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ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﯾﺎﻣﯿﻦ

در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٨٧۴ﻣﺎرﮐﺲ در ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ،ﮔﺰﯾﺪههﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﺎﺗﯿﺴﻢ و آﻧﺎرﺷﯽ« را روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد و ﻧﻈﺮاﺗﺶ را در ﺣﺎﺷﯿﻪ آن ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﯿﻨﺎ از
روی هﻤﺎن ﯾﺎدداﺷﺘﮫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در ﮐﺘﺎب »ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ« اﺛﺮ ﺟﯽ .ﭘﯽ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف ﺑﭽﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ :ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻨﮫﺎ ﯾﺎدداﺷﺘﮫﺎ و
ﮐﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻋﯿﻨﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .از اﯾﻨﺮو
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻼت ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻔﮫﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ آﻣﺪه،
ﻧﻘﺎط ﻣﺒﮫﻢ روﺷﻨﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ّ
»ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪیﻣﺎن را ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻻﺳﺎل و ﻣﺎرﮐﺲ اﺑﺮاز ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻪ
دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ 3ﺑﺮﭘﺎ دارﻧﺪ؛ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ،هﻤﺎن
هﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻاﻗﻞ
ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪیِ ،
هﺪف ِ
ﺑﻌﻨﻮان ِ
ﺑﻌﻨﻮان ِ
ِ
ِ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪل ﻣﯽ
ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﻦ
ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ در آﻧﺠﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ِ
دوﻟﺖ ﻧﻮﭘﺎ درآﯾﺪ«.
ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ،ﺑﻮﯾﮋه ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار وﺟﻮد دارد و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ در
ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ِ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﻧﯿﺰ
ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،هﻨﻮز
ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ )زﯾﺮا ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف
ِ
ِ
ِ
اﺑﺰار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺰار زور ) (forcible meansو ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ
ِ
دوره ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ هﻨﻮز ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻃﺒﻘﺎت هﺴﺘﻨﺪ ،هﻨﻮز از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺤﻮل ﮔﺮدﻧﺪ .روﻧﺪ ﺗﺤﻮلﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ زور ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
وﺳﯿﻊ دهﻘﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ
»ﻣﺜﻼ رﻋﺎﯾﺎی ﻋﺎدی روﺳﯿﻪ ) (krestyanskaya chernو ﺗﻮده هﺎی ِ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮی ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻓﺮهﻨﮕﯽﺷﺎن ،ﺗﺤﺖ
ِ
ِ
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ،در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ﺣﺘﯽ ﮐﻢﯾﺎﺑﯿﺶ از
ﯾﻌﻨﯽ در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دهﻘﺎن ،ﺑﺼﻮرت ﺗﻮدههﺎی
ِ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ﻣﺜﻞ هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ( ،در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دهﻘﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺸﺪه )هﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ،وﺿﻊ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :ﯾﺎ دهﻘﺎن ﺳﺮ راه
ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮ
ِ
هﺮ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻣﺎﻧﻊﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و راهﺶ را ﻣﯽﺑﻨﺪد -هﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺮد -ﯾﺎ
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دهﻘﺎن ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ،ﺟﺰو ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ هﻢ ﺷﺮاﯾﻄﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺮی
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ )ﭼﺮا ﮐﻪ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدش را ﺟﺰو ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ( ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را دراﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ
دهﻘﺎن ﻓﻮرا ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب هﻤﺮاه ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ
ُ
اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮ ]اﺷﺘﺮاﮐﯽ[ را ﺗﺴﮫﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻻاﻗﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ِ
ِ
دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪ ﺳﻮدش هﺴﺖ .اﯾﻦ
ﺳﺮ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ دهﻘﺎن ،از ِ
ِ
4
ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮ ﺳﺮ دهﻘﺎﻧﺎن ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ
ِ
ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﻐﺎی ﺣﻖ ارث ﯾﺎ اﻟﻐﺎی ِ
َ
ﺮک
ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺗﻨﮫﺎ در ﺟﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺎور ِز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار،
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دهﻘﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗ ِ
ِ
ﮐﺸﺎورز واﻗﻌﯽ ،هﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰدی اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﮔﺮ
زﻣﯿﻨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ِ
ُ
ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﻮری و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ دارد .در اﯾﻨﺠﺎ هﻨﻮز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺳﮫﻢ دهﻘﺎن از ﻣﺼﺎدره اﻣﻼک ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،آﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﮐﺎرزار اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ
ﺷﻮد ،آﻧﮫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن
ِ
آﻣﺪه اﺳﺖ.
»ﯾﺎ اﮔﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯿﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ آﻟﻤﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی آﻟﻤﺎن زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻮرژوازی
وار ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
ِ
اﺳﻼوهﺎ هﻤﺎﻧﻘﺪر زﯾﺮﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮده ِ
ﺧﻮدی اﺳﺖ«.
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎص و ﻣﻌﯿﻨﯽ از
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رادﯾﮑﺎل ،ﺑﻪ
ﺑﻼهﺖ ﺑﭽﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ! ﯾﮏ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ،اﻧﻘﻼب در ﺟﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺷﺮطهﺎی هﻤﺎن
ِ
ﮐﻪ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﯿﺘﯽ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﮔﺮ هﻢ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ
زﻣﺎن ﺧﻮدش ،در
هﻤﺎﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دهﻘﺎﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ) (mutatis mutandisدر
ِ
اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺎر Eﮐﺸﺎورز
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮای دهﻘﺎﻧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺮد .ﻋﺠﺐ ﻋﻘﯿﺪه ﻋﺎﻟﯽای! ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ِ ﮐﺎر ،ﺑﻪ
ِ
5
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﻓﮑﺎر دروﻧﯽ آﻗﺎی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧﻨﺪ .او از اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰ ﻋﺒﺎرات ﺳﯿﺎﺳﯽاش ،ﻣﻄﻠﻘﺎ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﻘﻼب ﺑﺮای او وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ هﻤﻪ اﺷﮑﺎل
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ
ِ
ِ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰدی ،دهﻘﺎن و ﻏﯿﺮه(
اﻋﻢ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﭼﻪ در ﻓﺮم
ِ
ِ
ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼ ِب رادﯾﮑﺎل ،در هﻤﻪ اﺷﮑﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ
او ﺧﻮاهﺎن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ِ
ِ
اﻣﯿﺎل ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ و ﻧﻪ
اﯾﻦ
...
ﻧﺮود
ﻓﺮاﺗﺮ
هﻢ
آن
از
و
ﺑﮕﯿﺮد
ﺻﻮرت
اﺳﻼو
ﯾﺎ
روﺳﯿﻪ
ﻣﺮدم ﮐﺸﺎورز و داﻣﺪار
ِ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده
ِ
ﺑﺮدﮔﯽ آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
»وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ هﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺳﻠﻄﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮدﮔﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺪون
ِ
دﺷﻤﻦ دوﻟﺖ هﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺮف ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ؟«
اﺳﺖ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ
ِ
ﻣﻤﺘﺎز اﻗﺘﺼﺎدی ،هﻤﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن درﺟﻪ از
ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺠﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺤﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ِ
اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮان و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه از وﺳﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ِ
ِ
اﯾﻨﺤﺎل ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰار اﻗﺘﺼﺎدیای ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدش -ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﺰد
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدش )ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( ﻧﯿﺰ
ﺑﮕﯿﺮ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ -ﭘﺎﯾﺎن دهﺪ .وﻗﺘﯽ هﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﮫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ،
ِ
ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ِ
ُ
»آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در راس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮد؟ «
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ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ هﻤﻪ
آﯾﺎ ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی هﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ِ
ِ
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟ 6آﯾﺎ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ،هﻤﻪ "از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ" در
"راس ﺗﺸﮑﯿﻼت" ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ؟ درآن ﺻﻮرت ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺴﯽ در "ﭘﺎﯾﯿﻦ" ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ .آﯾﺎ هﻤﻪ اﻋﻀﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ در آﻧﺼﻮرت ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ
ﯾﮏ ﮐﻤﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر هﻤﺰﻣﺎن،
ِ
ِ
7
ﮐﻤﻮن و ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.
»آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮ )ﻣﺜﻼ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ آﻟﻤﺎن( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪ؟«
8

ﺑﻠﻪ دﻗﯿﻘﺎ! ﭼﻮﻧﮑﻪ هﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد-ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﮐﻤﻮن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

»در آﻧﺼﻮرت هﻤﻪ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد«.
اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،از ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﭼﻮن او ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺧﻮدش هﺴﺖ و ﻧﻪ
9
ﮐﺲ دﯾﮕﺮ.
»ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ در آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺣﺎﮐﻢ و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوزی ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ِ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ
»در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از
ِ
10
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از رهﺒﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه )ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ( ﻣﺮدم اﺳﺖ«.
ُ
اراﺟﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﯾﮏ ﻓﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
اﻻغ! اﯾﻨﮫﺎ
ِ
ِ
ِ
11
آرﺗﻞهﺎی روﺳﯿﻪ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎهﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ اﺳﻢ آن واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﻮنهﺎ و ِ
اﻗﺘﺼﺎدی رای دهﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮﻧﮫﺎ
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ِ
ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ
]ﮐﺎرﮐﺮدهﺎ[ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪهﻨﺪ ،آﻧﻤﻮﻗﻊ دﯾﮕﺮ -١
ِ
وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اداری ﺑﺪل ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ داده
داﺷﺖ  -٢ﺗﻮزﯾﻊ
ِ
ﺧﺼﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽاش را ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ  -٣اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﯿﭽﯿﮏ از
ِ
») ...ﯾﻌﻨﯽ( ﺣﻖ رای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ ﻣﺮدم«
12

ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﻤﻪ ﻣﺮدم ،آﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم اﻣﺮوزی ،ﯾﮏ ﺗﻮهﻢ اﺳﺖ.

ﻣﮑﺘﺐ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﮏ دروغ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮐﻼم آﺧﺮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ و ﻧﯿﺰ
اﻧﺘﺨﺎب
»
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم و دوﻟﺘﻤﺮدان ،ﯾﻌﻨﯽ هﻤﺎن ِ
ِ
ِ
ِ
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎﺻﻄﻼح اراده ﻣﺮدم ﻇﺎهﺮ ﻣﯽ
اﻗﻠﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ آﻧﺠﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد
ﭘﺲ آن،
ِ
ِ
ِ

ﮔﺮدد«.

ُ
هﻤﮑﺎری واﻗﻌﯽ ﺟﻤﻌﯽ هﻤﻮار ﻣﯽ
اﻣﯿﺎل ﻓﺮدی از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و راه ﺑﺮای
هﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐ ِﻠﮑﺘﯿﻮ،
ِ
ِ
ِ
ﺷﻮد.
اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز .اﻣﺎ ﺑﻘﻮل ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ ،اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖهﺎ« ...
هﺪاﯾﺖ
»ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ:
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ِ
ِ
ِ
ﮐﺠﺎ؟
» ...ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ؛ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ )ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ( ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺑﻖ! ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻌﻨﻮان
ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺮدم ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ
ِ
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دار اﻣﺮوز ،ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ِ
دار ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد.

ﻧﮕﺎه ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ
»آﻧﻮﻗﺖ از ﻓﺮاز دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻞ دﻧﯿﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽِ ،
ِ

ادﻋﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﺷﺎن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،هﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﺑﺎره
ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و
ِ
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺪ«.

اﮔﺮ آﻗﺎی ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭼﯿﺰی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ،در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ
ِ
داﻧﺴﺖ ،هﻤﻪ روﯾﺎهﺎﯾﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮوﻣﯽرﯾﺨﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدش ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮫﺎی اﯾﻦ
ُ
ﮐﺎرﮐﺮد اداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ
دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮان )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪش( ﭼﻪ ﻓﺮﻣﯽ از
ِ
ِ
ﺑﮕﯿﺮد؟
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
هﺎی ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .واژه
ِ
»اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهﮔﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ِ
ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده«...
هﺮﮔﺰ ازاﯾﻦ واژه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه.
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ«...
ﺗﻮهﻤﺎت
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺨﯿﻠﯽای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ هﺪﻓﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ
ِ
ِ
ِ
ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺶ
ﺑﻪ
ﻣﻌﻄﻮف
را
اش
ﻋﻠﻢ
ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﯽ
ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ
آﻧﮫﻢ
ﺑﻮد؛
ﺟﺪﯾﺪ
ِ
ِ
ﻧﻘﺪ ﭘﺮودون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ِ
ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻦ در ِ
دوﻟﺖ
»هﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ در آﺛﺎر و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی ﻻﺳﺎل و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ ﻣﮑﺮرا ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺻﻄﻼح ِ
هﺪاﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪی ﺗﻮدههﺎی ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک ﺷﻤﺎری از اﺷﺮاف ﻧﻮﭘﺎ ،اﺻﯿﻞ و ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﺮدم ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ِ
ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم اهﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮدﮔﺎن( ﻗﺮار ﻧﺨﻮاهﻨﺪ
اﺻﻄﺒﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﺠﺐ آزادی ﺟﺎﻟﺒﯽ!
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم در
ِ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ،از ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ،ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و
َ
ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ هﻤﻪ اﺷﮑﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏاش ،ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ،
آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺗﺴﻼ ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻮﻗﺘﯽ و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد«.
اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎی ﮐﮫﻦ ،ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪﺷﺎن
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺮ آن
ﻧﻪ آﻗﺎی ﻋﺰﯾﺰ!
ِ
ِ
ِ
ِ
وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ِ
ِ
»آﻧﻬﺎ )ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺎرﻧﺸﯿﻦ!( ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻮاﭘﺴﯽ و هﺪفﺷﺎن ،آﻣﻮزش دادن و ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﮐﻠﯿﺖ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽاش را از دﺳﺖ ﺑﺪهﺪ؛
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽﻣﺼﺮف ﺷﻮد و دوﻟﺖ ِ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن را آزاداﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪاش را؛ و ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ِ

ﺑﺪل ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﮑﺎر! اﮔﺮ دوﻟﺖﺷﺎن واﻗﻌﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﭼﺮا اﻧﻬﺪاﻣﺶ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﻧﻬﺪام آن ﺑﺮای آزادی
13

واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﺟﺮأت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آن را ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ؟«
ِ

ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ
ﺗﺎﮐﯿﺪات
ﻓﻮﻟﮑﺸﺘﺎت ﻟﯿﺒﮑﻨﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ و ﺑﺮﺧﻼف
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﻐﻤﻪﺧﻮاﻧﯽهﺎی ﻧﺸﺮﯾﻪ
ِ
ِ
ِ
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در دوران ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﺮای
ِ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﮫﻦ ،در ﭼﺎرﭼﻮب هﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﮫﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺑﻪ
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هﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﮫﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ دوره از ﻣﺒﺎرزه ،هﻨﻮز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻇﺎهﺮ
ﻧﺸﺪهاﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ اﺑﺰارهﺎﯾﯽ را ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای رهﺎﯾﯽاش ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آزادی ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﮐﻮﻧﯿﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻﻼ هﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﺮد  ...و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪ.

 1در ترجمه  Statismعموما از 'دولت گرايی' استفاده شده که چندان مورد پسند ما نيست .ھمه جا نمیشود به جای
پسوند 'ايسم' از ترجمه 'گرايی' استفده کرد؛ مثال نمیشود کاپيتاليسم را سرمايهگرايی ترجمه کرد .در اکثر موارد منظور
از پسوند 'ايسم' ،اصالت است و نه گرايش؛ مثل اگزيستانسياليسم ،فمينيسم ،سوسياليسم و غيره .به ھمين ترتيب ،يک
پيانيست کسی نيست که به پيانو 'گرايش' دارد .بلکه پيانو بخشی از ھويت و اصالت و کارش ھست .بنابراين بجای ابداع
معادلھای نادرست فارسی ترجيح میدھيم که از ھمان لغت التين و اصطالح بينالمللی استفاده کنيم .اگر میشود
 Anarchyرا آنارشی نوشت حتما میشود  Statismرا ھم »استاتيسم« نوشت!
Marx: Conspectus of Bakunin’s Statism and Anarchy, Written: Apr 1874- Jan 1875 - 2
Published: in Letopisi marksizma, 1926
لينک دسترسی
 3اصطالح »دولت مردمی«  people's Stateاولين بار توسط رھبران حزب سوسيال-دموکرات آلمان مطرح شد.
مارکس اين اصطالح را به تمسخر گرفت و نوشت» :منظورتان از دولت مردم چيست؟ دولت ابزار سرکوب طبقه
کارگر است و نه چيز ديگر«.
 4الغای حق ارث يکی از شعارھای مورد عالقه باکونين بود که مارکس شديدا با آن مخالفت میورزيد .برای مثال در
نامهای به مورخ  ١٨٧٠نوشت» :خواست الغای حق ارث ،نمی تواند يک اقدام جدی باشد؛ اما يک تھديد احمقانه است که
ھمه دھقانان و ھمه طبقات ميانی ُخرد را بدور ارتجاع جمع خواھد کرد «.به نقل از نامه مارکس به الفارگ  ،مورخ ١٩
آوريل  ، ١٨٧٠به نقل ار مجموعه آثار انگليسی ،جلد چھل و سوم ،ص  490لينک دسترسی .بعالوه در زيرنويس کتاب
ھال دراپر ،جلد دوم ،ص Karl Marx’s Theory of Revolution, Vol. 2, 409, 410
5
وار ديکتاتوریاش خواھد
باکونين میگويد که اگر پرولتاريای آلمان بقدرت برسد ،اسالوھای دھقان را زيرسلطه برده ِ
برد .مارکس ھم به طعنه میکويد عجب عقيده عالیای! که حاکميت کارگر بايد با به انقياد کشيدن کشاورز يا کارگری که
روی زمين کار میکند ،ھمراه شود.
 6به طعنه میپرسد که اگر در يک کارخانه اتحاديه تشکيل شود ھمه کارگران در ھيئت اجرايی خواھند نشست و ھمه
کارھای کارخانه خواھد خوابيد؟
 7منظور از کمون سازمان اداری شھرداری است و منظور از قلمرو ،منطقه جغرافيايی )يا شھر( است .مارکس به طعنه
میپرسد اگر ھمه اعضای شھر بخواھند عضو اداری شھرداری شوند ،آنوقت چه تفاوتی بين اعضای شھر و کادر اداری
شھرداری وجود خواھد داشت.
 8منظور مارکس اين است که ميشود چھل ميليون آلمانی در حکومت باشند چون که خود-حکومتی است .معنای خود-
ت ھمگان تضادی با اتوريته نھادی
حکومتی اين است که ھمه در حکومت ھستند .در واقع به باکونين میگويد که حاکمي ِ
به نام کمون ندارد .ھمه بصورت جمعی حاکم ھستند؛ و کسی بصورت فردی حاکم نيست.
 9مارکس به باکونين که مخالف ھرگونه اتوريته و حاکميت است به طعنه میگويد :اگر ھر کسی بر خودش حاکم باشد
پس اصل حاکميت بی معنا میشود چون کس ديگری را تحت حاکميت نخواھد داشت.
 10در متن انگليسی ،آنجا که باکونين می گويد »آنچه که آنھا از حکومت مردم میفھمند« ،مارکس به طعنه نوشته »يعنی
باکونين« اما از آنجا که اين وقفه موجب سردرگمی خواننده میشد ،آنرا حذف کرديم چون ايرادی در مضمون مطلب
ايجاد نمیکرد.
 Artel 11نوعی تعاونیکه پيش از انقالب اکتبر وجود داشت .در اين نوع تعاونیھا مردم بصورت جمعی کار و زندگی
میکردند.
 12مارکس با اشاره به اين دوره که موضوع بحث است ،يعنی دورهای که کارگران قدرت سياسی را در دست گرفتهاند،
میگويد که حق رای عمومی توھم است ،چرا که عمال بخشى از مردم عليه بخش ديگر انقالب کرده و طبقهای از طريق
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مبارزه طبقاتی به پيروزی رسيده است .حال ديگر قرار نيست از طبقه از قدرت ساقط شده رای بگيرد که آيا حق دارد
قدرت سياسی را در دست نگه دارد يا نه!
 13باکونين اساسا معتقد به دولت نيست و عليرغم توضيحات مکرر مارکس مارکيستھا را محکوم می کند که انھا طرفدار
دولت مردمی ھستند .حاال باکونين دارد می پرسد که اگر قرار است ھمه وظايف دولت توسط مردم انجام شوند و به قول
مارکسيستھا دولت مردمی تشکيل شود پس چرا دولت کارگری )پرولتاريا( را ملغی نمیکنيد .اگر ھم دولت خودتان
)دولت پرولتاريا( را می خواھيد داشته باشيد پس معنی اش اين است که حاگميت در دست مردم نيست .پس با چه جراتی
آن را دولت مردمی می ناميد
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