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 دولت و انقالب لنین 
1لوچیوکولتی

امامییمهردادترجمه 
 

 

ود را در حافظه نقش نشدنی خ که به شکلی فراموش  ی اصلی دولت و انقالب مایه درون

د هنگامی که کسی در مورد این اثر نک واسطه به ذهن خطور می د و بیکن می

انقالب را  .آمیز است ی فعالیتی نابودگر و خشونت مثابه موضوع انقالب به  اندیشد می

 (old State)توان به تصرّف قدرت محدود کرد، بلکه باید نابودی دولت پیشین  نمی

ماند یا  مسئله این است که آیا دستگاه دولت پیشین باقی می»د گوی باشد. لنین می

این واژگان  :(zerbrechen)شکستن   ، درهم(sprengen)( نابودسازی1« )شود. نابود می

کنند. جدل لنین در برابر کسانی نیست که خواستار  لحن و فحوای متن را تسخیر می

                                                 
1

رفت  که می 1698های  ی سال ی پیش رو را در بحبوحه ی ایتالیایی، مقاله کولتی، فیلسوف برجسته ی مترجم: لوچیو مقدمه* 

های ضدامپریالیستی و دانشجویی باشد و به همین سبب امکان تصرّف قدرت توسط  گیری طغیان جنبش جهان شاهد اوج

دولت و انقالب لنین، متنی که در روزهای پرآشوب ی تحریر درآورد. صحبت از  شورشیان و انقالبیون جوان وجود داشت، به رشته

 .، یک ماه پیش از انقالب اکتبر، نوشته شد، صحبت از چیستی دولت پس از انقالب سوسیالیستی است1618اوت و سپتامبر 

های پایانی ی این مقاله در روز امری که در سنت چپ انقالبی از همان ابتدا، با اختالف میان لنین و کائوتسکی آغاز شد. ترجمه

 «وضع موجود»ی یک قرن مبارزه علیه  شود به خاطره سال پس از انقالب اکتبر، تقدیم می 69، 8113اکتبر 
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ی  یست. برعکس، هدف حملهطلبی ن ی لنین اصالح تصرّف قدرت نیستند. هدف حمله

خاطر نابودی دولت پیشین.  هستند اما نه بهاند که خواستار تصرّف قدرت  او کسانی

یی  ی مدّ نظر لنین، کائوتسکی است. اما، بگذارید مشخص شود، نه کائوتسکی نویسنده

ِ  )برای مثال در تروریسم و کمونیسم( ظهور کرد، بلکه کائوتسکی 1618که پس از 

طلبی اختصاص یافته بودند: کائوتسکیِ  آثاری که به مبارزه با فرصت ی نویسنده

خواستارِ انقالب و با این حال کسی که هنوز قصد نابودی دستگاه دولت پیشین را 

 .ندارد

ناپذیر بلکه سکتاریستی، بدوی و  در نگاه نخست، متن دولت و انقالب جُستاری سازش

آنچه از «. خشونت برای خشونت»ید از نوعی تمج  نماید می« غضب آسیایی»غرق در 

هایش است: تصرّف  ترین ویژگی شود تقلیل انقالب به ابتدایی و بیرونی این نمایان می

گیری و اعدام کارکنان  کاخ زمستانی، به آتش کشیدن وزارت امور داخلی، دست

 سیاسی دولت قبلی. دقیقاً همین تفسیر بود که موفقیت دولت و انقالب را در سرتاسر

، نه تنها در روسیه بلکه در 1653تا  1682ی استالین، به مدت بیش از ربع قرن از  دوره

تمام احزاب کمونیست جهان تضمین کرد. انقالب خشونت است. کائوتسکی یک 

سوسیال دموکرات است زیرا طالب خشونت نیست. غیرممکن است که کمونیست 

، هر عضو فعال در یک 1653تا  آمیز قدرت نباشد. باشید اگر هدف شما تصرّف خشونت

کرد نسبت به لزوم  حزب کمونیست )از جمله حزب کمونیست ایتالیا( که جرأت می

یافت که امروز کسی که در مورد  خشونت تردید ورزد، خود را در همان موقعیتی می

 .یابد کند خود را در آن می شک می« آمیز پارلمانی راه صلح»

م لنین مخالف خشونت بود. او طرفدار قیام قدر نادان نیستم که بگوی من آن

آمیز انقالب  از گسترش صلح 1618طور که در ژوئن  آمیز بود، درست همان خشونت

کرد.  پشتیبانی کرده بود. لنین بنا بر اقتضای شرایط، از خشونت و صلح طرفداری می
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ید نابود ی او تغییرناپذیر بود: در هر صورت، دستگاه دولت با اما در یک مورد اندیشه

 .شود

ها محقق شود، تا حدودی پیشامدی هستند:  تواند درون آن هایی که انقالب می شیوه

فایده است پیشاپیش در موردشان صحبت  اند که بی ستهواب  ای از وقایع ها به منظومه آن

گر تمامیت فرآیند انقالبی نیست.  شده نیز به تنهایی نشان های ریخته کرد. مقدار خون

نظر کرد )و در  توان از آن صرف اسی در مورد انقالب، یا همان نابودی که نمیی اس نکته

نفسه تضمینی مکفی نیست(، نابودسازی دولت بورژوایی  آن مورد، خشونت فی

هاست و جایگزینی آن با قدرتی از نوع  ها و در برابر آن ی قدرتی مجزا از توده مثابه به

 .ی اساسی همین است جدید. مسئله

لنین، دولت پیشین باید نابود شود زیرا دولت بورژوایی مبتنی است بر جدایی و به زعم 

داری، دموکراسی در بهترین حالت  ی سرمایه ها. در جامعه بیگانگی از قدرت توده

« داری آن را وضع کرده. هایی است که استثمار سرمایه ی محدودیت همواره در احاطه»

تمام « شوند. اسی و عمومی بازداشته میاکثریت جمعیت از مشارکت در زندگی سی»

تهیدستان را از سیاست و مشارکت »سازوکارهای دولت بورژوایی تضییقاتی هستند که 

انقالبی سوسیالیستی  (2) «.کنند گذارند و محروم می فعاالنه در دموکراسی بیرون می

ها را  یاد آنها و قدرت، وابستگی و انق که این نوع دولت را ابقا کند، جدایی میان توده

 .دارد حفظ می

سازی ابزارهای تولید به معنای رهایی آن از حاکمیت سرمایه باشد،  اگر اجتماعی

شود و نیروهای تولید را تحت کنترل آگاهانه و  جامعه تبدیل به کارفرمای خود می

یی که در آن این  آورد، در این صورت شکل سیاسی ی خود در می شده ریزی برنامه

تواند شکلی باشد مبتنی بر ابتکار عمل  تواند به دست آید، تنها می دی میرهایی اقتصا

 .تولیدکنندگان (selfgovernment) گردانیو خود
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راستی بنیادین دولت و انقالب مواجهیم. نابودی دستگاه  ی به مایه در اینجا با درون

است  ممکن .دولت بورژوایی به آتش کشیدن وزارت امور داخلی یا سنگربندی نیست

ی اساسی نیست. آنچه برای انقالب ضروری  ها بیفتد اما این مسئله تمام این اتفاق

سازد، رهایی و  ای است که طبقات کارگر را از قدرت جدا می است، از بین بردن پرده

گفت  بخشی طبقات کارگر، انتقال مستقیم قدرت به دستان مردم. مارکس می تعیّن خود

تواند متقّبل دستگاه  ی کارگر به راحتی نمی طبقه»که کمون ]پاریس[ ثابت کرد 

چنین چیزی « دولتی حاضر آماده شود و آن را در جهت اهداف خاص خود اداره کند.

دست به دست کردن دستگاه »ممکن نیست: زیرا هدف از انقالب سوسیالیستی 

این و   ( نیست بلکه انتقال مستقیم قدرت به دستان مردم است3« )بوروکراتیک نظامی

 .ناممکن است اگر این ماشین نخست درهم شکسته نشود

دست »این چند خط نیازمند تأملی بسیار جدی است: انقالب سوسیالیستی مشتمل بر 

بوروکراتیک نیست؛ به زعم مارکس، نابودی دستگاه  دستگاه نظامی« به دست کردن

و « تین استهای مردمی راس شرطی مقدماتی برای تمامی انقالب»بوروکراتیک  نظامی

های مردم،  توده»انقالبی است که در آن « انقالب مردمی»دهد که  لنین توضیح می

های اجتماعی که زخمیِ سرکوب و استثمارند،  ترین گروه مرتبه ها، پایین اکثریت آن

های خود را  آورند و در تمام مسیر انقالب، نشان مطالبات و تالش  آزادانه سربر می

ی قدیمی که نابود شده،  ای نوین را در عوض جامعه خود جامعه گذارند تا به سبک می

 (4« )بنیان نهند.

های  معنای این قطعه واضح است. نابودی دستگاه قدیمی به معنای نابودی محدودیت

شده بر دموکراسی توسط دولت بورژوایی است. این نابودی، گذار از دموکراسیِ  تحمیل

دموکراسی »کند که  ست. و لنین اضافه میبه دموکراسی کامل ا« بسته و محدود»

نظر از آنچه ممکن  صرف«. کامل، به لحاظ کیفی چیزی مشابه دموکراسی ناقص نیست
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است به لحاظ صوری تفاوت در کمیّت جلوه کند، آنچه حقیقتاً در معرض خطر است، 

 (5« )جایگزینی عظیم نهادهایی معیّن با سایر نهادها از نوعی اساساً متفاوت است.»

شود. برخورد با کائوتسکی مهم است  ت جدل با کائوتسکی در اینجا نیز ظاهر میاهمی

ی جنبش  دارد که تبدیل به معمایی در رابطه با کل تجربه زیرا از تنگنایی پرده بر می

کارگران پس از لنین شده است. کائوتسکی خواستار تصرّف قدرت بود نه نابودی دولت. 

امل و صرف ضرورت دارد، در اختیار گرفتن دستگاه گفت، آنچه به طور ک وی می

دولتی است که از پیش وجود داشته و استفاده از آن در جهت اهداف خاص خود. 

جدای از تفاوت لفظی اندک، هر کس در باب تنوّع این دو روش تأمل کند، به تباین 

دست به  ها پی خواهد برد. به زعم لنین، انقالب صرفاً تر میان آن تر و عمیق اساسی

ی دیگر نیست، بلکه گذار از یک نوع قدرت به  ای به طبقه دست کردن قدرت از طبقه

ی  روند زیرا طبقه نوعی دیگر است: از نظر او، این دو مورد همراه با هم پیش می

ی کارگری است که بر خود حکم  کند همان طبقه کارگری که قدرت را تصرّف می

 .راند می

وتسکی، تصرّف قدرت به معنای برساختن قدرتی جدید نیست از دیگر سو، به نظر کائ

ی کارگر  بلکه صرفاً تشویق به استفاده از قدرت قدیمی کارکنان سیاسی است که طبقه

ی کارگر نیستند. به زعم لنین،  کنند اما خودشان جزء طبقه را بازنمایی می

ی افراد  ودهت»گوید در سوسیالیسم  هاست: لنین می توده گردانیسوسیالیسمْ خود

برخواهند خاست تا نقشی مستقل نه تنها در رأی دادن و انتخابات بلکه همچنین در 

ی  ی افراد به نوبه ی دولت ایفا کنند. تحت لوای سوسیالیسم همه مدیریت هرروزینه

کس حکمرانی  خود حکم خواهند راند و به زودی اُخت خواهند شد با اینکه هیچ

 (9« )نکند.
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ها. به زعم لنین، انقالب  وسیالیسم یعنی مدیریت قدرت به نام تودهبرای کائوتسکی س

سوسیالیستی باید دولت پیشین را نابود سازد زیرا الزم است که خود تفاوت میان 

شوندگان از بین رود. به نظر کائوتسکی، دولت و سازوبرگ  ومترانان و حک حکم

رانان و  ان تفاوت میان حکماش نباید نابود شوند زیرا بوروکراسی یا هم بوروکراتیک

توان نابود کرد و همواره وجود خواهند داشت. از نظر لنین،  شوندگان را نمی ومتحک

 .انقالب پایان تمام اربابان است؛ به نظر کائوتسکی انقالب صرفاً ورود اربابی جدید است

ت یی که لنین با او جدل کرد همچنان یک مارکسیس کنم، کائوتسکی باز هم تکرار می

بود و به جِد به برداشت طبقاتی از دولت باور داشت. نگرش سیاسی او در واقع به 

داشت. به واقع در کنار سایر  (ouvrierist) ناپذیر قالبی کارگرستایانه شکلی نرمش

های انترناسیونال دوم موضع طبقاتی کائوتسکی چنان صُلب بود که اغلب   مارکسیست

کرد. آنچه لنین در  چرخش می (closed corporatism) گرایی محدود به سمت رَسته

نزد مارکس نوشت، به « انقالب مردمی»ی مفهوم  مخالفت با پلخانف و دیگران درباره

 .راحتی به کائوتسکی نیز تعمیم داده شده است

ی قدرت نزد کائوتسکی از  رغم موضع طبقاتی سفت و سخت، ایده و با این حال، به

اش را در بر دارد. دولتی که نباید نابود شود اما  دیی تمام تحوالت بع پیش ریشه

  توان تصرّفش کرد و آن را به سمت اهداف خود برگرداند، دستگاه نظامی می

شود، این دو مورد در « دست به دست»بوروکراتیکی که نباید از هم بپاشد بلکه باید 

دهند: دولت  دولت در ماهیت طبقاتی را نشان می« تفاوتی بی»شکل ابتدایی از پیش 

ای صرف که بر حسب اینکه چه کسی  است، وسیله« خنثی»ابزاری تکنیکی یا 

 .تواند خوب یا بد باشد بردش می کند یا به کار می کنترلش می

دگرگونی قدرت در همان زمان، حاوی  ی تصرّف محض، بدون نابودی از این رو، نظریه

ا حتی نوسانی پیوسته در میان دولت است. ی (interclass) طبقاتی ی میان اصل نظریه
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مالحظه که جوهر انقالب و سوسیالیسم را در  گرایی بی دو قطب غایی است: ذهن

طور که مطلعیم منظور  داند که همان پیشبرد قدرت کارکنان سیاسی جز می

طبقاتی از دولت. قطب اول منجر به اصطالحاً  بوروکراسی حزبی است؛ و برداشتی میان

که  (by decree) با اختیارات تام« دیکتاتوری پرولتاریا»شود:  شی میرژیمی از نوع راکو

تغییر یابد. « ی مردم دولت از آنِ همه»تواند در آینده به سمت برداشت  سپس می

بوروکراسی سوسیال دموکرات را ایجاب  (mandarins) ی رتبه قطب دوم مأموران عالی

در حین   ها، یعنی کسانی که لسونها، وی منزها، لئون بلومزها، مولت کند: شیدن می

باور   کنند خدمت به دولت بورژوایی و دقیقاً به خاطر اینکه به این دولت خدمت می

خدمت « مشترک»و « عمومی»دارند که بدین وسیله به منافع کل جامعه، منافع 

 .رسانند می

ی  تصرّف قدرت دولتی به واسطه»ی سیاسی ما  نویسد هدف مبارزه کائوتسکی می

« ی رئیس دولت است. یروزی اکثریت در پارلمان و از طریق ارتقای پارلمان به مرتبهپ

تا کنون وجود داشته و پس از این هم وجود خواهد داشت و در   آشکارا ( پارلمان 8)

واقع همواره باید وجود داشته باشد. پارلمان نه تنها مستقل از طبقات بلکه حتی 

 (interclassism) گرایی طبقاتی ی میان منتها درجه مستقل از اعصار تاریخی است. این

اش( حتی به عنوان یک فرضیه هم عنوان  است. روش کائوتسکی )و مقلّدان امروزی

ی بورژوایی  تواند به طریقی به ساختار طبقاتی جامعه کند که رژیم پارلمانی می نمی

بدیل به لوحی مرتبط شود. این روش، کل نقد مارکس از دولت نمایندگی مدرن را ت

گی دارد دکند. عالوه بر این، روش کائوتسکی تاجایی که آما می (tabula rasa) سفید

تأیید کند که رژیم پارلمانی به هیچ وجه دارای خصلتی طبقاتی نیست، همین موضوع 

هایش  نفسه در خود رژیم، بلکه در سوءاستفاده را نه به همان ترتیبی که ادعا دارد فی

، (transformismo)های انتخاباتی، جذب اپوزیسیون فریبدهد:  تشخیص می
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و  (sottogoverno) ، سوءاستفاده از پشتیبانی سیاسی(porkbarreling)« کنی چرب سبیل»

کند به طوری که  تأکید می «ها ناهنجاری»( روش کائوتسکی مشتاقانه بر این 2غیره. )

که تولیاتی « نمای ملت تمام ی آیینه»یا « پارلمان حقیقی»دهند به  ها اجازه می آن

بینی کرده بود، متوسل  ، م.[ نیز پیش1964تا  1688]رهبر حزب کمونیست ایتالیا از 

 .توانند تصوّر کنند می« روباهان پیر»شود: یعنی تنها اتوپیانیسمی که 

این اتوپیانیسم[ پیروزی اکثریتی پارلمانی و تبدیل پارلمان به رئیس دولت است. ] 

ی برای کائوتسکی این است که چه کسی در پارلمان کنترل اوضاع را در ی اصل مسئله

ی اساسی صرفاً یک تغییر است، ولو تغییری رادیکال در  دست دارد؛ برای او مسئله

ی اساسی، چیزی که ممکن است و باید از آن فراتر  کارکنان سیاسی دولت. مسئله

چیزی   شوندگان است تمون و حکرانا رفت، دقیقاً همین از بین بردن تمایز میان حکم

رئیس »ی  مثابه کرد. روش کائوتسکی پارلمان به که کائوتسکی حتی تصورش را نمی

است؛ یعنی نابودی همان « رؤسای پارلمان»ی  است، روش لنین مردم به منزله« دولت

 .پارلمان

ایم. این  باید مطمئن شویم که این نقد لنینیستی از نظام پارلمانی را به درستی دریافته

، «فریب»نقدی بدوی و سکتاریستی، نقد ضعیف بوردیگا، تقبیح پارلمان به عنوان 

و غیره نیست. این نقد ]تقبیح « برداری کاله»ی  نکوهش دموکراسی سیاسی به مثابه

پارلمان و دموکراسی سیاسی، م.[ نقدی است که تاریخاً در سنّت کمونیستی شایع 

ی تحلیلی طبقاتی از  ایی است که ناتوان از ارائهشده است. چنین نقدی، نقدی ابتد

دموکراسی لیبرال یا کسب روشی ارگانیک که در آن، رشد خود را به رشد نظم 

داری مرتبط کند، پارلمان و دولت نمایندگی مدرن را با  اقتصادی سرمایه اجتماعی

دی بوده شمارد به طوری که گویی دولت نمایندگی نها گرایانه مردود می واژگانی ذهن

طور که مثالً ولتر  )همان« ابداع شد»ی حاکم برای فریب مردم  که آگاهانه توسط طبقه
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گفت دین ابداع کشیشان است(. سطحی بودن و ضعف این نقد زمانی به وضوح  می

گرایانه  توجهی پوچ شود که به یاد آوریم دقیقاً از چنین نقدی بود که بی آشکار می

ای سوسیالیستی رو به  و ساختار قدرت در جامعهی دموکراسی  نسبت به مسئله

های سیاسی استالینیستی و  ی حلقه انحطاط رفت به طوری که به کل تجربه

استالینی تا به امروز سرایت کرده است. در برابر، در دولت و انقالب، نقد لنین از  پسا

از دولت پارلمان برای نخستین بار در جهت بازیابی برخی از خطوط اصلی نقد مارکس 

ی  و همچنین برای نخستین مرتبه در اندیشه  کند نمایندگی مدرن موفق عمل می

ترین سهم لنین در  شک عظیم شخص لنین )بنا بر اهمیت حیاتی این متن که بی

زمان است با  ی سیاسی است(. دولت و انقالب در سطح کنش سیاسی هم نظریه

ها پیش در طول  ه ابتدا سالنخستین نفوذ واقعی لنین و کشف اهمیت شوراها )ک

ها نشده بود(، از این رو در  ها کسی متوجه آن پدیدار شدند اما مدت 1615انقالب 

شود با کشف لنین مبنی بر اینکه  ی سیاسی، دولت و انقالب مصادف می سطح نظریه

سان[ کمون پاریس است،  دیکتاتوری حزب نیست بلکه]به «دیکتاتوری پرولتاریا»

ی  لنین همچنان آن را صرفاً به مثابه 1618های آغازین  ه حتی در ماهکمون مشابهی ک

 .کرد قلمداد می« دموکراتیسم بورژوایی»یک فُرم، ولو فُرم رادیکال 

تفاوت میان دو نظرگاه بسیار شدید است به طوری که در مورد نخست، نقد پارلمان 

، انتقاد از پارلمان یا شود، اما در مورد لنین، برعکس آن تبدیل به نقد دموکراسی می

نقدی که به   دموکراتیک پارلمان است دموکراسی لیبرال یا بورژوایی، نقادی ماهیت ضد

)و بنابراین به لحاظ کیفی متفاوت(، یعنی « تر کامل»اندازه  نام همان دموکراسی بی

یی که مستحق نام دموکراسی سوسیالیستی است،  دموکراسی شوراها، تنها دموکراسی

 .گرفتانجام 
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چیز در چنته ندارند که ابداً بتواند با جدیّت نقد  آثار مارکسیستی پس از مارکس هیچ

طور که در دولت و انقالب صورت گرفته، برابری کند؛ همچنین در عین  پارلمان آن

سان  حال، فاقد چیزی هستند که آکنده از چنان الهام دموکراتیک عمیقی باشد به

 «تفویذ اختیار دستوری» .بخشد دا تا انتها جان میچیزی که به متن لنین از ابت

(imperative mandate)  ی نمایندگان توسط کسانی  پذیری دائم و پیوسته یعنی عزل

ای کاری  پیکره»گذار که  کنند، درخواست برای قدرتی قانون شان می که نمایندگی

، قدرتی که در آن، «گذار در یک زمان ای پارلمانی، اجرایی و قانون خواهد بود، نه بدنه

باید کار کنند و قوانین خود را اجرا نمایند، و خودشان باید نتایج آن را در »نمایندگان 

کدام از این  ( هیچ6«. )گوی موکالنشان باشند زندگی واقعی بیازمایند و مستقیماً پاسخ

طور که در فولکلورِ افراطی بعضی از  پارلمان نیست )آن« اصالح»موارد به معنای 

شود یعنی گرفتار شدن در چنگ بوروکراسی حزبی،  های کوچک تصور می فرقه

؛ این در عوض به «(آیند کوتاه نمی»هایی که در نکوهش پارلمانتاریسم لنین!  فرقه

« مجلس»ی قسمی  معنای ایجاد مانع برای پارلمان و جایگزینی آن با اعضای نماینده

جایگزینی عظیم نهادهایی »د لنین، این است: با ارجاع مجدد به واژگان خو« شورا»یا 

 .است «معیّن با سایر نهادهایی برخوردار از یک نظم اساساً متفاوت

، «دموکراسی پرولتاریایی»بنابراین منظور نابودی دولت و جایگزینی آن با نهادهای 

ی لنین به حدّی دقیق  ی تولیدکنندگان است. محور اندیشه  ی تودهگردانهمان خود

ترین نتایج را از این موضوع بگیرد: دولت سوسیالیستی  کند تا غایی نگ نمیاست که در

ی  ی جامعه یعنی نخستین مرحله)شود  تا جایی که به سوسیالیسم مربوط می  نفسه فی

 .ی دولت بورژوایی است دولتی که باقیمانده  کمونیستی( همچنان نیازمند دولت است

 

داران و طبقات وجود نداشته  که دیگر سرمایهشود تا جایی  رفته تضعیف می دولت رفته
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ای را نتوان منکوب کرد. با این حال، دولت هنوز به طور  باشند و بنابراین هیچ طبقه

به »است )یعنی تکیه بر اصل « حقوق بورژوایی»کامل محو نشده زیرا همچنان پاسدار 

رد( که رسماً دا« ی نیازش به هر کس به اندازه»در عوض « ی کارش هر کس به اندازه

 (11ی نابرابری حقیقی است. ) کننده اعالم

 بدین ترتیب

اقتصادی جاافتاده و مطلقاً  لحاظ به تماماً تواند نمی …ی خود کمونیسم در نخستین مرحله» 

ی جالبی که کمونیسم در نخستین  لذا پدیده .داری باشد های سرمایه ها یا نشانه آزاد از سنت

است. و به همین خاطر « افق محدودی از حقوق بورژوایی»کند  ی خود حفظش می مرحله

حقوق بورژوایی با توجه به توزیع کاالهای مصرفی به طور ناگزیر وجود دولت بورژوایی را »

دهند، و این حقوق بدون برخورداری از دستگاهی که بتواند پیروی از  فرض قرار می پیش

تحت لوای کمونیسم »گیرد که  یجه میاستانداردهای آن را تضمین کند، هیچ است. لنین نت

ماند  شود بلکه حتی دولت بورژوایی نیز باقی می برای مدتی نه تنها حقوق بورژوایی حفظ می

 (11) «اما بدون بورژوازی!

 

ی  ی سوسیالیسم در اینجا با سطح توسعه دانیم، سطح توسعه طور که می همان

ی گردانشده باشد و خود بیشتر تضعیف شود. هر چه دولت دموکراسی سنجیده می

تری بسط یافته باشد، پیشرفت در گذار از سوسیالیسم به  ها به میزان افزون توده

ی دولت  دن به عالوه کمونیسم فزونی خواهد یافت. کمونیسم به معنای کانال وُلگا

های کار  ی پلیس، اردوگاه به عالوه« های انبوه ای از بادشکن باریکه»نیست. همچنین 

ی دیگری دارد. اما دقیقاً به همین  قدرت مطلق بوروکراسی نیست. لنین ایده اجباری و

ی او امروز نیز همچنان یک ایده است، باید که ما تمام تابوها را بشکنیم  خاطر که ایده

 .و صادقانه سخن بگوییم
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در اوج فرآیند انقالبی نوشته شد. هیچ یک از  1618دولت و انقالب در اوت و سپتامبر 

ندارد. لنین دست به کار نوشتن این « ای اندیشانه ژرف»های لنین چنین خصلت  نوشته

بینی  او واقع .متن شد تا تصمیم بگیرد که در انقالب پیش روی خود چه کاری بکند

البداهگی سیاسی در لحظه اعتماد نداشت اما از صمیم قلب  و فی« الهام»بود که به 

ای بود  در چنین لحظه .داد زند که انجام میخواست با آگاهی کامل دست به کاری ب می

که دولت و انقالب متولد شد. و با این حال ما امروز فقط باید نگاهی به اطراف 

ی سوسیالیسم و سوسیالیسم واقعاً  ی میان ایده بیندازیم تا متوجه شویم که رابطه

 (sermon on the mount) عیسی در باالی کوهی  ی بین موعظه موجود فرق چندانی با رابطه

 .و واتیکان ندارد

مندانه و به آرامی، بدون احساساتی  البته به شکلی اندیش  پاسخی که باید بپذیریم

نامیم صرفاً به  دانیم: کشورهایی که سوسیالیست می پاسخی است که همه می  شدن

 داری نیستند. در اند که دیگر سرمایه ها کشورهایی اند. آن شکلی استعاری سوسیالیستی

اما   اند و متعلّق به دولت هستند سازی شده آن کشورها ابزارهای اصلی تولید، ملی

  گسسته« های حلقه»اند که امر کامالً متفاوتی است. این کشورها  سازی نشده اجتماعی

های  ترین حلقه اند )و تا اینجا این زنجیره در ضعیف ی جهان کاپیتالیستی در زنجیره

« های خلقی دموکراسی»ی  زی در مورد چین، دربارهخود گسسته است(. چنین چی

یک از این کشورها  ی باشد. هیچوصادق است، بدون آنکه نیاز به صحبت از اتحاد شور

توانند باشند. سوسیالیسم فرآیندی ملی نیست  حقیقتاً سوسیالیستی نیستند و نمی

معنای  که امروز بیش از همه به  بلکه فراگردی جهانی است. این فرآیند عظیم

دقیقاً همان فرآیندی است که آن را   داری جهانی است پاشیدگی نظام سرمایه ازهم

اش به وضوح ظرف یک  سابقه کلی بی های به کنیم و صرفاً بر حسب نسبت زندگی می

کور « های بتن»گان آشکار است. تنها  رسد. این فرآیند بر همه روز به نتیجه نمی
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ها حاضر خواهد بود  ن فرآیند در تمام زمانسوسیال دموکراسی که معتقدند ای

توانند برای خود نعمت به فراموشی سپردن آن را تضمین کنند. این توهم سوسیال  می

ی دولت و انقالب  کند ایده دموکراتیک سرنوشت محتوم هر آن کسی است که فکر می

وضاع ما[ تر از متن لنین ]با ا تر یا مرتبط منسوخ است. آثار اندکی هستند که مناسب

ایجاد سوسیالیسم در یک »لنین کهنه و قدیمی نیست. ناسیونال سوسیالیسم و  .باشند

رویداد »ی یک  تواند به مثابه گفت کمونیسم نمی اند. مارکس می منسوخ« کشور

تواند هستی  تاریخی می- پرولتاریا تنها در سطح جهانی»وجود داشته باشد: « محلی

تواند دارای وجودی  یسم، فعالیت آن، فقط میگونه که کمون یابد، درست همان

 (18« )تاریخی باشد. جهانی
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 لنین “دولت و انقالِب”
 َبندرالفِمیلی

یبهرنگنجمیترجمه

 
ی بریتانیایی و از بنیادگذاران  بند، مارکسیستِ بلند آوازه : رالف میلییادداشتمترجم

ی  ی ویژه ، جُستار حاضر را برای انتشار در شمارهسوشالیست رجیستری  نشریه

 ین فراهم آورد.مناسبت صدمین سالِ تولد لن (، به۰۷۹۱)آوریل  مانتلی ریویوی  مجله

ی انقالب  ترین آثار لنین است که در آستانه مهم یکی از ، در شماردولت و انقالب

وپیش از هر چیز در  ی تحریر درآمد. درخشش این اثر بیش رشته روسیه به ۰۷۰۹

است.  گاه دولتیِ بورژوایی شکستن دست بازخوانی گفتار مارکس درباب اهمیتِ درهم

های بنیادینِ  کوشد بر کاستی ی خود از این اثر، می تقادیِ فشردهبند در واکاویِ ان میلی

های  باید از ویرانه گاه دولتیِ بدیل روشنی افکند، که می یافت لنین نسبت به دست ره

 کِشَد. گاه کهنه سر بر دست

گاه  یی استثناها، یا از خاست در درازنای قرن گذشته، نقد اندیشه و آرای لنین، جز پاره

های آنارشیسم؛ و مواجهه با او، و  برآورده، یا از گونه موکراسی سرد سوسیال

سره نفی و  راه بوده، یا یک وار هم سان انقالب اکتبر، یا با سرسپردگی شیفته همان به

ایم  مثل، دیده روست که، به ساز. هم از این داد دوران آوردهای او، و آن رخ انکار دست

ی  های اندیشه ترین سنت یکی از زایاترین و درخشان یی چون اِتین بالیبار، از فرهیخته
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قرن  ۹۱ی  ی دهه ، در نیمه«مارکسیسم ساختارگرا»مارکسیستی در غرب، موسوم به 

گذشته، در نقد مستدل و مارکسیستی خود به تصمیم رهبران حزب کمونیست 

ی آن  امه)و نه صرفا واژگانِ( دیکتاتوری پرولتاریا از برن مفهومفرانسه به کنارنهادن 

لحاظ نظری، سراپا نادرست، و از حیثِ  ی، به به توجیه تئوریک این گزارهحزب، 

دیکتاتوری قدرتی است که مستقیما بر قهر متکی »آید که،  سیاسی، مُهلکِ لنین برمی

است و به هیچ قانونی وابسته نیست. دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا قدرتی است که با 

هیچ  شود؛ قدرتی که به اید و حفظ می دست می ر بورژوازی بهاِعمال قهر پرولتاریا ب

(۰)«قانونی وابسته نیست... 
ی  چه در ادامه که، نظر به فحوای سخن لنین و آن حال آن 

)اعم « قهر»ماند که مراد او از  راند، جای تردیدی باقی نمی آورد فوق بر زبان می گفت

دولت دموکراتیک »جز سرکوب نیست: (، forceباشد یا  violenceسنگ  که هم از این

نیز ناگزیر دموکراسی برای استثمارگران خواهد بود. دولت استثمارشدگان باید از بنیاد 

با چنین دولتی متفاوت باشد؛ باید دموکراسی برای استثمارشدگان باشد و 

معنی نابرابری علیه این طبقه، و  استثمارگران را سرکوب کند. و سرکوبی یک طبقه به

  (۲)«است. دموکراسیتثناکردن آن از مس

گاه دولتیِ بدیل  جا اساسا معطوف به فُرم و ساختار دولت و دست بند در این نگاه میلی

گونه لنین این سخن روشن انگلس را که  دهد که چه است. او با تیزبینی نشان می

 گاه ، در دستاست ایپرولتار یکتاتورید تحقق  ی  ژهیشکل و جمهوری دموکراتیک

 کیکراتودم یجمهور»را  تحلیلی خود هضم کرده و در تصویری کژدیسه آن

  (۳)خواند. می« ایپرولتار یکتاتوریبه د دنیرس  راه نیتر کوتاه ی[ مثابه ]به

 یِاسیس یها یانجیها و م حلقه ابیگونه در غ که چه دهد ینشان م بند یلیم ،یوانگه

 ایپرولتار یکتاتوریاز د نیلن یبند صورت ا،یپرولتار یکتاتوریتحقق د یبرا یضرور

« حزب کی یکتاتورید»آشکارا به  یْ، در کوتاه زمان«دولت کارگران مسلح»چون  هم

افزود( نه فقط  توان یو )م ابد؛ی یاستحاله م «ایرتمام پرولتا شاهنگیپ» ی منزله به

ها و  حزب گریکه د ( استثمارگران، بلی)از جمله حق را یاسیو س یحقوق شهروند

 رو چیه را به ک،یحزب بلشو یتر حتا منتقدان درون و سپس ،یکارگر یها شیراگ

 یئوتسک، در جدل با کادولت و انقالب پس از نگارش یسال نی. البته، لنتابد یبرنم

 انیم به یهمگان یحق را یاز محدودساز یکه در آن کتاب سخن شود یم یمدع
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بر انحالل مجلس  یمبن ها کیبلشو میحال در دفاع از تصم است؛ اما در همان اوردهین

( یی)بورژوا ناب یهرگز از دموکراس ،یانقالب یها ستیمارکس ،ما: »دیگو یموسسان م

یک  ۰۷۱۳در سال  دانسته است، پلخانف که ان. چنمیا خود بُت نساخته یبرا

ی حزب ما، که در کارِ تصویبِ  مارکسیست انقالبی بود... او در آن سال در کنگره

داران را از  ی انقالب، در صورت لزوم، سرمایه ، گفت که پرولتاریا در هنگامهبرنامه بود

چه ضدانقالبی از کار درآید، برهم  کند و هر پارلمانی را، چنان حق رای محروم می

تر از  چه پیش ی آن ساز با مارکسیسم است که حتا برپایه زند. این یگانه دیدگاه هم می

تواند آن را دریابد؛ و  روشنی می هر کسی به سخنان مارکس و انگلس نقل کردم،

 (۴)خیزد. آشکارا از مبانی اساسی مارکسیسم برمی

 ۹۱ی  ی دهه گری درباب مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا، از نیمه گفتنی است که، روشن 

ی سِتُرگ  با انتشار سومین مُجلد از مجموعه ۰۱ی  ویژه در دهه قرن گذشته، و به

دیکتاتوری پرولتاریا  اش انتشار کتاب ، اثر هال دریپر، و از پیسی انقالب مارک نظریه

تری یافت؛ و نشان داده شد که مفهوم مارکسیِ  ژرفای بیش ،از مارکس تا لنین

گر محتوای طبقاتیِ حاکمیتِ اکثریت عظیم فرودستان و  نمایان ایپرولتاری ورتکتاید

گونه که  تبداد سیاسی. و همانای از اس استثمارشوندگان است و نه برقراری شکل تازه

ترین شکلِ جمهوری، دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی  دولت بورژوایی، ولو در دموکراتیک

ی طبقاتی  روایی و سلطه رو، فرمان داری و، از این ی تولید سرمایه است؛ و بازتولید شیوه

تعریف، در گرو سلب حقوق  )=دیکتاتوری( بورژوازی بر طبقات فرودست، بنابه

کشی نیست؛ دولت  هروندی و سیاسی استثمارشوندگان و مخالفان نظام بهرهش

اکثریت عظیم  گذرایِ (یکتاتوری)=د یطبقات ی و سلطه ییروا فرمانچون  پرولتری، هم

گری، و امحای هر شکل از  سوی الغای هرگونه ارگان سلطه و ستم ، بهاستثمارشوندگان

یِ اسیو س یسلب حقوق شهروندا مستلزم تنه کشی انسان از انسان و تبعیض، نه بهره

ای( نیست، سهل است، با فراتررفتن از  داری )و هیچ تنابنده مدافعان نظام سرمایه

رو  هیچ های بورژوایی )و نه به ترین دموکراسی رفته ها و نهادهای موجود در پیش شکل

ان را های مشارکت واقعی و فعال اکثریت عظیم شهروند کوشد زمینه ها(، می نفی آن

ی  ی زندگی و تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود فراهم آورد. در اندیشه در اداره

دموکراسی روسیه )از همان آغاز تکوین آن، و نه  سیاسی لنین و جناح انقالبی سوسیال
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دست استالین(، دولت پرولتری مترادفِ دیکتاتوری علیه اقلیت  ها بعد به سال

هم گسستی آشکار از  نْکثریت استثمارشدگان بود؛ و ایاستثمارگر و دموکراسی برای ا

های بورژوایی واقعا موجود،  بار از دموکراسی گردی فاجعه نگرش مارکس بود و هم عقب

کش در ساختار اجتماعی  هنگام با تضمین فرادستی اقلیت بهره توانند هم که می

سرانجام مسلط، دموکراسی سیاسی را در سطح فرمال و همگانی تحمل کنند. و 

تواند بدون دموکراسی سیاسی تدوام یابد و  داری توانسته و یا می که، اگر سرمایه آن

کش را نهادینه کند؛ سوسیالیسم یا دموکراتیک است، یا  سروری اقلیت بهره

 سوسیالیسم نیست! 

   

**********
به شود. این اثر  ترین آثار لنین دانسته می درستی یکی از مهم به دولت و انقالب

اندازه اهمیت دارند، و  پردازد که برای نظریه و عمل سوسیالیستی بی می هایی چالش

ی اثر  رو که نویسنده اند. و از آن ها فعلیت خود را از دست نداده از آن یک تاکنون هیچ

ویژه، پس از  ی مارکسیستی دولت، پیش و، به ی شرحی از نظریه منزله ، به است لنین

ها برخوردار  های پیاپی از سوسیالیست ری استثنایی در میان نسلتصرف قدرت، از اعتبا

سبب روح و گوهرش توانسته با اشتیاق  های اخیر، به ویژه در سال بوده است. این اثر، به

های  چنین علیه حزب ازحد بوروکراتیکِ نوع شوروی، و هم های بیش ی رژیم علیه تجربه

ای از  که، این اثر بنا به مجموعه ی آنکوتاه کار گرفته شود. به کمونیست رسمی به

ی  اندیشه« متون مقدس»های بنیادی و تصادفی، در حقیقت به یکی از  دلیل

 مارکسیستی تبدیل شده است.

کم باید چنین باشند؛ و  اند، یا دست با روح مارکسیسم بیگانه« متون مقدس»هر رو،  به

به تیغ انتقاد بسپاریم. اما جز  را دولت و انقالبکه  این خود دلیل کافی است برای آن

سان که  تری برای واکاوی انتقادی این اثر وجود دارد؛ بدین این، دلیل دیگر و مشخص

شود که گویا حاوی  در سنت مارکسیستی، معموال به این اثر لنین چنان نگریسته می

های نظری و، در واقع، عملیِ تحقق سوسیالیستی قدرت است.  ی چالش حل همه راه

از حل  دولت و انقالبی متفاوت است:  کرد من به ارزش این اثر تا اندازه روی



 دولتودموکراسیدردورانگذاربهسوسیالیسم

 83 

ها،  روست، فاصله دارد؛ و تنها گواهی است بر پیچیدگی آن هایی که با آن روبه دشواری

موید  -آمیز  چه غرورانگیز، چه فاجعه -قرن  ی بیش از نیم تجربه  چه و تاکیدی بر آن

چنان چشمِ اسفندیار  هم سوسیالیستیْمال قدرت آن است؛ یعنی این مساله که، اِع

رو، جای یک بررسی انتقادی از دولت و انقالب، در  رود. از این شمار می مارکسیسم به

های لنین هستیم، خالی  آورد سالی که شاهد تجلیل بسیار شایسته از نبوغ و دست

های  وضوعهای آن اثر، و بحث پیرامون م است. زیرا تنها با واکاوی دقیق کاستی

 روی کرد. توان پیش بنیادینِ پروژه سوسیالیستی است که می

چرخد و او بارها و بارها به آن باز  ی اساسی که کُل استدالل لنین بر گِرد آن می نکته

گاه  های پیشین، دست ی انقالب گردد، برگرفته از مارکس و انگلس است: همه می

تواند صرفا  ی کارگر نمی طبقه»اند،  ردهعبارت دیگر، مستحکم( ک )به« کامل»دولتی را 

؛ در «های خود استفاده کند چنگ آورده و از آن برای تحقق هدف گاه دولتی را به دست

شکسته و نابود کند. اهمیت مهمی که لنین برای  عوض باید آن را از کار انداخته، درهم

 و انقالب دولتمعنا گرفته شده است که هدفِ  این ایده قائل شد، اغلب به این 

برخطاست؛  تْاست. این برداش« آمیز گذار مسالمت»قراردادن انقالب قهرآمیز در مقابل 

شک مهم است و لنین )اتفاقا با قطعیتی بیش از مارکس( باور داشت که  این تقابل بی

که اخیرا لوچیو  شود. اما چنان های قهرآمیز مُیسّر نمی انقالب پرولتری جز به روش

جدلِ لنین علیه کسانی نیست که در پی »ت ایتالیایی، یادآور شد: کُلِتی، مارکسیس

نیست. برعکس، او کسانی را نشانه  طلبی اصالحی او  تصرف قدرت نیستند. آماج حمله

 (۰)«شکستن دولتِ کهنه. اند، و نه درهم خواهان تصرف قدرت صرفا  گرفته است که

نین در حال مشاجره علیه آورد فوق، بسیار گویاست. ل ، در گفت«برعکس»عبارتِ 

دولت و ی اصلی او در  بود. اما، این کامال درست است که دغدغه نیزطلبان  ح اصال

، ردّ هرگونه مفهومی از انقالب بود که دیدگاه مارکس درباب ضرورت انقالب

پرسش مشخص و دشواری که در  انگاشت. می شکستن دولت بورژوایی را نادیده  درهم

گزینِ دولت  آید، این است که چه نوع دولت پساانقالبی جای میان می جا به این

های بنیادین  روست که یکی از اصل هم از این شود. ی بورژوایی می شکسته درهم

که  های اساسی آن با آنارشیسم، این است که در حالی مارکسیسم، و یکی از تفاوت

برد:  ا از میان نمیشکند، خودِ دولت ر باید دولت کهنه را درهم انقالب پرولتری می
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« زوال»گاه که بالفاصله آغاز به  ؛ حتا آندراز یزمان یحتا براماند،  دولت برجا می

گیرتر است،  چه درباب پاسخ لنین به پرسشِ سرشت دولت پساانقالبی چشم کند. آن می

به زوال  آغازتنها  است: دولت نه دولت و انقالبتلقی او از مفهوم زوال دولت در 

 .یی از تجزیه و تالشی قرار دارد رفته ی پیش پیشاپیش در مرحلهکه  لکند، ب می

انقالبی قرار است ضعیف و  قدرتدرنگ باید افزود که این بدان معنا نیست که  بی

که این قدرت، حتا برای  برعکس، لنین هرگز از پافشاری بر آن نیاسود  ناتوان باشد.

ین بدان معناست که این قدرت از مجرای ای طوالنی، باید بسیار نیرومند باشد. ا دوره

ی یک ارگان مجزا و متمایزِ قدرت، ولو  منزله دولت، به مفهوم عام آن، یعنی به

دولت »به  «ها دولت بوروکرات»از « این دولت»که،  شود؛ بل دموکراتیک، اعمال نمی

 در هر» نْشود که ای لنین یادآور می (۲)(.۳۳۴تبدیل شده است )ص« کارگران مسلح

است، اما در هیات کارگران مسلح، که اقدام به تشکیل « گاه دولتی حال یک دست

ی شهروندان به  همه»چنین  (. هم۳۳۳کند )ص میلیشیایی از سراسر جمعیت می

« شوند، که متشکل از کارگران مسلح است کارمندانِ مستخدم دولت تبدیل می

ی  مثابه یافته به لح و سازماندولت عبارت است از پرولتاریای مس»؛ و دگربار، (۳۳۳)ص

سان در سراسر این اثر یافت  های همانند و هم بندی (. صورت۳۱۰)ص« ی حاکم طبقه

 شود.  می

، که پس از تصرف قدرت از سوی انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتدلنین در 

طبقه »کند که  تندی این دیدگاه کائوتسکی را رد می ها به نگارش درآمده، به بلشویک

سره نادرست است  این نیز یک»نویسد:  لنین می« تواند سیادت کند و نه حکومت. می

خواه  هواه ابلهلى را فقط یک همَچنین مُ. کند و نه حکومت ادتیس تواند یمکه طبقه 

بورژوایى چیزى نبیند و جز  های که جز پارلمان ،ممکن بود بر زبان رانَد پارلمان

ی این  درست بر پایه دولت و انقالب( ۳)«.ددیده نگیر بهچیزى  "حاکم های حزب"

؛ و باید «سیادت»کند، و نه فقط « حکومت»تواند  مفهوم بنا شده است که طبقه می

ی عمل پوشاند، هرآینه اگر دیکتاتوری پرولتاریا چیزی بیش از یک شعار  آن را جامه

جدید  ی روایی یک طبقه انقالب عبارت از فرمان»نویسد:  چنین می باشد. لنین هم

گیرد؛  دست می ی امور کشور را به اداره پیشینگاه دولتی  نیست، که به یاری دست

 دْجدیگاه   و به یاری یک دست شکند می درهمی را گاه دولت دست  که این طبقه بل
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مارکسیسم را  اساسیی  رو این ایده هیچ کند. کائوتسکی یا به روایی و حکومت می فرمان

که در  جدید، چنان« گاه دست»(. این ۳۴۹)ص« کند آلود می هیابد و یا آن را م درنمی

جا با آن  چه در این شود، دولت کارگران مسلح است. ظاهرا آن ظاهر می دولت و انقالب

تر با آنارشیسم  میانجی است، مفهومی که بیش ی طبقاتیِ بی روایم، یک سلطه روبه

 نواست تا مارکسیسم. هم

 دولت و انقالبکه نشان خواهم داد، چندان در  اما چنان این مدعا نیازمند اثبات است. 

 گیر است، که نیاز اندکی به اثبات آن است. چشم

ی  برد، و بر ضرورت بقای دولت در دوره ها حمله می شدت به آنارشیست لنین به 

نیستیم. ما این  "باف الیخ"ما »نویسد:  کند. او می دیکتاتوری پرولتاریا تاکید می

گاه اداری و هرگونه  باره هرگونه دست پروریم که به یک ر سر نمیرا د "خیال"

رو، باید از  از این»افزاید:  (. اما، او سپس می۲۷۰)ص« بَری را از میان برداریم فرمان

فرمان بُرد )تاکیدِ  پرولتاریاکشان، از  ی استثمارشوندگان و زحمت پیشاهنگ مسلح همه

توان و باید  ص کارگزاران دولتی را میخا "گریِ ریاست"ایتالیک از من است(. 

 "داران سَرکارگران و حساب"ی  ساده  درنگ، ظرف همین امروز تا فردا، به کارهای بی

آید، و  ی آن برمی طور کامل از عهده اکنون هر شهرنشین عادی به مبدل کرد که هم

چه  ی آن یهکارگران بر پا ماخوبی میسّر است.  مزد یک کارگر به انجام آن در ازای دست

ی کارگری  وجود آورده است، تولید کالن را با تکیه بر تجربه داری به تاکنون سرمایه

خویش و با برقراری انضباط سخت و آهنین، که دولت کارگران مسلح پشتیبان آن 

های خود،  ی فرمان است، سازمان خواهیم داد؛ و کارگزاران دولتی را به مجریان ساده

گو، قابلِ عزل، و قانع به حقوقِ کم )البته،  پاسخ "دارانِ و حسابسَرکارگران "یعنی به 

 ( ۲۷۰)ص« کمک انواع متخصصان در هر رشته و از هر پایه( مبدل خواهیم کرد. به

همان اندازه، زیر نظارت و  چنان وجود دارد؛ اما به گمان، نوعی قلمرو اداری هم بی

کرات یادآور  ونه که لنین بهگ کند؛ و همان کنترل اکیدِ کارگران مسلح عمل می

سره  یک« ها بوروکرات»اند. از این منظر،  ها در هر زمان قابل عزل شود، این مقام می

شوند،  ی مردم ظاهر می وچرای اراده چون که در نقش مجریان بی شوند، بل حذف نمی

 گر آن است. که ]دولتِ[ کارگران مسلح نمایان
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عنوان دومین نهاد اصلیِ  ده، ارتش دائمی بهاآورد پیشین تصریح ش که در گفت چنان

ی  شود، که به تشکیل میلیشیایی از همه گزین می دولت کهنه، با کارگران مسلح جای

 آیند. جمعیت برمی

گاه دولتی بورژوایی  نمادهای دست« ترین شاخص»سان، با دو نهادی که لنین  بدین

طور  دو، یعنی بوروکراسی، به شود: یکی از آن یی برخورد می طرزی ریشه خواند، به می

سره تحت نظارت مستقیم  ماند یک چه از آن برجا می شود، و آن گیری کوچک می چشم

درنگ قابل عزل است؛ و این همه  ست که بی اش قدرتی گاه گیرد، و تکیه مردمی قرار می

 ست که دیگر ارتش دائمی برچیده شده است.  در حالی

که به شکل  شود، بل که دولت متمرکز حذف نمیکند  با این همه، لنین تاکید می

ی  ها در قالب ملت، و ترکیب داوطلبانه تمرکز داوطلبانه، وحدت داوطلبانه کمون»

گاه دولتی  روایی بورژوازی و دست هدف برافکندن فرمان های پرولتری به کمون

 .دیآ یدرم( ۳۱۰)ص« بورژوایی

ها  دیکتاتوری پرولتاریا از طریق آنجا نیز، چالش آشکار گِرد نهادهایی است که  این

گزینی عظیم نهادهای معین با  جای»سخن از  دولت و انقالبشود. لنین در  اعمال می

راستی در این اثر،  آورد. اما به میان می ( به۲۷۳)ص« نهادهایی از بنیاد متفاوت

اب درباستثنای اشاراتی کوتاه به شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان، سخن  به

 .اندک رفته است ارینهادها بس

های خود را از شکل معینی از نهاد نمایندگی چنین  ترین وصف ای از مهم لنین پاره

(. با ۲۷۹)ص« ی بورژوایی پارلمانتاریسم خودفروش و فاسد جامعه»شمرد:  برمی

رفت از پارلمانتاریسم البته برانداختن نهادهای انتخابی و اصلِ  راه برون»حال،  این

نهادهای فعال و "که تبدیل نهادهای انتخابی از پُرگوخانه به  نتخابات نیست، بلا

که اشاره رفت، نهادهایی که به این اصل تجسم  (. چنان۲۷۳)ص« است "کارآمد

اند. در یک مورد، لنین از  بخشند، شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان می

(« وراهای نمایندگان و سربازان... ای از مردمان مسلح )نظیر ش ساده مندی سازمان»

ی کارگران و دیگر  تبدیل همه»گوید؛ و در موردی دیگر از،  می سخن( ۳۲۷)ص

ی فعالیت  و تبعیت کامل مجموعه -کُلِ دولت -ی عظیم "سندیکا"کارکنان به یک 

راستی دموکراتیک، یعنی دولت شوراهای نمایندگان  این سندیکا از یک دولت به
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(. و سومین اشاره از این دست، در قالب یک پرسش بیان ۳۳۴)ص« زانکارگران و سربا

پیچد،  می "ی مقدس خرافه"ای از  را در هاله "ها خانه وزارت"کائوتسکی »شده است: 

روایی  ها نشاند، که تحت فرمان هایی از کارشناسان را جای آن ولی چرا نتوان کمیته

(. ۳۴۳)ص« کنند؟ فعالیت می بازانکارگران و سر ندگانینما یشوراهاوچرای  چون بی

بر « ی شوراهاوچرا چون یب ییروا فرمان»گوید، باید  که لنین می هر رو، چنان به

کنندگان نیز گفتنی است که در هر زمان  ی انتخاب را در نظر آورد. درباره« ها کمیته»

یی  ن سازهچو جا باید هم را در این« نمایندگی»توانند نمایندگان خود را فراخوانند:  می

 شده از سوی حکومت مردمی دریافت. های باریک تعیین در محدوده

گوید، دولتی است فاقد  از آن سخن می دولت و انقالبی که لنین در «دولت»رو  از این

طور کامل تابع کارگران مسلح  اش برجا مانده، به چه از قلمرو اداری ارتش دائمی، که آن

ی «مدل»اند. این  ن این کارگران مسلح نیز تابع آنانسیاقی مشابه، نمایندگا است؛ و به

، که «دولت»کند که مطابق آن  رسد مدعای پیشین را توجیه می نظر می  است که به

یی  رفته ی پیش گر دیکتاتوری پرولتاریا است، از همان فردای انقالب، در مرحله نمایان

 از تجزیه و تالشی قرار دارد.

رفته این  هم اند؛ و این واقعیت که روی انگیزد فراوان میهایی که این مساله بر  چالش

تواند سبب غفلت از یک  اند، نمی نادیده انگاشته شده دولت و انقالبها در  چالش

 ها شود. نگارانه از آن وارسی واقع

قدرت انقالبی ( political mediation) گری سیاسیِ میانجیها،  نخستینِ این چالش

بندی  یی از رهبری و مفصل تاتوری پرولتاریا بدون کَمینهاست. بدان معنا که دیک

مندی سیاسی داللت دارد. اما، با توجه به کلیت  سیاسی متصور نیست، که بر سازمان

یی دیگر چنان  گونه ی سیاسی که به انگیز است که آن مولفه دیدگاه لنین، شگفت

دولت توجه چندانی را در  یابد، یعنی حزب، ی او می ای در اندیشه کننده گاه تعیین جای

 انگیزد. برنمی و انقالب

سه اشاره به حزب در این اثر وجود دارد،که دو مورد نخست آن ربط مستقیمی به 

ی  موضوع دیکتاتوری پرولتاریا ندارد. یکی از آن دو، اتفاقا اشارتی است به لزوم مداخله

(؛ و دیگری، ۳۰۰)ص« ی تحمیق مردم است علیه مذهب، که مایه»حزب در مبارزه 

تر  ی حزب ما؛ برای تقریب بیش در بازنگری برنامه»شود که  همان اندازه، یادآور می به
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منظور  بهها، و  ی پیراستن آن از تحریف به حقیقت، برای بازسازی مارکسیسم در سایه

نمودهای انگلس  شک باید ره ی کارگر برای رهایی، بی ی طبقه تر مبارزه هدایت شایسته

ی متن عبارت است  ترین اشاره (. سومین و مربوط۳۰۱)ص« را در نظر آوریم و مارکس

دهد، که  مارکسیسم با پروردن حزب کارگری، پیشاهنگ پرولتاریا را پرورش می»از: 

نمون  سوی سوسیالیسم ره ی مردم را به دست گیرد و همه تواند زمام قدرت را به می

دادن به زندگی اجتماعی  ؛ و در سامانشود؛ نظام نوین را سازمان دهد و هدایت کند

ی کارگران و  نما و پیشوای همه فارغ از بورژوازی و علیه بورژوازی، آموزگار، راه

 (۲۰۰)ص« استثمارشوندگان باشد.

زمام قدرت  تواند است که می پرولتاریاروشنی پیدا نیست که آیا این  از فراز یادشده به

پرولتاریا  پیشاهنگسازمان دهد، و غیره؛ یا که ، رهبری و هدایت کند، ردیدست گ را به

پذیر است. در تفسیر  است، یعنی حزب کارگریِ مورد نظر. این هر دو تفسیر امکان

ماند. ممکن است یادآوری  رفته در مَحاق می هم ی رهبری سیاسی روی نخست، مساله

لتاریا هایی که درباب کمون پاریس و دیکتاتوری پرو در تامل دْشود که مارکس خو

ی حکومت  ام، در بحث درباره گمان داشته، از پرداختن به آن پرهیز کرده است. اما به

ی  مگر در چارچوب نظریه -انقالبی این چیزی نیست که بتوان از آن پرهیخت 

کردن صورت آن  حلی برای مساله باشد، پاک که راه گرایی، که بیش از آن خودانگیخته

چه از ارزیابی لنین از اهمیت حزب  ، که با هر آناست. از سوی دیگر، تفسیر دوم

ی حل آن  که از عهده آن کند، بی دانیم سازگارتر است، صرفا مشکل را مطرح می می

گمان پیوند وثیقی دارد با مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا: چه نسبتی  برآید. این پرسش بی

شود؛ با حزب، که آموزش  اش با انقالب مستقر میان پرولتاریا، که قرار است دیکتاتوری

دهد، و غیره، وجود دارد؟ تنها بر بنیاد  کند، سازمان می دهد، رهبری و هدایت می می

زیستانه میان این دو وجود دارد، آن پرسش از  وار و هم ای اندام این فرض که رابطه

ای میان حزب بلشویک و پرولتاریای  که چنین رابطه خیزد. اما، در حالی میان برمی

را  دولت و انقالبکه لنین  های پیش از انقالب اکتبر، درست هنگامی یه در ماهروس

تواند یک واقعیت پایدار  داشت؛ این فرض که این نوع رابطه می نوشت، بسا وجود می می

 سراییِ قدرت است تا واقعیت. و خودکار تلقی شود، از جنسِ سخن
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سوی  ی مردم به بَر همه ی راه لهمنز یک به ی باال، حزب یا پرولتاریا، کدام در قطعه

سوسیالیسم تقریر شده است؟ البته واقعیت این است که لنین پس از تصرف قدرت 

کرد. در واقع، او در سال  ها، از نقش مرکزیِ پیشین حزب دفاع می توسط بلشویک

بله، دیکتاتوری »گفت:  فشرد. او می بر هدایت سیاسیِ انحصاری حزب پای می ۰۷۰۷

توانیم از آن بگذریم؛ زیرا این همان حزبی  ایستیم و نمی روی آن می یک حزب! ما

است که در مدت چند دهه موقعیت پیشاهنگ تمام پرولتاریا، کارگاهی و صنعتی، را 

دست حزب  ی کارگر به دیکتاتوری طبقه»در حقیقت، « دست آورده است. برای خود به

ی پرولتاریای  تر از آن، با همه ، یا پیش۰۷۱۱شود، که از سال  ها اجرا می بلشویک

تر نیز  شود، او سپس گونه که یی. اچ. کار یادآور می و همان (۴)«انقالبی متحد بوده است.

آشفتگی »تالش برای تمایزگذاری میان دیکتاتوری طبقه و دیکتاتوری حزب را 

ادهای ، در مقابل انتق۰۷۲۰و در سال  (۱)خواند. می« ناپذیر و باورنکردنی اندیشه درمان

دیکتاتوری پرولتاریا جز از »... کند که  و قاطعانه اظهار می  پرده اپوزیسیون کارگری، بی

 (۳)«طریق حزب کمونیست ناممکن است.

« مدل»سره با آن  این مدعا ممکن است درست باشد، اما کامال آشکار است که این یک

طور  ده است؛ و بهارائه ش دولت و انقالبِاعمال قدرت انقالبی متفاوت است که در 

کم، به گویاترین شکل  کند. دست را دگرگون می« دیکتاتوری پرولتاریا»اساسی معنای 

کشد. مساله حتا نه  ی میان حزب حاکم و پرولتاریا را به میان می ی رابطه ممکن مساله

که رهبری حزب است، که بنابر پویاییِ  مورد نظر است، بل ثْکه در این بح ، چنانحزب

دموکراسی روسیه به دو  گونه که تروتسکی پس از تقسیم سوسیال ش، و آنا مداوم

نخست، سازمان حزبی »داد:  گویانه از آن خبر می پیش کْجناح بلشویک و منشوی

ی مرکزی جانشین  شود؛ سپس، کمیته ی حزبی[ جانشین کُل حزب می ]کمیته

 (۹)«ی.مرکز ی تهیکمشود؛ و سرانجام، یک دیکتاتور واحد جانشین  سازمان حزبی می

در روزگار پس از انقالب، لنین بر این عقیده شد و ادعا کرد که تعارضی میان 

دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری حزب وجود ندارد؛ و استالین این مدعا را بنیاد 

های قدرت او، با توجه  مشروعیتِ حاکمیت مطلق خود ساخت. در مورد لنین، در سال

سازی یادشده تردید  سان های اندکی وجود دارند که او در هم اش نشانه به برجستگی

سان  همان توان آن را امری مُسلم شمرد. او چه بسا، به کرده و اندیشیده باشد که نمی
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که جانشینان او کردند، سعی داشته که ژرفای شکاف میان ادعا و واقعیت را از خود 

ترین بخش  کم اهمیت (۰)درگذشت،که چنین نکرد و با اضطرابی عمیق  پنهان دارد: این

میراث او نیست؛ گرچه آن بخش از میراث او نیز نیست که در سرزمین انقالب 

 که ستوده شود. بلشویکی بازخوانی شود، چه رسد به آن

که این مفهوم در  انگیز است که تحول دیکتاتوری پرولتاریا )چنان البته بسیار وسوسه

تر رهبران حزب، را، به  بیان دقیق تاتوری حزب، یا بهارائه شده(، به دیک دولت و انقالب

ی خارجی،  ماندگی، جنگ داخلی، مداخله ، به واپس۰۷۰۹ی روسیه پس از  شرایط ویژه

راهی  های عظیم، نارضایتی همگانی، و ناکامی کشورهای دیگر در هم ویرانی، محرومیت

 با فراخون انقالب نسبت داد. 

ها  وسوسه ایستاد. البته، اوضاع نامساعدی که بلشویک ام باید در برابر این گمان به

فرسا بود؛ اما  قدر کفایت سخت و توان وپنجه نرم کنند، به ناگزیر بودند با آن دست

نهایتِ درجه، بر مشکلی  گمان به ام استدالل کنم که این شرایط تنها، گرچه بی مایل

جا  ناپذیر است. مشکل از این اییافزود که به هر رو از مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا جد می

گری سیاسی  ترین شرایط، بدون میانجی خیزد که دیکتاتوری، حتا در مناسب برمی

 ریتاثگری سیاسیْ  ی ضروریِ مفهوم میانجی اغراق، عرضه نامیسّر است؛ و بی

ویژه در  نهد. این به ]اِعمال قدرت انقالبی[ برجای می« مدل»بر سرشتِ  یریگ چشم

شود. در  حزبی طراحی  گری سیاسی برحسبِ حاکمیت تک که میانجیحالتی است 

با نرمشی بیش از گذشته « سانترالیسم دمکراتیک»حکومتی از این دست، حتا اگر 

تسامح پلورالیسم سوسیالیستی  توان به چه که می شدن آن تواند از نهادینه اجرا شود، می

العاده دشوار است  ی[ فوقستیالیسوس سمیپلورالخواند جلوگیری کند. تحقق این امر ]

همان اندازه شایسته است که  های انقالبی ناممکن. اما به و چه بسا در غالب موقعیت

بندی سیاسی، که بنا  بیان و مفصل بدیلِهای  دریابیم بدون تدارک مناسب برای راه

حزبی استوار است، هر سخنی از دموکراسی  تعریف بر طرد مفهوم حاکمیت تک به

ی  پارچه ی یک یْ وجودِ ارادهحزب تک تیحاکم ی انگاره یستی باد هواست. بُنسوسیال

ی تجسم طبیعی آن. اما این فرض معقولی حزب تک تیحاکمپرولتاریای انقالبی است، و 

نظر از  ای، صرف بر آن بنا شود: در هیچ جامعه« دیکتاتوری پرولتاریا»نیست که 

پارچه وجود ندارد. درست همین  واحد و یکی همگانیِ  اش، یک اراده گونگی تکوین چه
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نماید. این چالشی نیست که نتوان بر آن  گری سیاسی رخ می جاست که چالشِ میانجی

است.  اش شناختن رسمیت بهکم  ی آن، در گام نخست، دست چیرگی یافت؛ اما الزمه

روسیه ی  که لنین در باره گرداند. هنگامی ما را به پرسشِ دولت بازمی بْی حز مساله

هنگام   نامیسّر است؛ هم ستیحزب کمون قیجز از طر ایپرولتار یکتاتورید گوید، می

ها  ی خود را به نهادهایی القا، و از تسلط خود بر آن کند که حزب باید اراده اشاره می

ی نمایندگان کارگران مسلح  مثابه به دولت و انقالباطمینان حاصل کند، که در 

ای نداشتیم از  عنوان حزب حاکم چاره ما به»نویسد:  می ۰۷۲۰ معرفی شده بودند. او در

ها ادغام  ی حزبی ادغام کنیم. نزد ما این"ها مقام"ی شوروی را با "ها مقام"که  این

در پراودا، های خود در  و نیز در یکی از آخرین مقاله (۷)«شوند و ادغام خواهند شد. می

ی شوروی با عنصر  ذیر هیات حاکمهپ پارچگی انعطاف یک»گوید:  ، می۰۷۲۳اوایل 

اگر در »در سیاست خارجی ما بوده است، « ی نیروی عظیم سرچشمه»که « حزب

کم به همان اندازه )و به گمان من  کار برده شود، دست گاه دولتی ما به مورد تمام دست

اما این بدان معناست که اگر حزب قوی باشد،  (۰۱)«جا خواهد بود. تر( به بسیار بیش

باید نیرومند باشد. در  کند، می روایی آن عمل می چون ارگان فرمان لت نیز که همدو

در حال حاضر ما باید »گفت،  می ۰۷۰۰گونه که لنین در مارس  واقع، همان

پس »کند:  ؛ و در برابر پرسشی که خود طرح می«وچرا از دولت حمایت کنیم چون بی

ما وقت آن را خواهیم داشت که »دهد:  ، پاسخ می«شود؟ هنگام آغاز می زوال دولت چه

گونه دولت ما دارد زوال  گاه بگوییم: ببینید، چه دو کنگره دیگر تشکیل دهیم و آن

کردن،  روز وقت این حرف نیست. پیش از موقع فرومردن دولت را اعالم یابد! تا آن می

     (۰۰)«نقض دورنمای تاریخی است.

ساز است؛ و از  هم دولت و انقالبطور کامل با  ایم که به سو، با مفهومی مواجه از یک

تر، که با آن سازگار نیست. در مورد نخست،  مراتب مهم سوی دیگر، با مفهومی به

سان قدرتی نیرومند در پیش  گفتنی است که لنین همواره قدرت برآمده از انقالب را به

کرد که این  تصور می بدولت و انقالچنین در   چشم داشت. و در مورد دوم، او هم

کارگران مسلح « دولتِ»که از طریق  معنای رایج آن، بل قدرت نه از طریق یک دولت به

تردید دولتی که او پس از انقالب از آن سخن  روست که بی شود. هم از این اِعمال می

 زد. از آن حرف می دولت و انقالبگفت، دولتی نبود که در هنگام نگارش  می
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ی این ناسازگاری به شرایط  وساده دادن سهل ورم که نسبتجا نیز بر این با در این

رسد که نوع  نظر می ها با آن مواجه بودند، نابسنده است. به ی روسیه که بلشویک  ویژه

نظر  کند، صرف اثر خود توصیف می ی حاکمیت مردمی، که لنین در واسطه کمابیش بی

ای نسبتا دور تعلق دارد، که در  شود، به آینده ساز انقالب می واحوالی که سبب از اوضاع

بَری یک انسان از انسانی دیگر، و  ها و به فرمان هرگونه نیاز به اِعمال قهر بر انسان»آن: 

ها عادت  رو که انسان بخشی از جمعیت از بخش دیگر، از میان خواهد رفت؛ از آن

برای زندگی  ی الزم ، شرایط اولیهبَری فرمان بدونو  بدون اِعمال قهرخواهند کرد که 

ماند؛ اما احتماال نه از  زمان، دولت برجا می (. تا آن۳۲۰)ص« اجتماعی را مراعات کنند

گوید: این نوعی از دولت است که  از آن سخن می دولت و انقالبآن نوع که لنین در 

 ضرورتی به نمایش آن در داخل گیومه نیست.

از دولت کامال در مقابل  «مدل»، دو دولت وانقالبکم در  کرد لنین، دست در روی

اش، یعنی  نظامی -گاه سرکوبِ اداری با دست« دولت کهنه»دیگر قرار دارند. یکی،  یک

که  دولتِ دیکتاتوری پرولتاریا، که چنان« انتقالیِ»دولت بورژوایی؛ و دیگری، مدل 

ع اخیر توان آن را دولت نامید. اما به باور من، اگر نو سختی می ام، به تر اشاره کرده پیش

ی است که در بُر انیمگر راه  ها پس از آن، نشان در فردای انقالب و مدت« دولت»

جای مواجهه، در  های لنین به بندی گاه، صورت آن (۰۲)پذیر نیست؛ زندگی واقعی امکان

ی سوسیالیستی  خدمت پرهیز از پرداختن به پرسش بنیادینی است که در کانون پروژه

 ساز است. ت، بدون گیومه، که با اِعمال قدرت سوسیالیستی همقرار دارد؛ یعنی نوع دول

از لنین ناروشن است. آن   میراث مارکس و انگلس بیش ثْگفتنی است که از این حی

ی اصلی انقالب پرولتری را  ها، و در واقع وظیفه ترین تکلیف دو، یکی از مهم

دارد که مارکس پنداشتند؛ و این نیز کامال حقیقت  دولت کهنه می« خُردکردن»

ای بود که  آمده دست شکل سیاسی سرانجام به»ی کمون پاریس گفته است که  درباره

اما این نیز در خوردِ توجه است که  (۰۳)«رهایی اقتصادی در لوای آن میسّر است.

سره سوای این واقعیت، که  یک»چنین نوشت که  ها پس از کمون هم مارکس سال

رو  هیچ ایط استثنایی بود؛ اکثریت کمون بهکمون تنها شورش یک شهر در شر

کمون  دْگاه خو البته مارکس هیچ (۰۴)«توانستند باشند. سوسیالیست نبودند، و نمی

ی دیکتاتوری پرولتاریا توصیف نکرد. این تنها انگلس بود که در  منزله پاریس را به
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امّی، که دموکرات ع سوسیال»نوشت:  جنگ داخلی در فرانسهبر  اش مقدمهدر   ۰۰۷۰

وحشتی  اش خورده، از شنیدنِ آن به ی دیکتاتوری پرولتاریا به گوش تازگی واژه به

اید بدانید این دیکتاتوری  انگیز دچار شده است. بسیار خوب، آقایان، خیلی مایل عبرت

گونه چیزی است؟ به کمون پاریس نظر کنید؛ این همان دیکتاتوری پرولتاریا  چه

حزب  ارفورتِ ی برنامه سینو شینقد پ، در ۰۰۷۰همان سال  اما انگلس در (۰۱)«است.

چه در آن جای هیچ تردیدی نیست این است  آن»گوید:  ، میآلمان دموکراتِ الیسوس

توانند به  ی کارگر تنها در قالب یک جمهوری دموکراتیک می که، حزبِ ما و طبقه

داده است، حتا شکل  که انقالب کبیر فرانسه نشان قدرت برسند. و این جمهوری، چنان

(. ۳۰۴لنین، ص دولت و انقالبِشده در  )نقل« ای از دیکتاتوری پرولتاریا است...  ویژه

ی بنیادی را، که سراسر  جا این ایده انگلس در این»دهد که،  باره شرح می لنین در این

که،  کند؛ و آن این آثار مارکس از آن آکنده است، با برجستگی خاصی تکرار می

(. ۳۰۴)ص« رسیدن به دیکتاتوری پرولتاریا است  ترین راه دموکراتیک کوتاه جمهوری

یکی نیست؛ و جای تردید است که مفهوم « شکلِ ویژه»با « ترین راه کوتاه»اما 

 ی دهیا آن ایپرولتار یکتاتوریبه د دنیرس  راه نیتر کوتاه چون جمهوری دموکراتیک هم

چنین، انگلس در  . همآن آکنده است ، که سراسر آثار مارکس ازباشد بنیادینی

در بهترین حالت، شرّی است که »گوید، دولت  می در فرانسه یجنگ داخل ی مقدمه

بَرد؛ و  روایی طبقاتیِ خود به ارث می پرولتاریا پس از پیروزی در پیکار برای فرمان

رنگ به د مانند کمون، ناگزیرخواهد بود تا حد امکان بی پرولتاریای پیروزمند، درست به

گاه که نسلی از مردم، که در شرایط  های این شّر برآید؛ تا آن قطعِ بدترین جنبه

اند، چندان توانایی بیابند که بتوانند تمامی این  بار آمده ای به اجتماعی تازه و آزادانه

شده  )نقل« ای که دولت نام دارد را بروبند و از پیش پای خود بردارند. ی برانباشته زباله

 (۳۲۱ص ن،یلن لت و انقالبِدودر 

ی، جولیوس مارتف، رهبر کائوتسک یاز پهایی از این دست است که،  ی عبارت برپایه

ی دیکتاتوری  ها، پس از انقالب بلشویکی نوشت که، سخن انگلس در باره منشویک

که  بیان یک شکل از حکومت نیست، بل»کارگیری این اصطالح برای  پرولتاریا، به

 (۰۳)«ار اجتماعیِ قدرت دولتی است.کردن ساخت مشخص
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طور مارکس، است. در نزدِ آن دو،  به نظرم این خوانشِ اشتباهی از انگلس، و همین

نبود، « یقدرت دولت یِساختار اجتماع»معنای   شک دیکتاتوری پرولتاریا صرفا به  بی

ها  نبود؛ و لنین بسیار  به آ« یک شکل از حکومت»یقین،  که افزون بر آن، و به بل

با  نیمع ینهادها میعظ ینیگز یجا»از  دولت و انقالبکه در  تر است، هنگامی نزدیک

 زند. حرف می« متفاوت ادیاز بن یینهادها

چه مارکس و انگلس  جاست که حتا با در نظرداشت کامل آن هر رو، نکته این به

طراحی ی  وظیفه -دولت و انقالبرغم  و لنین نیز، به -اند  ی کمون گفته درباره

 اند. های آینده سپرده نهادهای از بنیاد متفاوت را به نسل

نشده، حامل  های حل  کاهد. و با وجود پرسش با این همه، این چیزی از اهمیت کار نمی

ای  پیامی است که گذشت زمان فقط گواه اهمیت آن است: پروژه سوسیالیستی پروژه

برای »معه نهفته است که، ی آن تصویری از جا ضدبوروکراتیک است، و در هسته

، مستقلیخیزند تا نقش  ی مردم برمی های انسانی، توده نخستین بار در تاریخ جامعه

ایفا کنند. در  ی دولت ی امور روزانه ادارهکه در  گیری و انتخابات، بل تنها در رای نه

ت شان عاد سرعت برای  بهی خود حکومت خواهند کرد و  نوبه دوران سوسیالیسم همه به

(. دیدگاه مارکس نیز همین ۳۴۰)ص« کس حکومت نکند خواهد شد که دیگر هیچ

این است که این بینش را به  دولت و انقالبهای تاریخی  بود؛ و یکی از شایستگی

اش در دستور کارِ سوسیالیستی بازگرداند. شایستگی دیگر آن، پافشاری  مَسند شایسته

توان اکنون با خیال  و درخشان سپرد که می بر این است که نباید آن را به امیدی دور

ی بالفصل نظریه و عمل  چون پاره اش باید هم که فعلیت اش گرفت؛ بل راحت نادیده

گونه برآورد لنین از  ام که چه جا استدالل کرده من در این انقالبی مورد توجه قرار گیرد.

بینانه است.  ز و خوشآمی دولت در هر موقعیت پساانقالبیِ متصور اغراق« زوال»امکان 

ی سوسیالیستی شرط ضروریِ  بینی در اندیشه اما چه بسا ادغام این نوع خوش

 ی سوسیالیستی آور و بوروکراتیک باشد، که تجربه مالل« بینی واقع»فراتررفتن از 

 گذشته را عمیقا تحت تاثیر خود قرار داده است. قرن مین
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یمترجمهایمقدمهنوشتپی    

          

، انتشارات شباهنگ، ۱۰ و ۱۹-۳۱، صص ی دیکتاتوری پرولتاریا درباره. اتین بالیبار، ۰

ای پاکیزه، در  مندِ نادری بود که با ترجمه های ارزش . )این از جمله کتاب۰۳۱۰تهران، 

 در تهران منتشر شد.( ۱۰آن تابستانِ سوزانِ 

. )تاکید ۰۷۹۴مسکو، ، پروگرس، ۲۱۱، ص ۲۰.  لنین، مجموعه آثار، انگلیسی، جلد ۲

 از متن اصلی است.(

که  ،نیاز مارکس تا لن ایپرولتار یکتاتوریدی خود،  . هال دریپر در پژوهش یگانه۳

دولت و یی به تعبیر لنین در  بند منتشر شد، اشاره ی میلی ها پس از این نوشته سال

ی  ی جمهوری دموکراتیک چونان شکل ویژه ی انگلس درباره از گفته انقالب

کند که لنین از  کند؛ درعوض، او به تنها موردی اشاره می دیکتاتوری پرولتاریا نمی

 پس ازای که پرولتاریا   ی شکل سیاسیِ جامعه منزله به« جمهوری دموکراتیک»

تر در  ، متاسفانه با دقت بیش گوید. اما سازد، سخن می سرنگونی بورژوازی برپا می

شکل سیاسی »گوید:  خالف برداشتِ دریپر، میبیم که او، بر یا ی لنین درمی گفته

شود، جمهوری  پرولتاریا با سرنگونی بورژوازی پیروز می نْکه در آای  جامعه

 تر این عبارت فهم دقیق ،یوانگه)تاکید از من است(. « دموکراتیک خواهد بود

ی در گرو کاویدن متنرنجور است(،  یگاه که از ابهام آن ژهیو به ،یچون هر عبارت )هم

 وجوی دقیق ردّ آن در دیگر آثار نویسنده. است که این عبارت از آن برآمده، و جست

است، که در اوت  ی شعار ایاالت متحد اروپا دربارهی  یادشده برگرفته از مقاله  عبارت

تر در تزهایی با  در گرماگرم جنگ جهانی اول، منتشر شده است. لنین که پیش ۰۷۰۱

جنگ ی  تر در بیانیه و سپس ،در جنگ اروپا یانقالب یاسکرودم وظایف سوسیال عنوان

جمهوری در آلمان، روسیه، »، از لزوم تبلیغ برای برپایی دموکراسی روسیه و سوسیال

ی اروپا به جمهوری  های جداگانه ی دولت لهستان و دیگر کشورها، و برای تبدیل همه

در پیوند « متحد اروپا التایا یجمهورتشکیل »، و از فوریت شعار «ایاالت متحد اروپا

سخن « های سلطنتی آلمان، اتریش و روسیه سرنگونی انقالبی رژیم»با فراخوان برای 

، ضمن دفاع از درستی این متحد اروپا االتیشعار ا ی درباره ی مقالهگفته بود، در  
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راندن  شعار از حیث سیاسی، و پاسخ به منتقدانی که تبلیغ این شعار را به حاشیه

طور  بودن اجرای این شعار را به کردند، ناممکن انقالب سوسیالیستی تلقی می آرمان

ها از شعار تشکیل  رو، دفاع بلشویک کند. از این عمده از منظر اقتصادی مُدلّل می

ها و  گیری تنش های آغازین جنگ، با هدف مقابله با اوج در ماه متحد اروپا االتیا

تر و  بسته سوی یک اروپای هم اروپا، و رفتن بههای امپریالیستی در  های دولت نزاع

ها  یاد داشته باشیم که لنین در این سال عالوه، به گرفت. به تر صورت می دموکراتیک

کاریکاتوری از مارکسیسم و ی  در مقاله ۰۷۰۳مثل در سال  که به هنوز، چنان

یی و ی اروپا رفته کند، تنها کشورهای پیش تصریح می اکونومیسم امپریالیستی

دانست. اما فراتر از این،  آمریکای شمالی را مستعد انقالب اجتماعی/ سوسیالیستی می

ی لنین همواره تمایز قطعی و روشنی میان جمهوری  گفتنی است که در اندیشه

دموکراتیک )چه در قالب حاکمیتِ بالفصل بورژوازی، و چه در هیاتِ آشفته و 

و دیکتاتوری پرولتاریا وجود «( و دهقانان دیکتاتوری دموکراتیک کارگران»متناقضِ 

رسیدن به  راهی  مثابه داشت. راست این است که او همیشه بر دموکراسی به

انجامد. او  جز این به ارتجاع می گفت هر راهی به فشرد، و می سوسیالیسم پای می

های سیاسی و حقوق دموکراتیک را شرط ضروری  ترین آزادی برقراری گسترده

گان، و تحقق انقالب  دید یابی طبقاتی کارگران و ستم هی و سازمانگسترش آگا

، با سمیالیبه سوس دنیراه رس ی مثابه به یدموکراسدانست. اما،  سوسیالیستی می

ی دوتاست؛ تاکید دموکراسترین شکل  ترین و رادیکال ی گسترده منزله سوسیالیسم به

 ،آسمان یها بر بام یچون شد» چون نردبانی است که، بر اولی بدون تصریح دومی، هم

افزون بر  دْلنین گاه خو ناگفته گذاشت که دیالبته نبا«. نردبان یجوو جست باشدسرد 

چون تحقق دموکراسی نیز  ترین راه رسیدن به سوسیالیسم، از سوسیالیسم هم کوتاه

جا اساسا  سخن گفته است؛ اما باید توجه داشت که مراد او از دموکراسی در این

 دیدگان است. اسی برای استثمارشدگان و ستمدموکر

 نگاه کنید به:

نشر مانتلی ریویو،  ،۷۴ص ، نیاز مارکس تا لن ایپرولتار یکتاتوریدهال دریپر،  -

بر این قرار است  بْشده از لنین در این کتا . عبارتِ انگلیسی نقل۰۷۰۹نیویورک، 

 از من است(: wherein)تاکید بر قیدِ موصولیِ 
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The political form of a society wherein the proletariat is victorious in 

overthrowing the bourgeoisie will be a democratic republic,...The abolition 

of classes is impossible without a dictatorship of the oppressed class, of the 

proletariat.  
 

 .متحد اروپا االتیشعار ا ی درباره، ۳۳۷-۳۴۳ ، صص۲۰لد ، ج۲ی  پانویس شماره -

در جنگ  یانقالب یکراسودم وظایف سوسیال، ۰۰ ، ص۲۰، جلد ۲ ی شماره پانویس -

 .اروپا

 .هیروس یکراسودم الیجنگ و سوس ،۳۳، ص ۲۰، جلد ۲ ی شمارهپانویس  -

 سمیومو اکون سمیاز مارکس یکاتوریکار، ۱۷، ص ۲۳، جلد ۲ ی شماره پانویس -

  .یستیالیامپر

 است.( یاز متن اصل هادی. )تاک۲۹۷-۲۰۱ ص، ص۲ی  . پانویس شماره۴

 

یمقالهاصلیهاپانوشت
 آوردی از تروتسکی. های حزبی[ در گفت های داخل قالب از مترجم است، جز ]کمیته ی عبارت همه *

اوت  -، جوالی۱۳ه ، نیولفت، شماری سوسیالیستی قدرت و دموکراسی در جامعه. لوچیو کلتی، ۰

 نگاه کنید به: دولت و انقالب. برای یک ارزیابی جالب دیگر از ۰۷، ص ۰۷۳۷
L. Magri, L’Etat et la Revolution Aujourd’hui, in Les Temps Modernes, 

August-September 1968, No.266-267. 
ی  ( است، و شماره۰۷۳۷)لندن، برگرفته از مجموعه آثار لنین  دولت و انقالبآوردها از  ی گفت . همه۲

با حروف  دهایتاک ی همهجز در موردهایی که تصریح شده،  صفحه در داخل پرانتز آورده شده است. 

 ی است.از متن اصل کیتالیا

 .۰۷۴۰، لندن، ۲۴، ص انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد. لنین، ۳

 .۰۷۱۱لندن،  ،۲۳۱ ، جلد اول، ص۰۷۰۹-۰۷۲۳انقالب بلشویکی  . یی. اچ. کار،۴

 .۲۳۱جا، ص  . همان۱

 ، در:پژوهی در تکوین و تحول ایدئولوژی کمونیستی نمونه. رابرت و. دانیلز، ۳
The American Slavic and East European Review (February 1953), Vol.XII, 

No.1, p.24. 
 . ۰۷۱۴، لندن، ۷۱، ص ۰۰۹۷-۰۷۲۰پیامبر مسلح، تروتسکی: . ایزاک دویچر، ۹

 .۰۷۳۷، لندن، ی لنین واپسین مبارزه. برای نمونه، نگاه کنید به، م. لوین، ۰

 .۲۲۳، ص ۴ی  . پانویس شماره۷
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 .۲۲۴ص  ،۴ ی شماره . پانویس۰۱

 .۲۴۳ص  ،۴ ی شماره . پانویس۰۰

اند. اما، تازه در  ها از بین رفته آید که مشکل ، به نظر میفردای انقالب. گفتنی است که، اغلب در ۰۲

های نخستین رو  گاه که شور و شوق و انگیزه شوند؛ آن یک ظاهر می به  یک ها مشکلای بعد است که روزه

 نمایند. ها و خطرهای جدید و عظیمی رخ می نهند، و مشکل به اُفول می

 .۰۷۱۱، مسکو، ۴۹۳، منتخب آثار، جلد اول، ص جنگ داخلی در فرانسه. کارل مارکس، ۰۳

(، ۰۰۰۰ ه،یفور ،۲۲هاوس،  نیووِن -ی مارکس به ف. دومال )نامه ها نامه ی دهیمارکس و انگلس، گز. ۰۴

 .۰۷۱۳، مسکو، ۴۰۱ص 

 .۰۷۱۱، مسکو، ۴۴۱منتخب آثار، جلد اول، ص  . مارکس و انگلس،۰۱

 .۰۷۳۰ ، نیویورک۴۰، ص دولت و انقالب سوسیالیستی. جی. مارتف، ۰۳
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 سمیالیسوس به گذار و ،یدموکراس دولت،
یکارنونیمارت

فرزانمنصور
 

 تا مقوله نیا ،(1)گرفت قرار توجه موردی دموکراس مساله مارکس هیاول آثار در گرچه

 مارکسی  جزوه. ودبنی ستیمارکس مباحثاتی مرکز نیمضام ازی کی ریاخ سال چند

یی استثنا کند، یم استناد عایوس آن به« انقالب دولت» در نیلن که ،(8)کمون درباره

 دولت آن مطابق که است نیلن و سانگل مارکس، آثار در ریفراگ نسبتا شنیب نیا بر

 روابط دیبازتول جهت در و بند در طبقات سرکوبی برا ،یطبقات جامعه کی در تنها

 و سرکوب نیا به ،یطبقات مبارزه و طبقات بدون. ابدی یم ضرورت د،یتولی طبقات

 جامعه کی در ،یدموکراس«. بدای یم زوال دولت» ن،یبنابرا: ستینی ازین دیبازتول

-ستیسمارکی برا. بود خواهدی( برابر)طبقهی ب جامعه ازی تبهش ،یستیکمون

یی گو ضینق و ضد کی دولت تیموجود چارچوب دری اسیسی دموکراس ها، نستیلن

 سم،یالیسوس بهی دار هیسرما از گذار در استیس مقوله ،یستیمارکس اتیادب در. است

 ف،یتعر به بنا و، ،یاجتماعی روین کی عنوان بهی بورژوازی نابود نظر نقطه از مگر
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 گذار دوران در تواند یم دولت نیای ایبقا هرچند. است مهم ،ییبورژوا دولتی نابود

 نیبنابرا. ردیگ یم قرار تضاد در سمیالیسوس ساختمان با آنی کارکردها ابد،ی دوام

 زوال به و شود یم لیتحم گذار دولتی بوروکراس بر رونیب ازی اجتماعی ادیبن راتییتغ

 نقد به را ایپرولتاری کتاتورید درباره نیلن موضع( 3)لوگزامبورگ روزا. انجامد یم آن

ی آزاد ان،یبی آزاد نقص با دینبا سمیالیسوس ساختمان که کرد دیتاک و دیکش

 ها نیا که استدالل نیا به توسل بایی)وابورژی دموکراس عناصر ریسا و مطبوعات

ی( چگونگ) روند بر زامبورگلوک لیتحل. شود توام( باشند یمی طبقات دولت از یعناصر

، ]در گذارد یم ریتاث آنی نهادها بر ریناگز هب انقالب نیتکوی چگونگ: دارد دیتاک گذار

 لیتحل بر او ندهیفزا ریتاث وی گرامش نیا اما. ابدی یم تیاهم استیس نتیجه[

 دولتی جدی بررسی برا را راه که بودی هانج دوم جنگ از پس دوران دری ستیمارکس

 دری ستیمارکسی جدی بررسی  برا را راه که بودی جهان دوم جنگ از پس دوران در

 کی چونان صرفا نه و ،یطبقات مبارزه عرصه ای گاهیجا کی ی مثابه بهی دار هیسرما

ی مهم  ی عرصه "روبنا" که او نظر نیا ن،یا بر عالوه. گشودی بورژواز سرکوب دستگاه

 ای گذار دولتی تئور درباره که داد اجازه ها ستیمارکس به استی طبقات مبارزه در

 دولت با  تیماه بر دیتاک متضمنی تئور نیا و -بپردازند بحث به استیسی تئور

ی عن)ی"منفعل انقالب"مفهوم ،یگرامش میمفاه ازی کی مشخصا 2.است ندهیآی پرولتر

ی برای ا نهیزم( مترجم-حاکم طبقهی رکردگس حفظ جهت در دولت سازمان دیتجد

 با فرد رابطه توانند یمی دموکراس دیجدی ها شکل ایآ که است آورده فراهم بحث نیا

 فراتر برالیلی دموکراسی صور ای محدود چارچوب از و سازند دگرگون را جامعه

 (5)روند؟

                                                 
2

رود؛ او  گرچه گرامشی، در بررسی جایگاه دموکراسی پارلمانی در استراتژی سوسیالیستی، از نقد کلی این دموکراسی فراتر نمی- 

که  ی آگاه است، و تحلیل وی هیچگاه صرفا به محکوم ساختن سرشت طبقاتی آن، چنانآن به خوب« پذیری رسوخ»بر شکنندگی 

 یابد. در الگوی معمول است، کاهش نمی
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 دینبا زین را دوم جنگ از پس دوران در "سمیالیسوس" رشد و ،یشورو اتحاد تیواقع

 بلوک دری دموکراس راآشک نبود وی شورو ولتد کیبوروکرات خصلت. انگاشت دهیناد

ی دموکراس. است کرده جادیا گذار استیس دربارهی جدیی اه پرسشی تسیالیسوس

ی شورو دولت مقابل در که آنگاه ،یدار هیسرما شرفتهیپ جوامع در موجود "ییوابورژ"

 و(. 9)است برخوردار تیجذاب از کشورها نیای ایتارپرولی  برای حت شود، یم گذاشته

 نیا برعکس،. باشد زوال به رو دولت "یستیالیسوس" جوامع در که دیآ ینم گمان به

 جانب از که آنگاه و داشته ها تودهی زندگ بری میعظی اسیس وی تصاداق کنترل دولت

 لهستان در که انچن -شود روبروی فروپاش خطر با و گرفته قرار دیتهد مورد کارگران

 ارتدوکسی اسیسی تئور نیبنابرا. کند سرکوب را ها آن کوشد یم -افتاد اتفاق

 به دولت اگر و نجامد،ین زوال به سمیالیسوس اگر: شود یم روبرو مشکل بای ستیمارکس

 از ریجداناپذیی جز ای یضروری تبهش دولت ایآ کرد؟ دیبا چه دهد، ادامه خود اتیح

 زینی ستیالیسوس جامعه کی در ایآ و است،ی اجتماع و یاقتصاد مدرنی زندگ

ی ریگ میتصمی لاحتما شکلی( مل و ،یا  منطقه ،یمحل سطوح دری)پارلمانی دموکراس

 نیتر یادیبن تیرعا بدون سم،یالیسوس ساختمان روند ایآ و بود؟ خواهدی اسیس

 به خود( کردی نیب شیپب امبورگلوکز که چنان)ریناگز ،ییبورژوای فردی ها یآزاد

 دولت مقوله است، نیچن اگر شد؟ نخواهد مبدل سمیالیسوس هتوسع برابر دری مانع

 .شود کتمان "زوال" پوشش به  توسل با خواهد ینم که استی جدی ا ی مقوله گذار

 ایآ ابد،ی گسترشیی اوبورژ دولتی  محدوده در ای و درون از تواند یمی دموکراس ایآ اما

 دستگاهی اجزا ریسا و ،ی(پارلمانی دموکراسی)ندگینما بر یمبتنی دموکراس توان یم

 نابود را آن نخست آنکه یب ساخت، مبدل "یا توده" دولت کی به رایی بورژوای دولت

 در تر رمق یبی شکل در وی)ناویاسکاندی کشورها دری دموکراس الیسوس وجود کرد؟

 در کیوکراتدم سمیالیسوس شکست ،(دومی جهان چنگ از پس آلمان و انگلستان
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 در چپ مشترک برنامه و ایتالیا در ستیکمون حزبی انتخابات رشد پرتقال، وی لیش

 در ستیالیسوس احزابی ها یروزیپ و لهستان حوادث از قبل حتا) همه فرانسه،

 .اند داده دیجدی ابعادی میقد بحث نیا به( ایاسپان و ونان،ی فرانسه،

 چیه که ددار وجودی دموکراس مساله ارهب دری ستیمارکس مهم دگاهید نیچند امروزه

ی نما" کی ی مثابه به رایی بورژوای دموکراس که ارتدوکس نشیب نیا به گرید کدام

 بندیپا سازد، یم محکوم مردم قیتحمی برای وازبورژ دانهعام "اختراع کی ای ،"یرونیب

 کرد، غازآ ستیبی  دهه را بحث نیای گرامش که یزمان از که، ستین آور تعحب. ستندین

 به گذار وی دموکراس رامونیپ "ییایتالیا مناظره" که آنچه در زیمتما نشیب سه

 آورد سر فرانسه از زینی چهارم موضع 3.است شده داریپد شود، یم خوانده سمیالیسوس

 اواخر و مهین دری ستیالیسوسی/ ستیکمونی اسیسی استراتژ رامونیپ مناظره از که

 .گرفت نشات 81ی  دهه

سالیان،  یط. دارد تعلق( 8ی )کولت ویلوچ بهی( زمان تقدم براساس) موضع نینخست

های حزب کمونیست ایتالیا و موضع آن در قبال شوروی را از دید چپ  کولتی سیاست

پیگیرانه مورد انتقاد قرار داد. آثار کولتی )به تبع آموزگار او، داِلَوُلپه( در تفسیر آثار 

ی دولت را در  وی، از جمله، آرای مارکس درباره مارکس واجد خصلتی ضدهگلی است.

برای ما دهد. اما  گرایی اسمیت و میل، قرار می طلوبیتنه م و م هگل،الیس ایدهمقابل 

تر از این  لنین است)که برای ما جالب« دولت انقالب»وی از  "بازخوانی"تر از این  جالب

بی  "سرمایه"انی آلتوسر از لنین است)که با بازخو« دولت انقالب»وی از  "بازخوانی"

قالب، به بازنگری وی ویژه باید، در پرتو تحوالت شوروی پس از ان شبهات نیست(؛ و به

 در باره دموکراسی و دفاع او از این نظر توجه داشت. به نظر لنین

                                                 
3

در  (،Mondoperaioهای مارکسیستی سیاست در نشریه) از بحثی که نوربرتو بابیو درباره تئوری« یاییلمناظره ایتا»واژه - 

 گیرد. اغاز کرد سرچشمه می 1685سال 



 دولتودموکراسیدردورانگذاربهسوسیالیسم

 43 

از بیست و پنج سال، بابیو  است. برای مدت بیش «نوربرتو بابیو»نمین موضع از آدو

لیا را، با دیدگاه یا تحلیلی طبقاتی، به نقد کشیده است. در سال نیست ایتاحزب کمو

آیا یک تئوری »حت عنوان ( سلسله مقاالتی، ت Mondoperaioنشریه ، بابیو )در1685

گیری بابیو این است که یک  نتیجه 4، منتشر ساخت. «مارکسیستی دولت وجود دارد؟

ترین شکل آن،  م، مگر در مبهم( گذار به سوسیالیسو تئوری مارکسیستی درباره )دولت

به مخالفت  بینش حزب کمونیست و هم با کولتی بابیو هم با ترتیب، وجود ندارد. بدین

خود محصول و  "بورژوایی"(. او بر آن است که نه تنها دموکراسی 2خیزد) برمی

وایی است، گر در مبارزه بر سر شکل دولت بورژگر پیروزهای واقعی طبقه کار نانمای

های دموکراسی مبتنی بر نمایندگی)پارلمانی( اهمیت  یا بدیل "آلترناتیوها"لیه بلکه ک

 ند. اورانگا شرط رهایی اقتصادی را نادیده می ی پیش بنیادی رهایی سیاسی به مثابه

ایی آن باید مبدا گسترش ورزد که دموکراسی، حتا در شکل بورژو تاکید می

اقتصاد باشد. دموکراتیزاسیون دولت ه در عرصه سیاست و چه در عرصه چ، دموکراسی

 بایدخود مبنای دموکراتیزاسیون کلی جامعه باشد.

س در آخرین کتاب خود )که در آن نفوذ یترو اینگرائو و نیکوس پوالنزان بینشی که پی

دهند با مواضع کولتی و بابیو هر دو مباینت دارد. اینگرائو  اینگرائو آشکار است( ارائه می

ایی یک دولت طبقاتی است و بنابراین محتوای قواعد دولت بورژوکند که  تاکید می

شود. او  داری تعیین می وسیله شرایط ساختاری توسعه سرمایه دموکراتیک این دولت به

با بابیو بر سر این نکته که این طبقه کارگر است که محتوایی دموکراتیک به نهادهای 

که این خود  او معتقد است اما نمایندگی )پارلمانی( لیبرال بخشیده موافق است،

ای، یک  ها، بدون مبارزه توده کننده آن است که بدون حرکت انفجاری توده بیان

                                                 
4

قاالت در برگیرنده این م "کدام سوسیالیسم"اند. کتاب  ها اشاره دارد به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده وی بدانمقاالتی که کارن- 

 مترجم. افت.سوتا انتشار ی توسط دانشگاه مینه ،1628است . این کتاب درسال 
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دگرگونی حقیقی میسر نخواهد بود. گرچه دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در جوامع 

سازد،  دهی نیروهای مردمی فراهم می زمانسا رصه متناسبی برایداری ع سرمایه

ای  که این دگرگونی در یک جنبش توده نی را نخواهد پذیرفت، مگر ایندگرگو پارلمان

گیرد؛ ریشه داشته باشد.  )خارج از پارلمان( که دموکراسی قدرت خود را از آن می

خود   وکراتیک برخاسته از چنین جنبشی بهعالوه بر این، شکلی که نهادهای دم

دیگر  وکراسی سیاسی به یکگاه که دموکراسی اقتصادی و دم ویژه آن گیرند، به می

بینی نیست. اکنون به بررسی اجزای این مواضع  خورند، دقیقا قابل پیش پیوند می

 پردازیم. می

 

کولتیدربارهلنین
، «دولت و انقالب»کولتی در تفسیر خود از نظر لنین درباره دولت و دموکراسی در 

ابه شرط مقدماتی تحول مث شرحی ساختارگرایانه از ضرورت نابودی دولت بورژوایی به

یا سرنگونی دولت ست که آگمان او نکته این نی دهد. به اجتماعی و سیاسی ارائه می

ت سنتی تا زمان مرگ استالین اعتقاد که احزاب کمونیس چنان-داری باید سرمایه

دیدگاه قهرآمیز باشد، نکته در آن است که آیا دولت باید نابود شود یا نه. از  -داشتند

قرار است: ماشین کهنه دولتی باید درهم شکسته شود،  ین بدینظر اساسی لنکولتی، ن

ها از قدرت است... آن انقالب  وایی متکی بر جدایی و بیگانگی تودهدولت بورژ"زیرا 

ها از قدرت، وابستگی و  کند، جدایی توده سوسیالیستی که این نوع دولت را حفظ می

ها واگذار شود، و  قدرت باید مستقیما به توده «.ردکها را حفظ خواهد  رداری آنب فرمان

شکسته نشود،  درهم« کند مانعی که طبقه کارگر را از قدرت جدا می»اگر نخست 

یی های که دولت بورژوا چنین امری ممکن نخواهد بود. نابودی ماشین کهن محدودیت

ه کند ک لنین اضافه می و« دارد. کند را از میان برمی بر دموکراسی تحمیل می
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چه  در پشت آن«. است دموکراسی کامل، به طور کیفی، با دموکراسی ناقص متفاوت»

این اصل نهفته است آید نظر صوری یک تفاوت کمی به گمان  که ممکن است از نقطه

نهادهای موجود   قیاسی عظیم نهادهای از نوعی اساسا متفاوت جایگزینم»که باید در 

 (11«)شوند.

ه مفهوم انتقال قدرت از یک طبقه به طبقه دیگر نیست، برای لنین انقالب تنها ب

چنین مستلزم گذار از یک نوع قدرت به نوع دیگر است. انقالب جدایی میان  انقالب هم

دارد. و طبقه کارگر را قادر  شوندگان را از میان برمی کنندگان و حکومت حکومت

ه تئوری احراز قدرت سازد تا خود حکومت کند. کولتی بر این نکته تاکید دارد ک می

ان خواهد اگر متضمن نابودی و دگرگونی قدرت نباشد بین این دو قطب در نوس

گرایی بی انتها که جوهر انقالب و سوسیالیسم را در ارتقاء یک کادر  یا یک ذهنیت»بود:

دانیم چیزی جز یک بوروکراسی حزبی  که میطور  یابد، که همان سیاسی معین می

حمله  نظر کولتی، سان، موافق (. بدین11«)فراطبقاتی از دولتنیست، و یا برداشتی 

ن است، اما نه در واقع حمله به خصلت اساسا غیردموکراتیک آ لنین به دولت بورژوایی

داند، بلکه به این دلیل که  می "فریب"را یک  بورژواییبه این دلیل که وی پارلمان 

داری پیوند داشته است.  رمایهاقتصادی س -رشد دولت از آغاز با رشد نظم اجتماعی

تاری یک دولت طبقاتی است پس باید خداری از نظر سا سرمایه دولت در جامعه

 ها عمل کند. عنوان جداکننده قدرت از توده به

دولت »قد است که لنین در مراتب فراتر رفته و معت هم به با وجود این کولتی از این

نه دیکتاتوری حزب بلکه حکومتی از « یاپرولتار دیکتاتوری»کند که  کشف می« انقالب

ای است که در  تفاوت میان این دو دیدگاه چنان ریشه»نوع کمون پاریس است:

نظر  شود، از نقطه که در شکل نخست نقد پارلمان به نقد دموکراسی مبدل می حالی

، یعنی نقد دموکراسی لیبرال یا بورژوا، در واقع نقد سرشت لنین نقد پارلمان
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 )و «تر کامل» نهایت اتیک پارلمان است. نقدی از دیدگاه یک دموکراسی بیغیردموکر

بنابراین ماهیتا متفاوت(، یعنی دموکراسی شوراها، تنها شکلی از دموکراسی که 

 (18«.)شایسته عنوان دموکراسی سوسیالیستی است

ی پرولتری، خودگردانی توده د تا نهادهای دموکراسکوب را درهم می لنین پارلمان

ت: هر متضمن زوال دولت اس حال، این هنوز با این-را جانشین آن سازد-کننده ولیدت

 ها وسعت توده به اندازه که خودگردانییابد)یعنی  تر توسعه می قدر دموکرلسی بیش

اصل اینکه دولت ( ح13«.)رسد تر به فرجام می زوال دولت نیز بیش»یابد(، می

خود چیزی نیست  -یک دولت نیاز دارد جا که سوسیالیسم به تا بدان–سوسیالیستی 

 "حق"وهله نخست به دلیل تداوم موجودیت این در وایی)ومگر بقایای دولت بورژ

 دهد(. بورژوایی که نه نیاز بلکه کار را مبنای پاداش قرار می

تیک لنین های دموکرا پس چگونه است که سوسیالیسم کنونی نزدیگی اندکی با آرمان

ست او )به روایت کولتی( دارد؟ کولتی ریشه را در تکامل تی سیاسیسو تئوری مارک

یابد: این لنین نیست که منسوخ شده، این  یالیستی مینیافتن روند انقالب جهانی سوس

است که بی اعتبار شده است. -ساختمان سوسیالیسم در یک کشور-سوسیالیستی ملی

نقالب باید جهانی باشد ستی دموکراسی وجود داشته باشد، انلنی انداز که چشم برای این

 (14).کسب کند« تاریخی-موجودیتی جهانی»و کمونیسم باید

لنینستی سیاست، نه تنها واقعا موجود است، -بنابراین برای کولتی، تئوری مارکسیستی

ای نبوده که سرشار از چنان اندیشه  بلکه در ادبیات مارکسیستی تاکنون هیچ نوشته

(. درهم 15«)بخشد پایان جان می نین از آغاز تادموکراتیک ژرفی باشد که به اثر ل

ست، و داری برای برقراری دموکراسی سوسیالیستی ضروری ا شکستن دولت سرمایه

شوندگان توسط خود  کنترل مستقیم حکومت این دموکراسی عبارت است از

اما )به گمان کولتی(  . این دموکراسی نوعی حکومت شورایی خواهد.شوندگان حکومت
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؟ معنی است که شوراها نابود خواهندد خود نیز سرانجام نابود شود. آیا بدان دولت بای

داری، بنا به تعریف، تنها شکل دولت است، آیا دموکراسی کامل تنها  آیا دولت سرمایه

با زوال دولت میسر خواهد بود، اگر توسعه سوسیالیسم )شکل نهایی سوسیالیسم(با 

و دولت دو واژه مخالف یکدیگر خواهند بود.  زوال دولت مشخص شود، آنگاه دموکراسی

 ای تحت عنوان دولت سوسیالیستی کند، و پدیده بهای نابودی دیگری رشد می یکی به

ابودی دولت ت انقالبی باید معطوف به نبراستی وجود نخواهد داشت. تمامی سیاس

 د.باش


دربارهآلترناتیودموکراسیپارلمانیبابیو

کولتی درباره لنین(،  )هشت سال پس از انتشار رساله« ایتالیاییمناظره »بابیو، آغازگر 

وسیالیسم از اهمیتی دموکراسی برای آینده س مقوله« بازبینی»کوشید ثابت کند که

داری در واقع نه زاده حیله  دموکراسی در جوامع  سرمایه کننده برخوردار است و تعیین

 خون کارگری به بهای اشک وجنبش  فتوحاتی است که»بلکه محصول  ،داری سرمایه

توانند دعاوی دموکراتیک خود را  ها نمی ، سوسیالیستچنین هم«. چنگ آورده است به

پس از لنین  چه که نآ»دلیل  به-ها( بنا نهند بر نظرات لنین )حتی بر تفسیر مجدد آن

هگل در  بنا به گفته»توان حتی نظرات تئوریک لنین را نیز نمی .«اتفاق افتاده است

 (.19قرار داد)« های خشن تاریخ ابر واقعیتبر

کشورهای بلوک  مساله کنونی سوسیالیسم، در تجربه سوسیالیسم در اتحاد شوروی و 

الگوی گذار به  فرینش یکپدیداری یا آ چنین در شکست تاریخ در هم شرق و

با امکان رشد یک  ،سو ن، ریشه دارد. ما از یکترین شکل آ سوسیالیسم، مگر در منفی

سوی دیگر با شبح بمباران کاخ ریاست وروکراسی خشک از نوع شوروی، و از ب

نکته، وی با  لنده( رویاروی هستیم.در اینآ )و مرگ1683جمهوری در شیلی در سال 
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تئوری  گوید که یک بابیو می رود. کولتی موافق است. اما بابیو از کولتی فراتر می

ود ندارد. این تا حدودی زیادی، زاده ترین شکل، وج مجهول مارکسیستی گذار، مگر در

داند کهنه برای رفاه  می«شر الزم»دولت را یک  نش بنیادی مارکس است کهاین بی

ضرورت دارد.در نتیجه مارکس این نظر  ی ابزار طبقه حاکم مثابه عمومی بلکه تنها به

های  نرماگر نیروی اخالق و آ نادولت در توسل به قهر قانونی نمایانحصار  که هگل را

سازد که دولت کامال در چنگ  آن می متعالی نفی کرده، و این اندیشه را جایگزین

 که سایر اندیشمندان عموم )چنانبر طبقه دیگر، نه برای رفاه  ای است که طبقه

سان  ورزد. بدین در جهت عالیق گروه حاکم، سلطه می اشتند( بلکهپند می گرا واقعیت

 یک ابزار، یک»کند دولت عبارت است از  عالم میا مارکس نخستین فیلسوفی است که

 تنها در این کننده آن ویژگی اصلی و تعیین ها، که ای از دستگاه مجموعه دستگاه یا

در  چنین ابزاری است که ، بلکه همنحصار در اعمال قهر برخوردار استنیست که از ا

 ( 18«.)، ونه عالیق عام قرار داردخدمت عالیق ویژه )طبقاتی(

را هموار  چنین تعریفی از دولت منطقا باید دولت اساس ادعای بابیو، مارکس بابر 

اگر یک  صورت مطرح نیست که لنین مساله بدینبرای او، انگلس، و  بینگارد، و "بد"

حکومتی مطلوب پدید خواهد آمد.تنها  نگاهد شود آخوب جایگزین یک دولت ب دولت

 بابیو ادامه د سیاسی باشد.ب ارکردک که فاقد هرگونه وب استلمط دولتی خوب و

تر از تاکید بر  نکته بسیار مهم به این مارکس، توجه نظرات دهدکه، برای درک می

یو بگیری با نتیجه ن پاریس است.مومارکس از تجربه ک« مشهود بیش از حد»تحلیل 

ه با نقد اقتصادی ، قابل مقایسیل انتقادی سیاسیتحل در آثار  مارکس یک است که این

 نهاد بنا دموکراتیک تئوری سوسیالیستی دولت یک بتوان باآن ، که"سرمایه"وی در 

 د.رندا وجود
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بورژوایی، در هر  که دموکراسی تاکید بر این با کوشد بحث، می  یو، بر اساس اینباب

ی سرکردگی  که زاده کارگر است های طبقه یپیروز ی قدر زاده مقطع تاریخی، همان

یو، دموکراسی عبارت از مجموعه بر کند. بنا بر تعریف بارا پُ بورژوازی، خالء موجود

داری مشاهده  که ما امروز در جوامع پیشرفته سرمایه اصول با قواعدی است

حق رای ، حقوق  ،آزادی خبر کنیم)بی آنکه محدود بدان باشد(: حکومت اکثریت، می

رغم این که  لیکه وی، ع اهمیت موضع بابیو در این است (.12غیره) ها، و اقلیت

عقیده  کند، بر این تلقی می "محدود"داری را  دموکراسی موجود در جوامع سرمایه

شکل معتبری از مشارکت  است که این دموکراسی به هر حال دموکراسی است و

ها، در مبارزه ضد  کارگر کسب شده است، و برای آن سیاسی است که به وسیله طبقه

کامل  بنابراین دموکراسی در تجلی کنونی خود ی بورژوازی، ارزشمند است. سیطره

اما باید بخشی از سیاست سوسیالیستی باشد.گرچه بنا به نظر گرامشی، ادغام  نیست،

جزیی از  وازی،احزاب سیاسی تحت سلطه بورژ های کارگری و کارگر در اتحادیه طبقه

 وازی است. متضمن پایداری سرگردگی بورژ و« لعانقالب منف یک

بورژوایی  وایی)وگسترش آن( ماهیتا نهاسی به اصطالح بورژدموکر که است قدمعت بابیو

 داری کمک ازی است و به فروپاشی روابط اجتماعی سرمایهردگی بورژور ضدسرکبلکه ب

دموکراسی مبتنی بر نمایندگی)دموکراسی پارلمانی(  کند. او با این بحث کولتی که می

، «است آفرین جدایی»و«کننده گانهیب»اری،د سرمایه جامعه بخشی از بیگانگی وجدایی

آفرید(، به طور کلی مخالف « دموکراسی راستین یک نابود شود تا بتوان )وبنابراین باید

مثال، شوراهای لنین(، آنگاه که  عنوان )بهدموکراسی مستقیم مقوله به گمان او، است.

پوشالی  مقوله کگیرد، در حقیقت ی در برابر دموکراسی مبتنی بر نمایندگی قرار می

ای  توده و است، زیرا در جوامع مدرن، نکته در این نیست که باید دموکراسی مستقیم

در امور سیاسی، در شرایطی که  مشارکت کنونی مردم برپا شود، نکته در این است که
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 مشارکت وجود دارد، خواه در شکل پارلمانی و فشاری فزاینده در جهت کاهش این

 گسترش یابد. خواه در شکل مستقیم

داری مدرن، در واقع، شرایط را  اصل متکی است که توسعه سرمایه بحث بابیو بر این

نحوی فزاینده در تعارض با  برای دموکراسی نامساعدتر کرده است.پس دموکراسی به

بنابراین به عاملی قاطع در مبارزه علیه  گیرد، و داری قرار می دینامیسم توسعه سرمایه

 شود. ری مبدل میدا جامعه سرمایه

که، مردم  نخست این گوید. از چهار پارادوکس )تناقض( دموکراسی مدرن سخن می او

این شرایط( به لحاظ عینی دایما )کنند که  تر می در شرایطی طلب دموکراسی بیش

های  های یا شرکت شود. به عبارت دیگر، برای سازمان برای دموکراسی نامساعدتر می

ها، از  این سازمان واعد دموکراسی نیست؛ واز احترام به ق هیچ چیز دشوارتر بزرگ

تری از زندگی اجتماعی  بیش ابعاد بلکه بر ،اند تر شده تنها بزرگ نه جمله خود دولت،

های بزرگ، شرایط خلق  که، در عصر سلطه بوروکراسی اند. حاصل این نیزتسلط یافته

، دولت مدرن نیز، مانند ثالثا دشوارتر شده است. یک جامعه دموکراتیک کارآمد

یافته است. کارکردها، رشد به لحاظ تعداد چه اندازه و چه از نظر خصوصی، های شرکت

دارای ساختاری  کارکردها جدید به رشد بوروکراسی، که مبتنی بر سلسله مراتب و این

 سوسیالیسم( تاکنون رشد کراسی)و بیش از آنوماند. د غیردموکراتیک است، انجامیده

دست آوردن حق رای  پس از به قلانه با افزایش مشارکت)ال ایش بوروکراسی، وبا افز

ایجاد  ضمن توان می چگونگی که مساله این است 5.است پیوند داشته همگانی(،

 مراتب افزایش ساختارهای مبتنی بر سلسله و سوسیالیسم، از رشد دموکراسی و

نی وگابا مسایل گون سوسیالیستی،داری یا  هتی، سرمایثالثا، جوامع صنع اجتناب ورزید.

                                                 
ت دولت این بحث را به شرلیط مشخص امریکا عنوان عاملی در بحران مشروعی با تاکید بر کاهش مشارکت به ،لن ولفا -- 5

 .گسترش داده است
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ها را  حل گونه راه ، ایندهایی فنی یا تکنیکی هستن حل مستلزم راه اند که رویاروی شده

گرایش به سوی حکمرانی از  سراغ گرفت. توان های متبحر می تنها نزد تکنوکرات

سی، های تکنوکراتیک، یا به عبارت دیگر از طریق تکنوکرا حل ها و راه طریق تکنوکرات

بل دموکراسی است. تضاد قد است که این نوع حکومت نقطه مقامشهود است. بابیو معت

جامعه صنعتی( در آن است که تکنوکراسی عبارت از حکومت افرادی است که تنها )

آنکه دموکراسی یعنی  اند، حال خوبی فرا گرفته دانند اما آن را به یک چیز را می

صنعتی فرد  گراننده جامعه» میزان صالحیت.اس ، و نه حکومت بر اسحکومت همگان

دانشمند، متخصص و یا خبره است؛ گرداننده جامعه دموکراتیک شهروند عادی، فرد 

ای که  تر در جامعه یا مطالبه دموکراسی بیشپرسد که آ بابیو می «کوچه و خیابان است.

تر  راسی بیشکند؟ تقاضای دموک شود ما را با یک تضاد روبرو نمی تر می دایما تکنیکی

هایی  گیری تری از تصمیم ن هستیم که تعداد بیشآبدین معنی است که ما خواستار 

 به شرایط عینی توسعه بنا که نیاز به افراد با صالحیت دارند به افرادی واگذار شوند که

شوند. این)کاهش صالحیت  تر می صالحیت جوامع مدرن، به نحوی فزاینده بی

بیش از هر زمینه دیگر در عرصه تولید، یعنی دقیقا در  گیری( شهروندان در تصمیم

 از هر گونه کنترلداری و هم سوسیالیستی،  ای که، هم در اقتصادهای سرمایه عرصه

شود،  جا تعیین می در آن»روزی با شکست حرکت دموکراتیکمردمی محروم بوده و پی

قوای فکری انسان  رابعا، دموکراسی مستلزم توسعه کامل و آزاد«. اتفاق افتاده است

نفی فردیت(  سانی)و ای همانا هم یا رشد جامعه توده« گرایی انبوه»است. اما ثمره

ولیت ئسسرکوب و نابودی حس م ای منجر به بینش القایی مشخصه جامعه توده»است:

پس جامعه « گردد. فردی، بنیانی که جامعه دموکراتیک بر آن متکی است، می

ورد؛ و آ سقوط فردیت را به همراه می -شود نیز شامل می و این سوسیالیسم را-ای توده

 .(81گیری دموکراتیک است) اساس تصمیم -ویژه مسئولیت فردی به -فردیت
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پردازد، و  ها، بابیو به رابطه میان سوسیالیسم و دموکراسی می با توجه به این پارادوکس

آزماید.  راتیک را میپذیری یک تئوری دولت برای سوسیالیسم دموک یا به عبارتی امکان

عبارت  مثابه یک مدل تئوریک سیاسی، قل بهاالبته سوسیالیسم، موافق نظر بابیو، ال

گذشت یکصد سال از انتشار آراء مارکس و تجربه  تر. با وجود است از دموکراسی بیش

ای که حل نشده و شاید حل  سوسیالیسم، مساله بنیادی برای انسان معاصر، مساله

تواند اختیارش را به دولتی که خود  بماند این است که فرد چگونه مینشده هم باقی 

 و در عین حال آزادتر از گذشته باشد. ،بسپرد است بخشی از آن

ی بدیلی در برابر مدل  مثابه که، یک مدل دموکراتیک سوسیالیسم به دیگر این

جزییات »د ل فاقیا الاق -ک پارلمانی( وجود ندارددموکراتیک لیبرال)دولت دموکراتی

وازی است. هرچند آن شکلی از دولت را که در اردوگاه سیستم سیاسی بورژ« کامل

نمایندگی یا  رتوان آلترناتیوی برای دولت مبتنی ب سوسیالیستی تحول یافته است می

پارلمانی قلمداد کرد، این دولت یک آلترناتیو قابل قبول برای خواستاران دموکراسی 

های  برای توده»اتوری، اگرچه از نوع سوسیالیسمی آن،یکتنیست. به عقیده بابیو د

مساله  دربارهنظر او ترین اظهار ( شاید قوی81«.)یر روسا نیستیغرنجبر چیزی مگر ت

گاه رژیمی  ایجاد یک تئوری دموکراتیک سوسیالیستی برای دولت این باشد که هیچ

فردی بوده باشد؛ و های  زادیآوجود نداشته که در ضمن حذف پارلمان موفق به حفظ 

چنین هیچگاه رژیمی وجود نداشته که ضمن واگذاری قدرت سیاسی به پارلمان  هم

های فردی بوده باشد. چپ با این بحث که  قادر )یا مایل( به از میان بردن آزادی

« حقیقی»نها دموکراسی دموکراسی پارلمانی ناکافی است، که دموکراسی مستقیم ت

به گمان بابیو، ضعف این بحث  را مورد انتقاد قرار داده است.، دموکراسی پارلمانی است

که از خود  نمستقیم یک بت ساخته است، بی آن است که چپ از دموکراسی در آ

که بپرسد اجزای این دموکراسی  نقابل تحقق است، و بی آیا این دموکراسی آبپرسد 
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باور است که مساله نه او بر این  کدامند و ارتباط ان با دموکراسی غیرمستقیم چیست؟

بلکه در این واقعیت نهفته است که به این دموکراسی  ،در نفس دموکراسی پارلمانی

 مجال توسعه کامل داده نشده است.

خوانیم همواره در کنار دولتی  چه که ما اختصارا دولت مبتنی بر نمایندگی می آن»

قدرت خود تابع منطق دیگر، دولت اجرایی، وجود داشته است. و این دولت در اعمال 

گری  ای کامال متمایز است: صدور احکام از باال و نه از پایین؛ گرایش به مخفی یا شیوه

ه رکود و نه پویایی، ایل بلنی، اتکا بر سلسله مراتب و نه خودمختاری تمو نه کار ع

کاری و نه نوگرایی، و غیره...حاکمیت شهروندان به این دلیل دچار  گرایش به محافظه

های توسعه اقتصادی  شود که تصمیمات نسبتا عمده نظیر سیاست دودیت میمح

واگذار  مکه به این نهادها ه و چنان-شوند گاه یه نهادهای نمایندگی واگذار نمی هیچ

برخوردار تر شهروندان از رایی  ن بیشها عمال در جایی دیگر، که در آ شوند، تصمیم

داری، حاکمیت شهروندان اساسا بر این  هشود... در جامعه سرمای نیستند، گرفته می

وا یا پرولتر است، که سرمایه دار یا کارگر، بورژ جدا از این مبتنی است که یک شهروند ،

که جدایی میان جامعه مدنی  در اجتماع سیاسی است. این، الاقل تا زمانی عضوی برابر

 (88«.)یک حاکمیت باواسطه )محدود( است وجود دارد،و. سیاسی 

وید که باید به این نیز توجه داشت که حوزه گ با وجود این واقعیت، بابیو میاما 

حاکمیت شهروندان با نهادهای نمایندگی در تمام سطوح مطابقت دارد. در این نهادها 

ها  بگذارد،  گیری جا که قادر باشد تاثیری بر تصمیم تواند تا بدان است که شهروند می

و بر این اعتقاد است که دموکراسی از سیستم خود را عملی سازد. بابیحاکمیت 

عنوان مثال، او عقیده دارد که دو مدل  سیاسی به سیستم اقتصادی جریان یابد. به

 یعنی مدلاند،  های دولت پارلمانی مطرح شده ی بدیل دموکراتیک که به مثابه

سوسالیسم صنفی و مدل شورایی، هر دو مستلزم آنند که کنترل دموکراتیک از 
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دهای سیاسی به نهادهای اقتصادی گسترش یابد. منطقی که در ورای این تقاضا نها

)گسترش دموکراسی از عرصه سیاست به اقتصاد ( نهفته است همان منطقی است که 

راتیک )کنترل وکمیعنی تعمیم کنترل  د -یک انجامیدبه پیدایش خود دولت دموکرات

وید که پشتیبانان دموکراسی گ ای( به نهادهای جامعه. او می دموکراتیک توده

توان مساله دموکراسی سیاسی را با  اند که می باور داشته»صنعتی)اقتصادی( به اشتباه 

 ه خودگردانیخودگردانی شهروندان را با توسل ب توسل به دموکراسی اقتصادی ، مساله

ور است که گویی مسایل شهروند در این بااشتباه »تولیدکنندگان، از میان برداشت

 زادی مدنیآ-کم توجهی به مساله آزادیلیدکننده ندارند. اما وچ تمایزی با مسایل تهی

های اندیشه مارکسیستی است. بابیو خاطر  مشخصا یکی از بدترین میراث -و سیاسی

سازد که از دیدگاه مارکس، رهایی سیاسی به مفهوم رهایی انسان نیست. با  نشان می

اگرچه کافی نباشد: و رهایی مطلقا ضرور است. وجود این برای بابیو، رهایی سیاسی 

این رهایی مستلزم توسعه، گسترش و »انسان بدون رهایی سیاسی ناممکن است.

–اند، نهادهایی که تعلیق  تقویت کلیه نهادهایی است که موجود دموکراسی مدرن بوده

 (83«.)ها هیچ نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت نآ -موقتولو 

ورزد که دموکراسی )حتی در شکل  ابیو روشن است. او تاکید میهای بحث بآمد پی

، چه در عرصه سیاسی و چه در ( باید نقطه آغاز گسترش دموکراسیبورژو.ایی آن

ی اقتصادی، باشد. ایجاد نهادهای دموکراتیک مستلزم آن است که ما خود  پهنه

یل منشاء دموکراتیک عمل کنیم؛ و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی نباید به دل

به پارلمانی -به قول مارکس –بورژوایی آن نابود شود، بلکه این دموکراسی را باید 

های مهم  گیری ها و مرکز تمامی تصمیم تبدیل کرد که براستی نماینده توده« کارآمد

باشد. البته دموکراسی باید به اقتصاد نیز گسترش یابد، اما این امر )موافق 

شود. آیا این بدان معنی است که  از پیش دشوار میهای بابیو( بیش  پارادوکس
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و  سوسیالیسم باید دموکراسی سیاسی را نفی کند و به ایجاد نهادهایی غیردموکراتیک

این مطلقا چیزی نیست که کولتی، در  بوروکراسی دولتی بسنده کند؟ تحت  کنترل

ت را به خودی دفاع خود از تز لنین در مورد نابودی دولت، در نظر دارد. کولتی دول

دادند و بابیو معتقد است که دموکراسی مبتنی بر نمایندگی،  خود غیردموکراتیک می

یسم لشود، باید نقطه آغاز سوسیا داری مشاهده می که در جوامع پیشرفته سرمایه چنان

ید؛ آ با نابودی دولت پدید میدموکراتیک برای کولتی سوسیالیسم  دموکراتیک باشد.

 وایی گرچه از امکانات دموکراتیک محدودی برخوردار است،ژبوربرای بابیو دولت 

کماکان دربرگیرنده عناصری است که به عنوان بخشی از نبرد برای سوسیالیسم 

، گامی است در راستای هر شکلی از دموکراسی، حتا محدود اند: وجود آمده به

یالیسم از سوسیالیسم. پس گرچه هر دو نویسنده با این نکته که دموکراسی و سوس

ای  دیگر جدایی ناپذیرند موافق هستند، کولتی معتقد است که دموکراسی درجامعه یک

خود بخشی از آن سیطره است. بابیو، از  داری تولید است که تحت سلطه روابط سرمایه

داری، محصول مبارزه  کند که دموکراسی حتا در جامعه سرمایه ی دیگر، ادعا میسو

های مبارزه  یکی از عرصه رت است. دولت، برای او تنهاطبقه کارگر برای کسب قد

بشری همانا  ترین عرصه است، پیش شرط ضروری آزادی لکه مهمبنیست، طبقاتی 

گیری از  دست آوردن و گسترش حقوق سیاسی در درون و. از طریق دولت، بهره به

یو این نهاد به نهادهای دیگر است. بابقدرت دولتی در جت گسترش دموکراسی از 

امشی( رطالح گصطبقه کارگر )ا "جنگ مواضع"دموکراسی را به عنصر اصلی در 

نی، کند. و در این عرصه است که باید با عوامل مدرن سازمانی، روا تبدیل می

بورژوازی )که در » انقالب منفعل»یک که اشکال جدید و ذاتا دموکراتیکِ تکنولوژ
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دهند، به مقابله  کیل میرد( را تشورژوازی اهمیتی قاطع داردگی بظ و توسعه سرکحف

 6برخاست.


دموکراسیومبارزهطبقاتی

های بابیو را  ها، چه در داخل و چه در خارج از ایتالیا، دیدگاه بدیهی است مارکسیست

یو و بهای با های تئوریک به تحلیل ترین پاسخ اند. مدون انگیز یافته بسیار بحث

نیست ایتالیا و موکادرهای برجسته حزب ک از یترو اینگرائو، یکی توسط  پی تسکیئوکا

اند.  اس ارائه شدهو در فرانسه از جانب نیکوس پوالنز صدر شورای نمایندگان این کشور،

که خواهیم   ام. چنان )تصادفی نیست که من این دو نویسنده را در یک گروه جای داده

 شته است(.ظرات سیاسی پوالنزانس دادید، آثار اینگرائو نفوذ بسیاری بر ن

ایاینگرائوودموکراسیتوده

نش گروید که دولت نه تنها های اولیه خود) به این بی اینگرائو در یکی از نوشته

 در آنولت( مکانی است که د(،)85بلکه محملی برای مبارزه طبقاتی است) ،محصول

ه ک د، در عین حال ایننکن داری مبارزه می ها برای دگرگونی مناسبات سرمایه توده

عنوان مثال، دولت رفاه یا  کوشد. وی به دولت طبقاتی خود درحفظ این مناسبات می

و )در اروپا( تالشی در  31بخش را تالشی در جهت حل بحران اقتصادی دهه دبهبو

ورد. آ راستای ایجاد یک اقتصاد موفق و شکوفا، پس از جنگ دوم جهانی، به حساب می

                                                 
ائوتسکی بر آن بود که برخوردار است. ک های نسبتا یکسان نزدیکی فراوان دارد و از استدالل بحث بابیو با مواضع کائوتسکی.6

تولید که ذاتا نیازمند  هوای که تحت سلطه صنعت بزرگ، یعنی تحت سلطه یک شی ه  دموکراسی مستقیم، در جامعههرگونه پروژ

خود دولت به نحوی فزاینده بورکراتیزه و تکنوکراتیزه  های دولتی است، و مانند مدت و هماهنگی با سیاستریزی دراز به برنامه

های بابیو مقایسه کنید(. این گرایش )بوروکراتیک و تکنوکراتیک( در  ) این را با پارادکسشود، محکوم به شکست خواهد بود می

ه بورژوایی، و یا پس از ان در سیستم شورایی سوسیالیستی، تنها زمانی تعدیل خواهد شد که زیر کنترل پارلمان و سایر جامع

تواند  نهادهای دموکراتیک قرار گیرد. سوسیالیسم، برای کائوتسکی، نه یک ضرورت تاریخی، بلکه یک احتمال است که می

و هم دموکراسی یک شرط  ضرور و قاطع برای تحقق امکان سوسیالیسم وساطت  سازماندهی و عمل سیاسی متحقق شود  به

 است.
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باطات و روابط جدید ارتنبوده و نیست. اشکال اما این دولت تنها یک عامل اقتصادی 

از جمله اشکال  بخش خصوصی و دولت، ابل میان روندهای تولیدی و سیاسیمتق

دولت رفاه برداشت  المللی نیز بر ان تاثیر گذاشته و خواهند گذاشت. جدید روابط بین

تعریف ها، و همزمان  های بزرگ یا اولیگاپولی جدیدی از پیشرفت بر اساس رشد شرکت

جدیدی از حقوق فردی )مانند تضمین کار، بیمه بیکاری، کاهش نابرابری میزان درآمد 

ارت دیگر، عب وجود آورد. به و امکاات آموزشی، بیمه سالمندان و بیمه درمانی( را به

(. مبارزه 89)ست داده استدداری و هم از کار تعریف جدیدی به  سرمایهدولت هم از 

داری و موفقیت انقالب اکتبر به پدیداری برداشت  سرمایهای در اقتصادهای  توده

بسیاری برای کارگران در تولید  "حقوق"انجامید که در برگیرنده  جدیدی از رفاه

-دار های مسلط سرمایه حقوقی که در گذشته وجود نداشتند. گروه -داری است سرمایه

جستجوی اشکال جدیدی از  ناگزیر در به -نبا این مبارزه یا امکان بالقوه آ دررویارویی

حکومت و هژمونی)سرکردگی( بر آمدند؛ و این اشکال به مراتب بیش از اشکال پیشین 

رسمیت شناخته شدن  مثال باید از بهعنوان  ای تاثیر پذیرفتند)به از فشار جنبش توده

یین قراردادها و ل تعهای رسمی مذاکره حو ی ارگان به مثابه های کارگری، اتحادیه

ای  های توده ها، و دیگر سازمان زمان احزاب رسمی، اتحادیه د(. اما همها، یاد کردستمزد

ای دگرگون شدند. دولت رفاه خود به حلقه  در جهت محدود کردن مشارکت توده

بحران کنونی  د.های جدید اجتماعی تبدیل ش ارتباط میان اشکال جدید تولید و ارزش

ی سی،  ی رفع بحران پیشین، بحران دههحلی است که برا ناشی از شکست نهایی راه

هژمونیک)بحران  ی اینگرائو، بحران کنونی یک بحراندر نتیجه، برا. 7پدید آمد

ه جانب ی است. ما نه در کوران یک رکود همهسرکردگی( و نه یک بحران اقتصاد

                                                 
7

ی یک آلترناتی اکنون  مثابه ی سی تنها با ایجاد یک دولت رفاه از میان برداشته شد؛ اما دولت رفاه به )بحران دهه 

 .مترجم(-خود در بحران است
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داری  دیگر دولت و سرمایه بریم که ی تاریخی بسر می ن لحظهاقتصادی، بلکه در آ

ورده سازند. از سوی دیگر، ه دو نسل پیش داده شده بود را برآند تعهداتی که بتوان نمی

مد واقعی، سطح پایین بیکاری، و افزایش دایمی درا-تفاوتی از زندگیها به شیوه م توده

رفاه اند. در حقیقت، موفقیت قبلی دولت  خو گرفته -حمایت دولت از فقرا و سالمندان

ورده است. اما در ها و زنان پدید آ اهی در اقلیتگخود اشکال و سطوح جدیدی از آ

 رو به نابودی است. دولت رفاه()حل  شرایط جدید، راه

بابیو نیز  که چنان –ای است و  های توده ی جنبش ، دموکراسی زادهاینگرائوبرای 

چنین مفهوم جدید رفاه،  دموکراسی مبتنی بر نمایندگی)پارلمانی(، و هم -گوید می

اما اینگرائو، بر خالف بابیو، دموکراسی مبتنی  وزهای طبقه کارگر اند.همه محصول پیر

داند. دولت اینگرائو  ای( نمی بر نمایندگی را شکل یگانه، یا حتا مقدم، دموکراسی )توده

ها مجال  کراسی مبتنی بر نمایندگی به تودهویک دولت طبقاتی استد که در آن دم

هایی که  اما فقط در چارچوب محدودیت -دهد قدرت سیاسی خود را اعمال کنند می

قواعد  نظر بابیو است. پس اگر از نقطه مناسبات طبقاتی بر کل جامعه تحمیل کرده

ها باید این  باشد و سوسیالیست دموکراسی مبتنی بر نمایندگی بهترین قواعد ممکن می

غم ر قرار دهند و از قوانین دموکراسی سیاسی، علی قواعد را نقطه شروع کار خود

ن شرایط گوید که مساله واقعی را باید در آ ها پیروی کنند، اینگرائو می ننقایص ا

شرایطی که کارگران اکثریت را ر داند.  فت که به این قواعد محتوا بخشیدهساختاری یا

به  –که  دهند ولی اقلیت مالکیت و مدیریت را قبضه کرده، و در شرایطی میتشکیل 

باشد،  می "قدرت خصوصی"عمده اقتصادی در انحصار تصمیمات -اعتقاد بابیو نیز

ی، بخشی از جامعه آیا این قدرت خصوص دگان سخن گفت.نتوان از برابری رای ده نمی

نهادهای سیاسی( قرار  بیرون از هرگونه مشارکت و مبارزه سیاسی)از جمله است که

ن لیت ادر ک اجتماعی و سیاسی در مرکز مکانیسم تولیدی، ،گرفته است یا برعکس
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از ما نه با محدودیتی که »درست باشد، پس  گوید اگر این دومی اینگرائو می قرار دارد؟

، بلکه با یک محدودیت درونی که تمامی نظام بیرون)بر دموکراسی( تحمیل شده

ها  که بابیو با آن "قواعدی"سازد و به  دموکراسی مبتنی بر نمایندگان را متاثر می

(. اینگرائو 88«)باشیم بخشد، رویاروی می یت و اعتبار میشخص سنجد دموکراسی را می

توان از  با کولتی در این نکته موافق است که دموکراسی مبتنی بر نمایندگان را نمی

رژوایی صرفا وتفکیک کرد؛ اما او با این نظر که دولت ب هجامعروابط طبقاتی حاکم بر 

بر نمایندگی محصول  مبتنیابزاری تحت کنترل طبقه حاکم است، و دموکراسی 

چه این نوع دموکراسی را  بقه کارگر در این مبارزه است. با وجود این آنپیروزی ط

ست، و این)ناتمام ماندن سازد همانا ناقص بودن این پیروزی ا ناگزیر محدود می به

د و سایر نهادها)یعنی موجودیت روابط طبقاتی در تولیوم یروزی طبقه کارگر( در تداپ

8.شود دار( منعکس می دگی طبقه متوسط سرمایهتداوم سرگر
 

گوید که سهم یا دستاورد اصلی تئوری مارکسیستی  این بحث، اینگرائو می مهادر اد

سیالیستی با دموکراسی لیبرال بورژوایی کشف این نکته است که دموکراسی سودولت 

از ورژوایی به نفی تحوالت اجتماعی، و حمایت دموکراسی بیکسان نیست. گرایش 

های  های نیروهای مسلط در ساختار اقتصادی، تنها به برکت وجود جنبش خواست

شود. این طبقه کارگر است که به نهادهای لیبرال )پارلمانی(  کارگری خنثا می

                                                 
8

بی ن حزب انقالکه مطابق آ شود نگرائو از این اندیشه گرامشی ناشی میرانه ایداپشتیبانی وفاتر از  مخالف اینگرائو با بابیو بیش- 

کراسی حقیقی در دوران گذار در مونی حاکم نقش بسیار پراهمیتی دارد. موافق این نظر، دمودر گسترش دموکراسی و غلبه بر هژ

وازی سرکردگی بورژ "خارج از "یی که نهادها-ای های توده وایی بلکه از طریق حزب و جنبشوهله نخست نه به یاری پارلمان بورژ

حزبی که هدف » کند که شود. گرچه گرامشی درباره سازمان درونی این نهادها بحث زیادی ندارد، او اشاره می ایجاد می-قرار دارند

 که نوعای است  های توده بنابراین در حزب و در جنبش«. آن ایجاد نوع جدیدی از دولت است باید خود حزبی از طراز نو باشد

مبتنی بر ایجاد شرایط مساعد برای مداخله سیاسی فعال توده مردم و »نوعی از سیاست که-شود جدیدی از دموکراسی پدیدار می

تری نیز  های لنینستیهای سیاسی گرامشی تعبیر ته از نوشتهاست. الب« شوندگان کمح کمرانان ودایی میان حمعطوف به نابودی ج

ها را  نظرهای عام گرامشی درباره سیتز با هژمونی حاکم بهره گرفته و آن شوستاک ساسون( از نقطه دماننوجود دارد؛ اما اینگرائو )

گفته شد، با سوسیال که قبال  در یک استراتزی گذار، با تاکید بر گسترش دموکراسی، درهم آمیخته است. بابیو، اما، چنان

 تری دارد. اسی کائوتسکی نزدیکی بیشدموکر
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ی سلطه  گر)براندازنده گوید: دموکراسی انهدام می بابیو»مضمونی دموکراتیک داده است.

کننده این دموکراسی به همان اندازه که نابود کنم که طبقه حاکم( است. من اضافه می

ست که آلن ا ای ( این همان نکته86«)کند. طلب کمال میامل هم هست و کاست نا

انداز یک  داری فقط چشم ولف در امریکا عنوان کرده است: در جوامع سرمایه

انداز یک دموکراسی  داری فقط چشم ی سرمایه دموکراسی کامل وجود دارد. مشخصه

ای( و هم محدود  داری هم وجود مشارکت )توده وجود دارد. مشخصه سرمایه کامل

 ساختن دایمی این مشارکت. تمامی مساله در این تضاد نهفته است.

داری، سیستم  نطقی است که سئوال شود آیا در یک جامعه سرمایهاینگرائو مبرای 

راد جامعه، چه تواند با واگذار کردن حقوق سیاسی مساوی به کلیه اف اجتماعی می

آیا »داران و مدیران دگرگون شود: کارگر تحت تسلط و استثمار شده و چه سرمایه

ا که از مزایای کنترل قدرت اقتصادی ه توان با حفظ حقوق برابر سیاسی ... برای آن می

برخوردارند و سنت قشربندی موجود اجتماعی، ساختار دانش، و شبکه کاملی از 

خدمت خویش دارند، ساختار اجتماعی را دگرگون  های جهانی را در ائتالف

یا الاقل هرگونه ذیرش موقرانه تحول اجتماعی، پگاه به  ( بورژوازی هیچ31؟)«ساخت

کند، تن نداده است. او  می بنابراین سیاسی( او را تهدید تحولی که قدرت اقتصادی)و

عین حال، این نکته با تمام قوایی که در اختیار دارد با این تحوالت جنگیده است. در 

ک استراتژی برای احراز بابیو که یک تئوری مارکسیستی دولت باید ناظر بر ی

دموکراتیک باشد کماکان معتبر است، زیرا رهایی بشری تنها با دموکراسی  سوسیالیسم

سیاسی میسر است. پس نکته در اینجا است که آیا دموکراسی مبتنی بر نمایندگی 

ی مساعدترین عرصه موجود برای بسیج نیروهای مردمی  مثابه ه)پارلمانی( تنها باید ب

توان یک شکل سیاسی ممکن برای گذار از  تلقی شود، یا اینکه این دموکراسی می

اقتصادی دیگر باشد؟ البته مشکل اصلی  -تماعیجا بندی ی به یک شکلیدار سرمایه
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برای دورانی  این است که یک نظام سوسیالیستی زاده پیروزی در انتخابات باید

طوالنی )طی گذار( درون و همراه با ساختارهای کهن طبقاتی بسر برد. این نظام باید 

قدرت دولتی را حفظ کند و همزمان ساختارهای کهن را دگرگون سازد. این وضعیت 

گوییم تا  تا حدودی در دوران آلنده در شیلی، که به فاجعه انجامید، وجود داشت)می

یت در دوران بود(، و این وضع تحد خلق فاقد اکثریت پارلمانیحدودی، زیرا حکومت م

 کنونی در فرانسه، یونان، و اسپانیا وجود دارد.

های( بابیو در ساختمان یک سوسیالیسم  کسوارادسوی دیگر، اینگرائو با موانع)پاز 

نوین دموکراتیک موافق نیست، این موانع، به گمان اینگرائو، زاده تحلیل نادرست 

داری هستند. آیا یک قرن پیش، دولت بیش از زمان حاضر برای  جامعه سرمایهتکامل 

نفی  سانی)و شده بود؟ آیا در گذشته هم داها ج تر از آن یافتنی بود و کم ها دست توده

تر بود؟ آیا در آن زمان کنترل نیروی سنت بر رفتار مردم موثرتر از  فردیت( کم

که  جا انولوژیک کنونی نبود؟ و تا بدهای ایدئ دستگاه های سیاسی و مکانیسم

بوروکراسی مدرن مطرح است، بابیو مدعی است که این بوروکراسی تا حدودی 

تر دولت در امور اقتصادی و در نتیجه  بیش ها)در جهت مداخله محصول فشار توده

وردن برابری و دست آ رشد شتابان بوروکراسی دولتی(، محصول مبارزه کارگران برای به

چنین  ناپذیر از مبارزه طبقاتی است. هم در سیسم اقتصادی، و عنصری جدایی عدالت

های سنتی مدیریت است.  ، بحران در شیوهوکراسی زاده بحران در ساختار دانشتکن

این تنوکراسی نمودار شکست روشنفکران در ایجاد شرایط اجتماعی و اقتصادی 

هایی که  ی با عالیق گروهولوژن تکنیا ایآ»پرسد: اینگرائو می ها است. مطلوب توده

تصمیمات عمده اقتصادی را در انحصار خویش دارند سازگار است؟ یا این که 

های درون و بیرون از دولت وجود دارد که به ماشین دولتی  هایی میان گروه تنش

 (31«)بخشد؟ تازه می امکاناتی
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توانیم تصمیم بگیریم ها نباید مانع شوند که ما ب اینگرائو معتقد است که این پارادوکس

پذیرد  چنین نمی او هم«. ها( بجنگیم برای کدام پارلمان)و در عرصه تولید با کدام قدرت

خواند( از  که در جامعه طبقاتی، دموکراسی مستقیم)که وی آن را دموکراسی پایه می

پذیر است، و پس از آن و جدا از آن پدید  دموکراسی مبتنی بر نمایندگی تفکیک

که نوع معینی از پارلمان وجود داشته باشد، پارلمانی که قادر به  رای آنب»آید. می

ریزی تحوالت بنیانی اقتصادی است، وجود شوراهای کارخانه ضروری است؛ و  برنامه

رای کارخانه، اگر بخواهد اهداف خود را به میزان دستمزد محدود نکند... چنین شو هم

   (38«.)ملی نیاز دارد، به یک شورای سیاسی متحد ودبرای بقاء خ

جا اینگرائو آثار گرامشی را به  روند اجتماعی مرتبط است. در این دگرگونی دولت با

تواند ترکیب  دهند که عامل سیاسی می ثار نشان مییابد، زیرا این آ طور اخص مفید می

ها و توسعه آن، باید در  ، ارزشاختار اجتماعی را متحول سازد، و لذا دموکراسییا س

در احزاب  ن در بازسازی جامعه مورد توجه قرار گیرد. و هر چندرچوب نقش آچا

در -اند، اینگرائو ها جدا شده ای، نهادها از توده دار توده سیاسی، حتا احزاب ریشه

دیالکتیک »ای برای سازماندهی گوید که وجود احزاب توده می -مخالفت با بابیو

و پدیداری « متخصصان»ی  وسیله ت بهتناب از کنترل سیاسج، و برای ا«دموکراتیک

که نسبت به روند اجتماعی خارجی است، ضرورت دارد. بهر تقدیر این حزب دولتی 

بخشد و مبارزه را در درون دولت )و بیرون  می "نظم"ای  است که به سیاست توده

 (33گیرد.) دولت( در شکلی همگون پی می

گذشته ما بارها  در قرن اجتماعی)و لتحول اصی یدگاه اینگرائو، در تحلیل نهایی،از د

ها بوده  نهای آ و انقالب اتها، مبارز ایم( محصول انفجار توده ناظر چنین تحوالتی بوده

که خود زاده انقالب اجتماعی  -های اشتراکی خودکامه اروپای شرقی یماست. حتا رژ

ی در سایر ا های توده تاثیر بسزایی در توسعه دموکراسی مبتنی بر جنبش –اند  بوده
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واهد ایندگان )پارلمانی(دگرگونی را نخاند. دموکراسی مبتنی بر نم داشته نقاط جهان

پذیرفت، و در نتیجه حقوق اجتماعی و سیاسی را گسترش نخواهد داد، مگر متکی بر 

 چنین جنبشی باشد.


بینشپوالنزانس

ز لنین، در مناظره گیری از نقد روزا لوکزامبورگ ا (، در فرانسه، با بهره34پوالنزانس)

شرکت کرد. پوالنزانس سه نکته اصلی را مطرح  -پیرامون سوسیالیسم دموکراتیک

 کند. می

پذیرند که سوسیالیسم برابر با  ، بابیو، و اینگرائو( مینخست،  او )مانند کولتی

دموکراسی است و سوسیالیسمی که دموکراتیک نیست یک سوسیالیسم حقیقی 

رض )همانند دموکراسی و سوسیالیسم( از مبارزات نیست. نخستین بخش این ف

های سیاسی مردمی  داری به دستیابی آزادی ها که در جامعه سرمایه تاریخی توده

گیرد. این مبارزات عموما مبارزات سیاسی کارگران برای گسترش  اند ریشه می انجامیده

زه دموکراتیک و تعمیق نهادهای نمایندگی بورژوایی بوده شد. اگر این نهادها امرو

 اند. نیستند بدین دلیل است که دستاوردهای طبقات تحت سلطه ناکافی بوده

بخش دوم این فرض درباره سوسیالیسم و دموکراسی )و نفی سوسیالیسم 

نین، به لغیردموکراتیک( به نفس تعریف سوسیالیسم، به مناظره روزا لوکزامبورگ و 

خود دولت، وابسته است. در این زمینه،  ها با دولت، و به تعریف چگونگی رابطه توده

، که کولتی چنان استادانه از آن دفاع « قدرت دوگانه»ستی وله لنینپوالنزانس به مق

کند. بر اساس این مقوله)لنینی(، مقابله با دولت بورژوایی تنها آنگاه  کرده، حمله می

، تا رژواییت، یعنی شوراها، در جوار دولت بودستگاه موازی قدرممکن است که یک 

شود مراکز اصلی این دولت را تصرف کند و  ریا قادر میای که پرولتا فرارسیدن لحظه
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راها، در این فاصله، تحت کند. شو پرولتری عمل می "دولت"آن را نابود سازد، به مثابه 

ای از روشنفکران پرولتری که سیاست و مشی  ب پیشاهنگ، جمع زبدهنظارت حز

گاه که دولت بورژوایی نابود شود، قدرت  د، خواهند بود. آنکنن شوراها را کنترل می

دنبال آن شوراها خود رو به  قبضه خواهد شد، و به "دیکتاتوری پرولتاریا"وسیله این  به

گوید که مطابق این مدل، تمامی دستگاه دولتی نابود  پوالنزانس می9گذارند. می نابودی

یدی از دولت، جایگزین دولت پیشین خواهد شد و قدرت دوم )شوراها(، یعنی نوع جد

انقالبی هدایت  "واحد"وسیله یک حزب  خواهد شد. اما این دولت جدید از باال به

ز است؛ و این )کنترل ا "اندیش روشن"که خود قیمومت یک گروه زبدهشود، حزبی  می

 ی، چه درا هدشود که این گروه زبده نسبت به هرگونه حرکت تو جا ناشی می نباال( از آ

ای، کامال بی اعتماد  های توده جنبشه و چه از طریق چ "واییبورژ"چارچوب پارلمان 

است. استراتژی لنینی گذار به  سوسیالیسم، از دیدگاه پوالنزانس، از توجه به نکته 

سی، سوسیالیسم دموکراتیک جا که سوسیالیسم یعنی دموکرا رود: از آن اصلی طفره می

آمدهای ضددموکراتیک آن، با وجود  ستی با پیلنینستراتژی گویی است. ا یک همان

جا ما  دعاوی کولتی، از در وظیفه مرکزی تئوری مارکسیستی دولت ناتوان است. در این

توان دولت را به چنان  چگونه می»کنیم: تاثیر عمیق نظریه اینگرائو را مشاهده می

نهادهای  های سیاسی و گون ساخت که گسترش و تعمیق آزادیای دگر طریق ریشه

ای بوده است( با  دموکراسی مبتنی بر نمایندگی)که خود منتج از مبارزات توده

رش اشکال دموکراسی مستقیم و پدیداری نهادهای خودگردانی تلفیق گست

  (35«)شود؟

                                                 
9

است. در  "(همبستگی"در قالب " ین شوراهاونمونه معاصری از چگونگی تک 1621-1621های  تان در سالوضعیت لهس- 

 به مقابله برخاستند." دیکتاتوری پرولتاریا"وایی بلکه با جا شوراها نه با دولت بورژ نای
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ه داشت طی تاریخ این مساله بنیانی را از نظر دور نگه« زوال دولت»بر این، مقوله  عالوه

ای از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، با دموکراسی  یافته شکل تحول»است که باید 

ای در هم آمیخته شود. به این دلیل است، و نه به این دلیل که این  مستقیم و توده

مقوله نهایتا به حکومت خودکامه استالین انجامید، که به اعتقاد من حذف این مقوله 

صلی رد استراتژی لنینی را ( پس، به گمان پوالنزانس، دلیل ا39«.)پذیر است توجیه

اقعیت باید نه در این نکته که این استراتژی به استالینیسم منتهی شد، بلکه در این و

تی دولت نیست؛ این استراتژی به یافت که این استراتژی موجب یک تئوری سوسیالیس

گوید که ماهیت سوسیالیسم دموکراتیک چه تواند باشد و ساختار یا جوهر  ما نمی

آن روابط سیاسی که دموکراسی و آزادی را تعمیم  -دموکراتیک سوسیالیستی نهادهای

چه خواهد بود. بر اساس این روابط است  -کنند دهند و این تعمیم را تضمین می می

 قل شرایط گذار به آن دولت، را تعریف کرد.اتوان دولت سوسیالیستی و یا ال که می

نی دیدگاه او در باره این گذار، رهنمون این نکته ما را به نکته سوم پوالنزانس، یع

ن آریق دموکراتیک سوسیالیسم)مستلزم( روندی طوالنی است، که در ط»شود. می

ها نه در راستای خلق یک قدرت موثر دوگانه به موازات و خارج از دولت  مبارزه توده

 (38«.)بلکه در جهت تاثیرگذاری بر تضادهای درونی دولت خواهد بود

تی، موافق نظر پوالنزانس، صرفا به مفهوم تصرف ماشین دولتی و کسب قدرت دول

 قدرت دولتی باید به .جایگزینی آن با یک قدرت دوم)شوراهای کارگری( نیست

آخرین مثابه بخشی از مبارزه طبقاتی کسب شود. در  درون آن بهوساطت مبارزه در 

قدرت یک ماده "است: ناپذیر ، دستگاه دولتی از نبرد در دولت جداییآثار پوالنزانس

ن خارج شود نیست، بلکه اختیار دولت است و باید از چنگ آ گیری که در قابل اندازه

 ن، قدرت در دولتشکل آرمانی آای است از روابط میان طبقات مختلف. در  مجموعه

«. ای از موازنه قوا میان طبقات مختلف است دهتمرکز یافته است، و لذا شکل فشر
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که باید با یک اسب چوبی به درون آن رخنه کرد، یا یک جعبه  دژدولت بنابرین یک 

عمال قدرت سیاسی قلب اِ»محکم که باید درهم شکسته شود نیست. دولت 

دهند  ها فرصت می های ناشی از آن به توده درونی دولت و بحران(. تضادهای 32«)است

، پوالنزانس اشاره وهعالدست آورند. به  تری به های مستحکم که در مبارزه خویش پایگاه

کند که تعدیل روابط قدرت در قلب دولت معادل تعدیل آن روابط در کلیه  می

ئولوژیک دولت است. دهای ای ر پارلمان یا دستگاهدها و مشتقات آن، و نه صرفا  هدستگا

به نیروهای سرکوب دولت نیز گسترش خواهد یافت.  که مبارزه است معنااین بدان 

ه ارتش و به ویژ-گیری از قهر مشروع فیزیکی وازی در بهرهار بورژباید انحصها  توده

 را محدود و دگرگون کنند. –پلیس 

های دولتی، بر این  هیه اشکال مبارزه اجتماعی، چه درون و چه بیرون از دستگالو ک

که زیربنا، روبنا و اجزای  گذارند. این با تحلیل پوالنزانس دال بر این ها اثر می دستگاه

باشند، همه در روابط طبقاتی  پیوند می دیگر  هم ون روبنا همه از اساس با یکگوناگ

گیرند، همواره در  گاه که بیرون از فضای فیزیکی دولت قرار می نو حتی آ -ریشه دارند

سازگار است. پس مبارزه گاه در درون و گاه در بیرون -ن جای دارندقلمرو استراتژیک ا

دموکراتیک سوسیالیسم این دو شکل مبارزه باید با  دهد، اما در طریق دولت رخ می

توان دوری  گاه می نمداری خودکامه تنها ا از دولت»میخته شوند. م ادره دیگر یک

ل مستقیم و اکه روند دگرگونی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و توسعه اشک جست

استراتژی ، این زاس( برای پوالن36. )«فیق شوندبا یک دیگر تلای دموکراسی  پایه

مق بخشیدن عدوگانه متضمن یک سیستم چند حزبی، حق رای عمومی، و توسعه و 

الیسم است. این در ضمن سیاسی از جمله برای دشمنان سوسی های زادییه ابه کل

اسی مبتنی بی معنی است. نهادهای دموکر« دی دولتوناب»بدان مفهوم است که واژه 

 ه نابود شوند.ک نه این-گی باید گسترش یابندداینبر نم
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با وجود این پوالنزانس، مانند اینگرائو به این خطر آگاه است که بورژوازی، چه داخلی 

(. 41دهد) و چه خارجی، در برابر تحوالت سوسیالیستی دموکراتیک واکنش نشان می

عنصر مهم در بقاء و موفقیت، بنا به دعوی پوالنزانس، ایجاد موازنه میان دو روند یا 

دهای دموکراسی )مانند کنترل بر واحدهای ااسی پارلمان پارلمانی و نهجریان دموکر

ن است که یکی از این گرو آ تولیدی( خواهد بود. پیروزی سوسیالیسم دموکراتیک در

سو، تسلط دموکراسی مستقیم  اع قرار ندهد. از یکعالش قدرت دیگری را تحت دو مرکز

ت نتواند مسیری واحد داشته  باشند؛ اقتصاد و سیاسشود که  خارج از دستگاه باعث می

وسیله دستگاه دولتی به آسانی به خودکامگی منتهی  از سوی دیگر کنترل مطلق به

یقی رشود، و درآمد و امکانات رفاهی به ط شود، دولت تبدیل به هدف نهایی می می

. تعرض (بیند)سوسیال دموکراسی شوند که یک تکنوکراسی نخبه مناسب می توزیع می

راتیک مبتنی بر نمایندگی را کبین نهادهای دموکراسی مستقیم و دولت دمو موجود

گویی به این پرسش  چگونه از میان برداشت؟ اگرچه پوالنزانس قادر به پاسخ باید

سوسیالیسم یا دموکراتیک خواهد بود و یا »کند که  نیست، او بر این نظر تاکید می

 (41«.)اصال وجود نخواهد است


یچندنتیجهگیر

بابیو، اینگرائو، و پوالنزانس همه در این نکته اتفاق نظر دارند که دموکراسی موجود در 

طبقه کارگر برای توسعه و  های داری حاصل مبارزه طبقاتی و تالش جوامع سرمایه

 -یعنی با قدرت دولتی -های است که با دموکراسی مبتنی بر نمایندگی زادیتعیین آ

است. این دولت  وایی خود محصول و جاگاه مبارزه طبقاتیژبور»اند. دولت  پیوند یافته

و شاید هیچگاه نبوده است(، بلکه دولتی تحت )وایی نیست دیگر یک دولت بورژ

ت که در جهت بازتولید روابط تولید تحت شرایط جدید، تعدیل ی بورژوازی اس سیطره
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گسترش و تعمیق تواند به  یافته است. در چنین شرایطی تنها گذار به سوسیالیسم می

 تر دموکراسی بیانجامد. بیش

که، هر سه نویسنده در این نکته نیز توافق دارند که سوسیالیسم دموکراتیک  دوم این

عنوان یکی از ارکان  ، بهسی مبتنی بر نمایندگی )پارلمانی(مستلزم حفظ دموکرا

سی از از دموکرا گرچه برداشت اینگرائو و پوالنزانسدموکراسی سوسیالیستی است؛ 

رود و  شود( فراتر می ادهای موجود)جایی که بابیو متوقف میهای نه محدودیت

که  -نظیر شوراهای کارخانه کنترل کارگری و غیره -ای های اجتماعی توده جنبش

گیرد. کنترل و مهار کردن دولت تنها با  درون و بیرون دولت فعالیت دارند، را در بر می

 خواهد بود. ای میسر توده وجود این نهادهای

ها  دموکراسی که بابیو از ان "های دشواری"که، این توافق کلی وجود دارد که  سوم این

طور که اینگرائو و پوالنزانس هر دو  همان گوید نباید نادیده انگاشته شوند، اما سخن می

ناپذیر از  ها دولت، و نه بخشی جدایی ها زاده بحران ند، این دشواریا خاطر نشان ساخته

است که امروزها ما « دموکراسی»ن نوعی از موجد آ ها این بحران ند.اد دموکراسی خو

ین امر که این عناصر چگونه در یک دولت بینی ا کنیم؛ پیش بابیو( مشاهده می )و

که، هر  سرانجام این ی تغییر خواهند کرد تقریبا ناممکن است.دموکراتیک سوسیالیست

ای نظامی که باید)با  ی  قلعه ی از دولت به مثابهسه نویسنده از برداشت لنین و گرامش

ای که باید محاصره و سپس درهم  لعهویی مستقیم( تسخیر و نابود شود، قرویار

ای از  گر یا مجموعه ب. دولت دیگر تنها یک دستگاه سرکوروند شکسته شود، فراتر می

وازی ورژتحت سلطه بوازی نیست. دولت گر بورژ یک و سرکوبهای ایدئولوژ دستگاه

ه طبقاتی است، ی مبارز وردهدولت( فرآه مسلط تعلق ندارد. این)قاست؛ اما تنها به طب

که در گذشته  این ی یابند، کماانند با مبارزه طبقاتی دگرگونتو ن میبنابراین نهادهای آ

نیز این دگرگونی رخ داده است. این تحلیل با این نظر گرامشی هماهنگ است که 
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هایی که گاه در مالکیت دولت و گاه در  هن، دستگاایدئولوژیک آ های دولت و دستگاه

تر از پایه یا زیرساخت  سیاسی بی اهمیت همبارز هستند، در مالکیت بخش خصوصی

چنین بر این فرض استوار است که دولت  تولیدی نیستند، اما این تحلیل هم

مونی از هژ)عناصری  مونی مقابلاری پیشرفته پیشاپیش عناصری از هژد سرمایه

 دربر دارد. کارگری( را

 

8ازکنکاششمارهبرگرفته
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 بحثی پیرامون رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم

امبرتوچرونی
ترجمهاز:س.بهرامی

 

نوربرتو بوبیو در آخرین اثر خود در مورد دموکراسی سوسیالیستی که در نشریه  -1

Mondoperaio  دی من راجع به رابطه علوم اجتماعی انتشار یافته است، به نظریه انتقا

)به نقل از  .کندبا مارکسیسم و به ویژه تئوری سیاسی مارکسیستی، برخورد می

( وی با من در این باره که مارکسیسم تا به حال 1681سال  82شماره  – "ریناشیتا"

و در اثر خویش به بسط نظریاتی نظر است اساسا فاقد یک دانش سیاسی بوده هم

تر زد که اساسا مورد تائید من نیز قرار دارد. بنابراین شرکت من در بحث بیشپردا می

ست که به نظر نه به منظور پافشاری به روی اختالفات حتی عمده، بلکه به خاطر این

با این بحث به نحوی از انحاء درمان جراحات و سرهم کردن یک  "بوبیو"من قصد 

حث در زمان کنونی شدیدا احساس بتئوری سیاسی سوسیالیستی است. لزوم این 

ای در مورد تئوری سیاسی شود و باالخره آن زمان سپری گشته که هر نوشته می
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توجهی و سرزنش چه از جانب ]محافل[ آکادمیک و چه از جانب سوسیالیسم با بی

جا گشت. اکنون موجودیت مساله دوباره شناخته شده، تا آنجنبش کارگری مواجه می

به فرصت از دست رفته افسوس خورد. باری فقدان یک دانش سیاسی که حتی باید 

بایست علل اساسی این امر را شود؟ من معتقدم که میمارکسیستی از کجا ناشی می

در اکونومیسم جستجو نمود که مارکسیسم در وحله اول دچار آن گشت و سپس در 

تحدید مارکسیسم  پراگماتیستی که در مراحل بعدی بدان گرفتار آمد. -تنزل سیاسی

ست بس طوالنی که من آن را از نظر تئوری سیاسی ایبه اکونومیسم دارای تاریخچه

ام: انتقاد صحیح مارکسیسم به آزادی واقعی یا واره به مضمون زیر خالصه کردههم

که دموکراسی سیاسی به مقیاس رغم ایناجتماعی تعبیر شده است. بدین ترتیب علی

آمد جنبش کارگری سوسیالیستی است، دموکراسی از بلکه دستوسیع نه تنها یک نی

سوسیالیستی به طور خالصه و به سادگی در مقابل دموکراسی سیاسی قرار داده شده 

رو است که فقدان توجه ویژه به تئوری سیاسی گردد. درست از اینو جایگزین آن می

خورد. البته و حقوق در صفوف جنبش کارگری و فرهنگ مارکسیستی به چشم می

رود، اگر چه که در آن نیز توجه در این مورد استثنایی به شمار می "دولت و انقالب"

عملی معطوف به توجیه گذار به دولتی نوین، متمایز از  –غالب از نقطه نظر سیاسی 

طور فرعی مورد دقت علمی قرار  جا بهدولت سنتی است. مسئله دموکراسی این

شود مورد طرح جا که این مساله در این اثر عنوان میتا آن گیرد. باید توجه داشت می

گیرد. )دوگانگی دموکراسی، گرایش به تضاد میان دموکراسی و بررسی لنین قرار می

جا ضمنا باید اضافه کرد که داری، و غیره( در اینسیاسی رشدیافته و سرمایه

شود رکسیستی میپراگماتیسم سیاسی باعث ورود عنصر انحرافی دیگری در سنت ما

ای ایفا کنندهکه به نوبه خود در رشد علمی تئوری دولت و حقوق نقش محدود

کند. منظور آن گرایشی است که نه تنها از میان نرفته، بلکه بالعکس همواره در  می
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جریان مبارزه سیاسی به عرصه ظهور رسیده، که سیاست جنبش را به مثابه تئوری 

ر گونه تمایزی میان سیاست، فرهنگ و علم را صرفا از آن رو هقلمداد کرده و از این

جهت که مبارزه علیه این جدایی سنتی ضروری است، مضر، بیهوده و حتی غیرممکن 

دهد، ولی از آنجا که انگارد. عواقب این خط انحرافی اگر چه به سیاست کم بها نمیمی

که گویا سیاست چنانشد. آنباتر از اولی مینماید، وخیمالویت سیاست را تئوریزه می

جنبش کارگری، خود نه محصول مبارزه طبقاتی، نه محصول آن تضاد منافعی که ابتدا 

بایستی مورد تحلیل قرار گیرد و نه محصول سوسیالیسم علمی یعنی بازشناخت همه 

 جانبه و تئوریک دنیای مدرن.

روست دد، از اینگرکه سوسیالیسم به سادگی فاقد این مشخصه اساسی علمی میاین

که در جنبش، یا امپریسم مبارزه روزمره )شاید به نام آن غریزه کارگری که به ضرر 

تحلیل ماتریالیستی بیش از حد به آن تکیه شده(، و یا بی نیازی رهبری سیاسی )به 

گردد. بدین پندارد مسلط میمعنی وسیع کلمه( که خود را حامل هر نوع حقیقتی می

که با که خود پراتیک به مثابه تئوری قلمداد شده و یا به تصور این جاترتیب، از آن

را بنا کرد، تئوری ضرورتا کنار توان اساس استراتژی آندمیدن روح به طبقه می

شود. بدین ترتیب شود. در هر حال نقش فعال آگاهی از جنبش حذف میگذاشته می

جدید در عرصه جمعی  جنبش در خود فرو رفته و به هم سطح شدن عمومی فرهنگ

انجامد. عواقب این امر از نظر علمی به سادگی قابل پیش بینی تر( مبارزه میو ابتدایی)

است: عدم توجه به تحلیل علمی، سرآغاز پذیرش غیر فعال فرهنگ سنتی و به عبارت 

گردد که نیوتون و کمپانی هند، گوته و دیگر ادغام رفرمیستی یا نیهلیسم مطیعی می

چنان که دهد. همهای پروسی، گلسن و دستگاه دولتی را در یک ردیف جای مییونکر

نماید، ترکیب عینی ها تعمق میگویا مسائل شخصی که فرهنگ بورژوایی بر روی آن

  توان پینداشته و همگی تنها اختراع و اسباب تزویر بورژواها هستند. بدین ترتیب می
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مطالعه  "ها که چگونه بسیاری از مارکسیست -کندطور که بوبیو اشاره میهمان -برد

تر مکرر ارسطو را به نگریستن در دوربین نجومی ترجیح داده و یا آن را سهل

و باید اضافه کنم که بسیاری حتی حاضرند دوربین، این اختراع علم  "انگارند می

 بورژوایی را در هم شکنند. 

کردند؟ یاولی را مطالعه میداند چرا مارکس، ریکاردو و گرامشی، ماکچه کسی می

دهم که در اولین بخش از مالحظات کلی خود را با اشاره به این اثر گرامشی خاتمه می

شویم اشتباهی که ما در بررسی تاریخی غالبا بدان دچار می"سازد: آن خاطر نشان می

لل کنیم و ازین رو یا عرا درک نمی "تصادف "و  "تداوم"در این است که ارتباط میان 

شوند و یا علل آنی تنها عوامل موثر تشخیص گذشته، به مثابه علل آنی نشان داده می

حد و بی "ایدئولوژیسم"و از طرف دیگر با  "اکونومیسم"شوند. از یک طرف با داده می

و  "ارادی"سو به عوامل مکانیکی و از سوی دیگر به عوامل حصر مواجه هستیم. از یک

 ) دفتر چهارم(".شودفردی پربها داده می

عوام "جالب توجه است که این اثر با گفته معروف وی درباره خودفریبی شارالتان، 

 یابد. ، خاتمه می"فریبی استفریب خود اولین قربانی عوام

تر کند که در جنبش کارگری امروزه بحث سیاسی بیشبوبیو به درستی مطرح می - 8

اید دید علت چیست؟ طبیعتا موضوع چرخد تا مساله دولت. بگرد مساله حزب می

حزب برای سازماندهی مبارزه فوریت دارد، ولی در هر حال خود حزب و مبارزه تنها تا 

توجهی به کند. باری، بیسازد، معنی پیدا میجا که موضوع دولت را مطرح میآن

مساله دولت، گناهی است نابخشودنی در مقابل انقالب سوسیالیستی و بررسی علمی 

گونه مشابهتی با یک سرگرمی آکادمیک ندارد. و یا شاید پرداختن به ری آن هیچتئو

چنان که  مارکس عمل کرد، اهمیت علم سیاست کمتر از پرداختن به علم اقتصاد، آن

 دارد؟
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دهد؟ اول توجه غالب به تصرف قدرت توجهی فوق دو علت را تشخیص میبوبیو در بی

حالل تدریجی دولت تا زوال آن. من عمدتا در جنبش کارگری، و دوم فرضیه اضم

موافقم، ولی باید اضافه کنم که این علل ناشی از برداشتی بسیار خشک و ابتدائی از 

توانست بر حق باشد که جنبش با مساله قدرت و دولت گذار است و تا زمانی می

فته ای به غیر از نوع لیبرال دموکراسی پیش رقدرتی خشن و با اشکال سیاسی گسسته

زنجیر  "های ضعیفدر حلقه"مواجه بود و نیز بدین خاطر نیز هست که سوسیالیسم

آن به پیروزی نائل گردد.  "های قویدر حلقه"داری موفق شده و هرگز نتوانستهسرمایه

چنان نضج گرفت که توانست آشکارا برداشت ها عمال قدرت بورژوازی آندر این حلقه

مثابه الیتی نفی ثابه صرفا ماشین اختناق قهرآمیز و بهخشک از دولت بورژوایی را به م

ها بسیار است نماید که به طور صوری به مثابه الیت طبقه، برگزیده شده باشد. گفته

گیری عمومی که به طور ارگانیک مکمل فرمالیسم ست که نهاد رایولی واقعیت این

و به دو شاخه تجزیه دولت بورژوایی است، جنبش سوسیالیستی را به بحران کشانده 

کدام نتوانست انقالب را به پیش برد: جناح رفرمیست، به طور چنان که هیچنمود، آن

دهد حاکم تقلیل می"الیت "لیبرالی مسئله سیاسی را تا حد صوری کردن شیوه ایجاد

های صوری را و جناج انتگرالیست کلیه مشخصات برجسته انتخابات عمومی و آزادی

ن ترتیب یکی خود را انتگره کرده و دیگری ایزوله. یکی هدف را فدای کند. بدیرد می

رو بود که در غرب سوسیالیسم از این -جنبش و آن دیگر جنبش را فدای هدف نموده

 بازی را باخت. 

فکرانه قرار نگیرم، باز هم برم تا تحت تاثیر عالئق روشنبا وجود کوششی که به کار می

هیچ کس را در استنباط عمیق از مساله هم پای گرامشی های غربی مابین مارکسیست

گیر قهر نگشته و یابم. او اولین کسی است که در مساله دولت شیفته عامل چشمنمی

به این امر واقف است که در واقع در دولت مبتنی بر دموکراسی سیاسی، خود اعمال 



پوالنزاس،بارکرچرونی،بند،کارنوی،کولتی،میلی

 82 

ایت است. در قهر از جانب دولت نیز مشروط به قدرت آن در جلب و حفظ نوعی رض

طور که گفتیم آید. ولی هماناین میان طبیعتا مساله فاشیسم استثنایی به شمار می

ر شناخت پدیده دولت بورژوائی آیا این امر هر قدر هم مهم و قابل توجه باشد، د

رفته استثنائی بیش نیست؟ یا این که بایستی از مقام در سنجش قرار دادن خود  پیش

 داری پرهیز کنیم؟سرمایه تری ازبا مراحل عالی

تواند قهر طبقاتی خود را با موجه جلوه کند که دولت بورژوائی میگرامشی درک می

انداز دادن آن اعمال کند. بدین ترتیب وی موجد ترمیمی نوین و اساسی در چشم

کند که دولت تنها یک دستگاه کلی قهر )که تا گردد و روشن میسنتی مارکسیسم می

ماند زیرا که دیکتاتوری پرولتاریا نیز خود قهری سم الیتغیر باقی میدوران کمونی

طبقاتی است( نیست، بلکه دستگاه معینی است که سازوکار آن را در رابطه با سازمان 

که به دولت نمایندگی مشروط مبتنی بر جائییابد تا آناجتماعی تولید تغییر می

سیاسی عامل قدرت، مبدل  "الیت"ن برابری حقوقی همگان حتی پرولتاریا، در تعیی

گردد. ولی این امر که اعمال دیکتاتوری طبقه بورژوا، از طریق برابری صوری همگان و 

ست که از طرف دیگر ایشود، واقعیت بسیار قابل توجهاز جمله پرولتاریا مقدور می

پرولتاریا کشد و آن این که آیا اعمال دیکتاتوری ای را به میان میحداقل مساله مشابه

نیز از طریق برابری حقوقی همگان و از جمله غیر پرولترها و حتی بورژوازی ممکن 

ای تئوریک نیست، بلکه قابلیت سیادت طبقه حاکم است؟ و این خود صرفا مساله

 های حقوقی فردی در برجدید و امکان تغییر شکل جامعه را بدون حذف ضمانت

گردد. این چنین امری به نوبه خود، مساله میگیرد که به دموکراسی سیاسی منوط  می

های کشد. نوشتهدیگری یعنی تفسیر از مقوله دیکتاتوری پرولتاریا را به پیش می

ها استناد نمود واقعا ناکافی است و ساختن یک توان به آنباره میمارکس که در این

یق بررسی روی از طرتئوری مرتبط با آن بسیار مشکل. بدین ترتیب ملزم به پیش
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باشیم. در درجه اول الزم به تذکر است که اگر دیکتاتوری علمی و منطقی مساله می

بورژوازی بتواند به اشکال سیاسی مختلف و حتی از طریق جمهوری دموکراتیک و 

دموکراسی سیاسی اعمال گردد، این بدان معنی است که دیکتاتوری طبقه مورد بحث 

است.  "اقتصادی –اجتماعی "گر نظامیبلکه بیان ای از دولت نبودهمعرف شکل ویژه

شود استنتاج کرد که دیکتاتوری پرولتاریا نیز اگر به مثابه نظامی بنابراین از این امر می

توان به اشکال مختلف سیاسی عملی شود مفهوم گردد، می "اقتصادی –اجتماعی "

ست که این از آن مستثنی نیست. درست ا -علی االصول –که دموکراسی سیاسی 

توان فراموش کرد که لنین شکل سیاسی تیپیک دولت بورژوایی است، ولی چطور می

تعریف نموده  "دولتی بورژوائی، بدون بورژوازی بر سر قدرت"دولت سوسیالیستی را 

است؟ در واقع دولت سوسیالیستی عبارت است از دولت گذار به جامعه نوین بدون 

آید که هنوز تنها نظیم و تحکیم جامعه به شمار میدولت و بنابراین تشکیالتی جهت ت

که به وسیله  "خارجی"یگانه یا از طریق اشکال سیاسی، یعنی آن اشکال از خود ب

کند. و این تا ت اجرا پیدا میها جامعه مجبور به هدایت خویش است، قابلی آن

. بنابراین تا نیافتهرفته و خودگردان، تکاملجاست که جامعه هنوز به کمونیسم پیش آن

رو اشکال مدتی طوالنی دولت سازمان کلی خود جامعه سوسیالیستی بوده و از این

سیاسی مبین اداره امور کلی خواهد بود. حال چرا باید امکان اشکال توافقی را از نظر 

 دور داشت؟ 

تکوین پیدا  "اضمحالل دولت"به چه ترتیب یک چنین نمایی از درون اصل  -3

ست که اضمحالل اشکال تحکمی نظر من پاسخ منطقی به این سئوال ایننماید؟ به  می

اداره اجتماعی، اگر در مقام سنجش با تکوین تدریجی خودگردانی تولیدکنندگان 

بالواسطه قرار گیرد، زیاد متباین با گسترش تدریجی دموکراسی در روند تحول آن، از 

خواهد بود و به عبارت دیگر اشکال دموکراسی صرفا به اشکال دموکراسی مستقیم، ن
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یابد که از پایه کنترل شده و این دموکراسی به اشکالی از نمایندگی سیاسی تحول می

آید که تناقض نیز فرم شرکت مستقیم مردم را خواهد داشت. ولی به نظرم نمی

ای میان دو شکل از دموکراسی موجود باشد. و دموکراسی مستقیم انتگرال در  ریشه

( "زوال"م خود دموکراسی بوده و به مثابه هدف نهائی تحوالت کلی )واقع سرانجا

رود. ولی تا زمان ارتقاء به این هدف، توسل به سیاست الزم بوده و از دولت به شمار می

جا که هنوز همه، مستقیما قدرت را اعمال رو چه انتخاب و چه نمایندگی )تا آناین

سیاسی )زیرا که درست ضامن برابری  –کنند( و به طریق اولی برابری حقوقی نمی

 گردد( ضرورت خواهد داشت.عمومی همگان در سطح صوری محسوب می

گردد، در اساس به نفی برابری تضاد مابین دو شکل دموکراسی که غالبا مطرح می

کند و به طور خالصه به حقوقی همگانی و روند حقوقی که این برابری را تضمین می

شود. طبیعتا برای انقالب سوسیالیستی روند حقوقی منجر مینفی برابری قضایی و 

موفقیت در گذار از برابری صوری به برابری واقعی و اگر مایلید گذار از حقوق برابر به 

تواند به طول نیانجامد )مگر این حقوق نابرابر امری اساسی است، ولی این پروسه نمی

مرحله گذار به فاز کمونیستی در که فواصل مراحل سوسیالیستی یا به عبارت دیگر 

یک آن محو گردد(. از طرف دیگر گذار به حقوق نابرابر )که باید توجه داشت پیش از 

جویانه و فاقد اجبار(، هر چیز گذاری است به همبائی مبنی بر خودارشادی مساوات

ها حاصل گردد. چنین گذاری، کلیه روندها و تواند فورا و در تمام عرصهنمی

چنان عمقی که تحوالت اجتماعی به آنهای حقوقی را خیلی پیش از آن ضمانت

 پاشد.رسیده باشد که هر نوع حقوقی را زائد گرداند، در هم می

افق "ضمنا باید این را هم در نظر گرفت که حقوق در مرحله گذار، صرفا عبارت از 

برای کلیه بورژوازی نیست که مارکس از آن سخن گفته است. به عنوان مثال  "تنگ

دولت )با وجود یک حیات  سیاسی(، حقوق از جمله  -های مربوط به روابط فردزمینه
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اش و باالتر از آن ای اساسی جهت محافظت فرد در مقابل دولت و دستگاهوسیله

طور حقوقی تضمین تواند شرکت همگانی در زندگی سیاسی را بهای است که میوسیله

 کند.

 –سیاسی و حقوق -های حقوقینام انتقاد انتزاعی از آزادی به -حل دیگری کههر راه

را اعالم دارد، به برقراری سوسیالیستی با اشکال  "طلبیتضمین"اختتام هرگونه 

گرایانه و خودکامه منجر خواهد گشت. چه کسی پروسه تشکیل، کنترل و تعویض  نخبه

عدم  "ری پرولتاریادیکتاتو"جا فرمول  این نخبگان را تضمین خواهد نمود؟ در این

دهد. در واقع پرولتاریا خود کفایت خود را در توضیح یک نوع رژیم سیاسی نشان می

باشد. در ربندی سیاسی نیز میمنحصرا یک طبقه اجتماعی نبوده بلکه یک قش

صورت چه کسی مرزهای قانونی عدم توافق در درون خود پرولتاریا را معین خواهد  این

تئوری دیکتاتوری پرولتاریا به تئوری برتری خدادادی  ساخت؟ تصادفی نیست که

 انجامد.حزب )به ویژه یک حزب( به مثابه گزیننده خودرای نخبگان می

توان از حل تخیلی است، زیرا که نمیگردد یک راهکه غالبا عنوان می "شورائی"حل راه

رد، زیرا که نظر کیک ارگان سیاسی )پارلمان( و الجرم نحوه حقوقی انتخاب آن صرف

 گردد.در غیر این صورت کل نظام  سیاسی به طور آنارشیستی مضمحل می

جز یک پدیده گذرا نبوده و همه جا )بایرن  "شورایی"های تصادفی نیست که جنبش

آلمان( یا توسط ضد انقالب و یا توسط خودکامگی استالینی از میان  -مجارستان –

 برداشته شده.

رو تبدیل به بنای مدلی از دولت در کشورهای عاصر، از اینمساله واقعی سوسیالیسم م

گردد که در آن حکومت انتگرال خود کارگران مبتنی است بر توسعه پیشرفته می

دموکراسی سیاسی، یعنی ترکیب تدریجی دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مستقیم 

جتماعی( و هر ها )به جز آزادی تصرف خصوصی تولیدات ابه منظور تکوین کلیه آزادی
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گونه شکل مشارکت. طبعا این عمل اجتماعی شدن قدرت باید با عمل تدریجی 

اجتماعی شدن ابزار تولید همراه گردد. زمان و طرق این عمل ترکیبی اساسا بر پایه 

جا سوسیالیسم معاصر نه به معیار جلب توافق معین خواهد گشت، زیرا که در این

، )در مارکس نیز اثری از این نوع برنامه به چشم "پیاده کردن"مثابه دکترینی جهت 

داری، بر پایه تر به مثابه انتقادی تاریخی به جامعه سرمایهخورد( بلکه بیشنمی

کند، مفروض گشته ها و نیازهائی که ایجاب میتضادهای مبین این جامعه، ضرورت

، مسائلی که شودچه که مشخصا مربوط به دولت نمایندگی میاست. حال در مورد آن

سازند، بسیارند. به نظر من مساله اساسی را روند اجتماعی کردن قدرت را عاجل می

توان بدین ترتیب خالصه نمود که: با رشد اقتصاد عمومی و دخالت دولت در این می

تر به زمینه، نهادهای نمایندگی در برخورد با مسائل تکنیکی عملکردی هر چه بیش

تر نسبت به نیازهای مردم میل کرده و ردتر و انتزاعیسوی یک رژیم سیاسی منف

کند. همواره فراتر، غیر موثر و به طریق بوروکراتیک نسبت به نیازهای اقتصاد عمل می

های عمومیت به طور خالصه سخن از چنان رژیم سیاسی در میان است که خواست

پندارد کرده و می گیرد، ردیافته، نتایج و مشارکتی را که از صحنه سیاست نشات می

های سنتی جویی از آن نوع که بر زمینهتواند کلیه مسائل فوق را با دخالتکه می

بوروکراسی متکی است و یا با مدیریت تکنوکراتیک و یا حتی از طریق هدایت اقتصاد 

 عمومی با معیارهای اقتصاد خصوصی جبران نمود. 

آسائی رشد کرده سی به شکل غولهای از خودبیگانگی سیادر این شکاف عمیق، هسته

تفاوتی سیاسی و انحراف بوروکراتیک نمایان و انعکاس خارجی آشکار خود را در بی

سازند. ولی بر این مبنی از سوی دیگر به نیروی واقعیت عینی، ضرورت ایجاد می

کند که سیاست و اقتصاد را بر اساس تعمیم غیرانتزاعی و غیر سازوکاری رشد می
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ست نسبت به اجتماع و دخالت سیاسی غیر خارجی، غیر فرمال، غیر منفرد سیا

 سازد. زدای بخش عمومی در اقتصاد، مکمل همبوروکراتیک

چه ضروری است، درست همان اجتماعی کردن قدرتی است که در مجموع آن

اجتماعی شدن اقتصاد را میسر سازد و این خود نیز از سوی دیگر با اجتماعی شدن 

ر خواهد بود. بدین ترتیب سیاستی اجتماعی شده و اقتصادی سیاسی اقتصاد مقدو

گشته که علنا معرف نیازهای سوسیالیسم موجود در دنیای معاصر و در تمام سطوح 

 گردند.وار به هم متصل میباشد، سلسلهآن می

توان گفت که درخواست اجتماعی شدن قدرت تنها جزئی از عمل به خوبی می

 –بلکه تقاضائی است که خود از درون تضادهای دولتی نمایندگی  سوسیالیستی نبوده،

گیرد و چندان متفاوت از نحوه پیدایش تقاضای اجتماعی بوروکراتیک سرچشمه می

برد کلیه داری نیست. خالصه اینکه امکان پیششدن اقتصاد از درون تضادهای سرمایه

صوری قانون اساسی مدرن های صرفا ای که در درون فرمولجویانهنیازهای مساوات

جا که در جامعه مبتنی بر مالکیت آید و از آنشود، پدید میتکثیر و تشدید می

باشند، در مبارزه خصوصی این نیازها محکوم به ابقا در شکل منحصرا فرمال خود می

سوسیالیستی کارگران نیروی محرکی برای خود بازیافته و ضمنا این مبارزات نیز در 

 یابند.جویانه نهادهای نمایندگی عامل محرکه باالتری میتغییر مشارکت نبرد در جهت

به این مضمون فرموله  "بوبیو"توان از بن بستی که به نظر من بدین ترتیب می -4

، رها "داری همراه با دموکراسی یا سوسیالیسم بدون دموکراسییا سرمایه"کند: می

سوسیالیسم با توسل به متد "د: پردازگشت. وی به شکل زیر به این مسئله می

دموکراتیک غیر قابل تحقق است، ولی سوسیالیسمی که به طریق غیر دموکراتیک 

گشائی به سوی گذار از رژیمی دیکتاتوری به رژیمی حاصل شده، قادر به راه

که وارد بحث در این موضوع شوم، مقوله دیگری . پیش از این"دموکراتیک نخواهد بود
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پوشی است، فرموله ختن نوع دیگری از بررسی که غیر قابل چشمرا جهت روشن سا

اداره دولت از طریق شکل صرف نمایندگی که از اول تا به آخر از "که کنم و آن اینمی

داری که در واقع تواند از مکانیسم سرمایهآزادی مدرن منتج شده باشد، هرگز نمی

ازهای عینی جامعه معاصر و خود ست، پا فراتر گذارد. در هر حال نیمکمل سیاسی آن

دولت، امروزه خواستار تغییر شکل اداره اقتصاد از فرم صرفا نمایندگی آن و نیز 

. اگر این فرمول من پذیرفته "باشدداری اقتصاد میخواهان تغییر شکل سامان سرمایه

 شود، بسیاری از مطالب دیگری که مایل به بیان آن هستم زائد خواهد گشت.

آن را  "بوبیو"بست به طریقی که از ورود به کنه مطلب اشاره کنم که خود بنباید قبل 

داری با آید: آیا واقعا همیشه سرمایهبه نظر می "خشک"کند بسیار فرموله می

داری همراه سرمایه"توانیم در انتظار یک دموکراسی همراه بوده و آیا در آینده نیز می

کشورها از جمله متاسفانه در کشور خودمان نه باشیم؟ در یک سری از  "با دموکراسی

ای را تشکیل تنها توسعه دموکراسی، بلکه حتی حفظ و ادامه بقا آن، مسئله روزمره

 -ست داخلی، اگر چه به نظر منایدهد. تهدید فاشیستی و خودکامانه مسئلهمی

من باشد. ضمنا به عقیده فاشیستی کردن دولت قابل اجتناب می –بدیهی است که 

ای بیرون چنین تهدیدی همواره به وضوح از درون تشکیالت دولت نمایندگی مشروطه

های مجزا از هم آید که مبتنی بر سنت تفکیک قوائی است که به شکل ارگانمی

ای هستند ابعاد جا که عاری از هر گونه کنترل سیاسی و تودهتقویت شده و از آن

های های مجزا در دولتاین ارگان گیرند. خطر تصرفتهدیدآمیزی به خود می

های فوق حتی قادر به مشروط نمودن شود که ارگانرفته نیز ازین رو تشدید می پیش

 گردند.می "دوم"و یا از میان بردن رئیس دولت و بیان یک سیاست خارجی

اخیر، استمرار نهادهای دموکراتیک  توان از یاد برد که در سی سالهدر مورد ایتالیا، نمی

اساسا توسط نیروی جنبش کارگری، یعنی جنبش دقیقا ضد سرمایه داری تضمین 
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اند بدین دهنده دو گرایشگشته است. چنین امری بسیار پر معنی است و علنا نشان

معنی که در ایتالیا دموکراسی سیاسی به برکت جنبش سوسیالیستی حفظ و 

سوسیالیستی خود در نبرد ضد سرمایه داری ضرورتا باعث رشد یافته. جنبش  توسعه

گردد. ولی خود این امر به این ای ضد فاشیستی و ارتقاء دموکراسی سیاسی میمبارزه

مفهوم نیز هست که توسعه دموکراسی و امکان پیشروی سوسیالیسم همراه با 

 باشد. داری نیز میدموکراسی، موید ضرورت نابودی سرمایه

نکته پر صالبتی وجود دارد و آن اشاره به این است که  "بوبیو"ر استداللاما د

های دموکراتیک، هرگز موفق نگشته و در سوسیالیسم سوسیالیسم از طریق روش

خورد. بحث های ناگواری از نقطه نظر دموکراسی سیاسی به چشم میپیروز محدودیت

یک قانونمندی برای آینده بایستی به ست که به چه علت وقایع گذشته میمن این

 بدل گردند؟ 

مطابق این منطق، تاریخ هرگز حتی از طریق انقالبات نیز تغییرپذیر نخواهد بود. در 

ارتباط با مسئله اول، معتقدم که عوامل اساسی امکان گذار دموکراتیک به سوسیالیسم 

گیری سیاسی نیروهای رهبری جنبش درست در توانائی تحلیل و تصمیم

که یک چنین نیروهائی هرگز امکان گذار ییستی نهفته است، در حالیسوسیال

توانسته از اند، چگونه سوسیالیسم میدموکراتیک به سوسیالیسم را در نظر نداشته

جا، سوسیالیسم طریق دموکراتیک عملی شود؟ به درستی منظور از سوسیالیسم در این

و بنابراین در  –مت کامل کارگران واقعی است که در اجتماعی کردن ابزار تولید و حکو

که تنها در صددرصد  "شکرین"مصمم است و نه آن سوسیالیسم  -دورنمای کمونیسم

اصالح توزیع باشد، زیرا این مدل در واقع توسط سوسیال دموکراسی اروپا عملی شده 

داری را جلب نکرده است. در حقیقت چنین و هرگز رضایت کامل منتقدین سرمایه

دموکراتیک به سوسیالیسم نبوده، بلکه منحصرا انحراف جنبش  امری گذار
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جائی در اداره سیاسی جابهدموکراسی سنتی ) -سوسیالیستی به منطق لیبرال

ای را که یک از احزاب سوسیال دموکرات مقولهداری( است. تا به حال هیچ سرمایه

سی سیاسی در داند یعنی چگونگی هدایت دموکرادارای اهمیتی به سزا می "بوبیو"

 اند.جهت اجتماعی شدن کامل ابزار تولید )و قدرت را برای خود مطرح نکرده

االصول عدم از سوی دیگر قابل تردید است که بتوان از تجربه سوسیالیسم موجود، علی

 "بوبیو"امکان گسترش آن در اشکال سیاسی تکوین یافته را استنتاج نمود طبیعتا با 

این تجارب موافقم ولی معتقدم امروزه در جهان دو  هایبر سر وجود محدودیت

ضرورت منطقی غیرقابل اجتناب مسلط است: دموکراسی سیاسی به سوی سوسیالیسم 

کند. این دو ضرورت منطقی را صرفا مان میو سوسیالیسم به سوی دموکراسی هدایت

های تسازم. این استنتاج من حتی از شکسبر پایه امیدی روشنفکرانه استوار نمی

هنگام که نتوانست هائی که جنبش آنگردد، از شکستجنبش سوسیالیستی ناشی می

با دموکراسی سیاسی غرب پیوند یابد و صحنه را برای سیادت بورژوازی و حتی برای 

که هائیبازگشت خودکامه و فاشیستی خالی گذارد متحمل گشت، و یا از شکست

ست نیازهای رشد سیاسی را که خود جنبش آن هنگام که به قدرت رسید و نتوان

گو گردد، به آن وارد آمد. اعتقاد مسلم دارم که در عصری به سر موجد آن بود پاسخ

بریم که برای نیروهای سوسیالیستی بغرنج است: در عصری که واقعیت تاریخی از می

طور مانتوانند برآورده سازند. هطلبد که اکثرا نمیآنان تعهد، دورنما و قابلیتی را می

 جوید.افتد رخداده به آگاهی پیشی میکه اغلب اتفاق می

آیا این بدان معنی است که شاید در همه موارد و بر سر همه مسائل در آغاز کار 

 هستیم؟

توانند معضالت رابطه مداران امروزه دیگر نمیاین امر که که محققین و سیاست

خود گامی است به پیش در تاریخ  سوسیالیسم را نادیده بگیرند، –دموکراسی سیاسی 
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جنبش سوسیالیستی و توجه نکردن به این مساله غیرعادالنه خواهد بود. در مورد 

تجربه ایتالیا، من معتقدم که سی سال اخیر از این نظر معرف حرکتی واقعی در 

توان منکر این شد که عمال در ایتالیا فرهنگ سوسیالیستی بوده است. چطور می

ی سیاسی در مرکز بررسی و مبارزه نیروهای سوسیالیستی قرار گرفته؟ معضل دموکراس

گردد ی مرکزی از یک واقعیت عینی ناشی میتوان منکر شد که این مسالهو چطور می

و آن اینکه بی توجهی به دموکراسی سیاسی در ایتالیا، پیروزی فاشیسم و شکست 

سم به دموکراسی سیاسی باالتر از رو توجه سوسیالیسوسیالیسم را به بار آورد. از این

آید که درست این عینیت یک نیرنگ تاکتیکی است. و از طرف دیگر به نظر می

تاریخی مساله موجد توجهی استراتژیک به دموکراسی سیاسی گشته که به تدریج 

 ها را پشت سر گذارده است.کلیه سنن کهنه و دورویی

سازد. از سوی ر منزل مقصود نزدیک میدر این زمینه، ما را به س "ائتالف تاریخی"

دیگر به مقیاسی )بسیار وسیع( که جنبش سوسیالیستی ایتالیا در جهت مبارزه برای 

توان منکر این رود، چگونه میداری به پیش میتغییر روابط اجتماعی و محو سرمایه

ت که شد که پیوند کامل با دموکراسی سیاسی ناشی از آگاهی روزافزون به این امر اس

داری و در در کشورهائی نظیر ایتالیا، دموکراسی سیاسی تنها در مبارزه علیه سرمایه

جهت ایجاد اشکال سیاسی یک سوسیالیسم پیش رفته است؟ هرگز از تکرار این امر 

خسته نخواهم شد که لنین نیز به این مضمون، اگر چه در شرایط تاریخی بسیار 

کت همگانی در اداره دولت موجود باشد، اگر شر"متفاوت دست یافته بود که: 

. این است که جمهوری دموکراتیک مبتنی بر "داری پای برجا نخواهد ماند سرمایه

داری است، مناسب که بهترین پوشش برای سرمایههای صوری در عین اینبرابری

توان گفت که دهد: میترین زمینه را نیز برای مبارزه جنبش سوسیالیستی تشکیل می

داری و جمهوری عبارت است از مقطع تاریخی جدیدی در تصادم میان سرمایه این



پوالنزاس،بارکرچرونی،بند،کارنوی،کولتی،میلی

 22 

سوسیالیسم، مقطعی که در آن تصادمات تنها در کادر منافع اقتصادی به وجود 

آید، بلکه در استراتژی سیاسی و در مضمون دریافتی از زندگی و جهان و  نمی

 باشد.شکلی نوین نیز میبرخوردهای سیاست جویانه به منظور تعیین جهت تاریخ به 

اگر تمام آنچه که گفتیم حقیقت داشته باشد، گره مساله دیگر در آن پیوستگی  -5

ساده و خاص جنبش سوسیالیستی به اشکال و روندهای دموکراسی سیاسی نخواهد 

بود. این امر که آیا این دموکراسی باید واقعا به روندهای صرف و به یک تضمین 

درت همگان در نماینده کردن ابدی نخبه محدود گردد یا نه، و حقوقی امکان اعمال ق

تواند باشد، ای میاین که آیا این دموکراسی منحصرا هدف به شمار آمده یا نیز وسیله

که تنها اکنون شود. اینسرانجام تبدیل به مساله اساسی خود دموکراسی سیاسی می

خواستم مقدمتا ضرورت و امکان پردازم از این جهت است که به این مساله مرکزی می

های حقوقی را در درون سوسیالیسم، به ترتیبی که به مثابه وسیله خود روند و ضمانت

چنین باید خاطر نشان و تاکتیک قلمداد نشود، استنتاج کرده باشم. )در این زمینه هم

الاقل در آنجا که به ترتیب  -در مرحله طوالنی گذار  -ساخت که سوسیالیسم 

تواند شود، حتی از لیبرالیسم نیز میهای فردی مربوط میحقوقی آزادی -یسیاس

پیشی گیرد، و این خود ضامن دیگری است در اساسی بودن چندگانگی سیاسی در 

جامعه سوسیالیستی پیشرفته(. بنابراین با در نظر گرفتن و قبول این امر که در مورد 

دارم، باز ضروری است در ید روا نمیای تردخواهم بیان کنم، حتی لحظهآنچه که می

تر از آن علم سیاست به معنای این نکته تامل کنیم که آیا مساله دموکراسی و وسیع

برقراری پروسه دوری از انتقال دولت است و یا آنچه که گرامشی با نبوغ خود به آن 

داشته آیا خواهان آنیم که همواره حاکم و محکوم وجود "دست یافت، یعنی این معما: 

باشد و یا اینکه مایل به خلق شرایطی هستیم که در آن ضرورت وجود این جدایی 

میان حاکم و محکوم محو گردد؟ یعنی مبدا حرکت ما تجزیه مداوم نسل بشر است و 
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)دفتر  "پنداریم؟یا اینکه آن را صرفا یک رخداد تاریخی منطبق با شرایطی معین می

 پانزدهم(.

شود، بلکه باید متذکر سش منحصر به انتخاب یک دکترین نمیطبیعتا پاسخ به این پر

شد که تجزیه به حاکم و محکوم مشخصه تمام جوامع طبقاتی است و به خصوص این 

ای از تشکیالت مبتنی بر نمایندگی داری ضرورتا به شکل ویژهتجزیه در جامعه سرمایه

تی در جامعه نوین ای است که حانجامد. مطمئنا سخن بر سر آن تجزیهسیاسی می

سوسیالیستی تا مدت زمانی طوالنی موجود خواهد بود. ولی در اینجا به هر صورت 

کند، کم کم با گسترش روند اجتماعی شدن ابزار شرایطی که ضرورت آنرا ایجاب می

رود. در صورتی که این روند با اجتماعی شدن قدرت همراه نباشد، تولید از میان می

به خاطر  –ناقص در پیش خواهیم داشت که دیر یا زود به ناچار مطمئنا سوسیالیسمی 

در تصادم با ضروریات ناشی از شرایط اجتماعی جدید قرار  -اشکال سیاسی خود

خواهد گرفت. به طور خالصه معتقدم که این امر پرداخت بهائی تاریخی است که 

اال در آن دولت داری هنوز ضعیف بوده و احتمجا که سرمایهسوسیالیسم، حتی در آن

دموکرات مشروطه مبتنی بر نمایندگی هنوز قدم به عرصه وجود ننهاده نیز، از  -لیبرال

و بالهتی  -نمایدکند، استفاده میامکانات گذار به سوسیالیسم که لنین به آن اشاره می

 بیش نیست اگر از آن استفاده نکند.

ی در درون سوسیالیسم ست که: مساله دستیابی به دموکراسگیری من ایننتیجه

چنین عبارت است از مساله دستیابی به سوسیالیسم در درون دموکراسی. بدیهی  هم

تر را از شرایطی که زند که تحلیل دقیقاست که بحث بر سر مساله مهمی دور می

طلبد، معضل یابد میاجتماعی اروپای باختری تکامل می -تحت آن زندگی سیاسی

یدگی آن مبین پختگی و احساس مسئولیت جنبش مهم و جدیدی است که پیچ

قدر که به بررسی علمی و دقیق و ابتکارات حل آن آنباشد و راهسوسیالیستی اروپا می
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سیاسی جسورانه نیازمند است، محتاج به امید و اوتوپی نیست. بیش از همه چیز الزم 

مورد این  خاتمه داده شود. در "تفکر سکتاریستی"است که به دگماتیسم مقلد و 

 گفت:گرامشی می "تفکر سکتاریستی"

توان درک کرد که حزب سیاسی تنها یک با دارا بودن تفکر سکتاریستی نمی"

تشکیالت تکنیکی نبوده، بلکه مجموعا پیکره اجتماعی فعالی است که نقش رهبری را 

 . )دفتر پانزدهم(."کندضرورتا ایفا می

لیستی با مسائل عینی تاریخی که علم در انقالب سوسیا "تکنیکی"بنابراین مسائل 

 گردند. رو میگیرد، روبهها قرار میمقام سنجش با آن

 برگرفته شده است. 1این مقاله از مجله کاوش شماره 
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 به سوی یک سوسیالیسم دمکراتیک

 

نیکوالسپوالنتزاس 
 فراهانیعباسشهرابیمترجم:

 

10مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم –دمکراسی  مسأله سوسیالیسم و
امروزه با ارجاع به  – 

ها یا خطرات  شود؛ تجاربی که مصادیق محدودیت ی تاریخی مطرح می دو تجربه

دمکراسی سنتی،  ی سوسیال ها دوری جُست: تجربه ای هستند که باید از آن دوگانه

ی شرقیِ  ارد، و نمونهاش در شماری از کشورهای اروپای غربی وجود د چنان که نمونه

ی این  شود. با وجود هر آنچه که متمایزکننده خوانده می« سوسیالیسم واقعی»آنچه 

مثابه  دمکراسی و استالینیسم را به موارد است و با وجود هر چیزی که سوسیال

دستی  دهد، این دو جریان، هم سیاسی در نقطه مقابل هم قرار می-های نظری جریان

اعتمادی ژرف به  و بی (Statism)گرایی  دولتی هر دو،  : نشانهبنیادینی دارند

های دمکراتیک است؛ در  بدگمانی به خواسته ای، و در یک کالم،  های توده گامی پیش

های مردمی  ی کارگر و جنبش اند از دو سنتِ طبقه اکنون بسیاری مشتاق فرانسه، هم

است و از لنین و انقالب اکتبر تا  گرایانه و ژاکوبنی سخن بگویند: مورد نخست، دولت

ادامه داشته است؛ و مورد دوم، که با مفاهیم  الملل سوم و جنبش کمونیستی  بین

                                                 
10 (Democratic road to Socialism) 
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11فرمانی-خود
 جانبه و دمکراسی مستقیم همه 

شود. سپس استدالل  توصیف می12

شود که پیروزی سوسیالیسم دمکراتیک نیازمند گسست از اولی و پیوستن به دومی  می

مباالتی است. هرچند درواقع دو  ی طرح مسأله، ناشی از بی ن حال، این شیوهاست. با ای

ها کامالً بر دو جریان مذکور منطبق نیستند. افزون بر این، اساساً  سنت وجود دارد، آن

فرمانی و دمکراسی مستقیم -اشتباه است که بپنداریم پیوستن صرف به جریان خود

 .گرایی کافی است برای دوری از دولت

 

میراثلنینیستیونقدُرزالوکزامبورگ

بنابراین، پیش از هر چیز، باید نگاهی دیگر بیندازیم به لنین و انقالب اکتبر. البته، 

الملل سوم برای گذار به سوسیالیسم، با اندیشه و عمل خود  استالینیسم و الگوی بین

یسم دانست. بذرهای ها را صرفاً انحرافی از لنین توان آن لنین تفاوت دارد؛ اما نمی

های خاص  البته، نه صرفاً به خاطر ویژگی  –استالینیسم حقیقتاً در لنین مستتر بودند 

الملل  کرد. اشتباه بین ها دست و پنجه نرم می روسیه و دولت تزاری که او باید با آن

خاص[ از ]سازی نابجای الگویی  شمول توان صرفاً تالش برای جهان سوم را نمی

دانست که، در اصالت ناب خود، فقط با وضعیت عینی روسیه تزاری تناظر  سوسیالیسم

که  با توجه به این .توان در خود مارکس یافت داشت. با این حال ، این بذرها را نمی

ی رابطه تنگاتنگ سوسیالیسم و  مشاهدات کلّیِ معدودی درباره مارکس فقط 

با مسأله گذار به سوسیالیسم و دمکراسی بر جای گذاشت، لنین نخستین کسی بود که 

13اضمحالل دولت
 .رویاروی شد  

                                                 
11

 (self-management) 
12

  (direct, rank-and-file democracy) 
13

 (withering away of State) 
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پس، تأثیر دقیق انقالب اکتبر بر مسأله اضمحالل دولت چه بود؟ ظاهراً از میان 

جا یک مورد اهمیت  الملل سوم نزد لنین، در این ی مرتبط با بذرهای بین چندین مسأله

گیرند:  ت این حکم اساسی جای میها و اَعمال لنین تح ی تحلیل عمده دارد. زیرا همه

14ای ی جبهه باید با حمله
تا  دولت را به کلی نابود کرد  15قدرت دوگانهدر موقعیت   

ساخت، شوراهایی که دیگر دولت  را جایگزین آن  –یعنی شوراها  –یک قدرت دوم  

تر شروع به اضمحالل کرده است.  چرا که دولت پیش –به معنای دقیق واژه نیستند 

ر لنین از این نابودیِ دولت بورژوایی چیست؟ برعکسِ مارکس، او اغلب نهادهای منظو

کاهد:  های سیاسی را به تجلیّات بورژوازی فرو می دمکراسی نمایندگی و آزادی

ها، همگی باید  دیکتاتوری بورژوایی. آن = دمکراسی نمایندگی = دمکراسی بورژوایی

به  –ه و وکالی متعهد و قابل برکناری جانب کن شوند و دمکراسی مستقیم همه ریشه

 .شان را بگیرد جای –بیانی دیگر، دمکراسی پرولتری اصیل شوراها 

ام: نیروی اصلی لنین در ابتدا  شدت شماتیک ترسیم کرده من آگاهانه تصویری به

گرایی اقتدارگرایانه نبود. این را در دفاع از لنین  معطوف به نوع دیگری از دولت

ی دریافتی اشاره کنم که  کننده سازانه و گیج خواهم به خصلت ساده لکه میگویم، ب نمی

ی لنین با دمکراسی «گرایانه تمرکز»تحوالت روسیه شوروی را برخاسته از مخالفت 

اشتات  داند، برخاسته از لنینیسمی که گویی سرکوب شورش ملوانان کرون مستقیم می

کند. چه  ابر، طوفانی را با خود حمل میگونه که یک  را در دل خود داشته است، همان

ی لنین، در مخالفت  گر اندیشه ی هدایت ترین رشته دوست داشته باشیم چه نه، اصلی

با پارلمانتاریسم و هراس از شوراهای کارگری که خصلت اساسی جریان 

دمکراتیک بود، عبارت بود از جایگزینی سرتاسری دموکراسی نمایندگی  سوسیال

 «فرمانی-خود»و مستقیم شوراهای کارگری. )اصطالح « واقعی»مکراسی با د« صوری«

                                                 
14

 (frontal) 
15

 (dual power) 
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کند. آیا  هنوز در زمان لنین به کار نرفته بود.( این امر مرا به پرسش اصلی هدایت می

ای(  همین خط سیر )جایگزینیِ سرتاسری دمکراسی نمایندگی با دمکراسی توده

شوروی رخ داد و منجر به ظهور حقیقتاً مسئول آنچه به هنگام حیات لنین در اتحاد 

اند،  گرا، لنینی که اعقاب و اخالف آن به خوبی شناخته شده بخش و دولت لنین تمرکز

 نبود؟

تر در دوران  گفتم که قصد دارم پرسشی را طرح کنم. اما در واقع، این پرسش پیش

اکنون به شدت هشداردهنده به نظر  ای که هم لنین مطرح و پاسخ آن نیز به گونه

بود. منظورم رُزا لوکزامبورگ است؛ کسی که لنین او را عقاب  رسد، ارائه شده  می

انقالب نامیده بود. او چشمانی چون عقاب نیز داشت. زیرا او بود که نخستین انتقاد 

کننده  درست و بنیادین از لنین و انقالب بلشویکی را ارائه کرد. این نقد، نقشی تعیین

خواستند حتی اسم دموکراسی  دمکرات، که نمی امات سوسیالدارد، زیرا نه از جانب مق

مستقیم و شوراهای کارگری را بشنوند، بلکه دقیقاً از سوی مبارزی معتقد مطرح شد 

دمکراسی،  ای که سوسیال که جانش را برای دموکراسی شورایی داد و در هنگامه

 .کوبید، اعدام شد شوراهای کارگری آلمان را در هم می

ی یا اهانت به  توجه ی بی به واسطه کند، اما نه  کزامبورگ لنین را سرزنش میاکنون، لو

بر انحصاری به دلیل اتکای  ؛ یعنی دقیقاً برعکسجانبه، بلکه  دموکراسی مستقیم همه

دموکراسی شورایی و نابودی کامل دمکراسی نمایندگی )در کنار موارد دیگر، از رهگذر 

 –تحت نظارت حکومت بلشویکی انتخاب شده بود که  –انحالل مجمع قانون اساسی 

که  –ی لوکزامبورگ[ را  ]نوشتهانقالب روسیه به نفع شوراها(. ضروری است که کتاب 

 .بازخوانی کنیم  –کنم  متن از آن نقل می جا تنها یک پاره من این

شوند، لنین و  های نمایندگی که با انتخابات عمومی و مردمی تشکیل می به جای هیأت

 .اند کش بنا کرده های زحمت ی راستین توده تروتسکی شوراها را به عنوان تنها نماینده
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تر  اما با سرکوب زندگی سیاسی در کل سرزمین، زندگی در شوراها نیز روز به روز فلج

شود. بدون انتخابات عمومی، بدون آزادی نامحدود مطبوعات و اجتماعات و بدون  می

زندگی در هر نهاد عمومی، پژمرده و به نمودی صرف از حیات  ی عقاید، برخورد آزادانه

فعال مایشاء باقی   شود که در آن فقط بوروکراسی است که در مقام  بدل می

 [۰ماند.] می

طور  یقیناً این تنها پرسشی نیست که باید در رابطه با لنین پرسید. مفهوم حزب، آن

ظریه به مثابه امری که از بیرون آمده است، با درنظرگرفتن ن چه باید کرد؟که در 

شود و مواردی دیگر، نقشی مهم  ی کارگر اعطا می ای به طبقه های حرفه توسط انقالبی

در تحوالت بعدی ایفا کرد. اما پرسش اساسی، همان است که لوکزامبورگ پیش 

ای از دیگر مسائل، همچون اوضاع تاریخی  کشید. حتی اگر مواضع لنین را در مجموعه

روسیه، به حساب آوریم، آنچه پس از دوران لنین و فراتر از هر چیز، پس از  خاص

تنیدگی حزب و دولت،  سازی حزب، درهم مرگ او، پیش آمد )حزب واحد، بوروکراتیک

تر در وضعیت مورد نقد  گرایی، پایان حیات خود شوراها و غیره( پیش دولت

 .لوکزامبورگ تنیده شده بود

 

المللسومالگویبین

یی از انقالب که «الگو»ها، بیایید نگاهی بیندازیم بر آن  با فرض صحت این گفته

نحوی متأثر از استالینیسم بود. اکنون  الملل سوم بر جای گذاشت و پیشاپیش به بین

ای مستقیم عجین شده  گرایی و تحقیر دمکراسی توده که دموکراسی نمایندگی با دولت

ما موضعی  –یک شورایی از شکل افتاده است در یک کالم، معنای کل پرابلمات –

یابیم. الگوی حاصله با درکی ابزاری از دولت  مشابه را در دموکراسی نمایندگی نیز می

شود  داری هنوز به مثابه ابژه یا ابزاری صرف انگاشته می دولت سرمایه .بسط یافته است

ی کند. بر حسب این تواند آن را دستکار می –که دولت تجلّی آن است  –که بورژاوزی 
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نوع نگاه به امور، دولت نه محل تناقضات درونی، بلکه بلوکی است یکپارچه و بدون 

حین مخالفت با بورژاوازی  که  تواند بیش از آن ی مردم نمی هیچ شکافی. مبارزات توده

نهادهای دموکراسی نمایندگی بدل شود، شکافی در دولت  به یکی از عوامل مؤسس 

های مردمِ بیرون از آن قرار دارند.  دولت و تودهمیانناقضات طبقاتی جایی ایجاد کند. ت

ی  که دولت به واسطه هنگامی این امر تا زمان بحران قدرت دوگانه صادق است، تا 

موازی در سطح ملی، که به قدرت واقعی )شوراها( بدل  یک قدرتِ  یابیِ  تمرکز

 :پاشد. از این رو شود، عمالً از هم می می

ایِ  ی جبهه های مردم برای قدرت دولتی، که ماهیتاً یک مبارزه ی توده مبارزه -۰

دهد و در  ی استحکامات دولتی رخ می ای است، خارج از محدوده مانُوری یا محاصره

 .اش ایجاد وضعیت قدرت دوگانه است اصل، هدف

رکز در یک هرچند عجوالنه خواهد بود اگر این برداشت را با راهبرد تهاجمی متم -۲

)شورش، اعتصاب عمومی سیاسی و غیره( یکسان  "روز بزرگ"ی مشخص یا در  لحظه

گذار روند از  بپنداریم، بدیهی است که برداشت مذکور هنوز فاقد دورنمایی استراتژیک 

ها در  ای طوالنی که طی آن توده یعنی، دورنمایی از مرحله –به سوسیالیسم است 

کنند. برداشت مذکور، این  های دولتی عمل می ازوبرگجهت فتح قدرت و دگرگونی س

داند؛ موقعیتی که خصلت آن،  پذیر می تغییرات را تنها در موقعیت قدرت دوگانه امکان

ی کارگر است.  ی نیروها بین دولت/بورژوازی و شوراها/طبقه شدت شکننده ی به موازنه

که فقط متضمن  شود به بحرانی در دولت فروکاسته می« موقعیت انقالبی»

 .ازکارانداختن آن است

پذیر که باید آن  شود که دولت صاحب قدرت ناب است؛ جوهری کمیت پنداشته می -۳

ی  قدرت دولتی به معنای تسخیر همه "تصاحب"را از چنگش درآورد. بنابراین، 

گرفتن رأس  ی قدرت دوگانه است: دردست های دولت ابزاری در دوره بخش
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ها تا  ودستگاه دولتی و کنترل آن ی درون دم تصاحب مواضع فرمانده های آن، سازوبرگ

شان شود. در دوران قدرت دوگانه، تنها  جایگزین – قدرت شورایی –که قدرت دوم  این

های ساختار  ها، باروها و توپخانه توان یک دژ را تسخیر کرد که خندق در صورتی می

تسخیر و منهدم شده باشند؛ و تصور  تر به نفع چیزی دیگر )شوراها( ابزاری آن پیش

دولت قرار دارد.  شود این چیز دیگر )قدرت دوم( کامالً بیرون از موضع استحکامات  می

ای درون  ی توده ی بارز این برداشت، تردید نسبت به امکان مداخله پس هنوز نشانه

 .خود دولت است

یابد؟  سم چگونه نمود میی گذار به سوسیالی تحول سازوبرگ دولتی در طول مرحله -۴

گاه پس از تسخیر  پیش از هر چیز، ضروری است که قدرت دولتی تصاحب شود، آن

استحکامات، تمام سازوبرگ دولتی ویران و با قدرت دیگر )شوراها( که به شکل دولتی 

 .از نوع جدید تشکّل یافته است، جایگزین شود

های  راسی نمایندگی و آزادیتوان سوءظنی اساسی به نهادهای دموک جا می در این

ها و ابزارهای بورژوازی  ها هنوز به مثابه آفریده سیاسی را مشاهده کرد. اما اگر این

شود. آنچه  می ای کننده پنداشته شوند، مفهوم شوراها در این میان دچار تغییرات تعیین

جانبه  هقرار است جایگزین دولتِ بورژوایی یکپارچه شود، دیگر دموکراسی مستقیم هم

دولت نیستند؛ -، ضد 16دولت موازیهم در مقام یک  اکنون شوراها آنقدرها  نیست.

جا دارای خصلتی  دولتی موازی که رونوشتی است از الگوی ابزاری دولت موجود و تا آن

که خودش بر طبق الگوی  "واحد"پرولتری است که رأس آن توسط یک حزب انقالبی 

ای در  ی توده ده است. بدگمانی به امکان مداخلهکند کنترل/تسخیر ش دولت کار می

دولت بورژوایی به بدگمانی نسبت به جنبش مردمی به معنای دقیق واژه، بدل شده 
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ها را بهتر مضمحل  شود که تقویت دولت/شوراها، در آینده آن طور گفته می است. این

 .گرایی استالینیستی زاده شد و این چنین بود که دولت .… کند می

ی  گرایی و گونه ی استالینیستی دولت دستی ژرف میان گونه توانیم هم نون میاک

اعتمادی  ی دوم نیز بی زیرا خصلت نمونه .دمکراسی سنتی را مشاهده کنیم سوسیال

جانبه و ابتکار عمل مردمی است. برای این یکی  بنیادین به دموکراسی مستقیم همه

با دولتی که دارای قدرت است و ذاتی ]از آن  ای بیرونی های مردم در رابطه هم، توده

ای است که عقالنیتی ذاتی دارد؛  قرار دارند. در اینجا، دولت سوژه سازد،  برمی [خود

17این عقالنیت در سرآمدان
سیاسی و خودِ سازوکار دموکراسی نمایندگی تجسم  

سرآمدان یابد. بر همین اساس، تسخیر دولت متضمن جایگزینی رهبران فرادست با  می

ی کارکرد نهادهای  گرا، و در صورت لزوم، اِعمال تنظیماتی چند در شیوه روشنفکر چپ

های  گراست که سوسیالیسم را از باال برای توده موجود است؛ این دولت بدان معنا چپ

 .بوروکراتیک متخصصان-گرایی تکنو پس این است دولت .آورد مردم به ارمغان می

دمکراتیک: در حقیقت، این یکی از  پرستی سوسیال ، دولتپرستی استالینیستی دولت

است. اما گریز از آن به سنتی دیگر، دموکراسیِ مستقیم  های جنبش مردمی  سنت

تر از آن است که حقیقی باشد. ما نباید مورد  فرمانی، بسیار خوب-جانبه یا خود همه

ستین از یاد ببریم. ی شوراهای کارگری نخ گرایی را در تجربه لنین و بذرهای دولت

باید دولت موجود را یا  معضل اساسی که ما باید خود را از آن رهایی بخشیم این است:

راهی که  – ای از دموکراسی نمایندگی چسبید ی پیراسته حفظ کرد و منحصراً به گونه

همه یا انجامد؛  دمکراتیک و به اصطالح پارلمانتاریسم لیبرال می گرایی سوسیال به دولت

 –فرمانی بنا کنیم -جانبه یا جنبش مدافع خود یز را بر دموکراسی مستقیم همهچ

گرایانه یا دیکتاتوری متخصصان منجر  مسیری که دیر یا زود ناگزیر به استبداد دولت
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ی سوسیالیسم  مسأله –ی بنیادین مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم  شود. مسأله می

طور  چگونه ممکن است به رح شود:ای دیگرگون مط باید به شیوه –دمکراتیک 

های سیاسی  دگرگون سازیم که گسترش و تعمیق آزادی ای  رادیکال، دولت را به گونه

 اند( های مردم بوده ها نیز حاصل پیروزی توده )که آنو نهادهای دموکراسی نمایندگی 

نی فرما-های مبتنی بر خود های دموکراسی مستقیم و رویاندن پیکره با شکوفایی فرم

شکست  مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا نه تنها در طرح این مسأله  ترکیب شود؟

انجامد. نزد مارکس، دیکتاتوری پرولتاریا تصوری از  خورد، بلکه به ابهام آن می می

کرد. این مفهوم به  ای کاربردی بود که صرفاً نقش تابلوی راهنما را ایفا میاستراتژی

تحول آن در گذار به سوسیالیسم و روند اضمحالل خصلت طبقاتی دولت و به ضرورت 

دولت اشاره داشت. اکنون، هرچند موضوع موردنظر آن هنوز واقعیت دارد، این مفهوم 

ی بنیادینِ  نقش تاریخی مشخصی ایفا کرده است: مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا، مسأله

جانبه را دچار  یافته با دموکراسی مستقیم همه ترکیب یک دموکراسی نمایندگی تحول

ابهام کرده است. به همین خاطر، به نظر من کنارگذاشتن آن موجه است، نه به این 

دلیل که این مفهوم در نهایت با توتالیتاریسم استالینیستی یکسان شده است. کارکرد 

گیرد، همواره تردیدبرانگیز بوده  که معانی دیگری می تاریخی این مفهوم، حتی هنگامی

تر به ما، برای خودِ  ی لنین، در آغاز انقالب اکتبر، و هم کمی نزدیکهم برا –است 

 .گرامشی

دانیم  سیاسی قابل توجه گرامشی هیچ بحثی نیست ، و ما می-البته، در خدمات نظری

ی استالینیستی فاصله گرفت. گرچه او اخیراً به هر سمت و سویی که  که او از تجربه

با این حال این واقعیت بر جای خود باقی است شود،  بشود فکرش را کرد کشیده می

های مشهور او از  های مسأله را مطرح کند. تحلیل که گرامشی قادر نبود تمامی جنبه

ها در روسیه به  طور که توسط بلشویک های میان جنگِ جنبشی یا مانوری )آن تفاوت
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شرایط »رد لنین در راه افتاده بود( و جنگِ موضعی ، ضرورتاً به مثابه کاربست الگو/راهب

ی او، این امر  العاده های فوق غرب شناخته شده است. با وجود بینش« عینی متفاوتِ

جا فرصت  ای که در این را به شماری از اتحادهای کورکورانه کشاند؛ مسأله گرامشی 

 .پرداختن به آن را نداریم

 

18امرمطلق
 دمکراتیک-سوسیالیستی  

سوسیالیسم دمکراتیک است. این مسأله فقط به ی اساسی  درنتیجه، این مسأله

ای وجود  شود، زیرا هیچ الگوی راهبردی کشورهای به اصطالح پیشرفته مربوط نمی

ندارد که منحصراً برای این کشورها باشد. در واقع، این پرسش دیگر به هیچ وجه به 

بحث  شود. هر آنچه که مورد مربوط نمی – از هر نوع که باشد –« الگوها»ساختن 

ها را به هر  گرفتن از گذشته، چاله ای از تابلوهای راهنماست که با عبرت است، مجموعه

دهد. این مسأله مربوط  که آرزوی پرهیز از مقصدهای مشخصی را دارند، نشان می آن

گذار به سوسیالیسم است، حتی اگر خود را در کشورهای گوناگون به  به هر شکلی از 

تواند  دانیم که سوسیالیسم نمی ن بدهد. این را پیشاپیش میشکلی تماماً متفاوت نشا

جا به شکلی دیگر باشد. البته، ممکن است وضعیت عینی  جا دمکراتیک و در آن در این

های خاص هر کشور سازگاری  تردید باید با ویژگی دیگرگون باشد و راهبردها نیز بی

 .وسیالیسم استی ممکنِ س یابند. اما سوسیالیسم دمکراتیک تنها گونه

در رابطه با این سوسیالیسم و مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم، وضعیت کنونی در اروپا 

شوند به روابط  زمان مربوط می ها به طور هم این هاست: نشانگر شماری از ویژگی

ای که استقرار یافته و خصلت مشخص بحران دولت. برای  اجتماعی جدید، فُرم دولتی

همتا  های زیادی، که احتماالً در تاریخ بی ها بخت ا، این ویژگیکشورهای خاصی در اروپ
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بندی دموکراسی  دمکراتیک و مفصل-ی سوسیالیستی هستند، برای موفقیت یک تجربه

جانبه، در بر دارند. این امر مستلزم  یافته و دموکراسی مستقیم همه نمایندگی تحول

تسخیر قدرت دولتی توسط ی  تشریح راهبردی جدید است، هم با توجه به مسأله

شان و هم با توجه به تحوالت دولت که برحسباصطالح  های های مردم و سازمان توده

 .تعیین شده است« مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم»

های مردم تلقی  تر از هر زمانی همچون برج عاجی منزوی از توده امروزه دولت کم

طور  ها به که آن کند، حتی هنگامی یها دائماً در دولت رسوخ م شود. مبارزات توده می

ای در  ی جبهه های آن حاضر نیستند. قدرت دوگانه، که مبارزه فیزیکی در سازوبرگ

های  دهد توده ای خاص در آن متمرکز است، تنها موقعیتی نیست که اجازه می لحظه

مردم در حوزه دولت دست به عمل بزنند. مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم، روندی است 

ی  های مردم نه در جستجوی ایجاد یک قدرت دوگانه ی توده النی، که در آن مبارزهطو

مؤثر به موازات و بیرون از دولت، بلکه در پی تأثیرگذاری بر تناقضات درونی دولت 

گیرد )مانند  فرض می شک تصاحب قدرت همواره بحران در دولت را پیش بی است.

اصی وجود دارد(؛ اما این بحران را، که چیزی که امروزه در کشورهای اروپایی خ

توان به ازکارافتادگی دولت  ی همین تناقضات درونی دولت است، نمی تشدیدکننده

ودستگاه  اندازی بر بخشی از دم فروکاست. تصاحب یا تسخیر قدرت دولتی، صرفاً دست

 پذیر در دولت به منظور جایگزینی آن با یک قدرت دوم نیست. قدرت، جوهری کمیت

ای است از روابط  اش بیرون کشید، بلکه مجموعه دستان دولت نیست که باید از چنگ

اش، در دولت تمرکز یافته میان طبقات گوناگون اجتماعی. قدرت در شکل ایدئال

ی خاص طبقاتی نیروها.  است؛ دولتی که از این رو، خود عبارت است از تبلور رابطه

آن را قاپید، نه دژی است که بتوان به  دولت نه یک چیز ابزاری است که بتوان
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ی یک اسب چوبی بدان نفوذ کرد، و نه یک گاوصندوق که بتوان دزدیدش؛   وسیله

 .دولت، قلب اِعمال قدرت سیاسی است

که به تعدیل  نحوی بروز یابند  ای برای تصاحب قدرت دولتی، باید به ی توده مبارزه

ی سیاسی  که خود، پایگاه راهبردیِ مبارزه –های دولت  ی نیروها درون سازوبرگ رابطه

کننده  حال، برای راهبرد مبتنی بر قدرت دوگانه، تغییر تعیین بااین .بپردازند –هستند 

دهد.  های بیرون از آن رخ می ی نیروها نه درون دولت، بلکه میان دولت و توده در رابطه

قدرت که ضرورتاً متضمن مدت کسب  در مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم، روند طوالنی

ی مقاومت است  گسترش، بسط، تقویت، هماهنگی و هدایت آن دسته از مراکز پراکنده

ی  که در منطقه نحوی های دولتی در اختیار دارند، به ها همواره درون شبکه که توده

بر سر انتخاب  بنابراین، مسأله .شوند راهبردی دولت به مراکز اصلی قدرت بدل 

ایِ جنبشی و جنگ موضعی نیست، زیرا به بیان گرامشی،  ن جنگ جبههمستقیم بی

 .ی استحکامات دولتی است دومی همواره مستلزم محاصره

رسد: در این صورت، آیا تسلیم رفُرمیسم سنتی  پیشاپیش این پرسش به گوشم می

ی رفُرمیسم توسط  ایم؟ برای پاسخ به این پرسش، باید چگونگی طرح مسأله نشده

الملل سوم هر راهبردی به جز راهبرد قدرت  الملل سوم را بیازماییم. در واقع، بین بین

ی تصاحب قدرت دولتی  خواند. تنها گسست رادیکالی که اجازه دوگانه را رفُرمیستی می

سازد، گسستی  دهد و تنها گسست معناداری که گریز از رفُرمیسم را ممکن می را می

ها جای دارد( و یک  ارِ صِرف بورژوازی که بیرون از تودهاست میان دولت )به مثابه ابز

گیرد. با اینهمه، این امر از  ها/شوراها( که تماماً بیرون از دولت قرار می قدرت دوم )توده

الملل سوم غریب بود، جلوگیری نکرد؛ رفرمیسمی که  ظهور رفُرمیسمی که برای بین

است. ماجرا درست برعکس است! شما در دقیقاً به دریافت ابزارگرایانه از دولت نزدیک 

ودستگاه دولتی  های سست دم موقعیت قدرت دوگانه هستید، بخشدر انتظار که  حالی
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کنید.  افتاده را تصاحب می گیرید و چند مورد از استحکامات تک را در اختیار می

د مان ی آنچه که باقی می شود: همه گاه، با گذشت زمان، قدرت دوگانه ناپدید می آن

اش را  های فرماندهی اید یا پُست تسخیرش کرده گام به دولتی ابزاری است که شما گام

 .اید در اختیار گرفته

حال، رفُرمیسم یک خطر همواره ناپیداست، نه یک شرّ ذاتی در هرگونه راهبردی به 

حتی اگر، در مورد مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم، معیار  –جز راهبرد قدرت دوگانه 

وتیزی آن در راهبرد قدرت دوگانه نباشد، و حتی اگر )هیچ  بودن به تند رفُرمیست

دمکراتیزاسیون بدین وسیله افزایش یابد.  امتیازی در انکار آن نیست( خطرات سوسیال

ی نیروهای درون دولت به معنای موفقیت در اقدام به  در هر رویدادی، تغییر رابطه

ودستگاه دولتی یا  قطعه دم به طع و فتح قطعهای الینق پی در زنجیره در های پی رفُرم

ی نیروها بیانگر چیزی نیست مگر  صرفاً تسخیر مواضع حکومتی نیست. تغییر رابطه

و حتماً باید یک اوج وجود داشته باشد  –، که اوج آن های واقعی ای از گسست مرحله

های  وی تودهی راهبردی دولت به س ی نیروها در منطقه رسد که رابطه هنگامی می –

 .مردم بچرخد

 

دولتبهمثابهمیداننبرد

بنابراین، مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم صرفاً مسیری پارلمانی یا انتخاباتی نیست. 

جمهوری( تنها  انتظار یک اکثریت انتخاباتی )در پارلمان یا برای یک نامزد ریاست

اماً اوج گسست درون تواند یک لحظه، هر قدر بااهمیت، باشد؛ و پیروزی آن الز می

ها و سازوکارهای آن به  ی نیروهای درون دولت بر سازوبرگ دولت نیست. تغییر رابطه

که این روزها اغلب تکرار  گذارد؛ این امر تنها بر پارلمان یا، چنان مثابه یک کل اثر می

ای در کننده های ایدئولوژیک دولت که گویی نقش تعیین شود، تنها بر سازوبرگ می

گذارد. این روند، پیش از هر چیز، به  کنند، اثر نمی ایفا می« معاصر»ت دول
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گر دولت که انحصار خشونت فیزیکی مشروع )به ویژه ارتش و  های سرکوب سازوبرگ

ی این  طور که نباید نقش ویژه یابد. اما درست همان پلیس( را در دست دارد، بسط می

هایی از مسیر دمکراتیک  راً از سوی نسخهطور که مکر ها را فراموش کنیم )آن سازوبرگ

گیرد که مبتنی بر سوءتفسیر برخی از تزهای گرامشی هستند(، نباید تصور  صورت می

های  ی نیروهای درون دولت صرفاً برای سازوبرگ کنیم که راهبرد تعدیل رابطه

ی  گر را، با جدایی کامل از مبارزه های سرکوب ایدئولوژیک معتبر است و سازوبرگ

ای تصاحب کرد. بدیهی است که تغییر  ی بیرونی جبهه توان با حمله مردمی، تنها می

گر، مسائل ویژه و دشواری به بار  های سرکوب ی نیروهای درون سازوبرگ در موازنه

طور که در مورد پرتغال با روشنی تمام نشان داده شد، این  آورد. اما همان می

 .گیرند های مردم قرار می وخ مبارزات تودهها خودشان در معرض رس سازوبرگ

ی مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم است، در  افزون بر این، آلترناتیوی واقعی که پرورده

ی نیروهای درون  های مردم است برای تعدیل رابطه ی توده حقیقت آلترناتیو مبارزه

طور که اغلب  ب آنای و مبتنی بر قدرت دوگانه. انتخا دولت، در تضاد با راهبرد جبهه

های دولت )یعنی به لحاظ فیزیکی  سازوبرگ« درون»ای  شود، میان مبارزه تصور می

ی فیزیکیِ معینی از این  ای مستقر در فاصله ها( و مبارزه مندرج در فضای مادی آن

ای، درون  ی بافاصله ، به این دلیل که هر مبارزهنخست .گیرد ها صورت نمی سازوبرگ

ای منکسر و از رهگذر  گونه جاست، حتی اگر به گذارد: مبارزه همواره آن دولت تأثیر می

های  ی بافاصله از سازوبرگ که مبارزه جایی تر از همه، از آن ، و مهمدومها.  میانجی

نهادی مراکز شده توسط  های فضای فیزیکیِ ردیابی دولتی، خواه درون یا ورای محدوده

کند، زیرا  در هر موردی ضرورت خود را حفظ میها و  ی زمان صورت بگیرد، در همه

های مردم است. مسأله صرفاً ورود به  های توده بازتاب خودآیینیِ مبارزات و سازمان

و « ریزی برنامه»های  نهادهای دولتی )پارلمان، شوراهای اقتصادی و اجتماعی، پیکره
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افزون بر آن، شان برای مقصدی خیر نیست.  های غیره( به منظور استفاده از اهرم

های  های مردمی، رویاندن ارگان جنبش ی  مبارزه همواره باید خودش را در توسعه

 .فرمانی تجلّی دهد-مراکز خود دمکراتیک در بنیاد، و زایش 

ی اساسی  تنها به تحوالت دولت، بلکه به مسأله های باال نه نباید فراموش کرد که نکته

در چه کسی شود. این مسأله را که  مربوط میقدرت دولتی و قدرت به طور عام نیز 

فرمانی یا -توان از این مبارزه برای خود نمیچه کاری انجام دهد قدرت است تا 

روابط قدرت   ها دموکراسی مستقیم جدا کرد. اما اگر قرار باشد این مبارزات و جنبش

نند؛ به جای به سوی تمرکزیابی در یک قدرت دوم تمایل پیدا ک را تعدیل کنند، نباید 

ی خود دولت بکوشند. بنابراین، این  ی نیروها در ناحیه آن، باید به تغییر رابطه

در «. بیرونی»و « درونی»ی  آلترناتیوی واقعی است، و نه مخالفت صرف میان مبارزه

مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم، این دو فُرم مبارزه باید با هم ترکیب شوند. به بیانی 

توان به  های دولتی و بازی در زمین قدرت موجود را نمی در سازوبرگ «ادغام»دیگر، 

ی درونی یا بیرونی فروکاست. چنین ادغامی ضرورتاً به دنبال یک  انتخاب میان مبارزه

آید. تصور این امر، مترادف است  ی دولت نمی راهبردِ مبتنی بر تغییرات موثر بر ناحیه

 .تواند کامالً خارج از دولت مستقر شود یی سیاسی م که مبارزه با تصور این

ی تحوالت دولت در مسیر  این راهبرد تصاحب قدرت ما را مستقیماً به مسأله

شود. تنها با ترکیب تحول دموکراسی نمایندگی با  دموکراتیکِ سوسیالیسم رهنمون می

توان از  فرمانی می-جانبه یا جنبش خود های دموکراسی مستقیم همه توسعه فُرم

انگیزد.  ای بر می گرایی اقتدارگرایانه پرهیز کرد. اما این امر در عوض، مسائل تازه دولت

در راهبرد قدرت دوگانه، که جایگزینیِ سرراست سازوبرگ دولت با سازوبرگ شوراها را 

ای برای نابودی/جایگزینی آن تلقی  در نظر دارد، تصاحب قدرت دولتی به عنوان مقدمه

شود: پیش از هر چیز،  رگ دولتی در واقع وارد این مسأله نمیشود. تحول سازوب می
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این  .گیرد شود و سپس، قدرتی دیگری جایش را می قدرت دولتی موجود تصاحب می

ی  توان پذیرفت. اگر تصاحب قدرت بیانگر تغییری در رابطه نگاه به امور را دیگر نمی

ی روند  دربردارنده نیروهای درون دولت باشد و اگر تصدیق شود که این تصاحب

ی  گاه تصرف قدرت دولتی مستلزم تحوالت پیوسته طوالنی تغییر است، آن

تنها  ای دارد: نه ویژه 19های آن خواهد شد. درست است که دولت مادیّت سازوبرگ

ی نیروهای درون دولت برای تغییر این مادیّت ناکافی است، بلکه  تغییری در رابطه

های دولتی در  تواند در دولت تبلور یابد که سازوبرگ حدی میخود این رابطه تنها تا 

ی مادیّت دولت به  معرض تحوالتی قرار بگیرد. در ترک راهبرد قدرت دوگانه، ما مسأله

اندازیم، بلکه آن را به سبکی متفاوت  مثابه یک سازوبرگ خاص را به کلی دور نمی

 .کنیم مطرح می

سازوبرگ دولتی در روند گذار به رتاسری تحول سدر این بستر، من در باال از 

سوسیالیسم دمکراتیک سخن گفتم. هرچند این اصطالح یقیناً دارای ارزشی نمایشی 

پیشِ روی آن  –توان گفت  به جرأت می –است، ظاهراً داللت بر مسیری عام دارد که 

تحول سرتاسری سازوبرگ دولت در مسیر »دو چراغ قرمز است. نخست، عبارت 

حاکی از آن است که دیگر جایی برای آنچه سنتاً « یکِ سوسیالیسمدموکرات

شد، وجود ندارد. به هر صورت، این  آن سازوبرگ خوانده مینابودسازی یا کوبیدن  درهم

کوبیدن، که مارکس نیز برای  ماند که اصطالح درهم واقعیت بر جای خود باقی می

تواند یک پدیدار تاریخی خاص را  کرد، دیگر نمی مقاصد بیانگرانه از آن استفاده می

به نفع « صوری»های  نابودی هر نوعی از دموکراسی نمایندگی یا آزادی تعیین کند:

های به اصطالح واقعی. الزم است که موضع خود  جانبه و آزادی دمکراسی مستقیم همه

را مشخص کنیم. اگر ما مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم و سوسیالیسم دموکراتیک را به 
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فهمیم که شامل تکثرگرایی ایدئولوژیک و )احزاب( سیاسی، بازشناسی  ای می نهگو

های سیاسی حتی برای  ی آزادی نقش حق رأی عمومی و گسترش و تعمیق همه

کوبیدن یا نابودی سازوبرگ دولتی دیگر  گفتن از درهم شود، پس سخن مخالفان می

ی  ی موردنظر، از رهگذر همه تواند چیزی بیش از یک نیرنگ کالمی باشد. مسأله نمی

نه به  – تحوالت گوناگون، دوام و پیوست واقعی نهادهای دموکراسی نمایندگی است

ای که باید تا حد ضرورت تحمل شوند، بلکه به مثابه شرایط ضروری  مثابه آثار عتیقه

 .سوسیالیسم دموکراتیک

 

اییتودهمداخله

هم جهت و هم  "تحول سرتاسری" رسیم: اصطالح حال به دومین چراغ قرمز می

تواند صرفاً تنظیماتی  کند. مسأله نمی ی تغییر در سازوبرگ دولتی را تعیین می وسیله

احیاءشده  20قانونیِهای نئولیبرال از دولت  هایی که از سوی دریافت فرعی )مثل آن

شوند )طبق نگاه  اند(، یا تغییراتی که عمدتاً از باال اعمال می مطرح شده

بر سر تحول  شده( باشد. مسأله دمکراسی سنتی یا استالینیسم لیبرالیزه یالسوس

تحول سازوبرگ دولتی با تمایلی  .تواند باشد ی سازوبرگ دولتی نیز نمی گرایانه دولت

های مردم در دولت  ی مضاعف توده تواند بر مداخله تنها می که به اضمحالل دولت دارد

ای و سیاسی نمایندگی،  های اتحادیه یقیناً از رهگذر فُرماتکا داشته باشد؛ این مداخله 

شود. این امر  اما همچنین از رهگذر ابتکار عمل خودشان درون خود دولت اعمال می

توان آن را صرفاً به دموکراتیزاسیون دولت محدود  رود، اما نمی مرحله پیش می به مرحله

، نقش احزاب، دموکراتیزاسیون های سیاسی خواه در رابطه با پارلمان، آزادی –کرد 

 .زدایی ای و سیاسی یا در رابطه با تمرکز های اتحادیه خودِ سازوبرگ
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جانبه و شکوفایی  های نوین دموکراسی مستقیم همه این روند باید با توسعه فُرم

ی  فرمانی همراه شود. اگر تحول سازوبرگ دولتی و توسعه-ها و مراکز خود شبکه

گرایی را ندارد. اما این  ه حال خود رها شود، توان پرهیز از دولتدموکراسی نمایندگی ب

-نوای مرکز ثقل به جنبش خود جانبه و یک انتقال یک سکه، روی دیگری هم دارد:

ی  بوروکراتیک و مصادره-گرایی تکنو فرمان، در میان مدت، قادر نیست از دولت

تواند به شکل  ه میی قدرت توسط متخصصان بپرهیزد. این مصادر اقتدارگرایانه

تمرکزیابی در یک قدرت دوم، که صرفاً جای سازوکارهای دموکراسی نمایندگی را 

شود  گیرد، درآید. با این حال، ممکن است به شکلی دیگر که امروز مکرراً مطرح می می

گرایی عبارت است از  نیز بروز یابد. طبق این دریافت، تنها راه پرهیز از دولت

دولت و رهاکردن این شر مطلق و ابدی تقریباً به همان شکلی که  ایستادن از بیرون

روی تا حد  ی تحول آن. بنابراین، راه رو به جلو، بدون پیش توجهی به مسأله هست و بی

-ضد»ی ایجاد  قدرت دوگانه، صرفاً مسدودسازی راه دولت از بیرون به وسیله

سازی دولت  م، قرنطینهدر یک کال –فرمان در بنیاد خواهد بود -ی خود«ها قدرت

 .ی خودش و بنابراین، جلوگیری از گسترش مرض درون دامنه

انداز بندی شده است. این چشم شماری صورت اندازی به اشکال بی اخیراً چنین چشم

نئوتکنوکراتیک از دولتی نمود یافت که به خاطر طبیعت  برای نخستین بار، در روایت 

صنعتی حفظ شده است اما توسط متخصصان ای پسا ی وظایف در جامعه پیچیده

از مجرای سازوکارهای دموکراسی مستقیم کنترل  شود و صرفاً  گرا مدیریت می چپ

فرمان همراه -گرایی با یک کمیسار خود گردد. در بهترین حالت، هر تکنوکرات چپ می

اندازد،  دورنمایی که به ندرت متخصصین گوناگون را به وحشت می – خواهد شد

دانند در  دهند، زیرا می فرمانی بروز می-که حتی شوقی ناگهانی برای خود کسانی

ها پیشنهاد خواهند داد و این دولت است که تصمیم خواهد گرفت. این  نهایت، توده
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گرایی را  های جدید بیان شده است که تنها راه گریز از دولت نکته از زبان لیبرتارین

ای از  دانند )گونه شمار می های بی تقدر-ی قدرت و پخش آن میان خرده تجزیه

لویاتان در -شده توسط دولت(. با این حال، در هر مورد، دولت جنگاوری چریکیِ هدایت

ها  ماند، و هیچ توجهی به آن دسته از تحوالت دولت که بدون آن جای خود باقی می

کند. جنبش از مداخله در  جنبش دموکراسی مستقیم محکوم به شکست است، نمی

روند.  موازات هم پیش می شود و این دو روند صرفاً به  الت بالفعل دولت منع میتحو

وار بین  ای اندام توان رابطه پرسش اصلی از نوع دیگری است: برای مثال، چگونه می

ای که خودشان  های شهروندان و مجامع حق رأی عمومی برقرار کرد به گونه کمیته

 د؟همچون تابعی از این رابطه تحول یابن

های  چسباندن سنت هم یا به« سنتز»ی اصلی  بینیم، وظیفه طور که می همان

انداز جهانی  چشمفرمانی در جنبش مردمی نیست، بلکه گشودن -گرایانه و خود دولت

شود: تحول دولت و  روند به هم پیوسته میدو است. این امر شامل اضمحالل دولت 

پیامدهای شکاف صوریِ میان دو سنت جانبه. ما از  شکوفایی دموکراسی مستقیم همه

که این مسیر  که ناشی از تفکیک این روندها است، آگاهیم. با وجود این، در حالی

ای نیز  ی وارونه تواند به سوی سوسیالیسم دموکراتیک رهنمون شود، سویه تنهایی می به

 .اند دارد: دو خطر در کمین

 واکنش/ارتجاعنخستین خطر، 
ورژوازی، است. این خطر ، در این مورد بدشمن21

شود. پاسخ  جا به شکلی خصوصاً حاد ظاهر می شده است، این هرچند قدیمی و شناخته

موضعی که به  –کالسیک راهبرد قدرت دوگانه، دقیقاً نابودی سازوبرگ دولتی بود 

های ثانویه و فرعی سازوبرگ  معنایی خاص هنوز اعتبار دارد، زیرا به جای تعدیل

که  ی حقیقتاً ژرف نیاز است. اما تنها به یک معنا معتبر است. تا جاییها دولتی، گسست
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ی موردنظر دیگر نه نابودی آن سازوبرگ و جایگزینی آن با یک قدرت دوم، بلکه  مسأله

ی  تری دارد برای تحریم تجربه روند طوالنی تحول است، دشمن امکانات وسیع

دادن به آن. بدیهی است که  پایان رحمانه برای ی بی سوسیالیسم دموکراتیک و مداخله

 .آمیز نخواهد بود مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم صرفاً تغییری صلح

ممکن است با این خطر با اتکای فعال بر یک جنبش مردمی گسترده مقابله شود. 

بیایید کمی رُک باشیم. مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم، برعکس راهبرد 

ایِ مبتنی بر  ایت مداوم یک جنبش تودهی قدرت دوگانه، حم22پیشتازگرایانه"

ای برای تحقق اهداف  کننده ی تعیین به مثابه وسیله اتحادهای مردمی گسترده را 

بست  گرایی و بن گیرنده علیه دولت بندی دو عامل پیش خود و برای مفصل 

اگر چنین جنبشی )آنچه گرامشی در برابر  .گیرد فرض می دموکراتیک، پیش سوسیال

نامید( آماده و فعال نباشد، اگر چپ در برانگیختن  نفعل، انقالب فعاالنه میانقالب م

دموکراتیزاسیون این  گاه هیچ چیز مانع از سوسیال چنین جنبشی توفیق نیابد، آن

های گوناگون، هر قدر هم رادیکال باشند، شاهد تغییراتی با  برنامه شود: تجربه نمی

ای دربرابر  گسترده متضمن پشتوانهاهمیت ناچیز خواهند بود. جنبش مردمی 

واکنش/ارتجاع دشمن است، حتی اگر ناکافی بوده و همواره نیازمند پیوند با تحوالت 

توانیم از شیلی بگیریم: پایان  ای است که می سرتاسری دولت باشد. این درس دوگانه

ی  طهی آلنده صرفاً به خاطر فقدان چنین تغییراتی نبود، بلکه همچنین به واس تجربه

ی بورژوازی )که خود در آن فقدان متجلی است( با  این امر اتفاق افتاد که مداخله

بورژوازی،  ی کارگر و خرده گسست اتحادهای میانِ طبقات مردمی، به ویژه میان طبقه

را در اتحاد مردمی ممکن شد. این امر حتی پیش از وقوع کودتا، نیروی حامی حکومت 

ختن این جنبش گسترده، چپ باید خودش را با ابزارهای هم شکسته بود. برای برانگی
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هایی  های مردمی جدید در جبهه ضروری تجهیز کند، به ویژه از طریق پذیرش خواسته

 .محیطی و غیره( شدند )مبارزات زنان، جنبش زیست خوانده می "فرعی"که به اشتباه 

ت دولت و شود: تحوال دو روند مربوط میبندی  های مفصل فُرمپرسش دوم به 

فرمانی. به -ی دموکراسی مستقیم و جنبش مدافع خود دموکراسی نمایندگی، و توسعه

که مسأله دیگر توقف یکی به نفع دیگری تلقی نشود، خواه از طریق حذف  محض این

فرمان در نهادهای -مستقیم یا از طریق ادغام یکی در دیگری )مثالً ادغام مراکز خود

مسائل جدیدی  –شود  ای مثل اولی منجر می به نتیجهکه  –دموکراسی نمایندگی( 

سازکردن دو روند در میان  ی هم که دیگر مسأله کنند؛ یعنی به محض این ظهور می

سازی صرف، که بر  نشین گری یا هم شدن به موازی نباشد. چگونه ممکن است از کشیده

یی، در ارتباط ها رود، پرهیز کرد؟ در چه حوزه اساس آن هر روندی راه خودش را می

با کدام تصمیمات و در کدام نقاطی از زمان، مجامع نمایندگی باید بر مراکز دموکراسی 

ای، شوراهای شهر بر  های کارخانه مستقیم اولویت داشته باشند: پارلمان بر کمیته

که تا حدی درگیری گریزناپذیر خواهد  یا برعکس؟ با فرض این –های شهروندی  کمیته

 ی قدرت دوگانهید آن را آرام و بااطمینان، بدون منجرشدن به موقعیت بود، چگونه با

 نارس یا بالغ حل کنیم؟

گرا و یک قدرت  یک حکومت چپ –در این زمان، قدرت دوگانه شامل دو قدرت چپ 

طور که از مورد پرتغال  شود. به عالوه، همان می –های مردمی  دوم متشکل از ارگان

و نیروی چپ درگیرند، وضعیت هیچ شباهتی به بازی آزاد که د دانیم، حتی هنگامی می

ها که یکدیگر را برای خیر برتر سوسیالیسم و دموکراسی متوازن  قدرت-ها و ضد قدرت

شود که در آن ریسک حذف  کنند، ندارد؛ بلکه سریعاً به مخالفتی عریان منجر می می

ل(، نتیجه یک طرف به نفع طرف دیگر وجود دارد. در یک مورد )مثل پرتغا

نابودی دموکراسی  –که در مورد دیگر  دموکراتیزاسیون است، در حالی سوسیال
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نتیجه نه اضمحالل دولت یا پیروزی دموکراسی مستقیمی که در نهایت  –نمایندگی 

ی جدیدی از دیکتاتوری اقتدارگرایانه است. اما در هر مورد،  کند، بلکه گونه ظهور می

البته، احتمال زیادی نیز وجود دارد که حتی پیش از  .شود پیروز میهمواره دولت 

چیزی که پرتغال توانست  –رسیدن قدرت دوگانه به آن نتیجه، چیز دیگری رخ دهد 

ی بورژوازی به سبک فاشیستی که  رحمانه یعنی واکنش/ارتجاع بی –از آن بپرهیزد 

بنابراین، پس از  تواند با اتکا به آن در زمین بازی باقی بماند. بورژوازی همواره می

مخالفت عریان بین این دو قدرت جداً در  –سازی واقعی دولت  فلج –ی اول  مرحله

و بر اساس  –بورژوازی  –آورد سوم  معرض این تهدید قرار دارد که توسط یک هم

آورد سوم، اما نباید  سناریوهایی که تصورشان دشوار نیست، خاتمه یابد. من گفتم هم

ی موارد )مداخله به سبک فاشیستی،  ن نکته پرت شود که در همهحواس خواننده از ای

های  ی متخصصان بر ویرانه دموکراتیزاسیون، دیکتاتوری اقتدارگرایانه سوسیال

 .آورد به هر فُرمی که باشد، در نهایت یکی است: بورژوازی دموکراسی مستقیم( این هم

توانم به مالحظاتی که در باال  ها چیست؟ البته، من می ی این کار و پاسخ همه پس راه

های پژوهشی و مباحثاتی که کمابیش در سرتاسر اروپا جریان دارد  شد و به آثار، پروژه

فرمانی -ای، شهری یا خود های جزیی که اکنون در سطح منطقه طور به تجربه و همین

الحلقومی همچون راهکاری  در جریان است اشاره کنم. اما هیچ دستورالعمل راحت

نه حتی  –هایی هنوز موجود نیست  د وجود ندارد، زیرا پاسخ چنین پرسشواح

ی نظری در یک جور متن مقدس یا چیزی دیگر.  همچون یک الگوی دارای پشتوانه

نشان نداده است:  ی موفقی از مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم  تاریخ هنوز به ما تجربه

هایی سلبی برای پرهیز  نمونه –ت اهمیت نیس و این البته بی –تمام آنچه فراهم کرده 

و اشتباهاتی چند برای بازاندیشی است. همواره ممکن است به نام رئالیسم )یا از سوی 

گونه  این (های ارتدکس هواداران دیکتاتوری پرولتاریا یا از سوی دیگران، مثل نئولیبرال
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، به استدالل شود که اگر سوسیالیسم دمکراتیک تاکنون هرگز وجود نداشته است

ای مبتنی بر  طور باشد. ما دیگر در باور به هزاره ناپذیری آن است. شاید این خاطر امکان

دمکراتیک، اشتراک نظر -ی ناگزیری یک انقالب سوسیالیستی چند قانون آهنین درباره

نداریم؛ از حمایت میهن سوسیالیسم دمکراتیک نیز برخوردار نیستیم. اما یک چیز 

یا دمکراتیک خواهد بود، یا اصالً وجود نخواهد داشت. افزون قطعی است: سوسیالیسم 

بینی نسبت به مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم نباید باعث شود آن را  بر این، خوش

ها دیگر  اند، هرچند آن مسیری ملوکانه، آرام و آزاد از خطر بپنداریم. خطراتی در کمین

حالت، ممکن است به عنوان تر بودند، قرار ندارند: در بدترین  در جایی که پیش

گویم: با  ها و کشتارهای جمعی سر در بیاوریم. اما من می مقرر، از اردوگاه قربانیان 

که  کردن خطرات، آن بدترین حالت، در هر صورتی، مرجح است به این سنگین سبک

یا نوعی دیکتاتوری ی امنیت عمومی  کمیتهکه به انقیاد  دیگران را فقط برای این

 .ا تن بدهیم، قتل عام کنیمپرولتاری

های سوسیالیسم دموکراتیک وجود دارد، و  تنها یک راه مطمئن برای پرهیز از ریسک

دمکراسی پیشرفته  ی لیبرال رفتن تحت قیمومیت و تَرکه و رژه گزیدن  آن خاموشی

 .است. اما این ماجرایی است دیگر

 

 برگرفته از سایت پروبلماتیکا

 

 

 

 



پوالنزاس،بارکرچرونی،بند،کارنوی،کولتی،میلی

 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دولتودموکراسیدردورانگذاربهسوسیالیسم

 115 

 

 

 
 

 

 

 ی سیاسی نیکوس پوالنزاس نقد نظریه

کالینبارکر
 23برگردانمهردادامامی

 

یسیاسینیکوسپوالنزاسنقدنظریه-رفرمیسمجدید؟

نه تقسیم، « حکومت آزاد»در اینجا با حماقت حقوقی دیرینی طرفیم. وضعیت یک "

 .تواند چندان ساده باشد بلکه یگانگی در قدرت است. دم و دستگاه حکومت نمی

 (1)کارل مارکس "سازد. بازان است که آن را پیچیده و رازآمیز می همواره مهارت دغل

ن چند سال است که اقبالی جدید به مباحث مارکسیستی در باب دولت رو کرده اکنو

ند و نیکوس ب اند: رالف میلی است. دو نام، پیشاپیش همگان، درگیر این مبحث بوده

 (8)پوالنزاس.

ترین  نقدهای بسیاری از آثار هر دو نفر ایشان انجام شده است. در میان تیزبین

یک برای آثار هر یک از آن دو به میان آمده که آثارشان منتقدان نیز این نکته به تفک

پذیرای تفاسیر رفرمیستی هستند. هم میلیباند و هم پوالنزاس آثاری به وجود آوردند 
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ی  ؟ نقد نظریه"جدید" رفرمیسم»تحت عنوان  (1979ی چهارم انترناسیونال سوسیالیسم )بهار  این مقاله نخست در شماره 

های قدیمی به  شونده بسیاری از ایده داری رادیکال منتشر شد. امروز، در بستر جنبش ضدّسرمایه« سیاسی نیکوس پوالنزاس

دهند و بسیاری از  گردند. یک بار دیگر در مباحث مربوط به راهبردهای جنبش، به پوالنزاس ارجاع می شرایط جدید باز می

 .شان کرد، همچنان مربوط هستند ن بارکر مطرحانتقاداتی که کالی

 



پوالنزاس،بارکرچرونی،بند،کارنوی،کولتی،میلی

 119 

ی استدالل هر کدام از  ها بیاموزند، اما نحوه توانند از آن های انقالبی می که سوسیالیست

ها نتیجه نگرفت. این  توان از آن نمی های رفرمیستی را آن دو به شکلی بوده که آموزه

ها برای منحرف ساختن و از ریخت انداختن هر آنچه  امکان به سبب آمادگی رفرمیست

ای شناخته شده است(. در  شوند، حاصل نشد )هر چند این پدیده با آن مواجه می

ی  های خود از دولت و جامعه ند و پوالنزاس روایتب ای که میلی عوض، نحوه

 .نفسه از این منظر، مبهم و چندپهلو بود داری را شکل دادند، فی سرمایه

 

توانیم متوجه شویم که قلب یا مرکز مشکل در کجا خوابیده.  ما به نحوی الگووار می

های خود به نیو لفت ریویو، بیان داشت که مشکل اصلی با  پوالنزاس در یکی از افزوده

برای اوست. در واقع، پوالنزاس تقریباً در « پروبلماتیک نظری»میلیباند فقدان هر گونه 

داری اثر میلیباند نشان داد که او از یک  ی سرمایه اشتباه بود: دولت در جامعه

، برخوردار بود. با این حال، «ی جامعه نظریه»مشخص، یعنی یک « پروبلماتیک نظری»

پوالنزاس  ی مارکس بود. بیش از هر چیز، ی جامعه کامالً متفاوت از نظریه آن نظریه

موفق نشد که این نکته را دریابد، زیرا او نیز همان اشتباه بنیادی میلیباند را تکرار 

 .هرچند در سطوحی متفاوت -کرد

اشتباه در کجا بود؟ در ریشه، این اشتباه حاکی از ناتوانی در فهم کشف نظری و عظیم 

او بخش اعظمی از مارکس، مشخصاً در مقایسه با اقتصاددانان سیاسی کالسیک بود که 

عمر نظری خود را وقف نقد آنان کرد. دستاورد مارکس در این عرصه، بیش از هر چیز 

ارزش، سرمایه، مالکیت،  -اش جهت فراروی از مقوالت اقتصاد سیاسی در توانایی

بود و نیز نشان دادن اینکه نُمود تاریخی این مقوالت به  -بها، دولت، طبقه و غیره اجاره

تنها در « تولید»ماعی شکل داد. مارکس به طور مشخص ثابت کرد که مناسبات اجت

ی فرآیندی اجتماعی تلقی  شود که آن را به مثابه حالتی به نحو مقتضی فهمیده می
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کنند. تولید  آفرینند و بازآفرینی می-ها جهان خود را می کنیم که از خاللش، انسان

ها و طبیعت باشد، اساساً  انسانمیان  "فنی"ای  همچنین بیش از آنکه صرفاً رابطه

ی  آمیز جنسی سده به زبان تبعیض -«مردان»فعالیتی اجتماعی بود که در طول آن، 

 .ساختند ی خود را می تاریخ و جامعه -نوزدهم

کردیم. از این رو،  برای فهم تولید، الزم بود که اَشکال اجتماعی گوناگونش را درک می

به عنوان نُمود یک فرآیند تولید دوگانه تحلیل  در ابتدای سرمایه، مارکس کاال را

ها از آن  کند: کاال در یک زمان، هم یک ارزش مصرفی است، چیزی که انسان می

ی اجتماعی در  کنند، و هم یک ارزش است، نُمود نوع مشخصی از رابطه استفاده می

کنیم،  د میمیان تولیدکنندگان. در جهت تولید کاالها، ما نه تنها چیزهایی مفید تولی

کنیم که مبتنی بر مناسبات اجتماعی  بلکه شکل متفاوتی از جامعه را نیز ایجاد می

 .شده است بیگانه

های اقتصاد سیاسی باید برای افشای این فرآیند  به همین نحو، تمام دیگر زبان

داری  های سرمایه ی اجتماعی و پویا بازسازی شوند. کارگران در کارخانه خالقانه

سازند: اما در همین عمل ساختن  والد، مواد شیمیایی، مسواک و غیره میماشین، ف

توانند ارزش اضافی ایجاد کنند. فعالیت کاری کارگران شکلی به خود  ها می چیزها، آن

نمایند و ابزارهایی را به وجود  گیرد که در آن، کارفرمایان خود را بازتولید می می

بخشند. کلیت  سلطه بر خودشان را تداوم می شان، استثمار و-آورند که به واسطه می

را باید به عنوان عناصر  -مناسبات خانواده، دولت، علم، آموزش و غیره -نظم اجتماعی

های متقابل  ای تلقی کرد که افراد فعال حقیقی در ارتباط مکرراً تولید و بازتولیدشده

ست که بخشی از ها را ایجاد نمودند. کلیت نظم اجتماعی این نی شان آن اجتماعی

زیست و غیره بزنند در حالی که دیگری  جامعه دست به ایجاد خود جامعه، محیط
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یافته است. تمام تاریخ بشریت روایت فعالیت افرادی  صرفاً بخشی منفعل و سازمان

 .سازند است که آن را می

بدین ترتیب، به زعم مارکس، سیاست سوسیالیستی انقالبی بر مبنای فهم تاریخ بنا 

ی  ای که در آن تمام جمعیت، جامعه امکان جامعه -شود. خود امکان سوسیالیسم یم

 -سازند ای به لحاظ دموکراتیک متعیّن می دلخواه خود را آگاهانه و در تطابق با برنامه

داری و سایر جوامع طبقاتی: به خاطر آنچه مردان  متکی است به تحلیل جوامع سرمایه

توانند همراه با نیازها و ادراکات  ها می اند، آن و زنان ساخته و بازسازی کرده

شان مجدداً دست به بازآفرینی بزنند. انقالب سوسیالیستی هر چقدر هم که  خودیافته

کلی جدید، یعنی فعالیت خود به خودی  گسستی رادیکال از گذشته باشد، یک اصل به

دی، کلیت تاریخ کند. بدون آن فعالیت خود به خو ها را به تاریخ عرضه نمی انسان

 .توان فهم کرد گذشته را نمی

نمای سیاست انقالبی اویند. نقد  مارکس، همگی خصلت« تر فلسفی»بنابراین، آثار 

نمای نقادی او از اقتصاد سیاسی و  مارکس از هگل، و ماتریالیسم مکانیکی تماماً سرشت

 .هستند« های گوناگونِ از باال سوسیالیسم»

گیرند تا  مشخصی است که مناسبات اجتماعی به خود می در این دیدگاه، این شکل

ی  متفاوت را تعریف نمایند. در جوامع طبقاتی، همانند جامعه "های تولید شیوه"

ی پویان میان طبقات به خود  داری، کلید فهم جامعه، شکلی است که مبارزه سرمایه

اکثریت  های کنش و مناسبات اجتماعی در میان گیرد. به طور مشخص، شیوه می

تواند از  شود، و به چه نحو می شده برای فهم اینکه چگونه جامعه حفظ می سرکوب

 .خالل کنش انقالبی سرنگون شود، اهمیتی حیاتی دارند

های میلیباند و پوالنزاس یکسان نیستند، واضح و مبرهن  اینک، در حالی که تحلیل

ی طبقاتی، و به  ادی از مبارزهاست که در آثار هیچ یک از این دو نویسنده، این فهم بنی
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ی  طور مشخص، درک اَشکال فعالیت طبقات استثمارشونده وجود ندارد تا به مثابه

های   ای زیاد میان تحلیل کننده عرضه شوند. از این رو، فاصله عنصری مرکزی و تعریف

 .های مارکس وجود دارد این دو و تحلیل

ی  ای درباره داری مبتنی بر نظریه مایهی سر در مورد میلیباند، کتاب دولت در جامعه

اشاره  4ترین منتقدانش، ایزاک بالبوس گونه که یکی از تیزبین همان -جامعه است که

آمیزد. به بیان دیگر،  را در هم می« قشربندی»ی  و نظریه« نخبگان»ی  کرده، نظریه

طبقاتی ی  ی طبقاتی، بلکه پیرامون سلطه کل این پژوهش نه پیرامون موضوع مبارزه

ی حاکم است که فعالیت دارد. در  ند، تنها طبقهب سامان یافته است. در پژوهش میلی

ی طبقات نیست یا بسیار  کند، خبری از مبارزه نهادهای گوناگونی که وی تحلیل می

انتشار یافت، شایان توجه  1696ند در ب کم است. )برای مثال، با فرض اینکه کتاب میلی

ها، هیچ خبری از شورش دانشجویی  ز آموزش در مدارس و کالجاست که در روایت او ا

بُعدی است. هنگامی که  نیست...( از این رو، پژوهش او در تأکیداتش بسیار تک

ها در  کند، از نقش آن های وجودی طبقات حاکم بحث می میلیباند در مورد بنیان

گوید. بدین ترتیب،  ی توزیع سخن می شان در عرصه زند بلکه از منافع تولید حرفی نمی

ها تعریف  )منفعالنه(شان بر ثروت  ی نخست بر حسب تملک طبقات حاکم در وهله

ی کارگر به همین  دار. طبقه شوند تا بر مبنای نقش )فعاالنه(شان به عنوان سرمایه می

ترین  کند اما کم ترین کارها را می سخت»شود که  ای تعریف می ی طبقه نحو، به مثابه

اش به جامعه  دهی ای که مبارزات و اَشکال سازمان-ی طبقه ، نه به منزله«ارددرآمد را د

گر در  ی مبارزِ فعال و آفرینش ی کارگر به عنوان یک طبقه دهند. طبقه شکل می

شود: تحلیل او در اینجا از فقدان این درک رنج  ند نمودار نمیب ی تحلیل میلی بدنه

ی آخر کتاب به شکل  اگهانی در صفحهبرد. بنابراین، هنگامی که به طور ن می

داری را ساقط خواهد  شود که نیروی قهر سرانجام روزی سرمایه ای گفته می نااندیشیده
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بندی یک بحث -ای تزئینی باشد تا جمع نماید که این ایده افزوده کرد، چنین می

مشخص. در مورد دولت، میلیباند فضای اندکی برای بحث از ابزارهای نهادی مختلف 

ی کارگر به  یابی طبقه شان دولت کنونی، مانع دست دهد که به وسیله اختصاص می

های  ی روش شود. در عوض، او بر خصلت طبقاتی اثر خود به واسطه قدرت می

ورزد: نه با بررسی اَشکال آن، بلکه با بررسی  شناسی اُرتدکس تأکید می جامعه

هایی  ها از نگرش برخورداری آناش،  اعضای فوقانی« ی اجتماعی طبقه»های  خاستگاه

اشاره  (5) طور که جان لی های ثروتمندان و غیره. از این رو، همان شبیه به نگرش

ی کارگر به نفع  گذارد که آیا احزاب طبقه سرانجام می-کرده، میلیباند این مسئله را بی

و مورد  دولت را تصرف کنند« دستگاه»تواند  داری، می این طبقه و برای نابودی سرمایه

فریبکاری »خصلت بوروکراتیک،  -ند اَشکال دولتب برداری قرار دهند یا خیر. میلی بهره

را بدون توضیح و نقد ناشده باقی  -ی آن ملت و غیره-، شکل دولت«دموکراتیک

 .گذارد می

 "آلتوسری"اثر پوالنزاس، از دیگر سو، مبتنی بر نظامی از اندیشه است که مکتب 

 (9) می که پیشاپیش موضوع بسیاری از انتقادهای مهم بوده است.تکاملش بخشید، نظا

نظام آلتوسری به یک معنا، بازنماگر واکنشی بود در برابر تفسیری از مارکسیسم که 

نگرشی مبنی بر اینکه فرآیند تاریخی محصول  -داد نامش می« اقتصادگرایی»آلتوسر 

گرایی. این خصلت است، یعنی شکلی از جبر« نیروهای تولید»تغییرات در 

است که با  (نامید «دوم انترناسیونال مارکسیسم» (8) )یا آنچه کولتی« اقتصادگرایی»

کند نه به عنوان یک فرآیند -تولید به عنوان یک فرآیند اجتماعی فنی برخورد می

دارد )بنگرید به  گونه که سایمون کالرک بیان می زمان اجتماعی. با این وجود، همان هم

لزوماً به معنای  "اقتصادگرایی"(، تالش برای اجتناب از دام 3ی  مارهیادداشت ش

های ممکنِ دیگری نیز وجود دارند. در واقع،  افتادن به دام مارکسیسم نیست. دام
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ای که در آن، حتی آثار خود مارکس نیز  افتد، چاله ی دیگری می آلتوسر به دام چاله

زخوانی گردند، اگر قرار است که از ی بازنویسی و با خوش فرآیند عمده باید دست

 .شمارشان مبری شوند های بی نقصان

ای را پیش نهاد مبنی بر اینکه جوامع به عنوان  ، ایده«اقتصادگرایی»آلتوسر در عوض 

تلقی  -امر اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک -وابسته هم ای از سطوح به های پیچیده نظام

در »در یکدیگر نفوذ دارند اما امر اقتصادی ها به طور متقابل  ی آن شوند که همه

که آلتوسر به خوانندگانش « ی آخری وهله»شان مسلط است،  بر همه« ی آخر وهله

اند که  اطمینان داد که هرگز از راه نخواهد رسید. شمار زیادی از منتقدان اشاره کرده

ناس ش ه شدت موازی با نظامی است که تالکوت پارسونز، جامعهبنظام آلتوسر 

یقیناً این یک «. کارکردگرایی ساختاری»کار آمریکایی، بسط داد، یعنی نوعی  محافظه

طور که این امر در مورد پارسونز نیز صحت دارد، نظامی که در آن،  نظام است، همان

فرآیندی فاقد »تعیین اصول دگرگونی تاریخی کار دشواری است. تاریخ به عنوان 

ی  ها، به منزله های تولید که با هر یک از آن از شیوه ای متشکل است از مجموعه« سوژه

ی تولیدی، تاریخ را تهدید  شود. هیچ چیز در هیچ شیوه-برخورد می« جاودانی»امری 

« گری تاریخی»یا « اقتصادگرایی»کند: باور به این امر به معنای افتادن به دام  نمی

« علم»لتوسر تمایزی میان گراست: آ است. نظام آلتوسری از اساس در تأکیداتش نخبه

شود که بر مبنای آن، تمام اَشکال جامعه مستلزم  قائل می« ایدئولوژی»و 

اند، به طوری که سوسیالیسم نیز باید نظامی باشد که نهایتاً باید برای همه  ایدئولوژی

 .خود، نفوذناپذیر باشد« دانشمند»به جز معدود اعضای 

روایت اصلی او از دولت بر حسب کارکردگرایی پوالنزاس این نظام را به دست گرفت. 

است. دولت هم به عنوان سازوبرگ « شمول انسجام اجتماعی عامل جهان»بود: دولت 

دارد.  ی دستگاهی ایدئولوژیک کل نظام را یکپارچه نگاه می گر و هم به منزله سرکوب
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شکل و  بخش کل نظام است، بلکه در واقع به مناسبات تولید دولت نه تنها انسجام

ی  نمای شکل جامعه افتاده و مناسبات رقابت که خصلت دهد و به افراد تک وجود می

از »بخشد. به هیچ وجه مسئله این نیست که دولت  داری است، ساختار می سرمایه

است: « آورد یا نمود آن داری سر بر می ی سرمایه ی اجتماعی تولید و مبادله رابطه

است. پوالنزاس در جهت کسب نظام آلتوسری چیزی ی این مناسبات  دولت برسازنده

ی آلتوسر عمدتاً امری تزیینی است: طبقات. اما طبقات  به آن اضافه کرد که در اندیشه

یابند نه  شکل می« حقوقی/ قضایی-خودآیینی نسبی سطح سیاسی»پوالنزاس در 

تولید  -پیوندد فرآیند تولید به وقوع می »سطح اقتصادی»درون مناسبات تولید. در 

اند از ترکیب کارگران،  ی تولید که متشکل شده کاالها بر مبنای مناسبات فنّی پنداشته

کجا از تحلیل پوالنزاس روایتی از  ابزارآالت و اشیای تولیدی و غیرکارگران. در هیچ

ای از مناسبات اجتماعی تلقی شده  یابیم که به عنوان مجموعه ی طبقاتی نمی مبارزه

داری شکل دهند. مناسبات اجتماعی  ی سرمایه ها به جامعه از خالل آن باشند که افراد

حقوقی/قضایی برساخته -ی سیاسی حوزه« خودآیینی نسبی»به لحاظ سیاسی در 

 .شوند می

هایشان تا قابلیت  ند و پوالنزاس )که تفاوتب های قابل توجه میان میلی به رغم تفاوت

ها مشترک بود. هر دو از مناسبات فنّی  آنی آغاز  یابد(، نقطه ها گسترش می درک آن

اجتماعی توزیع،  (ها مناسبات )طبقاتی ی تولید آغازیدند که در آن شده پنداشته

ها در جهت تبیین دگرگونی در  شدند. در نتیجه، هر دوی آن مالکیت و تملک ایجاد می

از ارتباط ها  های تحلیلی خود با مشکل مواجه بودند. از این رو، هر دوی آن چهارچوب

و یک کتاب  ندب میلیدادن بحث خود در مورد فاشیسم )بخشی مختصر در کتاب 

داری جهانی ناکام ماندند؛ هیچ کدام  کامل اثر پوالنزاس( به بحران جنگ درونی سرمایه

ی طبقاتی تحت لوای هیتلر یا موسولینی را مورد بررسی قرار  از آن دو اَشکال مبارزه
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های مشابهی از  مباحث شایان توجه میان خود، تحلیل ندادند. هر دو، با وجود

ها به  ارائه دادند، امری که هر دو نفر آن« های ایدئولوژیک سازوبرگ»ایدئولوژی و 

هایی  هایی دروناً منسجم و نامتناقض معرفی کردند و یقیناً نه به عنوان ایده ی ایده مثابه

 .شوند زی میی میان طبقات ساخته و بازسا که در فرآیند مبارزه

قابل توجهی « نقصان» ندب میلیگیری از واژگان آلتوسری، هم پوالنزاس و هم  با وام

دهند که ریشه در مناسبات تولید  ی طبقاتی ارائه نمی دارند. هیچ یک روایتی از مبارزه

زدا از مناسبات  بخش و سازمان ی اصلی سازمان داری به عنوان زنجیره اجتماعی سرمایه

ی  ها مبارزه داری دارد. بنابراین در تحلیل هیچ کدام از آن ی سرمایه جامعه اجتماعی در

در این معنای حیاتی، چهارچوب تحلیلی هر  .کند واقعی کارگران نقش بارزی ایفا نمی

 .است  دو نویسنده همواره برای تفسیر سیاسی رفرمیستی گشوده بوده

شد.  رد هر دو نویسنده خودداری میبا این وجود، تا همین اواخر از قضاوت نهایی در مو

اند و  ها اکنون به لحاظ سیاسی تقریباً به طور مستقیم سقوط کرده اما هر دوی آن

کتاب اخیر  ندب میلیاند.  های سیاسی صریحاً رفرمیستی انتشار داده هایی با برنامه کتاب

رد. درسی ب خود مارکسیسم و سیاست را با تأمالتی در باب رسوایی شیلی به پایان می

ای مشابه  گیرد، در اساس این است که باید تجربه که او از سرنگونی رژیم آلنده می

ها حضور  ی بعدی باید گروهی از سوسیالیست تکرار شود؛ تنها با این تفاوت که مرتبه

داشته باشند که به دولت رفرمیستی ضرورت تعمیق فرآیند دگرگونی اجتماعی در 

د. بنابراین انقالبی اجتماعی بدون طوفان و تنش یک انقالب دفاع از خود را گوشزد کنن

 (2)آید. واقعی به دست نمی

اکنون نیکوس پوالنزاس کتاب دولت، قدرت، سوسیالیسم را منتشر کرده که عنوان آن 

اش  در تمام وجوه اساسی« ندب میلی -ی معروف پوالنزاس مباحثه»دارد که  بیان می

ها با یکدیگر موافقت سیاسی مبنایی دارند. هر دو  آن پایان یافته است. زیرا هر دوی
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تا جایی که این  -دانند کنونی می« یورو کمونیستی»در گرایش « گرایانی چپ»خود را 

اصطالحی معنادار است. هر دو آشکارا مخالفت خود را با مارکسیسم که همراه با 

ی کارگر صورت  هی کارگر باید توسط خود طبق رهایی طبقه»کند که  مارکس بیان می

 .اند اعالم کرده« پذیرد

 

هایپیشنهادیپوالنزاسطرح

گوید که گذار به سوسیالیسم باید در دو سطح پیش رود. از یک سو، نظام  پوالنزاس می

ناپذیر  ها باشد و هم به عنوان بخش جدایی ی چپ پارلمانی هم باید مورد استفاده

به صورت موازی، شوراهای کارگری سیاست سوسیالیستی حفظ شود. از دیگر سو، و 

سامان یافته بر مبنای اصل دموکراسی مستقیم باید « خودمدیریتی»های  یا مجموعه

راهی دموکراتیک به سوی سوسیالیسم است، »گسترش یابند. مسئله بر سر یافتن 

 :شود ، که چنین عنوان می«یعنی سوسیالیسمی دموکراتیک

لت را دگرگون کرد به شکلی که بسط و چگونه ممکن است به نحوی رادیکال دو"

های سیاسی و نهادهای دموکراسی نمایندگی )که جزء دستاوردهای  تعمیق آزادی

های مردم بودند( با گسترش اَشکال دموکراسی مستقیم و رشد سریع  توده

 (11) های خودمدیریتی در هم آمیزند؟ مجموعه

سی نمایندگی تغییریافته با در هم آمیختن یک دموکرا»ی  مسئله« ی بنیادی مسئله»

سوسیالیسم دموکراتیک  (11)است.« دموکراسی مستقیم همراه با مشارکت مردم عادی

در سطح ملی، دولت مرکزی باید بر مبنایی پارلمانی سازمان  (18)تنها نوع ممکن است.

کند که این دولت مرکزی شامل  اش با هانری وبر تصریح می یابد. پوالنزاس در مصاحبه

را انتخاب کرده  آن  ی است که حق رأی عمومی در انتخابات همراه با رأی مخفیدولت

 (13) برای نمایندگان مجلس و فاقد حق فرخواندن نمایندگان« حکمی اجباری»بدون 

های محلی  . عالوه بر این نظام ملی، باید مجموعه(14) و مدافع حقوق احزاب بورژوایی
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ود داشته باشند؛ یعنی با حق فراخواندن وج« دموکراسی مستقیم»مبتنی بر اصول 

نمایندگان و تفویض اختیار به آنان و غیره. دموکراسی نمایندگی ملی و پارلمانی به 

زیستند و به  ها و غیره: این دو شکل هم ی شوراهای کارگری مبتنی بر کارخانه  عالوه

تواند در  میکند که ن اند، به نحوی که پوالنزاس اعتراف می بندی شده یکدیگر مفصل

 -ها را مشخص کند: پاسخ به چنین سواالتی همچنان حاصل نشده این مرحله دقیقاً آن

نه حتی به عنوان الگویی که به لحاظ نظری در برخی متون مقدس یا غیره تضمین 

 .شدند

ی  پوشی کامل از ایده کند، این ایده شامل چشم گونه که پوالنزاس تبیین می همان

شود که مارکس در  و جایگزین کردن آن با نوعی از دولت مینابودی دولت موجود 

 :کمون پاریس از مقام آن تجلیل کرد

ی دستگاه دولت در مسیر دموکراتیک به سمت  جانبه دگرگونی همه»عبارت  ..."

دارد که دیگر جایی برای آنچه در گذشته نابودی یا تخریب آن -بیان می« سوسیالیسم

ی  دارد. با این حال، واقعیت مسلّم این است که واژهگرفت، وجود ن دستگاه نام می

گرفت، در نهایت منجر به  نابودی، که مارکس نیز برای اهدافی شاخص به کارش می

ی تاریخی مشخص شد: یعنی، از ریشه کندن هر نوع دموکراسی  انتخاب یک پدیده

با مردم کامالً به نفع دموکراسی مستقیم همراه « رسمیِ»های  نمایندگی یا آزادی

گیری کرد... صحبت از  های حقیقی. الزم است که موضع اصطالح آن آزادی-عادی و به

تواند چیزی بیش از یک ترفند زبانی صرف باشد.  نابودی یا ویرانی سازوبرگ دولت نمی

شود، تداوم و پیوستگی راستین  های مختلف حفظ می-چیزی که در تمام دگرگونی

نه به عنوان بقایایی شوم که باید تا جایی که  -تنهادهای دموکراسی نمایندگی اس

ی شرایط ضروری سوسیالیسم  ها مسامحه شود، بلکه به منزله ضرورت دارد با آن

 (19) دموکراتیک.
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در کار پوالنزاس نیست: مارکس که « دیکتاتوری پرولتاریا»چنین هیچ صحبتی از  هم

در باب استراتژی کاربردی بهره  ای این اصطالح را به کار برد، از آن به عنوان انگاره

کند. این  ی یک تابلوی راهنما ایفای نقش می گرفت که در بهترین حالت به منزله

اصطالح به ماهیت طبقاتی دولت و لزوم دگرگونی آن در گذار به سوسیالیسم و فرآیند 

 (18)رها شدن از شرّ دولت اشاره دارد.

ی پوالنزاس را مبهم  فقط برنامه« تاریادیکتاتوری پرول»ی مداوم از اصطالح  استفاده

مبنی بر  [حزب کمونیست فرانسه] PCF کند: از این رو وی حامی تصمیم می

 .ست«دیکتاتوری پرولتاریا»ی  پوشی از ایده چشم

 

ی  است که خواهان حفظ ایده PCF بدین ترتیب، پوالنزاس منتقد کسانی در

وی  (.ین بالیبار )کسانی چون اتیی حزب هستند  در برنامه "دیکتاتوری پرولتاریا"

از نوع « ای اندیشانه-های جزم ابتذال»کند که چنین افرادی تمایل به بیان  عنوان می

ی سیاسی نوعی از  هر دولتی یک دولت طبقاتی است؛ تمام سلطه»... پیش رو دارند: 

 (12)«داری دولتی متعلق به بورژوازی است. دیکتاتوری طبقاتی است؛ دولت سرمایه

گاهی اوقات بدون « اندیشانه های جزم ابتذال»شک صحیح است که این  بی

اند. اما  ها به زبان رانده شده اندیشی، با نقادی، و عاری از عمیق شدن در معنای آن ژرف

اندازد؟ )بیش از هر چیز، بخش بهتری از کتاب  ها را از اعتبار می آیا این موضوع آن

ه است.( پوالنزاس بحث خود در مورد این ها شد پوالنزاس وقف توضیح صحت آن

ی  چنین تحلیلی ناتوان از پیشبرد تحقیقات ولو به اندازه»را با بیان اینکه « ها ابتذال»

تواند به فهم ما از  گوید که این نمی دهد و می یک سرسوزن است، ادامه می

های  رگونیهای انضمامی کمکی کند، زیرا توانایی تبیین اَشکال گوناگون و دگ موقعیت»
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سازی  دارد که این نوع از ساده او بیان می (16)«داری را ندارد. تاریخی دولت سرمایه

 .منجر به فجایع استالینیسم در برابر فاشیسم شد

ارجاع  "فاجعه در برابر فاشیسم"باید اشاره کرد که پوالنزاس تنها به یک نوع از 

انگیز حزب  های رقت تیککه حامی تاک« فاشیسم اجتماعی»دهد: یعنی تحلیل  می

را « فاشیسم اجتماعی»ی  کمونیست آلمان در مواجهه با هیتلر بود. اما آیا آموزه

های  که در باال ذکرشان رفت، نسبت داد؟ نه، بدون میانجی« هایی ابتذال»توان به  می

توان چنین کاری کرد. یکی اینکه تروتسکی هرگز به صحت این  سیاسی نمی

شک نکرد، با این حال تحلیلش از برآمدن هیتلر و « دیشانهان های جزم ابتذال»

ها همچنان باید بهبود  ای متحد به منظور شکست نازی پیشنهادهایش برای جبهه

اندیشانه بود که کمینترن  های جزم به فراموشی سپردن این ابتذال»یابند، عالوه بر این، 

کند( واداشت تا به  کوت میمورد آن س در پوالنزاس که)  ی مردمی را در دوران جبهه

پای دولت بالن در فرانسه بیفتد و راهبردی را در اسپانیا پیش بگیرد که ژنرال فرانکو 

ی آن دستاوردهای زیادی کسب کند. پوالنزاس با این حال به دشواری  بتواند به واسطه

یری ی مردمی را مورد انتقاد قرار دهد: پیشنهادهای او در جهت از سرگ تواند جبهه می

 .ی همان تجربه است دوباره

شدند، فاجعه به بار  قصدم این است که بگویم اگر پیشنهادهای پوالنزاس دنبال می

هایی  ی کارگر را درگیر تکرار کل مجموعه شکست آوردند. پیشنهادهای او طبقه می

ی او  محورانه های برنامه کرد که پیشاپیش در قرن بیستم تجربه شده بودند. گفته می

آوری پوالنزاس به دلیل همان  اند. استدالل ی از عدول صریح وی از مارکسیسمحاک

 .ها بسیار ضعیف است گفته

 

 



پوالنزاس،بارکرچرونی،بند،کارنوی،کولتی،میلی

 182 

سازد؟آیاقدرتکارگران،استالینیسمراضروریمی
 -کند که تلقی کالسیک مارکسیستی از انقالب سوسیالیستی پوالنزاس عنوان می

درنگ  بی -وکراسی مستقیم کارگراننابودی دستگاه موجود دولت و جایگزینی آن با دم

شود. تمامی دهشت استالینیسم، که  یا همان استالینیسم می« محوری دولت»منجر به 

اند، ریشه در شکلی داشت که  احزاب کمونیستی هم اکنون نسبت به آن حساس شده

ها و سایر  انقالب روسیه به وقوع پیوست. البته این موضوعی است که نقل دهان لیبرال

انگیز رزا لوکزامبورگ را  هاست، بنابراین پوالنزاس اقتدار ظاهراً شگفت سوسیالیست ضدّ

ای نوشت که  ، رزا، سوسیالیست انقالبی پرشور آلمانی، جزوه1612خواند. در  فرا می

ها را در میان سایر چیزها به خاطر انحالل مجلس موسسان نقد  شدیداً بلشویک

 .کرد می

های انضمامی در باب  ف زیادی برای گفتن در جهت دادهبا این وجود، پوالنزاس حر

ی مورد بحث ندارد. و با مسائل چندانی مستقیماً مواجهه ندارد. آیا نقد  مسئله

ترین نامزدهای  ها، که فعال ها درست بود؟ چرا بلشویک لوکزامبورگ از بلشویک

 بود؟مجلسس موسسان بودند، آن را با زور منحل کردند؟ آیا کارشان اشتباه 

های لوکزامبورگ، پوالنزاس ناتوان از اشاره به  ی نخست یعنی نقادی در باب مسئله

، (81) ی برخی از مورخان ی مرتبط است. نخست اینکه بنا به گفته چندین نکته

ها را پس گرفت. البته باید اشاره  لوکزامبورگ بعدها نقد مشخص خود از بلشویک

در  .قیقاً با همین مسئله در آلمان مواجه شدداشت که در سال انقالب روسیه، رزا د

کائوتسکی دقیقاً همان نوع  (USPD) مستقل دموکرات سوسیال حزب  آلمان

هاست: پیش به سوی یک مجلس  پیشنهاداتی را مطرح کرد که پوالنزاس هوادار آن

ی شوراها. رزا لوکزامبورگ یقیناً در مخالفتش با این ایده عزمی راسخ  ملی به عالوه

دهد که البته جای تعجب ندارد.  شت. پوالنزاس ارجاعی به نظر رزا در این مورد نمیدا
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هر کس که مدافع مجلس ملی است، آگاهانه یا ناآگاهانه انقالب را به سطح تاریخی 

دهد: پوالنزاس عامل پنهان بورژوازی یا عامل ناآگاه خرده  انقالب بورژوایی تنزل می

 (81)بورژوازی است.

 

 :خوانیم لوکزامبورگ چنین می مجدداً از

های انقالب از وظایفش  کند. روش های آن پیروی می مسیر انقالب به وضوح از غایت"

های کارگر و شوراهای سربازان و  کنند. تمام قدرت در دستان توده روی می دنباله

نما  ی قطب گشاست... هر کنش و قدمی باید همانند نقطه-کارگران است. این اصلی ره

سوسیالیسم "مجلس ملی، بیش از آنکه ضمانت » (88) "مین مسیر باشد.در ه

 (83)«ی کارگر برخاست. باشد، سنگ بنای ضدّ انقالب بود که علیه طبقه "دموکراتیک

اش هرگز باور به حفظ نیروهای پارلمانی  بنابراین، لوکزامبورگ در کردار شخصی

را از دست داد؟ صرف نظر از  (1618نداشت. آیا او به ناگهان تعهدش به دموکراسی )

این: موضع رزا مستقیماً ناشی از تعهد عمیق او به دموکراسی و باورش نسبت به این 

ی کارگر و قدرت مستقیم قرار بگیرد. اگر قرار  چیز نباید میان طبقه امر بود که هیچ

گ را انجام دهیم، به نظر پوالنزاس لوکزامبور« مراجع»باشد بازی نقل قول آوردن از 

ها تصمیم به انحالل مجلس  آوری. چرا بلشویک قول مورد ظعیفی است برای نقل

مطمئناً برای تشکیل مجلس موسسان مبارزه  1618ها در خالل  موسسان گرفتند؟ آن

تواند  کردند. در واقع، استداللشان این بود که تنها یک نظام قدرتمند شورایی می

رسد که پیش از انقالب اکتبر نزاعی  نمی مجلس موسسان را تضمین کند. البته به نظر

میان شورها و مجلس به وقوع پیوسته باشد. این به خودی خود امر چندان 

ی  دهی مجدد به نظریه ها درگیر فرآیند شکل انگیزی نیست: بلشویک شگفت

ها وارد انقالبی شدند که باور داشتند  ها، آن مارکسیستی در عمل بودند. فارغ از این
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ورژوایی خواهد بود: پیش از ماه فوریه، تنها تروتسکی، غیربلشویک منزوی، انقالبی ب

 .اندیشید ی انقالب مداوم خود، به نحو دیگری می بود که با نظریه

قیام اکتبر تماماً این تصویر را دگرگون کرد. لنین جزء نخستین کسانی بود که این را 

سال  18افزایش سن رأی به  فهمید، و خواستار تأخیر در انتخابات مجلس موسسان و

شد. طبق معمول، لنین نتوانست اکثریت را با طرح خود همراه سازد و انتخابات برگزار 

ها شد،  صاحب اکثریت رأی (SR) شد. به طور کلی، حزب انقالبیون سوسیالیست

ی رأی دهندگان از مراکز  ها مستقیماً متناسب با فاصله ی قوت رأی آن هرچند نقطه

. پیروزی این حزب در بهترین حالت به طرز مشکوکی دموکراتیک بود: در انقالب بود

زمان انقالب، حزب انقالبیون سوسیالیست دچار انشعاب شد به طوری که گرایش چپ 

های  این حزب طرفدار انقالب و گرایش راست مخالف آن بود، با این حال فهرست

دهندگان -ص نبود که رأیارائه داد. بدین ترتیب، مشخ« متحد»انتخاباتی را حزب 

 .حقیقتاً به چه چیزی رأی دادند

ها خواستار تصویب تسخیر شورایی قدرت، حکم  در روز گشایش مجلس، بلشویک

ها ، حکم خروج سریع روسیه از جنگ جهانی اول ،  نابودی مالکیت خصوصی بر زمین

رأی  139 رأی مخالف در برابر 838کنترل کارگران بر تولید و غیره شدند. مجلس با 

موافق طرح پیشنهادی را رد کرد و در همان روز مجلس از هم پاشید. مجلس 

یی دامن زد  موسسان تبدیل به مرکز اصلی برای ضدّ انقالب شد، زیرا به جنگ داخلی

که ظرف چند ماه شروع شد. انحالل مجلس موسسان هرگز جنایتی علیه انقالب 

با دو مرکز سیاسی ملی رقیب « رت دوگانهقد»این اقدام از ظهور مجدد وضعیت  :نبوده

 .های متقابلی داشتند، جلوگیری نمود که هر کدام اهداف و روش

طور که پوالنزاس  گفتن اینکه همین رویداد بود که منجر به استالینیسم گشت، )همان

کند مبنی بر اینکه پیشاپیش  ی چه باید کرد لنین را تکرار می اراجیف قدیمی درباره
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ترین قضاوت تاریخی و مشتی فرمالیسم محض  استالینیسم دارد(، تخیلیحکایت از 

است. تراژدی انحطاط انقالب روسیه بیش از هر چیز ناشی از فقدان توانایی طبقه 

های وحشتناک  کارگر برای حکمرانی مستقیم، تحت تأثیر انزوای انقالب و مشقت

ی  شوراها، قلب تپنده .بودزدایی ، قحطی، فروپاشی تولید و غیره  جنگ داخلی، شهری

سازی برای مشکالت کارگران روسیه سر باز زدند. بگذارید تأکید کنیم  انقالب، از چاره

های بوروکراتیک هر حزب یا رهبری ضدّ  که این کار را نخست نه از خالل دستکاری

 (89)دموکراتیکی، بلکه تحت فشار وحشتناک شرایط بود که انجام دادند.

 

 "ندگیدموکراسینمای"

یا « دموکراسی نمایندگی»خط دوم استدالل پوالنزاس تأکید او بر این است که 

های سیاسی است. بدین ترتیب، این خط  پارلمانتاریسم، ضامن اصلی حفاظت از آزادی

ی خود به نظر  استراتژیک دفاعی علیه اقتدارگرایی دولتی است. پوالنزاس در مصاحبه

 :دهد ت بوبیو، ارجاع میسوسیال دموکرات ایتالیایی، نوبر

یی مثل تکثر  ها اگر خواهان حفظ آزادی»گفت:  بوبیو یک نکته را روشن کرد. او می"

دانم این است که در سرتاسر تاریخ این  ی آنچه می بیان و غیره هستیم، آنگاه همه

یقیناً او حرف خود را به شکلی سوسیال « اند. ها همراه با شکلی از پارلمان بوده آزادی

موکرات بیان کرد. اما با این حال، شک دارم که جوهری از حقیقت در آن نباشد و د

های سیاسی رسمی مستلزم حفظ اَشکال نهادی قدرت  همچنین حفظ آزادی

ها دگرگون خواهند شد: مسئله بر سر  دموکراسی نمایندگی نباشد. به وضوح آن آزادی

 (88)نون وجود دارد.حفظ پارلمان بورژوایی و غیره نیست، آن گونه که اک

فراتر از « دموکراسی نمایندگی»پوالنزاس حرف چندانی به عنوان استدالل در راستای 

« ها دستاوردهای توده»های سیاسی  این گفته که هر دو شکل حکومت و سایر آزادی
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گیری کنیم که  ردهسازی خُ توانیم در مورد این ساده بودند، در چنته ندارد. هرچند می

شوند، اما تاریخاً نیازی  داری صاحب حقوق مدنی و سیاسی می ت سرمایهکارگران تح

ها ادامه  ها به دفاع از آن حقوق در برابر حمالت راست به مخالفت نداریم. مارکسیست

ها  دهند. از سوی دیگر، ما نیز در مورد گستره یا ماهیت این حقوق و آزادی می

صلت محدود و بسیار مبهم کنیم. به طور مشخص ما باید خ نمایی نمی بزرگ

موجود در دموکراسی نمایندگی را بازشناسی کنیم. )به واقع، پوالنزاس « دستاوردهای»

اش یعنی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و نیز در آخرین  در هر دو کتاب ابتدایی

دهد: وی انبوهی از مطالب را برای  ی زیادی نشان می ها نسبت به کل موضوع عالقه آن

دهد.( اجازه دهید  کومت پارلمانی به عنوان دموکراسی ساختگی ارائه میتقبیح ح

نام « دموکراسی بورژوایی»های اصلی در باب آنچه به درستی  چندی از محدودیت

 .گرفته را به یاد آوریم

های کاپیتالیستی از حق رأی در انتخابات محلی و پارلمانی  کارگران در دموکراسی

بنابراین هر  (82)کنند. را از خالل رأی مخفی اِعمال می ها این حق برخوردارند. آن

ی یک فرد در  دهنده قدرت مستقل خود را از هر گروه یا اجتماعی به مثابه رأی

و « شهروند»وار میان  ی ذره گیرد. این رابطه وارش با دولت به کار می ی ذره رابطه

بود و در  1241ی  دهه داری از اوایل دولت، موضوع اصلی نقد مارکس از دولت سرمایه

گیری انفرادی موضوع بحث  رأی 86های پوالنزاس نیز ادامه یافته است. واقع در نوشته

گیری کامالً فردی است. انقالبیون همواره  ها نیست. این نوع رأی عمومی یا گردهمایی

های مخفی  گیری تر از رأی ای دموکراتیک های توده اند که گردهمایی استدالل کرده

تری از استدالل سیاسی را، بیش از آنچه یک  کارگیری انواع گسترده ، زیرا بههستند

توان  ای می دارد. در یک گردهمایی توده ی مجزا بتواند اِعمال کند، روا می دهنده رأی

توان  ها را رد کرد. در این نوع گردهمایی، می مسائل را به بحث گذاشت و استدالل
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های پیشنهادی و بنابراین  ایت از عملی شدن طرحبرآوردها را از دل سطح عمومی حم

گیری  آمیز بودن آن کنش استنتاج کرد. چنین چیزی در رأی از احتمال موفقیت

 .پذیر نیست مخفی امکان

 "نمایندگان"دهندگان کنترل راستینی بر  نماتری، رأی دوم، و به نحو انگشت

دهندگان وجود  ری برای رأیشان ندارند. هیچ حق فراخواندن تأثیرگذار و اختیا منتخب

ی  دهندگان نمایندگان را به مثابه-ندارد تا بر نمایندگان اِعمال کنند و غیره. رأی

ها ندارند.  کنند و بدین نحو هیچ کنترلی بر آن دهندگانی منفرد انتخاب می رأی

ناشی از انتخاب شدن، از « مزایای»ی کاملی از  ی گستره ی منتخب به واسطه نماینده

شود. نماینده زمانی که انتخاب شد دیگر  دهندگان محافظت می ل توسط رأیکنتر

کار،  کند. در اواخر قرن هجدهم، ادموند برک محافظه کس را نمی نمایندگی هیچ

دهندگان به او را بسیار خوب توصیف کرد زمانی که  ی میان نماینده و رأی رابطه

رأی دهند و وارد پارلمان شود، دهندگان بریستولی گفت که اگر به او  خطاب به رأی

ها  کند، بلکه نمایندگی ملت را در برابر آن نمی« در برابر ملت»ها را  نمایندگی آن

ی  کند. اخیرتر، هارولد ویلسن ظاهراً همین ایده را با تعریف دموکراسی به مثابه می

از این با تأکید بر حکومت، بیان کرد.  -ی مردم حکومت مردم، برای مردم و به واسطه»

مندی از آزادی و قدرت سیاسی تنها در چند ثانیه، آن هم  رو، در نظام پارلمانی، بهره

ای را میان  خواهد گزینه دهنده می پذیر است که از رأی بار، امکان هر چند سال یک

انتخاب  سواد، بی  فردی همانند برگه یک در زدن عالمت با -پارلمانی  نانمایندگان

 .کند

دهندگان  گذاری است که توسط رأی تیب تنها پارلمان یا مجلس قانونسوم، به هر تر

ی دستگاه  شود. ما هیچ کنترلی بر بخش باقیمانده قدرت و ناشناس انتخاب می بی

-ی ابزارهای قانونی کنیم: اگر ما نفوذی در آنجا بیابیم، آن به واسطه دولت اِعمال نمی
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های متفاوتی از شورش گرفته تا  اهرمموجود در قانون اساسی نیست، بلکه به میانجی 

خدمتکاران »ی قضاییه، پلیس یا کسانی را که به شوخی  دهی است. ما ارتش، قوه رشوه

ها  کنیم. همچنین هیچ ابزار کنترل تأثیرگذاری بر آن اند، انتخاب نمی نام گرفته« مدنی

کارهای درونی ها در بگیرد، در اغلب موارد سازو هایی علیه آن نداریم. اگر هم شکایت

ی توجیهات خاص خود دارند. حتی برای شخص مجلس یا پارلمان  خود را برای ارائه

های دولتی اِعمال کند. بخش  نیز استثنایی است که کنترلی حقیقی بر بوروکراسی

ها حمایتش  ها و سایر باج آن دم و دستگاه عظیم که ما با مالیت -غیرانتخابی دولت

ی انواع کاملی از  کند، به واسطه مان می کنترل  ی روزمرهکنیم و بارها در زندگ می

)باید اشاره کرد « کنندگان اهانت»ابزارهای نهادی، از جمله قوانین مربوط به برخورد با 

اش کرد، نیست(،  که بتوان علیه قضات اقامه« اهانت به مردم»که خبری از اتهام 

ی اجتماعی نیز  مزایای بیمه اش حتی به قوانین مربوط به اختفای رسمی )که گستره

رسد(، انتصاب بوروکراتیک و غیره، مصون از کنترل مردمی است. حتی نمایندگان  می

 .اند محروم  های مرتبط با بوروکراسی های اعظم خدمه و فعالیت نیز از مداقه در بخش

ر گذاری سروکار دارد، با قوانین کلی تا موارد خاص. )د چهارم، مجلس اساساً با قانون

اند،  گونه که شنوندگان رادیویی به تازگی در بریتانیا کشف کرده غیر این صورت، همان

کنند، تنها  هایی که بعدازظهرها بگو بگو می ای مدرسه مجلس عمدتاً همانند بچه

تر است،  کند.( با این حال، کار دولت مدرن بارها درگیرانه سروصدا و همهمه ایجاد می

عموماً قابل اجرا بلکه با موارد خاص، با جزئیات قراردادها میان  ها و قوانین نه با تعمیم

ها نه  ها، با موارد اداری خاص و به همین ترتیب. پارلمان ها و شرکت خانه وزارت

صالحیت و نه اختیار سروکار داشتن با چنین مسائلی را دارند. از این رو، کل 

ش به تمرکز قدرت و سرمایه ی گرای این است که به واسطه« دولت قانونی»چهارچوب 

علم سیاسی ارتدوکس این تحول را با آثاری  (31)به نحوی مترقیانه تضعیف شود.
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و غیره نشان داده است. « افول پارلمان»، «ی گروه فشار نظریه»فزاینده در باب 

های  کس نبوده، کمتر و کمتر قدرت  ی هیچ پارلمان، که هرگز به طور مشخص نماینده

 .نماید کند و خود را در تصمیمات واقعی دخیل می عه را نمایندگی میحقیقی در جام

توان گفت که  رأی ثابت کرده که غیرواقعی بوده است. نمی« دستاورد»به بیان کوتاه، 

 .دفاع از حق رأی موجود، دفاعی عمده از اصل دموکراتیک است

ست که هر ا« شده دگرگون»البته پوالنزاس خواهان حفظ یک دموکراسی نمایندگی 

آن به طور کلی مبهم است. وی تأکید « دگرگونی»چند هم دروغ باشد اما چگونگی 

گیری مخفی، فقدان قدرت فراخواندن  کند که آنچه قرار نیست تغییر یابد، رأی  می

بدین ترتیب، هر کجا  (31)نمایندگان، فقدان اِعمال اختیار بر نمایندگان و غیره است.

سازی نیست. با این حال  مسلماً آن در مسیر دموکراتیکباشیم، « دگرگونی»در پی 

پرورد. رسالت اصلی  تر در سر می رفته هدفی عظیم هم پوالنزاس ادعا دارد که روی

حذف »ی  ایده (38) «انداز جهانی از حذف تدریجی دولت است. گشایش یک چشم»

ایر ای برجسته است که نخست مارکس و انگلس همراه با س ایده« تدریجی دولت

ها در باب نابودسازی دولت موجود، دیکتاتوری پرولتاریا و سایر چیزهایی که  ایده

خواهد از شرّشان خالص شود، بسطش دادند. این ایده در مارکس و  پوالنزاس می

ی کارگر،  انگلس اشاره به فرآیندی دارد که از طریق آن، اکثریت غالب یا همان طبقه

اند و تنها در همان  قیم خودشان ایجاد کردهقدرت دولتی جدیدی تحت کنترل مست

زمان است که ظرفیت گسترش الگویی نوین از مناسبات اجتماعی و کنترل بر شرایط 

ی کارگر هر چه کمتر و کمتر نیازمند خشونتی  زندگی وجود دارد به نحوی که طبقه

قناع در یافته برای مدیریت امور اجتماعی خود باشند. با حذف تدریجی دولت، ا سازمان

ی  شود. اما حفظ بدنه  ی اصلی جامعه می دهنده عوض اجبار تبدیل به اصل سازمان

پارلمانی که حتی مستقیماً تابع جامعه نیست، شرایط را برای تحقق این آرمان فراهم 
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شود و به عنوان ناقض حیات دموکراتیک و شکلی  ی پارلمانی سدّ راه می بدنه .کند نمی

یابد. در واقع، پوالنزاس راهی برای  کنترل مردم است، تجلی میاز حکومت که خارج از 

دهد: گفتن چنین چیزی به بیان پوالنزاس -ارائه نمی« حذف تدریجی دولت»

است. به کوتاه سخن، مسیر دموکراتیک پوالنزاس به سمت « ترفندی زبانی»

 (33) سوسیالیسم مبتنی بر حفظ شکلی غیردموکراتیک از حکومت است.

 

کارگرانخودحکمرانیحملهبه
استدالل پوالنزاس مظهر حمله به دموکراسی مستقیم و شوراهای کارگران به عنوان 

 .اند های او بسیار ضعیف شکلی از حکومت است. در اینجا نیز استدالل

ی  طبقه های جنبش تمام کنون تا اینکه: است  ی اول او صرفاً یک نااستدالل نکته

اند. البته که این حرف درست  پرولتاریا بوده، ناکام مانده کارگر که هدفشان دیکتاتوری

های گوناگون، هر جنبش  است: هیچ سوسیالیسمی در جهان وجود ندارد. به میانجی

ی کارگر تا کنون به عقب رانده شده است. این استدالل علیه  انقالبی مربوط به طبقه

یت در دفعات بعدی ها به منظور موفق ی تاریخی این شکست گیری از تجربه درس

 .شدگان را دلیلی کنیم در مقابله با شنا یاد نگرفتن چیزی بیش از این نیست که غرق

کند که دولت موجود برای پذیرش ظهور مرکزی رقیب در  دوم، پوالنزاس عنوان می

 :ی سرآغاز انقالب سوسیالیستی بسیار قدرتمند است به مثابه« قدرت دوگانه»وضعیت 

گونه که در فرانسه هست و آنگاه اَشکال متمرکزسازی  ه دولت را آناگر ماهیت دستگا»

قدرت مردمی را مدّ نظر قرار دهید، خوب واضح است که تصورتان در هم شکسته 

کنید که در وضع کنونی  خواهد شد پیش از آنکه دورخیز کند. شما مطمئناً تصور نمی

های موازی با دولت را  ت، قدرتبِهِتان اجازه خواهند داد که با هدف ایجاد یک ضدّ قدر
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متمرکزسازی کنید. این امر حتی پیش از آنکه شبح سوءظن به چنین سازمانی پدیدار 

 (34)گردد. شود، منتفی می

  گری کند: روش خودنقض در اینجا پوالنزاس بُعد تماماً جدیدی به دیالکتیک عرضه می

پوالنزاس به عنوان امری  اللاستد از حمایت در دولت.  خواستن هم با را خرما و خر یا

« راه دموکراتیک»قدر ضعیف که یقیناً مانعی بر سر  شود، آن اساساً ناچیز پدیدار می

است. با این حال به زعم مخالفان سوسیالیست پوالنزاس، دولت بسیار هم قدرتمند 

 !است

دار است. به رغم سایر موارد، چه کسی فکر  استدالل پوالنزاس به هر ترتیب خنده

در فرانسه )یا هر کجای دیگر( کارگران در حال تالش « در وضعیت کنونی»کند که  می

شرط چنین تحولی  برای متمرکزسازی قدرت شوراهای کارگری خود هستند؟ پیش

ای  ی انقالب در وضعیتی غیرانقالبی ایده تغییر یابد. ایده« وضع کنونی»این است که 

ی حاکم  افی درون سازوبرگ دولت و طبقهمعناست. هر وضعیت انقالبی مستلزم شک بی

موجود بوده است. وضعیت انقالبی بحران در دولت و فقدان تأثیرگذاری آن را با خود 

تواند رخ دهد: این بخشی از الفبای  دارد. بدون چنین بحرانی هیچ انقالبی نمی

و « قدرت دوگانه»مارکسیسم است. دقیقاً بحران در دولت است که ظهور وضعیت 

 .کند ان شکل جدیدی از استیالی قدرت دولتی را میسر میامک

ها در پی تفسیر گذار به سوسیالیسم از  پوالنزاس در عمل همانند تمام رفرمیست

داری امروزین را به  دارد که بهتر است دولت سرمایه است. او اظهار می "وضع کنونی"

 :عنوان دولتی در بحران یا دولت بحران درک کرد

های عینی جدیدی در رابطه با گذار دموکراتیک به  لتی برای چپ امکاناین بحران دو

کند. چندین نوع بحران سیاسی وجود دارند: بحران کنونی -سوسیالیسم عرضه می

این  .کند ای دقیقاً مرتبط با امکان گذاری دموکراتیک را تعیین می برای چپ عرصه
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ت، نه بحرانی ناشی از گرایش به بحران آنچه که با خود دارد نه بحران قدرت دوگانه اس

 (39)فاشیسم.

در اینجا دو عامل وجود دارند: نخست، اظهار نظری درست )اما مبتذل( مبنی بر اینکه 

ی  هایی انقالبی نیستند؛ دوم، این ایده نفسه بحران فی  گرایشات عمومی نسبت به بحران

است. منظور من از بحران پذیر  ن پوچ که گذار به سوسیالیسم بدون بحرانی انقالبی امکا

ای است  انقالبی نوعی رکود اقتصادی نیست، بلکه بحران در مناسبات طبقاتی از گونه

به آن اشاره کرد: وضعیتی در حال غلیان که در « کمونیسم جناح چپ»که لنین در 

شدگان نیز  ی حاکم ناتوان از حکمرانی به شکل گذشته است و سرکوب آن طبقه

پوالنزاس گاهی اوقات این وضعیت را . پذیرند قدیم را دیگر نمی ی حکمرانی به شیوه

توان به پای  را تنها می« چپ»گوید که انتخاب یک حکومت  دهد. وی می تشخیص می

های  توده»زمان بسیجی از  ه به طور همنوشت مگر اینک« ای سوسیال دموکرات تجربه»

وضع »به طور اساسی تواند  وجود داشته باشد. اینکه چنین وضعیتی می« مردم

ی کارگر، دولت، و تمام اَشکال حیات سیاسی دگرگون کند، به  را برای طبقه« موجود

 .دهد رسد که پوالنزاس را نجات می نظر می

کند که دموکراسی  عنوان می -ی روسیه در تناظر با استداللش درباره -سوم، پوالنزاس

های سیاسی و منکوب کردن  مستقیم کارگران منجر به استالینیسم، سرکوب آزادی

 :شود دگراندیشان می

دموکراسی مستقیم، که منظورم دموکراسی مستقیم تنها در معنای شورایی آن است، 

های رسمی و سیاسی بوده  همواره و در هر کجا توأم با سرکوب اکثریت احزاب و آزادی

 (38)است.

یز را بر مبنای چ همه»شود. اگر ما  مایه در کتاب پوالنزاس تکرار می همین بن

گیریم که دیر یا  می پیش در را مسیری  دموکراسی مستقیم مردم عادی قرار دهیم،
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گرایانه یا دیکتاتوری متخصصان  زود به صورت ناگزیر منتهی به استبداد دولت

این نابودی »؛ اگر شوراهای کارگران قدرت دولتی خود را شکل دهند، (32)شود می

شود، بلکه نوع  تقیم نیست که سرانجام پدیدار میدولت یا پیروزی دموکراسی مس

. باید گفت که پوالنزاس به جز ادعاهای (36)«جدیدی از دیکتاتوری اقتدارگراست

دهد که  گرایانه ارائه نمی ی نخبه مزه، هیچ استداللی در حمایت از این گزاره بی

 .ه کنیمتوانیم به دو چیز اشار ی کارگر ناممکن است. اما می خودحکمرانی طبقه

تعداد »نخست، پوالنزاس برخطاست. هیچ پیوندی میان شوراهای کارگران و ناپدیدی 

وجود ندارد )چین، کوبا و کامبوج ربطی به این موضوع ندارند زیرا « زیادی از احزاب

اند(. در کمون پاریس شمار زیادی از -شوراهای کارگری در آنجا هرگز وجود نداشته

نیز وجود  1639-8وضع در شوراهای کارگری اسپانیا در احزاب وجود داشتند؛ همین 

 .تکثری از احزاب بود 1659ی اصلی شوراهای کارگری مجارستان در  داشت؛ مطالبه

کند، تکثری از احزاب  دوم، آنچه حقیقتاً پوالنزاس در حمایت از آن استدالل می

درست است که اند.  «های سیاسی آزادی»بورژوایی است. این احزاب به زعم او ضامن 

 -تمایلی به فضای زیاد برای احزاب بورژوایی در شوراهای کارگری وجود نداشته

اند به آن  ها را ممنوع کرده هرچند این امر زیاد هم نبوده، زیرا شوراهای کارگران آن

های انقالبی احزاب بورژوایی در پی حقوق دموکراتیک در شوراها  خاطر که در وضعیت

هایند! مجلس موسسان به رغم سایر چیزها از  ن نابودی آننیستند، بلکه خواها

ی شوراهای  ی اصلی خانم تاچر که با کنگره بازشناسی قدرت شورایی سر باز زد و عالقه

ی کارگر فینچلی  تواند نمایندگی طبقه کارگران در بریتانیا مواجه شد، به دشواری می

 ...را به دست بگیرد

ی  رسد که ایده که پوالنزاس حتی به نظر نمیشاید ضروری است که اشاره کنیم 

کند  استفاده می« دژ»انقالب سوسیالیستی را دریافته باشد. او در چندین جا از تشبیه 
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ی نخست واجب  در وهله»دهد: به عنوان مثال،  که آن را به چپ انقالبی نسبت می

د، بنیان است که قدرت دولتی را در دست گرفت، و آنگاه، پس از آنکه دژ تسخیر ش

 (41)کل دستگاه دولت را نابود کرد و قدرت ثانویه )شوراها( را جایگزین آن نمود...

شود، سپس قدرتی دیگر به  در گام نخست تمام قدرت دولتی موجود تسخیر می»...

آخر چه کسی این  (41)«توان چنین دیدگاهی را پذیرفت نشیند. دیگر نمی جای آن می

ک خواب و خیال رفرمیستی است. این ایده که انقالب ؟ این ی«پذیرفته»انگاره را 

گیرد و سپس  سوسیالیستی نخست کنترل دستگاه دولت بورژوایی را به دست می

معناست. قدرت دولتی موجود تنها هدفی برای تخریب است، نه  کند، بی-نابودش می

 .«تسخیر»برای 

 

بههرترتیب،آیاپوالنزاسخواهانسوسیالیسماست؟
رفته  هم هایش روی وجه مشخص نیست که نیکوس پوالنزاس بر مبنای استداللبه هیچ 

به دو  هم سر پشت اش مصاحبه در او  تمایلی به اجتناب از سوسیالیسم نداشته باشد.

 :کند: نخست، و طبق معمول نکته اشاره می

ی اجتماعی،  بیمه -های آن ی سازوبرگ با شما موافقم: تمامیت دولت کنونی و همه

ی ساختار خود با قدرت بورژوازی مطابقت  به واسطه -مت، آموزش، مدیریت و غیرهسال

توانند درون دولت  می -یا حتی افراد مطیع -ها دارد. معتقد نیستم که توده

ها به عنوان ابزارهای  های قدرت خودآیین شوند. آن داری، صاحب موقعیت سرمایه

تر  تناقضات درونی دولت را مشخصکنند و  مقاومت و عوامل فرسایشی ایفای نقش می

 .سازند می

 :شویم ی شایان توجه مواجه می ا و سپس با گفته
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ای محصور در  نه صرفاً به معنای مبارزه [الزم است که درون دولت به مبارزه برخاست]

ای کامالً یکسان و واقع در قلمروی استراتژیک  های فیزیکی دولت، بلکه مبارزه محدوده

که به بیان دیگر، هدف آن جایگزینی دولت کارگران در عوض دولت  ای دولت. مبارزه

ای از اصالحات طراحی شده جهت غلبه بر یک دستگاه  بورژوایی از خالل مجموعه

ای که، اگر  دولت بورژوایی پس از دیگری و بنابراین کسب قدرت نیست، بلکه مبارزه

اقضات درونی دولت و انجام ی مقاومت است، که به منظور تعمیق تن خواهید، مبارزه می

 (48) دگرگونی ژرف دولت طراحی شده است.

 !به بیان کوتاه، هیچ تسخیر قدرتی در کار نیست

های اقتصادی دولت را نباید درهم  کند که دستگاه پوالنزاس در کتاب خود عنوان می

 :کوبید

چنین  :دای نباید منجر به نابودی حقیقی دستگاه اقتصادی شون تغییرات در هیچ نقطه

های بایکوت به نفع بورژوازی را افزایش  کند و طبیعتاً بخت تحولی دولت را فلج می

 (43) دهند. می

 !چقدر وحشتناک، ما ممکن است وزارت صنعت و تجارت یا دارایی را فلج کنیم

ی گذشته بیان کرده بود،  تواند به رغم واقعیت مسلمّی که در صفحه پوالنزاس می

)بله، همان دستگاه(، با یکپارچگی خود عاملی « تگاه اقتصادیدس»مبنی بر اینکه 

باید متذکر  .باز هم چنین استدالل کند« ماند اساسی برای بازتولید سرمایه باقی می

دهد که قدرت بایکوت را در اختیار داشته  شد که بورژوازی همچنان به خود اجازه می

محلی کارگران که کنترل ی شوراهای  باشد. آیا ممکن نیست این خطر به واسطه

گیرند، کاهش یابد؟ نه، این مورد هم  ها و غیره را به دست می ها و بانک کارخانه

 :پذیر نیست امکان
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نخستین  .مسیر دموکراتیک به سمت سوسیالیسم اشاره به فرآیندی بلند مدت دارد ...

دازی شود. اما نه بران ی انحصاری می ی آن شامل چالش با هژمونی سرمایه مرحله

 (44)ی مناسبات تولید. شتابان هسته

اندیشانه را داشته باشد که آخر چرا نه؟  ای که جرأت پرسیدن این سوال ساده خواننده

 :گیرد پاسخ می

های مشخص رود بدون آنکه خطر فروپاشی  تواند فراتر از محدودیت تغییر نمی

 45اقتصادی را به جان بپذیرد.

نشئت « فروپاشی اقتصادی»و بدون « وضع کنونی» بنابراین، گذار به سوسیالیسم از

گرایند! در برابر  برد که انقالبیون موجوداتی آرمان گیرد. و پوالنزاس گمان می می

پوالنزاس، ما باید واضح و روشن سخن بگوییم: گذار به سوسیالیسم، به سازماندهی 

« اشی اقتصادیفروپ»تواند بدون  ی کارگر نمی ی طبقه مجدد و کامل جامعه به واسطه

مسئله یقیناً بر سر  :است« فروپاشی اقتصادی»رخ دهد. انقالب سوسیالیستی شامل 

برآمدن از پس این فروپاشی است، به طوری که بازیابی اقتصادی بتواند بر مبنایی 

 :البته قضیه برای پوالنزاس چنین نیست (49)جدید بالفاصله آغاز شود.

ی ضدّ انحصاری، دولت همچنان باید  مرحله های موجود در بیش و فراتر از گسست

های  اقتصادی که تا حد مشخصی برای مدت -سازوکارهای اقتصاد را تضمین کند

 (48)دارنه خواهد ماند. مدید سرمایه

 

هایتاریخدرس
 .من گفتم که دموکراسی پارلمانی و شوراهای کارگران نهادهایی مغایر هستند

داند که  باید به یکدیگر متصل شوند، هرچند نمیها  کند که آن پوالنزاس عنوان می

های منفی را به منظور -تاریخ... برخی نمونه»کند که  چگونه. اما وی اظهار نظر می
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ها و بعضی اشتباهات را برای تأمل در موردشان، ثابت کرده است و این  اجتناب از آن

کالسیک و « ی منفی یک نمونه»اجازه دهید در باب  42«اهمیتی نیست. موضوع بی

دموکراسی پارلمانی و شوراهای کارگران کمی تأمل « امتزاج»موجود در « اشتباهات»

 .1638و  1639کنیم: مورد اسپانیا در 

، شورش فرانکو علیه جمهوری اسپانیا آغاز شد. در ابتدا، شورش در 1639در جوالی 

اهان اسحله از ی نیروهای مردمی که خو های زیادی از اسپانیا عمدتاً به وسیله بخش

ی  زمینه پس .کردند( شکست خورد حکومت جمهوری بودند )و اغلب مصادره هم می

ای آتشین بود. زنگ خطر  ها در سرتاسر اسپانیا گسترش مبارزات توده شورش ژنرال

به صدا در آورد. موجی  1639ی  ی مردمی در فوریه این مبارزات را انتخاب دولت جبهه

ها از زمین، شوراهای کارگران و دهقانان و  سلب مالکیتهای سراسری و  از اعتصاب

 .غیره به وجود آمده بودند

ویژه در  های بزرگ اسپانیا، به برابر شد. در بخش پس از ماه جوالی، این جنبش ده

کاتالونیا، آراگون و کاستیل، شوراهای کارگران و دهقانان، تولید و توزیع را سازماندهی 

نظامی  ها را در دست گرفتند، نیروهای شبه چک و دهکدهکردند، مدیریت شهرهای کو

خود را به وجود آوردند و غیره. در قلب جمهوری اسپانیا، حکومت پارلمانی بورژوایی به 

ای وجود داشت. اسپانیا پس از ماه جوالی نمایانگر وضعیت  شده شدت تضعیف

 .بود« قدرت دوگانه»کالسیک 

ه فرانکو، استالین بود. استالین خواهان منبع اصلی کمک نظامی به جمهوری علی

اتحادی دیپلماتیک و نظامی با طبقات حاکم فرانسه و بریتانیا در برابر هیتلر بود و به 

در  -ناپذیر با گسترش انقالب سوسیالیستی در اسپانیا مخالفت داشت نحوی سازش

فرانسه و های  تواند حکومت میان سایر موارد، استالین ترسی نداشت که این کار می

و به قیمتی  -بریتانیا را از خود گریزان کند. بنابراین در جهت حمایت از جمهوری
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های دموکراتیک بورژوایی  استالین تأکید کرد که انقالب باید درون محدودیت -گزاف

 .مهار شود

یکی از مبارزات ماندگار میان حکومت جمهوری  1638ی سال  دوران منتهی به میانه

شد، و شوراهای محلی  اً از مسکو تجهیز سالح و سازماندهی میمرکزی، که اساس

نظامی کارگران و غیره بود. جمهوری دموکراتیک بورژوایی  کارگران، نیروهای شبه

ها  ها و مبارزات کارگران و دهقانان و نیز مطالباتی که مظهر آن یابی مشخصاً با سازمان

ن، کنترل کارگران بر تولید و سازی مالکیت، سلب مالکیت از زمی بودند )اجتماعی

ی مبارزه نخست این بود که نیروهای موجود در بن  غیره( مغایرت داشت. نتیجه

ی اسپانیا دچار محدودیت شدند و آنگاه شوراهای کارگران به سبب نبردهایی  جامعه

، در 1638جانکاه و اقدامات پلیس و غیره نابود شدند: این اتفاقات در اوایل ماه می 

 .نا و کمی بعدتر در آراگون روی دادندبارسلو

آنچه کل این تراژدی حکایت از آن دارد، مغایرت مشخص میان حفظ حکومت 

ی کارگر محلی  پارلمانی بورژوایی، و حتی شوراهای محلی کارگران و نیز اقدامات طبقه

ی حکومت  های ناچیز تجویز شده به واسطه و مستقل بود که فراتر از محدودیت

ای اساسی داشت کسانی بودند که  نهاد. آنچه برای تراژدی اسپانیا جنبه می مرکزی گام

که مخالف  -ها بیش از همه آنارشیست -کردند شوراهای کارگران را هدایت می

متمرکزسازی شوراهای کارگران بودند و بدین واسطه فضایی تهی در قلب حیات 

الب و حزب کمونیست بود و از های ضدّ انق-اسپانیا باقی گذاشتند که مملوء از لیبرال

در آن مبارزه،  .بردند-ی کارگر بهره می آن فضا برای سازماندهی و استفاده علیه طبقه

 .تنها یک پیروز وجود داشت و آن ژنرال فرانکو بود

هر کجا این موضوع مطرح شده، دموکراسی پارلمانی نشان داده که ناسازگار با اَشکال 

رار است یک شکل حکومت حفظ شود، شکل دیگر باید شوراهای کارگران است. اگر ق
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ی مردمی، حزب  ، به منظور نجات حکومت جبهه1639ی  نابود شود. در فرانسه

ای کرد. در پایان جنگ، در فرانسه و ایتالیا،  کمونیست اعالم جنبش اعتصاب توده

در ی خلع سالح مقاومت، نجات دادند.  احزاب کمونیست نظام پارلمانی را به واسطه

شیلی، حفظ حکومت وحدت مردمی آلنده از خالل حمالت به جنبش کارگران، هم به 

سازی و محدود کردن آن، به دست  صورت مستقیم و هم به کمک روش بوروکراتیک

 .اند آمد. نتایج به کرات فجایعی شناخته شده

و های کامالً تضمینی  گذارد بلکه فرمول پیش نمی« جدیدی»پوالنزاس هیچ استراتژی 

این  .دهد ی کارگر را پیشنهاد می ی قدیمی و مطمئن برای شکست طبقه آزمون شده

ای کارگری  هاست که تأکید کنند که یک جنبش توده ی مارکسیست وظیفه

ی متمرکزسازی قدرت  ی فرآیند انقالب سوسیالیستی نیست، و به وسیله کننده تکمیل

جود بر سر راه متمرکزسازی قدرت خود در نهادهایی جدید و با نابودی تمام موانع مو

کند. امری حیاتی  خود در شوراهای کارگری تنها مقدمات سرنگونی خود را فراهم می

هایی برای قدرت کارگران قائل  های کسانی چون پوالنزاس که محدودیت است که ایده

 .شوند، به شدت و تا جای ممکن کوبیده شوند  می

پوالنزاس کتاب خود  .که باید با او در بیفتیمبا این حال، این شخص پوالنزاس نیست 

به پایان « مسیر دموکراتیک»موجود در « خطرات»را با خواب و خیالی محزون در باب 

 :برد می

هایی باشیم که  عام ها و قتل توانیم عنوان یا سرفصل کمپ در بدترین حالت، می ...

ف این است: اگر حساب تکلیفشان به عنوان قربانی روشن است. اما پاسخم به این حر

تر است که سایر مردم را تنها برای اینکه  مخاطرات را بکنیم، به هر ترتیب خواستنی

ی امنیت عمومی یا نوعی دیکتاتوری پرولتاریا بیابیم،  نهایتاً خود را زیر تیغ کمیته

عام کنیم. تنها یک راه برای اجتناب از مخاطرات سوسیالیسم دموکراتیک وجود  قتل
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آن سکوت پیشه کردن و پیشروی تحت قیمومیت لیبرال دموکراسی پیشرفته  دارد و

 .است. اما این ماجرایی دیگر است

نمای پوالنزاس است. آیا این موضوع اثر بعدی پوالنزاس خواهد بود؟ شکی  ابهام خصلت

تواند نامناسب باشد: زیرا پوالنزاس یقیناً نشان داده که  نداریم. این موضوع نمی

چه آن را لیبرال دموکراسی  -تحت هدایت نظری لیبرال دموکراسی استپیشاپیش 

 .پیشرفته بنامیم یا نه
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24نیکوس پوالنزاس و نقش دولت
 

جوانیدیمارکو
 ترجمه:حمیدرضایوسفی

به تولد نسل جدیدی از فعاالن سیاسی منجر شد که بعدها خود را در سمت  ۰۷۳۰مه 

تحول حزب چپ طیف سیاسی یا در برخی از کشورها در احزاب کمونیست یافتند. 

از این منظر بسیار جالب توجه است. پس از بسیج اجتماعی  (PCI) کمونیست ایتالیا

، ۰۷۳۷-۰۷۳۰های  ل عظیم، در میان دیگر دانشجویان و کارگران فلزکاری در سا

ها، زنان و روشنفکران(  های محلی حزب کمونیست ایتالیا توسط جوانان )مستقل بخش

 ۰۷۹۱تا  ۰۷۹۱های  ویژه در میان سال نیو گرامشی بههای آنتو شد. یادداشت تقویت می

ها محبوبیت بسیار زیادی پیدا کردند، در حالی که در  دوباره زنده شدند؛ این یادداشت

ای از اعتباری را که در جنگ جهانی  همان زمان اتحاد جماهیر شوروی، بخش عمده

 .داد دوم به دست آورده بود، از دست می

در اروپای غربی بحث درباره استراتژی احزاب کمونیست و  در همین شرایط است که

ای از  های چپ رادیکال در برابر دولت افزایش یافت. طیف گسترده سازمان

                                                 
24
 ۰۰۴منبع: مجله مطالعات مارکسیستی، شماره  
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تر  های مارکسیستی درباره دولت عمیق پردازان کوشیدند در تجزیه و تحلیل نظریه

مباحثه  «.البدولت و انق»های لنین در  ویژه در بحث تعمق یا حتی تجدیدنظر کنند، به

نیکوس پوالنزاس و رالف میلیبند، استاد مارکسیست در دانشکده اقتصاد لندن، در 

در محافل روشنفکری چپ به بحث مهم و جدیدی « نیو لفت ریویو»مجله بریتانیایی 

درباره نقش دولت از منظر مارکسیستی منجر شد. پوالنزاس در جبهه مارکس، لنین، 

، اما خواهان بازخوانی و نوآوری در این سنت بود. او خود گرامشی و آلتوسر قرار داشت

دانست اما معتقد بود نظریه مارکسیستی درباره دولت کافی  را پایبند به مارکسیسم می

داری و نتایج احتمالی آن  به تحلیل نقش دولت سرمایه ۰۷۳۱و کامل نیست. او از دهه 

 .برای گذار به سوسیالیسم پرداخت

در آن  .ها شده بود خاصی حاکم بود: کودتا منجر به دیکتاتوری کلنلدر یونان، شرایط 

بود، انشعاب حزب کمونیست یونان « حزب کمونیست داخل»هنگام پوالنزاس عضو 

 «حزب کمونیست داخل»رخ داد.  ۰۷۳۰پس از مداخله شوروی در پراگ در سال 

داشت و  (KKE) انشعاب داخل( نفوذ بسیار ضعیفی نسبت به حزب کمونیست یونان)

بخشی از اعضای آن به صفوف  ۰۷۷۱نیز منحل شد. در اوایل دهه  ۰۷۰۱در دهه 

های اخیر  سیناسپیموس )ائتالف نیروهای چپ پیشرو( پیوستند؛ سازمانی که در سال

گیری سیریزا انجامید. گروه دیگری نیز پیش از پیوستن به سیریزا در سال  به شکل

 .ستقل برای مدتی به فعالیت خود ادامه دادنددر یک مسیر م (AKOA) با نام ۲۱۰۳





کدامرویکردبهدولت؟
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انجامد. پوالنزاس، در مقام یک مارکسیست،  تفکر پوالنزاس به راحتی به یک سنتز نمی

گیرد  ای در نظر می «سوژه»کند که دولت را به عنوان  مشخصاً با دیدگاهی مقابله می

ای که دولت را از  ایده .کند اجتماعی تحمیل میکه خودخواهانه اراده خود را بر طبقات 

چنین با آنچه یک  پوالنزاس هم .رسد کند به نظر پوچ می طبقات اجتماعی جدا می

طور خالصه، با  کند: رویکرد ابزارانگارانه به دولت. به نامد مقابله می دیگر می« افراط»

دولت را به عنوان « انگاری ابزار»توان گفت:  می «مانیفست حزب کمونیست»تأکید بر 

« کمیته اجرایی»گیرد، ابزاری که در خدمت بورژوازی و به نوعی  یک شیء در نظر می

گیرد. پوالنزاس  بورژوازی است و بورژوازی براساس اراده خود آن را به خدمت می

داری دولتی انحصاری نامیده  طور خاص با نظراتی به مخالفت برخاست که سرمایه به

زمان در بسیاری از احزاب کمونیست اروپایی رایج بود. به گفته وی، شود و در آن  می

ها دولت را به عنوان یک ابزار خالص سرمایه انحصاری، به معنای انحصارهای  این نظریه

کنند و متوجه نیستند که دولت باید همواره و همیشه نماینده منافع  بزرگ، درک می

ه عنوان مثال، براساس ادعای سانتیاگو بلندمدت کل بورژوازی باشد. به این ترتیب ب

کاریلو، که در آن زمان دبیر کل حزب کمونیست اسپانیا بود، دولت دیگر از منافع کل 

کند. به گفته وی، هیچ پیوندی میان دولت و انحصارات وجود  بورژوازی دفاع نمی

 .کنند داری انحصاری دولت ادعا می پردازان سرمایه که نظریه ندارد، چنان

کند. کافی  داند و بر آن تأکید می طلبی می نزاس خطر نهفته در این موضع را اصالحپوال

است دولت را از دست سرمایه انحصاری کنار بگذارید تا آن را ابزاری برای خدمت به 

یک دموکراسی واقعی یا حتی در خدمت طبقه کارگر قرار دهید. به این ترتیب دولت 

شود که راه را برای اتحاد میان طبقه  ر گرفته میدر نظ« طرف بی»به عنوان یک امر 

کند. این در واقع ادعای  های غیرانحصاری بورژوازی مشخص می کارگر و بخش

 .سانتیاگو کاریلو است
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تر از ادعاهای پوالنزاس  داری انحصاری دولتی در واقع کمی جزئی های سرمایه نظریه

نویسد: این  اری انحصاری دولتی مید پردازان سرمایه است. یوجین وارگا یکی از نظریه

داری  سرمایه :است، یک نوع اتحاد است بین دو نیروی مستقل« گرایی هم»یک 

ای از  بندی، به درجه سو و دولت از سوی دیگر، بر طبق این صورت انحصاری از یک

کند  استقالل )خودمختاری( دولت نیاز است. این موضوع دیگری است، وارگا تأکید می

جانبه دولت از سرمایه انحصاری است. در میان امور  نها تسلیم و اطاعت یککه این ت

مختلف، دولت به انجام وظایف اقتصادی خاصی نیاز دارد که برای حفاظت از نظم 

اقتصادی ضروری است، اما برای سرمایه خصوصی سودآور نیست. رالف -اجتماعی

کند که در انگلستان یک  می میلیبند با استفاده از یک نقطه شروع متفاوت خاطرنشان

شدن دولت سوسیالیستی کلمنت اتلی، درست بعد از  روند مشابه وجود داشت: ملی

داری بریتانیایی  جنگ جهانی دوم، در وهله اول به تولد یک زندگی جدید در سرمایه

خودمختاری( مشخصی در بخشی از دولت )کمک کرد. این کارکرد تابع استقالل 

 .است

های میان نه فقط انحصارها و  گذارد بر تناقض وارگا همچنین تمایز می عالوه بر این،

های بورژوازی، بلکه همچنین در داخل بورژوازی انحصاری و نیز بین دولت  سایر بخش

های نفتی  تواند اختالف بین شرکت های بورژوازی انحصاری. یک مثال معاصر می و الیه

شده علیه هر کشور  های اعمال در مورد تحریم متحده یا اتحادیه اروپا انحصاری و ایاالت

تولیدکننده نفت باشد. حتی در یک بخش واحد رقابت وجود دارد، مثالً در مناقصه 

عمومی. بر اساس این نظریه، وارگا از امکان ائتالف ضدانحصاری طبقه کارگر با 

 کند، ائتالفی که هدف آن حذف انحصارهای بزرگ بورژوازی غیرانحصاری دفاع می

داری است. دیدگاه مشابهی که یکی از مبانی نظری  حتی قبل از ناپدیدشدن سرمایه
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حزب کمونیست  ۹۱مصالحه تاریخی معروف در ایتالیا خواهد بود؛ جایی که در دهه 

 .دهد پیشنهاد ائتالف با حزب راست دموکراسی مسیحی را می

 

تراکمروابطقدرت
یک کل یکپارچه بدانیم. پوالنزاس با الهام از به اعتقاد پوالنزاس، اشتباه است دولت را 

یافتگی مادی رابطه  تحلیل مارکس از بناپارتیسم در فرانسه دولت را به عنوان تراکم

کند که به شکل خاصی در درون  قدرت بین طبقات یا بخشی از طبقات تعریف می

های مهم  جنبهافتد. این تعریفی نسبتاً پیچیده از دولت است اما یکی از  دولت اتفاق می

برخوردار است. این « استقالل نسبی»آن این است که دولت نسبت به طبقه حاکم از 

است؛ چراکه دولت تنها زمانی « ضرورت»یکی از نتایج مبارزه طبقاتی و در واقع نوعی 

های مختلف این طبقه از  تواند به طبقه مسلط خدمت کند که نسبت به سایر بخش می

ر باشد، چیزی که به او اجازه سازماندهی هژمونی و منافع استقالل نسبی برخوردا

های  دهد. موسسات دولتی لبریز است از تناقض مدت کل طبقه مسلط را می طوالنی

های مختلف طبقات  های مختلف، تناقضاتی که میان بخش ها و دستگاه بین ارگان

کند بلکه همچنین  وجود دارند. در واقع این روابط است که نه تنها دولت را ایجاد می

ای است که منافع کلی سیاسی بلوک قدرت را  به عنوان یکی از نتایج فرایند پیچیده

دولت نه یک ابزار است که بتوان آن را در دست گرفت و نه یک قلعه  .کند تضمین می

برای اشغال، بلکه قلب اِعمال قدرت سیاسی است. دولت همچنین نقش واسطه یا 

ی را بازی و در عین حال سازماندهی درونی طبقات تحت سلطه بورژواز« کننده اداره»

 .کند. دولت به نوعی حزب سیاسی طبقات مسلط است را مختل می

چنین به طبقات فرودست و تحت سلطه  ها هم اما پوالنزاس معتقد است که این تناقض

 بنابراین و بکوشند نهادها به دادن پایان راهتوانند در  ها در واقع می دهد. آن می« امید»
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 برای. کنند تقسیم عمودی طور به بورژوازی علیه ها تناقض این از استفاده با را دولت

این معنی  به موقعیت این. کنند مبارزه دولت زمین در طبیعتاً باید ها آن هدف این

داری انحصار دولتی هیچ  های سرمایه گیری پوالنزاس و نظریه نیست که بین نتیجه

دهد  د. بر این اساس، تجزیه و تحلیل دقیق طبقه پوالنزاس نشان میتفاوتی وجود ندار

ها درون دولت که در سطح باالتر قرار دارند ممکن است یک ویژگی مثبت  که تناقض

رگا قابل دفاع نیست. این دیدگاه بر اطبقاتی داشته باشند، تزی که البته از نظر و

گذارد. نویسنده تمایز اساسی  می چگونگی انتقال به سوسیالیسم در نظر پوالنزاس اثر

بیند که  های تز پوالنزاس و سوسیال دموکراسی را در درون نقشی می میان موقعیت

 .کنند در داخل دولت ایفا می« عمل»های اجتماعی مستقل در حمایت از  جنبش

 

بهسوییکسوسیالیسمدموکراتیک
در آخرین اثر بزرگ او با خالصه دیدگاه پوالنزاس درباره مسیر رسیدن به سوسیالیسم 

آمده است. به گفته پوالنزاس اساساً دموکراسی « دولت، قدرت، سوسیالیسم»عنوان 

شود، در هر صورت منجر  طور کامل جایگزین دموکراسی نمایندگی می مستقیم، که به

به دیکتاتوری خواهد شد. پوالنزاس قصد دارد در حمایت از دموکراسی، دموکراسی 

 .ادها را با دموکراسی مستقیم درآمیزدنمایندگی در نه

پوالنزاس، با ابراز نگرانی از خطر اقتدارگرایی، در اینجا در وهله اول از استراتژی 

ای که به موجب آن کل یک دولت باید با  گیرد، ایده لنین فاصله می« قدرت دوگانه»

 جانبه تحت رهبری یک حزب کمونیست نابود شود و سپس دولت دیگری حمله همه

جایگزین آن شود که توسط شوراهای کارگری و یک دموکراسی مستقیم ساخته شده 

 .است
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پوالنزاس، درست مثل سایر مشاجرات خود با نویسندگان دیگر، در اینجا نیز به 

ما »لنین آمده است: « دولت و انقالب»پردازد. در جزوه  استدالل اصلی لنین می

های نمایندگی درک  تاریا را بدون سازمانتوانیم دموکراسی، حتی دموکراسی پرول نمی

لنین در حین تأمل « توانیم و باید آن را بدون پارلمانتاریسم درک کنیم. کنیم؛ اما می

راه خروج از پارلمانتاریسم البته »کند:  بر مثال کمون پاریس به این موضوع اشاره می

نمایندگی از  الغای نهادهای نمایندگی و اصل انتخاب نیست بلکه تبدیل نهادهای

رسد  در این سطح، به نظر می« های کارآمد و موثر است. های وراجی به اندام مکان

طور عمده به نگرانی پوالنزاس برای حفظ نهادهای  تناقض بین پوالنزاس و لنین به

 .گردد ها برمی نمایندگی موجود در عملکردهای معمول آن

به سوی »فصل با عنوان  با یک« دولت، قدرت، سوسیالیسم»تصادفی نیست که 

زیرا  :آور باشد یابد. این عنوان ممکن است شگفت پایان می« سوسیالیسم دموکراتیک

این تصور را به همراه دارد که سوسیالیسم غیردموکراتیک است، و به خودی خود ایراد 

آید که هدف آن خدمت به اکثریت قریب به اتفاق مردم است. اما  نظامی به شمار می

تر بر فاصله رسمی از اقدامات ضد دموکراتیک کشورهای  ن نزد پوالنزاس، بیشاین عنوا

 .بلوک شرق پیشین و موقعیت استراتژیک جایگزین آن تأکید دارد


یبرایتغییروجوددارد؟چهاستراتژی

چنین دیدگاه او از دولت  تفکر استراتژیک پوالنزاس تحت تأثیر تحلیل طبقاتی او و هم

که پایانی بر دیکتاتوری  ۰۷۹۴اما انقالب میخک پرتغال در سال  و سوسیالیسم است.

دهنده نقطه عطفی در تفکر پوالنزاس است. بسیاری از نیروها، از  ساالزار بود، نشان

دانند. پوالنزاس افسوس  گرایان، این انقالب را عمدتاً ملی و دموکراتیک می جمله چپ

شود.  یک جامعه سوسیالیستی دور می خورد که چرا این انقالب از مسیر رسیدن به می
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داند. در واقع، به نظر پوالنزاس امکان  او این شکست خاص را نتیجه استراتژی چپ می

که بتواند دولت را از بیرون تصرف « قدرت دوگانه»ایجاد یک وضعیت قدرت موازی یا 

 .کند وجود ندارد

ر مطلوب نیست و کار گیرد که این استراتژی دیگ پوالنزاس از این تحلیل نتیجه می

نویسد، نهادهای دولتی موجود نباید در آینده از بین رفته، تخریب یا  کند. او می نمی

کردن نهادهای موجود نیازمند دولت فعلی است که  نابود شوند. برعکس، دموکراتیک

کند که این  کند. او بعداً اضافه می عمل می« واحد عملیاتی»چنان به عنوان یک  هم

است، نه یک ابزار است و نه « یکپارچه»پذیر است؛ چراکه دولت نه  انموضوع امک

 .ای برای تصرف از بیرون قلعه

های  توان انجام داد؟ پیشنهاد پوالنزاس افزایش تناقض اما برای این تغییر چه کاری می

درون دولت است. جنبش اجتماعی و احزاب چپ رادیکال دیگر نباید بیندیشند که 

دولت و ساختار قدرت موازی و خیالی در بیرون به وجود آمده، بلکه تضاد اصلی میان 

فرایند طوالنی تصرف » :این تضاد در درون خود نهادهای موجود شکل گرفته است

دهی این مراکز اشاعه  قدرت اساساً شامل اشاعه، توسعه، تقویت، هماهنگی و جهت

طوری که این  دارد؛ به های دولتی قرار ها در شبکه مقاومت است که در دسترس توده

مراکز اشاعه مقاومت تبدیل به مراکز واقعی قدرت در زمین استراتژیک دولت 

توان این جمله دیگر پوالنزاس را نیز  تر شدن این نقل قول می برای روشن« شوند. می

خواهند روابط قدرت را تغییر دهند،  ها، اگر می این مبارزات و جنبش»اضافه کرد: 

عنوان قدرت دوم در مقابل آن تعریف  ات دولت و بهرا بیرون از مناسب توانند خود نمی

این « کنند، بلکه باید بکوشند تا روابط قدرت را در زمین خود دولت معکوس کنند.

کردن نهادهای موجود دولت است، چیزی که  قضیه، از جمله، به نوعی دموکراتیزه

 .گرا قرار گیرد تواند تحت عنوان یک دولت چپ می
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خواهند تنها از بیرون اما با  کند که هر دو می النزاس، لنین و گرامشی را متهم میپو

های متفاوت به دولت حمله کنند. به گفته او، به عنوان مثال لنین قصد  تاکتیک

های دولت را ندارد بلکه تنها به حضور انقالبیون در دولت به  کارکردن در درون نهاد

-باید در لحظه مناسب به جایگزینی دولت با ضدکند که  عنوان حاضرانی توجه می

کند تا زمانی  دولت کمک کنند. به بیان پوالنزاس، این استراتژی نزد لنین تغییری نمی

که در سطح ملی، قدرت موازی متمرکز شده و دولت قدیمی تخریب شده است، و 

کنار  طوالنی( موضعی که گرامشی در)گرامشی نیز به این دیدگاه پایبند است. جنگ 

نهادهای دولتی « محاصره»کند، در چارچوب  جنگ مانوری )سریع( پیشنهاد می

 .ماند موجود می

ها به عنوان مرکز  ای است که آن ظاهرا تفاوت میان پوالنزاس و لنین در انتخاب نقطه

کنند. به اعتقاد پوالنزاس، تضاد اصلی نزد لنین تضاد بین یک  ثقل مبارزه اتخاذ می

سو و حزب از سوی  های مردمی از یک ت دوگانه است که توسط تودهدولت و یک قدر

های اصلی و  دیگر در بیرون از دولت تشکیل شده است. در مقابل، پوالنزاس بر تناقض

 .کند ها در درون دولت تاکید می های طبقاتی و انتقال آن تناقض

 

یوروکمونیسمچپ
شود؟ دیر یا زود،  یر واقعی میکمونیسم اروپایی )یوروکمونیسم( چگونه منجر به تغی

به وجود خواهد آمد که به واسطه آن پوالنزاس امیدوار است « نقطه گسست»یک 

برخی از نهادهای دولتی به صورت عمودی تقسیم شوند: برای مثال بخشی از بورژوازی 

علیه بخش دیگری از آن، یا بخشی از ارتش علیه بخش دیگر یا احتماالً تعداد کثیری 

رژوازی انحصاری، این امکان وجود دارد چون مبارزه طبقاتی فقط بیرون از علیه بو

های اجتماعی در  جنبش .شود بلکه در درون دولت نیز وجود دارد دولت انجام نمی
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بیرون باید از این فرایند حمایت کنند. اگر این حمایت نباشد باز به اصطالح برگشت به 

 .ناپذیر است اجتنابای  کردن جامعه تجربه سوسیال دموکراتیک

گیرد ولی از سوی دیگر خود را به  سو از لنین و گرامشی فاصله می پوالنزاس از یک

کند و با این کار قصد دارد خود را از آنچه  گرا معرفی می چپ« یوروکمونیست»عنوان 

نامد  پردازان سنت یوروکمونیسم( می سانتیاگو کارلیو )از نظریه« یوروکمونیسم راست»

دموکراسی و یوروکمونیسم  . به اعتقاد کارلیو یک تفاوت اساسی میان سوسیالجدا کند

داری را اداره و مدیریت کند  خواهد به نوعی سرمایه دموکراسی می وجود دارد. سوسیال

های راست  در حالی که یوروکمونیسم قصد دارد آن را تغییر شکل دهد. یوروکمونیست

طرف باشند. با توجه به گفته  توانند بی ی میتأثیر این نظرند که نهادهای دولت تحت

پوالنزاس ما متوجه نخواهیم شد که دیر یا زود چه زمانی یک نقطه گسست ظاهر 

شود، یعنی جایی که ما بنا داریم این نهادهای دولتی را اصالح و دموکراتیزه کنیم.  می

گام و  به های چپ که پوالنزاس هم به آن تمایل دارد، به تحول گام یوروکمونیست

ها بر این باورند تا وقتی نوعی گسست و شکاف وجود  دولت باور ندارند. آن« تدریجی»

های درون دولت را افزایش داد. این  توان از طریق اصالحات تناقض داشته باشد می

تواند صرفاً از نوع یک جنگ مدنی باشد، بلکه نوعی بحران عمیق دولت  شکاف نمی

 .توانند با یکدیگر برخورد کنند های مردمی می تودهاست که در آن بورژوازی و 

کند که در آن زمان  ( انتقاد می۰۷۲۱-۲۱۱۳چنین از لوسیانو گروپی ) پوالنزاس هم

عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایتالیا و مدیر مؤسسه مطالعات کمونیستی 

« ت دوگانهقدر»پالمیرو تولیاتی بود. به اعتقاد لوسیانو گروپی، در حال حاضر وضعیت 

سو قدرت بورژوازی و از سوی دیگر  توان در دستگاه دولتی مشاهده کرد: از یک را می

های محلی و استانی. بنابراین گروپی پاسخ  قدرت مردمی، به خصوص در سطح جمع

« های قدرت موقعیت»دهد به این سوال که آیا طبقات کارگری ممکن است  مثبتی می
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یر کنند. این سوالی است که از پالمیرو تولیاتی، رهبر را در درون دولت بورژوایی تسخ

پوالنزاس با رد این موضوع  .تاریخی حزب کمونیست ایتالیا، هم پرسیده شده است

اعتقاد دارد، بله درست است که طبقات تحت سلطه در درون نهادهای دولتی حضور 

ا در حال حاضر ه ها همیشه به عنوان طبقات تحت سلطه حضور دارند، آن دارند اما آن

قدرت واقعی را در اختیار ندارند، چون قدرتمند بودن به عنوان نهادهای دولتی ممکن 

است و وحدت خاصی درون خود دارد. این بدان معنا نیست که این طبقات نباید در 

 .کردن آن از درون باشد درون دولت مبارزه کنند بلکه هدف باید تقسیم

 

شود؟چهکسیبسیجمی
دهد که او اولویت را برای  نزاس به بسیج نیروها و انتقاد او از گروپی نشان میتوجه پوال

های اجتماعی و  گیرد. در واقع، در این جنبش ساختن پایگاه نیروی مستقل در نظر می

ها، پوالنزاس نقش نه چندان مهمی برای حزب حاکم چپ رادیکال  درون مبارزات آن

شدن  تواند هسته متمرکز که چنین حزبی میشود، به خصوص به این دلیل  قائل می

که بتواند چنین قدرتی را هدایت کند. ایده پوالنزاس درباره  قدرت دوم باشد یا این

نقش حزب به نوعی متفاوت از ایده گرامشی است. گرامشی به یک حزب انقالبی فکر 

عنصر  ای، یک با کنایه به ماکیاولی، با یک عنصر توده« شهریار مدرن»کرد، یک  می

« ایجاد نوع جدیدی از دولت»حاکم و یک عنصر میانی که دو عنصر دیگر را با هدف 

کند این  کند چون فکر می کند. اما پوالنزاس نقش این حزب را رد می به هم متصل می

نوع جدیدی »تواند به استقرار یک دیکتاتوری کمک کند. پوالنزاس در واقع  حزب می

شود و  از طریق نهادهای سیاسی دولت قدیمی ساخته میرا در نظر دارد که « از دولت

 .نه بیرون از آن به واسطه یک حزب انقالبی
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حتی با فرض تأکید پوالنزاس بر خدمت دولت به منافع بورژوازی، در مورد محتوای 

 .داری ممکن است بیش از حد توهم داشته باشیم دموکراتیک نهادهای دولت سرمایه

ود سرمایه انحصاری دارای یک سازمان متمرکز در یک یا عالوه بر این، اگر فرض ش

کنند، امتناع از توسعه یک نهاد به سبک  چند نهاد دولتی است که برای آن کار می

تردید به نظر  احتماالً یک معضل استراتژیک است. اما این دیدگاه بی« شهریار مدرن»

نزاس نسبت به رویکرد پوالنزاس بیش از حد ابزارانگارانه است. عالوه بر این، پوال

ای از بیرون با نهادهای دولت که به  کالسیک در مواجهه با دولت یعنی برخورد جبهه

انجامد، بدبین است و  ها با آن می تخریب این نهادها از طریق رودررویی کارگران و توده

های بزرگ  کند که بدون جنبش به آن تمایلی ندارد. پوالنزاس خود اعتراف می

بسیج نیروها، این نوع تجربیات دولتی لزوماً به چیزی بیش از رونوشت و  اجتماعی و

شوند. اما در عین حال، طبق این استراتژی  دموکراسی تبدیل نمی تقلیدی از سوسیال

حزب قبل از اینکه انتخاب شود امکان ایجاد و پیشبرد چنین نیرویی را ندارد. شاید 

رون دستگاه دولتی با بسیج نیروها از ظاهر درست باشد که باید در د این حرف به

حمایت و پشتیبانی شود، اما اگر چنین ظرفیتی از درون ایجاد نشود، ما باز « کنش»

دهیم در لحظه تاریخی در مواجهه با قدرت وقت در یک  طور سنتی ترجیح می به

 ای جایگاه رودررو و بیرونی بایستیم. به همین دلیل است که خود پوالنزاس در مصاحبه

تردید دارد که آیا حزبی که بنا دارد قدرت موجود را سرنگون سازد، باید مسائل زنان یا 

محیطی را نیز بر طرف کند یا نه؟ در این چارچوب، یعنی در آن نوع  مسائل زیست

استراتژی که پوالنزاس مدافع آن است، نقش یک حزب کمونیست و یا چپ رادیکال 

 .کاهش پیدا کرده است

 

توسرنزدواندرولدگرامشیوآل
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گرچه گرامشی، همچون مارکسیسم ساختارگرای لویی آلتوسر، نفوذ زیادی بر کار 

پوالنزاس داشت، تکامل نظری پوالنزاس به تدریج او را از تأثیراتی که در آثار 

 ۰۷۹۷او در سال  -کند. پوالنزاس در پایان زندگی  اش مشهود است دور می نخستین

گیرد. در  اش، مانند لنین و گرامشی، فاصله می های اولیه از نوشته -خودکشی کرد 

تاکید پوالنزاس هنوز بر « قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی»، در کتاب ۳۱اواخر دهه 

« دولت، قدرت، سوسیالیسم»یک تغییر فراپارلمانی متمرکز بود در حالی که در کتاب 

 .شود از کار اول خود دور می

کوشد  زی به بسیج مردمی و مبارزه طبقاتی همچنان میپوالنزاس با دادن جایگاه مرک

 (۰۷۳۰-۰۰۳۳)از سوسیال دموکراسی متمایز باشد. با این حال، امیل واندرولد 

کند و در  شناس بلژیکی نیز در مورد مبارزه طبقاتی و بسیج مردم صحبت می جامعه

بنای گیرد که تحول رو ، نتیجه می«سوسیالیسم علیه دولت»، در کتاب ۰۷۰۰سال 

تواند به شیوه ناگهانی و یا خیلی کند از طریق مبارزات جزئی و  حقوقی و سیاسی می

یا با تسخیر »متفاوت صورت بگیرد. تصرف قدرت با توجه به گفته امیل واندرولد 

گیرد یا با تصرف ناگهانی دولت  اکثریت مجلس و دولت به وسیله انتخابات صورت می

ش واندرولد خیلی متفاوت نیست از آنچه پوالنزاس در این نگر«. از طریق انجام کودتا

 .پردازد آثار خود به آن می

داری به یک دولت پرولتری به گفته واندرولد، شامل درآمیختن  تبدیل دولت سرمایه

ها،  بسیاری از مراحل میانی با یکدیگر است. او معتقد است عملکرد سیاسی توده

کند، به همین منظور واندرولد بر  ب میحاکمان را از طریق فشارهای خارجی مرعو

  های کارگری اصرار دارد. بدین ها و اتحادیه سازماندهی طبقه کارگر از طریق تعاونی

داران، اهمیت  های دولتی توسط سرمایه کردن اشغال دستگاه ترتیب، واندرولد با محکوم

واندرولد  های دولتی توسط کارگران دارد. های دستگاه ای بر تسخیر کارویژه ویژه
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کند. او دولت  تاکید می« گر دولت اجباری/سرکوب»تری از  چنین بر مفهوم گسترده هم

حکومتی با دولت صنعتی و دولت به عنوان حاکم را با دولت به عنوان اجراکننده 

کند. در این رابطه و به ویژه در ارتباط با استراتژی  )دولت اجرایی( از یکدیگر جدا می

های  ناخت این موضوع که آثار پوالنزاس در چه سطوحی با نظریهسیاسی، در نهایت ش

شناس  امیل واندرولد تفاوت دارد، جالب توجه خواهد بود.به گفته باب جسوب، جامعه

بریتانیایی، پوالنزاس به تدریج از گرامشی به سمت فیلسوف فرانسوی میشل فوکو 

اسی بیشتر ناشی از این شود. تغییر دیدگاه پوالنزاس به سمت دیدگاه سی کشیده می

کند،  کم شروع به تجزیه و تحلیل حوزه سیاسی می واقعیت است که پوالنزاس کم

هم مستقل از حوزه اقتصادی. در واقع پوالنزاس همیشه بر استقالل نسبی حوزه  آن

مداخله دولت در اقتصاد به عنوان دخالت »... گوید:  کند، جسوب می سیاسی تاکید می

پوالنزاس  .ای از عوامل سیاسی و نه اقتصادی است عنوان نتیجه بهسیاسی و درک آن 

های اقتصادی در استفاده از قدرت سیاسی و نقش  در انجام این کار محدودیت

های حقوقی( در تضمین وحدت نهادی  های کنترل مالی را )برخالف مکانیسم مکانیسم

 «.کند دولت فراموش می
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