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  فصل هفتم
  

  ؟ یا آنارشيسممارکسيسم
  تجدید نظر در تئوری و پراتيک کمونيستی

  
 ليسم؟ه آ ـ ماتریاليسم یا اید1

  
چنان ارزيابی » چپ«ی که با انقالب اکتبر آغاز شده بود، از سوی حضرات  تاريخرويداد
اردوگاه «اغلب تجزيه و شکست شوروی و . شود که انگار يک مدل منفی بوده است می
نين چ. گيرد که گويا مقصر اصلی استالين بوده است آنچنان مورد بحث قرار می» وسياليسمس

  :رسد پايان میبه تحليلی با کشيدن آهی طوالنی 
 !آه اگر لنين بيشتر عمر کرده بود •
 !چه بدبختی غير قابل جبرانی که جانشين لنين نه تروتسکی و يا بخارين، بلکه استالين شد •
ز خط مارکس منحرف شدند و راه مورد نظر او را در پيش ها ا حيف که بلشويک •

 !نگرفتند
 جای استالين به قدرت میبه ) و يا روسانا روساندا(ا بخارين اگر تصادفا تروتسکی و ي •

شديم، بلکه برعکس  رسيد، ديگر شاهد برگشت دوما و اهتزاز پرچم تزار در مسکو نمی
 .بوديم يورک میشاهد پيروزی شوراها و اهتزاز پرچم سرخ در نيو

 آيا ارزيابی هايی از اين قماش درستند؟ •
 .ببريمبجای مارکس، حداقل به افالطون و ايدئاليسم او پناه با چنين ارزيابی هايی ما بايد  •
به عوامل عينی .  حذف سياسی نموداز اين» راديکالتر«را نمی توان  ماتریاليسم تاریخی •

 : کوچکترين توجهی نميشود
o ذشتًه تاريخی آنموقعيت روسيه و گ! 
o مبارزه طبقاتی در درون کشور و در سطح بين المللی! 
o تناسب نيروها در عرصه های اقتصادی، سياسی و نظامی و غيره! 
o در کله شقی، شقاوت، جاه طلبی، پارانوئيد بودن و در  فقطهمه چيز! نه 

 ! يک فرد خالصه ميشود تنهاخصوصيات شخصيتی
زند و  که به بازتوليد اشتباه اساسی استالينيسم دست میحسن اين شيوًه تحليل در آن است  •

منظور فراموش کردن تضادهای عينی و در : کند حتی ضمن بازتوليد آن، بزرگترش می
 : است»خيانت«بازگشتی بی پروا و توام  با پيشداوری به مقوله نتيجه 
o  به  فقط و فقط اکنون ساله 70تاريخ يک ، بلکه تقريبا مشخصنه فقط يک حادثًه

 توضيح داده میتوسط استالين، های کمونيستی  به آرمان» خيانت«وسيلًه مقولًه 
 و بدين وسيله به جوخه اعدام تاريخ نويسان يا بهتر بگوييم خبرنگاران و شود

  .ايدئولوگها سپرده می شود
o شود و با صدورحکم اعدام مورخين، خبرنگاران  اين توضيح ازاستالين آغاز می

 .ن خاتمه می يابدو نظريه پردازا
سال حوالی در: کنند بندی می  را سرهمفلسفًه تاریخبا اين شيوًه تحليل است که برخی ها  •

که آموزش درس تاريخ را » پرولتاريا، بدون انقالب« کتابی به بازار آمد باعنوان 1968
 : کرد زايد می
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o شد  با دميدن مکرر بر آتش احساسات انقالبی بی غل و غش و آسمانی ادعا می
ها تنها گذاشته شده و مورد خيانت  که تودًه مردم از سوی رهبران و بروکرات

 .قرار گرفته اند
o نمايد، صرفنظر از هر اتهامی که به هبران و  اينجا هم پارادوکسی رخ می

ها بزنيم، در حقيقت، باالخره تودًه مردم اند که بپای ميز محاکمه کشيده  بروکرات
 .شوند می

o  اصالح ناپذير نادان و، تودًه مردم به عنوان انبوهی »ريخیتا«در اين بررسی 
معرفی ميشوند که هرگز قادر نيستند، در لحظات تعيين کننده، منافع واقعی خود 

 .را درک کنند و لذا سرنوشت خود را بدست مشتی ماجراجو ميسپارند
o  ی توضيح تمام: کندمی اينجا نيز بار ديگر ايدئاليسم پرجوش و خروش خودنمايی

 .اين ماجراجويان» خيانت«و » فريب«تاريخ بشری بکمک 
o  شود  شاعرانه ای آغاز میشيوه ایاکثر اوقات اين تحليل با: 
o نواختی  شادابی، غنا و زيبايی آغازين در بحثهای شوراها جای خود را به يک

 کسالت بار دستگاه بروکراتيک و مستبد ميدهد که سرانجام به پيروزی دومی می
 : انجامد

o شود  بالفاصله عمليات تعقيب خائنين، گورکنان و آدمکشان شوروی آغاز میو. 
o کند  گونه استدالل پر آه و سوزی تحويل مردم ميدهد، فراموش می کسی که اين

خصيصًه همًه انقالبها و تحوالت تاريخی بوده » نثر«به » شعر«که گذار از 
 .است

o  د حق کشيش شدن داشته همه باي«رفرماسيون پروتستانی با مطرح کردن شعار
، پاپ و قدرتهای زمان خود را به مصاف طلبيد ولی شور و شوق انقالبی »!باشند

ديری نپاييد و در مواجهه با مشکالت روزمره و تضادهای عينی و کشمکشهای 
هولناک تاب نياورد و فروکش کرد و تغييرات حاصله فقط در حدی اندک و 

 .ًه عمل پوشيدمتناسب با امکانات واقعا موجود، جام
o  نيز تقريبا از اين قرار بود1848 و 1789حکايت فرانسه بعد از انقالب . 
o  مقايسًه لحظات اتحاد مستانًه مردم در مبارزه عليه رژيم کهنه و محکوم به

سرنگونی با مرحلًه دشوار و هوشمندانًه نوين بعد از پيروزی که ساختمان جامعًه 
 و همراه با بی تجربگی در دستور کار نو در بستر مشکالت، تضادهای متنوع

 .قرار ميگيرد، ابلهانه است
o  هرچند هم (چنين مقايسه ای همانقدر اشتباه آميز است که مقايسه يک ازدواج

 .و تشکيل خانواده با لحظات عاشقانًه اوليه) موفق
در جريان انقالب، شور و شوق اوليًه شرکت کنندگان در انقالب پس از مدتی جای خود  •

از اينرو بايد . به تقسيم کار و اشتغال روزمره ميدهد ولی ميتواند دوباره احيا شودرا 
پايگاه اجتماعی يی که مورد استفاده قرار ميگيرد، محدود شود که تا اندازًه معينی نيز 

 .منجر به حرفه ای شدن زندگی سياسی ميگردد
 . ی داشتندنهادهای بوجود آمده از رفرماسيون پروتستانی نيز چنين سرنوشت •
کلوپ انقالب فرانسه، شوراهای روسی، فراکسيون حزب کمونيست ايتاليا که در جريان  •

 در آلمان نيز همين 1968مقاومت و يا بعدها بوجود آمده بود، انجمن دانشجويان سال 
 :سرنوشت را تجربه کردند

o »ی نمی تواند تا ابد ادامه يابد، و ناگزير جای خود را به چيز» کشيش شدن همه
محدود و هوشمندانه ميدهد، که در صورت پيروزی انقالب و يا جنبش، غير از 

 .آن چيزی است که در رژيم قبلی وجود داشته است



  3 
 

   

آنچه در بارًه شوروی موجب نگرانی است، نه ترک لحظات مستانًه انقالبی و شور و شوق 
  .شوراها، بلکه برگشت دوما، قدرت سياسی و اقتصادی سرمایًه بزرگ است

  ـ دیکتاتوری پرولتاریا و زوال دولت2
  

که نقش (را » خيانت«برای جارو کردن صحنه از توضيحات ايده آليستی کاذب، بايد مقولًه 
  : با مقولًه آموزش جايگزين کنيم) بسيار نازلی به عهده دارد

ت پيروزی هر انقالبی فقط وقتی ميتواند تحکيم يابد، که طبقًه انقالبی بتواند برای حاکمي •
اين امر در يک روند آموزشی طوالنی، بغرنج، پرتضاد، . خود شکل دايم سياسی ببخشد

  .متناقض، آکنده از آزمايشات و اشتباهات جامًه عمل ميپوشد
. طول کشيد)  سال82 (1871 تا 1789چنين روندی برای انقالب بورژوايی فرانسه از  •

نی براساس حق انتخاب عمومی تازه از آن به بعد است که بورژوازی در جمهوری پارلما
 .، شکل سياسی حاکميت خود را می يابد)منهای زنان(

 *اين امر در جامعًه مدرن ميتواند شکل پايدار بخود گيرد، اگر ادغام سرکردگی و اجبار •
امکان پذير شود و اجبار و ديکتاتوری فقط در مواقع بحرانی و برای لحظه ای کوتاه 

 .مورد استفاده قرار گيرد
  اين امر بعد از انقالب اکتبر تحقق نيافت؟چرا •
ديکتاتوری « شوروی، اغلب دست بدامن تئوری *برای توضيح تحجر رژيم استبدادی •

آنها بدينوسيله به . اين چيزی جز يک برخورد سطحی نميتواند باشد. ميشوند» پرولتاريا
ای حضرات، تزيين سنن ليبرالی و غير مارکسيستی دست ميزنند، انگار نه انگار که بر

آزادی خواهی هرگونه توجيه تئوريک استفاده از ديکتاتوری را برای دورًه گذار و يا 
 !برای تثبيت وضعيت بحرانی پر آشوب رد ميکند

تعطيل ) **لوته، مونتسکيو، هاميلتون، ميل و غيره(در حاليکه کالسيکهای ليبراليسم  •
تصريح کرده » ع غيرعادیوض«نهادهای قانونی و برقراری ديکتاتوری عريان را در 

 .اند
 و به عبارت ديگر مرحلًه گذارچرا پشت سر گذاشتن : "در رابطه با شوروی بايد پرسيد •

 " سال پايان نيافت؟ 72بعد از » وضع غيرعادی«
ولی با اين واقعيت عينی يک . محاصرًه امپرياليستی شوروی را نبايد از نظر پنهان داشت •

آموزش فرهنگی و نگ است و آن عبارت است از عامل ذهنی مهمی در پيوند تنگات
 .سياسی رهبران بلشویکی

حتی با اعمال (بلشويکها نيز هر از گاهی همانند مارکس و انگلس مسًالًه دموکراسی را  •
 چرا؟. مطرح کرده بودند تا دوباره بباد فراموشی بسپارند) قدرت

 ثانيا با حل تناقضات زيرا اوال دموکراسی از اجزای اساسی تئوری و باور آنها بود، •
که يکی از اشکال (طبقاتی و از بين رفتن طبقات اجتماعی، دولت و بدنبال آن دموکراسی 

 .رو به زوال ميرود) دولت است
اين تئوری و يا بهتر است، بگوييم اين تخيل از مارکس و انگلس، ريشه در يک ارزيابی  •

 :شورانگيز تاريخی دارد
o زاده شده بود، به يک 1789ريان انقالب در فرانسه جمهوری اول که در ج 

 .ديکتاتوری و بعد به قيصر ناپلئون اول مبدل شد

                                                 
* Hegemonie und Zwang 
* "totalitäre" 
** (Locke, Montesquieu, Hamilton, Mill usw.) 
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o  ـ جای خود را بيدرنگ به 1848جمهوری دوم ـ فرزند بالفصل انقالب
 .ديکتاتوری بناپارتيستی ناپلئون سوم داد

o واقع بحرانی به آسانی دست به تعطيل مراجع قانونی زد طبقًه حاکمًه انگليس در م
و ايرلند را که در مقابل اشغالگران انگليسی سرکشی ميکرد، تحت اشغال دايم در 

 .آورد
o طريق دولت دموکراتيک و ليبرال می توانست در مواقعی که بحران  بدين

فراميرسيد و يا اوج ميگرفت، به برقراری يک ديکتاتوری آشکار و حتی 
 .روريستی اقدام کندت

ديد که دولتهايی با » جنگ جهانی اول«او در . لنين قبل از همه به اين استنتاج پا فشرد •
سنن ليبرالی پايدار، يکشبه رنگ عوض کردند، به دستگاه اختناق عمومی و به ديوانی 

حکومت نظامی اعالم کردند، به اعدام مخالفين و گاهی حتی به قتل : خون آشام بدل شدند
ام مردم دست زدند و شهروندان خود را برای حفظ قدرت و حاکميت امپرياليستی بطور ع

 . *دسته جمعی روانًه ميدانهای جنگ نمودند
با توجه به ريشه های تاريخی و روانشناسانًه دولت، تز زوال دولت پا به عرصًه وجود  •

 بعد از ظهور که جامعًه(ظاهرا در جامعه ای فارغ از تضادهای آشتی ناپذير . گذاشت
، ديگر نيازی به موازين حقوقی جهت حل و رفع )امام زمان را به خاطر مياورد

 .اختالفات وجود نخواهد داشت و در نتيجه دولت رو به زوال خواهد رفت
خصلت تخيلی اين تز برای مارکس و انگلس هم ظاهرا معلوم بود، آنرا در اظهارات آنها  •

زوال دولت «است، گاهی از » امحای دولت«گاهی صحبت از : ميتوان بوضوح ديد
اعمال زور «و جايی از » دولت در مفهوم سياسی کنونی آن«، جايی از »بطورکلی

از سوی ديگر بنا به تجزيه و تحليل آنها، نه تنها دولت يک . »سياسی به مفهوم متداول آن
» ** متقابلتًامين«و » *تضمين متقابل« ابزار حاکميت طبقاتی، بلکه همچنين شکلی از 

 .ميان افراد طبقًه حاکمه است
اگر اينطور است، پس برای چه بعد از محو طبقات و ختم مبارزًه طبقاتی، بايد وسيلًه  •

 تضمين و تًامين برای تک تک افراد جامعًه همگون زايد باشد؟
در هرحال انتظار از بين رفتن همًه تضادها و زوال دولت بمثابه وسيلًه اعمال قدرت  •

بطورکلی کمکی به حل مسًالًه تحول دولت در جامعًه سوسياليستی نميکند و بيشتر سياسی 
 .مانع حل آن ميشود

بی پايه و بی » ***براندازی«اين انتظار زمينه را آماده ميکند برای پيدايش و تداوم فکر  •
 .حاصل، برخوردی که قادر نيست رهايی طبقات تحت ستم را تثبيت و تحکيم کند

ايدًه قانون اساسی را « انقالب اکتبر کم نبودند، سوسياليستهای نامداری که بعد از پيروزی •
براساس اين ايده، نه فقط توجيه هر عمل تروريستی در . ميپنداشتند» يک ايدًه بورژوايی

چيزی (مبتنی بر قانون » وضع عادی«آسان ميشود، بلکه گذار به  » وضع غيرعادی«
 . سخت دشوار و يا غيرممکن ميگردد)که پيشاپيش بورژوايی قلمداد ميشود

  
  ـ سياست و اقتصاد3

   
 بطورکلی ميتوان گفت که از نظر مارکس وانگلس سياست در بدست گرفتن قدرت نقش تعيين 
کننده ای بعهده دارد، ولی بعد از انجام وظيفًه خود، بهمراه دولت و ابزار قدرت سياسی ناپديد 

                                                 
 . این مسًاله را بطرزی هراسناک و تکان دهنده ترسيم ميکند» !در غرب خبری نيست«زندًه  کتاب ار*

* "wechselseitigen Garantie" 
** wechselseitigen Versicherung 
*** "Umstürzlertums" 



  5 
 

   

 قدرت سياسی، بلکه همچنين تقسيم کار، ملل، مذاهب، و نه تنها طبقات، دولت، ابزار. ميشود
  .بازار، سخن کوتاه کليًه سرچشمه های ممکن اختالفات ناپديد ميشوند

  
 مسيحايی که درتحليل نهايی بوی آنارشيسم ميدهد، نقش منفی چشمگيری در شبحاين  •

 .عرصًه اقتصادی بازی کرده است
رگ دولتی يا عمومی از خدمات و يک جامعًه سوسياليستی، کم و بيش بدون بخش بز •

 .توليد، قابل تصور نيست و اين بخش نقش کليدی در پيشرفت جامعه دارد
حل کرد، » انسان نوين«حل اين مسًاله را ميتوان يا براساس اسطورًه آنارشيستی ظهور  •

انسانی که خود را در خدمت جمع قرار ميدهد و اختالفات و تضادها ميان بخش 
ی، ميان افراد مختلف و يا ميان گروههای اجتماعی مختلف خصوصی و بخش عموم

که قوانين » رحمت الهی«و اين چيزی جز تصور مذهبی از . (يکشبه ناپديد ميشوند
 .)زمينی را زايد ميکند، نيست

و يا اينکه راه حل را بايد در سيستمی از قواعد، تشويقهای مادی و معنوی، کنترل،  •
ولی . ا و همچنين لياقت شغلی و صداقت کارکنان جستشفافيت، کفايت و بارآوری بخشه

تحقق اين امر مشکل و چه بسا غيرممکن خواهد شد، اگر به درک آنارشيستی از قدرت 
پافشاری کنيم که حاکميت و سرکوب را در انحصار دولت به عنوان ابزار قدرت 

 .مرکزی، قرار ميدهد
اينک درست )  مارکس تشريح ميکردآنطور که(بدينطريق ديالک تيک جامعًه کاپيتاليستی  •

 در برابر آنارشی کارگاه ترور» سوسياليسم واقعا موجود«در : در جهت عکس عمل کرد
تروری که رفته رفته غيرقابل تحمل شده بود، چرا که ديگر . جامعًه مدنی قرار گرفت

وجود نداشت و فلسفًه تاريخی يی که از فرارسيدن » وضع غيرعادی«دليلی برای 
ب کمونيسم و محو دولت، هويت ملی، بازار و غيره خبرميداد، ديگر مورد عنقري

 .باورمردم نبود
  

» مدینًه فاضلًه« ـ کمونيسم در ورای 4
 آنارشيستی

  
» اردوگاه سوسياليسم« سوسياليستی و در جامعه در يک تئوری تضادهاز، جای تا به امرو
درست بعد از ) بطور پارادوکسی(بنابرين مهيب ترين بحران جنبش کمونيستی . خالی است

» جنگ جهانی دوم«پيروزی انقالب اکتبر و بعد از گسترش وسيع سوسياليسم پس از 
  .ديفرارس

جايگزين درک موجود » جنبش واقعی«اکنون بايد تعريف کمونيسم به عنوان يک  •
 .از آن گردد» یمسيحاي«آنارشيستی و 

. نيست»  هدف هيچ چيزجنبش همه چيز و«هدف ما طرح مجدد شعار برنشتاين  •
برنشتاين هرگز حاضر نشد، مسًالًه اصلی، يعنی قدرت سياسی بورژوازی و وقاحت 

همه ميدانند که اين سردمدار . قدرتهای بزرگ امپرياليستی را زير عالمت سؤال ببرد
استعمارگران سخن » تمدن گستر«سوسيال ـ دموکراسی آلمان با چه اشتياقی از رسالت 

 .گفت
 که برنشتاين برای حفظ و ابدی کردن مناسبات اجتماعی ـ سياسی موجود در هدف نهایی •

: مقياس ملی و بين المللی قصد نابودی اش را داشت، همچنان سرجای خود باقی است
ساختمان جامعه ما بعد کاپيتاليستی و ما بعد امپریاليستی، جامعه ای که دیگر نميتوان «
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 اشتباهافالطونی » مدینًه فاضلًه«انگيز یک  و دلو نباید آنرا با رنگين کمان شکوهمند 
 » .گرفت

ای مشخصًه اصلی تعريف مارکس از » مدینًه فاضله«فاصله گرفتن از يک همچو  •
 .است» جنبش واقعی«کمونيسم به عنوان يک 

سرگيجه ای که شنيدن ضرورت تجديد نظر در تعريف کمونيسم پديد آورده، قابل فهم  •
در ) Walter Peruzzi(پروتسی والتر و )Luigi Cortesi(رفقا لويجی کورتزی. است

در جامعه کمونيستی، بجای » از بين رفتن دولت«بحث خود پيرامون انتقاد من از تئوری 
اينکه داليلی بياورند که نظريه جامعه ای فارغ از تضاد و قوانين حقوقی را روشنتر 

در نوشته خود يک تصوير به وصف کند، عصبانيت توام با نااميدی خود را از اينکه من 
.  اندازه کافی به وجد آورنده از جامعه مابعدسرمايه داری ارائه نکرده ام، بيان کرده اند

آيا : دن پرسمی خود  اين نيز فراتر رفته و ازها با دستپاچگی از  از کمونيست ديگرخیبر
تناقضات اصال ارزش دارد برای تحقق جامعه ای مبارزه کنيم که خالی از تضادها و 

 نخواهد بود؟
 بايد بياد آورند که اين يک برخورد خالص مذهبی است که زندگی در اين دنيا را ايشان •

 .بدون رستاخيز و ادامًه زندگی در جهان موعود بی معنی ميپندارد
در پاسخ به اين برخورد آنارشيستی و مذهبی بايد به گفتًه گرامشی اشاره کرد که از  •

گرامشی به عنوان اولين فرد در بارًه . ده ای برخوردار استارزش تاريخی خارق العا
. آخر تاریخپروژًه رهايی مؤثر وبنيادی انديشيده بود، بدون اعالم فرارسيدن عنقريب 

هدف اين است که مرزبندی روشنی ميان مارکسيسم و آنارشيسم بکشيم و برای هميشه با 
يل تاريخی پيدايش آنها را نا گفته مدينه های فاضلًه خيالی وداع کنيم، بدون اينکه دال

 .بگذاريم
بورژوازی الزم ديد برای «: انگلس ضمن ارزيابی انقالب فرانسه و انگلستان نوشت •

چيدن حتی ميوه های رسيدًه پيروزی، انقالب را بمراتب فراتر از اهداف مورد نظر ادامه 
 »*.ظاهرا اين امر يکی از قوانين رشد جامعًه بورژوايی است. دهد

•  
  

 متدولوژی ماتریاليستی تدوین شده توسط ازهيچ دليلی وجود ندارد که 
را برای بررسی جنبش و انقالب  مارکس و انگلس صرفنظر کنيم و آن

  .خدمت نگيریمبه تاریخی واقعی 
  
  
  
  
  پایان
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