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 «دیکتاتوری پرولتاریا»دمکراسی و 

 نیک بیمز

واهد نشان خرا درک کنیم. این روشن سازی « دیکتاتوری پرولتاریا» ازدر وهلۀ نخست لازم است که منظور 

 در مقابل دمکراسی خطا است.این مفهوم د که قرار دادن دا

انگلس هیچ معنایی ندارد جز حاکمیت سیاسی طبقۀ کارگر. لازمۀ دیکتاتوری پرولتاریا در نوشته های مارکس و 

 -هدطبقۀ کارگری که اکثریت قاطع جامع را شکل می د -این حاکمیت سیاسی، کنترل تولیدکنندگان همبسته

. به بیان دیگر دیکتاتوری پرولتاریا هیچ چیز نیست جز استقرار اند بر نیروهای مولدی است که خود خلق کرده

 حقیقی.دمکراسی 

به آن صورت که از سوی مارکس و انگلس استفاده شده، نه به معنی استبداد « دیکتاتوری پرولتاریا»اصطلاح 

 .حاکمیت سیاسی اکثریت جامعه استلیت یا حتی یک حزب واحد، بلکه قا، میت مطلقۀ یک فرد واحدکیا حا

دمکراتیک حاکمیت نیز به همین معنی عۀ اشکال سم در ضدیت با حقّ رأی عمومی و توطبقات حاک نمدافعی

 استفاده می کردند.« دیکتاتوری»از اصطلاح 

 ادر مخالفت بلندن  تایمز» در مطالعه ای پیرامون این مسأله خاطر نشان کرد: « هال دریپر»همان طور که 

ه طبقات ب بخشیدن "برتری"عملاً با  چیزیکه چنین  ستدلالای حقّ رأی به اکثریت مردم غرّید، با این اطاع

ت. سرمایه داران منچستر اعتصاب را به را از حق خود محروم خواهد ساخ "نیانتخاب کنندگان کنو"پایین، 

دربارۀ انقلاب  ۶۵۸۱لیبرال، در نوشته ای به سال  "توکویلِ"محکوم کردند.  "دمکراسی خودکامگیِ"عنوان 

د و پیش برده ش "جانب خودمختاری مردمیاز توده هایی "کبیر فرانسه، اظهار تأسف کرد که انقلاب توسط 

بود. کاملاً روشن بود  "مردمی"دیکتاتوری انقلاب دوره ای از  به گفتۀ او، ؛"فرهیخته ت هایاتوکرا" نه

یپر، ر)هال د« بود "مردمی خودمختاری"، استقرار استاین چنین برایش ماتم گرفته ای که او  "دیکتاتوری"

 (.۶۱ارکس تا لنین، ص. از م« دیکتاتوری پرولتاریا»

قرار نداند. در  دمکراسی تقابل بارا در  کارگرسی طبقۀ ایت سیمحاک یا دیکتاتوری پرولتاریا ،مارکس و انگلس

ی شود. این م برقرارعوض تأکید کردند که دیکتاتوری پرولتاریا فرمی است که دمکراسی حقیقی از خلال آن 
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دیکتاتوری »روز  ۱۷که به مدت دریافت ( ۶۵۱۶یس )رکمون پا ازرا به روشنی می توان از تحلیل این دو 

 .را برقرار ساخت« پرولتاریا

، «جنگ داخلی فرانسه»خود به چاپ مجدد تحلیل مارکس از کمون پاریس در کتاب  ۶۵۸۶انگلس در مقدمۀ 

ابق و س درهم شکستن قدرت دولتی»نبود، با « دیکتانوری پرولتاریا»توضیح داد که کمون، که هیچ چیز جز 

 آغاز شد.« تاً دمکراتیکققدرت دولتی جدید و حقی کآن با ی یجایگزین

به همان نسبت که برچیدن و کنار »این دولت جدید دو ویژگی داشت. همان طور که مارکس مطرح کرد: 

های اساساً سرکوبگرانۀ حکومت سابق اهمیت خود را داشت، به همان نسبت می بایست نقش ارگان گذاشتن 

ه ز سر جامعاارگان ها را، که نقشی مشروع بود، از دست مراجع اقتداری که مدعی داشتن حق برتری بر فرآن 

ه قرار مسئول جامعبرای خود خود نگاه دارند، گرفت و در اختیار خدمتگزاران  بودند و می خواستند این برتری را

 کم را به عنواناز اعضای طبقۀ حا که هر سه یا شش سال یک بار مردم جمع شوند و یکی داد. به جای این

راجعه مبعداً هم بی درنگ در همان پارلمان حقوق مردم را زیر پا بگذارد،  تا برگزینند لمانپارخود در  "نمایندۀ"

 در عمومی را می بایست به صورتی درآورد که همچون ابزاری در خدمت مردم، آن هم مردمی که رایآ هب

ند، درآید، درست مثلا رأی فردی، موقعی که هر کارفرمایی از آن استفاده می ون ها سازمان یافته بودمکقالب 

 «گاه خودش برگزیند.رکا ۀلازم را برای برای ادار مدیرانن و کند تا در موقع لزوم کارگرا

من آن ها صورت پذیرفت. تمامی مناصب بر مبنای حقّ رأی عمومی، دو ابزار وجود داشت که این دگرگونی به یُ

ه ک شدتضمین  به علاوه و تعیین می شدند زمان در هرعزل و نصب  انتخاب کنندگان برای با حقّهمراه 

 شد.ارگران نبابه سایر کبالاتر از دستمزد پرداختی تمامی مقامات دستمزد پرداختی به 

اشت: ون این چنین تأکید دمک کبر خصلت دمکراتی« جنگ داخلی فرانسه»مارکس در نخستین خطوط خود در 

کمون، تجلی جامعه ای است که خودِ توده های مردم، قدرت دولتی را به مثابۀ نیروهای زندۀ خویش و نه »

نیروهایی که آنان را مطیع و مقهور می سازد، دوباره جذب می کنند؛ توده هایی که به جای نیروی سازمان 

ماعی آنان است و نه اجت خود، نیروهای خویش را شکل می دهند؛ کمون، فُرم سیاسی رهایی سرکوب یافتۀ

رست . این فُرم ساده بود، دشان علیه آنان به کار گرفته می شودتصنعی جامعه .... که از سوی دشمنان نیروی

 «.مانند همۀ چیزهای بزرگ
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را ملغا کرد و ادارۀ عمومی جامعه را به فعالیت کارگران « تمام رازورمز ساختگی و تظاهر جعلی دولت»کمون 

 مون بهگرایش تکاملی کتبدیل کرد. مارکس تأکید کرد که « آموزش دیده ناپیدای یک کاستِ داستعدا»و نه 

 .است« یک حکومت مردم بر مردم»سوی 

روسیه است. در این مورد، انزوای انقلاب در  ۶۸۶۱ ، انقلابِ«دیکتاتوری پرولتاریا» دومین تجربۀ بزرگ تاریخیِ 

مانده به لحاظ اقتصادی و فشار مهیب قدرت های امپریالیستی )از جمله تلاش برای سرنگونی  واپسکشوری 

 منجر به انحطاط انقلاب و ظهور بروکراسی استالینیستی شد. ،انقلاب با مداخلۀ نظامی(

رت دکه مدعی اند تسخیر ق را فراهم آورده استمدافعین حاکمیت سرمایه داری  دسته از آن کِ اخوراین تاریخ، 

 نجامد.ناگزیر به کابوس استالینیسم می ا ،«دیکتاتوری پرولتاریا» برقراریسیاسی به دست طبقۀ کارگر و 

شده است که به اسم مبارزه با ایدئولوژی بورژوایی و « چپ» ی ازوه این تجربه منجر به بروز گرایشبه علا

و یکی  ندک جدا« دمکراسی»را از « اریادیکتاتوری پرولت» کهخود، تلاش کرده است « انقلابی» حقانیتاثبات 

 را در مقابل دیگری قرار دهد.

ری، روشن کردند دولت کارگ از همان ابتدا ندارد که ییضع لنین و بلشویک هااهیچ ارتباطی با مو ،این موضع

خواهد  خوددل ها یا شوراهای کارگری، برای نخستین بار تحقق دمکراسی حقیقی را در «سوویت» متکی بر

 داشت.

گذاری  که در کنفرانس بنیان« ی و دیکتاتوری پرولتاریاتزهایی دربارۀ دمکراسی بورژوای»ر دلنین  ۶۸۶۸سال 

 انترناسیونال کمونیست ارائه شد، نوشت:

تنها سازماندهی شورایی دولت است که می تواند حقیقتاً تجزیۀ فوری و نابودی کامل ماشین قدیم، یعنی »

تی دمکراتیک ترین جمهوری ها حفظ ایی را که در نظام سرمایه داری و حاتیک و قضماشین بورژوایی، بروکر

شده و می بایست می شد و در واقع بزرگ ترین مانع اجرای عملی دمکراسی برای کارگران و طبقۀ کارگر به 

 نظام اشت، ونخستین گام دوران ساز را در این مسیر برد ،طور اعم بوده است، محقق کند. کمون پاریس

 شورایی، دومین گام را.
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مارکس. دمکراسی  ،تر از همهمهم و نابودی قدرت دولتی، هدف همۀ سوسیالیست ها بوده است، از جمله

حقیقی، یعنی آزادی و برابری، قابل تحقق نیست مگر این هدف محقق شود. اما این دستاورد عملی تنها از 

در  گرانارسازمان های توده ای کدخالت دادن چرا که با  طریق شورا یا دمکراسی پرولتری امکان پذیر است،

)نگاه  «برای محو کامل هرگونه دولت آغاز می شود تدارکبلافاصله ادارۀ دولت،  برایمشارکت دائمی و پایدار 

 (۶۸۵-۶۸۱فایندر، صص.  انتشارات پث، «بنیان گذاری انترناسیونال کمونیست»کنید به 

تحقق نبود که بسط انقلاب سوسیالیستی، به عنوان بنیان این چشم انداز، رخ نداد. این چشم انداز از آن رو قابل 

طبقات حاکم قدیم اروپا توانستند از خیزش های انقلابی پس از جنگ جهانی اول جان سالم به در ببرند و طبقۀ 

 یاسی رادرت س. دولت، به جای آغاز فرایند محو شدن، تحت بروکراسی استالینیستی که قزنندعقب  را کارگر

 کرده بود، اشکال هیولاواری به خود گرفت. غصب یاتحاد شورو در

را  تا انقلاب روسیه و سوسیالیسم به طور اعم است صورت گرفتهاشی اتحاد شوروی، همه نوع کوششی با فروپ

 اعلام کنند. خاک شدهرده و مُ

ع آن دهۀ قرن بیستم کمر همت به رفاما تمام مشکلات عظیم توسعۀ تاریخی بشریت که انقلاب در نخستین 

یست و یکم در آغاز قرن ب یستم اقتصادی(، همگی بار دیگر و ها بسته بود )یعنی جنگ امپریالیستی، استعمار

 فوران کرده اند.

حتی در انگلس توضیح داد که چگونه  سال پیش ۶۱۱تر از همه اهمیت ندارد. بیش از مسألۀ دمکراسی کم

 قدرت دولتی تماماً نسبت به جامعه الات متحدۀ امریکا،یعنی ایدمکراتیک ترینِ جمهوری های دمکراتیک، 

ند تبهکار بزرگ متشکل از سوداگران سیاسی را می یابیم که یکی ادر این جا دو ب»مستقل شده بود. او نوشت: 

رای فاسدترین اهداف به کار می بندند. مردم در میان قدرت دولتی را تصاحب و آن را با فاسدترین وسایل و ب

ت هستند، ان ملستمدارانی که علی الظاهر خدمتگزاراستمداران ناتوان اند، سیایدر مقابل این دو کارتل بزرگ س

 .«اما در واقعیت امر بر آن تسلط داشته و تاراج اش می کنند

خود را از دست نداده است. بلکه بیگانگی عمیق میلیون ها انسان  ارتباطاین توصیف به هیچ وجه موضوعیت و 

ده به طور فشرکشورهای سرمایه داری اصلی  «دمکراسی های پارلمانی»را، نه فقط در امریکا، که در تمامی 

 می کند. بیان



 
7

 

وان نقش کلیدی دیسوی جورج بوش، با ایفای  ازدر امریکا  ۷۱۱۱انتخابات ریاست جمهوری  رفتنبه سرقت 

سپتامبر، تنها  ۶۶حکومت بوش به حقوق دمکراتیک به دنبال حملات تروریستی  عالی و ارتش، و یورش

 .جریان دارنداست که در به اصطلاح دمکراسی های سرمایه داری  یگویاترین تجلی فرایندهای

ر و ثروت خایاین گرایش های سیاسی ضدّ دمکراتیک در تحلیل نهایی ریشه در فرایندهای اقتصادی دارند. ذ

 ومبارزه برای سود، از سوی ابرشرکت های فراملی کنترل در ه سان بلکهای جهان، نه بر مبنای نیازهای ان

تمامی مسائل اجتماعی بیش از پیش تابع اصول دیکته شدۀ بازارهای مالی  بهره برداری می شوند. به علاوه

«. جود نداردوی ویهیچ آلترنات»نخست وزیر اسبق بریتانیا،  ،چرت تارامی شوند، که در برابر آن به بیان مارگ

 این دو حقیقت عظیم زندگی اقتصادی، مسألۀ دمکراسی را در مرکز مبارزۀ سیاسی قرار می دهد.

دمکراسی چنگ می زنند تا طبقۀ کارگر را  واژۀ اوم بهدتمداران سرمایه دار به طور مسادرست است که سی

 ن معنا نیست که سوسیالیست ها باید مبارزه برای دمکراسی را انکار کنند.سردرگم کنند، اما این بدا

شریح را ت شان واقعی کردطبقات حاکم و عمل موعظه هایمیان فراخ برعکس سوسیالیست ها باید تناقض 

ابرشرکت  یتکو مالجنبش مارکسیستی است که دمکراسی با نظام سود  لیلکنند. واقعیت زنده، مؤید این تح

ریت قاطع گر، که اکثراها بر ابزار تولید ناسازگار است. استقرار دمکراسی حقیقی، حاکمیت سیاسی طبقۀ ک

ی تحت مالکیت اجتماع ،آنان دست ت را شکل می دهد، تنها زمانی ممکن است که نیروهای مولد ساختۀیعجم

 و تابع کنترل آگاهانۀ آنان باشد. آمدهدر

 ۷۱۱۷آوریل  ۴
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 دمکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا

جهت  پیرامون مفهوم دمکراسی صورت گرفت که کلیپ معرفی احیای مارکسیستی، بحث هاییبه دنبال انتشار 

 اطلاع خوانندگان منتشر می کنیم و به علاوه از طرح چنین بحث هایی استقبال می کنیم.

*** 

 جولیان جلالیان:

.  برای اینکه دیکتاتوری با دموکراسی در تضاد است .یک نبوده استدیکتاتوری پرولتاریا هیچگاه دموکرات»

 تاریخ را باید دوباره خواند!

حاظ دین لب .نبوده است ثری از آنادموکراسی نیم بندی که در سرمایه داری وجود دارد در سوسیالیسم  آن

 رای دادند ! اکثر کارگران در اروپا به احزاب دست راستی

آورد ! چین اهمه دارند، زیرا کمونیسم استالین و پلپوت و نیز فروپاشی شوروی را به یاد میمردم از کمونیسم و

 «هم جای خود دارد !

*** 

 آرام نوبخت:

دا باید بگویم که برای شخص من روشن نیست شما از چه موضع مشخصی وارد این بحث شده اید؛ بحث تاب

در مقام دفاع از سرمایه داری موجود در تقابل با شما این قدر کلی است که نمی توان تشخیص داد شما 

سوسیالیزم هستید، یا ضمن مخالفت با سرمایه داری، سوسیالیزم را بی ربط می دانید )که در این صورت باید 

 لطف کنید بدیل خود را هم معرفی کنید(.

توری با دیکتا »چون  ؛ و اما چرا؟«دیکتاتوری پرولتاریا هیچگاه دموکراتیک نبوده است»شما می گویید که 

 «.دموکراسی در تضاد است

« مکراسید»عمداً یا سهواً به اشتباه در تقابل با « دیکتاتوری»مفهوم  که مدت هاست این جا باید اشاره کرددر 

. ودخ استفاده می شود. دیکتاتوری، یعنی اعمال ارادۀ یک طبقه بر دیگر بخش های جامعه به واسطۀ حاکمیت
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طی هستیم که یک اقلیت ناچیز در سطح جهانی، ارادۀ خود را به واسطۀ دولت سرمایه داری امروز ما در شرای

 -از قوای مقننه و مجریه و قضائیه گرفته، تا ارتش و پلیس و دیگر ابزارهای سرکوب -و تمامی ارگان های آن

تاتوری، ریت، یعنی دیکتحمیل و دیکته می کند. در این جاست که ما خواهان تحمیل ارادۀ اکث جامعه به اکثریت

 به همان اقلیت سابق هستیم. 

اروپا را  ۶۵۴۵استفادۀ امروزی از اصطلاح دیکتاتوری، در واقع به موج انقلاب هایی بازمی گردد که در سال 

 بودند، و« دیکتاتوری»خواهان  در این دوره طیف چپ، حتی ملام ترین عناصر آن همکل . ه بوددربرگرفت

ب اکثریت بر یک اقلیت ضد انقلاب و تامغز به جز اعمال ارادۀ یک حکومت منتخبود معنای آن هیچ چیز ن

ش نکرد. نمونۀ آن خیز نمی کرد و استخوان ارتجاعی که از هیچ اقدامی برای درهم شکستن طغیان ها فروگذار

ا گم ت و پایش رسدو چنان به وحشت افتاده  بود که طی آن حکومت موقت ۶۵۴۵وئیۀ ژکارگران پاریس در 

 و او هم از این قدرت برای سلاخی و تفویض کردرا به دیکتاتوری ژنرال کاونیاک  هقدرت مطلق بود کهکرده 

به « ق العادهفو  وضعیت». به دنبال این، بندها و مواد قانونی مرتبط با نمودقتل عام کارگران پاریس استفاده 

به مدل  ،قابل استفاده باشد. و همین قانون« اضطراری»قانون اساسی فرانسوی اضافه شد تا در وضعیت های 

 ین شرایطی،در مواجهه با چن قبلی برای آمادگی تبدیل شد تاو الگویی برای سایر طبقات حاکم در دیگر کشورها 

ین سنت با ا« دیکتاتوری»چنین مواد قانونی را به قوانین اساسی خود اضافه کنند. از نیمۀ قرن نوزدهم، واژۀ 

به عنوان شکلی از حکومت در تقابل « دیکتاتوری»بود که به تدریج  ۶۵۵۱نها در طی دهۀ تداعی می شد. ت

عام و رایج  یبه برداشت ۶۵۸۱تا دهۀ نهایتًا مورد استفاده قرار گرفت و و یک چنین برداشتی « دمکراسی»با 

 تبدیل شده بود.

 لی خاص از حکومت نبود؛ در این مقطعاما تا قبل از این، مثلاً در طول کل حیات مارکس، دیکتاتوری هرگز شک

 هم به عنوان ابزار دیکتاتوری درک می کرد.را « حق رأی همگانی»هر کسی مثلاً 

هت به همین جاقلیت بر اکثریت جامعه است و  «دیکتاتوری»بورژوایی، اعمال  «دمکراسی»بنابراین امروز 

 دمکراسی برای»و « آزادی محض»اری، از ، دقیقاً عکس آن. در سیستم سرمایه دمدنظر ما دمکراسی کارگری

آزادی »صحبت می شود، و این همان شارلاتانیزمی است که باید در مقابلش ایستاد و بلافاصله اعلام کرد « همه

فقط با اضافه کردن پارامتر طبقاتی است که اوج این عوام فریبی «. آزادی برای چه کسی»و « از چه چیزی؟

میلیارد نفر از مردم جهان با  ۶٫۸صحبت می کنند، درحالی که  «آزادی مصرف»از برای نمونه لو می رود. 
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د نه موضوع خری می گویند، ولی «آزادی خرید»درآمد کم تر از یک دلار در روز )فقر مطلق( به سر می برند؛ از 

ت مانند رسخود را د« نیروی کار»می گویند که میلیاردها نفر به اجبار باید  و فروش را مشخص می کنند و نه

گفتۀ  به همان بس که ؛«بفروشند»یک کالا، آن هم تحت شرایط نابرابری که سرمایه دار تحمیل می کند، 

اغلب مانند املاک به ، میلیون مرد، زن و کودک به بردگی گرفته می شوند ۷۶سازمان جهانی کار، قریب به 

تماماً تحت کنترل  وشوند  فروش می رسند، مجبور به کار تحت شرایط خطرناک ذهنی یا جسمی می

اب مثلاً قانون ماساچوست، این امکان و انتخمی گویند، ولی وقتی  «آزادی تولیدکننده»؛ از هستند «کارفرمایان»

ان )به عنونظامی برمه  حکومترا به دولت می داد تا از خرید محصولاتی نظیر نفت از شرکت هایی که با 

ریت مجرمین بین المللی و مرتکب جنایت علیه بش خودشان لمللیحکومتی که کارگزارنش طبق قوانین بین ا

جهانی منع شد، و سپس  «سازمان تجارت»این قانون از طرف  ، بلافاصلهمحسوب می شدند( صرف نظر کند

به  (WTO )طبق قوانین« فرایند تولید»در  «تبعیض»اروپا و ژاپن دولت ماساچوست را به دلیل  اتحادیۀ

هم تنها با یک د می گویند، ولی« حریم خصوصی»جارت جهانی متهم کردند؛ از حفظ نقض مقررات سازمان ت

می گویند، « آزادی بیان»اسنودن کل این توهم به یک باره فرومی ریزد؛ از ادوارد ی های آسانژ و افشاگر

د باشند؛ نامکانات و منابع مالی رسانه های جریان اصلی هستند و نمی توان هزارمدرحالی که دیگران فاقد یک 

تکیه می کنند، درحالی که هر سیستم اقتصادی که در تأمین نیازهای موجود بشر شکست « عقلانیت»روی 

وجود بیکاری، فقر، نبود مسکن، بیمه، نابودی محیط زیست، جنگ و غیره، پس با بخورد، عقلایی نیست، 

سال فرصت  ۷۸۱ین سیستم ، و اتاس« غیرعقلایی»جد سیستم اجتماعی بودن بازار، خودش مو« عقلایی»

م ، هیچ چیز آزادی به چش«آزاد»خلاصه در این نظام  داشت تا نشان بدهد بهترین و تنها سیستم ممکن است.

دموکراسی نیم بندی که در سرمایه داری »کلیۀ حقوق دمکراتیک به دست آمده یا به زعم شما نمی خورد. 

هی قرار دارد که درحال بازپس گیری یک به یک آن هاست، و اتفاقاً امروز سرمایه داری در جایگا« وجود دارد

نتیجه و پیامد مبارزۀ طبقاتی بوده است و نه آن که دولت بورژوایی از سر لطف تقدیم کرده باشد )تنها کافی 

هشت ساعت »مبارزه برای تاریخچۀ یا  پیشرفته انگلستان مثلاً در« حق رأی»کسب  رایاست به مبارزۀ زنان ب

در امریکا و در سطح جهان نگاه کنید تا بفهمید این این ابتدایی ترین حقوق به بهای خون یک « وزر کار در

اقًا در اتف ما ، درحالی کهکندمحدود می  «سیاسی»سطح به  خود رادمکراسی بورژوایی، (. جنبش به دست آمد

از طرف کسانی که  ،هحوزهستیم، و اعمال دمکراسی در این « دمکراسی»خواهان  هم حوزۀ اقتصاد و تولید

، هیچ یطفیل اقلیت «مالکیت خصوصی»از مدار لغو  خودشان مستقیماً خالق تمام ارزش ها و ثروت ها هستند،
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ن و ای گذردمی  -و... معادنتجارت و از بانک ها و کارخانه ها گرفته تا  -جامعه بر ابزار تولید و انگلی کاره

میلی متر از آن فراتر بروید، در همین دمکراسی بورژوایی با دقیقاً همان خط قرمزی است که اگر تنها یک 

راسی، از کسب دمک برای ما بنابراین ، کما این که چنین هم کرده اند.ارتش و تانک به استقبالتان خواهند آمد

 مدار انقلاب و سرنگونی نظام سرمایه داری می گذرد.

« مقام طبقۀ حاکم به اارتقای پرولتاری» صراحتبه  ت کمونیست،نیست که مارکس و انگلس در مانیفس تصادفی

اجتماعی  یک طبقۀ که برخلاف انقلاب های پیشینقرار می دهند. « پیروزی در نبرد برای دمکراسی»را در کنار 

ار کسب قدرت سیاسی بود، این ب در پیبه تدریج به قدرت اقتصادی دست می یافت و سپس به دنبال آن 

کسب قدرت اقتصادی، ابتدا قدرت سیاسی را قبضه و تسخیر کند، و پس از طبقۀ کارگر مجبور است برای 

درهم شکستن کل ماشین دولت سرمایه داری و با تمام ارگان های آن، دولت جدید خود را شکل بدهد که اولاً 

هایتًا است که ن «به دولتشِ»نمایندۀ اکثریت جامعه در تقابل با اقلیت سابق است، و ثانیاً نهادی موقتی یا یک 

 باید محو بشود.

پس از تسخیر قدرت سیاسی و خرد کردن دولت سرمایه داری، و با آغاز انقلاب اجتماعی، سوسیالیزم یک شبه 

انتقال  ، بلکه تنها دورۀ گذار وما تاکنون نظام سوسیالیستی را در جهان تجربه نکرده ایم( )و ساخته نخواهد شد

کارگر مجبور است دولت خود را برای این دورۀ انتقالی شکل دهد  طبقۀ به سوی سوسیالیزم آغاز خواهد شد.

 .«دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا»است که به قول مارکس چیزی نمی تواند باشد غیر از  یو این همان

این  و «انقلابی»ست ا امریبه علاوه . ، و نه محو آن«دمکراسی»برد ر، عبارت است از شیوۀ کا«دیکتاتوری»

یعنی جامعه  .را نادیده می گیرند(« انقلابی»)در حالی که بسیاری به عمد این پسوند  باشد «دایمی»د انقلاب، بای

درحال دگرگونی  -اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره -باید به طور روزمره در هر عرصه ای

ه و ضامن عدم بازگشت به سرمای تحق وتو در جامعه اس ،این دیکتاتوریمی گندد. می زند و باشد، وگرنه درجا 

یعنی اکثریت جامعه هرگز اجازه نخواهد داد که مالکیت  است. دولت جدید کارگری و این تنها خط قرمز ،داری

این به معنای تقدیم دودستی  ،خصوصی و مناسبات سرمایه داری مجدداً بازگردد، چون در غیر این صورت

هر آن چه که به دست آمده به نفع  از و صرف نظر واگذار کردنانقلاب به همان اقلیت سابق خواهد بود و 

مثلاً یک ) دشمن طبقاتی. این دیکتاتوری از سوی طبقه اعمال می شود، نه اقلیت کوچکی به اسم طبقۀ کارگر

 قوۀ مقننه ومقامات عالی، نمایندگان و رهبران، هر لحظه قابل عزل و نصب خواهند بود. شکاف میان  .حزب(
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وند باید ر کل ایناجرا می کند، باید از بین برود.  باید مجریه، یعنی گروهی که تصمیم می گیرد و گروهی که

در تمام حوزه های زندگی  بیش ترین بخش مردم و درگیری با مشارکت فعالچه بیشتر  و هرقدم به قدم 

ی بیان، زادآ اعم از شد. تمامی حقوق دمکراتیک،، تحت نظارت و نفوذ مستقیم و دمکراتیک از پایین بااجتماعی

نبرده است،  و مبارزۀ قهرآمیز غیره، باید مادام که یک جریان دست به اسلحه مطبوعات، احزاب، مذهب و

رۀ گذار از سرمایه همۀ این ها یعنی دمکراسی کارگری، به عنوان مهم ضامن حفظ سلامت دو رعایت شود.

مبارزه برای دمکراسی کارگری، جدا از مبارزه برای سوسیالیزم نیست؛ بلکه شرط زم. در نتیجه یلداری به سوسیا

این دمکراسی به تدریج محو خواهد شد؛ چون ناگفته پیداست که خود  پیروزی و تنها مسیر به سوی آن است.

چیزی در  ندیکتاتوری انقلابی پرولتاریا یا دمکراسی کارگری، ابزار اعمال اراده و حاکمیت طبقاتی است و چنی

 ود دارد و نه جایگاهی خواهد داشت، بنابراین منتفی می شود.جامعۀ بی طبقۀ سوسیالیستی نه وج

؛ «یکتاتوری پرولتاریا هیچگاه دموکراتیک نبوده استد»خود می گویید که  «روشنگرانۀ»شما در توضیحات 

 تاکنون تنها یک انقلابتاریخ توگویی که ما تاکنون ده ها یا صدها بار چنین چیزی را تجربه کرده ایم. 

روسیه و حکومت شورایی آن  ۶۸۶۱را تجربه کرده است و آن انقلاب  سوسیالیستی و یک حکومت کارگری

ن که بپذیریم مگر ای بر کدام بخش تاریخ استوار است. ، دقیقاًشما« هیچ گاه»بود. بنابراین مشخص نیست این 

ثانیاً ما  و تاتوری پرولتاریا وجود داشته که اولاً شکست خورده اندتاکنون در کائنات یا کرۀ مریخ هم انواع دیک

بله موافقم، منتها خود شما ظاهراً !« تاریخ را باید دوباره خواند  »در ادامه می گویید  از آن بی اطلاع هستیم.

 هنوز آن را برای اولین بار هم نخوانده اید.

، سال های پیروزی ۶۸۶۵-۶۸۶۱معتقدم که سال های  تاجایی که به انقلاب روسیه مربوط می شود، شخصاً

 انقلاب و تجربۀ عالی ترین شکل دمکراسی است، و باید یک الگو باشد.

پس از انقلاب، دولت کارگری در حوزۀ اعطای حقوق دمکراتیک و حفظ آن، از پیشرفته ترین کشورهای سرمایه 

 داری هم جلوتر بود:

و حمایت مادی  را به رسمیت شناخت «حق تعیین سرنوشت ملل»، ۶۸۶۱دولت نوپای کارگری پس از انقلاب 

 و معنوی خود را از جنبش های رهایی بخش سراسر جهان )از جمله ایران در آن مقطع( دریغ نکرد.
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دولت شوروی فرمان به جدایی کلیسا از دولت داد و نظام آموزشی را از کلّ نفوذ کلیسا ، «مذهب»در زمینۀ 

دارایی کلیسا مصادره، ولی  .بلیغات مذهبی و ضدّ مذهبی به تمامی شهروندان اعطا شدحقّ ت کرد؛ ولیرها 

چنان از آزادی عبادت، اجتماع،  کلیسا هم .ساختمان های کلیسا جهت استفادۀ روحانیون عودت داده شد

یست های انجمن آتئ»با راه اندازی  همحزب کمونیست  در عین حالاما  .گردهمایی و تبلیغات برخوردار بود

 .، دست به تبلیغات ضدّ مذهبی نیرومندی زد«آتئیست»و ژورنال آن به نام  «رزمنده

حق رأی برای  چشم گیر بود:۶۸۶۱پیشرفت های زنان طی ماه های بعد از انقلاب اکتبر، «زنان»در زمینۀ 

ت دولتی، بسقط جنین رایگان برای متقاضیان، قانونی بودن زندگی مشترک بدون ثنخستین بار در جهان، 

آزادی حق طلاق، تضمین حمایت دولتی از زنانِ بی سرپرست و کودکانشان، لغو قوانین عدم مشروعیت کودک، 

دستمزد برابر، مرخصی زایمان برای تمام زنان، جرم زدایی کامل از همجنس گرایی، لغو سنّ بلوغ جنسی، 

ی های عمومی، رخت شوی خانه ها و مهد امکانات اجتماعی سازمان یافته با بودجۀ دولتی از قبیل غذا خور

 و ... کودک های سراسری و رایگان دولتی

، طبق قانون اساسی کسانی که از طریق کار مولد و مفید برای جامعه امرار معاش «عمومی حق رأی»در زمینۀ 

ها و  یعنی همه به استثنای تجّار خصوصی، کشیش .و زندگی می کنند، سربازان و معلولین حقّ رأی داشتند

  .روحانیون، کسانی که دیگران را به کارمزدی می گیرند و رانت خواران

لق به پیش نویس شورای کمیساریای خشوراها بر تمامی امور نظارت داشتند. مثلًا به عنوان یک نمونه اگر به 

تعیین  دمی بینید که برای کمیساریای خلق سقف دستمز ( رجوع کنید،۶۸۶۱اول دسامبر)نوامبر  ۶۵شوروی در 

شده و شورای های محلی و نمایندگان کارگران، دهقانان و سربازان را به کاربرد ابزارهای انقلابی و به نوعی 

 .اعمال مالیات و نظارت بر دستمزد مقامات رده بالا تشویق کرده است

 ردند. کصرف نظر از این ها، شوراهای کارگری مهم ترین سیاست های کشور در سطح کلان را هم تعیین می 

به دلیل  بود که« لیتوفسک-صلح برست»مسألۀ معاهدۀ  پس از انقلاب ترین مشکلات مثلاً یکی از بزرگ

 وخیمایط شر به دلیلموقعیت سخت روسیۀ شوروی، تحت فشار قوای امپریالیستی به امضا رسید. روسیه 

با نمایندگان آلمان و  ۶۸۶۱ر ( دسامب۷۷) ۸مذاکرات صلح از ، و اجتماعی، ارتشی برای نبرد نداشت-اقتصادی

مجارستان در شرایط کاملًا نابرابر آغاز شد. این مشکل باعث شد که هم در داخل حزب -امپریاتوری اتریش
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نوان مثلاً بوخارین به ع بلشویک و هم شوراها جناح های مختلفی در ارتباط با حلّ این مسأله شکل بگیرند.

از یک جنگ فوری انقلابی دفاع کرد. لنین در نقطۀ مقابل از از تاکتیک آغ« کمونیست های چپ»نمایندۀ 

 دبدون فوت وقت دفاع کرد و در تلاش بود تا دیگران را به امضای معاهدۀ صلح متقاع« صلح فوری»تاکتیک 

ن در اقلیت ماند به هر حال لنی«. نه جنگ، نه صلح»بینی اتخاذ کرد، یعنی تاکتیک کند. تروتسکی موضعی بینا

ن نهایتًا تروتسکی را پذیرفتند. لنی« نه جنگ، نه صلح»که خواهان جنگ بودند در این فاصله تاکتیک و شوراها 

زمانی اکثریت را در کمیتۀ مرکزی پیدا کرد که ارتش آلمان دست به حمله زد و تا اوکراین بدون هرگونه 

نقلاب ی از رهبران اصلی امقاومت پیش روی کرد. بنابراین تا به این جا مشخص است که لنین، به عنوان یک

اکتبر، هم در برابر حزب و هم در برابر شوراهای کارگری، در اقلیت باقی می ماند، و نهایتاً با گذشت زمان و 

تغییر شرایط، اکثریت حزب و همان طور که خواهیم دید، اکثریت شوراها نظر او را در مورد ضرورت امضای 

( ۶۸۶۵مارس  ۶۸، منتها تصویب نهایی آن در کنگرۀ چهارم شوراها )معاهده به امضا رسید معاهده می پذیرند.

ا کنگره، معاهدۀ به امض»لیتوفسک آمده است که -صورت گرفت. دقیقاً در قطعنامۀ پذیرش معاهدۀ برست

معنای «. ، تأیید )تصویب( می نماید۶۸۶۵مارس  3لیتوفسک مورخ -رسیده توسط نمایندگان ما را در برست

که اگر شوراها به هر دلیل این تصمیم را نمی پذیرفتند، بلشویک ها به عنوان نمایندگان آن  این امر آن است

این نمونه ای است که نشان می دهد چه طور تصمیم گیری بر سر حساس  ها باید معاهده را فسخ می کردند.

آن ها اجرایی  گانۀ نمایندترین و کلان ترین مسائل کشور، شوراها تصمیم می گیرند و این تصمیم به وسیل

ثریت جامعه که اک ، و حالا شما این سو و آن سو بگردید تا بلکه چنین سطحی از دمکراسی را پیدا کنیدمی شود

 خود تصمیم بگیرند. ،جنگ مثلاً در آن بتوانند در مورد پذیرش یا عدم پذیرش

ان ری نابود شد. تنها می تودر این جا فرصت آن نیست اشاره شود که چگونه این دورۀ گذار و دمکراسی کارگ

اجتماعی روسیه در این مقطع و پیامد های جنگ امپریالیسی اول جهانی، -اشاره کرد که عقب ماندگی اقتصادی

و پس از آن بروز جنگ داخلی که به نابودی بخش اعظم اعضای اتحادیه های کارگری و بلشویک ها و خلاصه 

ت جدید کارگری، برخی اشتباهات رهبران انقلاب و همین طور موتور محرکۀ انقلاب انجامید، بی تجربگی دول

انزوای جهانی و فشار از طرف سرمایه داری جهانی، منجر به شکلی گیری یک لایۀ بوروکرات و صاحب امتیاز 

شد که انقلاب را قربانی حفظ بقای خود کرد. منتها جالب است که در این بین مخالفین انقلاب اکتبر و کسانی 

الی شکست بی چون و چرای هرگونه انقلاب و حرکت به سوی سوسیالیزم را نتیجه می گیرند تا با که با رم

یه  داری به به حملات سرما هرگز یک کلمهاتکا به آن وضعیت فعلی را ولو با کمی چاشنی انتقاد توجیه کنند، 
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 دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا

 آرام نوبخت

مارکسیسم “دایی ناپذیر اندیشۀ سیاسی مارکس، و بالتبع دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا، یکی از مفاهیم و اصول ج

از  جهان، یا این اصل را آشکارا” کمونیست“اصطلاح است؛ این در حالیست که بسیاری از احزاب به” انقلابی

و اقمارش( و یا آن را معادل رژیم ” حزب کمونیست کارگری ایران“برنامۀ مبارزاتی خود حذف کرده اند )مانند 

طلاح سوسیالیستی موجود یا سابق )یعنی در واقع همان نظام های بوروکراتیک، استبدادی و ارتجاعی اصهای به

استالینیستی( معرفی می کنند؛ به همین خاطر لازم است که باری دیگر، نگاهی به این اصل و خصوصیات آن 

 داشته باشیم.

نکار این موضوع که او کاشف طبقات ، ضمن ا۶۵۸۷مارس  ۸مارکس طی نامه ای به یوزف ویدمایر به تاریخ 

 اجتماعی یا مبارزۀ طبقاتی بوده است، تأکید می کند:

وجود طبقات، تنها با مراحل تاریخی معینی در تکامل ( ۶کار تازه ای که من کرده ام، اثبات این امر است که: » 

این دیکتاتوری، خود، گذار ( 3شود.  مبارزۀ طبقاتی الزاماً به دیکتاتوری پروتاریا منجر می( ۷تولید ارتباط دارد. 

 (۶« )به سوی الغای تمامی طبقات و به سوی یک جامعۀ بی طبقه را تشکیل می دهد.

را که خود محصول و نتیجۀ ضروری مبارزۀ طبقاتی است، یک ” دیکتاتوری پرولتاری“تا به این جا، مارکس 

اتی می کند. او پیش از این، طی سلسله مقال ، یعنی کمونیسم، معرفی”جامعۀ بی طبقه“به سوی ” گذار“مرحلۀ 

رانسه: نبردهای طبقاتی در ف“که بعدها به وسیلۀ انگلس در قالب یک کتابچه با عنوان  (۶۵۸۱)از ژانویه تا اکتبر 

منتشر گردید، همین مفهوم فوق از دیکتاتوری پرولتاریا را ۶۵۸۸برای نخستین بار در سال ” ۶۵۸۱تا  ۶۵۴۵

 مورد تأکید قرار داده بود:” یالیسم انقلابیسوس“ضمن دفاع از 

این نوع سوسیالیسم، اعلام دایمی انقلاب، دیکتاتوری طبقۀ کارگر به عنوان نقطۀ گذار ضروری به سوی » 

بروبرگرد تفاوت های طبقاتی است، یعنی الغای تمامی مناسبات تولیدی ای است که این تفاوت ها الغای بی

د، الغای تمامی مناسبات اجتماعیِ ملازم با این گونه مناسبات تولیدی، و واژگون بر مبنای آن ها شکل می گیر

 (۷« )کردن تمامی اندیشه هایی که از این مناسبات اجتماعی برمی خیزند.

http://militaant.com/?p=1493
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نیز بار دیگر به تکرار این اصل بازمی گردند، ( ۶۵۱۸” )نقد برنامۀ گوتا“به علاوه مارکس و انگلس در جزوۀ 

 هم چیزی بیش از موارد و اشاره های پیش گفته را تکرار نمی کنند:هرچند در این جا 

بدان معناست که دولت را از ارگانی تحمیلی بر جامعه، به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه  ]واقعی[آزادی »

 «را محدود کنند.” آزادی دولت“مبدل کنیم. از این رو، امروز دولت ها تا آن حد آزادند که توانسته باشند 

ین جامعۀ سرمایه داری و جامعۀ کمونیستی، دوران گذار انقلابی اولی به دومی قرار دارد، منطبق با این دوران، ب»

 (3)«یک دوران گذار سیاسی نیز وجود دارد که دولت آن، چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نمی تواند باشد

اشد. یعنی این ب” دایمی“و این انقلاب، باید ” نقلابیا“بنابراین از نظر مارکس، دیکتاتوری پرولتاریا، امریست 

دورۀ گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم که تحت دیکتاتوری طبقۀ کارگر قرار داد، تنها با تداوم روزمرۀ انقلاب 

د تکمیل می توان -اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره -سوسیالیستی در تمامی سطوح جامعه

 نتیجه برسد. وجود این دیکتاتوری، ضامن عدم بازگشت به مناسبات سرمایه داری است. شود و به

با این همه یک متن مهم در دست است که می تواند تاحدود زیادی مقصود مارکس از این مفهوم را توضیح 

”. انسهجنگ داخلی در فر“نوشت؛ یعنی:  ۶۵۱۶بدهد، و آن جزوه ای است که او دربارۀ کمون پاریس در سال 

ثریت کنون، اک“بود، و این که ” صرفاً خیزش یک شهر در اوضاع استثنایی“البته مارکس بعدها گفت که کمون 

و از (. ۶۵۵۶فوریۀ  ۷۷)نامه به اف. دوملا نوونهاوس، ” سوسیالیست های آگاهی بودند و نمی توانستند باشند

به کمون “می گوید:  ۶۵۸۶در ” لی در فرانسهجنگ داخ“سوی دیگر انگلس در درآمدی بر ویراست آلمانی تازۀ 

یعنی تجربۀ بزرگ کمون پاریس، با وجود ضعف ( ۴”. )پاریس بنگرید. کمون پاریس، دیکتاتوری پرولتاریا بود

های که مارکس و انگلس به آن اشاره می کنند، حاوی ویژگی ها و خصلت هایی بود که مبنای تعریف 

قرار گرفت و به همین جهت بررسی آن می تواند برای بحث حاضر مفید نزد این دو ” دیکتاتوری پرولتاریا“

 باشد.

شکل سیاسی ای که سرانجام کشف شد تا بتوان بر “در نظر مارکس، اهمیت و معنای کمون پاریس، یعنی 

در این است که برخلاف انقلاب ( 3)جنگ داخلی فرانسه، فصل ” پایۀ آن امر رهایی اقتصادی کار را پیش برد

ار عملی کل ابتک“پیشین، کمون آغاز به درهم کوبیدن دستگاه دولت و سپردن قدرت به مردم کرده است: های 

ش اکه شورای شهرداری” که تاکنون به دست دولت اعمال می شد، اکنون در دستان کمون قرار گرفته است
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طبقۀ  یندگان مورد تأییدطبعاً کارگران یا نما“از طریق حق رأی همگانی برگزیده می شود و اکثریت اعضایش 

کمون قرار بود مجموعه ای کارکننده و اجرایی، و نه فقط پارلمانی باشد، در عین حال هم اجرایی ”. “کارگرند

کمون خود را از قید پلیس آزاد کرد، ارتش دایمی را منکوب کرد و مردم مسلح را ”. گذار باشدو هم قانون

بازپرسان و قضات قرار بود برگزیده شوند، پاسخگو “ستگاه اداری، جایگزین آن ساخت. مانند بقیۀ کارمندان د

؛ و قرار شده بود به تمامی کارمندان دستگاه اداری، دستمزد کارگران پرداخت شود. ”و عزل کردنی باشند

قانون اساسی کمون، تمام نیروهایی را به پیکر اجتماعی بازگرداند که دستگاه ”چنین می گوید:مارکس هم

کوتاه سخن، (. 3)همان، فصل ” لت با تغذیه از جامعه و صد کردن حرکت آزادانۀ آن، جذب می کردطفیلی دو

مارکس کمون را کوششی می شمرد برای سپردن قدرت به طبقۀ کارگر و پدید آوردن حکومتی که حتی 

 (۸المقدور به دموکراسی مستقیم نزدیک باشد.)

تاریا، آن گونه که مارکس درنظر داشت، معنای دقیق آن است. از این جا برمی آید که غرض از دیکتاتوری پرول

به سخن دیگر، غرض مارکس از این مفهوم، نه فقط شکلی از رژیم بود که در آن پرولتاریا نوعی هژمونی 

اعمال می کرد که تاکنون بورژوازی اعمال کرده بود، آن هم با محول کردن وظیفۀ واقعی حکومت به دیگران، 

شکلی از حکومت بود، با طبقۀ کارگری که واقعاً حکومت داشت، و بسیاری از وظایفی را که چنین بلکه هم

تاکنون دولت اجرا می کرد، انجام می داد. این دیدگاه از دیکتاتوری پرولتاریا هم به عنوان شکلی از رژیم و 

تبر ر آستانۀ انقلاب اکلنین یافت که د” دولت و انقلاب“هم شکلی از حکومت، نیرومندترین جلوۀ خود را در 

 (.۱به قلم آمد و دقیقًا بر تفسیر مارکس از کمون پاریس استوار بود ) ۶۸۶۱

 می نویسد:” دیکتاتوری پرولتاریا“و ” دیکتاتوری“، در مورد ”دولت و انقلاب“لنین در 

ن دو مفهوم ای” مانیفست کمونیست“که ولی برخورد این دیکتاتوری با دموکراسی چگونه است؟ ما دیدیم » 

به دست آوردن “و ” تبدیل پرولتاریا به طبقۀ فرمانروا“دیگر قرار می دهد: را به طور ساده در کنار یک

بر پایۀ مجموعۀ نکاتی که در بالا بیان شد می توان با دقت بیشتری تعیین کرد که دموکراسی در ”. دموکراسی

 (۱« )کمونیسم چگونه تغییر کنددوران گذار از سرمایه داری به 

 او ادامه می دهد:
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دیکتاتوری پرولتاریا، یعنی متشکل شدن پیشاهنگ ستمکشان به صورت طبقۀ فرمانروا برای سرکوب » 

ستمگران، نمی تواند فقط به گسترش سادۀ دموکراسی محدود گردد. دیکتاتوری پرولتاریا همراه با گسترش 

ار دموکراسی برای تهی دستان، دموکراسی برای مردم خواهد بود، نه عظیم دموکراسی که برای نخستین ب

دموکراسی برای توانگران، با یک سلسله سلب آزادی از ستمگران، استثمارگران و سرمایه داران توأم خواهد 

 ابود. ما باید آن ها را سرکوب کنیم تا جامعۀ بشری از بند بردگی مزدی رهایی یابد، مقاومت آن ها را باید ب

اعمال قهر درهم شکست و بدیهی است هرجا که سرکوب و اعمال قهر هست، آزادی و دموکراسی نیست 

]…[ 

دموکراسی برای اکثریت عظیم مردم از یک طرف، و سرکوب قهرآمیز استثمارگران و کسانی که بر مردم ستم 

یرات دموکراسی در دوران چنین است تغی -روا می دارند، یعنی محروم کردن آنان از دموکراسی از طرف دیگر

 (۵« )گذار از سرمایه داری به کمونیسم.

بنابراین دیکتاتوری پرولتاریا، به عنوان ویژگی ماهوی دورۀ گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم و کمونیسم، 

تمرکز قدرت سیاسی در دست اکثریت جامعه، یعنی طبقۀ کارگر، است و این طبقه به واسطۀ دولت خود، مبارزه 

علیه عناصر باقی ماندۀ بورژوازی را به جلو می برد؛ و ضمناً با وجود چماق تکفیر سرمایه داری علیه مقولۀ 

، در این مسیر جبراً در جای لازم از قهر و خشونت انقلابی هم استفاده می کند. اما مسألۀ مهم اینست ”خشونت“

د، و نه از سوی اقلیتی که در قالب مثلًا که این دیکتاتوری، باید از سوی همان اکثریت جامعه اعمال شو

بوروکراسی حزبی جای آن ها را بگیرد و به نام آن ها، ولی بسته به منافع خود، تصمیم گیری نماید )موردی 

که به طور مشخص از سوی بوروکراسی استالینیستی در شوروی و مائوئیستی در چین صورت گرفت(. این 

مورد توجه ( ۶۸۶۵” )انقلاب روسیه“ا لوکزامبورگ در کتاب خود با نام همان نکتۀ به غایت مهمی است که رز

 قرار داد:

دموکراسی سوسیالیستی، همزمان با آغاز نابودی طبقۀ حاکم و آغاز ساختمان سوسیالیسم، شروع می شود. » 

 یاین دموکراسی از همان ابتدای تسخیر قدرت به دست حزب سوسیالیست آغاز می گردد و همان دیکتاتور

 پرولتاریا است.

بله، دیکتاتوری! اما این دیکتاتوری، طریقۀ کاربست دموکراسی، و نه محو آن را دربرمی گیرد؛ یعنی حملات 

یافته و مناسبات اقتصادی جامعۀ بورژوایی، که بدون آن یک گذار سوسیالیستی امان و مصمم به حقوق ریشهبی



 
2
1

 

فوذ نباید کار یک طبقه باشد و نه یک اقلیت کوچک صاحب نمی تواند تکمیل شود. اما این دیکتاتوری لزوماً

یعنی باید گام به گام از درون مشارکت فعالانۀ توده ها بیرون آید؛ باید تحت نفوذ مستقیم آن  -به اسم طبقه

ها و مشمول کنترل کل فعالیت عمومی باشد، باید از درون تعلیم و آموزش سیاسی رو به رشد توده های مردم 

 (۸« )برخیزد.

دیکتاتوری پرولتاریا، تحمیل ارادۀ بخش وسیع جامعه به اقلیتی است که پیش از انقلاب و دگرگونی 

سوسیالیستی، آن ها را تحت انقیاد خود داشته. ایجاد خفقان، و سرکوب هرگونه عقیدۀ مخالف، ارتباطی به ارادۀ 

ای ه پس از انقلاب پرولتری، خود را به جاست ک” اقلیت جدید“ندارد؛ بلکه برعکس نتیجۀ ارادۀ یک ” اکثریت“

این طبقه قرار می دهد، تا مغز استخوان بوروکرات می گردد، منافع و امتیازات خاص خود را پیدا می کند و 

 سازی های درونی، و حتی حذف فیزیکیناگزیر باید آن را به قیمت سرکوب، اتهام زنی، تسویه حساب و پاک

به قول (. ۶۱بنامد )” پرولتاریا“د و به دروغ تمامی این اقدامات را دیکتاتوری مدافعین حقیقی انقلاب حفظ کن

 تروتسکی:

وظایف واقعی دولت کارگری این نیست که به دور گردن اذهان عمومی، قلادۀ پلیسی بیندازد، بلکه برعکس » 

ولید جمله وسایل تید، مناینست که آن را از یوغ سرمایه آزاد کند. این کار تنها از طریق قراردادن وسایل تول

اطلاعات عمومی، در اختیار کل جامعه صورت می گیرد. موقعی که این قدم اساسی سوسیالیستی برداشته شد، 

باید به تمام تمایلات موجود در اذهان عمومی که علیه دیکتاتوری پرولتاریا دست به اسلحه نبرده اند، فرصت 

ین وظیفۀ دولت کارگری است که به تناسب تعداد اعضایشان، وسایل داد تا آزادانه عقاید خود را بیان کند. ا

 (۶۶« )فنی مورد لزوم مانند کاغذ، وسایل چاپ و حمل و نقل را در اختیارشان قرار دهد.

 پانوشت:

(1)http://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/letters/52_03_05-

ab.htm 

 ۶۴۸، ص. ۶3۵۶، ترجمۀ باقر پرهام، نشر مرکز، چاپ سوم، ”فرانسهنبردهای طبقاتی در “ک. مارکس، ( ۷)

 :33-3۷، نشر کارگری سوسیالیستی، صص. ”نقد برنامۀ گوتا“ک. مارکس، ف. انگلس، ( 3)

http://nashr.de/1/marx/gota/0.pdf 
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، ویراستاران: ”ییستفرهنگ نامۀ اندیشۀ مارکس“، مندرج در ”دیکتاتوری پرولتاریا“بند، به نقل از: رالف میلی( ۴)

، ۶3۵۵تام باتامور، وی. جی. کیرنن، رالف میلی بند، ترجمۀ اکبر معصوم بیگی، انتشارات بازتاب نگار، چاپ اول، 

 3۸۱ص.

 3۸۶-3۸۱همان، صص. ( ۸)

 3۸۶همان، ص. ( ۱)

، )چاپ سوم ، ترجمۀ محمد پورهرمزان و علی بیات، انتشارات حزب تودۀ ایران”دولت و انقلاب“و. ا. لنین، ( ۱)

 ۶۱۶، ص ۸، فصل (۶3۵۱

 ۶۱3همان، ص.( ۵)

(9)Rosa Luxemburg, “The Russian Revolution”, Chap 8: 

http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-

revolution/ch08.htm 

 به عنوان نمونه نگاه کنید به مطلب:( ۶۱)

 به قلم لئون تروتسکی( ۶۸3۱)ژانویۀ ” وروی: پاکسازی اخیرهزار نفر مخالف از حزب کمونیست ش ۷۱اخراج “

http://nashr.de/1/trot/exrj/0.pdf 

 :33-۷۴، صص. ۷۵از نشریۀ میلیتانت، شمارۀ ” محاکمات مسکو“و یا مقالۀ 

http://nashr.de/n/mt/m28.pdf 

 ۴-3 ، نشر کارگری سوسیالیستی، صص.”آزادی مطبوعات و طبقۀ کارگر“ل. تروتسکی، ( ۶۶)

http://nashr.de/1/trot/azai/0.pdf 
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 ، به کام حکومت های خودکامهسوسیالیسم نامبه 

 پال داماتو

ست، این نظام دیگر بی ربط شده ا چیستی و نوعِ  دربارۀ سؤالاین که بگوییم بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، 

 درست نیست.

 دیگر بر فراز سر جنبش سوسیالیستی نیست، ولی هنوز باید به این« سوسیالیسم شوروی» شوماگرچه سایۀ 

د سوسیالیستی بود یا فقط در اسم؟ آیا پیام واقعاً: ماهیت اتحاد شوروی چه بود؟ آیا که پرسش ها پاسخ بدهیم

 آغاز کرده بودند یا خیر؟ ۶۸۶۱اجتناب ناپذیر اقداماتی بود که انقلابیون روسیه در سال 

همین پرسش ها در مورد کشورهایی با ساختار مشابه هم صدق می کند؛ یعنی به عنوان مثال چین و کوبا. 

 آیا مارکسیسم یک دستگاه خواهد کرد کهاین که ما چه طور امروز به این پرسش ها پاسخ می دهیم، تعیین 

 یک اندیشۀ کهنه و ازکارافتاده.س فکری پویا برای کمک به تغییر جهان است یا بالعک

 حقوق اندک کارگران، دستمزدها با وجود پایین بودنآن هم  -جوامع این دفاع از مناسبات اجتماعی هر یک از

نها به تبه عنوان نوعی از مناسبات سوسیالیستی،  -حزب دولتی رسمی احزاب سیاسی به جز ممنوعیت همۀ و

 مسخره گرفتن سوسیالیسم است.

ز چپ برخی ا میانهنوز هم  -یم که تلو تلو خوران به سوی بازار حرکت کردذردیگر از چین بگ -مروزکوبای ا

 ختاریمجا لازم است بین دفاع از حقّ خود . همینمحسوب می شودها یک آلترناتیو در برابر سرمایه داری 

ایز اقتصادی و سیاسی کوبا یک تمکوبا در برابر تحریم ها و سایر حملات امریکا به این جزیره و دفاع از نظام 

 روشن قائل شویم.

صادقانه ترین توصیفات از انقلاب روسیه معترف اند که انقلاب اکتبر به رهبری یک حزب توده ای طبقۀ کارگر 

ت شورایی نقلاب، قدرروسیه را با خود داشت. این ا اکثریت طبقۀ کارگر و پشتیبانی صورت گرفت که حمایت

در  ، سربازان و ملواناننکارگرا شکل گرفتۀ یک دولت کارگری را بر مبنای شوراهای یعنی ؛را مستقر کرد

 فوریه خلق کرد. بانقلا جریان
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 ،دآغاز به محو شدن کردمکراسی  ؛اما دولت جدید کارگری به تدریج از نفس افتاد. بروکراسی، از نو ظاهر شد

 نیت و روکراتیک جدید بر خلاف خواستو یک فرایند تدریجی آغاز شد که نتیجۀ نهایی اش یک رژیم ب

 رین انقلاب بود.کمبت

 مشکل از کجا بود؟

عملی مطلق کمونیسم است، چرا که بدون آن، فرض نیروهای مولد، پیش تکامل »مارکس زمانی نوشته بود 

 «.عمومی می شود و این بدان معنا است که پلیدی های گذشته دوباره باید احیا شوند و احتیاج نیاز

با این  .یک امکان واقعی ایجاد کرده بود را برای تبدیل سوسیالیسم به شرایط مادّی وفور سرمایه داری جهانی

تر از همه در روسیه، به حدّی وجود نداشت که سوسیالیسم بتواند حال شرایط مادی نه در یک کشور واحد، کم

 -«پلیدی های کهنه»را ایجاد می کند که فراگیر، یعنی فقر، شرایطی  و احتیاج در انزوا ساخته شود. نیاز

حیا شوند. این ا برای تغییر جامعه هستند شفارغ از خواست کسانی که در تلا -ستم نابرابری، تقسیم طبقاتی و

 قرار گرفت.بلشویک ها  پیش روی ی ای است کههمان دوراه

بود، اما هیچ انقلاب موفقیت آمیزی اگرچه طبقۀ کارگر اروپا آرام و قرار نداشت و در برخی موارد حتی انقلابی 

، تهاجم «اسفیده»لابی ارتش ضدّ انق یورش. حکومت انقلابی با بشتابددر اروپا رخ نداد که به کمک روسیه 

 گی و قحطی و سقوط اقتصاد مواجه شد.خارجی، گرسن

گری ارو به کجنگ داخلی باعث تخلیۀ سریع جمعیت شهرهای اصلی روسیه و فروپاشی صنعت شد. بسیج 

شور، جوانه های ضعیف قدرت کارگری را که انقلاب ایجاد کرده بود، از بین برد. ضرورت بسیج خایر و منابع کذ

تناک، دمکراسی شورایی را شحلاب، همراه با محرومیت اقتصادی وتمام عیار برای نجات انق جنگِ  درنیروها 

ا جنگ داخلی شد، ام روزی انقلاب دریپ ثزین کرد که هرچند باعو آن را با یک ساختار دستوری جایگ مومعد

 انقلاب بود. فه شدن علت وجودی خودِاین به بهای خ

ت نداشتند. دس ردوسیالیستی بود. کارگران قدرت را چه نوع دولتی در روسیه برخاست؟ این دولت تنها در اسم س

جنگ داخلی به این معنی  با این حال سرمایه داران و زمینداران قدیم رفته بودند و شکست نظامی آن ها در

 بود که قرار نیست برگردند. دولت، تحت حاکمیت یک حزب واحد، مالک ابزار تولید بود.
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ی رکیت خصوصی و بازار در داخل روسیه، روسیه دیگر سرمایه دادلال کردند که به خاطر الغای مالبسیاری است

 .قرار داشت ینروسیه در مدار سرمایه داری جها نبود. با این حال

 ،را با تبعید کردن و کشتار اکثریت بلشویک ها، از جمله تروتسکی خود ۀ استالین قدرتروبروکراسی حاکم در د

نی یک طبقۀ حاکم جدید بود که ابزار تولید و قدرت دولتی را در کنترل و شتثبیت کرد. این بروکراسی به رو

 . *شت خود داشتمُ

برای تثبیت قدرت، وادار شد که روسیه  حاکم آزاد نبود که هر آن چه می خواهد انجام دهد. بلکه اسیِراما بروک

 طره قطرۀقطبقۀ کارگر و دهقانان و استفاده از  کشیدن شیرۀرا به رقیب نظامی غرب تبدیل کند. این به معنی 

 خت های نظامی روسیه بود.اسمازاد ثروت برای ایجاد زیر

عظیم را برای تحقق این هدف آغاز کرد. این حرکت  دولتی دوره ای از انباشت  ،ک جدیدطبقۀ حاکم بروکراتی

 هش روسیه به آنان تحمیل شده بود، علامت چرخبه سوی انباشت، که از سوی رقبای حکام جدید روسیه ب

 ی دولتی بود.رارمایه دسسوی 

ر چین کارگران هرگز قدرتی نگرفته بودند اگر در روسیه کارگران با انحطاط انقلاب قدرت را از دست دادند، د

 از دست بدهد. بخواهند که

قدرت دولتی را پس از یک جنگ طولانی چریکی قبضه کرد، اساساً از  ۶۸۴۸چین که سال « ارتش سرخ»

ه باشد، و تحت رهبری روشنفکران دِکلاسکه تقریباً کارگری در صفوف آن  بی آننان تشکیل شده بود، ادهق

 ارتش، به جای هرگونه طبقۀ اجتماعی، به منشأ قدرت انقلابی تبدیل شد. قرار داشت. 

خی رمائو از بکه هرچند  -، به هیچ وجه مارکسیستی نبود«مائو زدونگ»، حزبسیاست های رهبری اصلی 

همراه با  یدهقانپوپولیسم  در عوض ترکیبی از بلکه -ی مارکسیستی استفاده می کردمفاهیم ترمینولوژ

ابزار »، تقریباً کارگری در صفوف آنحضور بدون  ،. به گفتۀ مائو، این ارتش سرخ روستاییبود مناسیونالیس

 بود.« اصلی دیکتاتوری پرولتاریا

و  شآرامویق به ران را تشرگای، کمار بیانیه های رسشتمائو وارد شهرهای اصلی شد با ان زمانی که ارتش

ت چین استفاده از قدرت دولتی برای ایجاد وحدت ملی، ونیسمکاطاعات از دستورات کرد. اساساً هدف حزب 
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عنوان الگوی  به ۶۸3۱روسیۀ استالین در دهۀ  دنباله روی ازاصلاحات ارضی و توسعۀ صنعتی بود، آن هم با 

 «د تبلیغاتی و منضبط مدیریت و دولتبه نها»(، خمورّ)« نایجل هریس»گری، به بیان راخود. اتحادیه های ک

 تبدیل شدند.

تأکید داشت،  ولدمو این بود که استالین بر رشد اجتناب ناپذیر نیروهای مهم بین ایدئولوژی استالین و مائ تفاوت

 برای شکوه وترغیب می شدند که ید. مردم زدر دگرگونی جامعه تأکید می ور ادهراما مائو بر نقش قدرت ا

 افتخار دولت چین تا جایی که می توانند سخت کار کنند.

مانی که دولت سیاستی بود، ز ۶۸۸۵در سال « جهش بزرگ به جلو»ۀ این اراده گرایی مائو، نین نمومشهورتر

 شتولیدات آغاز کرد. تلا شترتایی برای برای گسون های روسممیلیون ها نفر از مردم در ک جرا برای بسی

 ختلالاتامنجر به فروپاشی صنعت و وس داشت و ن موانع عینی رشد سریع، تأثیر معکبرای پشت سر گذاشت

 یم اقتصادی داشت.ظع

ۀ تری به سرمایاز یک اقتصاد سرمایه داری دولتی به اقتصادی که آزادی عمل بیش ۶۸۱۱گذار چین از دهۀ 

، نه نشان دهندۀ گذار از سوسیالیسم به سرمایه داری، بلکه بیانگر تکامل سرمایه داری از یک خصوصی می داد

 دیگر بود.شکل به شکل 

کوبا، مانند انقلاب مائو، منجر به سرنگونی رژیم دیکتاتوری به دست یک ارتش چریکی شد.  ۶۸۸۸انقلاب 

 شمار اعضای مائو صدها هزار نفر عضو داشت، در حالی که« ارتش سرخ»ترین تفاوت در این بود که مهم

می رسید. درست مانند مورد چین، کارگران نقش قابل توجهی در  نفرهزار  ۷ارتش فیدل کاسترو حداکثر به 

یدند، برای قبضه کردن قدرت سر رس« یرا مائستراسی»انقلاب کوبا ایفا نکردند. در عوض چریک ها بودند که از 

 آن هم نه به اسم سوسیالیسم )که بعداً مطرح شد(، بلکه با ایده آل های ناسیونالیستی و پوپولیستی.

لاب بابت اصلاحات ارضی، نظام آموزشی و اقتصادی بسیار محبوب بود، اما توده های کوبایی نه انقلاب این انق

را انجام دادند و نه دولت برخاسته از آن را ساختند. برای فیدل، سازمان های توده ای که پس از تسخیر قدرت 

رگان های مبارزۀ توده ای و شکل گرفتند، نقش منبر و مجرایی برای سیاست های او را داشتند و نه ا

 خودسازماندهی.
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، وظایف تعیین شدۀ حکومت را، چه همتاتوده ها با شور و شوق و انضباط بی »همان طور که چه گوارا نوشت، 

 دست دردر حوزۀ اقتصاد و چه در حوزه های فرهنگ، دفاع، ورزش و غیره، انجام می دهد. ابتکار عمل عموماً 

 «.ست، سپس به مردم توضیح داده می شود تا از آنِ خود کنندفیدل یا رهبری انقلابی ا

درهم شکستند  ۶۸۱۶در سال  به رهبری امریکا را« ها خلیج خوک»تنها پس از این که نیروهای فیدل تهاجم 

ومت و سیاست های ضدّ انقلابی روزافزون امریکا او را وادار کرد که کنترل اقتصاد را از سرمایه داران و خص

 د.اعلام کر« سوسیالیستی»ل انقلاب را دیفصم گرفته و به مدار روسیه نزدیک شود، اتخی مایکوب

د می نویسد که چریک ها معتق« نایجل هریس»ه گرایانه بودند. دکاسترو و گوارا همانند مائو ارا سیاست های

ایط می این شرمبارزۀ مسلحانه شرایط عینی را برای کسب قدرت ایجاد می کند و به بیان کاسترو، »بودند 

ایجاد شوند، اگر بتوان بین چهار تا هفت چریک جان  "اکثریت عظیم کشورهای امریکای لاتین"توانند در 

 «.یافتبرکف را 

 یت آمیز بود، منتها فقط در کوبا.موفقدر کوبا الگوی جنگ چریکی 

یت معنی حاکبه م« پرولتاریادیکتاتوری »این الگو فرسنگ ها با سیاست مارکس و انگلس که اعتقاد داشتند 

 طبقۀ کارگر است و نه دیکتاتوری یک اقلیت، فاصله داشت.

ت برای توده بود انقلاب را یک اقلی د، سوسیالیست فرانسوی که معتق«آگوست بلانکی»انگلس در نقد خود به 

ک به انقلابی کوچیان یک اقلیت طغرا می توان با  از این فرض بلانکی که هر انقلاب»ها خواهد آورد، نوشت: 

 نتیجه می شود. ماجراجویی یک دیکتاتوری پس از موفقیت این ضرورتِ فی نفسهارمغان آورد، 

کوچکی  طبقۀ انقلابی، پرولتاریا، بلکه دیکتاتوری اقلیت یکاین البته یک دیکتاتوری است، اما نه دیکتاتوری 

 «.ستند فرد سازمان یافته ای یک یا چکتاتوریجام داده و خود سابقاً تحت دکه انقلاب را ان

ژی انقلاب های چین و کوبا و همین طور استالین جالب توجه به نظر می رسد، این است وآن چه دربارۀ ایدئول

بین  جنبش یک که اصول اولیۀ مارکسیسم را وارونه می کنند. برای مارکسیسم، سوسیالیسم تنها به عنوان

 طبقۀ کارگر می تواند پیروز شود. هیچ سوسیالیسمی در یک کشور امکان پذیر نیست. المللی
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 مائو بود، بنیان سیاست چه، کاسترو و« سوسیالیسم در یک کشور»ل شعار پیش قراو استالینهمان طور که 

قۀ کارگر ب. برای مارکسیسم، سوسیالیسم تنها از طریق خودرهایی طبود بیش و پیش از هر چیز، توسعۀ ملی نیز

 و توده های تحت ستم قابل تحقق است.

 تحولات کانونبقۀ کارگر در بهترین حالت یک نقش منفعل داشت، در حالی که طدر انقلاب های چین و کوبا 

در دست ارتش هایی بود که به اسم طبقۀ کارگر عمل می کردند، طبقۀ کارگری که خود هیچ لحظه ای هرگز 

 آن را به دست گرفت. نه ر کرد ونه هرگز قدرت دولتی را تسخی

با هدف تضمین این است که  اتی و گذرقیک هیئت مو -دمکراسی مسلح -ارگریدر مارکسیسم، دولت ک

ات زتمای الغایبه محض هدف دولت این است که طبقات حاکم قدیم نمی توانند قدرت با بازپس گیرند. 

 ته شود.سطبقاتی، بازنش

الهام گرفته از آن، دولت به طور مداوم تقویت می شود. « سوسیالیسم»ین، و نسخه های ملی لدر روسیۀ استا

 وامع ملغا نشده اند.ین است که طبقات اجتماعی در این جادر نتیجه وجود کلّ قدرت، اثبات غیرمستقیم 

و تبدیل « یسرمایه داری دولت»* تحلیل ساختار جامعۀ شوروی پس از تثبیت استالینیسم به عنوان نوعی 

و مالک ابزار تولید، نظریه ای است که البته تناقضات خود را دارد « طبقۀ اجتماعی»بروکراسی حاکم به یک 

تر از هر چیز نتایج سیاسی حاصل از این تئوری اهمیت دارد که این نیز با و مورد توافق من نیز نیست. مهم

سرمایه »کنجکاوی تاریخی قابل بررسی است. تئوری تر از جنبۀ فروپاشی شوروی بلاموضوع شده و امروز بیش

و نقد آن، یک بحث مجزا و طولانی را می طلبد، با این حال چون موضوع مرکزی این مطلب « داری دولتی

 مترجم -و این بحث را به آینده موکول کرد نیست، مقدمتًا می توان از آن گذشت
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 دیدگاه مارکسیستی نسبت به دولت

 پال داماتو

ضدّیت با قدرت دولتی به پیش از آنارشیسم برمی گردد، اما در حال حاضر ایدۀ یک سابقۀ موضوع اگرچه 

می شود. برعکس، تقریباً همه، باز هم به  نسبت دادهآنارشیسم  هاً بمنحصر اشتباهجامعۀ عاری از دولت به 

تقویت دولت  ر از آن،فراتو حتی  ،عنی ایدۀ مالکیت دولتی بر اقتصادی ،، متفق القول هستند که مارکسیسماشتباه

 تمام کردن کار آن(. )به عوضِ

 احزاب رفرمیست سوسیال دمکرات پسدرون گرا است، ابتدا از این برداشت خطا که مارکسیسم به نوعی دولت

 یدولت ال نهادهایکه اعتقاد داشتند مسیر سوسیالیسم از خل د، احزابیممی آبیرون از مرگ مارکس و انگلس 

می رسیم صورت ت این ، سوسیالیسم را بهمتقرن بیس اوایل موجود می گذرد. به طور اخص، سوسیال دمکراسیِ

ی یک های انتخاباتی برای اجرا پیروزی با کسب اکثریت در نهادهای نمایندگی دولت و بعد استفاده از که کرد

 تولید را کاملاً اجتماعی کرد. ابزار نهایتاً می توان رشته رفرم های اجتماعی،

 مه چنین نسخه ای از سوسیال رفرمیسک ندکه بی اعتباری خود را در عمل با این واقعیت نشان داد -این ایده ها

 به مارکس نسبت داده شد. تبه نادرس -و نه دگرگونی آن دارد با سرمایه داری طباق خودتمایل به ان

ارۀ عقاید اصلی مارکس و انگلس درب ،لنین، انقلابی روس طی آن، که مدت رخ دادیک وقفۀ انقلابی کوتاه اما 

دولت را از فراموشی نجات داد؛ این که دولت، ابزار ستم طبقاتی است، و از این رو، طبقۀ کارگر نمی تواند برای 

ای جدید و ارگان ه« خُرد شود»وقتی لنین استدلال کرد که دولت می بایست تغییر جامعه از آن استفاده کند. 

 ردند.کتمایلات آنارشیستی  بهد، همتایان انقلابی اش او را متهم نبنا شو شدمکراسی کارگری بر ویرانه های

انقلاب و محاصره اش از سوی قدرت های متخاصم،  فرایندی که به محض انزوای) ط انقلاب روسیهانحطا

نوان دولتی کردن ه عب قلاب، باری دیگر مفهوم سوسیالیسمو ظهور استالینیسم بر ویرانه های ان (یزناپذیر بودگر

 جا انداخت.اقتصاد را 

نجام بگیرد، قبالش ات، و بنابراین آن چه باید در لم برداشت های متفاوتی نسبت به دویسشمارکسیسم و آنار

آنارشیست ها از این  :دولت هستند عاری ازیست ها و هم مارکسیست ها در جستجوی جامعۀ ش. هم آناردارند
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و مارکسیست ها از این جهت که دولت، به عنوان  ؛می بینند در دولت ستم و استثمار را کلجهت که ریشۀ 

  خود زوال پیدا کند. ابزار حفظ حاکمیت طبقاتی، باید با میرایی حاکمیت طبقاتی،

مارکس دورۀ مهیایی دربارۀ باکونین، یک آنارشیست ایتال به انگلس این تفاوت را به خوبی در نامه ایفردریش 

 و انگلس، تشریح کرد:

 و داران سرمایه میان طبقاتی تضاد رو این از و سرمایه دارد...او را خودش غریب و عجیب تئوری باکونین»

 و گیرد مین درنظر شود املغ باید که شرارتی اصلی منشأ ه،برخاست اجتماعی تکامل درون از که را مزدبگیران

 شر اصلی منشأ را دولت او عوض در .است نهفته حقیقت همین در نخست وهلۀ در هم او تئوری اصلی نکتۀ

  .گیرد می درنظر

 سازمانی زا بیش چیزی دولتی قدرت که کنند می حمایت را ما ایدۀ این دموکرات سوسیال کارگران عظیم تودۀ

 دیده تدارک شاناجتماعی امتیازات حفظ منظور به و خود برای داران سرمایه و داران زمین حاکم، طبقات که

 به نهات دار سرمایه و کرده، خلق را سرمایه که است دولت این که دارد اصرار باکونین حال این با نیست؛ اند،

  .دارد اختیار در را خود سرمایۀ ،دولت لطف

 خود ارید سرمایه سپس تا شود نابود باید که است دولت چیز هر از پیش است، اصلی شرّ دولت، بنابراین

 ودمعد اقلیتی به تولید ابزار کلیۀ اختصاص و سرمایه :که است این بر ما اعتقاد عکس به .شود جهنم رهسپار

 «کند سقوط خود دولت رهگذر این از تا کنید نابود را

یعنی ا }آن ه»کرد. باکونین می نویسد می ین دو آموزه را بد تعبیر نوشته های باکونین تفاوت های میان ا

رمانان و قه ،مارکس و پیروانش{ قدرت دولتی را می پرستند، و الزاماً پیامبران انضباط سیاسی و اجتماعی

ه قدرت دولتی هایی بودند ک«سوسیالیست»بدون شک «. که از بالا به پایین استقرار می یابد هستند نظامی

 ، اما نه مارکس و نه انگلس در زمرۀ این افراد نبودند.را می پرستیدند بالا به پاییناز و کنترل 

عادل را که مالکیت دولتی م ، به وضوح این ایده«تخیلی و علمی سوسیالیسم»در جزوۀ خود با عنوان انگلس 

 رد کرد: ،سم استیلسوسیا
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صنعت تنباکو از طرف دولت، اقدامی سوسیالیستی است، پس در آن صورت ناپلئون و قطعاً اگر قبضه کردن »

 «مترنیخ هم باید در بین بنیانگذاران سوسیالیسم شمرده شوند

مارکس و انگلس مخالف این ایده بودند که انقلاب ها می توانند به دست اقلیتی به جای طبقۀ کارگر صورت 

 بگیرند.

 در حکم ۀ کارگرطبق به نقد کشید، چون برای او ، سوسیالیست آلمانی را«فردیناند لاسال»مثلاً مارکس سیاست 

الا پیروانش سوسیالیسم را از ب همراه باپس از این  تا به قدرت برسد، کردکه کمک می  سیاهی لشکری بود

 کند.پیاده 

ودِ ما دن عباراتی که از خبا انداختن بادی به غبغب، با بذل و بخشش کر»مارکس شکایت می کند که لاسال 

، در مجموع طوری رفتار می کند که گویی دیکتاتور آتی کارگران است. او مشکل کارمزدی است به عاریه گرفته

 دست حق رأی همگانیحل می کند. یعنی، کارگران باید برای  "آب خوردن"چون در برابر سرمایه را هم

رستند. سپس  به مجلس بف "به شمشیر آختۀ علم مسلح اند"به تبلیغ و ترویج بزنند، بعد کسانی را که مثل او 

و این نهادها پس از  برپا می کننداختصاص می دهد،  دولترا با سرمایه ای که  انآن ها کارخانه های کارگر

 «.اندی به کل کشور گسترش می یابند

را تحسین کردند، اما منتقد سیاست های این  «آگوست بلانکی»امت و ایثار مارکس و انگلس هر چند شه

 یک اقلیت کوچک، با سازماندهی خوب... می تواند»انقلابی فرانسوی بودند که، به قول انگلس، اعتقاد داشت 

 .«درا به سرانجام رسان ... و ...یک انقلاب پیروزمندانهبه دنبال خود بکشدتودۀ مردم را 

ّل طبقۀ ریِ نه کدیکتاتو»ت نیز به باد نقد می گیرد که آن ها به دنبال هبلانکیست ها را از این جاتگلس 

ت دیکتاتوری بقاً تحاانقلابی، پرولتاریا، که دیکتاتوری اقلیت کوچکی هستند که انقلاب را انجام داده و خود س

 «.دانیک یا چند فرد سازمان یافته 

ن اهاخومارکسیسم متعارف آنارشیستی به مارکسیسم این است که این نکتۀ آخر مهم است، چون نقد 

نی، پرمعدش از این واژۀ وصمقاین است که  ،روشن می کند در این جا آن چه انگلساما  ؛است« دیکتاتوری»

 یت اکثریت )طبقۀ کارگر( بر استثمارگران سابق آن )اقلیت( است.حاکمیت یک اقلیت نیست، بلکه حاکم
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نقلاب. دولت مقتدر است، حتی پس از انوعی فع به ناستدلالی  می کند که این هنوز ادعایک آنارشیست احتمالاً 

 هم خواهد داشت.و البته حق 

توریتۀ بی حساب و کتاب و تمامی اشکال ابه باید شیست ها و سوسیالیست ها هر دو موافق اند که ما رآنا

هر پایان مُ ،به کار گرفته می شوند جامعه ری و ستم درباستثمار، نابرااتوریته که برای حفظ مناسبات جاری 

 ، این توافق شروع به پاشیدن می کند.اما اگر از این فراتر برویم. بزنیم

 نوشت: ،«دربارۀ اتوریته» ،انگلس در مقالۀ خود

تیجۀ اتوریتۀ سیاسی، در نتمامی سوسیالیست ها در این مورد هم عقیده هستند که دولت سیاسی، و همراه آن »

خصلت سیاسی خود را از دست می  ،یعنی عملکردهای عمومی جتماعی پیشِ رو ناپدید خواهند شد؛انقلاب ا

نظارت بر منافع حقیقی جامعه تبدیل خواهند شد. اما مخالفین اتوریته،  برای دهند و به عملکردهای سادۀ اداری

اشند، آن نابود شده ب به وجود آورندۀخواهان این هستند که دولت سیاسی، حتی پیش از آن که شرایط اجتماعی 

 «.به یک ضربه ملغا شود

را که ف، خواهان اتوریته هستند، چبندی کرد که انقلاب ها، بنا به تعریجمع را بحث خود ن استدلالیاانگلس با 

ت بر دیگری )اقلیشان عمال اراده را برای اِ و توده های تحت استثمار( ندیدگابخشی از جامعه )اکثریت ستم

لابی قدرت انق قرار باشد اگر . بنابراین این سؤال مطرح می شود:دهند( دخالت می ناشانرااستثمارگران و هواد

 بازگشت نظام قدیم سر باز بزند، چگونهبه منظور جلوگیری از  ،، یعنی دولتقدرت جدیدجدید از ایجاد یک 

 تواند ساخته شود؟ یک جامعۀ جدید می

 لنین مسأله را این طور طرح کرد:

درمورد مسألۀ الغای دولت به عنوان یک هدف، ما هیچ اختلافی با آنارشیست ها نداریم. ما می گوییم برای »

ابزارها، وسایل و روش های قدرت دولتی در برابر استثمارگران به طور موقت  یدن به این هدف، باید ازسر

 «.تضروری اس ت ستم، موقتاً برای نابودی طبقاتاستفاده کرد؛ درست همان طور که دیکتاتوری طبقۀ تح

 ۷۱۱۸مارس  ۱
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 ویژگی های دولت کارگری

 ، پرسش مهم زیر را مطرح کرده اند: «مباحثات مارکسیستی»یکی از مخاطبین گرامی صفحۀ 

. پس  ی دهدمکند و این نوع از مالکیت را به دولت  نید که مارکسیسم مالکیت بر ابزار تولید را منع میاد می»

اسی دولت اقتدار سی ،کند و طبق نظر مارکس با اقتدار اقتصادی ین شرایط دولت اقتدار اقتصادی پیدا میبا ا

ولت از این استفاده دء توانیم از سو چگونه می ،ب اگر ما این اقتدار سیاسی را بپذیریموخ شود. هم تثبیت می

اب کارگری و یکی از راه ها اعتص .دید نیایدمسایلی مثل دوران استالینیزم پ نوع اقتدار جلوگیری کنیم که مثلاً 

 «ی هم برای ایجاد تعادل بین مردم و دولت سوسیالیسم وجود دارد؟رطبقه کارگر هست. آیا راه های دیگ

 اعضای صفحه می توانند در قسمت نظرات، به تبادل نظر در این مورد بپردازند.

*** 

 آرام نوبخت

. به نظر من جوانب مهمی در این سؤال وجود دارد که سعی می دوست گرامی، ممنون از این طرح این پرسش

کنم به طور فشرده به آن ها بپردازم، و بعد چنان چه تمایل داشتید و نیاز بود، با تفصیل بیشتری در مورد 

جزئیات آن، بحث را ادامه بدهیم. البته مقدمتاً باید بگویم که آن چه منع می کنیم، نه مالکیت به طور اعم، 

را حفظ می  «مالکیت»بر ابزار تولید است. در واقع خود نظام سرمایه داری شکلی از « خصوصی»ه مالکیت بلک

درصد جامعه لازمه و پیش شرط آن است. بنابراین راهی جز الغای مالکیت خصوصی  ۸۸« عدم مالکیت»کند که 

بتدا جا بسیاری ضروری است که ا بر ابزار تولید و اجتماعی کردن آن نیست. از این موضوع که بگذریم، در این

 برای طبقۀ کارگر پس از تسخیر قدرت« دولت»آغاز کنیم و سپس به ضرورت تشکیل « دولت»از خودِ مفهوم 

و « دولتی مالکیت»و تفاوت آن با اشکال پیشین دولت برسیم؛ پس از این می توان اختلاف مهمی را که میان 

 نهایتًا به پاسخ مشخص سؤال شما رسید.  وجود دارد، باز کرد، و« مالکیت اجتماعی»

دولت در واقع نهادی است که جامعه برای نظارت و کنترل بر سازوکار روزمرۀ حیات اجتماعی خلق می کند؛ 

ه در جامعه، بلک« منافع عمومی»و حافظ « خنثی»منتها برخلاف آن چه تبلیغ می کنند، این دولت نه نهادی 

همان طبقه است، و در نتیجه به این اعتبار تمامًا طبقاتی  «منافع خاص»خدمت طبقۀ حاکم و تثبیت سلطۀ 
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است. به طور کلی از نظر تاریخی وجود سازوکار دولت، رابطۀ بسیار نزدیک و تنگاتنگی با وجود تضادهای 

اعی تضادهای اجتم و جریان داشتن یعنی وجود چیزی به نام دولت، سندی است که باقی بودن ؛اجتماعی دارد

 اثبات می کند.را 

قدرت را به دست می گیرد که جامعه هنوز نمی توانسته بدون حضور دولت  درست در مقطعیطبقۀ کارگر هم 

 ،منتفی نخواهد شد )اما این دولت ویژه« دولت»عمل کند، بنابراین واضح است که پس از انقلاب هم نیاز به 

به آن خواهم  این موردی است که در ادامه خصوصیاتی دارد که آن را با اشکال سابق متمایز می کند و

 پرداخت(.

تحت شرایط ویژه ای صورت می گیرد که با تسخیر قدرت به دست سایر طبقات  ،قدرت گیری طبقۀ کارگر

گذشته،  تامتفاوت است. در واقع کل مسیر تاریخ این را اثبات می کند که در انقلاب از اساس اجتماعی در گذشته

و معنوی را به دست  «قدرت اقتصادی»آورد، پیش از آن نقداً می را به چنگ  «سیقدرت سیا»طبقه ای که 

ن ها آ «قدرت سیاسی» کسب یک طبقۀ اجتماعی، زمینه را برای «قدرت اقتصادی»وجود آورده بود. در واقع 

 وزیرپی وجود ندارد که نشان دهد طبقه ای اجتماعی )البته تا پیش از تاریخی هم مهیا کرد. حتی یک مثال

 سیاسی بوده باشد.قدرت  قادر به کسباقتصادی و مادی،  با وجود پایگاه ضعیف(، ۶۸۶۱انقلاب اکتبر 

تین انقلاب به نخسبرخلاف انقلابات پیشین سایر لایه های اجتماعی، ست ا منتها برای طبقۀ کارگری که قرار

را کسب « یسیاس»ناگزیر ابتدا باید قدرت  آگاهانه و بابرنامه دست بزند، این رابطه وارونه است؛ به این معنا که

تین نخس «انقلاب سیاسی»را پیدا کند. به طور خلاصه، « اقتصادی»کند، تا پس از آن امکان اعمال قدرت 

، یوند بخوردپونی جامعه بر اساس برنامۀ سوسیالیستی گو دگر« اب اجتماعیلانق» به شاید بتوانداست که  یگام

 ولی عکس آن بی معناست.

طبقۀ کارگر، در کلیت خود، به عنوان یک طبقه در نظام سرمایه داری، شدیداً تحت سرکوب قرار  یک سواز 

 ابدبی ل بروزااجازه نمی دهد که توان بالقوه و ظرفیت های خلاقۀ آن مج اصولاً دارد و مناسبات سرمایه داری

وزانه ر فرسایشی ا ده ساعت کارت، نه یشه سیستمی که افراد را بهواضح است  ؛مل و رشد(ا)چه رسد به تک

از این جهت قدرت طبقۀ  باقی نمی گذارد.، فرصتی برای رشد توانمندی های ذهنی و روحی وادار می کند

کارگر پس از تسخیر قدرت، بسیار آسیب پذیر است. به این معنا که طبقۀ کارگر با وجود هزینه های مبارزاتی 
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اعی رو به اجتم-فقدان دانش و شناخت لازم برای دگرگونی اقتصادیبسیار زیاد، زمانی که به قدرت رسید، با 

باید فرابگیرد. درحالی که در کل دورۀ پیش از تسخیر قدرت،  از این زمان به بعد ی که تازهنشرو می شود؛ دا

 این بورژوازی بوده که عملًا انحصار آموزش را در دست داشته و متناسب با نیازهای خود لایه ای از اساتید،

ستند ه عناصریکارگزاران رده بالا، تکنسین ها و مهندسین بسیار ماهر و نظایر آن را به وجود آورده؛ و این ها 

 و خود به جایشان قرار بگیرد. جایگزین کند با یک چرخش که طبقۀ کارگر نمی تواند یک شبه

ه داری ند دولت سرمایطبقۀ کارگر به محض کسب قدرت سیاسی، مشاهده می کند که نمی توااز سوی دیگر، 

ر و آماده حاض)با تمام ارگان های قضایی، مجریه، مقننه، و ارتش، اطلاعات، پلیس و دستگاه سرکوب( سابق را 

تحویل بگیرد و آن را بسته به نیازها و اهداف خود استفاده کند. در این جا از بورژوازی بزرگ به عنوان صاحبان 

 هایشان هم خلع کند؛ بلکه ناگزیر«آموخته»یا « مغز»از  را می تواند آن هاخلع ید می کند، اما ن« ابزار تولید»

باشد، استفاده کند. در این جاست که  شده هاز دانش آن ها هم دست کم تا زمانی که خود آماد لآناست ا

پیش می آید. چرا که در غیر این صورت، قدرت  از سوی طبقۀ کارگر و تعیین خطوط قرمز« نظارت»ضرورت 

ال عمهمان بورژوازی سابق واگذار می شود، و این یعنی تحمیل یک شکست و عقب گرد. منتها اِ هداً بمجد

 آن بی معنا است.لازم « ابزار»بدون و تعیین چارچوب کلی،  نظارت

دگی های تحولات انقلابی(، بیانگیر یک ضرورت است و آن این یتمام این مشکلات )یا بهتر است بگویم پیچ

می  را علیه اقلیت سابقی که «قدرت دولتی»و اکثریت جامعه ناگزیر باید برای حفظ خود،  رکه طبقۀ کارگ

ۀ مورد اشاره است. طبق« ابزار»، و این همان خواهد آن را به یک باره یا به تدریج سرنگون کند، به کار ببندد

گذار از سرمایه داری به بنابراین طی دورۀ  کارگر دولت سابق را به کل می کوبد، و نهادی جدید می سازد.

برای حفظ قدرت سیاسی و اهرم های اساسی و حیاتی اقتصادی، اجتناب  دولتسمت سوسیالیزم، وجود این 

ته وت از دولت های گذشایک خصلت ویژه و کاملاً متف« دولت»ناپذیر است. اما همین جا می توان دید که این 

و  هستهم دولت  ،ارد. دولت کارگری، همزمان و در آن واحد)اعم از بورژوایی، فئودالی، برده داری و غیره( د

هم نیست. این دولتی است که به محض متولد شدن، آغاز به اضمحلال می کند تا زمانی که به طور کامل 

ر قالب دمحو شود. هدف انقلاب سوسیالیستی، محو تضادهای طبقاتی اجتماعی است، و همین تضادهاست که 

تخاصمات میان آن ها، به معنای مرگ  نتیجتاً . پس اضمحلال طبقات اجتماعی ودشومی  نهاد دولت متجلی

 دولت خواهد بود.
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 ، در تمایز با سایر دولت ها، دست کم از سه شرط کلی و حیاتی پیروی می کند:«دولت کارگری»

فکری و  ارتقسیم کرفع شکاف و تمایز میان قوای مجریه و مقننه: در واقع کلّ جامعۀ طبقاتی فعلی بر  -۶

دو، بنا شده، در نتیجه، آن نوع دموکراسی که به بهترین شکل می تواند ضامن  اینیدی، و تمایز شدید میان 

تداوم و حفظ جامعۀ طبقاتی باشد، جدایی و تفکیک میان قدرت قانون گذاری و قدرت اجرایی است: یعنی یک 

  .را کندطبقه، تصمیم می گیرد، در حالی که طبقۀ دیگر باید آن را اج

ران احق عزل و نصب مقامات: این فقط نمایندگان شوراها نیستند که باید انتخاب گردند؛ بلکه قضات، کارگز -۷

، مدیران و غیره همگی باید هر لحظه پاسخگو، و قابل عزل و پرورش رده بالا، افسران ارتش، مسئولین آموزش

ز ائمی، گسترده، شفاف و دمکراتیک از پایین، یعنی اباشند. بنابراین نظارت د ی عمومیو نصب با اتکا به آرا

سوی شوراها، بر عملکرد تمامی مسئولین دولت باید ممکن شود و از این طریق تمایز میان کسانی که از قدرت 

دولتی برخوردارند و کسانی که به نام آن ها این قدرت اعمال می شود، از میان برود. این جا است که ضرورت 

قامات منتخب برای جلوگیری از حفظ افراد معین در حوزه های مختلف قدرت و رشد بوروکراسی، تغییر دائمی م

فوق العاده ضروری می شود. آن چه دولت انجام می دهد، باید هر چه بیش تر در چشم انداز بلندمدت به وسیلۀ 

 توده های مردم صورت بگیرد.

ه مجری-کارگزاران، نمایندگان و اعضای قوۀ مقننهمحدودیت دستمزد مقامات عالی: هیچ یک از مقامات،  -3

این تنها روش صحیح و کارا برای جلوگیری از ورود  ؛نباید دستمزدی بالاتر از یک کارگر ماهر دریافت کنند

، در حوزه های مختلف قدرت لانه می کنند و عملاً به شکل «دولتی»افرادی است که به دنبال مقام های 

 د می کنند.انگلی به بهای جامعه رش

 نامید(، در این جا روشن می« شِبه دولت»می توان یک  یبنابراین ویژگی های دولت کارگری )که به درست

شود؛ دولت کارگری، نخستین دولتی است که به محض زایش، اضمحلال خود را آغاز می کند؛ ساز وبرگ آن 

د؛ یازات مادی بوروکراتیک برخوردار نیستناز کسانی تشکیل می شود که در ارتباط با تودۀ مردم جامعه، از امت

اه جامعه صورت می گیرد که مرتباً جایگ ی درن هر چه بیش تر به وسیلۀ اعضایآدولتی که نقش و عملکردهای 

در  ودخ گروه، نمی تواند با تثبیت یکخود را در بخش های مختلف با یک دیگر عوض می کنند؛ بنابراین 

ت جامعه انجام دهد و منافع و امتیازات اخص خود را به کل جامعه دیکته نماید. قدرت، فعالیتی را جدا از اکثری
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، همراه با محو شدن طبقات اجتماعی، تضادهای اجتماعی، قانون ارزش، پول، بازار و تولید کالایی «دولت»این 

تی مدیری-و ... محو می شود. این محو شدن دولت را باید به معنای رشد تدریجی خودگردانی و خود

تولیدکنندگان و شهروندان درک کرد، آن هم تا زمانی که نهایتاً کل جامعه در قالب کمون های خودگردان 

 یم شده و سازمان بیابد.نظمصرف کننده، ت-تولیدکننده

در سه  «دورۀ گذار»اما آن چه به عنوان ویژگی های ضروری یک دولت کارگری و تضمین سلامت آن طی 

 سرعت و قلمرو برنامه ریزیاً به تصمیمات و ارادۀ جمعی ارتباط داشت. در حالی که مورد فوق گفته شد، عموم

اسی، سازمان های سی «تصمیمات اختیاری»و دگرگونی های مرتبط با دورۀ گذار در تحلیل نهایی نه فقط به 

ر دهم بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر دولت کارگری به خصوص  «شرایط عینی غیراختیاری»بلکه به 

کشوری عقب مانده ایزوله باشد، به ناگزیر با مشکل بزرگ فقدان صنعتی شدن رو به رو می شود؛ چرا که 

لازم برای جهش صنعتی رو به جلو، به شکل دمکراتیک و کاملاً با اتکا به ذخایر و توان کار  «انباشت اولیۀ»

 ابسرمایه داری، دیگر  از سوی حریمخود کشور، بدون بهره مندی از قابلیت های اقتصاد جهانی در وضعیت ت

در صورت تداوم چنین شرایطی، زمینه برای رشد یک لایۀ بوروکراتیک و  .ارادۀ صِرف امکان پذیر نخواهد بود

 ؛و به جای اکثریت جامعه اعمال می کند« بالا»صاحب امتیاز فراهم می شود که تصمیمات و برنامه ریزی را از 

ه نیروی کار جامعه را به بی رحمان تنگناهای عینی موجود فرار کرد، مگر آن کهدر چنین شرایطی نمی توان از 

لاف روح چنین اقدامی خ یم کهترین شکل ممکن )مانند اردوگاه های کار اجباری دورۀ استالینیزم( به کار بگیر

 .دولت کارگری و در تقابل با دمکراسی کارگری است

نها در آغاز می شود، ولی ت« ملی»ید فراموش کرد که انقلاب در سطح بنابراین این نکتۀ فوق العاده مهم را نبا

ام سرمایه چرا که خود نظفرماسیون سوسیالیزم( می رسد.  استقرار )یعنی ۀ خودبه نتیج« بین المللی»سطح 

داری خصلت جهانی دارد، بنابراین انقلاب اجتماعی برای سرنگونی آن هم فقط می تواند ابعاد جهانی، و نه 

هر حرکت جدید به سمت محو تضادهای اجتماعی و دولت، به سمت خودمدیریتی در جامعه،  ، داشته باشد.ملی

به سطح بالاتری از نیروهای مولد و فرهنگ نیاز خواهد داشت، و رشد نیروهای مولد در سطح هر کشور، کاملاً 

اریا سوسیالیزم، تحت دیکتاتوری پرولت به این اعتبار، دورۀ گذار از سرمایه داری به وابسته به جهان خواهد بود.

 و دولت کارگری، خود ارتباط تنگاتنگی با انقلاب جهانی قرار دارد.
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ع یعنی در واق) صنایع سنگین، زمین های بزرگ و تجارت خارجی« ملی سازی»حتی اگر پروسۀ در نتیجه 

ارگری( در یروزی انقلاب کبه عنوان نخستین وظیفه پس از پ، تخصیص ابزار تولید به وسیلۀ دولت کارگری

به  .مالکیت بر ابزار تولید تنها در مقایس بین المللی قابل تحقق است« اجتماعی کردن»سطح ملی آغاز شود، 

 ه()یعنی مالکیتِ کل جامع« مالکیت اجتماعی»هنوز یک « دورۀ گذار»در طول « مالکیت دولتی»بیان دیگر، 

ت دولتی، درست مانند تمامی جوامع طبقاتی، نه مالکیت مشترک در این جا مالکی .به معنای دقیق کلمه نیست

بنابراین مالکیت دولتی را، هرچند که در دستان  .است کلّ جامعه، بلکه هنوز مالکیت طبقۀ حاکم )پرولتاریا(

 «مالکیت دولتی» طبقۀ کارگر و متحدین طبقانی آن باشد، نمی توان با مالکیت اجتماعی یکسان گرفت.

« مالکیت دولتی» .و نه بیش تر است، اما فقط یک گام «مالکیت اجتماعی»یک گام مهم به سوی پرولتاریا، 

حسوب مطبقه بسازد، یک دستاورد  تا جایی که بتواند تحت قدرت کارگری یک پل انتقالی به سوی جامعۀ بی

 نیست.؛ اما هرگز فی نفسه یک هدف نهایی می شود

ماهیت اجتماعی واقعی ابزار تولید  تولید، موضوع جامعۀ بی طبقه است.اجتماعی کردن واقعی مالکیت بر ابزار 

تنها زمانی می تواند به طور کامل به منصۀ ظهور برسد که دورۀ گذار، وظیفۀ تاریخی خود را در مقیاس جهانی 

مردم  ۀبه نتیجۀ پایانی رسانده باشد. به عبارت دیگر، وجود یک سازمان اجتماعی که در آن ابزار تولید به هم

 و برچیدهدر سرتاسر دنیا خدمت رساند، ممکن خواهد بود، اگر و تنها اگر نظام جهانی سرمایه داری مطلقًا 

 د.ناپدید گرد آن نیز مرزهای ملی

هرچند نمی توان رویدادهای اجتماعی پس از انقلاب را به دلیل عملکرد فاکتورهای مختلف در سطح بنابراین 

قیق حدس زد و برای جلوگیری از انحرافاتی که خود زاییدۀ شرایط عینی خواهد ملی و بین المللی به طور د

بود، ضمانتی بی چون و چرا معرفی کرد، ولی دست کم می توان به مواردی اشاره کرد که در غیاب آن حتماً 

مهم ترین پیش شرط ضمانت سلامت  را شد و از این نقطه نظر، رعایت آنخواهد دورۀ گذار در نطفه خفه 

 دورۀ گذار دانست:در طی  رگریکادولت 

ر حق عزل و نصب ه ؛ به رسمیت شناختنکاهش هر چه بیشتر شکاف میان قوای قانون گزاری و اجرایی -۶

 دستمزدهای آنان. کردن، و به ویژه محدود سیاسی در هر زمانیک از مقامات و کارگزاران اقتصادی و 
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طریق تقویت شوراها، و کمیته های خودگردانی، کنترل و ت دمکراتیک مدیریت اقتصادی، از لتقویت خص -۷

مدیریت کارگری در کارخانه ها، بنگاه ها و مؤسسات؛ در تحلیل نهایی کسانی که مازاد تولید اجتماعی را کنترل 

 می کنند، کلّ جامعه را تحت نظارت دارند.

ی بیان، آزادی احزاب، اعم از حق آزاد -تضمین بی چون و چرای حقوق دمکراتیک تمامی مخالفین -3

و همچنین حفظ استقلال اتحادیه های کارگری و به رسمیت  -مطبوعات، روزنامه ها بدون هیچ گونه محدودیت

شناختن حق اعتصاب. واضح است که محدود ساختن آزادی های سیاسی دشمنان طبقاتی دولت کارگری، 

ظیفه دارد که امکانات لازم برای ابراز نظر متناسب با میزان خشونت آن ها در مقاومت است. دولت کارگری و

از سوی گروه ها و احزاب مخالف در جهت  قهرآمیزو نقد را در اختیار مخالفین قرار دهد، ولی هرگونه اقدام 

 رو به رو می شود. و قهرآمیز سرنگونی دولت کارگری، با پاسخ مادی

اعلام می گردد، و چارچوب و خطوط اجرا ال لازم شورایی رعایت قوانین مصوب شوراها که از طریق دولت -۴

 کلی مسیر حرکت را روشن می کند.

وظیفۀ حزب طبقۀ کارگر، متشکل کردن کارگران در قالب یک طبقه برای تسخیر قدرت سیاسی و سرنگونی  -۸

سیادت بورژوازی است. بنابراین معتقد هستم که پس از پیروزی انقلاب و تثبیت قدرت کارگری، این حزب 

فۀ تاریخی خود را پشت سر گذاشته، و چنان چه شرایط عادی باشد )عدم جنگ داخلی، حملۀ نظامی وظی

امپریالیستی و غیره(، این حزب باید زمینۀ انحلال تدریجی خود را در درون شوراها، به مثابۀ عالی ترین ارگان 

ی خواهد کارگر قرار بگیرد، منتف تصمیم گیری، مهیا کند. به این ترتیب عملاً امکان آن که حزب، به جای طبقۀ

 شد.

، برای سازماندهی انقلابی در دیگر کشورها. چنان چه انقلاب در «انترناسیونال انقلابی»تدارک دیدن یک  -۱

سطح ملی و بدون حمایت طبقۀ کارگر سایر کشورها )به خصوص کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری( باقی 

 .بماند، قطعًا محکوم به شکست خواهد بود

 این ها مهم ترین اصول ضامن سلامت دورۀ گذار هستند.
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 (۶۸۶۵) اصول دمکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا

 تروتسکی

در جامعۀ طبقاتی، نهادهای  ، هرگز بُت پرستان دمکراسی صوری نبوده ایم.ها به عنوان مارکسیستما 

 یدمکراتیک نه فقط مبارزۀ طبقاتی را محو نمی کنند، بلکه منافع طبقاتی را مطلقاً به شکلی ناتمام نمود م

در اختیار خود تحریف، واژگون سازی و نقض ارادۀ زحمتکشان  برایده ها و صدها ابزار  ،دهند. طبقات مالک

 تحت شرایط دان کامل برای تجلی مبارزۀ طبقاتینه چن چنان به واسطه ایهم . و نهادهای دمکراتیکدارند

و  د. کارگران به دلیل مبارزۀ آشکارنامی« تاریخ ولوکوموتی»انقلابی تبدیل می شوند. مارکس انقلاب ها را 

تجربۀ سیاسی را طی دوره ای کوتاه کسب می کنند و به سرعت از یک مرحله انبوهی برای قدرت،  بلاواسطه

از  به طور قابل توجهیحجیم نهادهای دمکراتیک  دستگاه. عبور می کنندبه مرحلۀ دیگر مسیر تکامل خود 

 آن ناقص تر است. فنی دستگاهزرگ تر باشد، این تکامل عقب می مانند؛ هر چه کشور ب

سوسیال رولوسیونرها بود، و طبق قوانین روال پارلمانی، کنترل حکومت به آن  اکثریت مجلس مؤسسان از آنِ

 اهم پیش از انقلاب تا داشت که طی کل دورۀ آن را ها تعلق داشت. اما حزب سوسیال رولوسیونرها فرصت

خش زدند و ب اورد. با این وجود آن ها از پذیریش مسئولیت های حکومت جااکتبر این کنترل را به دست بی

زمانی که  ،اعظم آن را به بورژوازی لیبرال سپردند. دقیقًا با همین مسیر بود که سوسیال رولوسیونرهای راست

 اترکیب عددی مجلس مؤسسان رسماً آن ها را متعهد به تشکیل حکومت می کرد، آخرین بقایای نفوذ خود ر

سرخ، خصومت شدیدی با حزب سوسیال  هایبه عناصر انقلابی باختند. طبقۀ کارگر، و همین طور گارد

نقلابی در صر اارولوسیونرهای راست داشت. اکثریت عظیم سربازان از بلشویک ها پشتیبانی می کردند. عن

ه ردند. ملوانان کیم می کسقل رولوسیونرهای چپ و بلشویک ها تایالات، حس همدردی خود را بین سوسیا

چنان نقش مهمی در رویدادهای انقلابی ایفا کرده بودند، یک دل و یک زبان در جبهۀ ما بودند. به علاوه 

س یعنی قبل از فراخواندن مجل -سوسیال رولوسیونرهای راست به اجبار باید شوراها را که پیش از ماه اکتبر

وزارت شکل گرفته به دست اکثریت  پسگویند. حکومت را در دستان خود گرفته بودند، ترک  -مؤسسان

روی چه کسی می توانست برای پشتیبانی حساب کند؟ این پشتیبانی می توانست از سوی  ،مجلس مؤسسان

طبقات بالا در ایالات، روشنفکران، مقامات حکومتی و موقتاً به وسیلۀ بورژوازی در جبهۀ راست صورت بگیرد. 

ز اچون پتروگراد، در یک مرکز سیاسی هم بود، ومی  حکومتارهای مادی اما چنین حکومتی فاقد کلیۀ ابز
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مقاومت رو به رو می شد. اگر تحت این شرایط شوراها، ضمن تسلیم شدن به با مخالفت غیرقابل همان ابتدا 

منطق صوری کنوانسیون های دمکراتیک، حکومت را به سمت کرنسکی و چرنوف می چرخاندند، چنین 

 ایه تنها سردرگمی موقتی در حیات سیاسی کشور به بار می آورد و با طغیان ،و ناتوانیکار شحکومت ساز

جدید طی چند هفته سرنگون می شد. شوراها تصمیم گرفتند که این تجربۀ تاریخی از موعد گذشته را به کم 

 ترین زمان خود کاهش دهند، و مجلس مؤسسان را در نخستین روز برگزاری خود منحل کردند.

فل تأثیر قطعاً نامناسبی در میان محا ،ما به این خاطر شدیداً ملامت شده است. پراکندگی مجلس مؤسسان حزب

 کائوتسکی در یک رشته از مقالاتی که با فضل فروشیاصلی احزاب سوسیالیست اروپایی ایجاد کرده است. 

ژیم انقلابی پرولتاریا و ر-های همیشگی اش نوشته، به توضیح رابطۀ متقابل موجود میان مسائل اجتماعی

برای طبقۀ کارگر، در بلند مدت همیشه صلاح  دمکراسی سیاسی پرداخته است. و سعی در اثبات این دارد که

ح است. یساسی نظم دمکراتیک را حفظ کند. البته این به عنوان یک قاعدۀ کلی صحکار این است که عناصر ا

اما کائوتسکی این حقیقت تاریخی را به ابتذالی حرفه ای تقلیل داده است. اگر در تحلیل نهایی به نفع پرولتاریا 

یچ کند، اما به هنهادهای دمکراتیک مطرح  مجاریاست که مبارزۀ طبقاتی و حتی دیکتاتوری خود را از طریق 

ر اختیارش د فرخندهوجه به این معنا نیست که تاریخ همواره چنین فرصتی را برای دست یافتن به این زفاف 

شه که تاریخ همی برای تضمین این نتیجه گیری وجود نداردقرار دهد. در تئوری مارکسیستی هیچ چیزی 

 برای پرولتاریا ایجاد می کند. ترین شرایط را«طلوبم»

مین سسان در دوؤاین که چگونه مسیر انقلاب در صورت فراخوانده شدن مجلس م از گفتنسخن ل حاضر درحا

یا سومین ماه خود تغییر کرده بود، دشوار می نماید. به احتمال زیاد احزاب مسلط سوسیال رولوسیونرها و 

یش چشم نه فقط سازش می کردند، آن هم پ شویک ها در آن زمان، با هم و همراه با مجلس مؤسسانمن

عناصر فعال تر حامی شوراها، بلکه همین طور توده های دمکرات عقب مانده تری که شاید بنا به انتظارت 

ال . تحت چنین شرایطی انحلضمیمه می شدندسسان وراها، بلکه به جبهۀ مجلس مجلس مؤخود نه به جبهۀ ش

 ب چپ اکثریت را به دست آورد. امامجلس مؤسسان شاید به انتخابات جدیدی منجر می شد که طی آن حز

انتخابات مجلس مؤسسان در نهمین ماه انقلاب رخ داد. تا آن موقع مبارزۀ سیر رویدادها متفاوت بوده است. 

 طبقاتی چنان شدتی گرفته بود که چارچوب های صوری دمکراسی را با نیروی درونی مطلق درهم شکست.
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کشید. این طبقات در وضعیت جنگ مستقیم و خشن با سوسیال  خود لپرولتاریا، ارتش و دهقانان را هم به دنبا

جلس اکثریت را در م ،من دستگاه دمکراتیک بدقوارۀ انتخاباتیبه یُرولوسیونرهای راست بودند. این حزب، 

مؤسسانی که بازتاب دورۀ انقلاب تا پیش از ماه اکتبر بود، به دست آورد. نتیجه، تناقضی بود که مطلقًا نمی 

ت در چارچوب محدودیت های دمکراسی صوری تخفیف داده شود. تنها فضل فروشانی که منطق انقلابی سنتوا

 مناسبات طبقاتی را درنظر نمی گیرند هستند که می توانند در مواجهه با وضعیت پس از ماه اکتبر، برای پرولتاریا

 رمان مبارزۀ طبقاتی ایراد کنند.آ در جهتو بیهوده در باب منافع و مزایای دمکراسی  سخنرانی هایی پوچ

ر پیش کشید. مجلس مؤسسان، به دلیل خصلت اکثریت آن، حادتتر و  انضمامی  گونه ایتاریخ مسأله را به 

وانست ه می تورچرخش دهد. آیا این گ محکوم به این بود که حکومت را به گروه چرنوف، کرنسکی و تسرتلی

حمایت  زا ست در میان طبقه ای که ستون فقرات انقلاب را می سازدسرنوشت انقلاب را هدایت کند؟ آیا می توان

است.  ارد شدهو با پوستۀ دمکراتیک آن به نزاعی آشتی ناپذیر ،انقلاب طبقاتی واقعی؟ خیر. هستۀ برخوردار شود

با این وضعیت، سرنوشت مجلس مؤسسان قطعی شده بود. انحلال آن، تنها علاج ممکن برای این تناقضی بود 

 سیر پیشین رویدادها خلق کرده بود.  کلّنه ما، بلکه  که

http://marxists.org/archive/trotsky/1918/xx/principles.htm 
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