مرگ دولت نزد مارکس و انگلس

ھال درﯾپر
سوسن روستا

ھدف اﯾن مقاله بررسی شيوه تفكر ماركس و انگلس در رابطه با "احتضار" دولت در جامعه
سوسياليستی )كمونيستی( است ] dying awayدر انگليسی بيشتر زوال دولت "
 "withering awayخوانده شده است .خواننده میتواند اصطالح مورد عالقه خود را برگزﯾند،
ضمن آنكه ما در ادامه ،عبارت اصلی را ذكر خواھيم كرد كه توسط ماركس و انگلس به كار
برده شده است .[.در جرﯾان بازنگری آنچه آنھا در رابطه با اﯾن موضوع نوشته اند -،تا آنجا
كه عملی و بدون ورود به مطالب كشدار -مالحظه خواھيم كرد چگونه درك آنھا طی سه
دوره كامال متماﯾز تكامل ﯾافته است.
ماركس برای رسيدن به اﯾن استنتاج كه كار دولت پاﯾان میﯾابد ،ابتدا به ساکن از دﯾدگاهھای
خود آغاز نكرد .او درواقع با اﯾن مفھوم به طور ساخته و پرداخته روبهرو گشت .با نگاھی به
سابقه ماقبل ماركسيستی اﯾن مفھوم رابطه آن با ماركسيسم را روشن خواھد شد.
 _1ضد دولتگراﯾی به مثابه ﯾك آرزو
"الغاء دولت" ﯾكی از قدﯾمیترﯾن اﯾدهھای تارﯾخ اعتراض اجتماعی است ،قدﯾمیتر و ابتدائی-
تر از اﯾدئولوژی ﯾا جنبش سوسياليستی و آنارشيستی  .اﯾن حدسی بدﯾھی است كه
ضد دولتگراﯾی طبيعتا میباﯾد با ظھور خود دولت ،در واكنش به فشارھای جدﯾد آن به وجود
آمده باشد ،و میباﯾد به مثابه نشانهھای عصر طالﯾی به بقای خود ادامه داده باشد .در
ھرحال حداقل ردپای آنرا درفلسفه كھن ﯾونانی و چينی میتوان پيدا کرد.
در طول تارﯾخ جامعه طبقاتی ،دولت ،از دﯾد انسان كوچك اعماق ،اساسا نيروﯾی قبضه كننده
و قھار به نظر میآمد .برای زارع زمين ،دولت به شكل مردی در میآﯾد كه ماليات وصول می-
كند ،خراج میگيرد و از مردان مسلح تشکيل شده است .ماركس نوشت" :دھقان فرانسوی
شيطان را در ھيئت ﯾك مامور وصول ماليات ترسيم میكند" (1).دھقان میبيند ثروت جامعه،
آنطور كه او آنرا میشناسد ،از اثر كار او در دل طبيعت توليد میشود ،آنچه كه او در رابطه
با دولت میبيند اﯾن است كه پس از آنكه او ثروت را توليد كرد دستی از خارج دراز شده ،تا
آن را به چنگ آورد .ضد دولتگراﯾی عموما )مثل آنارشيسم بعدی( بيش از ھمه درميان

توليدكنندگان منفرد و منزوی ،از قبيل دھقانان ،پيشهوران و كارگران خانگی رشد كرد كه به
راحتی رابطه بين كار شخصی خودشان و كار جامعه را نمیدﯾدند .دراﯾن چارچوب محدود،
دولت فقط ﯾك متجاوز بيگانه است .برھمين سياق ،اميد به "الغاء دولت " فقط مسئلهای
مربوط به اراده و قھر است :ﯾك حركت چاقو و غده سرطانی بی مصرف از پيكر جامعه توليد-
كننده جدا میشود .بدﯾن ترتيب آرزوی "الغاء دولت" ،كه امروزه به نظر بيشتر آدمھا ﯾكی از
وحشيانهترﯾن تخيالت به شمار میرود ،به مثابه اﯾدهای ساده ،مستقيم ،سھل الوصول و
پيش پا افتاده به وجود آمد) .برای ماركسيسم ،اﯾن اﯾده نه ساده است ،نه تخيلی( ضد دولت-
گراﯾی ھمچنين ،در شكل كمتر تعميمﯾافتهاش ،به صورت نفرت فراگير و بی اعتمادی به
قوانين )حتی بيشتر بی اعتمادی به وكال و حقوقدانان( و مقامات ،به مثابه نماﯾندگان دولتی
بيگانه ظاھر میشود .سرنگون باد قانون ،مرگ بر مقامات ،نابود باد دولت  -اﯾنھا قدﯾمیترﯾن
شعارھای مبارزه طبقاتی ھستند .درحالیكه دولتھای بسياری سرنگون شدهاند ،دولت
ھرگز "ملغی" نشده است .از نقطه نظر ماركسيستی ،دليل آن روشن است :دولت ﯾك
ضرورت اجتماعی بوده است .نارضاﯾی ،ھرقدر ھم بتواند جنبش تودهای نيرومندی گرد آورد و
ھرچند گاه ھم به پيروزی برسد ،قادر نيست جانشينی برای كاركردھای مثبت و ضروری دولت
ارائه دھد .دولت ،تاوقتیكه ،امور جامعه بدون آن پيش نمیرود ،بر فاتحان خود غلبه میكند.
)به اصطالح "قانون آھنين اليگارشی " عبارتی مربوط به بخش اعظم گذشته است و چيزی
درباره آﯾنده نمیگوﯾد( .ھمين كه ضد دولتگراﯾی بدوی دﯾگر منفی نباشد ،ھمين كه اﯾن
مسئله مطرح شود كه چه چيز باﯾد جاﯾگزﯾن دولت شود ،آنگاه ھمواره روشن خواھد شد كه
دولت ،كه در خيال "ملغی" شده است ،دوباره در شكل دﯾگری وارد صحنه میشود .گاه
جالب و ھميشه آموزنده است كه ببينيم اﯾن امر تا چه حد حتی درمورد اتوپيای "آنارشيست-
ھا" ھم صادق است ،آنجا كه اشارهای به سازماندھی مثبت جامعه میشود ،گوشھای
نوك تيز ﯾك دولت بسيار خودکامه بيرون میزند] .خواننده عالقمند برای امتحان اﯾن قاعده می-
تواند به نمونه آرمانشھرھای ضد دولتگرا مراجعه كند كه توسط نوﯾسنده آنارشيست ماری
لوئيز برنری )سفری در اتوپی( توصيه شده است – به عنوان مثال به اثر دو فوآنی De Foigny
 ،ولی الزم است به خود او مراجعه شود ،نه به خالصه شسته و رفته برنری [.ھمين
مسئله تا اندازهای درمورد سوسياليستھای اوليه صادق است .دشمنی عميق نسبت به
دولت به معنی اخص كلمه ،به عنوان جزﯾی از قدﯾمیترﯾن سنن رادﯾكال ،بين آنھا معمول
بود ،و بدﯾن جھت برخی از نوﯾسندگان مدرن حتی فورﯾه و سن سيمون را "آنارشيست" می-
خواندند .درحالیكه بدﯾل آنھا )بدون ذكر عنوان( خود تصوﯾر دولتھای كامال خودکامهای بود.
مثال در گفتهای كه ھم آنارشيستھا و ھم ماركسيستھا نقل قول كردهاند ،سن سيمون
خواھان آن است كه مدﯾرﯾت اشياء جاﯾگزﯾن حكومت افراد شود .اﯾن معموال نيت قابل
تحسينی به شمار آمده كه به مفھوم الغاء حكمرواﯾی انسان بر انسان است؛ ولی در واقع

طرح به شدت مستبدانه سن سيمون نشان داد كه منظور او  -درحكومت مورد نظرش ،چيزی
كامال متفاوت است :مدﯾرﯾت افراد چنانكه گوﯾی ھمچون شئی به شمار میروند.
بنابراﯾن وقتی ماركس و انگلس اولين بار در سالھای  1840به سوسياليسم و كمونيسم
آگاھی ﯾافتند ،اعتقاد به "الغاء دولت" ،واقعیترﯾن نقطه اشتراك رادﯾكاليسم ،حتی
رادﯾكاليسم صورتی بود .مالكيت چيست ؟ پرودون ) (1840به تازگی به اﯾن اﯾده كھن ،رنگ
جدﯾدی داده بود" :آنارشی" .وﯾلھلم واﯾتلينگ ،شناختهترﯾن كمونيست آلمانی در اﯾن دوره،
مدافع دﯾكتاتوری مسيحی خود و "الغاء دولت" ھر دو بود ،بدون آنكه برتناقض اﯾن دو آگاھی
داشته باشد .حتی متفكرانی كه نظم اجتماعی بورژواﯾی را میپذﯾرفتند" ،الغاء دولت" را به
عنوان نتيجه "منطقی" مكتب غالب ھگلی از فلسفه آلمانی استخراج میكردند .درحقيقت،
اﯾن واقعيتی بود كه اﯾن ضد دولتگراﯾی اغلب مستلزم ضدﯾت با سرماﯾهداری نبود] .اﯾن در
تحليل نھاﯾی حتی در مورد پرودون صادق بود ،كه اﯾدهاش بر مالكيت خرده بورژواﯾی استوار
بود .اﯾن امر در مورد ماكس اشتيرنر ھگلی ھم كه در باال به او اشاره شد صادق است )خود
و مالكيت او( كه پيشگام مكتب آنارشيسم ماقبل سرماﯾه داری است كه در اﯾاالت متحده
)بنيامين توركر ،ﯾوشيا وارن( برجسته گردﯾد و روح او ھنوز برفراز سر جناح محافظهكار
جمھوریخواه و دانشگاه شيكاگو پرسه میزند .جنبش آنارشيستی بعدی ،پيوندی از
ضدسرماﯾهداری و ضد دولتگراﯾی ﯾافت تا موجود دورگه "آناركو  -كمونيسم " را شكل دھد[.

 _2ضد دولتگراﯾی اوليه ماركس و انگلس
ماركس و انگلس پيش از آنكه به اﯾدهای دررابطه با"ماركسيسم" دست ﯾافته باشند ،اﯾن دوره
تكامل را سپری كردند .چنانكه انگلس بعدا درﯾك نامه ﯾادآوری میكند:
" ...الغاء ) (abolizioneدولت ،ﯾك عبارت فلسفی آلمانی قدﯾمی است ،كه ما وقتی جوانان -
سادهای بودﯾم ،از آن استفاده كردﯾم" (2).با وجود اﯾن ماركس وقتی ھنوز ﯾك ليبرال دموكرات
چپ وابسته به راﯾنيشه زاﯾتونگ بود ،از آن استفاده نكرد .اﯾن موسی ھس از ھگلیھای
چپ بود كه در ھمان راﯾنيشه زاﯾتونگ ،مسئله ناپدﯾدشدن و مركزﯾتزداﯾی دولت را مطرح
كرد؛ و درمه  1842ماركس شروع به نوشتن مقالهای کرد كه آشكارا مجادله ای عليه اﯾن
نقطه نظر بود .او دستنوﯾس را چندان پيش نبرده بود كه آنرا قطع كرد ،و اﯾن قطعه كوتاهتر از
آن است كه به توان روشن كرد خط استدالل او چه بوده است (3).ولی وقتی ماركس در
 1843به ﯾك سوسياليست تبدﯾل میشود ،اﯾده ناپدﯾد شدن دولت را به مثابه ﯾك اﯾده
اساسی مسلم میگيرد .اﯾن را میتوان در ھمان ﯾادداشتھای دستنوﯾس ماركس در 1843
ﯾافت كه تئوری دولت ھگل را به نقد میكشد] .نگاه كنيد به دستنوﯾس ماركس ،نقدفلسفه
دولت ھگل ،در نوشتهھای ماركس جوان )ناشر  -اﯾستون و گودات( ،به وﯾژه صفحات ،174-75

 2.2در ھردو بخش به "فرانسوی"ھا ،منظور پرودون و )احتماال( فورﯾه ،اشاره شده است.
دراﯾن موقع ماركس ھنوز از تئوری انقالبی دولت فاصله دارد .او فكر میكند دولت "در
دمكراسی واقعی ناپدﯾد میشود" ) ،(untergeheو اﯾنكه اصالحات انتخاباتی دموكراتيك
)انتخابات عمومی غيرمشروط( "عبارتست از درخواست انحالل ( (Aufloesungاﯾن دولت ،ولی
ھمچنين انحالل جامعه مدنی" .درﯾك ﯾادداشت حدود ژانوﯾه  ،1845طرح خالصه ماركس برای
كاری در مورد دولت با اﯾن نكته پاﯾان میﯾابد" :انتخابات ،مبارزه برای الغاء دولت ،و جامعه
بورژواﯾی" )اﯾدئولوژی آلمانی ،مسكو ،1964 ،ص  .(655از اﯾنجا چنين بر میآﯾد كه ماركس
ھنوز انتخابات عمومی را به عنوان امری ضرورتا ضد دولتی مورد توجه قرار میدھد ،كه ﯾك
دﯾدگاه نمونه بورژوا  -رادﯾكال آن زمان است  -مفھوم دولت را با دولت مستبد ﯾكی دانستن،
بر اﯾدئولوژی آنارشيستی سيطره دارد ،و آن را میتوان نزد باكونين نيز ﯾافت )نگاه كنيد به
"دولتگراﯾی و آنارشی" او ،و به ﯾادداشتھای ماركس براﯾن اثر در م  -ا  ،Werke 18به
خصوص ص  (.61رابطه مھمی بين دﯾدگاه رفرميستی و آنارشيستی نسبت به دولت وجود
دارد[.
انگلس درحقيقت توسط موسی ھس به سوسياليسم )كمونيسم( گروﯾد كه "سوسياليسم
حقيقی" احساساتی -دراساس رفرميستی -را با حماﯾت از ضد دولتگراﯾی پرودونيستی به
ھم آميخته بود )او به عنوان ﯾك سوسياليست دولتی طرفدار السال زندگی را به پاﯾان
رساند( .در  ،1843انگلس -نوآئين نازكدل ،درحال نوشتن مقالهای بود كه در آن "آنارشی"
پرودون سرمشقی برای سوسياليستھا -به شمار میآمد – سوسياليستھاﯾی كه عبارتند
از روشنفكران فلسفهدان از "طبقات تحصيلكرده" ،كه "از دانشگاهھا و از كالس تجاری"
عضوگيری شدهاند ،و به خاطر "عشقشان به اصول مطلق " و "بی توجھی به واقعيت ") ،به
سوسياليسم( پيوستهاند (4) .حتی در اواسط  ،1844ماركس ھنوز تفاوتی بين تحول
اجتماعی و حذف دولت قائل نبود ":قھرمانان انقالب فرانسه ،بسی دور از اﯾنكه منشاء عيوب
اجتماعی را در اصول دولت ببينند ،منبع شر سياسی را در عيوب اجتماعی جستجو می-
كردند " (5).به ھرحال اﯾن تقدم "اصول دولت" ھمراه است با قبول اﯾن امر كه انقالب سياسی
باﯾد دارای ﯾك "روح اجتماعی" باشد .ما به فرمول انتقالی زﯾر میرسيم:
"انقالب -براندازی قدرت حاكم موجود و انحالل شراﯾط كھنه -عموما ﯾك اقدام سياسی است.
درھرحال ،بدون انقالب ،سوسياليسم عملی نيست .سوسياليسم تا آنجا كه نياز به
براندازی و انحالل دارد ،اﯾن اقدام سياسی را میطلبد .ولی وقتی فعاليت سازمانگر آن آغاز
میشود ،و روح و ھدف خاص آن ظاھر میگردد ،سوسياليسم پوسته سياسی را دور می-
افكند (6)".به عبارت دﯾگر ،ھم ماركس ھم انگلس ،ھرﯾك به طور مستقل ،اﯾن ضد دولتگراﯾی
"آنارشيستی" را از اولين آشناﯾی خود با سوسياليسم گرفته ،و تا وقتی كه به شيوه تارﯾخی
درك خود از جامعه رسيدند ،آن را درمجموع پذﯾرفتند.

در پائيز  ،1844ھنگامیكه آنھا خانواده مقدس را مینوشتند ،به درك اﯾن مسئله نائل می-
شدند كه اﯾن دولت نيست كه نظم اجتماعی را اﯾجاد میكند بلكه نظم اجتماعی است كه
بخ وجود آورندهی دولت است (7).در اﯾدئولوژی آلمانی ) (1845-46آنھا اﯾن "اﯾده قدﯾمی كه
دولت به محض آنكه اعضاﯾش آنرا ترك كنند ،به خودی خود مضمحل میشود" را به استھزاء
میگيرند" ...اﯾن نظر نارساﯾی و تخيلی بودن آرزوھای زاھدانه را آشكار میكند" .به جای آن
"انقالب كمونيستی ،كه تقسيم كار را از بين میبرد ،نھاﯾتا ،نھادھای سياسی را ملغی می-
كند )ازبين میبرد "(8) .(beseitigtاﯾن نخستين عبارت آنھاست درجداﯾی از ضد دولتگراﯾی
ابتداﯾی )كه بعدھا به شكل آنارشيسم تبلور ﯾافت( ،و جاﯾگزﯾنی آن با تئوری ضد دولتگراﯾی
خودشان .كلمه كليدی در اﯾنجا "نھاﯾتا" است" .الغاء دولت" دﯾگر اولين كالم انقالب نيست،
آخرﯾن كالم آن است .اﯾن امر را باﯾد در پيوند با اﯾن نكته درنظر گرفت كه نخست دراﯾن اثر
است كه ماركس و انگلس اﯾن تز را اعالم میكنند كه پرولتارﯾای انقالبی باﯾد در پی تسخير
قدرت سياسی باشد ،ﯾعنی دولت كارگری خود را مستقر كند .وقتی سالھا بعد آنھا با نظر
به "الغاء دولت" در تعبير متاخر باكونينيستی آن روبهرو شدند ،برایشان تازگی نداشت.
 -3دوره دوم 1847-1851 :
بنابراﯾن از ھمان آغاز ،تئوری "دولت كارگری" ماركس و انگلس  -تسخير قدرت سياسی توسط
طبقه كارگر به مثابه اولين مرحله انقالب -به ﯾكسان در تضاد با آنارشيسم اوليه و ليبراليسم -
بورژوا  -دموكراتيك تكامل ﯾافت .در واقع اﯾن دو درآن زمان آن قدر تفاوت نداشتند كه امروز با
ھم تفاوت دارند .بعد از اﯾدئولوژی آلمانی ،عبارات مربوط به اﯾن نظر در دو اثر عمدهای كه آنھا
قبل از انقالب  1848نوشتند ،به چشم میخورد .فقر فلسفه ماركس )نقدی بر پرودون،
 ،(1847پس از طلب اﯾن اصل كه "از اﯾن رو رھاﯾی طبقه تحت ستم ،ضرورتا متضمن اﯾجاد
جامعه نوﯾنی است" ،با ﯾادداشت زﯾر ختم میشود":آﯾا اﯾن بدان معناستكه پس از سقوط
جامعه كھنه ،سلطه طبقاتی جدﯾدی به وجود خواھد آمد كه منجر به قدرت سياسی جدﯾدی
خواھدشد؟ نه .شرط رھاﯾی طبقه كارگر الغاء ھمه طبقات است ،درست ھمچنان كه شرط
آزادی رسته سوم ،آزادی نظم بورژواﯾی ،الغاء ھمه رستهھا و نظامھا بود.
"طبقه كارگر ،در مسير تكامل خود ،اجتماعی را جاﯾگزﯾن جامعه مدنی كھنه خواھدكرد كه
فاقد طبقات و تضاد آنھاست ،و دﯾگر ،به اصطالح قدرت سياسی وجود نخواھد داشت ،زﯾرا
قدرت سياسی دقيقا مظھر رسمی تضاد در جامعه مدنی است" (9).اگرچه ماركس بعدا بارھا
به اﯾن گفته ،به مثابه دﯾدگاه "دولت كارگری"خود اشاره میكند ،ولی ھنوز آشكارا متضمن
معنای دوگانهای است .اﯾدهای كه لغت "نھاﯾتا" در اﯾدئولوژی آلمانی حمل میكند دراﯾنجا با
مضمون "در مسير تكامل"خود بيان میشود .ھنوز كامال روشن نيست كه معنای "در مسير

تكامل"خود به دوره بعد از انقالب اشاره دارد ،ولی تصادفا ،دقيقا ھمان عبارت در بخش مربوطه
در مانيفست كمونيست به كار رفته است ،اﯾن بار در زمينهای روشن.
اﯾن بخش درست پس از برنامه ده مادهای مانيفست میآﯾد و اﯾن مسئله را مورد بحث قرار
میدھد كه چطور "پرولتارﯾا سيادت سياسی خود را به كار خواھد گرفت":
"وقتی در جرﯾان تكامل ،تماﯾزات طبقاتی از ميان رفته باشد و ھمه توليد در دست اجتماع -
وسيع متشكل از ھمه ملت متمركز شده باشد ،قدرت عامه ،خصلت سياسی خود را از
دست خواھد داد .قدرت سياسی ،به معنای خاص كلمه ،صرفا عبارت است از قدرت سازمان-
ﯾافته ﯾك طبقه برای سركوب طبقه دﯾگر .اگر پرولتارﯾا در جدال خود با بورژوازی ،تحت فشار
شراﯾط مجبور میشود خود را به صورت ﯾك طبقه سازمان دھد؛ اگر به وسيله انقالب خود را
به طبقه حاكم تبدﯾل میكند ،و بدﯾن ترتيب شراﯾط كھنه توليد را با اعمال زور میروبد ،آنگاه
به موازات آن شراﯾط وجود تضاد طبقاتی و به طور كلی خود طبقات را محو میکند ،و بدﯾن
وسيله سيادت خود به مثابه ﯾك طبقه را نيز ملغی میكند"aufheben " .
"به جای جامعه بورژواﯾی كھنه ،با طبقات و تضاد طبقاتیاش ،ما اجتماعی خواھيم داشت كه
درآن تكامل آزادانه ھر فرد شرط تكامل آزادانه ھمگان است")"(10الغاء دولت" دﯾگر ﯾك شعار
نيست .حالت ﯾك ھدف نھاﯾی انقالب اجتماعی را دارد و خواھد داشت .بنابراﯾن ،در جرﯾان
انقالب  ،1848تاكيد ماركس مفھوم بیواسطه دارد :خرد كردن دولت ارتجاعی موجود و
استقرار قدرت سياسی دموكراتيك جدﯾدی توسط انقالب .او در جمعبندی خود از انقالب
فرانسه ،مبارزه طبقاتی در فرانسه  1848-1850به رابطه بين اھداف بیواسطه و نھاﯾی باز
میگردد .سوسياليسم انقالبی بدﯾن معنی است"-اعالم انقالب مداوم ،دﯾكتاتوری طبقاتی
پرولتارﯾا به مثابه مرحله انتقالی ضروری برای الغاء عمومی تماﯾزات طبقاتی ،برای الغاء كليه
روابط توليدی كه اﯾن تماﯾزات مبتنی بر آن است ،برای الغاء روابط اجتماعی كه وابسته به اﯾن
روابط توليدی است ،برای انقالبی كردن كليه اﯾدهھاﯾی كه ناشی از اﯾن روابط اجتماعی
است (11)".اﯾن جمعبندی ناظر بر آﯾنده ،از جمله الغاء طبقات است ،ولی به طور وﯾژه درباره
حذف دولت چيزی نمیگوﯾد] .اﯾن اثر ماركس ھمان سال توسط اتو لونينگ ،ناشر نوﯾه دوﯾچه
زاﯾتونگ ،از نقطه نظر اﯾدئولوژی احساساتی قھر "سوسياليسم حقيقی" مورد بازبينی قرار
گرفت .لونينگ با مراجعه به اﯾن بخش از اثر ماركس گالﯾه كرد كه به جای الغاء كليه طبقات از
حكومت طبقاتی پرولتارﯾا صحبت میكند .ماركس در پاسخی كه به چاپ رسيده است،
نوشت" :من اﯾن تصحيح را نمیفھمم" و خاطر نشان كرد خود جمله مورد بحث متضمن الغاء
طبقات ھم ھست ،او ھمچنين بخشی از فقر فلسفه و مانيفست كمونيست را كه ما در باال
از آن ﯾاد كردﯾم نقل قول كرد") (12دراﯾن تبادل نظر ،باز "الغاء دولت" به طور خاص مشخص
نشده است [.درھرحال ،ماركس درھمين زمان مقاله جالبی درباره انواع ضد دولتگراﯾی
بورژواﯾی آن زمان نوشت كه در آن ھم ماھيت دولت سرماﯾهداری و ھم چشمانداز الغاء دولت

را مورد بحث قرار داد .اﯾن مقاله بررسی كتابی است درباره سوسياليسم و وضع ماليات از
اميل دو ژﯾراردن كه ابتدا ﯾك  Hearstفرانسوی بود كه از ﯾك مرحله "سوسياليستی" می-
گذشت .ژﯾراردن طرحی برای حل مسئله اجتماعی پيشنھاد میكرد كه مبتنی بود بر به
اصطالح لغو ماليات و دولت از طرﯾق طرح ﯾك "بيمه متقابل" .ما به رابطه تارﯾخی بين آرزوی
امحاء ماموران وصول ماليات و الغاء دولت اشاره كردﯾم .ژﯾراردن به طور كامال روشن اﯾن رابطه
بين آنارشيسم بدوی و رادﯾكاليسم بورژواﯾی را نماﯾندگی میكرد .او طرح خود را توصيه می-
كرد زﯾرا كه به مفھوم "انقالب بدون انقالبيون است " و نه تنھا "بدون ھيچ شوك" ،بلكه ھم-
چنين "بدون الغاء روابط اجتماعی سرماﯾهداری" ،دولت را ملغی میكند .او كامال طرفدار
"ھماھنگی كار و سرماﯾه" است .ماركس چنين نظر میدھد :اصالح مالياتی ،اسب چوبی
كليه بورژوا رادﯾكالھا و عنصر اختصاصی ھمه اصالحات اقتصاد بورژواﯾی است .از بی فرھنگان
قرون وسطی تا تجار آزاد مدرن ،جنگ اصلی حول مالياتھا بوده است...كاھش ،ﯾا ارزﯾابی
منصفانه مالياتھا و غيره و غيره -اﯾن است رفرم متداول بورژواﯾی .الغاء ماليات -اﯾن است
سوسياليسم بورژواﯾی (13).اﯾن ھمچنين وجھی از آنارشيسم بورژواﯾی است .ژﯾراردن تصور
میكند از طرﯾق "لغو" مالياتھا )ماركس نشان داد كه طرح درجمع میشود ﯾك ماليات بر
سرماﯾه تك نرخی .دولت را نيز ملغی میكند ،زﯾرا اﯾن طرح ﯾك كميسيون اداری( را جانشين
قدرت سياسی میكند .اﯾن تعوﯾض متداول نام دولت ،با عنوان سادهتری است ،درحالیكه
دولت واقعی از در عقب وارد میشود .ماركس در بخش بعد ،از ماھيت كنونی دولت سرماﯾه
داری به حذف دولت در فردا میپردازد و دراﯾن ميان نشان میدھد چطور ژﯾراردن دولت را تحت
عنوان دﯾگری معمول میدارد":دولت بورژواﯾی چيزی نيست مگر بيمه متقابل ]استعاره "بيمه
متقابل" اﯾنجا البته از طرح ژﯾراردن گرفته شده است .ژﯾراردن بيمه متقابل را به جای دولت
پيشنھاد میكند .ماركس پاسخ میدھد دولت اكنون شيوه بورژواﯾی "بيمه متقابل" است[.
برای طبقه بورژوا عليه اعضای منفرد خودش و بھمان ترتيب عليه طبقه استثمار شده ،بيمهای
كه باﯾد دائما گرانتر شود و نسبت به جامعه بورژواﯾی دائما مستقلتر شود ،زﯾرا سركوب
طبقه استثمارشده ھرچه بيشتر مشكل میشود .تغيير نام در مناسبات اﯾن بيمه كوچكترﯾن
تغييری اﯾجاد نمیكند .استقالل آشكاری را كه آقای ژﯾراردن درﯾك آن به فرد میدھد با توجه
به بيمه خود باﯾد بالفاصله از او پس بگيرد".آنچه اكنون میآﯾد مراجعه است به نقشه
ژﯾراردن"؛ ھركس كه ثروتش را با ارقام خيلی پائين ارزﯾابی كند ،كيفر میبيند؛ اداره بيمه
"جاﯾگزﯾن ژﯾراردن برای دولت" اموال او را به ارزشی كه خودش تعيين كرده است میخرد و
حتی به ھركسی كه مورد خالفی را اعالم كند جاﯾزه میدھد .باالتر از آن ھركس ترجيح بدھد
ثروتش را بيمه نكند خارج از جامعه قرار میگيرد و مستقيما از ھرگونه حقی بی بھره اعالم
میشود .جامعه طبيعتا نمیتواند تحمل كند كه طبقهای در درونش عليه شراﯾط موجودﯾتش
طغيان كند .اجبار ،اتورﯾته و دخالت بوروكراتيكی را كه ژﯾراردن خواھان محو آن از جامعه است

به آن باز خواھد گشت .اگر او خود را درﯾك آن از شراﯾط جامعه بورژواﯾی منتزع میكند ،تصادفا
برای آنست كه پس از ﯾك دور زدن مجددا به آن باز گردد"(14).
ماركس آنگاه اضافه میكند:پشت الغاء ماليات ،الغاء) (Abschafungدولت پنھان شده است.
برای كمونيستھا الغاء دولت فقط ﯾك معنا دارد :درنتيجه الغاء طبقات نياز به قدرت
سازمانيافته ﯾك طبقه برای سركوب طبقات دﯾگر ،به خودی خود پاﯾان میﯾابد.
بنابراﯾن ،دراﯾن فرمولبندی ،دولت عاقبت "به خودی خود پاﯾان میﯾابد").فرو میرﯾزد von
] (selbst ... wegfaelltدرھمان صفحه ماركس درباره خصوصيت بورژواﯾی وﯾژه اﯾن آنارشيسم،
بحث جالبی دارد به موازات آنچه ما ھم اكنون ارائه دادﯾم - .انگلس كمی بعد ھمانسال
مقالهای را درباره آخرﯾن نماﯾندگان آلمانی اﯾن گراﯾش آغاز كرد )ھرگز به پاﯾان نرسيد( .مقاله با
بخش فوق الذكر ماركس درباره ژﯾراردن آغاز شده و ادامه میدھد" :الغاء دولت ،آنارشی،
دراﯾن زمان به تكيه كالم آلمانیھا تبدﯾل شده است" نوﯾسندگان گوناگون ،كه او از آنھا نام
میبرد" ،ھرﯾك به شيوه خود اﯾن تكيه كالم خود را از آن خود كردهاند .ھمه اﯾن گراﯾشات در
توافق با حفظ موجودﯾت جامعه بورژواﯾی است ."...آنگاه او به اشتيرنر ،فيلسوف
اكوآنارشيست ،میپردازد) .م  -ا [.(6 :417 -18
ماركس و انگلس اكنون به درك جدﯾدی از" الغاء دولت" قدﯾمی رسيدهاند .اﯾن مسئله كه خود
آنھا اﯾن درك را متماﯾز میدانستند از نامهای مشھود است كه انگلس به ماركس در ،1851
در رابطه با كتاب جدﯾد پرودون "اﯾده عمومی انقالب در قرن نوزدھم" نوشت .اگرچه پرودون به
تازگی اﯾده عمومی "آنارشی" را در  1840مطرح كرده بود ،تئوری اجتماعی آن ھنوز مبھم
مانده بود .انگلس دركتاب جدﯾد ،نظرﯾه پيچيدهتری پيدا كرد و فكر كرد منشاء آن را میداند:
" ...من متقاعد شدهام كه آقای اوربك ،ترجمه مانيفستش را )به فرانسوی( و شاﯾد ھمچنين
ترجمه خصوصی مقاالت تو در  Revueرا در اختيار او )پرودون( قرار داده است"] .نوﯾه راﯾنيشه
زاﯾتونگ ،بررسی سياسی -اقتصادی ،مجله لندن كه ماركس در  1850سردبير آن بود ،حاوی
مبارزه طبقاتی در فرانسه و ھمچنين بررسی او از ژﯾراردن بود .فرمول مربوط به دولت كه
انگلس از آن نام میبرد در اولی نيامده است ولی در قطعه ژﯾراردن ھست ،ھمچنين -
درمانيفست كمونيست – در پيوند با اﯾن تئوری انگلس ،كه در  1851ممكن است درست باشد
ﯾانه ،بجاست ﯾادآوری كنيم كه الاقل در  1863پرودون فكر میكرد آنارشی)كه از ﯾك ھدف بی-
واسطه مثل حكومت فدرال متماﯾز است( تنھا ﯾك"اﯾده آل" است كه طی "قرنھا" حاصل
نمیشود ،درحالیكه قاعده "عبارتست از حركت دراﯾن جھت ،پيشرفت دائم برای رسيدن به
اﯾن ھدف").گ .وودكوك ،پير ژوزف پرودون ،ص  .(249ظاھرا اﯾن گفته ،آنارشی را تنھا به ﯾك
ھدف نھاﯾی تبدﯾل میكند ،ھمانطور كه ماركس براﯾن باور بود.ولی پرودون چنان از
احساسات متناقض پر است كه نتيجه گيری )از جمالت او – مترجم( مخاطره آميز است[.

تعدادی از مطالب بدون تردﯾد از آنجا به سرقت رفتهاند -برای مثال اﯾنكه حكومت چيزی نيست
مگر قدرت ﯾك طبقه برای سركوب طبقه دﯾگر و با ناپدﯾد شدن تضاد طبقاتی ناپدﯾد می-
شود" (15).فكر میكنم اﯾن آخرﯾن باری است كه تا دو دھه از "الغاء دولت" ذكری به ميان
میآﯾد]،درھيجدھم برومر) (1852به طور روشن به اﯾن اﯾده اشاره نمیشود ،ولی درچند
بخش ممكن است ارتباطی باشد ،منتخب آثار ماركس و انگلس  1 : 332و  [340ﯾعنی تا
زمانیكه كمون پارﯾس و پیآمدھای آن تمام مسئله را مجددا مطرح كرد .تصادفا ،اﯾن درست -
ھمان وقفهای است كه در رابطه با فرمول "دﯾكتاتوری پرولتارﯾا" پيش آمد -بخشا به ھمان -
دليل ،ﯾعنی عدم تماﯾل به حدس و گمان در مورد آﯾنده تا وقتی كه تجربه مسئله را در دستور
قراردھد.
 - 4دوره سوم  :تاثير كمون پارﯾس و آنارشيسم
كمون پارﯾس تمام مسائل مربوط به دولت را درحيطه نظری مجددا مطرح كرد ،زﯾرا اﯾنھا
درعمل مطرح شده بودند .به عالوه درھمان زمان و كمی قبل از آن ،مبلغ روسی ميخائيل
باكونين ،با كنار ھم قراردادن سه جزء میرفت تا جنبش نوﯾن آنارشيستی را بسازد )كه با
باكونين شروع میشود و با جنگ جھانی اول از رونق میافتد( .اﯾن سه جزء ،كه رابطه آنھا
سست و ھمواره ھم تركيب ناپاﯾداری داشتند ،عبارتند از  (1تئوری اجتماعی آنارشيستی
متعلق به پرودون كه توسط اشتيرنر مورد تأكيد قرار گرفته بود؛  (2ﯾك برنامه اقتصادی ،تعبيری
از كلكتيوﯾسم ضد سرماﯾهداری برگرفته شده از سوسياليسم ،با اقتباس از ماركسيسم ؛ و
 (3استراتژی سياسی ،انقالبیگری توطئهگرانه متعلق به سنت ژاكوبنی چپ به عالوه
نيھليسم ترورﯾستی نوع روسی .به ھرصورت ،شعار كھنه "الغاء دولت" به طور فوری ،جان
تازهای گرفته بود كه ماركس و انگلس از  1871به بعد به آن برگشتند 1871] .مربوط است به
نامه انگلس به كافيرو كه در باال نقل شد)منبع شماره  ،(2زﯾرا تا آنجا كه من میدانم ،بعد از
 ،1851اﯾن اولين بار است كه مسئله به طور وﯾژه مطرح میشود).به جز تذكر تصادفی در نامه
ماركس به بيسلی در  19اكتبر  ،1870كه ذﯾال توضيح داده میشود .توجه كنيد درعبارات
انگلس از اﯾن ببعد ،او اغلب با موضوع به مثابه نظری قدﯾمی و با سابقه برخورد میكند كه
فقط نياز به تكرار دارد .به عنوان مثال :مراجعه گذرای او درمسئله مسكن)نوشته شده در
اواﯾل  (1873به )نظرﯾات سوسياليسم علمی آلمان درباره ضرورت اقدام سياسی توسط
پرولتارﯾا و دﯾكتاتوری او برای گذار به الغاء طبقات و بھمراه آن دولت -نظراتی كه قبال
درمانيفست كمونيست و پس از آن در موارد متعدد مطرح شده است((16) [.
بنابراﯾن آنھا در دوران باليدگی كامل شان بود كه درك خود را از" الغاء دولت " پاالﯾش دادند.

نمیتوان ادعاكرد كه تئوری آنھا تغيير كرد؛ ولی آنھا كه به بررسی مسئله از نزدﯾك كشيده
شده و با تئوری و عمل آنارشيستی روبهرو بودند ،تاكيدات و مالحظات جدﯾدی را مطرح كردند.
دربخش بعد به اﯾن موارد میپردازﯾم :
 - 1رابطه بين دولت و ھرنوع "اتورﯾته"
 - 2الغاء فوری ﯾا دولت كارگری؟ اولين اقدام انقالب ﯾا سرانجام نھاﯾی؟
 - 3پس از ناپدﯾدشدن دولت چه برجای میماند؟
ھمانطور كه آنارشيسم در تئوری با ھرنوع "اتورﯾته " در انقالب دشمنی میورزﯾد ،حتی بيش
از آن ،ھرنوع "اتورﯾته" را در جامعه پس از انقالب اساسا رد میكرد .رد دولت ،درآخر تنھا مورد
وﯾژهای از اﯾن نوع رد كلی و آنارشيستی اتورﯾته در اصول است .اﯾن امتناع ھمچنين -وحتی
مخصوصا -شامل اصيلترﯾن اتورﯾته دموكراتيكی كه قابل تصور است نيز میشود .علیرغم
سخنوریھای معمول مبنی بر "كنترل از پائين" ،آنارشيسم در اصول مخالف اتورﯾته حكومتی
است ،ھرچند در اﯾدهآل ،به شيوهای دموكراتيك از پائين كنترل شود ،زﯾر كه آنرا حكومتی
استبدادی میداند .تنھا در دوره باكونينيستی آنارشيسم است كه كامال روشن میشود كه
رﯾشه مسئله نه ضد دولتگراﯾی بلكه "اتورﯾته"است] .مسلما ،اﯾن درك به طور مشخص نزد
پرودون ،گودوﯾن و اشتيرنر وجود داشت ،ولی میباﯾست در آنارشيسم متأخر مجددا كشف
شود .باكونين الزم نبود اﯾده را سازماندھی كند ،او آنرا به تئوری جنبش تبدﯾل كرد[.
بنابراﯾن ماركس و انگلس باﯾد ھمين تماﯾز را مورد توجه قرار میدادند .و در رابطه با جنبه
مثبت ،تاثير آنارشيسم درمباحثه آنھا بر سر اﯾنكه "چه چيز پس از ناپدﯾدشدن دولت برجای
میماند؟ " به چشم میخورد.
دررابطه با جنبه منفی ،اثبات جنبه تئورﯾك مخرب موضع آنارشيستھا درمورد "اتورﯾته" كار
دشواری نبود و انگلس مقدمتا اﯾن كار را بهطور فشرده ،درنامهای انجام داد :دراﯾن -
جامعه)جامعه مطلوب آﯾنده باكونينيستی( ،باالتر از ھمه ،ھيچ "اتورﯾتهای" وجود نخواھد -
داشت ،زﯾرا اتورﯾته = دولت = شرمطلق ).چطور اﯾن مردم میخواھند ﯾك كارخانه را اداره -
كنند ،ﯾك راهآھن را به كار اندازند ﯾا ﯾك كشتی را برانند ،بدون آنكه نھاﯾتا ارادهای تصميم
بگيرد ،بدون مدﯾرﯾت ﯾگانه ،البته دراﯾن باره چيزی به ما نمیگوﯾند( .اتورﯾته اكثرﯾت بر اقليت نيز
متوقف میشود .ھر فرد و ھر اجتماعی خودمختار است ،ولی چطور جامعهای حداقل متشكل
از دونفر میتواند وجود داشته باشد ،بدون آنكه ھرﯾك از طرفين تا اندازهای از اتورﯾته خود
صرفنظر كنند؟ باكونين دراﯾنجا ھم سكوت میكند (17).بنابراﯾن رد آنارشيستی "اتورﯾته" نه
تنھا وجود جامعه را غير عملی میكند ،بلكه دموكراسی را نيز غيرممكن میسازد .كمی بعد
در ھمانسال ) ،(1872انگلس مقاله كوتاھی" ،درباره اتورﯾته" ،نوشت كه به طور مشخص -
درك آنارشيستی از مسئله را نفی میكرد .اگر چه عملی نيست ولی خوب بود ھمه آن در

اﯾنجا نقل میشد .به ھرحال ﯾك قطعه از آن مستقيما به حذف دولت مربوط میشود:چرا
مخالفين اتورﯾته خود را به ستيزه جوﯾی عليه قدرت سياسی ،دولت ،محدود نمیكند؟ ھمه -
سوسياليستھا موافق اند كه دولت سياسی ،و اتورﯾته سياسی آن درنتيجه انقالب
اجتماعی آﯾنده ناپدﯾد خواھد شد ،ﯾعنی كاركردھای عمومی آن ،خصلت سياسی خودرا از
دست خواھند داد و به كاركردھای ساده اداری برای نظارت برمنافع حقيقی جامعه تبدﯾل
خواھند شد] .اصطالح "دولت سياسی" ،اگر با معنای لغوی آن گرفته شود ،از موضع
ماركسيستی زاﯾد است ،ولی بين ھمه سوسياليستھا و به طور كامال وﯾژه در تبليغات
آنارشيستی معمول بود .استفاده انگلس از آن مستلزم طرح ﯾك تئوری ،درباره نوعی دولت
سياسی در آﯾنده نبود [.ولی مخالفين اتورﯾته خواستار آن ھستندكه دولت سياسی صاحب
اتورﯾته به ﯾك ضرب ملغی شود ،حتی قبل از آنكه شراﯾطی كه آنرا به وجود آورده است
منھدم شود .آنھا خواستار آن ھستندكه اولين اقدام انقالب اجتماعی الغاء اتورﯾته باشد .آﯾا
اﯾن آقاﯾان ھرگز ﯾك انقالب را دﯾده اند؟)(18
 "- 5الغاء فوری" درتئوری و عمل
ﯾك پاسخ به سئوال سخنورانه انگلس" ،آﯾا اﯾن آقاﯾان ھرگز ﯾك انقالب را دﯾدهاند؟" اﯾن بود كه
باكونين نه تنھا انقالبھای  1848و  1871را دﯾده بود بلكه ھمچنين در  ،1870او شخصا ﯾك
انقالب " كرده بود" .مسلما او بر آن نبود كه الف آن را بزند؛ برعكس اﯾن ماركس و انگلس
بودند كه مكررا به طرح آن پرداختند ،زﯾرا كه تصوﯾری كالسيك از انقالبیگری به سبك
آنارشيستی به آنھا ارائه میداد .اﯾن عبارت بود از "ناكامی در ليون" 28 ،سپتامبر . 1870
]"ناكامی در ليون" عنوان فصلی است در بيوگرافی ميخائيل باكونين از ای.اچ.كار .برداشت كار
از قضيه )صفحات  (417-22به نوعی پيچيدهتر از آن ماركس است و درجزئيات با آن تفاوت دارد،
ولی )جنبه( مھمل اپرا -كميك آن كمتر از ماركس نيست[.
ھنگام سقوط ناپلئون سوم ،ﯾك برآمد تودهای اصيل در طبقه كارگر ليون بوقوع پيوست.
باكونين برای آنكه فرماندھی شخصی گروه كوچكش در شھر را در دست بگيرد ،با عجله به
آنجا روی آورد .روزی كه رسيد شورای شھر جدﯾدی تحت توجھات "كميته امنيت عمومی"
انتخاب شده بود ،ولی ھيچكس واقعا نمیدانست با كنترل سالن شھرداری چه كند ،مگر
باكونين )چنانكه ماركس و انگلس شرح میدھند(".باكونين در آنجا مستقر شد)سالن
شھرداری(؛ آنگاه لحظه حساس فرا رسيد ،لحظهای كه سالھا انتظارش میرفت ،وقتی كه
باكونين توانست انقالبیترﯾن اقدامی را كه جھان شاھدش بود به انجام برساند ،او الغاء دولت
را تصوﯾب كرد .ولی دولت در شكل و ماھيت دو گروھان از گاردھای ملی ،بورژوازی به سالن
ھجوم آورد ،و باكونين را وادار كرد كه با عجله به ژنو بازگردد(19)".اولين جمله تصوﯾب نامه
باكونين عبارت بود از :ماشين اداری و حكومتی دولت ،كه ناتوان شده است ملغی میشود.

اﯾن نتيجه غيرمنطقی مقدمهای كاذب بود :اﯾن دولت نبود كه ناتوان بود ،بلكه الغاءكنندگان
بودند كه از "وھم و ناتوانی ﯾك آرزوی زاھدانه در رنج بودند".اﯾن مصوبه تارﯾخی -جھانی الغاء
دولت ،كه باكونين صادركرد ،به امضای بيست نفر از دوستانش رسيد ،در ميتينگ ﯾك جمعيت
به ھيجان آمده كه ھرگز گمان نمیكرد باكونين خود آنرا كلمه به كلمه به اجرا بگذارد ،خوانده
شد و بر دﯾوارھا نصب شد .ولی حتی خود گروه كوچك باكونين دو روز قبل ازاﯾنكه اﯾن طرح به
انجام برسد ،درﯾك روز تظاھرات و سردرگمی ،عليه كودتا رای داده بود ،و اﯾن را از بالكن -
رسمی اعالم كرده بود .درھرحال ،خدمه دولت "ناتوان" نه تنھا" انقالب" را جاروب كردند ،بلكه
 -و اﯾن توھين آميزتر از ھرچيز

بود – آنقدر آن را جدی نگرفتند كه رھبرش را ،پس از ربودن

 165فرانك جيبش ،درجای امن زندانی كنند .اولين تجربه الغاء فوری دولت ،بدﯾنگونه خاتمه
ﯾافت.
بدون تردﯾد اﯾن جنبه كميك -اپراست كه توضيح میدھد چرا ماركس وانگلس شش بار درنامه-
ھا و آثارشان به اﯾن حادثه اشاره كرده اند]،اول درنامه ماركس به بيسلی 19 ،اكتبر
).187ماركس _ انگلس منتخب آثار(3.4 :؛ سپس نامه انگلس به كافيرو ،اول ژوئيه
)1871ماركس _ انگلس ،نامه ھا ... ،اﯾتالياﯾی(.2،؛ در  ،Les retendues Scissionsصفحه ،17
و سه بار در ,Allianc L de la Dem, Socصفحات  . 21 ،13 ،12به عالوه ماركس در اجالس 11
اكتبر  .187شورای عمومی انترناسيونال ﯾك گزارش شفاھی درباره اﯾن موضوع داد[.
ولی برای ھركس كه باكونين را جدیتر بگيرد ،نتاﯾج جدیتری وجود داشت .ماركس و انگلس
درباره برنامه آنارشيستی خاطر نشان كردند :بنابراﯾن اولين اقدام انقالب باﯾد دستور الغاء
دولت باشد ،ھمانطور كه باكونين در  28سپتامبر درليون عمل كرد ،حتی اگر اﯾن الغاء دولت
ضرورتا ﯾك اقدام سلطه جوﯾانه باشد (20).اﯾن اقدامی سلطهجوﯾانه بود ،ھم به مفھوم
آنارشيستی و ھم به مفھوم غير آنارشيستی .از نقطه نظر اخير باﯾد به خاطر داشت اﯾن
كودتا كه توسط چندتن از ضدسلطه طلبان طرفدار باكونين به عمل میآمد ،نه عليه حكومت
امپراطوری كھنه ،بلكه عليه حكومت برخاسته از قيامی بود كه دولت كھنه را برانداخته بود .به
ھرحال ،آنارشيست پيوسته ،نه تنھا با "اتورﯾته" مردم ،بلكه حتی با "اتورﯾته" سازمان خود نيز
مقابله میكند .اگر انگلس متعجب است كه تحت آنارشيسم پیگير "چطور جامعهای متشكل
از حتی دو نفر ممكن است" ،باكونين ھميشه ثابت كرده است كه حتی دونفر برای ﯾك كودتا
نمیتوانند باھم جمع شوند ،مگر ﯾكی از آنھا سرﯾعا موافقت كند كه از "اتورﯾتهای" تبعيت كند
كه طبعا متعلق به خودش باشد .بنابراﯾن الغاء فوری دولت ،درمقابل چشمانداز استقرار ﯾك
دولت كارگری قرار دارد ،چه از نظر "دفاع از انقالب" و چه از نظر اﯾنكه " از انقالب چه كسانی
دفاع ميشود؟"
اصرار آنارشيسم بر الغاء دولت به عنوان اولين اقدام انقالب بر دﯾدگاه غيرتارﯾخی از رابطه دولت
و نظم اجتماعی استوار است) ،چنانكه دﯾدﯾم اﯾن ھمان دﯾدگاھی است كه ماركس در 1844

داشت( .اگر چه آنارشيستھا ھيچ مشكلی نداشتند كه به تقليد از ماركس بگوﯾند دولت
كميته اجراﯾی طبقه حاكم است و ساﯾر فرمولھای مشابه او را تكرار كنند ،اما تئوری دولت
آنھا از ﯾك جنبه اساسی ،كامال درجھت مخالف ماركسيسم بود -چنانكه انگلس درنامهای
توضيح میدھد:
"باكونين تئوری وﯾژه خودش را دارد ،مخلوطی از پرودونيسم و كمونيسم .نكته اصلی در رابطه
با اولی اﯾن است كه او به سرماﯾه ،ﯾعنی تضاد طبقاتی بين سرماﯾهداران و كارگران مزدور كه
ناشی از تكامل اجتماعی است ،توجھی ندارد ،بلكه دولت شر اصلی است كه باﯾد محو
شود .درحالیكه توده عظيمی از كارگران سوسيال دموكرات دﯾدگاه ما را اخذ كردهاند كه
قدرت دولتی چيزی نيست مگر سازمانی كه طبقات حاكم -زمينداران و سرماﯾهداران -برای
حفظ مزاﯾای اجتماعی خود فراھم آوردهاند .باكونين معتقد است كه اﯾن دولت است كه
سرماﯾه را اﯾجاد میكند ،كه سرماﯾهدار به شكرانه دولت دارای سرماﯾه است .از اﯾنرو دولت
شر اصلی است ،مھمتر از ھرچيز دولت است كه باﯾد پائين كشيده شود وآنگاه سرماﯾهداری
به خودی خود به جھنم خواھد رفت .ما ،برعكس ،میگوئيم :سرماﯾه ،ﯾعنی تمركز ھمه ابزار
توليد دردستھای عدهای قليل ،را از بين ببرﯾد ،دولت خود به خود سقوط خواھد كرد .اﯾن ﯾك
اختالف اساسی است  :بدون ﯾك انقالب اجتماعی قبلی ،الغاء دولت بی معنی است ،الغاء
سرماﯾه دقيقا انقالب اجتماعی و موجب تحول كل شيوه توليد میشود .و آنوقت از آنجا كه
به گفته باكونين دولت شر اصلی است ،نباﯾد كاری كرد كه دولت -ﯾعنی ھر نوع دولت ،چه
جمھوری باشد ﯾا سلطنتی ﯾا نوع دﯾگر -زنده بماند .از اﯾنجاست امتناع كامل از ھرنوع
سياست .انجام ﯾك اقدام سياسی ،به وﯾژه شركت درﯾك انتخابات ،خيانت به اصول خواھد
بود (21).انگلس ھمين خط فكری را ،به طور خالصه درنامهای كه پس از آن به انگليسی به
ﯾك وابسته آمرﯾكاﯾی نوشت ،بيان كرد" :ماركس و من ،از  ]1845با  ،1845انگلس احتماال به
نوشته اﯾدئولوژی آلمانی اشاره میكند[.
اﯾن نظر را داشتيم كه از نتاﯾج نھاﯾی انقالب پرولتری آﯾنده انحالل تدرﯾجی و نابودی نھاﯾی
آن سازمان سياسی است كه دولت خوانده میشود ،سازمانی كه ھدف اصلی آن ھميشه
حفظ انقياد اقتصادی اكثرﯾت زحمتكش توسط اقليت ثروتمند ،به وسيله نيروی مسلح بوده
است .با نابودی اقليت ثروتمند ضرورت ﯾك نيروی دولتی سركوبگر مسلح نيز از بين میرود".
او ادامه میدھد ،پرولتارﯾا باﯾد ابتدا خود قدرت دولتی را بگيرد ،درحالیكه:آنارشيستھا
موضوع را معكوس میكنند .آنھا میگوﯾند كه انقالب پرولتری باﯾد از الغاء سازمان سياسی
دولت آغاز شود(22).آنارشيسم نه تنھا نتيجه را معكوس میكند ،بلكه از آنرو چنين میكند
كه تئوری اجتماعی نھفته در آن درمورد رابطه دولت و جامعه برعكس ماركسيسم است.
-6چه چيز پس از نابودی دولت برجای میماند؟

"درباره اتورﯾته" انگلس به طور گذرا خاطر نشان كرد ھمينكه دولت نابود شود" ،كاركردھای
عمومی آن خصلت سياسی خود را ازدست خواھند داد و به كاركردھای اداری ساده برای
نظارت بر منافع حقيقی جامعه تبدﯾل خواھند شد" .ھمين عقيده درھمانسال ) ،(1872صرفا
به طور اتفاقی در اثر دﯾگری ظاھر میشود:آنارشی :اﯾن اسب جنگی عظيم؟ ارباب باكونين،
كه از سيستم سوسياليستی فقط عناوﯾن را گرفته است .ھمه سوسياليستھا از آنارشی
اﯾن را میفھمند :ھمينكه ھدف جنبش پرولتری ،ﯾعنی الغاء طبقات برآورده شد ،قدرت دولتی
كه درخدمت نگه داشتن اكثرﯾت عظيم توليد كننده زﯾر ﯾوغ ﯾك اقليت كم عده استثمارگر
است ،ناپدﯾد میشود ،و كاركردھای حكومتی به كاركردھای ساده اداری تبدﯾل میگردد.
اتحاد باكونينيستی اﯾن را وارونه میكند (23).اﯾن ،گفته سن سيمون درباره جاﯾگزﯾنی دولت
با"اداره چيزھا"]ردپای اﯾن اﯾده درمانيفست كمونيست نيز ،دقيقا در رابطه با سوسياليست-
ھای تخيلی دﯾده میشود :جنبه مثبت و با ارزش آنھا از جمله پيشنھاد )تبدﯾل كاركردھای
دولت به نظارت عاليه برتوليد( بود )ماركس انگلس ،منتخب آثار  [.(63:1را ﯾادآوری میكند.
دولت "خصلت سياسی"خود را ازدست خواھد داد ،ﯾعنی
خصلت سركوبگر و جابر خود را ،بوﯾژه سركوب و جبر طبقاتی را ،ولی ھنوز " كاركردھای
عمومی" وجود خواھند داشت كه باﯾد سازمان ﯾابند .چه ارگانيسم اجتماعی )غيردولتی(
ھنوز باﯾد اﯾن "كاركردھای عمومی" را سازمان دھد؟
ھمينكه مفھوم دولت از مفھوم وسيعتر اتورﯾته به معنای اخص ،جدا میشود – جداﯾیای كه
دراثر مجادله با آنارشيسم خود را نشان میدھد -مسئله روشنتر میشود .زﯾرا اﯾن بدان
مفھوم است كه نابودی دولت ھنوز متضمن نابودی ھمه اعمال اثرھای اتورﯾته درجامعه
نيست .اﯾن بنوبه خود متضمن ادامه وجود ارگانھای محدود نوعی اتورﯾته است.
اﯾن ،آشكارا مستلزم نوعی حدس و گمان نيمه -تخيلی درباره آﯾنده بود كه ماركس و انگلس -
قاطعانه از اقدام به آن سرباز میزدند ،و به مراتب كمتر از آن ماﯾل بودند برای آﯾنده نسخه -
بپيچند .ھنوز دوكار دﯾگر بود كه باﯾد انجام میشد :مباحثه درباره مسير عمومی و ممكن
تكامل آﯾنده تا آنجا كه چنين مسيری را ازتجربه واقعی میتوان استنتاج كرد؛ و حداقل تالش
برای اﯾنكه نوع طرح خود مسئله روشن شود .اﯾن دومی ھمان كاری است كه ماركس
شتابزده در برنامه گوتا انجام داده است .پيشنھاد او درمورد اﯾنكه خود مسئله چگونه فرموله
شود ،راھنماﯾی برای تخمين است .مسئله آنگاه مطرح میشود" :دولت درجامعه
سوسياليستی چه تحولی را باﯾد از سر بگذراند؟ به عبارت دﯾگر ،چه كاركردھای اجتماعی آن-
جا وجود خواھد داشت كه مشابه كاركردھای امروزی دولت باشد؟ " )(24
ماركس روشن میكند كه او قصد ندارد به سئوال جواب بدھد) .به جای آن اﯾن قطعه
مستقيما به مراجعه او به "دﯾكتاتوری پرولتارﯾا" منتھی میشود( .ولی اجازه بدھيد مطمئن
شوﯾم كه سئوالی را كه او مطرح میكند فھميدهاﯾم.

دردرجه اول باﯾد به خاطر داشت ماركس صراحتا اصطالح "جامعه كمونيستی" را به مفھوم
مرحله پيشرفته نظم اجتماعی آﯾنده به کار نمیبرد .او قبال به "جامعه كمونيستی كه
بالفاصله از جامعه سرماﯾهداری سر برمیآورد" اشاره كرده بود .بنابراﯾن وقتی كه او از "دولت
آﯾنده جامعه كمونيستی" نام میبرد ،دليلی ندارد كه متعجب شوﯾم .موضوع صرفا ﯾك دولت
كارگری است كه جای دولت سرماﯾهداری را میگيرد.
ولی اﯾن دولتی است كه درجرﯾان " انحالل تدرﯾجی" است .دراﯾن رابطه ،حرفھای متداول
درباره مراحل )سوسياليستی ،كمونيستی( ،اگر به دورهھای دستهبندی شدهای تعبير شود
كه طبق ﯾكسری معيارھا آغاز شده و پاﯾان میﯾابند ،گمراهكننده است .اﯾن روندی تدرﯾجی
است ،اگرچه تدرﯾجی بودن ،جھشھا را نفی نمیكند .روشن است كه دراﯾن"انحالل
تدرﯾجی" چه چيزی منحل میشود :كاركرد طبقاتی سركوب و جبر )"سياسی"( .چه چيز
برجای میماند؟ "كاركردھای اجتماعی" كه "مشابه كاركردھای امروزی دولت" ھستند.
ماركس قبال چيزی شبيه اﯾن گفته بود .در داخلی در فرانسه ،او درباره نوع جدﯾد دولتی كه
كمون پارﯾس معمول كرده بود ،مالحظه مشابھی بيان کرده بود .وقتی ارگانھای مختص
سركوب قدرت حكومتی كھنه ،قطع شوند ،باﯾد كاركردھای مشروع آن از اتورﯾتهای گرفته شود
كه برتری بر جامعه را غصب كرده است ،و به ﯾك نماﯾندگی مسئول جامعه واگذار گردد- (25).
اﯾن جا ماركس )دراﯾن اثر بيش از ﯾكبار( از تجربه بالواسطه به سوی ھدف نھاﯾی جھش كرده
و دشواریھای انتقال را رھا میكند .پس از آنكه "ارگانھای مختص سركوب" دولت نابود
شدند ،ھنوز "كاركردھای مشروع" برجای ماندهاند كه باﯾد توسط "نماﯾندگان مسئول جامعه "
به انجام برسند .ما میتوانيم آنھا را با "كاركردھای اجتماعیای" مشخص كنيم كه "مشابه
كاركردھای كنونی دولت" ھستند .بنابراﯾن ،كاركردھای غيرسياسی ﯾك اتورﯾته سازمانگر را
دارﯾم  -كه ھنوز ضرورتھای اجتماعی-كه پس از انحالل ھمه كاركردھای دولت ،درنوع
پيشرفته جامعه سوسياليستی-كمونيستی ھنوز موردنياز است كه سركوب و جبر در آن
درمقياس اجتماعی زوال ﯾافته است.
كمی قبل از نوشتن برنامه گوتا = در  1874ﯾا احتماال آغاز  1875ماركس اﯾن اﯾده را به شكل
نسبتا مخفی تنظيم كرده بود ،كه فھم آن اكنون برای ما آسانتر است .اﯾن ﯾادداشتھای -
خصوصی بود كه ماركس ھنگام خالصه نوﯾسی طوالنی )خالصه ،تفسير ،نقل قول( از روی
كتاب دولتگراﯾی و آنارشيسم باكونين  1873برای خودش تھيه كرده بود .و درانتھا شروع كرده
بود كه حواشی تندی بر آن بنوﯾسد .در زﯾر ،بخشی از ﯾادداشتھای اوكه بيش از ھمه به
قضيه مربوط است آورده میشود) (26).قسمتی از سئوال و جواب كه مربوط به باكونين است
با حروف درشت آورده میشود(.
باك :اﯾن به چه معناست "" ،پرولتارﯾای سازمانﯾافته به مثابه طبقه حاكم؟"

ماركس :اﯾن بدان مفھوم است كه پرولتارﯾا به جای مبارزه با طبقات صاحب امتياز اقتصادی به
مثابه افراد ،قدرت و سازمان كافی ﯾافته است تا ابزار عمومی اجبار را در مبارزه عليه آنھا به
خدمت بگيرد ،ولی او میتواند تنھا ابزار اقتصادی را به خدمت بگيرد كه خصوصيت خود او به
مثابه حقوق بگير و بنابراﯾن به مثابه ﯾك طبقه را الغاء كند؛ از اﯾن رو با پيروزی كامل او ،حكومت
خود او نيز خاتمه میﯾابد ،زﯾرا خصوصيت طبقاتی او از بين میرود.
باك  :شاﯾد كليه پرولترھا در راس حكومت قرار خواھند گرفت؟"
ماركس :مثال درﯾك اتحادﯾه آﯾا ھمه اتحادﯾه كميته اجراﯾی آن را تشكيل میدھد؟ آﯾا كال -
تقسيم كار دركارخانه و )ھمچنين( كاركردھای مختلفی كه ناشی از آن است ،متوقف خواھند
شد؟ و در ساختار باكونينيستی ،از پائين تا باال ،ھمه "باال" خواھند بود؟ پس "پائين" وجود
ندارد .آﯾا به ھمين ترتيب ھمه اعضاء كمون ،منافع عمومی ناحيه را اداره خواھند كرد؟ دراﯾن-
صورت تفاوتی بين كمون و ناحيه وجود ندارد.
باك :تعداد آلمانيھا حدود  40ميليون است .آﯾا مثال  40ميليون عضو حكومت خواھند بود؟
ماركس :مسلما ! زﯾرا خود -حكومتی كمون آغاز میشود.
باك :پس حكومت ﯾا دولتی ،وجود نخواھد داشت ،اما اگر دولتی باشد ،پس كسانی خواھند
بود كه بر آنھا حكومت شده ،و برده خواھند بود".
ماركس :اﯾن صرفا بدان معنی است :اگر حكومت طبقاتی از بين برود ،آنگاه دولتی به مفھوم -
سياسی كنونی وجود نخواھد داشت".
باك" :درتئوری ماركسيسم ،موضوع مورد مجادله به آسانی حل میشود .از حكومت مردم،
آنھا".
ماركس  ...:ﯾعنی ،باكونين...
باك" :اﯾن را میفھمند كه حكومت مردم تعداد كمی اداره كننده را منصوب میكنند كه مردم
انتخاب كردهاند".
ماركس  :ای االغ! اﯾن مھمل دموكراتيك ،ﯾاوه سراﯾی سياسی ]خواھد[ بود! انتخابات -ﯾك
شكل سياسی ،دركوچكترﯾن كمون روسی و در آرتل .خصلت ﯾك انتخابات نه به نام آن ،بلكه
به بنيادھای اقتصادی وابسته است ،به روابط اقتصادی بين رای دھندگان؛ و ھمينكه
كاركردھا ،سياسی نباشند (1) ،كاركرد حكومتی وجود نخواھد داشت؛ ) (2توزﯾع كاركردھای
عمومی مشغلهای خواھد شد كه متضمن ھيچ حكومتی نيست؛ ) (3انتخابات ھيچﯾك از
خصلتھای سياسی امروزی خود را نخواھد داشت .درپاسخ به استدالل باكونين كه كارگر،
ھمينكه به پستی انتخاب شود ،دﯾگر كارگر نبوده و فقط به بوروكراتی تبدﯾل میشود كه می-
كوشد خود را بزرگ كند ،ماركس به "موقعيت ﯾك مدﯾر درﯾك كارخانه كئوپراتيو كارگری" اشاره
میكند كه او را از كابوس خطر چنين انتخابی برھاند.

دراﯾن زمينه ،ماركس به وضوح وضعيتی را درنظر دارد كه كارگران دركارخانه كئوپراتيو خود- ،
ادارهكنندگان را با رای خود انتخاب و عزل میكنند .كمی پائينتر ماركس اضافه میكند:
ماركس :او باﯾد از خود میپرسيد :كاركردھای اداری بر پاﯾه اﯾن دولت كارگری ،اگر كسی -
بخواھد آنرا چنين بنامد ،چه شكلی میتواند بخود بگيرد؟ به نظرمن روشن است كه ماركس
باتوجه به اشاره تلوﯾحی بعدی خود ،عنوان "دولت كارگری" را به كار نمیبرد ،بلكه آنرا ﯾك
اصطالح ممكن برای اﯾن اتورﯾته اداری میداند كه خصلت سياسی خود را از دست داده
است :اﯾن است علت توضيح "اگر كسی بخواھد"اصال آنرا دولت "بخواند".
او از مباحثه درباره اﯾن لغت خودداری میكند.
آنگاه ماركس با اﯾن گفته ادامه میدھد كه حكومت طبقاتی كارگران "تنھا تا زمانی دوام -
خواھد داشت كه پاﯾه اقتصادی وجود طبقات از بين نرفته باشد" .او اضافه میكند:
ماركس :از آنجا كه ،طی دوره مبارزه برای براندازی نظام كھنه ،پرولتارﯾا ھنوز بر پاﯾه جامعه
كھنه عمل میكند ،و ازاﯾنرو ھنوز كم و بيش در اشكال سياسی كه متعلق به آن ]جامعه -
كھنه[ است كار میكند ،طی اﯾن دوره از مبارزه ھنوز ساختار نھاﯾی خود را به دست نياورده -
است ،و ابزاری را برای رھاﯾی خود به كار میگيرد كه پس از رھاﯾی او كنار گذاشته خواھند -
شد.
از ھمه اﯾنھا آنچه را درزﯾر میآﯾد مشاھده میكنيم .ماركس ،وقتیكه "ھيچ دولتی در
مفھوم سياسی كنونی وجود نداشته باشد" به اداره كاركردھای اجتماعی فكر میكند .و باز،
برای اﯾنكه زبان او را درنظر داشته باشيم ،الزم نيست از "دولت" با نوعی مفھوم سياسی
استفاده كنيم .چنانكه او پيشنھاد میكند ،اگر كسی اصرار داشته باشد میتواند آنرا "دولت
كارگری" بخواند ،با اﯾن شرط كه بفھميم اﯾن اتورﯾته اجتماعی در ورای اشكال سياسی جامعه
كھنه ،ﯾعنی جبر وحاكميت طبقاتی قرار دارد ولی او خود از اﯾن صورت بندی استفاده میكند
كه "ھيچ كاركرد حكومتی" ،ھيچ "خصلت سياسی" برای اﯾن دستگاه اداری وجود نخواھد
داشت .دراﯾن ﯾادداشتھا به وﯾژه روشن است كه نابودی "دولت درمفھوم سياسی كنونی"،
و نابودی "كاركردھای حكومتی" ،و نابودی "خصلت سياسی" ادارة كاركردھای اجتماعی  -اﯾن
نابودی به ھيچوجه متضمن نابودی انتخابات نيست .چرا باﯾد چنين باشد؟ مسلماً ،انتخابات ﯾا
ھرشيوه دﯾگر توزﯾع كاركردھای اجتماعی به طور كلی" ،خصوصيت سياسی كنونی" شان به
مثابه اشكال حكومت و جبر را نخواھند داشت؛ در واقع ،نقش اجتماعی آنھا بسی ساده
ترخواھدبود"-شغل مانند" اگر كارگران  -در"كارخانه كئوپراتيو" كه ماركس آنرا مثال خود قرار
داده است -ﯾك ﯾا چند نفر از خودشان را برای اجرای كاركردھای اداری درمدت معينی انتخاب
میكنند ،پس درﯾك زمينه اجتماعی مناسب ،شما انتخاباتی خواھيد داشت كه متضمن
حكومت نباشد ،بنابراﯾن انتخاباتی است كه "ھيچﯾك از خصوصيات سياسی حاضرخود را
ندارد ".شاﯾد غير منتظره تر از ھمه ،پاسخی باشد كه ماركس به سئوال مچ گيرانه باكونين

میدھد :آﯾا ھمه  40ميليون نفر میتوانند "عضو حكومت باشند"؟ ماركس میگوﯾد "مسلماً!"
)ضمنا به انگليسی( .كمی پيش از آن او متذكر شده بود ھرعضو ﯾك پيكره نمیتواند و الزم
نيست عضو كميته اجراﯾی ،ﯾعنی عضو ارگانيسم ادارهكننده آن باشد .او اﯾن نكته را مدلل
میدارد كه " 40ميليون" نفر به اﯾن مفھوم در "حكومت" ﯾا " اداره " جامعه شركت میكنند كه
در "خود-حكومتی كمون" ،كه در آغاز و در اساس ساختار جامعه نوﯾن قرار دارد ،شركت می-
كنند" .ساختار نھاﯾی" با کنترل از پائين به مثابه شيوه اداره شروع میشود كه حكومت از باال
به پاﯾين را پشت سر گذاشته است.
 -7مقاﯾسه  :بی دولت بودن آغازﯾن
اﯾن شيوه طرح مسئله مستقيما با تجزﯾه وتحليل نوع دﯾگری از جامعه فاقد دولت ،جامعه ای -
درآن سوی مقياس تارﯾخی ،گره میخورد .شاﯾد تحت تاثير اﯾن دوره انگلس درآنتی دورﯾنگ به
وﯾژه درصدد طرح اﯾن تحليل بود .اﯾن نوع جامعه بدوی بدون دولت مقدم بر اولين جامعه
طبقاتی است.
انگلس در آنتی دورﯾنگ به حد كافی تاكيد میكند كه كاركرد اساسی و پاﯾهای دولت ،كاركرد
طبقاتی جبر و سركوب است .ولی او ھمچنين روشن میكند كه اﯾن صرفا ناشی از "توطئه"
طبقه حاكم برای لگدمال كردن اكثرﯾت زحمتكش نيست .دولت ،با "ھيئتھای وﯾژه از مردان
مسلحش" و ساﯾر چيزھا ،از ھيچ به وجود نمیآﯾد .شروع آن مبتنی بر كاركردھای غيرقابل
اجتناب جامعه است.
او ،چند سال پس از انتی دورﯾنگ اﯾن نكته را به طور فشرده درﯾك نامه مورد تاكيد قرار داد:
"جامعه كاركردھای عمومی معينی را به وجود میآورد كه نمیتوان از آنھا اجتناب كرد.
اشخاصی كه بدﯾن منظور منصوب میشوند ،شاخه جدﯾدی از تقسيم كار در آن جامعه را
شكل میدھند .اﯾن برای آنھا منافع وﯾژه و متماﯾزی اﯾجاد میكند از منافع كسانیكه به آن-
ھا قدرت دادهاند؛ ھمين امر ،آنھا را از نيروی اخير مستقل میكند -و دولت به وجود می-
آﯾد (27).بنابراﯾن دولت،از ﯾك تقسيم كار قبلی درجامعه به وجود میآﯾد؛ البته تنھا پس از
تقسيم جامعه به طبقات ،و به علت اﯾن تقسيم .دولت از ھوا به وجود نيامده است ،و رﯾشه
در فعاليتھا و نھادھای جامعه بی طبقه دارد:
"درھرﯾك از چنين جماعاتی )ابتداﯾی( ،از آغاز نوعی منافع عمومی وجود داشت كه حفاظت از
آن به افراد سپرده میشد ،ھرچند كه تحت كنترل جامعه به طوركلی قرار داشت :داوریدر
مرافعات؛ جلوگيری از سوءاستفاده از اتورﯾته توسط افراد؛ كنترل منابع آب ،به وﯾژه در
كشورھای گرم؛ و باالخره ،كاركردھای مذھبی ھنگامیكه شراﯾط ھنوز مطلقا بدوی بود
درجماعات بومی ،چنين نھادھاﯾی درھمه ادوار ﯾافت میشود -در قدﯾمی ترﯾن ماركھای

آلمانی و حتی امروز ،درھند .طبيعتا به آنھا تا اندازهای اتورﯾته اعطا میشود و آنھا سرآغاز
قدرت دولتی ھستند" (28).شاﯾد دقيقتر ،آنھا رﯾشه قدرت دولتی ھستند.
در درجه اول ،ھمه قدرت سياسی بر پاﯾه كاركرد اقتصادی -اجتماعی قرار دارد ،و به نسبتی -
كه اعضاء جامعه ،از طرﯾق انحالل جماعت اوليه ،به توليدكنندگان خصوصی تبدﯾل میشوند ،و
بنابراﯾن بيش از پيش از ادارهكنندگان كاركردھای عمومی جامعه فاصله میگيرند ،قدرت -
سياسی افزاﯾش میﯾابد .ثانيا ،پس از اﯾنكه نيروی سياسی خود را از جامعه مستقل كرد ،و
خود را از خادم آن به آقای آن تبدﯾل نمود ،در دوجھت مختلف میتواند عمل كند].كه بدﯾن -
معنی است :بر له تكامل اقتصادی ﯾا عليه آن  -اﯾن به مسئله دﯾگری منتھی میشود[(29) .
میبينيم كه درجماعات بدون دولت بدوی نيز "منافع عمومی" و

"كاركردھای عمومی"

)كاركردھای اقتصادی و اجتماعی( برای كل جامعه وجود دارد كه باﯾد ﯾك اتورﯾته مركزی آن را
به عھده گيرد .درجای دﯾگری ما آنرا ﯾك اتورﯾته "پيش سياسی  " Proto Politicalخواندهاﯾم
)زﯾرا ماركس -و انگلس معموال اصطالح "سياسی" را برای دولت به كار میبردند( .اﯾنجا
انگلس مینوﯾسد كه "نيروی سياسی"

با فرارسيدن تقسيم طبقاتی خود را از جامعه

مستقل ميكند و خود را " از خادم آن به آقای آن" تبدﯾل میكند .اتورﯾته پيش سياسی خادمی
برای اجتماع بود ،دولت به مثابه آقای جامعه قدم پيش میگذارد] .به لحاظ صوری اﯾنجا
انگلس دچار لغزش شده است ،زﯾرا به نظر میرسد كه منظور اﯾنست كه اﯾن "نيروی
سياسی" به ھمين صورت وجود داشته است ،قبل از اﯾنكه تقسيم طبقاتی آن را "مستقل"
گرداند .ولی خط فكری آن قدر روشن است كه بازی با كلمات خواھد بود كه از اﯾن عدم دقت
زبانی انگلس چيزی بسازﯾم .به عالوه اﯾن بازی با كلمات ،به وﯾژه درمورد لغزش آشكارتر
انگلس در آنتی دورﯾنگ صورت نگرفته است ،كه در آنجا او به روشنی اصطالح "دولت" را برای
ارگانيسمی به كار میبرد "كه گروهھاﯾی از جماعتھای بدوی متعلق به ﯾك قبيله ،تنھا برای
حفظ منافع عمومیشان )برای مثال ،آبياری در شرق( ،و برای حفاظت در برابر دشمنان
خارجی بدان رسيدند (30)".دراﯾن زمينه ،كه موضوعی است برای گذار به مبحث كاركردھای
دولتی سلطه طبقاتی ،منظور او آشكارا عبارت است از اتورﯾته سازمان ﯾافتهای كه دولت از
آن نشأت میگيرد[.
انگلس درجای دﯾگری با تأكيد قاطع بر نياز اساسی به تقسيم طبقاتی ،از نقطه نظر آزاد به
مثابه ﯾك ضرورت سراسری اجتماعی بحث را ،آغاز میكند .ازاﯾنجا"طبقهای آزاد از كار توليدی
مستقيم به وجود میآﯾد ،كه از امور عمومی جامعه محافظت میكند :ھداﯾت كار ،امور
دولتی ،قانون ،علوم ،ھنر و غيره".امور عمومی جامعه" وجود دارند ،اگرچه اكنون تنھا میتواند
توسط ﯾك طبقه حاكم به اجرا درآﯾد ،ولی اﯾن مانع آن نمیشود كه اﯾن تقسيم به طبقات به
وسيله زور ،غارت ،حقه بازی و كالھبرداری صورت گيرد .اﯾن مانع آن نمیشود كه طبقه حاكم،

وقتیكه دست باال را دارد ،قدرتش را به ضرر طبقه كارگر تحكيم كرده و رھبری اجتماعیاش را
به استثمار تودهھا تبدﯾل كند(31)".
بنابراﯾن ،حتی قبل از دولت ،نياز عمومی به "رھبری اجتماعی" وجود داشت .درجامعه
طبقاتی ،اﯾن نياز تنھا به وسيله دولت میتواند تامين شود .ولی حتی جائیكه دولت وجود
نداشته باشد ،نياز وجود دارد.پس ،کاركردھای مشروع اجتماعی مقدم بر وجود دولت است.
تاوقتیكه دولت وجود دارد ،انجام آنھا درشكل تغيير ﯾافته طبقاتی كه با نقش طبقاتی وﯾژه
دولت درھم آميخته است ،صورت میگيرد .برای ماركس ،اﯾن كاركردھا باﯾد فارغ از تأثيرات
مخرب دولت باشد].اﯾن ھمچنين محتوای عبارات قبلی مانيفست كمونيست را ،كه ما قبال
نقل كردﯾم مشخص میكند " .قدرت عمومی ،خصلت سياسی خود را از دست خواھد داد".
كه بدان معناست كه بازھم ﯾك قدرت عمومی باقی خواھد ماند[.
بنابراﯾن بين روش تجزﯾه و تحليل انگلس از كاركرد "پيش سياسی" درجماعتھای ماقبل
دولتی ،و روش طرح مسئله كاركردھای اجتماعی "مشابه" درجماعتھای مابعد -دولتی
توسط ماركس ،ھماھنگی وجود دارد .درھردو انتھای مقياس تارﯾخی ،محدودﯾتھای مفھوم
دولت آشكار میشوند.
 _ 8دولتی كه دﯾگر دولت نيست .
حدود ھمان اﯾامی كه ،ماركس نقد برنامه گوتای خود را نوشت ،انگلس اﯾن اﯾده را گرفته و
باشور وﯾژه خود مقداری آن را پيش برد .او درنامهای به رھبر حزب آلمان پيش درآمدی از
مخالفت برنامه گوتا با الساليانيسم را ارائه كرد] .اگرچه نامه را انگلس به تنھاﯾی امضاء كرده
است ،و تردﯾدی نيست كه عين فرمول بندی از اوست ،صراحتاً اصطالح "ما" )ماركس و
انگلس( در آن به كار رفته و به پرسش ببل درمورد عقاﯾد آن دو جواب میدھد") .از من
پرسيدهای ما چه فكر میكنيم .("...نامه ،چنانكه از ارتباط نزدﯾك آن با نقد ...به امضای
ماركس ،برمیآﯾد بدون تردﯾد حاصل بحث مشترك آنھا بود .تفاوتھای ناشی از وﯾژگیھای
آن دو در دو سند مشھود است :درمورد جنبهھای مربوط به حدس و گمان ماركس بيشتر
محتاط و خوددار است و حتی سرپوشيده سخن میگوﯾد ،انگلس بی پرواتر است ،تازﯾانه اش
را به حركت درمیآورد ،و حتی به قيمت بی دقتی در فرمولبندیھا تصوﯾر زنده ای به دست
میدھد[.
انگلس ،مثل ماركس با فرمول "دولت آزاد" السال به مجادله پرداخت ،او در اولين جمله ھمان
استدالل ماركس را آورده بود :اگر معنی دستوری آن را بگيرﯾم ،ﯾك دولت آزاد ،دولتی است كه
از شھروندانش آزاد است ،ازاﯾن رو دولتی است با حكومت مستبد .ھمه حرفھا را درباره
دولت باﯾد به دور انداخت ،بوﯾژه پس از كمون كه دﯾگر دولت به معنای خاص كلمه نبود.

]فرمول السالی[ "دولت خلقی" را ،آنارشيستھا ،تا سرحد نفرت ماﯾه سرزنش ما قرار داده-
اند ،حال آن كه قبال اثر ماركس عليه پرودون ]فقر فلسفه[ و سپس مانيفست كمونيست
صراحتا اعالم كردهاند كه با معمول شدن نظم سوسياليستی در جامعه دولت به خودی خود
تحليل رفته و ناپدﯾد میشود  .بنابراﯾن چون دولت تنھا ﯾك نھاد انتقالی است كه از آن در
مبارزه ،در انقالب برای برافكندن قھری دشمنان استفاده میشود ،صحبت از دولت آزاد خلقی
كامال بی معنی است :مادام كه پرولتارﯾا ھنوز از دولت استفاده میكند ،از آن نه برای مصالح
آزادی بلكه به خاطر برافكندن دشمنانش استفاده میكند ،و ھمين كه صحبت از آزادی ممكن
گردد ،دولت بمعنی اخص كلمه دﯾگر وجود نخواھد داشت .پس میشد پيشنھاد كرد كه به
ب
جای دولت ،ھمه جا  Gemein wesenھمبائی گذاشته شود ،كه ﯾك كلمه قدﯾمی خو ِ
آلمانی است و به خوبی معنای كلمه فرانسوی"كمون" را میرساند (32).اگراغراق آشكارا
جدل آميز در رابطه با"آزادی" را تعدﯾل كنيم]،اغراق انگلس ،به علت بيزاری او از شعبده بازی
السالی با كلمه"آزاد" ،موضوع را به نحوی پيش میكشدكه گوﯾا تنھا دو موقعيت ممكن است:
آزادی ﯾا وجود دارد ،ﯾا وجود ندارد .ولی اﯾن ﯾك فرمولبندی متحجر و مكانيكی است كه بيش از
ھمه در ﯾك دوجين از گفتهھای ماركس و انگلس رد شده است .آزادی ،به ھر معنائی كه
مورد نظرمان باشد ،خود را به طور تارﯾخی و مشخصا در درجه آزادی بيان میكند :آزادی بيش-
تر ﯾا آزادی كمتر در زمان ،مكان و شراﯾط معين .آزادی نه درلحظهای كه دولت" از وجود باز می-
اﯾستد"و نه قبل از آن ،ناگھان سر بر نمیآورد.آزادی آشكارا ھمپای"تحليل تدرﯾجی" دولت به
آرامی افزاﯾش میﯾابد .به عالوه اگر بخواھيم حساسيت زبان شناسانهای كه انگلس در نقد
به السالیھا نشان میدھد در مورد خود او به كار ببرﯾم ،میتوان گفت":كامال بی معناست"
كه استفاده از دولت "برای مصالح آزادی" را درتقابل با استفاده از آن"برای برافكندن دشمنان"
قرار دھيم .زﯾرا روشن است كه انگلس توافق خواھدكردكه ازاﯾن نقطه نظر دقيقا فقط"به
خاطرمصالح آزادی" است كه باﯾد از دولت "برای برافكندن دشمنان" استفاده كرد .آنھا نه تنھا
به مثابه دوامر مانعه الجمع درتضاد با ھم نيستند ،بلكه اولی تنھا به مثابه وسيله ضروری
برای دومی قابل توجيه است و دومی پيششرط مضمون سوسياليستی اولی است .در واقع
اﯾن نقطه اتكا ھمه عبارات بعدی انگلس است ،واكنش فوق العاده او نسبت به لغت بازی
السالی ،تنھا آنر ا پيچيده و مبھم كرده است [.
انگلس با دست باز چيزی را تشرﯾح میكند كه ماركس با آنھمه عبارات نكرده بود .مضمون -
تلوﯾحی آن اﯾن اﯾده است كه دولت كمون ،ﯾا ھر دولت كارگری اصيل دﯾگری صرفا دولتی با -
حاكميت طبقاتی متفاوت نيست ،بلكه نوع كامال جدﯾدی از دولت است .اگرچه قبال موضوع را
مطرح كردهاﯾم ،اجازه بدھيد كمی آن را بسط دھيم .دو نظرﯾه زﯾر را در نظر بگيرﯾد:
الف( دولت نماﯾنده حكومت ﯾك طبقه بر طبقات دﯾگر است .در گذشته دولتھای برده داری،
فئودالی و سرماﯾهداری وجود داشتند كه طبقه زحمتكش را سركوب میكردند" .ما" باﯾد دولت

طبقه كارگر را مستقر كنيم كه استثماركنندگان را سركوب كند .اﯾن دولت )كارگری( ﯾك
حكومت طبقاتی است ،درست مثل ھر دولت دﯾگر  -تنھا تفنگھا به سوی دﯾگر برگشته اند.
)اگرچه ،ﯾك روز اﯾن دولت ناپدﯾد خواھد شد(.
ب( عبارات نظرﯾه فوق اگر به تنھاﯾی درنظر گرفته شود درست است؛ ولی مجموع آن ،دﯾدگاه
نادرستی از دولت كارگری به دست میدھد ،زﯾرا ﯾك اصل حياتی را نادﯾده میگيرد .دولت
كارگری صرفا ﯾكی از مجموعه ماشينھای حكومت طبقاتی نيست -ﯾكی از آنھا كه "خوب"
است نه "بد" .اﯾن دولت از آن مجموعه جدا میشود .نه صرفا در "ﯾك روز" ،بلكه بالفاصله ﯾك
تفاوت كيفی بين اﯾن نوع دولت و ھمه دولتھای قبلی وجود دارد .آنچه بالفاصله اتفاق می-
افتد"الغاء دولت" آنارشيستھا نيست ،بلكه تغيير كيفی در نوع دولت است] .لنين اﯾن را در
دولت و انقالب مطرح كرده است" :در درجه اول ،بنابرنظر ماركس - ،پرولتارﯾا تنھا به دولتی نياز
دارد كه زوال ﯾابد ،ﯾعنی دولتی كه ساختار آن طوری باشد كه بالفاصله زوال آن شروع شود ،و
نتواند كه زوال نيابد (33)".براﯾن مسئله كه ساختار مزبور چيست به سه طرﯾق میتوان
متمركز شد  (1 :از طرﯾق مطالعه آثار ماركس و انگلس در رابطه با كمون؛  (2در دولت و انقالب
كه خدمت بزرگ آن كار استادانه -میتوانيد بگوئيد تتبع  -دراﯾن موضوع است ؛  (3آخرﯾن ولی
نه كم بارترﯾن روش ،طرقی است مثل "ھركس نظرﯾهپرداز خوﯾش است" ،مشابه ضربالمثل
امروزی )ھر آشپز برای خود حاكمی است( .اﯾنجا ما "روح انقالبی" دولت و انقالب را دارﯾم كه
به گفته لنين در ارتباط با اندﯾشهھای ماركس "آنھا نادﯾده گرفته ،تحرﯾف و پنھان میكنند" [.
اﯾن ،ماركسيسم را نه تنھا از آنارشيسم ،بلكه ھمچنين از انواع "ماركسيسمھاﯾی" متماﯾز -
میكند كه خود را به تكرار محتوﯾات نظرﯾه )الف( مشغول كردهاند .مضمون مثبت پيشنھادی
كه انگلس پيش گذارده ،اﯾن است :برای مشخص كردن اﯾن نوع جدﯾد دولت حتی از آغاز
موجودﯾتش ،كلمه "دولت" را به نفع " كمون " باﯾد كنار گذاشت] .انگلس كامال روشن میكند
كه لغت فرانسوی کمون مورد انتخاب اوست ،و دراﯾن رابطه بيھوده است به جستجوی عامل
اصلی برآئيم كه او را وادار به پيشنھاد معادل آلمانی آن كرد Gemeinwesen .میتواند به
معنای مجموعه جماعت ﯾا "مشتركالمنافع" باشد؛ ولی اتفاقا لغت انگليسی ""Commune
ترجمه بازھم روشنتری برای محتوای افكار انگلس است تا اصل فرانسوی کمون؛ زﯾرا در
فرانسه كمون برای شھرداری معمول بورژواﯾی ھم به كار ميرود .انگلس البته در فكر كمون
انقالبی  1871بود [.احتماال تالش برای قطع انتقادات آنارشيستھا در رابطه با دولت گراﯾی
انگيزه اﯾن پيشنھاد بوده است .انگلس خود ،چنانكه خواھيم دﯾد ،ھرگز پيشنھاد خود را
پيگيری نكرد؛ و فاﯾدهای ندارد كه در اﯾن مورد به جرو بحث بپردازﯾم .تغيير اصطالحات احتماال
ھمان قدر از اغتشاش جلوگيری میكرد كه اغتشاشھای جدﯾد به وجود میآورد .زﯾرا قدرت
كارگری جدﯾد ﯾك نوع دولت است .دولتی است-كه -در جرﯾان -تبدﯾل -به -نه دولت است.
واقعا دليلی وجود ندارد انتظار داشته باشيم كه زبان قدﯾم ﯾك اصطالح حاضر و آماده برای اﯾن

مفھوم دﯾالكتيكی داشته باشد .اﯾنكه كمون پارﯾس "دﯾگر دولت به مفھوم حقيقی كلمه نبود"
مشخصا بدﯾن معناست كه كمون دﯾگر دولت به مفھومی نبود كه كليه دولتھای قبلی
درگذشته بودند؛ ﯾعنی آن صرفا نه ﯾك نوع دﯾگر از دولت ،بلكه درجرﯾان تبدﯾل به چيز دﯾگری
بود .سه سال بعد ،انگلس برجستهترﯾن گردآوری خود از سيستم نظری ماركسيستی آنتی
دورﯾنگ  -را كه ماركس از نزدﯾك آن را مرور كرده بود ،منتشر نمود .بند اصلی كه در رابطه با
اﯾن -موضوع نگاشته شده ،ادامه مباحثه  1875است ،و نمیتوان آن را طور دﯾگری فھميد.
طرح مسئله با اﯾن عبارت آغاز میشود كه پرولتارﯾا قدرت سياسی را تسخير میكند و "ابزار -
توليد را درنخستين گام تحت مالكيت دولت درمیآورد" .بند بعد كه ما آنرا علیرغم طوالنی -
بودنش به طور كامل * نقل ميكنيم با " الغا " دولت آغاز شده و پاﯾان میﯾابد .با اﯾن عبارت
آغاز میشود :ولی او با انجام اﯾن كار خود را به مثابه پرولتارﯾا ملغی میكند ،ھمه تماﯾزات
طبقاتی و تضاد طبقاتی را ملغی میكند و دولت را بمثابه دولت نيز ملغی میكند"] *.ملغی
میكند" دراﯾن جمله ترجمه  aufhebenاست .از افعال مختلف آلمانی كه به معنی"ملغی -
میكند"میتواند باشد )ما قبال با abschaffenبرخورد كردﯾم( aufhebenبه وﯾژه توسط ھگل ﯾك
مضمون تلوﯾحی تكنيكی گرفته است .مفھوم ھگلی اﯾن است :نه نيست ﯾا نابود شدن ،بلكه
ازخود درگذشتن حتی وقتیكه محتوی درشكلی جدﯾد و عالیتر حفظ شود .اﯾن مضمون
تلوﯾحی برای نشان دادن ﯾك جنبه از اﯾده ماركسيستی مفيد است ،اما تدرﯾجی بودن روند را
منتقل نمیكند ،كه از ھرنوع اقدام به "الغاء" متماﯾز است .البته انگلس خود دركاربرد آن بدﯾن
منظور به مضمون تلوﯾحی ھگلی آن حساس بود ،ولی باﯾد به خاطر داشت كه او برای
دانشجوﯾان فلسفه نمینوشت ،كه ھگلگراﯾی در  1878مرده بود ،و اﯾنكه معنای روزمره
معمولی كه از  aufhebenفھميده میشد ھمان "الغاء" ساده بود[.
پس چه چيز "دولت را به مثابه دولت الغاء میكند"؟ مطابق اﯾن گفته ،تنھا اﯾن واقعيت كه -
دولت كارگری ابزار توليد را به دست میگيرد .اﯾن مرحله "خيلی پيشرفته" سوسياليسم
نيست ! و انگلس به زودی روشن میكند كه منظور او اﯾن نيست كه دولت دﯾگر مرده است.
بنابراﯾن معنای آن صرفا ھمان توضيح  1875است كه ما تاكنون مورد بحث قرار داده اﯾم :آن
"دﯾگر دولت درمفھوم حقيقی )گذشته( كلمه نيست" و غيره .ادامه مطلب ،ابتدا مروری است
بر تئوری عمومی دولت :جامعه تاكنون بر تضاد طبقاتی استوار بوده ،از آن رو به دولت ،ﯾعنی
سازمان طبقه خاصی ،كه درعين حال ،طبقه استثماركننده ھم به شمار میرود ،نياز داشت
تا شراﯾط خارجی توليد خود را حفظ كند] ،در سوسياليسم تخيلی و علمی اﯾن عبارت به اﯾن
صورت بازنگری شده "به منظور جلوگيری از دخالت بيرونی در شراﯾط موجود توليد" [.و بنابراﯾن
به وﯾژه برای اﯾن منظور كه طبقات استثمار شده را با زور در شراﯾط سركوبِ مربوط به شيوه
توليد معينی نگھدارد)بردهداری ،سرواژ ،كار مزدوری( .دولت نماﯾنده رسمی كل جامعه بود كه
تمام آن را درﯾك پيكره مرئی جمع میكرد .ولی فقط تاجاﯾی چنين بود كه دولت طبقهای بود

كه خود ،درآن لحظه كل جامعه را نماﯾندگی ميكرد .درعصر باستان دولت شھروندان برده دار- ،
در قرون وسطی دولت اشراف فئودال ،در زمان ما دولت بورژوازی .وقتی سرانجام دولت به
نماﯾنده واقعی كل جامعه تبدﯾل ميشود خود را غيرضروری ] زائد [Überflüssig-میسازد.
ھمينكه دﯾگر طبقه اجتماعیای وجود نداشته باشد كه الزم باشد تحت انقياد قرار گيرد؛
ھمينكه حكومت طبقاتی ،و مبارزه فردی برای بقاء كه مبتنی بر ھرج و مرج توليدی كنونی
ماست ،ھمراه با برخوردھا و افراطھای ناشی از آن رخت بربندد ،چيزی برای سركوب باقی
نمیماند .و ﯾك نيروی سركوب كننده وﯾژه ،ﯾك دولت ،دﯾگر ضرورتی نخواھد داشت .اولين
اقدامی كه به ﯾمن آن دولت واقعا خود را به نماﯾنده تمام جامعه مبدل میكند  -تملك ابزار
توليد به نام دولت  -درعين حال آخرﯾن اقدام مستقل دولت است .دخالت دولت در روابط
اجتماعی ،ﯾكی پس از دﯾگری ،زائد میشود و آنگاه به خودی خود زوال میﯾابد]تحت اللفظی:
خودبه خود بخواب میرود[schläft von selbst ein؛ حكومت افراد با اداره چيزھا ،و با ھداﯾت
روند توليد تعوﯾض میشود .دولت "ملغی" ] [abgeschafftنمیشود ،زوال میﯾابد ]تحت-
اللفظی :میميرد  .[stirbt abاﯾن ارزش عبارت "دولت آزاد خلقی" را روشن میكند ،ھم به
لحاظ عدم كفاﯾت علمی نھاﯾیاش؛ و ھم مطالبات به اصطالح آنارشيستھا مبنی بر الغاء
فوری

دولت.

]تحت

اللفظی:

درخواست

میكند
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دولت

ھمين

فردا

ملغی

گردد)[(abgeschafft
(34) .
وقتی اﯾن بخش آنتی دورﯾنگ در سوسياليسم تخيلی و علمی بازنگری شد ،انگلس ﯾك
جمعبندی پاﯾانی به آن اضافه كرد كه از جمله شامل اﯾن بود:
از اﯾنجا تولي ِد اجتماعی شده مبتنی بر برنامهای از پيش ،امكانپذﯾر میشود .از آن ببعد -
تكامل توليد ،وجود طبقات اجتماعی را به امری غير تارﯾخی تبدﯾل میكند .به نسبتی كه ھرج
و مرج توليدی رنگ میبازد ،اتورﯾته سياسی دولت نيز میميرد] .تحتاللفظی :بخواب میرود
 .[schlft einانسان ،كه سرانجام سرور شكل سازمان اجتماعی خود شده است ،ھمزمان
آقای طبيعت و خود نيز میشود .ﯾعنی –آزاد -میشود(35).
"اﯾن عمل رھاﯾی عمومی" مرگ دولت است .الزم نيست از جمله انگلس" :اتورﯾته سياسی
دولت" چيزی است كه میميرد ،معما بسازﯾم ،بدﯾن معنا كه گوﯾا منظور او آن بوده كه پس از
آنكه اتورﯾته سياسی دولت از ميان رفت ،چيزی از آن باقی بماند .در اﯾن رابطه چيزی بيش از
آنچه که آمد مطرح نيست كه تاكنون درباره تماﯾز بين كاركردھای سياسی و كاركردھای
"مشروع" و "مشابه" مشاھده كردﯾم] .درآنتی دورﯾنگ ،ﯾك اشاره گذرا و عمومی دﯾگر به پاﯾان
ﯾافتن "سلطه سياسی" وجود دارد .ص  388-89؛ و ھمچنين به گفته قدﯾمی سن سيمون،
كه انگلس بعدھا با "الغاء دولت" كه اخيرا درمورد آن اﯾن ھمه سرو صدا براه افتاده است"
ص  356برابر قرار داد[.
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پس از مرگ ماركس ،ھيچ جنبه واقعا جدﯾدی از مسئله در نوشتهھای انگلس بسط داده
نشد .در منشاء خانواده او ) (1848ﯾك پاراگراف به عنوان نتيجه پاﯾانی وجود دارد:
"پس دولت از ازل وجود نداشته است .جوامعی بودند كه بدون آن كارشان از پيش میرفت ،و
ھيچ تصوری از دولت و قدرت دولتی نداشتند .درمرحله معينی از تكامل اقتصادی كه ضرورتا با
شكافته شدن جامعه به طبقات پيوند داشت ،دولت ،به علت اﯾن شكاف به ﯾك ضرورت تبدﯾل
شد.
ما اكنون به سرعت به مرحلهای از تكامل توليد میرسيم كه در آن وجود اﯾن طبقات نه تنھا -
ضرورت خود را از دست خواھد داد ،بلكه به مانع مستقيم توليد تبدﯾل میشود .طبقات با
ھمان ناگزﯾری كه در مرحله پيشتر پدﯾد آمدند ،سقوط خواھند كرد .به موازات آنھا دولت
ناگزﯾر سقوط خواھد كرد ] .[fälltجامعهای كه توليد را بر پاﯾه اجتماع آزاد و برابر توليد كنندگان -
سازمان میدھد ،تمام ماشين دولتی را به آنجا خواھد فرستاد كه بدان تعلق دارد :موزه آثار -
عتيقه ،كنار چرخ نخرﯾسی و تبر برنزی(36) ".
انگلس جامعه بی دولت دﯾروز و فردا را ،به قرﯾنه ،كنار ھم میگذارد ،ھمانطور كه ما قبال -
عمل كردﯾم .درمقدمه  1891انگلس بر داخلی در فرانسه عبارتی گذرا ھست:
" . . .بھرحال ،در واقعيت دولت چيزی نيست به جز ماشينی برای سركوب ﯾك طبقه توسط
طبقه دﯾگر ،و در واقع از اﯾن لحاظ جمھوری دموكراتيك چيزی از سلطنت كم ندارد ،و در بھترﯾن
حالت ،دولت شری است كه پرولتارﯾا پس از مبارزه پيروزمند برای كسب سيادت طبقاتی به
ارث میبرد ،كه پرولتارﯾای پيروزمند -درست مثل كمون )پارﯾس( نمیتواند از قطع بدترﯾن
جوانب آن ،بالدرنگ و تا آنجا كه ممكن است ،اجتناب كند تا زمانی كه نسلی كه در شراﯾط
اجتماعی نوﯾن و آزادی پرورش ﯾافته است ،قادر باشد تمام اﯾن الشه را به زباله دانی برﯾزد.
]عبارت به اﯾن صورت است  .den ganzen staatsplunder von sich abzutun :تحت اللفظی:
از زباله )خرت و پرت كھنه( خالصی ﯾابد (37) [.اﯾن بنحو مفيدی مجددا تاكيد میكند :الف( كه
حتی ﯾك دولت كارگری ،ﯾك "شر" است ،اگرچه ﯾك شر الزم  -ﯾك تذكر سودمند؛ ب( كه
انقالب باﯾد "بالدرنگ" و بی آنكه منتظر روز زﯾبای موزه آثار عتيقه شود باﯾد با از بين بردن
"بدترﯾن جوانب" دولت ،آن را از محتوا خالی كند؛ ج(كه برای به زباله رﯾختن نھاﯾی و كامل
دولت ،نه تنھا باﯾد در انتظار نسلھای جدﯾد)نپرسيد چند نسل( بود ،بلكه اﯾنكار تنھا بوسيله
نسلی ممكن است كه خود در "شراﯾط اجتماعی آزاد و نوﯾن" شكل گرفته باشد.
تناقضی وجود دارد :ھدف نھاﯾی در فاصلهای كامال بعيد قرار دارد ،ولی "بالدرنگ" گامھای -
خارقالعادهای باﯾد برداشته شود.

ماركس براﯾن باور نبود كه تالش كند" آھنگ آﯾنده"رابسازد] .انگلس نيز ،معموال چنين نمیكرد.
ولی در ربطه با نوشته منشاء خانواده ،در  ،1844او قسمتی را به جای گذارد كه میتواند آغاز
مباحثهای در رابطه با سازمان اجتماعی آﯾنده باشد ﯾا نباشد.
)عنوان  über die Assotiatin der Zukunftتوسط ناشرﯾن آثار ماركس  -انگلس
 Werke 391: 21به آن اعطا شده است (.خطوط مختصر آن با اﯾن نكته پاﯾان میﯾابد كه
"اجتماع آﯾنده" ،عقالنيت ] [Nüchternheitھوشمندانه عصر بورژواﯾی را با "مواظبت از رفاه
اجتماعی عمومی" كه مشخصه جوامع قبلی بود تركيب خواھد كرد [.و تا اﯾنجا حداقل
جدالی وجود ندارد .ھرتالشی برای درك كيفيت زندگی در جامعه بی دولت حتی به طور
تخيلی)مثل وﯾليام مورﯾس در اخباری از ناكجاآباد( آلوده به پندار زمان كنونی است ،پندار آدم-
ھاﯾی كه به كژیھای گذشته واكنش نشان میدھند و نه به خوگرفتن به " شراﯾط آزاد و
نوﯾن اجتماعی" كه به سرشت آدمھا تبدﯾل شده باشد .اﯾن ﯾك تحول اجتماعی غيرقابل تصور
است ،درست ھمانطور كه تمام تحوالت عظيم اجتماعی درتارﯾخ جھان ،پيش از آنكه
"غيرممكن" باشند ،غيرقابل تصور بودند.
معمای اﯾن غيرقابل تصور بودن ،برخالف ھمه اندﯾشهھای زﯾبائی كه ادبيات ناكجاآبادی مطرح
میكند ،اﯾن مسئله است كه چگونه ﯾك جامعه پيچيده ،بدون ھيچگونه حکومت اجتماعی،
حتی حكومت مردمی حاكم بر سرنوشت خوﯾش درﯾك دموكراسی مطلوب ،میتواند خود و
تصميمگيریاش را ھماھنگ كند  -ﯾا ھرچه كه جاﯾگزﯾن پيچيدگی ،ھماھنگی و تصميمگيری
میكند .ماركس درنقد برنامه گوتا به ما ﯾادآور میشود كه ترجمه  demokratischبه آلمانی
عبارت است از  - (38) volksherrschaftlichدموكراسی حكومت مردم است ،ولی آن ھم ﯾك
حكومت است .آخرﯾن ذكر انگلس از مسئله ھمان آھنگ را مینوازد .اﯾن تذكر تصادفی بود .او
در  1894شرح میدھد چرا "سوسيال -دموكرات" ﯾك عنوان سياسی نامناسب است ،ھرچند
كه باﯾد آن را تحت شراﯾط موجود پذﯾرفت  .درحقيقت توجه او بيشتر به تارﯾخ نامطلوب گذشته
اﯾن لغت است؛ ولی ھمچنين درباره رابطه آن با اھداف نھاﯾی آﯾنده مالحظهای در دو بخش
دارد ...:آن ]اصطالح "سوسيال دموكرات"[ برای حزبی كه برنامه اقتصادی آن دركل
سوسياليستی نيست ،ولی مستقيما كمونيستی است نامناسب است ...
دراﯾنجا "كمونيستی" برای اومسلما به معنای اصل توزﯾع نھاﯾی است" :از ھركس به اندازه -
توانائيش ،به ھركس به اندازه نيازش  ...".و ھدف سياسی نھاﯾیاش غلبه] ـ،berwindung
ﯾعنی فائق آمدن ،از مد انداختن :معنی آن میتواند مردن باشد ولی "الغاء" گمراه كننده
خواھد بود [.بر كل دولت ،و از اﯾن رو ھمچنين بر دموكراسی است  (39) ".و از اﯾن رو
ھمچنين غلبه بر نوع حكومت  ،غلبه براجبار سازمان ﯾافته اجتماعی .اﯾن ھمان "آنارشی"
جامعه بی دولت آﯾنده است كه ماركس و انگلس در  1872پذﯾرفته بودند .انسان "آقای خود -
آزاد" میشود .اولين شرط آزادی كامال گسترده او اﯾن است :آزادی از دولت ،نه آزادی دولت،

نه صرفا آزادی در دولت .تا آنجا كه چشم ماركس میدﯾد ،دولت حافظ آزادی نيست ،حتی
وقتی كه شر الزم است .كاركرد آن فراھم كردن شراﯾطی است كه تحت آن نوع جدﯾدی از
آزادی میتواند انكشاف ﯾابد .در  ،1849انگلس درخواست وﯾژه ای از ﯾك رفيق اﯾتالياﯾی درﯾافت
كردكه از او میخواست برای نشرﯾه سوسياليستی تازه تاسيس شدهای ﯾك شعار بنوﯾسد.
شعاری كه روح عصرجدﯾد سوسياليستی را دقيقا در مقابل كلمات قصار دانته درباره دنيای
كھنه بگذارد ،كه عدهای حكومت میكنند وعدهای رنج میبرند .شعاری كه انگلس پيشنھاد
كرد قطعهای از مانيفست كمونيست در رابطه با نتاﯾج مرگ دولت بود :به جای جامعه
بورژواﯾی ،با طبقات و تضادھای طبقاتیاش ،جامعهای خواھيم داشت كه درآن تكامل آزاد
ھرفرد شرط تكامل آزادانه ھمگان است(40).
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