سر
توان به ¬معهذا آن چه روشن است نمی. ی قطعی نيست¬ابدا يک داده

طور مستقيم و بی واسطه از سطح توليد و روابط بين طبقات، اين 
بندی کرد و به کارکرد سياسی و يا ¬های اجتماعی را صورت¬اليه

  .ها بی توجهی نمود¬فرهنگی آن
" نهادی شده"زبه در اين عبارت گويا با تقسيم کار رفيق رو -ب

پذيرد و حتی ¬اختالف دارد و به طور ضمنی نوع ديگر آن را می
کند که در نظام آينده اين تقسيم کار وجود دارد، اما ¬بينی می¬پيش

پرسش اين است که در نظام آينده به نهاد وکالت نيازی . نهادينه نيست
اگر اين . ن در آن خبری نيستنداريم يا از انجمن خبرنگارا

ها، در نهادهای جامعه مدنی متشکل نيستند پس در کجا ¬بندی¬گروه
ها در نهاد معينی سرچشمه ¬آيا معضل ما از شرکت آن. هستند
  گيرد يا در ثابت بودن اين شغل و عدم اماکن تغيير آن؟ ¬می

ای پيدا ¬ی گسترده¬ها دامنه¬اين بحث البته  در بين مارکسيست
ه است، و من در اين جا به طور اجمالی نکاتی  را يادآوری کرد
توان به دو رويکرد در اين باره ¬در پيوند با تقسيم کار می. کنم¬می

رويکر اول به لوکاچ تعلق دارد که بر اين باور بود که . اشاره کرد
های اوليه خود، از محو تقسيم کار سخن ¬مارکس در نوشته

خود، نه با تقسيم کار، بلکه با خصلت  گويد؛ اما در دوران بلوغ¬می
رويکرد . ورزيده است¬آن مخالفت " ی¬اثرات ستمگرانه"طبقاتی و 

کند که بر اين ¬دوم را شاگرد لوکاچ، استفان مزاروش نمايندگی می
مارکس تا پايان عمر اين اعتقاد راسخ را داشت که :"اعتقاد است که

ه در بعضی از تقسيم کار به طور کامل و در تماميت خود و ن
". دارد ستمگرانه و توانفرساست" اصالح"هايش که نياز به ¬بخش

اما تحقيق راتانزی ) 4(اين دو رويکرد هر کدام مدافعانی دارند ) 3(
هايی است که شايسته است در اين جا به طور کامل ¬يکی از تحقيق

نقل شود، تحقيقی  که نه سخن شاگرد، بلکه استاد را مورد تاييد قرار 
تقسيم آار فارغ از "ي راتانزي ¬به گفته. دهد¬یم

، موضوع بسيار مهمي براي  19اش در اوايل قرن ¬پردازي¬مفهوم
هاي اوليه بود و الغاي آن امري ممكن، مطلوب و ¬سوسياليست

هاي آغازين خود خواهان ¬مارآس در نوشته... شد¬الزامي تلقي مي

اين مرحله از تكوين انحالل آامل تقسيم آار بود، براي اينكه او در 
را به طور تلفيقي استفاده " تقسيم آار"و " فكري خود مفاهيم طبقه

جدا نبودن اين دو عنصر در تئوري، به معناي آن بود آه . آرد¬مي
اما مارآس، مدتي . انحالل طبقات به انحالل تقسيم آار منجرخواهد شد

  . ي خود را در اين باره تغيير داد¬بعد به تدريج نظريه
ي تقسيم آار را به سه دوره ¬تانزي تكامل نظري مارآس در بارهرا

  : آند¬تقسيم مي
،  1844هاي ¬ي بين دست نوشته¬مارآس در فاصله: ي يكم¬دوره

ي رهايي تام باور دارد و ¬تا انتشار ايدئولوژي آلماني به نظريه
  . آميزد¬درهم مي" طبقه"ي ¬را با مقوله" تقسيم آار"ي ¬مقوله
ي ¬ي يكم به مرحله¬و در دوران گذار خود از مرحلها: ي دوم¬دوره

را از " تقسيم اجتماعي آار"،  1847بعدي، در فقر فلسفه به سال 
  .آند¬جدا مي" تقسيم آار در مانوفاآتور"
هاي پسين و ¬در اين دوره، مارآس در نوشته: ي سوم¬دوره 

ي خويش در گروندريسه، مفهوم طبقه را از مفهوم ¬يافته¬رشد
  )5.".(ار جدا آردتقسيم آ

بندی جديد خود را به ¬مارکس در گسست از درک اوليه خود صورت
چنين تقسيم آاری شرط الزم توليد آااليی : " کند¬خوبی بيان می

است، زيرا بدون کارهای متقابال وابسته به هم که جدا از يک ديگر 
گيرند، هيچ کااليی در ميان نخواهد بود که در بازار با يک ¬انجام می

ولی عکس اين قضيه صادق نيست؛ توليد کااليی . ديگر مبادله شوند
شرط الزم وجود تقسيم کار اجتماعی نيست، جوامع ابتدايی دارای 

شان به صورت کاال در ¬های¬تقسيم کار بودند، ولی فرآورده
  )6. "(آمد¬نمی

اين دو تفسير از مارکس البته تنها تفسيرهايی نيستند که وجود دارند؛ 
اند ¬ير بابک احمدی از موضع ديگر به مارکس ُخرده گرفتهبرخی نظ

شهری تلقی ¬ی آرمان¬و اين نظر يعنی نفی تقسيم کار را يک ايده
  )7.(بينی علمی برخوردار نيست¬اند  که از  خصلت پيش¬کرده

مراد از اين گذر شتابان به مساله اين است که يک عالمت تساوی بين 
و بايد از يک رويکرد اوليه  . داردتقسيم کار و خصلت طبقاتی وجود ن
  .تربه مساله نزديک  شد¬و سر دستی اجتناب کرد و ظريف

خواهم به آن بپردازم مساله توليد فکر ¬دومين موضوعی که من می
  :گوبد¬رفيق روزبه می. داری است¬و کم و کيف آن در سرمايه

واقعيت اين است که در تمدن کنونی و دستاوردهای تاکنونی بشر، "
کانات ارتباطی و مشارکتی عظيمی چنان فراهم شده است که خود ام

شود که ¬بورژوازی نيز در مواردی و زير فشار شهروندان ناچار می
آن را به شکل صوری و کنترل شده از طريق مشارکت مردمی و با 

ها و در موارد ديگر با تظاهر به آن عمل کند ¬تکيه بر خرد جمعی آن
برخی مدعيان چپ که خرد جمعی را به و انصافا از اين حيث از 

کنند و متاسفانه به نام ¬گيرند و آن را تئوريزه می¬تمسخر می
سوسياليسم، چند گام جلوتر است و بيهوده نبود که بورژوازی 
توانست در مصاف قرن بيستم با اين نوع رويکرد آن را آن گونه در 

  ".هم شکند
آيا منظور نويسنده . براستی معنای اين جمالت نويسنده کدام است

داری است که ¬وجود برابری حقوقی سياسی در جامعه سرمايه
اردوگاه شوروی آن را ناديده گرفته بود ، و در مصاف با بورژوازی 
شکست خورده است؟ آيا منظور نويسنده امکانات ارتباطی است که 
بستر تکوين خرد جمعی را فراهم کرده است ؟اگر پاسخ آری است، 

دی با بحث سقوط شوروی دارد؟ آيا نويسنده با طرح اين چه پيون
دانش عظيم و "و " عصر انفجار اطالعات"، "امکانات ارتباطی"

درون مايه . کند¬دارد چه چيزی را به ما يادآوری می) 8"(نانوشته
اين جمله آشفته، البته چيزی جز پوشاندن توزيع نابرابر اطالعات، 

داری نيست و در ضمن ¬آگاهی و امکانات ارتباطی در سرمايه
داری اطالعاتی در آن ديده ¬بندی سرمايه¬های صورت¬نشانه
های ياد ¬يعنی از وجود امکان -رفيق روزبه با اين تز. شود¬می
به تحقق خرد جمعی معطوف به سوسياليسم نزد مردم هم اکنون  - شده

ها بر توزيع ¬و در اين جا باور دارد؟ پس اين همه نقد مارکسيست
داری ارائه شده است بايد ¬ايل ارتباط جمعی در سرمايهنابرابر وس

آيا براستی امکانات برلسکونی و رفيق . سخن مفتی بيش تلقی نکرد
  روزبه در دسترسی به امکانات يکسان است؟ 



20 
 

تا اين جا هدف از طرح  بحث تقسيم کار اين است که به يک نکته بايد 
اهی در شرايط توجه کرد و آن اين مطلب است که توزيع دانش و آگ

توان به کيفيت ¬و از وسايل فنی ارتباطی، نمی. موجود نابرابر است
  . آگاهی رسيد

حاال به دومين موضوع يعنی به توليد علم و معرفت در نظر او 
  .کنم¬پردازم و به طرح دو نکته در اين باره اشاره می¬می

البته آن چه که مارکس و نظريه شناخت "گويد¬رفيق روزبه می
داری به شيوه رازآلود و واژگونه به ¬د، در جامعه سرمايهگوي¬می

نمايش درآمدن، و توسط تقسيم کار نهادی شده فکری و يدی و اين 
شود، وانمود ¬که گويا علم و معرفت توسط تخبگان توليد می

  ".شود¬می
  :در پاسخ به اين مدعای او بايد توجه داشت که 

می عمدتا محصول تفکرات فلسفی، کشفيات و اختراعات عل -الف
تالش و فعاليت فکری جامعه علمی به طور عام و يک دانشمند معين 

های علمی و فلسفی به ¬اين کشفيات و و نظريه. به طور خاص اند
پراتيک اجتماعی و تاريخی هر دروه وابسته است، اما اشتباه است 

تر ¬هر آينه آن را  محصول خرد جمعی کل جامعه و به طور مشخص
البته "به قول مندل . اليت فکری تک تک افراد بدانيمی فع¬نتيجه

توانست مستقل از ¬همواره بايد به خاطر داشت  که مارکسيسم نمی
انکشاف واقعی جامعه بورژوا و مبارزه طبقاتی که ناگزير در آن 

ی تاريخی و جمعی طبقه ¬ميان تجربه. جريان داشت، متولد شود
ی آگاهی طبقاتی تاريخی و ¬کارگر و تدوين علمی مارکسيسم به مثابه

اما، . ترين شکل آن، پيوندی جدا نشدنی وجود دارد¬جمعی در قوی
قبول اين که سوسياليسم انقالبی محصول مبارزه طبقاتی پرولتارياست 
بدين معنا نيست که کل طبقه و يا اکثريت آن قادر است کم و بيش اين 

ی و صرفا منتج مارکسيسم به طور خود به خود. دانش را بازتوليد کند
ی طبقاتی نيست، بلکه محصول توليد علمی و ¬از مبارزه و تجربه

جذب مارکسيسم تنها از طريق شرکت در اين فراشد توليد . نظری است
علمی و نظری امکان دارد، فراشدی که بنا به تعريف فردی است هر 
چند که تنها از طريق انکشاف نيروهای توليدی اجتماعی و تضادهای 

  )9".(شود¬داری ممکن می¬جامعه سرمايه طبقاتی
پرسش مهمی ديگری که در اين بخش بايد طرح شود اين است که -ب

دانش عظيم و "و" عصر انفجار اطالعات"، "امکانات ارتباطی"از 
توان نتيجه گرفت که تقسيم کار فکری و جسمی در ¬می"  نانوشته

واقعيت  داری محو شده يا دست کم کاسته شده است؟¬جامعه سرمايه
داری از بين نرفته ، بلکه ¬اين است آه نه تنها تقسيم کار در سرمايه

نابرابری در برخورداری از علم و اگاهی در  ميان مردم نيز کاهش 
نيافته و ما کماکان با اين پديده تا زمان طوالنی سروکار خواهيم 

 ناديده گرفتن  اين واقعيت به الزامات نفی اين نابرابری آسيب. داشت
بنابراين نه مکان توليد . سازد¬آلود می¬زند و راه نفی آن را مه¬می

توان ناديده ¬های فلسفی، سياسی و اجتماعی را می¬علم و نظريه
ها را در جامعه مثل رفيق روزبه  از ¬گرفت و نه توزيع نابرابر آن

  .ديده پنهان ساخت
لم و تا اين جا من به تبيين او از تقسيم کار و به منشاء توليد ع

در انتهای اين بخش . اشاراتی داشتم.. های فلسفی، اجتماعی¬نظريه
از بحث به راه حل فايق آمدن بر شکاف بين کار فکری و جسمی، و 

برای فايق آمدن به اين . پردازم¬به رابطه توليد فکر و جنبش می
شکاف در تقسيم کار و نتايح حاصله از آن رفيق روزبه به سادگی  

من اين راه . شود" به دور ريخته"ايد اين تقسيم کار معتقد است که  ب
دانم و بر اين باورم که بايد بين توليد فکر و ¬حل را نهيليستی می

توان با چرخش قلم ¬اين تقسيم کار را نمی. جنبش پيوند برقرار کرد
بايد بين اين تقسيم کار موجود . از بين برد يا به زعم او به دور ريخت

ما بايد . رتباطی برقرار کرد، نه که از روی آن پريدو جامعه آينده پل ا
مشعل علم و آگاهی را  - پيوند روشنفکران و جنبش–از طريق ميانجی 

ها ¬ن¬در خدمت رهايی کارگران و زحمتکشان قرار دهيم و وحدت آ
را نمايندگی کنيم؛ نه با ناديده گرفتن آن، جدايی و شکاف آن را از 

چپی که نتواند از دستاوردهای . ازيمروی ناآگاهی تثبيت و نهادی س
برداری کند، سطحی ¬ی خود همچون سالح نبرد بهره¬فکری زمانه

گفت ¬بيهوده نبود که مارکس می. سازد¬بودن خود را نهادی می
ها از يک سو، به لحاظ عملی پيشروترين و ¬بنابراين کمونيست"

ترين بخش احزاب کارگری در هر کشور هستند، بخشی که ¬مصمم

راند، و از سوی ديگر، به لحاظ نظری ¬ر احزاب را به پيش میساي
ی توده بزرگ پرولتاريا در آن است که از مسير ¬برتری آنان بر بقيه

راهپيمايی، شرايط، و پيامدهای کلی نهايی جنبش پرولتری درک 
يا در جای ديگر پيوند بين اين دو را چنين بر ) 10.(روشنی دارند

  :شمارد¬می
افزار مادی خود را پيدا ¬فلسفه در پرولتاريا جنگهمان طور که "
کند، پرولتاريا هم جنگ افزار عقلی خود را در فلسفه ¬می
  )11".(يابد¬می

  :اين بخش از بحث را خالصه کنم
  تقسيم کار اجتماعی گسترده تر از تقسيم کار توليدی است -الف
  تقسيم کار اجتماعی ضرورتا طبقاتی نيست -ب
کنند را ¬ت توسط کسانی که کار فکری میتوليد علم و معرف-ج

  توان و نبايد ناديده گرفت و¬نمی
در نتيجه نه جدايی توليد فکری از مادی بلکه بايد وحدت آن دو را  -د

  .نمايندگی کرد
گرانه آن معطوف ¬نقد مارکسيستی از تقسيم کار بر خصلت سلطه

با های چند جانبه در انسان است تا ¬است، و خواهان پرورش ظرفيت
های خود ¬انعطاف و دسترسی آزادانه در انتخاب شغل بتواند ظرفيت

ما خواهان اين هستيم که انسان تابع تقسيم کار نباشد . را تعين ببخشد
برای دستيابی به اين . بلکه برعکس تقسيم کار تابع انسان قرار گيرد

هدف، ما بايد از دل آتش و خون در همين روابط موجود سالح 
اين امر با گسست . بر جدايی آن تا حد معينی فايق آييمبرگيريم،  و 

آيد يا از بی اعتنايی به اين سطح ¬کار فکری از مبارزه به دست نمی
از طريق - دهی وحدت بين آن دو ¬از مبارزه، بلکه تنها با سازمان

  .  پذير است¬امکان - پيوند روشنفکران با جنبش
  

  تئوری و پراتيک
من در . يوند نظريه و عمل استموضوع  ديگر مورد مجادله پ

های قبلی تالش کردم بحث ذهن و عين را از بحث نظريه و ¬نوشته
خودی و بحث برنامه و ¬ها را از آگاهی و خودبه¬عمل جدا کنم و آن
در بحث با کسی که دوست دارد گرد وخاک به پا . جنبش متمايز سازم

در کند و خلط مبحث نمايد تا موضوع مورد بحث شفاف و روشن 
انظار قرار نگيرد بهترين تدبير برای بحث اين است که مرز مفاهيم يا 

جدا کرد و به دام تاکتيک مخلوط " هر چيز را از چيزهای ديگر"
من برای اين که به اين هدف . ها در نغلتيد¬کردن مفاهيم و مقوله
کنم در ابتدا  موضع خودم را تعريف کنم سپس ¬دست يابم تالش می

از اين رو در ابتدای اين بخش . رد سنجش قرار دهمتزهای او را مو
کنم و  به چند نکته کلی ¬از بحث رويکرد خود را به مساله بيان می
  .کنم¬که برای اين بحث ضروری است اشاره می

کشی ما به يک جنبش ¬برای نفی روابط سلطه، استثمار و بهره-1
 تواند- بخش نياز داريم که تحت هيچ شرايطی نمی¬بزرگ رهايی

ی آن همانا بايد ¬غريزی و خودانگيخته باشد، بلکه صفت مشخصه
اين هدف . تالش آگاهانه، هدفمند و معطوف به سوسياليسم باشد

شود مگر اين که از شرايط اقتصادی، سياسی و اجتماعی ¬محقق نمی
بنابراين جنبش رهايی معطوف به . جامعه تصور روشنی داشته باشيم

کند و آن را در دستور ¬هانه دفاع میسوسياليسم از يک انقالب آگا
  .دهد¬قرار می

برای دستيابی به اين هدف وحدت نظريه و عمل عنصری حياتی -2
توان از انقالبی ¬ی متقابل آن دو می¬است و تنها بر بستر رابطه
نظريه در اين روايت از عمل سيراب . آگاهانه سخن به ميان آورد

تری دست ¬مق بيششود و عمل با جذب نظريه، به غنا و ع¬می
بنابراين در تعارض قرار دادن نظريه با عمل ُسم مهلکی . يابد¬می

است که آگاهانه يا ناآگاهانه، خواسته يا نا خواسته به اين هدف آسيب 
  .سازد¬زند و مسير آن را دشوار می¬می
عمل بدون نظريه، و نظريه بدون عمل بيراهه اند نه در خدمت -3

ست و نه از عمقی برخوردار است و دومی اولی نه موثر ا. مسير راه
کند و معياری برای داوری نظريه ¬در دنيای خيالی خود بيتوته می

فقط بايد دست به "بنابراين، اين شعار که . دهد¬خود به دست نمی
يا در برابر آن کسانی " عمل زد و عمل مستقيم، باقی بيهوده است

ه بايد کرد، پس گويند پيش از دست به کار زدن بايد دانست چ¬می
هردو ما را ) 12"(اقدام نکنيد، بنشينيد، مطالعه کنيد و کتاب بنويسيد
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سازند از اين روست که مندل ¬از رسيدن به هدف محروم می
پرداز خوب که قادر به مشارکت در فعاليت عملی ¬نظريه"گويد¬می

چنانکه فعال سياسی خوب هم، اگر نتواند ¬نباشد وجود ندارد، هم
  ".ذب کند و انکشاف دهد وجود نخواهد داشتتئوری را ج

برای برقراری وحدت نظريه و عمل و برای تداوم پيوند بين آن دو  -4
ی اول پيوند روشنفکران با جنبش و در راستای آن وجود ¬در درجه

يک حزب سياسی امری حياتی است و بدون اين امر يعنی پيوند اين 
سخنی از وحدت نظريه و دو، و در امتداد آن وجود نيرويی ميانجی، 

بنابراين برقراری وحدت روشنفکران . تواند در ميان باشد¬عمل نمی
ها ¬ی واسط بين آن¬چون حلقه¬با جنبش يا يک حزب سياسی هم

ای، همين ¬يک اقدام ضروری است که نفی آن به هر دليل و بهانه
  .سازد¬عمل را نشانه رفته و تکوين آن را ناممکن می -وحدت نظريه

کم دو موضع ¬ابر اين رويکرد که به آن اشاره کردم دستدر بر
موضع  -گرايان ب¬موضع عمل. الف. وار قابل شناسايی است¬نمونه
پرسش اين است که ديدگاه رفيق روزبه به کدام يک از . بافان¬نظريه

اين دو موضع  نزديک است؟ نگاهی به نخستين نوشته او نشان 
يان قرار دارد و به دهد که او اساسا در موضع عمل گرا¬می

نقد او از نظريه احزاب موميايی . عمل باور ندارد -ديالکتيک نظريه
ها و يک پيوند منطقی با ¬هيج جا با تدوين نظريه توسط کمونيست

عمل مبارزاتی همراه نيست او يکسر اين مهم را به خود جنبش احاله 
دهد و از تعامل مارکسيسم  با جنبش عملی سخنی به ميان ¬می
کند بين ¬در نوشته دوم اما او با شگردی خاص تالش می. آورد¬ینم

شود که او ¬های ديده می¬گاهی رگه. مواضع مختلف نوسان کند
واقعا به موضع درست نزديک شده، اما دم خروس از البالی سخنان 

سازد به عنوان نمونه او برخالف نوشته ¬گر می¬او خود را  جلوه
  :گويد¬اول می

حشمت همانا نگاه از باال به جنبش و .ی ر¬ر شيوهنکته مهم ديگر د"
های عادی مردم، از بيرون و از فراز سر جنبش و از پشت ¬توده

گرايی و اصالت ¬عينک ايدئولوژيک و در يک کالم از منظر نخبه
های متحول و حکم راندن يک جانبه ¬تئوری در برابر واقعيت

تيک است و نه های اجتماعی و بر پرا¬بر واقعيت" تئوری و نظريه"
  ".ی متقابل ذهن و عين¬رابطه

کند مرا مدافع اصالت تئوری معرفی کند در ¬او در اين جا تالش می 
بافی متصف -ها را به خيال¬ام آن¬حالی که من به صراحت در نوشته

ها مشخص ساختم؛ معهذا او به علت عدم ¬کردم و مرز خود را با آن
ن، مرا به تحميل تئوری حقانيت موضع خود، يا عدم دريافت موضع م

من با اين که . سازد¬بر واقعيت يا تاکيد يک جانبه بر تئوری متهم می
ی آن با نظريه و عمل تمايز ¬در نوشته قبلی بين ذهن و عين و رابطه

ها  را به دو سطح از بحث متعلق دانستم و اطالق ¬ام و آن¬قايل شده
اما او  کماکان پرداز را مردود دانستم ¬هر ذهنی به يک ذهن نظريه
هر چند رابطه متقابل آن دو را در . ورزد¬بر اشتباه خود اصرار می

  .  اين جا پذيرفته است
  :کند اين است که¬نظر غلط ديگری که او به من منسوب می

حشمت تئوری و نظريه نه نا ظر بر تحليل مشخص .در رويکرد  ر" 
بلکه  های متحول جامعه¬و بيان تئوريک و انتزاعی اين واقعيت

  ".وارونه آن و در سودای تحميل خود بر اين واقعيت است
نظريه کانونی بود يا بر سر ضرورت " تعريف"آيا بحث ما بر سر  

محل . پيوند آن با عمل؟ به چه دليل اين  موضوع وارد بحث شده است
اختالف من با او مگر حول تعريف نظريه متمرکز شده بود؟ به عالوه 

يسم که تئوری بايد در پيوند با عمل و در يک من به چه زبانی بنو
ی متقابل خود را صيقل دهد و ¬فرآيند رفت و برگشت و رابطه
دريافت اين حرف ساده براستی . تناقضات درونی خود را رفع کند

برای رفيق روزبه دشوار است؟ به عالوه اين بحث که  نقطه عزيمت 
و نادرستی يک يا دستيابی به يک نظر، يا  موضوع معيار درستی 

نظر که با آوردن تز دوم فوئرباخ مزين شده به چه سببی در اين بحث 
وارد شده است؟ آيا کسی با رفيق روزبه در باره چگونگی و فرآيند 
دستيابی به يک نظريه، يا درباره معيار داوری و حقيقت يک نظريه 
با او وارد بحث شده است ؟ پاسخ اين پرسش به باور من اين است که 

گر نتوانم به پرسشی "گفت ¬برد که می¬او از تاکتيک زيدی بهره می
فلسفه وجودی ". کنم او را گيج سازم¬پاسخ دهم در عوض تالش می

ها توسط رفيق روزبه اين است که ديالکتيک بحث ¬طرح اين بحث
  .ی محاق قرار دهد¬نظريه و عمل را در پرده

  : چند نکته
داری از نظرات هالووی منتسب رفيق روزبه از اين که او را به طرف

گويد که چگونه هنگامی که کتاب او ¬ام برآشفته است، و می¬کرده
توان از جانبداری از نظرات هالووی سخن به ¬را نخوانده است می

مطلب در باره هالووی  21در پاسخ او بايد بگويم تا کنون . ميان آورد
ی او به زبان شامل تز، مقاله، مناظره، مصاحبه، تفسير و معرفی آرا

راستای "از اين ميان به جز مقاله در . فارسی ترجمه شده است
 8هالووی همراه با  سل پيچيوتو در شماره "  تئوری مادی دولت

" تغيير جهان بدون کسب قدرت"مجله انديشه انقالب، مقاله کوتاه 
ميشل کاروآ  با ترجمه بهروز عارفی  - شعار جديد چياپاس به قلم ژان

ديپلماتيک، نقد ناصر پايدار بر آرای هالووی و مقاله  در لوموند
 17ها و مفهوم قدرت به قلم هالووی با ترجمه مريم آزاد، ¬زاپاتيست

مطلب ديگر به زبان فارسی وجود دارد که من يکی از تهيه کنندگان 
روم و آن را در اختيار رفيق روزبه چه به ¬اصلی آن به شمار می

اين مجموعه . ام¬ه در سايت قرار دادهشکل کتاب و چه به شکل مقال
مقاالت ادبيات قابل قبولی برای دريافت نسبی آرای هالووی به دست 

دهد و رفيق روزبه نيز با آن آشناست چرا او خود را به کوچه ¬می
  )13.(آورد¬زند و ادای کفتر باز شهر ما را در می- علی چپ می

های ناجور در ¬به عالوه اکنون مدتی است که در سازمان ما نغمه
نفی دموکراسی نمايندگی، نفی اتحاديه، نفی سوژه بودن پرولتاريا و 
جايگزينی آن با مردم به طور عام، نفی تنوع اشکال سازماندهی و 

ای، نفی برنامه سياسی ¬دهی شبکه¬مطلق کردن سازمان
که ردپای . رسد¬به گوش می...  ها، نفی قدرت کارگری¬کمونيست

ها را ¬ها و ُپست مارکسيست¬شبه آنارشيستها، ¬آرای اتونوميست
ی ¬و مقاله رفيق روزبه خود نمونه. ها مشاهده کرد¬توان در آن¬می

ها ¬بندی انسان¬رود حتی او آن جا که از طبقه¬آن به شمار می
گويد ناخودآگاه حتی اصطالح هالووی را بر ¬دارد سخن می) 14(

در اين باره رفيق . کند¬هر چند اين تاثير را انکار می. راند¬زبان می
روزبه خوبست کار رفيق پيران آزاد را سرمشق قرار دهد و به طور 
آشکار از نظرات هالووی دفاع کند تا امکان بحث فراهم شود، و 
مدعی نشود که گويا اين سخنان او برای اول بار است  که دارد مطرح 

ارجاع دادن به منابع چيزی از تالش و زحمت کسی کم  . شود- می
به عالوه . دهد¬تصادفا صداقت و امانتداری او را نشان می. کند¬نمی

ها و پست ¬من تحت هيچ شرايطی استفاده از آرای اتونوميست
اگر اين آرا در خدمت ترنم . دانم¬ها را امر قبيحی نمی¬مارکسيست

های اين ¬بخشيدن به نظريه مارکسيسم قرار داشته باشد و حفره
اما من با . س نيکو و پسنديده استنظريه را ترميم نمايد، کاری ب

برخورد آالمد و تو بورس بودن مرزبندی دارم که جوهر نظريه 
  .گيرد¬مارکسيسم را به چالش می

چنين مرا به برخورد رئال پليتيک و مارکسيسم ¬رفيق روزبه هم
شود که در ¬رئال پليتيک به سياستی اطالق می. کند¬آئينی متهم می

آيا کسی که در تمام . چرخد¬وجود میمحدوده و قلمرو امکانات م
دوره بعد از فروپاشی شوروی در تشکيالت، از ضرورت دفاع از 

ها مقاله ¬سوسياليسم سخن گفته، و همراه با ديگران در گردآوری ده
توان ¬جلد کتاب در دفاع از سوسياليسم سهمی ادا کرده را می 18در 

در تمام اين يا کسی که . بندی کرد¬در دايره رئال پليتيک صورت
هايش در ¬دوره به مبارزه ضد رژيمی اشتغال داشته و تمام نوشته

داند ¬کند؟ رفيق روزبه می¬بيتوته می" ها¬علم جناح"ی ¬محدوده
هزار  5که من يکی از اعضای اصلی انتشاراتی هستم که قريب 

صفحه مطلب تاکنون منتشر کرده که در آن از طرفداران سوسياليسم 
های تحليلی ¬وسياليسم مشارکتی، از مارکسيستبازار گرفته تا س

های سياسی، از موافق مارکسيسم تا مخالف ¬گرفته تا مارکسيست
حتی از سر صدقه همين کارها بوده است که او . اند¬آن، معرفی شده

از اين رو او چگونه . با نظرات جان هالووی آشنا شده است
ظر من دامن زدن تواند مرا به مارکسيسم آئينی منسوب کند؟ از ن¬می

تر است و در ¬به بحث در راستاى بازسازی چپ از نان شب واجب
ها همه هم و غم من اين بوده است که سازمان ما به ¬تمام اين سال

الزامات اين امر تن دهد و به سهم خود در اين بازسازی نقشی ايفا 
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 اگر هر دوی ما در برابر آينه قرار بگيريم آنگاه بيالن کار رفيق. کند
 روزبه در نقد مارکسيسم آئينی در اين باره کدامست؟ 

   ------------------------------------------------------  
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دانش نانوشته است آه برنامه مرآزي از آن محروم است و در نتيجه محكوم 
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  دولت مورد نظر رفيق خوشکدامن،
  !دولت کارگری نيست       

         
                

 بهروزشادی مقدم               
  
 
دولت چيزی نيست جزماشين سرکوب يک طبقه توسط طبقۀ ديگر،درجمهوری "

لطنت مطلقه دمکراتيک نيز دولت همين نقش را ايفا ميکند و نقش دولت کمتر از س
 انگلس ."  نيست

رفيق رحمت  يا راست روی“دمکرات و آزاد“حکومتِ اتوپی : درجواب نوشتۀ من
نگاهی به انتقادات رفيق !(دولت کارگری يادولت ايدئولوژيک"خوشکدامن مطلبی بنام

بامارکسيسم و مقولۀ انقالب سوسياليستی ودولت خوانندۀ ًاشنا .نوشته است")شاديمقدم
متفاوت از "کارگری تاهمين جا متوجه اختالف نظرها هست و ميشود دو ديدگاه کامال

  . هم را به روشنی در اين بحث مشاهده کرد
 

  :رفيق رحمت مينويسد
 
آزادی بيان در دوره گذارو دولت کارگری،برای :"من در آن نوشته گفتم" -

خواهد داشت و چيزی است که محدويتی برای آن نميتوان "ان وجودشهروند)1(عموم
و .وچه برای حکومت کنندگان وچه برای حکومت شوندگان بايد يکسان باشد.قائل شد

پر واضح است که وقتی که من ميگويم برای تمام شهروندان ،مفهومش آن است که 
ن و چه غير کارگران چه کارگرا(شامل حال تمام انسانهای که در جامعه زندگی ميکنند
  ."نيزخواهد شد ..)وچه حزب اللهی ها ومذهبی ها وچه ضد مذهبی هاو

  
اگربه اين مهم احترام نگذاريم و آنرا متحقق نسازيم،بدين معنی است ،که به زور " -

و گفتم که آيا ما با .ميخواهيم از ذهن عمومی به شيوه واحدی بينديشند و بر زبان آورند
ن را به ديگران تحميل نميکنيم و از آنها نميخواهيم که مثل ما چنين کاری عقايدما

ونيز گفتم آنچه که در روسيه بعد ازانقالب اکتبر از سوی ... بينديشند و بر زبان آورند و
بلشويکها پيش رفت و آزادی بيان وانديشه را سرکوب کردن و هرگونه تشکلی غيراز 

درستی نبوده است وما نبايد مسير  تشکل های حکومتی را ،ممنوع اعالم کردند،کار
  ."رفته آنها را تکرار کنيم وتجربه را تجربه کردن خطاست

 
آخرچگونه ميتوان جامعه ای را سازمان داد که همه يکسان بينديشند و يکسان " -

عمل کنند؟آيا به زور ميتوان حتی بهشت را برای مردم به ارمغان آورد؟آيا حتی در 
کارگر و زحمتکش بر عليه آوردندگان بهشت شورش  چنين حالتی نيز توده های

نخواهند کرد؟دولتی که مورد نظر رفيق قرار دارد اوأل يک دولت کارگری نميتواند 
  ."باشد

  
  :درجواب رفيق خوشکدامن بايد گفت 

  
وقتی ميگويم دولت کارگری و ديکتاتوری پرولتاريا،ديگربحث َازادی  -

 . َان دولت است،يک تناقض و در واقع نفی "عموم"برای
نه .است "محدويت " اساسش بر"سيادت يک طبقه بر طبقۀ ديگر"دولت به مثابه  -

  .َانچه شما نوشته ايد
برای انقالب کنندگان،يعنی کارگران و زحمتکشان )دولت کارگری(َازادی در اين دولت  -

که انقالب بر عليه َانها صورت گرفته "حزب اللهی ها"است ،نه برای بورژوازی و
 .برای همۀ انسانها فقط در جامعۀ کمونيستی مقدور وممکن است"يکسان"وَازادی

   
هدف .وقهر برعليه بورژوازی وارتجاع" زور"ديکتاتوری پرولتاريا يعنی حاکميت -

" يکسان"ازاين اعمال قهر و زور هم درنهايت رسيدن به جامعه ای برابر وَازاد و
 برای همه است،

ری وبرقراری دولت َان اين نيست که دراََن جامعه طبقات هدف ومنظورازانقالب کارگ -
در حاکميت طبقۀ کارگر وقدرت سياسی او مسئلۀ اصلی ".بينديشند"ديگرچون ما
" سرمايه دارها و غيرسرمايه دار ها واساسا"انديشه و انديشه های"وحياتی َازادی

ی توليدی ديگر مسئلۀ َازادی بيان وانديشه نيست،بلکه نابودی بورژوازی و جای گزين
" که با نابودی بورژوازی تدريجا.وبرقراری نظامی ديگر به جای بورژوازی است

  .  هم بايدنابود شود و نابودخواهد شد"انديشه هايش 
  
ِ "در دولت کارگری يعنی تحميل" زور" و واضح است اعمال قهر و - طبقۀ "عقايد

  ".انديشه هايشان"کارگر بر دشمنانش و
نيست و درتشريح "همه يکسان بينديشند و يکسان عمل کنند"دعیحکومت کارگری م -

و جامعۀ ايده ال و َازاد داده نشده " بهشت" اين جامعه درَاثار مارکسيستی وعدۀ
است،برعکس باتوجه به ويژه گی ها و موانع خاص موجود دراين دوره  وتحميالت  

جامعۀ (برای همۀ انسانها ناگريز َان،به دورۀ گذار ورسيدن به جامعه ای برابر و َازاد
  .از َان نام برده ميشود) کمونيستی

  
به اتکای مارکسيسم و نظرات اثباتی مارکس .است "دولت کارگری" واين دولت  -

رد نظريۀ .وانگلس ولنين که به کرات در مورد اين دولت در َاثارشان  به َان پرداخته اند
گفتن اينکه من اين چنين دولتی را  دولت در مارکسيسم با ارائه  دولت دلبخواه خود و

بامختصاتی که گفتيم نمی پسندم وبدون ارائۀ داليل وبرهان،با منطق مبارزه  سياسی 
  .      ومارکسيستی و اصول حاکم بر َان نميخواند
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رفيق رحمت بايدبه اين مسئلۀ اساسی توجه کند که هدف و شعارها وخواست کمونيست 
برقراری "ياليستی و رسيدن به حکومت کارگری دقيقاها وطبقۀ کارگر از انقالب سوس

که باحاکميت خوداکثريت )بورژوازی(شرايطی است که با قهر وسرکوب بر طبقه ای
مردم رااز همه چيز محروم کرده است،ميخواهدَازادی هاوحقوق انسانی را به َانها 

برای همه وبدون "يکسان"و"عموم"برگرداند ونه اينکه جامعه ای برای
برعليه َانها "زور"و بدون"حزب اللهی ها"برای بورژوازی و"يتمحدو"

که يعنی " بينديشند"برقرارکندتادشمنان َازادی يعنی بورژواها وحزب اهللا بتوانند َازادانه
قبول دارد که طبقات و " رفيق رحمت حتما.(انديشه خود را بيان کنند و پراتيک نمايند

راتيک کردن و به جامۀ عمل پوشاندن احزاب اََزادی  بيان و انديشه را برای پ
بلکه فروپاشی سرمايه داری .جامعۀ فوق شعار وهدفش َازادی بيان نيست )ميخواهند

  .         وپيش روی به سوی جامعۀ َازاد بشری است 
  

با توجه به موارد فوق دولت مورد نظر رفيق رحمت،دولت کارگری  نيست وجامعه ای 
ربطی به مارکسيسم "حاتی که دربارۀ َان دارداساساکه از َان صحبت ميکندوبا توضي

چنانچه خودش هم اينرابه انحنای مختلف .،انقالب سوسياليستی و دولت کارگری ندارد
نيز )کارگری(بيان ميکند واز طرف ديگربر غلط بودن کاربلشويکها درمورد چنين دولتی

  :تاکيد خاصی دارد 
  
الب اکتبر از سوی بلشويکها پيش رفت و ونيز گفتم آنچه که در روسيه بعد از انق" -

آزادی بيان وانديشه را سرکوب کردن و هر گونه تشکلی غير از تشکل های حکومتی 
را،ممنوع اعالم کردند،کار درستی نبوده است و ما نبايد مسير رفته آنها را تکرار کنيم 

 ."وتجربه را تجربه کردن خطاست
 

ياسی را بدست گرفت وبورژوازی راساقط وهمۀ بحث اين است که چگونه بايد قدرت س
بکار .کرد و جامعه را بسوی َازادی و دمکراسی واقعی برای همۀ انسانها پيش برد

بردن ابزار قهر وسرکوب که درَاثار مارکس ،انگلس ولنين به َان به مثابه يک اصل 
ِ اکثريت مردم، در الزم وغير قابل اجتناب دربرابر دشمنان و سرکوب گرانِ تا ديروز

حکومت کارگری به َان پرداخته و روی َان تاکيد نموده اند،تنها راه و ملزومات رسيدن 
ها برای عموم و "َازادی انديشه"جامعۀ خيالی وايده الی برخور دار از.به اين امراست

همه مردم،راه رسيدن به َان هدف نيست و چنين  ايده وهدفی را درهيچ جای مارکسيسم 
  .نميتوان سراغ کرد

 
امراجعه به اََثاربنيانگذاران مارکسيسم وتوجه به نظرات مارکس وانگلس ولنين در ب

رابطه با بحث انقالب سوسياليستی،دولت کارگری وديکتاتوری پرولتاريا،اعمال 
قهروسرکوب بردشمنان طبقاتی وچگونگی دمکراسی و َازادی دراين دوران ،به 

بارز معتقد به اين راه در صورت اثباتی ومستدل وروشن تشريح شده وبرای هرم
کمون پاريس و انقالب اکتبر روسيه هم .عرصۀ تئوری جای سئوال در کليت َان نيست

 .درعرصۀ پراتيک حقانيت اين تئوری و ممکن  بودن َانرا اثبات کرده اند
حقانيت نظرات مارکس،انگلس ولنين در بارۀ دولت ،دولت طبقاتی ونقش َان ،اعمال 

متعلق به همۀ بنيان گذاران  مارکسيسم بوده و رفيق رحمت که  قهر وسرکوب در َان، 
سعی ميکند لنين را از مارکس و انگلس جدا کند،بايد نوجه کند که هرجا مارکس 
وانگلس  دربحث دولت از قهر و سرکوب و نبودن دمکراسی حرف ميزنند،منظورشان 

به معنای گسترده از دولت تنها دولت های بورژوايی وغير کارگری نيست بلکه دولت 
  . وشامل هر دولتی از جمله دولت کارگری هم ميشود 

  
واين دولت چون هر دولت ديگری،قهری بودنش واجتناب ناپذيريش ازسرکوب درَان از 
ِ غيرقابل اجتناب،الزم  اراده وخواست انسانها بيرون نيامده،بلکه ازيک ضرورت

بااراده  گرايی .شأت گرفته استوتاثيرگرفته ازروند های جبری جامعه وتضادهای َان ن
و ولونتاريسم نميشود جلو بعضی از داده های اجتماعی و تاريخی و پيش َامده در سر 

  .راه انقالب و مبارزه  راگرفت 
باشد ونيز برخالف  دولت به هيچ وجه نيرويی نيست که ازخارج به جامعه تحميل شده"

دولت محصول جامعه .نيست"قلنمودار و تحقق ع"،" تحقق ايدۀ اخالق"ادعاهای هگل
جامعه سردرگم  وجود دولت اعترافی است به اين که اين.در پلۀ معينی از تکامل َانست

که .تضاد های الينحلی با خودگرديده و به نيروی متقابل آشتی ناپذيری تبديل شده است
وبرای اينکه اين نيروهای متقابل يعنی اين طبقات .خالص از َان در يد قدرتش نيست

ارای منافع اقتصادی متضاد،در جريان مبارزه ای بی ثمر،يکديگر وخود جامعه د
مافوق جامعه قرار گرفته باشد،نيرويی که از شدت " ظاهرا رانبلعند،نيرويی الزم َامدکه

نگه دارد؛و اين قدرت از جامعه برون َامده  برخوردها بکاهد و آنرا در محدوده ی نظم
  ."د و بيش از پيش با آن بيگانه ميشود، دولت است،ولی خود را مافوق آن قرارميده

                        
  منشاخانواده،مالکيت خصوصی ودولتانگلس 

مخالفت،ترديد وسعی در تغير بنيان های مارکسيستی و دراينجا غيرممکن دانستن 
ِبرپايی دولت کارگری با ضوابط و اصول مارکسيستی َان وبه مثابه يک عرصۀ تعين 

بارزۀ طبقاتی فقط از مارکسيسم دور شدن و ايده طبقات ديگر رادر دولت کننده در م
  .   کارگری دخالت دادن است

  
مقولۀ دولت  ونقش  َان در جامعه يک مسئلۀ اثباتی  و روشن است و هيچگاه نميشود 

درکنار َاثار لنين ،مارکس و انگلس هم نظراتشان را .دلبخواهی وَارمانی به َان نگريست
ولت به همان صورتی بيان کرده اند که لنين هم در َاثارش و در جريان انقالب در بارۀ د

اکتبر َانرا به عرصۀ  عمل تا َانجا که شرايط جامعۀ روسيه ومبارزه اين اجازه را داد و 
  .ممکن و مقدور شد،نشان داده است

  
  اين نوشته تنها جوابی به رفيق رحمت نيست ،بلکه در اصل خطابش به َان طيف از

چپ ايران است که نه تنها درلنين وافکار واعمال انقالبيش ،بلکه در نظرات پايه ای 
تجديد نظر کرده اند و در )با سکوت و در عمل(واساسی مارکسيسمِ مارکس وانگلس هم

  .مبارزه فقط به سرنگونی طلبی چسپيده اند،َانهم از موضع راست روی

  
در )از ديدگاه خودش(حات رفيق رحمتدرپائين ابتدابا َاوردن نقل قول ها وتوضي

موردنگرش مارکس و انگلس دربارۀ بحث کنونی و تالشش درجهت نشان دادن َارا و 
نظرات خود درانطباق با نگرش و افکار مارکس و انگلس وهمچنين سعی در نشان 
دادن اختالف وفرق بين نظرات لنين با مارکس و انگلس،را مياورم و َانگاه با دو نقل 

  .انگلس  مطلب را خاتمه ميدهمقول از
  

  :اول نقل قول هايی از رفيق رحمت خشکدامن 
آزادی های سياسی تنهابرای کارگران )البد سوسياليستی(درجامعه مورد نظر او" -

درقدرت وجود دارد و از بخش ديگر جامعه يعنی تما م نيروهای غيرکارگری و غير 
ان وجود دارد ونه آزادی تشکل و نه بنابراين نه آزادی بي.زحمتکشی گرفته خواهد شد

در يک کالم وقتی که دولت کارگری به قدرت ....آزادی مشارکت در اداره کشور و
ميرسد ديگر جای برای دموکراسی بازی وجود ندارد وچنين دولتی بايد با تمام قدرتی 
که در اختيار دارد برای از بين بردن حق وحقوق شهروندی تالش نمايدو هر منتقدی و 
اعتراضی که بر عليه دولت کارگری صورت ميگيرد سرکوب نمايد تا پرولتری بودن 

اين برداشت ازنظريه مارکس درباره دولت همان برداشتی است .خود را به اثبات برساند
که تمام دشمنان طبقه کارگر وکمونيستهابه کمونيستها نسبت ميدهند و برای اثبات 

چنين برداشتی از نظريه مارکس .مثال ميآورند ادعاهای شان دوران خونين استالين را
اين درک رسالت دولت کارگری را به جای سازماندهی طبقه کارگرو .سراپا اشتباه است

از بين بردن جامعه طبقاتی وساختن جامعه کمونيستی ، تا حد نابودی دستاوردهای 
  "بشری تنزل ميدهد

  
وبدون دموکراسی برای .ستوجامعه سوسياليستی آينده ازهمين راه ممکن ا".... -

  ." عموم شهروندان سوسياليسم تنها در حد خواب و خيال باقی خواهد ماند
وواقعيت نيزاين است که در دنيای کنونی هيچ دولتی نيست که برای پاسداری " -

  ."ازنظام طبقاتی سرمايه داری ، تنها بر ابزار سرکوب تکيه نمايد
ک چوب نميرانيم وتنها به اين پسنده نميکنيم ما همه دولت های بورژوائی را با ي" -

  ."بنظر من چنين درکی نادرست است.که بگوئيم همه شان بورژوائی اند
  
دوره سوم دوره ای بود که مارکس حضور نداشت واز 1775تا 187از:دوره دوم" -

ودر تمام اين موردها آنها اين اصطالح را .سوی رفيق همرزمش انگلس بکار برده شد
ولت کارگری و يا سلطه پرولتاری و يا بصورت طبقه ای متشکل در قدرت همانند د

استفاده ميکردند و به هيچ وجه چنين قصدی نداشتند از بکار گيری اين اصطالح 
زيرا اوأل .مفهومی که بعدها رايج شد بخواهند به جنبش کارگری کمونيستی به فهمانند

کنونی نبود ، يعنی آنرا معادل  در ان دوران کلمه ديکتاتوری معنايش معادل معنای
  ."استبداد و حکومت مطلقه نمی فهميدند

  
ازآنجای که رفيق چنين فکرميکند که نظرات لنين بامارکس وانگلس يکی " -

 ..."است،همان حرفهای لنين را تکرارميکند و
دولت کارگری که مارکس و انگلس از آن دفاع ميکردند،نميتوانست و نميتواند " -

چنين دولتی از لحاظ طبقاتی با .کراسی ازجمله آزادی بيان وانديشه باشدبرعليه دمو
دولت های بورژوازی در اين موضوع وجه اشتراک دارد که اين نوع دولت ها نيز 
طبقاتی ميباشند و از منافع طبقاتی طبقه کارگر پاسداری ميکنند و از اين نظر مثل تمام 

  ."دولت ها شرند
  
و در هيچ يک از نوشته های خود،خالف دموکراسی  مارکس و انگلس هيچگاه" -

  ."مطلبی ننوشتند و هيچ گاه دولت کارگری را در تقابل با دموکراسی قرار نداده اند 
من بر اين اعتقادم که که لنينيسم تالشی بود برای يافتن راه حل در دنيای نا شناخته " -

وهمان طور که درمورد .ردها که در شرايط کنونی نمی توان ازبعضی نظرات او دفاع ک
واين هيچ تناقضی با اين مطلب ندارد که ما خود را . نظرات مارکس نيزچنين است 

کمونيستهای طرفدار مارکس و يالنين بدانيم حتی اگر باغالب نظرات آنها موافق 
 ."نباشيم

  :و درخاتمه نقل قول هايی ازانگلس 
  
عالوه برعامل (نيزايفابکند دربارۀ اينکه قوه قهريه درتاريخ نقش ديگری".. -

بنا به گفتۀ .در بارۀ اين که قوۀ قهريه.که همانا نقش انقالبی است)شربودن
مارکس،برای هر جامعۀ کهنه ای که َابستن جامعۀ نوين است ،بمنزلۀ ماماست،در بارۀ 
اين که قوۀ قهريه َانچان سالحيست که جنبش اجتماعی بوسيلۀ َان راه خود را هموار 

در بارۀ هيچ يک از اينها -کل های سياسی متحجر و مرده را در هم ميشکندميسازد وش
فقط با َاه و ناله اين احتمال را ميدهد که برای برانداختن .َاقای دورينگ سخن نميگويد

  !که جای تاسف است" واقعا - سيادت استثمارگران، شايد قوۀ قهريه الزم َايد
فتۀ ايشان ،موجب فساد اخالقی کسانی است زيرا هرگونه بکار بردن قوۀ قهريه بنا به گ

که َانرابکارميبرندواين مطلب عليرغم َان اعتلالی اخالقی ومسلکی شگرفی گفته ميشود 
اين مطالب در َالمانی گفته ! که هر انقالب پيروزمندانه ای با خود به همراه َاورده است

ه مردم تحميل ميشود که در َان تصادم قهری ،تصادمی که به هر حال ممکن است ب
گردد،حداقل اين مزيت را دارد که روح َاستان بوسی،روحی که در نتيجۀ خواری و ذلت 
جنگ سی ساله در اذهان مردم رسوخ کرده است،از بين ببرد و َان وقت اين شيوۀ تفکر 
تيره و پژمرده و زبون کشيشانه جسارت دارد خود را در برابر انقالبی ترين حزبی که 

  انگلس"   را نديده است عرضه دارد؟ تاريخ نظير َان
ازاََنجا که فقط دولت موسسۀ گذرائيست که بايد از َان در مبارزه و در انقالب برای " -

بی "سرکوب قهری مخالفين خود استفاده نمود،لذا صحبت دربارۀ دولت َازاد خلقی کامال
مصالح َازادی  مادام که پرولتاريا هنوز به دولت نيازمند است،نيازش از سر:معنی است

 نبوده بلکه برای سرکوب مخالفين خويش است و هنگامی که از وجود َازادی ميتوان
."              سخن گفت ،َانگاه ديگر دولت هم معنای اخص  کلمه وجود نخواهد داشت 

 از نامه انگلس به ببل 
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  ! ا دولت ايدئولوژيک دولت کارگری ي
     
   رحمت خوشکدامن        قسمت يک و دو      
    
  )دی مقدم   شابهروزبازهم در نقد نظر رفيق (    
  
  
  

  قسمت اول 
  

" دمکرات و آزاد " اتوبی حکومت "رفيق بهروزشادی مقدم درنوشته ای بنام 
من در . است پرداخته " آزادی بيان"به نقد نوشته ام در باره " يا راست روی 

ولی قبل از شروع بحث الزم می بينم . زير به نظرات رفيق خواهم پرداخت 
نوشته رفيق نشان می دهد که هيچ از مسائلی  -اوأل . که به دو نکته  اشاره کنم 

که بر ما گذشت تجربه حاصل نکرده  و با توجه به اين همه تغير و تحوالتی 
هم در خيابان باز و هموار نفسکی که در قرن بيستم صورت گرفته است هنوز 

قدم می زند وتمايل دارد که فقط به جلو خيره شود ، با اين خيال که انتهای ) 1(
 .راه رامی تواند ببيند 

 
ثانيأ چنين تصور می کند که در مباحثه نظری بجای بحث و استدالل ، با   

از اقتدار آنها   آوردن نقل و قو لهای از لنين و يا از مارکس و انگلس ، می تواند
از اينروست که رفيق نوشته اش  را با . برای مقابله با نظر مخالف سود جويد 

نقل و قولی از لنين آغاز می کند و مبنا را بر درستی آن می گذارد و به رد 
 .نظرات من می پردازد 

اگر اندکی دقت گردد ، خواننده عزيز پی خواهد برد که رفيق جز آن ،  
بدين دليل   همين روش را نيز در آخر . نمی آورد و ندارد  استدالل ديگری

. نوشته اش  بکار می گيرد ، با اين خيال که خواننده را نيز قانع کرده است 
اگر خود رفيق  مجددأ نوشته اش را بخواند ، پی به اين قضيه خواهد برد و 

نوشته او  خواهد ديد جز دو نقل و قول از لنين و رسيدن به نتيجه دلخواهش  در
 آيا هست ؟ . مطلب واستدالل ديگری نيست 

 .  حال به اصل موضوع می پردازيم 
آزادی بيان و انديشه ديگر "من در آن نوشته چنين اعتقادی را بيان کردم که 

چيزی ست بر همگان واضح و آشکار ، که بدون آن هيچ حکومتی و جامعه ای 
يشی که چنين نينديشد و خود را و هر گرا. را نميتوان دمکرات و آزاد دانست 

اوأل هيچگاه به اين : عقل سليم بداند و بخواهد آن را به ديگران تحميل کند 
دومأ آدميان را وادار ميکند ، آنطور که ميانديشند بر . هدف نائل نخواهد شد 

اين چنين . زبان نياورند و آنچه را که بر زبان می آورند انديشه ديگری باشد 
." ين قصدی داشتن از سوی هرکسی ، بسيار نادرست و خطاست انديشدن و چن

آزادی بيان در دوره گذار و دولت کارگری ، برای : "من در آن نوشته گفتم 
خواهد داشت و چيزی است که محدويتی برای آن " عموم شهروندان وجود 

و چه برای حکومت کنندگان و چه برای حکومت شوندگان . نمی توان قائل شد 
و پر واضح است که وقتی که من می گويم برای تمام . کسان باشد بايد ي

شهروندان ، مفهومش آن است که شامل حال تمام انسانهای که در جامعه 
چه کارگران و چه غير کارگران وچه حزب اللهی ها ومذهبی (زندگی می کنند 

فکر " و در آن نوشته گفتم که . نيز خواهد شد ...) ها وچه ضد مذهبی هاو
واگر به اين مهم احترام . است " دميان به همان اندازه ذائقه هايشان گوناگون آ

نگذاريم و آنرا متحقق نسازيم ، بدين معنی است ، که به زور می خواهيم از 
و گفتم که آيا ما با . ذهن عمومی به شيوه واحدی بينديشند و بر زبان آورند 

نيم و از آنها نمی خواهيم که چنين کاری عقايدمان را به ديگران تحميل نمی ک
ونيز گفتم آنچه که در روسيه بعد از ... مثل ما بينديشند و بر زبان آورند و

انقالب اکتبر از سوی بلشويکها پيش رفت و آزادی بيان وانديشه را سرکوب 
کردن و هر گونه تشکلی غير از تشکل های حکومتی را ، ممنوع اعالم 

ما نبايد مسير رفته آنها را تکرار کنيم وتجربه کردند، کار درستی نبوده است و 
 . را تجربه کردن خطاست 

وهدف از نوشتن آن مقاله نيز دقيقأ برخورد با نظر رفقای مثل رفيق شادی 
تا شايد رفقا ی همانند او حداقل داليل شان را در اين رابطه . مقدم بوده است 

کارگری به قدرت می بيان دارند و بگويند که چرا در جامعه ای که حکومت 
رسد، نبايد آزادی بيان و ديگر آزاديهای سياسی وجود داشته باشد و بايد 

وقتی که نوشته رفيق را ديدم فکر کردم که . سرکوب گردد و از بين برده شود 
اما باخواندن آن نه تنها چنين انتظاری . رفيق چنين کاری راه کرده است 

افتم که رفيق جز صادر کردن احکام برآورده نشد ، بلکه درهمان لحظه دري
حتی  نمی آيد همان نقل و قولهای که از لنين می . حرفی برای گفتن ندارد 

 . تنها به اين اکتفا می کند که لنين چنين وچنان گفته است . آورد توضيح دهد 
 :خودتان گوش کنيد 

رفيق می گويد که من با نوشتن آن مطلب يکی از ارکانهای مارکسيسم را 
حال . هم در تئوری و هم در عمل تجديد نظر کردم ) ديکتاتوری پرولتاريا (

ديکتاتوری پرولتاريا . " چونکه لنين گفته است .. چرا ؟   پاسخ می دهد 
محروميت های از لحاظ آزادی برای ستمگران ، استثمارگران و سرمايه داران 

د بردگی مزدوری آنها را ما بايد سرکوب نمائيم تا بشر از قي. قائل ميشود 
بديهی است هر جا سرکوبی . مقاومت آنها قهرأ در هم شکسته شود . رهايی يابد

 ."دموکراسی نيست . و اعمال قهر وجود دارد در آنجا آزادی نيست 
. رفيق می گويد که من از به خطر افتادن آزادی بورژواها به وحشت افتادم 

اين دسته از دوستان به " که حال چرا ؟  بدين علت که من در آن نوشته گفتم 
زور می خواهند مقرر سازند و چنين قصدی دارند که با سرکوب حق انديشيدن 

آنها چنين تصور می کنند . را از ديگران بگيرند تا همه مثل کارگران بينديشند 
که طبقه کارگر پيروز نبايد ، چنين حقی را برای سرمايه داران و نيروهای 

آنها از سرمايه داران می خواهند همانند کارگران .  وابسته به آن قائل شود
بينديشند و برزبان رانند ، چيزی که حتی اگر آروزی طبقه کارگر در قدرت 

."                                                                                       نيز باشد،عملی شدنی نيست
رفيق می گويد دفاع از حق و حقوق شهروندی در چنين جامعه ای به معنای 

و ديکتاتوری . ترس و وحشت از به خطر افتادن آزادی بورژواها است 
زيرا که لنين گفته که . پرولتاريا از حق و حقوق شهروندی دفاع نخواهد کرد 

 !!داشته باشد  چنين حق و حقوقی نبايد وجود
اگر لنين و بلشويکها چنين " رفيق می گويد که من با طرح اين موضوع که 

مسيری را طی کردند ، ما نبايد راه رفته آنها را تکرارکنيم ، و انرا به نظرات 
مارکس وصل کنيم و به دولت کارگری ربط دهيم ، چيزی که پس از انقالب 

ويکی از علت های اين . ست اکتبر عملی شد ، يک تجربه شکست خورده ا
و در يک کالم . شکست را می توان همين پشت کردن به اراده توده ای نام برد 

يکی از   ." تجربه را تجربه کردن خطاست . ما راه رفته آنها را نخواهيم رفت 
بزرگترين دستاوردهای مارکسيسم را در عرصه مبارزه ی طبقاتی، يعنی 

بر پايی دولت پرولتری ، و اتخاذ سياست های استقرار حکومت سوسياليستی و 
 . رد و نفی کرده ام ."ناظر بر آن و ديکتاتوری حاکم بر آن 

تمام  نوشته رفيق مسائلی از اين دست رديف شده، بدون آنکه دليلی برای اثبات 
و تمام به اصطالح داليل اثباتی اش ، چيزی پيشتر از آن . ادعای هايش آورد 
نيست و فرض را بر آن می گذارد که بااين متد ديالوگ می  دو نقل و قول لنين

و يکبار هم از خود سئوال نمی کند که . تواند احکام صادره اش را اثبات کند 
اگر رفيقی با درک و ديدگاه لنين و يا انگلس ويا حتی مارکس اختالف داشته 

ده است ؟    آيا رفيق اصأل به اين قضيه فکر کر. باشد ، چه استداللی بايد آورد 
. در جنبش چپ ما جاری بود  57چنين متد برخوردی درسالهای اوايل انقالب 

هرکس و هر گرايشی تمام تالشش براين بود که در مباحثات ، نقل و قول های 
ودر اين مسابقه آن کسی مدال . بيشتری از لنين و انگلس و مارکس بياورد 

وجالب اين . ت بياورد بيشتری می گرفت که نقل وقول بيشتری می توانس
مارکسيسم دگم (موضوع  بود که همگی مان نيزآن جمله معروف لنين را 

چنين نوع مبارزه . مدام تکرار می کرديم ) نيست ، بلکه راهنمای عمل است
نظری اگر در آن دوران ازروی ناآگاهی بکار برده می شد و نشان از آن 

و نظريه پردازان مارکسيسم داشت که ما می خواستيم همه گفته های رهبران 
امروزه در دوره کنونی .را کپی برداری کنيم و بجای تحليل مشخص جابزنيم 

ودرشرايطی که تمام جنبش کارگری و کمونيستی در سطح دنيا برای بازنگری 
تجارب گذشته و مسائلی که بر ما رفت ، آستينهايشان را باال زده ا ند و تالش 

ا با نقد گذشته راه درستی بيابند و راه برون رفت بزرگی را آغاز کرده اند ، ت
ازبحرانی که سالهاست در بين ما وجود دارد هموار کنند ، خطای است 
نابخشودنی و اثبات گر اين ادعا که واقعأ آن شخص در خيابان پهن نفسکی قدم 

اما با همه اين احوال ببنيم که اصأل همين استدالالتی که او از لنين . می زند 
نظرات من رادر زير به طور اختصار بيان می . آورد درست است يا نه می 

اما بالجبار به حوزه های کشيده می شويم که ببنيم درک مارکس و . دارم 
انگلس از اين موضوع که آنرا کشف اصلی خود در حوزه مبارزه طبقاتی می 

 . ديدند ، چه می باشد 
 تاريا    دولت کارگری و اصطالح ديکتاتوری پرول -الف 

مارکس و انگلس در تمام طول زندگی شان از اين اصطالح دوازده مورد 
استفاده کردند و آن هم به مناسبت های متعدد و که از نظر زمانی آنراميتوان به 

تا  1871از : دوره دوم .  1852تا  1850از : دوره اول : سه دوره تقسيم کرد 
ور نداشت واز سوی رفيق دوره سوم دوره ای بود که مارکس حض. 1775

ودر تمام اين موردها آنها اين اصطالح را . همرزمش انگلس بکار برده شد 
همانند دولت کارگری و يا سلطه پرولتاری و يا بصورت طبقه ای متشکل در 
قدرت استفاده ميکردند و به هيچ وجه چنين قصدی نداشتند از بکار گيری اين 

خواهند به جنبش کارگری کمونيستی به اصطالح مفهومی که بعدها رايج شد ب
زيرا اوأل در ان دوران کلمه ديکتاتوری معنايش معادل معنای کنونی . فهمانند 

ثانيأ   آنها جنبه . نبود ، يعنی آنرا معادل استبداد و حکومت مطلقه نمی فهميدند 
چنانکه همين جنبه طبقاتی را . مضمونی و طبقاتی آن مد نظر شان بود 

م دولت ها بکا ر می بردند ، از جمله در مورد انواع و اقسام دولت درمورد تما
و اين بدين مفهوم نبود که آنها هيچ فرق و تفاوتی بين دولت . های بورژوازی 

. های متنوع بورزوای نگذارند و همه دولت های بورژوازی را يکسان ببنند 
را به آنها تفاوت بين حکومت های بورژوائی که خواستهای دموکراتيک 

با حکومتهای بورژوائی که ) حتی به صورت موردی ( رسميت می شناختند 
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و تفاوت بين . چنين خواستهای را به رسميت نمی شناختند به روشنی می ديدند 
حکومتهای که بخاطر ابتدای ترين حق انسانی از جمله آزادی بيان وتشکل 

با دولتهای که چنين شهروندان جامعه را به زندان و اعدام محکوم می کردند ، 
البته هيچ آدم . نمی کردند  فرق می گذاشتند و همه را يک کاسه نمی کردند 

و آنها نقد شان از دولت .  عاقلی هم وجود ندارد که چنين فرقی را قائل نباشد 
های بورژوازی براين اصل تکيه داشت  که در بهترين ودموکرات ترين دولت 

گرفته می شود که هر چند مدت به چند مدت  های بورژوازی وپارلمانی تصميم 
و از اينرو بر اين اعتقاد . چگونه بهتر می توانند طبقه کارگر را استثمار کنند 

که اين نوع دولت ها از نظر ماهيت طبقاتی با هم فرقی . درست استوار بودند 
و همه شان از منافع طبقاتی بورژوازی پاسداری ميکنند و حتی بر اين . ندارند 

اعتقاد بودند زمانی که بورژوازی چنين خطری را احساس کند که طبقه کارگر 
از طريق مسالمت آميز می خواهد قدرت سياسی را تصرف نمايد، بورژوازی 
. چنان جنگی راه می اندازد که ما در برده داری نيزنمی توانيم شاهدش باشيم 

ق می گذاشتند و ولی با اين وجود از نظر شکل و اشکال حکومتی بين آنها فر
رابعأ در آن دوره يعنی در قرن .  اين برای طبقه کارگر اهميت داشت ودارد 

نوزدهم چيزی که بيشتر در رابطه با دولت های بورژوازی و يا دولت های ما 
يعنی دولت را . قبل آن مطرح بود ، درک ابزار گونه از دو لت ها بوده است 

وموضوع ) 2.(قه ديگر می دانستند صرفأ ابزار سرکوب يک طبقه بر عليه طب
هژمونی را که در قرن بيستم و خصوصأ در وضغيت کنونی که جايگاه ويژه 

در قرن نوزده جنبه سرکوب گری . ای پيدا کرده در نظرنمی گرفتند 
حکومتهای بورژوائی و غير بورژوائی برجستگی بيشتری داشت و شرايط آن 

ون در آن بسر می بريم يکسان دانست دوران را نمی توان با شرايطی که ما اکن
گرايش عمومی در آن دوره اهميت ندادن ويا کم اهميت دادن به اين موضوع .  

اين موضوع در قرن . و اکتفا کردن به جنبه سرکوب گری حکومت ها بود 
بيستم وخصوصأ دراواخر قرن ودراوايل قرن بيست ويکم اهميت واالی پيدا 

و هيچ حزب سياسی نمی تواند بدون در نظر کرده و هيچ تحليل گر سياسی 
چنانکه . گيری اين قضيه در مبارزه طبقاتی حضور فعال و هدفمند داشته باشد 

ما شاهد اين موضوع هستيم که اغلب  دولتهای بورژوائی  تالش بر آن دارند ، 
و واقعيت نيزاين است که در . که رضايت عمومی توده ها  را جلب نمايند 

هيچ دولتی نيست که برای پاسداری ازنظام طبقاتی سرمايه داری دنيای کنونی 
آنها از طريق رسانه های مطبوعاتی و . ، تنها بر ابزار سرکوب تکيه نمايد 

که در اختيار دارند ، می خواهند برای هر عملی که انجام می .. تلويزيونی و
را به بی  دهند مشروعيت قانونی و توده ای را جلب کنند و يا حداقل توده ها

. چنين چيزی را ما در دنيای کنونی شاهدش هستيم . طرفی عمومی وادارند 
ديدن اين موضوع   بدين معنا نيست که مامضمون طبقاتی دولتها را به 

بلکه از . فراموشی بسپاريم و فکر کنيم که دولت ها برفراز طبقات ايستاده اند 
ائی را با يک چوب نمی اين نظر اهميت دارد که ما  همه دولت های بورژو

بنظر من . رانيم وتنها به اين پسنده نمی کنيم که بگوئيم همه شان بورژوائی اند 
چنين درکی نادرست است واثبات گر اين ادعا  که  پس ازگذشت يک قرن ونيم 
از طرح اين موضوع ، نمی خواهيم از تجارب بدست آمده استفاده کنيم 

وتازه . اوايل قرن بيستم  درجا بزنيم   ودرهمان چهارچوب فکری کمونيستهای
در اينجا به هيچوجه نمی . بجای استدالل و اثبات آنها به تکرار آنها پسنده کنيم 

من بر اين اعتقادم که که لنينيسم . خواهم ارزش  لنين و اهميت او را کم کنم 
ی تالشی بود برای يافتن راه حل در دنيای نا شناخته ها که در شرايط کنونی نم

وهمان طور که درمورد نظرات مارکس . توان ازبعضی نظرات او  دفاع کرد 
واين هيچ تناقضی با اين مطلب ندارد که ما خود را . نيزچنين است 

کمونيستهای طرفدار مارکس و يا لنين بدانيم حتی اگر باغالب نظرات آنها 
 .موافق نباشيم  

 دولت کارگری و دموکراسی    -ب  
س هيچگاه و در هيچ يک از نوشته های خود ، خالف مارکس و انگل 

دموکراسی مطلبی ننوشتند و هيچ گاه دولت کارگری را در تقابل با دموکراسی 
مارکس در اولين مقاالت خود که آنها را می توان پيشا .  قرار نداده اند 

مارکسی نام برد در وصف اهميت آزادی مطبوعات که جزئی از دموکراسی 
نوشته است   1842او در مقاله ای که در سال . اطعانه  دفاع ميکندمی باشد ،  ق

آزادی ، ذات انسان است تا بدان : " چنين اعتقادی را بيان می دارد و می گويد 
حد که حتی دشمنانش نيز آن را تحقق می بخشند البته در عين پيکار با واقعيت 

شری به دور افکنده آن ؛ آنها می خواهند چيزی را که به عنوان زيور طيعت ب
به طور (هيچکس با آزادی . اند ، در مقام ارزشمنترين زيور از آن خود سازند 

بنابراين . پيکار نمی کند ، افراد حداکثر با آزادی ديگران پيکار می کنند ) کلی 
همه انواع آزادی همواره و جود داشته است ، فقط گاهی به صورت امتيازی 

بنابراين حتی دشمنان ) 3"(حق به حساب آيد ؟ خاص و گاهی برای ديگران ، 
آزادی نيز با آزادی ديگران مخالف می باشند و برای خود می خواهد بهترين 

و يا به تشبيه مارکس بهترين زيور . امکانات برای آزاد بودن را فراهم سازد 
ويا در . طبيعت بشری را از آن خود سازند و خود را صاحب اختيار آن کنند 

گر از همين مقاله  در متنوع بودن افکار آدمی و اينکه همه نمی توانند جائی دي
شما گونه گونی شور انگيز و غنای پايان : يکسان بينديشند ، چنين می گويد 

شما توقع نداريد که گل سرخ عطر گل بنفشه بدهد . ناپذير طبيعت را می ستاييد 
به يک شيوه وجود داشته  اما می خواهيد که غنی ترين پديده ها يعنی ذهن فقط. 

ويامارکس در مقاله ديگری که در همين زمان می نويسد ازآزادی ) 4(باشد ؟ 
مطبوعات که حتی  نتيجه بدی نيز داشته باشد دفاع می کتد و چنين می گويد که 

مطبوعات آزاد حتی اگر محصوالت بدی داشته باشد ، خوب باقی می ماند ، "
خواجهء حرم سرا . مطبوعات  آزاد است چوناين محصوالت خائن به سرشت 

طبيعت . ، حتی اگر صدای خوبی هم داشته باشد ، آدم مفلوکی باقی خواهد ماند 
اينها جز اولين ) 5."(، حتی اگر هيوال به بار آورد ، خوب باقی می ماند 

مقاالتی بود که مارکس در وصف آزادی مطبوعات می نويسد و تا آخر زندگی 
و يکی از داليلی که در اين رابطه می توان آورد . می ماند اش به آن وفادار 

درباره مقاالت خود برای  1851و   1850اين است که مارکس در سال های 
بنا . نيز جز آن بوده است  1842چاپ طرح ريزی می کند همين دو مقاله سال 

بر اين اين موضوع نشان می دهد که کارل مارکس حتی بعدها که ماتريايسم 
يخی را بنيان نهاد و نظراتش را در غالب حوزه ها توضيح داد ، هيچ گاه تار

. نظراتی که در اين دو نوشته آمده به نقد نکشيده است و به آنها پشت نکرد 
همين خط فکری او را می توان در مورد دموکراسی بورژوائی ديد و او اولين 

خستين کسی بود کسی بود که از دموکراسی بورژوای به سوسياليسم رسيد و ن
که مبارزه برای دموکراسی را با مبارزه درراه تحول سوسياليستی پيوند می 

دولت کارگری که مارکس و . وچنين تفکری را تا آخرنيز حفظ می کند . زند 
انگلس از آن دفاع می کردند ، نمی توانست و نمی تواند بر عليه دموکراسی از 

دولتی از لحاظ طبقاتی با دولت های چنين . جمله آزادی بيان وانديشه باشد 
بورژوازی در اين موضوع وجه اشتراک دارد که اين نوع دولت ها نيز 
طبقاتی می باشند و از منافع طبقاتی طبقه کارگر پاسداری می کنند و از اين 

ولی شری که به نفع اکثريت ( نظر مثل تمام دولت ها شرند وبايدازبيين رود 
وبدين خاطر ). است و در واقع مفيد می باشد  -نکارگران وزحمتکشا-جامعه 

و تفاوت کيفی بين . است که آنها درمورد چگونگی  زوال آن صحبت می کردند
نديدن اين موضوع و اکتفا . دولت کارگری با دولت های بورژوازی می ديدند

برای نمونه می توان به . کردن به اينکه همه شان شرند ، خطای بزرگ است 
رجوع کرد که مارکس و انگلس آنرا در عين حال که دولت تجربه کمون 

می ديدند ، در عين حال دموکراتيک دولتی ) ديکتاتوری پرولتاريا(کارگری 
بعضی از منتقدين برای . می ديدند که بشريت تا آن زمان به خود ديده بود 

و . آنکه خالف اين را ثابت کنند ، انتقاد مارکس را به کمون مثال می آورند 
می گويند که يکی از انتقادات مارکس به کمون همين دموکراسی بازی بود که 
از خودش در آورده بود و بجای اينکه  به ورسای حمله کند ، به سازمان دهی 

حال آنکه مارکس نمی خواست با اين . انتخابات در کمون مشغول بوده است 
وآن لحظه را  انتقاد خصلت دموکراتيک کمون را نفی کند ، بلکه آن شرايط

برای چنين کاری مناسب نمی ديد ، آن هم در لحظه ای که دشمن در ورسای 
و انتقاد مارکس به کمون به خاطر رعايت . داشت خود را سازمان می داد 

از اينرو ست که مارکس و . نکردن اين شرايط  اصطراری و جنگی بود 
وحتی انگلس . ندانگلس هميشه از آن به عنوان حکومت دموکراتيک نام می بر

بيست سال پس از کمون در نقد طرح برنامه ارفورت که درآن بنفع يک آلمان 
يکپارچه و نه فدرال استدالل شده بود ، می خواهد  خود حکومتی کامل استانها 
. ، مناطق و کمونها از طريق انتخابات مقامات بوسيله آرا عمومی گنجانده شود 

 .ون نام می برد و اين را به عنوان خود حکومتی کم
از توضيح باال می توان در يافت که مارکس انگلس چه درکی از ديکتاتوری  

حال آنکه رفيق بهروز شادی مقدم بر اين اعتقاد است که . پرولتاريا داشتند 
وقتی از دولت کارگری صبحت به ميان می آيد خود به خود نمی توان از 

ری می تواند درست باشد ؟ آيا چنين نظ. دموکراسی صبحت به ميان آورد 
ازآنجای که رفيق چنين فکر می کند که نظرات لنين با مارکس و انگلس يکی 
است ،همان حرفهای لنين را تکرارمی کند و می گويد دردوره ای که دولت 
کارگری در قدرت است صبحت کردن از آزادی بين و تشکل به معنای دفاع 

گفتن و آوردن نام حکومت " د او می گوي. از حق و حقوق بورژوازی است 
 –کارگری خود به خود و از همان ابتدا به معنای رد ونفی هر گونه شعار 

آزادی ) البد سوسياليستی ( در جامعه مورد نظر او"  است  –دموکرات و آزاد 
های سياسی تنها برای کارگران در قدرت وجود دارد و از بخش ديگر جامعه 

بنابراين . ی و غير زحمتکشی گرفته خواهد شد يعنی تما م نيروهای غيرکارگر
نه آزادی بيان وجود دارد ونه آزادی تشکل و نه آزادی مشارکت در اداره 

در يک کالم وقتی که دولت کارگری به قدرت می رسد ديگر جای .... کشور و
برای دموکراسی بازی وجود ندارد وچنين دولتی بايد با تمام قدرتی که در 

ی از بين بردن حق وحقوق شهروندی تالش نمايد و هر منتقدی اختيار دارد برا
و اعتراضی که بر عليه دولت کارگری صورت می گيرد سرکوب نمايد تا 

اين برداشت از نظريه مارکس درباره . پرولتری بودن خود را به اثبات برساند 
دولت همان برداشتی است که تمام دشمنان طبقه کارگر وکمونيستها به 

ا نسبت می دهند و برای اثبات ادعاهای شان دوران خونين استالين را کمونيسته
اين . چنين برداشتی از نظريه مارکس سراپا اشتباه است . مثال می آورند 

درک رسالت دولت کارگری را به جای سازماندهی طبقه کارگرو از بين بردن 
بشری  جامعه طبقاتی وساختن جامعه کمونيستی ، تا حد نابودی دستاوردهای

برای ! رفيق عزيز . تنزل می دهد ، آن هم بدين علت که جنبه بورژوای دارند 
اطالع شما  ما کمونيستها نه تنها دستاوردهای بدست آمده را از بين نخواهيم 

وجامعه سوسياليستی .برد ، بلکه در عين حفظ آنها از آنها فراتر خواهيم رفت 
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کراسی برای عموم شهروندان وبدون دمو. آينده از همين راه ممکن است 
از اينرو در جامعه . سوسياليسم تنها در حد خواب و خيال باقی خواهد ماند 

در . خيالی شما شعار آزادی زندانيان سياسی نمی تواند مفهوم داشته باشد 
در جامعه . جامعه شما آزادی بيا ن انديشه وتشکل نمی تواند وجود داشته باشد 

ی از مبارزه کارگری وجود دارد و نمی تواند وجود شما اعدام به عنوان شکل
در يک کالم در جامعه مورد نظرشما انسان به شکل پيچ ومهره . نداشته باشد 

های دولت کارگری وجوديت دارند و به شکل سربازخانه ای سازماندهی شده 
انسانهای جامعه شما حق نفس کشيدن ندارند و هرگونه حرفی و صدای . اند 

براستی مگر ما چنين )6(فيلتربه اصطالح دولت کارگری  بگذرد بايد از   
مگر چنين تفکری همان . دولت های را پس از انقالب اکتبر تجربه نکرده ايم 

بستری ذهنی نيست که دولت های ايدئولوژيک را مشروعيت می بخشند ؟  
آخر چگونه می توان جامعه ای را سازمان داد که همه يکسان بينديشند و 

ن عمل کنند ؟ آيا به زور می توان حتی بهشت را برای مردم به ارمغان يکسا
آورد ؟ آيا حتی در چنين حالتی نيز توده های کارگر و زحمتکش بر عليه 
آوردندگان بهشت شورش نخواهند کرد ؟ دولتی  که مورد نظر رفيق قرار دارد 

ه کارگر اوأل يک دولت کارگری نمی تواند باشد چرا که متکی بر آگاهی طبق
نيست و نيروهای در قدرت را تشويق می کند که از قدرت بدست آمده برای 
سرکوب نيروهای عير کارگری استفاده کند حتی اگر اين نيروها اعتراض و 

ثانيأ نمی تواند ببيند که هدف ساختن . انتقادی از نيروهای در قدرت دارند 
ايت اکثريت توده دنيای بهتر است و طبقه کارگر بدون همراهی و جلب رض
ثالثأ  دولتی که مد .های مردم  نخواهد توانست در اين راه به موفقيت دست يابد 

نظر رفيق قرار دارد يک دولت ايدئولوژيک است و جامعه را بر اساس 
اعتقادات ايدئولوژی می خواهد سازمان دهد و بنام طيقه کارگر می خواهد 

مورد نظر او ديکتاتوری پرولتاری در جامعه .  جامعه را به قهقرا به کشاند 
جايش را به ديکتاتوری حزب و سر آخر به ديکتاتوری فرد ) دولت کارگری (

يعنی همان مسيری . خواهد داد واين نتيجه نورمال و طبيعی چنين نظری است 
درچند ساله اول انقالب ديکتاتوری حزب سازماندهی . که بلشويکها طی کردند

که بنام لنين و بنام طبقه . ديکتاتوری فردی استالين شد و بعد از مدت کوتاهی 
کارگر از تمام شيوه های ضد انسانی برای از بين بردن مخالفان نظری  

آيا از تجارب .  استفاده شد و بهترين رهبران بلشوک را نابود ساختند  
بلشويکها  نبايد آموخت ؟  بدين علت است که باز هم می گويم که ما راه رفته 

و اين داليل متعددی دارد . کها را که به شکست منجر شد نخواهيم رفت بلشوي
من در آن نوشته کوتاه تنها اين را گفتم . که از حوصله اين نوشته خارج است 

. که يکی از داليل شکست بلشويکها اين بوده که به اراده توده ای پشت کردند 
بهروز شادی مقدم رفيق . و چه خوب است که در بحث امانت داری حفظ گردد 

اين موضوع را به من وصل می کند که من چنين اعتقادی دارم که بلشويک ها 
دوست عزيز !! چون آزادی بيان را به رسميت نشناختند ، شکست خوردند 

 ؟ !!چگونه می توانی چنين چيزی را ازنوشته من استنتاج کنی !
دولت کارگری به جرأت می توان گفت که رفيق شادی مقدم درکی آشفته از 

توجه ) جنبه سرکوبگرانه آن (و تنها به يکی از وظايف و خصلت دولت . دارد 
حال آنکه دولت کارگری اساسی ترين وظيفه اش سازماندهی هژمونی . دارد 

چرا که  پس از انقالب کارگری  نيروهای غير . خود بر کل جامعه است 
نخواهند رفت و يک شبه  ازبين )بورژوازی و خرده بورژوازی(کارگری 

دولت کارگری در عين حال که در اين دوره شالوده های اقتصاد بورژوائی را 
نشانه می گيرد وبرای متالشی کردن آن اقدامات وسيعی را آغاز می نمايد ، 
نمی تواند بدون سازماندهی هژمونی خود بر اقشار و طبقات ديگر به اين امر 

رکس هژمونی جايگاه ويژه ای را به از اين روست که در تئوری ما. نائل آيد 
و اين بدين مفهوم نيست که اين موضوع برای مان . خود اختصاص داده است 

تا رسيدن به قدرت اهميت داشته باش ولی همين که به قدرت رسيديم آنر به 
اگر به اين امر . با اين خيال که ديگر به آن احتياجی نيست . فراموشی بسپاريم 
م ، بنابراين نمی توانيم هژمونی را از طريق سرکوب اعتقاد داشته باشي

نيروهای غيرکارگری و قتل و عام آنها در دوره گذار به سوسياليسم سازمان 
چنين امری اوأل ممکن نيست ثانيأ نتيجه ای جز به خطر انداختن . دهيم 

واين نيز بدين مفهوم نيست . موقعيت و وضيعت دولت کارگری نخواهد داشت 
اما قبل . اين دوره از جنبه سرکوب گرانه دولت استفاده نخواهيم کرد که ما در 

دولت . از هرچيز  حقانيت بخشيدن به رفتاروکردارمان برايمان مهم است 
کارگری درمقابل تمام شهروندان جامعه مسئوليت يکسانی دارد و مبنای 

اگر اين امر مبنای حرکت دولت . قضاوتش آرای جمعی است نه غير از آن 
کارگری قرار گيرد او قادر خواهد بود تمام سيستم بوروکراتيک دولتی را که  

يا به عبارتی درست .تا آن زمان از دستی بدستی ديگر انتقال يافته درهم بشکند 
اما با ممنوع . تردر مسير در هم شکستن ماشين دولتی بورژوازی گام بردارد 

مت بازسازی مجدد کردن آزادی تشکل و آزادی مطبوعات درجامعه به س
بورکراتيسم دولتی گام خواهد برداشت و اين  حاصلش چيزی جز سازماندهی  

در چنين جامعه ای . ساختار سياسی يک پارچه و نظام تک حزبی نخواهد بود 
حزب بنام طبقه کارگر قدرت را در دست می گيرد و در نهايت نيز از درون 

و دولتی سازماندهی . هد شد ديکتاتوری حزبی ، ديکتاتوری فردی متولد خوا
خواهد شد که يک نفر ديکتاتور بجای تمام شهروندان جامعه تصميم خواهد 
. گرفت و جامعه بر اساس اعتقادات ايدئولوژی معينی سازمان دهی خواهدشد 

باچنين درکی از دولت کارگری طبيعی است که نقش و خصلت سرکوب گرانه 
بعنوان تنها شيوه ممکن برای کنترل  دولت نه تنها برجسته خواهد شد ، بلکه

و در چنين جامعه ای بجای اينکه دولت مسير زوال . جامعه استفاده خواهد شد 
رادر پيش گيرد ، در جهت عکس آن پيش می رود وهر روزه نقش و اهميت 

و اين چيزی جز سازماندهی دولت ايدئولوژی بجای . آن بيشتر خواهد شد 
در نهايت به ديکتاتوری يک فردويک دولت کارگری نخواهد بود که 

 .ايدئولوژی منجر خواهد شد 
با توجه به چنين درکی است که رفيق احکامی صادر می کند واتهاماتی را بر 

و می گويد .  عليه من رديف می کند بدون آنکه پايه واساس درستی داشته باشد 
ت های دولتهای از نوع حکوم –راست روانه است و سوسيال دموکرات وار " 

بنابراين اگر : " چرا که من گفته ام ." بورژوازی در اروپا را تبليغ می کند 
نبايد به . هدف سازماندهی جامعه ای آزاد و دموکراتيک برای تمام انسانهاست 

فردای فرداها موکول کرد و چنين پنداشت ، که در مرحله اول آزادی برای 
وقتی که اين . ام انسانها کارگران و زحمتکشان و در مرحله دوم برای تم

موضوع در جوامع بورژوازی و با دولت های بورژوازی ، تا اندازه ای تحقق 
نيز می توان ) سوسياليستی( پس در جامعه مورد نظر ما . يافته است 

 ."آنرامتحقق ساخت و بطور همه جانبه تر و کامل تر بر قرار کرد 
دم که آزادی بيان و انديشه وبه ومی گويد اتوپيک است چرا که من بر اين اعتقا

عبارتی ديگر تمام آزادی های دموکراتيک با يد در جامعه سوسياليستی وجود 
و چنين اعتقادی دارم که سوسياليسم بدون دموکراسی مفهومی . داشته باشد 

نخواهد داشت ودر جامعه ای که چنين آزادی های را سرکوب کند ، نمی توان 
من . داقل ما کمونيستها از آن دفاع نخواهيم کرد دموکرات و آزاد دانست و ح

فکر می کنم اين موضوع تا همين جا نيز توضيح دهنده باشد ، خصوصأ که 
بحث تازه ای نيز نيست و حداقل در جنبش چپ ايران سابقه ای بيست ساله 

 .دارد 
 : زيرنويس

  .خيابان نفسکی يکی از خيابانهای پهن و بزرگ سن پطرزبورگ می باشد -1
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واين چيزی نبود که تا کسب قدرت برايشان اهميت داشته باشد ، بلکه . ديدند 
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تمام خواستهای دموکراتيک را در شرايط قبل از قدرت گيری  لغو اعدام و
  .طبقه کارگر پذيرا باشد
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  قسمت دوم 
  

در جواب به !" دولت کارگری يا دولت ايدئولوژيک "درمقاله قبلی ام بنام    
و انگلس  مارکس -1: روی دوموضوع تکيه کردم ) رفيق شادی مقدم ( نوشته 

دولت  -2. از بکارگيری اصطالح ديکتاتوری پرولتاريا چه منظوری داشتند 
کارگری با دموکراسی بيگانه نيست ودر جامعه سوسياليستی  به شکلی کاملتر 

و گفتم که اوأل رفيق شادی مقدم  . برای تمام شهروندان وجود خواهد داشت 
ثانيأ رفيق چون .  ديکتاتوری پرولتاريا را شکلی از حکومت می داند 

را چنين می فهمد ، هيچ گونه رابطه ) دولت کارگری ( ديکتاتوری پرولتاريا 
را در دوره )  از دموکراسی( ای بين آن و دموکراسی نمی بيند وهر صحبتی 

اينها چيزهای بود که . دولت کارگری  ، دفاع از منافع بورژوازی می بيند 
  . درآن  مقاله  به آنها پرداختم 

فيق شادی مقدم در جواب به مقاله ام و بجای نقد اين برداشت از نظريه ر 
مارکس که من  فکر می کنم درست ترين  باشد ، مجددأ با  همان شيوه قبلی نقل 

بدون . برای  نقد اين نظرمی آورد ) مارکس و انگلس و لنين (و قو لهای از  
  . آنکه  اندک تعمقی نمايد و ببيند که  مفهوم آنها چيست

اما با همه اين احوال رفيق برای رد اين نظرروی يک موضوع انگشت می 
دولت چيزی جز ابزار " گذارد و آن اينکه پايه گذاران مارکسيسم گفته اند  

و اگر تمام نوشته رفيق را ."سرکوب يک طبقه بر عليه طبقه ديگر نيست 
موضوع چه اين .  زيرو رو کنيد ، جز اين چيز ديگری نمی توانيد بيابيد 

. دررابطه با نوشته قبلی رفيق و چه دررابطه با نوشته اخيرش صادق است 
اوبر اساس چنين درکی از دولت به اين نتيجه می رسد که درجامعه 
سوسياليستی  آزادی های سياسی وجود ندارد و صحبت از دموکراسی و از 

" را که چ. نمی تواند مفهوم داشته باشد .. جمله آزادی بيان و حق رای و
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ديکتاتوری پرولتاريا يعنی حاکميت زور و قهر بر عليه بورژوازی و 
و واضح است اعمال قهر و زور در دولت کارگری يعنی ." است "ارتجاع

نقل از . (می باشد "تحميل عقايد طبقه کارگر بر دشمنانش و انديشه هايشان 
  )رفيق

 متفاوت رودروی هم بنابراين پر واضح است که به قول رفيق دو ديدگاه کامأل 
قرار دارند يکی ديدگاهی  که براين اصل استواراست که سازماندهی 
سوسياليسم بدون دموکراسی در حد خواب وخيال باقی خواهد ماند و ديدگاه 

که رفيق آنرا نمايندگی می کند ، که می گويد ) و به ظاهر چپ ( ديگر
و  وقتی که از دولت سازماندهی سوسياليسم هيچ ربطی به دموکراسی ندارد  

از اينرو . حرف می زنيم خود بخود ديگر دموکراسی جايگاه و مفهومی ندارد 
برای رسيدن به يک نتيجه معين ،  راهی جزء رجوع دوباره به نظرات بنيان 

  . گذاران مارکسيسم نداريم 
ميدانيم که در جامعه اوليه چيزی بنام دولت هنوز وجود نداشت و انسانها از 

وابط جنسی و خويشاوندی به شکل گروههای اجتماعی بزرگی زندگی طريق ر
اين گروههای اجتماعی  بشکل کمون وجود و براساس اصل . می کردند 

توليد و باز توليد (درچنين جوامعی توليد جنسی . خويشاوندی تشکيل می شد ند 
يعنی  از يک سو به . بر توليد اقتصادی مقدم بوده است ) زندگی بالفصل

يل ميشعت زندگی ، غذا لباس ومسکن  و ازسوی ديگر توليد مثل وسا
در چنين ساختاری افرادی برای هدايت کمون که . خودانسان  اهميت داشت 

را برعهده داشتند براساس روابط خويشاوندی مشخص ) کمون ( نقش سرکرده 
ضرورت اين موضوع از آنجا بود که هر گروه اجتماعی به .  می گرديد 
تعدد از جمله برآوردن نيازهای خوراکی ازطريق شکار و کارهای علتهای م

کشاورزی و کارهای آب رسانی و نيز درگيری با گروههای ديگر و همچنين 
از طريق .  اختالفات درونی خودشان و  به چنين اقتداری در گروه نياز داشتند 

عهده اين اقتدار سازمانيافته که نقش سازماندهنده منافع مشترک کمون را ب
در چنين . داشت تمام امورات کمون پيش می رفت وتنظيم و هدايت می شد 

شرايطی هنوز انسانها در مقابل قوای طبيعت ناتوان بودند و  به شکل اوليه 
ونيمه وحشی بسر می بردند و مثل حيوانات خوار ومفلوک بودند و طبيعی بود 

اما چيزی که يکی از .که از  توان قدرت توليدی نسبتأ کمی برخوردار باشند 
مشخصه های اساسی اين دوره را تشکيل می دهد ، غايب بودن طبقات 

منافع مشترک همين .  اجتماعی ووجود داشتن نوعی برابری در بين آنها بود 
کمون های اوليه در درون شان باعث آن می شد که از همان ابتدا برای تنظيم 

که اين افراد . نکار انتخاب گردند و حفظ و پاسداری از آن افراد معينی برای اي
ونيز تمام امور کمون از منازعات تا . از طريق کمون کنترل می شد 

اما . بعهده شان بود ) و ديگر مسائلی که در کمون وجود داشت ( سازماندهی 
کار، نيروهای توليدی به مرور زمان  براساس پيدايش اولين تقسيم اجتماعی 

ای مولده به مرحله ای می رسد که با مناسبات افزايش می يابد ورشد نيروه
کمون اوليه نمی تواند تناسب داشته باشد ، پس بناچار مناسبات جديدی را طلب 
می کند و اين يعنی به هم خوردن مناسبات کمون اوليه و پيدايش مناسبات جديد 

ودر چنين جامعه ای ديگرمناسبات انسانها  بر اساس . و بوجود امدن  طبقات 
طه جنسی و خويشاوندی نيست که سازماندهی ميگردد ، بلکه توليد راب

و کارکردهای اوليه ای که . اقتصادی عمال مبنای سازماندهی قرار می گيرد 
از طريق افراد در کمون وجود داشت بتدريج پيچيده می گردد و اين عناصر از 

رشد  وظيفه خود که دفاع از منافع مشترک کمون بود فاصله می گيرند و با
مستقل می ) کمون(توليد و انباشت اوليه سرمايه بيش از پيش از پايه اوليه خود 

هم زمان با اين تغيرات ، جامعه به طبقات تقسيم می گردد و دو طبقه . گردند 
  .طبقه استثمارگر و استثمارشونده بوجود می آيد . اجتماعی بوجود می ايد 

ت که به ظاهربرفراز سرجامعه بربستر چنين وضيعتی است که چيزی بنام دول
اما . وبرای  تنظيم و کنترل  طبقات متخاصم  و درگير باهم  بوجود می آيد  

بنابراين ، دولت از . "علی القاعده از منافع طبقه مسلط اقتصادی دفاع  می کند 
جوامعی بوده اند که بدون دولت سرکرده اند ،و از . ازل وجود نداشته است 
در يک مرحله معين از تکامل . هيچ تصوری نداشتند  دولت و قدرت دولتی

اقتصادی که لزومأ به تقسيم جامعه به طبقات مربوط بود ، دولت به علت اين 
واز آنجا که دولت از نياز به ."  " تقسيم ، به صورت يک ضرورت در آمد 

تحت کنترل داشتن تناقضات طبقاتی برخاست ،ولی از انجا که در عين حال در 
نازع اين طبقات بوجود آمد ، بنابراين علی القاعده دولت طبقه قوی تر و ميان ت

از نظر اقتصادی مسلط ، است ؛ طبقه ای که ازطريق همين دولت ،از نظر 
سياسی هم طبقه مسلط می شود ، وبدين طريق وسيله جديدی برای مطيع کردن 

ترجمه .. ده وازکتاب منشاء خانوا."(و استثمار طبقه ستمديده به دست می آورد 
  )  246و  249به ترتيب از ص –رفيق مسعود احمدزاده 

بنابراين چيزی که از نوشته های آنان استنتاج می شود ، بر اين اصل استوار  
است که دولت در جامعه طبقاتی نقش پاسداری از منافع طبقه مسلط اقتصادی 

اما . ضوع است و تمام کارکرد دولت عمأل در تثبيت همين مو. را بعهده دارد 
که دولت های ... هر دولتی تشکيل شده از دسته های مسلح و زندانها و

بورژوازی ، از اين ابزارسرکوب برای تثبيت وضعيت سياسی و اقتصادی 
البته بايد يادآوری کرد که استفاده از آنها بسته به دامنه . استفاده می کنند 

مثأل استفاده از ابزار .  دموکراسی در هر کشوری کم ويا زياد می شود 
سرکوب در کشورهای که ديکتاتوری های فردی و يا حزبی وجود دارد ،  با 

کشورهای که از طريق دموکراسی و حق رای مردم اداره می شوند ، فرق 
اما آيا هر دولت بورژوائی می . واين فرق را نمی توان ناديده گرفت . دارد 

عه را سازمان دهد ؟ چنين چيزی غير تواند تنها با تکيه بر ابزار سرکوب جام
هردولتی برای توجيه کارکردش تالش خواهد کرد که مردم را . ممکن است 

بسوی خود جلب نمايد و طرفداری مردم يا حداقل بيطرفی مردم را سازمان 
هر دولتی که تنها تکيه اش بر ابزار سرکوب از قبيل نيروهای مسلح و . دهد 

بهر حال . نست برای مدتی در قدرت باقی بماند باشد نخواهد توا... ارتش و
تجربه تمام دولت . برای توده های مردم در دراز مدت قابل تحمل نخواهد بود 

های که برای اداره جامعه  تنها به شيوه سرکوب تکيه کردند اثبات گر اين ادعا 
ا چر. البته طبيعی  نيز است  که هيچ دولت عاقلی چنين نخواهد کرد . می باشد 

که حتی ديکتاتور ترين دولتها نيز نهايت تالش شان اين است که برای سرکوب 
. توده ها از ابزارهای تبليغاتی برای مشروعيت بخشيدن به خود استفاده کنند 

بنابراين سازماندهی هژمونی و حقانيت بخشيدن به کارکرد دولت مسئله مهمی 
ا از اين وظيفه ا صلی اما جد. است که در تئوری دولت بايد در نظر گرفت 

دولت وظايف ديگری دارد ، اين ) پاسداری از منافع طبقه مسلط اقتصادی (
اما . وظايف می تواند ، درظاهر امرهيچ سودی برای دولت  نداشته باشد 

که تيتر وار آنها را . وظايفی است که نمی تواند نسبت به آنها بی توجه باشد 
رای عموم شهروندان و مبارزه بر عليه مثال بهداشت  ب. می توان نام برد 

بيماری های واگيردار و يا تالش برای کمک رسانی به مناطقی که بر اثر 
و يا دفاع و پاسداری از . حوادث طبيعی از جمله سيل وزلزله ويران شده اند 

مرز های ملی ، و يا ميانجی گری در رابطه با اختالفات درونی خودشان و 
ونی خودشان که تبديل به تضادهای آنتاگونيستی خنثی کردن تضادهای در

اينها وظايفی است که در کنار وظيفه اصلی دولت و آن هم پاسداری . نگردد 
چرا که با . از منافع طبقه مسلط اقتصادی به عهده  دولت در قدرت می باشد 

ودر . انجام اين کارها ست که رضايت توده ها را می تواند اندکی جلب نمايد 
دون انجام اين کارها دولت موفقی برای حفظ منافع اقتصادی طبقه مسلط واقع ب

نخواهد بود و عمال نارضايتی توده ای را بر عليه خود شديدتر سازمان  می 
نتيجه انکه چنين کارهای نيز بطور غير مستقيم در خدمت منافع طبقه . دهد 

  .مسلط اقتصادی در جامعه خواهد بود 
اده ام دولت با يک وظيفه مواجه نيست بلکه با با توجه به توضيحی که د

رفيق شادی .  مجموعه ای از وظايف روبرو است که بايد آنها را انجام دهد 
مقدم اين مجموعه وظايف را نمی بيند و فقط با برداشتی نادرست  از پايه 
گذاران سوسياليسم علمی  به تکرارسروته بريده نظرات انها پسنده می کند 

دولت چيزی نيست جز ماشين سرکوب يک طبقه توسط طبقه " ومی گويد 
ديگر ، در جمهوری دمکراتيک نيز دولت همين نقش را ايفاء می کند و نقش 

و از اين بيان ) به نقل از نوشته رفيق." (دولت کمتر از سلطنت مطلقه نيست 
انگلس که در زير آنرا بررسی خواهيم کرد چنين نتيجه می گيرد وقتی که 

او اين حق را . سوی آموزگاران مارکسيسم چنين فورموله می گردد  دولت از
وقتيکه ميگويم دولت کارگری و : " به خود می دهد که چنين اظهار نظرکند 

ديکتاتوری پرولتاريا ، ديگر بحث آزادی برای عموم ، يک تناقض و در واقع 
يد او نمی تواند طور ديگری فکر کند و فقط می گو." نفی آن دولت است 

و تمام وظايف  دولت را تااين حد تنزل می . سرکوب ، سرکوب ، سرکوب 
و متاسفانه چنين می انديشد که برای ساختن جامعه سوسياليستی . دهد 

ديکتاتوری پرولتاريا بايد هر صدای مخالفی را بيرحمانه سرکوب کند ، تا 
وت رساند و سازش ناپذيری و پيگيری خود را بر عليه دشمنان پرولتاريا  به ثب

او برای دولت . اگر غير از باشد دولت مورد نظر يک دولت کارگری نيست 
  . يک وظيفه می بيند و ان نيز سرکوب است 

 گام برداشت ؟ آيا می توان بدون دموکراسی به سوی سوسياليسم 
تئوريسين های بورژوا هميشه تالششان براين بوده که چنين وانمود سازند که 

وميگويند وقتی که از مارکسيسم صحبت . وکراسی بيگانه است مارکسيسم با دم
چرا که . می کنيم ديگر نمی توان از دموکراسی حرفی به ميان آورد 

و برای اثبات اين ادعا تمام . مارکسيسم در ضديت با دموکراسی قرار دارد 
مسائلی را که بعد از انقالب اکتبر خصوصأ دوره استالين گذشت  را مثال می 

دوره ای که براستی هيچ حق و حقوق شهروندی در جامعه وجود . د آورن
نداشت و تنها  يک نظرو يک حزب و يک فرد تمام قدرت را به نام طبقه 

  . کارگردر دست داشت 
اين موضوع گرچه بيانگر گوشه های از حقيقت است و ما نمی توانيم خود را 

. م که آنها از ما نبودند از کمونيستهای استالينيستی کامأل جدا سازيم و بگوي
چنين چيزی شايد در شرايط کنونی که اشتباهات و جنايات استالين آشکار شده 
. بتوان براحتی تشخيص داد و گفت ، اما در آن دوره قابل تشخيص نبود 

خصوصأ که غالب کمونيستهای دنيا نيز چنين تصورمی کردند ، راه استالين 
بورژوائی می ) رفيق شادی مقدم  مثل( درست است و هر نظر مخالفی را

اما جدا از تمام جناياتی  که . دانستند که  برای نابودی روسيه تالش می کنند  
در آنجا بنام سوسياليسم صورت گرفته با نگاهی به مبارزات کارگران از زمان 
پيدايش سرمايه داری تاکنون همه جا مارکسيستها درمبارزه برای دموکراسی 

زيرا . ی و حق وحقوق شهروندی پرچم دار بوده اند وآزادی های سياس
مارکسيستها بر اين اعتقاد ند که دموکراسی پرولتری يعنی  فراتر رفتن از 
دموکراسی بورژوائی است ،  بر بستر  واز درون همان دموکراسی 
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بورؤژوائی است که دموکراسی پرولتری زاده می شود ، نه چيزی بر فراز آن 
اين موضوع بدين مفهوم است که سوسياليسم . ه با آن وماوراء آن و بيگان

 -مفهوم ديگری غير از دموکراتيزاسيون جامعه در تمام حوزه های سياسی
بطور نمونه در کشورهای که توانستند بر اثر . اقتصادی و اجتماعی نيست 

مبارزات و جانفشانی توده های مردم بعضی از حق و حقوق شهروندی را 
آنها را .... ل آزادی تشکل و آزادی بيان و آزادی انتخابات ومث.  بدست آورند 

نمی توان در جامعه سوسياليستی در تقابل با دموکراسی کارگری قرار داد 
و . چنين درکی از دموکراسی کارگری در واقع نفهميدن آن است . وازبين برد 

چنين اشخاصی نمی دانند که دموکراسی کارگری چيست و فقط به يک سری 
آنها فکر نمی کنند . الت حفظ شده اکتفا می کنند بدون آنکه انرا درک نمايند جم

که اگر طبقه کارگر در تحقق همين دموکراسی بورژوازی پيگيری از خود 
نشان دهد،ومحدوديتی برای آن قائل نباشد ، مفهوم آن دموکراسی کارگری 

اسی بورژوائی و آنها نمی توانند اين مهم را دريابند که که هم دموکر.  است 
هم دموکراسی کارگری ازاين نظر باهم وجه اشتراک دارند تفاوت شان در اين 
است که بورژوازی در متحقق کردن آن از خود ناپيگيری نشان می دهد و تا 

و اگر بخواهد . آنجای با آن موافق است که منافع طبقاتی اش به خطر نيفتد 
رود ، برای از بين بردن آن از  دموکراسی از چهارچوب های بورژوائی فراتر

حال آنکه پرولتاريا دقيقأ با پيگيری بر سر . هيچ شيوه ای کوتاهی نخواهد کرد 
مسائل دموکراتيک است ، که می تواند به مقصد و هدف خود دست يابد ، چرا 

چيزی جز زنجيرهای خود " سوسياليسم " و " نبرد برای دموکراسی " که  در 
طبقه کارگر هدفش ساختن جامعه دمکرات و آزاد .   ندارد که از دست دهد

است ، تا بلکه بتواند از طريق اراده جمعی برای از بين بردن نابرابرها ی 
  .اقتصادی گام بردارد  –سياسی 

رفقای که وظيفه طبقه کارگر را ساختن سوسياليسم می دانند و چنين تصور می 
نائل آمد بدون آنکه خود آگاه کنند که می توان بدون دموکراسی به چنين هدفی 

باشند ،  سوسياليسم را به روز نامعلوم حواله می دهند که از آسمان نازل 
اين رفقا  در واقع بدتر تجديد نظر را در مارکسيسم انجام می دهند . خواهد شد 

و چنان مارکسيسم را بيگانه با دموکراسی جلوه می دهند که باور کردن آن .  
  .   مشکل می باشد 

  آيا پذيرش دموکراسی با دولت طبقاتی در تناقض قراردارد ؟
براين ) ازجمله رفيق شادی مقدم (متاسفانه بعضی از دوستان مارکسيسم  

. با دموکراسی در تناقض قرار دارد ) مارکس ( باورند که نظريه طبقاتی دولت
آنها در توضيع اين موضوع عمأل از همان موضعی که ضد مارکسيستها صد 

ست سال در مبارزه نظری برعليه مارکسيستها بکار می گيرند ، به و ش
اين دوستان  تنها بر اساس اينکه مارکس و انگلس . موضوع نگاه می کنند 

  . روی مفهوم طبقاتی دولت تاکيد کرده اند ، چنين نتيجه ای می گيرند 
ندارند اين مسئله که مارکسيستها به چيزی بنام دولت خلقی و فراطبقاتی اعتقاد 

اما پذيرش اين موضوع ونقد وتحليل دولت از اين زاويه ، .  ، واقعيتی است 
هيچ ربطی به اين نظريه ندارد که ما به اراده توده ای و دموکراسی اعتفادی 

و مثل بعضی . نداشته باشيم و آنها را در تناقض با نظريه مارکسی دولت بدانيم 
تصور کنيم که وقتی از دولت  چنين) همانند رفيق شادی مقدم (از رفقا 

.   کارگری حرف می زنيم خود بخود ديگر دموکراسی مفهوم نخواهد داشت 
اگر چنين می بود حداقل يک نوشته می بايد از آنها بر عليه اين موضوع وجود 

و اين خود اثبات گر اين ادعاست که برداشتی که رفقا از مفهوم . داشته باشد 
برای روشن .  سازمان يافته می کنند نادرست است طبقاتی دولت و مسئله قهر 

  .شدن اين موضوع اندکی بيشتر توضيح می دهم 
همانطور که اطالع داريم نظريه مارکس در باره دولت چيزی بوده که در 

آنها . روند مبارزه طبقاتی و در جريان مبارزات کارگری تکامل می يابد 
هنوز به چيزهای کلی در مورد در نوشته های اوليه شان ) مارکس و انگلس (

اما دو نکته در نوشته های اوليه که بعدها نيز اهميت . دولت اکتفا می کردند 
در نقد نظرات : آلف : شان همچنان حفظ شد وجود داشت که عبارت بودند از 

هگل به اين موضوع اشاره می کردند که دولت نمی تواند از منافع کل جامعه 
اين دو نکته تا لحظه . شری است که بايد نابود گردد  دولت: ب . پاسداری کند 

اما . آخر زندگی شان همچنان در نظرات آنها جايگاه ويژه ای داشته است  
برای اين دونکته که کارکرد طبقاتی دولت چگونه است  و اينکه اين شر 

تنها پس کسب تجربه .  چگونه از بين خواهد رفت ، پاسخ روشنی نداشتند 
طبقه کارگر نمی تواند به اين "ه به اين نظر قطعی دست يافتند که کمون بود ک

پسنده کند که ماشين دولتی به صورت موجودش به دست وی بيفتد و او فقط 
ترجمه باقر ."(بکوشد که اين ماشين را در جهت منافع خود ش به کار اندازد 

شين دولت ، در واقعيت امر ، چيزی جز ما" ونيز اينکه ) 106ص  -پرهام 
سرکوب يک طبقه به دست طبقه ای ديگر نيست و اين حقيقتی است که در 
جمهوری دموکراتيک و نظام پادشاهی ، هر دو ، به يکسان مصداق دارد 

  ) 46ازهمان کتاب ص ."(
تکامل می ) مارکس و انگلس ( بنابراين تنها پس از کمون پاريس  نظرات آنها 

بعضی از دوستان در همين دونکته مهم ولی همانطور که در باال گفتم . يابد 
برای روشن شدن اين موضوع بهتر . مارکس و انگلس را تعريف می نمايند 

مقدمه ( است که به يکی از با ارزش ترين نوشته های آندو يعنی نوشته انگلس 
انگلس در اين نوشته روی همين  دونکته . بپردازيم ) ای بر مبارزه طبقاتی 

او در مورد اينکه دولت کمون با دولت های .  شود مورد بحث متمرکز می 
بورژوازی يکسره متفاوت است و طبقه کارگر نمی تواند ماشين دولتی 

کمون يکسره به اين : می نويسد . بورژوای را برای اداره جامعه استفاده کند 
نتيجه رسيد که طبقه کارگر ، پس از دست يافتن به قدرت ، نمی تواند جامعه 

همان ماشين دولتی گذشته اداره کند ؛ اين طبقه کارگر ، برای آن  را به کمک
که سلطه طبقاتی خودش را که به تازگی به چنگ آورده بود دوباره از دست 
ندهد ، می بايست ، از يک سو ، آن ماشين سرکوب گذشته را که عليه خود او 

ری اتخاذ کند به کار گرفته شده بود از ميان بردارد ، ولی ، از سوی ديگر تدابي
که قدرت تفويض شده به گماشتگان و کارمندانی که خود او برای اداره جامعه 

ازهمانجا ص ."(  مامور می کرد ، همواره وبدون استثناء ، پس گرفتنی باشد 
43  (  

بنابراين اول نکته که در اين بيان انگلس ، بايد بخاطر سپرد اين است که وقتی 
تواند از همان ماشين دولتی بورژوازی که می گويد که طبقه کارگر نمی 

تاآنموقع وجود داشته به همان شکل استفاده کند ، بدين معنی می باشد که آنرا 
بايد بشکل و مضمون ديگری سازمان دهد که چيزی يک سر متفاوت با دولت 

يعنی که بتواند از آقای کردن بر مردم به خدمتگذار آن . های بورژوازی باشد 
کمون برای آن که به همين بالی اجتناب ناپذير در همه نظام . " تبديل گردد 

های پيشين ، يعنی تبديل شدن دولت و اندامهای دولتی از خدمتگزاری جامعه 
. به خدايگان مسلط برجامعه ، دچار نشود دو وسيله کار آمد را به کاربرد 

وزشی نخست اين که گزينش همه مقامات در دستگاه های اداری ، قضايی و آم
را تابع انتخاب بر مبنای آراء عمومی کرد و ، در نتيجه ، بنا را بر اين نهاد که 

دوم اين که دستمزد خدمات را از . آن مقامات در هر لحظه پس گرفتنی باشند 
پائين ترين تا باالترين آن ها ، معادل همان دستمزدی قرار داد که 

همانطور که می )   45 ازهمانجا ص. "( ديگرکارگران دريافت می داشتند 
بينيم برای در هم شکستن ماشين دولتی بورژواری و تبديل آن به خدمتگذار 

و هر لحظه بر اساس . مردم اوأل کمون بايد به آرای مردم تکيه می کرد 
ثانيأ حقوق مساوی را برای همه اعضاء . تصميم مردم دوباره قابل عزل باشند 

از اين طريق ممکن بود که پايه های تنها . کمون يکسان در نظر می گرفت 
دولت ( انگلس از اين قدرت دولتی . قدرت بورژوازی درهم شکسته شود 

و برای . بعنوان قدرتی که براستی دموکراتيک می باشد ، ياد می کند ) کمون 
اطالع بيشتر در اين باره می گويد که در بخش سوم کتاب جنگ داخلی فرانسه 

  . ن باره صحبت کرده است ، مارکس بطور مفصل در اي
انگلس در دنباله همين نوشته با کسانی که اعتقاد خرافی وفلسفی که بعضی از 

تحقق " فيلسوفان در مورد دولت می انديشند و فکر می کنند که دولت يعنی 
مرزبندی بسيار روشنی می . يا ملکوت خدا در روی زمين می دانند " فکرت 

و در دنباله همين نوشته بر . اکيد می کند نمايد و بر خصلت طبقاتی دولت ت
عليه کسانی که فکر می کنند که جمهوری دموکراتيک ديگر مفهوم طبقاتی 

در حالی که دولت ، در واقعيت امر ، چيزی جز ماشين : " ندارد ، می گويد 
سرکوب يک طبقه به دست طبقه ای ديگر نيست و اين حقيقتی است که در 

م پادشاهی ، هر دو ، به يک سان مصداق دارد ؛ جمهوری دموکراتيک و نظا
خالصه اين که ، دولت ، در بهترين حالت ، شری است که پرولتاريای پيروز 

به ] از گذشته [در پيکار برای به دست آوردن سلطهء طبقاتی خود ، آن را 
ارث می برد ، شری که پرولتاريا ، درست مانند کمون پاريس ، از مٌضار آن  

رين زمان رها نخواهد شد مگر آن گاه که نسل تازه ای از مردم ، که در کوتاه ت
در شرايط اجتماعی تازه و آزادانه ای به بار آمده اند ، چندان توانايی بيابند که 
بتوانند تمامی اين زباله بر انباشته ای را که دولت نام دارد بروبند و از پيش 

  ."پای خود بردارند 
مه ازاينکه سوسيال دموکراتهای عامی از شنيدن خالصه او در آخر همين مقد

کلمه ديکتاتوری پرولتاريا به وحشت افتاده بودند ، برای آنکه از وحشت آنها 
سوسيال دموکرات عامی ، که اخيرأ واژهء :" کاسته شود ، می افزايد 

ديکتاتوری پرولتاريا دوباره به گوش اش خورده ، از شنيدن آن به وحشتی 
بسيار خوب ، آقايان ، خيلی مايليد بدانيد اين . شده است  سالمت بخش دچار

ديکتاتوری چه گونه چيزی است ؟ نگاهی به کمون پاريس بيندازيد ، خواهيد 
 . "ديد که اين همان ديکتتوری پرولتارياست 

از .  من فکر می کنم اين نقل وقولها احتياج به هيچ تفسير و توضيحی ندارد 
  :يلی واضح نتايج زير را گرفت جمع بندی باال می توان خ

. دولت کارگری ، دولتی است دموکراتيک که بر آرای مردم استوار است -1 
چنين دولتی نمی نواند برعليه دموکراسی باشد ، بلکه دقيقأ عکس آن است و 

  . بدون وجود دموکراسی مفهوم نخواهد داشت 
حاکميت يک و از نظر طبقاتی هنوز هم . دولت کارگری گرچه شر است  -2

) . ازطريق اراده توده ای( طبقه بر عليه طبقه ديگر را سازماندهی می کند 
ولی شری که از همان ابتد راه زوال طی می کند و بر خالف دولتهای 
بورژوازی ماشين دموکراتی را سازمان می دهد که پايه های قدرت دولتی 

اشين دولتی بورژوازی را نشانه رفته و شرايط را برای در هم شکستن م
تبديل " و آنرا ازجايگاه خدای به زير می آورد و . بورژوازی فراهم می کند 

و بقول انگلس ديگر دولت به معنی خاص نيست . می کند " به خدمتگذار مردم 
.  
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و دراينجا بطور آشکار . دولت کارگری ، همان ديکتاتوری پرولتاريا است  -3 
دولتی که ( پاريس را مثال می آورد انگلس از بکار گيری آن و اينکه کمون 

به مضمون طبقاتی ) دموکراتيک ترين دولت بود وبر آراء مردم تکيه داشت 
حتی چنين اشاره ای می کند که . دولت اشاره می کند ، نه از شکل حکومتی 

مارکس در بخش سوم کتاب جنگ داخلی در فرانسه بطور مفصل در اين باره 
يم در تمام اين کتاب حتی يکبار  هم نيز اگر دقت کن. صحبت کرده است 

که حتی همين موضوع . مارکس از کلمه ديکتاتوری پرولتاريا استفاده نمی کند 
نيز خود به تنهای توضيح دهنده اين موضوع است که آنها از نظر طبقاتی 
دولت کارگری را مثل تمام دولت های ديگر ديکتاتوری می دانستند نه در 

  . شکل آن 
کارگری ، از نظری طبقاتی  حاکميت اکثريت زحمتکشان بر عليه دولت  -4

و اين حاکميت وظيفه اش ساختن سوسياليسم است و . اقليت استثمارگر است 
طبقه کارگر بدون پشتيبانی اکثريت . آنرا نمی توان بدون آرای اکثريت  ساخت 

نخواهد مردم نه تنها  نخواهد توانست سوسياليسم را بسازد ، بلکه حتی قادر 
دولت کارگری زور سازمان . بود ، در دراز مدت قدرت دولتی را حفظ نمايد 

از اين معنای طبقاتی اين مفهوم حاصل .  يافته برعليه اقليت استثمار گر است 
نمی شود که ما از فردای انقالب کارگری دربدر با ميکروسکوب بدنبال 

را و هر اعتراضی را  بورژوا و گرايشات بورژوائی بگرديم و هر جنبد ه ای
که بر عليه دولت کارگری صورت می گيرد سرکوب نماييم ، بلکه طبقه 

 –اقتصادی -کارگر با ايجاد نهادهای دموکراتيک در تمام حوزه های سياسی 
ما از اين طريق ، . فرهنگی به پايه های بورژوازی حمله می برد  –اجتماعی 

اختن جامعه ای که رشد آزاد هر تنها از اين طريق قادر خواهيم بود برای س
دريک کالم دولت کارگری ، . فرد رشد آزاد همگان باشد گام برداريم 

دستاوردهای جامعه بشری را از بين نمی برد بلکه آنها را متکاملتر می گرداند 
هر موضع گيری غير از اين جامعه را به سمت ديکتاتوری و خفقان ديگری . 

آزادی بيان و تشکل و اعتصاب و اعتراض و  اين نظر که . سوق خواهد داد 
زمانی بوجود خواهد آمد ، که جامعه طبقاتی از .. ... در يک کالم دموکراسی 

همانند آن ماند که مثل مذهبی ها وعده آخرت بدهيم و مردم را . بين رفته باشد 
رفقای که چنين اعتقادی دارند ، بايد به اين .  به صبر و تحمل دعوت کنيم 

وقتی که تضادهای طبقاتی ازبين می رود ، و جامعه . پاسخ دهند  سئوال
کمونيستی ايجاد می گردد ، ديگر آزادی بيان و تشکل و اعتصاب و اعتراض 
چه مفهومی خواهد داشت ؟ آيا باازبين رفتن جوامع طبقاتی اين گونه مسائل که 

ت خود را از در جامعه طبقاتی مفهوم و جايگاه ويژه ای دارند ، جايگاه و اهمي
  دست نخواهد داد ؟

ما برای رسيدن به جامعه غير طبقاتی است ، به دموکراسی به معنای ! رفقا 
  .  وسيع آن نياز داريم 

آنجا که انگلس با دولت آزاد خلقی مرز بندی می نمايد ، چنانکه توضيح دادم 
  . جنبه طبقاتی دولت را در نظر دارد نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر

مسائلی که در باال آمد خط فکری است که در تمام نوشته های مارکس و انگلس 
و هر برداشتی غير از . وآنها نمی توانستند طور ديگری بينديشند . وجود دارد 

اين از نظرات آموزگاران بزرگ طبقه کارگر برداشتی نادرست و خطاست ، 
  .  که نمی توان از آن دفاع کرد 

يحاتی که در باال آمد ببنيم که رفيق شادی مقدم که بر حال باتوجه به توض
نظرات . بدترين نوع تفسير از نظرات مارکس استوار است ، چه می گويد 

وقتی ميگويم : "او می گويد . رفيق با توجه به نوشته اش به قرار زير می باشد 
،  -عموم –دولت کارگری و ديکتاتوری پرولتاريا ، ديگر بحث آزادی برای 

حال اگر از رفيق سئوال شود چرا . " تناقض و در واقع نفعی دولت است  يک
 –ديکتاتوری پرولتاريا يعنی حاکميت : " ؟ او پاسخی جز اين ندارد که بگويد 

و قهر برعليه بورژوازی و ارتجاع ، هدف از اين اعمال قهر و زور  –زور 
  ."است  –يک سان  –هم در نهايت رسيدن به جامعه ای برابر و آزاد و 

. در اينجا که بدفهمی از نظرات مارکس بطور آشکاری خود را نشان می دهد 
مارکس از قهر سازمانيافته صحبت می کند ، رفيق ما از قهر و زوری که با 

و جالب اينجاست که می گويد از . بيرون آوردن شمشير برايش مفهوم می يابد 
آخر در . د می توان رسيد طريق همين قهر و زورگوئی به جامعه برابر و آزا

کدام يک از نوشته های مارکس و انگلس مسئله و مفهوم قهر  تا اين اندازه 
اگر شما چنين نظری ! رفيق عزيز . تنزل داده شده که شما انرا می دهيد 

ولی حداقل چنين نظری را به مارکس . داريد، اين حق مقدس شما ست  
واضح :  " را فورموله نکنيد که بگوييد و چنين کودکانه نظرات آنها . نچسبانيد 

طبقه کارگر " عقايد "است اعمال قهر و زور در دولت کارگری يعنی تحميل 
  ) نقل از نوشته رفيق. "(بر دشمنانش و انديشه هايش 

برای اطالع شما يادآوری اين نکته الزم است که آنها در هيچ حوزه ای به اين 
ور می توان عقايد را به ديگران تحميل موضوع اعتقاد نداشتند که از طريق ز

که . کافيست موضع گيری آنها را در رابطه با مسئله مذهب بياد آوريد . کرد 
چنين اعتقادی داشتند که اگر از طريق زور کسی بخواهد با مذهب مبارزه کند 

ويا در . کاری جز به خطر انداختن وضعيت خود و تقويت مذهب نخواهد کرد 
اليسم از طريق يک دولت پيروز مند سوسياليستی به ملت مورد تحميل سوسي

ديگر که می گفتند کاری جز به خطر انداختن وضعيت دولت پيروزمند نخواهد 
قهری که مارکس و انگلس در باره آن صحبت می کنند و چيزی که شما . کرد 

بر اساس چنين تفاوت درکی است که . فکر می کنيد ،  بکلی متفاوت است 
. ان احکام صادر می کنيد و مرا متهم به راست روی می نماييد برای خودت

. تئوری که شما از آن دفاع ميکنيد، شکست آنرا ما تجربه کرديم ! رفيق عزيز 
اين تئوری مهمترين شاخص آن اين است که بالجبار می خواهد از باالی سر 

کشيدن طبقه کارگر و برای طبقه کارگر سوسياليسم را از طريق به چهار ميخ 
از درون چنين تئوری های . اراده کارگران و زحمتکشان ، سازماندهی کند 

و . يکبار بدرازای يک قرن ما آنرا تجربه کرديم. چيزی بيرون نخواهد آمد 
تجربه را تجربه کردن خطاست ! رفيق عزيز . مسير رفته را نبايد تکرار کرد 

 .  
  !سر آخر 

: نند ، می توان به دو دسته تقسيم کرد رفقای که چنين نظراتی را تبليغ می ک 
دسته ای که چنين اعتقادی دارند که تاکسب قدرت ما می توانيم به اين گونه 

و آنرا به عنوان سکوی برای باال رفتن ، به سوی .مسائل اعتقاد داشته باشيم 
و چنين فکر می کنند که پس از کسب قدرت ديگر . قدرت در نظر می گيرند 

و بنام طبقه کارگر و دولت کارگری بايد آنها را حذف و . ندارند احتياجی به آن 
دسته ای ديگر که رفيق شادی مقدم نيز جزء آنها است ، چنين . سرکوب کرد 

اعتقادی را نه در اوضاع کنونی و نه پس از کسب قدرت از سوی طبقه کارگر 
اتشان گرچه هر دو نظر به کجراه می روند و برای اثبات نظر. پذيرا هستند 

و هر برداشت نادرستی را به او وصل می . مارکس را به چهارميخ می کشند 
ولی در شرايط کنونی دسته دوم حتی برای مبارزات دموکراتيک مردم . کنند 

و برای خواستهای دموکراتيک از آزادی زندانيان سياسی تا آزادی بيان 
و . ردم قرار ندارند درکنار توده های زحمتکش م....... وانديشه و لغو اعدام و

براستی که وقتی چنين . تنها در حد يک بيرون گود نشين باقی خواهند ماند 
اعتقادی وجود نداشته باشد که سوسياليسم از طريق همين مبارزات دموکراتيک 

ديگر ضرورتی نيز برای مبارزه برای خواستهای . قابل تحقق است 
ين دو دسته بی اعتمادی مطلق وجه اشتراک ا. دموکراتيک باقی نخواهد ماند 

آنها براين امر باور ندارند که . به قدرت طبقه کارگر و اراده اکثريت است 
طبقه کارگر خود قادر به رهائی خود خواهد بود ، البته اين رفقا شايد با شنيدن 
اين موضوع دادو فريادراه بيندازند و خودشان را طرفداران دو آتشه کارگران 

وقتی که آنها چنين اعتقادی دارند که ! ا واقعيات سرسختند جلوه دهند ،  ام
دولت کارگری در تقابل با دموکراسی قرار دارد ونمی توان از دموکراسی 

چرا که اراده طبقه . حرفی به ميان آورد ، نمی تواند مفهوم ديگری داشته باشد 
رحله دموکراسی بازی می تواند به م)بقول شما ( کارگر تنها از طريق همين 

واين نظريه که دولت کارگری دولت اکثريت استثمارشونده بر . اجرا ء درآيد 
و يا اينکه راههای تحقق اين . عليه اقليت استثمارگر است ، می تواند معنا يابد 

وبر اين اعتقاديد که تنها طرفداری .موضوع برای شما ارزش و اهميتی ندارد 
کر می کنيد منظور مارکس اين ويا اينکه ف. نظری از اين موضوع کافيست 

و دموکراسی بازی تنها . بوده که دولت کارگری يعنی دولت اکثريت کارگران 
و از اينرو بقول رفيق شادی مقدم بايد ديگر . در بين طبقه کارگر مفهوم دارد 

اگر چنين می انديشيد ، چگونه می توانيد .  را سرکوب کرد  ... اقشار و 
که نيروهای بورژوائی نيز در آن محدوديتی نداشتند  انتخابات کمون پاريس را

  و حتی نمايند گانی نيز از آنها درکمون حضور داشتند ، توضيح  دهيد ؟
. چنانکه در باال گفتم چنين نظراتی هيچ ربطی به مارکس ندارد ! رفقای عزيز 

مارکس وقتی از دولت کارگری به عنوان دولت اکثريت نام می برد و می گويد 
رای اولين بار در تاريخ بشری دولتی پديد خواهد آمد که حکومت اکثريت که ب

کارگران و زحمتکشان بر عليه اقليت استثمارگران است ، قبل از هر چيز از 
و تحقق اين . موضع بدست آوردن هژمونی بود که به اين مسئله نگاه می کرد 
دموکراتيکی که  امر نيز از طريق کار آگاه گرانه و بکارگيری تمام ابزارهای

اگر غير از اين بينديشيم  بايد صبر و . موجود است ، عملی شدنی است 
حوصله پيشه کنيم تا در هر جامعه سرمايه داری  ابتدا طبقه کارگر از نظر 

  . و بعد از دولت اکثريت سخن بميان آوريم . کمی به اکثريت تبديل گردد 
ه خود نسبت به اين موضوع آگاه نتيجه آنکه هر دودسته از اين رفقا  بدون آنک

البته با يک تفاوت که . باشند ، جاده صاف کن دولت های ايدئولوژيک هستند 
نظر رفيق شادی مقدم به بدترين دسته از طرفداران دولت ايدئولوژيک تعلق 

که حتی از هم اکنون ، که هنوز طبقه کارگر  در قدرت نيست ، می . دارد 
  . دست وپای او را  به زنجير کشد  خواهد از نگاه ايدئولوژيکی
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  "دمکراسی برای عموم"شعار
  تخيل ِ سازش طبقاتی      
  

       بهروز شادی مقدم          
 
  

نيت خير در سوسياليسم ،نافی منافع سرمايه داری " 
 لنين."  نيست 

 
ث من و رفيق رحمت خوشکدامن بر سر دولت کارگری و ويژه گی ادامۀ بح

دولت کارگری يا دولت : "های َان وَاخرين مطلب ايشان بنام
ما را واميدارد که "بازهم درنقد نظررفيق شاديمقدم) ٢!(ايدئولوژيک

 :رفيق رحمت مينويسد. درمسائلی که نوشته ، نظری بيفکنيم 
را چنين ميفهمد )دولت کارگری(تاريا ثانيأ رفيق چون ديکتاتوری پرول" -

از (،هيچ گونه رابطه ای بين آن ودموکراسی نميبيند وهر صحبتی
 ."را در دوره دولت کارگری،دفاع از منافع بورژوازی ميبيند) دموکراسی

 
بنابراين پرواضح است که به قول رفيق دو ديدگاه کامأل متفاوت رو در " -

ه براين اصل استواراست که روی هم قرار دارند يکی ديدگاهی  ک
سازماندهی سوسياليسم بدون دموکراسی در حد خواب وخيال باقی خواهد 

که رفيق آنرا نمايندگی ميکند ،که )و به ظاهر چپ(ماند و ديدگاه ديگر
ميگويد سازماندهی سوسياليسم هيچ ربطی به دموکراسی ندارد  و  وقتی که 

  .سی جايگاه و مفهوم ندارداز دولت حرف ميزنيم خود بخود ديگر دموکرا
خصوصأ که غالب کمونيست های دنيا نيز چنين تصورميکردند،راه " -

بورژوائی ) مثل رفيق شاديمقدم(استالين درست است وهرنظرمخالفی را
 ."ميدانستند

درجواب بايد گفت بحث ماروشن است واختالف نظرمان هم برسرَازادی 
وهر : "ه است که اينکه رفيق نوشت.بيان در دولت کارگری بود

را در دوره دولت کارگری،دفاع از منافع بورژوازی )ازدموکراسی(صحبتی
 ." ميبيند

در بحثی که داشته ايم به دمکراسی برای .رامن هيچگاه مطرح نکرده ام 
طبقۀ کارگر وستمديدگان در دولت کارگری اشاره نموده ام و حرف بر سر 

بلکه مسئله اين بود و .نبود  رابطۀ دمکراسی و دولت کارگری به َان معنا
هست که در دولت کارگری برای بورژوازی دمکراسی و َازادی بيان وجود 

 . بايدسرکوب شود" دارد يا اين طبقه قهرا
واضح است دمکراسی که در دولت سوسياليستی بوجود خواهد َامد ،عالی 
د ترين و باالترين دمکراسی است که جامعه بشری در ادوار تاريخيش به خو

برای .يعنی دمکراسی وسيع و واقعی برای اکثريت مردم جامعه. ديده 
امامسئله اين است برخالف نظر وتصور رفيق .کارگران وزحمتکشان

رحمت َانطوری که نوشته وميخواهد  باشداين دمکراسی هنوزبرای عموم 
) طبقۀ بورژوا(چون بخشی ازجامعه.مردم نيست ونبايد و نميتواند هم باشد

ين دمکراسی محروم و اکثريت جامعه با برخورداری از قدرت هنوز ازا
حاصل ازحاکميت شان  و منجمله ابزار دمکراسی برای نابودی اين طبقه و 
َانچه که به اين طبقه مربوط  است و مانعی بر سر راه و پيشروی انقالب 

 . سوسياليستی بشود به ميدان َامده است 
تحت سلطه و فشار اقتصادی    روشن است طبقات محروم جامعه که عمری

وسياسی طبقۀ استثمارگر بوده اند و با رنج و تالششان انقالبی رابه سرانجام 
رسانده اند و ميروند تا جامعۀ مورد نظر وانسانی خود را برپا کنند، چگونه 

دراين جا دولت (ميشود برخالف روند دولت طبقاتی
ارکسيسم و از وباتعاريفی که از م) سوسياليستی(وجامعه)کارگری

َاموزگارانش دربارۀ دولت در مطالب پيش َاورده ام ،خواهان ميدان دادن 
مجدد به دشمن بود و دراين جامعه دمکراسی را دو دستی  به َانها اعطا 

ميدانِ دمکراسی در عرصۀ سياست يکی از مهمترين بخش ها بوده و  .نمود
دمکراسی ميتوانند هر طبقه وارگان های وابسته به طبقات و برخورداراز 

با وجود .از اين ميدان برعليه طبقۀ مقابلش بهترين استفاده ها را بکند 
دمکراسی پرولتری و در کنارش امکانات سياسی وتبليغی دراختيار دشمن 

و مولفه ای غير ممکن و فقط از ) مار درَاستين پرورش دادن(گذاشتن
نا َاشنا بامبارزۀ طبقاتی  تفکری ساده نگرانه و ناَاشنا با مارکسيسم وطبقات و

 .   بر ميَايد
 :رفيق رحمت مينويسد

با توجه به توضيحی که داده ام دولت با يک وظيفه مواجه نيست بلکه با " -
رفيق شادی .  مجموعه ای از وظايف روبرو است که بايد آنها را انجام دهد 

پايه  مقدم اين مجموعه وظايف را نميبيند و فقط با برداشتی نادرست  از
گذاران سوسياليسم علمی  به تکرارسروته بريده نظرات انها پسنده ميکند 

دولت چيزی نيست جز ماشين سرکوب يک طبقه توسط طبقه " وميگويد

ديگر ،در جمهوری دمکراتيک نيز دولت همين نقش را ايفاء می کند و نقش 
بيان  و از اين)به نقل از نوشته رفيق."(دولت کمتر از سلطنت مطلقه نيست 

انگلس که در زير آنرا بررسی خواهيم کرد چنين نتيجه ميگيرد وقتی که 
او اين حق را . دولت از سوی آموزگاران مارکسيسم چنين فورموله ميگردد 

 -:به خود ميدهد که چنين اظهار نظرکند 
وقتيکه ميگويم دولت کارگری و ديکتاتوری پرولتاريا ، ديگر بحث آزادی "

او نميتواند طور ." اقض و در واقع نفی آن دولت است برای عموم ، يک تن
و تمام وظايف  .ديگری فکر کند و فقط می گويد سرکوب،سرکوب،سرکوب 

و متاسفانه چنين می انديشد که برای ساختن . دولت را تااين حد تنزل ميدهد 
جامعه سوسياليستی ديکتاتوری پرولتاريا بايد هر صدای مخالفی را بيرحمانه 

ند ، تا سازش ناپذيری و پيگيری خود را بر عليه دشمنان سرکوب ک
پرولتاريا  به ثبوت رساند و اگر غير از باشد دولت مورد نظر يک دولت 

او برای دولت يک وظيفه می بيند و ان نيز سرکوب است .کارگری نيست 
 "آيا ميتوان بدون دموکراسی به سوی سوسياليسم  گام برداشت ؟ .

دولت نبود که من َان "مجموعه ای از وظايف"ما برسراگر توجه کنيم بحث 
هر دولتی با مجموعه ای از وظايف " ولی قطعا.را نديده گرفته باشم 

امااينکه من تمام وظايف دولت را تا حد .روبروست واين مسئلۀ ديگری است
سرکوب تنزل داده و نظرم اين بوده که هر صدای مخالفی را بايد بيرحمانه 

 . نوشته های من نيست و بابحث من نميخواند سرکوب  کرد، در
بحث اين بود که دولت کارگری بايد سياستی در قبال بورژوازی ساقط شده 
از قدرت و برای نيل به پيروزی درپيش گيرد که مانع شود تا دشمن دوباره 
سر برَاورد ، طبقۀ کارگر و حزب طبقاتيش مجبور است و بايد ماشين 

به ابزار سرکوب و )بورژوازی(در مقابل اين طبقه سرمايه را نابود کند و 
غير از سياست فوق و در پيش گرفتن هر روش ديگری .قهر متوسل شود 

چه بنام دمکراسی برای عموم خواستن باشد و چه طرح شعار و خواست 
َازادی بيان همگانی،راهی برای به ميدان َامدن مجدد دشمن خواهد بود و اين 

ارکسيستی هيچ سنخيتی ندارد و اين نوع باسياست دولت کارگری م
 .نفعش فقط به دشمن ميرسد" بورژوايی"دمکراسی و َازادی خواهی

و وقتی ميگويم دولت سيادت يک طبقه است بر طبقۀ ديگر و رفيق رحمت 
هم بااين مسئله توافق دارد،معنای عملی چنين دولتی خارج از اراده 

جامعه و دولت ، دمکراسی ای وتصميمات انسانها و به دليل طبقاتی بودن 
هم که هردولتی اعمال کند، دمکراسی طبقۀ مسلط است و اين دمکراسی به 
طور واقعی درجهت منافع طبقۀ حاکم سير خواهد کرد واز دولت و طبقه ای 
که نمايندۀ َان است دفاع خواهد نمود وبا خواست های سياسی وازَان جمله 

 . ددمکراسی برای طبقۀ متضادش سرجنگ دار
وبااين تعابير دموکراسی هرطبقه ای، ديکتاتوری َان طبقه برعليه طبقۀ 

و دموکراسی بورژوايی يعنی ديکتاتوری بورژوايی و . ديگراست
دموکراسی پرولتری هم غير ديکتاتوری پرولتری چيز ديگری نميتواند 

 . باشد
و رفيق خوشکدامن اشتباه ميکند که اين تعاريف از دولت و سرکوب گری 

ن را به ايدئولوژی ربط ميدهد و دولت کارگری را که بايد منهدم کنندۀ َا
ماشين دولتی بورژوايی و سرکوب کنندۀ سرمايه داری باشد،دولت 

اين سياست ها واز جمله سياست سرکوب در دولت از .ايدئولوژيک مينامد
ازجمله از ماهيت .ايدئولوژی نيامده ،بلکه از ماهيت واقعی دولت سر ميزند

همچنان که سرکوب گری بورژوازی در دولت های .قاتی دولت کارگریطب
سرمايه داری قبل از هر چيز از ماهيت  دولت  های َان سرچشمه ميگيرد و 

 .پديده ای طبقاتی  و سياسی است و نه غير َان 
رفيق رحمت که از وظايف دولت صحبت ميکند ومرادش َان است که نشان 

ری کارهای ديگری هم دارد و به دهد دولت،غيرسرکوب و سرکوب گ
بخشی از وظايف دولت ها اشاره کرده ،بايد در نظر داشته باشد که مجموعه 
وظايف دولت داری که ايشان َاورده اند و مربوط  به امورات داخل کشور 
است در مقابل سياست های اصلی هر دولت وحکومتی مثل سياست در فبال 

ی،صادر کردن فرامين و سياست  دولت های ديگر و قرار داد های خارج
های داخلی،برخورد به حقوق مليت ها و پيروان مذاهب مختلف ،حقوق 

 . در مرتبه پائين تری قرار ميگيرد و اصل اين ها هستند... زنان و
 : و وقتی رفيق مينويسد

بنابراين اگر هدف سازماندهی جامعه ای آزاد و دمکراتيک برای تمام "
به فردای فرداها موکول کرد وچنين پنداشت،که  نبايد آنرا.انسانهاست 

درمرحله اول آزادی برای کارگران وزحمتکشان ودر مرحله دوم برای تمام 
وقتی که اين موضوع  درجوامع بورژوازی وبادولت های .انسانها 

پس درجامعه .بورژوازی،تااندازه ای  تحقق يافته است
اخت و بطور همه جانبه نيزميتوان آنرا متحقق س)سوسياليستی(موردنظرما

."                            تروکاملتر برقرار کرد
درباره آزادی بيان واز سازماندهی جامعه ای آزاد و دمکراتيک : از مطلب 
های بورژوايی موجود يادميکند و ما را به پيروی از َانان تشويق  در دولت

مينمايد،بايد در نظر داشته باشد که ضمن در نظر داشتن و به کار گيری 
دستاوردهايی که در اين جوامع هست و اين موارد به تکامل وپيشرفت 
تاريخی زندگی انسانی مربوط است و نه به جامعه سرمايه داری ،اما مسئله 
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جامعه "ن است که عمده واساس کار دولت های بورژوايی درجهان نه اي
َانها بلکه در درجۀ اول کسب سود و سرمايه بيشتر از " آزاد و دمکراتيک

 -طبقۀ کارگرِ جهانی ،
سرازير کردن زرادخانه های جنگی به جوامع ديگر جهت سرکوب صدای 

سرزمين های  اعتراض و مبارزه در َان کشورها،اشغال نظامی ودخالت در
ديگر،پشتيبانی و تقويت و رابطۀ دوستانه با حکومت های مستبد در جهان 

اين ها مسائل اساسی ای است که دولت های سرمايه داری پيش .ميباشد
دست و بال مردم اين سامان را "نه دمکراسی بورژوايی َان که بخشا.ميبرند

ه مشارکت در ش درعمل به مثاب"جامعه آزاد و دمکراتيک"هم بسته  و از
مردم فقط چند سال يک بار رای به صندوق ها ميريزند و "سرنوشت خويش 

 . تا انتخابات و رای گيری بعدی هيچ کاره اند
درضمن علل وجود َازادی انديشه و بيانی که دراين کشور ها هست را نه در 
دمکراسی خواهی سرمايه داری ،بلکه بايد در پيدايش انقالبات بورژوايی 

در اروپا و سطح فرهنگی باالی مردم اين جوامع ديد وجستجو  کرد گذشته 
که چنين شرايطی را به خود سرمايه داری در اين کشورها تحميل کرده اند 

 . و اين هيچ ربطی به سرمايه داری کنونی و دموکرات بودنش ندارد
و ماها که حاکميت و ديکتاتوری پهلوی ها،اسالم سياسی،صدام و طالبان ها 

يده ايم و باَانهاسر و کار داشته ايم ،ديدن جوامع اروپايی و فاصلۀ  را د
تاريخی و وجود َازاد هايی دراين کشور ها برايمان تازگی داشته و اگر 
درست ارزيابی نکنيم و علل تفاوت ها در نيابيم ،به اين حکومت ها و 
. ددموکراسی شان گرايش پيدا کرده و چه بسا مجذوب اين دولت هاخواهيم ش

 .  چنانچه بخشی از همين چپ ايران شده اند و سوسيال دمکرات هستند
آيا ميتوان بدون دموکراسی به سوی سوسياليسم  : " اما اينکه پرسيده است 

 "گام برداشت ؟ 
بايدگفت باتعاريف داده شده درمارکسيسم ،با برقراری دمکراسی 

رکوب برای پرولتری،يعنی دمکراسی برای طبقۀ کارگر و زحمتکشان و س
بورژوازی،َاری و فقط در اين صورت جامعه به سوی سوسياليسم  

َانچه که (اما با دادن دمکراسی به سرمايه داری در دولت کارگری.ميرود
،نه تنها از رفتن بسوی سوسياليسم خبری نخواهد بود بلکه )شما ميخواهيد

 .جامعۀ سرمايه داری احيا خواهد شد" مجددا
و سياستش از ) دولت کارگری(رحمت به اين دولت رفيق "اما چون اساسا

برخورداری بورژوازی از دمکراسی و داشتن َازادی (زاويۀ بورژوايی
مينگرد و در واقع منافع سرمايه داری را هم درنظر دارد،با بنيان )بيان

 :دولت کارگری در تضاد قرار گرفته و بی خود نيست که مينويسد
ريابند که که هم دموکراسی بورژوائی و هم آنها نميتوانند اين مهم را د" -

 ."دموکراسی کارگری ازاين نظر باهم وجه اشتراک دارند
بربستر و از درون همان دموکراسی بورژوائی است که دموکراسی " -

 ..."پرولتری زاده ميشود ،نه چيزی بر فراز آن وماوراء آن و بيگانه با آن
ی در دو سياست و "اکوجه اشتر"در جواب نظرات باال بايد گفت چه

متضاد نسبت به انسان و جامعۀ انسانی، بين سرمايه داری و " نگرش کامال
وجه . داشته باشد" وجه اشتراک"سوسياليسم وجود دارد که دموکراسی شان 

تضاد دو طبقه که يکی .اشتراک َانها فقط ميتواند تضادشان باشد 
وضد انسانی  دموکراسيش وسيله ای است درجهت حفظ نظام استثمارگر

سرمايه داری و ديگری دمکراسی اش درجهت بازگردانيدن انسان به جامعۀ 
 . انسانی است 

بر بستر و از درون همان دموکراسی "دموکراسی پرولتری هم نه
بلکه بر بسترانقالب سوسياليستی وحکومت پرولتری است که "بورژوائی

" ست وکامالزاده ميشود و دموکراسی َان برضد دموکراسی بورژوائی ا
  .بيگانه باَان

در ادامه باز ايشان باَاوردن پاراگراف های زير و تائيدنظرات مارکس 
وانگلس  و بدون توجه به اينکه اين نقل قول  ها در  تضاد با نظرات  خودش 

 :است و در رد َانهايی که  عنوان کرده ، مينويسد
چيزهای کلی در در نوشته های اوليه شان هنوز به )مارکس وانگلس(آنها" -

اما دو نکته در نوشته های اوليه که بعدها نيز .مورد دولت اکتفا ميکردند
در نقد : آلف : اهميت شان همچنان حفظ شد وجود داشت که عبارت بودند از 

نظرات هگل به اين موضوع اشاره ميکردند که دولت نميتواند از منافع کل 
 ."جامعه پاسداری کند 

موضوع بهتراست که به يکی از باارزش ترين  برای روشن شدن اين" -
بپردازيم ) مقدمه ای بر مبارزه طبقاتی( نوشته های آندو يعنی نوشته انگلس 

او در .انگلس در اين نوشته روی همين  دونکته مورد بحث متمرکز ميشود .
مورد اينکه دولت کمون با دولت های بورژوازی يکسره متفاوت است و 

ماشين دولتی بورژوای را برای اداره جامعه استفاده  طبقه کارگر نميتواند
 -: مينويسد . کند 

کمون يکسره به اين نتيجه رسيد که طبقه کارگر ، پس از دست يافتن به 
قدرت ، نميتواند جامعه را به کمک همان ماشين دولتی گذشته اداره کند ؛اين 

به چنگ  طبقه کارگر ، برای آن که سلطه طبقاتی خودش را که به تازگی
آورده بود دوباره از دست ندهد ، ميبايست ، از يک سو ، آن ماشين سرکوب 
گذشته را که عليه خود او به کار گرفته شده بود از ميان بردارد ، ولی ،از 

سوی ديگر تدابيری اتخاذ کند که قدرت تفويض شده به گماشتگان و 
اره وبدون کارمندانی که خود او برای اداره جامعه مامور ميکرد،همو

 )43ازهمانجاص ."(استثناء،پس گرفتنی باشد
چنانکه در باال گفتم چنين نظراتی هيچ ربطی به مارکس !رفقای عزيز" -

مارکس وقتی از دولت کارگری به عنوان دولت اکثريت نام ميبرد و .ندارد 
ميگويد که برای اولين بار در تاريخ بشری دولتی پديد خواهد آمد که 

ارگران و زحمتکشان بر عليه اقليت استثمارگران است ، حکومت اکثريت ک
قبل از هر چيز از موضع بدست آوردن هژمونی بود که به اين مسئله نگاه 

 ...."و تحقق اين امر نيز از طريق کار آگاه گرانه و بکارگيری. ميکرد 
می بينيم که رفيق رحمت خود بدرست با َاوردن نقل قول  های باال نتيجه 

معکوس زير را ميکند که درست برعکس نظرات مارکس و گيری های 
 : انگلس ميباشد 

ازجمع .من فکرميکنم اين نقل قولها احتياج به هيچ تفسير و توضيحی ندارد"
دولت کارگری ،دولتی :بندی باال ميتوان خيلی واضح نتايج زير را گرفت 

د چنين دولتی نميتوان.است دموکراتيک که بر آرای مردم استوار است 
برعليه دموکراسی باشد ، بلکه دقيقأ عکس آن است و بدون وجود 

 ."دموکراسی مفهوم نخواهد داشت
رفيق "دمکراسی برای عموم"از همۀ اين ها گذشته دولت تخيلی متکی به

رحمت خوشکدامن در دنيای موجود و درجوامع طبقاتی نه ممکن و نه قابل 
ی طبقاتی و درضمير و در  تخيلی است چون دولت پديده ا. پياده شدن است 

بورژوايی و . هر دولتی که باشد . بطن خود متکی به قهر و سرکوب است 
 .فرقی نميکند . کارگری 

ودمکراسی هم چون هر مقولۀ ديگر،طبقاتی است و درحاکميت يک طبقه 
اين شرايط و ويژه گی برای .دمکراسی برای طبقۀ ديگر غير ممکن است

در .صدق ميکند)بقۀ کارگر و طبقۀ بورژواط(هر دو طبقات اصلی جامعه
چه جامعۀ (واقع دموکراسی همزمان برای دو طبقۀ متضاد دريک جامعه

غيرممکن است و به بيانی )سوسياليستی وچه جامعۀ سرمايه داری
ديگرميتوان گفت که دموکراسی پرولتری و دموکراسی بورژوايی مانع 

 .الجمعند
دانيم و هستيم ،بايد مدافع و پيشبرندۀ وظيفۀ ماها هم که خود را کمونيست مي

سياستها و اهداف و منافع طبقۀ کارگر باشيم و به مثابه يک مارکسيست مرز 
 .    بند های جدی با انحرافات و نظرات غير پرولتری داشته باشيم

ديدگاه ها،نظرات وبرخورد رفيق رحمت به مباحث پيش َامده وَانهايی که 
درهم ودرنهايت در بحث مربوط به خود طرح ميکند،التقاطی،گم،

دمکراسی،منافع ديگرطبقات و در راس َانها طبقۀ بورژوا را در جامعه 
درباال سعی کردم موارد فوق را يک به يک .تامين و هدايت خواهد کرد 

 . نشان دهم 
َايااتخاذ اين تفکر ونگرش در مورد دولت کارگری از طرف رفيق رحمت 

مسئلۀ َازادی بيان و انديشه برای . ر نيستَاگاهانه است؟به نظرم اينطو
در ديدگاه و سيستم فکری رفيق رحمت جايگاه خاص و تعيين کننده "عموم"

اگر کل مطالب او را از نظر بگذرانيم اين مسئله به روشنی نمايان . ای دارد
خواست سياسی َازادی انديشه و بيان و اهميت َان برای ما "طبعا.است 

زادی زندانيان سياسی و مبارزه با ديکتاتوری و لغو مطالبات َا.روشن است 
 .که رفيق رحمت از َانها نام برده ، هم درست وقابل دفاع ميباشد..سانسور و

امارفيق با طرح مسئلۀ َازادی بيان َان را به مثابه اصل پايه ای دولت 
سوسياليستی در نظر ميگيرد و عمده کردن َان در دولت کارگری مورد 

ی است که در نبودن َازادی بيان و انديشۀ برای دشمنان َازادی نظرش تا حد
وبشريت يعنی استثمارگران،سرکوبگران واقعی َازادی انسان ها و جنايت 
کاران نگران است و خواهان دمکراسی و َازادی بيان برای َانهاست و 
فراموش ميکند که انقالب سوسياليستی چرا صورت ميگيرد و ضرورت 

عی َان، اولويت ها و سياست های درست و ناظر برَان تاريخی و اجتما
 .   چيست و چه بايد کرد

درخاتمه بايد بگويم که ارزش زحمات و تالش اين رفيق در اين بحث و 
ارزش مشغوليت های فکريش برای من باهمۀ اختالفی که با او دارم 

مارکسيسم نبوده ونيست واين "درمقابل طيف وسيعی ازچپ ايران که اصال
باحث مشغله اش نبوده ونميباشد و ازکنار چنين بحث هايی،الاباليگر و بی م

تفاوت رد ميشود و با درماندگی و ولنگاری فکر و ذکرش فقط سرنگونی 
طلبیِ راست روانه است و اکنون بخشی از َان هم زبونانه دست به دامن 

  –. ِجنبش سبز و ليبرال ها شده است 
ۀ پراتيکش زده است ومارکسيسم ،انقالب چپی که قيد همه چيز را در عرص

سوسياليستی ،دولت پرولتری و ديکتاتوری پرولتاريا برايش مسئله نيست و 
به اين َارمان و اهداف بی باور است و هنوز جرئت ندارد نظراتش را در 
اين  ميان بيان کند و درعمل سياست ومنافع  طبقات ديگر را رياکارانه تحت 

يش ميبرد و دروغ ميگويد،بيشتراست و با همۀ تفاوت نام و لوای کمونيسم پ
 .ها با رفيق رحمت درمجموع خود را نزديکترحس ميکنم تا با چپ َانچنانی
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  ! سوسياليسم فراتر از دولت کارگری

  
  رسول آرام                   

  
  

امل و تفکر دارند نه تنها در برخی از نويسندگان که وقتی برای ت
صدد نيستند تا افکار و نظرات همرزمان خود را بعنوان يک نظريه  
در چهار چوبه تفکرات سوسياليستی بپذيرند بلکه با برخوردهای 
بگونه ای استالينيستی  سعی دارند آنها را از حوزه دفاع از 

راه  به نمونه اينگونه برخوردها در سايت! سوسياليسم اخراج کنند
ابتدا خواستم از کنار آن بگذرم اما با خود فکر . کارگر مواجه شدم

کردم که چرا ما بايد بی اعتنا باشيم ؟ از اين رو بود که نه بعنوان  
پاسخ به اين نوشته  بلکه بعنوان پاسخ گوئی به جنبش سوسياليستی 

 در سايت راه کارگر مقاله ای خواندم. اقدام به نگارش اين مقاله کردم
طيف وسيعی ازچپ ايران که  ...........«:  که در آخر آمده بود

مارکسيسم نبوده ونيست واين مباحث مشغله اش نبوده "اصال
ونميباشد و ازکنار چنين بحث هايی،الاباليگر و بی تفاوت رد ميشود 
و با درماندگی و ولنگاری فکر و ذکرش فقط سرنگونی طلبیِ راست 

َان هم زبونانه دست به دامنِ جنبش  روانه است و اکنون بخشی از
چپی که قيد همه چيز را در عرصۀ . سبز و ليبرال ها شده است 

پراتيکش زده است ومارکسيسم ،انقالب سوسياليستی ،دولت 
پرولتری و ديکتاتوری پرولتاريا برايش مسئله نيست و به اين َارمان 

  ينو اهداف بی باور است و هنوز جرئت ندارد نظراتش را در ا
طبقات ديگر را رياکارانه   ميان بيان کند و درعمل سياست ومنافع

تحت نام و لوای کمونيسم پيش ميبرد و دروغ ميگويد،بيشتراست و با 
همۀ تفاوت ها با رفيق رحمت درمجموع خود را نزديکترحس ميکنم 

  ».تا با چپ َانچنانی
تر پاسخ به اين گونه تفکر و اينگونه نگرش ميتوان در فرصتی مناسب

گفت ولی قصد من يقه گيری نيست و نميخواهم کسی را که شايد غير 
عمد مطلبی را مطرح ميکند از صف انقالب به بيابان برهوت پرتاب 

کسانی که اينگونه  ديگران  را به باد انتقاد و توهين   اما معتقدم . کنم
قرار ميدهند؛ هنوز برايشان روشن » پرولتری«بی رحمانه حتما 

. که دوستان و دشمنان خود را درکدام  گوشه  جهان بايد بيابندنيست 
اين رفقا حتما در دولت کارگری و يا حکومت سوسياليستی مورد 

بر اين اساس است که من مايل ! ادعايشان قدرقدرتی خواهند بود
هستم با کلمه ای که هرگز سطحی نيست اين رشته را به نگارش 

تکرار ميکنند ولی  با سستی و  کلمه ای که همگان آن را. درآورم
القيدی و يا با آگاهی های مرموز از دگر گيسی آن  به واقعيت و 

کلمه . نقش يافتن آن  بر  صحنه مبارزات سياسی شانه خالی ميکنند
چند صدائی  و يا پلوراليسم را بر پرچم خود مينويسم و در باره آن 

مندترين نظريات در مقابل اين پرچم اما يکی از قدرت.مباحثه ميکنم
ارتجاعی يعنی  خود محوری ؛ سانتراليسم ؛ ديکتاتوری و در حقيقت 
آن چه که ما و  پدران ما را در ساليان دراز تاريک انقالبات 

در سياهچالهای سياست بازی  محبوس کرد  و ما نا »  سوسياليستی«
خود آگاه از آن به عنوان بهترين راه گذار به انسانيت ياد کرديم و 

وقتی !گران را نيز تشويق به پيمودن آن کرديم  را مشاهده ميکنمدي
به آن زمانها مينگرم ميبينم که چه گرانبها بودند و چه ارزان از 

آری اين  زمانهای از دست رفته  گرچه سنگين و با  .دست رفتند
سختی گذشت ؛ اما  سپری شدن آن  پاداشتی  طالئی را برای تکامل 

همه ميدانند که گرچه  . کمونيستها ارزانی داشتمبارزات طبقاتی  بما 
کمونيست ايرانی تنها از مباحثات يکطرفه حزب بلشويک و ديگر 
شاخه های بر آمده از آن که هر يک سيطره جهانی کردن ايده خود 
را داشتند؛  سود  ميبرد و  آنچه راکه  ميآموخت  داده هائی بود برای 

پرورش انديشه های  اجرا و نه داده هائی  برای بررسی و
آنچه که به او داده ميشد برگشتش نه کلنجار رفتن .سوسياليستی 

تفکرات بلکه اجرای منوياتی بود که مقاصد سياسی را پيگيری 
تمامی داده ها يکطرفه و از مجرای تفکرات و درخواستهای .  ميکرد

از اين جهت بود که هيچگاه هيچيک از داده ها . سياسی مطرح ميشد 

اکنون برای خردمندان . ر تکاملی  سوسياليسم همخوانی نداشتبا سي
ومجدان کمونيست روشن شده است  که اتکا به تفکرات مختلفی که 
هريک از گروههای سياسی برای دست يابی به قدرت سياسی  بکار 

نمتيوانست  راه کاری برای طبقه کارگر داشته باشد ، از , ميبردند 
رگر ديگر با آن تعريفی که   بکار اين روست  که تعريف طبقه کا

برده ميشد تفاوت و چگونگی نيل به تغيير دادو ستد و رهائی طبقه 
کارگر از يوغ استثمار و رهائی انسان از نابرابری های اقتصادی و 

اجتماعی و دگر گونی های مختلف در عرصه های متفاوت زندگی  
  .مورد تجديد نظرهای نوين قرار گرفته است 

دراز حبس ايده  سوسياليستی در  زندان انديشه احزاب ساليان  
. انحصار گر ؛ کمونيسم ارتودوکسی را در ايران بشدت تقويت کرد 

اکنون بر ماست که  چگونگی مبارزه با کمونيسم ارتودوکسی را 
يکی از وظائف اصلی خود و همه کمونيست های  واقع گرا و نو 

  . انديش قرار دهيم
کمونيسم ايران درک منتقدانه را نفی ميکند اين درک و کال درک  

از اين .وهمانند نياکانمان  خود را بر مقتضی زمان سازمان ميدهد
روست  که شاهد بيشترين  ايسم ها در عرصه مبارزات سوسياليستی 

او همواره از .نه تنها در ايران بلکه در تمامی جهان  بوده و هستيم
و خود را سازمان داده و  ايده هر که از ما نيست بر ما ست حرکت

چرا که همه چيز از پيش روشن  و نميتواند غير از آن باشد . ميدهد
بروشنی پيداست که هنوز  درصد قابل . که رهبران تعيين کرده اند 

توجهی از مبارزين رهائی طبقه کارگر  خود را از چنگال استالينيسم 
طبقه کارگر و محور گرائی رها نساخته اند و در چنبره قدرت گيری 

توسط حزب و يا گروهی که خود را مدافع اين طبقه ميداند 
اين چپ همان چپی است که تفکر دمکراتيک چپ را در .گرفتارند

لذا  هيچگاه .  زندان واژه های دل انگيز و رهائی بخش گرفتار کرد
جز تاثيرات مخرب اقدام مثبتی در جهت تکامل جوامع و نيل به  

اين چپ در تمامی جهان در تکاپوی قدرت .  سوسياليسم انجام نداد
گيری و دولت سازی بود ؛ چراکه رهبران اصلی آن در شوروی و 
چين و در گوشه و کنار جهان  پنجه در پنجه سرمايه داران و 

اين . بورژوازی جهانی  مشغول تحميل قدرت خود به آنان بودند 
رمايه چپ برای اينکه بتواند قدرت خود را بر قدر قدرت های س

داری  تحميل کند؛   ميبايد از قدرت توده هائی که  سوسياليم را 
مترادف با آزادی و برابری اجتماعی و اقتصادی درک کرده بودند 
استفاده کند و آنان را زير فشار سنگين ترين و خشونت بار ترين 

بررسی اين چپ در اين مقاله نميگنجد . ديکتاتوری ها نابود نمايند
مخرب اين چپ بر چپ ايران نيز هيچگاه نميتواند ولی تاثيرات 

  .ناديده گرفته شود
نگاه به اين چپ اما ما را متقاعد ميکند که برای مرکزی کردن اين   

سئوال که پس االن که اين تجربه تلخ را نه تنها ما بلکه کليه مردم 
حق طلب و آزادی خواه و بهتر گفته شود کمونيستهای جهان با 

د لمس کرده اند ؛  چه وظيفه  ای رابايد در الويت گوشت و خون خو
تمامی حرکات و مبارزات سياسی خود  قرار داهند؟ اين سئوال نه 
تنها در مقابل همه انسانهای آزاده ؛ بلکه کليه سياسی کاران نيز که 

دستی بر آتش مبارزات انسان دوستانه دارند قرار گرفته است و  
  .دی برای راه آينده مورد مداقه قرار دادميبايد آنرا  بعنوان سئوال کلي

يکی از محور های پاسخ گوئی به سئوال مورد بحث اين است که    
روشن کنيم که  آيا کمونيست ها همانند تمامی دوران مبارزه برای 
سوسياليسم همچون طرفداران سرمايه داری و خصوصا 

ف ادامه نئوليبراليست ها  ميبايد  برای تشکيل حکومت بنامهای مختل
دهد؟ آيا کمونيستها ميتوانند در قدرت سياسی هر کشوری نقش کليدی 

  داشته باشند؟ 
در مقابل ميبينيم که   هر حکومتی که مردم را احاطه ميکند و آنان 

در هر .را در چنبره نفرت انگيز چپاول بفشارد ؛ ضد مردم است
حال  تمامی  حکومت های موجود جهان از اين قاعده مثتثنی 

از اين روست که تمامی نسخه های جوامع سوسياليستی که تا .ستندني
کنون بوسيله مبارزين رهايی انسان از زير سيطره سرمايه داری 

ارائه و حکومت هايشان پايه ريزی شده است  ؛ نشأت از نفوذ يک  
در اين .درک سرمايه دارانه  در زير بنای فکری آنها  بوده است

اين درک را در ساختار فکری و ادامه راستا ميتوان بهترين فرم 
درنتيجه  . حياط سيستم ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه مشاهده کرد
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آنچه که بايستی ما را از مستی درک سرمايه دارانه که همانا تشکيل 
حکومت  بوسيله کمونيستهاست ؛ به هشياری سوق دهد همان مبارزه 

از اين روست . با درک خود محوری و خود بزرگ بينی رايج است
که من نه برای اينکه خود را رها کرده باشم؛ بلکه برای اينکه بتوانم 
پاسخ روشنی به سئوال چه بايد کرد داده باشم با يک ديد کامال 
انتقادی به سيستم فکری دولت های کارگری نگاه ميکنم و همانند 
انگلس معتقدم که تمامی احزاب کمونيستی زائيده مبادالت سرمايه 

. ری هستند و هرگز نيمتوانند بنام کارگران حکومتی تشکيل دهنددا
از اين روست که معتقدم   در زمنيه پاسخ به برنامه های اجتماعی و 
ادامه حياط يک جامعه مدرن و دمکراتيک که در شرف نيل به 
سوسياليسم ميباشد ؛بايد نقطه روشنی را برای ادامه مبارزه  

يق روشنی از زندگی مردم در کار و کمونيستها ترسيم کرد تا  تلف
چرا که هرگونه پاسخ به سئوال مورد نظر نهايتا ما را . جامعه باشد

از اين جهت است که اين وظيفه را . با مردم رو در رو خواهد کرد
بايستی بعهده خود مردم قرار داد تا آنان خودشان روش و چگونگی 

روشن . خاب نمايندبريدن از جامعه و سيستم غير سوسياليستی را انت
است که وقتی قدرت تصميم گيری در دستان مردم باشد درگيری 
خشونت بار  با سيستم سرمايه داری از طريق اعمال اعتصابات 
سراسری؛  برای کسب امتيازات هرچه بيشتر و نهايتا خلع سالح 
واقعی سرمايه داران از طريق لغو قوانين ارتجاعی و جايگزينی 

  .به حد اقل ممکن خواهند رساندروابط دمکراتيک ؛ 
   

واقعيت های موجود  نشان ميدهد که در کليه جوامع سرمايه داری   
و خصوصا در ايران کارگران اسير  کليه دادو ستد های سرمايه 
داری بوده و  با سخت ترين شکل ممکن  اجير  شده اند؛ حال چگونه  

زندگی  ميتوانيم بهترين روش دادو ستد و پيش رفته ترين شکل
اجتماعی را جايگزين آن نمائيم و همه چيز براحتی و بدون دردسر 
های پراکنده و دست و پا گير به سرانجام رسد ؛ در حالی که مردم 

وقتی نيروهای محرکه در . هنوز الفبای سوسياليزم را  نياموخته اند
ايران اميال مختلف را در سر ميپرورانند و جز نيروهای ماجرا جو 

و آنارشيستهای نارسيده تاکيد بر قدرت نمائيهای خونين  و خود سر
آيا بطور مثال کسانی که بنام احزاب کمونيست قدرت سياسی . دارند 

و اقتصادی را در دست خواهند گرفت ؛ميتوانند برای تاکسی داران 
شغل مناسبی را فراهم نمايند و به آنان بگويند حقوقشان در اين است 

کسی نرانند؟ آيا ميتوان برای بيکاران و حاشيه که بعد از اين ديگر تا
توليد ها و دست فروشان دوره گرد کارهای مورد دلخواهشان را 
فراهم نمايند بدون اينکه زير بنای اساسی دادو ستد هنگفت را تغيير 

و آيا ميتوان کشاورزی را مدرنيزه کرد و اساس دادو ستد . داده باشند
ادامه داد و يا  نفت را به ميزان  را با معيار های سرمايه دارانه

دلخواهی که مورد نظر مردم است در اختيار بيگانگان قرار داد تا 
از اين راه مخارج محتمل پس از سرنگونی رژيم اسالمی را تامين 

و آيا ميتوان معلمان را به روش آموزش سوسياليستی مسلح .نمود
غير کرد در حالی که امکانات موجود آنان را برای آموزش 

سوسياليستی تربيت کرده و از سوی ديگر  ميزان فرهنگ اجتماعی 
به آن سطح نيست  تا بسيار تز های زيبا  براحتی پذيرا باشند؟و اين 

در حالی است که وقتی از سيستم سوسياليستی صحبت ميکنيم  
دمکراتيزه ترين جامعه را در نظر داريم که هيچ برنامه ای از باال 

زاران سئوالی مطرح خواهند بود که هرگز مارا  ه.   تدوين نميشود
از راه تغيير روش های سرمايه دارانه به روشهای مترقی و 
سوسياليستی ؛ پشيمان نخواهد کرد ولی برای هر يک از اين هزاران 
سئوال ميبايست  پاسخی علمی را طرح نمائيم و برای تمرين  و 

يد سئوال شود چی در اين جاست که  اساسا با. پراکتيک آن بکوشيم 
  کسانی ميخواهد اين سئواالت را پاسخ گو و بعد به آنان عمل نمايند؟

چگونه شهر وندان ميتوانند بصورت طبقه اجتماعی سختی های 
ناشی از ترکاندن پوسته استحاله سرمايه داری به سوسياليسم  را 

آيا سرمايه داری اين بزرگترين دشمن بشريت سعی در . تحمل کنند 
اما . خواهد داشت ؟ پاسخ اين سئواالت روشن استآرامش 

کمونيستها چگونه ميتوانند برای همراهی با مردم در زمان مقابله با  
سوناميها و غرشهای جامعه  سرمايه داری؛  بصورت نيروی 
باللفعل پشتيبانی مردم و نه در اشگال رهبری آنان بلکه کامال 

آنها به .ندبصورت روشن و در سطح مردم حضور داشته باش

حرکات حمايتی خود از خواسته های مردم و خودشان که هيچ وجه 
پيش بينی . غير متشابهی با درخواستهای مردم ندارد ؛ ادامه ميدهند 

اينکه اين وضعيت در چه نوع سيستمی از انواع سيستمهای چپاولگر 
نيل به سوسياليسم ميتواند مترادف . اتفاق خواهد افتاد ؛ ساده نيست

با زمانی که کليه ابزار سرکوب دولت های سرمايه داری منهدم  باشد
  .و قدرت واقعی در دست خود مردم باشد

  
   2010مارس  7                       

  
        ----------------------------------------------------  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

راديو  ايميل 
info@radiobarabari.com 

  
  ايميل تلويزيون برابری 

info@tvbarabari.com 
  

  عليه ستم جنسی 
http://rahekaregar.com/feminism 

 
 راه کارگر خبری

http://rahekaregar.com/news  
 

       66851310 – 40 – 49 تلفن
   ----------------------------------  
 

مواضع عمومی سازمان  :توجه 
ها، مصوبات واسناد  بيانيه ما در

با امضای نهادهای سازمان طرح 
  .شوندمي
مقاالت با امضای فردی و يا  

 حبه هامصامطالب مطروحه در 
 . لزوما مواضع سازمان ما نيستند
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 یودموکراس ياپرولتار یورت يکتاد
 

 مقدم یشاد يقدر جواب رف کامنتی
 

  یت یپور سل ت يحيی علی
 
 
  

 يجهءرا نت یبورژوائ یمقدم  دموکراس یبهروز شاد رفيق
 يندهدر جامعهء آ ينداند وبه خاطر هم یم یمبارزات بورژواز

 یبورژوائ یدموکراس يکهخواهان سر کوب آن هست در حال
 يستدار يههء کارگر در جوامع سر ماء مبارزات طبق يجهنت

هست مثل  يندهاز جامعهء آ ینماد يک یبورژوائ یدموکراس
نماد  ينهاا  يگانمثل طب را يگانمثل آموزش را يکاریب يمهءب

هستند که بر اثر مبارزات طبقهء کارگر  يندهاز جامعهء آ یهائ
خواهان  یبه وجود آمده اند که بورژواز یدر جوامع بورژوائ

دوران گذار  يدگو یس گرفتن آنان هست  مارکس مباز پ
 یدموکراس ایودوران نبرد بر ياپرولتار يکتاتوریدوران د
 .هست

 یم يبراليسمل يشهرا هم یبورژوائ يشهءمارکس مشخصهء اند  
به کار   یبورژواز یبرا یوقت واژهء دموکراس يچدانست وه

 يعنیدر منظور مارکس  ياپرولتار یتور يکتابرد د ینم
مرحله  يندر ا ياسیقدرت س يرطبقهء کارگر وتسخ يتاکمح
 برابا تما م ارکانش قهرٌا سرکو یبورژواز يدتوان وبا یم

 یاز بورژواز يدوخلع  ياسیپس از کسب قدرت س یکرد ول
چرا  يگرد ی؛بورژوائ یدولت ينوارتش وماش يتاز نظر مالک

 یانسان يشهءرا سر کوب کرد ؟پس اند  يدبورژوازیبا
بهروز  يقنمود خود را نشان دهد؟  رف يدکجا با يسميالسوس
 يندب یمقدم  در  دوران گذار فقط طبقهء کارگر را م یشاد

دوران گذار  يکهاعتقاد دارد در حال یهم به دولت شورائ وحتمٌا
استقرار  یبرا یاز مبارزه وتخاصم  طبقات يقیدوران عم
  يستهست در دوران گذار فقط طبقهء کارگر ن یدموکراس

وطبقهء متوسط هم هستند آن  یبورژواز  ياسیبلکه از نظر س
 يندهنما اداز هشت يندهنما يجدهه يسکه در کمون پار یبورژواز

داند که  یم يابهروز آ يقرف یرا از آن خود کرده بود راست
 يندگیحق نما یوآزاد يانب یآزاد یبه بورژواز يسکمون پار

 .داده بود ؟ 
 يمتحک یبرا ياپرولتار  ی؛موکراسوبه خاطر رشد د ينبنا برا 

کند چون  يهتواند فقط به شورا ها تک یخود نم يتحاکم
 ینم یوطبقهء متوسط در شورا ها سازمان ده یبورژواز
به امان خدا فرستاد ؟  يدآنهارا با ياآ يست؟چ يفشانگردند تکل

 ينء ا هبهروز هم يقرف  يدندکنترل تول یشورا ها فقط برا
 یجامعهء پادگان يکسر کوب کند و خواهد یطبقات را م

 . ياوردبه وجود ب يليتانتوم
را مد نظر ندارد بلکه  يکتاتورید ينمارکس چن یها  يشهاند 

 یآزاد م يهسر ما یبردگ يدطبقهء کارگر نه تنها خود را از ق
 یمحمل يدبا يجهکند در نت یرا هم آزاد م يگرکند بلکه طبقات د

که در  يگرطبقات د یجذب پس مانده ها یبرا يگاهیوجا
نظام  ونموجودند  را در در ياليستیدرون جامعه سوس

وآنها را به چشم انسان نگاه کند وبه  يندتدارک بب ياليستیسوس
حق تشکل  یوآزاد يانب یآنان از جمله آزاد يکحقوق دموکرات

که  يستندفقط شورا ها ن ينوحزب را بدهد  وبه خاطر هم

 يندگیموءسسان ومجلس نماشوند بلکه مجلس  یم یسازمانده
 .کند یسازمانده راطبقهء کار گر آنها  يدهم هستند که با

 يندهنظام آ يينوتع یقانون اساس ينتدو یمجلس موسسان برا 
دولت  يينتع یوبرا یکه کارش تخصص يندگیوپارلمان نما

از  يریجلو گ یبر دولت هست وبرا یونظارت اجرائ يندهآ
که مثل  خوره  يسمیوروکراتهمان ب يستدولت يسمبورو کرات

کرد  یرا خورد واز درون متالش یاردوگاه ياليسمسوس یا
دوران  يجهدر نت يابد یرابطه هست که ضرورت م ينا در؛

 ياليسمهست سوس یاستقرار دموکراس یگذار دوران نبرد برا
 .يچه ياهست  يکدموکرات يا
کند ودر مورد  یم يهتک يناشتبا هات لن یبهروز رو يقرف 
 يکدهد و یاز آن ارائه م يزیرکس هم درک اشتباه آمما

  ياليسمسوس
کند دوران گذار دوران نبرد  یم يضرا به جامعه تف کوبائی

شورا ها فقط کارگران ودهقانان را  يستدموکراس یبرا
طبقهء متوسط جامعه هاچ واج  يجهکنند ودر نت یم یسازمانده

لس مجلس موسسان ومج يسبا تاءس يکهماند در حال یم
پرو  یتور يکتاشوند د یم یهمه در آن سازمانده يندگینما
طبقهء کارگر  يتحاکم  ياسیپس از کسب قدرت س ريالتا

 .یهست نه سر کوب بورژواز
 
باز  یتوان جلو یم یدموکراس يعبسط وس يقفقط از طر 

را دوباره در عرصهء قدر ت گرفت درست  یگشت بورژواز
ه علم ودانش هست که  وتوسع يقتشو يقفقط از طر ين؛مثل ا

آمد نه سر کوب مذهب  يلخرافه ومذهب نا یتوان به نف یم
 يقاز طر يادارد پرولتار یآنکه حسابش پاک هست چه باک.

را  یفرهنگ بورژوائ یهست که پس مانده ها وکراسیبسط دم
 .  یتور يکتاد يعنی ينکند وا یسر کوب م

 یرا برا يانب یوآزاد یطبقهء کارگر اگر نتواند دموکراس 
فقط از . جهنم را مستقر خواهد کرد يکهمه  مستقر سازد 

 يابد یزوال م يندهدولت در نظام آ يستبسط دموکراس يقطر
تر باشد جامعه از از خود  يعووس يشترب یهر چه دموکراس

 معهوجا  يابد یم یهست رهائ يهکه فر هنگ سر ما ینگ يگاب
 یم کانکیيم يزکند وگرنه همه چ یم یبه زوال دولت ترق

 .يدآ یسراغ جامعه م يکشود ودولت بورو کرات
را هم مطالعه  يدجد یبحث ها يدبهروز با يقبه نظرم رف  
از  یدرک درست تر یالملل ينکه در عرصهء ب يدنما

نشر  يتکه در سا یدهند بحث هائ یرا ارائه م يسممارکس
از  ياپرولتار یتور يکتاکه در مورد د یهست بحث هائ يدارب
 یرا ارائه م یمبسوط يقتحق يکاه مارکس که تمامٌا گ يدد

  . يسمدر مارکس يقعم یاز کاوش يديستونظرات جد ددهن
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  بخش اول                ؟! یبدون دموکراس ياليسمسوس
  

 )مقدم   یدر نقد نظر بهروز شاد(       رحمت خوشکدامن 
  

نيست که به هيچ چيزی مالل آورتروخسته کننده تر از آن 
من در دو . مطالبی بپردازی که پيشتر اشاره شده است 

مقاله قبلی ام به اندازه کافی پيرامون این مسائل بحث 
کرده ام  و  توضيح دادم که رفيق شادی مقدم درک آشفته 

واز نوشته های او به خوبی  .  ای از مسائل طرح شده دارد 
  .می توان به این آشفته فکری پی  برد 

شعار دموکراسی " ینرو رفيق درنوشته اخير خود بنام از ا
بجای  نقد دالیل آورده "  برای عموم تخيل سازش طبقاتی 

شد از سوی من  به شعارهای تبليغی در وصف و فوائد 
و این با توجه به .  دموکراسی سوسياليستی می پردازد  

او . این امر است که رفيق خود تعریف روشنی از آن ندارد 
ی کند  که دموکراسی سوسياليستی چيزیست که فکر م

در فردای انقالب کارگری از آسمان نازل خواهد شد و طبقه 
  .کارگر در قدرت به آن دست می یابد 

مارکسيستها بر این : "از اینرو وقتی من می نویسم  
اعتقادند که دموکراسی پرولتری فراتر رفتن از دموکراسی 

رون همان دموکراسی بورژوازی است ، بر بستر و از د
بورژوائی است که دموکراسی پرولتری زاده می شود ، نه 

و یا وقتی می . " چيزی بر فراز آن و ماوراء آن و بيگانه با آن 
نویسم که دموکراسی بورژوائی و دموکراسی پرولتری از 
این نظرکه هر دو بر دموکراسی تکيه می کنند وجه 

است که بورژوازی در  و تفاوت شان در این"  اشتراک دارند 
دفاع از آن ناپيگيری از خود نشان می دهد و تا آنجای با آن 

و اگر از . موافق است که منافع طبقاتی اش به خطر نيفتد 
آن فراتر رود  ، برای از بين بردن آن از هيچ شيوه ای 

ولی پرولتاریا  با دفاع پيگير از مسائل . کوتاهی نخواهد کرد 
نبر " به مقصد خود دست یابد ،  در  دموکراتيک می تواند

چيزی جز زنجيرهای " سوسياليسم " و " برای دموکراسی 
طبقه : " و یا می نویسم ." خود ندارد که از دست دهد 

کارگر هدفش ساختن جامعه دمکرات و آزاد است ، تا بلکه 
بتواند از طریق اراده جمعی برای ازبين بردن نابرابری های 

  ." ام بردارداقتصادی گ –سياسی 
رفيق شادی مقدم برمی آشوبد واز نوشته من چنين نتيجه 

وجه " در جواب باال باید گفت چه : "می گيرد و می گوید 
نگرش کامأل متضاد نسبت به . ی در دو سياست " اشتراک 

انسان و جامعه ی انسانی ، بين سرمایه داری و 
وجه " سوسياليسم وجود دارد که دموکراسی شان 

داشته باشد ، وجه اشتراک آنها فقط می تواند "  اشتراک
تضاد شان باشد ، تضاد دو طبقه که یکی دموکراسيش 
وسيله ای است در جهت حفظ نظام استثمار گر و ضد 
انسانی سرمایه داری و دیگری دموکراسی اش در جهت 

  ." بازگردانيدن انسان به جامعه ی انسانی است 
بورژوا است و چون پرولتر رفيق فکر می کند که چون بورژوا 

پرولتر است هيچ وجه اشتراکی بين ایندو نمی تواند وجود 
او نمی . داشته باشد ، هر چه است تضاد است و بس 

تواند دریابد که هم سوی و وجه اشتراک در حوزه های 
. متعدد می تواند وجود داشته باشد ویا انکه بوجود آید 

مثال آورد که هم  بطور نمونه می توان مسئله حق رای را
بورژوازی در مرحله معينی و هم کمونيستها طرفدار  آن 
هستند و یا جدائی دین از دولت  که هم کمونيستها و هم 

این طبيعی ترین موضوعی .  بورژوازی از آن دفاع می کنند 
است که در عالم سياست بين طبقات متضاد در یک مبارزه 

مقدم طور دیگری  اما رفيق شادی. طبقاتی بوجود می آید 
فکر می کند و برای اثبات آن ماهيت ارتجاعی بورژوازی را 

چنين فکر می کند که چون بورژوازی . به شهادت می طلبد 
از ماهيت ارتجاعی برخوردار است ، نمی تواند با پرولتاریا 
همسوی  و وجه اشتراکی داشته باشد  و یا ینکه بوجود 

  . باشند  آید و یا این دو فصل مشترکی داشته
رفيق بر اساس چنين نگرشی ، در دموکراسی مورد ادعا 
ی خود که آنرا را دموکراسی سوسيا ليستی می نامد ، 

جالب . هيچ جای برای نيروهای غير کارگری نمی بيند 
اینجاست که این رفيق آنرا دموکراسی اکثریت نيز می نامد 

 معلوم نيست که وقتی دموکراسی مورد ادعای او تنها. 
برای طبقه کارگر و نيروهای کارگری است ، چگونه می 

البته روشن . توان آنرا دموکراسی برای اکثریت نا ميد 
است که رفيق منظورش از اکثریت ، اکثریت  در بين طبقه 

در جامعه " از اینرو وقتی من می نویسم .  کارگر است 
را ، دفاع از ) از دموکراسی ( مورد نظر رفيق هر صحبتی 

این را : " رفيق پاسخ می دهد . " فع بورژوازی می بيند منا
من هيچگاه مطرح نکرده ام ، در بحثی که داشته ایم به 
دموکراسی برای طبقه کارگر و ستمد یگان در دولت 
کارگری اشاره نموده ام و حرف بر سر رابطه دموکراسی و 
دولت کارگری به آن معنا نبود ، بلکه مسئله این بود و 

در دولت کارگری برای بورژوازی دموکراسی و هست که 
. " آزادی بيان وجود دارد یا این طبقه باید سرکوب شود 

بنابراین  او چنين اعتقادی دارد که  فقط طبقه کارگر است 
باید برخورداراست  و آنهای ...که از آزادی بيان و اندیشه و

که مانند طبقه کارگر نمی اندیشند ، نمی توانند از آن بر 
رفيق اوأل  ناآگاهانه  در جامعه . خوردار باشند  

سوسياليستی بری دیگران هيچ حق و حقوقی قائل نيست 
ثانيأ بدترین نوع  دیکتاتوری را به نام طبقه کارگرمی . 

براستی در جامعه ای که دگر اندیشان .   خواهد اعمال کند 
نداشته باشند ، می توان آن ..... آزاد ی بيان و اندیشه و

  امعه را جامعه آزاد و دموکرات ناميد  ؟ ج
روشن است که طبقات محروم جامعه : " رفيق می گوید  

که عمری تحت سلطه و فشار اقتصادی و سياسی طبقه 
استثمار گر بوده اند و یا رنج و تالششان انقالبی را به 
سرانجام رسانده اند و ميرود تاجامعه مورد نظر و انسانی 

خواهان ميدان دادن ....چگونه می شود  خود را برپا کنند ،
مجدد به دشمن بود و در این جامعه دموکراسی را دو 

  ." دستی به آنها اعطا نمود 
البته رفيق اگر ميدانست که طبقه کارگر حقانيت خود را به  

زور نباید به دیگر طبقات تحميل کند  ، هيچگاه چنين نتيجه 
فيق در واقع دموکراسی مورد ادعای ر. ای نمی گرفت  

هيچ ارتباطی به دگر اندیشان ندارد و جز طبقه کارگر هيچ 
کس دیگردرجامعه او همانطور که خود نيز می گوید آزاد 

او برای طبقه کارگر امتياز ویژه ای قائل می شود .  نيست 
و چنين امتيازی را نيز در این می داند که طبقه کارگرنباید  

اگر .   ن تقسيم کند  دموکراسی بدست آمده را با دیگرا
چنين چيزی را برای همگی قائل شود ، یعنی دموکراسی  

  ؟  !! بدست آمده را تقدیم بورژوازی کرده است 
رفيق شادی مقدم با اندکی  تعمق  پی می برد ، که اصأل 

او با سا ده نگری . به چيزی بنام دموکراسی اعتقادی ندارد 
اصلی انقالب  تمام فکر می کند چون طبقه کارگر نيروی

است و چون توانای از بين بردن  نظام غير انسانی 
بورژوازی را دارد ،  بنابراین باید امتياز  ویژه ای نيز برایش 

چگونه می شود که " از اینروست که می گوید . قائل بود 
پس از انقالب کارگری دیگران را در دموکراسی بدست آمده 

دی مقدم چنين فکر رفيق شا) نقل به معنی " ( شریک کنند
می کند که اگر چنين امتيازاتی را برای طبقه کارگر قائل 
نشویم  ، دموکراسی را دودستی به طبقه بورژوا تقدیم 

  . کرده ایم  
رفيق عزیز شما ناآگاهانه با نيت خير راه جهنم را برای 

شما نمی دانيد که با امتياز . طبقه کارگر هموار می کنيد 
کارگر ، طبقه کارگر را از متحدان  قائل شدن برای طبقه

طبيعی خود جدا می کنيد و حتی در دراز مدت بين خود 
شما ناآگاهانه بر . طبقه کارگر اختالف و جدائی می اندازید 

حفظ ماشين دولتی بوروکراتيک بورژوازی تکيه می کنيد و 
. خواهان استفاده کردن آن از طرف طبقه کارگر هستيد 

. دموکراتيزاسيون جامعه هستيد  شما ناآگاهانه مخالف
جالب این جاست که از در هم شکستن ماشين دولتی 

اگر از طریق دموکراسی . بورژوازی نيز صحبت می کنيد 
نتوان به این هدف نائل شد ، با چه وسيله ای می خواهيد 
چنين کاری را انجام دهيد ؟ آیا با همان سالح بوروکراتيک 

شما هيچ ! ید ؟  رفيق عزیز که از بورژوازی به ارث می بر
. درک روشنی از مسائل و مفاهيم پایه مارکسيسم ندارید 

هيچ جایگاهی ) برای عموم (در تئوری شما دموکراسی 
و فکر می کنيد که با زور می توان همه چيز را به . ندارد 

شما به زور می خواهيد . دیگراقشار و طبقات تحميل کرد 
و هرجای . ندیشد و عمل کنند که دیگران مثل طبقه کارگر بي

که چنين چيزی پيش نرفت بنام طبقه کارگر باید هر جنبنده 
و تازه از چنين . ای را که طور دیگری می اندیشد از بين برد 

چنين چيزی با توجه به تجربه خونين استالين بر ( جهنمی  
بنام دموکراسی در دولت ) پيشانی مان حک شده است 

ن و باال ترین دموکراسی که سوسياليستی و عاليتری
جامعه بشری در ادوار تاریخيش به خود دیده نيز یاد می 

  .  کنيد 
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نمی توان بنام سوسياليسم و به این !  رفيق شادی مقدم  
دليل که دموکراسی سوسياليستی برتر از دموکراسی 
بورژوازی است ،  تمام دستاوردهای دموکاتيک را با یک 

هنم دیگری را برای طبقه کارگر سوت زدن از بين برد  و ج
در این هيچ تردیدی نباید داشت ! آقای عزیز . بوجود آورد 

که دموکراسی سوسياليست بهتر از دموکراسی بورژوازی 
و هر رفيق اندک )  گرچه شما نمی دانيد چرا ؟ .( است 

آشنا به مارکسيسم می داند که این دو داری دو کيفيت 
دین معنا نيست که هر رفيقی از آن اما این ب. کامأل متفاوتند 

چنانکه از نوشته های شما می توان پی برد که . آگاه باشد 
و . شما از چنين شناخت و آگاهی برخوردار نيستيد 

وقتيکه : "ناآهاگانه چنين موضع گيری می کنيد و می گوئيد 
می گویم دولت کارگری و دیکتاتوری پرولتاریا ، دیگر بحث 

یک تناقض و در واقع نفی آن دولت  آزادی برای عموم ،
و در جامعه به اصطالح سوسياليستی تان حتی ." است 

که یکی ازابتدای ترین خواستهای دموکراتيک (آزادی بيان 
تا . نيز وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد ) است 

جائيکه وقتی می شنوید کمونيستها باید از آن دفاع 
پيچيد و نویسنده آن را متهم به وحمایت کنند بدور خود می 

  چرا ؟. راست روی می نمائيد 
شما ميگوید این چيزهای که طبقه کارگر باخون ودل  

در ! رفيق عزیز. بدست آورده نباید تقدیم بورژوازی کرد 
هدف طبقه کارگر . اینجا تقدیم کردن در ميان نيست  
هر راه دیگری غير از . ساختن جامعه سوسياليستی است 

فوائد .  کراتيزاسيون جامعه سرابی پيش نخواهد بود دمو
دموکراتيزاسيون جامعه قبل از هر کس بنفع خود طبقه 

هر راه دیگری غير ازاین  راه ، بيراهه است و . کارگر است  
از اینرو است که .مجدد سرمایه داری را سازمان خواهد داد 

من چنين نظری دارم که دموکراسی سوسياليستی یعنی 
شما در نقد این نظر . ر رفتن از دموکراسی بورژوائی  فرات

در واقع نمی توانيد دليلی برای نقد آن ارائه . ناتوان هستيد 
تفکری که شما از . چرا که دليل اثباتی وجود ندارد . دهيد 

آن دفاع می کنيد همان مسيری است که در روسيه از 
 نظری که بعد از انقالب. سوی بلشویکها طی شده است 

اکتبر پيش رفت تقریبأ بر همگان باطل بودنش  آشکار شد   
ما دیدیم که با نيت خير چه جهنمی را برای توده های . 

  . کارگر و زحمتکش سازماندهی کردند 
تما م دولتهای دیکتاتوری می توانند !  رفيق شادی مقدم  

چنين ادعای کنند ، و از دموکراسی دربين خودشان فلسفه 
. اعتها سخنرانی نمایند و کاغذ سياه کنند بافی کنند و س

. اما چنين چيزی هيچ ربطی به دموکراسی ندارد 
دموکراسی به قول روزا در رابطه با دگر اندیشان معنا و 

  .  مفهوم می یابد 
که با تمام وجودم به ( شما از اینکه در وصف و آزادی بيان  

زماندهی بنابراین اگر هدف سا: " نوشتم ) آن اعتقاد دارم  
جامعه ای آزاد و دموکراتيک  برای تمام انسانهاست ، نباید 
آنرا به فردای فرداها موکول کرد و چنين پنداشت ، که در 
مرحله اول ، آزادی برای کارگران و زحمتکشان و در مرحله 
دوم برای تمام انسانها ، وقتی که این موضوع در جوامع 

ندازه ای تحقق یافته بورژوازی و با دولت های بورژوازی تا ا
نيز ) سوسياليستی ( پس در جامعه مورد نظر ما . است 

می توان آنرا متحقق ساخت و یطور همه جانبه تر و کاملتر 
چنين برداشت می کنيد که من شما را به . "  بر قرار کرد 

و اگر اندکی صداقت . پيروی از بورژوازی تشویق می کنم 
دار خوبی باشيد ، می  در بحث وجود داشته باشد و امانت

دانيد که اوأل در نوشته هایم مدام از ماهيت ضد بشری 
سرمایه صحبت شده و حتی در نوشته قبلی ام گفتم  اگر 
مبارزات کارگری از همين چارچوب دموکراسی بورژوازی 
فراتر رود ،  بورژوازی برای مقابله با آن ازهيچ شيوه ای 

آزادی های سياسی ثانيأ وجود یت . کوتاهی نخواهد کرد 
در جواهع اروپای ربطی به ماهيت سرمایه داری ندارد و در 
این باره بارها نوشتم که بورژوازی از یک سو راه دیگری 
ندارد و بالجبار به آن تن می دهد و از سوی دیگر به این 
نتيجه می رسد که از این طریق راحت تر  می تواند  

از اینجا مثل شما به اما . انباشت سرمایه را  سازمان دهد 
این نتيجه نمی رسم  که  مهمترین  دستاورد بشری را با 

  . یک چرخش قلم به بهانه اینکه بورژوائی اند به دور افکنم 
ویا از آآنجائيکه من در نوشته قبلی ام بدین علت که شما 
فکر می کنيد وظيفه دولت تنها سرکوب طبقات دیگر می 

تکرار می کنيد سرکوب  باشد و مدام در نوشته های تان
بعد ازآنکه در این باره توضيح دادم ، ت . سرکوب سرکوب 

اما هر دولت بورژوائی می تواند تنها با تکيه بر " نوشتم 
ابزار سرکوب جامعه را سازمان دهد ؟ چنين چيزی غير 

هر دولتی برای توجيه کارکردش تالش . ممکن است 
ماید و طرفداری خواهد کرد که مردم را به سوی خود جلب ن

هر دولتی . مردم و یا حداقل بيطرفی آنها را سازمان دهد 
که تنها تکيه اش بر ابزار سرکوب از قبيل نيروهای مسلح و 

باشد نخواهد توانست برای مدتی در قدرت باقی ... ارتش و
بهر حال برای توده های مردم در دراز مدت قابل . بماند 

ولت های که برای اداره تجربه تمام د. تحمل نخواهد بود 
جامعه تنها به شيوه سرکوب تکيه کردند اثبات گر این ادعا 

بنابراین هژمونی و حقانيت بخشيدن به "  " می باشد 
کارکرد دولت موضوع مهمی است که در تئوری دولت باید 

وبرای اینکه برای رفيق شادی مقدم پيشتر " در نظر گرفت 
یگر وظا یف دولت که در توضيح داده باشم بطور مختصر از د

اش بر مردم است  ، یاد خدمت سازماندهی هژمونی 
ویا وقتی به توضيح نظریه مارکسيستی دولت از  . کردم

و با آوردن قسمتهای از جمع . جنبه طبقاتی آن می پردازم 
بندی انگلس در باره کمون برای روشن شدن بيشتر 

جا نيز با رفيق شادی مقدم  در این.   موضوع کمک می گيرم 
ساده نگری تمام چنين نتيجه ای می گيرد که تمام گفته 
های انگلس اثبات گر برداشت او از نظریه مارکس در این 

از اینرو با آوردن قسمتهای از نقل و قول های . باره است 
آورده شده از طرف من از نوشته های انگلس می خواهد 

است که البته برای من روشن . به این نتيجه دست یابد 
رفيق اصال متوجه بحث انگلس نشده است و چنين فکر می 

این طبقه کارگر ، برای آن :  " کند وقتی که انگلس ميگوید 
که سلطه طبقاتی خودش را که به تازگی به چنگ آورده 

طبقه کارگرباید همانند دیگر  .."    بود دوباره از دست ندهد 
اقدام   طبقات برای تحکيم و حفظ سلطه طبقاتی خود 

اوهيچ توجه .  نماید  تا پایه های این شر را محکم تر گرداند 
ای به نوشته کامل انگلس ندارد و  به گفته های او قبل از 

اگر  چنين می کرد . این پارگراف و بعد از آن توجه نمی کند  
حداقل سعی می کرد برای این مطلب پاسخی بيابد که 

ت کارگری چگونه می پس از انقالب کارگری و برقراری دول
آیا راه دیگری .  شود که چنين دولتی راه زوال طی نماید 

غير از دموکراسی برای عموم مردم می تواند وجود داشته 
باشد ؟  رفيق شادی مقدم برای این موضوع نيز هيچ 

چرا که راه دیگری وجود . توضيحی نمی تواند داشته باشد 
  . ندارد 

موضوع می کرد می دید که رفيق اگر اندک تعمقی در این 
هر چه دامنه دموکراسی بيشتر باشد و هرچه بيشتر طبقه 
کارگر بتواند آن را گسترش و سازمان دهد به همان نسبت 

کمرنگ تر ) یعنی شر ( سلطه طبقاتی که بدست آورده 
می شود ، تا به مرحله ای خواهيم رسيد که دیگر ضرورت 

نتيجه . ن خواهد رفت وجودی آن با از بين رفتن طبقات از بي
آنکه تنها وتنها از طریق دموکراسی توده ای است که طبقه 

رفيق .  کارگر می تواند به سمت جامعه کمونيستی برود 
شادی مقدم عکس آن می اندیشد و چنين اعتقادی دارد 
که برای رسيدن به دموکراسی برای عموم مردم باید اول 

اسی بوجود خواهد طبقات را از بين برد و بعد چنين دموکر
و یا به عبارتی دیگر ما می توانيم زمانی از . آمد 

دموکراسی برای عموم حرف بزنيم که دیگر طبقات وجود 
و جالب اینجاست که این نظر را به کارل . (نداشته باشد 

و وقتی از رفيق سئوال می .) مارکس منتسب می کند 
او شود  که چگونه  می توان به این هدف دست یافت ؟  

و وقتی مجددا از او . می گوید با نابودی طبقه بورژوازی 
سئوال شود که چگونه می توان به این هدف دست یافت  

  .؟ او باز هم خواهد گفت با نابودی طبقه بورژوازی  
با همين  ساده نگری است که که او به این پسنده می کند 
 که به مفهموم طبقاتی دولت تکيه کند و راه حلی برای از

بين بردن این شری که طبقه کارگر به ارث برده  نداشته 
و بازهم با همان ساده نگری بگوید که دفاع از آزادی . باشد 

بيان در جامعه سوسياليستی یعنی دل سوزاندن برای 
  . بورژوازی و دفاع از منافع سرمایه داری 

( شما متوجه نيستيد ،  وقتی که مارکسيستها !  رفيق عزیز
از .... ) ارل مارکس و انگلس و روزا لوکزامبورک واز جمله ک

آزادی بيان در جامعه سوسياليستی  دفاع می کنند ،  قبل 
و قبل از هر . از هر کس منافع  طبقه کارگر را در نظر دارند 

  . کس طبقه کارگر است که می تواند از آن بهره ببرد 
اهانه از اینروست که من براین امر اعتقاد دارم که شما نا آگ

همان راهی  را  پيشنهاد می کنيد که انترناسيونال سوم در 
آیا راه پيشنهادی انترناسيونال . کنگره دوم خود مطرح کرد 

آیا تجربه را مجددا با . را ما به درازای یک قرن تجربه نکردیم 
                         ید تجربه کرد ؟    

  8/3/2010   ادمه دارد                       
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  ) 1 ( يسمو آنارش يسممارکس
     

  پل بلک لج     
                      یراست. ف: ترجمه 

  
  
  

داری با یک تناقض ¬ما در قلب جنبش کنونی ستيزه با سرمایه
بسياری در داخل جنبش کمر به انکار . روایم¬آور روبه¬شگفت

تردید ¬اند، همان خصلتی که بی¬آن بسته¬ خصلت سياسی
. ١رود ¬آننده جنبش به شمار می¬های مشخص¬ییکی از ویژگ

های پيشين اين  مجله ¬کرد در شماره¬مشکالت عملی این روی
من در این ُجستار، از راه پژوهش .  ٢بررسى شده است 

های پيشين ميان ¬های ایستار ضد سياست در جدل¬ریشه
مباحثات ] فهم[ها، بسترى براى ¬ها و مارکسيست¬آنارشيست

اميد من این است  آه با طرح خطوط . نمآ¬جارى فراهم مى
های تاریخی آنارشيسم و ¬ها و تفاوت¬اصلى شباهت

مارکسيسم کالسيک، شايد جدال امروزين اين دو گرايش بتواند به 
ى واقعى ¬فراسوى وضعى برود، آه غالبًا آاريكاتورى از يك مجادله

ی عقالنی ¬ویژه این است که هسته¬استدالل من به. است
آرزوی آن برای حفظ جنبش از تاثيرات مخرب - آنارشيسم 

ى ایستار ضد ¬در واقع به واسطه - "گرا¬دولت"های ¬سياست
وانگهى، این ضعف در اثر . سياست آن تضعيف شده است

" گرایی¬دولت"ها  ¬چه آه آن¬ها، از آن¬انتقادهای آنارشيست
طور که خواهيم ¬همان. نامند،  تقويت شده است¬مارکس مى

حاوی یک سوءبرداشت جدی از مارکسيسم  دید این مدعا
ى  ¬ی نظريه¬کالسيک است که نه تنها گوهر آن را به مثابه

ى ¬چنين راه نظريه¬پوشاند، بلکه هم¬خودرهانی طبقه کارگر می
آنارشيسم را تيره و تار ¬¬ مارکسيستى به فراسوى مرزهاى عمل

ترتيب ¬کارل مارکس و ميخائيل باکونين، به. آند-مى
المللی ¬های بين¬ین نمایندگان جنبشتر¬برجسته

به کمون پاریس به  ١٨٧٠سوسياليستی و آنارشيستی، هر دو در 
اندازشان از سوسياليسم -ی تحقق عملی چشم¬مثابه
رسد که تایيدی باشد ¬این واقعيت به نظر می. ٣آمد گفتند ¬خوش

بر ادعای دانيل گرن در اثر کالسيک او از تاریخ آنارشيسم که فراتر 
آنارشيسم در واقع : " ای قرار دارد¬عواهای ُپرسروصدای فرقهاز د
عالوه بر اين، اگر تفسير نوأم . ۴"معناى  سوسياليسم است¬هم

یک آنارشيست منسجم و "چامسکی را هم بپذیریم که 
باید یک سوسياليست، اما سوسياليستی از یک نوع ...گير¬پى

گاه ¬؛ آن۵)"آزادمنش(سوسياليست ليبرتارین "یک ": خاص باشد
چه آه هال ¬اى از، آن¬چون گونه¬شايد بتوان به آنارشيسم هم

" سوسياليسم از پائين"دريپر از منظر مارآسيسم آالسيك سنِت 
   ۶.نامد، نگريست¬مى

کند که آنارشيسم يكى ¬که دریپر تاکيد می¬اما، در حالی         
ادعا  بوده است، و در همان حال اين" سوسياليسم از باال"¬ ازانواع

ى ¬ساخته بود، آماج انتقاد گزنده" اقتدارگرا"را آه، لنين يك حزب 
؛ گرن بر این نظر است که لنين در بهترین ٧دهد¬خود قرار مى

برخوردار بود که عناصر آزادمنشی و " دوگانه"حالت از یک شخصيت 
؛ و چامسکی در این ٨اقتدارگرایی را در فعاليت خود با هم درآميخت

گير، ¬رد که در  قياس با آنارشيسم منسجم و پىميان اصرار دا
توان در پرتو کشاکش و تنش  بين ¬ى مارکس را می¬انديشه

َپسين " اقتدارگرایی"ى اوليه  و ¬نوعی سوسياليسم آزادمنشانه
بندى کرد؛ کشاکشی که در تاریخ مارکسيسم نمايان ¬خصلت
- هاى سوسياليستی آزادمنشانه ¬کشمکش بين گرایش: است

و  - شد¬از سوی رزا لوکزامبورگ نمایندگی مى که مثال
ویژه با لنين پيوند ¬گرا که به¬هاى سوسياليستی دولت¬گرایش
هاى ¬کند که هر چند ايده¬چامسکی استدالل می. اند¬داشته

هاى سندیکاليسِم ¬مايه¬سو با ُبن¬هم"گرایش نخست 
است، گرایش دوم چندان از این سنت دور است که " آنارشيستى

هم بدانيم، در آن صورت من خودم " بلشویسم"را شامل اگر چپ "
  ٩".دانم¬سر از چپ جدا مى¬را يك

های ¬های مشابهی در ميان محافل و حلقه¬استدالل         
ها ¬و به دشمنی آن ١٠اتونوميست و آنارشيست در گردش است

" ها¬لنينيست"های کالسيک به طور کلی، و ¬با مارکسيست
ها و ¬آنارشيست. ١١بخشد¬ام میطور ویژه، شکل و قو¬به

ی نماینده اصلی سنت ¬ویژه لنين را  به مثابه¬ها به¬اتونوميست
دهند؛ سنتی که در ¬گرا مورد نقد قرار می¬سوسياليسم دولت

تا جایی که  این . ١٢قرن بيستم آزموده شد و به ناآامى انجاميد 
های ¬کنند، تفاوت¬ها خود را با مارکسيسم درگير می¬گرایش
ى مارکس و ¬و سياسی در درون اين فضا معموًال ِگرد رابطه نظری

ها این است که آیا ¬مطرح نزد آن¬ِ  چرخد، و پرسش¬لنين می

از مارکس " اقتدارگرایانه"طرز آيفى به یک گسسِت ¬لنين به
" اقتدارگرایی"های ¬دست یازید یا این که او اساسًا برخی از رگه
اگر . اش رساند¬موجود در مارکس را به سرانجام منطقى

اند، ¬مارکس از دست لنين" نجات"ى ¬ها در تکاپو¬اتونوميست
ها از راه ارجاع به ¬ها گرایش به انکار هر دوی آن¬آنارشيست

مدافع کمونيسم "مدعای مشهور باکونين دارند که، مارکس یک 
   ١٣.بود" دولتی
طور که خواهيم دید، نقد باکونين از مارکس ¬همان         

نقد او با نقد بسيار رایج ليبرالی از مارکسيسم . ١۴است" اج¬نابه"
خویشاوندی دارد آه با چسباندن آن به استالينيسم آن را لعن و 

روست که  پيتر مارشال در تاریخ مفصل ¬از این. ١۵آند ¬نفرين مى
کند که نقد ¬خود پيرامون آنارشيسم نه تنها چنين استدالل می

، "گرا¬سوسياليست دولت"یک ی ¬باکونين از مارکس به مثابه
چنين تجربه استالينيسم را گواه آن ¬که هم¬بود، بل" پيامبرگونه"

با رأى تاريخ محق و پيروز "داند که، باآونين و نه مارکس، ¬مى
  ١۶".اعالم شده است

رسد، اما ¬اگر چه این مدعا پذيرفتنى و ُمَسلم به نظر می         
هنده آن است که نظرات او د¬وارسى دقيق ديدگاه باکونين نشان

زیرا استدالل باکونين فقط . اند¬آه ارتجاعی¬نه تنها نادرست بل
گيری ¬طرح یک انتقاد از آن وضعيتی نبود که در صورت قدرت

وضعيتی آه  - توانست اتفاق بيفتد-ها، می¬مارکس و مارکسيست
چنين حاوی انکار بسيار ¬آرد؛ بلکه هم¬او آن را آاريكاتوريزه مى

این پرسش، . ی از امكان دموکراتيزه شدن جامعه بودتر¬کلی
هاى ¬ى امكان ایجاد دموکراسی واقعی، در قلب تفاوت¬مسأله

چنين -سياسی مارکسيسم کالسيک و آنارشيسم قرار دارد و هم
ى ميان آزادی و اقتدار، ¬ها را پيرامون رابطه¬اختالف نظرهاى  آن
از دهی سياسی، و خصلت نقد اخالقی ¬موضوع سازمان

این جنبه از تفکر باکونين نمودار . دهد¬داری شکل می¬سرمایه
پردازی ¬گير  آنارشيسم  در پروراندن يك مفهوم¬آاستى چشم

مناسب از دموکراسی است؛ ضعفی که ریشه در یک الگوی 
طور مهلکی ¬گسيخته و فاقد انسجام از سرشت بشر دارد و به

ریب ى سوسياليستی مورد ادعای آنارشيسم را تخ¬سویه
ترین شکل سوسياليسم آزادمنشانه به شمار ¬کند که جامع¬می
 . رود¬می

طور که در ادامه خواهيم دید، مارکس ابزارهاى ¬همان         
هاى آنارشيستی ¬های نظريه¬نظرى براى فراتر رفتن از محدودیت

ترین شکلی ¬در باب سرشت بشر را فراهم آورد،  و لنين به کامل
ِ  درک مارکسی از موضوع معنا و پيامدهاى سياس ی

آه واقعأ از ¬ لنين، همين. را تشریح کرد" سوسياليسم از پایين"
اند رها شود، ¬ها از او ساخته¬چنگ آاريكاتورى آه استالينيست

گوید، به جای ایستادن در موضع  ¬چه چامسکی می¬برخالف آن
، به نحوى شايسته  ١٧تقابل با سنِت سوسياليسم آزادمنشانه 

سی درک خواهد شد که به لحاظ نظری و سياسی  چون ک¬هم
این سخن . سهم مهمى در پيكار براى آزادى انسان ادا کرده است

های لنينيستی از اشتباه ¬به معنای آن نيست که سازمان
ها و ¬جا که اتونوميست¬اما از آن! اند؛ ابدأ چنين نيست¬بری

ها را درست درک ¬ها مبنای اجتماعی این اشتباه¬آنارشيست
اند، در نتيجه نقد آنان از مارکسيسم کالسيک نه تنها گمراه ¬نکرده

 .چنين به لحاظ سياسی فرساینده است¬که هم¬کننده بل
 

 عمل مستقيم و دولت  
به منش سياسى لنين " مارکسيسِم باز"جان هالووی از منظر 

های مشترک فکری او با ¬آند؛ انتقادى که زمينه¬انتقاد مى
او . آند¬ها را آشكار مى¬رشيستها و آنا¬اوتونوميست

دهی لنينيستی و ¬های سازمان-گويد آه بين شکل¬مى
های ¬سانتراليسم دموکراتيک، و این مدعا که مارکسيست

روند، ¬گرا به شمار می¬های دولت¬کالسيک خود سوسياليست
آند که معضل ¬هالووی استدالل مى. ى پيوندى وجود دارد¬رشته

گيرِى معطوف به دولت را ¬جهت"این است که " شکل تحزب"
خوِد مبارزات " فقيرسازی"؛  راهى که منجر به "انگارد-مفروض مى

دهى  ¬های سازمان- رو حتا اگر این شکل¬از اين. شود¬می
چنان محکوم به بازتوليِد نوع روابط قدرِت ¬موفق از آار درآيند، هم

  ١٨.اند¬ی دولت¬ى  ویژه¬مراتبى و از خودبيگانه- سلسله
هاى ¬های هالووی، با در نظر داشِت سازمان¬ستداللا         

این احزاب در واقع . اند¬بينانه-رفرميست روشن-سياسى سوسيال
داری ¬های سرمایه¬با تبعيت از قواعد فعاليت در چارچوب دولت

جا که ¬اما از آن. سازند¬پژمرده می¬های مترقی خود را ¬ریشه
راند، ¬مىاو احزاب رفرميستی و لنينيستی را به يك چوب 

ضعف آشکار اين . رسد¬بىدرنگ از نقد اولی به طرد دومی می
های این دو نوع ¬استدالل نادیده گرفتن تفاوت مضمونی استراتژی

اند در ¬ها در تالش تسخير دولت¬رفرميست: تحزب است
! آن را داشتند" شکستن¬درهم"ها قصد ¬که بلشویک¬حالی

در این مورد درست  ها¬لنين خود تًاآيد داشت  که نظر آنارشيست
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ها هيچ تفاوتی بر سر موضوع ¬بين ما و آنارشيست: "است
  ١٩".ی هدف وجود ندارد¬برافكندن دولت به مثابه

برای تحقق چنين هدفی، احزاب لنينيستی دارای یک          
ی اساسًا متفاوت فعاليت سياسی نسبت به ¬شيوه

ی های رفرميست¬اگر سازمان: اند¬های رفرميستی¬سازمان
شان معطوف به کسب اکثریت پارلمانی است، احزاب ¬آانون توجه

انقالبی سوسياليست باید ریشه در محل کار داشته باشند، 
. ٢٠جایی که آارگران از ظرفيت براندازی نظم کهنه برخوردارند¬

برای توصيف "  محور¬دولت"ها با استفاده از برچسب ¬آنارشيست
بنيادى بين تسخير دولت و احزاب رفرميستی و لنينيستی، تمایز 

کنند که موجب کوری ¬شکستن آن را به شکلی حذف می¬درهم
بخش موجود در ادای سهم لنين ¬ی رهایی¬آنان در برابر هسته
 ٢١.شود¬به سوسياليسم می

کرد که آنارشيسم به ¬لنين به سهم خود استدالل می         
به  ى عمل احزاب سياسى رفرميست¬نادرست از انتقاد به شيوه

های سياسی ¬نفى هرگونه تالش برای ساختن سازمان
آنارشيسم یک نوع مجازات نه چندان نادر برای "پس . ٢٢رسد¬می

دو . شستن گناهان اپورتونيستى  در جنبش طبقه کارگر بوده است
این سخن به . ٢٣"کنند¬دیگر را تکميل می¬هنجارى که یک¬به¬نا

بندی و ¬یهای کالسيک پا¬معنای آن نيست که مارکسيست
. کنند¬ها به امر مبارزه در راه آزادی را رد می¬تعهد آنارشيست

ى مرگ یک آنارشيست، که او ¬رو،  تروتسکی در باره¬هم از اين
آنارشيسم او : "شناخت، چنين نوشت¬را از دوره زندان می

رغم ایرادهاى نظری که داشت، تجلی خشم و رنجش عميق و ¬به
داری و ¬کاری جهان سرمایه¬اصيِل پرولتری او نسبت به تبه

هایی بود که در ¬ها و سندیکاليست¬فرومايگى آن سوسياليست
لنين و تروتسکی در صداقِت .  ٢۴"مقابل این جهان زانو زده بودند

، که "داری¬کاری جهان سرمایه¬خشم و رنج از تبه"
ها در آن شريك بودند، هيچ ¬ها با  سوسياليست¬آنارشيست

ى -ها این بود که نظريه¬استدالل آنآه ¬تردیدی نداشتند؛ بل
عليه [ى اين آوشندگى ¬آنارشيستی گرايش به تضعيِف وعده

 .را دربر دارد]  وضعيت موجود
هاى سياسی آنارشيسم ¬آه، ضعف¬شگفت آن         
گر همان ايرادهايى است آه لنين در نقد رفرميسم در کتاب ¬نشان

های ¬جریانهدف این کتاب نقد . بازشناخت" چه باید کرد؟"
البته یک  -رفرميستی موجود در جنبش سوسياليستی روسيه بود

تر از آن که ما در غرب به آن ¬جو و رزمنده¬رفرميسم بسيار ستيزه
سياست انتخاباتی در روسيه آن زمان هنوز محلى از . ايم¬خو آرده

های کارگری عليه روسای ¬ِاعراب نداشت، اما مبارزات اتحادیه
لنين رفرميسم روسيه را نه به سبب . بود محلی در دستور کار

که -، بل)که وجود خارجی نداشت(فعاليت معطوف به انتخابات آن 
کرد که براى ارتقاى انبوه مبارزات محلی عليه ¬به خاطر آن نقد می

تر ملی ¬های مختلف نظام روسی  به یک جنبش وسيع¬جنبه
برای تحقق چنين . آرد¬عليه حکومت استبدادی مبارزه نمى

ای نياز به یک سازمان سياسی ملی و سراسری بود که ¬پروژه
گرایی را از راه پيوند زدن این - محلی¬ های سياست¬محدودیت

این همان بنيان . دیگر به چالش بگيرد¬مبارزات مختلف به یک
های انقالبی نه به ¬استدالل مشهور لنين است که سوسياليست

تری ¬به طور عمومیکه باید ¬گرایان ساده، بل¬ی اتحادیه¬مثابه
 ٢۵.عمل کنند" تريبون مردم"چون ¬هم

ی لنين به آن دسته از ¬کننده¬پاسخ قانع         
کردند این بود -را رد می" سياسی"هایی که فعاليت ¬آنارشيست

ها با چنين کاری نه تنها بر موضوع سياست غلبه ¬که، آن
، دارند¬کنند و آن را یک بار برای هميشه از ميان برنمی¬نمی
های فرادستی و ¬ها با این کار فقط زمينه¬که بر عکس، آن¬بل

چيرگی سياست بورژوایی را فراهم ساخته، و امکان به چالش 
گفت که ¬رو، او می¬اين¬از. برند¬گرفتن آن را از بين می

ای موازی با ¬آنارشيسم در داخل جنبش کارگری به شيوه
ش نفی زير پوش"کند، و¬گرایی رفرميستی حرکت می¬اتحادیه

روى طبقه کارگر در برابر ¬سياست، عمًال به فرودستی و دنباله
در تقابل با این گرایش بود که . ٢۶انجامد¬مى" سياست بورژوايى 

لنين استدالل خود مبنی بر ساختن یک حزب سياسی در سطح 
ى مبارزات محلی در ¬ملی را پيش کشيد؛ که هدف آن، پيوند همه

سطح یک تعرض عمومی عليه سراسر روسيه و ارتقای آن به 
 . دولت بود

يك سال پيش از انقالب اآتبر، هنگامی که لنين با آخرین          
گفت، به چالش ¬الملل دوم وداع می¬بقایای مارکسيسم بين

. شد¬تری بنا می¬گرفتن قدرت دولت بر مبنای نظری محکم
ها مبنی بر این که او و ¬ى ادعای آنارشيست¬درست وارونه

و استفاده ابزاری از آن را در راه " تسخير دولت"صد مارکس ق
کرد که کارگران ¬،  لنين استدالل می٢٧هاى خود داشتند¬هدف

) چون یک دولت¬یعنی هم(باید به لحاظ نظری، سياسی و نظامی 
را درهم ) داری¬سرمایه(سازمان یابند، تا بتوانند دولت کهنه 

که ¬هنه نبود، بلاین استدالل به معنای تسخير دولت ک. بشکنند
و با این که . گزينى آن با یک سازمان جدید بود¬منظور جاى

در زیر خواهيم دید (اند -های کارگری هنوز به معنایی دولت¬دولت
اند، و در بازشناسى ¬هایی از نوع بسيار ويژه¬ها، دولت¬که آن
های نوین قدرت کارگری را ¬سانى بود که لوکاچ ارگان-هم¬این نا

حال دارای  محتوای اجتماعی ¬، اما با این٢٨)ناميد" ضددولت"یک 
که ¬در حالی. اند¬داری¬بسيار متفاوتی نسبت به دولت سرمایه

داری قدرت نظامی و ایدئولوژیک خود را برای ¬های سرمایه¬دولت
برند، ¬دارى به کار می- محافظت از روابط اجتماعی سرمایه

رداشتن موانع های کارگری منابع خود را در راه از ميان ب¬دولت
برقرارى یک جامعه مبتنی بر تحقق نيازهای انسانی بسيج 

پایين دست خود ¬ ى¬جا که کارگران هيچ طبقه¬از آن. کنند¬می
سان آه به تدریج این موانع از ¬کنند، به همان¬را استثمار نمی

" پژمردگى"های کارگری نيز به ¬شوند، دولت¬ميان برداشته می
ها گرایش به ¬جا که آنارشيست¬نمتاسفانه از آ. گرايند¬مى

ی دشمن آزادی دارند، مستعد ¬به مثابه" دولت"انگارى ¬شيی
های قدرت طبقاتی هستند ¬ها در شکل¬کم گرفتن تفاوت¬دست

های ¬های ليبرال و دیکتاتوری¬که دموکراسی¬در حالی(
اند، با این حال ¬داری¬های سرمایه¬فاشيستی انواع دولت

ها ¬آن). ترين اهميت است¬شها دارای بي¬های آن¬تفاوت
تر تاریخی در ¬گرفتن تغييرات بنيادی¬ چنين مستعد نادیده¬هم

های ¬طور نمونه، تفاوت¬به(اند ¬مضمون اجتماعی قدرت دولتی
این گرایش . ٢٩)داری و کارگری- های فئودالی، سرمایه¬بين دولت
ی دشمن آزادی ¬به مثابه" دولت"ى ¬انگارى پدیده¬به شيی

راهه ¬ها از سياست انقالبی را به بی¬ناست، که درک آ
 . برد¬می

های آن دسته ¬تر در نوشته¬اگرچه این ایستار شاید بيش          
آنند ممكن ¬گر باشد که تصور مى¬هایی جلوه¬از آنارشيست

است قادر به دور زدن دولت باشند، با اين وجود این ایستاری 
رو، بن ¬اين¬ زا. رود¬ها به شمار می¬بسيار رایج نزد آنارشيست

رغم پذیرش عمومی ضرورت ¬به:"گوید که¬فرانکز آنارشيست می
های آنارشيستی معاصر پيرامون مبارزه ¬انقالب، در نوشته

ها و ¬طبقاتی، هم چنان با یک ناروشنی در پيوند با مولفه
 ٣٠".روایم¬خصوصيات این انقالب روبه

ایم، ¬مواجهتا جایی که با یک الگوی آنارشيستی انقالب           
تنها یک شكل از . ى عمل مستقيم دارد¬¬این الگو ریشه در ایده

هاى فراوانى از آن يافت ¬که شكل¬عمل مستقيم وجود ندارد،  بل
هاى روابط در ¬ها، نشانه¬شوند که، به گمان آنارشيست¬مى

در واقع، عمل . ٣١هستند) دولت¬ بی(راستى آزاد ¬یک جامعه به
، ٣٢ها است¬ستيزی آنارشيست¬آمد عملی دولت¬مستقيم پی

ی خود در ¬های عمل مستقيم هم به نوبه¬و چندگانگى شکل
 ٣٣.یابد¬ها تجلی می¬کثرت آنارشيسم

که حمایت از این یا آن شکل از عمل مستقيم و ¬با این         
توسل به آن در ميان چپ متداول است، اما براى آنارشيسم اين 

های بسيار در ¬ن سالحتاکتيک چيزی بيش از یک سالح از ميا
این ایستار مستقيمًا  از انکار . زرادخانه یک فعال سياسی است

طور روشنی در تقابل با ¬ها نشات گرفته و به¬دولت از سوی آن
در واقع، . ٣۴تر سنتی به سياست قرار دارد ¬کردهای بيش¬روی

آنارشيسم گرایش به این دارد که یک موضع خودآگاه 
توان ¬، و چنين ديدگاهى را میستيز داشته باشد¬سياست

چون واآنشى عليه آن درک از سياست دریافت که به طور ¬هم
ستيزی ¬این نوع سياست. اش دولت بوده است¬سنتی دغدغه

ترى از -البته خودش سياسی است، هرگاه که مفهوم گسترده
های معطوف به عمل مستقيم ¬و استدالل. سياست را بپذیریم

ها ¬حتا اگر اين استداللاند ¬طور آشکاری سياسی¬به
 . محور نباشند¬دولت

چون سياست سنتی ¬چه که هم¬در تقابل با آن         
شود، دیوید گرایبر چنين استدالل ¬محور تعریف می¬دولت
که مخالف - ی عمل مستقيم ¬درست همين ایده"کند که ¬می

ها براى تغيير رفتارشان، و موافق ¬به دولت¬ سياسِت توسل
در شكلى آه خود  - عليه قدرت دولتی استمداخله فيزیکی 

پيشاپيش نشان از يك بديل دارد، سرراست از دل سنِت 
انداز، چنين ¬از این چشم. ٣۵"آید¬خواهى بيرون می¬آزاد

هاى گوناگون عمِل ¬ى شكل¬شود که انبوهه¬استدالل می
هاى ¬ى  تعامل اجتماعى در شكل¬مستقيم، تجسم زنده

شمارى، بر نوعى بديل معين ¬بى هاى¬اند، آه از راه¬غيردولتی
کرد به سياست، انواعی از ¬این روی. در جامعه داللت دارند

ها و ¬آورد  که آنارشيست¬ها را پديد مى¬سازمان
گيرى احزاب ¬جهت. اند¬تابانه خواهان آن¬ها بى¬اتونوميست

هاست  و آرزوی ¬سنتىِ انقالبی و پارلمانی معطوف به دولت
شکستن آن را در سر ¬ متسخير قدرت دولتی یا دره

کردها را ¬ها این روی¬جا که آنارشيست¬ولی از آن. پرورانند¬مى
کنند، به ¬ى خود در برابر دولت رد می¬گمانه¬پيشِ¬ به نفع بدیل
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خيزند؛ احزابى ¬ناچار به انکار شکِل احزاب سياسی متمرکز برمی
و اغلب، هر چند نه . اند¬ها ضروری¬آه براى رويارويى با دولت

هاى ¬¬ها شكل¬طور فرضى به جای آن¬سان، به¬یک ¬به
را پيش " افقی"مراتب و ¬سلسله¬یابی بدون ¬سازمان

 ٣۶.کشند¬می
های ¬کم لنينيست¬ها دست¬به این معنا آنارشيست         

طور که تونی کليف يادآور ¬زیرا لنين همان. خوبی هستند
های سازمانی ¬کند که شکل¬شود، چنين استدالل می¬مى

ها ¬از سرشِت وظایف سياسی آن"ها ¬ياز سوسياليستمورد ن
ى ¬اگر ساختار بلشویسم از دل وظيفه. ٣٧"گيرد ¬سرچشمه مى

گيریم ¬خطير سرنگونی استبداد روسی زاده شد، پس نتيجه می
. آورد¬که وظایف مختلف نياز به ساختارهای مختلف را به وجود می

هدِف ها منکر ¬ها این است که چون آن¬استدالل آنارشيست
اند، پس  نيازی هم به ساختارهای ¬کسب قدرت سياسی

مدار کسانی ندارند که چنين هدفى را دنبال ¬سياسی مرآز
مشكل اين ادعا اين است آه ُطفيلى ديدگاه بورژوایی . آنند¬مى

ى سياسی سنتی بر دولت ¬اگر نظریه: ى سياست است¬در باره
ه کردن این متمرکز شده است، آنارشيسم صرفًا گرایش به وارون

کرد مارکس ¬اما روی. هاى آن دارد¬رابطه  و نه غلبه بر محدودیت
طور که سرمایه نقد ¬ همان: به سياست بسيار متفاوت است
ى اقتصاد؛  تفكر سياسى ¬اقتصاد سياسی است تا مطالعه

هاى سياسى سنتى بهتر ¬ی نقد ديدگاه¬مارکس نيز به مثابه
به ) ليبرال(دهای سنتی کر¬که روی¬پس در حالی. اند¬قابل درک

آمد قهرى سرشت تغييرناپذیر انسان ¬چون پى¬دولت، آن را هم
کنند که ¬ها چنين استدالل می¬انگارند؛ مارکسيست¬مى
اند که با روابط توليدی خاصى ¬هایی تاریخی¬ها پدیده¬دولت
ها برآندن ¬خوانى دارند، و در نتيجه راه رهایی از ّشر آن¬هم

ها را تشكيل ¬ى دولت¬آه هم شالوده همين روابط توليدی است
 .            شوند¬ها محافظت مى- دهند و هم از جانب آن¬مى

داری، ¬های مدرن سرمایه¬در خصوص دولت         
ها در پابرجايى و تداوم ¬ها بر آارآرد اين دولت¬مارکسيست

ى آزادی انسان تاآيد ¬داری به هزينه¬سيستم سرمایه
ها ¬ى دولت¬واآاوى از چگونگی رابطه این امر مستلزم. آنند¬مى

های اجتماعی است که ¬با آن دسته از مبارزات طبقاتی و جنبش
بستگی و آگاهی سوسياليستی الزم  را براى ¬امكان  رشد هم

در این مورد . آفرينند¬دارى مى¬غلبه بر از خودبيگانگى سرمايه
روشن است که، وقتی این مبارزات به حد آافى گسترش یابند، 

چون ¬شوند که هم¬هایی رويارو مى¬گاه با دولت¬آن
.  کنند¬داری عمل می-اصلی و سازمانی نظام سرمایه¬پشتيبان

به این دليل هر جنبش برآمده از پایين، که به آن اندازه نيرومند شود 
داری گردد، ناگزیر از مواجهه با دولت ¬که قادر به چالش سرمایه

وس در یک مناظره با جان طور که الکس کالينيک¬همان. خواهد بود
جا است که دولت ¬مسئله دشوار این: "هالووی نوشته است
 ٣٨".دارد¬دست از سر ما بر نمی

حقيقت این سخن به تازگی در بریتانيا با مرگ یان          
این واقعه . در لندن روشن شد  G20تاملينسون در تظاهرات 

 اى بر خشونت منظم و سيستماتيك پليس¬چون صاعقه¬هم
چنين عليه ¬که هم¬عليه نه تنها تظاهرآنندگان سياسى،  بل

این که این حادثه در پى . هاى بزرگی از مردم نور افشاند¬بخش
المللی به منظور سرپا ¬های دولتى اخير در سطح بين¬دخالت
دارى، و در شرايط استفاده منظم و مداوم -داشتن نظام بانك¬نگه

فتاد،  پيوستگى درونى ها از قدرت نظامی اتفاق ا¬همان دولت
در ميان . شود¬داری و نظام دولتی را به ما یادآور مى¬سرمایه

چون ¬داری هم¬های سرمایه¬شمار آارآردهاى ديگر، دولت¬بى
مشروعيت سياسی، کنترل اجتماعی، تنظيم ] کسب[ابزارهاى 

به لحاظ "ها ¬آنند؛ آن¬اقتصادی و رقابت نظامی عمل مى
ها ¬اند، که بدون دولت¬داری-مایهبا سر" ساختارى درهم تنيده

¬ های کنونی و نجات¬ارمغان جنگ. توانند زنده بمانند¬نمی
کم باید این ایده را ¬هاى اقتصادى هرچه بوده باشد دست¬¬دادن

ها ¬سازی، اقتدار دولت-به گور سپرده باشند که نيروهای جهانی
 ٣٩.اند¬را در هم شکسته

ها ¬ولت نزد مارکسيستپس، قبل از هر چيز، دغدغه د         
ى آنان نيست، بلکه ناشی از ¬گرایانه¬ناشی از تمایل دولت

های ¬هنگامی که جنبش: نيازهای جنبش برآمده از پایين است
واقعی عليه وضع ¬ اجتماعی به قدر کافی نيرومند شده و بر  بدیل

ها برای سرکوب و فرونشاندن ¬کنند، دولت¬موجود داللت می
گرایی ¬چه دولت¬رو، آن¬از اين.  وندش¬ها وارد عمل می¬آن

شود، در وهله نخست عبارتست از ¬مارکس و لنين خوانده مى
جنبش کارگری : گرایانه از دشمنِ  مبارزه براى آزادى¬درک واقع

یافته است تا بر دشمنان ¬نيازمند یک نيروی نظامی مرکزیت
: " طور که تروتسکی نوشت¬همان. متمرکز نظامی خود غلبه کند

ى ¬پوشى از تصرف قدرت به معناى رها آردن داوطلبانه¬چشم

گيرند، يعنى ¬آارش مى¬قدرت در دسِت آسانى است آه به
  ۴٠".استثمارگران

ها در ¬آه بسيارى از آنارشيست¬آه، در حالى¬شگفت آن         
اند، با ¬نقاط عطف مبارزات طبقاتی به نتایج مشابهی دست یافته

بارشان در ¬هايى ناتوانى فاجعه¬¬اين وجود حتا در چنين لحظه
. های بورژوایی از کارگری به اثبات رسيده است¬بازشناسى دولت
هاى  آنارشيستی در اسپانياى - ترین سازمان¬براى مثال، مهم

- آردند که ناچار از پيوستن به دولت جمهوری¬احساس مى ١٩٣۶
های فرانکو، تحت یک ¬اند تا مقاومت نظامى عليه فاشيست

اگرچه این سياست از . ارچه، هماهنگ و منظم شودپ¬ساختار یک
دیدگاه نظامی تا حدودى قابل فهم بود، اما بدبختانه 

داد آه ¬ها را بر فراز يك دولت بورژوايى قرار مى¬آنارشيست
شد؛ انقالبى -هستى آن از سوی یک انقالب اجتماعی تهديد مى

هاى آنارشيستى در آار رهبرى آن ¬آه اعضاى اين سازمان
مندترین بدیل در برابر فاشيسم نيز به شمار ¬که قدرت(دبودن
- ها در دولت ضعيف مى¬انرژی انقالبی آنارشيست). رفت¬می

ها بين نيازهای انقالب و نياز به حفظ وحدت با ¬شد، زیرا که آن
در مقابل، در يك . شریکان بورژوای خویش گرفتار شده بودند

رژوايی کرنسکی ها از دولت بو¬، بلشویک١٩١٧وضعيت مشابه در 
عليه نيروهای شبه فاشيست کورنيلف دفاع آردند، اما در دولت 
. بورژوايى شرآت نجستند و در نتيجه استقالل خود را حفظ کردند

ترین و - ها اصرار داشتند که منسجم¬طی این دوره آن
مندترین بدیل در برابر کورنيلف را باید در شوراهای کارگری ¬قدرت

 ٢٠ون همپالگی اسپانيایی خود در چ¬یافت که کرنسکی، هم
برکند؛ اما ¬ ها را از ریشه¬خواست آن¬سال بعد، می

چون جنين یک دولت کارگری نوین ¬ها را هم¬ها آن¬بلشویک
کرد به فعاليت انقالبی نتایج بسيار ¬این دو روی. ۴١نگریستند¬می

ها در ¬هاى آنارشيست¬که، اقدام¬در حالی. متفاوتی به بار آورد
ها منجر شد، ¬ه عدم بسيج مردم در پشتيبانى از آناسپانيا ب
خود با کرنسکی، دست و بال خود را " جبهه متحد"ها در ¬بلشویک

ی انقالب موفق ¬سان شالوده¬آزادتر ساختند و بدین
ها واژگونى ¬آه آن¬هنگامى -سوسياليستی اکتبر را بنا گذاردند

شورایی روايى ¬دولت کرنسکی را رهبرى آرده و به جای آن فرمان
های موجود در گفتار این دو، هم ¬رغم تفاوت¬به. را برنشاندند

ها در بارسلونای ¬و هم آنارشيست ١٩١٧ها در پتروگراِد ¬بلشویک
جنبش انقالبی از پایين را شکل دادند و هر " آوانگارد"، هر دو ١٩٣۶

پارچه با ¬دو گروه، نياز به برپايى  یک رويارويى نظامی یک
ها ¬جا که بلشویک¬اما از آن. ص دادندضدانقالب را تشخي

شناختند، ¬های کارگری و بورژوایی را بازمى¬سانى دولت¬ناهم
هايى از ¬هاى ميان  شكل¬پردازی تفاوت¬بهتر قادر به مفهوم

اتحاد بودند  که به تقویت جنبش کارگران و يا  به تضعيف آن 
های اسپانيایی ¬که، وقتی آنارشيست¬در حالی. انجاميدند¬مى
وجه یک چنين نياز حقيقى برای اتحاد شدند، به سبب ایستار مت

بار تابع کردن ¬ى خود نسبت به دولت، الجرم راه فاجعه¬یک سویه
هاى وحدت با شرکای بورژواى خود را ¬جنبش انقالبی در برابر الزام

                                ۴٢.در پيش گرفتند
باره دولت، بازتاب  های مارکسيستی در¬اگر دغدغه         

ها نباشند، در این صورت ¬فرضی مارآسيست" گرایی¬دولت"
ستيزى ¬ى هم¬چون پايه¬ها بر شوراهای کارگران هم¬تمرکز آن

دهد که مواجهه دادن سياسِت ¬داری نشان می-با سرمایه
ى ¬آرد ابزارگرايانه¬با روى] ها¬آنارشيست[يى ¬ُگمانه¬پيش

. ۴٣ست انگارانه ا¬فرضى مارکس سخت ساده
يى ¬¬ُگمانه¬های کالسيک ساحِت پيش¬مارکسيست

)PREFIGURATIVE (کنند¬سياست سوسياليستی را انكار نمی - 
ُگمانش در شكل ¬ها اصرار دارند که یک عنصر پيش¬در واقع آن

بستگی طبقه کارگر ¬يابى و هم¬نهادها و فرهنِگ خودسامان
که کنند ¬چنين تصدیق می¬ها هم¬اما مارکسيست. وجود دارد
داری به طور توامان طبقه کارگر را به لحاظ درونی چند ¬سرمایه
های ¬آند و به لحاظ بيرونی آن را از دیگر گروه¬پاره مى

در نتيجه مارکس و به . کند¬ديده و استثمار شده جدا می¬ستم
های سوسياليستی باید -ویژه لنين تاکيد داشتند که سياست

ا هم بر عهده بگيرند؛ و ها ر¬ها و تفرقه¬مبارزه عليه این شكاف
ی یک گروه ¬این مستلزم یک تمایز بين حزب انقالبی به مثابه

 - گون از فعاالن سوسياليستى و طبقه کارگر است¬نسبتًا هم
اش تابعى از سطح آگاهى آن ¬وآم چندپارگى¬اى که بيش¬طبقه

تمایز مارکسيستی بين حزب و طبقه، . باشد¬در هر لحظه مى
ى پابرجا با سربازان پياده نيست، بلکه ¬خبهتمایزی بين یک گروه ن

ى این واقعيت است که سطوح مختلفی از ¬بازشناسى ساده
شكنان ¬از اعتصاب-آگاهی طبقاتی در درون طبقه آارگر وجود دارند

اهميت حزب . ى گوناگونى موجود در اين ميانه¬تا انقالبيان، و همه
ست؛ و بنا در آمك به جلب اکثریت طبقه کارگر به سوسياليسم ا

خواه رهایی را به دیگر ¬کردن یک جنبش کارگری که،  الگوی دل
برای موفقيت حزب در انجام این . های بيرون از خود ارائه کند¬گروه
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زیرا ! وظيفه، ایجاد شرایطی برای فروپاشى خود آن الزم است
هاى درون ¬سوسياليسم آن هنگام محقق خواهد شد آه اختالف

هاى ميان اين طبقه با دیگر ¬اختالف طبقه کارگر از سویی، و
ديده و استثمار شده از سوى ديگر، رخت ¬های ستم¬گروه

ى سوسياليستی رشد يافته نيازی به ¬در یک جامعه. بربندند
رو، احزاب انقالبى بنا بر ¬از اين. وجود احزاب انقالبی نخواهد بود

بستگی، ¬هاى هم¬سرشِت خود، برخالف دیگر شكل
ها ¬ليسم را از پيش تجسم بخشند؛ آنتوانند سوسيا¬نمى
در مبارزه برای سوسياليسم به ) الزم و گذرا(تر یک افزار ¬بيش

  ۴۴.روند¬شمار می
 - با توجه به فعاليت اصلى احزاب سوسياليست انقالبى          

نماى ¬اصِل راه -تالش برای جلب اکثریت مردم به سوسياليسم
که، دولِت ¬حالیدر . پذيرى است¬سياسِت مارآسيستى نرمش

کردن یک ¬گرایش به شيئی"  ها¬سوسياليست"واقعى 
تغيير دولت خواه از راه قيام مسلحانه و خواه به (انداز دارد ¬چشم
دیگری ¬ ها نيز به شيوه¬و آنارشيست ۴۵)هاى پارلمانی¬شيوه

ها بر ¬کنند، مارکسيست¬همين کار را می) عمل مستقيم(
وند که از قدرت بالقّوه برای ش¬ای متمرکز می¬مبارزه در آن نقطه

اما فراتر از اين، هدف . یعنی محل کار -تغيير نظام برخوردار است 
ى ¬هاى مشخص در باره¬ها ارائه داورى¬مارکسيست

ها را ¬هاى  خاص است و آارايى آن¬های معين در ُبرهه¬تاکتيک
ها موجب افزایش ¬آیا آن: سنجند¬با يك مالك ساده مى
نفس و آگاهی سياسی اعضای طبقه  خودآوشى ، اعتماد به

شوند یا نه؟ ¬های استثمار شده و  تحت ستم می¬کارگر و گروه
ها خواهان درگيرشدن در ¬که مارکسيست¬پس در حالی

های عمل مستقيم از ¬آارزارهاى انتخاباتی از سویی و شکل
ها ¬سان با رفرميست¬ها را به داليلى نايك¬سوی دیگرند، اما اين

یک از ¬ها هيچ¬مارکسيست. دهند¬نجام مىها ا¬و آنارشيست
را برای تحقق وظایف پيش روی چپ، کافی و ¬ اين دو تاکتيک

هاى ¬ترديد به گونه¬کنند و اين هر دو، بى¬بسنده ارزیابی نمی
¬ نه سياست. یابند¬گرایی انحطاط می¬مختلفی از نخبه

یک کالم آخر در سياست ¬پارلمانی و نه عمل مستقيم، هيچ
یک چالشی بنيادین در ¬روند؛ زیرا که هيچ¬شمار نمیانقالبی به 

شوند و در هر دو مورد،  فعاالن اين خطر ¬برابر نظام محسوب نمی
راهى آردن مردم عادى، از جانب ¬پذيرند آه به جاى هم¬را مى

بندی جزمی به عمل مستقيم، ¬از این منظر، پای. آنان عمل آنند
نيست، بلکه  گرایی رفرميستی¬راه حلی برای مسئله دولت

و اين روشن . گرایی پارلمانی است¬آمد منفى  نخبه¬پى
پردازی ¬آند آه چرا دريپر آنارشيسم را، به رغم سخن¬مى

این به . خواند¬مى" سوسياليسم از باال"رادیکال آن، شكلى از 
معنای آن نيست که احزاب مارکسيستی در برابر خطر 

که این خطر  گرایی مصون هستند، بلکه مسئله این است¬نخبه
های دیگری برخوردار است؛ به ویژه در هنگام ¬نزد آنان از ریشه

شان ¬هایی که حيات¬فروکش کردن مبارزات کارگران، سازمان
. ۴۶شوند¬گرایی می¬وابسته به مبارزه است دچار انحطاط فرقه

های آنارشيستی در معرض یک گرایش مشابه ¬چه گروه¬چنان
های خود ¬جانشين کردن فعاليت باشند، يعنى گرایش فعاالن برای

تر؛ مشكِل ¬های اجتماعی گسترده¬به جای جنبش
چون گزينش يك تاکتيک رادیکال ¬انگارى عمل مستقيم هم¬شيى

ى ¬پاره"گويد ¬ى آن مى¬آه فرانكز به نحو گويايى در باره-
آوچكى از يك هويت، نمایندگی تماميت آن را بر عهده 

چالش طلبيدن گرایش به  اين است آه بيش از به -۴٧"گيرد¬می
سازی، مستعِد دامن زدن به ¬گرایی و جانشين¬سوی نخبه

این ضعف بر یک مسئله دیگر در پيوند با آنارشيسم . ها است¬آن
: آور است¬اندازد که در ظاهر شگفتی¬روشنی می

                                                          .                                    ى دمكراسى¬ى  مفهوم گسترده¬گزينى آن در باره¬خاموشى
های ¬هاى مبارزه از پایين یک جنبه از دغدغه¬اگر ضرورت          

دهند، یک ¬ى دولت را تشکيل می¬مارکسيستی در باره
در پرتو بحث با . ى دموکراسی است¬ی دیگر مسأله¬جنبه

: مایز استى  مت¬ها، این مسئله دارای دو سویه¬آنارشيست
های انقالبی و دموکراسی درون جوامع ¬دموکراسی درون سازمان

ها در نگاه اول ¬اقتدارستيزی آنارشيست). پيشا و پساانقالبی(
خواهی تعبير ¬ى یک دغدغه عميق دموکراسی¬شاید نشانه

پرداز آنارشيست یوری گوردون چنين ¬در واقع، نظریه. شود
يى وجود دارد ¬¬عمدههاى ¬همانندى" استدالل کرده است که 
های فعاالن که به فرآیند جمعی ¬بين آن دسته از ارزش

هايى آه سهم ¬بخشد و ارزش¬ها جان می¬های آن¬فعاليت
اما، . ۴٨"ى دمكراتيك دارند ¬تر  آردن  نظریه¬مهمى در راديكال

جا که ¬شود، از آن¬طور که گوردون يادآور مى¬همان
ارند و آنارشيسم از ها تحت کنترل اکثریت قرار د¬دموکراسی

توان ¬کند، درنتيجه می¬حقوق مطلق فرد عليه دولت دفاع می
     ۴٩.يافت" دموکراتيک- کامًال نا"فحواى آن را 

سان جورج وودکاک در پژوهش کالسيک خود از ¬به همين         
هيچ درکی از آنارشيسم دورتر از : "آنارشيسم استدالل کرد که

چون شكلى افراطى از ¬همحقيقت نيست آه آنارشيسم را 
دموکراسی از حاکميت مردم . شمار آوريم¬دموآراسى به

آنارشيسم از حاکميت فرد دفاع . کند¬دارى می¬جانب
به تازگی روت کينا اعتراف کرده است که . ۵٠"کند¬می

گيرى، حرف ¬های فراسوى ميِل به توافق در تصميم¬آنارشيست
اند؛ که اين نيز، -هچندانى براى گفتن در مورد دموآراسى نداشت

کند، در معرض انتقاد قرار دارد،  ¬طور که کينا اشاره می¬همان
هایی دارد که جو فریمن در تحليل ¬زیرا که گرایش به تکرار ویژگی
 ١٩۶٠فمينيستی آمریکا در دهه ¬ - مشهور خود  از جنبش آنارآو

يعنى،  . ۵١ناميد" استبداد برخاسته از دِل بی ساختاری" ها را ¬آن
اعضاى ) معموال از طبقه متوسط(ترين¬بيان¬وانايى خوشت

ساختار است آه در واقعيت قدرت را در ¬های بی¬گروه
 .دهد¬هاى آنان قرار مى¬دست

های ¬ها اهميت ایجاد سازمان¬براى مارکسيست         
اگر رای دادن معنایی داشته باشد جز (گرا ¬دموکراتيک، مرکزیت

، و انقالبی، در ۵٢)سى نشينداين نيست آه راى اآثريت بر آر
رهبری و سياست هر دو : چيرگى بر اين دشوارى است

. ى بهترین راه پيشروی تغيير کنند¬توانند از راه بحث در باره¬می
های سالم ¬در واقع، این دقيقا به خاطر آن است که سازمان

ى آارزارهاى ¬های گسترده¬انقالبی، افراد مختلفى از طيف
ى مناسبى برای ¬آورند، تا عرصه¬گرد می موجود را به سوی هم

ی یک کل از سويى، و ¬بحث پيرامون راه پيشروی جنبش به مثابه
ها ¬این بحث. آارزارهاى محلى خاص از سوى ديگر فراهم کنند

تنها براى فرآينِد اتحاِد آارزارهاى مختلف در درون یک جنبش 
اند، ¬دارى¬تر، آه قادر به چالش آشيدن سرمايه¬گسترده

چنين یک سازوکار ارزشمندند برای ¬ها هم¬ورى نيستند؛ آنضر
دیگر بياموزند و از این ¬ها و خطاهای یک¬که اعضا از موفقيت¬این

ها را به طور مشخص در داخل جنبش ¬راه، حزب بتواند این درس
ها در نهایت معطوف به ¬جا که این بحث¬اما از آن. به کار بگيرد

یی اتخاذ شوند، خواه با ها¬بايد تصميم¬کنش هستند، پس مى
که  -گيرد¬نوعى از اجماع آه از دِل يك بحِث حاد و سريع شكل مى

يابى به توافق با ¬فرایندی سخت دشوار است نسبت به دست
ها به توافق ¬دهی، وقتی که بحث¬خواه از راه رای -آهنگى ُآندتر
 . شوند¬منجر نمی

های ¬سالحاین واقعيت که احزاب سوسياليسِت انقالبی          
آند که ¬ساخته، ايجاب مى¬هایی پيش¬اند تا شکل¬مبارزه

شان از ¬ها نسبت به توانایی و کارآیی عملی¬ساختار درونی آن
جا که کنش موثر و ¬با اين همه، از آن. اهميت ثانویه برخوردار باشد
های باز است، دموکراسی درونی یک ¬کارآمد مستلزم وجود بحث

کم جایی که ¬دست- ها است ¬ويژگى بنيادى این سازمان
ى ناگزیر و ¬این یک مسأله. اجبارهاى بيرونی مانع از آن نشوند

مالزم این نوع ساختاراست؛ یعنی که تنش ميان بحث و عمل وجود 
یابی به توافق ¬متاسفانه، بدیل آنارشيستی دست. خواهد داشت
گون ممکن است و تنها وقتی ¬های نسبتا هم- ه¬تنها در گرو
ها در سطح ¬ليد خود را در طول زمان دارد که این گروهامکان بازتو
. تر در برابر گسستگى افكار در جامعه نسبتًا ایمن بمانند¬عمومى
ها از قبل چنين باشند، یا آه سپس رو به انحطاط ¬و اگر آن

سخن این نيست که . بگذارند، چيزی جز یک فرقه نخواهند بود
های  ¬انها در سازم¬ى آنارشيست¬مسائل مورد اشاره

فرانکز متاسفانه یک  - دموکراتيک  وجود ندارند -سانتراليست
عنوان -چه آه به¬دهد از آن¬فهرست کاریکاتور شده به دست می

ای در درون احزاب لنينيستی  فهميده ¬هاى فرقه¬گرایش
ى ضرورى ¬تر مشخصه¬ها بيش¬آه آن¬بل  -۵٣شود¬مى

سازمان  آم در هر شکل از¬و¬اند و بيش¬فعاليت سوسياليستی
های آنارشيستی و ¬سياسی رادیکال و از جمله سازمان

  .  شوند¬اتونوميستی یافت می
  
  
  
 
 


