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تر شناخته  ای که بیش موعهجم ی مارکس در باب دولت حاوی سه مجموعه مفاهیم متمایز از یک دیگر اند. : آثار پراکندهمقدمه

سازمانی با  الف( :کل عبارتست ازداری به طور  . دولت سرمایهاستداری  دولت سرمایهتحلیل  ،شده و مورد بحث قرار گرفته

ابط اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم از رو نیرویی که ب(نیست،  فروکاستنی نافع اجتماعیممنافع خاص خود که به 

سازوکاری از بیگانگی که سیاست را از  ج(؛ در آن چیرگی داردا بورژو ی طبقهکه روابطی کند،  داری پاسداری می رمایهستولید 

مراتبی  کند، که واقعیت سلسله ارائه می به شکل روابط افقی و تصویری مجرد از برابری ،میزهطبقات اجتماعی را ات ،جدا جامعه

 (1)سازد. جامعه را تیره و تار می

. دهد را مورد واکاوی قرار می تر ناپدید شدن دولت دولت آینده در جامعه کمونیستی، یا به سخن دقیق ،ی دوم مفاهیم مجموعه

روی  چون کمونیسم قلم الف(رود:  دیگر از بین می بسته به یک، به دو دلیل همشود چنان که در شکل مدرن ظاهر می دولت آن

اد قرار ست با این هماهنگی و آزادی در تضو پاسدار روابط متناقض اجتماعی اهماهنگی و آزادی است. دولت که حاوی 

 یابد. ن نیز زوال میآ چون علت وجودی همدارانه  و روابط ساختاری سرمایه چون نیروها ،شود دولت ناپدید می ب( .گیرد می

وجود  دیکتاتوری پرولتاریا ببا از مفاهیم در یی دیگر مجموعه -از حیث نظری، مکانی و زمانی-ی باال بین این دو مجموعه

در درک او از  1781های مارکس درباره کمون پاریس  ان خواهم داد که نوشتهش، که موضوع نوشتار حاضر است. من ندارد

اند، گرچه این دیدگاه  طور گسترده پذیرفته ها ارتباط کمون با دیکتاتوری را به کند. مارکسیست دیکتاتوری نقش اساسی ایفا می

 دهم.ی بین کمون و دیکتاتوری پرولتاریا را به شکل استوارتری نشان  کوشم رابطه مخالفانی نیز دارد. من می

چون شکلی از  را هم آنکنم که  ری پرولتاریا را مطرح میودیکتات در بابرایج  تفسیرهای انتقادی به  چنین برخی چالش من هم

از طریق تجربه کمون توان  را مید. اگر دیکتاتوری پرولتاریا آور خود در میتسخیر  به که طبقه کارگر آن را کند درک میدولت 

گونه که انگلس  یا آنآیا کمون یک دولت بود؟ دیکتاتوری را مورد پرسش قرار دهیم.  این« بودن دولت»باید  ، پس مافهمید

 .(89، ص 1871به نقل از نیل هاردینگ، «)بودکمون دیگر یک دولت به معنای واقعی کلمه ن:»ه استبار گفت یک

را در بر دارد. دولت  معینی ات نظری و عملیماشکلی از دولت تفسیر شود، الز نعنوا ولتاریا نباید بهراین ادعا که دیکتاتوری پ 

در گذار به کمونیسم تواند طبقه کارگر را رها سازد. برعکس، دولت  بندی بوروکراتیک آن نمی ، یعنی صورتدر شکل مدرن

 شکند. لتاریا باید در جریان انقالب دولت را درهموکند. به این دلیل، پر مل میبرخالف این روند ع

توان به شکل معنادار از  . برعکس، صرفا با نفی دولت بوروکراتیک می، به معنای نفی سیاست نیستجا ایننفی دولت در 

نیست، بلکه  همراه شکستن دولت با پایان سیاست رو، درهم . ازاینتی حاکم سخن گف عنوان طبقه دهی طبقه کارگر به سازمان

 دوباره به آن است. یحیاتن بخشید

در  طبقاتی هایتمایز هنگامی که» رسد: و تضادهای طبقاتی فرا می ها سیاست با زوال تدریجی اختالفپایان  ،نظر مارکساز م

(. چون دولت در جریان انقالب درهم شکسته 98، ص 1881«)رود شود... قدرت همگانی نیز از بین می ناپدید میجریان تحول 

 بوروکراتیک پرولتاریاست.ری سیاسی غی یابد سلطه آنچه که سرانجام زوال می ،استشده 



چون اقدامی قهرآمیز علیه واکنش بورژوازی به انقالب فهمیده  و صرفا هم اغلب در درک مارکس از دوره گذار "دیکتاتوری"

« متعارف»دقیقی از موضوع نیست. دیکتاتوری پرولتاریا به نظر مارکس نوعی رژیم  روایتشود. من نشان خواهم داد که این  می

ای درازمدت برای تحول جامعه به کمونیسم. من این نکات را ه د، قوانین، معیارها و اهداف خاص خود، و برنامهاست با قواع

 نامم. اریا میتی دیکتاتوری پرول های مثبت و سازنده لحظه

بها   توجیه نیاز به قهر کم های خود برای های مثبت و منفی در تالش ی بین لحظه به رابطه ،های معاصر مارکسیستغالب 

ی مثبت عمل  و به زیان لحظه ،شود کننده و همواره حاضر دیکتاتوری بدل می ی تعیین به لحظه میزی قهرآ هدهند. لحظ می

. و بر این باور استکننده دیکتاتوری پرولتاریا  تعیین ی چون لحظه های مثبت هم لحظهبر  ،این نوشتار اعتنای کند. برعکس می

ی قهرآمیز باید تابع لحظه مثبت تحول  های مثبت باشد. لحظه نباید مانعی در برابر لحظه ،ها آن است که نهادهای قهر و کارکرد

 اجتماعی قرار گیرد.

د. رهایی سیاسی، کن ل میدو آن را به بخشی بنیادی از قانون اساسی خود ب ،انگارد رهایی کار را جدی می ،رژیم پرولتری

کوشد یک  ای که می د. هر نظریهشو ی مثبت یا سازنده تبدیل می لحظه به هدف عمومی و از این رو، هاجتماعی و اقتصادی ب

سخن تضمین اهداف عمومی آن  ، ونهادینه شدن این سیاست گیوناز چگباید  ،مدل نظری از دیکتاتوری پرولتاریا ارائه کند

تضمین  ،اوردهای انقالب سوسیالیستی در برابر نظم کهنی نیاز به دفاع از دست، براقهر استوار بر تاسیس یک مدل .بگوید

 گام بردارد.کند که نظم نوین در جهت کمونیسم  نمی

چرا  ب( رفت. چگونه کمون برای مارکس شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا به شمار می الف(نشان خواهم داد که  ،هچکیدبه طور 

خصلت سیاسی و نقش دیکتاتوری در جریان  واکاوی ج(؛ پردازی نکرد عنوان یک شکل از دولت مفهوم مارکس دیکتاتوری را به

تعیین کارکردهای سیاسی دیکتاتوری در نظارت بر تحول اقتصادی در راستای  د(و در پایان  ،کمونیسم هداری ب گذار از سرمایه

رشته مفاهیم کاربردی  یک »یرم:گکوشم هشدار پوالنزانس را در نظر ب وری میتدر ارائه یک جنبه مثبت به دیکتاکمونیسم. من 

 ی راه نقشهتواند به شکل  می حداکثر مفاهیماین د، باش تواند نمیعمل  راهنمای مطمئنا هرگز چیزی جزاستراتژیک، -نظری

 .(22، ص 1887«)عمل کند

 کمون و دیکتاتوری پرولتاریا

 1781در انگلس »دیکتاتوری پرولتاریا نامید:کند انگلس نخستین کسی بود که کمون را  گونه که هاردینگ مشاهده می همان

لی از دیکتاتوری پرولتاریا کعنوان ش کمون را به ،او ی"جنگ داخلی در فرانسه"اثر ها پس از مرگ مارکس... در مقدمه بر  مدت

چون  همبندی کمون  گفتنی است که مارکس خود به دقت و با پیگیری از خصلت»کند  هاردینگ ادعا می«. کند مشخص می

زیر نام  گاه کمون را این امر حقیقت دارد که مارکس هیچ (.89، ص 1871«)کرد تاتوری پرولتاریا اجتناب میشکلی از دیک

ای با تعریف او از  یا توصیف مارکس از کمون تا اندازهاما آ (2).دی نکردنب صورت خود های کم در نوشته دیکتاتوری پرولتاریا دست

چون چیزی مربوط به دوران گذار  مارکس کمون را هم»دهد که نه، چون  یکسان نبود؟ هاردینگ پاسخ میدیکتاتوری پرولتاریا 

چون اقدامی متعلق به  هم« های مستقل پرولتاریای مسلح ارگان»، در حالی که دیکتاتوری پرولتاریا به «بندی نکرده است خصلت

 دوران ای مربوط به چون پدیده ری پرولتاریا را همومارکس دیکتات کند چون هاردینگ فکر می .جا( )هماندوران گذار نیاز دارد

 تعلق نداشت. ورهد این این دیکتاتوری نبود، چون به جنس کند، کمون شکلی از گذار تعریف می

چون موضوعی مربوط به دوره گذار مورد بحث قرار نگرفته است. مارکس در  ی مارکس در باره دیکتاتوری پرولتاریا هم اندیشه

قات و یک جامعه دیکتاتوری خود چیزی به جز گذار به الغای تمام طب»نوشت: 1792مارس  9ای به ژوزف ویدمایر به تاریخ  نامه



یک دوره گذار که در آن دولت چیزی جز دیکتاتوری انقالبی »(. مارکس در نقد برنامه گوتا از 98، ص 1881«)طبقه نیست بی

 ،طور پیگیر گرچه نه به تعداد زیاد دهد که مارکس به ها نشان می قول این نقل .(937، ص 1887وید)گ ، سخن می«پرولتاریا نیست

 کند. چون ابزاری سیاسی در دوران گذار اشاره می به دیکتاتوری پرولتاریا هم

د. نشان اندیشی ذار میط به دوران گای مربو ان پدیدهوعن کمون نیز به من برخالف هاردینگ بر این باورم که مارکس در باب

نقل  رساند. هاردینگ خود از مارکس یاری می این امر به تر بین کمون و دیکتاتوری پرولتاریا نزدیک خویشاوندیدادن 

پذیر  انکامآن  گذرهقتصادی کار از ]قید سرمایه[ از رکه رهایی ا است ای کمون شکل سیاسی سرانجام کشف شده"کند: می

داری به  یعنی از سرمایه ،نی آ شده ی کار به اشکال رها هشدنباید گذار از اشکال رهاکمون (. این بدان معناست که 89«)است

، بلکه شکل نهایی از کمون خود نه یک شکل در حال گذار کند که اما اگر هاردینگ فکر میبخشد.  تحقق  را کمونیسم
بود. وجود قدرت سیاسی « ابزار سیاسی»یک  مارکس در نزد حکومت است، ما باید به او یادآوری کنیم که کمون

شکل »چون یک  تا زمانی که کمون هماز منظر مارکس، (. 98، ص 1881ضرورتا مستلزم وجود یک دوره گذار نیست)
« تمایز طبقاتی»تواند با الغای  . پایان نهادهای سیاسی تنها میشود نمودار میدوره گذار در ضرورتا  ،د داردووج« سیاسی

 دست نیافت. این تجربهم برسد. کمون به به سرانجا

که دیکتاتوری پرولتاریا  ، در حالیدهد میبازتاب  را یحداکثر عدم تمرکز کمون»کند: هاردینگ یک ایراد دیگر را نیز مطرح می

 استنتاج(. یکی از دالیل هاردینگ برای این 89و  1878«)ارهای سیاسی و اقتصادی فشار در جهت یک تمرکز قاطعانه  در حوزه

مارکس و انگلس، «)پرولتاریا باید تمام ابزار تولید را در دست دولت متمرکز کند»زیر از مانیفست کمونیست است: ی قطعه

این است که دیکتاتوری پرولتاریا به تمرکز نیاز دارد، در حالی که کمون با حداکثر عدم تمرکز  او (. پس استدالل191، ص 1879

 شود. مشخص می

کرد، دستگاهی شبیه کمون را  را تجویز می« تمام ابزار تولید در دستان دولت»رکس در مانیفست کمونیست تمرکز زمانی که ما

از ین بخش همدر ادامه  ،برای مارکس روشن نبود ی کمون در نظر داشت. گرچه سازوکار این دستگاه یا شکل آن تا تجربه

ده چیزی جز کرمتمرکز  خودرا در دستان « تمام ابزار تولید»که خوانیم دولت  مانیفست کمونیست تقریبا یک صفحه بعد می

 (1).نیست« فرادای تمام  اتحاد گسترده»

که  ، درکییافتدموکراتیک  خصلت ای قابل مالحظه یزاندر باب تمرکز به م سدرک مارک 1717سان، خیلی زود در سال  بدین

پرولتاریا فرصت  به کند که انقالب ندارد. هنگامی که مارکس ادعا می 1781 سال بندی او از کمون در تفاوت زیادی با خصلت

 (191)دهد. تر مورد تایید قرار می پیروز شود، این نکته را بیش« نبرد دموکراسی»در  تادهد  می

 کمون در برابر دولت  

دیکتاتوری را  ، وشود برای مارکس محسوب میگر شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا  کمون بیان که پردازان باور دارند ای از نظریه پاره

 برگ دیکتاتوری در شکل دولتِ نهکنند. در نگاه لنین، جان هوفمن و جان اِ پردازی می مک شکل از دولت مفهویچون  هم

ما کننده است به ویژه هنگامی که  سان نیست. این نظری گمراه طع با آن یکاطور ق هبشود، چیزی که کمون  متمرکز نمودار می

 شناسیم. می کچون دستگاهی متمرکز و بوروکراتی مامروزه دولت را ه

دیدگاه  در طلبد که فرض هاردینگ را به چالش می باره سودمند است. هوفمن به دقت پیش این رویکرد جان هوفمن به ویژه در

در مورد »نویسد،  هوفمن می. وجود داردتناقض تمرکز  در باب در فرانسه داخلی گنج بایفست کمونیست مان بین ،مارکس



جا از آن. است هراهم تمرکز با سیاسی در سطحامر  این [پس، ]اعی باید در وحدت ملت متمرکز شودمانیفست اگر تولید اجتم

-بر بنیاد یک برنامه مشترک تنظیم کنند، این تمرکزی است که از طریق خود را باید تولید ملی« متحد و همکارانه جوامع» که

 همارکس به مسال شابه روشی است کهاین توصیف کامال م .«یابد... حکومتی تولیدکنندگان تجلی می-خود»محلی و اداری 

 (181، ص 1878گیرد.)هوفمن  کمون در جنگ داخلی در فرانسه در پیش می

گونه  (. همان183ص کند) ی طبقاتی)پرولتاریا( درک می ارگان عمومی سلطه»عنوان  مون و دیکتاتوری پرولتاریا را بههوفمن ک

 ،فهمد عنوان شکل دولت می است، اما هوفمن این سیاست را به دقیق بنیاد خودکه جلوتر مشاهده خواهیم کرد این دیدگاه در 

 (182کند.) پیدا نمی دوامالبته شکلی که وجود آن 

را « دموکراتیک-دولت ملی سانترالیست»یک  قصد داشت کمون کند که در نگاه مارکس برگ نظیر هوفمن استدالل می نهاِ

اما مهمی که برای  ،کارکردهای اندک»کند: قول زیر از مارکس اشاره می (. او برای تایید این نظر به نقل82، ص1882) کند برقرار

حفظ  باید مرکزدولت مت به معنای آن نیست که خودِاما این «. باید از بین برودن ،ماند یک حکومت مرکزی کماکان باقی می

بر اساس قانون اساسی کمون سازمان »باید « کارکردها»دهد که این  پذیرد مارکس توضیح می می برگ نهاِ گونه که شود. همان

 در پایان اثرش برگ نهاِ(. اما استدالل 82برگ  نهاِنقل از «.)یابد و با درهم کوبیدن قدرت دولتی به یک واقعیت بدل شود

درهم کوبیدن »او  کند. می پیدا یمدار -دولتنیرومندی از  لحن شود یش از آنچه در قطعه باال دیده میب« دیکتاتوری پرولتاریا»

یابد جایگزین  زوال  باید هی دولت نباید الغاء شود، بلک با جمله نین اما نه مارکس،به تاسی از انگلس و لرا « قدرت دولتی

 (.173کند) می

ری و تواند به نتایج نظ می دارد،برگ و هوفمن قرار  نهاِ یدار جانبمدار نسبت به دیکتاتوری پرولتاریا که مورد  -دولت هدیدگا

گوید کمون و استالینیسم اشکال گوناگون دیکتاتوری پرولتاریا محسوب  هوفمن می ،نمونه از بابعملی نامطلوبی بیانجامد. 

هوفمن هم کمون و هم  ،(. به نظر من187یابد) کم سازمان میای ح طبقهچون  پرولتاریا هم»شوند، چون در هر دو مورد  می

پیشنهاد  خود آنچه کهبه پذیرد. چون او  های ممکن این دیکتاتوری می عنوان شکل را به -مداری افراطی -دولت-استالینیسم

سوسیالیسم در دنیای واقعی است. آنچه که اهمیت دارد وضع مطلوب واقعیت نیست، بلکه حرکت »ماند: وفادار نمی ،کند می

(. 291، 293«)و نشان زایش جامعه پیشین را بر جبین خود دارد هرکند، مُ راستا و چارچوبی که سوسیالیسم در آن حرکت می

است.  ای عملیه حل جستجوی راه ،گذاردر جریان دوران وظیفه نظری  ]پس[ ،چون این حرکت در راستای قلمروی آزادی است

باید این پرسش را مطرح کنیم:  ،های ممکن حکومت پرولتری چون شکل هم ،ینیسم و شکل دولتلستاما پیش از پذیرش ا

 ، بلکهی گذار های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوره حلی برای دشواری راه چون هم مدار نه -چگونه یک مدل بوروکراتیک دولت

 د؟ده می سوقطبقه  وجه کند که ما را به یک جامعه بیباید به مسایلی ت

« هر و نشان زایش از جامعه پیشینمُ»ها مقدمتا به نیاز برای از بین بردن ستیهای ارائه شده از سوی هوفمن و لنین حل راه

ی مثبت این فرایند  ی لحظه ، در باره(21-17ی منفی دیکتاتوری است) ی لحظه ها دربرگیرنده پردازی استوار است. اغلب نظریه

 تنها راه تغییر آن است: توافق برپذیرش ضرورت »گیرد،  هوفمن نتیجه می ،رو است. از این گرفته های بسیار اندکی انجام بحث

است برای تمام اشکال قهر، تا  یطعاشود توجیه ق ها نتیجه می (. آنچه که از این بحث219«)ملحوظ بداردنفی قهر باید آن را  سر

 رود. زمانی که علیه نظم بورژوایی به کار می



یک نظام  ازپرولتاریا باید عناصر قهر را دربر داشته باشد، اما نه آن نوع قهر که پیشرفت به سوی سوسیالیسم را  دیکتاتوری

-ی سازماندهی قدرت طبقاتی به دولت استالینیسم رسمی و بوروکراتیک منحرف کند. نیاز به سرکوب ضدانقالب به وسیله

 خوانی ندارد. از حیث نظری و ساختاری با بنای کمونیسم هم ،دولتبخشد، چون این  بوروکراتیک مشروعیت نمی

 مارکس و کمون

کمون کامال در  ،او از منظرمارکس نسبت داد.  هتوان ب دیگر نمی را با دولت -دیکتاتوری پرولتاریا -کمون  پنداشتنیکسان 

چون قدرت  کامل با دولت هم رویارویقرار داشت. کمون در « پیروزی نهایی یک دولت جدا و مستقل از جامعه»تقابل با 

 .(1889،188)شد محسوب میسرور جامعه  ،جای خدمت به جامعه های بود که ب تهفیا حکومتی متمرکز و سازمان

های نظامی،  با ارگان متمرکز ولتیدماشین »کند که  وری میآبه ما یاد هنویس جنگ داخلی در فرانس در نخستین پیش مارکس

چون  هماز آن ده ازمان سلطنت مطلقه با هدف استفدر بار  نخستین ،پیچیده و همه جا حاضر خودبوروکراتیک، مذهبی و قضایی 

ر سال دانقالب فرانسه »نویسد:  (. مارکس می182«)وجود آمد هب یی از فئودالیسماهی خود در ر سالح جامعه مدرن نوپا در مبارزه

دولت مدرن که با انقالب «. تکامل بخشید -تمرکز و سازماندهی قدرت دولتی-چه را که سلطنت مطلقه آغاز کرده بود آن 1878

باید  -ایجاد یک ملت-انجام وظیفه برای تاسیس وحدت کلی در»د تمرکز خود را تکمیل کند، چون مجبور بود رون پا گرفت

 (183«.)شکست را در هم می رکزدور از می، شهرهای روی قلمهای محلی،  تمام وابستگی

های اجتماعی از جامعه جدا شده  روابط گروه از سویهرگونه منفعت جداگانه که »نخستین انقالب فرانسه دربا برقراری دولت 

های دولتی با  کشیش طرفگرفت که از  یمقرار  ،در مقابل آن چون منافع دولتی و هم ،شد خود تثبیت و از آن جدا می ،بود

اولین  ی سیطرهتحت »چه که انقالب فرانسه آغاز کرده بود  آن«. شد شده اداره می مراتبی و دقیقا تعیین کارکردهای سلسله

تر که  چیزی به آن نیفزود، جز تقسیم کار بیش». برقراری دوران بازگشت و سلطنت ژوئیه دست یافتبه کمال خود « تبناپار

برای عملکرد دولت به  جدیدمصالح و هایی با منافع  یافت، تقسیم کاری که گروه همپای تقسیم کار جامعه مدنی توسعه می

 جا( نام)ه.آورد وجود می

دن و وحدت کرابزاری برای مدرنیزه  عنوان ، بهچون نیرویی مستقل دولت فرانسه هم بهکنیم مارکس  گونه که مشاهده می همان

این باور بود که کنند. مارکس بر  چنان که منتقدان آن ادعا می آن ،شوداندیشید، که نباید به سلطه طبقاتی فروکاسته  ملی می

قدرت »در این برهه« طبقه متوسط تبدیل شد... ی طبقاتی قهرآمیز به ابزار سلطه»طی دوران بازگشت و سلطنت ژوئیهدولت 

 ،گان ثروت در پشت سر اوه از جویندنجوی به شدت فرومایه با گروهی گرسحکومتی چنان از جامعه مستقل شد که یک ماجرا

 (9)گوید. ناپلئون سوم سخن می دارد از(. نیازی به گفتن نیست که مارکس 181«)قادر بود قدرت را به دست بگیرد

دولت  ،در عوض«. نماید چهره نمیی طبقاتی  عنوان ابزار سلطه دیگر به»پلئون نا ی نویسد که دولت در دوران سلطه مارکس می

بدین وسیله «. خوبی برآورده کندبه  را اش تحت سلطه ی حاکم منافع طبقهتوانست  نمیحتی »در دوران امپراتوری دوم 

تواند  فت که دولت بوروکراتیک میرپذی کم مارکس می (. دست189«)دید خرین و باالترین بیان خود را در امپراتوری دوم میآ»

 قرار گیرد.معه مدنی امستقل و بر فراز سر ج

آخرین و " ده کردیممشاه در امپراتوری دومگونه که  همان ،دولتگیرد؟  چگونه کمون در چارچوب این مختصات قرار می

تحقق « برابرنهاد واقعی امپراتوری»ان ونع کمون به«. کزرممت اجراییقدرت »بود، یعنی  «تیحکومقدرت »تجلی « باالترین

های انقالبی و ارتجاعی پیش از کمون موجب سرکوب طبقه کارگر شدند،  تمام حرکت کند جا(. مارکس ادعا می همان«)یافت



کرد  می مایزعنوان یک ابزار سرکوب صرفا از دستی به دستی دیگر منتقل شد، آنچه خصلت کمون را مت چون دستگاه دولت به

آن شکل قدرت دولتی مشروع، قانونی،  انقالبی علیه این یا»نه  «دولت بود انقالبی علیه خودِ»کمون این واقعیت بود که 

(. 188« )شکند را درهم می "ماشین دولتی" دیکتاتوری خودِ س انقالب پرولتری پیش از برقراریپ«. جمهوری و یا امپراتوری

مشهور در جنگ  ی (. این قطعه182«)کند... زنده را زیر فشار خود خفه می ی بوآ جامعه رماشین متمرکز دولتی مانند ما»چون 

و برای منافع خود به  ،سادگی زمام ماشین دولتی حاضر و آماده را به دست گیرد تواند به نمی طبقه کارگر» که داخلی در فرانسه

تفسیر کرد. بسیاری از  ،تر بدان اشاره شد در پیوند با اظهارات ضددولتی که پیش باید( 828 ، ص1887«)کار اندازد 

کنند. به این شکل که مارکس انتظار داشت طبقه کارگر دولت  از لنین این قطعه را نادرست تفسیر میها به تاسی  مارکسیست

برای دولت نوع شوروی توجیهی فراهم  به نام مارکسیسم، از این رهگذر ها آنخود را در برابر دولت بورژوایی بنیاد نهد. 

 کردند. می

ابزار »دهد. چون دولت  هدف خود قرار می الغای دولت را او طور کلی گیری یک دولت پرولتری نیست، به مارکس خواهان شکل

توان در  می چه که (. آن227،188«)چون ابزار سیاسی رهایی آنان عمل کند تواند هم مین»سازی کارکران است  برده« سیاسی

 نچو شود، هم در آن قدرت دولتی از سوی جامعه جذب می»است که  کمون ی بر پایه ها قرار گیرد سیاست خدمت رهایی آن

ی مارکس و انگلس به مانیفست بعد  . تنها افزوده(187«)کنند... کنترل و سرکوب می آن را ی آن، نه نیروهایی که نیروهای زنده

به دست حاضر و آماده را  ولتیسادگی زمام ماشین د بهتواند  پرولتاریا نمی»تر نقل شده است که  پیش ی این قطعه 1781از 

بعد از  افه دیکتاتوری پرولتاریا و دولت صراین بدان معنا نیست که نظر مارکس دربار«. کار اندازد و برای منافع خود به  ،گیرد

نیز ابراز کرد. هنگامی که هیجدهم برومر را به رشته تحریر در  1792تجربه کمون تحول یافت. مارکس همان نظر را در سال 

اگر به » ت پیوسته است به کوگلمن نوشت:یقهایش به حق گویی با خوشحالی از این که پیش ،آورد. مارکس بعد از تجربه کمون

 ، آن راشکنند ستگاه را درهمجای اینکه این د ها به ی انقالب ابید که همهی خوبی درمی کتاب من هیجدهم برومر نگاه کنید به

درهم شکستن دولت  ابیز ن 1792در سال  حتی که او دهد بازتاب می را یواقعیت ،. این امر(128ص،1833«)اند تکمیل کرده

او نظر  ،نگارش یافت 1789. در نقد برنامه گوتا که در سال این ایده را وا ننهاد اش داشت. مارکس تا پایان زندگی همدلیمتمرکز 

به ارگانى  ،که دولت از ارگانى که باالى سر جامعه قرار دارد از این آزادى عبارت است»کند: مداری خود را تکر می-ضد دولت

 (1887,938) «.کامال تابع جامعه تبدیل شود

 زوال یا درهم شکستن دولت

قابل دفاع باشد، اما یک  از دیدگاه مارکس، تواند نمی ،مدار از دیکتاتوری پرولتاریا–ت دولت دهد که روای فراز باال نشان می

 یابد؟ پس چه چیز زوال می ،شود ماند: اگر دولت درهم شکسته می پرسش بدون پاسخ می

 در عوض اصطالح الغا( استفاده نکرد، absterbenزوال یافتن) مگاه از تر کند مارکس هیچ الن ادعا میل ه که دیوید مکگون همان

(abschafen را ترجیح )کنم  (. این انگلس بود که از این مفهوم استفاده کرد. من فکر می98، یادداشت 31، ص 1871هد)د می

 شود. وال دریافت میدر نظریه مارکس سابقه دارد، گرچه نه به آن روشی که معم زوال یافتن

یابد خودِ  که زوال میشود، پس آنچه  چون دیکتاتوری پرولتاریا با در هم شکستن دولت متمرکز و بوروکراتیک آغاز می

، 1887ماند)مارکس  باقی می« رودبیاد اقتصادی وجود طبقات از بین نزمانی که ب»دیکتاتوری پرولتاریا است. این دیکتاتوری تا 

دارانه اقتصاد تا از  سرمایه "بنیاد"شود، اما شکسته مییستی درهم الب سوسیال(. این بدان معناست که دولت طی انق918ص 

 .کند را طی میمدت  فرآیندی تدریجی و طوالنی این امر ه کردیممشاهد گونه که ماند؟ و همان تی آن برجای میبین رفتن آ



ست( ی دارد: نخپیش از آن که فرآیند زوال اتفاق بیافتد دو دلیل اساسبه طور کلی، به نظر مارکس الغای دولت بوروکراتیک 

ارد. داز این حیث که به اتمیزه و غیرسیاسی کردن طبقه کارگر نیاز  ویژه بهخوانی ندارد.  بوروکراسی با رهایی کامل انسان هم

 اجتماعی بدل شود و در برابر زوال مقاومت کند.-تواند به یک نیروی مستقل سیاسی دوم( بوروکراسی می

روح سوسیالیسم  دولتی با -کارکردهای مستقل اداری، شود سوسیالیسم از باال ساخته نمی» :گوید که می 1818لنین در سال 

توان پذیرفت که این سخن لنین است، اما نه  می«. هاست محصول حرکت خود توده-ه و خالق استدبیگانه است. سوسیالیسم زن

ی واحد  ها بی چون و چرا از اراده دقیقا متناسب با منافع سوسیالیسم است که تودهاین »اعالم کرد که  1818لنینی که در سال 

ارکسیستی ی م نظریه ،آخری ه(. پیام این اظهارنظر غیرعادالن9، ص 1888به نقل از نت، «)پیروی کنندرهبران فرایند کار 

 د.کن می بیان عنوان یک دولت متمرکز و بوروکراتیک به را دیکتاتوری پرولتاریا

خودحکومتی مستقل »و « اجبارا کنش ارادی مشترک»تیک، کند دولت بوروکرا که پل توماس به درستی مشاهده می هگون همان

. (19-18، مقدمه ص 1881از صحنه خارج کرده است) را «است روی اجتماعی و اقتصادی رشدیافته که در چارچوب قلم

رهایی یافته  انسان بدون این که خودِ»کند گوید دولت بوروکراتیک با انجام این کار خود را آزاد می گونه که مارکس می همان

دهد که مستقل از جامعه وجود  دستگاه بوروکراسی به آن اجازه می مراتبی خودِ و ساختار سلسله(. منافع 32، ص 188ص«)باشد

، اما نابرابری اجتماعی را سازد گر می جلوهو عمل کند. دولت بوروکراتیک رهایی انسان را صرفا به یک معنای مجرد  ،داشته باشد

برای  ،ثر عمل کندتواند مو اهداف منفی دیکتاتوری پرولتاریا میگذارد. دولت بوروکراتیک که در انجام  دست نخورده باقی می

 انسان به شکل نهادی نامناسب است.هایی راهداف مثبت این دیکتاتوری یعنی 

و  ن نیروی اجتماعی به رسمیت بشناسدچو ها نیروی خود را هم آن»شود که  به نظر مارکس رهایی انسان صرفا زمانی کامل می

(. دولت بوروکراتیک جدایی نیروهای 18«)نیروی سیاسی از خود جدا نکنند ی مثابه بهدهی کنند و نیروی اجتماعی را  سازمان

گونه که پل  علیه این جدایی بکوشد. هماناتوری پرولتاریا باید همانند کمون کند. دیکت اجتماعی از سیاسی را جاودانه می

ی کمون دقیقا غیرنهادی کردن قدرت سیاسی و از این رهگذر  رین جنبهت مارکس مثبت رکند، طبق نظ توماس مشاهده می

 (.83، ص1881توماس «)دوباره سیاسی کردن جامعه است

گونه  همان بشر است. ی واسط بین انسان و آزادی حلقه»کننده است، چون مارکس بر این باور بود که دولت بوروکراتیک بیگانه

دهد، پس  ن نسبت میم قید و بندهای مذهبی خود را به آتمام خصوصیات الهی و تماکه انسان  میانجی عاملی استکه مسیح 

. از (32،1887ص «)کند های بشری خود را به آن واگذار می ای است که انسان تمام صفات غیرالهی و تمام آزادی دولت واسطه

(. از این 931شود) سبب بیگانگی نیز می ،آورد وجود می را به«مین فعالیت فکری و جستضاد بی»جا که بوروکراسی چون  نآ

  تواند در رژیم بوروکراتیک تحقق یابد. رهگذر، هدف دیکتاتوری پرولتاریا، یعنی رهایی کامل انسان نمی

ی  کننده ی بیگانه گردد تا رابطه تر به خودِ بوروکراسی بر می بیش ،تواند بوروکراتیک باشد دلیل دوم که دیکتاتوری پرولتاریا نمی

ن از امتیازات شود، که اعضای آ ا جامعه. بوروکراسی دولتی هنگامی که استقرار یافت به یک گروه با منافع خاص بدل میآن ب

بلکه با هر آنچه که در  ند،ک نه تنها در برابر زوال مقاومت می بوروکراسی شود. بدین شکل مند می اقتصادی و قدرت سیاسی بهره

ظام نست انگلی در هر شکلی از چون یک کا تواند هم (. افزون براین، بوروکراسی می8د)یزخ د به دفاع از آن برمیتوان دار

کند. بدین دلیل الغای بنیاد  میخود فراهم  بقایاقتصادی وجود داشته باشد. و هنگامی که بر پا شود دلیل و پشتیبانی برای 

 انجامد. داری ضرورتا به محو بوروکراسی نمی اقتصادی سرمایه



توانند به  نظر از خاستگاه اجتماعی خود می ها صرف ها پیش از میشلز و وبر در واقع آگاه بود که بوروکرات مدتمارکس 

(. این نکته به 8و چه به صورت یک ارگان گروهی) یفرد بدل شوند، چه به شکل کنندگان دارای منافع خاص خود تومکح

رود.  شمار می هیک نمونه شناخته شده از این دیدگاه ب« بناپارت هیجدهم برومر لویی»های او منعکس است،  صراحت در نوشته

چون قدرت واقعی  خود را هم»: دولت بوروکراتیک دیگو نقد فلسفه حق هگل به روشنی می ی خود ثار اولیهیکی از آ راو د

هایی دولت فرض چون هدف ن بوروکراسی خود را هم»عنوان  بدین«. شود و به محتوای مادی خود بدل می ،کند متشکل می

 (23-29، ص1887«.)کند می

ی اجتماعی تکیه دارد. بنابراین با درهم شکستن بورژوازی  که دولت ضرورتا تنها بر یک طبقه بودمعتقد  ،برخالف مارکسلنین 

تشکیالت "بهها(  )کمون از تحول شوراها شود که ی نظری موجب می. این خطا(83، ص 1879یابد) خود زوال می دولت نیز خودبه

پیروزی بوروکراسی  کرد که های طبقه کارگر سازمانجانشین  را بوروکراسی ،(. این سیاست37، ص1871)دکنداری  جانب"دولتی

 .داشتدر پی را 

ها در  هنگامی که قیام ضدبوروکراتیک شورای کرونشتات مطابق مدل کمون پاریس از سوی نیروهای نظامی بلشویک 1821در 

که طی همین کنگره  های اپوزیسیون بود. طرفه این تمام گروه« غیرقانونی کردن»لنین در کنگره دهم سرگرم  ،کوبیده شدهم 

های پیشنهادی لنین  حل راه« کند... بندی می های بوروکراسی را صورت ی مبارزه با زیان وظیفه»این برنامه  عالم کردلنین ا

 ( 291، ص 1887که ساختارهای بوروکراسی را ملغا کند.) بدون این، بود از پایین ارتقای کارگران به مقامات بوروکراسی

ی بنیادی  جنبه ،کند آن را برطرف می« های زیان»پیشنهاد لنین با این فرض که ارتقا کارگران به مقامات بوروکراتیک 

مارکس بر این باور بود که » :اندیشید میین کند که مارکس نیز چن برتل اولمن فکر می گرفت. میدیکتاتوری پرولتاریا را نادیده 

کند. در نتیجه، رهبران  اند ایجاد نمی ها از آن برخاسته ای که آن منافع مهمی در تضاد با منافع طبقه ،گماشتن مردم در حکومت

کارگران در حکومت فاسد فکر کردن به این که «. بگیرندهده ع به را د نمایندگی کارگراننوانت می ،تاریالانتخابی دیکتاتوری پرو

تر  ن دقیق، یا به سخکارگران این گونه نیستند». مارکس بر این نظر است ناپذیر است تحققو رویایی  ،فکری احمقانهشوند  می

 (.81، ص 1888«)شوند هنگام کسب قدرت فاسد نمی

 همین [چونبا اجازه شما کارگران سابق ] . البتهاندکارگران  ی ازاقلیت ها آن»داد: ن نسبت به این نظر مارکس هشدار میباکونی

، خواهند نگریستبه کارگران از بلندای دولت  و د...ه شدند، دیگر کارگر نیستننمایند یا مدار دولتاز سوی مردم  کارگران که

(. حق 918، ص 1878در مارکس و انگلس، «)دانمردم  نسبت به خود  خود و ادعاهای نماینده ، بلکهه مردمنمایند دیگر نه ها آن

 د فهمیده شده است.من دیدگاه مارکس ب دهد. اما در این میان به نظر گونه که تاریخ شوروی نشان می د همانون ببا باکونی

دیگر عضو شورای شهر دار  سرمایه قدر کارگر نیستند که یک همانها  آن»دهد: ن چنین پاسخ میمارکس به ایراد باکونی

ابی دیکتاتوری اعضای انتخ در این رابطه به باکونین به این معناست کهپاسخ مارکس  (.81، ص 1881«)دار نیست سرمایه

 و کنند طبقه کارگر پول دریافت  از که "گزاران خدمت" نظیر شوند، و حتی کسانی ای بدل نمی ن ویژهرااپرولتاریا به کارگز

تعریف شده ]بدون منافع و جایگاه  با وظایف و مناصب ،ها به عنوان کارمند نیاز دارد دیکتاتوری پرولتاریا به خدمت و مهارت آن

واقعی در حکومت کمونی بر  تاست که قدر ی مهم این . نکتهکنند خاص[ به عنوان کارگر در مقام حکومتی خدمت می

این طرح ساختاری دیکتاتوری  ، بلکهوب کارگرانمقننه و مجریه اند. این نه سرشت ختشکیالت طبقه کارگر متکی است که هم 

 کند. رانان فاسد جلوگیری میمبه حک ،میداپرولتاریاست که از تبدیل شدن مقامات انتخابی یا استخ



تقابل حفظ و وارد رابطه م ،چون محتوای دولت بوروکراسی و بوروکراسی هم (habitusعملکرد نسبتا ثابت) عنوان دولت به

وظیفه دیکتاتوری پرولتاریا  ،کند. از سوی دیگر دولت بوروکراتیک ذاتا برخالف زوال عمل می ،د. بنابرایننشو خودتحققی می

ری پرولتاریا وپرولتاریا به هدف نهایی دیکتات ،چون قدرت واقعی و محتوای مادی این نهاد است. بدین منوال تشکیل پرولتاریا هم

که  دهد که چرا نه دولت بوروکراتیک، تفاوت اساسی وجود دارد که توضیح می ی و پرولتاریاسشود، اما بین بوروکرا مبدل می

 ماید.یتواند راه زوال بپ ری پرولتاریا است که میاتودیکت

گام بر  خویشخودتحققی پرولتاریا در جهت زوال  ،است بوروکراسی خودِخودتحققی بوروکراسی حفظ معنای در حالی که 

، تواند بندگی خود را حفظ کند نمی ،مسلط سیاسی حیثاز  طبقه کارگرشود، اما  تبدیل میدارد. بوروکراسی به هدف خود  می

فراهم  را زوال امکان -نحیات آمنشاء –دستگاه سیاسی  برای تواند بوروکراسی نمی ،. به این دلیلکند می نفی را خود رو، از این

. یک پرسش مهم را حفظ کند دولت و بوروکراسی تواند نمی ،، در حالی که پرولتاریا برای اجتناب از دشواری بوروکراتیککند

  یابد؟ تحقق می دیگر سیاسیپس در چه شکل  ،ماند: دیکتاتوری پرولتاریا اگر دولت نیست برای پاسخ دادن باقی می
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