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 پیشگفتار

، است سامان یافته  صورتاین  این نوشتار که به  بخش اصلی      

بخش در    139۰سال  در   رسانه   چند  سیاسیهادر  بود  بازتاب  ی  . یافته 

مجموعه  به    اینک یک  است  ،صورت  گامی  همه  از  بیش  و  در    پیش 

دیگر،  فلسفی  هایاندیشه  بازنگری بیانی  به  است   انگلس.  در  تالشی 

نیز   و  ایدئولوژی.  نقد  در  و  فلسفه  برابرراستای  کینه اتهام   در  های 

جاری    علیه فردریک انگلسکه نه نقادانه بیکه غرض ورزانه    ایتوزانه

دارد  شده مارکس    ،اینک  .رویکرد  و  دانش   نظریه  آنانگلس  پردازان 

کارگر، طبقه  طبقاتی  نیستند  مبارزه  ما  میان  در  های  اندیشهاما    ،خود 

آنهادوران  از   هابا این همه، دیدگاه  .اند، زبان گویای دفاع از خویشساز 

و  مارکس و انگلس  ی  در غیاب حضور زندهنیستند.    در امانگزند دستبرد  

تاریخ    نبود فیزیکی اندیشمند  بازنگری یا تکمیل و  برای    بشریت،این دو 

شان های همان گونه که روشمندی  -ها از آگاهی طبقاتی  رفع سوء برداشت

فرا کاپیتال ووو چنین  و  مانیفست  بازچاپ  و  ترجمه  داشتشددر هر    -ی 

هجوم   انگلسامکان  علیه  ویژه  و    به  انگلس  آگاهی  است.  شده  بیشتر 

پرو کمونیسم  به  نقد،  و  تکامل  پی  در  فیلسوف مارکس،  دو  این  لتری، 

دژی  خود  همه  استوار  استرهایی،  این  برابر  همه،    . بمباران  در  این  با 

یادآوریوظیفه  و  برای روشنگری از روی ضرورت  در  فرازهایی    ،ای 

 داریم. روی پیش  برابر و 

 

ولوژی، با آوری نیست که فلسفه برخالف ایدئدالزم به یا

که جدا سازی    آمیخته،آنچنان  با فلسفه در هم   ،مفهوم نقد  یابد.نقد معنا می

است.   پیکر  از  جان  سازی  جدا  مانند  یکدیگر  از  و آنها  زندگی  سراسر 

فلسفه و  انگلس  و  مارکس  نوشتارهای  و  دیالکتیک  تالش  ماتریالیسم  ی 

می نقد  از  فراگشت،  را  نقداگر  باشند.  سرشار  تکامل،  کشف،  معنای   به 

و طبیعت  دیالکتیک  و  سازنده    ،بنابراین  بدانیم  هستی  قانون  باید   را  نقد 

و   بود  پیشوازپشتیبان  تشتافتآن    به  به .  یورش  در  برخی  های  الش 

 انکار و نفی و اتهام است.اما نقد نیست،  ،انگلس
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نوشت      این  کهارتالش  است  مفاهیمی  بازنگری  مارکس   ،  کارل 

(1818-1883( انگلس  فریدریش  و  و   ( 182۰-189۵(  اندیشمندان  این 

ارائه   انسانی  جهان  به  پرولتری  کمونیسم  پراتیک  و  تئوریک  رهبران 

و نقد هگل  با  انقالبی،  کمونیسم  اندیشمندان  از    های چپ،هگلیست  دادند. 

از رفرمیسم و رادیکالیسم دموکراتیک    هاجمله برادران باوئر و فوئرباخ

فلسفه  به  و  کرده  انقالبیگذر  رهایی  ی  انس  و  یافتند.  جهان  دست  انی 

بینش  هم این  طبقاتی  دشمنان  پرولتاریا،  رهایی  فلسفه  پدیداری  با  زمان، 

در این  .  پسوند آنرا از هم بگسلندورزند که  ورزیده و می  فلسفی نیز تالش

شگفت  جای  ،سیاست مبارزه   یهیچ  آنتاگونیسم  سرشت  که  زیرا  نیست، 

رویکرد چنین  وظیفه  طبقاتی  اندیشه او  به  هجوم  دارد.  و  ی  مارکس  های 

پرولتاریا فیلسوف  دو  این  همگرای    انگلس،  بخش  دو  جهان   اندیشمندو 

گستره سوی  از  آغاز  همان  از  همواره  چپ  انسان،  و  راست  ی 

و    جاریها(  ال دمکرات های سیاسی بورژوازی )به ویژه سوسیگروهبندی

 کنون ادامه داشته است. اتا 

مارکس، از  این بیش  آماج  همواره  بوده  انگلس،  حمله 

وظیفه  ؛است او  که  دیدگاهزیرا  نقد  ایدئولوژیک  ی  و  سیاسی  های 

آگاهانهسرمایه کار  تقسیم  در  را  ضروری  داری  تاریخاً  به   و  مارکس  با 

گرفت برد  عهده  پیش  به  رویزیونیستها  اپورتونیست  .  و  او ها،  و  به 

در همان زمان حضور مارکس و انگلس، به دو شیوه: افرادی،    -پرداختند

جمله   از  اندیشه،  این  »  اسناد  آلمانیکتاب  نشر   «ایدئولوژی  اجازه  را 

برنشتاین، پدر    -خانه سپردند، شاید که فراموش شود  ندادند و یا به تاریک

 گروه بودند و استالین و یارانش،ی این  رویزیونیسم، و کائوتسکی از جمله

جمله  همراهان،  از  و  استالین  دیگر.  اندیشه    ی  اسناد  مهمترین  از  یکی 

ی جوانی مارکس است به ی برههبنیادین کمونیسم را به بهانه اینکه آفریده 

دست کشیدند.  »دست نوشتهبند  یا  فلسفی  و  اقتصادی  های نوشتههای 

اسنادی   18۴۴پاریس«   جمله  از  دیده   مارکس  لنین  آنکه  بدون  که  است 

و های بی پایه پرداختند  د. برخی، به اتهامنباشد، یافتند و به آرشیو سپرد

نوشته میان  بر  هااز  افزون  و    ۵2ی  انگلس  مشترک  کارهای  از  مجلد 

گفتاورد  بریده یا بیان شده، دستبردی به  فرازهای دست و پا  مارکس، نیمه

آوردند بریده  اتهامبریده  مارکس، .  از  وی  جداسازی  و  انگلس  به  ها 
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این راستا بود، تا سپس به سراغ مارکس بشتابند و ازاین دو و   کوششی در

 خواهند.هایشان، آنچه بسازند و ارائه دهند که خود می اندیشه
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تابستان   در  مارکس  با  که  توافق  ۱۸۴۴»هنگامی  داشتم،   دیدار 

حوزه  مانکامل  تمامی  کار  پیرامون  و  گردید  آشکار  نظری  های 

 ]1[تاریخ آغاز شد.«  مشترکمان از همان

 
 سیاستی ارتجاعی زیر نام »سیاست مدرن« 

، در تداوم چنین هدفی ]2[احمدیدر ایران، از جمله، تالش بابک     

دمکرات به  مارکس  تبدیل  هدف  به  آشکارتر،  نیز  سترون،   -و  لیبرالی 

»برهه  در  شده  سپری  دوران  به  متعلق  گذشته،  مدرن«  تاریخ  پست  ی 

اوست   گرفت.  »متافیزیسین«  انجام  را  مارکس  که   نامیدکه  نوشت  و 

از سوی  ایرانی،    «پست مدرنیست»این   ]3[«عبارت مارکس مهمل است»

مراکز های حاکم در حکومت اسالمی استخدام شد تا مدرس  پیشافئودالیست

  -های پراگماتیستی دولتدر دهه ها باشد.  و حوزهی حاکمیت  پرورکادر  

(، پر و بال داده شد و در تدریس های کادرسازی 13۶8-8۴رفرمیست )

ی و عماشین سرکوب، کارگزار شد و به موازی به پراکندن نگرش ارتجا

بال داده شد.    پر و  نیز  »سرخس«  تا  ی پست مدرنیسمماهنامه»تردید« تا  

های کارگزار و نوبتی که های »پست مدرنیسم« ایرانی، در دولتدفتر اما  

کردند، در هم پیچیده شد. در    چی بودن دولت رقیبان اعتراف به تدارکات

و  آگاهی  پویندگان  و  نویسندگان  کانون  کوشندگان  پیکرهای  که  حالی 

ای یکی در پی دیگری برای پیام  زنجیره  -های سیاسیآزادی، زیر تیغ قتل 

های تهران و اصفهان و مشهد ووو پرتاب  شوندگان، به خیابان  حکومت  به

و   و  ندشدمی سرکوب  شدیدترین  زیر  در  سوسیالیستی  و  کارگری  جنبش 

کارگری قطور ضد  کتاب  بود،  گرفته  قرار  دیگر    ترور  و  احمدی،  ب. 

آزادانه، بی  می   ، نشرمهاجرانی سانسور  »ارشاد«   ممیزی  آثار بی یافت. 

زنجیر، او در البالی این »سیاست تیغ و  در وزارت    اسالمی  هیچ ارشاد

 مدرن« اش، وظیفه داشت تا اعالم کند:

 ]4[ »می توان گفت که دیدگاه مارکس دیگر رسم روز نیست.« 

که: »عبارت مارکس مهمل است و جز بیانی ادبی که  و چنین تبلیغ کند   

تا حد زیادی تحریک آمیز و شعارگونه است و فقط می کوشد تا اهمیت  

و    بی اعتبار کردن نظریه  درگیری در عمل را روشن کند. اما به بهای

 ]5[فلسفه، هیچ نیست و معنایی ندارد.«

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn1
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn2
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn3
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn4
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn5
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احمدی، وطنی،  بابک  مدرنیست«  »پست  جابجایی    این 

»گسترش  را  نگهبان  شورای  از  دیگری  کاندیدای  با  نژاد  احمدی  دولت 

این میدان والیی و شمارد و همه جامعه مدنی« می گان را به شرکت در 

خواند: فرا می  1388انتخابات سال  بقای حکومت ایدئولوژیک سرمایه در  

پیشریاست   »انتخابات انكارناپذیری   جمهوری  و  استثنایی  اهمیت  رو 

انتخابات، این  تاریخی دارد.  و  است آزمونی  آزادیخواه  نیروهای  برای 

دموكراتیك  حقوق  و  مدنی  جامعه  نهادهای  گسترش  ضرورت  به  معتقد 

ران تاثیر فوری و آشكاری  ملت. نتایج انتخابات بر سرنوشت تمام مردم ای

احمدی، بابک  گذاشت«.  رای   خواهد  او  به  است  خوبی  همراه  »کروبی 

 می دهم« 

با تز یازدهم مارکس در باره فوئرباخ   از همه  توزی ب. احمدی، بیشکینه

 است.

راه به  را  جهان  فقط  کرده»فیلسوفان،  تاویل  گوناگون  بر های  مساله  اند، 

 سر دگرگون کردن آن است.« 

است.  ز   جهان  دگرگونی  فلسفه،  موضع   که  ب. تالشیرا  های 

احمدی را، بار دیگر از به دست آقای محسن حکیمی در ایران آغاز شده  

 های کارگری«است که در »کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

با   حکمیی  آقای  کنونی  تا  کارکرد  بین  که  است  آشکار  دارد.  فعالیت 

اح بابک  همانند  را  مدیعناصری  وی  روی،  هیچ  به  و  است  تفاوت  ها، 

دانیم. اما خوانش وی از انگلس، نه وابسته و پیوسته به سیستم حاکم نمی

رساند، کارگر نمی  یابی کارگران و آگاهی طبقهتنها هیچ کمکی به سازمان

ایران آسیب می رساند و  بلکه ضدکارگری است و به مبارزه طبقاتی در 

 زند.های دشمنان پرولتاریا و آزادی پهلو میولوگاز این روی، با ایدئ

  « ایدئولوژی نوشتار  بنیانگذار  ا نگلس،  فریدریش 

بهانه ]6[«مارکسیسم به  که  حکیمی  محسن  نگاشته از  انگلس  زادروز  ی 

واگویه بلکه  نقد،  نه یک  احمدی«  شده،  »بابک  از  پای    است.هایی  جای 

»مارکس و سیاست    کارگری  ضد  –بابک احمدی و کتاب ضد کمونیستی  

مدرن« وی در همه جای نوشته حکیمی پیداست. و این، جای بسی درنگ 

سبب اندیشه دارد.  اندیشه و به  اینجا  در  نگرانیرا  معنی  به  از   هایی 

حکیمی آقای  مانند   افرادی  می  همزبانی  کار  به  به نیز  بازنگری  گیرم. 

یابد ضرورتی دوباره میهای ب. احمدی و م. حکیمی، از آنجا نیز  نوشته

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn6
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  و   هاسپاه و امنیتی  هایاستاد آموزشگاه  ،حکیمیدوستمان آقای محسن  که  

حکومتیجناحکارگزار   به  ،نیست  ]7[های  از  بلکه  دفاع  فعال  سان 

آزارشناخته    کارگران مورد  بارها  و  گرفته    شده  قرار  حاکمیت سرمایه 

 است.

 

  هایی از این اتهاماتنمونه 

می آقای   سویی  از  به  حکمیی،  انگلس  و  »مارکس  که  پذیرد 

زودی از فویرباخ نیز گسستند و کتاب »ایدئولوژی آلمانی« را بازهم به  

سازد »که  انگلس را متهم می اما،  بی درنگ   ]8[طور مشترک نوشتند.«

ی چهل قرن نوزدهم به هیچ  گسست مارکس و انگلس از فویرباخ در دهه 

وجه از موضع واحد و یکسانی صورت نگرفته بود، هرچند به تصریح 

را  خود    کتاب  این  نوشتن  در  اصلی  نقش  ناممکنی     -انگلس  علت  به  که 

ها« سپرده ی موشی مارکس »به انتقاد جوندهانتشار آن در آلمان، به گفته

 مارکس برعهده داشت..«.  -شد 

جا که معنای »گسست« را به خوبی درنیافته باشد در آن   شاید کهحکیمی  

باخ گسستند و »ایدئولوژی   نویسد »مارکس و انگلس به زودی از فوئرمی

و   مارکس  »گسست  اما  نوشتند«،  مشترک  طور  به  بازهم  را  آلمانی« 

هیچ   به   ... فویرباخ  از  یکسانی صورت    وجهانگلس  و  واحد  از موضع 

 نگرفته بود.«!

 

 چهل سال با گسست، چهل سال در گسست

چگونه ممکن است، مارکس، فلیسوفی که جهان فلسفه و  

جهان و مناسبات را به نقد گرفت، آگاهانه به    فلسفه و   و تاریخ  تاریخ فلسفه  

 ی زمین هایی رسید که سرانجام انسان و مناسبات طبقاتی در سیارهدریافت

دست با  می  یابیرا  رقم  دریافتش  واژگونهو  »گسست«  اما   یخورد، 

درن را  نابغه یافت!انگلس  حکیمی،  ذهن  پایان  با  تا  که  مارکس  همانند  ای 

پژوهش، مبارزه طبقاتی، هم   در دوشادوش انگلس سال ۴۰عمر با بیش از

اندیشی و نقد و فلسفیدن و گفتمان های موازی، تا پایان عمر درنیافت که 

انگلس از همان آغاز گسستن از فوئرباخ و پیوستن به وی، راهی دیگر و  

نبودند اما دریغا  داشته است!  این    افرادی   سودایی دیگر  از  تا مارکس را 

پایان عمر از    سته از ایدئولوژی را تا انگلس ناگسندانستن و نشناختن و با  

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn7
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn8


11 
 

شدن  در  1883تا    18۴3سال   شگ همراه  و  دهند!  رهایی  آنکه  فتها  تر 

ال بعد  س ۴۰انگلس از فوئرباخ گسست و »ایدئولوژی آلمانی« را نوشت و

های مارکس دو باره به آن بازگشت و تزهایی در باره فوئر باخ و نوشته

تنظی را  مارکس  کاپیتال  و  یافت  از  را  هم  و  منتشر ساخت  و  تکمیل  و  م 

در   و  داد  نجات  اندیشه  سازترینتاریخنابودی  نقد آفرینش  در  های بشری 

عظیم آفرینش  ایدئولوژی،  سیاسی،  انسان اقتصاد  رهایی  مانیفست  ترین 

همه با  اما  و  ماند  وفادار  و  کرد  شرکت  و  شد  همراه  این ووو  ها،  ی 

می و احمدی »به هیچ وجه »گسست« و فرایند پیوستن وی، به حکم حکی 

دهد که:  از موضع واحد و یکسانی صورت نگرفته« و حکیمی حکم می

ی »حتی یک نگاه سطحی به تزهای مارکس درباره ی فویرباخ و مقاله

می  نشان  فویرباخ  ی  درباره  دو انگلس  از  انگلس  و  مارکس  که    دهند 

 موضع یکسره متفاوت به فویرباخ نگاه می کنند.«

شاید   نقد   حکیمی  به  که  عظیمی  بخش  که  باشد  باور  این  به 

ها ها سپرده شد، بخشی اصلی نوشته مارکس بوده که موشی موشجونده

گونه موشبه  نماند.  باقی  مارکس  از  اثری  تا  کردند  نقدش  وظیفه ای  ها 

های انگلس را گزینشی، برای گمراهی نوشتههایی از دستداشتند تا بخش

پویان انگلس ) پلخانف، کائوتسکی، حکیمی به ره  آیندگان از جمله به بیان

ی   سلسله  و  مائو  استالین،  و  لنین  کائوتسکی،  دست  به  تا  بسپارند  لنین( 

سونگ در کره شمالی برسد و »ایدئولوژی مارکسیسم« از جمله روسی و 

آید! ازاین پدید  آن  از  از چه  نمیمنتقدین  ها گذشته،  چینی ووو  نویسند که 

شمند«، بخش نخست »ایدئولوژی آلمانی« را از نقد های »هوروی، موش

تز درباره فوئرباخ نوشته مارکس را   یازدهداشته و نیز چرا    ، معافگزنده

ند! امید است که نگویند بروید از خود موش ها بپرسید!  ردنجویده باقی گذا

که ننویسند  یا  موش  و  به  که  ها،  اتهام  هم  شاید  است!  انگلس  ابداع 

ها نجات  »سرنوشت« چنین بوده که انگلس هر دو را از نقد گزنده موش

ها و  واسپارد! از »موش  بخشد تا علیه خود وی، به نقد گزنده ی دیگران

ی را به  زگردیم و موش و گربه باگذریم و به واقعیت ها بازمیها« می آدم 

 گذاریم. اهلش وامی

آلمان   ایدئولوژی  از  آنچه  که  است  آن  و واقعیت  بود  باقیمانده  ی 

نجات    به دست او  سال، به دست انگلس رسید، همان بود که  ۴۰پس از  

تز در باره    یازدهد . بخش نخست، کار مشترک مارکس و انگلس و  یافتن
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به   برخورد  دیگر  بار  انگلس،  که  بود  زمانی  بازنگری  این  فوئرباخ. 

سال  اندیشه در  و  یافت  ضروری  را  فوئرباخ  متافیزیکی  سه    ، 188۶ی 

 شتافت. باید تزهای  18۴۴سال پس از مرگ مارکس، به سراغ اسناد سال 

با    درباره فوئرباخ را به همانگونه نیز  یادداشت کرده بود و  که مارکس 

پرانتز  ویرایشی را  در  سند  دو  هر  می  و  منتشر  نیز  همراه  و  کرد 

در شرایطی بود که    این ضرورت مبارزه طبقاتی و ایدئولوژی آلمانی را.

به  فلسفه کالسیک فلسفه )ایدئولوژی(  و  یاری  بود  یافته  پرولتاریا زوال  ی 

های پیشین، به آشکارا به نظریه پردازان حکومتی و کارگزاران  ایدئولوگ

 اند:ناسبات حاکم، درآمدهفکری م

  

قلمرو  در  ویژه  به  آلمان  جمله    »در  از  و  تاریخ  علوم 

فلسفه زوال  با  پژوهش  فلسفه،  سابق  روح  کالسیک،  ی 

-گری بیمالحظه نیز ناپدید شده است و التقاطبی  نظری

مالحظه ترس  و  بمایه  نسبت  تا    هکارانه  عایدی،  و  مقام 

آن را گرفته است. نمایندگان  طلبی جای  ترین جاهحد پست

فلسفه، دولت  ایدئولوگ  رسمی  و  بورژوازی  آشکار  های 

علنی تقابل  در  دو  هر  که  زمانی  در  آنهم  با    موجودند، 

 ]9[«.اندکارگر ایستادهی طبقه
  

ی کالسیک  پیشگفتار کتاب »لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه انگلس  

از   پس  را  باره    گفتاوردیآلمانی«  در  مارکس  نشر  از  و  نگارش 

 کند:چنین آغاز می  »ایدئولوژی آلمانی«

گذرد و مارکس در گذشته است. نه  »از آن زمان بیش از چهل سال می

من،  برای  نه  و  مارکس  رخ    برای  هم  یکبار  موضوع حتی  به  که  نداد 

 ]10[نامبرده بازگردیم...«

مارکس و انگلس در این دوران پر تب و تاب  کارزار و مبارزه 

گروند   همانند  آثاری  آفرینش  و  نوشتن  نیز  و  طبقاتی  تئوریک  و  عملی 

  و   خصوصی  مالکیت  خانواده،  ءمنشا  ، ایدئولوژی آلمانی، کاپیتال وریسه

و   (1892)  تدول کالسیک  فلسفه  از  اما  هستند،  ووو  دورینگ  آنتی 

از هر چیز،  فلسفی خود را بیش و پیش  نقد  آلمانی گسسته و  ایدئولوژی 

می خویش«  با  حساب  آن »تسویه  نشر  و  بازگشت  به  اولویتی  و  خوانند 

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn9
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های پر شور و اعتراض  پراتیک در آن سال  -تئوریک  بینند. کارزارنمی

ی میانی گسست از فلسفه  ی به پرداختن به حلقه و قیام جنبش کارگری، حت

هگل و رسیدن به شناخت ماتریالسم دیالکتیک را جایی مجال کامل شرح 

  نیافتند.

 

آلمانی، شد   ایدئولوژی  اشاره  که  مشترک   همانگونه  آفرینش 

انگلس   و  بروکسل  مارکس  در  آنان  اقامت  زمان  "ایدئولوژی بوددر   .

ماهآلمانی"   مه    18۴۵سپتامبر    هایبین  شد.    18۴۶و  و    مارکسنوشته 

های  آمددر هراس از پی  انگلس کتاب را برای نشر فرستادند، اما ناشرین

آن، کار   پلیسی  همه  آن  با  بناچار  کردند.  خودداری  آن  نشر  و  چاپ  از 

انگلس، بیان  به  بنا  روی،  آن  کتاب  پیش    و  نهاده  کناری  آینده به  به  را 

به  سپردند.   ان  ۴۰نزدیک  که  گذشت  به  گ سال  مارکس  نبود  در  لس 

بخش یافت،  فرصت  آرشیوها  به  جستجوی  نزدیک  کتاب  از  زیادی  های 

بخش باقیمانده که   ها جویده شده بودند.ی موشبه وسیله   ای، فحه ص  7۰۰

بود،   صفحه  صد  به  دست نزدیک  صورت  درنوشتهبه  ناتمام    سال   ای 

ایدئولوژی آلمانی« کار مشترک مارکس »  بدون شک، .  نشر یافت  1933

کمونیست"    لیگ"   و رهبری نظری و فلسفی  یسازماندهکه    و انگلس است

راست    یهاهگلی های غیر علمی  نگرشدر برابر  را به عهده داشتند. آنان  

نقد ها هوادار داشتند،  که میلیون  "سوسیالیسم حقیقی"   و چپ و پرچمداران

دانستندایدئولوژ ضرورت  را  در    .ی  اقتصاد    درآمدپیشمارکس  "انتقاد 

 : کنداین ضرورت را اینگونه بیان می سیاسی" 

»ما تصمیم گرفتیم که برای روشن کردن تضاد موجود  

میان بینش خود و دریافت ایدئولوژیک فلسفه آلمانی با یکدیگر کار کنیم، 

کنیم. حساب  خواستیم با وجدان فلسفی گذشته خود تسویه  یعنی در واقع می 

 این هدف به صورت انتقاد فلسفه مابعد هگلی تحقق پیدا کرد.«  

آغازین آلمانی"   کتاب  طرح  استمدو    "ایدئولوژی  بوده    که   جلد 

دیدگاهبایست  می آن  نخستین   نقد  ماکس   هایبه  و  باوئر  برونو  فویرباخ، 

مجلد  اشتیرنر بپردازد.  بهدوم    و  حقیقی"  حقیقی    "سوسیالیسم  سوسیالیسم 

همان نگرشی است که در آلمان به ویژه از سوی کسانی که سوسیالیسم را  

دولت و  دست حزب  به  نخبهتنها  فیلسوفانو  از  سازمانیافته   امکان  ی  گان، 

از    آنچه در اختیار ما است  پذیر می دانستند هواداران بسیاری یافته بود.
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دوم  م باقی می   جلد  صفحه  صد  از  بیش  که   در    نباشد  است.  مانده 

انگلس و  مارکس  آلمانی،  آلیزم    یشخو  بینشی  یپیشینه  ،ایدئولوژی  )ایده 

و  هگلی جوان  فویرباخهای  نقد    (ماتریالیزم  انقالبی  و  کامل  طور  به  را 

این نقطه  .کنندمی تاریخی است کهاز  علمی برای  سوسیالیزم    ی چرخش 

 گیرد. عمل در دستور کار قرار می 

 در پیشگفتار نقد اقتصاد سیاسی نوشت:  18۵9مارکس در سال  

انگلس  » نقد فردریک  باب  در  درخشانش  رساله  چاپ  زمان  از  من  که 

چاپ رسید( ه ب فرانسوی-  های آلمانیسالنامه که در) [ 11]یالت اقتصادمقو

ای که من رسیده از راه دیگری به نتیجهبا او در ارتباط و تبادل آرا بودم،  

بو رسیده  کتاببودم  به  کنید  )رجوع  انگلستان د  در  کارگر  طبقه   وضع 

برای اقامت به بروکسل آمد،   نیزکه او    18۴۵در بهار    بنابراین(.  انگلس

درک ایدئولوژیک فلسفه   برابررا در   خود یافتبر آن شدیم تا در  به همراه

فلسفی   وجدان  با  حقیقت  در  و  مطرح،  حساب   پیشینآلمانی  تسویه  خود 

چاپ رساندیم و در  ه ای که در آن زمان باز جمله کارهای پراکنده ..کنیم.

ازتبیینآنها   بهوجوه مختلف نظرات  هایی  را  عرضه کردیم،    جامعه  مان 

ا کنم که من و انگلس ببسنده می مانیفست حزب کمونیست ینمونهتنها به  

هم  یک  همراهی  و  نوشتیم،  تجارت  نوشتار آنرا  باب  به   آزاد در  من  که 

کننده درک ما برای نخستین چاپ رساندم. خطوط عمده و تعیینهتنهائی ب

من بصورت  فقر فلسفه ک، اما در قالب جدلی، در کتابشکل آکادمیهبار ب

سال   در  که  کتاب  این  شد.  مطرح  به   18۴7کلی  پاسخی  یافت    انتشار 

 [ 12]«. پرودون بود شگارن[ فلسفه فقر]

 

در نوشتاری زیرعنوان  »درباره تاریخ   188۵انگلس در سال   

  18۴۵ها« چنین نوشت: » هنگامی که در بهار سال  ی کمونیستجامعه

کردیم،یک مالقات  بروکسل  در  را  عمده  دیگر  برداشت  مارکس وجوه  ی 

تکمیل   کار  به  وما  بود...  کرده  کامل  را  تاریخ  از  جدید  ماتریالیستی 

 [ 13]دید در جهان کامالً گوناگون مشغول شدیم.« بینی جتفصیلی جهان
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 ها و منابع: زیر نویس

 

The History of the Communist  Frederick Engels,On]1[
League, First Published: Nov 12-26, 1885 
in Sozialdemokrat;Marx and Engels Selected Works, 

Volume 3, Progress Publishers, Moscow 1970;(    ،انگلس
و فارسی  به  برگردان  کمونیست،  جامعه  این   تاریخ  نویسنده  از   ][ داخل 

 نوشتار. 

نشر مرکز چاپ   7۴۵بابک احمدی، مارکس و سیاست مدرن، ص   ]2[ 
 تهران.  1379نخست، 

 . 378و ص   187منبع، از جمله در ص  همان، ]3[ 

چاپ ، نشر مرکز،3۴۵ص   بابک احمدی، مارکس و سیاست مدرن ]4[ 
 . 1379نخست، 

 . 187همان منبع ص  ن حکیمی،محس ]5[ 

حکیمی، ]6[ ایدئولوژی   » محسن  بنیانگذار  ا نگلس،  فریدریش 
 139۰آذر  23چهارشنبه ،  -«مارکسیسم

29877b.com/arshiw/?p=-http://www.azadi  

 1388 اردیبهشت 29 روزنامه آفتاب، سه شنبه ]7[ 

 http://www.aftabnews.ir/vdcdxz0j.yt0nk6a22y.html 

  همان منبع باال.]8 [   

پیشگفتار،]9[  فلسفه انگلس،  پایان  و  فویرباخ  کالسیک  لودویگ  ی 
)برگردان فارسی این اثر، بدون نام نشر   ، نشر اشتوتگارت1888آلمانی،  

 گردد(.بازمی 13۵۰و مترجم در اختیار داشته ام و به دهه 

 . همان منبع باال. ]10[
عنواننوشتار  این    [11]  Umrisse zu einer Kritik der با 
 Nationalökonomieدر پاریس  (خطوط کلی نقدی بر اقتصاد سیاسی

 .در پاریس منتشر شد فرانسوی -های آلمانیسالنامه  اولدر شماره 
 پیشگفتار نقد اقتصاد سیاسی.، 18۵9مارکس در سال [ 12]
برگرفته شده از پیشگفتار ها،ی کمونیستدرباره تاریخ جامعه[ انگلس  13]

  زوبین قهرمان ترجمه فارسی،  ،  13ص    ایدئولوژی آلمانی، چاپ فارسی،

 . 13۶۰اروپا،

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref1
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref2
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref3
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref4
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref5
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref6
http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=29877
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref7
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref8
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref9
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref10


16 
 

  



17 
 

 
ی کامل تا  کمونیسم اکنون، دیگر خیال و توهم برای یک جامعه   »...

ایده  ممکنه  نیست، حد  طبیعت،    ال  معلولی[  و  علت  ]فهم  فهم  بلکه 

مبارزه  نهایی  عمومی  اهداف  و  وسیله شرایط  به  که  است  ی ای 

 ]1[شود.«پرولتاریا به پیش برده می 

  

درازی از مارکس و انگلس بیاورم، تا اتهام   گفتاوردهایناچارم که        

انگلس  و  مارکس  خود  مستندهای  با  را  حکیمی  م.   / احمدی  ب.  های 

  روبرو سازم.

به    188۶و یابش دوباره ایدئولوژی آلمانی در سال    نگریانگلس در باز

یابد گردد. بخش نخست را می باز می   18۴۵-۴۶های  های سالدستنوشته

 کس »در باره تزهای فویرباخ«:ای از مارو دستنوشته

  

بخشی                  نیست.  تمام  دستنویس  این  در  فوئرباخ  »فصل 

فقط  شرح،  این  تاریخ.  مادی  فهم  شرح  از  عبارت  است  آماده  که 

می تاریخ نشان  رشته  در  ما  آنروزی  آگاهی  اندازه  چه  که  دهد 

آموزش  خود  از  انتقادی  دستنویس  در  بود.  نارسا  هنوز  اقتصادی 

نمی بنابراین،  نداشت،  وجود  برای  فوئرباخ  کنونی توانست  هدف 

ی مارکس، قابل استفاده باشد. ولی در عوض دریکی از دفاتر کهنه

شده  چاپ  پیوست  به صورت  که  یافتم  فوئرباخ  باره  در  تز  یازده 

یادداشت تزها  این  و  و است  شده  نوشته  سرعت  با  که  است  هایی 

به هیچ روی،  و  پرداخته گردد  و  بعدها ساخته  بوده که  آن  قصد، 

سان سند ته نشده است. ولی ارزش آنها بهبرای چاپ در نظر گرف

نطفه که  از  بنیادینی  بردارد،  در  را  نوین  بینی  جهان  نبوع  پر  ی 

 اندازه و میزان افزون  

 [ 2]است.«

انگلس  و  برهه،   ،مارکس  این    از   در 

فرانسوی  –  آلمانی  یسالنامه  که  ،18۴۴ سال  بهار

می  پاریس  در سال   ،یافتانتشار  در  کمونیسم  مانیفست  نشر  ،  18۴8تا 

فراروئیده  کمونیسم  به  انقالبی  دمکراتیسم  و  هگلیسم  عینی  ایدآلیسم  از 

فرایند،  ایدئولوژیکتاب   بودند. این  در  سان آلمانی،  ترین  متکامل به 
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دیگر هگلی و  هگلیسم  نقد  فلسفی،  بینش  و  تکامل  این  های چپ دستاورد 

 .شودمیهمانند فوئرباخ آفریده 

نقدی بر برادران باوئر، مقدس«،    »خانوادۀ  کتاب هرچند 

این   در  درخشان  انتقاد  است.فراگشت    گامی  )نقد  یا  مقدس«،  »خانواده 

باوئر و شرکاء(، نخستین دستاور د همکاری مارکس و نقّاد. علیه برونو 

 در پاریس آفریده شد:  18۴۴ انگلس در سال

سان »تاریخ شخصیتی جداگانه نیست که انسان را به  

به  خود  اهداف  برای  چیزی  ابزاری  تاریخ  برد.  کار 

خود   اهداف  پی  در  که  انسان  کنش  جز  نیست 

 [ 3]د.«کوشمی

پیش از پرداختن به ایدئولوژی آلمانی، »خانواده مقدس« همراه 

سال   در  مارکس  نقد   18۴۴با  در  پاریس،  در  کوتاه  دیدار  در 

پیش فوئرباخ، همراهان،  پرودن،  بائر،  دربرادران  بود   درآمدی 

ی متافیزیسم مانده و به  منتقدین چپ هگل که در چنبره  نقد فلسفه

 ماتریالیسم دیالکتیک، رویکردی نیافتند. 

در انگلس،  و  مارکس 18۴۵  سال  فوریۀ  آغاز  مارکس  سبب   که  به 

های سیاسی و نیز فشار دولت آلمان به دولت فرانسه که او را به  فعالیت

پی  زیر  خطرناک«  »انقالبی  بود،  عنوان  داده  قرار  گرد 
تا  بروکسل به  پاریس  از   مارکس  به   انگلس  که آوریل  اوائل  اخراج 

در پیش روی داشتند. یازده   ی فویرباخ، تنظیم شدهدر باره  تز  یازده  یوست،پ 

به بیان  کند.تاریخ فلسفه را طراحی می د تمامی فلسفه تاریخ وآنتی تز، نق

    انگلس، تزها:
 نوین« جهانبینی  همانند بی  یهسته  یارندهددربر  سند  نخستین»

آلمانی  ایدئولوژی  فلسفه،  یهای کهکشان. برابرنهادها، همانند ستوندندبو

 را به سالح نقد کشانید.

عصر، افکار حاکم آن عصر  »افکار طبقه حاکم در هر  

جامعه  در  حاکم  مادی  نیروی  که  ای  طبقه  یعنی  است، 

است در عین حال نیروی معنوی حاکم آن نیز می باشد. 

دارد، در   تولید مادی را در اختیار  طبقه ای که وسایل 

دست   در  نیز  را  معنوی  تولید  وسایل  حال  عین 

 [ ۴] «  .دارد.
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انگلس، دو  این است بیان هستی شناسی )آنتولوژی( ماتریالیسم عینی.
 تدرگذش سال پس از

     سال  در هاکمونيست  جامعۀ  تاريخ ی ه»دربار رنوشتا  در  رکس،ما
  :نوشت 188۵

 

تابستان   در  که  پاریس   18۴۴»هنگامی  در 

رفتم، دیدار به تمامی    مارکس  پیرامون  ما  توافق 

تئعرصه  مشترکوهای  کار  و  گردید  آشکار  از  ریک  مان 

 همان هنگام آغاز شد. 

سال   بهار  در  که،  بروکسل 18۴۵هنگامی  به  باردیگر   ،

ماتریالیستی  سیمای  تئوری  کامل،  طور  به  مارکس  رفتیم، 

بیان شده در باال را های اصلی و از پایه  تاریخ را در جلوه

اکنون، بود.  داده  گوناگون،   ارائه  جهات  در  باید  خود  ما 

جزیی  تفصیل  به  نوین،  موشکافانه  دستاورد  وجوه  ترین 

 پرداختیم.می

است،    تاریخ  و  علم  در  انقالبی  که  این کشف، 

کشفی که    -همانگونه که دیدیم، در پایه از آن مارکس است

را آن  در  سهمی  ادعای  کمترین  روی،    -دارم  من  هر  به 

برای جنبش کارگری معاصر اهمیت حیاتی دارد. کمونیسم 

ها دیگر  ها، چارتیسم میان انگلیسیها، و آلمانیبین فرانسوی

تواند گویی اتفاق نیفتاده است،  سان چیزی تصادفی که میبه 

نمی جنبشبه شمار  این  به آید.  اینک  را  جنبش ها خود  سان 

سان کنند، پرولتاریا، بهمعرفی میطبقه مدرن استثمار شده  

جلوه بیش  و  پیشرفتهکم  ضروری های  تاریخی  مبارزه  ی 

هایی از سان جلوهداری؛ به است، علیه طبقه حاکمه، سرمایه

چشم   اما  طبقاتی،  مبارزات  مبارزه  از  متمایزتر  و  گیرتر 

طبقاتی پیشین این پدیده، به اینگونه که طبقه استثمار شونده 

بهپ  امروزین، آنکه،  رهایی رولتاریا،  مگر  رسید  نخواهد 

الیه از  تمامی  به  طبقاتی  جامعه  مبارزه  از  و  طبقات  و  ها 

 [ ۵]« رهایی یابد.
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عمده  مارکسسبب  که  انگلس  ای  یا    را  و  ایدئولوژی  نقد  به ضرورت 
بیان دیگر، آن زمان در   به  تا  فلسفه کالسیک  ایدئولوژی حاکم بر جهان 

و آلمان  یعنی  دوران،  فلسفه  تاریخ  چیرگی   سرزمین  و  حضور  اداشت، 
بود. هم او  فلسفه هگل و نیز تداوم آن نزد ناقدینی همانند لودویگ فوئرباخ

 نیز  و مسیحیت«  جوهر  »دربارۀ که
ويگان  یهنامفصل  ۱۸۴۵  سال  دوم یهشمار  در  را  اش« دارائی  و  فرد

  د،

  هگاشت ن 

فو   لودویگ  تشخصي  توصیف"  نام  به  باوئر   برونو  مقاالت  ویژه  به  ود.ب 

هگلی اشتیرنر  ماکس  و " ئرباخ فیلسوفان  ودیگر  سرآمد  که  چپ  های 

بودند، هگلی  آلمانی  چپ  ایدئولوژی  نقد  ضرورت  این   به  فوئرباخ، 

 رسانید.فیلسوف رزمنده و رادیکال یاری می

بود،   تکمیل  حال  در  همیشه  و  نیافت  پایان  چند  هر  کتاب،  نخست  بخش 

و   مارکس  زندگانی  زمان  در  هیچگاه  اما  شد،  آماده  نخست  چاپ  برای 

نپرداخت. آن  چاپ  به  ناشری  هیچ  درست  انگلس،  مارکس  پیشگویی 

ها روبرو شده بود و انگلس، ی موشدرآمد، کتاب به راستی به نقد جونده

باید بخش به جای مانده را    ۴۰به    در بازنگری نزدیک ساله، به تنهایی 

 داد.نجات می

را نیز مارکس فلسفی  پیکار  دراین  آوایی  یادآوری   2۶ هم  از  پیش  سال 

از   دفاع  و  ایدئولوژی  نقد  ضرورت  چگونگی  باره  در  انگلس  سپسین 

 نویسد:چنین بازمی 18۵9  سال  در  فلسفه،

  

  که  ای  نتیجه  به  دیگری  راه  از  انگلس  فردریک » 
رسید  رسیده  من با بودم  در   و  تابناکش  مقاله  انتشار  زمان  از  وی 

آلمانی   سالنامه  در  )مندرج  اقتصادی  مقوالت  نقد    –زمینه 

می ]6[(فرانسوی نظر  تبادل  پیوسته  به طور  مکاتبه  راه   -ایمکردهاز 

بهار   در  نیز  او  که  آمد،    18۴۵هنگامی  بروکسل  به  ماندن،  برای 

دریافت هم،  یاری  به  که  شدیم  با  برآن  مخالفت  در  را  خود  های 

تسویه بینش عنوان  به  حقیقت  در  و  آلمانی  فلسفه  ایدئولوژیکی  های 

خود،   پیشین  فلسفی  با وجدان  به حساب  ما  این مقصود  کنیم.  منتشر 

جامه هگلی،  پسا  فلسفه  نقد  بهصورت  عمل  مدت ی  پوشید.  خود 
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دست های مربوطه در وست فالی بهنویسدرازی، پس از آنکه دست 

آن  چاپ  امکان  اوضاع،  تغییر  سبب  که  یافتیم  خبر  رسید،  ناشرین 

خودمان  برای  مطالب  شدن  روشن  مقصودمان  که  آنجا  از  نیست. 

انتقاد ها را با طیب خاطر به دنداندستنوشته  شده بود،  برآورده های 

 ]7[ ها سپردیم.«موش

  

مارکس در همین پیشگفتار به کار آفرینش مشترک مانیفست کمونیست و  

»نکات   دیگر  به  دریافت برجستهنیز،  فلسفه«  ی  »فقر  ازجمله  ما«  های 

ی این حقایق، چشمانشان ، نخوانده وخوانندهنافیان. اما  کند.اشاره می  ووو

گردیم تا انگلس  گشایند، آفتاب حقیقت است. به مارکس باز میبر آنچه نمی

 بیان حقیقت از زبان او بیابیم:   را در

پراکنده آثار  جمله  ز»از  آن  در  ما  که  مان  ای 

جنبه  ارائه  به  برای  مردم  به  دیدگاهمان  مختلف  های 

کار   رشته که  مانیفست  ذکر  به  تنها  آوردیم،  در  تحریر 

پیرامون  بحثی  و  است  بوده  من  خود  و  انگلس  مشترک 

کنم. نکات  می مبادله آزاد که خود من منتشر نمودم بسنده

دریافت آکادمیک،  برجسته  چارچوبی  در  نخست  ما،  های 

جدل   من  هرچند  فلسفه«  »فقر  کتاب  در  وار)پولمیک( 

عرضه شد. این کتاب که روی سخنش با پرودن بود در  

 ]8[ انتشار یافت.«  18۴7سال 

   

 یهنوشتتدس  انگلس،  مرگ  از پس 

ادوارد    همانند هاییدموکرات  سوسیال  دست  به  آلمانی،  یدئولوژیا

سالها گذشت تا سرانجام به چاپ    رسید؛  برنشتاین )پدر رویزیونیسم(

بخش نخست کتاب، برای نخستین   1933   سال رسید. سپس،

برای نخستین بار  1932روسی و در سال    زبان  به  شوروی  در  بار

 شد.  منتشر  در آلمان

تمان انگلس همراه می شویم تا برخی نکات نیامده و ک  با مروری کوتاه با  

 در نوشتار آقای حکیمی را یادآور شویم.
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       فردریک انگلس 

شاهی دپا (،Barmen) بارمن در  182۰  نوامبر  28 یادهز،انگلس 

)  روس،پ آلمان Wuppertalفوپرتال  در  کنونی  پنج   باشد.می  (  و  هفتاد 

می  در  گذردسال  جهان  لندن در  189۵   اوت  ۵ که  بر  چشم   ،

سال   بندد.می در  رسته18۴1انگلس،  در  پروس  ارتش  با  که  ی  زمانی 

با شرکت در کالس آمد،  فلسفه، به هگلیست  توپخانه به برلین  های درس 

پیوندد. از آن زمان، با نام مستعار با روزنامه راین )راینیش  های چپ می

پردازد. در سال  ، به همکاری میبودزایتونگ( که مارکس سر دبیر آن  

دو ساله است که با پافشاری پدر به انگلستان فرستاده شد بیست و    18۴2

انگ  ا رمن و  بماند. در  به مدیریت  [9] ستا در شرکت ریسندگی ویکتوریا 

راه این سفر است که در دفتر روزنامه راین، برای نخستین بار با مارکس  

 کند.دیدار می

انگلستان با گرایش موس س ه س 18۴2نوامبر   و با   [1۰]نخست انگلس به 

و طبقاتی  غیر  پرودن   کمونیسم  تاثیر  زیر  بورژوایی،  خرده  رادیکالیسم 

است. پرودن در آن زمان »مالکیت چیست؟« را نوشته است. انگلس این 

  18۴3گذرد. در سال  می یابد؛ اما به زودی از آن اثر را »کمونیستی« می

اوئن روزنامه  شمال«  ستاره  »روزنامه  و  نو«  اخالقی  »جهان  ها  یستبا 

جنبش   )ارگانهای نیز  و  تخیلی(  سوسیالیست  اوئن  روبرت  پیروان 

 چارتیست همکاری می کند. 

ب رنز  18۴3سال   ماری  جوان،  کارگر  با  منچستر  و  [11]در  پدرش  که   ،

آشنا می پایان شاید که خود وی در همان کارخانه کارگر بود،  تا  شود و 

شوند. ماری جونز،  یماری، همراه و یار یکدگر م  پربار و کوتاه  زندگی

دنیای کارگران، زندگی، شرایط کار و زیست و مبارزه طبقه کارگر در 

سازد. هم او است که زمینه ساز کتاب انگستان را برای انگلس نمایان می

انگلستان  زندگی  وضعیت  یدر باره »انگلس    ارزشمند   « طبقه کارگر در 

 است.

سال   در  گونه،  این  به  کارگر   18۴3-۴انگلس،  طبقه  وضعیت 

ی سرشاری از  نویسد و گنجینهمی  ماری برنز  به یاری  در انگلستان را

دهد. در  های طبقه کارگر ارائه میبه سان اندیشه  مفاهیم طبقاتی و انقالبی

حاکم    یکه سازمان سیاسی طبقه، طبقه کارگر و مفهوم طبقه این اثر است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Wuppertal
http://en.wikipedia.org/wiki/Wuppertal
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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24 
 

برد. مفهوم بورژوازی به سان طبقه حاکم، را برای نخستین بار به کار می
خود  -خود طبقه،  یابی  مفهوم    -سازمان  کارگر،  انقالب  نظریه  رهایی، 
تحلیل دولت ساز  زمینه  ویژه،  نبوغی  با  مارکس  که  مفهوم  ووو  و  ها 

بزرگ سازی اثر  این  در  انگلس  از  گردانید،  طبقاتی  مبارزه  دانش  و  ها 

 د تا به مفاهیم کمونیستی در آیند.نگیره میسرچشم
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 مارکس، انگلس، خانواده مقدس، ترجمه تیرداد نیکی  ]3[ 
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The History of the  Frederick Engels,On]5[
Communist League, First Published: Nov 12-26, 
1885 in Sozialdemokrat;Marx and Engels Selected 
Works, Volume 3, Progress Publishers, Moscow 

فارسی    (;197۰ به  برگردان  کمونیست،  جامعه  تاریخ  انگلس، 
 داخل ][ از نویسنده این نوشتار.  و

به   -آلمانی  سالنامه]6[    فرانسوی درپی تعطیلی روزنامه راین در کلن 
سال   در  مارکس  آلمانی  ساالنه  نشریه  ، 18۴3سردبیری  زبان  به  ای 

باهم سردبیری آنرا بر عهده   جایگزین آن شد که مارکس و آرنولد روگه
مجلد یک  در  شماره  دو  تنها  سالنامه  این  از  سال    داشتند.    18۴۴در 

  .منتشر شد پاریس در

مارکس، ]7[  سیاسی،  کارل  اقتصاد  سپتامبر    نقد  تا  اوت  ،  18۵7)بین 
 پیشگفتار مارکس(. 

 همان منبع باال.  کارل مارکس، ]8[ 

[9] Erman & Engels Victoria   
[1۰]   Musses Hess   1812-187۵     

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref1
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref4
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http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref6
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref7
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref9
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftnref10
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[11]  Mary Burns   (۶3-1823)   
  



27 
 

حکومت چشم بپوشد بلکه باید آن را تواند از  »از آنجا که بورژوازی نمی
تا   باشد،  داشته  اختیار  در 
قدر   همان  که  را  پرولتاریا 
تحت  است  ناپوشیدنی  چشم 
قدرت   دهد،  قرار  کنترل 
پرولتاریا   علیه  را  حکومت 

 [ 1]برد.«به کار می
 

 
مارکس با گذار از دولت و  
شکستن پوسته هگلی، هنوز 
چنین   به  برهه  این  در 

نیافمفهوم دست  ته هایی 
زورق   دریافت   است. 

مواج انگلس،   دریای  بر 
طبقاتی، رسان پیام  مناسبات 
 شود.ذهنی مارکس می

بروکسل  چرخش  نقطه 
هر  18۴۵ به  ایدئولوژی  با  حساب  تسویه  و  آلمانی  ایدئولوژی  نگارش   ،

ازکوکب شناسی،   خوانش آن است. همانگونه که آن »قمرشناس« پیشین،
ی فلسفه فرود آمد و دور شد و بر پایانه چون قمر از قمر در سپهر آسمانی

دولت،  هگلیستی  پوسته  شکستن  با  مارکس  نشست،  دیالکتیک  زمین  بر 
نوردید، در  حق، فلسفه، مالکیت، دیالکتیک تا کمونیسم پرولتری را در می 

اوئنیسم، گذر   از »موسس هس« و چارتیسم،  دیالکتیکی،  فرارویی  گذار 
ب به  بورژوایی  خرده  دمکراتیسم  پرولتاریا  از  فلسفی  کمونیسم    -ینش  به 

 گرفت. انقالبی کرانه می
م  هلرفیق و همراه دیرینه، کارگر انقالبی، »ویل  مارکس،

م کارگر پرشور و آگاه، هلد. ویلکننقد می  ، را در همین فراز  [2]وایتلینگ«
به و  که  هس«  »موسس  همراستای  و  رهبر  حقیقی»سان   «سوسیالیسم 

اشان، خواهان دولت نخبه گان فیلسوف به جای طبقه بود و او که الغای  
به   اداری محض  اداره راهبری  استقرار  قهر،  اعمال  با  هرنوع حکومت 

افالت آنچه  مانند  اتوپیایی  خردمندان،  و  کارشناسان  آن  دید  جای  در  ون 
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دست   یعنی »سوسیالیسم حقیقی«  داشت. مارکس به نقد این »سوسیالیسم«
به    18۴8در سال    نامد.می زند و آن را »آیین پرستش بورکراسی« می

دیگر   و  سوسیالیسم  این  کمونیست«  حزب  »مانیفست  در  انگلس  یاری 
نقد گرفته میهای سوسیالیسمنگره به  نیز  انگس،    شوند.های غیرکارگری 

در درس ب را  فلسفه  پیوسته،  هگلیان چپ  از  ه  بیرون  فیلسوفان  آزاد  های 
سن   در  آموخته،  دانشگاه  سال    22چارچوب  اثر 18۴2سالگی،  نخستین 

می  را  اشراق«  و  »شلینگ  خویش  دیدگاهای انتقادی  و  نویسد 
شلینگ، فیلسوف    غیردیالکتیکی و ایدآلیستی فردریک شلینگ را نقد کرد.

اایده و  عینی  راستالیست  هگلیان  پی   ز  برای  نفد  بود.  اهمیت  به  بردن 
باید به نگرش    رود،آنگاه که به جنگ دیدگاهی این غول هگلی می   انگلس،

 مارکس در باره شلینگ نگریست:

مارکس سال     کارل  در  نامه   18۴3جوان  بهدر  را   فوئرباخ ای  شلینگ 

  داند:اینگونه می
وهشتمین عضو کنفدراسیون ]آلمانی[ است. دانید، سیکه میشلینگ، چنان"

یککل   خودم  که  موضوعی  اوست،  اختیار  در  آلمان  وقتی پلیس  بار 
به  بودم  تسایتونگ  راینیشه  دستور سردبیر  یعنی، یک  این  دریافتم.  تجربه 

کافی مقدس  ممیزی  شلینگ   علیه  هرچیزی  درآمدن  جلوی  تا  ست 
نوشت...[ گرفته شود. پس حمله به شلینگ در ای ناخوانا در دست ]...کلمه 

نا  تقریباً  کتابآلمان  درقالب  مگر  است  یک ممکن  و  بیست  باالی  های 
کتاب و  کتابصفحه،  صفحه  دوازده  باالی  مردم های  که  نیستند  هایی 

ستودنی است، اما زیادی وابسته به شرایط  [kapp] بخوانند. کتاب کاپ
عالوه کند. به ها سوا می گری از فاکتها را با ناشیخاص است و قضاوت 

این آثار پیدا کرده اند: حرفی  ای بیهای ما ابزاری برحکومت اثرساختن 
شود، و یا چند ریویوی رسمی پوشی مینزدن از آنها. از این آثار یا چشم
کند  کنند. خود  شلینگ  بزرگ هم وانمود میبا کلماتی تحقیرآمیز ردشان می

نمی حمالت  این  از  با  چیزی  کاپ  کتاب  از  توجه  برگرداندن  در  و  داند 
یافت. این یک قیل   انداختنراهبه وقالی مالی درباره صابون پل پیر توفیق 

 .ضربه دیپلوماتیک استادانه بود
ادبی   افشا شود، در برابر جهان  فقط تصور کنید شلینگ در پاریس  ولی 
پاریس! تکبر او قادر نخواهد بود جلوی خود را بگیرد، و این احساسات  

بدار خواهد کرد، ضربه حکومت پروس را جریحه ه حاکمیت شلینگ  ای 
حاکمیت برای  متکبر  پادشاه  یک  و  بود،  خواهد  خارج  خارج  در  در  اش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%A6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AE
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چه  شلینگ  فون  ه ر  خانه.  در  تا  است  قائل  بیشتری  بسیار  اهمیت 

میحیله اغوا  را  فرانسویان  کوَزن  گرانه  همه  از  پیش   [Cousin] کند، 
التقاطی   باقریحه را. پیر    [Leroux] گرا، و سپس حتی لرویضعیف و 

می مردی  دیده  به  را  شلینگ  هنوز  او  امثال  و  ایدئالیسم لرو  که  نگرند 
استعالیی را با رئالیسم عقالنی، تفکر انتزاعی را با تفکر مرتبط با گوشت  

شده را با فلسفه جهانی جایگزین کرده است! او   و خون، فلسفه تخصصی
رمانتیک به  میخطاب  فریاد  فرانسوی  عرفای  و  »من،  ها  وحدت زند: 

های فرانسوی: »من، وحدت گوشت و فلسفه و االهیات«، به ماتریالیست
گر  دگماتیسم«، در یک کالم: ایده«، به شکاکان فرانسوی: »من، تخریب

 « !»من... شلینگ
شلینگ قادر بوده است نه تنها فلسفه و االهیات را، بلکه همچنین فلسفه و  

لم دیپلماتیک  عمومی بدل دیپلماسی را وحدت بخشد. او فلسفه را به یک ع
دیپلماسی  به  است،  وضعیتساخته  همه  برای  فرصتای  و  ها.  ها 

بهبدین شلینگ  به  حمله  حملهترتیب  غیرمستقیم  کل  طور  به  است  ای 
سیاستسیاست به  باالخص  و  ما،  موجود  فلسفه  گذاری  پروسی.  گذاری 

فی[  شلینگ همان سیاست پروسی سوب اسپکی فیلوسوفیائه ]زیر منظر فلس

 18۴3 اكتبر 3 كرویتسباخ،  [3].است
در  انگلس،   اروپا  در  کارگر  طبقه  توفانی  خیزش    دوران در 

زیر   18۴9تا    18۴8انقالبی   و  انقالبی  نیروهای  و  کارگران  سنگر  در 
که در آن زمان از ارتش پروس جدا شده و به   [۴]فرماندهی آگوست ویلیچ

کمونیست طبقاتی  اتحادیه  نبرد  به  توپخانه  باریگاد  در  بود،  پیوسته  ها 
باختن  پیوندد. درپی شکست خیزش کارگران و جان مسلحانه پرولتاریا می

خارج  آلمان  از  مخفیانه  انگلس،  کارگران،  سرخ  ارتش  از  رزمندگانی 
از   ماهها بعد  روس، از راه سوئیس و ایتالیا،گرد دولت پشود و زیر پیمی

رسد. در این برهه، باردیگر برای روزنامه »راین نو«  دریا به لندن می 
و  زیست  ادامه  و  گذران  برای  پردازد.  می  نوشتن  به  مارکس  همراه  به 

زمان  گردد. همدر منچستر بازمی  بافندگی پدر  مبارزه مارکس به کارخانه
دهق نوشتن کتاب »جنگ  از مبارزات به  تحلیلی است  آلمان« که  در  انی 

زیر تاثیر جنبش رفرمیستی  1۵2۵های ضد فئودالی دهقانان در آلمان سال
 لوتریسم می پردازد. 

ارزنده و پژ  18۴۴  -۵در سال   »وضعیت   وهشیکتاب 
و   کمونیست  کارگر  »مری«،  یاری  به  را  انگلستان«  در  کارگر  طبقه 



3۰ 
 

گنجینه از  همسرش،  سرشاری  به ی  انقالبی  و  طبقاتی  سان مفاهیم 
 دهند.های طبقه کارگر ارائه میاندیشه

کلید برای کشف  یواژهاین کتاب، نخستین  طبقاتی   است 
اجتماعی، طبقه کارگر و ضرورت سازمانیابی طبقاتی خود طبقه کارگر  

تئوری کمونیستی و مفهوم »حکومت« این   ،پیش از ایدئولوژی آلمانیکه  
بیان   به  درخشان  میگونه  اثر  در  انگلس  پیشین  دریافت  به  توجه  با  آید. 

ایدئولوژی  انگلستان، است که در کار مشترک  وضیعت طبقه کارگر در 
نمایان می در در    شود.آلمانی  انگلس  که  است  یافت  این دست  با  موازی 

درسخنرانی جمله  از  خود  انقالبی  البرف لد  تاالر  های  کارگران  میان  ، در 
 تی و طبقاتی طبقه و حکومت را اینگونه بیان می کند:ی کمونیسنظریه

»هراس از انقالب، به راستی صرفاَ پی آمد ستیز منافع  
همخوانی هم  با  منافع  ی  همه  اگر  اندیشه  است؛  چه  دیگر  در  داشتند  ای 

 [ ۵]ماند!«ی این هراس برجای می باره

این  ست که انگلس از ضرورت  ا  هاسخنرانی  سلسله   در 
اجتما میانقالب  سخن  سیاسی  صرفاَ  نه  و  آمد عی  پی  را  آن  و  گوید 

می موجود  شرایط  ضرورت  و  برای  دیالکتیکی  برهه،  این  در  شمارد. 
پافشاری   انقالب  این  آمیزبودن  صلح  هرچه  به  خونریزی،  از  جلوگیری 

موسس  مسیحایی  -نگرش کمونیسم تخیلی  دارد. این نگاه، هنوز رنگی از  
بی رنگ و بی    رنگ موسس هسی آن،  زودی،هس با خود دارد، اما به  

می تر  در رنگ  همکاری  آغاز  و  بروکسل  به  انگلس  ورود  با  شود. 
ها و نیز موسس ی با اوئنیستنگارش ایدئولوژی آلمانی، انگلس از همکار

 گسلد.شود، میهس که سرانجام کمونیسم مسیحایی را چاوشگر می
تان با  سفر نخست انگلس به انگلس  18۴2نوامبر سال  در  

گرایش موسس هس، با کمونیسم غیر طبقاتی، رادیکالیسم خرده بورژایی 
نیز   آشنا می شود که »فلسفه فقر« را  و سوسیالیسم غیرکارگری پرودن 
را   فلسفه«  »فقر  همراه،  انگلس  با  به ضرورت،  مارکس  و  است  نوشته 

ریسهمی )گروند  سیاسی«  اقتصاد  نقد  »مبانی  نگارش  به  نیز  و  -نویسد 
مالکیت چیست؟« را ( »18۴3پیش از آن )  پردازد. پرودن، می  (18۵۶
، با  18۴۵  در سال  .ه بود، و انگلس این اثر را کمونیستی یافتبودنوشته  

آلمانی   ایدئولوژی  انقالبی بروکسل  نگارش  پرولتاریای  فلسفه  گرانیگاه 
با شکستن پوسته هگلیستی   ، حق،  حکومتاست. مارکس هگلیست چپ، 

مالکیت، در می   فلسفه،  را  پرولتری  تا کمونیسم  انگلس  دیالکتیک  نوردد، 
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نیز، با فرارویی دیالکتیکی، از موسس هس، چارتیسم، اوئنیسم، گذر از  
رهنورد است.    یی راخرده بورژوازی دمکرات به بینش فلسفی پرولتاریا

سان رهبر برجسته و یگانه در آلمان،  کارگر انقالبی، به  وایتلینگ،ویلیام  
نخبهایدئولوگ   دولت  خواهان  حقیقی«،  »سوسیالیسم  آرمان  در  گان و 

فیلسوف به جای طبقه، »الغای هرنوع حکومت با اعمال قهر« و »توسط  
توسط  آن،  جای  به  محض«  اداری  راهبری  اداره  »استقرار  اکثریت«، 
آنچه  مانند  آرمانی  است؛  پیشتاز  خردمندان  یا  شناختمندان  و  کارشناسان 

. مارکس و انگلس  اشتدر دید دان با اتوپیای خود  در یونان باستافالتون  
می دست  حاکم  ایدئولوژی  و  آلمانی  حقیقی«  »سوسیالیسم  نقد  .  زنندبه 

،  18۴8در سال    مانیفست کمونیسمدر    مارکس و انگلس دو شادوش هم،
د. مارکس، این سوسیالیسم  نفرازی شگفت را به این نگرش ویژگی می ده

 نامد. ان را »آیین پرستش بورکراسی« میفیلسوف و کارگر شوریده آلم
مانیفست،   از   کمونیسم پیش  سند  نخستین  انگلس، 

کمونیست اتحادیه  برای  )راستین(،  »اصول  کارگری  نام  زیر  ها، 
اتحادیه کمونیستمی  18۴7کمونیسم« را در سال  ها  نویسد و در شورای 

را گویا   أصولخود انگلس این  شود.  سان اصول کمونیستها پیشنهاد میبه
به جای اصول    به پیشنهاد، آفرینش مانیفست کمونیست،داند.  و بسنده نمی

وامی مارکس  به  را  انسان   انگلس،سپارد.  کمونیسم  شناخت  و  منش  با 
علی را  مانیفست  آنکه  کمونیست،  شده   تکمیلرغم  بینی  پیش  زمان  در  آن 

ماند. در سال  ی آن در کنار مارکس میدهی و ارائه، در سامانبودممکن ن 
شود و اصول کمونیسم  ، مانیفست به جای اصول کمونیسم ارائه می18۴8

به   اتحادیه  نیز  شورای  در  کمونیسم  و  انسان  برای  منشوری  سان 
 شود.کمونیستها پذیرفته می
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و  مبارز زمان  آن  پروس  حوزه  در  سیلزی  بافندگان  ات 
دوست مارکس   ،لهستان امروز الهام بخش شاعر انقالبی، هاینریش هاینه

شود و مفهوم و جایگاه نیروی سرکوب بورژوازی حاکم، از و انگلس می
آفریده می ی بافندگان با سه لعنت شود. چکامهآزمون این مبارزه طبقاتی 

خدا، میهن    بر  تار ساخشاه، 
 یابد. می
حتی سرشکی در چشمان بی نور  »

 نیست ، 
در پس دستگاه بافندگی ، با دندان  

 فشرده نشسته اند: 
 آلمان ، ما کفن ترا می بافیم، 

 -و همراه آن نیز سه بار لعنت 
 می بافیم، می بافیم!                  

یک لعنت به خداوند ، که به  
 درگاهش نماز بردیم 

در نیاز  در سرمای زمستان و  
 گرسنگی، 

بیهوده امید ورزیدیم، بیُهده پا  
 فشردیم، 

او ما را به سخره گفت، خوار  
 -داشت و زبون ساخت 

                                         
 می بافیم ، می بافیم !      

 یک لعنت به شاه، شاه ثروتمندان، 
 یز از ما ستاند، که نتوانست مصیبت ما را درمان بخشد، بلکه واپسین پشیز را ن

 -و فرمان داد چون سگان به سوی ما شلیک کنند  
 می بافیم، می بافیم !                                               

 یک لعنت به میهن دروغین 
 آنجا که تنها ننگ و عار شکفته می شود، 

 آنجا که هر گلی در بهاران می پژمرد، 
 ست آنجا که فساد و تباهی پرورشگاه کرمها 
 می بافیم، می بافیم !                                               

 ماکو در جنبش ، دستگاه در ولوله،
 پرکار، شب و روز گرِم بافتنیم. 

 آلمان پیر ! 
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 این کفن توست که می بافیمش 
 و به همراه آن نیز سه بار لعنت: 

 [۵].«می بافیم  می بافیم،                                              

 
آلمان«  در  ضدانقالب  و   »انقالب 

فردریک انگلس،     مبارزاتی،  ضرورت  و  شناخت  به  پاسخ  در 
را   »انقالب و ضدانقالب در آلمان« بررسی  18۵1اکتبر    2۵انگلس، از  

می آغاز  مارکس،  پیشنهاد  روزنامه به  در  مارکس  امضا  با  که  کند 
رسید. این  به چاپ می  18۵3آمریکایی »نیویورک دیلی تریبون« تا سال  

مارکس، به   و همرزم  نوشتارها، سپس به دست »النور مارکس«، دختر
شود و دختر دیگر انگلیسی و زیر همان نام و به صورت کتاب منتشر می

»لورا الفارگ«،  را  مارکس،  فرانسوی  آن  زبان  به  می  ترجمه  به  و  کند 
می  رساند.چاپ 

خودمارکس     انگلس،  با  فلسفی بزرگهمراه  نگری  کوته  و  بینی 
اهگلیست »روگه«  نقد  با  و  شمرده  مردود  را  جوان  سردبیران  های  ز 

کنند و سالنامه، حتا از همکاری با سالنامه آلمانی / فرانسوی خودداری می
را با    های حقیقی«»سوسیالیست  نخبه گرایی و دولت فیلسوفاننگرش  نقد  

می مقدس«  هم  »خانواده  نقد  با  دریافت،  این  انگلس،  همراه  به  آغازند. 
آلمانی آفریده شود و  ایدئولوژی  کتاب    است تا  برادران باوئر، آغازگاهی  

با تقسیم کار آگاهانه و دوش به دوش تا پایان عمر پیمان می بندند   آن دو، 
ها و برداشت  هستی  ی تفسیرو به آفرینش می نشینند تا فلسفه را از چرخه 

به دگرگون سازی جهان،    گوناگون فیلسوفان برهانند و فلسفه را پراتیک و
 بشناسانند.

فوئرباخ، درباره  سوم  آموز تز  کسی  آموزش   گاران»چه  را 
داد؟«، تاریخی و طبقاتی است که خواهد  باید  خود  ران،  اگ»آموز  پاسخی 
انگلس در ویرایش تزهایی در باره فوئرباخ، هسته اصلی   آموزش بینند«.

آموزگ کسی  »چه  نمایانااوئنیستی  را  داد؟«  خواهد  آموزش  را  تر ران 
سان انقالبی و انگلس، مبارزه سازد. مارکس پراتیک یا عمل انقالبی انمی

اندیشه سیاسی فرد را دگرگون می  انقالب که آدمی و  سازد را به سان  و 
بیان دیالکتیکی شناخت و دیالکتیک نظر و عمل را می آفرینند. خود این  

آموزشدیالکتیسین خویش،  پراتیک  و  تئوری  با  فرایند  ها،  این  گران 
امی دیدگاه  کاستی  انگلس،  بیان  به  ویرایش شوند.  در  گونه  این  را  وئن 

خود  یازده که  است  تز  این  در  سازد.  می  نمایان  فوئرباخ  باره  در    -تز 
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بار،   نخستین  برای  نوین  مفهومی  سان  به  کارگر،  طبقه  کشف رهایی 
فرایند می این  آموزگار  کارگر،  طبقه  خود   پویی  خود  و  پراتیک،  شود. 

آمو خود  آموزگاران،  پراتیک،  و  کنش  روند   در  میاست.  تبیین  ز  بینند. 
و   پوزیتویستی  برچسپ  هرنوع  بر  را  راه  دریافت،  این  دیالکتیکی 

قیام و انقالب کارگری   خیزش،  بندد. اعتصاب، ( میEmpirismامپریستی )
 است. فرنهاد بستر و پرورشگاه این سنتز و

کننده تعیین  »عامل  ماتریالیستی،  فرایافت  برمبنای   یانگلس 
تاریخ را در تحلیل نهایی، تولید و بازتولید زندگی بالفصل« می شناسد. 

حکومت« و  خصوصی  مالکیت  خانواده،  »خاستگاه  کتاب   به    در  )که 
خانواده، شده(  منشاء  مشهور  دولت  و  خصوصی  و مالکیت  وجود   ،

نظریه  طبقات(،  آنتاگونیستی  معنای  )به  طبقاتی  حکومت  ضرورت 
تاریخی   مفهوم  به  شناسی حکومت،  روش  با  انگلس  از  ماتریالیستی،  و 

گردد و شکل گیری طبقات و ماتریالیسم تاریخی دیالکتیکی پرتو افکن می
تقسیم   باره  در  درخشانی  کنکاش  و  پژوهش  دورینگ«،  »آنتی  و  نیز. 
به   جامعه  تفکیک  منزله »روبنا«،  به  دولت،  و  جامعه، حکومت  طبقاتی 

 الل می شود. استثمارگران و استثمارشوندگان، استد
ی حکومت انگلس در تزهایی در باره فُوئرباخ، جایگاه و وظیفه

عنصر تابع    -نظم سیاسی   -کند که: در تاریخ مدرن »حکومترا کشف می
 عنصر تعیین کننده اوست.   -قلمرو و مناسبات اقتصادی  -ی مدنیو جامعه

انگلستان،   در  اما  مارکس،  همراستای  اینکه  انگلس  »قداست  چرایی 
 :دریافتبه چه معنا است را ن« برای بورژوازی قانو

قطع»به چون    ، طور  است،  مقدس  بورژوا  برای  قانون 
و ساخته او  از  حمایت  برای  و  او  تأیید  با  و  اوست  خود  دست  ی 

داند که حتی اگر قانون خاصی به  آید. او میمنافعش به اجرا در می 
طور   به  قوانین  مجموعه  باشد،  فرد  یک  عنوان  به  او  کلی، ضرر 

ترین حامی موضع وی، قداست حافظ منافع اوست. مهمتر اینکه قوی
از  اراده  اعمال  اساس  بر  موجود  نظم  بودن  ناپذیر  تخطی  و  قانون 
دیگر  بخش  سوی  از  انفعالی  پذیرش  و  جامعه  از  بخشی  سوی 

داند که قانون است... کارگر بر اساس تجربه طوالنی به خوبی می 
گردن به  بورژوا  که  است  به    طوقی  اصالً  او  و  است  انداخته  وی 

 [ 7]فکر قانون نیست، مگر مجبور شود.«
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وهم   خصوصی  مالکیت  حق  مارکس،  حق »فلسفه  زمان  ی 
را نقد می کند و از جریمه هیزم کشان جنگل، با آغازگاهی فلسفی   هگل«

حقوقی   نقدی  مفهوم  به  تاریخی  »فلسفهو  فلسفه  »بیانیه  و  هگل  حق«  ی 
ای    [8]حقوق« نوشته  دریافت  با  که  است  زمان  این  در  است.  رسیده 

اقتصاد   آموزش  ضرورت  به  انگلس،  میاقتصادی  به  یابددست  انگلس   .
 رسد که: این تحلیل می

جامعه  به  خارج  از  که  است  قدرتی  نه  وجه  هیچ  به  »حکومت 
ایده معنوی"  و    "تصویر و واقعیت  و نه  تحمیل شده باشد؛ و نه "واقعیت 

یابی جامعه  قلع  عینیت  حلول  برعکس، در  میگوید.  هگل  که  آنچنان   "
حکومت یک محصول جامعه در مرحله معیّنی از تکامل است؛ حکومت،  
خود  با  ناشدنی  حل  تضاد  یک  در  جامعه  این  که  است  امر  این  پذیرش 

تناقض  به  است، که  به رفع  درگیر شده  قادر  ناپذیری که خود  آشتی  های 
ول است.  گشته  تقسیم  نیست،  تناقضآنها  این  اینکه  برای  با های  طبقات   ،

منافع اقتصادی متضاد، خود و جامعه را در یک مبارزه بی ثمر به تحلیل  
نبرند، الزم شد که قدرتی بوجود آید که در ظاهر بر سر جامعه بایستد، تا  
این   و  دارد؛  نگاه  "نظم"  محدوده  در  را  آن  و  دهد  تخفیف  را  برخوردها 

دهد، و  یزد، ولی خود را بر سر آن قرار ميخقدرت که از جامعه بر مي 
 [9]کند، حکومت است.«خود را بیش از پیش از آن بیگانه مي
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 :به پژوهش انگلس
آوردن   مهار  به  نیاز  از  برخاسته  حکومت  که  آنجا  »از 
گرماگرم  در  چون  نیز  جا  همین  در  اما  است،  طبقاتی  آنتاگونیسم 

می پدید  طبقات  همین  این  .آیدستیز  بر  قدرت ،  حکومت  مبنا، 
مندترین طبقه اقتصادی مسلط است که از طریق میانجی حکومت، 
به طبقه سیاسی مسلط نیز تبدیل می شود و بدینسان وسایل جدیدی  

آورد.  برای تسلط بر طبقات زیر ستم و استثمار آنان به چنگ می
برده  حکومت صاحبان  چیز  هر  از  قبل  باستان  حکومت  بدینسان 

بردگا تسلط  بود،برای  ارگان   ن  فئودالی،  حکومت  که  همانگونه 
بود،  ستمبران  و  سرف  دهقانان  نگهداشتن  مطیع  برای  نجبا 
توسط  مزدوری  کار  استثمار  ابزار  مدرن  نمایندگی  حکومت 

 [ 1۰].سرمایه است«

 این دریافت در »مانیفست کمونیست« بازتابی جاودانه می یابد:
بازار جهانی به تولید  »بورژوازی از طریق بهره کشی از     

همه مصرف  جنبهو  کشورها،  و ی  داد  وطنی  جهان  ی 
ملی علی  قالب  از  را  مرتجعین، صنایع  فراوان  اسف  آه  رغم 

 [11]بیرون کشید.«

مدرن  صنعت  استقرار  زمان  از  سرانجام،  »بورژوازی  و 
ی   سلطه  مدرن  نمایندگی  دولت  وجود  در  جهانی،  بازار 

خود   برای  را  سیاسی  ی  انحصاری  قوه  کند.  می  تصرف 
امور مشترک  اداره  مجریه ی دولت مدرن چیزی جز کمیته 
کل بورژوازی نیست« و »قدرت سیاسی، که به معنی دقیق  
کلمه چنین خوانده می شود، قدرت سازمان یافته ی یک طبقه 

 [ 12]برای سرکوب طبقه دیگر است.«
با   18۴۵ار معنای پرولتاریا نزد مارکس به مفهوم کمونیستی آن پس از به

کتاب   انگلستان»انشتار  در  کارگر  طبقه  شناسه«وضعیت  دیگر  ،  ای 
گانهمی سه  رابطه  سالنامه یابد.  در  انگلس  و  هس  موسس  و  مارکس  ی 

می  -آلمانی خود  پایان  به  سوسیالیسم  پیرامون  سال  فرانسوی،  در  رسد. 
یافته  18۴۴ با پرولتاریای سازمان  پاریس  اروپا،  است که مارکس در  ی 
رهبران  انجمن دیگر  و  انگلس  با  دوباره  و  آن،  رهبران  و  کارگران  های 

جن  و انقالبی  اقتصادی  های  نوشته  دست  گیرد.  می  تماس  کارگری  بش 
 شود.  فلسفی مارکس آفریده می
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 ها و منابع زیر نویس

از  -０ نقل  به  انگلیس،  در  کارگر  طبقه  انگلس، وضعیت  فردریک 
ص   مارکس،  انقالب  نظریه  دریپر،  نخست، 198هال  جلد   ،

 1381حسن شمس آوری، چاپ مرکز، تهران  یادزنده ترجمه
وایتلینگ  -2 ی  زاده )Weitling Christian Wilhelm (ویلهلم 

درگذشته م18۰8 کارگر    1871ی  .،  بزرگترین    ایدوزنده،  به  که  بود 
ای که موقعیت در رهبری سیاسی و فلسفی در آلمان رسیده بود، نویسنده

می  را  او  و  اوست  با  تبعید  در  اما،مارکس  در    ستاید،  انگلس  و  مارکس 
آلمانی، با آگاهمندی نوین، در مانیفست کمونیست، سوسیالیسم    ایدئولوژی 

 ند. نکحقیقی وی را نقد می
  و  مكاتبات  مجموعه   در   بار،  نخستین  مهرگان،  امید  ترجمه   با  نامه   ین  -3

 انگلس،  و  ماركس   آثار  مجموعه  در  سپس  و  فویرباخ،  مرگ  از  بعد  آثار
  به  بنابراین  و  دارد  خود  با  را  18۴3  تاریخ  نامه  این  .شد  چاپ
می «جواني»یبرهه باز    بیان   به   که  ایدوره   آن   به   یعنیگردد،  مارکس 

 فویرباخي  ناگهان  مانهمه» فویرباخ،  مسیحیت  ذات  چاپ  از  بعد  انگلس،
  !«بودیم شده
۴-Johann August Ernst von Willich   ارنست   وهانی آگوست 

( ، زاده  چیلیآگوست و  -خود  تی)پس از انصراف ازلقب اشراف  چیلیفون و
شرق  181۰سال   پروس  در  براونسبرگ  نظام  یدر  کمون   ی،    ستیو 
داخل  ییکای آمر-پروس جنگ  طول  در  و  ارتش    کا،یآمر  یبود.  ژنرال 

داخل  االتیا جنگ   از  پس  که  بود  آمر  یمتحده  جنبش   کایدر  به 
،    یمر    .Stدر   1878  هیژانو  23. او در  وستیروس پدر پ  یستیالیسوس
 .گذشت آمریکا در ویاوها
انگلس، دو سخنرانی در البرفلد، به نقل از هال دریپر، نظریه انقالب   -۵

ص   س  نخست،  جلد  چاپ   2۰1مارکس،  آوری،  شمس  حسن  ترجمه 
  . 1381مرکز، تهران 

ایران«،  -۶  توده  رهبران »حزب  از  احسان طبری   از  از   ترجمه  پیش 
ی امن اطالعات،  آنکه به اسالم و حکومت اسالمی تسلیم شود و در خانه

عبدهللا خان شهبازی، از مسئولین سازمان جوانان  بازجو    بخشی  زیر پاس
از تیمسار فردوست، نورالدین کیانوری،   یحزب توده، و ناظر بر بازجوی 

  مدرس وزارت اطالعت حکومت اسالمی، جان بسپارد. ووو 

http://irajmesdaghi.com/page1.php?id=109 
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  . انگلس، وضعیت طبقه کارگر در انگلستان. 7
برگردانده شد در کتاب کارل . 18۴2اوت   9مجله راین،  . ک. مارکس،8

حقوق هگل، بیانیه فلسفی مکتب ی  ی سهمی در نقد فلسفه مارکس، مقدمه
باره فوئرباخ. مترجمان سهراب شباهنگ، و  ت تزهایی در  اریخی حقوق، 

سوید،   ماکزیما،  آلفابت  نشر  فرهیخته،  )2۰۰3بهروز  واژه  .  گزینش 
 منصوران(.  .حکومت به جای دولت از ع

حکومت،  -9 و  خصوصی  مالکیت  خانواده،  خاستگاه  ترجمه   انگلس، 
چریک  سازمان  نشر  زاده،  احمد  خلق  مسعود  فدایی  سال  های  ایران، 

دولت .  13۵۴ به جای  با ویرایش و گزینش واژه حکومت  قول  نقل  این 
 آورده شده است. 

  همان منبع باال انگلس.  -1۰
، اداره نشریات  3۶مانیفست حزب کمونیست، ص  مارکس، انگلس،    -11

، ویراستاری و بازچاپ و نشر 19۵1مسکو، سال    های خارجی،به زبان
  . 1379سوید، بهمن ماه  انتشارات آلفابت ماکزیما،

 . همان منبع باال -12
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روی  این  از  و  است  نفی  در  نفی  موضع  کمونیسم، 

در  پیشرفت  بعدی  دوران  برای  واقعی ضروری  مرحله 

کمونیسم   است.  آدمی  نوسازی  و  رهایی  خود  فرایند 

ساختار   نیست،  انسان  آینده  پیشرفت  و  نوسازی  هدف 

و   ی انسانیجامعهجامعه انسانی برای رسیدن انسان به  

انسان نوعی به  یابی    است.  فرارویی  پایان  یا  کمونیسم 

استثمار انسان  و اکولوژی، بازگشت پیوند انسان نوین  

 که این هستی پابرجا است.به طبیعت تا زمانی

 

ی مارکس در پاریس با پرولتاریای سازمان یافته  18۴۴در سال  

انجمن پیشاروپا،  و  کارگران  و   برندگانهای  انگلس  با  دوباره  و  آنها، 

انقالبی جنبش کارگری دیدار دارد.   های دست نوشتهکتاب  دیگر رهبران 

ار، شود. این نوشتمی  آفریده  ماهها  همیناقتصادی و فلسفی مارکس در  

هر چیز تالشی است   ازنه پلمیک با این و یا آن دیدگاه، بلکه بیش و پیش  

 برای:

نمایش    - ایدئولوژی  که  بنیادین  اصل  این  دریافت  و  ایدئولوژی  نقد 

 ای است از فلسفه. باژگونه

دوشاودش  - که  خویش  از  پس  ایدئولوژی،  بنیانگذار  نه  انگلس   که 

، کائوتسکیستی  نه  از هر رنگ و نمایش    مارکس، ناقد ایدئولوژی آلمانی،

نقد ایدئولوژی یا به بیان مارکس  ی آن بود.ستبلشوی  نه  و  ستیپلخانفی  یا نه

دست با  دروغین«،  »آگاهی  این  با  حساب  مبانی  نوشتهتسویه  یا  ها 

ژی ، آفریده و فلسفه از ایدئولو18۴۴اقتصادی و فلسفی مارکس در سال  

نوین بود. هویت یابی انسان، در    یابی  این یک هویت شود.بازشناخته می

 فلسفه نوین.

رابطه  فهم  مارکس،  نبوغ  و  دیالکتیکدستاورد  و   ی  فلسفه 

پراتیک آن است. خودآگاهی، سنتز ایجابی آدمی است و میانجی آن الغای  

دیگر ایدئولوژی  هر  یا  مذهب  که  است  بنیادی  الغای  نیست،    به   یمذهب 

. هدف انسان نوعی، لغو گیردو تکیه می  سان روبنا برآن تکیه گرفته است

و تولید   مالکیت خصوصی،  ابزار  بر  مالکیت خصوصی  لغو  آغاز،  در 

دیرینه  در  ریشه  و  دیرپا  هرچند  مذهب  ناآگاهیاست.  و های  نیاز  و  ها 
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بشر   برای  است  مزمن  رنجی  مذهب،  دارد.  ذهن  رنج  کمبودهای  خو   به 

دین، رنجی که پیوسته برای دیرپایی، راز بقا را دریافته و برپیکر .  یافته

دارزیجامعه   انگلی  قارچستی  سلول  د.  در  سبزینه  نبود  در  گیاهی  های 

سنتز، فوتو  وار،   برای  پارازیت  دارند، هر  حتا  تولید  در  فاقد  چسهمی  ند 

ساز و  سوخت  به  نور  انرژی  تبدیل  موجودات، هستند  مکانیزم  این   .

، در ارتزاق و زیستی کهنه و جامعه و جانداران  ه بر تن و جان گیاهچسبید

می گلوگاهی  در  غیرمولد،  ریشهو  برخی  در نشینند،  کمی  خاک،  در  ای 

تر اگر  برسنگ، اما بیشتر بر تن و جان گیاه. چه چسبنده  همزیستی با خزه

ْه هایی خوش نشین باشند. اینان، از تثبیت گرایی مناسبات سلطبر پوسیده

اندرکاران  شوند. در مناسبات طبقاتی بشری، دستمی  [1]همرنگ و آسیمیله

دعا لشگر  با  استمثار،  با  موعظه   دین،  و و  بازار  عبودیت،  ی 

آگاهی یپدیده   گیرد.می   جان با  شناخت  دین  خودرهایی،  و  تنها   و  نه 

دشمنبیگانه بلکه  ایدئولوژی    ،  و  آگاهیشومیخوداسارتی  است  در    د. 

و درک ضرورت دگوگونی در    .ضرورت است  فرارفتن از  برابر دین،

دین و  ایدئولوژی  برابر،  در  است.  عقالنی  و  منطقی  درک  این    -فرایند 

محض برده  -ایدئولوژی  را  میعقل  ایمان  را  ی  عقل  دین،  به  سازد. 

و اعتقاد و ایدئولوژی را ثابت کند. سودای    گیرد تا ایمان رااستثمار می

چنین روندی آن است که هیچ فرایندی از تثبیت وضع موجود به ایجاب یا  

از  لوژی بازدارنده و اسارت آور است.  وایدئفرارویی به سنتز نیانجامد.  

دین ویژه  به  و  تام،  معنای  به  ایدئولوژی  میهن  همین روی،  و  ملیت  ، و 

میو    است.ارتجاعی  نازیسم  و  فاشیسم  و  دولت  و  ملت  و    آفریند. امت 

واپسگرا، یا در بهترین حالت، به ماندن و پذیرفتن شرایط کنونی و موضع 

حال موقع  ماندگاری   ،و  این  در  جهالت  ابزار  تمامی  با  و  دارد  کانون 

 د. شوویرانگر می
تودهب افیون  دین  مارکس،  بیان  آرام   هاست،ه  مرفین،  که  زیرا 

کننده  بخش   بیهوش  حال  همان  در  مرفین، جانکاه  ی و  دردهاست.  ترین 
به خواب میآرامش می و  نه چون دهد  آرامبخش، زهرآگین،  این  کشاند. 

برد، آرام و خموش، زمینگیر و رنجورت   به نیستی  سّمی که به یکباره

ات تن  کشد، جان وبا دردی که دیگر فریاد نمی [2[سازد، تا مرگ سیاهمی
کام   وببه  درد  مرکز  و  عصب  کشد  آورندهرشته  و  برنده   هایپایم  های 

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn2
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn3
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دین را نه    ،  سازد. مارکس ازاین روی آگاهانهرا خموش    شی از مغزواکن
و هم    آوراست و هم خواب  آورآرامشافیونی که هم    -نامدسّم که افیون می 

 .  آوردخمودی و خماری و تن سپاری می
دهه  در  برهه  این  بین  198۰ یدر  سرد  جنگ  یابی  پایان  با   ،

سرمایه،قطب بزرگ  آن،    های  سوی  یک  در  پوشش که  در  سرمایه 
دولتی رئال،  »سوسیالیسم«  دیگرش   و  سوی  در  و  بود  فرمانروا 

  ، داری آمریکا )یو اس آ( بدون هیچ پوشش، دینامپراتوری بزرگ سرمایه
چهر  کارکرد میو  بازتاب  دیگری  سرمایه،  دهد.ی    در   استبداد 
سرزمین  بسیاری ایدئولوژیکاز  استبداد  با  آنچنان   ، ایران  ویژه  به    ها، 

تاریخ  که  بیافریند  را  استبدادی  از  مضاعف  ترکیبی  تا  آمیخته  در  دینی 
مناسبات طبقاتی در هیچ سرزمینی، در کارنامه ندارد. دین در این برهه،  

آرمان و  می شعارها  مصادره  را  سوسیالیسم  به های  باژگونه،  تا  کند 
 کارشان برد و مستضعفین جهان را زیر بیرق آورد. از اندونزی، تا خاور
و   التین  آمریکای  حتا  و  آفریقا،  شمال  کشورهای  از  بسیاری  و  میانه 

و جماعت  مرکزی  و نیز  اروپایی  کشورهای  در  نشین  پیرامون  های 
میلیونها مهاجر و شهروند، به ارتودکس، با بنیادگرایی و  آمریکای شمالی،

و   القاعده  و  آفریدند  طالبان  تاریخی،  در  و  جغرافیایی  مکان  به  بسته 
وحزب حتا،   هللا  پدر  بوش  "هاردی".  تمی یهودیان  درس  تا   املک رفت 

آموزشگاه  )فرگشت( درسی  برنامه  در  دین را  سه  هر  بردارد.   های ها 
اند هایی نهادهابراهیمی، بار دیگر بیرق جنگ آخرالزمان را بر دوش فرقه 

شیعه حکومت  میان،  این  در  تبلیغاتی    که  در  خویش  غایب  زمان  امام  با 
وتهاجمی   مدعاست  را  جهانی  حکومت  جویانه،  ضلع    برتری  دو 

 یابند. می ابراهیمی، در هراس از محو شدن، دفاع طلبانه مجال گسترش
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. 
پست، سفر یکی از رهبران ماوراء   به نوشته روزنامه اسراییلی یورسل م 

ایران   به  هاردی  و  -افراطی  شهرها  در  گذار  و  گشت  شیر«.  النه  »به 
رسمی،   نشان دین   همراستاییدیدار  مشترک،  سودای  پیشبرد  در  را  ها 

 ]3[دهد.می
حاکم،   طبقه  سیاسی  قدرت  جایگاه  در  افیون،  تنها  نه  اینک،  دین 

کشندهزهرآگین سمی،  هر  از  سالحتر  کشتترین  و  سرکوب  ارهای های 
اعتراض  مهار  سودافزایی،  برای  حاکم،  طبقه  سود  به  را  ی هاجمعی 

دیگرالیه و  و کارگران  گرفته  دست  در  شونده  حکومت  اجتماعی  های 
 . کندحکومت می

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn4
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. 

 
 

 ]4[امامزاده سیار در ایران

جهان  آن  در  نه  را  جامعه  و  آدمی  در   موهوم  فالکت  که  دینی، 

می زمینی  جهان  خودهمین  برای  بشر  تالش  نخستین  کرد.  حل    -توان 

رهبری   به  باستان  روم  در  بردگان  خیزش  یافته،  سازمان  رهایی 

شود تا آشتی ناپذیری طبقات حاکم و ها، الگویی در جهان می اسپارتاکوس

در میالد،  73 محکوم  از  پیش  پاریس سال  کمون  انقالب  1871 تا  و 

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn5
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اکتبرکارگر قیام  1917 ی  باشد.  آزمون  را  روسیه  انقالبدر  و  های  ها 

و  تاریخی  ماتریالیسم  ساله،  هزاران  دوران  این  اجتماعی  و  سیاسی 

 ی فلسفه دارند.ضرورت انقالب اجتماعی سوسیالیستی را، بر صفحه 

 بادریافت از دیدگاه مارکس کمونیسم، هویتی انسانی است: 
ا نفی  در  نفی  موضع  این کمونیسم،  از  و  ست 

دوران   برای  ضروری  واقعی  مرحله  پسا روی 

و    کاپیتالیستی رهایی  خود  فرایند  در  پیشرفت 

و   نوسازی  هدف  کمونیسم  است.  آدمی  نوسازی 

انسانی  جامعه  ساختار  نیست،  انسان  آینده  پیشرفت 

 ی انسانی است.برای رسیدن انسان به جامعه

در   و  ایدئولوژی  و  دین  در  انسان  گم هویت  گروهی  هویت 
خودبیگانگیمی از  در  گمگشته  بشر  می  ماند.  ایدئولوژی، فرو  کاهد. 

نژ و  ملت  دین،  وطن،  قبیله،  و  سرشت  اد  و  هویت  جای  به  را  جنسیت 
، یعنی همان زن و مرد  ،نشاند. هویت انسان با هویت پرولتاریاانسان می

آگاه و تنها پدیده تز را ک تز و آنتیای که گذر از دیالکتیانسان دگرگون 
یابد. پرولتاریا که با نفی و رفع مالکیت خصوصی بر تواند و معنی میمی

فلسفه  و  دیالکتیکی  به نفی  نیز گام بر میابزار تولید،  دارد، به  ی خویش 
می انسانی  هویت  انسانی  میجامعه  نفی  نیز  را  طبقات  و  تا بخشاید  کند 

عت که زادگاه جانداران و آدمی  و طبی  ی زندگی، برای انسان نوینفلسفه 
آفریده شود. او به آینده روی دارد و انسان    ،ای از آن استبخش جدا گشته

یابد. بورژوازی و تمامی زوائد و می  با گذر از این فرایند، در آینده هویت
 ضمایم دینی و ایدئولوژیکی در گذشته هویت دارد ، اما، انسان در آینده.
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     است، ضد همدگرهر یكی قولی »
 چون یكی باشد؟ بگو، زهر و شكر        

          در معانی اختالف و در ُصَور
   روز و شب بین، خار و ُگل، سنگ و گهر       

  تا ز زهر و، از شكر در نگذری 

 ]5[؟«كی تو از گلزار وحدت بو بری
  

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn6
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 گذار از ضرورت به آزادی، فرایندی تاریخی است

 ها انگلس و مفهوم 

و  طبقه  نخسیتن  جهان،  صنعتی  انقالب  زادگاه  صنعتی  پرولتاریای 

سال در  که  است  طبقه183۰ هایپرولتاریایی  سان  به  میدان    ،،  به  پای 

گذارد. چارت  منشوریون، در آغازگاه این نبرد، درخشان  رهایی می  -خود

 کار رهایی انسان نیست. است، اما راه 

های اجتماعی را  کند. »مصیبتانگلس به زودی، چارتیسم را نیز نقد می 

با چارتر خلق توان  کنند...«.    ،نمی  را حس می  این  عالج کرد و مردم 

ای از سالنامه  جنبش چارتیست«، در نوشتار دوم شماره»نقد چارتیسم و  

به شگفتی    -آلمانی را مشتاقانه  یعنی مارکس  فرانسوی، سردبیر سالنامه، 

است. وامی نوشتار  این  عنوان  سیاسی«،  اقتصاد  نقد  »رئوس  دارد. 

نویسد  »رئوس نقد اقتصاد سیاسی« را نخستین بار انگلس در سالنامه می

 شالوده  گیرد. این نگاه،صاد را بیش از پیش پی می اقتآموختن    و مارکس،  

سرچشمه می و  مادی  بر ای  آگاهی  پرولتاریا،  پردازی  فهم  برای  شود 

 های دیگر. ی طبقاتی، طبقه و مفهومی اجتماعی، جامعهطبقه

  18۴۴های اقتصادی و فلسفی در سال  مارکس در پیشگفتار دست نوشته

نوشتار در  است.  کارسازی  این  این    یادآور  به  دریپر«  »هال  پژوهشی 

 اشاره پرداخته شده است: 

های آلمانی در باره اقتصاد سیاسی که  »آثار سوسیالیست 

مقاالت   از  است  عبارت  کرد  استفاده  هس، موسس  او 

انگلس در سالنامه به اضافه نوشته   18۴3 های و مقاالت 

ویتلینگ. مارکس در خانواده مقدس، در نقد اقتصاد  ویلهلم  

باره  18۵9سیاسی   درخشان    یدر  یاد   انگلس  طرح 

کند و در مجلد نخست کاپیتال ]نیز[ سه بار از آن نام می

 ]6[.«بردمی

 

 سازمانیابی  

کمونیست اتحادیه  آفرینش »خطابیه  عمومی«،  مجمع  به  ها 

سال  مار در  انگلس  و  درخشان  18۵۰کس  از  یکی  عنوان  ترین به 
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سازمانچکامه برای  کارگر  طبقه  راهکار  و  جمعبندی  رهنمود،  یابی ها، 

همگنجانیاست.   اتحاد،    با  و  همبستگی  علنی،  و  مخفی  شناخت   کار 

اپوزیسیون، حکومت،ماهیت خرده فدرالیسم،    بورژوازی حاکم بر  دولت، 

انقالب، قهر، مبارزه مسلحانه ووو در   انقالب، برنامه طبقاتی در  برنامه 

طبقاتی   رهنمود  همین   د.نشومیشناسانده  این  نیمه روی،از  ی انگلس، 

نمی فلسفه،  این  حامل  بورژوازی، دیگر  خشم  و  خرده   تواند  بورژوازی 

از همین روی،    ؛بر  انگیخته نسازدهای رنگارنگ را  دمکرات  -سوسیال

 گیرد.آماج اتهام و هجوم قرار می 

شکست   پی  فرانسه    خیزش در  در  اروپا    کارگران  نیز  در و 

، آنگاه که لویی بناپارت، پوپولیست، آنچنان بر قدرت سیاسی  19۴8 سال

می سلطه  میبورژوازی  امپراتور  را  خویش  که  سودای  یابد  به  و  خواند 

امپراتوریسم   مرکزی، گسترش  و  غربی  اروپا  اشغال  سوی  به  ناپلئون، 

ای به مارکس، گشاید، انگلس، در نامهآمریکای شمالی و آفریقا دست می

نامد. روز لویی بناپارت آن را کمدی می  18۵2 این کودتای دوم دسامبر

برومر، بنا به تقویم قدیم فرانسه است و مارکس نام »هیجدهم   18 کودتا،

برومر، به کار   18 و دیدگاه انگلس را برای کتاببرومر« و نیز گزارش  

 گیرد.می
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 »دیالکتیک طبیعت«

پایه و مکانیکی که کائوتسکیسم، م/ل روسی، استالینیسم، حکم بی  

انستیتو م  هژمونیمائوئیسم چینی و دیگر برآمدهای زیر   ل   -کمینترن و 

ترین نگاه، دهد، در خوشبینانهروس را به فرد، آن هم به انگلس نسبت می

نگرش   طبقاتی  این  ماتریالیسم  و  دیالکتیک  به  آشنا  نا  دیدگاهی  از  تنها 

گیرد. آقای محسن حکیمی، به مناسبت زاد روز انگلس، پس از ریشه می

آقای حکمی را تنها از برخی    گر چنین اتهامی است.بابک احمدی، واگویه

اشان در ارتباط با جنبش کارگری. الزم به  شناسم و کوشندگیها مینوشته

یادآوری است که با این آشنایی، هیچگاه ایشان را با بابک احمدی، یکسان 

نمی همراه  اماو  داوری  بینم،  این  همزبانی اشان،در  همراستایی    اما  و 

نگاهی دوستانه و نقدی   حکیمی به انگلس،  پیداست. نوشته و اشاره به نگاه

بینشی که اگر درست به ارزیابی و بازاندیشی خویش   -است به یک بینش

گرایی کارگر  آرمان  برخالف  به  ننشیند،  بینش،  در  زوایه    واگراییاش، 

 گیرد.می

لندن و آقای حکیمی، می به  از عزیمت  نویسد که:»انگلس پیش 

یادداشت   18۵۰ی ارکس، در اواخر دهه درگیری بیشتر با زندگی و آثار م

ی علوم طبیعی و دیالکتیک نوشته بود که بعدها در  ی رابطههایی در باره

 ]7[در شوروی به نام »دیالکتیک طبیعت« منتشر شد.«  192۰دهه ی  

می دهه یادآور  در»اواخر  نه  نامبرده  کتاب  انگلس،  که  «،  18۵۰ یشوم 

نخست   دوم  نیمه  در  شد   187۰بلکه  سال  آغاز  سیزده  درازای  در  و 

پایان گرفت. در این کتاب است که بر خالف ادعای   188۶ پیوسته تا سال

آقای نیز  و  احمدی  فوئرباخ   بابک  به  انگلس  دیگر  بار  حکیمی، 

 پردازد: می

باخ در واقع علیه ماتریالیسم، شورش نموده است. و نه کامالً بدون »فوئر

از ایده  دلیل، در حوزه دانش آلیست بودن بازنماند،  زیرا که هرگز کامالً 

 ]8[طبیعی او یک ماتریالیست است، لیکن در زمینه انسانی...« 

هایی مارکس و  در اینجا تقدس گرایی و مطلق نگری به زندگی و اندیشه 

فلسفی، نگرش  با  شک  بدون  نیست.  رمیان   د  در  انگلس  را  ها  انسان 

مناسبات   و  طبقاتی  سوی   کدامین  در  که  احتماعی  پراتیک  و  اندیشه 

شوند.  ایستاده می  ارزیابی  ااند  نگرش  و    کمونیسم،   صول پراتیک 
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گیرند. با این  هایی هستند که معیار  ارزیابی و شناخت قرار میپایهستون

داروی معیار،   و  ها  اتهام  انگلس،  برآب فراز  نقش  را  نادرست  های 

علمی می و  عظیم  پژوهشی  کار  این  در  پایان  سازد.  تا  مارکس  که  است 

موضوع در  سرمایه،  پردازش  پیرامون  با  عمر  نیز  بسیاری  مفاهیم  و  ها 

همانگل نامهس  در  و  است  میاندیش  در  فیلسوف  دو  این  که های  یابیم 

دستاوردهای نظری و کشف پیمارکس،  را  انگلس  است. کتاب های  گیر 

آغاز می طبیعی  دانش  و  دیالکتیک،  باره  در  به دیالکتیک طبیعت،  شود، 

شکل و  حرکت،  فیزیک  در  های  داروین  دیدگاه  حرارت،  ماده،  نیرو، 

های این تئوری، الکتریسته، نقش کار، تاریخ علوم،  تکامل و کاستی  یباره

بررسی   را  ووو  شناسی  زیست  شیمی،  الکترو  آلی،  شیمی  فوئرباخ، 

د که »دیالکتیک، یا به بیانی دیگر، دیالکتیک عینی،  شوکند، تا ثابت  می

است« حاکم  طبیعت  سرتاسر  اندیشه ]9[بر  دیالکتیک .  در  انگلس  های 

ی کنونی هزاره سوم  های علمی تا کنونی در برههطبیعت، بر بستر کشف

 است.نیز جاری

برای تبدیل سناریو گسستن به راه خالف مارکس، و انگلس را  

کردن، روایت آقای  روسی معرفی  نینیسم، استانیلیسم و...ل -ارکسیسمپدر م

است چنین  انگلس  حکیمی  »سرمایه«  که  کتاب  »انتشار  در  ]»شرکت   :

 .]01[داشت و جلدهای دوم و سوم این کتاب توسط او منتشر شد«

جرم است؟! سه مجلد کاپیتال در چهار کتاب، را چه فرد بایسته   این یک

میوشایسته وتری  بازنگری  و  می    آماده   بایست  دخل  اگر  و  ساخت؟ 

 ن؟، کجا و کدامیمی بینید  داریتصرفی در امانت

ایدئولوژی و نیز م    ل روسی و چینی و   -»مارکسیسم« به سان 

م ووو!.  روسی، -ویتنامی  نیمه   ل  سرزمین  در  شد،  زاده  روسیه  در 

نیمه آسیایی، در آن امپراتوری روم سوم، که پایگاه ارتودوکس  اروپایی،  

راسپوتینی کلیسای  دوگینی  ایدئولوژی  آلکساندر  در سرزمینی که   و  بود. 

آن سایه خدا و فزرند مریم در او حلول کرده، آنگونه ژرف و    ،یسمتزار

هایش دیگر  سال در سرزمین و جامعه، ناقوس 8۰ جان سخت که پس از

می کوبیده  بندگان  فرق  بر  کرملین  آسمان  از  به بار،  باید  را  اتهام  شود، 

! در این سرزمین بی فلسفه، که لنین مجال پرداختن به  گردن انگلس، بست

شود.  برای اتهام زنندگان، سرزمین کلیساها نادیده گرفته می  فت،آن را نیا

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn10
http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn11


51 
 

می سالح  کشیسان  دستهای  در  که  متبرک  چماق  و  بخور  و  و دود  شود 

اشان را  دهند تا بندگیگان را خون و گوشت عیسی میگان و تشنهگرسنه

حاکمان، به   به  سیاسی  و  فرهنگی  مادی،  زمینه  پیش  هیچ  نهند،  گردن 

کنند. آنچه یابند و جلبش می. انگلس را در کنار مارکس میآیدشمار نمی

پرونده ترجمهمی  در  فراگردها،  این  تمامی  ساز  سبب  بریده آورند،  هایی 

روایت و  دورینگ  آنتی  از  تمامی  نا  فصول  و  از بریده  باژگونه  های 

های عظیم انگلس و مارکس است و بس. در سرزمینی که در پی اندیشه

اش، فلسفه را رها  فرمانروایی تزار و دین  ده سرنگونینزدیک به یک س

باژگونه از همان آغاز، بار دیگر کرملین پایگاه مافیا و کلیسا و  و  کرده  

ها شود، یلتسین و پوتینها میجهالت راسپوتین  سوز و کتل و وردآیین پی

می اروآسیائیسم    یابندحاکمیت  و  نئوتزاریسم  فکر  اتاق  گایدر  و  دوگین  و 

شیادان  شوندمی که  اینگونه  نه  و  یافت  دیالکتیک  در  باید  را  ریشه   .

پندارد. تنها در سوخت و ساز نمایانند و یا دوستانی همانند حکیمی میمی

سرزمینی چنین  در  و  بر طبقاتی  سر  مافیا  شکل  به  بورژوازی  که  است 

 آورد.می

آغاز همان  از  روسیه،  در  بنگریم،  تاریخ  اعالم  1917 به  و 

فالکت  پیروزی کوبش  زیر  در  کارگران،  جنگانقالب  های بارترین 

داخلی، قحطی و درهم شکسته از جنگ با ژاپن و آلمان ووو در محاصره 

تحریم و  و  خودگردانی  از  کارگران  منطقه،  ارتجاع  و  امپریالیستی  های 

می برکنار  سوسیالیسم،  سوی  به  خویش  انقالب  ساماندهی  و  مانند. تداوم 

ک و  سرکوب  کارخانه میتهشوراها  خودگردان  و  های  کار  مراکز  و  ها 

اتحادیه میزندگی،  آزمون  را  خودگردانی  که  پی هایی  در  یکی  کردند، 

است  شوند. در چنین سرزمنییساالری گرفتار میدیگری به اشغال دیوان 

پذیرش   و  تروتسکی  وزنه  سنگینی  با  بلشویک،  کمیته مرکزی حزب  که 

می ایدئولوژلنین،  کمک  به  شوراهای توان  کمونیسم،  فلسفه  نه  و  ی 

اتحادیه ملوانان را سرکوب،  و  را ممنوعه، پتروگراد  کارگران   ها مستقل 

اپوزیسیون کارگری و فراکسیونیسم حزبی را ملغی کرد. پیشنهاد لنین در  

مرگ   1923 سال از  پس  بود  نوشدارویی  دیگر  دوازدهم،  کنگره  به 

 سهراب.
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ها را که خود توان تروتسکییایدئولوژی است که م  با تبر همین

را کولنتای  شکافت،  سر  بود،  ساخته  خود   ۵۰ دسته  به  و  فراری  سال 

کمونیست از  تن  صدها  و  کرد،  پرتاب  کمونیست،  تبعیدی  کادرهای  ها، 

های کمونیست ایران، بلغارستان، گان حزبههندکارگران انقالبی، سازماند

نیس سربه  و  تیرباران  ووو  لهستان  سرمای مجارستان،  به  یا  و  کرد  ت 

تیمارستان ۴۰ زیر و  سیبری  سانتیگراد  سوسیالیسم  درجه  و های  رئال 

های کار اجباری سپرد تا جان سپارند. در سرزمینی که موجود و اردوگاه

می باژگونه  میفلسفه  مغز  بر  ایدئولوژی  و  ج  نشیندشود  مذهبن و   یون 

برد،  شود، انقالب کارگران و تهی دستان را به مسلخ حزبی میپرچم می

مرکزی میکمیته  یکدیگر  قتل  و  تصفیه  به  حکم  تبانی،  با  دهند، اش 

می استالین  کل  دبیر  و  سرانجام  برژنف  و  برآید  خروشچف  تا  ماند 

یابد به پوتین سپرده شود  گورباچوف پرورش  . مارکس و  و سرانجام را 

اند و اینان از چنین  هایی بیگانهچنین سوسیالیسم و سوسیالیست  انگلس، با

  تر...فیلسوفانی بیگانه
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 ها و منابع: زیرنوس   

آنابولیسم(    -1 و  )کاتابولیسم  ساز  و  سوخت  روند  در 

همسان  assimilation dissimilation فرآیند خود  یا  و  -سازی 

 پذیرد.گردانی انجام میهمسان

ها،در   -2 نشانه  بیشترآیین  پوشی  و سباه  است  مرگ  حضور  و  عزا  ی 

آوا گری به ویژه، سیاهی را همدوش مرگ، بیش از هر رنگی مرگشیعه

سائقهمی دو،  این  ترکیب  زندگانی شود.  به  گرایش  جای  به  را  مرگ  ی 

وادی مرگ، به گوش دیگران، زندگانی در دنیای مادی را    -کندتلقین می

 برای خویش.

Jerusalem Post, A haredi rabbi’s journey into the lion’s  ]3[

 den))2011/04/02 MANDEL JONAH By  

  , سیار زاده امام ] ی عکس چنین آمده است: در بخشی از گزارش گیرنده  ]4[ 

  را عكس این November 15, 2008 نژاد  مدياح دولت تولید آخرین

  اي گرفتم.امامزاده اراك شهر اصلي خیابانهاي از یكي در گذشته روز

  وقت كه هم مردمي تا آمده خیابانها داخل به  كه یا  امامزاده ضریح سیار.

  دوان كه افرادي  شود."و برآورده "حاجاتشان ندارند را  امامزاده به رفتن

  داخل  پولي و كشیدند مي آن بر دستي و  آمدند مي ضریح  سوي به دوان

 با بود امامزاده و مردم میان رابط گویا كه  هم مردي ریختند. مي آن

 هم دیگري خواند. مي فرا امامزاده سوي  به را ممرد دست به میكروفوني

  ببندند. دخیل بتوانند تا میداد  مردم  به سبزي هاي پارچه

-/blog11/2008http://freedomvatan.blogspot.com/  

l.htm3919post_ 

 آلدین رومی، مثنوی، دفتر نخست. موالنا جالل  ]5[  

هال دریپر، نظریه انقالب مارکس، جلد نخست، ترجمه حسن شمس  ]6[ 

 . 1381آوری، چاپ مرکز، تهران 

 محسن حکیمی، همان منبع. ]7[  
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ف  ف.انگلس،  [8]   ترجمه  طبیعت،  نشر   نسیم،  -دیالکتیک 
بازتکثیر از؟ نقل قول انگلس از کتاب در  13۵9چاپ نخست سال    پویان،

تواند اینگونه  پذیرفتنی است که جمله می   باره فوئرباخ، نا تمام است ولی 
آلیست«. نام دیالکتیک  پایان یابد »در حوزه ایده  انسانی او یک  ی تاریخ 

طبیعت را برای نخستین بار دورینگ به کار گرفته بود تا بینش خود را 
طبیعت را باورمند بود، جدا  از هگل که به دریافت وی دیالکتیک مارواء  

 سازد. 

ف  انگلس،  ف. ]9[  ترجمه  طبیعت،  پویان،  نسیم،  -دیالکتیک   نشر 
نقل قول انگلس از کتاب در باره    بازتکثیر از؟13۵9چاپ نخس،ت سال  

می ولی  است  تمام  نا  می فوئرباخ،  جمله  که  زد  حدس  اینگونه  توان  تواند 
 ی تاریخ انسانی او یک ایده آلیست.«.حوزهپایان یابد »در 

 محسن حکیمی، همان منبع. ]10[ 
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»استالین بیش از اندازه خشن است ... از این رو به رفقا  
جهت برکنار کردن استالین از    کنم که راه حلی   پیشنهاد می 

بینی  نیاز در این مقام    این مقام پیش  تا در صورت  کنند، 
و   پذیرتر  سخن  بردبارتر،  که  شود  گمارده  دیگر  فردی 
انشعاب و   از استالین باشد. برای پیشگیری از  مودب تر 
ترتسکی   و  استالین  متقابل  مناسبات  درباره  باال  در  آنچه 

  ساز   سرنوشت   ¨واند اهمیتی تنوشته ام، این نکته نیز می 

   [۱]ابد.«بی

 
 فلسفهبی سرزمین نخستین انقالب کارگری  

، از 1917ناکامی سوسیالسم در روسیه در پی انقالب کارگری  
سوی مبلغین و کارگزاران نظری بورژوازی و متاسفانه برخی ناآگاه نه  

بخش به . از این روی در این شودافکنده می از قماش آنان به دوش انگلس
عمر  ماههای  آخرین  در  لنین   و  اکتبر  انقالب  از  پس  سیاسی  شرایط 

 پردازیم.می

می باژگونه  فلسفه  که  سرزمینی  پرچم در  وارونه  به  تا  شود 
اتحادیهشود، کمیته  شناسانرگان و کانخبه های  های کارخانه و شوراها و 

می فراخوانده  حزب  زیرفرمان  به  شوند، انقالبی  نشانده  دست  تا  شوند 
کار گرفته می شود تا بارآوری را در »سوسیالیسم« افزایش تایلوریسم به

و سوم شخص  مدیران  دیوان دهند،  در  میها  طبقهبه ساالری  که  آیند،  ای 
خمی برای  تا  سومآید  و  شود  کولنتای شخص  ود  آلکساندرا  بیان  به  ها، 

های  هشود و به زایدسرنوشتش را رقم نزنند، از درون از هم گسسته می 
آید. در این سرزمین، انقالب و طبقه کارگر، دولتی و بوروکراسی در می

می کولونتایفرودست  کروپسکایاماند،  و  لنین  ها  نیست.  جایی  را  به ها 
منشویک  های»سوسیالست با  همراه  که  اکتبر انقالبی«  انقالب  در  ها، 

ضدانقالبی«  »سوسیالیست  1917 میاند،  شدههای  خانه ترور  و  شود 
. فلسفه رهایی، بازدرسد و جان میبه هیچ جا نمی  پیام و فریادشو    نشین،

می جای  اردوگاهی  سوسیالیسم  نوعی  ارتودکسی  ناسیونالیسم  تا به  سپارد 
سربرون وحوش  »پوتین«  همه  آن  با  فلسفه،  بی  سرزمین  در  و    آورد. 

تزاریستی  و  حکومتی  به  اوباش  الیگارشیسم  اگر  دعا،  لشگر  جای  و 
ضد  روند،  این  شتاب  نیست.  شگفتی  جای  هیچ  شود،  حاکم  سوسیالیسم 
دیالکتیکی نیست! زیرا که آنتی تز انقالب کارگری وجه دیگر تضاد آشتی  

آید، سترون است و ، سنتزی به بار نمیناپذیر را مجال نفی در نفی نیافت
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یابد و نیافت، نیامد، بازتولید، انقالب سیاسی به انقالب اجتماعی تداوم نمی 
داری و طبقات  ی سرمایهنهادهای روبنایی و نیز زیر بنا کمی آسیب دیده

بازار آزاد سرمایه    و  تثبیت گرا، ترمیم یافتند، رشد کردند. پروستروئیکا
گورباچوف  با  سال    را  یافت.  رشد  بستر  همین  دگردیسی 198۰بر   ،

سرمایه  به  دولتی  درون  سرمایه  الیگارش  باندهای  و  خصوصی  داری 
« گالسنوست،  بود.  روند  این  آشکار  اعالم  سال  آشکارلیق«، حزبی، 

« مهندس خصوصی سازی  گایدرها»فضای باز این سیاست بود. سیاست  
مونتاریسم ش  و  بازگشت،  فریدمن،  از  گرفته  تراپی،  بر  ولتاژی  وک  با 

( کرد deletت )یدلرا زدود و    ی جامعه ی حافظههزاران کیلو واتی  همه 
قرار داد و    در اختیار سرمایه  ای راای پاک شده از هر حافظه و صفحه

خصوصی بورژوازی  اقمارش  پتک  و  روسیه  آمد  بر  پتک    .  فرود 
و    تا کوبا و نیکاراگوئهروسیه و اقمار،    ی جهانی بر فرق نیم قارهسرمایه

 .بند و درهم شکسته شونداشان بازتاب یاخلقی های رفرم با  ویتنام و...
در  نمونه نگراییده،  سوسیالیسم  به  گاه  هیچ  یوگوسالوی  بلوک  ی 

دروازه سال  گشایش  در  جای  198۰ها  به  میلوشوویچ«  »اسلوبودان   ،
دارد  عهده  به  را  دولت  رهبری  و  مارکوویچ  راه  در  ، شورش گرسنگان 

های مواد غذایی در پیش. او، از بانک جهانی درخواست  غارت فروشگاه
آوراموویچ« که سال  کمک گرفت پروفسور »دراگوسالو  بانک و  در  ها 

جهانی در نقش دستیار رئیس بانک، کارگزاری کرده بود، از سوی بانک  
راه    199۰تا    1989ماه از    جهانی به این مامؤریت گسیل شد. »در چند
به یوگسالوی  به  خارجی  کاالهای  این  ورد  حاصل  شد.  گشوده  شدت 

پایان   تا  که  بود  آن  پنج   199۰سیاست  سی  و  صد  چهار  و  دوهزار  ـ 
نیم  شدند.  بیکار  نفر  هزار  سیصد  و  میلیون  یک  و  ورشکست  موسسه 

 [2]میلیون کارگر دیگر از دریافت دستمزد محروم گشتند.

روسیه، بوریس   در  داشت.  را  مارکوویچ  نقش  گورباچف، 
برخورداری از رایزنی ایگور گایدر اقتصاد دان، شوک درمانی   [3]یلتسین

می پیش  به  بود،  پوشیده  دلقک  یک  لباس  که  فاشیستی  نقش  در  برد. را 
هیچگاه روسیه این چنین به خواری نشانیده نشده بود، یلتسین، نماد بالهت 

ی سرزمین روسیه دستکم از شکست ناپلئون  و تحقیری بود که برای خوار
تا شکست فاشیسم در سال    1917تا انقالب اکتبر در سال    181۰در سال  
سال  19۴۴ در  فروپاشی  تا  سرمایه دولت   199۰،  و  اروپای  ها  داران 

   [۴]غربی و آمریکا در آرزویش بودند.
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تنها    ،گر و مکانیکینگرش کاهش را  استقرار سوسیالیسم  ناکامی 
های لنین و یارانش از ماتریالیسم  ش برقراری دولت حزبی، برداشتبه دو

 افکند. بدون شک، دیالکتیک، کمیته مرکزی و دبیرکلی همانند استالین می
اما،  فاکتورها،  این داشتند.  نازل  کارآیی  پایه  بسیار  بی  که  تر  نگرانه 
ویرانی اتهام این  می های  وارد  انگلس  به  را  لنینها  ترور    و   آورند. 
نا  نشینیخانه مرگ  تحمیلیبهو  شرایط  تمامی  و  او،  محاصره    هنگام  و 

ووو انقالب  ضد  سابوتاژهای  و  داخلی  جنگ  و  انقالب   امرپالیسیت  بر 
آمادگی ساختاری، سیاسی و 1917 و  کارگر  بایستگی خودآگاهی طبقه   ،
بودند.   ایتعیین کنندههای طبقه ووو همه در این دگردیسی عوامل  سازمان

داشتند، باید   راهشاروپا همانگونه که کارگران و نیز لنین آرزو و چشم به 
عه به جام  ها سوسیال دمکرات  خیانت   اپیوست که در آلمان ببه انقالب می

به خوان کشاینده شد، طبقه کارگر آلمان سرکوب شد،   و خدمت به سرمایه
روز و  لوکزامبورگلیبکنشت  و    ا  شدند  و   هزارانترور  انقالبی  پرولتر 

برلین  سوسیالیست سنگرهای  خیاباندر  غلتیدند  هاو  خون  فرهنگ به   .
انقالب رهایی بخش، اندیشه سیاسی و فلسفه انقالب تاریخی و جهانی، که  

فلسفهظیفهو یازدهم درباره فوئرباخ، منشور  انسان و  اش در تز  ی مدرن 
است،  سوژه  جهان  و  ابژه  دیالکتیک  بود.  ننشسته  بار  و به  پرولتاریا  ی 

گان حزب  توانست در نخبهجنبش سوسیالیستی سرزمین »روم سوم«، نمی
  ی سرنوشت کاریسما که در آن برهه  یکه تاز و لنین    بلشویک و تروتسکی  

سپارد، همان دانش مباره طبقاتی  ساز تاریخی به رایزنی تروتسکی دل می
گفت. برداشت بلشویسم همان برداشت  باشد که فلسفه مارکس و انگلس می
برومر، جنگ داخلی در فرانسه و  18عینی از مانیفست حزب کمونیست، 

 اش، و ایدئولوژی آلمانی و درباره تزهای فویرباخ وپاریس  آزمون کمون
و   مارکس  آگاهی  و  اندیشه  از  برآمده  دانش  تمامی  و  فوئرباخ،  درباره 

دست پراتیک،  و  طبقاتی  مبارزه  پای  به  پا  نیز  و  نبود.  آن انگلس  تا  کم 
بودند،   آموزگارانش  سیاسی،برهه،  انقالب  این نمی  نبود.  با  توانست 

بینش و به  کمبودها و نبودها، در آن شرایط و با آن ترکیب، با دانش و 
  ای که دیگر هرگز نتوانست نقشدست نخبگانی که لنین در نامه به کنگره

دخالتگری یا  یابد.   و  تکامل  به سوسیالیسم  باشد،  داشته  کارکردهایش  در 
اش ی افراد کمیته مرکزی، تالشی دردمندانه است که ناشایستگی همهنامه

کارگران   یهای لنین، حضور و مداخله شمرد و در آخرین واپسینرا برمی
می  پیشنهاد  را  آنان  مهار  نامهبرای  به  کند.  والدیمیر،  سان  ی 
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تب»وصیت مینامه«  انگاشته  دم  آخرین  به  آلودگی  سال  دهها  و  شود 
 سپرند. اش میبایگانی
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 ی لنین به کنگره دوازدهمواپسین نامه 
همرزم خویش کروپسکایا   یاری  به  و  با شکیبایی  به    [۵]لنین  که 

کولونتای با  همراهی  و  حزب  کارگری  فراکسیون  به  وابستگی  ،  جرم 
حزب کمونیست را  (  1923ساماندهی این نامه به کنگره دوازدهم )آوریل  

تاریخ   می   23از  آغاز  تا  دسامبر  به    31کند  خوانی،  چندباره  با  دسامبر 
می مارس  پایان  دهم  در  کنگره  برگزاری  از  پیش  ماه  یک  لنین،  رساند. 
گلوله   1923 آسیب  پی  سوسیالیستدر  تروریسم  دچار  های  انقالبی،  های 

سکته دوباره مغزی شد و برای همیشه از بازنگری و مداخله در کارکرد 
می باز  طبقاتی  مبارزه  و  خام حزب  به  و  میماند  والدیمیر وشی  گراید. 

کمیته  اعضای  شمار  که  است  آن  خواستار  نامه،  واپسین  این  در  ایلیچ، 
مرکزی حزب، بین پنجاه تا یکصد تن یا هرچه بیشتر از کارگران افزایش  

زیرا که کمیته مرکزی با خطرات سنگینی رویاروی است. ایلیچ، در  یابد،  
 پافشاری دارد که :  1922دسامبر  22
ها در ساختار  خواستم توصیه کنم که در این کنگره برخي دگرگوني»می

شمارم،    یهایي را که پراهمیت تر ماندیشه  خواهمسیاسي ما پدید آید. مي 
 با شما در میان نهم. 

می پیشنهاد  همه  از  دهپیش  به  مرکزی  کمیته  اعضای  که شمار  یا کنم  ها 
سیر حوادث یکسره برای ما   حتي به صد تن افزایش یابد. بر آنم، که اگر

نمي )ما  نباشد  چنین مساعد  به  ما  و  ببندیم(،  دل  امید  این  به  توانیم 
تهدید  را  ما  مرکزی  کمیته  بزرگ  مخاطراتي  نزنیم،  دست  اصالحاتي 

   [۶]خواهد کرد.« 
دارد،    با پافشاری  بزرگ رویاروی کمیته مرکزی  تهدیدات  بر  این همه، 

دیدگاه از  پیروی  به  را  حزب  آشکارا  به  نامه  این  در  که  های شگفتا 
 خواند.  تروتسکی که باید »قانونیت« یابد، فرا می 

کنم که کنگره در شرایط ویژه ای برای برنامه »دیگر اینکه، پیشنهاد می
در نظر بگیرد و در این مورد تا اندازه ای   ریزی دولتی جنبه قانوني

 تسکی استقبال کند.« ومعین و با شرایطی معین از رفیق تر
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ی  .Nadezhda Krupskaya, c کروپسکایا  نادژدا   فوریه    26زاده 

 (۱۹۳۹فوریه  ۲۷رگذشته )د ۱۸69سال 
و  اجتماعی  وحدت  و  حزبی  درون  وحدت  اصل  دو  به  لنین،  برهان 

 مقاومت در برابر دشمنان طبقاتی بنا نهاده شده است. 

چنین   که  بگویم  باید  مرکزی  کمیته  اعضای  شمار  افزایش  باره  »در 
جدی  کار  برای  هم  و  مرکزی  کمیته  اعتبار  بردن  باال  برای  هم  تدبیری 

برای و هم  ما  دستگاه  بهبود  از برخوردهای بخش  درباره  های پیشگیری 
از کمیته مرکزی برای همه ما و برای سرنوشت حزب ضروری    یکوچک 
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  1۰۰  -۵۰کنم حزب ما این حق را دارد که از طبقه کارگر  یاست. فکر م
ما  حزب  استواری  بر  اصالحي،  چنین  کند.  طلب  مرکزی  کمیته  عضو 

هایي   دولت  با  ما  حزب  مبارزه  به  و  افزود  خواهد  ما بسیار  دشمن  که 
 های آینده نزدیک یاری خواهد رساند.« هستند، در سال 

لنین روز  بیماری و شرایط سخت  به سبب  بعد  دو روز  یادداشت،  ادامه 
چنین ادامه    با اشاره به یکی از فرماندهان ضدانقالب،  1922دسامبر  2۴
 یابد: می

»... برای متالشي کردن روسیه شوروی به انشعاب حزب ما چشم امید 
اختالف   ترین  جدی  به  را  انشعاب  این  به  امید  آنکه  دوم  و  بود؛  دوخته 
و   )کارگران  طبقه  دو  به  ما،  حزب   ... کرده  وابسته  حزب  در  نظرها 
دهقانان( تکیه دارد و از این رو اگر میان این دو طبقه نتواند تفاهم پدید  
حاصل   تفاهم  این  اگر  است.  حتمي  سقوط  و  ممکن  آن  استواری  نا  آید، 

مرکزی    نشود کمیته  استواری  درباره  بحث  و  تدبیر  آن  یا  و  این  اتخاذ 
نخواهد  موثر  انشعاب  از  پیشگیری  برای  تدبیری  هیچ  و  است  بیهوده 

 بود.« 
های متضاد، ادامه  اشاره لنین به حزب تکیه داده به دو طبقه دارای هدف 

دیدگاه و  خلق«  دمکراتیک  »بورژوا  انقالب  و  تاکتیک  دو  تز   همان 
کارگر  ی دو طبقهاست. حزب بلشویم در اینجا جبهه  19۰3  سال  بلشویسم

خرده و  پرولتاریا  دیگر  بیان  به  یا  دهقان،  ماهیت بورژوازی  و  با 
 شود. پدیدار میبورژوایی، 

ی برگزیده کمیته مرکزی  اما خطر انشعاب را در دو چهره  لنین هشیارانه،
 سازد: انگشت نما می

مرکزی کمیته  وحدت  که  می   »خطری  تهدید  چهره  را  دو  اکنون  کند، 
 تسکي!واستوار دارد: استالین و تر

است که باید از آن دوری    مناسبات میان این دو نیمي از خطر آن انشعابی
جست. برای همین دوری جستن است که پیشنهاد مي کنم شمار اعضای  

 کمیته مرکزی تا پنجاه، و حتي تا صد نفر افزایش یابد.
در  توان خویش  از  بیش  قدرتي  دبیر کل شد،  آنکه  از  استالین پس  رفیق 
دست های خود متمرکز کرد و من اطمینان ندارم که وی همواره بتواند با  

 احتیاط از این قدرت استفاده کند. 
، چنان که مبارزه اش علیه کمیته مرکزی تسکیواز سویي دیگر رفیق تر

وابستگی استعدادهای برجسته   به مساله کمیسرهای ملی  در  از  داد  نشان 
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می است.  برخوردار  عضو  ای  استعدادترین  با  او  شخص  که  گفت  توان 
کنونی مرکزی  بیش   کمیته  و  است  رای  خود  اندازه  از  بیش  اما  است، 

 پردازد.«  ازاندازه به جنبه اداری کارها می
ویژگی خصوصیات   »..من  بنابر  را  مرکزی  کمیته  دیگراعضای  های 

نمیآ  شخصی ها  می  ن  آور  یاد  تنها  اکتبر   آورم.  ماه  واقعه  که  شوم 
تصادفی  کامنیف،  و  بلشویک    زینوویف  غیر  چون  نیز  را  آن  اما  نبود، 

 توان چندان مقصر دانست.  نمی تسکیوبودن تر
 خواهم سخنی   از میان اعضای جوان کمیته مرکزی می

اینان )در میان  نمایچند درباره بوخارین و پیاتاکف بگویم. چنین می د که 
چنین  باید  اینان  درباره  هستند.  نیروها  ترین  برجسته  نیروها(  جوانترین 

 اندیشید:
بلکه  حزب،  تئوریسین  بزرگترین  و  ترین  ارزش  پر  تنها  نه  بوخارین 
اما، تمام دیدگاه های تئوریک  همچنین براستي محبوب همه حزب است. 

کسیسم دانست. در دیدگاه های توان منطبق با ماراو را با تردید بسیار می
و   نگرفت  فرا  را  دیالکتیک  هیچگاه  او  است.  نهفته  اسکوالستیسم  او 

 فکرمي کنم آن را درک کرده باشد.« 
ترین و بزرگترین تئوریسین حزب، بلکه هنگامی که »پر ارزش

همچنین براستي محبوب همه حزب است.« اما به بیان لنین »تمام دیدگاه  
توان منطبق با مارکسیسم دانست.  های تئوریک او را با تردید بسیار می

در دیدگاه های او اسکوالستیسم نهفته است. او هیچگاه دیالکتیک را فرا  
ک کرده باشد.« به این گونه تکلیف کامنف نگرفت و فکرمي کنم آن را در 

لنین  که  استالینی  و  اکتبر  انقالب  به  بازگشته  و  رفته  زینوویف  و 
 کرد، روشن است!  اش را پیشنهاد میبرکناری

رفقا  به  رو  این  از   ... است  خشن  اندازه  از  بیش  »استالین 
پیش  جهت برکنار کردن استالین از این مقام    کنم که راه حلی   پیشنهاد می

که    بینی گمارده شود  دیگر  فردی  مقام  این  در  نیاز  در صورت  تا  کنند، 
بردبارتر، سخن پذیرتر و مودب تر از استالین باشد. برای پیشگیری از 
انشعاب و آنچه در باال درباره مناسبات متقابل استالین و ترتسکی نوشته  

 سرنوشت ساز بیابد.«  تواند اهمیتیام، این نکته نیز می
یابد تا نامه را چنین لنین توان می  1923دسامبر    2۶روز بعد در روز دو  

 ادامه دهد:  
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تا  مرکزی  کمیته  اعضای  شمار  افزایش  من،  گمان  »به 
تا صد نفر باید هدف های دوگانه یا سه گانه داشته    پنجاه و یا حتی

آموزش  باشد،  باشد: هر چه شمار اعضای کمیته مرکزی بیشتر 
در کمیته   انشعاب کمتر خواهد کادر  بیشتر و خطر  نیز  مرکزی 

شد. کشاندن بسیاری از کارگران به کمیته مرکزی، به کارگران  
این   کرد.  خواهد  یاری  است،  بد  بسیار  که  ما  دستگاه  بهبود  در 
دستگاه در واقع مرده ریگی است که از رژیم پیشین به ما رسیده 

گام جنگ، کوتاه، بویژه هن   است و دگرگون کردن آن در زمانی
 و جز اینها یکسره ناممکن بوده است.«  هنگام قحطی

ادامه،  برابر   در  در  مبارزه  در  کارگران  پیشاهنگ  نقش  به 
کند و به گرسنگی و قحطی و فالکت و سختی و  بورژوازی پافشاری می 

کمون و بازسازی به  چاره را فراخواندن کارگران به کمیته مرکزی و نه  
 و سازمان یابی شوراها.  

بینم که ده ها کارگری که  »من چشم انداز کار را بدین گونه می
توانند بهتر از هر کس آیند، می   به ترکیب کمیته مرکزی در می 

بازرسی  به  بپردازند. دیگر  ما  دستگاه  سازیی  باز  و  بهبود   ،
بر عهده   دهقانی  -کارگری  بازرسی را  این وظیفه  آغاز  در  که 

وانست از عهده انجام آن برآید و داشت. چنانکه روشن گردید، نت 
شرایطی  در  این   باید  دهند  یاری  یا  و  »تابع«  چون  تنها  معین 

 اعضای کمیته مرکزی، از آن بهره گیری شود.«
 

تواند تنها می  1923دسامبر    2۶روز    لنین در آن شرایط دشوار، 
چاره را اینگونه اندیشد و ویژگی کارگرانی که باید به رهبری فراخوانده  

 شود: شوند را اینگونه یادآور می
به  »کارگرانی درمیکه  مرکزی  کمیته  میترکیب  بیشترشان  آیند،  بایست، 

زمانی که  نباشند  کارگرانی  آن  دستگاه  از  خدمت  در  شورویدراز   های 
ا اند )در  از کارگران، دهقانان بوده  نامه من، در همه جا مراد  ین بخش 

اند،  شده  ها و اعتقادات معینینیز هستند(، زیرا این کارگران دارای سنت 
 بایست با آن مبارزه کرد. که می

می مرکزی،  کمیته  عضو  کارگران  میان  بیشتر   در  بایست 
ار کارمندان پنج سال در شم  که طی  باشند که از قشر کارگرانی  کارگرانی

پائین اند  درآمده  در  شوروی  که  عادی  دهقانان  و  کارگران  آن  به  و  تر 
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بی کشان  بهره  زمره  در  نزدیکتر    میانجی  ضمن  نیستند،  غیرمستقیم  یا 
می  فکر  کارگرانیباشند.  چنین  کمیته    کنم  جلسات  همه  در  حضور  با 

سناد  مرکزی، در همه جلسات پولیت بورو )دفتر سیاسی( و خواندن همه ا
می مرکزی  که  کمیته  باشند  شوروی  نظام  وفادار  هواداران  کادر  توانند 

قادرند، نخست اینکه به خود کمیته مرکزی استواری بخشند و دوم اینکه 
 برای نوسازی و بهبود دستگاه کار کنند.«  بتوانند براستی

 1923دسامبر 22ادامه نامه
 

 افزایش شمار اعضای کمیته مرکزی 
این در  »... مرکزی،  کمیته  اعضای  شمار  افزایش  صورت 

کمیته می بایست به بازرسی و بهبود دستگاه ما نیز که به هیچ دردی نمی 
خورد نیز، بپردازد. باید برای این هدف از خدمت کارشناسان بسیارماهر  
  -نیز بهره بگیریم. وظیفه معرفی این کارشناسان باید با بازرسی کارگری

 دهقانی باشد.
چگونگی درهم آمیختن این کارشناسان بازرسی که دانشی بسنده نیز دارند 

 ای است که باید درعمل بررسی شود. با اعضای تازه کمیته مرکزی، مساله
دهقانی )درپی رشد خود و در پی شگفتی   -من برآنم که بازرسی کارگری

ار از  بینیم و آن همانا حالت گذما از رشد آن( با رشد آن بود که اکنون می
کمیسریای ملی ویژه به وظیفه ویژه اعضای کمیته مرکزی است. از اداره  
اما   ای که همه چیز را بازرسی می کند به مجموعه بازرسان کم شمار، 
درجه یک که می بایست پاداش خوبی به آنها پرداخت گردد. )این، بویژه 
که   درشرایطی  و  است  پاداش  و  پرداخت  روزگار  که  ما  درروزگار 

دهند،  می  آنان مزدی بیشتر  هایی هستند که به کاران درخدمت اداره بازرس
 ضروری است(. 

اگر شمار اعضای کمیته مرکزی، چنانکه باید و شاید افزایش یابد و آنان 
هرسال به یاری چنین کارشناسان بسیار ماهر و معتبر درهمه رشته های 

آ ببینند،  آموزشی  دوره  دهقانی  کارگری  بازرسی  اعضای  فکر ویژه    نگاه 
نتوانستهمی است  چندی  که  را  وظیفه  این  ما  که  با  کنم  دهیم،  انجام  ایم 

 ایم.کامیابی به انجام رسانده
  -۴۰۰عضو کمیته مرکزی و نه بیشتر از    1۰۰تا    -پس، نتیجه چنین است

دستیاران   ۵۰۰ کارگری  -آنها  و  بازرسی  دستور   -اعضای  به  که   دهقانی، 
 «د. پردازناینان به کاربازرسی می
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 1923دسامبر2۴
دهد به  آیا بخش کردن کاری که برنامه ریزی دولتی انجام می»

چند ماموریت، سودمند است و یا اینکه برعکس؟ باید بکوشیم تا 
دایره ای از کارشناسان دایمی پدید آوریم که هیات رئیسه برنامه  
ریزی دولتی همواره آنان را بیازماید و نیز بتوانند مجموعه همه  

کنم دومی را که دراختیار آنان است بازگشایند؟ فکر می  مسائلی
باشد و دیگر اینکه باید برای کاهش شمار دستورهای   رتسودمند

 موقتی و برخی دستورهای فوری بکوشیم. 
 
 1923دسامبر 2۶

عضای کمیته مرکزی تا پنجاه و یا ابه گمان من، افزایش شمار  »
گانه داشته باشد: هر چه شمار حتي تا صد نفر باید هدف های دوگانه یا سه  

نیز  مرکزی  کمیته  در  کادر  آموزش  باشد،  بیشتر  مرکزی  کمیته  اعضای 
به   کارگران  از  بسیاری  کشاندن  شد.  خواهد  کمتر  انشعاب  خطر  و  بیشتر 
یاری  است،  بد  بسیار  که  ما  دستگاه  بهبود  در  کارگران  به  مرکزی،  کمیته 

ست که از رژیم پیشین به ما  خواهد کرد. این دستگاه در واقع مرده ریگي ا
رسیده است و دگرگون کردن آن در زماني کوتاه، بویژه هنگام جنگ، هنگام  
قحطي و جز اینها یکسره ناممکن بوده است. از این رو به خرده گیراني که 
با تمسخر و یا از روی بدخواهي انگشت برکمبودهای دستگاه ما مي گذارند، 

نان به هیچ روی شرایط انقالب کنوني را مي توان به آرامي پاسخ داد که آ
آن   در  انقالب  که  شرایطي  در  بویژه  سال،  پنج  طول  در  کنند.  نمي  درک 
نیست.   ممکن  روی  هیچ  به  دستگاه  ساختن  دگرگون  گرفت،  انجام  شرایط 

ایم که در  همین بسنده است که ما در پنج سال دولتي طراز نوین پدید آورده
دهقان پیشاپیش  در  کارگران،  مآن  بورژوازی  رویاروی  این، ی ان،  و  ایستند 

این  در شرایط حال و روز دشمنانه بین اما  المللي، کاری است بس سترگ، 
درک نباید به هیچ روی این نکته را از ما بپوشاند، که ما دستگاه کهنه را از  
تزار و از بورژوازی گرفته ایم و اینکه اکنون با فرا رسیدن صلح و تامین 

نیازها   کارها  حداقل  قبال قحطي، همه  دستگاه  میدر  بهبود  به سوی  بایست 
 باشد.

ها کارگری که به بینم که دهیگونه ممن چشم انداز کار را بدین
م آیند،  مي  در  مرکزی  کمیته  به  تی ترکیب  دیگر  کس  هر  از  بهتر  وانند 

دهقاني    -بازرسي، بهبود و باز سازي دستگاه ما بپردازند. بازرسي کارگری
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از این وظیفه را بر عهده داشت. چنانکه روشن گردید، نتوانست از که در آغ
عهده انجام آن برآید و باید در شرایطي معین تنها چون »تابع« و یا یاری  
آن بهره گیری شود. کارگراني که به  از  این اعضای کمیته مرکزی،  دهند 

درم مرکزی  کمیته  کارگراني یم  آیند،یترکیب  آن  از  بیشترشان  بایست، 
این  ن )در  اند  بوده  شوروي  های  دستگاه  خدمت  در  دراز  زماني  که  باشند 

بخش نامه من، در همه جا مراد از کارگران، دهقانان نیز هستند(، زیرا این 
شده معیني  اعتقادات  و  ها  سنت  دارای  ماکارگران  که  آن یند،  با  بایست 

 مبارزه کرد. 
م مرکزی،  کمیته  عضو  کارگران  میان  بیشتر یدر   بایست 

از   باشند که  درازایارگراني که  ک   یالیهکارگراني  در شمار   در  پنج سال 
اند پائین تر و به آن کارگران و دهقانان عادی که  کارمندان شوروی درآمده

نزدیکتر   نیستند،  غیرمستقیم  یا  میانجي  بي  کشان  بهره  زمره  در  در ضمن 
ته مرکزی، کنم چنین کارگراني با حضور در همه جلسات کمییباشند. فکر م

در همه جلسات پولیت بورو و خواندن همه اسناد کمیته مرکزی مي توانند 
اینکه به خود  کادر هواداران وفادار نظام شوروی باشند که قادرند، نخست 
کمیته مرکزی استواری بخشند و دوم اینکه بتوانند براستي برای نوسازی و  

 بهبود دستگاه کار کنند.
 
 1923دسامبر 2۶

گمانم   تربه  رفیق  آن  از  اندیشه  آن واین  با  من  است.  تسکي 
ما،   گزاری  قانون  ادارات  سیستم  در  که  بودم  آن  بر  زیرا  کردم،  مخالفت 
ناهمخواني اساسي، همین کار خواهد بود. اما پس از بررسي دقیق، دریافتم  
آنکه  با  دولتي  ریزی  برنامه  همانا:  که  هست  سالمي  اندیشه  اینجا  در  که 

از افر ای  دارای  مجموعه  نمایندگان علم و تکنیک و  آگاه، کارشناسان و  اد 
از   ای  اندازه  تا  کارهاست،  درباره  درست  داوری  برای  اطالعات  بیشترین 

 کنترل قانون گزاری برکنار است.
م  پیروی  دیدگاه  این  از  کنون  تا  که  نماند  گفته  ریزی ینا  برنامه  که  کردیم 

انتقادی به دولت ادامه دهد و ادارات  دولتي مي بایست مطالب را با بررسي  
کنم که در حال و  ی بایست امور دولتي را حل و فصل کنند. فکر میدولتي م

العاده پیچیده تر شده  ای خارق روز کنوني، هنگامي که امور دولتي به گونه 
بایست مسائلي را که نظردهي اعضای برنامه ریزی یاست، هنگامي که م

است،   ضروری  آن  در  چنین  دولتي  به  که  مسائلي  با  درآمیختگي  سراسر 
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ز این، اموری را حل  اکاری در آن نیاز نیست، باز شوده شود، حتي بیشتر  
برنامه ریزی دولتي دارد    یو فصل کنیم که برخي مواد آن نیاز به نظرخواه

و در آمیزش با موادی است که نیازی به چنین کار نیست، به فکر من در  
 فزایش اختیارات برنامه ریزی گام برداریم.سوی اه حال حاضر باید ب
م   برنامه یفکر  تصمیمات  که  باشد  چنین  باید  گام،  این  کنم 

برای   و  انگارند  نادیده  نتوانند  شوروی  معمولي  مقررات  را  دولتي  ریزی 
ویژه مقررات  آنها  درباره  مجدد  دوره  تصمیم  به  مساله  چنانچه  باشد،  ای 

مرکزی   اجرائیه  کمیته  برای  اجالسیه  مساله  گردد،  ارجاع  روسیه  سراسر 
ویژه و همخوان و براساس مقرراتي   یگیری مجدد، پیرو دستورالعملتصمیم
آیا این تصمیم برنامه ریزی ویژه این نکته که  ، آماده گردد و برای سنجش 

گزارش نه،  یا  گردد  لغو  بایستي  برای  دولتي  سرانجام  و  شود  تهیه  هایي 
ویژه معین   ییهامهلتساله برنامه ریزی دولتي  گیری مجدد پیرامون متصمیم

 گردد و جز اینها.
استقبال   یتسک وتوان و باید از رفیق تریکنم که می در این مورد، فکر م    

یا  و  ما  سیاسي  پیشوایان  از  خاصي  فرد  صدارت  مورد  در  نه  اما  کرد، 
ریزی دولتي و جز اینها. در حال  نماینده شورای عالي اقتصاد ملي در برنامه

حاضر در این مورد، مساله خصوصي با مساله اصولي بیش ازا ندازه بهم 
م فکر  است.  شده  رفیق  یبافته  به  اکنون  که  حمالتي  آن  کرژیژانفسکي  کنم 

رسد و  یصدر برنامه ریزی دولتي و به رفیق پیاتاکف معاون او به گوش م
م بدل  و  رد  سو  دو  از  که  مالیمت،    -گرددیحمالتي  به  اتهام  سو  یک  از 

  ی رسد و از سوئی ثباتي در رای و سست عنصری بي اندازه به گوش میب
ي شایسته علمي و دیگر اتهام به ناپاکي، قزاق منشي بسیار و کمبود در آمادگ

اینها م-جز  فکر  و ی.  هستند  مساله  سوی  دو  نمایانگر  حمالت،  این  که  کنم 
بزرگ کردن آنها تا بي نهایت و اینکه در برنامه ریزی دولتي، ما، به پیوند 

یک  نمونه  که  نیازمندیم  ویژگي  گونه  دو  ماهرانه  م  یدادن  تواند  یازآنها 
 کرژیژانفسکي. پیاتاکف باشد و نمونه دیگری، 

می       با فکر  سو  یک  از  باشد  فرد  باید  دولتي  ریز  برنامه  راس  در  کنم 
ده سال   با چند  یا کشاورزی  و  فني  دانش  دارای  بویژه  و  علمي  فرهیختگي 
دررشته کشاورزی.   یا  و  فني  در رشته  یا  عملي  سنجیده شونده  تجربه  کار 

تجربه گس یفکر م دارای  بیشتر  باید  فردی  که چنین  در کنم  استعداد  و  ترده 
کشانیدن مردم به سوی خویش باشد، تا برخورداری از ویژگي های رهبری  

 [ 7]«اداری. 
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 دست به روی مردم »
 بلند نکنید!

 « این ارثیه تزاری است
 (3) 

 در برنامه ریزی دولتی 
 1923دسامبر28

که میدیده» رفقا  از  بسیاری  داشته  ام،  قاطع  تاثیری  دولتی  کار  بر  توانند 
خود ضروری   زمان  و  مکان  در  است  بدیهی  که  را  اداری  جهت  باشند، 
است و نباید آن را با جهت علمی و دربر گرفتن گسترده واقعیت و استعداد 

 در کشانیدن افراد و جز اینها یکی دانست، بزرگتر می نمایانند. 
اداره دولتی، بویژه در برنامه ریزی دولتی، پیوند دادن    هر  در

رورت است و هنگامی که رفیق "کرژیژانفسکی" به من این دو ویژگی ض
گفت که وی "پیاتاکف" را برای برنامه ریزی دولتی آورده و در باره کار  
با او توافق کرده است. من موافقت کردم. اما، از یک سو و تا اندازه ای  

گاه امیدوار بودم که ما در این  داشتم و از سوی دیگرگهتردید خود را نگه 
ای از دو گونه شخصیت دولتی داشته باشیم. آیا این امید برآورده    جا بافته

تجربه  به  و  آینده  در  را  نتیجه  و  باشیم  راه  به  باید چشم  نه؟  یا  است  شده 
اینکه چنین  بر  داشت  تردید  توان  نمی  کنم  فکرمی  دراصل،  اما،  دریابیم. 

هائی بی شک برای کارکرد درست ادارات دولتی ضروری  بافت و ویژگی
ت. رهبر اداره دولتی بایستی از استعداد بسیار بزرگ درکشانیدن افراد  اس

بسوی خود و نیز چنانکه باید و شاید از دانش علمی و فنی برای کار با 
 آنها برخوردار باشد. این، اساس و بنیاد است.

بی این، کارنمی تواند درست باشد و از سوی دیگر، بسیارمهم 
بتواند رهبر اداری بوده و دستیار و یا دستیارانی است که چنین شخصی  

ویژگی  دو  این  پیوند  که  رود  نمی  گمان  باشد.  داشته  کار  این  در  شایسته 
 « دریک فرد دیده شود و نیز گمان نمی رود که نیازی نیز به آن باشد.

 ادامه یادداشت درباره برنامه ریزی دولتی: 
 . 1923دسامبر 29

کمیسیون    یزی دولتی ما درنماید، که برنامه رچنین می
یابد. دراین جا، در واقع نیروی اداری  کارشناسان، گسترشی همه جانبه می

برنامه  علمی،  اداره  این  اعتبار  ازدیدگاه  باشد.  دهنده  یاری  نیروی  باید 
بایست ناگزیر تا اندازه ای مستقل و بی وابستگی باشد و  ریزی دولتی می
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ارکنان و تالش صادقانه آنها در راه آنهم با یک شرط، که همانا صداقت ک
 اجرای برنامه ساختمان اقتصادی و اجتماعی ماست.

می اکنون  ویژگی  دو  این  است  همچون بدیهی  تواند 
اداره  بیشتر  زیرا  بنماید،  گونهاستثنا  به  که  ریزی  هایی  برنامه  طبیعی  ای 

اعتقادا و  بورژوازی  دیدگاههای  با  بناگزیر  اند،  آورده  پدید  را  ت  دولتی 
بایست وظیفه چند نفری بورژوازی آلوده اند. بررسی آنها از این سوی، می

می که  این باشد  و  آورند  پدید  را  دولتی  ریزی  برنامه  رئیسه  هیات  توانند 
درجه   و  کار  برجریان  هرروز  و  باشد  ها  ازکمونیست  باید  رئیسه  هیات 

ازی و  وفاداری دانشمندان بورژوازی و دور شدن آنها از اعتقادات بورژو
دو   کار  این  کند.  نظارت  سوسیالیسم  دیدگاه  به  آنها  تدریجی  برگذار  نیز 

می اداری  ناب  کار  همراه  به  علمی  بازرسی  ایدهجانبه  رهبران  بایست  آل 
 « برنامه ریزی دولتی درجمهوری ما گردد.

 
 1923 دسامبر3۰

 یا درباره "خودمختاری"ا هباره مساله ملیت در
می برای  چنین  ندایی  نماید،  و  بایسته  شوری  با  آنکه 

ب آوازه خود مختاری، که  پر  درمساله  آن مساله  ه شایسته  نام رسمی  گمانم 
نکرده مداخله  است،  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  به  ام،  مربوط 

 کنم.روسیه سخت احساس گناه می دربرابر طبقه کارگر
سپ  و  بیماربودم  آمد،  پدید  مساله  این  که  هنگامی  س تابستان، 

پائیز، امید بسیاری بربهبود خود و براین نکته بستم که پلنوم های اکتبر و  
برایم   اما،  کنم.  مداخله  مساله  این  در  که  داد  امکان خواهند  من  دسامبربه 
پلنوم دسامبر  اکتبر )درمورد این مساله( و در  پلنوم  میسر نگردید که در 

یکسره مساله  این  که  گفت  توان  می  بدینسان  و  کنم  من   شرکت  ازکنار 
 گذشته است.

و  آمده  قفقاز  از  که  دزرژینسکی  رفیق  با  تنها  یافتم  فرصت 
 درباره چگونگی این مساله در گرجستان با من سخن گفت، گفتگو کنم.

بدل   و  رد  کالمی  چند  زینوویف  رفیق  با  یافتم  فرصت  همچنین 
  کنم و بیم خود را در باره این مساله با وی درمیان نهم. درباره آنچه که 

دزرژینسکی رخداد    -رفیق  به  »رسیدگی«  برای  مرکزی  کمیته  که  کسی 
آنجا فرستاده بود ، مرا آگاه کرد، من -گرجستان او را در راس هیاتی به 

بنا  که  کشیده  آنجا  به  اگرکار  کنم.  ابراز  را  خود  بزرگ  بیم  تنها  توانستم 
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 ونیکیدزه" توانسته استژبرخبری که از رفیق دزرژینسکی شنیده ام، "ار
به فشارهای جسمی متوسل شود، می توان درنظر مجسم کرد که ما به چه  
»خود   کاری  شیرین  این  همه  که  نماید  می  چنین  ایم.  درغلتیده  باتالقی 

 مختاری« از ریشه نادرست و بی هنگام بوده است.
این  می اما  است.  بوده  ضروری  دستگاه  یگانگی  که  گویند 
است؟ آیا سرچشمه اش از آنجا  ها از کجا سرچشمه گرفته  اطمینان بخشی

نیست که خود دستگاه روسیه را، چنان که در یکی از شماره های پیشین 
یادداشت هایم گفته ام از تزاریسم گرفته ایم و تنها اندکی با جهان شوروی 

 آغشته ایم؟ 
شک نیست، که می بایست تا هنگامی که می توانستیم بگوئیم از 

اکنون   دستگاه خود همچون دستگاهی که از اما  دفاع می کنیم.  آن ماست 
آن دستگاهی را دستگاه  آن را بگوییم، که ما  از روی وجدان عکس  باید 
خود می نامیم که در واقع سراپای آن برای ما بیگانه است و همانا ماشینی  
و   سال  درپنج  آن  ساختن  دگرگون  برای  که  تزاری  و  بورژوازی  است 

نرسیده و برتری با »کارهای«  هنگامی که هیچ یاری از کشورهای دیگر  
 نظامیان و مبارزه با قحطی بوده است، هیچ امکان نداشته ایم. 

شدن   جدا  »آزادی  است،  طبیعی  بسیار  روزی  و  حال  درچنین 
تبرئه می  -م.(    -ازاتحاد )شوروی آن خود را  با  کاغذی تهی   -کنیم که ما 
آن انسان    های روسیه دربرابر یورشروس غیر  تواند ازخواهد بود که نمی

که در واقع قلدر و زورگو    -شووینست عظمت طلب روس   -فطری روسی
و بورکرات آشنای روس چنین است، دفاع کنیم. شک نیست که در صد نا  

زباله  دریای  این  در  شده  شوروی  و  شوروی  ازکارگران  های  چیزی 
در  طلبانه روسی چون مگسی  خواهند    ور شیرغوطه  شووینیستی عظمت 

 شد.
به کمیسدر   تدبیرمی گویند که مسائل  این  از  ریاهای ملی ادفاع 

که بی میانجی به روانشناسی ملی و فرهنگ ملی وابسته هستند، اختصاص  
توان امور را  شود که آیا میداده شده اند. در این جا این مساله پدیدار می 

برای  آیا  اینکه  دوم  داد و مساله  اختصاص  کمیسریاهائی  به چنین  یکسره 
بسنده   دفاع غمخواری  به  روسی  قلدری  برابر  در  روسها  ازغیر  واقعی 

کنم که ما تدبیرهای الزم را اتخاذ  می  کرد، یا باید تدابیری اتخاذ کرد؟ فکر
 توانستیم و موظف به اتخاذ آن بودیم. نکرده ایم، با آنکه می
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کارهای  می  فکر به  استالین  عالقه  و  شتاب  که  کنم 
سیال ناسیونالیسم« کذایی، نقش مهلکی در  اداری و نیزخشم او علیه »سو 

بوده   معمول  که  چنان  سیاست  در  خشم  عموما  و  است  داشته  ماجرا  این 
 است، تباه کننده ترین نقش است. 

این نیزبیم دارم که رفیق دزرژنیسکی هم که برای رسیدگی   از
  ها به قفقاز رفته بود، در سوسیال ناسیونالیست  یها«به پرونده »تبهکاری

ورد تنها روحیه واقعی روسی خود را نشان داده باشد )روشن است این م
بلند   و »دست  آورند(  درمی  را  همواره شورش  شده  بیگانگان روسی  که 

نظری کمیسیون او بوده کردن« ارجونیکیدزه بنظر نمی رسد نمایانگر بی
کنم هیچ تحریک و حتی هیچ اهانتی نمی تواند توجیهی برای باشد. فکرنمی

ها دراین ماجراها باشد. اظهارات رفیق دزرژینسکی  بلند کردن روسدست  
ونیکیدزه بی چون و چرا در این ماجرا مقصر است.  رژدهد که انشان می

ا ندارد.  بلند کردن هیچ توجهی  برافروختگی رژاین دست  آن  با  ونیکیدزه 
که دزرژینسکی بدان اشاره کرده حق نداشته است. برعکس، ارجونیکیدزه  

وده متانتی را بکار بندد که هیچ یک از دیگر شهروندان و افزون  موظف ب
موظف   بدان  اند،  شده  متهم  »سیاسی«  کاری  تبه  به  که  کسانی  آن،  بر 

ناسیونالیستنیستند. سخن را کوتاه می ها، شهروندانی بودند کنم، سوسیال 
توانسته در عرصه  که به تبهکاری سیاسی متهم شده اند و اتهامات تنها می

باید ار چگونه  که  آنست  پراهمیت  و  اصولی  مساله  شوند.  زیابی 
  انترناسیونالیسم را درک کرد؟
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 آخرین نامه های لنین 
 

 با ملیت ها باشد نباید زبان ما  خشونت و بی عدالتی 

(۴ ) 
 1923دسامبر 31

ام که طرح کلی و  در آثار خود درباره مساله ملی نوشته
آید. ضروری است ناسیونالیسم ناسیونالیسم، هیچ به کار نمیتجریدی مساله  

و   بزرگ  ملت  ناسیونالیسم  دیده،  ستم  ملت  ناسیونالیسم  و  ستمگر  ملت 
 ناسیونالیسم ملت کوچک را تشخیص دهیم.
می دوم  ناسیونالیسم  مورد  تجربه  در  در  همواره  که  گفت  توان 

ب واردهتاریخی،  شمار  بی  فشارهای  در  بزرگ  ملت  مقصر عنوان  آمده  ه 
گوئیم و می  ایم و افزون بر آن، بی آنکه خودمان ببینیم بی اندازه زور بوده

کنیم. بسنده است که تنها خاطرات نواحی کرانه ولگا را در این  اهانت می
می ریشخند  به  را  بیگانگان  چگونه  که  شوم  آور  یاد  چگونه  باره  گیریم، 

را    نامیم، چگونه تاتارهالهستانی ها را بجای پولیک، »گولیا چیشکا« می
می )شاهزاده.مسخره  »کینیاز«  را  آنان  و  می  -کنیم  به م.(  خوانیم، 
مردان  اوکرائنی که  آنروست  از  این  و  کاکل  یعنی  )خاُخل  »خاُخل«  ها 

گذاشتند. کاکل می  و گرجی  -اوکرائینی  ملیتم(  دیگر  و  را  ها  قفقاز  های 
 گوئیم. »انسان کاپکازی« می
انترناسیونالیسم از سوی ملت ستمگر، پایه اصطالح از این رو  

»کبیر« )هر چند که تنها با زورگوئی کبیراست و تنها چون قلدری کبیر، 
بایست نه تنها در مراعات برابری ظاهری ملت ها، بلکه در  کبیراست( می

چنین نابرابری نیز باشد که آن نابرابری را که براستی در زندگی پدید می 
لت ستمگر و ملت بزرگ جبران کند. کسی که این را درک  آمد از سوی م

با مساله ملی درک نکرده   نیز  واقعی پرولتاری را  باشد، مناسبات  نکرده 
از   و  باقی مانده  دیدگاه خرده بورژوازی  با  براستی، همچنان  او،  و  است 

 اینرو نمی تواند هر آن در دیدگاه بورژوازی غوطه نخورد. 
اه پرولتاریا  برای  چیز  تنها چه  نه  پرولتاری  برای  دارد؟  میت 

به  را  ها  ملیت  دیگر  اعتماد  حداکثر  که  است  بسیار ضروری  بلکه  مهم، 
مبارزه طبقاتی پرولتری، جلب کند. برای اینکار چه چیز ضروری است؟ 
در هر  باید  اینکار  برای  نیست.  کافی  برابری ظاهری  تنها  اینکار،  برای 

گذشته با  یا  رفتار  با  دصورت  خود  دیگرهای  مورد  آن ملیت  ر  ها، 
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آزردگی بی آن  و  بدگمانی  آن  تاریخی هاعتمادی،  گذشته  در  که  را  ایی 
 حکومت ملت »عظمت طلب« پدید آورده است، جبران کنیم.

می بلشویکفکر  برای  را  این  که  نباشد  نیازی  برای کنم  ها، 
ها بیش از این و مفصل تر از این، روشن سازم. همچنین فکر  کمونیست
م در این مورد، نسبت به ملت گرجی، آن نمونه آشنا را داریم که در  می کن

آنجا مناسبات راستین پرولتری، احتیاطی بزرگ، هشیاری و گذشت ما را  
نگرد و با بی خواستاراست. آن گرجی که با بی اعتنایی بدین سوی کار می

ناسیونالیسم« می اتهام »سوسیال  تنهااعتنایی  نه   زند )هنگامی که خودش 
عظمت  خشن  قلدر  همچنین  بلکه  واقعی،  و  راستین  ناسیونال«  »سوسیال 
طبقاتی   همبستگی  مصالح  واقع  در  گرجی  آن  هست(  نیز  روس  طلب 

عدالتی ملی، رشد و  پرولتری را بر هم می زند، زیرا هیچ چیز چون بی 
ناسیونال و  دارد،  نمی  باز  را  پرولتاریا  طبقاتی  همبستگی  های تحکیم 

به نسبت  این   »آزرده«  نقص  به  نسبت  و  برابری  درک  چون  چیز  هیچ 
خود   پرولتری  رفقای  سوی  از  بی ه  –برابری  اثر  در  حتی  که  چند  ر 

باشد شوخی  بصورت  حتی  که  چند  هر  باشد،  حساس    -احتیاطی  اندازه  تا 
نیستند. از اینرو بهتر است در این باره به سوی گذشت و نرمش نسبت به 

م تا آنکه هیچ نمک نزنیم. از برای این  های ملی، نمک را بیشتر کنیاقلیت
نتیجه  در  و  پرولتری  همبستگی  بنیادی  مصالح  مورد  این  در  که  است 

می  ما  از  پرولتری  طبقاتی  مبارزه  روشی مصالح  هیچگاه  که  خواهد 
در  را  تفاوت حتمی  باشیم و همواره  نداشته  ملی  به مساله  نسبت  ظاهری 

)یا کوچک( و ملت ستمدیده  پرولتاریای  )یا   مورد  در مورد ملت ستمگر 
 بزرگ( در نظر داشته باشیم.

 
 : 1923دسامبر 31

گام  چه  است  آمده  پدید  که  روزی  و  حال  باید در  عملی  های 
 برداشته شود؟  

های سوسیالیستی را نگاهداشت نخست آنکه باید اتحاد جمهوری
میان  هیچ تردیدی نمی تواند در    باره این تدبیر  و آن را استوار ساخت، در 

هم  است،  ضروری  ما  برای  کار  این  پرولتاریای باشد.  برای  چنانکه 
کمونیستی سراسر جهان در مبارزه با بورژوازی جهانی و برای دفاع در  

 برابر تحریکات آن ضروری است.
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های سوسیالیستی را در مورد بایست اتحاد جمهوریدوم آنکه می 
ین دستگاه در ترکیب دستگاه  دستگاه دیپلماسی نگاهداشت. نا گفته نماند که ا

تا  از دستگاه کهنه تزاری که  یکنفر را هم  ندارد. ما حتی  دولتی ما همتا 
نداده ااندازه آن راه  باشد، به  داشته  نام  ی اعتبار  این دستگاه  اینرو،  از  ایم. 

را جسورانه   )این  است  آورده  دست  به  را  کمونیستی  شده  آزموده  دستگاه 
سنجش ناپذیر و شمار ناپذیر و به اندازه ای    ایمی توان گفت( و به گونه

بیشتر از آنچه که ما بناگزیر می بایست در دیگر کمیسریاهای ملی انجام  
دهیم، از دستگاه کهنه تزاری، بورژوازی و خرده بورژوازی سترده شده  

 است.
ونیکیدزه را چنان که سرمشق شود کیفر ژسوم آنکه باید رفیق ار

می بسیار  اندوهی  )با  هنگام    داد  به  و  هستم  او  دوستان  از  که خود  گویم 
مطالب  همه  به  رسیدگی  نیز  و  ام(،  کرده  کار  او  با  خارج  در  مهاجرت 

نادرستی بزرگ  انبوه  آن  اصالح  برای  را  دزرژینسکی  و کمیسیون  ها 
یا داوری  و  رسانید  انجام  به  هست،  آنجا  در  بی شک  که  نامنصفانه  های 

آغاز را  رسیدگی  این  بار  و کرد  دیگر  استالین  باید  است  بدیهی   .
دزرژینسکی را مسئوول سیاسی همه این هیاهوی ناسیونالیستی و عظمت  

 روسی دانست. یطلبانه راست
زبان  بردن  کار  به  درباره  اکیدی  مقررات  بایستی  آنکه  چهارم 

. م.( هستند جاری شود    -های ملی که در اتحاد )شورویملی در جمهوری
 بدقت انجام پذیرد. و بازرسی این مقررات بویژه

شک نیست که به دستاویز وحدت خدمات راه آهن و به دستاویز 
استفاده اینها در دستگاه کنونی ما سوء  شماری های بیوحدت مالیه و جز 

این   با  مبارزه  برای  کرد.  خواهد  است، رسوخ  ویژگی روسی  یکسره  که 
استفاده خاص  هسوء  صداقت  درباره  و  است  ضروری  خاص  بدعتی  ا 

به چنین مبارزه در ای میکسانی که دست  به سختی هم نیست.  نیاز  زنند 
این جا نیاز به قانون دقیقی است که تنها ملیت هایی که در جمهوری معین  

می میزندگی  در  کنند  دهند.  ترتیب  کامیابی  با  ای  اندازه  تا  را  آن  توانند 
ر نتیجه همه  ضمن نباید به هیچ روی پیش از هنگام، از این توبه کنیم که د 

این کارها، در کنگره آینده شوراها به پس باز نگردیم، یعنی اتحاد جماهیر 
در   و  بگذاریم  دیپلماسی  و  نظامی  از جهت  تنها  را  شوروی سوسیالیستی 

 همه دیگر جهات یکسره استقالل کمیسریاهای جداگانه را احیا کنیم.
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ب ناهما  یاد  هباید  و  ملی  کمیسریاهای  پراکندگی  که  هنگی داشت 
می  مراکز  دیگر  و  مسکو  مورد  در  آنها  کار  بسنده میان  اعتبار  با  تواند 

اندازه تا  که  در صورتی  از  حزبی،  رود،  بکار  منصفانه  و  احتیاط  با  ای 
های بهم پیوسته ملی  تواند از فقدان دستگاهمیان برداشته شود. زیانی که می

اندازه ناچیزتر از زیانی  و روسی متوجه دولت ما شود، بسیار کمتر و بی
ردد، بلکه متوجه همه انترناسیونال و صدها  گاست که نه تنها متوجه ما می
می هم  آسیا  مردم  آیندهمیلیون  در  بایست  می  که  به  اگردد  گام  نزدیک  ی 

آغاز   این قیام خاور زمین و در  آستانه  اگر ما در  تاریخ بگذارند.  صحنه 
کوچکترین خشونت و بی عدالتی در    بیدار شدن آن، اعتبارخود را حتی با

کار   این  دهیم،  دست  از  آنان  میان  در  خود،  غیرروسی  مردم  مورد 
علیه   یکپارچگی  ضرورت  نابخشودنی.  بود  خواهد  اپورتونیسمی 

خود امپریالیست کنند،  می  دفاع  داری  سرمایه  جهان  از  که  باختر  های 
به گفتن نیست که تواند تردیدی باشد و نیازی  ای است. در این جا نمینکته

که ما کنم، اما این نکته دیگری است من بی چون و چرا تدبیرها را تایید می
اقلیتخودمان، هر چند در کارهایی بس بی های ستمدیده ارزش در مورد 

غلتیم و با این کارهمه صداقت اصولی خود  به مناسبات امپریالیستی در می
زنیم. اما فردا،  را بر هم می  و همه دفاع اصولی از مبارزه با امپریالیسم
هایی که از امپریالیسم ستم دیده در تاریخ جهان چنان روزی است که ملت

نبرد دراز و دشوار   آن هنگام، هنگامی است که  بیدار خواهند شد و  اند، 
 « سرنوشت ساز آنان برای رهایی، آغاز خواهد گشت.

نه حضور و وگ لنین دیگر نه تنها در روند انقالب در این روزها هیچ
به کنگره   هابه ادامه رهنمودها و پیگیری نامه  رقادحتا     مشارکتی نداشت،

نبود لنین،نیز  روز    .  در  بعد  روز  یک  و  جان    192۴ژانویه    21بیست 
و   تئوریک  رهبران   بزرگترین  از  یکی  کارگر  طبقه  و  انقالب  باخت. 

ی هانامه د.  پراتیسین آگاه در تاریخ مبارزات طبقاتی خویش را از دست دا
انستیتوی 19۶9جلد سوم برگزیده آثار لنین که در سال  مدر    لنین به کنگره

لنینیسم وابسته به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی   -مارکسیسم
پس از اعالم رسمی نیکیتا    19۵۶در مسکو آن را منتشر کرد، در تاریخ  

در حزب کمونیست،    2۰خروشچف رهبر وقت روسیه شوروی در کنگره  
 منتشر شد.  9روزنامه کمونیست شماره 

نروییانقالب   اجتماعی  انقالب  به  به  روسی  دمکراسی  سوسیال  و  د، 
 داری دولتی یا سرمایه  جای سوسیالیسم پرولتری به قدرت نشست و  
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سرمایه   »سوسیالیسم و  کرد  مستقر  را  سرزمین دولتی«  در  داری 
 ، همرنگ و بقایی در تنازع یافت. ایقارهدونیم روس و بلوک

به  لنین  که  شرایطی  و  مهندسان  چنین  آگاهبا  نظریهسان  پرداز  ترین 
می بر  انقالب  و  می  شمارد،حزب  آیندهآیا  ساختار توان  فروپاشی  ای جز 

و   چشم   ستیسوسیالیهای  گامسیاسی  را  راه  آغاز  بود!در  راه  انقالب   به 
نرویید،   اجتماعی  انقالب  به  و  فرانیافت  سوسیالیسم  به  روسیه  و  سیاسی 

به روسی  دمکراسی  کارگریسوسیال  سوسیالیسم  شوراهای    جای  و 
لتی« را در کاخ دوداران  رمایه»سحاکمیت  قدرت نشست و  به  خودگردان

کرملین در  عیسی  جانشینان  و  قدرت  تزار  سرمایه  به  در  نشانید.  داری 
سرزمین روس و بلوک شرق، همرنگ و بقایی در تنازع یافت. ستیز کار  

ان سازش ناپذیر، کانون اصلی مبارزه طبقاتی باقی ماند. و سرمایه همچن
و  در خور  پاسخی  که  پرسشی  پذیر؟  پرهیز  یا  بود  جبر  روند، یک  این 

نوشتار نمیشایسته می این  در  و  آمد  باید  پی  را  اما چنین شکستی  گنجد. 
ولگاریستی و محکوم.    ای است بی پایه، انگارههای انگلس دانستن،  اندیشه

خودانگیختگی خروشید و  نقالب در آلمان و روسیه در درون میآنگاه که ا
از دخالتگری رویید، سازندگان تاریخ، یابی فرا میبه خودآگاهی و سازمان

ابزارهای مهار از و حضور بازماندند. شتاب وارفتگی، پی آمد سیستم و 
ن: باال بود. همان که لنین در آخرین روزها، هشدار داده بود. به بیان لنی

»مرده ریگی« که »از رژیم پیشین به ما رسیده است و دگرگون کردن  
زمانی در  قحطی   آن  هنگام  جنگ،  هنگام  بویژه  اینها   کوتاه،  جز  و 

 یکسره«، ناممکن گردید.
در آ غاز انقالب اکتبر در روسیه بود که شوراهای نمایندگی کارگران  

گشت   دگرگون  وسربازان  کارگران  نمایندگی  شوراهای  پیوستن به  با  و 
بخش سازماندیگر  به  اجتماعی  تودههای  دگرسان  های  غیرطبقاتی  و  ای 

شدند، شورای کارگری پتروگراد که بر استقالل خویش و کنترل کارگری 
فشرد، در برابر شرایط آن روزگار و اشتباهات  به وسیله شوراها پای می

 فاجعه بار رهبران حزب بلشویک تار و مار شد. 
اکتبر حالی   انقالب  در  روسیه  محاصره  در  و  داخلی  جنگ  به  که 

امپریالیست سوی  از  گونه خارجی  دو  با  بود،  گریبان  به  دست  ها 
شوراهای کارگری که اینک پیرو    نخست،  -کارگری پیوند داشت:  سازمان

گرفتند و  بایستی از حزب دستور میو وابسته به حزب حاکم بودند و یا می
آمدند. شوراهای »حکومت حزبی«، مار میدر واقع نهادهای دولتی به ش
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الیه دیگر  که  کارگران  تنها  بر  نه  در  نیز  را  اجتماعی  و  طبقاتی  های 
 گرفتند. می

های کارگری دومین ساختار نهادهای کارگری بودند که در  اتحادیه  -
اکتبر   انقالب  اتحادیه1917پی  وظایف  و  ساختار  و  روش  به  نه  های  ، 

سا با  بلکه  سنتی،  راهصنفی  و  جلوهختار  با  نوین،  کمیتهکاری   هایی 
داشتند.    کارخانه، امور چشم  همه  در  کارگری  کنترل  به  توزیع،  و  تولید 

های مورد نظر اپوزیسیون کارگری درون حزب بلشویک، ویژگی اتحادیه
 استقالل ازحزب و دولت بود.  

کولنتای مانند  انقالبیونی  رهبری  به  کارگری  در   اپوزیسیون 
 با ساختار و وظایف نوین بود.  بلشویک مدافع شوراهاحزب 
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عکس زیر، از راست  به  چپ به ترتیب، کولنتای، کالرا زتکین و روزا  
لوکزامبورگ 

 
ملوانان  و شورای  پتروگراد  در  کارگری  با سرکوب شوراهای 
را  خود  کارگری،  اپوزیسیون  مرکزی،  کمیته  دستور  به  کرونشتاد  در 

آن   سرسخت  خواستمدافع  از  شوراهای  بخش  انقالبی  و  طبقاتی  های 
می آزمون پتروگراد  جنگ،  کمیساریای  عنوان  به  تروتسکی  دانست. 

تولید   نظامی  سیستم  بود.  خواستار  کارخانه  در  را  تولید  کردن  نظامی 
وری و افزایش تولید را در شرایط جنگ داخلی و  تروتسکی، راهبرد بهره

می پیشنهاد  انقالب  ضد  با  پروژهمقابله  و  اتحادیه کرد  خودمختاری  ی ی 
بایست سر به  مینمود. اتحادیه  کارگری اپوزیسیون کارگری را حذف می 

 و کمیته مرکزی حزب   فرمان حزب بگذارد و از دولت و حزب بلشویک
گیرد کارگران  فرمان  از  نه  اتحادیه و  می.  رسمیت  آنگاه  که ها  یافتند 

ک چیزی  شوند«،  کار  دیسیپلین  خود  »سازنده  تازه  کتاب  در  تروتسکی  ه 
 »تروریسم و کمونیسم« نوشت:  

اتحادیه     که  است  آن  نیازمند  سوسیالیستی  جوان  های »دولت 
نه برای مبارزه به منظور بهبود شرایط کار، که همگی از جمله    صنفی،

سازمان دولتی وظایف  و  اجتماعی  را های  کارگر  طبقه  بلکه  ـ  است 
دهی، دیسیپلین، توزیع،   سازماندهی کند و برای سرنوشت تولید، آموزش

کاتاگوگروه و  چشم  ریبندی  در  را  معینی  برای  های  و  باشد  دارا  داشت 
های معینی بگمارد. دوره و زمانی ثابت، کارگران مشخصی را در پست

در یک کلمه، اتحادیه دست در دست دولت بگذارد تا به منظور راهبری  
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شبکه  یک  در  اقتصادی،  کارگران  پالن  کار  اتوریتهی  به  را  خویش  ی 
   [8]برند.«

دست در دست دولت بگذارد، حتا دولت کارگری،   ای که اتحادیه
اتحادیه چنین  سرنوشت  نیست.  خودسامان  و  مستقل  اتحادیه  به  دیگر  ای، 

و کارگران غیر حزبی، بی اختیار یابد  سرنوشت میگان حزبی  دست نخبه
لشگر می سیاهی  درنقش  اراده،  بی  اعتماد  نشینندو  بی  و و  آگاه  اعضا   .

روسیه کمونیست  حزب  حزب   فداکار  کارگری  اپوزیسیون  رهبران  و 
اتحادیه بودند.  حقیقت  سیستم براین  پیشبرد  و  کارگری  کنترل  خواهان  ها 

پروژهدانشکده مخالف  و  بودند  اقتصادی  پالن  جمعی  رهبری  ی ای، 
راه   این  به  حزب  طبقات.  دیگر  کارشناسان  رهبری  و  انفرادی  مدیریت 

کارشن  رفت،می  « ساالری«.  »کارشناسانه  آزمونی  راه  ساالری«  اسانه 
ناچار  بود که   پنداشته میبه  انقالب  شد. در کنگره  به صالح و مصلحت 

)مارس/آوریل   پی (  192۰نهم  را  کار  نمودن  سربازخانه  تروتسکی، 
فردی،  می مدیریت  برانگیزانندهگیرد.  پاداش،  برقراری  و  های تایلوریسم 

 را دلگرم سازند. شوند تا کارگران نمونه و کارآ کار پیشنهاد می

وعده اتحادیه به  »عالی ها  شوروی  اساسی  قانون  مرجع ی  ترین 
اقتصاد خواهند بود«؛ یعنی که کارگران هم کنترل  بدنه ی سیاسی تمامی 

مناسبات   و  تولید  مجریان  هم  و  برقراری  کننده  و  پیشبرد  که  یعنی  اند. 
ادیه نزد اتح  انرهبر  192۰کنترل کارگری بر اقتصاد و سیاست. دسامبر

شتافتند؛   نرملنین  شمار  در  که  اپوزیسیون  خوتومسکی  نمایندگان  ترین 
شکواییه با  بود،  خطر    غمبارانه  ایکارگری  روند کرد  اعالم  این  با  که 

بی گسست  ساالری،  کارشناس  سیستم  برقراری  و  سازی  و نظامی  چون 
 که   پذیرفتمی  لنین  بخشد.ت میقطعی  یه راچرای پیوند بین حزب و اتحاد

  انقالب کارگری  )پادگان گرایی( تولید به معنای فرو ریزی  نظامی سازی
 است. لنین این هشدار را شنید و بر همین نظر ایستاد: 

اتحادیه سیاست  )یعنی  روش  این  که  اینم  بر  ای »من 
رفیق  اینکه  و  است،  شده  تناقض  دچار  بُن  از  حزب( 

آن سیاست »تکان«   با  رفیق تومسکی،تروتسکی   علیه 
سیاست  سراسر   اگر  حتا  اینکه  برای  بود.  اشتباه  دچار 

به  حدودی  تا  روش»تکان«  و  وظایف  نو،  وسیله  های 
توان در لحظه و واقعیت کنونی، آن توجیه شوند... نمی
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بردارنده در  که  زیرا  نمود،  تحمیل  شکاف  را  یک  ی 
 [ 9]باشد.«می

 
 

اتحادیه  « مدافع  عنوان  به  کارگری  مانند  اپوزیسیون  به  کارگری«  های 
با اعالم نظامی ساختن تولید از    192۰نهادی مستقل و طبقاتی، در ماه مه  

  هجوم قرار گرفت.  موردسوی تروتسکی 



81 
 

 ها و منابع: زیر نویس 

 نامه به کنگره،  لنین، .۱

منصوران .2 استکهلم،  -عباس  سرمایهحلقه  فراگیر  اقتصاد بحران  نقد   ،
 داری، سرمایه

مجروح:   -آرژانتین   .3 ملتی  برای  جهانی  بانك  رئیس  سری  طرح 
پاالست   گوری  گره  خشونت،  و  خودفریبی  از  نامطبوع   -تركیبی 

 ترجمه بهروز امین، 

4. http://www.nashrebidar.com/alye%20neoliberalism/m

agalat/argahntin.htm ، نقد  . حلقه استکهلم، بحران فراگیر سرمایه
.داری بخش هفتماقتصاد سرمایه    

5. Nadezhda Krupskaya, c. 1890s Born 26 February 

1869 . نادژدا کروپسکایا   

وسیله  .6 به   ، لنین  آثار  برگزیده  سوم  جلد  در  ها  نامه  انستیتوی  این  ی 
اتحاد    -مارکسیسم کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  به  وابسته  لنینیسم 

سال    33با گذشت    منتشر شد. اما،  19۶9شوروی در مسکو در سال  
در روزنامه   19۵۶پس از نگارش آن، برای نخسیتن بار در تاریخ  

 ان خروشچف اجازه نشر یافت. در زم 9کمونیست شماره 

نامه .7 بار، درسال    ها)این    19۵۶برای نخستین 
 چاپ شد.( 9درمجله »کمونیست« ش. 

 . تروتسکی، کتاب تروریسم و کمونیسم -ئول .۸
های نوین به  ، به وظایف و روش 7۵، ص  32لنین مجموعه آثار، ج   .9

حزب، ی صنفی ، ارائه داده شده به تزهای تروتسکی در باره اتحادیه
های کارگری، زیر این عنوان اشاره دارد. این بخش از کتاب اتحادیه

گذشته، برای  سوی    نهادهایی  به  کارگران، پیش  طبقاتی   سازمانیابی 
  است.   هنوشته عباس منصوران، استفاده شد



82 
 

بزرگ   وظیفه  یک  ترتیب،  این  به  سیاسی،  قدرت  »تسخیر 
این را درک کرده  رسد آنها  نظر ميطبقات کارگر شده است. به 

تجدید   فرانسه،  و  ایتالیا  آلمان،  انگلستان،  در  که  چرا  باشند، 
حیات همزمان و تالشهای همزمان در جهت سازماندهی سیاسی  

 .داد استحزب کارگران، در حال روی 
از آن آنهاست   اما کثرت فقط    -یک عنصر پیروزى  کثرت؛ 

دانش هدایت  وقتى در توازن وزنى دارد که با یگانگى متحد و با 
توجهى به آن  شود. تجربه گذشته نشان داده است که چگونه بى 

اى که باید بین کارگران کشورهای مختلف موجود  پیوند برادرانه 
براى   مبارزاتشان  تمام  در  تا  برانگیزاند  را  آنان  و  باشد، 

با  ،رهایى را  جزایش  بایستند،  همدیگر  کنار  در  صالبت    با 

اقدامات از  همگانى  خواهد   سرخوردگى  ناهماهنگ 
 ]1[« .پرداخت

 

 طبقه کارگر   تسخیر قدرت سیاسی، نخسین وظیفه و موضوع

بلشویک و دولت  آنکه، حزب  از  بازسازی حزب پیش  لنین در 
از   شدن  دور  گرداب  در  فروچرخانقالب  سوسیالیسم  و  به  نپرولتاریا  د، 

روستا در رهبری سیاسی   دستانتهی  ضرورت، افزایش شمار کارگران و
بردن نام  بدون  لنین،  کرد.  خواست  در  شوراها،  را  دست  به  قدرت 

رویچاره یک  بهجوی  دستگاه کرد  در  کارگران  و حضور  مداخله  سوی 
در دستی  هیچ  بود.  سیاسی  دس   رهبری  مرکزی  و  کمیته  لنین  ت 

کروپسکایا را نگرفت و هیچ گوشی فریادشان را نشنید. رهبران به انقالب 
در شرق چشم داشتند. انترناسیونال سوم یا به بیانی همان کمینترن در سال  

سال  1923 اول  انترناسیونالیسم  بدلی  نسخه  برهه،  این  از  پیش   ،
 شده بود. 18۶۵

  « مورد  در  ارزیابی  یک  از  بخشی  حزب در  فروپاشی 

 خوانیم:چنین می ]2[بلشویک«

سوسیالیسم  آرزوی  با  خود  گام  آغازین  در  اقتصاد 

زمین بود.اقتصادی،  شده  بود:  گیر  چنین  لنین  واکنش 

کمونیست بهترین  با »حتا  مقایسه  در  ها، 

در رابطه با    تزاری های میانی حکومتالیه روشندگانف

اداره  و  مدیریت  با  رابطه  در  و  نا  تجارت،  اقتصاد،  ی 

 ]3[«.کارآ بودند
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محاصره  «تضرور» داخلی،  جنگ  در  اقتصادی 

شده  آوار  ناآزموده،  سوسیالیسمی  آزمون  بر  فالکت  و  امپریالیستی 

بایستی از کارشناسان یاری    و دشواری،  برای جبران این ناکارآیی بود.

و به    تولید کارشناسی  «یگرایانه»عقل  کردشد. این یک رویمی خواسته

متخصیص گماردن  چگونگی  کارگران، بود.ها  کار  کارشناسان،  از 

کارخانه راه ادارهاندازی  و  آهن  راه  فراگیرند.  ها،  بایستی  را  دید ها  به 

منضبطلنین،   را  خود  بایستی  دیسیپلین  سازند؛ کارگران  رژیم   با  در  و 

نظامی  کار، زیر فرماندهی سران حزب و بیش از همه تروتسکی نظم 

اشان نباشند، گر در کارشناسیمداخله   مهارت،خواسته شده بود، بی یابند.

آنان فرمان ندهند   ی رفتارها، فروتنی بیشتری نشان  اپاره و نسبت بهبه 

لنین فروتنی بایستمواردی که می  بر دهند.  ها،  به سوم شخص  نسبت  ی 

 شد، پافشاری زیادی داشت: نشان داده می 

  

های واالیشان، ها، با تمامی کیفیت»ما به کمونیست

شغل کردهآنچنان  واگذار  اجرایی  کاربردی  ایم  های 

 ]4[هستند« آنها ، نامناسبیک سره که

 

  :یازدهم حزب گفت به کنگره 1922 لنین در آوریل سال 

 

این بود که »در  نود   حقیقت ساده و سرراست موضوع، 

مناسب کاری که   های مسئول،مورد از صد مورد، کمونیست و نه

اکنون به آن مشغولند و باید مناسب آن باشند، نیستند؛ آنان در انجام 

مانده ناتوان  میوظایفشان  اینکه  و  یاد   اند  و  بنشینند  بایستی 

 ]5[بگیرند.«

  
لنین، بیان  در»رهبران    به  پایههرچند  دلیل  فرهنگ،  ای نبود  

فراوان سیاسی  قدرت  از  وضعیتی...  هوشمندی« از» و ]6[« چنین 

اما  بی برخوردارند،  منشورها  و  احکام  تزها،  سازماندهی  برای  کرانی 

سال  استعدادها  باز شده  منداین  شده  سپری  دوران  به  رهبران  اند. 

پشتوانهمی برخورداریگردند.  هیچ   ی  بقاء،  برای  سیاسی،  قدرت  از 
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و شاید بایسته است که گفت کمبود    بسنده نیست. واپس افتادگی فرهنگی

آشیل آنان گردیده بود. فرهنگ کهنه، تیره   یها، پاشنهکمونیست  فرهنگی

آن به  زدگی  فقر  و  به روزی  بود،  که  فرادست   کران،بی  ایگونه گونه 

داشت قرار  کمونیستی  رسمی  و  و    مقامات  بود  رسا  نا  نوین  فرهنگ 

پینورس رژیم  .  مدیران  از  زیادی  شمار  آن،  تزاریآمد  در  پیشین   ،

سالمنددستگاه نه  اینان  که  گویی  شدند.  بازگزینی  شورایی  دولت   ،های 

داشتند  گویی نوآوری  بودند.  روز  به  نابسنده.  ، که  و    اما  آوری  نو 

واسپردند. و کارشناسان  ها  را به سوم شخص  مسوسیالیسبرای  نوسازی  

آنان با اعمال دیکتاتوری پرولتاریا که اینک به دست کمیته کردن  مهار  

 رفت، بسنده و شدنی می دانستند.مرکزی و دبیر کل حزب به پیش می

همه   را  کمیته مرکزی خود  و  و حزب  بود  میان  در  دیکتاتوری حزبی 

می سپرطبقه  فراموشی  به  کمون  خودمدیریتی  شمرد.  بود.  شده  ده 

نخبه به  طبقاتی  جمعی  خرد  و  شورایی  ابتکار  حزبی  کارگران،  گان 

 یسم را به پیش برند.انقالب و سوسیال أمورواسپرده شده بود تا به نیابت 

  

روی  «ضرورت» یعنی و  لنین،  دید  به  سیاستی  چنین  به  کرد 

  ی موجود و جاری نمودنهاتجربه استعدادهای کمیاب و یافتن    استفاده از

یی برای پیشبرد سوسیالیسم، های این نیروها در خدمت ساختار پایههمه

پرولتاریا، دیکتاتوری  پرولتاریا   در  دیکتاتوری  این  اما  بود.  همخوان 

که دیکتاتوری دبیرکل حزب بود. دبیر کل حزب به جای کمیته ، بلنبود

به  نه    نشسته بود.  تاریا و شوراها، مرکزی، به جای حزب و به جای پرول

این ساختار    های لنین.بیان مارکس و نه انگلس و نه بنا بر واپسین نامه

نامیدند. تصمیمات مرکز برای هیرارشیک را سانترالیسم دمکراتیک می

دیکتاتوری حزب بود،   های سراسر سرزمین انقالب، احباری بود.  توده

همه  نه  بو  و  مرکزی  کمیته  حزب،  کل. ی  دبیر  همه  از  پیش  و   یش 

و تیرباران   استالین بود که در آغاز به همراهی تروتسکی و سپس حذف

 .راند، فرمان می رفقا
 

کارشناسان، سفت و سخت، رهبری   برهان این بود: تا آنگاه که  

،  زیر فرمان حزب و دولت کارکرد داشتند ویژه، برنامه بنا به شدند،می

راستی، این کارشناسان در روند  شد که به آفریدند. افزوده می خطری نمی
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آیند. ضرورت به شمار می گذار بازسازی صنعتی و دستگاه دولتی، نیز

کردی وارونه گرفته  ، لنین دریافته بود که این افق، روی 1922 در سال

 است.

رسی نتیجه  این  به  بودلنین  به  کارشناسان که  ده  برتری تزاری  سبب 

الگوی عمل،   پیوند فرهنگی،  در  حزب  و  سیاسی  حاکمیت  و  آنها  بین 

 . لنین، افزود که: است وارونه گردیده

حال  مونیستک »  در  آنان  نیستند،  کردن  رهبری  حال  در  ها، 

 ]7[.اند«شدن بوده   رهبری

کمونیست  کمونیست» و حزب  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  مسئول  های 

در نمیمی روسیه،  از  یابند که  پنداشتی  تنها  کنند، که  مدیریت  توانند 

اند. اگر آنان، این  شدهرهبری کردن دارند، اما در عمل، رهبری می 

فرا   البته  دریابند،  اما میرا  آموخت.  را خواهند  بازرگانی  که  گیرند 

ما  مردم  و  کند،  مطالعه  نیازی،  چنین  آموختن  برای  بایستی  شخص 

نمی را  کار  میاین  فرمان  راست،  و  چپ  آنان  اما،  کنند.  پراکنند، 

 . ]8[«چیز دیگری است سرهیک خواستند، نتیجه،نسبت به آنچه می
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سی  ژوئیه در  سال  ام  درژینسکی 192۶ی  فلیکس  رزمنده،  کمونیست   ،
)بنیانگذار و نخستین کمیساریای سازمان امنیت شوروی( هنگام سخنرانی 
پشت تریبون در نتیجه ایست قلبی درگذشت. دو سال پس از مرگ لنین، با 

های تاریخی و سرنوشت ساز و هشدار  زیر پا نهادن و مخفی سازی نامه
سال  دهنده در  لنین  کنگر  1923ی  استالین،    12ه  به  خطر  از  که  حزب 

ی مرکزی حزب کمونیست، و نبود رهبری جمعی کارگران  ترکیب کمیته
 .متالشی شدن حزب و انقالب رقم زده شد در کمیته مرکزی،

، در واپسین روزهای زندگی خویش در  لنین در شرایط سخت بیماری
»نامه  9 به  که  نامه  سه  »وصیتروز،  یا  کنگره  به  لنین«  ه« نامهای 

معروف شدند به کمک نادژدا کروپسکایا )همراه و همرزم خود( و »ماریا  
کنگره   برای  دیگر  منشی  یک  و  خود  منشی  واو(  وولودیچوا«)میم. 

نادژدا   فرستاد.  کمونیست  حزب  آن    پافشاری دوازدهم  مجموعه  که  داشت 
که  سه نامه را که برای ارائه در دوازدهمین کنگره حزب تنظیم شده بود،  

نشد، دستکم در کنگره سیزدهم )بعد از مرگ لنین( بخواند. کنگره   هپذیرفت
شد و استالین قدرت غیرقابل کنترلی سیزدهم پس از مرگ لنین برگزار می

با  استالین(  کامنف،  )زینوویف،  حزب  نفره  سه  رهبران  داشت.  دست  را 
نامه و  کردند  مخالفت  کروپسکایا  نادژدا  کنگره،  درخواست  به  لنین  های 

های لنین دو سال پس از مرگ او، در  ُمهر شد تا گشوده نشود. نامه  الک و
»ماکس    192۶اکتبر    18 نام  به  تروتسکی  هواداران  از  یکی  توسط 

 .زبان انگلیسی( به چاپ رسیدایستمن«، در نیویورک تایمز )به

ماکس ایستمن، پس از چندی خود به یک عنصر ضد کارگر و ضد  
س خدمت  به  و  شد  تبدیل  شدن  رمایهکمونیست  علنی  از  پس  درآمد.  داری 

تغییراتی  نامه با  را  آن  مرکزی  کمیته  پلنوم  در  شد  مجبور  استالین  ها، 
کنگره   در  لنین  هشدارهای  بود،  12بخواند.  شده  گذارده  پا  هرگز   زیر 

کارگران را به رهبری حزب راه ندادند، بیشترین   علیرغم پافشاری لنین، 
)کامنف،   رهبران  »بی  این  به  بودند،  استالین  درکنار  که  و...(  زینوویف 

نامه به  اعتباری«  خود  آنان،  شوند.  موم  و  مهر  تا  دادند  رای  لنین  های 
ی استالین به قتل رسیدند. نخستین نامه زودی یکی در پی دیگری به دستور

در   شده    1922دسامبر    23لنین  دگرگونینگاشته  خواهان  که  های بود 
شمار  افزایش  پیشنهاد  و  بود  شده  شوروی  سیاسی  ساختار  در  زیادی 

 .نفر یا بیشتر داده شده بود 1۰۰اعضای دفتر سیاسی را تا  
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لی مورد پرسش لنین نوشت: »فکر میکنم از این جایگاه، عوامل اص
ی مرکزی چون استالین و تروتسکی در موضوع ثبات، اعضایی از کمیته

ی بین آنها بخش اعظمی از خطر شکاف را کنم که رابطههستند. فکر می
می  میرقم  که  به  زند،  و  کرد،  پرهیز  آن  از  دیگر شود  کنار  در  من  دید 
ا صد نفر،  ی مرکزی به پنجاه تها با افزایش شمار اعضای کمیتهموضوع

 .«..توان به این هدف رسیدمی
  2۴در نامه بعدی )های پیشین اشاره شد،  لنین همانگونه که در بخش

کرد، هشدار  از پراکندگی و انشعابی که حزب را تهدید می(  1922دسامبر  
زینوویف    داده و در مورد استالین و تروتسکی و نیز بوخارین و پیاتاکف،

 .و کامنف اشاره شده بود

دهد: »استالین، از زمانی که به مقام  ین در مورد استالین هشدار جدی می لن
اختیارات بی  است. و    تازانه در دست گرفتهکرانی را یکهدبیرکل رسیده، 

با   اختیارات  این  از  بود  خواهد  قادر  همواره  وی  که  ندارم  اطمینان  من 
ستاخ است  افزاید: »استالین بیش ازحد گاحتیاط الزم بهره ببرد.« سپس می

بین ما کمونیست بین ما و در روابط  ایراد گرچه در  این  قابل مدارا  و  ها 
شود. به همین علت است که  است، اما در مقام دبیرکل، غیرقابل تحمل می

کنم رفقا راهی برای برکناری وی از این جایگاه و گزینش من پیشنهاد می
به دیگری  استالین  شخص  رفیق  با  نظر  هر  از  که  او  حتی جای  متفاوت، 

آن معنی که شکیباتر، وفادارتر، مودب تر  تنها یک ویژگی داشته باشد، به
 .و نسبت به رفقا با مدارا و کمتر دمدمی مزاج و... باشد، بیندیشند

اما   آیند.  این وضعیت ممکن است جزئیاتی قابل چشم پوشی به نظر 
قطه نظری  کنم از جایگاه مسئولین در برابر شکاف و نیز از ن من فکر می 

تر در مورد ارتباط استالین و تروتسکی نوشتم، کم اهمیت  که من در بپیش
 «.ای داشته باشدتواند اهمیت تعیین کنندهنیست...و می

انقالب  نجات  راه  تنها  ساز،  آن شرایط سرنوشت  در  لنین  نگرش  با 
از   بیش  تا  کارگران  افزایش  روسیه،  در  کمیته    1۰۰کارگری  در  نفر 

رهبری جمعی با حضور افزون    قدرت طلبان رهبری بود.مرکزی، مهار  
مرکز،    1۰۰بر   کمیته  در  را    کارگر  کارگران  رهبری  شورایی  روش 

می نبود  ساختار  میان  در  کلی  دبیر  مرکزی داد،  کمیته  جای  به  او  و 
تودهنمی و  کارگر  طبقه  جای  به  مرکزی  کمیته  و  مردم نشست،  های 

نمی بفرمانروایی  این  با  قدرتی  یکرد.  و  ساختار  با  دولت  مسئولیتی، یک 
و کمیته   در هم فشرده، با قدرت فردی و متمرکز در هرم سیاسی نشست،
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مرکزی و در راس آن استالین، به جای کل جامعه به فرمانروایی رسید.  
کرد و در  سرانجام استالین که به هشدار لنین به رفقای خود هم گذشت نمی

در لنین  زندگی  چراغ  بود،  حالیکه  خاموشی  باد    آستانه  به  را  کروپسکایا 
تاز دولتی شد که باید بنا به آزمون  یکه  گرفت،ناسزا و خشونت کالمی می

کمونیست، مانیفست  و  شورایی،  کمون،  ساختار  و  پرولتاریا  دست  و به 
به دبیر کلی رسید و    1922شد. استالین سال  خودگرانی، تسخیر و محو می

م هشداری که باید از کمیته مرکزی برکنار شود، پس از مرگ لنین علیرغ 
ایوان    ای ویرانگر انقالب تبدیل شد. استالین،به خودکامه   192۴در ژانویه  

کمونیست   حزب  کادرهای  باالترین  دیگری  از  بعد  یکی  و  شد  مخوفی 
زاده )سلطان  ایران  کمونیست    -روسیه، شوروی،  دبیر کل حزب  نخستین 

 .را به قتل رسانید ایران و...( و دیگر کشورها

همراهی پیکر دژرزینسکی )کتاب فلیکس یعنی خوشبختی(،    این سند گویا،
 :یا ترأژدی تاریخی است؛ در این عکس یک غمنامه

اند و به موازای   هم، و در دو  استالین و تروتسکی هر دو سفید پوشیده -
راه می دژرزینسکی  تابوت  به  سوی  بعد،  تروتسکی کمی  قزاقستان  روند. 

ها بعد تبعید و سپس از شوروی اخراج و مدتی پناه جویی در ترکیه و سال
»کمونیست«   یک  که  کسی  تبر  با  استالین  دستور  به  مکزیک  در 

 .شودکشته می ی استالین بود،سرسپرده

او   - است  ایستاده  حزب  رهبران  از  پیر  کامنوف  تروتسکی،  سر  پشت 
، تنها 193۶سکی بود که در سال  کمیساریای دفتر حزب و برادرزن تروت

 .یک روز پس از ابالغ حکم، بی درنگ به دستور استالین تیرباران شد

ی شود. عضو برجستهمیپشت سر کامنوف، الکساندر شلیاپنیکوف دیده   -
حزب و از رهبران اپوزیسیون کارگری.همراه زندگی الکساندرا کولونتای 

الکساند نادژدا کروپسکایا،  همراه  به  کولنتای،که  دیگران،    را  و  تومسکی 
نمایندگی می کردند که ممنوعه اپوزیسیون شورایی کارگری را در حزب 

در سال  حرکت میشد، کامنوف  از  او پس  استالین   1937کند.  دستور  به 
 .تیرباران شد

از   - بوخارین،  است:  بوخارین  نیکالی  استالین،  سر  پشت  دوم  نفر 
تئوریسین حزب،  بزرگترین  به  پس  های  لنین  از  پیش  او  بود.  لنین  از 

ه نگرش  و  پرداخته  امپریالیسم  حزب   لفریدینگ،یموضوع  رهبران  از 
لقب   او  به  لنین  بود.  کرده  نقد  را  آلمان،  در  کارگران  دمکرات  سوسیال 

عنوان کسی که باید دیالکتیک را »گل سرسبد حزب« داده بود اما از او به 
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باشد نام برده بود. بوخارین، نیز   بیشتر دریابد تا شایستگی مرکزیت حزب
نامه بوخارین در آخرین    1938در سال   تیرباران شد.  استالین  به دستور 

غمبار دیدار با دخترش کمی پیش از تیرباران به دستور استالین، هولناک،
 .و تراژیک است

اتحادیه - های کارگری و  در پیشاپیش جنازه، میخائیل تومسکی رهبر کل 
بود  ی مرعضو کمیته اپوزیسیون کارگری درون حزب  از  و  کزی حزب 

کولنتای،  آلکساندرا  )همراه    که  کروپسکایا  نادژدا  شلیاپنیکوف،  الکساندر 
انقالبی  کارگر  این  همراهان  جمله  از  حزب(،  رهبران  از  و  لنین  زندگی 

ی کامنوف لحظانی پیش از دستگیری، در بودند او هم همزمان با محاکمه
گان، های نمایشی خودکشی کرد. همه جانباختهتراف هراس از شکنجه و اع

کردند که دشمن پرولتاریا، عامل امپریالیسم و ضد انقالب باید اعتراف می
 .هستند

در این عکس تاریخی، تومسکی کارگر در کهنسالی هنوز پیشاپیش است، 
می دوش  به  را  خویش  پیکر  اندیشه  گویی  در  و  نگران  سختی  به  و  کشد 

رنوشت تاریخی نبود؛ پرهیز از آن شدنی بود. حزب به است. این یک س
نام طبقه کارگر، کمیته مرکزی به نام حزب و استالین و دستیارانش، به نام  

کامه  خود  با  شوراها،  جای  به  حزب  و  فیزیکی حزب  حذف  با  گی 
 .کمونیستها قدرت گرفت

 
 !اتحادیه تا اتحادیهاز  

نخست  پیروزی انقالب اکتبر، های  های کارگری در سال اتحادیه

دگرگون نقشی  تمامی  اتحادیهبه  نقش  از  کشورهای تر  در  صنفی  های 

شوروی،  سرمایه در  شوراها،  همانند  نیز  کارگری  اتحادیه  داشتند؛  داری 

های به دست کارگران بود. کمیته  ، یعنی خودمدیریتیی امورخواهان اداره 

آمدند. خودگردانی شمار میکارخانه الگوی چنین خودگردانی در تولید به  

می گسترش  باید  سیاسی  قدرت  حزب،  تا  مرکزی  کمیته  اکثریت  یافت. 

توده خودپوـ  نهاد  این  جذب  حزب خواهان  دولتی  ماشین  در  کارگران  ای 

ادهای طبقاتی جمعی تمامی طبقه ی نهبلشویک بودند. اتحادیه در برگیرنده

ی که لنین وظایف پرنسیپیگنجید. در حالیکارگر در لوکوموتیو حزبی نمی

اتحادیه دربرای  بوروکراسی   سر  ها  انحرافات  با  »مبارزه  تا  داشت 

دلبستگیدستگاه از  نگهبانی  انسان های شورایی،  مادی  و  های های روحی 

 ]9[ها و غیره...«سترس دستگاهها و ابزاری غیر قابل دکارگر، در راه 
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فن   و  کارشناسان  فردی،  بر مدیریت  در  را  گرایان غیرکارگری 

کارگران  می نه  و  خودمدیریتی  گرفت  چندان و  ماهیت  در  هرچند  را؛ 

خود و  خرد  که  زیرا  نداشت،  کارکرد،   -توفیری  در  را  شورایی  گردانی 

کرده از   منزوی  یکی  لنین،  آوریل  تزهای  به  وفادار  کولونتای،  بود. 

از   و  شورایی  کمونیسم  پیشتازان  اکتبر،    هوشیاران وفادارترین  انقالب 

گرفت. دست  در  را  کارگری  اپوزیسیون  نمایندهکولونت  منشور  ی  ای 

پرسش  زیر  را  بلشویک  حزب  سیاسی  دفتر  سیاست  آگاه،  پرولتاریای 

زن این  باور  به  و   گرفت:  خبره    کمونیست  مدیریت  »سیستم  اندیشمند، 

به  امور  گردش  تهدیدگر  کارشناسی،  تولید   گرایی«  »عقالیی  و  ساالر« 

 آگاهیخودترین تهدید علیه  ی جمعی و کنترل کارگری بود و سهمناکشیوه

کارگری و سازمان پرولتری و تهدیدی برای نابودی سوسیالیسم    پرولتاریا

 آمد.در روسیه به شمار می 

  
 دور شدن از شورا

کروپسکایا،  کولونتای نادژدا  همراه  همدم   به  و  همرزم 

سان نخستین کمونیستی که به هنگام ورود لنین به پیشوازش شتافته  به   لنین،

کارگر شوراهای  به  بود،  شده  پشتیبان  را  آوریل  تزهای  و  امید   انبود 

راه    کولونتای.  ندداشت از  هیچکدام  که  بود  آن  پیشنهادی  بر  کارهای 

به تولید،  گردانی«  »عقالیی  همانا  یا  لنین  و  و  بهرهتروتسکی  وری 

انجامند؛ بلکه ی در برابر ضد انقالب و بحران و جنگ داخلی نمیایستادگ

شو و  انگیزه  فروکاهی  شوقبه  و  توده   ر  میان  گره در  کارگر  های 

ناکنشمی دلسرد و  اعتماد به حزب و    زندسامیگر  خورد، کارگران را  و 

رود. به بیانی دیگر، طبقه رهبری و قدرت سیاسی حکومتی از دست می

این قدر ت سیاسی و تداوم را از آن خود نمی داند. این روند، به  کارگر، 

تولید غیر  مدیران  و  بوروکرات  کارشناسان  نخبه  گربرفرازآیی  گان و 

سوم  می  نیرو،  امتیازبگیر از  »برخی  کارگری.  خودگردانی  به  نه  رساند 

را  شخص کارگر  سرنوشت  میها،  یعنیزنندرقم  این  تمامی  چکیده ،  ی 

اتحادیه ]10[بوروکراسی.« شدن  ذوب  برداشت،  این  مخالفین  در  برای  ها 

بود. می عقالیی  پیشنهادی،  تا حزب  رسانید  یاری  به حزب  »بیایید  گفتند: 

، بورکراسی موضوعی  هابورکراسی را از ریشه برکند!« از دید کولونتای

« و  و  شبهماورایی  حزب  که  بود  چیزی  آن  بورکراسی  نبود؛  گونه   »
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داد.  ل میه  دوری از خود ـ پویی پرولتاریا    به سوی  حاکمیت شورایی را  

خودگردانی بخشی به  و سامان  که طبقه کارگر به خود پویی و سردر حالی 

  پیدا شد و با چماق گان  ها و خبرهخویش پرداخته بود، سر و کله بورکرات

و و   اساسنامه  بخشنامه  با  را  کارگران  نامه؛  نظام  و  قاعده  و  قانون 

نتیجه گرفت:   های حزبی، پخش و پراکنده و دور ساختند. کولونتایفرمان

از همین   این )راه  »درست،  پوییروی،  ـ  نافی مستقیم خود   جمعی  کار( 

به ]11[باشد«.می کارگری،  جمعی  پویی  ـ  سیاسی خود  نهادهای  یاری 

اتحادیه ـ  )شوراها  خویش  کمیتههای طبقاتی  و  کارخانه کارگری  های 

)سال آنتاگونیس 1917های  کارگر،   ت(  طبقه  که  زیرا  بود؛  بوروکراسی 

اندیشه آفریدگار ارزش  آفریدگار اندیشههای مادی است و  ی انسان  ی کار، 

 . همانگونه که مارکس آموزش داده است، نوعی

و   مارکس  آن،  بنیانگزاران  بیان  به  کارگران،  کمونیسم 

طبقه   تنها  که  بود  داده  آموزش  شوانگلس  خودکارگر  و  انگیختگی  -ر 

جامعهبی ساختمان  به  سوسیالیستیپایانی  آن  ی  تحقق  این    و  دارد. 

تنها طبقه   دارد که:  از جمله در مانیفست خود، منشور  کارگر  کمونیسم 

تواند با خودـ پویی و ابتکار توانست و میباشد که می خودآگاه بوده و می

یالیستی  های سوسخویش، و با آزمون و خطا، اشتباهای خود را در گام 

را   جامعه  و  رهبریبزداید  و    شوراگرایانه  پیشین  بیان  همان  این  کند. 

کولونتای   که  بود  لنینی  کمونیست  برجسته  رهبران  و  کروپسکایا  و 

 نهاد. پیش روی لنین میکارگری با پیشتازی   مستقل هایاتحادیه

 

داشت.   مقرر  را  کمونیسم  که  است  ممکن  »غیر 

می آفریده  تنها،  و  شودکمونیسم  روند  در  شاید   .

در  پژوهش و  پراتیک  و  های  اما،  آزمون  خطاها. 

آفریننده نیروی  در  تنها  و  طبقهتنها  خود  ی ی 

 ]12[«.کارگر

 

سیاسی و طبقاتی یافته در نهادهای  طبقه کارگر آگاه و سازمان

در »آموزشگاه اقتصاد  خود،  آفرینندگان  و  های کمونیسم«، »تدبیرگران 

با  هست ]13[کمونیستی« سلطه درهم  ند.  بورکراسی،  دوباره تنیدگی  ی 

شد. این  داری بر دولت و چیرگی بر حزب کمونیست بر قرار میسرمایه
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بود، منشور اپوزیسیون   192۰ هایهشدار اپوزیسیون کارگری در سال 

این جمع داده بودکارگری در  : »یا ، دو راه در پیش رویبندی هشدار 

ـ پویی کارگری یا بسته شدن ب ورم    ه بورکراسی سراسرپیوند به خود 

  کرده و فروپاشی )دژنراسیون( حزب و تمامی رژیم.«

»مارکسیسم«،   روسیه،  در  بلشویک  حزب  برداشت  با 

حزب اندیشه کار  و  ساز  با  که  مکانیکی،  و  وارداتی  انتقال  نه  بود  ای 

بلشویک و رهبرانش که اکنون قدرت سیاسی را در دست داشتند، درونی 

مارآموزششد.  می جداگانههای  نوشتارهای  نیز  و  انگلس  و  ی  کس 

بلشویسم  فرهنگ  و  ذهنیت  با  بود،  اختیارشان  در  که  همانقدر  هریک، 

»این  ادعای  روسی  یک  هیچ  انگلس،  نه  و  مارکس  نه  نبود.  همانی« 

زمینه تمامی  در  اندیشی  اندیشمند شتنندارا  ها  یکسان  دو  این  اما  د. 

فلسف  سیاسی،  اقتصاد  نقد  اصول،  در  بنیادهای کمونیست  سیاست،  و  ه 

 بودند.  آن مشترک کمونیسم را دریافته، کاشف و بذرافشان  
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 انگلس و این انحراف روسی

در روسیه تنها انگلس شود که انقالبیون  چنین وانمود میچرا  

»بنیانگذار«  را  روسی  »مارکسیسم«  او  که  دریافتند  آیا  برگرفتند؟  را 

این تز، اند: غرض ورزان و ورزندگان دو دسته  است؟ مدعیان هوادار 

دومی به  ما  سخن  روی  غرض.  اینانبی  به   هاست.  گویند،  پاسخ  باید 

گزینه تنها  این  ذهنیت عالوه،  چگونه  و  چرا  اختیارشان؟  در  بود  ای 

اش کرد و با انگلس  بلشویسم، مارکس را نپذیرفت و اگر پذیرفت انگلسی

ر چنین است، اروکمونیسم  ساخت؟ اگ  خود، انگلس را روسی  ذهنی  سنج

غرب اروپای  دمکراسی  سوسیال  سرزمین  و  و  انقالب صنعتی  های 

فلسفه، آموزش  صنعتی و  آمد  الگوی مارکسی است! پی  های مارکس و 

تاریخ ساختیم، ایران  ارتدکس   و چینی سازی.  روسی سازی، را ما در 

لوژی روسی با شیعه و ناسیونالیسم ایرانی زمینه های ایدئولوژیک؛ ایدئو

های فلسفی  ی چالش اش. در روسیه، میان همه م/ل بودند و تخمیر سیاسی

های کمونیستی انگلس، چرا تنها به پندار مدعیان این  و سیاسی و اندیشه

 اش ساختند؟را از فیلتر فکری پالیدند و خودی  تز، فقط آن »ناخالصی«

 
 مارکسیسم روسی 

مارکسیسم روسی بود. ضمخت  و   »مارکسیسم«، در روسیه،

به   که  در بی خبری از نقد فلسفی عظیمی  تانی. این برداشت هیوالییالوی

انگلس   شد. گرفت  بنیاددست  حاکم  بودند  آلمانی،  نقد      ه  ایدئولوژی 

های سیاسی و اقتصادی مارکس، مبارزه طبقاتی در فرانسه،  نوشتهدست

در روسیه فلسفه  .  انده نشدخو  نقد برنامه گوتا، نقد برنامه ارفورت ووو

مارکس،   برداشت  با  فلسفه  فلسفه،  فقر  و گرفتار  فلسفیدن  و  فرانروئید 

لنین، پراتیسین   .بود یا پی نگفتنددر دسترس ن  خوانش و عبور از هگل 

انقالب،   تئوریسین  و  داد.  شد  دست  از  را  فسلفه  و  فسلفی  گیری  پی 

بدون  بلشویک بودند،  شجاعی  و  برکف  جان  انقالبیونی  انقالبی،  های 

بودند.  سپرده  آن  بر  عمری  وانگلس   مارکس  که  فلسفی  سالح 

بودند. معرفی  ها،   بلشویک دیده  را  مانیفست  و  جلد نخست  کاپیتال  تنها 

یسم و دانش مبارزه طبقاتی از سوی انگلس به نام »مارکسیسم« در  کمون 

آنتی دورینگ انگلس، خود خطا بود، مفهومی که خود انگلس و مارکس  

 بارها از کاربرد آن دیگران را پرهیزانده بودند.
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بلشوی رهبران  روسیه،  اندیشهسدر  با  و م،  سیاسی  های 

 بایسته اشان پرورشی  هاقتصادی مارکس و انگلس آشنایی کامل و با فلسف

شناختند و برداشت های آنان را  نیافته بودند. کائوتکسی و پلخانف را می

خاستگاه خانواده   فیستی را ازوهای کائوتسکیستی و پلخانبیشتر. برداشت

انگلس دورینگ  آنتی  که  و  که   اشبلشویکی  بود  همانگونه  ساختند، 

نقد تزهای فوئرباخ ووو را.    آموزش های کمون و شورا و مانیفست و 

اندیش اندیش و رونوشت    به موازی  مارکس و انگلس، هم  و نه یکسان 

و متباین در بنیاد و تعیین کننده ای در زندگانی و   هم، بینش دیگرگونه

مشترک  ۴۰مبارزه   نمیسال  اسناد  در  دستکم  آنکه اشان،  مگر  یابیم. 

سازش  با  و  کردند  الپوشانی  آنان  غیراصولبپنداریم،  بی  هایی  ی، 

ها از دید دو فیلسوف نابغه، از »کنارش گذشتند«، یا این تباین  مسئوالنه

و ماند  نامکشوف  و  نفراتی    ناپیدا  و  دریابند  نتوانستند  و آنان  »تحفه« 

در ایران    ی والیت و امتالقراء مسلمین  و به موهبت ولدر ام   »نخبه«

 کاشف آن شدند!  

اساسی فوئرباخ به  ، کاستی نقد  18۴۴مارکس در سال  

دست   فوئرباخ  تزهای  نقد  به  هنوز  انگلس  آغازید.  و  دریافت  را  هگل 

نقد با  آشنایی  از  بسیاری، فوئرباخ را   نیافته بود، پیش  مارکس، همانند 

، تسویه حساب با خود و با ایدئولوزی آلمانی از  18۴۴ستود. در سال می

ب باخ  فویر  نقد  یافت.  ضرورت  هردو  برای  زاویه  هگل،همین  نقد   ه 

مطلق گرایانه بود. ماتریالیسم دیالکتیکی را انگلس به همراه مارکس، نقد 

می هگل  مطلق  نقد  از  فوئرباخ  آینده«  »فلسفه  کرد.  کشف  که  و  گذرد 

غیرماتریالیستی   نادیالکتیکی تکامل   و  نقد  از  مارکس  فلسفه  است. 

زاویه به  . مارکس و انگلس از دو  شتگذگسترش فوئر باخ و هگل می

می هگل  آنتی نقد  از  پس  انگلس  را  فوئرباخ  تزهای  نقد  اما  پردازند. 

رساند. هر کدام از این دو    تزهای مارکس در نقد فوئر باخ، به کمال می

دو دستور   فیلسوف،  در  را  اقتصاد  و  فلسفه  سنگ  هم  و  موازی  سوی 

ت که  گیرند. آغازگاه مارکس، فلسفه دیالکتیک اسنقد می به    گذارده و  کار

می نقد  کشف  به  را  مناسبات  اقتصادی  و  سیاسی  اندیشه  انگلس،  شود. 

ازمی و  پرولتری  گیرد  کمونیسم  که  است  نقد  دو  این  زاده    ترکیب 

بینش  می و  فلسفه  به  دستیابی  و  آلمانی  حاکم  ایدئولوژی  نقد  شود. 

 را تکامل بخشید.  و سوسیالیزمکمونیستی، ماتریالیسم تاریخی 
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 شود زاده میلویاتان 

در    1871تراز کمون، در نخستن آزمون خودرهایی در سال    دولت    -نه

تاریخ   آوردگاه  به  پاریس  گرفتکمون  نهدرخشیدن  الگوی -.  دولت، 

می رسمیت  به  را  برکناری  و  آموزهبرگماری  این  کمونیستی  شناسد  ای 

که دیگر دولت به معنای خاص کلمه   است. شهروند کمون ناظر بر دولت

نظارت، این  می  نبود.  شبهه  توانست  هرآینه  یا این  و  برکنار  را  دولت 

باشد.   و برگمار  بود  این، کمون  ننهیم.  دولت  دیگر  را  نامش  دهید  اجازه 

و  کارگر  مردان  و  زنان  کمون خودمدیریتی جمعی  بود.  دولت  نه  کمون 

درت سیاسی،  قویک در هرم  رهبران حزب بلشتهی دست و رزمنده بود.  

نمی بر  را  کمونی  اصول  میاین  کنارش  به  بایگانیتابند،  به  و  اش نهند 

دسامبر  می تزهای  می  1923سپارند.  بایگانی  حزب،  به  و لنین  شود 

پرولتاریا از شرکت در تعیین حق سرنوشت خویش برکنار باید بماند. این 

چینی. در روسیه،    های سنتی، با الگوی روسی والگویی شد برای حزب

  گرا و کاریسما، تقدس   ی فصول،گانی برای همهنخبه   رهبران مادام العمر،

کننده تعیین  امتیاز ویژه،  از »حق«  حق حیات همگان   یبا برخورداری 

تسویهمی اپوزیسیون کارگری و شورایی،   حذاف  گر،شوند.  با ممنوعیت 

ریل    سازد.می  وارهماستالینی را    19۴۰جاده خونین حذف سالهای سی تا  

ها در سرزمین »شوراها«. کارگران  ها و شورائیخونین مرگ کمونیست

اکتبر   انقالب  انقالب سوسیالیستی و نه    1917در تالش سوسیالیستی  در 

 خورند. سوسیالیسم، شکست می

 
 پراتیک انقالبی تئوری انقالبی، 

با نوشتاری زیر عنوان کارل مارکس   18۵9انگلس سال  

سیاسی«، اقتصاد  به    »نقد  مارکس  از  دفاع  و  کتاب  این  »بررسی«  در 

از پوستهای فشرده و درخشان می گونه دیالکتیک را  ی پردازد. مارکس، 

به بیان انگلس در نقد    و  کندهگلی رهایی بخشیده و این روش را کشف می

وش و کاربرد، در »گروند ریسه«،  د. این ربندمیاقتصاد سیاسی به کار  
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ای نقد فلسفی اقتصاد است تا نقد سیاسی آن، به گونه   از هر چیز،  که بیش

 چشمگیر درخشان است. کاری که به بیان انگلس »اهمیتش به هیچ روی،

نمی  تاریخ  اصلی  مادی  درک  خود  از  روی، کمتر  همین  از  باشد«. 

گیرد، مارکس به این میضرورت نقد اقتصاد سیاسی در دستور کار قرار  

می پرولتاریا،نقد  فیلسوف  دو  کمونیستی،  کاری  تقسیم  با  و  در   پردازد 

این روی، در پی شکست  پراتیک و تئوری مکمل یکدیگر می از  شوند. 

قیام و  اروپا،  انقالب  در  کارگری  و ۴8-۴9های  بگو  میدان  باید،   ،

ع »دمکراتهای  به  انگلس،  بیان  »به  را  وارداتی  امی  مگوهای 

 واگذاشتتند«.

  

تحقیق  کار  به  بال  فراغت  با  ما  حزب  شرایطی  چینن  »در 

این مزیّت را داشت که اساس تئوریکش درک  پرداخت. حزب ما 

زیادی   کار  مستلزم  آن  جزئیات  به  پرداختن  که  بود  نوینی  علمی 

پژوهشگرانه   دلیل  به  حتا  اگر  داشتیم  عهده  به  ما  که  کاری  بود؛ 

سرخوردگی ی  اندازهتوانست بهباشد، هیچگاه نمیطبیعت آن هم که  

را تضعیف ما  کتاب   این »مردان بزرگ« مهاجر، روحیه  نماید. 

 ]14[پژوهش هاست.«  حاضر نخستین دستاورد این

 « پیشگفتار  در  می انگلس،  مارکس  نوشته  سیاسی«  اقتصاد  نقد 

 نویسد: 

منطق  میان  از  که  هست  و  بود  کسی  تنها  »مارکس، 

هستههگلی،   استخراج  به  بردارنده موفق  در  که  شد  کشفیات ای  ی 

حقیقی هگل در این زمینه بود و موفق به استقرار روش دیالکتیکی 

پوشش از  ایده عاری  سادههای  به شکل  آنر  و  گردید  در  ای  آلیستی 

به نظر  تکامل عقالنی مبدل گردید.  تنها شیوه درست  به  آورد که 

ما، بیرون کشیدن روش مزبور که در بطن نقد مارکس از اقتصاد  

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn16
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کمتر از    سیاسی نهفته است، کاری است که اهمیتش به هیچ روی، 

 ]15[خود درک مادی اصلی تاریخ نمی باشد.«

   

این راه سترگ مبارزه    توان دریافتمی به پای مارکس در  پا  انگلس  که 

و دانش  طبقاتی  تا   کمونیسم  سیاسی،  اقتصاد  نقد  از  طبقاتی  مبارزه 

نیمه کاپیتال،  سه  مغز  مجلدهای  دیگر  خردی  و  اندیشه    نوعی   انسان  و 

  است.

http://www.pezhvakeiran.com/admin/admin_alfa_logain_ok.php#_ftn17
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یک دیگر را این بار    18۴۵»هنگامی که دوباره در بهار  

را در    کردیم، مارکس اکنون نکات عمدهدیدار   در بروکسل  

تاریخ ماتریالیستی  ژرفیتئوری  به  قرار    ،  بررسی  مورد 

 جزئیات بی شمار  داده بود. آنگاه ما ساختمان تئوری را در

   [ 1]آن وظیفه خود قرار دادیم. « 

، نقد اساسی فوئرباخ را دریافت و آغازید. 18۴۴مارکس در سال  

 انگلس هنوز به نقد تزهای فوئرباخ دست نیافته بود. تسویه حساب با خود

 و با ایدئولوزی آلمانی از همین زاویه ضرورت یافت. 

به  باخ  فویر  نگرانه  هگل،  یفلسفه   نقد  مطلق  بود.نقد  نقد   ای  این 

شت و نقد ارادیکال بود، اما دیالکتیکی و طبقاتی نبود. او به روبنا توجه د

دیندین،   ایدئولوژی  بررسی  بدون  همانند   نقدی  فوئرباخ،  برای  بود. 

دین سرچشمه  باوئر،  علت  برادران  بود،  یا  مسایل  همه  به  العلل  آنکه  بی 

ماتریالیسم دیالکتیکی را انگلس از مارکس در  مادی دین بپردازند.    یپایه

نقد   از  نگری  مطلق  با  که  فوئرباخ  آینده«  »فلسفه  کرد.  کشف  هگل  نقد 

و هگل ی مارکس از نقد فوئر باخ  گذرد، دیالکتیکی نیست. فلسفه هگل می

 کند. گذر می

می  هگل  به  زاویه  دو  از  انگلس  و  از مارکس  کدام  هر  نگرند. 

می  نقد  کار  دستور  در  را  بخشی  آغازگاه فیلسوفان  در  مارکس  گیرد. 

میفلسفه  کشف  را  دیالکتیک  اقتصادی    انگلس،  .کندی  و  سیاسی  اندیشه 

نقد می  به  این دو، کمونیسم زاده میهگل را  از ترکیب  نقد    شود.گیرد و 

پرولتری  کمونیسم  به  پرولتاریا  فلسفه  دستیابی  و  آلمانی  ایدئولوژی 

 یابد. انجامد و ماتریالیسم تاریخی تکامل میمی

مارکس   18۵9سال    در  ،انگلس کارل  عنوان  زیر  نوشتاری  با 

به  مارکس  از  دفاع  و  کتاب  این  »بررسی«  در  سیاسی«  اقتصاد  »نقد 

از پوستهپردازد.  ای فشرده و درخشان می گونه دیالکتیک را  ی مارکس، 

این روش را به کار میهگلی رهایی می بیان بخشد و  به  را  آن  تا  گیرد 

کار می  به  اقتصاد سیاسی  نقد  در  در  انگلس  کاربرد،  و  این روش  گیرد. 

 نقد   اقتصادی است تا  -»گروند ریسه«، که در ساختار خود، بیشتر فلسفی
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سیاسی کاپیت  اقتصاد  در  سپس  که  میآنگونه  کار  به  گونهبردال  به  ای  ، 

 چشمگیر درخشان است. کاری که به بیان انگلس »اهمیتش به هیچ روی،

نمی تاریخ  اصلی  مادی  درک  خود  از  کشف  باشد«.کمتر  های ارزیابی 

تاریخی، ماتریالیسم  کشف  با  وزن  هم  کاپتیال  در  انگلس   مارکس  کشف 

از همین روی، ضرورت نقد اقتصاد سیاسی در دستور کار قرار    است.  

پردازد و با تقسیم کاری کمونیستی، این دو گیرد. مارکس به این نقد میمی

روی، در پی شکست شوند. از این  مکمل یکدیگر می  فیلسوف پرولتاریا،

قیام و  اروپا،  انقالب  در  کارگری  و  18۴8-۴9های  بگو  میدان  باید،   ،

»دمکرات به  انگلس،  بیان  »به  را  وارداتی  عامی  مگوهای  های 

 واگذاشت«.  

 

 :  نوشتانگلس 

»در چنین شرایطی حزب ما با فراغت بال به کار تحقیق  

تئوریکش  پرداخت. حزب ما این مزیّت را داشت که اساس  

آن مستلزم  به جزئیات  پرداختن  بود که  نوینی  علمی  درک 

به   حتا  اگر  داشتیم  عهده  به  ما  که  کاری  بود؛  زیادی  کار 

هیچگاه  باشد،  که  هم  آن  طبیعت  پژوهشگرانه  دلیل 

بهنمی بزرگ«  ی  اندازهتوانست  »مردان  این  سرخوردگی 

نماید. کتاب حاضر نخستین  مهاجر، روحیه ما را تضعیف 

 [2]اورد این پژوهش هاست.«دست

   

هگلی،   منطق  میان  از  که  هست  و  بود  کسی  تنها  به »مارکس،  موفق 
ی کشفیات حقیقی هگل در این زمینه ای شد که در بردارندهاستخراج هسته

آلیستی های ایدهاز پوشش  فارغو موفق به استقرار روش دیالکتیکی  . ابود
ساده شکل  به  آنر  و  تکامل  گردید  درست  شیوه  تنها  به  که  آورد  در  ای 

در   که  مزبور  روش  کشیدن  بیرون  ما،  نظر  به  گردید.  مبدل  عقالنی 
که درونمایه است  کاری  است،  نهفته  سیاسی  اقتصاد  از  مارکس  نقد  ی 

روی، هیچ  به  تاریخ   اهمیتش  اصلی  مادی  درک  خود  از    کمتر 
   [3]باشد.«نمی



1۰1 
 

می  در  اینجا،  و در  طبقاتی  مبارزه  سترگ  راه  این  در  انگلس  که  یابیم 

آفرینش دانش مبارزه طبقاتی از نقد اقتصاد سیاسی، تا مجلدهای سه گانه  

برای رهایی بشر   جهانی  اندیشهی دیگر  کاپیتال، پا به پای مارکس، نیمه

 است.  نوعی انسان به

 دانند که:  »جرم« دیگر انگلس را، این می

»سرمایه«   دست»ویرایش  در    به  او  نبود.  ایراد  از  خالی  انگلس 

نادیده  را  اول  جلد  بعدی   های  ویرایش  در  مارکس  تغییرات  مواردی 

گرفت، به طوری که در این موارد ویرایش او شکل ا عمال نظر به خود 

اما، حکیمی  آقای  بدون  گرفت«.  حکم  اینجا  پرتاب    پایه  در  را  سندی  و 

نظر«  یب  کند،می »اعمال  این  به اینکه  که  کند  ثابت  و  دهد  نشان  را  ها 

جرم دیگر را اعالم    چگونه و کجا به دیدگاه مارکس آسیب رسانیده است،

 کند: می

ی     دهه  فراغت  187۰»در  و  رفته  لندن  به  انگلس  که   ،

در   را  دورینگ«  »آنتی  کتاب  بود  کرده  پیدا  بیشتری 

دموکرات ب سوسیال  حزب  درونی  های  جریان  به  رخورد 

عنوان  تحت  بعدها  آنچه  در  که  کتابی  نوشت،  آلمان 

تعیین  نقش  یافت  تاریخی  و  جهانی  اشتهار  »مارکسیسم« 

 ای داشت.« کننده

بعدها   را  دو،  آن  مشترک  کار  دورینگ،  آنتی 

یا راش نامیدند. نه مارکس و نه انگلس، هیچ یک، فلسفه پرولتامارکسیسم

را هرگز به فرد نسبت ندادند و هیچگاه چنین بیراهه و کژاندیشی سختی  

نمی ذهنشان  فلسفهدر  از  را  خود  برداشت  لنین،  اگر  تبیین گذشت.  ی 

انگلس و  روسی،  »  مارکس  انستیتوی  و  استالین  یا  و  نامید  مارکسیسم« 

رداکسیونکاهش  فرو  کرد،  اختراع  را  لنینیسم«  –»مارکسیسم   یک    یا 

ط نامبقاتی  فلسفه  هیچ    به  و  است  علمی  غیر  خود،  این  است.  فرد  یک 

انگلس و مارکس ندارد. لنین را با استالین همسنجی کردن نیز   پیوندی با

برنشتاین. با  را  لوکزامبورگ  روزا  که  نارواست  اندازه  همان  به    به 

 گردیم: باز می ی حکیمیو بی پایه وارده  هایاتهام
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یعنی   انگلس،  بعدی  خانواده، »آثار  »خاستگاه 

مالکیت خصوصی و دولت« و »لودویک فویرباخ و پایان 

آلمان« به جایگاه او به عنوان بنیانگذار  فلسفه ی کالسیک 

استحکام بیشتری بخشید. و سرانجام »فلسفه  ی مارکسیسم« 

گیری   شکل  در  او  نقش  به  باید  نیز  عملی  فعالیت  نظر  از 

نظر هدایت  ویژه  به  و  دوم  سوسیال انترناسیونال  حزب  ی 

سمت برای  آلمان  »برنامه دموکرات  سوی  به  ی گیری 

 [ ۴]ارفورت« و دیدگاه های کارل کائوتسکی اشاره کرد....« 

های »حقوقی« و نیز ها و حاشیه سازیمامی این، زمینه چینیت  

»فلسفه  نادرست  مفهوم  که  کاربرد  است  اتهام  همین  برای  مارکسیسم«  ی 

گیری به ب سوسیال دمکرات آلمان و سمتاز انگلس به هدایت نظری حز

تا   ساخت  متهمی  اینجا  تا  کائوتسکیسم  و  ارفورت«  ی  »برنامه  سوی 

بنیانگ  داد.  ذمجرمیت  نسبت  او  به  را  مائوئیسم  و  استالینیسم  این  اری  به 

اندیشه  انگلس  وجود   شیوه، اینجا  شود و  ی کمونیسم با تبر زده میو  در 

می او  مارکس،  نوبت  تا  رسد.  نیزماند  اینکه،   فرا  در    کما  احمدی  بابک 

مدرن« سیاست  و  »مارکس  دولت    [۵]کتاب  در  را  وظیفه  این  خویش، 

عطاهللا مهاجرانی به عهده   های وزیر سانسور  و خفقان،خاتمی و عنایت

 گرفت.

نویسد که به جای این برداشتن و حکیمی هرچند نمیمحسن  آقای    

گزینه چه  اتهام،  و  را  حذف  به  ای  احمدی،  بابک  اما،  داند،  می  درست 

گزینه  مدرن«  سیاست  و  »مارکس  کتاب  در  داده    ویژه  نشان  را  ایشان 

احمدی، بابک  را   است.  مناسبات  این  لیبرالیسم  و  سرمایه  مناسبات 

ی ایران، ردای کروبی را گرفته تا با بازگشت به خط  ستاید ودر حوزهمی

 گردد. باز ۶۰به سالهای   ی فاشیستو ربط پیشوا

م   دوستمان  یادآوری،  حزب   . برای  که  کرد  اشاره  باید  حکیمی 

س حزب  تراز  )هم  آلمان  کارگران  دمکرات  موکرات  د  وسیال سوسیال 

سالهای    کارگران پشتیبانی    19۰۰روسیه  و  لنین(  رهبری  به  روسیه 

و روزا     مارکس و انگلس نیز و رهبرانی همانند آگوست ببل و لیبکنخت
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کالرا و  کائو  هازتکین  لوکزامبورگ  بهتو  از  )پیش  در    راست  سکی 

کائوتسکی( »برنامه  را  غلتیدن  داشت.  خود  جای   با  به  ارفورت«، 

در ارفورت ارایه شد که انگلس آن    1891»برنامه گوتا« در کنگره سال  

 سختی نقد کرد. را به 
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 ( یک بررسی تطبیقی )ی گرایش سوسیال دمکراسیمروری بر تاریخچه

جدید   برنامه  پرداز  نظریه  و  سازمانده  كائوتسكى  )سال   كارل 
آلمان(  189۰ سوسیالیست  می (SPD) حزب  سوسیال را  پدر  توان 

و   بزرگترین  اروپا،  در  زمان  آن  در  حزب  این  نامید.  دمکراسی 
او  رهبری  به  که  بود  کارگران  سوسیالیستی  حزب  نیرومندترین 

تبدیل شد. از آن برهه، سوسیال ، به حزبی تمام عیار بورژوایی برنشتاینو
دمکراسی، برای نخستین بار، با »برنامه ارفورت« از سوی کائوتسکی  

پناه سرمایه گردید. برنامه، در كنگره و همراهان، خودنمایی کرد و جان
در سال   كارل    1891ارفورت  از  دمکراسی،  تئوریک سوسیال  کتاب  با 

   «  Neue Zeit -ان نوكائوتسكى سردبیر نشریه تئوریك حزب، یعنى "زم
 .شد  ارائه

بردارنده در  برنامه  بخشاین  یك  بخش  ی  یك  و  عملى   تئوریك 
می  ارائه  را  حزب«  حداقل  »برنامه  كه  برنامه،  بود  از  بخش  این  داد. 

کند که در چارچوب گذارد و چنین وانمود میهایی را پیش روی میرفرم 
انقالبى   سرنگونى  بدون  می   مناسباتبورژوایی،  حاکم،  توانند  طبقاتی 

 .یافتنی باشنددست
خود  پیدایش  آغاز  در  آلمان  کارگران  دمکرات  سوسیال  حزب 

های   سال  روسیه  کارگران  دمکرات  سوسیال  حزب  تراز    19۰۰)هم 
بلشویک رهبری  به  نیز روسیه  و  انگلس  و  مارکس  پشتیبانی  با  ها( 

کا  و  لیبکنخت  کارل  ببل،  آگوست  همانند  به تئورهبرانی  از  )پیش  سکی 
رهبری   در  را  لوکزامبورگ  روزا  سپس  و  وی(  غلتیدن  در  شوونیسم 

از سوی    داشت. »برنامه  نیز  آن  به جای »برنامه گوتا« که  ارفورت«، 
  187۵ها در سال  ها در برابر السالیستو آیزوناخیست   مارکس و انگلس

این    در شهر ارفورت ارایه شد.  1891مورد نقد گرفت، در کنگره سال  
ارفورت«، حزب به    بار در نبود مارکس انگلس آن را نقد کرد. »برنامه 

های السال )از ، که با دیدگاه(187۵رهبری کائوتسکی، از برنامه گوتا )
دهه   در  آلمان  در  کارگری  سوسیالیست  حزب  بنیانگزاران  و  رهبران 

نقد (  18۶۰ و  انگلس  و  مارکس  انقالبی  واکنش  با  و  بود  یافته  پردازش 
»برنامه س داشت.  آشکارتری  رفرمیستی  گرایش  شد،  روبرو  آنان   نگین 

تز  برخالف  اما  کمونیست،  حزب  مانیفست  از  پوششی  با  ارفورت«، 
بنیادین کمونیسم پرولتری مارکس و انگلس، با حضور دیدگاه کائوتسکی  
ساختار یافته بود. برنامه ارفورت، دیدگاه کمونیستی انقالب اجتماعی )حل  
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تض نظریات  بنیادین  در  تولیدی(  مناسبات  و  مولده  نیروهای  رشد  بین  اد 
های سوسیال دمکراتیک در چهارچوب  مارکس و انگلس را تا سطح رفرم

که گویا،    پایین آورده و با باورهایی همانند  این توهم   مناسبات بورژوایی
المللی" و گفتمان و رشد  دگرگونی جامعه و رهایی انسان از راه "صلح بین 

 .شود، جایگزین شده بودمی اجتماعی فراهم -مل تدریجی اقتصادی و تکا
داروین هوادار  جوانی،  در  که  در   و  کائوتسکی  انگلس  نقد  با 

دیدگاه اما  بود،  گراییده  کمونیسم  به  دورینگ،  آقای  التقاطیبرابر   های 

)اکلکتیس  دنبال   ((Eclectisismیسم  همچنان  را  خود  سانتریستی  و 
  مانند هر سانتریست دیگری،  191۴کرد. کائوتسکی سرانجام در سال  می

در  شرکت  و  پارلمانتاریسم  بر  آشکارا  به  و  چرخید  راست  به  سرانجام 
های قانونی پارلمانی پافشاری  دولت بورژوایی و حضور کارگران با اهرم 
درستی   فراز  بردن  کار  به  با  وی  بر  داشت.  مبتنی  مارکس،  دیدگاه  از 

پیچ انقالبی و ضرورت انقالب، بر    ضرورت مبارزه سیاسی، اما در تند
میادامه  بسنده  سیاسی  انقالب  تداوم  بر  یعنی  مبارزه،  این  در  ی  و  کرد 

می  راه  اجتماعی،  انقالب  به  آن  فرارویی  ارفورت  برابر  برنامه  بست. 
در آلمان  سوسیالیست  حزب  کنگره  برگزاری  با   )محل  ارفورت(،  شهر 

ی طبقاتی را با کلی گویی بر انقالب دیدگاه غالب کائوتسکی، شکل مبارزه
 .کردبندد و ابهام آمیز، راه رفرم را پیشنهاد میراه می

لنین در پاسخ به این بینش، این پرسش را پیش روی گذاشت که: 
"مبارزه سیاسی" مگر چیزی جز به دست گرفتن قدرت سیاسی که پرسش 

 باشد، آیا چیز دیگری است؟! آیا این مبارزه مگر به آزمون انقالبی میهر  
پاریس   کمون  در  کارگران  خطاهای  اصول  1871و  و  ها  آموزش  یا   ،

نابودی کامل دولت  باید به هدف درهم شکستن و  مانیفست کمونیست که 
کارگری تراز کمون پاریس، دولت ]بی دولتی[    -بورژوایی و برقراری نه

فرایند راه   به  یافت،  دست  فرارویی سوسیالیسم  و  اجتماعی  انقالب  تداوم 
 !دیگری می توان برگزید؟

ارفورت  برنامه  نقد  در  نیز  و  کائوتسکی  به  نامه  در  انگلس 
کرد. به یاد آوریم که انگلس در سال     مخالفت خود را با این برنامه اعالم

ارفورت  1891 برنامه  نقد  به  را  اولویت  رو  ه ددا،  چند  برای  از  و  زی 
می اشتوتگارت  به  برای انگلستان  جانش  ذرات  تمام  حالیکه  در  او  رود. 

شد و فرصت  تنظیم و آماده سازی مجلد سوم »کاپیتال« مارکس ذوب می
های تئوریک »آنتی دورینگ«، »دیالکتیک طبیعت« و بازنگری به کتاب
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نوشته از  را نمیهیچ یک  کاپیتال های خود  آماده سازی سه مجلدی  یابد؛ 
مارکس را مهمترین وظیفه و وفاداری به طبقه کارگر جهانی و انقالب و 

می پرولتاریا  اوداندفلسفه  وظیفه،  همه  این  با  برای   .  سفر  و  نقد  این  به 
نمی دریغ  ارفورت  کنگره  در  با شرکت  برخورد  ضرورت  او  ورزد. 

داند اندازه ضروری می  دیدگاه کائوتسکی و نقد برنامه ی ارفورت همان
یش از آن خود وی و مارکس به »برنامه گوتا« برخورد کرده بودند؛ که پ

یادآوری مهمترین کاستی نقد و  لغزشانگلس،  دهد و  ها را نشان میها و 
نامه میدر  یادآور  کائوتسکی  به  جمله  از  و  هایی  مارکس  که  زیرا  شود؛ 

نقد   بودند.  کرده  بیان  را  پرولتری  انقالب  برنامه  مانیفست،  در  انگلس 
اجازه نشر ان ارفورت در ارگان حزب سوسیال دمکرات  گلس به برنامه 

ماند. یابد و ده سال به وسیله کائوتسکی و همراهان، در سانسور مینمی
باره در  انگلس  نظریه  ماندن،  بند  در  این  سبب  دولت    یمهمترین 

 .)حکومت( و ساختار آن بود
»درخواست  که  داشت  پافشاری  نقد،  این  در  طرح های  انگلس  سیاسی 
نکته همان  درست  دارد.  بزرگ  نقص  یک  میبرنامه  که  گفته ای  بایست 

 « .شود در آن وجود ندارد
گسترش   پس و  شرح  به  كائوتسكى،  ارفورت،  كنگره  از 

هایی به آن افزود  تر توضیحبرنامه پرداخت و به زبان ساده  تئوریك بخش
توده برای  برنامه  فهم  خود،  گفته  به  د  تا  معمولی  و های  پذیر  ریافت 

پیش  ترملموس در  كائوتسكى  برنامه   باشد.  آلمانى  نخست  چاپ  گفتار 
عبارت  است  ضروری  »آنچه  نوشت:  از    ارفورت  رشته  یک  از  است 

 ."اصول سوسیال دمكراسى
جامعه، سوسیالیستى  دگرگونى  از  دفاع  در  كائوتسكى  دیدگاهی    برنامه 

این بیان »افراد بى  آورد که تالش داسازشکارانه بود. او بهانه می رد با 
 .«اعتقاد و نیز منتقدین به حزب را قانع سازد

دمكرات،   سوسیال  رهبر  یك  دیدگاه  از این  انحرافی  بینشی 
به    19۰9کمونیسم است. در همان سال، مورد نقد انگلس و نیز در سال  

کائوتسکی امیدوار .  بعد به شدت مورد نقد روزا لوکزامبورگ قرار گرفت
آلمان، با صلح و سازش به صورت    بود که حزب سوسیالیست کارگران 

راه از  و  خواست   قانونی  به  »قدرت پارلمان  به  و  یابد  دست  خود  های 
برد« و باور داشت که: "به  اقتصادى را به پیش -برسد و انقالب اجتماعى

همراه   خونریزى  و  خشونت  با  انقالب  این  كه  نیست  الزامى  وجه  هیچ 
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انت   باشد". تالشكائوتسكى  همه  پرولتاریا"  كه  دارد  در    ظار  را  خود 
توانمند ساختن پارلمان و برای به حداکثر رساندن نمایندگان کارگران در  
پارلمان به کار برد. کائوتسکی با تکیه بر انحراف های برنامه ارفورت، 
هنوز پافشاری داشت که به اصول کمونیسم وفادار مانده است. نقد انگلس 

از جمله بزرگترین  ت و سپس روزا لوکزامبورگ و لنین،  به برنامه ارفور
 .بین سوسیال دمکراسی و کمونیسم بود استراتژیکهای اختالف یریشه

 
ها را  رفرمیستی، بلشویک  كائوتسكى بعدها با همین بینش راست

پایه بر  حزبى  تك  دیكتاتورى  ایجاد  با  كه  كرد  به   یمتهم  قهر  و  زور 
   اند و لنین را به اتهام »رد اصول«كرده رسالت ماركسیستى خود خیانت 

لنین،     قرار داد.   و"جوهر" ماركسیسم هم در تئورى و هم در مورد حمله
باره  در  مارکس  بینش  کائوتسکی  خواند.  مرتد"  "كائوتسكى  را  او 

بیان این  به  و  کرده  تحریف  را  پرولتاریا  زبا    دیکتاتوری  ن  به 
آورد:»مارکس با کاربرد این اصطالح ]دیکتاتوری پرولتاریا[ نه شکل  می

را وضعی  بلکه  می    حکومتی  که ضرورتاً  داشت  نظر  هر  در  در  تواند 
». است  فتح کرده  را  قدرت سیاسی  پرولتاریا  آید که  به وجود    [ ۵]مکانی 

او زعم  به  قدرت  انتقال  دوران  سپس  و    وی  انگلستان  »در  نمونه 
می   را   آمریکا« صورتی شاهد  به  یعنی  مسالمت  »طریق  از  که  آورد 

گویی »دمکراسی را  دمکراتیک انجام گیرد« کائوتسکی همانجا با تناقض
کند که »در  مارکس را کسی معرفی می   تضمین کننده گذار مسالمت« و

ویژه  رای  حق  از  نه  و  خلق  مجموعه  همگانی  رای  حق  از  دائماً  اینجا 
طبقه سخبرای  ممتاز  میای  او ن  نزد  در  پرولتاریا  دیکتاتوری  و  گوید 

به  ناب  دمکراسی  از  پرولتاریا ضرورتاً  غالب  نزد  در  بود که  وضعیتی 
آید.« کائوتسکی هرچند دمکراسی مورد نظر خویش )دمکراسی وجود می

نمی آمیز«  مسالمت  گذار  کننده  »تضمین  را  بورژوایی(  اما  ناب  بیند 
)مسالم گذاری  چنین  یک  تحقق  آمیز[»لیکن  غیر    ت  دمکراسی  بدون  را 

یاد    شمارد.می  ممکن« مارکس  از  انحرافی  دیدگاه  این  توجیه  برای  او 
کند که »مارکس به توصیف مفصل این نکته نپرداخت تا روشن شود می

را  ناب  دمکراسی  دارد.« وی  درکی  چه  پرولتاریا  دیکتاتوری  از  او  که 
 « فراموش»آگاهانه  سکی  کائوتشمارد.  برای بلوغ پرولتاریا ضروری می

کهمی مارکس،   کند  با  راستا  هم  دیکتاتوری   انگلس  از  را  خود  تبیین 
در   که  بود  »انگلس  کرد:  اعالم  اینگونه    1891پرولتاریا 
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فرانسه بر اشمقدمه در در  داخلی  »سوسیال جنگ  دموکرات نوشت: 
به  واژهعاّمی، که  به گوشتازگی  پرولتاریا  دیکتاتوری  از  اش  ی  خورده، 
به  آن  عبرتشنیدن   آقایان،  وحشتی  خوب،  بسیار  است.  شده  دچار  انگیز 
گونه چیزی است؟ به کمون  بدانید این دیکتاتوری چه   هستید که  خیلی مایل

 [۶])«.پاریس نظر کنید؛ این همان دیکتاتوری پرولتاریا است
 «.تواند سیادت کند و نه حکومتاز نظر کائوتسکی »طبقه می

  سخن را اگر به معنای رهبری طبقه به جای حکومت بپنداریم، بیانی این  
 درست است.

انقالب  به  انگلس،  که  است  ارفورت  برنامه  نقد  همین  در 
می تاکید  کارگری  دولت  جایگزینی  و  با اپورتونیست .  ورزدکارگری  ها 

تحریف مفاهیم سوسیالیستی، فرصت طلبانه بر همگرایی با اصالح طلبان 
دمکراسی و دمسازی خویش با جامعه کاپیتالیستی سرپوش می و سوسیال  

 .نهند
  

 ارفورت، یهسرانجام کنگر
ی ارفورت به همان سرانجامی پایان  کنگره  علیرغم نقد انگلس،  

کنگره که  گوتا.  یافت  و  ی  ارائه  کائوتسکی  طرح  ارفورت،  کنگره  در 
حزب   آنکه  بدون  این طرح،  بر  بنا  شد.  خود،  برنامه تصویب  حداکثر  ی 

توجه به گسترش  با  بگذارد،  را کنار  برقراری جامعه سوسیالیستی  یعنی 
ندیدسرمایه دسترس  در  را  کارگری  انقالب  دورنمای  هدف    یو  . داری، 

هدف  حداقل،  ی  برنامه  یک  پیرامون   را  رفرم خود  روزمره،  های های 
و همراهان،  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اعالم کرد. برنامه کائوتسکی  

مبارزه برای سوسیالیسم را همین اکنون اعالم کردند که برای دستیابی به  
با برنامه  های رفورمیستی که در چهارچوب  ی حداقل، یعنی خواستآن، 
 .داری موجود قابل دستیابی باشندرژیم سرمایه

و   ایدئولوژی  عنوان  به  را  مارکسیسم  »ارفورت«  برنامه  در  کائوتسکی 
وسیال دموکرات آلمان اعالم می کند و با گفتاوردهایی از  اعتقاد حزب س

مورد   در  مارکس  کاپیتال  از  نیز  و  مارکس  تاریخی  ماتریالیسم  تئوری 
تبدیل   و  بورژوایی  جامعه  تحول  تاریخی  ضرورت  سرمایه،  انباشت 
رهایی  سرانجام  و  تولید  وسایل  اجتماعی  مالکیت  به  خصوصی  مالکیت 

د خصوصی  مالکیت  بند  از  آیندهانسان  انحرافات  ر  توجیه  به  ناپیدا،  ای 
می »ارفورت«  سال  برنامه  کارگری  انقالب  نفی  تا  بینش  این  پردازد. 
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رود . در این نقد و انکار، وی به نوشتارهای در روسیه پیش می  1917
 :از جمله سه کتاب زیر دست می زند

 (1919تروریسم و کمونیسم ) (-1
 ( 1921از دموکراسی تا بردگی دولتی ) (-2
 (193۰بلشویسم در بن بست ) (-3

 
بلشویک اکتبر،  انقالب  با  که  نوشت  دچار کائوتسکی  آشکارا  ها 

اند. او اعتقاد داشت که بلشویک ها به کاری دست زدند  اشتباه سنگینی شده
که شرایط الزم برای انجام آن آماده نبود و از همین روی برای دستیابی  

قهر   کاربرد  به  غیرممکن،  هدف  میبه  و  شدند.  ناچار  زور  افزاید،  و 
بلشویک و  اقدامات  اخالقی  آمادگی  فکری،  شرایط  آنکه،  از  پیش  ها، 

های کارگر را در نظر بگیرند، بیش از  فرهنگی و اقتصادی جامعه و توده
حکومت تزاری و جنگ به طبقه کارگر آسیب رساند و به ضد خود تبدیل 

 .شد
یک سوسالیسم دولتی است. السال،  سوسیالیسم کائوتسکی همانند فردیناند  

و  آلمان  قیصر  اعظم  صدر  بیمسارک  دولت  السال،  دلخواه  دولت 
دولت   همان  رفته  رفته  کائوتسکی  دولت  بود،  پاریس  کمون  سرکوبگر 
و  حفظ  برای  بیسمارک  بود.  آلمان  پارلمانتاریستی  و  دمکرات  سوسیال 

نو حتی  و  کرد  حاکم  را  دولتی  اقتصاد  داری،  سرمایه  عی تحکیم 
و  یافت  سلطه  کارگری  جنبش  بر  که  آنگاه  کرد.  وانمود  سوسیالیسم 
حکومت تثبیت شد، اتحادیه های کارگری رفرمیستی، شرکت در پارلمان  

 ...و امید بستن به رفرم ها را در آلمان جاری ساخت
به تصویب   1891برنامه ارفورت در کنگره ارفورت در سال  

این   در  بودند.  کنگره  آن  سران  از  برنشتاین  و  کائوتسکی  و  ببل  رسید. 
و   حتمی  سرانجام  یک  را  داری  سرمایه  مناسبات  فروپاشی  برنامه، 

دید که گذر از مرحله رفرم پیش سوسیالیسم را جایگزین دیالکتیکی آن می 
اینجا، علیرغم وعده  آن بود. در  م،  ی فروپاشی سرمایه داری، رفرشرط 

هدف نهایی است. اگر به مقایسه با برخی نگرش های امروزین در میان  
در چپ    19۰۰دیدگاه کائوتسکی سال های     نیروهای چپ ایران، برآئیم،

 .سال بعد آن قرار می گیرد 12۰این بینش های مزمن 
گفت:  لنین  درستی  به  کائوتسکیستی،  دمکراسی  سوسیال  دیدگاه  نقد  در 

سوسیال   رهبران  میان  از  افراد  ممکن   -»بعضی  امروزی  شووینیست 
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اما بازگردند،  پرولتاریا  به  یا   -سوسیال   گرایش است  شووینیستی 
می نه  است(  چیز  همان  )که  به  اپورتونیستی  اینکه  نه  و  شود  محو  تواند 

انقال هر پرولتاریای  که  است  داده  نشان  تاکنونی  تجربه  »بازگردد«.  بی 
یافت، گرایش سیاسی  کارگران محبوبیت  بین  انقالبی  کجا که سوسیالیسم 

های »بورژوایی« در برخی احزاب،  رفرمیستی، حتی گرایش  -سوسیال  
و سرخ می رهبران. چهرهرنگ  و  مارکس  نام  به  و  های خوشنام پوشند 
خورند. به سادگی نمی توان و یا  وگند میسوسیالیستی س   -چنبش کارگری

شاید که نتوان از این جعل، آنان را بازداشت، همانگونه که به بیان لنین  
توان از استفاده از هر نوع برچسب یا اتکیت »یک شرکت تجاری را نمی

داشت« برحذر  تقلبی[  ]براند  یا  و  همواره (7)ویژه،  تاریخ  درازای  در   .
محبوبیت چهره ها و نام رهبران انقالبی، پس از  چنین بوده که به سبب  

اشان برای فریب دادن  اند از محبوبیتمرگ، دشمنان آنان تالش ورزیده  
 .طبقات ستم دیده استفاده کنند

 دیگر   همچونواقعیت اینست که »احزاب کارگری بورژوایی«،  
ازهاپدیده بسیاری  در  اکنون  هم  سیاسی،  سرمایه ی  قد     داری کشورهای 
ایفا میعل نقش مهمی  یا  ی  کنند. بدون یک مبارزهم کرده و حاکم شده و 

های سیاسی و اجتماعی، باید به موازات  قاطع و بی امان، در تمامی جبهه
گروه احزاب،  این  برضد  داری،  سرمایه  مناسبات  برعلیه  ها، مبارزه 

همگی  گرایش ماهیت  در  نام،  در  تفاوت  علیرغم  همگی  که  غیره  و  ها 
در عمل از پشتیبانی،     کدیگرند، مبارزه کرد. بدون این مبارزه،همانند ی

تواند سخنی  استحکام مبارزه طبقاتی، جنبش سوسیالیستی و کارگری نمی
 .در میان باشد

  
 کائوتسکی از دید لنین 

 همان  است،  آسمان  تا  زمین  از  تفاوت  انگلس  –میان کائوتسکی و مارکس  

وجود دارد. دمکراسی   پرولتری  انقالبی  یک  و  لیبرال  یک  میان  که  تفاوتی

می دم  آن  از  کائوتسکی  که  دمکراسی«   « صرفاً  یا  و  فقط  خالص  زند، 

 واگوی همان »دولت آزاد خلق« ]السال[ یعنی جفنگ خالص است.

عالمه احمق  یک  علم  با  یک    یکائوتسکی  سادگی  با  یا  عمل  از  دور 

دیکتاتوری برای  پرسد : وقتی اکثریت هست، دیگر  دختربچه ده ساله می

 چه الزم است؟ و مارکس و انگلس توضیح می دهند :
 برای اینکه مقاومت بورژوازی درهم شکسته شود،  -
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 برای اینکه اتوریته خلق مسلح در قبال بورژوازی حفظ شود،  -
 برای اینکه هراس در دل مرتجعین افکنده شود، -
 قهراً درهم کوبد،برای اینکه پرولتاریا بتواند دشمنان خود را  -

. او چنان عاشق دمکراسی پذیردها را نمیدریافتکائوتسکی این  

بورژوایی سرشت  که  است  »با   دمکراسی  »خالص«  و  یابد  درنمی  را 

وقتی  اکثریت،  گوید  می  و  است  ایستاده  خود  حرف  سر  بر  پیگیری« 

اکثریت است، دیگر »درهم شکستن مقاومت« اقلیت برایش الزم نیست، 

اقلیت برایش الزم نیست و کافی است سرکوبی را »سرکوبی   قهرآمیز« 

 در موارد نقض دمکراسی به کار برد.  
اشتباه  همان  سهواً  است   » خالص   « دمکراسی  عاشق  که  کائوتسکی 

همیشه   بورژوا  های  دمکرات  همه  که  شود  می  مرتکب  را  کوچکی 

محیط  در  )که  را  صوری  برابری  که  معنی  بدین  شوند،  می  مرتکب 

داری سراپا دروغین و سالوسانه است( واقعی می گیرد! مطلب   سرمایه

 بی اهمیتی است! 
استثمارگر نمی تواند با استثمارشونده برابر باشد. این حقیقت هر قدر هم  

ی اساسی سوسیالیسم را تشکیل می اباشد، محتو  پسندکه برای کائوتسکی نا

 [ 8]دهد.« 

آمد فاجعه بار ینیسم و پیاآقای حکیمی به جای پرداختن با برنشت  

آن در انحراف سوسیالیسم و بقاء مناسبات کاپیتالیسم مدرن و بردگی آن،  

کمونیسم تبردار شده   شکوه، به ریشهتازد و داوطلبانه و بیبه انگلس می

ها و  ی انشعاببه ریشه  به جای تیشه به ریشه زدن،   دوست گرامی،است.  

بپردازی دوم  انترناسیونال  در  فروپاشی  ناسیونالیستی  گرایش  این  د. 

که   بود  ها  کائوتسکی  دست  در  پرداخته  و  ساخته  برخالف  سوسیالیسم 

چپ  بخش  داد.  رای  جنگ  نفع  به  دی  پی  اس  دوم،  انترناسیونال  پیمان 

حزب، به اتحاد اسپارتکوس و سپس حزب مستقل سوسیال دمکرات آلمان  

پی  اس  یافت.  تکامل  آلمان  کمونیست  به حزب  ،   (SPD)  دی   و سرانجام 

  21تا    1918سالهای    SPDنقش مهمی تشکیل جمهوری وایمار  داشت.   

در دولت به شکل ائتالفی شرکت کرد. هیتلر در سال    3۰تا    28و  23و  

سالهاس    1933 بین  کرد.  ممنوع  را  نظامیان سرمایه،    23تا    1921آن 



112 
 

حزب کارگران را ترور   ان کمونیستتن از اعضای فعال و سخنور  3۵۰

 . کردند
سال   زیر 19۴۵در  غربی  منطقه  در  که  بود  فاشیسم  فروپاشی  از  پس 

مسیحی، ارتش  یسلطه  دمکرات  اتحادیه  غربی،  اروپای  و  آمریکا  های 

حزب دمکرات آزاد، حزب کمونیست و در  بخش شرقی آلمان زیر نفوذ  

یا  حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان برپا شود. سال    .دی  .پی  .شوروی، اس

  19۶9حزب کمونیست به وسیله آلمان غربی ممنوع شد. از سال    19۵۶

مسیحی دمکرات  و  دمکراتها  سوسیال  وسیله  به  آلمان  کنون  اداره  تا  ها 

 شود.می
با پذیرش جهان بینی کمونیستی تا   191۴تا    187۵از سال    SPDحزب  

ناسیونال   به سوی  اتحادیه های  چرخش  به حزب  تا کنون  و  سوسیالیسم  

پیشبرد  در  و  آمد  در  سرمایه  و  کار  بین  گری  میانجی  برای  کارگری 

همبستگی  و  عدالت  آزادی،  است.شعار  کوشیده  سرمایه  های  سیاست 

برپایه د  یاجتماعی  اقتصاد سوسیالیسم  مسوسیال  است  آن  شعار  کراسی. 

ه باز و حقوق مدنی و سیاسی را   جامع کند.بازار و دولت رفاه را دنبال می 

این    خواهان است. در پایه سیاست کینزیستی را در اقتصاد خواهان است.

و   سوسیالیتسی  جبنش  سرکوب  با  آلمان  در  را  فاشیسم  برخاست  حزب، 

 سرکوب جنبش کارگران  با همدستی سوسیال دمکراسی امکان پذیر شد. 
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 خواست فاشیسم: 
با     داران  سوسیالیسم  ایدئولوژیسرمایه  ، (نازیسم)  ناسیونال 

سرمایه برای  را  رقیبی  بی  سیاسی  و  اقتصادی  نمایندگی   داری برتری 

 کردند.می
د سوسیال  الگوی  و  پیشوا  آلمان،  دمکراسی  جهان  مسوسیال  در  کراسی 

 سرمایهعلیه    هامتوسط« و  لمپن  هطبق»بود. فاشیسم، گرایش اعتراضی  

 دست گرفت.به  داری
به هنگام ریاست   »نظم نوین«، پیشنهاد  نازی ها بود. بوش پدر

ای  خامنهسید علی  و نیز    199۰در نخستین سالهای    جمهوری در آمریکا،

راندند.  2۰1۴در سال   بر زبان  را  در سال    همان شعار  بحران سرمایه 

بود.   1329  -33های   فاشیسم  برآمد  و  دوم  جهانی  جنگ  درآمد  پیش 

برآمدهای اسالمی و داعش و    2۰1۰ان کنونی دهه  همانگونه که در بحر

اسالمی، و جنگ در  حکومت  پرستی  نژاد  برآمد  های همه جا شعله ور، 

 اروپا به ویژه پی آمد بحران سرمایه جهانی است.
نام کمونیست  کمینترن  پشتوانهکه زیر  انترناسیونال  ی عظیم جهانی  های 

داد.  داشت، نشان  سستی  فاشیسم،  برابر خطر  سوسیال  1933سال    در   ،

 دمکراسی، دولت را به هیتلر سپرد وی را به صدر اعظمی نشانید.
اعالم  بلشویسم   و  دمکراتها خطر »اصلی را »چپ«  سوسیال 

سال   در  هیتلر  حز  1919کردند.  برهه،  به  آن  در  پیوست.  نازی  ب 

کارگزار و سوسیال دمکراتها در کشتار کمونیستها و رهبران آن ها نقش  

کارگری   همدست شوراهای  و  بود  کارگران  دست  به  برلین  داشتند. 

روسیه،   می در  کارگری   انقالب  پشتوانه  به  آلمان  سراسر  در  تا  رفت 

ن بود. ارتش سرمایه ها به انقالب کارگری در آلماگسترش یابد. همه نگاه

کارل  و  روزالوکزامبورگ  یافت.  شدت  خونین  سرکوبی  آمد،  میدان  به 

 لیبکنشت ربوده و ترور شدند. 

 سوسیالیسم دولتی 
سوسیالیسم دولتی یا بازار، با مالکیت اقتصادی دولت بر وسایل  

داری کارکرد می یابد. تولید، تولید، در سوخت و ساز بازار سرمایه

ش و تمامی مفاهیم و مقوله های اقتصاد سرمایه داری،  توزیع سود، ارز

  187۰ی همه تابع بازار جهانی سرمایه داری است. بیسمارک، در دهه 
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پدر چنین سوسیالیسمی بود. وی، نخستین صدراعظم رایش، پس از ایجاد  

امپراتوری آلمان، به رهبری امپراتور، ویلهلم اول، پس از پیروزی بر 

پاریس، و اعالم قانون ضد سوسیالیستی در  فرانسه و سرکوب کمون 

ای آلمان، به دولتی کردن و برقراری قوانین اجتماعی و اقتصادی ویژه

هایی همانند مارکس و انگلس و جنبش  پرداخت، تا به زعم خود کمونیست

 سوسیالیستی را در آلمان خلع سالح کند.   -کارگری
دولتی               اقتصاد  چین از  در  دولتی  داری  سرمایه  تا   هیلفردینگ 
روایت از سوسیالیسم بورژوایی، سوسیالیسم واقعاً موجود در  ن  تریبرجسته

بلوک و  سابق  سرمایه  شوروی  چین  و  تز شرق،  در  ریشه  کنونی،  داری 
 هیلفردینگ دارد.

اقتصادی به  ناسیونالیزه کردن منابع و زمین و رشته دست های 
وب و کارکرد مناسبات سرمایه داری، دولتی کردن در چارچ  حکومت ها،

مالی«   »سرمایه  کتاب  در  را  آن  »مرحوم«  هیلفردینگ  است.  سرمایه 
ادوارد نامید.  اش  دولتی  کائوتسکی،   برنشتایناقتصاد  کارل  سپس  و 

، کسی برنشتاینی این نگرش شدند. دفاع و پیشبرد این دیدگاه بود کهشیفته
سوسیالیست  آلمان در کنار »ببل« و    که روزی افتخار رهبری در حزب

 -»لیبکنخت« را هویت خویش ساخته بود، در تاریخ جنبش سوسیالیستی  
به چهر به اهکارگری  نه  آنکه  با  انگلس،  و  تبدیل کرد. مارکس  منفور  ی 

سان اعضا حزب، اما پشتیبانان آن، به نقد برنامه گوتا و ارفورت، تالش  
رویزیونی  برنشتاینورزیدند. شیفتهپدر  دولتی  سم،  داری  سرمایه  همین  ی 

برد.  ها« را به پیش میشد که به زعم او »مهندسی سرمایه از سوی بانک
تا نوین آن به دست دولت سپرده شود  ترین  توهم داشت که سرمایه مالی 

به ساحل سوسیالیسم پهلو گیرد.   -امپریالیسم  -مرحله تکامل سرمایه داری
بال    بر  برنشتاین،  که  ادوارد  بود  آن  بر  دوم،   انترناسیونالیسم  راست 

می  سیاسی  صلح  و  اقتصادی  ثبات  به  سرمایه  دیدگاه  »تراکم  انجامد.« 
هیلفردینگ، ادوارد برنشتاین و کائوتسکی را به این وادی پرت کشانید که  

گشاید و انحصار سرمایه  ها نیز، افقی به سوی »سوسیالیسم« میاین اقدام 
امه ریزی، و هماهنگی ... توسعه داده و به صلح  در دست دولت، »با برن

 انجامد«.و سوسیالیسم می
کننده بود که، پنداشتند در برهه سرمایه    بنا به همین تحلیل گمراه
ها، سرمایه متراکم و مالی را در دست  در شکل امپریالیستی خویش، دولت
)سرمایه دولتی  اقتصاد  و  )دولتی( گرفته  سوسیالیسم  به  دولتی(  داری 
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برمی طبقاتی،  انجامد.  آگاهی  کمونیسم،  که  بود  پایه  طبقاتی این  مبارزه 
  -رویزیون  –شد و با تجدید نظر  پرولتاریا و ماتریالیسم دیالکتیک نفی می

خلع سالح و محروم     طبقه   آن،  در پرولتاریایی خویش،  فلسفه  از  کارگر 
 د. مانمی

در گونه،  و    بدین  گسست  بزرگترین  بیستم،  سده  آغاز  در    جدایی  همان 
کارگری دمکراسی    -جنبش  سوسیال  و  آمد  پدید  تاریخ  در  سوسیالیستی 

. با این گسست تاریخی،  تا سدی باشد در برابر جنبش کارگری  آفریده شد
سوسیال  که  شد  آغاز  فرایندی  یافت.  ساختار  سرمایه  برای  پناهی  جان 

طبقه   ایدئولوژی  در دمکراسی،  تنها  نه  جناح  این  گردید؛  بورژوازی 
ماندگاری مناسبات استثماری، نقش حیاتی داشته، افزون بر آن، در قدرت  
در  نیز  و  هیتلری  سوسیالیسم  ناسیونال  با  همدستی  و  فاشیسم  گیری 

روزنه و  قدرت  های  دولت جابجایی  در  ها  جناح  دیگر  تنفس  برای  ای 
(Government   ثابت حکومت   نه  و   )( و  stateسرمایه  آورده  فراهم   )

این فراکسیون »چپ« بورژوازی هنوز نیز در سراسر جهان  می آورند. 
اتحادیه  بر  سلطه  با  را  داری  سرمایه  با  ماندگاری  حتی  و  کارگری  های 

های رفاه ووو یعنی بخشی از حکومت تشکیل دولت های سرمایه، دولت
کرده و می نمایندگی  را  نهادهاها  یاری  به  از  کند.  دمکراسی  ی سوسیال 

های کارگری، دولت ها ووو، سرمایه و  ، اتحادیههاحزبها،  سازمان  جمله
گسترهآن   حاکمیت در   را  کارگر  طبقه  چنبره   ی  ،  در  جهان  از  مهمی 
 دارد. 

از جمله السال  برنشتاین و   به زعم پدران سوسیال دمکراسی،
ی حکومت آلمان و  »صلح و سوسیالیسم«، به دست و ارادهها، کائوتسکی

ویلهلم قیصر  مانند  صدراعظم  عناصری  نه  که  چرا  آن  از  بیش  و  ها 
شود. دیگر نیازی به اعتصاب و تر،  متحقق میبیسمارک  »سوسیالیست« 

بسنده   تنها  انقالبی نیست.  انقالبی و طبقه کارگر  قهر  انقالب پرولتری و 
سرمایه  اقتصاد  که  ناست  بیسمارک،  کرد.  دولتی  را  خستین  داری 

بخش بزرگترین  که  آلمان،  را  صدراعظم  رایش  مالی  و  اقتصادی  های 
کمون ی  »ناسیونالیزه« کرده بود، به یاری لوئی بناپارت، سرکوب کننده

در پرالشز بر   ی ارتش سرمایههاگلوله رگبار  ، زمانی که  1871پاریس  
نشست، با اعالم قانون ضد سوسیالیستی،  سینه زنان و مردان کمونارد می

اعالم   نیز  را  سوسیالیسم  آلمان،  کرنوعی  بورژوازی  و  بیسمارک  د! 
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جشن   آلمانی،  سوسیالیسم  اعالم  با  خون،  در  را  سوسیالیسم  سرکوب 
 گرفتند.

 
 نقد بوخارین و لنین 

در نقد چنین سوسیالیسم و اینگونه اقدامات است که، بوخارین از 
روسیه، با نقد سرمایه و حزب بلشویک در    1917رهبران انقالب اکتبر  

اقتصاد جهانی« را می نویسد.  مالی هیلفردینگ، رساله ی »امپریالیسم و 
بوخارین، در نقد توهم و دریافت هیلفردینگ، نوشت که، انباشت سرمایه 
نیاز به سود باال دارد و از همین روی  به سوی جهانی شدن و تمرکز در  

جهاکارتل درنوردیدن  حال  در  المللی  بین  لنین، های  بعد،  چندی  است.  ن 
سال   در  و  ندانست  بسنده  را  بوخارین  »191۶نقد  کتاب  به ،  امپریالیسم 
 نگارد.مثابه باالترین مرحله سرمایه داری«  را می

ی  ی باالترین مرحله مثابهی لنین زیر نام »امپریالیسم بهدر نوشتار ارزنده 
می  داری« سرمایه اشاره  میکند:لنین  اساسی پن»بوخارین  تمایز  که  داشت 

یافته و سوسیالیسم، در ملی کردن وسایل تولید داری سازمان میان سرمایه
 شود.«  ]ناسیونالیزاسیون[ خالصه می 

به   بوخارین  بنا  بار پنداشت  به  خودنظمی  مالی،  سرمایه   ،
نظمی در این  و برآن است که بی  پذیردنمیرا    آورد. لنین، این نظریه می
یابد. نظریه »انباشت« از راه تولید کشاورزی، دیگر می  ه کرد، ادامروی

اندیشه با  که  بود  بوخارین  تحلیل   و انحراف   است  تضاد  در  مارکس  ی 
لوکزامبورگ روزا  نقد  می   مورد  قرار  اشتباهگیردنیز  آنکه، آمیز  .  تر 

سرمایه »نظام  که:  داشت  باور  میبوخارین  دولتی«  دگرگون داری  تواند 
سان  به  و  سال    شود  در  همه،  ان  با  آید.  در  کارگری.«  »سوسیالیسم 

  روزا لوکزامبورگ داری دولتی در نقد نظریه  بوخارین از سرمایه   192۴
در کتاب »امپریالیسم و انباشت سرمایه«، بحران  برداشتی ناکافی دارد و  

در جامعه سرمایه  مازاد  را غیرممکن میتولید  دولتی  این    شمارد!  داری 
 غشته به نگرش هیلفردینگ است.دیدگاه هنوز آ

مناسباتی  حقوقی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  رویکرد  با   سوسیالیسم 
است که به بیان درست روزا لوکزامبورگ »در پشت ابرهای آینده پنهان 
شده است.« مارکس و انگلس و لنین و هر حزب انقالبی کارگران، جز  

نمی دست  به  ایجاب  و  نفی  عمومی  بودنخطوط  علمی  چنین   دهند. 
ای نیز در همین نکته، نهفته است. مارکس و انگلس، با نقد اقتصاد  اندیشه
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سیاسی بورژوایی آنچه باید برکنار و آنچه به طور کلی باید برقرار گردد،  
کرده ظرافتتبیین  اما،جزئیات،  کلی.  رئوس  در  تنها  اما  و اند،  ها 

قدراه در  پرولتاریا  پراتیک  و  ابتکار  به  را  عملی  سیاسی کارهای  رت 
نموده وسیله  واگذار  به  ارفورت«  »برنامه  و  گوتا«  »برنامه  نقد  اند. 

 بان  این دیدگاه.  مارکس و انگلس، نقدهای درخشانی اند، دیده
های سیاسی طرح برنامه نگلس دراین نقد، پافشاری دارد که »درخواست ا

ای که می بایست گفته شود در  یک نقص بزرگ دارد. درست همان نکته
در همین نقد برنامه است که انگلس، به جایگزینی  [  8]آن وجود ندارد.« 

ها دولت کارگری تاکید می ورزد. و چه ناروا که حکیمی بر این واقعیت
احمدی آبشخور بابک ی مداوم وی از های بی پایهبندد و اتهامچشم می

 گیرد. می
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 ها و منابع: زیر نویس

انگلس، تاریخچه اتحادیه کمونیستها، نقل از هال دریپر، نظریه انقالب  -1
مارکس، جلد نخست، ترجمه حسن شمس آوری، چاپ مرکز، تهران  

1381  . 
انگلس، »نقد اقتصاد سیاسی«، کارل مارکس نوشتار یک،   -2

داس فولک )هفته نامه آلمانی، منتشره رد .  18۵9برلن سال  »بررسی«،  
   . 18۵9، بیستم اوت 1۶لندن(، شماره 

 م. حکیمی همان منبع.   -3
بابک احمدی، مارکس و سیاست مدرن، نشر مرکز چاپ نخست،  -۴

 تهران.  1379
کائوتسکی،-  -۵ پرولتاریا،  کارل  فارسی،دیکتاتوری    2۶-27   ترجمه 

 ، 1377آلمان سال هامبورگ،منوچهر صالحی، انتشارات سنبله، 
 .19۵۰، مسکو، ۴۴۰مارکس و انگلس، منتخب آثار، جلد اول، ص   -۶
  .انگلس، نقد برنامه ارفورت، به نقل از لنین، دولت و انقالب -7 
 انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد.  ،والدیمیر ایلیچ لنین  -8
 .7منبع شماره   -9
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عامل  تاریخ،  از  مادی  درک  اساس  بر   ...«

تاریح، در  نهایی  کننده  تولیدتعیین  اساس  از  است  و     عبارت 
تجدید تولید زندگی واقعی. نه مارکس و نه من هیچگاه چیزی 

 [ 1] بیش ازاین را، ادعا نکرده ایم.« 
 

درحکیمی  محسن  آقای   را  خود  کارگری   که  جنبش  راستای 
 نویسد:گیرد و میمی هبه سوی این جبهه نشان ، شگفتا کهشماردمی

دلیل   به  درست  را  فویرباخ  می»مارکس،  نقد  او  فلسفی  کند، ماتریالیسم 
فویرباخ و عدم  فلسفی  ناپیگیری ماتریالیسم  بر  انگلس صرفاً  آن که  حال 
تسری آن به جامعه و تاریخ انگشت می گذارد. مارکس در نقد فویرباخ از  
این مبحث دیرپای  هستی شناختی )آنتولوژیک( در فلسفه که آیا اندیشه بر  

ان بر  ماده  یا  است  مقدم  مبحث، ماده  این  مقابل  در  و  گذرد  فرامی  دیشه 

را قرار می دهد، مقوله ای که تمایز ماده و اندیشه  (  Praxisپراکسیس )
ها وحدت بخشیده است که انگلس با  را پشت سر نهاده و درعین حال به آن 

کند و نه هستی شناسی مفهوم پراکسیس صرفاً معرفت شناسی را نقد می
هستی بحث  به  که  آنجا  تا  در   را.  انگلس  شود،  می  مربوط  شناسی 

می باقی  فویرباخ  فلسفی  ماتریالیسم  همان  نقد چهارچوب  مقابل  در  ماند. 
اندیشه و   قدیمی  است که تضاد  نکته  این  فویرباخ، که حاوی  بر  مارکس 
ماده در فلسفه حتی در ماتریالیسم فویرباخ حل نشده باقی مانده است و این 

شود، انگلس در مقاله ی فوق می یتضاد فقط در مفهوم پراکسیس حل م
این تضاد را ُخرد و خمیر کرد و بدون   نویسد فویرباخ »با یک ضربت 
این   نشاند.«  تخت  بر  دوباره  را  ماتریالیسم  درازگویی  و  تفصیل  و  طول 
رویکرد به ماتریالیسم فلسفی، از انگلس نه یک منتقد متافیزیک از زاویه  

زد. به عبارت دیگر، انگلس نیز  سای پراکسیس بلکه یک متافیزیسین می
متافیزیک خود را دارد و این که او در »آنتی دورینگ« ماتریالیسم خود  
را نه متافیزیکی بلکه »دیالکتیکی« می نامد هیچ تغییری در این واقعیت 
است،   متافیزیک  نوعی  خود  دیالکتیکی«  »ماتریالیسم  این  که  دهد  نمی 

جهان   کوشد  می  متافیزیکی  هر  چون  نظام زیرا  یک  قالب  به  را  واقعی 
فکری  فلسفی و اصول و احکام غایی  آن درآورد...« 
[2 ] 

می یادآور  حکیمی  آقای  مارکس،  به  که  نیز شویم  را  فوئرباخ 
فوئرباخ،  می»ماتریالیست«   که  زیرا  هگلنامد؛  استعدادترین  های  یستبا 
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پیشارادیکال را  ایده مطلق هگل  مردود شمرد. ،  را  آن  و  ندانست  هستی 
وی با این دریافت، مرکز اندیشه هگل »هستی تعیین کننده شعور است.«  

زاینده که  را  هگل  مطلق  ایده  فرضیه  او  ساخت.  دگرگون  هستی را  ی 
  و یا »خالق«   فویرباخ، انسان را آفریننده ایده   ت نامید.است، نوترین الهیا

. اما در همین جا ماندگار ی انسان، نه ذهن و ایده را آفرینندهدانستذهن  
  گاهزند. فویرباخ، اسارتهمین جا است که درجا می  شد. ماتریالیسم وی،

پنانسان دین  را،  از    داشت. ها  بازتابی  را  مذهب  انگلس،  و  مارکس 
مناسباتی یافتند که در تاریخ و گذر و دگرگونی مناسبات، رنگ پذیرفته و 

گردیده حاکم  مناسبات  مناسب   جامعهبه ضرورت،  یک  در  آدمیان  ی  اند. 
و نه همبسته به  مفروض، نه مجزا و مستقل و منفرد و نه همگی همسان  

  ها و منافعنند، بلکه برآمده از طبقات و الیههای هماها و خاستگاهپایگاه
ایدئولوژی اند.  ای از مناسبات اجتماعیمجموعه    متضاد و خود نمایندگان

مارکس و ی حاکم است.  حاکم نیز برآمده از مناسبات حاکم و از آن طبقه 
تنها   فلسفه  یافتند.  فلسفه  در  را  پراتیک  و  کرده  گذر  فوئرباخ  از  انگلس 

دگرگونی جهان عینی و ذهنی   از، سخن  نیست   ندموظیفه    تبیین جهان را
 . ی فلسفه و نیروی مادی فلسفهبه وسیله است

انگلس در همان نوشتار مجله هفتگی »دس فولک« به ضرورت 
 شرکت عملی در مبارزه عملی کارگران و جنبش کارگری می پردازد: 

»نشان دادن درک ماتریالیستی از حتی یک مورد تاریخی واحد، 
  ها تحقیق صبورانه است.«ست علمی که نیازمند سالریکا
یابند.  پراتیک را در نمی  -این پاسخی است به کسانی که دیالکتیک تئوری 

 گیرد که: این کار سترگ به بیان انگلس از آن جا پاسخ می
ی آن جایی  آید که در محدوده »از مقتضیات آن چنین بر می 

با داشتن انبوهی از مطالب    برای حرف مفت نیست و تنها 
ی و احاطه   -که منتقدانه مورد بررسی قرار گرفته  -تاریخی

مسئله  چنین  حل  که  آنهاست  برای  شدنی  کامل  ای 
 [ 3]گردد.«می

   
اروپا  ضرورت شرکت در مبارزه عملی، هنگامی که پرولتاریای 
شرکت  به  نیز  را  پرولتاریا  کمونیستی  و  سیاسی  سازمان  بود  برخاسته 
عملی در این کارزار طبقاتی درگیر ساخت. انگلس برای شرکت عملی به  

 توپخانه پیوست و به نبرد مسلحانه با ارتش پروس برآمدیگان کمونیستی  

file:///C:/Users/susan/Pictures/Downloads/Ideology%20Almany%209.docx%23_ftn5


121 
 

دوشادوش   انقالبی طبو  دمکراتهای  و  کمونیستها  و  کارگر  آخرین    قه  تا 
آنگاه که جنبش  توان، سنگر به سنگر در کنار کماندان آگوست جنگید و 
انگلستان   به  موانع  سرگذاردن  پشت  با  برد،  در  به  جان  و  شد  سرکوب 

تجربه و  پرداخته  تئوریک  کار  به  مارکس  کنار  در  تا  این  بازگشت   ی 
را کارگری  جنبش  از  دهند.   برهه  ارائه  جنبش  انگل  به  و   سمارکس 

به مجمع عمومی   13۵1ها را در سال شورای اتحادیه کمونیست  یخطابیه
سازمان کمونیستی پرولتاریای اروپا ارائه دادند و برنامه عمل انقالب را 
که  است  کارگری  انقالب  در  شرکت  ضرورت  همین  به  کردند.  اعالم 

تر  ی را بر اهداف تئوریک و علمی ضروری ملمارکس و انگلس اهداف ع
 دفاع می کند. . انگلس از این شرکت و گزینش،شمارندمی

عرصه  » به  نهادن  گام  در  را  ما،  حزب  محرکه  نیروی 
 داد و همین سیاسی، انقالب فوریه تشکیل می

علمی    صرفاً  اهداف  کردن  دنبال  از  را  ما  حزب  انقالب، 
 بازداشت ... 

مادی  اعمال در هر   علل  به وسیله  به ویژه همواره  مورد، 
 گردند، نه به وسیله عبارات بیانآغاز می 

اعمال    نظیر  حقوقی  و  سیاسی  عبارات  اعمال،  آن  کننده 
 سیاسی و نتایج آنها، از

 [ ۴]گیرند.«علل مادی سرچشمه می  
در ادامه همین ارزیابی تاریخی از تاریخ سازمان کمونیستی طبقه کارگر 

 دهد: ها( است که انگلس ادامه می)اتحادیه کمونیست
  

می»زمانی زندگی  منچستر  در  من  تاسف که  کمال  با  کردم 
به  تا  که  اقتصادی  که عوامل  نویسان دریافتم  تاریخ  تمام  حال 

دستکم در اند،  آنها نقشی جزیی یا اصالً نقشی قائل نبودهبرای  
باشند که این ای در جهان می شرایط نوین، قدرت تعیین کننده

اقتصادی علل تضادهای طبقاتی دوران کنونی اند؛ که عوامل 
کشورهایی   آن  )مانند در  صنعت  عظیم  رشد  سبب  به  که 

گونه به  تضادها  این  جلوهانگلستان(  روشن  شود،  میگر  ای 
آورند  احزاب سیاسی جدید، مبارزات حزبی نوین به وجود می

 [ ۵]دهد.«آمد سیمای حیات سیاسی را کامالً تغییر میو در پی
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 –آلمانی     ش در سالنامهبه نگار  18۴۴مارکس )به زودی( در سال  
ایج رسیده است. او بر این دید  نت  همین  به  نیز  وی  که  داد  نشان  فرانسوی

نیست که شرایط جامعه بورژوازی را شکل داده و     است که این حکومت
می تنظیم  را  جامعهآن  این  بلکه  را کند،  حکومت  که  است  بورژوایی  ی 

گیرد و بنابراین سیاست و  بخشد، به خدمت می  شکل داده و به آن نظم می 
تاریخ تکامل سیاسی باید در پرتو شرایط اقتصادی و تکامل تدریجی آنها 
واژگونه  صورت  به  حال  به  تا  که  آنگونه  نه  گیرند،  قرار  تحلیل  مورد 

 انجام گرفته است. 
 

تابستان  »هنگامی در  را  مارکس  من،  در    18۴۴که 
به   که  آنجایی  تا  بود  مسلم  کردم،  مالقات  تئوریک پاریس  مسایل 

با هم تطابق دارد. آن زمان را  شود، دیدگاهمربوط می یمان کامالً 
می توان سرآغار کار مشترک ما دانست. هنگامی که دوباره در 

کردیم،   18۴۵بهار   مالقات  بروکسل  در  بار  این  را  دیگر  یک 
مارکس اکنون نکات عمده را در تئوری ماتریالیستی تاریخ عمیقاً 

قرا بررسی  در  مورد  را  تئوری  ساختمان  ما  آنگاه  بود.  داده  ر 
آن   نقش  تئوری، که  این  دادیم.  قرار  آن وظیفه خود  متعدد  اجزاء 
ایجاد یک دگرگونی انقالبی در علم تاریخ بود و عمدتاً به مارکس 
داشتم(  قضیه  در  ناچیزی  بسیار  سهم  من  که  )زیرا  داشت  تعلق 

 [ ۶]شت«.برای جنبش طبقه کارگر معاصر، اهمیت شایانی دا
کارگزاری سرمایه  در  احمدی که  را   مبلغ،  بابک  است 

کتاب گذاردن  کنار  به  را  حکیمی  آقای  اما  ایدئولوژیکنه،   های 
احمدی آگاهاهی   بابک  بهبا  وی،  دروغین  آنتی   های  بازخوانی 

 خوانیم.دورینگ فرا می
 

 اندیشه«  ی »آوای زندگی در زمینه
آنتی   یا  دورینگ  یوگن  آقای  علمی  انقالب 

دکتر    ، 1878دورینگ یعنی  برهه،  آن  فیلسوف  ترین  نام  به  نقد  در 
، فیلسوف، اقتصاددان و رهبر جنبش کارگری، (1833-19۰1دورینگ، )

جوّ  و  کارگری  جنبش  بر  دورینگ  که  یافت  انتشار  ضرورت   زمانی 
دیدگاه  برابر  در  دورینگ،  بود.  شده  کاریسما  برهه،  آن  آلمان   مبارزاتی 

   های پرشوری داشت به گونه ای کهسوسیالیسم علمی و مارکس سخنرانی
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را وی  کارگران،  حتا  و  اندیشه«   دانشجویان  زمینه  در  زندگی  »آوای 
نامیدند. او مبارزه سیاسی و عمل و خشونت را تبلیغ و مبارزه طبقاتی می

)پدر رویزیونیسم( و یوهان موست، د. ادوارد برنشتاین  کررا نکوهش می
انگلس،  دورینگ  آنتی  برابر  در  دورینگ،  شاگردان  میان  از 

سوسیال  ترینخشمگین حزب  کنگره  در  بودند.  نیز ها  آلمان  دمکرات 
هایش در نقد دورینگ، در ارگان تئوریک انگلس را به سبب سلسله نوشته

پیش( حزب پیوست  )به  در  نوشتار  ادامه  سرانجام،  گرفتند.  حمله  زیر 
جنبش  در  دورینگ  آنتی  اهمیت  یافت.  چاپ  اجازه  مرکزی  ارگان 

دانسته مانیفست کمونیست،  و  کاپیتال  را مکمل  ای  شتهاند. نوسوسیالیتسی 
حتی یک فصل آن به دست مارکس نوشته شد     که به پیشنهاد و همکاری

های فرانسوی،  با نظارت مارکس، به پیشنهاد کمونیست  188۰و در سال  
تنظیم کرد و برای نخسیتن بار     »سوسیالیسم از تخیل تا علم« را انگلس

ایده از  بسیاری  شد.  ترجمه  فرانسوی  در به  سپس  دورینگ،  آنتی  های 
نیز و  طبیعت«  »دیالکتیک  نام  به  جداگانه  در     کتابی  قهر  »نقش  کتاب 

رسی چاپ  به  ضرورت  د.دنتاریخ«،  به  و  مارکس  پیشنهاد  مبارزه     به 
سال   در  انگلس  که  است  خانواده،    187۴طبقاتی  مالکیت  خاستگاه 

 را می نویسد.  [7]خصوصی و حکومت
  
  سازیم:المربه انگلس بازمی گردیم تا اتهام احمدی و حکمیی را ب 
دیالکتیکی کرد؛   آنرا  و  متافیزیم رها ساخت  از  را  تاریخ  »هگل، درک 

آخرین   از  ایدآلیسم  بدینگونه  بود،  ایدآلیستی  اساساً  او  تاریخی  درک  ولی 
خود تاریخ  -پناهنگاه  مفهوم   -مفهوم  یک  اکنون  شد؛  رانده  بیرون 

ماتریالیستی تاریخ ارائه شده، و راه برای تبیین آگاهی انسان توسط هستی  
  شده   یافته  -او  آگاهی  وسیله   به   انسان  هستی  تبیین  گذشته،  مانند  نه   و  –او  
 [ 8]«.بود

 انگلس و مارکس: یدر فلسفه 
  

بلکه  نقطه»اصول،   نبوده،  بررسی  حرکت  ی 
تاریخ  نتیجه و  طبیعت  مورد  در  آنها  هستند؛  آن  نهایی  ی 

نمی اعمال  آنها  انسان  از  بلکه  میشوند،  این تجرید  شوند؛ 
وفق  اصول  این  با  که  نیست  بشریت  قلمرو  و  طبیعت 

یاید، بلکه اصول، تنها تا آنجا معتبر هستند که در انطباق  می
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تاریخ و  طبیعت  از با  ماتریالیستی  درک  تنها  این  اند. 
 [ 9]موضوع است و مفهوم عکس آن از آقای دورینگ«.

جای    به  را  دورینگ  آنتی  اگر  راستی،  به  شاید  حکیمی!  آقای 
جایگاه جنبش   برای فهمکتاب »مارکس و سیاست مدرن« ب. احمدی را  

می سوسیالیستی  و  میکارگری  در  برخالف خواند،  انگلس  که  یافت 
این  هایاتهام جمله  از  معرفت وی  پراکسیس صرفاً  مفهوم  با  »انگلس  که 

را.« شناسی  هستی  نه  و  کند  می  نقد  را  بیش    شناسی  بیهوده  اتهام  یک 
 نیست. 

  
 انگلس، چنین می نویسد: 

، هرچند که هستی  »وحدت جهان عبارت از هستی آن نیست
که   است  مسلم  زیرا  است؛  آن  وحدت  شرط  پیش  یک  آن 

باشد،   باید  وحدت  جهان  باشد...  واحد  بتواند  اینکه  از  پش 
این نه به وسیله   واقعی جهان عبارت از مادیت آن است و 

 دراز مدتچند عبارت تردستانه، بلکه به وسیله یک تکامل  
 [ 1۰] اثبات شده است.«  و پر زحمت و علوم طبیعی

  
  از   های انگلس است به همه آنانی که وی را  این تنها یکی از بسیار پاسخ

( یا هستی شناسی، به دور و فوئرباخیست می نامند Ontology) اُنتولوژی
 د:ننویس و چنین می 

به بحث هستی شناسی مربوط می آنجا که  در »تا  انگلس  شود، 
 ماند.«چهارچوب همان ماتریالیسم فلسفی فویرباخ باقی می

است.   شناسه  سه  دارای  دستکم  متافیزیکی  دریافت  که  شد  یادآور  باید 
نامید،  نمی متافیزیسین  را  انگلس  محور، توان  سه  این  در  که  آن  بدون 

 اثبات نکرد:انحراف وی را  
 
متافیزیکی    1 طبقاتی  درک  غیر  مناسباتو  تبیین  روند    تولیدی  در  و 

 تاریخی جامعه.
 . پراتیک  –فهم غیردیالکتیکی تئوری  -2
 ها و روابط بین آنها.دیالکتیکی از پدیدهماتریالیستی و غیر  فهم غیر -3
و    پرداز  نظریه  خود  انگلس  محور،  سه  این  کجای  فلسفه  فهمدر  پرداز 

 ماتریالیسم دیالکتیک نبوده است! 
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ها و دانش مبارزه طبقاتی و فلسفی مشترک جدا از تمامی اندیشه
مارکس و انگلس از نخستین دیدار در کلن و دفتر روزنامه راین، و سپس 

آلمانی، ایدئولوژی  نقد  در  شدن  یگانه  و  پاریس  در  شدن  تنظیم    همراه 
دورینگ   آنتی  تا  خانوادهمانیفست،  خاستگاه  اقتصادی     و  نقد  تا  و... 

سال مبارزه عملی و نظری مشترک    ۴۰سیاسی و مجلد نخست سرمایه و  
دوشادوش مارکس، جای شگفتی دارد که چنین انحرافات عظیمی در این  
پیرو   نظامی  حوزوی/  مدرس  نیافت!  در  هرگز  مارکس  را  محور  سه 

انحرافی    استاد پبرو، گوشهوالیت فقیه در ایران دریافت. و حکیمی به این  
هوادار     دریغ که چون مرید وی هنوز خود را و نقدی نمی بابد و ندید و  
 طبقه کارگر ایران می داند! 

باکونین،  با  وی  برخوردهای  در  مارکس  منش  از  که  آنجا  تا 
زمینه این  در  مارکس  که  پیداست  ووو  السال  فوئرباخ،  ها پرودن، 

با   سازشی  و  گذشت  قدرت  کوچکترین  و  هوشمندی  از  نداشت،  هیچکس 
دور است که تئوری و پراتیک انگلس را  دریافت و نبوغ مارکس نیز به

زاویه   در از  گسست  و  راه  بودن  جدا  مارکس،  سوی    نیابد.  از  مخالف 
ن در  را  این  میانگلس  شما،  « جداسری» یافت!  پندار  در   به  نبایستی  آیا 

دیگرکمونی و  مارکس  برای  بیانی  یا  و  آشکار  ستنمود  برهه  آن  های 
کار می سال  چهل  و  گفتارها  و  نوشتارها  و  نظریه  و  پراتیک  آیا  شد؟ 

مشترک برای این شناخت بسنده نبود؟! آیا گذشت افزون بر یک سده و نیم 
کروبی   هللا  آیت  پیرو  احمدی  بابک  تا  بود  خاتمی    الزم  مدرس و  و 

 اش کند!های ماشین سرکوب، کشفدانشگاه
ر والیت ما، برای هر اتهام، هیچ ادله و سند و فرایند از آنجا که د

ها  اش الزم نیست، پس، اتهامدادخواهی، حتا در سطح متعارف بورژوایی
انگلس  فلسفه رهایی بخش کمونیسم،  علیه مارکس و  رگبار می    به سوی 

 شوند.
ی یازدهم در باره در اینجا اگر تنها وفاداری انگلس به تز یا نهاده

نو برهان  فوئرباخ،  را  انگلس  پرانتزی  میان  ویرایش  و  مارکس  شته 
که آنجا  در  به  بگیریم،  را  جهان  تنها  تعبیر  شیوه»فیلسوفان  گوناگون  های 

آیا این تز، تبیین  اند. مسأله اّما بر سر دگرگون کردن جهان است.«، کرده
ماتریالیستی جهان، شناخت ماتریالیستی و رابطه ی دیالکتیکی پراتیک و  

تنها و تنها اگر به همین یک برهان در     رساند!؟ا به اثبات نمیتئوری ر
ها در بسیار نوشتارها، بسنده کنیم که انگلس با یافتن  میان بیشمار برهان
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سان تنها ، "پراتیک" را به188۶و اعالم همین تز در سال   دوباره و بیان
( شناسی  شناخت  تئوری  در  شناخت  حقیقت،  (  epistemologyمعیار 

رابطهدگر تبیین  و  ذهنیت(  گونی  و  عینیت  سوژه)  و  ابژه  دیالکتیکی  ی 
 دهد؟! بازتاب نمی

   
در   نهایی  کننده  تعیین  عامل  تاریخ،  از  مادی  درک  اساس  »بر 

نه    تاریح، واقعی.  زندگی  تولید  تجدید  و  اساس  از  است  عبارت 
ایم.   نکرده  ادعا  را،  ازاین  بیش  چیزی  هیچگاه  من  نه  و  مارکس 
عامل  بگوید،  و  داده  تغییر  را  مطلب  این  کسی  اگر  بنابراین 
و   معنی  بی  بیان  یک  به  را  موضوع  است،  عامل  تنها  اقتصادی 

 مجرد و مسخره تبدیل کرده است..... 
مارکس و من به خاطر اینکه افراد جوان گاهی تاکید بیشتری 

اندازه ی اقتصادی می گذارند، تا  از آنچه الزم است بر روی جنبه
مان بر روی اصل  ای مقصریم. ما مجبور بودیم در برابر مخالفین

 همین سبب، وقت و یم. بهکنشد تاکید  عمده که از طرف آنان نفی می
آوردیم که تاکید الزم را بر روی عوامل چندانی به دست نمی  مجال

از   بخشی  دادن  نشان  موقعیت  که  زمانی  ولی  بگذاریم.  دیگر  مهم 
می  فرا  موقعیت  رتاریخ  عمل،  در  تئوری  بردن  کار  به  یعنی  سد 

می   که فرق  هرچند  نبود.  مجاز  اشتباهی  هیچگونه  دیگر  و  کرد 
می اتفاق  بسیار  یک متاسفانه  مهم  اصول  جذب  مجرد  به  که  افتاد 

تئوری جدید، حتی بعضی اوقات به طور نادرست، بعضی ها فکر  
دردسرمی هیچ  بدون  و  کرده  درک  آنرا  کامالً  که  به کنند  قادر  ی 

 کار بردن آن هستند. 
نمی »مارکسیستمن  از  بسیاری  عیب توانم  این  از  را  اخیر  های« 

آورترین آثار در این ربع )قرن( به وجود آورده  معاف دارم. زیرا که شگفت
 [ 11]اند...« شده
  

محسن   آقای  آن  حاینک  که  کنند  فکر  که  است  مجال  را  کیمی 
تئوری« نکرده  »اصول مهم  به خودآموزی کافی  اند،را درک  است کمی 

تا آن هنگام نابینا است    به بیان فلسفه پرولتاریا، ضرورت تنهابازگردند.  
فهمیده نشود انقالبی را درک نکرد، ضرورت    .که  ماتریالیسم کهن عمل 

را نفهمید؛ این ماتریالیسم بنابراین نابینا بود، دیالکتیک آزادی و ضرورت  
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اجتماعی    را هستی  محصول  اجتماعی  آگاهی  مارکس.  بیان  به  نفهمید. 
 است.

ایده تخریب  از  را  دیالکتیک  مارکس  همراه  به  و  انگلس،  هگلی  آلیسم 
ای و  دانش دگماتیسم  این  با  و  داد.  نجات  فوئرباخی  و  آلمانی  دئولوژی 

 مبارزه طبقاتی را در فهم مادی طبیعت به کار بستند. به بیان انگلس:
»وحدت جهان در هستی آن نیست... وحدت واقعی جهان، 
به   ها،  انسان  اجتماعی  »شعور  و  است..«  آن  مادیّت  در 

 گردد.«اشان امکان پذیر میوسیله وجود مادی
ی آزمایش دیالکتیک است، به این بیان که، طبیعت بوته            

می  را  دیالکتیک  طبیعی  علوم  که  آزمایشگاه  یعنی  این  در  توان 
روند طبیعت فرایندی دیالکتیکی است. به   طبیعی  طبیعت شناخت.

گواهی لنین، آنتی دورینگ را مارکس پیش از انتشار خوانده بود 
 کرده بود.و دست نویس را بازنگری 

به    آنان  که  اثری  تنها  و  انگلس  و  مارکس  همفکری  آفریده  که  »اثری 
 [ 12]های مارکس پرداختند.«مند ایدهمعرفی کمابیش نظام

 گارش کردهمارکس خود به نوشتن بخشی که ن  در پیشگفتاری بر این اثر،
 اشاره دارد. 

  
 بابک  با این هم آشکارگی، اما آقای حکیمی در ادامه همان باور 

 احمدی است: 
که   است  جزئی  سه  از  نخست  جزء   تنها  دیالکتیکی«  »ماتریالیسم  اما 
آن  از  را  خود  ایدئولوژی  یا  فکری  نظام  دورینگ«  »آنتی  در  ها انگلس 

ی که او آن را »مارکسیسم« یا »جهان بینی مارکسیستی«  سازد، نظاممی
عبارت  نظام  این  دیگر  جزء   دو  نامد.  سیاسی  می  اقتصاد  نقد  از  اند 

بورژوایی و »سوسیالیسم علمی« )در مقابل سوسیالیسم یوتوپیایی و دیگر  
« سوسیالیسم(. لنین بعدها در مقاله ی »سه منبع و  شکل های »غیرعلمی 

به این نظام فکری شکل ُشسته ُرفته تری بخشید و   سه جزء مارکسیسم«
در آثار دیگر  خود از آن به عنوان »ایدئولوژی پرولتاریا« یاد کرد. البته  
لنین تنها نظریه پرداز »مارکسیست« نیست که از نظام ساخته و پرداخته  
نیز   پلخانُف  داد.« کائوتسکی و  آن را گسترش  استقبال کرد و  انگلس  ی 

سترش »جهان بینی مارکسیستی« نقش مهم و تعیین کننده در پرورش و گ
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ای داشتند، به طوری که ایدئولوژی »مارکسیسم« را می توان محصول  
پراکسیس هر چهار تن  آنان دانست«
[13 ] 

  
محسن    دورینگ، آقای  آنتی  کجای  که  دهد  نمی  نشان  حکیمی 

این »نظام فکری« خود را »ایدئولوژی« می  آنکه انگلس،  فراتر  نامد و 
دیدیم    کجا آن را »مارکسیسم« یا »جهان بینی مارکسیستی« می شمارد؟

آنجا که ناچار به کاربرد »مارکسیسم« می شد آنرا درون   که انگلس در 
نشانه یعنی  اصطالحب»ی  »«  از   گذارد.می  «ه  سیاسی  اقتصاد  نقد  آیا 

سوسیالیسم   جای  به  علمی  سوسیالیسم  تبیین  و  انگلس  و  مارکس  سوی 
عرصه  سه  دیالکتیک،  ماتریالیسم  تبیین  نیز  و  و تخیلی  اساسی  ی 

استراتژیک مناسبات حاکم، تبیین هستی و ماتریالیستی تاریخ، جرم، ناروا  
برداش و  تعریف  است؟  نادرست  یا  آن   و  است،  احمدی روشن  تبیین  و  ت 

 شما چیست آقای حکیمی؟ 
برای محکوم ساختن انگلس، با اتهام های ساختگی و رونوشت گرفته از 
بابک احمدی، باید نخست، این زمینه را چید، تا سپس حکم نهایی را علیه  

 این اندیشه ورز کمونیست صادر کرد: 
ان  »کائوتسکی و پلخانُف نیز در پرورش و گسترش »جه

داشتند،  ای  کننده  تعیین  و  مهم  نقش  مارکسیستی«  بینی 
میبه را  »مارکسیسم«  ایدئولوژی  که  توان طوری 

محصول پراکسیس هر چهار تن  آنان دانست«
[1۴ ] 

 نفی کمونیسم مارکس و انگلس نوشته بود:بابک احمدی در 
پایه سنگ  انگلس  دورینگ  رسمی »آنتی  برداشت  ی 

های آموزشی مارکسیسم محسوب می شد... بل حتی  کتاب
مارکس مطالعه دشوار  های  نوشته  دیگر  و  سرمایه  ی 

 [ 1۵ ]استوار به تفسیرهای انگلس است.«
اتهام ایراد  نظامنامه تمامی  از  انگلس«  زادروز  »بهانه  به  حکیمی  های 

سپاه،  و  حوزه  می بابک    استاد  الهام  دوستگیرد  احمدی  به    نیز   خود  ان و 
حکیمیمحسن  د،  کنمیسرایت   حکم  احمدی،  سازس  زمینه  با     حکیمی، 

 شود: صادر می 
می را  »مارکسیسم«  تن   »ایدئولوژی  چهار  هر  پراکسیس  محصول  توان 

 آنان دانست«! 
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اتهامسال  اما  انگلس، این  به  پیش  و  هایها  داده   سخیف  پاسخ  بورژوایی 
  بود:
 

وسیله  به  آگاهانه  راستی،  به  که  است  فراشدی  ی »ایدئولوژی 
اندیشمند پیش می است و اشتباه ی ناررود، اما گونهشخصی به اصطالح 

راند برخود او ناشناخته آگاهی است، نیروی راستینی که او را به پیش می
میان  در  ایدئولوژیک  فراشد  دیگر  ساده  خیلی  گرنه،  و  راند،  می 

 [ 1۶]نبود.«
  

از  برآمده  است،  اجتماعی  آگاهی  مارکس،  دید  به  ایدئولوژی، 
هستی اجتماعی و پیوند خورده با منافع طبقه حاکم. مدافع مناسبات حاکم. 
انگلس،   و  مارکس  آنچه  واژگون.  جهان  ازاین  واژگونه  دروغین،  آگاهی 
نقدش کردند، از جمله پیش از هر چیز، ایدئولوژی بود و آنچه که بنیان 

فلسفه ای که    -پیشین نبود   هایفلسفه بود. فلسفه ای که مانند فلسفهگذاردند،  
برابرنهاد   تز  در  استیا  مانده  جاودان  فوئرباخ  تزهای  باره  در   -یازدهم 

پدیده    در  دیالکتیک  طبیعت،  دیالکتیک  کتاب  در  سه  انگلس،  در  را  ها 
 کند: تغییر، تاثیر و نفی، فرموله مي محور  

 کیفی. تغییر کمی به  -1
 تأثیر متقابل اضداد.  -2
 نفی در نفی. -3

کلّی  و  ترین  عام  را  محور  سه  این  قوانینو  و   ترین  مادی 
میدرشمطبیعت    دیالکتیکی و  شوده  دونگ  مائوتسه  و  استالین  این   .

فرمول  دیدگاه،  این  در  دستکاری  با  که  بودند  را  همراهانشان  خود  های 
دلخواه   »سوسیالیسم«  طراحی  برای  ولگاریزه  خویش  به  مائو  کردند. 

زد، دست  فلسفه  مائوئیستی ساخت  کردن  ایدئولوژی  آن  در    از  را  فلسفه 
کاسه  در  و  اضداد«  »وحدت  در  رساله«  روستاییان  »چهار  برنج  های 

حاکم   را  ایدئولوژی  و  شد  کاریسما  چینی  کنفوسیوس  ردای  با  و  گنجانید 
با   خوجه  انور  و  شد  ساخته  آن  از  جهان«  سه  از  ساخت،»تز  الهام 

»سوسیالیزه«   را  آلبانی  کمیته   .کردصدرمائو،  برپایی  با  استالین،  و 
نابودی و  ازقدرت سیاسی، درپی  مرکزی و برکناری کامل طبقه کارگر 

درصد کادرهای رهبری جنبش سوسیالیستی جهان تا    8۰حذف افزون بر  
آقای   رفع کرد.  و  نفی  خود  شیوه ی  به  را  تضادها  توانست  می  که  آنجا 
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را رهبر و ایدئولوگ این   ، ویانگلسدر زاد روز  حکیمی اینک  سن  مح
کمونیستی   فلسفه  و  کمونیسم  به  ربطان  احمدی،  میبی  بابک  و  شمارد 

 و محسن حکیمی تا اطالع بعدی انگلس را.  .امارکس و انگلس ر
 

می  آوا  هم  هانت«  »تریسترام  با  انگلس  جای  به  حکیمی  آقای 
هانت تریسترام  سال  [17]شود.  زاده  مفسر197۴ ،  بی   خبرگزاری    ،  بی 

نماینده حزب کارگر،   ابزرور   نویسنده روزنامهسی، عضو و  گاردین و 
»بز   را  انگلس  که  کتاب،  دهها  نویسنده  و  دانشگاه  استاد  انگلستان، 

»جنایات    داند کهیکی در برابر همه و از جمله »مجرمی« می   فراری« 
کشور   شوروی کمونیسم  و  چین  بنیاد    آسیایی   هایپیشین«  او  از 
 اند.گرفته

نویسد: »انگلس خورجین افراط  جهانی می  این کارگزار اتاق فکر سرمایه 
 گرایی مارکسیسم ایدئولوژیک سده بیستم را برجای گذاشت.«

پامنبری   احمدی  است   بابک  موعظه  بازتاب  این  ایران  در   تا 
می   دهد. واگویه  را  همان  درست  حکیمی،  محسن  تبلیغات کنچرا  و  د 

»کمیتۀ  نام  زیر  هم  آن  و  نشانیده  خود  نوشتار  تارک  بر  را  بورژوازی 
و چرا سازمانیابی و یا کمک به   ؟!هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری«

مداخله  و  مشارکت  با  و  میایجاد...  رقیب  کارگران  خودپوی  شود!؟ ی 
 اند که نیاز به مجال دیگری دارند.  هاییپرسش

پایان،    بازگویی،  در  از  نیاز  که  بی  است  اشاره  به  دهی،  الزم  تشکل 
پرولتری غیر  خرده  ،بینشی  روشنفکر  گرایانه  نیابتی    و  بورژوایی اراده 

دهی   .است تشکل  که  همین  باال،  هاست  تا  از  را  سرمایه  و  کار  بازتولید 
دروازه  همچنان  و  بوده  ساز  سبب  همان کنون،  بر  سرمایه  مناسبات  ی 

 چرخد. نیروی کار می  ی استثمارپاشنه
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 ها و منابع زیرنویس 

 .189۰سپتامبر  22-21انگلس به ژوزف بلوک لندن    نامه  [1]
 محسن حکیمی، همان منبع.  [2]
یک،فرانتس 3]  نوشتار  مارکس  کارل  سیاسی«،  اقتصاد  »نقد  انگلس،   ]

»بررسی«،   سال  دانکر،  آلمانی،  .  18۵9برلن  نامه  )هفته  فولک  داس 
 . 18۵9اوت   ، ششم1۴در لندن(، شماره   منتشره

فرانتس   [ انگلس، »نقد اقتصاد سیاسی«، کارل مارکس نوشتار یک،۴]  
»بررسی«،   سال  دانکر،  آلمانی،  .  18۵9برلن  نامه  )هفته  فولک  داس 

منظور انگلس، انقالب .  18۵9اوت     ، ششم1۴در لندن(، شماره     منتشره
 است،  ۴9-18۴8

 منبع باال. [ انگلس، همان ۵] 
 ها. تاریخ اتحادیه کمونیست انگلس،  [۶]

  ]7[The Origin of the Family, Private Property and the State 

ترجمه گروه    انگلس، آنتی دورینگ، انقالب آقای دورینگ در علم.  [8]
 . 13۵7دفتر نخست،   اتحاد کمونیستی،

 همان منبع.  انگلس،  [9]
 انگلس، همان منبع.  [1۰]
 . 189۰سپتامبر  22-21ف بلوک لندن انگلس به ژوز  نامه  [11]
نظریه  [12] دریپر،  مارکس،هال  انقالب  حسن    ی  ترجمه  مرکز،  نشر 

     تهران . 1382شمس آوری، 
 محسن حکیمی، همان منبع.  [13]
 همان منبع.  [1۴]
 . 3۰9-1۰بابک احمدی، مارکس و سیاست مدرن، ص ص   [1۵]
 . 1893ژوییه  1۴نامه به فرانتس مرینگ،   انگس  [1۶]

[17]  Tristram Hunt 

 ماهیت حاکمیت شورائیدرآمدی بر پیش

زمینه تمامی  در  بشری  آگاهی  و  دانش  پیشرفت  بهبا  و  بازتر ها  آن  پیرو 
ویژه در پی فروپاشی سوسیالیسم حکومتی در بلوك شرق شدن افق دید به 

از علت شدن برخی  آشكارتر  با  در روسیه، و  اكتبر  انقالب  های شكست 
بهبه سوسیالیسم  مدعیان  از  شماری  بهاجبار  ویا  ضرورت  بازنگری 

نموده  دوبارةبازنگری   روی  سیاسی  حتی  مفاهیم  واقعیت  این  اند. 
بهدگماتیست را  سنتی  فرمول  های  پایهتكرار  مفاهیم  از  برخی  ای وار 
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پیش. مفهوم خودی خود گامی است به ماركسیسم ناچار ساخته است. این به 
كه این  حاكمیت شورائی یا حکومت تراز كمون، از آن جمله مفاهیمی است

سطح در  زینت  روزها  محتوا،  نه  و  ارگانشعار  چنین  یا بخش  و  ها 
 هائی گردیده است. نوشته

 سازمان سیاسی حاكمیت پرولتری:
ـ پرولتاریا در انقالب خود و پس از سرنگونی حکومت بورژوازی،  1

آنچنان ابزار و ساختار سیاسی نیازمند برای اداره امور كل جامعه، به 
 را بازتولید نماید.كه حکومت، نتواند بار دیگر خود است
 ـ دیالكتیك  طبقه ـ حکومت بر آن است كه، حکومت نهادی است طبقاتی. 3
درتحلیل نهائی،   (1)مثابه تجلی موهوم یا خیالی منافع عمومیـ حکومت به2

 . برای  سیادت و اقتدار  چیزی نیست جز نهادی طبقاتی
 خواهد داشت.ناگزیر بازتولید حکومت، بازتولید طبقه را درپی ـ به ۴

 
 برداشت ماركسیستی از كمون پاریس:بنا به

ـ پرولتاریا باید در یك انقالب پیروزمند، ماشین حکومتی كهنه را نابود 
 كند.

  وسیله میلیس مسلح و با خودگردانیـ ارتش، پلیس و كارمندان باید به
های كارگركه دارای نمایندگان مسئول، قابل كنترل و ای تودهتوده

 گردند. جابجاباشند؛ ی میبركنار
ـ كمون نباید یك اداره پارلمانتاریستی، بلكه اداره عامل، مقنن و مجری 

 باشد. 

به حکومت  دیگر  حکومت،  بستری این  بلكه  نیست،  كلمه  خاص  معنای 
انسانی هرچه  پیشبرد  برای  اصولی  و  منطقی  آگاهانهاست  و  محو  تر  تر  

گیری از انگی انسان. برای پیشطبقات، لغو امتیازات طبقاتی و ازخودبیگ 
ـ بازتولید  حکومت سرنگون شده، باید با آغاز از كمونیسم شورائی بر نه

جامعه كمونیستی پای فشرد.  كه گذاری است بهحکومت یا حکومت كمون
سرمایه جامعه  بین  سوسیالیسم،  تحقق  روندی برای  كمونیستی  و  داری 
این گذار با یك گذار سیاسی دگرگون كننده و گذاری پیوسته وجود دارد.  

حاكمیت    همراستاست همانا  یا  پرولتاریا،  سیاسی  حكومت  آن  در  كه 
از  پس  انگلس  نیست.  پرولتاریا  انقالبی  دیكتاتوری  جز  چیزی  شورائی، 

 مرگ ماركس در پیشگفتار جنگ داخلی فرانسه نوشت:
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به دیكتاتوری  شما  واژه  آقایان،  خوب  آورد.  وارد  شوك  آلمان  اراذل 
این می ببینید،  را  پاریس  كمون  چیست؟  دیكتاتوری  این  بدانیدكه  خواهید 

 دیكتاتوری پرولتاریاست. 

 با برداشت از مانیفست: 
یافته با حاكمیت سیاسی خویش، تمام سرمایه كارگر  سازمانطبقه

می بیرون  بورژوازی  چنگال  از  را  تولید  ابزار  دیگر  قدرت  و  و  آورد 
پرولتاریائ اختیار  در  را  بهیسیاسی  طبقة كه  یافته   عنوان  سازمان  حاكم 

قدرت، حکومت حزب    است، متمركز خواهد نمود، این سازمان سیاسی 
حکومت با  و  تجربه  نیست  پرولتری  حکومت  نام  زیر  كه  تاكنونی  های 

شود؛ بلكه سازمانی است شورائی و جایگزین حکومت  اند، تداعی نمیشده
 بورژوائی.

گرا نیست بورژوائی، تثبیت  حاكمیت شورائی، برخالف حکومت
و در سیری ذوب شونده درحال دگرگونی است. یعنی از همان بدو پیدایش 

به گام  میخویش  را  خود  نفی  قدرت   گام  سیاسی  سازمان  این  آغازد. 
سازمان طبقه از  تودهكارگر  سیاسی  متحد های  زحمتكشان  و  كارگران  ای 
میطبقه بنیاد  امور  كارگر  پیشبرد  برای  و  زوال  گیرد  برای  و  جامعه 

 یابد.خویش سازمان میخویشتن

سازمان و  بهوقوع  )یا  ساختاری  چنین  قدرت یابی  دیگر:  بیان 
طبقه نهسیاسی  اما  مدعیان  كارگر(؛  از  بسیاری  بلكه  بورژوازی،  تنها 

های راست و چپ سوسیالیسم را كه در واقع چیزی جز سوسیال دموكرات
 افكند. هراس میوطنی نیستند، به

سآنانی از  الگوبرداری  با  سوسیالیسم  نام  زیر  )مانند: كه  سنتی  اختارهای 
و   هرمی  ساختارهای  دیگر  و  دبیركل  رهبر،  برگماری  مركزی،  كمیته 
كمیته  حاكمیت  واقع  )در  حزبی  حاكمیت  برقراری  پندار   در  فقاهتی( 

طبقه و  برجامعه  حكومت  و  بهمركزی(  هستند؛  جوامعی كارگر  در  ویژه 
سرمایه استبداد  تداوم  ایران،  شرقمانند  نوع  ـ  حکومتی  در  داری  را  ـ  ی 

غربی نوع   برگردان  كه  دارند؛  بوروكراسی خیال  تداوم  همان  اش 
 بورژوائی است.

چنگ  در  برای  و  برجامعه  فرمانروائی  برای  طبقاتی  جامعه 
دارائی  و  تولید  بر  حاكمیت  و  تولید  حکومت  گرفتن  نیازمند  جامعه،  های 

است.است؛ حکومتی الزامی  بورژوازی  كل  امور  جمعی  اداره  برای   كه 
این  جامعه سوسیالیستی وظیفه است.  قانونمندی طبقاتی  این  دگرگونی  دار 
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بازتولید و بازسازی    از واژگونی نباید اجازه، مجال و زمینةحکومت پس
خودگردان    سیاسی  سازمان  حکومت،  جایگزین  ساختار   باشد.  داشته 

های زیر است ـ  تولیدكنندگان یا حکومت كمون ـ كمونی كه دارای ویژگی
 باشد:می

پس با  چون  كمون  همانا  جامعه،  ازسوی  حکومتی  قهر  گرفتن 
زندة  است   قدرت  قهری  جایگزین  و  است  فرودست  خویش  را  جامعه  كه 

گرفتن قهر حکومتی از سوی  كرده و پست نگه داشته است؛ كمون، بازپس
جای قهر سازمانیافته برای اعمال فشار و  است، و به   های مردمخود توده

گونه این حکومت بناچار همان  (3)آفریند.خویش را می  ویژةسركوب، قهر  
تسلیم   تولیدكنندكان  برابر خودگردانی  در  باید  دارد،  پافشاری  ماركس  كه 

گذار لغو طبقات و محو این ساختار انقالب مداوم پرولتاریا یا پایه (۴)شود. 
می در حکومت  ساختار،  و  شكل  هر  در  بورژوائی،  حکومت  باشد. 
مدنیدموكراتیك و  جوامع ترین  در  حکومت  است.  استبدادی  آن،  ترین 
طبقه  سرمایه سازماندهی  و  سیاسی  قهری،  ابزار  جز  نیست  چیزی  داری 

و  منافع  بیمه  و  حاكمیت سرمایه  و  منافع  برای تضمین  تالش  و  بورژوا 
 های اعضای خود، دربرابر طبقه استثمار شونده. خواست

 
 پارلمان یا شورا: 

طبقهسازمان   سیاسی  حاكمیت  نماینده   كارگر،شورائی 
خواستخواست نماینده  پارلمان  و  بوده  پرولتاریا  بورژوازی،  های  های 

 حقوق طبقاتی خویش است.خرده بورژوازی و كارگران نا آكاه به
درنگ  پرولتاریا ساختار سیاسی كمون را یگانه راه برای درهم شكستن بی
ارزیابی می  از  كند؛ و  دستگاه بوروكراتیك، نظامی و حقوقی بورژوازی 

به   راه بخشیدن  گستردهمادیت  تحقق   امكان   رهیافت  ارزیابی خویش،  ترین 
 آورد. دست میآزادی را برای اكثریت اهالی بهبه

یندگان اكثریت اهالی )یعنی تولیدكنندگان( را  سازمان كمون، نما
كه مجلس مؤسسان نمایندگان  خواند؛ در صورتیبرای اداره امور فرا می 

 همه طبقات را.
پرولتاریا؛ و   و شورایی  ی خودگردانی اتوریتهنمای حکومت نخست،  چهره

بورژوائی استبداد  دومی،  ها  حکومت  حزب  حاکمیت  زیر است  و  كه 
د پنهان میپوشش زرورق   ماندگی  موكراسی  شود. مجلس مؤسسان عقب 
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خرده  و  به   كارگران  را  میبوژوازی  یا نمایش  كاركرد  شورا  اما  گذارد؛ 
 دهد. خودگاهی پرولتاریا را نشان می
به مؤسسان  میمجلس  یاری  حکومت  حیات  برای تجدید  رساند؛ 
ی قدرت  هاگردد؛ و در تثبیت و ماندگاری پایهتدارك و تداوم آن برپا می

می درحالیبورژوازی  زوال كوشد.  جز  كاربردی  كمونی  سازمان  كه 
 كار ندارد.   حکومت و آزادی
كارگرانی  مؤسسه  ،پارلمان و  است  مجلسی  پیوسته  چنین  كه 

می پشتبازتولید  را  درحالی شوند  دارد؛  قدرت  سر  سیاسی  شورای  كه 
خویش   آگاهیتولیدكنندگان، پرولتاریائی را در پیشاروی دارد كه در خود

كارگر، ی  نفی بازتولید خود، طبقه و حکومت رسیده است تكامل طبقهبه
است پرولتاریائی  طبقهفراروئی  ازجمله  از  ی  كه  هرشكلی  كارگر، 

حکومت، قدرت سیاسی و تضاد طبقاتی و وجود طبقات و تمامی امتیازات  
 برد.طبقاتی را از بین می

تكامل    طبقه جریان  در  به كارگر  خویش،  جامعه  تاریخی  جای 
داشت خواهد  برپا  اجتماعی  آنچنان  بورژوائی  و  كهنه  طبقات  وجود  كه 

را غیرممكن می آنها  و دیگر هیچ تقابل  قدرت حاكمةسازد؛  سیاسی    گونه 
سیاسی به حاكمه  قدرت  همانا  زیرا  داشت؛  نخواهد  كلمه وجود  این  معنی 

   (۵)ائی است.مظهر رسمی تقابل طبقات در درون جامعه بورژو

تبدیل   انقالب پرولتری،  از مانیفست، نخستین گام  بنابه برداشت 
 دموكراسی )یعنییا تسخیر  كف آوردن  مقام طبقه حاكمه و بهپرولتاریا به

به  انحالل پرولتاریا حکومت(،  دیكتاتوری  است.  آن  رفع  و  نفی  قصد 
برداشت قهر و سركوب  برخالف  با  تاكنونی،  تبلیغات  و  ابتر  تداعی های 

اش، حاكمیت كه در سازمان یافتگی و خردمندیشود؛ بلكه پرولتاریائینمی
می تسخیر  بهرا  را  دموكراسی  و  برخالف گونهكند  )یعنی  انسانی  ای 

نشاند،  نفی و اثباتی فرارونده می  دموكراسی( به  یهساالرانسرمایه  یهشیو
گرفته و با سپردن صاحبان سرمایه بازپس    تمامی وسایل تولید را از طبقة 

به  سلب  آن  از  خصوصی  مالكیت  لغو  با  یعنی  شوراها،  سازمان  دست 
تولید و حتی   تمامی وسایل  نمودن  اجتماعی  با  و  پیشین،  كنندگان  مالكیت 

انسانی اجتماعی  افزودن برحجم نیروهای مولده،  ترین مناسبات تولیدی و 
 سازد. را برقرار می 

شیو كمون،  یهاین  نوع  سیاسی  حاكمیت  یا  ازآنجا    مدیریت 
است ضروری  و  بازگشت حیاتی  از  جلوگیری  برای  تولیدكنندگان،  كه 
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خود خویش، بیگانه  مناسبات  اجتماعی  و  نوعی  هستی  از  انسان  ساز  
هرشكل، سازمانی ویژه و قدرت سیاسی نیازی حیاتی دارند. حکومت بهبه

به و  هرساختار  ت  ایهرگونهبا  دستگاه كه  نوعی  شود؛  تعریف  و  صویر 
فرمانروائی طبقاتی است. حاكمیت شورائی نیز از این قاعده جدا نیست؛ 

تعیین تفاوت  است   یهكننداما  آن  شورائی،  حکومت  سازمان  برخالف  كه 
یا هر حکومت بورژوائی، دارای ساختار و نوعی خود ویژگی   پارلمانی و

سوی تكامل و  اری خود، بلكه بهكه نه درجهت تقویت، تثبیت و ماندگاست
خویش حکومت    اعتالی  محو  و  زوال  همان  تاریخی  چرخش   دراین  كه 

 كند. است، حركت می

گرایش پیشنهادی  پارلمان  و  قانونگذار  از مجلس  متأثر  های 
شوراها، خواه    یههای تروتسكیستی با تبلیغ پارلمانتاریسم دركنار ایدبینش

كارگر و زحمتكشان را ن و نمایندگان  طبقهبیگانگی فعالی  ـ  و ناخواه، خود
توده گسترده  توجیه حضور  در  نهائی  درتحلیل  و  كرده  فرض  های  مسلم 

به  خرده گوئی  كه  را  بورژوا،  بورژوائی  مطالبات  دارند،  نیاز  پارلمان 
می اینپیشنهاد  برداشتكنند.  حکومتگونه  به ها،  و  بوده  و   گرا  تمركز 

 ً  های عملی، ضد خودرهایی و، یعنی در بزنگاهتثبیت كشش دارند؛ و نهایتا
كه سازمان شورائی،  دارند. درصورتیخودگردانی تولیدكنندگان گام برمی

به پرولتاریا  است شیوهدیكتاتوری  خردمندانه  دموكراسی ای  كه 
كارگران و تمامی زحمتكشان را در راستای رفع مناسبات    یهخودآگاهان

نیز برعلیه خودبیگانگی  ای بكار می گونهبورژوائی، به گیردكه بورژواها 
بهی  هویژ یعنی خویش  گذار،  دوران  این  یابند.  دست  انسانی  سامانی 

فراگیری تا  شوراها  بهگسترش   خود   ی ههماش  سرشت  در  جامعه،  آحاد 
دیكتاتوری پرولتاریا است. این برداشت، ادراك  كمونیسم شورائی است؛ و  

ای، غیركمونیستی است. زیراكه پذیرش هانههرتوجیه و ب  پرهیز از آن، به 
به طبقاتی  بهمبارزه  خود  یا   خودی  و  فرد  هیچ  بودن  كمونیست  معنای 

عمل و  كارنامه  نیست.  دموكراتتشكلی  سوسیال  احزاب كرد  و  ها 
طبقاتی،  به برمبارزه  تأكیدشان  اروپا، ضمن  در  حاكم  كارگری  اصطالح 

به  است.  واقعیت  این  كمونیستگواه  مبارزه   هرروی  كه  است  كسی  آن 
 دهد.طبقاتی را تا اصل دیكتاتوری پرولتاریا گسترش می

به نامه  در  میماركس  طبقات ویدمیر  نه كشف وجود   ... نویسد 
از خدمات من  آنها، هیچ كدام  در جامعه كنونی و نه كشف مبارزه میان 

 ام اثبات نكات زیرین است: كه من كردهاینیست... كار تازه
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بهـ  1 مربوط  فقط  طبقات  وجود  تولید  اینكه  تكامل  معین  تاریخی  مراحل 
 است؛

دیكتاتوری پرولتاریا منجر  ـ اینكه این مبارزه طبقاتی ضرورتاُ كار را به 2
 سازد؛می
به3 است  گذاری  فقط  دیكتاتوری  این  خود  اینكه  هرگونه ـ  نابودی  سوی 

 ( ۶)سوی جامعه بدون طبقات...طبقات و به

یابی ساختار شورائی، با شركت مستقیم سازمان   این اصول، در
یابد، و در جهت  دگرگونی انقالبی خویش، ها عینیت میو خودـگردان توده

عینی خواست تحقق   تداوم تا  پرولتاریا  اجتماعی  و  انسانی  و  فراگیر  های 
 یابد. می

اقتصادی   ـ  اجتماعی  ـ  قدرت سیاسی  از طریق  پرولتاریا  كنترل  و  سلطه 
ب اقتصاد،  شوراها،  بر  دیگری  هژمونی  هر  همانند  تولید،  و  اقتصاد  ر 

گونه هژمونی،  اعمال  این  اما  است.  دیكتاتوری  دیكتاتوری نوعی  از  ای 
ارادة است بر  نقطة   كه  یعنی  است؛  استوار  اهالی  اكثریت  آن    آگاه  مقابل 

می  قرار  ارادةاستبدادی  برخالف  به  گیردكه  تنها  و  اقلیت اكثریت  وسیله 
بیان گویاتر ضرورتی است برای شود. بهسائل تولید اعمال می صاحب و

 (7برقراری یك حق بنیادین؛ ضرورتی برای سازگاری، بقا و تغییر. )

 
 مفهوم شورا

كه فقط در سطح شعار از شورا    «هاچپ»برخالف بسیاری از  
می بیسخن  مادی  حقیقی  یدورنمایهآنكه  گویند،  تبیین  و  بپذیرند،    آنرا 
است  کمونیستی سازمانی  آنگونه  شورا،  طبقه  از  الیهكه  و  های كارگر 

نمایندگی   انقالبیکرمختلف زحمتكشان را دربرگرفته،  تبادالت    ، ده و در 
ارگان سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی این اكثریت اهالی باشد. این سازمان  

مولدین،   ملی  مجمع  خودگردان،  مؤسسه  و شورائی،  هرعنوان    كمون  یا 
قدرت  دیگری باشد؛  آن  اجتماعی  ـ  تاریخی  مضمون  بیانگر     كه 

نمایندگی از سوی   به  جامعه را یهجانبهمه رهبری مشترک یسازمانیافته
در تولید اجتماعی شركت ای  گونه  كه به آنهائی  یهبرگمارندگان )یعنی هم

برگمارندگانی دارد.  دست  در  وكه    دارند(  بركاركرد، م  پیوسته  داوم 
ها گیرند؛ گزارشكنند؛ از آن گزارش میها و تباالت آن نظارت میبرنامه
سنجند میبایست انجام شود،  كه می با آنچه  و بررسی  ای انتقادیگونهرا به 
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به  و ضرورت  درک  بنا  و  اجتماعیخویش  را    ،های  نمایندگان  هرآینه 
 گمارند. كار میبركنار ویا به

نه  بشورا  بههتنها  ابتدا  و  و یكباره  كارگران  سر   برفراز  ساكن، 
د و از هیچ سازمان و حزبی نیز دستور تشكیل یابسازمان نمیزحمتكشان  

نمی كاركرد  پروسو  در  و  كارگران  مبارزات  درون  در  بلكه   ی هگیرد؛ 
می  یهمبارز سازمان  خودگردانی طبقاتی  و  رهائی  ـ  خود  و  یابد 

از كوچك پویا،  پیوستاری  در  را  سلولتولیدكنندگان  ـ ترین  كارگری  های 
اندام تا  سرتاسری وارهسوسیالیستی  ـ  افقی  گسترش   ساختار  و  ها 

تجربه و دستان شهر و روستا و دیگر تولیدكنندگان را بهكارگر، تهیطبقه
 گذارد. آزمون می

مؤسسان حزب،مجلس  کهمجلس  است  یاری   به   ها  حکومت  حیات  تجدید 
گردد؛ و در تثبیت و ماندگاری رساند؛ برای تدارك و تداوم آن برپا می می
  و شورایی   كه سازمان كمونیكوشد. درحالی های قدرت بورژوازی می پایه

 كار ندارد.     و آزادی اقتدار كاربردی جز زوال حکومت

كارگرانی  مؤسسهپارلمان   و  است  مجلسی  پیوسته چنین  كه 
می پشتبازتولید  را  فرمان   سرشوند  زیر  درحالی   و  شورای  دارد؛  كه 

پیشاروی در  را  پرولتاریائی  تولیدكنندگان،  قدرت  صورت   سیاسی  به  و 
نفی بازتولید خود، طبقه خویش به  دارد كه در خودآگاهی  افقی در رهبری

 و حکومت رسیده است.

استطبقهتكامل   پرولتاریائی  فراروئی  طبقهكارگر،  ازجمله  كارگر، كه 
و  طبقات  وجود  و  طبقاتی  تضاد  و  سیاسی  قدرت  حکومت،  از  هرشكلی 

 برد. تمامی امتیازات طبقاتی را از بین می

میشكل ایران  كنونی  جامعه  در  شورا  هستة گیری  یك  از    تواند 
حتی   و  اعتصاب  مخفی  كمیته  سوسیالیستی،  ـ  موقت كارگری  رهبری 

در مدت  مساعد،  مناسب و  در شرایط  و  آغاز گردد؛  اعتصاب كارگری 
به با  كوتاه،  سلول زمانی  این  پیوستگی  به هم  سیاسی ها  نمایندگی  ارگان 

كارگران و چه بسا مركز جنبش انقالبی پرولتاریائی تبدیل گردد. برخالف  
كارگران، از  بخشی  برگیرنده  در  است  سازمانی  كه  كمونیست  و    حزب 

های مستقل پرولتاریا و برآمده فعال در میان كارگران؛ شوراها، سازمان 
 باشند.از طبقه می

یابد؛ و در این  شورا در بطن جنبش كارگری رشد و تكامل می
به تبدیل میپویش  پرولتاریا  ارگان عمومی مبارزاتی و سیاسی  گردد. یك 
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سلولهسته سوسیالیستی  ـ  كارگری  شوراهای  نخستین   هستند. های  ها 
موازات سرخرگی و سیاهرگی خود كه به   شوراها، همانند قلب با دو شبكة 

ها، پیام زندگی و  تمامی سلولپیوسته و متوازن به   و آهنگی  هم با ریتمی
می نظم  و  وظیفةنبض  دو  و  ویژگی  دو  دارای  هستند؛   بخشند،  همراستا 

ارگانازیك منهائیسو  نمایندگی  و  مستقل  خودگردان،  عمومی اند  افع 
مند  مبارزات  های آگاهعهده دارند؛ و ازسوی دیگر، ارگان كارگران را به 

 آیند.شمار میسیاسی كارگران به

پروس در  شوراها  سراسری   یهسازمانیابی  گسترش  و  تشكل 
خویش سرنگونی بورژوازی و خودآگاهی نوعی ـ انسانی را شعار عملی 

می  قرار  به خود  و  ارگان دهد  مبارزاتی خو  عنوان  نهاد  و  دگردان 
این شوراها )نه همانند ابعاد قدرت ویژگی می  كارگر، در همةطبقه یابد. 

سال  در  روسیه  پروژه   19۰۵های  شوراهای  مجلس كه  شعار  با  ای 
دست و  بودند  دموكراتیك  جمهوری  و  بهمؤسسان  را  یابی  سیاسی  قدرت 

به  خویش  سراسری  گسترش  در  نداشتند(  اردربرنامه  های گان عنوان 
 كنند. گذار، اجرائیه و قضائیه عمل میقانون

هستة  اولین  همان  )از  سوسیالیستی  شورا  ـ  در كارگری  كه  اش 
خودانگیختة مبارزات  تكامل   و  می  انكشاف  را  نهادینگی  آغازد(  كارگری 

و   مزدبر  كارگران  سازمانیابی  و  نفی  برای  آموزشی  است  ارگانی 
به خردمندخودبیگانه  خودآگاه  پرولتاریای  خود    و  و  خودـگردانی  كه 

دهد، اما اینچنین ارگانی درعین حال  مدیریتی مولدین را مد نظر قرار می
است سامانسازمانی  در  مداومش  فراروئی  بهكه  انقالب  یك یابی  سوی 

های سنتی شود. بنابراین شورا برخالف دیدگاهكمونیستی متحقق می  جامعة
ناظر و سازمانده خود برفراز سر  خویش عنوان  كه حزب را به و تاكنونی

كمونیست حزب  بهدارد؛  نه  تاكنونیـ  و  سنتی  را معنای  ـ  بستر     اش  در 
 دهد.تكامل خود گسترش و پرورش می

 
 
 

  



14۰ 
 

 :حزب یا شورا

پرسش   حزب،  یا  داشت  خواهند  پیشتاز  نقش  انقالب  در  شوراها  اینكه 
از انقالب اكتبر  های پیشماهكم بهاین پرسش، دست  یهای نیست. پیشینتازه

باز می  1917 برداشت منشویكی و در روسیه  دو  دوران،  آن  در  گردد. 
گیری از كردند. با پرهیز و تجربهبلشویكی بارزتر از همه خودنمائی می

دو برداشت تاریخی مختلف از نقش شوراها، بیان چكیده مفهوم شورا را  
 د:کرگونه زیر فرموله توان بهمی

ها و نهادهای سازمان  یهدهندشورا؛ ارگان قیام، رهبری انقالب و سازمان
 شود.خودگردان شناخته می 

دو بینش   یهگرایاننفی  یهبیراهسو بهكه ازیكبا چنین تبیینی است
حاكمیت   عمل  در  كارگری  انقالب  پیروزی  از  پس  كه  آنچه  و  منشویكی 

نخستین برای  دیگر  ازسوی  و  نشده  كشیده  جنبش یافت  تاریخ  در  بار 
كنیم.  كمونیسم شورائی دفاع و بدان عمل می  یهایدسوسیالیستی ایران از  
ها را تنها در یك  رسمیت شناختن  شوراها، نقش آنزیرا كه منشویسم با به

پذیرفت؛ و گرایشی از بلشویسم های محدود میروند خودجوش و آكسیون
برآن بود كه ابتدا باید قیام پیروز شده و یك حكومت انقالبی تشكیل دهد تا 

حكومت منزله   این  به   یبه  رهبر  و  قیام  خلق  ارگان  شده  شناخته  رسمیت 
به زیراكه  انقالبی  بپردازد.  انقالبی  خودگردان  مؤسسات  سازماندهی 

پیش  خلق،  نمایندگان  انتخاب  و  انقالبی  خودگردان   مؤسسات  سازماندهی 
درآمد قیام نیست، بلكه زائیده آنست. این دو بینش، هر دو درتحلیل نهائی 

واقعی و انسان  سالح  اجتماعی  هستی  از  دفاع  ابزار  و  تولیدكننده  های 
 كردند.های كارگر و مولد را آگاهانه یا ناآگانه درعمل نفی مینوعی انسان

قانون  پارلمان  منشویكفراخواندن  برای  اصلی گذار  هدف  ها 
بلشویسم، در  گرایشی  برای  و  بود؛  برای     پارلمان   انقالب  بود  ارگانی 

نمود. گرایش كه الزامی نیز میمیات حکومت موقتصحه گذاردن بر تص
انقالبی را به انقالبی نمودن بلشویكی، سازماندهی یك كمیته  ابزار   عنوان 

عهده حزب بود. حزبی كه  د؛ و این به کرها و تدارك قیام پیشنهاد میتوده
كارگر و اكثریت اهالی برای كسب قدرت سیاسی طبقه   و بر فراز  نیابتبه
توانند . تبلیغ  فقط یك گروه كوچك، قاطع و منظم از مبارزین میجنگیدمی

بیان لنین برای سازمان  دست گیرند، بهقیام را سازمان داده و قدرت را به
می  كار  به  كرد؟  باید  چه  در  كارگر  طبقه  برخی سیاسی  سوی  از  رفت، 

عنوان تبیین تئوریك حاكمیت گروهی كوچك، قاطع و منظم از ها بهبلشویك
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اكتبرم )بسان  جامعه  بر  ا    1917بارزین  ر  خود  جای  رفته  رفته  كه 
به نخبهبه داد(  بوروكرات  میگان  به كار  برداشتی  چنین  و  تنهائی  رفت. 

نادیده از    یعنی  و  كمون  آزمون  از  ماركس  بیان  و  كمون  مفهوم  گرفتن 
 های كمونیسم.آموزش

شورای   به من  وظیفهباور  راكار  شورا  مفهوم  تا  است  از   مند 
شوراهای منفعل و پیشنهادی منشویكی ویا بازوی حزبی بودن  آن گرایش  
امروزین  بلشویستی  و  منشویستی  ترند  دو  نیز  و  روسیه  در  بلشویكی 

ه و با ساختكارگر را جدا و مبرا  های ایرانی مدعی هواداری از طبقهچپ
و  پرولتری  آگاهی  و  روش  و  نقش  كمونیستی،  شورای  بازتعریف 

 ن را بازگشاید. های آویژگی

می شوراها  آیا  كه  پارادوكس  این  بهاما  درهم توانند   عنوان 
های گوناگون  سیاسی جنبش سیاسی پرولتاریائی را رهبری كنند آمیختگی

 هائی از این دست كه: و یا حزب كمونیست؟ و پرسش

ها، قادرند شعارهای اصلی و  این سبب و با این خودویژگیآیا شوراها به 
 هدف نهائی نزدیك سازند؟پیش برده و بههای جنبش را بهخواست

 و آیا اینكه كدامیك بر دیگری برتری دارد؟ 

آیا این دو چگونه باید درهم ادغام شوند، و یا چگونه در یك پهنه و گستره  
 پیش روند؟ به

شوراها ابزاری تاكتیكی برای كسب قدرت هستند ویا قدرت در دست    آیا
به  اصیل    هدفشوراها  یاری   یکمونالیتهبرپائی  ناـحکومت  و  پرولتری 

 رساند؟می

برداشت پرولتری از  های دیگری از این دست را باید در پاسخ بهو پرسش
 مفهوم شورا روشن نمود و پاسخ داد. 

پرولتری سیاسی  شكل سازمان  از  هستة كه  نخستین   گیری 
ی و در همگنی كارگری ـ سوسیالیستی و بر بستر گرایش و پراتیك شورائ

می  واقع  كارگران  ذاتی  و  خودانگیخته  مبارزات  با  تا  فرارونده  و  شود؛ 
همةپایان نفی  و  مبتنی  یابی  بقایای  و  و  مناسبات  خصوصی  مالكیت  بر 
یابد؛ هدایت و آموزش سیاسی ـ انقالبی كشی انسان از انسان تداوم میبهره

پرو سازمان  این  دارد.  عهده  بر  را  كارگران  منطق، مبارزات  با  لتری 
سبك و  بهمتدولوژی  سوسیالیستی،  ـ  شورائی  اندیشگی كار  خاستگاه  مثابه 

هسته  دارد.  كمونیستی  كاركردی  طبقاتی  مبارزه  ـ  دانش  كارگری  های 
طبقه طبقاتی  مبارزه  خودگستری  راستای  در  علیه  سوسیالیستی  كارگر 
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همه به خودبیگانگی  خصوصی  مالكیت  از  ناشی  پایگاه  گیر   و  مثابه 
شورای سرچشمه سلول كمونیستیهای  به كار،  سازمان  این  شمار های 

عنوان  آیند. بنابراین بیان، چنین ساختاری و با چنان پیوند و كیفیتی بهمی
كاركرد كارگر سازمانیافته، نه بهطبقه  مند پرولتری، دربرگیرندةارگان آگاه

حزب روش  به و  بلكه  سنتی،  پرولتاریهای  جمعی  خرد  آگاه، مثابه  ای 
به را  طبقاتی  مبارزه  دانش  آموزش  سازمان  راهبری  این  دارد.  عهده 
یا هر نامی و  یا حزب  ـ كارگری  از سوی پرولتاریا كمونیستی  كه بعدها 

اصلی  دهندگان  سازمان  به یعنی  در  اش  شركت  برای  نه  شود،  داده  آن 
به  قدرت،  بیرون  در  پیوسته  بلكه  سیاسی،  شكده، قدرت  آموز  عنوان 

كارگر، همواره نظارتی چالشگر و شكده و پایگاه دانش و آگاهی طبقهپژوه
 نقاد بر عملكرد شوراها خواهد داشت. 

آغاز  اینجا می  از د كه برداشت  سنتی شوراها را  کرتوان چنین 
سازمان   یتهاتوری  زیر) سطح  تا  ابزاری  حزب(  و  شونده،  رهبری  های 

توده میان  در  حزب  رهبری  جهبرای  كارگر،  حاكمیت  های  برقراری  ت 
می فرو  بهحزبی  شورا  گستردهكاهد.  ـ عنوان  سیاسی  سازمان  ترین 

اعتصابات عمومی الزامی  كارگری در رهبری اعتصابات و فراخواندن به
انجام آن  كه حزب كمونیست در سنجش با شوراها قادر بهباشند؛ چیزیمی

ارگان تنها  شوراها  برداشتی  چنین  در  بنابراین  هستندكه   هائی نیست. 
ویژگیبه خود  بودن،سبب  غیرایدئولوژیك  ]مانند   خویش  جمعی     های 

درون    ه یبودن؛ و برخورداری از ساختار، زیست و سوخت و ساز  شبك 
این  طبقه دارای  و  پتانسیل،  ای[  گنجایش  و  كه  استعداد  هستند  قابلیت 

 به   های اهالی را متحد سازند. با این همه، بیشترین بخش كارگران و توده 
رهبری سیاسی    یهتوان وظیفهائی نمیچنین ویژگی  یهپشتوانتنهائی و به 

اند، اما كافی  شوراها پذیرا شد. اینها شروطی الزمـ انقالبی پرولتاریا را به
 رسند. نظر نمیبه

بنابراین شوراها چگونه نقش چاوشگران آگاهی طبقاتی در میان كارگران  
 برند؟پیش میرا به 

به  قادر  سیاسی  قدرت  تسخیر  با  تنها  سازی دگرگونپرولتاریا 
قدرت    تسخیرانقالبی ساختارهای طبقاتی و اجتماعی است. تنها در گرو  

یافته و آگاه قادر خواهد بود مبارزات كارگر سازمانكه طبقه  سیاسی است
قطعی برساند. سازمان    دلخواه و  یهنتیج  های سیاسی بهخود را در زمینه 

به بهپرولتری  نه  پرولتاریا،  منطق  و  خرد  عینیت  اقلیتی   عنوان  مثابه 
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گان سیاسی، بلكه اینك با حضور در شوراها در  كوچك از مبارزین و نخبه 
اهداف  گستره پیشبرد  و  مبارزه  در  را  تولیدكنندگان  پویائی  ای سراسری، 

  گر  كار و مبارزة كارگر الهامبقهای از تن طعنوان پارهبخشد؛ و بهنیرو می
بیان روزالوگزامبورگ، پرولتاریا نه كه به آنهاست. در این ساز وكار است 

كه ممكن است كمتر اشتباه كنند، حتی اگر هم اشتباه كند،  گانیبا مغز نخبه
می خود  میاز  خود  مغز  با  ـ  انسانآموزد  رهائی  آینده  تا  را  اندیشد  ها 
 سامان دهد. 

زیر عنوان وظایف ما   19۰۵ای از استكهلم درسال  نامه  لنین در
به  كارگران  منتخب  شورای  به و  رادین  بلشویك نظر  حزب  نماینده  عنوان 

در شوراها كه درخواست پذیرش برنامه حزب را از سوی شورا مطرح 
می كودكانه  آنرا  بود،  باید   (8)خواند.نموده  شورا  كه:  بود  نوشته  رادین 

شان دهد و بگوید كه رهبری كدام حزب سیاسی و چهره سیاسی خودرا ن
می را  سیاسی  برنامه  در  كدام  را  حزب  كدام  دستورات  شورا  پذیرد... 

می پیاده  خود  عملی  مشخص  به   (9)نماید؟اقدامات  خود  نامه  در  این لنین 
قدیمیروزنامه گویا  میكه  نیز  شوراها  مورد  در  لنین  نظریه  باشد، ترین 
 :  نوشتچنین 

را انتخاب و با   گذراییشورا باید هسته ثابت حكومت انقالبی  »
سپس   «د.کن های انقالبی تكمیل  نمایندگان احزاب انقالبی و همه دموكرات

می  به »دهدكه  ادامه  ولی  كنم  اشتباه  من  میشاید  شورای  نظر  باید  آید 
منتخب كارگران را از لحاظ سیاسی نطفه حكومت موقت انقالبی دانست.  

م نظر  روسیه به  انقالبی  موقت  حكومت  را  شورا  زودتر  هرچه  باید  ن 
 « اعالم كرد و یا بالفاصله یك حكومت انقالبی، شكل دیگری تشكیل داد.

اكتبر   انقالب  در  نگرشی  پس   1917چنین  آن  و  پیروزی  از 
متأسفانه  به نگرفتهردلیلی  در  انجام  اكتبر،  انقالب  آستانه  در  لنین   .

دست ها باید قدرت را بهآن است كه بلشویكبازگشت از اندیشه شوراها بر
نمی  (1۰)بگیرند. ما  فقط و  بمانیم...  منتظر  مؤسسان  مجلس  برای  توانیم 

زمانی در  ما  میحزب  باشد  گرفته  را  قدرت  مجلس  كه  فراخوان  تواند 
نماید. تأمین  را  در    (11)مؤسسان  مسلحانه  قیام  برای حزب  را  هدف  لنین 
دانست كه باید در  قدرت و سرنگونی حکومت میپتروگراد و مسكو، فتح  

د  شكنفرانس دموكراتیك كه همان روزها برگزار می یهدستور جلسه كنگر
می  به قرار  لنین  بلشویكگرفت.  پیشهمراه  چنین  با  همراه خویش  آمد های 

تندر مانندی در راستای گام بزرگ بشر برای آزادی خویش،  تاریخی و 
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دست نگیریم تاریخ ما را درت را هم اكنون بهاگر ق»توضیح داد كه  سپس  
و  شوراها  است:  موجود  ارگان  یك  ارگان؟  بدون  بخشید...  نخواهد 

دموكراتیك.سازمان در   «های  بلشویك  نمایندگان  بعدتر شركت  كمی  لنین 
كه   افزود  و  خواند  آمیز  اشتباه  را  دموكراتیك  تحریم  »كنفرانس  آنرا  باید 

شوراها بود. باید به   اشتباهدر شرایط انقالبی  كردیم. و اینكه این شركت  می
به بهاتحادیهبرویم،  را  آنها  فراخوانیم.ها...  روی، (12)مبارزه  این  در    به 

به پاسخ  هنگام  لنین  دیدگاه  برخالف  و  و «رادین»  عمل  شوراها   ،
قدرت سیاسی گرفتند و حزب بهسر حزب قرار میها در واقع پشتاتحادیه

پیشنها چنین  بهرسید.  نیاز  دی  و  شوراها  نسبت  رخدادها  فراروئی  دلیل 
عنوان  شرایط ویژه روسیه و یا هر دلیل دیگری به   پاسخگوئی سریع وبه

 قانونی جهانشمول درآمد.
ارگان مبارزاتی   سانتنها بهبرخالف چنین برداشتی، شوراها نه

مهیا   كارگری  سیاسی  جنبش  برای  را  زمینه  بلكهمیپرولتاریا    كنند، 
ارگان به جلوهعنوان  نیز  انقالب  شوند. خودگردانی گر میهای خودگردان 

بدون پیروزی انقالب    پیروزی قیام نیست، بلكه  زمینةنه تنها در گرو پیش
پس،   است.  شكننده  و  ناپایدار  تولیدكنندگان  كمونی  حکومت  استقرار  و 

به  باید  اشوراها  از  تا  شوند  بدل  انقالبی  از    یهستفاد حكومت  ابزاری 
 كارگران و فروپاشی خود جلوگیری نمایند. 

درج شوراها  بودن  می   ی ه تركیبی  باال  را  آنها  برد. حساسیت 
به نیاز  شوراها  انسجام  حفظ  و  وحدت  و  بنابراین،  ساختار  دینامیزم، 

حوزه در  نه  كه  دارد  هسته مناسباتی  طریق  از  بلكه  حزبی،  های های 
كارگری ـ سوسیالیستی    های تهپذیر است. هسكان كارگری ـ سوسیالیستی ام

د، با  نكنتر میضمن اینكه فعلیت  خودانگیختگی را در كارگران برانگیخته
 گاندهآگاهی و سازمانیافتگی را به فروشن  ،خویش  یهپتانسیل  شوراگرایان

مینیروی مبارزات  نآموزان كار  در  ریشه  خودانگیختگی  این  ازآنجاكه  د. 
و پایهمبرم  وجودی،  و  ازاینرو ایترین  دارد،  كارگران  نیازهای  ترین 
به  تنها میشوراها  نه  برآمد طبقاتی خویش  تودهدلیل   از حقوق  های توانند 

است توانمند  ساختار  این  تنها  بلكه  كنند،  دفاع  به   اهالی  آگاهی  كه  دلیل  
 د.کننها را بر مناسبات كاالئی بیمه د پیروزی تودهنتوانطبقاتی خود می

الیه  و  اقشار  بین  وحدت  ایجاد  و  مختلف سازماندهی  های 
توده دیگر  و  ارگان  كارگران  شوراها  شوراهاست.  وظیفه  مردم  های 

همان   یا  ناـحکومت  مدرن  نظم  آنرا  سازمانی  انگلس  دیكتاتوری که 
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باشند. شوراها هم ارگان انقالب هم ارگان حکومت  میمی نامد،  پرولتاریا  
اند؛ و این ممكن نخواهد بود جز با دهنده كمون انقالبیانقالبی و سازمان  

 سازماندهی و مبارزات شوراهای كمون برای برقراری كمون شورائی.

پس قدرتپرولتاریا  و  انقالب  نمیاز  خودگردانی یابی  تواند 
باال  از  و  دیگری  قدرت  از  یا  و  حزب  از  را  خود  اقتصادی  و  سیاسی 

دگردانی تمامی اشكال تولید و رهاسازی  اجازه بگیرد، این امر مستلزم آزا
امر درگرو  این  و مناسبات طبقاتی است.  سازماندهی موجود كار  مزدی 
آزاد و همبسته  كار   قوانین سوسیالیستی  اقتصاد و  برقراری و جایگزینی 

انسانمی خود  حاكمیت  تا  این  باشد  گردد.  سیاسی  حکومت  جایگزین  ها 
نمی درهم شكستنحاكمیت  بدون  زور    تواند  اعمال  و  سركوب  و  دستگاه 

اقتدار   و  سركوب  اتوریته  دستگاه  و  پلیس  جایگزینی  یا  و  بورژوازی 
شورای  گردد.  عملی  حکومت،   دیگری  علیه  است  انقالبی  كمون،  نوع 

گفته ماركس؛ كمون، انقالبی علیه خود حکومت بود، علیه  گونه كه بههمان
ناقص و  فوق طبیعی  زاییده  كاین  تجدید حیات زندگی الخلقه جامعه،  مون 

حکومت را از فرادست    (13)وسیله خود مردم بود.به   خود مردم  اجتماعی
اش  های اهالی زیر كشید، پیرو اكثریت تودهفرودست جامعه به مردم باید به

تنها كمون است كه   آنرا نیست نمود.  تاریخی  ساخت و سپس در روندی 
از سرشت طبقاتی  می آن دگرگون ساخته و  تواند قدرت سیاسی را  بودن 

انسان سببخودگردانی  را  بهها  و  گشته  كه  ساز  زیرا  یابد.  دست  آزادی 
ورای   و  فرادست  ارگانی  از  حکومت  كردن  مبدل  است  عبارت  آزادی 

 (1۴)ارگانی كامالً تابع و فرودست آن.جامعه به

معنای گونه حاكمیت شورائی، از سرشت سیاسی حکومت بهبدین
ره كلمه،  بهواقعی  و  گردیده  سادها  اجرائی  میامور  دگرگون  و ای  شود 

عهده را  جامعه  حقیقی  منافع  ساختار  میدراین  ساختارهای دار  باشد. 
به  دراین روند  قدرت و خود طبقه اجتماعی  دگرگون همراه روابط  كارگر 

  یابد.كه مفهوم آزادی مادیت میگردد و در چنین سازوكاری استمی
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 بخوان به نام کمون!  

 !به مناسبت صد و پنجاهمین سالگرد کمون پاریس

کارگران پاریس در میان شکست ها و خیانت های طبقه ی حاکم دریافتند  
کارهای   گرفتن  دست  در  با  که  است  فرارسیده  آن  ساعت  برایشان  که 
عمومی وضع را نجات بخشند... آنان پی برده اند که وظیفه ی حتمی و  
مالک  حکومت،  و  قدرت  گرفتن  دست  در  با  که  است  این  اشان  قطعی 
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  «سرنوشت خویش شوند.
 

 مارس ۱۸کمون با این بیانیه ی کمیته مرکزی گارد ملی پاریس، روز 
 . اعالم موجودیت کرد۱۸۷۱

جنگ ارتجاعی بین دو امپراتوری فرانسه و پروس بار دیگر در 

یک   187۰ژوئیه    1۵ سان  به  را  کمون  اعالم  بود،  شده  ور  شعله 

ارتش   داد.  قرار  کارگر و جنبش سوسیالیستی  پیشاروی طبقه  ضرورت، 

لویی ناپلئون )ناپلئون سوم( شکست خورده و دو لشگر صدها هزار نفره 

  18۵۰ی فرانسه به همراه امپراتور سرمست از سرکوب جنبش کارگری  

امپراتوری  تسلیم شده بودند. ماه سپتامبر در چ هارمین روز خود بود که 

فرانسه از هم پاشید و جمهوری اعالم شد. پاریس چهارمین ماه محاصره  

را   دستان  تهی  و  کارگران  گلوی  نانی،  بی  و  گذاشت  می  سر  پشت  را 

»دفاع ملی«، به رهبری »آدولف تی یر« برای    درهم می فشرد. دولت

ان مسلح در »گارد  نجات سرمایه داران قدرت را به دست گرفت. کارگر

ملی« در برابر محاصره ارتش پروس، نیروی اصلی مقاومت بودند که تا  

با  پاریس،  ی  گانه  بیست  های  کمیته  بود.  آمده  پیش  پاریس  های  کوچه 

برابر   در  مقاومت  ارگان  خود،  نمایندگان  از  شورایی  سازماندهی 

ف از  باید  که  بود  پاریس  تنها  بودند.  داده  سازمان  را  رانسه  اشغالگران 

پاسداری می کرد." تی یر" در نقش رئیس جمهور سرمایه، دست ها را 

اتحاد   در برابر پروس باال برد. پیامش به بیسمارک، صدراعظم پروس، 

برای سرکوب کارگران بود. بیسمارک پاریس را می خواست. امپراتور 

 بناپارت و ارتش اسیرش آزاد شدند تا کمون را سرکوب کنند.

 

 کارگری  نخستین انقالب

مارس، "تی یر"، به ارتش دستور داد تا سالح های خود   18در  

توپ تسخیر  دستور  او  روند.  نشانه  کارگران  سوی  به  »تپه را  های 

به  و  نپذیرفتند  داد. سربازان  را  بود  ملی  گارد  در دست  مونتمارتر« که 

لو کنت  مارتین  کلود  پیوستند. ژنرال  کنندگان شهر  مقاومت  و  ملی  گارد 

نفور ارتش، دستور شلیک به سوی مردم را داد، اما  فرمانده ی پیشین و م

 د. شاز اسب به زیر افکنده شد و تیرباران 



148 
 

و  کارگران  برای  نوردید.  در  را  پاریس  کارگری،  انقالب 

سبب  آن  به  نه  کمونی  خودگردانی  اعالم  و  انقالب  کموناردها ضرورت 

آماده سوسیالیسم  و  کارگری  انقالب  برای  ذهنی  و  عینی  شرایط  که   بود 

بود، بلکه به آن سبب بود که »طبقه متوسط« نیز به خیانت گران پیوسته 

بود. دولت های "تی یر" و "بیسمارک" هراسناک از قیام کارگران و تهی 

کمون  شکنند.  هم  در  را  انقالبی  پاریس  تا  شدند  می  متحد  باید  دستان، 

ازجنگ  و  طبقاتی  تضاد  از  اجتماعی  های  تمامی خیزش  همانند  پاریس، 

 است.برخ

كارگران انقالبی در   12۴9اسفند سال    28در سپیده دمان روز  

پاریس پس از شش ماه مقاومت در برابر ارتش دو امپراتوری پروس و  

توپ شلیك  با  گرسنگی،  و  محاصره  در  برپایی  های"خودی"،   انقالب، 

 در تاریخ بشر را اعالم کردند: زنده باد كمون! نخستین حكومت كارگری

 موندرفش سرخ ك

بر  را  كمون  سرخ  پرچم  كارگر،  مردان  و  زنان  كموناردها، 

كارگران،    بلندای آرمان  سرخ  پرچم  كمون،  پرچم  برافراشتند.  پاریس 

نخستین بار در تاریخ بر    بود كه برای  ایواراده ی طبقه  پیروزی  ینشانه

مالكیت خصوصی  لغو  با  تا  مالكیت   می خاست  اعالم  با  تولید،  ابزار  بر 

از خود بیگانگی از خویش و از طبیعت    یو خودگردانی، ریشه  اشتراكی

فرانسوی كارگران  بخشكاند.  سال    خویش  در  و  خیانت  1789كه  ها 

برابری  هایوعده "آزادی،  را    دروغین  بورژوایی  انقالب  برادری"  و 

جان آن  پیروزی  برای  و  سال  چشیده  کارگری  خیزش  در  و  بود  داده 

استثمارگ18۴8 نبرد علیه  با ترویج مبارزه طبقاتی و دستیابی به  در  ران 

 را تجربه كرده بودند، اینك با تمامی  مالکیت سوسیالیستی یك نبرد تاریخی

سال    هایگرایش در  خویش،  در    1871طبقاتی  را  كمون  خودگردانی 

 داشتند.پاریس برپا می

كارگری حكومت  اعالم  به    با  دینمداران،  و  دین  پاریس،  در 

سرمایه انگلدهمراه  تمامی  و  روحانیت  و  قاتالن  زمینداران،  های اران، 

از اعضاء    خزیدند. به گفته یكی  ورسای   اجتماعی به كاخ ها و كلیساهای 

برده    محافظه كارش را با خود به ورسای  های  كمون، "پلیس تمام مشتری

، به ستاد مشروعه خواهان، شاه پرستان، مشروطه طلبان،  است." ورسای
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دا جمهوریسرمایه  و  ها  پارلمانتاریست  و  زمین  مالكین  خواهان    ران، 

ترین   مدرن  كه  داد  نشان  پرفروغ  آزمون  این  با  كمون  بود.  شده  تبدیل 

حكومتی در    جمهوری  یعنی  ساختارهای  پارلمانتاریسم،  و  دموكراتیك 

مانده واپس  و  كهنه  کمونالیته،  خودگردانی  تمامیبرابر  ساختارهای   اند. 

اب سرخ    مناسباتی  زار بورژوایی،  پرچم  برافراشتن  با  كمون  كه  بودند 

آنها را اعالم داشته بود.   كارگران برفراز شهرداری  پاریس، ناشایستگی 

و فرمان و   پارچه از آغاز به اراده صورت یکهرچند که انقالب کمون به

در اختیار پرولتاریای فرانسه نبود، و عواملی چند از جمله جنگ و هجوم 

پر لویی ارتش  حکومت  و  حاکم  بورژوازی  نقش  و  فرانسه  به  وس 

بناپارت، آن را شعله ور ساختند، اما تأثیرپذیری طبقه کارگر و کمون به  

گردد که هم درونی بودند و هم بیرونی. وجود  شرایط و روندهایی بازمی 

سرمایه مناسبات  و  اصلی  طبقه  درونی  دو  و  اصلی  های  مادیت  داری، 

 مل بیرونی بر شتاب آنها کارساز بودند. بودند که شرایط و عوا

ماركس در روزهای پایانی جنگ فرانسه و پروس، نوشت: »در  

فوق  شرایط  طبقه چنین  دشواری،  به العاده  فرانسه  كارگر  جنبش   ی 

آید. هرتالشی برای برهم زدن حكومت جدید در این بحران كنونی درمی

دروازه  پشت  دشمن  نومیدكه  كامالً  است،  پاریس  این  های  با  است.«  انه 

اندرکار کمون از دور  های دستهمه، مارکس و انگلس و دیگر کمونیست

که با برنتابیدند، بلو نزدیک در آن برهه، نه تنها از انقالب و کمون روی 

اندک  همه پیروزی  امکان  پرولتاریا،  برای  شدند.  همراه  آن  با  توان،  ی 

کمون برپایی  برای  مبارزه  و  انقالب  اما  بود،   بود،  تاریخی  وظیفه  یک 

  گان انقالبی در روم باستان. کموناردها،همانگونه که اسپارتاکوس و برده

اسپارتاکیست و  ها  و بلشویک  لوکزامبورگ  به رهبری روزا  آلمانی  های 

 .بودند 1919کارل لیبکنشت در سال 

را در آگاهی   18۴8کمون، پیش زمینه ی نبرد طبقاتی در سال  

بیست و دو سال پیش از خیزش کمون، نبرد طبقاتی،   تاریخی خود داشت.

های تهی دست، ضرورت یافت. به بیان درشرایطی برای کارگران و توده

مردند یا ای نداشتند، یا باید از گرسنگی میمارکس: »کارگران دیگر چاره

این تحریکات[  ، ]به 18۴8ژوئن    22سپردند. آنان در روز  نبرد میتن به

نه پاسخ دادند که طی آن نخستین نبرد بزرگ میان دو با شورشی جسورا
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ی بورژوایی درگرفت. این نبردی بود برسر ماندگاری طبقه اصلی جامعه 

چهره  که  حجابی  بورژوایی.  نظم  نابودی  مییا  را  جمهوری  پوشانید ی 

دانند که کارگران، بدون داشتن فرماندهان و  سان دریده شد. همه می بدین

از   بودن  حالی   نقشهبرخوردار  در  و  وسایل الزم  بدون  هماهنگ،  که  ای 

مدت مانند، بهاغلب حتی سالحی در دست نداشتند، با شجاعت و نبوغی بی 

روز تمام ارتش، گارد سیار، گارد ملی مستقر در پاریس و انبوه گارد   ۵

ها  ی اینملی اعزام شده از والیات فرانسه را شکست دادند و جلوی همه

بیم و هراسهم می  ایستادند. و همه بارش های مرگدانند که بورژوازی 

هزار زندانی را از دم تیغ   3را با خشونتی ناشنیده جبران کرد و بیش از  

سال    (1)گذراند.« در  پاریس  در  کارگری  خیزش  پیش18۴8این  درآمد ، 

 کمون پاریس بود.

 »بورژوازی ]فرانسه[ از بیم سوسیالیسم، امپراتوری دوم ]لویی 

همان پذیرفت،  را  سوم[  پدران گونه  بناپارت  دادن  که  پایان  برای  شان 

انقالب فرودستان، تسلیم امپراتوری و ناپلئون اول شدند. مقام خدایی که به

خدمتی  دو  مقابل  در  بخشید،  اول  ناپلئون  به  به بورژوازی  او  این که 

 (2)بورژوازی کرد، پاداش چندان زیادی نبود.«

توانست انی بدون چینن خیزش و آزمونی نمیی کارگر جهطبقه  

نمی مه و  کمون،  بگشاید.  راه  پیروزمند  انقالبی  و  رهایی  خود  تواندبه 

بانگ و انفجاری بود که باید کوهی را به راه گشایی بر می داشت و مواد  

  آورد. ماركس و انگلس،های انقالب آینده را فراهم  و ماتلایر و سرچشمه

ی کارگر و کمون، هشدار داده بودند؛ اما زمانی بقهاز احتمال شکست ط

كه خیزش طبقاتی برای خودرهایی، خروشیدن گرفت، با تمامی توان از  

ها را در برابر داشتند آن پشتیبانی کردند. اسپارتاکوس و یاران، کراسوس

تی پاریس،  کمون  اینک،  و  روم  سنای  بیسمارک  یرهاو  درست و  را.  ها 

قه آگاه و سازمانیافته و هماهنگ کارگری و از دانش که کمون از طباست

بتواند پیروزیی طبقاتیمبارزه از    ای که  طبقه کارگر را رهبری کند و 

بهره  عمل خویش، بی  و تئوری و برنامه  آن سازمان کمونیستی پیشاهنگ

از یک   دریافت و شکوهمندانه  را  به یک ضرورت  پاسخگویی  اما  بود، 

 یان کوهی از آتش گذشت.درممبارزه طبقاتی، 
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و  بودند،  زده  رقم  برای ستمبران  دیگران  باسرنوشتی که  جدال 

تمامی  در  کارگران  و  کموناردها  زنان،  بردگان،  آرمان  آن،  بر  پیروزی 

 تاریخ بردگی طبقاتی از دیرین تا مدرنیسم و امروزین آن بوده است.

 

 ویژگی سازمانی کمونخود

و  زنان  شرکت  با  كه  بود  شوراهایی  ی  برپایه  كمون،  سازمان 

شیوه به  بشر،  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  مستقیم  مردان،  برگماری  ی 

می به  برگزیده  را  پاریس  آغاز،  در  تقسیم    2۰شدند.  انتخاباتی  »بخش« 

پاریس، کمون  داشت.  را  کمون خود  بخش،  هر  و  کمون  کمون  کردند  ها   

شورا شورای  با  بود.  فعاالن  92ها  کارگران،  ی  بردارنده  در  نماینده 

ها،  سیاسی، انترناسیونالیست ها، آنارشیست ها، کمونیست ها، سوسیالیست

ژاکوبنیست ها و نمایندگانی از الیه های میانه و هواداران لوئی اوگوست 

 بالنکی بود. بالنکی در زندان بود که به عنوان رئیس شورا برگزیده شد.

كمون، پارلمانتاریسم را برکنار و کنگره ی شوراهای كارگری 

سه  قوای  جداسازی  خالف  بر  و  کرد  اعالم  و را  مجریه  قضاییه،  گانه 

فاسد  سرمایهمقننه و  بوروکراتیک  ادغام  ی  با  ملغی و  قوا  داری، هر سه 

داد. کمون با انحالل ارتش، پلیس و نیروهای  ساختار می نوینی در کنگره،

گام نظم سرم یگان های مسلح زنان و مردان، نخستین  با جایگزینی  ایه، 

كمون، در  برداشت. شوراهای را در ورود به خود گردانی بشری تاریخی

تمامی کانون های کار و زندگی با رای همگانی به وسیله خود فرودستان  

این  از  یافتند؛  تهی رویسازمان  و  کارگران  خودگردان  سازمان   كمون   ،

و همزمان، ارگان قانونگزار و   به سان ارگان كار، ارگان اجرایی   دستان،

های مذهبی را لغو کرد و مركز ی آئیندادگر بود. شورای کمون، بودجه 

یعنیجهالت  نیروی تا    ،  شد  آن  بر  و  گرفت  نشانه  را  ها  كشیش  قدرت 

صدقه كشیش راه  از  تا  کرد  روانه  هایشان  خانه  به  دیرها،  از  را   یها 

بنیادمؤمنی تمام  کنند.  گذران  خود،  ناآگاهان  و  چنگ   آموزشی   هاین  در   

به روی  رایگان  ریاست  كلیسا،  جای  به  شدند.   حکومت شوندگان گشوده 

های اداری، قضایی و آموزشی، آرای عمومی گزینه شدند. در  در دستگاه

سوی   از  و  پایین  از  نمایندگان،  برکناری  و  برگماری  کمون،  شوراهای 

می   هایتوده انجام  شوراها،  مردم  نمایندگان  خدمات  دستمزد  گرفت. 
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دریافت   کارگران  دیگر  که  شد  داده  قرار  دستمزدی  همان  میانگین 

بدینمی برای داشتند.  رقابت  از  تاریخ،  در  بار  نخستین  برای  سان، 

بهدست می  یابی  جلوگیری  اداری  جایگاه  و  حالیکه، مقام  در  شد؛ 

شان باز نبود و موظف ی  مردم، دست و بال شوندگان برای نمایندگانتخاب

 ( 3)بودند اصولی را رعایت کنند.

برای را  احزاب  نه  و  افراد  به  مستقیم  رفراندم  نخستین   كمون، 

ابزار دست طبقه حاكمه  آورد و از  تاریخ، به خدمت مردم در   ی بار در 

شخص  سوم  نباید  دیگر  كه  کرد  اعالم  کمون  کرد.  رها  کش  ها بهره 

های خود گردان محلی  معه و كارگران را رقم زنند! حكومتسرنوشت جا 

می سراسری  سازمان  پروژه  كنندگان،  به  تولید  مجال  كمون  كه  گردیدند 

نیافت. كمون، همان شكل سیاسی آن را  ای بود كه رهایی پایان رسانیدن 

بالندگی و    ساخت. این مهمترین شرط، ویژگی،اقتصادی كار را ممكن می

سان اهرمی كه ود. قدرت سیاسی شورایی سوسیالیستی بهی كمون بوظیفه

به   و  بخشد  پایان  را  بورژوازی  اقتصادی  حاكمیت  و  اقتصادی  سلطه 

شود و كار نگرش ماركس: "هر انسان، مبدل به كارگری تولید كننده می

 تولیدی دیگر خصوصیت طبقاتی نخواهد داشت".

پروژه چنین  با  طبقكمون  مالكیت  تا  بود  آن  بر  اتی ای، 

منبع سرمایه عنوان  به  كنندكان  تولید  انبوه  اجتماعی  كار  كه  را  داران 

و   سازد  ملغا  را  بود  اقلیت  قدرت  و  انباشت  اندوزی،  ثروت  سرمایه، 

این  ماركس  گفته  به  بگذارد.  اشتراكی  مالكیت  به  را  خصوصی  مالكیت 

 همان "كمونیسم غیرممكن" بود. 

 

 جنگ انقالبی  -جنگ میهنی

داد که  کمون پرسش جنگ ر نشان  داد: کمون  انقالبی  پاسخی  ا 

طبقه کارگر و حکومت شوندگان نباید به دام شعارهای »جنگ میهنی« و 

جنگ  کمون  بسپارند.  تن  خارجی«  »دشمن  و  بورژوازی  طلبی  دفاع 

استثمارگر و   یا طبقه ی  داخلی علیه دشمن اصلی  ارتجاعی را به جنگ 

پراتوری و حکومت لویی  حکومت اش تبدیل کرد. برای نجات ارتش و ام

بناپارت و به امپراتوری بیسمارک و مهاجم تن نسپرد و گوشت دم توپ 

با  غلتید  به خون  اگر  و  اگر جنگید  نشد.  فرانسه  و  امپرتوری پروس  دو 
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رهایی و  پرچم  »خودی«  بورژوازی  از  رهایی  برای  و  پرولتاریا  بخش 

 »بیرونی« بود.

 

 انترناسیونالیسم 

كمون،   دیگر  بزرگ  است. راز  آن  انترناسیونالیستی  ویژگی 

نشانه به  روز  کمون  بناپارت،  ناپلئون  کشورگشایی  محکومیت  ماه  1۶ی 

ها را واژگون ساخت. این ستون نماد اسارت دیگر ملتمه: ستون واندوم،  

های   سال  به 181۰و    18۰۶بین  پیروزی،  فرانسه »افتخار«  ی  های 

های به غنیمت گرفته شده از  ی توپ  ناپلئونی در پاریس از برنز آب شده

ستون  این  فراز  بر  و  شد  برپا  پاریس  واندم  میدان  در  کشورها  دیگر 

بود.  شده  گذارده  ناپلئون  برنزی  تندیس   اشغالگری، 

 

ی جهانی بود. كمون یك كارگر آلمانی را برای هماهنگ  كمون یک پروژه

یس را ی فرماندهی دفاع از پاركننده شورای كار برگزید و هماهنگ كننده

رهبر   گاریبالدی،  سپرد.  لهستانی  های  انترناسیونالیست  از  شورایی  به 

جنبش مردمی ایتالیا را به فرماندهی برگزید و او را »شهروند جهانی« تا 

"درفش   كه  نمود  اعالم  كمون  روی،  همین  از  شود.  برگمارده  کمون  در 

است".  جهانی  جمهوری  درفش   كمون، 

 کمون و مفهوم انقالب

سرمایه  كمون   خشونت  برابر  در  انقالب  بدون  كه  داد  نشان 

داران، پیروزی و جایگزینی خودگردانی شورایی غیرممكن است. به بیان  

مانیفست، نخستین گام و عمل انقالبی كارگران در پاریس، عبارت بود از  

سرنگونی   و  بورژوایی  دمكراسی  تسخیر  یعنی  قدرت  آوردن  كف  به 

ماشین که  آموخت  کمون  ابزار    حکومت.  تمامی  و  نظامی  و  سرکوب 

آنها  جای  به  و  شکست  هم  در  باید  را  بورژوازی  بورکراسی  و  اداری 

داد. گزینه سازمان  را  شورایی  انقالبی   های 

ژانویه   1۴از تورین در    «کارلو ترزاگی»ای به  انگلس در نامه            

نوشت، »به نظر من چنین می آید که از عبارت پردازی مربوط    1872

ه »اتوریته« و مرکزیت سوء استفاده های زیادی می شود. من چیزی با  ب
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سراتوریته انقالب  یک  از  به  اتر  را  خود  ی  اراده  که  آنگاه  و  ندارم  غ 

بمب ی  قبوالنند  وسیله  می  دیگران  به  تفنگ  ی  ها  گلوله  هر -و  مانند 

شود. کمبود  در این صورت به نظر من اتوریته به کار برده می  -انقالب

نابودی کمون شد. بعد از پیروزی، اتوری به  ته و مرکزیت بود که منجر 

هرکاری که مایلید با اتوریته و غیره بکنید، ولی برای مبارزه باید همه ی  

واحدی   حمله  ی  نقطه  روی  بر  را  آنها  و  دهیم  سازمان  را  نیروهایمان 

متمرکز کنیم و اگر راجع به اتوریته و مرکزیت به عنوان دو]عامل[ که  

ر شرایط ممکنه موضوع های لعنتی هستند سخن گفته شود، آنگاه به در ه

نظر من افرادی که چنین سخن می گویند، یا نمی دانند انقالب چیست و یا 

هستند...«. پردازی  عبارت  انقالبیون  دیگر   (4)آنکه  نوشتاری  در  انگلس 

دیده انقالب  تاکنون  آقایان  این  آیا  کرد:  مسلماً اعالم  انقالب  اند؟ 

از  دارگرایانه اقت بخشی  آن  توسط  که  است  عملی  است،  ممکن  چیز  ترین 

اراده بر  مردم  مقتدرانه،  کامالً  وسایلی  توپ،  و  تفنگ، سرنیزه  با  را  اش 

می تحمیل  دیگر  شکست  بخش  بیهوده  نخواهد  اگر  پیروز  بخش  و  کند. 

با وحشتی که سالح ها به هایش در قلب ارتجاعی بخورد، باید قدرتش را 

می کار  آوجود  به  را  اقتدار  این  پاریس،  کمون  اگر  آیا  کند.  حفظ  ورد 

نداشت،  نمی وجود  بورژوازی  مقابل  در  مسلح  مردم  اتوریته  اگر  برد، 

ممکن بود حتی یک روز هم دوام بیاورد. نباید آن را به خاطر اینکه از 

 (5)این وسیله به اندازه کافی استفاده نکرد، سرزنش کرد.

ا خویش  ارزیابی  در  »جنگ مارکس  کتاب  در  پاریس  کمون  ز 

داخلی فرانسه« بر سرشت آرای آگاهانه مردم در کمون نوشت: »کمون، 

جامعه تودهتجلی  خود   که  است  بهای  را  دولتی  قدرت  مردم،  سان  های 

زنده می نیروهای  مقهور  و  مطیع  را  آنان  که  نیروهایی  نه  و  خویش  ی 

ی نیروی سازمان یافتههایی که به جای  کنند؛ تودهسازد، دوباره جذب می

را سازمان می  نیروهای خویش  فُرم سیاسی سرکوب خود،  دهند؛ کمون، 

از سوی   ... که  نه نیروی ساختگی جامعه  آنان است و  اجتماعی  رهایی 

می گرفته  کار  به  آنان  علیه  درست دشمنانشان  بود،  ساده  فُرم  این  شود. 

 مانند همۀ چیزهای بزرگ«.

 

 آزمون و خطاهاکمون، 
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 اشتباه های بزرگ كمون: 

 در برابر ابزار سركوب بورژوازی نرمش نشان داد.  -1 

به جای حمله به كاخ ورسای و مصادره خزینه بورژوازی، زمان را    -2 

 از دست داد، 

از خزانه ی    -3  تا  یافت  بانك ملی، مصادره نشد و بورژوازی فرصت 

 بانك ها، ارتش مزدور خود را برای سرکوب بسیج کند. 

ملی  -۴  گارد  مركزی  آن    -كمیته  به  داد،  برتری  را  انتخابات  كمون، 

 ی قانونی ببخشد.اندیشه كه باید به اقدامات انقالبی خود، چهره

گسترش   -۵  به  نتوانست  كمون  اما  كردند،  قیام  فرانسه  دیگر  شهرهای 

 خود و به یاری آنان بپردازد.  

قلب كمون را بورژوازی فرصت یافت شهرهای تنها و جدا از هم و    -۶

 به توپ ببندد.

ای کمون نتوانست به هنگام، برای مسئله ی زمین و دهقانان، برنامه  -7

  روی بگذارد و زحمتکشان شهر و روستا را همراه سازد.    پیش

مهم  -8 نقش  و  مبارزه  حیاتی  ابزار  مستغالت، کمون  و  ثبت  بانک،   :

 داد.  صندوقهای رهن و کارگشائی و غیره را به سادگی از دست

تنها کافی بود به ارتش و فرماندهان و گروگان  -9 داد.  ها فرصت فرار 

. ارتش با فرار به ورسای و دیگر ها بگوید: »کنار بیائید یا بمیرید«آن به

 ی خود را سامان داد.  مناطق امن، جبهه

با پشتوانه  -1۰ بانک مرکزی  با دست گذاردن بر  های ها و ذخیرهکمون 

توانست بورژوازی و نیروهای مزدورش را فلج و  می ل،ارزی، طال و پو

در   که  بزرگ  بورژوازی  پول  مصادره ی صندوق  در  اما  سازد،  تسلیم 

 دست داشت، نپرداخت. 

طبقه کارگر، بیش از همه از »طبقه متوسط« فریب خورد. این الیه   -11

دمکراسی،  شعارهای  از  ای  ملغمه  با  بورژوایی،  خرده  باالیی  های 

و... خود رهایی  پارلمانتاریسم  قانونمداری، سوسیالیسم،  جمهوریخواهی، 

 و خودآگاهی طبقه کارگر و تهی دستان و کمون را پای بند زدند. 

ت  -12 در  و کمون  سوسیالیسم  بورژوازی،  میهنی«  »جنگ  وهم 

 ت.انترناسیونالیسم را جدا نساخ
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 کمون پاریس و دیکتاتوری پرولتاریا 

سال   در  اخیراً  1891انگلس  نوشت،  حزبی  حاکمیت  نفی  در 

وحشت تنگ دچار  پرولتاریا  دیکتاتوری  جمله  خاطر  به  آلمانی،  نظران 

بدانید این دیکتاتوری به    خواهیداند. خیلی خوب آقایان، می بخشی شدهفرح

پرولتاریا  دیکتاتوری  آن  کنید،  نگاه  پاریس  کمون  به  است  صورت  چه 

 ( 6)بود.

ها در سال  کارل مارکس نیز در »نقد برنامه گوتا« و السالیست

بهره  187۵ جامعه با  »بین  نوشت:  کمون  دستاورد  از  سرمایه  گیری  ی 

جامعه  و  یکمداری  انقالبی  گذار  دوران  کمونیستی  دارد،  ی  دومی  به  ی 

یک دوران گذار سیاسی نیز وجود دارد که دولت   منطبق با این دوران،

 آن، چیزی جز دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا نمی تواند باشد.« 

مارکس در ارزیابی از خیزش کارگری سراسری در اروپا نیز 

دیکتاتوری   انقالب مداوم است،  : »این سوسياليسم، اعالن  طبقاتی  افزود 

پرولتاریا است بمثابه پله ای ضروری برای گذار به سوی محو تضادهای  

طبقاتی بطور کلی، محو کليه روابط توليدی که این اختالفات بر روی آنها  

پایه می گيرند، محو کليه روابط اجتماعی متناسب با این روابط توليدی و  

 .(7)ند.«خيزدگرگونی همه ی افکاری که از این روابط اجتماعی برمی

و  خودگردانی  تاریخ،  در  بار  نخستین  برای  کارگر  طبقه 

تنها   داد كه هرچند  را سازمان  اما همین    72مناسباتی  ماند،  پایدار  روز 

توان آرمان حاکمیت بر سرنوشت خویش و شکوه  آزمون نشان داد كه می 

انسانی را از ایده به فعل در آورد. هدف این انقالب، هدف جهانی انسان 

در    1917بود. كمون، دورخیز  كارگران و حکومت شوندگانی بود كه در  

امپ سیاسی  مرکز  تسخیر  بسوی  متكاملتر،  ی سطحی  پوسیده  راتوری 

تزاری، برای برقراری مناسبات تراز کمون تولید كنندگان، به خودگردانی 

شورایی نیانجامید و بر خالف هشدارهای لنین در واپسین روزها و نامه  

های او به کنگره که دهها سال پنهان ماندند، در حاکمیت حزبی و کمیته 

 مرکزی و دبیرکلی، در فاجعه به خون نشست.

از سه میلیون  آزمون   کمون در روژآوا، در سرزمینی که بیش 

انسان تهی دست و زحمتکش و ارتش انقالبی زنان و مردان مسلح را در  

حمله   زیر  و  محاصره  در  شورا  صدها  و  کانتون  سه  در  گیرد،  برمی 
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داعشیان   و  ترکیه  فاشیست  حکومت  فرماندهی  به  ناتو،  ارتش  بزرگترین 

سال   از  شده  به  شکوهمندا  2۰13بسیج  نزدیک  و  کند  می  مقاومت   8نه 

و   انسانی  هایی  ایده  با  به سوی خودگردانی  دیگری  تالش  که  است  سال 

است.  گذارده  تجربه  به  را  کمون   انقالبی، 

 ماهیت بورژوازی 

ژوئن   روزهای  تا  کموناردها  دستجمعی  های    1871تیرباران 

هفته داشت. هرگز شمار قربانیان  رادامه  پیدا نخواهد شد.  ئیس ی خونین 

تیرباران   نظامی  در    17۰۰۰دادگستری  پذیرفت.  را  می    28نفر  ماه 

محله در  را  كموناردها  پاریس آخرین  شرق  در  بلویل  كارگرنشین  ی 

  1871دستگیر شدند و همه را قتل عام کردند. کتاب تاریخ کمون پاریس  

از لیساگاره که الئانور مارکس )دختر کارل مارکس( تنظیم کننده و مترجم 

است ترجمه  ، آن  نیز درپیشگفتار  و  الئانور  سوی  از  کتاب  انگلیسی  ی 

 گفتاوردی از حضور خود  لیساگاره در پاریس اینگونه گزارش می دهد: 

در  کشتار  از  تایمز  گزارش  به  را  خواننده  که  است  »کافی 

)مدتمولَن کالمار  و  ورسائی ساکه  ورود  از  پیش  بهها  و ها  پاریس( 

انهای روزنامهگزارش پس از ورود گلیس از کشتارهای دستجمعی ـهای 

ها را ـ رجوع دهم. برای نمونه، چند بریده از آن گزارشپاریسبه    هاآن 

 آورم:می

قتل مالزرب،  بلوار  انتهای  این  گاه»در  است.  شده  برپا  هائی 

را  منظره زنان  و  مردان  که  است  جانکاهی  هر  ـ ی  در  و  سن  هر  از 

زا در  صف، در این مسیر مرگدم، به که دم به بینیم  ـ می وضعیت اجتماعی

 نفری از بلوار گذشت.  3۰۰اند. همین چند دقیقه پیش، یک گروه حرکت

شورش زدند   در ساتوری، حدود هزار شورشی اسیر، دست به

روی جمعیت آتش گشودند بندهای خود را باز کردند. سربازان به و دست

گلوله   3۰۰و   یکیشورشی،  در  شدند.  کاروان   باران  اسیران،  از  های 

کار تا آن حد  داد، برای این جلو هل می  ژاندارمی که یک زن اسیر را به

کرد که خون از تن زن جاری شده بود. آقای  از نوک خنجرش استفاده می

داد،   ایست  را  ستون  تیرباران   82گالیفه  دستور  و  کرد  انتخاب  را   اسیر 

کمونیست بازداشت شده )در   آنها را صادر کرد و سپس، افزون بر هزار

قدر ارزان شده است که جا جان انسان آن اول ژوئن( تیرباران شدند. این 
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ها پس از توقف ها هنوز )مدتکشند. تیربارانآدم را ساده تر از سگ می

 مقیاس وسیع ادامه دارد«. نبرد( به 

 ۱۸۷۱تایمز، مه ـ ژوئن 

پناه برده بودند، در شود که چندصد نفر که به  »گفته می مادلن 

اند... یازده واگن مملو از اجساد شورشیان  این کلیسا، با سرنیزه کشته شده 

هیچ مرد، زن یا کودکی  جمعی در ایسی دفن شدند... به یک گور دسته  در

 شوند«.نفری تیرباران می1۰۰یا   ۵۰های ... هربار، دسته  رحم نکردند

 

 ۱۸۷۱دیلی نیوز، مه ـ ژوئن 

اسیران را  جمعی بی»تیربارانهای دست ادامه دارد.  تفاوتی  هیچ 

به   دسته میمکاندسته  آن هائی  در  که  جوخه برند  مستقر  جا  آتش  های 

گودال شده پیش،  از  و  این  اند؛  از  یکی  در  اند.  شده  حفر  عمیقی  های 

دار گودال قرار  ناپلئون  زمان  پادگان  یک  در  که  تاکنون ها  دیشب  از  د، 

شده   ۵۰۰ تیرباران  به نفر  اسیران  خالص  اند.  رگبار  یک  با  سرعت 

گودالمی در  را  پیکرهایشان  و  تلنبار میشوند  بهها  آن طوریکنند؛  ها که 

ـ خیلی زود ـ  اثر خفگی  احتمال قوی مرگ بر اند، به که با گلوله کشته نشده

پایان میبه دادگاه نظامیدردشان  ـ  دهد. دو  وقفه هرروز  ویژه  ـ حکم بی 

اکنون دو هزار جسد از اطراف  کنند. همنفر را صادر می  ۵۰۰تیرباران  

 آوری شده اند.« پانتئون گرد

ارتش پروس و آلمان در شكار كموناردها از ارتش فرانسوی كه  

هر كسی كه در تیررس بود عقب نماند. پرالشز با دیوارهایش در اصل به 

زخم هنوز   سینهگلوله   از  بر  نشسته  می  ،کموناردها  هایهای  کشند. فریاد 

دهها هزار تن به زندان و تبعید و آوارگی فرستادند. این جنایات فاشیستی، 

ضد  ماهیت  سرمایه،  بشر  منشورحقوق  و  برابری  و  برادری  مهد  در 

 انسانی مناسبات سرمایه داری و سرمایه داران را به نمایش گذارده است.

 

 ای گریز ناپذیر نهکمون گزی

می  خویش  چرای  و  چون  بی  حق  تهیدستان  و  كارگر  طبقه 

دانستند تا از خود دفاع كنند، زیرا كه دریافته بودند؛ حقوقی كه از آن دفاع  

آن معناست که  نشود، حقوقی وانهاده و فراموش شده است. خاموشی به 
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می انگاشته  مجاز  متجاوزی  هر  برای  ک تجاوز  داد  نشان  كمون  ه  شود. 

نجنگیدن، تنها راهی است كه به پیروزی نمی انجامد. این جنگ و دفاع، 

نمی که  کسانی  حقوقی  و  بود  تاریخی  حکومت  پرنسیپی  و  برده  خواستند 

شونده بمانند. ماركس، بنا به این درك دیالكتیك تاریخی و مبارزه طبقاتی، 

ک پیوست  کمون  به  بود،  شده  یادآور  پیشاپیش  را  كمون  شكست  آنكه  ه با 

اش، به عنوان پیشتاز پر افتخار جامعه نو جاوید "پاریس كارگر با كمون

جانباخته ماند،  خواهند خواهد  جای  كارگر  طبقه  بزرگ  قلب  در  آن  گان 

داشت، قاتالن آن را تاریخ از هم اكنون چنان به چارمیخ كشیده است كه  

 ( 8)تمام دعاهای كشیش هایشان هم قادر به نجات آنان نیست." 

اگـــر دومـــین گـــام طبقـــه کـــارگر بســـوی خودرهـــایی در ســـال 

بســــت و بــــه تكامــــل آمــــوزش هــــای كمــــون را بــــه كــــار می 1917

ــت، می ــر داش ــالب اکتب ــه انق ــایی ک ــر امتیازه ــار دیگ ــانید، در کن ــا رس ام

ــه تنهــا روســیه، بلكــه شــاید در  ــود، امــروزه ن کمــون از آن برخــوردار نب

ــتره ــار نبــود. گس ــواری كنــونی گرفت ــارت و خ ــانی، انســان در اس ی جه

ی لنـــین در نتیجـــه تـــرور، از در روســـیه بـــه ویـــژه بـــا دوری و بیمـــار

( 1921همــان روزهــای پــس از كنگــره دهــم حــزب بلشــویك )مــارس 

ــه ــتی در در نتیجــ ــای كمونیســ ــوزش هــ ــت از آمــ ــت نادرســ ی برداشــ

ــرفتن خــودگردانی شــورایی  ــده گ ــدرت سیاســی و نادی ســاختار حــزب و ق

کــارگران در روســـیه، شكســـت دومـــین گـــام بـــزرگ خودرهـــایی طبقـــه 

ــر  ــز آزمـــونی دیگـ ــم و کـــارگر نیـ شـــد. بازگشـــت بـــه آمـــوزش كمونیسـ

ــن برهــه، نخســتین  ــژه در ای ــه وی ــه كــارگر ب ــازنگری آزمــون هــای طبق ب

ــا  ــیدن بـ ــت در اندیشـ ــای فرودسـ ــان هـ ــا و انسـ ــایی پرولتاریـ ــرط رهـ شـ

ــین شــده ــه تلق ــای خــویش اســت و زدودن واژگون ــهمغزه ــد آموخت گان ی ب

 بـــه جـــای فلســـفه و دانـــش مبـــارزه طبقـــاتی، آزمـــون کمـــون و اکتبـــر،

ها، انقــالب کمــون را چــون آتشــی انــد بــرای آینــده. پرومتــههاییراغچ

ــه بهــای جــان خــویش بــه ارمغــان  هســتی بخــش بــرای زنــدگی زمینیــان ب

ــای ــتر هاییجهـــانی، ققنوس آوردنـــد. کموناردهـ ــد، برخاســـته از خاکسـ انـ

ــیم، ققنوس ــک ســده و ن ــا گذشــت ی ــارادایم کمون،ب ــاریس. پ ــون پ ــای کم ه

ــک ح ــا یـ ــال یـ ــه یـــک پارادوکسـ ــانش بـ ــه قهرمانـ ــک کـ ــه ی تراژیـ ماسـ
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ــروزی آنفرجــ  ــیش از پی ــارش ب ــی ام خونب ــک ضــرورت  م ــیدند، ی اندیش

 تاریخی بود.

 

 2۰21مارس  12
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