
 مرگ دولت نزد مارکس و انگلس

   

  ھال دریپر  

  سوسن روستا

    

  دولت در جامعه " احتضار"در رابطه با   و انگلس  ھدف این مقاله بررسی شيوه تفكر ماركس

" تر زوال دولت انگليسی بيش در  dying away[است ) كمونيستی(سوسياليستی 

withering away "مورد عالقه خود را برگزیند،   اصطالح  تواندخواننده می. خوانده شده است

به كار     و انگلس  ادامه، عبارت اصلی را ذكر خواھيم كرد كه توسط ماركس   كه ما درضمن آن

جا تا آن - اند، ھا در رابطه با این موضوع نوشته چه آنبازنگری آن در جریان .]. است برده شده

ھا طی سه آن  خواھيم كرد چگونه درك  مالحظه -كه عملی و بدون ورود به مطالب كشدار

  . دوره كامال متمایز تكامل یافته است

ھای یابد، ابتدا به ساکن از دیدگاهبرای رسيدن به این استنتاج كه كار دولت پایان می  ماركس

با نگاھی به . رو گشتاو درواقع با این مفھوم به طور ساخته و پرداخته روبه. نكرد  آغاز   خود

  .این مفھوم رابطه آن با ماركسيسم را روشن خواھد شد اقبل ماركسيستی سابقه م

   

  گرایی به مثابه یك آرزوضد دولت_ 1

-ابتدائی  تر و اجتماعی است، قدیمی  ھای تاریخ اعتراضترین ایدهیكی از قدیمی" الغاء دولت"

   ت كه این حدسی بدیھی اس. سوسياليستی و آنارشيستی   تر از ایدئولوژی یا جنبش

به فشارھای جدید آن به وجود   باید با ظھور خود دولت، در واكنشگرایی طبيعتا میضد دولت

  در . ھای عصر طالیی به بقای خود ادامه داده باشدباید به مثابه نشانهآمده باشد، و می

  . توان پيدا کردرا درفلسفه كھن یونانی و چينی میھرحال حداقل ردپای آن

  جامعه طبقاتی، دولت، از دید انسان كوچك اعماق، اساسا نيرویی قبضه كننده  در طول تاریخ

- آید كه ماليات وصول میبرای زارع زمين، دولت به شكل مردی در می. آمدو قھار به نظر می

دھقان فرانسوی "  :نوشت  ماركس. گيرد و از مردان مسلح تشکيل شده استخراج می  كند،

بيند ثروت جامعه، دھقان می) 1".(كندمامور وصول ماليات ترسيم میرا در ھيئت یك   شيطان 

چه كه او در رابطه شود، آنشناسد، از اثر كار او در دل طبيعت توليد میرا میاو آن  طور كه آن

تا   كه او ثروت را توليد كرد دستی از خارج دراز شده،از آن  بيند این است كه پسدولت می با 

از ھمه درميان   بيش) مثل آنارشيسم بعدی(گرایی عموما ضد دولت. گ آوردآن را به چن



وران و كارگران خانگی رشد كرد كه به و منزوی، از قبيل دھقانان، پيشه توليدكنندگان منفرد 

دراین چارچوب محدود،  . دیدندراحتی رابطه بين كار شخصی خودشان و كار جامعه را نمی

ای فقط مسئله" دولت   الغاء "برھمين سياق، اميد به . انه استدولت فقط یك متجاوز بيگ

- یك حركت چاقو و غده سرطانی بی مصرف از پيكر جامعه توليد: اراده و قھر است مربوط به

ھا یكی از تر آدم، كه امروزه به نظر بيش"الغاء دولت"بدین ترتيب آرزوی . شودكننده جدا می

ای ساده، مستقيم، سھل الوصول و رود، به مثابه ایدهیترین تخيالت به شمار موحشيانه

-ضد دولت) برای ماركسيسم، این ایده نه ساده است، نه تخيلی( . پا افتاده به وجود آمد  پيش

به   ، به صورت نفرت فراگير و بی اعتمادی اشیافتهچنين، در شكل كمتر تعميمگرایی ھم

دولتی   و مقامات، به مثابه نمایندگان ) دانانو حقوقتر بی اعتمادی به وكال حتی بيش(قوانين 

ترین اینھا قدیمی -سرنگون باد قانون، مرگ بر مقامات، نابود باد دولت . شودبيگانه ظاھر می

اند، دولت ھای بسياری سرنگون شدهكه دولتدرحالی. شعارھای مبارزه طبقاتی ھستند

دولت یك : دليل آن روشن است  ی، از نقطه نظر ماركسيست. نشده است" ملغی"ھرگز 

ای نيرومندی گرد آورد و نارضایی، ھرقدر ھم بتواند جنبش توده. ضرورت اجتماعی بوده است

ھرچند گاه ھم به پيروزی برسد، قادر نيست جانشينی برای كاركردھای مثبت و ضروری دولت 

. كندر فاتحان خود غلبه میب  رود،نمی  كه، امور جامعه بدون آن پيشدولت، تاوقتی. ارائه دھد

اعظم گذشته است و چيزی    عبارتی مربوط به بخش" قانون آھنين اليگارشی "به اصطالح (

گرایی بدوی دیگر منفی نباشد، ھمين كه این ھمين كه ضد دولت). گویددرباره آینده نمی

شد كه  مسئله مطرح شود كه چه چيز باید جایگزین دولت شود، آنگاه ھمواره روشن خواھد

گاه . شوددر شكل دیگری وارد صحنه می  شده است، دوباره " ملغی"دولت، كه در خيال 

-آنارشيست"جالب و ھميشه آموزنده است كه ببينيم این امر تا چه حد حتی درمورد اتوپيای 

ھای شود، گوشمثبت جامعه می  ای به سازماندھی ھم صادق است، آنجا كه اشاره" ھا

- خواننده عالقمند برای امتحان این قاعده می. [زندبسيار خودکامه بيرون می نوك تيز یك دولت

مراجعه كند كه توسط نویسنده آنارشيست ماری   گرا شھرھای ضد دولتتواند به نمونه آرمان

 De Foignyبه عنوان مثال به اثر دو فوآنی  –است   توصيه شده ) سفری در اتوپی(لوئيز برنری 

ھمين  .] برنری  نه به خالصه شسته و رفته  ه خود او مراجعه شود، ، ولی الزم است ب

دشمنی عميق نسبت به . ھای اوليه صادق استای درمورد سوسياليستمسئله تا اندازه

ھا معمول ترین سنن رادیكال، بين آنكلمه، به عنوان جزیی از قدیمی  به معنی اخص  دولت

-می" آنارشيست"مدرن حتی فوریه و سن سيمون را بدین جھت برخی از نویسندگان   بود، و 

. ای بودھای كامال خودکامهخود تصویر دولت) بدون ذكر عنوان( ھا كه بدیل آندرحالی. خواندند

اند، سن سيمون ھا نقل قول كردهھا و ھم ماركسيستكه ھم آنارشيست  ای مثال در گفته

این معموال نيت قابل . ت افراد شوداشياء جایگزین حكوم  خواھان آن است كه مدیریت

الغاء حكمروایی انسان بر انسان است؛ ولی در واقع   تحسينی به شمار آمده كه به مفھوم 



، چيزی  درحكومت مورد نظرش - كه منظور او  طرح به شدت مستبدانه سن سيمون نشان داد

  .روندمی شئی به شمار چون كه گویی ھممدیریت افراد چنان: كامال متفاوت است

به سوسياليسم و كمونيسم  1840ھای اولين بار در سال  و انگلس  بنابراین وقتی ماركس

ترین نقطه اشتراك رادیكاليسم، حتی ، واقعی"الغاء دولت"یافتند، اعتقاد به  آگاھی

به تازگی به این ایده كھن، رنگ ) 1840(مالكيت چيست ؟ پرودون . صورتی بود  رادیكاليسم 

ترین كمونيست آلمانی در این دوره، ویلھلم وایتلينگ، شناخته". آنارشی: "بود  اده جدیدی د

این دو آگاھی   كه برتناقضھر دو بود، بدون آن" الغاء دولت"مسيحی خود و  مدافع دیكتاتوری 

را به " الغاء دولت"پذیرفتند، حتی متفكرانی كه نظم اجتماعی بورژوایی را می  .داشته باشد

درحقيقت، . كردندمكتب غالب ھگلی از فلسفه آلمانی استخراج می" منطقی"نتيجه عنوان 

این در . [داری نبودگرایی اغلب مستلزم ضدیت با سرمایهكه این ضد دولت این واقعيتی بود 

بر مالكيت خرده بورژوایی استوار   اشصادق بود، كه ایده  تحليل نھایی حتی در مورد پرودون 

خود (ھم كه در باال به او اشاره شد صادق است   اشتيرنر ھگلی   در مورد ماكس این امر. بود

سرمایه داری است كه در ایاالت متحده   كه پيشگام مكتب آنارشيسم ماقبل) و مالكيت او

كار او ھنوز برفراز سر جناح محافظه برجسته گردید و روح ) بنيامين توركر، یوشيا وارن(

آنارشيستی بعدی، پيوندی از    جنبش. زنده شيكاگو پرسه میخواه و دانشگاجمھوری

  .]را شكل دھد" كمونيسم  -آناركو "گرایی یافت تا موجود دورگه داری و ضد دولتضدسرمایه

   

   

    و انگلس  گرایی اوليه ماركسضد دولت_ 2

شند، این دوره دست یافته با" ماركسيسم"ای دررابطه بااز آنكه به ایده  پيش  و انگلس  ماركس

  :كندمی  بعدا دریك نامه یادآوری   كه انگلسچنان. تكامل را سپری كردند

-  دولت، یك عبارت فلسفی آلمانی قدیمی است، كه ما وقتی جوانان ) abolizione(الغاء "... 

وقتی ھنوز یك ليبرال دموكرات   با وجود این ماركس) 2".(ای بودیم، از آن استفاده كردیمساده

ھای از ھگلی  این موسی ھس. آن استفاده نكرد چپ وابسته به راینيشه زایتونگ بود، از 

زدایی دولت را مطرح ناپدیدشدن و مركزیت  چپ بود كه در ھمان راینيشه زایتونگ، مسئله 

ای کرد كه آشكارا مجادله ای عليه این شروع به نوشتن مقاله  ماركس 1842كرد؛ و درمه 

تر از را قطع كرد، و این قطعه كوتاهكه آن نبرده بود   را چندان پيش  او دستنویس. نقطه نظر بود

در   ولی وقتی ماركس) 3.(بوده است آن است كه به توان روشن كرد خط استدالل او چه 

شود، ایده ناپدید شدن دولت را به مثابه یك ایده يست تبدیل میبه یك سوسيال 1843

 1843در   ماركس  ھای دستنویستوان در ھمان یادداشتاین را می. گيرداساسی مسلم می

، نقدفلسفه  ماركس  نگاه كنيد به دستنویس. [كشددولت ھگل را به نقد می  یافت كه تئوری 

، 174-75، به ویژه صفحات )ایستون و گودات - ناشر (جوان   ھای ماركسدولت ھگل، در نوشته



. فوریه، اشاره شده است) احتماال(و   ھا، منظور پرودون "فرانسوی"به   در ھردو بخش 2.2

در "كند دولت او فكر می. فاصله دارد ھنوز از تئوری انقالبی دولت   دراین موقع ماركس

كه اصالحات انتخاباتی دموكراتيك این، و )untergehe" (شوددمكراسی واقعی ناپدید می

این دولت، ولی ) Aufloesung) عبارتست از درخواست انحالل ) "انتخابات عمومی غيرمشروط(

برای   ، طرح خالصه ماركس1845دریك یادداشت حدود ژانویه ". چنين انحالل جامعه مدنیھم

رزه برای الغاء دولت، و جامعه انتخابات، مبا: "یابدكاری در مورد دولت با این نكته پایان می

  آید كه ماركسجا چنين بر میاز این). 655  ، ص1964ایدئولوژی آلمانی، مسكو، " (بورژوایی

دھد، كه یك قرار می  ھنوز انتخابات عمومی را به عنوان امری ضرورتا ضد دولتی مورد توجه 

مستبد یكی دانستن،  با دولت مفھوم دولت را  -رادیكال آن زمان است  -دیدگاه نمونه بورژوا 

نگاه كنيد به (یافت  توان نزد باكونين نيز بر ایدئولوژی آنارشيستی سيطره دارد، و آن را می

، به Werke 18ا  -در م   براین اثر   ھای ماركساو، و به یادداشت" گرایی و آنارشیدولت"

به دولت وجود   نسبت  رابطه مھمی بين دیدگاه رفرميستی و آنارشيستی.) 61  ص  خصوص

  .]دارد

سوسياليسم "گروید كه ) كمونيسم(به سوسياليسم   درحقيقت توسط موسی ھس  انگلس

گرایی پرودونيستی به را با حمایت از ضد دولت -رفرميستی  دراساس -احساساتی" حقيقی

به عنوان یك سوسياليست دولتی طرفدار السال زندگی را به پایان   او(ھم آميخته بود 

" آنارشی"ای بود كه در آن دل، درحال نوشتن مقالهنوآئين نازك - ، انگلس1843در ). رساند

ھایی كه عبارتند سوسياليست –آمد به شمار می -ھاپرودون سرمشقی برای سوسياليست

" تجاری  ھا و از كالساز دانشگاه"، كه "كردهطبقات تحصيل"دان از از روشنفكران فلسفه

به (، "بی توجھی به واقعيت "و " مطلق   شان به اصول عشق"د، و به خاطر انعضوگيری شده

ھنوز تفاوتی بين تحول   ، ماركس1844حتی در اواسط ) 4. (اندپيوسته) سوسياليسم

كه منشاء عيوب قھرمانان انقالب فرانسه، بسی دور از این:" اجتماعی و حذف دولت قائل نبود

- منبع شر سياسی را در عيوب اجتماعی جستجو می  ، اجتماعی را در اصول دولت ببينند

ھمراه است با قبول این امر كه انقالب سياسی " اصول دولت"به ھرحال این تقدم ) 5".(كردند 

  :رسيمما به فرمول انتقالی زیر می. باشد" روح اجتماعی"یك   باید دارای 

. موما یك اقدام سياسی استع - براندازی قدرت حاكم موجود و انحالل شرایط كھنه -انقالب"  

جا كه نياز به سوسياليسم تا آن. درھرحال، بدون انقالب، سوسياليسم عملی نيست  

گر آن آغاز ولی وقتی فعاليت سازمان. طلبدو انحالل دارد، این اقدام سياسی را می  براندازی

- دور میگردد، سوسياليسم پوسته سياسی را آن ظاھر می  و روح و ھدف خاص  شود، می

گرایی ، ھریك به طور مستقل، این ضد دولت ھم انگلس  به عبارت دیگر، ھم ماركس) 6."(افكند

از اولين آشنایی خود با سوسياليسم گرفته، و تا وقتی كه به شيوه تاریخی  را " آنارشيستی"

  .رسيدند، آن را درمجموع پذیرفتند  درك خود از جامعه 



- نوشتند، به درك این مسئله نائل میرا می  ا خانواده مقدسھكه آن، ھنگامی1844در پائيز 

كند بلكه نظم اجتماعی است كه كه این دولت نيست كه نظم اجتماعی را ایجاد می شدند 

ایده قدیمی كه "ھا این آن) 1845-46(در ایدئولوژی آلمانی ) 7.(دولت است  ی بخ وجود آورنده

را به استھزاء " شودترك كنند، به خودی خود مضمحل میرا آن   كه اعضایشآن  دولت به محض

به جای آن ". كندو تخيلی بودن آرزوھای زاھدانه را آشكار می این نظر نارسایی ... "گيرندمی

- برد، نھایتا، نھادھای سياسی را ملغی میكار را از بين می  انقالب كمونيستی، كه تقسيم "

گرایی ھاست درجدایی از ضد دولتاین نخستين عبارت آن")beseitigt .( )8برد ازبين می(كند 

گرایی ، و جایگزینی آن با تئوری ضد دولت)تبلور یافت كه بعدھا به شكل آنارشيسم (ابتدایی 

دیگر اولين كالم انقالب نيست، " الغاء دولت. "است" نھایتا"كلمه كليدی در اینجا . خودشان

در پيوند با این نكته درنظر گرفت كه نخست دراین اثر   این امر را باید. آخرین كالم آن است

كنند كه پرولتاریای انقالبی باید در پی تسخير را اعالم می  این تز  و انگلس  است كه ماركس

ھا با نظر ھا بعد آنوقتی سال . كارگری خود را مستقر كند  قدرت سياسی باشد، یعنی دولت

  .شان تازگی نداشتشدند، برای  رو ونينيستی آن روبهدر تعبير متاخر باك" الغاء دولت"به 
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تسخير قدرت سياسی توسط  -  و انگلس  ماركس" دولت كارگری"بنابراین از ھمان آغاز، تئوری 

- به یكسان در تضاد با آنارشيسم اوليه و ليبراليسم  -طبقه كارگر به مثابه اولين مرحله انقالب 

در واقع این دو درآن زمان آن قدر تفاوت نداشتند كه امروز با . دموكراتيك تكامل یافت - بورژوا

ھا ای كه آنعمده بعد از ایدئولوژی آلمانی، عبارات مربوط به این نظر در دو اثر . دارند ھم تفاوت 

 نقدی بر پرودون،(  فقر فلسفه ماركس. خوردنوشتند، به چشم می 1848قبل از انقالب 

طبقه تحت ستم، ضرورتا متضمن ایجاد  از این رو رھایی "از طلب این اصل كه   ، پس)1847

از سقوط   كه پسآیا این بدان معناست":شود، با یادداشت زیر ختم می"جامعه نوینی است

كه منجر به قدرت سياسی جدیدی  جامعه كھنه، سلطه طبقاتی جدیدی به وجود خواھد آمد 

چنان كه شرط رط رھایی طبقه كارگر الغاء ھمه طبقات است، درست ھمش .خواھدشد؟ نه

  . ھا بودھا و نظامنظم بورژوایی، الغاء ھمه رسته آزادی رسته سوم، آزادی 

طبقه كارگر، در مسير تكامل خود، اجتماعی را جایگزین جامعه مدنی كھنه خواھدكرد كه "

ح قدرت سياسی وجود نخواھد داشت، زیرا طبقات و تضاد آنھاست، و دیگر، به اصطال فاقد 

بعدا بارھا   اگرچه ماركس) 9".(دقيقا مظھر رسمی تضاد در جامعه مدنی است قدرت سياسی 

ولی ھنوز آشكارا متضمن  كند، اشاره می  خود"دولت كارگری"به این گفته، به مثابه دیدگاه 

جا با كند دراینآلمانی حمل می لوژی در ایدئو" نھایتا"ای كه لغت ایده. ای استمعنای دوگانه

در مسير "كه معنای ھنوز كامال روشن نيست . شودخود بيان می" در مسير تكامل"مضمون 



مربوطه   عبارت در بخش خود به دوره بعد از انقالب اشاره دارد، ولی تصادفا، دقيقا ھمان " تكامل

   . ای روشنمينهدر مانيفست كمونيست به كار رفته است، این بار در ز

  آید و این مسئله را مورد بحث قرار ای مانيفست میاز برنامه ده ماده  درست پس  این بخش

  ":پرولتاریا سيادت سياسی خود را به كار خواھد گرفت"دھد كه چطور می

-  وقتی در جریان تكامل، تمایزات طبقاتی از ميان رفته باشد و ھمه توليد در دست اجتماع "

متشكل از ھمه ملت متمركز شده باشد، قدرت عامه، خصلت سياسی خود را از وسيع 

-كلمه، صرفا عبارت است از قدرت سازمان  ، به معنای خاص قدرت سياسی. داد دست خواھد 

اگر پرولتاریا در جدال خود با بورژوازی، تحت فشار . سركوب طبقه دیگر یافته یك طبقه برای 

را به صورت یك طبقه سازمان دھد؛ اگر به وسيله انقالب خود را  خود شود شرایط مجبور می

آنگاه    روبد،و بدین ترتيب شرایط كھنه توليد را با اعمال زور می كند، به طبقه حاكم تبدیل می

کند، و بدین تضاد طبقاتی و به طور كلی خود طبقات را محو می به موازات آن شرایط وجود 

  " aufheben. "كندملغی می ه یك طبقه را نيز وسيله سيادت خود به مثاب

، ما اجتماعی خواھيم داشت كه  اشبه جای جامعه بورژوایی كھنه، با طبقات و تضاد طبقاتی"

دیگر یك شعار " الغاء دولت")10"(درآن تكامل آزادانه ھر فرد شرط تكامل آزادانه ھمگان است 

بنابراین، در جریان . داشت دارد و خواھد حالت یك ھدف نھایی انقالب اجتماعی را . نيست

ارتجاعی موجود و  خرد كردن دولت : واسطه داردمفھوم بی  ، تاكيد ماركس1848انقالب 

او در جمعبندی خود از انقالب  .استقرار قدرت سياسی دموكراتيك جدیدی توسط انقالب

واسطه و نھایی باز اف بیاھد به رابطه بين  1848- 1850فرانسه، مبارزه طبقاتی در فرانسه 

اعالم انقالب مداوم، دیكتاتوری طبقاتی "-سوسياليسم انقالبی بدین معنی است. گرددمی

الغاء عمومی تمایزات طبقاتی، برای الغاء كليه  پرولتاریا به مثابه مرحله انتقالی ضروری برای 

ط اجتماعی كه وابسته به این آن است، برای الغاء رواب روابط توليدی كه این تمایزات مبتنی بر 

ھایی كه ناشی از این روابط اجتماعی كردن كليه ایده روابط توليدی است، برای انقالبی 

این جمعبندی ناظر بر آینده، از جمله الغاء طبقات است، ولی به طور ویژه درباره ) 11."(است

ونينگ، ناشر نویه دویچه ھمان سال توسط اتو ل  این اثر ماركس. [گویدچيزی نمی حذف دولت 

مورد بازبينی قرار " سوسياليسم حقيقی"از نقطه نظر ایدئولوژی احساساتی قھر  زایتونگ، 

گالیه كرد كه به جای الغاء كليه طبقات از   از اثر ماركس  با مراجعه به این بخش لونينگ . گرفت

چاپ رسيده است، در پاسخی كه به   ماركس. كندطبقاتی پرولتاریا صحبت می حكومت 

و خاطر نشان كرد خود جمله مورد بحث متضمن الغاء " فھممرا نمی من این تصحيح : "نوشت

بخشی از فقر فلسفه و مانيفست كمونيست را كه ما در باال  چنين طبقات ھم ھست، او ھم

  مشخص  به طور خاص" الغاء دولت"دراین تبادل نظر، باز  ) 12"(از آن یاد كردیم نقل قول كرد

گرایی درھمين زمان مقاله جالبی درباره انواع ضد دولت  درھرحال، ماركس] .نشده است

انداز الغاء دولت داری و ھم چشمنوشت كه در آن ھم ماھيت دولت سرمایهبورژوایی آن زمان 



این مقاله بررسی كتابی است درباره سوسياليسم و وضع ماليات از . داد را مورد بحث قرار 

- می" سوسياليستی"فرانسوی بود كه از یك مرحله  Hearstكه ابتدا یك  ل دو ژیراردن امي

كرد كه مبتنی بود بر به ژیراردن طرحی برای حل مسئله اجتماعی پيشنھاد می .گذشت

ما به رابطه تاریخی بين آرزوی ". بيمه متقابل"و دولت از طریق طرح یك اصطالح لغو ماليات 

ژیراردن به طور كامال روشن این رابطه . وصول ماليات و الغاء دولت اشاره كردیم امحاء ماموران 

- را توصيه می  او طرح خود. كردبدوی و رادیكاليسم بورژوایی را نمایندگی می بين آنارشيسم 

-، بلكه ھم"بدون ھيچ شوك"و نه تنھا " انقالب بدون انقالبيون است "مفھوم  كرد زیرا كه به 

او كامال طرفدار . كند، دولت را ملغی می"داریالغاء روابط اجتماعی سرمایه  بدون"چنين 

اصالح مالياتی، اسب چوبی : دھدچنين نظر می  ماركس. است" و سرمایه ھماھنگی كار "

از بی فرھنگان . است ھا و عنصر اختصاصی ھمه اصالحات اقتصاد بورژوایی كليه بورژوا رادیكال

، یا ارزیابی  كاھش...ھا بوده استر آزاد مدرن، جنگ اصلی حول مالياتقرون وسطی تا تجا

این است  - الغاء ماليات . این است رفرم متداول بورژوایی -ھا و غيره و غيرهمنصفانه ماليات

ژیراردن تصور . چنين وجھی از آنارشيسم بورژوایی استاین ھم) 13.(سوسياليسم بورژوایی

شود یك ماليات بر نشان داد كه طرح درجمع می  ماركس(ھا الياتم" لغو"كند از طریق می

را جانشين ) كند، زیرا این طرح یك كميسيون اداریمی دولت را نيز ملغی . سرمایه تك نرخی

كه تری است، درحالینام دولت، با عنوان ساده متداول   این تعویض. كندقدرت سياسی می

بعد، از ماھيت كنونی دولت سرمایه   در بخش  ماركس .شوددولت واقعی از در عقب وارد می

دھد چطور ژیراردن دولت را تحت و دراین ميان نشان می پردازد داری به حذف دولت در فردا می

بيمه "استعاره [دولت بورژوایی چيزی نيست مگر بيمه متقابل ":داردعنوان دیگری معمول می

ژیراردن بيمه متقابل را به جای دولت . اردن گرفته شده استطرح ژیر جا البته از این" متقابل

.] است" بيمه متقابل"دھد دولت اكنون شيوه بورژوایی پاسخ می   ماركس. كندپيشنھاد می

ای و بھمان ترتيب عليه طبقه استثمار شده، بيمه  منفرد خودش برای طبقه بورژوا عليه اعضای 

تر شود، زیرا سركوب بت به جامعه بورژوایی دائما مستقلو نس تر شود كه باید دائما گران

ترین تغيير نام در مناسبات این بيمه كوچك. شودمشكل می تر طبقه استثمارشده ھرچه بيش

دھد با توجه را كه آقای ژیراردن دریك آن به فرد می استقالل آشكاری . كندتغييری ایجاد نمی

آید مراجعه است به نقشه آنچه اكنون می" .بگيرد  پس به بيمه خود باید بالفاصله از او 

   بيند؛ اداره بيمهخيلی پائين ارزیابی كند، كيفر می را با ارقام   كه ثروتش  ؛ ھركس"ژیراردن

خرد و تعيين كرده است می  او را به ارزشی كه خودش اموال " جایگزین ژیراردن برای دولت"

ترجيح بدھد   باالتر از آن ھركس. دھدكند جایزه می الم حتی به ھركسی كه مورد خالفی را اع

گيرد و مستقيما از ھرگونه حقی بی بھره اعالم قرار می را بيمه نكند خارج از جامعه   ثروتش

  عليه شرایط موجودیتش  ای در درونشكند كه طبقه تواند تحمل جامعه طبيعتا نمی. شودمی

بوروكراتيكی را كه ژیراردن خواھان محو آن از جامعه است  لت اجبار، اتوریته و دخا. طغيان كند



كند، تصادفا اگر او خود را دریك آن از شرایط جامعه بورژوایی منتزع می . به آن باز خواھد گشت

  )14".(از یك دور زدن مجددا به آن باز گردد   برای آنست كه پس

. دولت پنھان شده است) Abschafung(الغاءپشت الغاء ماليات، :كندگاه اضافه میآن  ماركس

طبقات نياز به قدرت   درنتيجه الغاء: فقط یك معنا دارد ھا الغاء دولت برای كمونيست

   . یابدسازمانيافته یك طبقه برای سركوب طبقات دیگر، به خودی خود پایان می

 vonریزد فرو می.("یابدبه خودی خود پایان می"بندی، دولت عاقبت بنابراین، دراین فرمول

selbst ... wegfaellt ( ]درباره خصوصيت بورژوایی ویژه این آنارشيسم،   درھمان صفحه ماركس

سال كمی بعد ھمان  انگلس -. چه ما ھم اكنون ارائه دادیمآنبحث جالبی دارد به موازات 

مقاله با ). به پایان نرسيد ھرگز(آغاز كرد   آخرین نمایندگان آلمانی این گرایش ای را درباره مقاله

الغاء دولت، آنارشی، " :دھددرباره ژیراردن آغاز شده و ادامه می  فوق الذكر ماركس   بخش

ھا نام نویسندگان گوناگون، كه او از آن" ھا تبدیل شده استزمان به تكيه كالم آلمانی دراین 

ھمه این گرایشات در . اندخود كردهھریك به شيوه خود این تكيه كالم خود را از آن " برد، می

آنگاه او به اشتيرنر، فيلسوف ...". با حفظ موجودیت جامعه بورژوایی است توافق 

  ]).6:  417 -18  ا - م . (پردازدمی اكوآنارشيست، 

خود  این مسئله كه . اندقدیمی رسيده" الغاء دولت" اكنون به درك جدیدی از  و انگلس  ماركس  

، 1851در   به ماركس  ای مشھود است كه انگلسدانستند از نامهدرك را متمایز می ھا اینآن

پرودون به  اگرچه . نوشت" ایده عمومی انقالب در قرن نوزدھم"در رابطه با كتاب جدید پرودون 

مبھم  مطرح كرده بود، تئوری اجتماعی آن ھنوز  1840را در " آنارشی"تازگی ایده عمومی 

  :داندآن را می تری پيدا كرد و فكر كرد منشاء دركتاب جدید، نظریه پيچيده  نگلسا. مانده بود

چنين و شاید ھم) به فرانسوی(را   ام كه آقای اوربك، ترجمه مانيفستشمن متقاعد شده"... 

نویه راینيشه ". [قرار داده است) پرودون(را در اختيار او  Revueترجمه خصوصی مقاالت تو در  

آن بود، حاوی  سردبير  1850در   اقتصادی، مجله لندن كه ماركس -گ، بررسی سياسیزایتون

به دولت كه  فرمول مربوط . چنين بررسی او از ژیراردن بودمبارزه طبقاتی در فرانسه و ھم

- چنين برد در اولی نيامده است ولی در قطعه ژیراردن ھست، ھماز آن نام می  انگلس

ممكن است درست باشد  1851، كه در  در پيوند با این تئوری انگلس –درمانيفست كمونيست 

- كه از یك ھدف بی(كرد آنارشیپرودون فكر می 1863بجاست یادآوری كنيم كه الاقل در  یانه، 

حاصل " ھاقرن"است كه طی " ایده آل"تنھا یك) مثل حكومت فدرال متمایز است واسطه 

ست از حركت دراین جھت، پيشرفت دائم برای رسيدن به عبارت"قاعده  كه شود، درحالینمی

ظاھرا این گفته، آنارشی را تنھا به یك ). 249  پير ژوزف پرودون، ص وودكوك، . گ".(این ھدف

ولی پرودون چنان از .براین باور بود  طور كه ماركسھمان كند، ھدف نھایی تبدیل می

  .] مخاطره آميز است) مترجم –از جمالت او (گيری  پر است كه نتيجه   احساسات متناقض



نيست  كه حكومت چيزی برای مثال این -اندتعدادی از مطالب بدون تردید از آنجا به سرقت رفته

-مگر قدرت یك طبقه برای سركوب طبقه دیگر و با ناپدید شدن تضاد طبقاتی ناپدید می

ذكری به ميان " الغاء دولت"ا دو دھه از كنم این آخرین باری است كه تفكر می ) 15".(شود

شود، ولی درچند به طور روشن به این ایده اشاره نمی) 1852(درھيجدھم برومر[آید،می

تا  یعنی    ]340و  1:  332  و انگلس  ارتباطی باشد، منتخب آثار ماركس ممكن است   بخش

- تصادفا، این درست . مطرح كردآمدھای آن تمام مسئله را مجددا و پی  كه كمون پاریسزمانی

-  بخشا به ھمان  -آمد  پيش" دیكتاتوری پرولتاریا"ای است كه در رابطه با فرمول ھمان وقفه

و گمان در مورد آینده تا وقتی كه تجربه مسئله را در دستور   دليل، یعنی عدم تمایل به حدس

  .قراردھد 
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ھا تمام مسائل مربوط به دولت را درحيطه نظری مجددا مطرح كرد، زیرا این  كمون پاریس

به عالوه درھمان زمان و كمی قبل از آن، مبلغ روسی ميخائيل . مطرح شده بودند درعمل 

كه با (نوین آنارشيستی را بسازد   رفت تا جنبشكنار ھم قراردادن سه جزء می باكونين، با 

ھا این سه جزء، كه رابطه آن). افتدو با جنگ جھانی اول از رونق می شود وع میباكونين شر

تئوری اجتماعی آنارشيستی  ) 1سست و ھمواره ھم تركيب ناپایداری داشتند، عبارتند از 

یك برنامه اقتصادی، تعبيری ) 2  متعلق به پرودون كه توسط اشتيرنر مورد تأكيد قرار گرفته بود؛ 

از ماركسيسم ؛ و   با اقتباس داری برگرفته شده از سوسياليسم، یسم ضد سرمایهاز كلكتيو

ژاكوبنی چپ به عالوه  گرانه متعلق به سنت گری توطئهاستراتژی سياسی، انقالبی) 3

به طور فوری، جان " الغاء دولت"به ھرصورت، شعار كھنه . نيھليسم تروریستی نوع روسی

مربوط است به  1871. [به بعد به آن برگشتند 1871از    و انگلس  سای گرفته بود كه ماركتازه

دانم، بعد از جا كه من میتا آن ، زیرا )2منبع شماره (به كافيرو كه در باال نقل شد  نامه انگلس

تذكر تصادفی در نامه  به جز .(شود، این اولين بار است كه مسئله به طور ویژه مطرح می1851

توجه كنيد درعبارات . شود، كه ذیال توضيح داده می1870اكتبر  19ی در به بيسل  ماركس

كند كه قدیمی و با سابقه برخورد می از این ببعد، او اغلب با موضوع به مثابه نظری   انگلس

نوشته شده در (او درمسئله مسكن مراجعه گذرای : به عنوان مثال. فقط نياز به تكرار دارد

اقدام سياسی توسط  ات سوسياليسم علمی آلمان درباره ضرورت نظری(به ) 1873اوایل 

نظراتی كه قبال  -پرولتاریا و دیكتاتوری او برای گذار به الغاء طبقات و بھمراه آن دولت

  )16).] (از آن در موارد متعدد مطرح شده است  درمانيفست كمونيست و پس

   . دادند  پاالیش" الغاء دولت " خود را از كھا در دوران باليدگی كامل شان بود كه دربنابراین آن



ھا كه به بررسی مسئله از نزدیك كشيده ھا تغيير كرد؛ ولی آنتوان ادعاكرد كه تئوری آننمی

. رو بودند، تاكيدات و مالحظات جدیدی را مطرح كردندشده و با تئوری و عمل آنارشيستی روبه 

   

  :پردازیم بعد به این موارد می  دربخش

  "اتوریته"رابطه بين دولت و ھرنوع  -  1

  الغاء فوری یا دولت كارگری؟ اولين اقدام انقالب یا سرانجام نھایی؟ -  2

  ماند؟ از ناپدیدشدن دولت چه برجای می  پس -  3

  ورزید، حتی بيشدر انقالب دشمنی می" اتوریته "طور كه آنارشيسم در تئوری با ھرنوع ھمان

تنھا مورد  رد دولت، درآخر . كرداز انقالب اساسا رد می  را در جامعه پس" اتوریته"از آن، ھرنوع  

وحتی  - چنينھم این امتناع . ای از این نوع رد كلی و آنارشيستی اتوریته در اصول استویژه

رغم علی . شودترین اتوریته دموكراتيكی كه قابل تصور است نيز میشامل اصيل -مخصوصا

حكومتی  ، آنارشيسم در اصول مخالف اتوریته "كنترل از پائين"ی معمول مبنی بر ھاسخنوری

حكومتی  را ای دموكراتيك از پائين كنترل شود، زیر كه آنآل، به شيوهاست، ھرچند در ایده

شود كه تنھا در دوره باكونينيستی آنارشيسم است كه كامال روشن می. دانداستبدادی می

نزد   مسلما، این درك به طور مشخص. [است"اتوریته"گرایی بلكه  د دولتریشه مسئله نه ض

در آنارشيسم متأخر مجددا كشف  بایست پرودون، گودوین و اشتيرنر وجود داشت، ولی می

  ]. تبدیل كرد  به تئوری جنبش را باكونين الزم نبود ایده را سازماندھی كند، او آن. شود

و در رابطه با جنبه . دادندقرار می باید ھمين تمایز را مورد توجه   و انگلس  بنابراین ماركس  

از ناپدیدشدن دولت برجای   چه چيز پس" كه ھا بر سر اینمثبت، تاثير آنارشيسم درمباحثه آن

  . خوردبه چشم می" ماند؟ می

كار  " تهاتوری"ھا درمورد دررابطه با جنبه منفی، اثبات جنبه تئوریك مخرب موضع آنارشيست

-  دراین : ای انجام دادطور فشرده، درنامهمقدمتا این كار را به  دشواری نبود و انگلس

- وجود نخواھد " ایاتوریته"، باالتر از ھمه، ھيچ )جامعه مطلوب آینده باكونينيستی(جامعه

-   خواھند یك كارخانه را ادارهچطور این مردم می.(شرمطلق = دولت = داشت، زیرا اتوریته 

تصميم  ای كه نھایتا ارادهآھن را به كار اندازند یا یك كشتی را برانند، بدون آنكنند، یك راه

بر اقليت نيز  اتوریته اكثریت ). گویندبگيرد، بدون مدیریت یگانه، البته دراین باره چيزی به ما نمی

متشكل  حداقل  ایھر فرد و ھر اجتماعی خودمختار است، ولی چطور جامعه. شودمتوقف می

اتوریته خود  ای از تواند وجود داشته باشد، بدون آنكه ھریك از طرفين تا اندازهاز دونفر می

نه " اتوریته" بنابراین رد آنارشيستی ) 17.(كندصرفنظر كنند؟ باكونين دراینجا ھم سكوت می

كمی بعد  .سازدیكند، بلكه دموكراسی را نيز غيرممكن متنھا وجود جامعه را غير عملی می

-    ، نوشت كه به طور مشخص"درباره اتوریته"مقاله كوتاھی،   ، انگلس)1872(سال در ھمان

اگر چه عملی نيست ولی خوب بود ھمه آن در . كرددرك آنارشيستی از مسئله را نفی می



چرا :شودبه ھرحال یك قطعه از آن مستقيما به حذف دولت مربوط می. شدقل مین اینجا 

- كند؟ ھمه مخالفين اتوریته خود را به ستيزه جویی عليه قدرت سياسی، دولت، محدود نمی

ھا موافق اند كه دولت سياسی، و اتوریته سياسی آن درنتيجه انقالب سوسياليست

ناپدید خواھد شد، یعنی كاركردھای عمومی آن، خصلت سياسی خودرا از  اجتماعی آینده 

كردھای ساده اداری برای نظارت برمنافع حقيقی جامعه تبدیل كار دست خواھند داد و به 

، اگر با معنای لغوی آن گرفته شود، از موضع "دولت سياسی"اصطالح . [خواھند شد

ھا و به طور كامال ویژه در تبليغات ولی بين ھمه سوسياليست ماركسيستی زاید است، 

   طرح یك تئوری، درباره نوعی دولت از آن مستلزم  انگلس استفاده . آنارشيستی معمول بود

اتوریته خواستار آن ھستندكه دولت سياسی صاحب  ولی مخالفين .] سياسی در آینده نبود

را به وجود آورده است كه شرایطی كه آنآن اتوریته به یك ضرب ملغی شود، حتی قبل از 

آیا . ی الغاء اتوریته باشدانقالب اجتماع ھا خواستار آن ھستندكه اولين اقدام آن. منھدم شود

  )18(این آقایان ھرگز یك انقالب را دیده اند؟

   

  درتئوری و عمل " الغاء فوری" -  5

این بود كه  " اند؟آیا این آقایان ھرگز یك انقالب را دیده"،  یك پاسخ به سئوال سخنورانه انگلس

او شخصا یك  ، 1870چنين در را دیده بود بلكه ھم 1871و  1848ھای باكونين نه تنھا انقالب

  و انگلس  ماركس این   مسلما او بر آن نبود كه الف آن را بزند؛ برعكس". كرده بود" انقالب 

به سبك  گری بودند كه مكررا به طرح آن پرداختند، زیرا كه تصویری كالسيك از انقالبی

.  1870سپتامبر   28، "ليون ناكامی در"این عبارت بود از . دادھا ارائه میآنارشيستی به آن

كار  برداشت . كار.اچ.عنوان فصلی است در بيوگرافی ميخائيل باكونين از ای" ناكامی در ليون["

دارد،  است و درجزئيات با آن تفاوت   تر از آن ماركسبه نوعی پيچيده) 417-22صفحات (از قضيه 

  ] .نيست  كميك آن كمتر از ماركس - مھمل اپرا   )جنبه(ولی 

. ای اصيل در طبقه كارگر ليون بوقوع پيوستھنگام سقوط ناپلئون سوم، یك برآمد توده  

در شھر را در دست بگيرد، با عجله به   برای آنكه فرماندھی شخصی گروه كوچكش باكونين 

" كميته امنيت عمومی"روزی كه رسيد شورای شھر جدیدی تحت توجھات . آورد جا روی آن

دانست با كنترل سالن شھرداری چه كند، مگر واقعا نمی  كسولی ھيچ ، انتخاب شده بود

سالن (جا مستقر شدباكونين در آن").دھندشرح می  و انگلس  كه ماركسچنان(باكونين 

رفت، وقتی كه می  انتظارش ھا ای كه سالفرا رسيد، لحظه  ؛ آنگاه لحظه حساس)شھرداری

به انجام برساند، او الغاء دولت  بود   اقدامی را كه جھان شاھدش ترینباكونين توانست انقالبی

ملی، بورژوازی به سالن ولی دولت در شكل و ماھيت دو گروھان از گاردھای . را تصویب كرد

اولين جمله تصویب نامه )19."(ھجوم آورد، و باكونين را وادار كرد كه با عجله به ژنو بازگردد

. شودشده است ملغی می ماشين اداری و حكومتی دولت، كه ناتوان : باكونين عبارت بود از



كنندگان بود، بلكه الغاء این دولت نبود كه ناتوان : ای كاذب بوداین نتيجه غيرمنطقی مقدمه

جھانی الغاء  -این مصوبه تاریخی".وھم و ناتوانی یك آرزوی زاھدانه در رنج بودند"بودند كه از 

رسيد، در ميتينگ یك جمعيت    دركرد، به امضای بيست نفر از دوستانشدولت، كه باكونين صا

به كلمه به اجرا بگذارد، خوانده  را كلمه كرد باكونين خود آنبه ھيجان آمده كه ھرگز گمان نمی

ولی حتی خود گروه كوچك باكونين دو روز قبل ازاینكه این طرح به . شد و بر دیوارھا نصب شد

-  روز تظاھرات و سردرگمی، عليه كودتا رای داده بود، و این را از بالكن  انجام برسد، دریك

بلكه  را جاروب كردند، " انقالب" نه تنھا" ناتوان"درھرحال، خدمه دولت . رسمی اعالم كرده بود

از ربودن   پس را،   قدر آن را جدی نگرفتند كه رھبرشآن –بود     و این توھين آميزتر از ھرچيز -

گونه خاتمه بدین اولين تجربه الغاء فوری دولت، . ، درجای امن زندانی كنند انك جيبشفر 165

  .یافت

- بار درنامه  شش  وانگلس  دھد چرا ماركساپراست كه توضيح می -بدون تردید این جنبه كميك

اكتبر  19به بيسلی،   اول درنامه ماركس[ھا و آثارشان به این حادثه اشاره كرده اند،

   به كافيرو، اول ژوئيه  نامه انگلس   ؛ سپس)3.4: منتخب آثار  انگلس_   ماركس.(187

   ،17، صفحه Les  retendues Scissionsدر  ؛ .)2ایتاليایی،... ، نامه ھا،  انگلس_   ماركس(1871

 11  در اجالس  به عالوه ماركس.  21، 13، 12صفحات ,de la Dem, Soc Allianc  Lو سه بار در 

  .]شفاھی درباره این موضوع داد  انترناسيونال یك گزارش شورای عمومی . 187اكتبر 

  و انگلس  ماركس. تری وجود داشتتر بگيرد، نتایج جدی كه باكونين را جدی  ولی برای ھركس  

بنابراین اولين اقدام انقالب باید دستور الغاء : كردند درباره برنامه آنارشيستی خاطر نشان 

سپتامبر درليون عمل كرد، حتی اگر این الغاء دولت   28طور كه باكونين در ولت باشد، ھماند

جویانه بود، ھم به مفھوم این اقدامی سلطه) 20.(ضرورتا یك اقدام سلطه جویانه باشد

نظر اخير باید به خاطر داشت این  از نقطه . آنارشيستی و ھم به مفھوم غير آنارشيستی

آمد، نه عليه حكومت به عمل می ط چندتن از ضدسلطه طلبان طرفدار باكونين كودتا كه توس

به . دولت كھنه را برانداخته بود امپراطوری كھنه، بلكه عليه حكومت برخاسته از قيامی بود كه 

سازمان خود نيز " اتوریته"بلكه حتی با  مردم، " اتوریته"ھرحال، آنارشيست پيوسته، نه تنھا با 

ای متشكل چطور جامعه"گير آنارشيسم پی متعجب است كه تحت   اگر انگلس. كندمیمقابله 

كرده است كه حتی دونفر برای یك كودتا  ، باكونين ھميشه ثابت "از حتی دو نفر ممكن است

تبعيت كند " ایاتوریته"موافقت كند كه از  ھا سریعا توانند باھم جمع شوند، مگر یكی از آننمی

انداز استقرار یك بنابراین الغاء فوری دولت، درمقابل چشم. باشد  متعلق به خودشكه طبعا 

از انقالب چه كسانی " و چه از نظر اینكه " دفاع از انقالب"از نظر  دولت كارگری قرار دارد، چه 

  "دفاع ميشود؟

دولت  خی از رابطه اصرار آنارشيسم بر الغاء دولت به عنوان اولين اقدام انقالب بر دیدگاه غيرتاری

 1844در   كه دیدیم این ھمان دیدگاھی است كه ماركسچنان(و نظم اجتماعی استوار است، 



بگویند دولت   ھا ھيچ مشكلی نداشتند كه به تقليد از ماركساگر چه آنارشيست). داشت 

تئوری دولت ھای مشابه او را تكرار كنند، اما اجرایی طبقه حاكم است و سایر فرمول كميته 

ای درنامه  كه انگلسچنان -از یك جنبه اساسی، كامال درجھت مخالف ماركسيسم بود ھا آن

  :دھدمی توضيح 

نكته اصلی در رابطه . را دارد، مخلوطی از پرودونيسم و كمونيسم  باكونين تئوری ویژه خودش"

كه  داران و كارگران مزدور هبا اولی این است كه او به سرمایه، یعنی تضاد طبقاتی بين سرمای 

ناشی از تكامل اجتماعی است، توجھی ندارد، بلكه دولت شر اصلی است كه باید محو 

اند كه كه توده عظيمی از كارگران سوسيال دموكرات دیدگاه ما را اخذ كردهدرحالی . شود

برای  -دارانداران و سرمایهزمين -چيزی نيست مگر سازمانی كه طبقات حاكم قدرت دولتی 

باكونين معتقد است كه این دولت است كه . انداجتماعی خود فراھم آورده حفظ مزایای 

از اینرو دولت . دار به شكرانه دولت دارای سرمایه استكه سرمایه كند، سرمایه را ایجاد می

داری ھرچيز دولت است كه باید پائين كشيده شود وآنگاه سرمایه تر از شر اصلی است، مھم

سرمایه، یعنی تمركز ھمه ابزار : گوئيم، می ما، برعكس. رفت به خودی خود به جھنم خواھد 

این یك . را از بين ببرید، دولت خود به خود سقوط خواھد كرد ای قليل، ھای عدهتوليد دردست

انقالب اجتماعی قبلی، الغاء دولت بی معنی است، الغاء  بدون یك : اختالف اساسی است 

جا كه وقت از آنو آن. شودو موجب تحول كل شيوه توليد می    سرمایه دقيقا انقالب اجتماعی

یعنی ھر نوع دولت، چه  - است، نباید كاری كرد كه دولت به گفته باكونين دولت شر اصلی 

از اینجاست امتناع كامل از ھرنوع . زنده بماند -دیگر جمھوری باشد یا سلطنتی یا نوع 

شركت دریك انتخابات، خيانت به اصول خواھد  نجام یك اقدام سياسی، به ویژه ا. سياست

از آن به انگليسی به   ای كه پسھمين خط فكری را، به طور خالصه درنامه  انگلس) 21.(بود

احتماال به   ، انگلس1845با [ 1845و من، از   ماركس" :آمریكایی نوشت، بيان كرد یك وابسته 

  .]كندژی آلمانی اشاره مینوشته ایدئولو

و نابودی نھایی   انحالل تدریجی پرولتری آینده    انقالب  از نتایج نھایی  این نظر را داشتيم كه   

شود، سازمانی كه ھدف اصلی آن ھميشه سياسی است كه دولت خوانده میآن سازمان 

نيروی مسلح بوده  توسط اقليت ثروتمند، به وسيله  زحمتكش حفظ انقياد اقتصادی اكثریت 

  ". رودیك نيروی دولتی سركوبگر مسلح نيز از بين می با نابودی اقليت ثروتمند ضرورت . است

ھا آنارشيست:كهدھد، پرولتاریا باید ابتدا خود قدرت دولتی را بگيرد، درحالیاو ادامه می

سازمان سياسی  لغاء گویند كه انقالب پرولتری باید از اھا میآن. كنندمی  موضوع را معكوس

كند رو چنين میكند، بلكه از آنمی  آنارشيسم نه تنھا نتيجه را معكوس)22.(دولت آغاز شود

  . ماركسيسم است  نھفته در آن درمورد رابطه دولت و جامعه برعكس كه تئوری اجتماعی 

   

  ماند؟از نابودی دولت برجای می  چه چيز پس-6



كاركردھای "كه دولت نابود شود، طور گذرا خاطر نشان كرد ھمين به  انگلس" درباره اتوریته"

آن خصلت سياسی خود را ازدست خواھند داد و به كاركردھای اداری ساده برای  عمومی 

، صرفا )1872(سال ھمين عقيده درھمان". حقيقی جامعه تبدیل خواھند شد نظارت بر منافع 

این اسب جنگی عظيم؟ ارباب باكونين، : آنارشی:ودشدیگری ظاھر میبه طور اتفاقی در اثر 

ھا از آنارشی ھمه سوسياليست. است كه از سيستم سوسياليستی فقط عناوین را گرفته 

طبقات برآورده شد، قدرت دولتی  پرولتری، یعنی الغاء   كه ھدف جنبشھمين: فھمنداین را می

یك اقليت كم عده استثمارگر  یوغ  كه درخدمت نگه داشتن اكثریت عظيم توليد كننده زیر

. گردداداری تبدیل می شود، و كاركردھای حكومتی به كاركردھای ساده است، ناپدید می

این، گفته سن سيمون درباره جایگزینی دولت ) 23.(كنداتحاد باكونينيستی این را وارونه می

- ا در رابطه با سوسياليستردپای این ایده درمانيفست كمونيست نيز، دقيق"[اداره چيزھا"با

تبدیل كاركردھای (ھا از جمله پيشنھاد آن  جنبه مثبت و با ارزش: شودمی ھای تخيلی دیده 

. كندرا یادآوری می   ).]63:1، منتخب آثار  انگلس  ماركس(بود ) عاليه برتوليد دولت به نظارت 

  خود را ازدست خواھد داد، یعنی "خصلت سياسی" دولت 

كاركردھای " گر و جابر خود را، بویژه سركوب و جبر طبقاتی را، ولی ھنوز وبخصلت سرك

) غيردولتی(چه ارگانيسم اجتماعی . وجود خواھند داشت كه باید سازمان یابند" عمومی

  را سازمان دھد؟" كاركردھای عمومی"این  ھنوز باید 

ای كه جدایی –شود جدا می،  تر اتوریته به معنای اخصكه مفھوم دولت از مفھوم وسيعھمين

زیرا این بدان . شودتر میمسئله روشن - دھدمجادله با آنارشيسم خود را نشان می دراثر 

كه نابودی دولت ھنوز متضمن نابودی ھمه اعمال اثرھای اتوریته درجامعه  مفھوم است 

  . تھای محدود نوعی اتوریته اسخود متضمن ادامه وجود ارگان این بنوبه . نيست

-   و انگلس  تخيلی درباره آینده بود كه ماركس -و گمان نيمه  این، آشكارا مستلزم نوعی حدس

- زدند، و به مراتب كمتر از آن مایل بودند برای آینده نسخه قاطعانه از اقدام به آن سرباز می

مكن مباحثه درباره مسير عمومی و م: شدھنوز دوكار دیگر بود كه باید انجام می. بپيچند

  توان استنتاج كرد؛ و حداقل تالشآینده تا آنجا كه چنين مسيری را ازتجربه واقعی می تكامل 

  این دومی ھمان كاری است كه ماركس. كه نوع طرح خود مسئله روشن شوداین برای 

 كه خود مسئله چگونه فرمولهاو درمورد این پيشنھاد . شتابزده در برنامه گوتا انجام داده است

دولت درجامعه : "شودمسئله آنگاه مطرح می. شود، راھنمایی برای تخمين است

-به عبارت دیگر، چه كاركردھای اجتماعی آن سوسياليستی چه تحولی را باید از سر بگذراند؟ 

  ) 24" (دولت باشد؟  جا وجود خواھد داشت كه مشابه كاركردھای امروزی 

به جای آن این قطعه . (به سئوال جواب بدھدكند كه او قصد ندارد روشن می  ماركس

ولی اجازه بدھيد مطمئن ). شودمنتھی می" دیكتاتوری پرولتاریا"به مراجعه او به  مستقيما 

  . ایمكند فھميدهسئوالی را كه او مطرح می شویم كه 



را به مفھوم " جامعه كمونيستی"صراحتا اصطالح   دردرجه اول باید به خاطر داشت ماركس

جامعه كمونيستی كه "او قبال به . بردپيشرفته نظم اجتماعی آینده به کار نمی رحله م

دولت "بنابراین وقتی كه او از . اشاره كرده بود" آوردداری سر برمیسرمایه بالفاصله از جامعه 

موضوع صرفا یك دولت . برد، دليلی ندارد كه متعجب شویمنام می" كمونيستی آینده جامعه 

  . گيردداری را میجای دولت سرمایه كارگری است كه 

ھای متداول رابطه، حرف  دراین. است" انحالل تدریجی" ولی این دولتی است كه درجریان 

ای تعبير شود بندی شدهھای دسته، اگر به دوره)سوسياليستی، كمونيستی(مراحل  درباره 

این روندی تدریجی . كننده استگمراه ند، یابكه طبق یكسری معيارھا آغاز شده و پایان می

انحالل "روشن است كه دراین. كندھا را نفی نمیاست، اگرچه تدریجی بودن، جھش

چه چيز "). سياسی("كاركرد طبقاتی سركوب و جبر : شودچه چيزی منحل می" تدریجی

  .ھستند" امروزی دولت مشابه كاركردھای "كه   "كاركردھای اجتماعی"  ماند؟برجای می

كه  داخلی در فرانسه، او درباره نوع جدید دولتی   در. قبال چيزی شبيه این گفته بود  ماركس

  ھای مختصوقتی ارگان .معمول كرده بود، مالحظه مشابھی بيان کرده بود  كمون پاریس

ود ای گرفته شاتوریته سركوب قدرت حكومتی كھنه، قطع شوند، باید كاركردھای مشروع آن از 

-) 25.(واگذار گردد كه برتری بر جامعه را غصب كرده است، و به یك نمایندگی مسئول جامعه 

كرده   از تجربه بالواسطه به سوی ھدف نھایی جھش) از یكبار  دراین اثر بيش(  این جا ماركس

 دولت نابود" سركوب  ھای مختصارگان"كه از آن  پس. كندھای انتقال را رھا میو دشواری 

" نمایندگان مسئول جامعه "اند كه باید توسط برجای مانده" كاركردھای مشروع"ھنوز  شدند، 

مشابه "كنيم كه   مشخص" ایكاركردھای اجتماعی"ھا را با توانيم آنما می. انجام برسند به 

ا گر ربنابراین، كاركردھای غيرسياسی یك اتوریته سازمان .ھستند" كاركردھای كنونی دولت 

از انحالل ھمه كاركردھای دولت، درنوع   كه پس-ھای اجتماعیكه ھنوز ضرورت -داریم 

ھنوز موردنياز است كه سركوب و جبر در آن   كمونيستی -پيشرفته جامعه سوسياليستی

  . اجتماعی زوال یافته است  درمقياس

به شكل  این ایده را   ماركس 1875یا احتماال آغاز  1874در = برنامه گوتا   كمی قبل از نوشتن

-  ھای این یادداشت. تر استنسبتا مخفی تنظيم كرده بود، كه فھم آن اكنون برای ما آسان

از روی ) خالصه، تفسير، نقل قول(ھنگام خالصه نویسی طوالنی   خصوصی بود كه ماركس

ا شروع كرده و درانتھ. تھيه كرده بود  برای خودش 1873گرایی و آنارشيسم باكونين تدول كتاب 

از ھمه به   ھای اوكه بيشدر زیر، بخشی از یادداشت. كه حواشی تندی بر آن بنویسد بود 

قسمتی از سئوال و جواب كه مربوط به باكونين است ) (26.(شودمربوط است آورده می قضيه 

   ).شوددرشت آورده می با حروف 

  " فته به مثابه طبقه حاكم؟یاپرولتاریای سازمان"، "این به چه معناست : باك   



به  این بدان مفھوم است كه پرولتاریا به جای مبارزه با طبقات صاحب امتياز اقتصادی :  ماركس

ھا به آن مثابه افراد، قدرت و سازمان كافی یافته است تا ابزار عمومی اجبار را در مبارزه عليه 

خود او به  به خدمت بگيرد كه خصوصيت تواند تنھا ابزار اقتصادی را خدمت بگيرد، ولی او می

كامل او، حكومت  به مثابه یك طبقه را الغاء كند؛ از این رو با پيروزی   مثابه حقوق بگير و بنابراین

  .رودیابد، زیرا خصوصيت طبقاتی او از بين میخود او نيز خاتمه می

  "حكومت قرار خواھند گرفت؟  شاید كليه پرولترھا در راس: باك 

-  دھد؟ آیا كال مثال دریك اتحادیه آیا ھمه اتحادیه كميته اجرایی آن را تشكيل می:  اركسم

كاركردھای مختلفی كه ناشی از آن است، متوقف خواھند ) ھمچنين(تقسيم كار دركارخانه و 

وجود  " پائين"  خواھند بود؟ پس" باال"شد؟ و در ساختار باكونينيستی، از پائين تا باال، ھمه  

-دراین آیا به ھمين ترتيب ھمه اعضاء كمون، منافع عمومی ناحيه را اداره خواھند كرد؟ . ندارد

  .صورت تفاوتی بين كمون و ناحيه وجود ندارد

   ميليون عضو حكومت خواھند بود؟  40آیا مثال . ميليون است 40تعداد آلمانيھا حدود : باك

  .شودمیحكومتی كمون آغاز  - زیرا خود   !مسلما :  ماركس

كسانی خواھند   پس حكومت یا دولتی، وجود نخواھد داشت، اما اگر دولتی باشد، پس: باك

  ".ھا حكومت شده، و برده خواھند بودبر آنبود كه 

- اگر حكومت طبقاتی از بين برود، آنگاه دولتی به مفھوم : این صرفا بدان معنی است:  ماركس

  ".سياسی كنونی وجود نخواھد داشت

از حكومت مردم، . شوددرتئوری ماركسيسم، موضوع مورد مجادله به آسانی حل می" :باك

  ".ھاآن

  ...یعنی، باكونين:...   ماركس

كنند كه مردم فھمند كه حكومت مردم تعداد كمی اداره كننده را منصوب میاین را می: "باك

  ".اندانتخاب كرده

   یك  -انتخابات! بود] خواھد[  سرایی سياسیاین مھمل دموكراتيك، یاوه ! ای االغ:   ماركس

خصلت یك انتخابات نه به نام آن، بلكه . ترین كمون روسی و در آرتلشكل سياسی، دركوچك

كه اقتصادی بين رای دھندگان؛ و ھمين به بنيادھای اقتصادی وابسته است، به روابط 

توزیع كاركردھای ) 2(اشت؛ نخواھد د كاركرد حكومتی وجود ) 1(كاركردھا، سياسی نباشند، 

یك از انتخابات ھيچ) 3(ای خواھد شد كه متضمن ھيچ حكومتی نيست؛ عمومی مشغله

درپاسخ به استدالل باكونين كه كارگر،  .ھای سياسی امروزی خود را نخواھد داشتخصلت

-كه میشود و فقط به بوروكراتی تبدیل می كه به پستی انتخاب شود، دیگر كارگر نبوده ھمين

اشاره " دریك كارخانه كئوپراتيو كارگری موقعيت یك مدیر "به   كوشد خود را بزرگ كند، ماركس

   . خطر چنين انتخابی برھاند  كند كه او را از كابوسمی



-به وضوح وضعيتی را درنظر دارد كه كارگران دركارخانه كئوپراتيو خود،   دراین زمينه، ماركس

  :كنداضافه می  تر ماركسكمی پائين. كنندخود انتخاب و عزل میكنندگان را با رای اداره

-  كاركردھای اداری بر پایه این دولت كارگری، اگر كسی : پرسيداو باید از خود می:  ماركس

  به نظرمن روشن است كه ماركستواند بخود بگيرد؟ را چنين بنامد، چه شكلی میبخواھد آن

را یك برد، بلكه آنبه كار نمی را " دولت كارگری"ود، عنوان باتوجه به اشاره تلویحی بعدی خ

  خود را از دست داده داند كه خصلت سياسی اصطالح ممكن برای این اتوریته اداری می

   ". بخواند"اصال آنرا دولت "اگر كسی بخواھد"این است علت توضيح : است

  .كنداو از مباحثه درباره این لغت خودداری می

-  تنھا تا زمانی دوام "دھد كه حكومت طبقاتی كارگران با این گفته ادامه می  ركسآنگاه ما

  :كنداو اضافه می". خواھد داشت كه پایه اقتصادی وجود طبقات از بين نرفته باشد

جامعه  جا كه، طی دوره مبارزه برای براندازی نظام كھنه، پرولتاریا ھنوز بر پایه از آن:  ماركس

- جامعه [در اشكال سياسی كه متعلق به آن   رو ھنوز كم و بيشند، و ازاینككھنه عمل می

-  كند، طی این دوره از مبارزه ھنوز ساختار نھایی خود را به دست نياورده است كار می] كھنه

-  از رھایی او كنار گذاشته خواھند   گيرد كه پساست، و ابزاری را برای رھایی خود به كار می

     .شد

ھيچ دولتی در "كه ، وقتی ماركس. كنيمآید مشاھده میھا آنچه را درزیر میایناز ھمه 

و باز، . كندبه اداره كاركردھای اجتماعی فكر می" سياسی كنونی وجود نداشته باشدمفھوم 

سياسی   با نوعی مفھوم" دولت"داشته باشيم، الزم نيست از   كه زبان او را درنظراین برای 

دولت "تواند آنرا كند، اگر كسی اصرار داشته باشد میكه او پيشنھاد میچنان. يمكن استفاده 

بخواند، با این شرط كه بفھميم این اتوریته اجتماعی در ورای اشكال سياسی جامعه  " كارگری

كند یعنی جبر وحاكميت طبقاتی قرار دارد ولی او خود از این صورت بندی استفاده می كھنه، 

برای این دستگاه اداری وجود نخواھد " خصلت سياسی"، ھيچ "كاركرد حكومتیھيچ " كه 

، "دولت درمفھوم سياسی كنونی"ھا به ویژه روشن است كه نابودی دراین یادداشت. داشت

این  - ادارة كاركردھای اجتماعی " خصلت سياسی"، و نابودی "حكومتی كاركردھای "و نابودی 

چرا باید چنين باشد؟ مسلماً، انتخابات یا . ابودی انتخابات نيستن وجه متضمن نابودی به ھيچ

شان به " خصوصيت سياسی كنونی"اجتماعی به طور كلی،  ھرشيوه دیگر توزیع كاركردھای 

ھا بسی ساده اجتماعی آن  در واقع، نقش مثابه اشكال حكومت و جبر را نخواھند داشت؛ 

را مثال خود قرار آن  كه ماركس" كئوپراتيو كارخانه "در -اگر كارگران " شغل مانند"-ترخواھدبود

اجرای كاركردھای اداری درمدت معينی انتخاب  یك یا چند نفر از خودشان را برای  - داده است

خاباتی خواھيد داشت كه متضمن انت دریك زمينه اجتماعی مناسب، شما   كنند، پسمی

سياسی حاضرخود را  یك از خصوصيات يچھ"حكومت نباشد، بنابراین انتخاباتی است كه 

مچ گيرانه باكونين  به سئوال   شاید غير منتظره تر از ھمه، پاسخی باشد كه ماركس." ندارد



!" مسلماً "گوید می   ؟ ماركس"عضو حكومت باشند"توانند ميليون نفر می 40آیا ھمه : دھدمی

تواند و الزم نمی د ھرعضو یك پيكره از آن او متذكر شده بو  كمی پيش). ضمنا به انگليسی(

این نكته را مدلل  او . كننده آن باشدنيست عضو كميته اجرایی، یعنی عضو ارگانيسم اداره

كنند كه شركت می جامعه " اداره " یا " حكومت"نفر به این مفھوم در " ميليون 40"دارد كه می

-دارد، شركت می ار جامعه نوین قرار ساخت  ، كه در آغاز و در اساس"حكومتی كمون-خود"در 

حكومت از باال  شود كه با کنترل از پائين به مثابه شيوه اداره شروع می" ساختار نھایی. "كنند

  .به پایين را پشت سر گذاشته است

   

  بی دولت بودن آغازین : مقایسه  -7

-  د دولت، جامعه ای این شيوه طرح مسئله مستقيما با تجزیه وتحليل نوع دیگری از جامعه فاق

درآنتی دورینگ به   شاید تحت تاثير این دوره انگلس. خوردتاریخی، گره می  درآن سوی مقياس

این نوع جامعه بدوی بدون دولت مقدم بر اولين جامعه . درصدد طرح این تحليل بودویژه 

   . طبقاتی است

ای دولت، كاركرد اساسی و پایهكند كه كاركرد در آنتی دورینگ به حد كافی تاكيد می  انگلس

" توطئه"كند كه این صرفا ناشی از چنين روشن میولی او ھم. جبر و سركوب است طبقاتی 

ھای ویژه از مردان ھيئت"دولت، با . نيست  برای لگدمال كردن اكثریت زحمتكش طبقه حاكم 

ر كاركردھای غيرقابل شروع آن مبتنی ب. آیدسایر چيزھا، از ھيچ به وجود نمی و "  مسلحش

  . است اجتناب جامعه 

  : از انتی دورینگ این نكته را به طور فشرده دریك نامه مورد تاكيد قرار داد  او، چند سال پس

. ھا اجتناب كردتوان از آنآورد كه نمیجامعه كاركردھای عمومی معينی را به وجود می"

یدی از تقسيم كار در آن جامعه را شوند، شاخه جدكه بدین منظور منصوب می اشخاصی 

- كه به آنكند از منافع كسانیھا منافع ویژه و متمایزی ایجاد میبرای آن این . دھندشكل می

-و دولت به وجود می -كندھا را از نيروی اخير مستقل میاند؛ ھمين امر، آنھا قدرت داده

از   آید؛ البته تنھا پسبه وجود میبنابراین دولت،از یك تقسيم كار قبلی درجامعه ) 27.(آید

دولت از ھوا به وجود نيامده است، و ریشه . به طبقات، و به علت این تقسيم تقسيم جامعه 

  : جامعه بی طبقه دارد ھا و نھادھای در فعاليت

، از آغاز نوعی منافع عمومی وجود داشت كه حفاظت از )ابتدایی(درھریك از چنين جماعاتی "

در داوری: شد، ھرچند كه تحت كنترل جامعه به طوركلی قرار داشتد سپرده میآن به افرا 

جلوگيری از سوءاستفاده از اتوریته توسط افراد؛ كنترل منابع آب، به ویژه در مرافعات؛ 

كه شرایط ھنوز مطلقا بدوی بود و باالخره، كاركردھای مذھبی ھنگامی كشورھای گرم؛ 

ھای در قدیمی ترین مارك -شوددھایی درھمه ادوار یافت مینھا درجماعات بومی، چنين 



ھا سرآغاز شود و آنای اتوریته اعطا میھا تا اندازهطبيعتا به آن . آلمانی و حتی امروز، درھند

  .ھا ریشه قدرت دولتی ھستندتر، آنشاید دقيق )28".(قدرت دولتی ھستند

-  اجتماعی قرار دارد، و به نسبتی  -اقتصادی در درجه اول، ھمه قدرت سياسی بر پایه كاركرد

و  شوند، كه اعضاء جامعه، از طریق انحالل جماعت اوليه، به توليدكنندگان خصوصی تبدیل می

-  گيرند، قدرت كنندگان كاركردھای عمومی جامعه فاصله میاز اداره  از پيش  بنابراین بيش

و  يروی سياسی خود را از جامعه مستقل كرد، كه ناز این  ثانيا، پس. یابدمی  سياسی افزایش

-  كه بدین .[تواند عمل كندخود را از خادم آن به آقای آن تبدیل نمود، در دوجھت مختلف می

) 29]. (شوداین به مسئله دیگری منتھی می -اقتصادی یا عليه آن بر له تكامل : معنی است

" كاركردھای عمومی"    و" عمومی منافع"بينيم كه درجماعات بدون دولت بدوی نيز می

برای كل جامعه وجود دارد كه باید یك اتوریته مركزی آن را ) اقتصادی و اجتماعی كاركردھای (

ایم خوانده"  Political Protoسياسی   پيش"را یك اتوریته درجای دیگری ما آن . به عھده گيرد

جا این). بردندای دولت به كار میرا بر" سياسی"معموال اصطالح   و انگلس - زیرا ماركس(

با فرارسيدن تقسيم طبقاتی خود را از جامعه      "نيروی سياسی"كه  نویسد می  انگلس

سياسی خادمی   اتوریته پيش. كندتبدیل می" از خادم آن به آقای آن"  مستقل ميكند و خود را 

جا به لحاظ صوری این. [گذاردمی  دولت به مثابه آقای جامعه قدم پيش برای اجتماع بود، 

نيروی " رسد كه منظور اینست كه این شده است، زیرا به نظر می  دچار لغزش  انگلس

" مستقل"كه تقسيم طبقاتی آن را است، قبل از این به ھمين صورت وجود داشته " سياسی

عدم دقت  ولی خط فكری آن قدر روشن است كه بازی با كلمات خواھد بود كه از این. گرداند

آشكارتر   به عالوه این بازی با كلمات، به ویژه درمورد لغزش. چيزی بسازیم  انگلس زبانی 

را برای " دولت"در آنتی دورینگ صورت نگرفته است، كه در آنجا او به روشنی اصطالح    انگلس

تنھا برای  ھای بدوی متعلق به یك قبيله،ھایی از جماعتكه گروه"برد به كار می ارگانيسمی 

، و برای حفاظت در برابر دشمنان )برای مثال، آبياری در شرق(شان عمومی حفظ منافع 

دراین زمينه، كه موضوعی است برای گذار به مبحث كاركردھای  ) 30."(خارجی بدان رسيدند

 ای كه دولت ازسازمان یافته  او آشكارا عبارت است از اتوریته دولتی سلطه طبقاتی، منظور 

  .]گيردآن نشأت می

آزاد به    درجای دیگری با تأكيد قاطع بر نياز اساسی به تقسيم طبقاتی، از نقطه نظر  انگلس

ای آزاد از كار توليدی طبقه"جاازاین. كندیك ضرورت سراسری اجتماعی بحث را، آغاز می مثابه 

ھدایت كار، امور : كندآید، كه از امور عمومی جامعه محافظت میبه وجود می مستقيم 

تواند وجود دارند، اگرچه اكنون تنھا می" امور عمومی جامعه."علوم، ھنر و غيره دولتی، قانون، 

شود كه این تقسيم به طبقات به ولی این مانع آن نمیحاكم به اجرا درآید،  توسط یك طبقه 

شود كه طبقه حاكم، میاین مانع آن ن. صورت گيرد وسيله زور، غارت، حقه بازی و كالھبرداری 



را   اشضرر طبقه كارگر تحكيم كرده و رھبری اجتماعی را به   كه دست باال را دارد، قدرتشوقتی

  )31."(ھا تبدیل كندبه استثمار توده

درجامعه . وجود داشت" رھبری اجتماعی"بنابراین، حتی قبل از دولت، نياز عمومی به 

كه دولت وجود ولی حتی جائی. تواند تامين شوددولت میاین نياز تنھا به وسيله  طبقاتی، 

. ، کاركردھای مشروع اجتماعی مقدم بر وجود دولت است پس.نياز وجود دارد نداشته باشد، 

طبقاتی ویژه   ھا درشكل تغيير یافته طبقاتی كه با نقشآن كه دولت وجود دارد، انجام تاوقتی

، این كاركردھا باید فارغ از تأثيرات  برای ماركس. ردگيمی دولت درھم آميخته است، صورت 

چنين محتوای عبارات قبلی مانيفست كمونيست را، كه ما قبال این ھم.[مخرب دولت باشد

". قدرت عمومی، خصلت سياسی خود را از دست خواھد داد. " كندمی  نقل كردیم مشخص

  .]اندعمومی باقی خواھد م كه بدان معناست كه بازھم یك قدرت 

ھای ماقبل درجماعت" سياسی  پيش"از كاركرد   تجزیه و تحليل انگلس  بنابراین بين روش

دولتی  -ھای مابعددرجماعت" مشابه"طرح مسئله كاركردھای اجتماعی   و روشدولتی، 

ھای مفھوم تاریخی، محدودیت  درھردو انتھای مقياس. ھماھنگی وجود دارد ،  توسط ماركس

  .شوندیدولت آشكار م
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و  این ایده را گرفته   نقد برنامه گوتای خود را نوشت، انگلس  حدود ھمان ایامی كه، ماركس

از  درآمدی   ای به رھبر حزب آلمان پيشاو درنامه. برد  باشور ویژه خود مقداری آن را پيش

به تنھایی امضاء كرده   اگرچه نامه را انگلس. [كردمخالفت برنامه گوتا با الساليانيسم را ارائه 

و   ماركس" (ما"از اوست، صراحتاً اصطالح  است، و تردیدی نيست كه عين فرمول بندی 

از من . ("دھدعقاید آن دو جواب می ببل درمورد   در آن به كار رفته و به پرسش)  انگلس

به امضای ... ارتباط نزدیك آن با نقد از  كهنامه، چنان..."). كنيمای ما چه فكر میپرسيده

ھای ھای ناشی از ویژگیتفاوت. بود ھا آید بدون تردید حاصل بحث مشترك آن، برمی ماركس

تر بيش  و گمان ماركس  به حدس ھای مربوط درمورد جنبه: آن دو در دو سند مشھود است

  بی پرواتر است، تازیانه اش   سگوید، انگلمحتاط و خوددار است و حتی سرپوشيده سخن می

تصویر زنده ای به دست  ھا آورد، و حتی به قيمت بی دقتی در فرمولبندیرا به حركت درمی

  .]دھدمی

السال به مجادله پرداخت، او در اولين جمله ھمان  "دولت آزاد" با فرمول   ، مثل ماركس انگلس  

وری آن را بگيریم، یك دولت آزاد، دولتی است كه اگر معنی دست: را آورده بود  استدالل ماركس

ھا را درباره ھمه حرف. ازاین رو دولتی است با حكومت مستبد آزاد است،   از شھروندانش

  . كلمه نبود  از كمون كه دیگر دولت به معنای خاص  پس دولت باید به دور انداخت، بویژه 



- ما قرار داده  تا سرحد نفرت مایه سرزنشھا، را، آنارشيست" دولت خلقی] "فرمول السالی[

مانيفست كمونيست   و سپس] فقر فلسفه[ عليه پرودون   اند، حال آن كه قبال اثر ماركس

در جامعه دولت به خودی خود  اند كه با معمول شدن نظم سوسياليستی صراحتا اعالم كرده

انتقالی است كه از آن در  ھاد بنابراین چون دولت تنھا یك ن. شود تحليل رفته و ناپدید می

صحبت از دولت آزاد خلقی  شود، مبارزه، در انقالب برای برافكندن قھری دشمنان استفاده می

از آن نه برای مصالح  كند، مادام كه پرولتاریا ھنوز از دولت استفاده می: كامال بی معنی است

از آزادی ممكن  و ھمين كه صحبت  كند،استفاده می  آزادی بلكه به خاطر برافكندن دشمنانش

به  شد پيشنھاد كرد كه می  پس. كلمه دیگر وجود نخواھد داشت  گردد، دولت بمعنی اخص

ھمبائی گذاشته شود، كه یك كلمه قدیمی خوِب  Gemein wesen   جای دولت، ھمه جا

آشكارا  اگراغراق) 32.(رساندرا می" كمون"آلمانی است و به خوبی معنای كلمه فرانسوی

، به علت بيزاری او از شعبده بازی  اغراق انگلس[را تعدیل كنيم،" آزادی"جدل آميز در رابطه با

: كشدكه گویا تنھا دو موقعيت ممكن استمی  پيش ، موضوع را به نحوی "آزاد"السالی با كلمه

از   است كه بيشبندی متحجر و مكانيكی این یك فرمول ولی . آزادی یا وجود دارد، یا وجود ندارد

آزادی، به ھر معنائی كه . رد شده است  و انگلس   ھای ماركسھمه در یك دوجين از گفته

-آزادی بيش: كندمشخصا در درجه آزادی بيان می مورد نظرمان باشد، خود را به طور تاریخی و 

- از وجود باز می "ای كه دولتنه درلحظهآزادی . تر یا آزادی كمتر در زمان، مكان و شرایط معين

دولت به " تحليل تدریجی"آشكارا ھمپای آزادی .آوردو نه قبل از آن، ناگھان سر بر نمی"ایستد

در نقد   ای كه انگلسزبان شناسانه به عالوه اگر بخواھيم حساسيت . یابدمی  آرامی افزایش

" كامال بی معناست:"گفتتوان می دھد در مورد خود او به كار ببریم، ھا نشان میبه السالی

" برای برافكندن دشمنان"از آن را درتقابل با استفاده " برای مصالح آزادی"كه استفاده از دولت 

به "نقطه نظر دقيقا فقط توافق خواھدكردكه ازاین   زیرا روشن است كه انگلس. قرار دھيم

ھا نه تنھا آن. تفاده كرداس" برای برافكندن دشمنان"است كه باید از دولت " خاطرمصالح آزادی

وسيله ضروری  به مثابه دوامر مانعه الجمع درتضاد با ھم نيستند، بلكه اولی تنھا به مثابه 

در واقع . شرط مضمون سوسياليستی اولی است برای دومی قابل توجيه است و دومی پيش

به لغت بازی  فوق العاده او نسبت  است، واكنش  این نقطه اتكا ھمه عبارات بعدی انگلس

  .]تنھا آنر ا پيچيده و مبھم كرده است  السالی، 

-  مضمون . ھمه عبارات نكرده بودبا آن  كند كه ماركسبا دست باز چيزی را تشریح می  انگلس

-  تلویحی آن این ایده است كه دولت كمون، یا ھر دولت كارگری اصيل دیگری صرفا دولتی با 

اگرچه قبال موضوع را . كه نوع كامال جدیدی از دولت استحاكميت طبقاتی متفاوت نيست، بل

  :دو نظریه زیر را در نظر بگيرید. ایم، اجازه بدھيد كمی آن را بسط دھيمكرده مطرح 

ھای برده داری، در گذشته دولت. دولت نماینده حكومت یك طبقه بر طبقات دیگر است) الف

باید دولت " ما. "كردندرا سركوب می  زحمتكشداری وجود داشتند كه طبقه و سرمایه فئودالی 



یك ) كارگری(این دولت . كارگر را مستقر كنيم كه استثماركنندگان را سركوب كند طبقه 

. ھا به سوی دیگر برگشته اندتنھا تفنگ -  طبقاتی است، درست مثل ھر دولت دیگر حكومت 

  ).روز این دولت ناپدید خواھد شد اگرچه، یك (

ت نظریه فوق اگر به تنھایی درنظر گرفته شود درست است؛ ولی مجموع آن، دیدگاه عبارا   )ب

دولت . گيرددھد، زیرا یك اصل حياتی را نادیده مینادرستی از دولت كارگری به دست می 

" خوب"ھا كه یكی از آن -ھای حكومت طبقاتی نيستصرفا یكی از مجموعه ماشين كارگری 

، بلكه بالفاصله یك "یك روز"نه صرفا در . شودت از آن مجموعه جدا میاین دول ". بد"است نه 

- آنچه بالفاصله اتفاق می. ھای قبلی وجود داردبين این نوع دولت و ھمه دولت تفاوت كيفی 

لنين این را در . [ھا نيست، بلكه تغيير كيفی در نوع دولت استآنارشيست" دولت الغاء "افتد

تنھا به دولتی نياز  پرولتاریا  -،  در درجه اول، بنابرنظر ماركس: "ده استدولت و انقالب مطرح كر

زوال آن شروع شود، و  دارد كه زوال یابد، یعنی دولتی كه ساختار آن طوری باشد كه بالفاصله 

توان به سه طریق می براین مسئله كه ساختار مزبور چيست ) 33."(نتواند كه زوال نيابد

در دولت و انقالب ) 2كمون؛  در رابطه با   و انگلس  ز طریق مطالعه آثار ماركسا) 1: متمركز شد 

آخرین ولی ) 3موضوع است ؛  دراین  -توانيد بگوئيد تتبع می -كه خدمت بزرگ آن كار استادانه

المثل ، مشابه ضرب"است   پرداز خویشنظریه  ھركس"، طرقی است مثل  نه كم بارترین روش

ت و انقالب را داریم كه دول " روح انقالبی"جا ما این). شپز برای خود حاكمی استھر آ(امروزی 

  " .]كنندگرفته، تحریف و پنھان می ھا نادیده آن"  ھای ماركسبه گفته لنين در ارتباط با اندیشه

- متمایز " ھاییماركسيسم"چنين از انواع این، ماركسيسم را نه تنھا از آنارشيسم، بلكه ھم

مضمون مثبت پيشنھادی . اندمشغول كرده) الف(كند كه خود را به تكرار محتویات نظریه یم

كردن این نوع جدید دولت حتی از آغاز   برای مشخص :گذارده، این است  پيش  كه انگلس

كند كامال روشن می  انگلس. [باید كنار گذاشت" كمون " را به نفع " دولت"، كلمه  موجودیتش

است به جستجوی عامل  فرانسوی کمون مورد انتخاب اوست، و دراین رابطه بيھوده كه لغت 

به  تواند می Gemeinwesen  .اصلی برآئيم كه او را وادار به پيشنھاد معادل آلمانی آن كرد

 " Commune"باشد؛ ولی اتفاقا لغت انگليسی " المنافعمشترك"معنای مجموعه جماعت یا 

است تا اصل فرانسوی کمون؛ زیرا در   تری برای محتوای افكار انگلسترجمه بازھم روشن

البته در فكر كمون   انگلس. كمون برای شھرداری معمول بورژوایی ھم به كار ميرود فرانسه 

گرایی  ھا در رابطه با دولت برای قطع انتقادات آنارشيست  احتماال تالش.] بود 1871انقالبی 

خود را  كه خواھيم دید، ھرگز پيشنھاد خود، چنان  انگلس. ه استانگيزه این پيشنھاد بود

احتماال  تغيير اصطالحات . ای ندارد كه در این مورد به جرو بحث بپردازیمپيگيری نكرد؛ و فایده

زیرا قدرت  .آوردھای جدید به وجود میكرد كه اغتشاشجلوگيری می  ھمان قدر از اغتشاش

. نه دولت است -به - تبدیل -در جریان -كه-دولتی است  .ت استكارگری جدید یك نوع دول

حاضر و آماده برای این  واقعا دليلی وجود ندارد انتظار داشته باشيم كه زبان قدیم یك اصطالح 



" مفھوم حقيقی كلمه نبود دیگر دولت به "  اینكه كمون پاریس. مفھوم دیالكتيكی داشته باشد

ھای قبلی دولت دیگر دولت به مفھومی نبود كه كليه مشخصا بدین معناست كه كمون 

به چيز دیگری  درگذشته بودند؛ یعنی آن صرفا نه یك نوع دیگر از دولت، بلكه درجریان تبدیل 

ترین گردآوری خود از سيستم نظری ماركسيستی آنتی برجسته  سه سال بعد، انگلس. بود

بند اصلی كه در رابطه با . كرده بود، منتشر نمود از نزدیك آن را مرور  را كه ماركس  -دورینگ 

  .توان آن را طور دیگری فھميداست، و نمی 1875موضوع نگاشته شده، ادامه مباحثه -این 

-  ابزار "كند و شود كه پرولتاریا قدرت سياسی را تسخير میطرح مسئله با این عبارت آغاز می

- طوالنی    رغمرا علیبند بعد كه ما آن". آوردتوليد را درنخستين گام تحت مالكيت دولت درمی

با این عبارت . یابددولت آغاز شده و پایان می" الغا " نقل ميكنيم با * به طور كامل   بودنش

كند، ھمه تمایزات ولی او با انجام این كار خود را به مثابه پرولتاریا ملغی می :شودآغاز می  

ملغی .* ["كندكند و دولت را بمثابه دولت نيز ملغی مییتضاد طبقاتی را ملغی مطبقاتی و 

- ملغی "از افعال مختلف آلمانی كه به معنی. است aufhebenدراین جمله ترجمه " كندمی

به ویژه توسط ھگل یك  aufheben)برخورد كردیم abschaffenما قبال با(تواند باشد می"كندمی

نه نيست یا نابود شدن، بلكه : ھگلی این استمفھوم . تلویحی تكنيكی گرفته است مضمون 

این مضمون . تر حفظ شودكه محتوی درشكلی جدید و عالیحتی وقتی ازخود درگذشتن 

جنبه از ایده ماركسيستی مفيد است، اما تدریجی بودن روند را  تلویحی برای نشان دادن یك 

خود دركاربرد آن بدین   البته انگلس. متمایز است " الغاء"كند، كه از ھرنوع اقدام به منتقل نمی

بود، ولی باید به خاطر داشت كه او برای   ھگلی آن حساس منظور به مضمون تلویحی 

مرده بود، و اینكه معنای روزمره  1878گرایی در نوشت، كه ھگلدانشجویان فلسفه نمی

  .]ساده بود" الغاء" شد ھمان فھميده می aufhebenمعمولی كه از 

- ؟ مطابق این گفته، تنھا این واقعيت كه "كنددولت را به مثابه دولت الغاء می"چه چيز   پس

سوسياليسم " خيلی پيشرفته"این مرحله . گيرددولت كارگری ابزار توليد را به دست می

. كند كه منظور او این نيست كه دولت دیگر مرده استبه زودی روشن می  و انگلس  ! نيست 

آن : است كه ما تاكنون مورد بحث قرار داده ایم 1875ای آن صرفا ھمان توضيح معن بنابراین 

ادامه مطلب، ابتدا مروری است . و غيره" كلمه نيست) گذشته(دولت درمفھوم حقيقی  دیگر "

جامعه تاكنون بر تضاد طبقاتی استوار بوده، از آن رو به دولت، یعنی  :عمومی دولت بر تئوری 

رود، نياز داشت كننده ھم به شمار میكه درعين حال، طبقه استثمار ی، سازمان طبقه خاص

در سوسياليسم تخيلی و علمی این عبارت به این [خود را حفظ كند،  تا شرایط خارجی توليد 

و بنابراین   ".]دخالت بيرونی در شرایط موجود توليد به منظور جلوگيری از "صورت بازنگری شده 

در شرایط سركوِب مربوط به شيوه  منظور كه طبقات استثمار شده را با زور  به ویژه برای این

دولت نماینده رسمی كل جامعه بود كه ). داری، سرواژ، كار مزدوریبرده(توليد معينی نگھدارد

ای بود چنين بود كه دولت طبقه ولی فقط تاجایی . كردتمام آن را دریك پيكره مرئی جمع می



- درعصر باستان دولت شھروندان برده دار، . ه كل جامعه را نمایندگی ميكردكه خود، درآن لحظ

وقتی سرانجام دولت به . در قرون وسطی دولت اشراف فئودال، در زمان ما دولت بورژوازی

. سازدمی] Überflüssig-زائد[ واقعی كل جامعه تبدیل ميشود خود را غيرضروری  نماینده 

ای وجود نداشته باشد كه الزم باشد تحت انقياد قرار گيرد؛ یطبقه اجتماع كه دیگر ھمين

طبقاتی، و مبارزه فردی برای بقاء كه مبتنی بر ھرج و مرج توليدی كنونی  كه حكومت ھمين

ھای ناشی از آن رخت بربندد، چيزی برای سركوب باقی برخوردھا و افراط ماست، ھمراه با 

اولين . ویژه، یك دولت، دیگر ضرورتی نخواھد داشت سركوب كننده و یك نيروی . ماندنمی

تملك ابزار  -كند واقعا خود را به نماینده تمام جامعه مبدل می اقدامی كه به یمن آن دولت 

دخالت دولت در روابط . حال آخرین اقدام مستقل دولت است درعين  -توليد به نام دولت 

: تحت اللفظی[یابدآنگاه به خودی خود زوال می شود ومی از دیگری، زائد   اجتماعی، یكی پس

حكومت افراد با اداره چيزھا، و با ھدایت ؛ ]schläft von selbst  einرودخودبه خود بخواب می

- تحت[یابد شود، زوال مینمی] abgeschafft" [ملغی"دولت . شودمی  روند توليد تعویض

كند، ھم به را روشن می" خلقی دولت آزاد "ت عبار  این ارزش. stirbt ab]ميرد می: اللفظی

ھا مبنی بر الغاء آنارشيست ؛ و ھم مطالبات به اصطالح  اشلحاظ عدم كفایت علمی نھایی

كند كه دولت ھمين فردا ملغی درخواست می: تحت اللفظی. [فوری دولت

  )]abgeschafft( گردد

) .34(  

یك   لی و علمی بازنگری شد، انگلسآنتی دورینگ در سوسياليسم تخي  وقتی این بخش

  :به آن اضافه كرد كه از جمله شامل این بودجمعبندی پایانی 

-  از آن ببعد . شودپذیر می، امكان ای از پيشجا توليِد اجتماعی شده مبتنی بر برنامهاز این

كه ھرج به نسبتی . كندتكامل توليد، وجود طبقات اجتماعی را به امری غير تاریخی تبدیل می

رود بخواب می: اللفظیتحت. [ميردبازد، اتوریته سياسی دولت نيز میو مرج توليدی رنگ می 

schlft ein .[ انسان، كه سرانجام سرور شكل سازمان اجتماعی خود شده است، ھمزمان

  )35.(شودمی -آزاد–یعنی . شودطبيعت و خود نيز می آقای 

اتوریته سياسی : " الزم نيست از جمله انگلس. تمرگ دولت اس" این عمل رھایی عمومی"

از   ميرد، معما بسازیم، بدین معنا كه گویا منظور او آن بوده كه پسچيزی است كه می"  دولت

از   بيش رابطه چيزی    در این. آنكه اتوریته سياسی دولت از ميان رفت، چيزی از آن باقی بماند 

رباره تمایز بين كاركردھای سياسی و كاركردھای آنچه که آمد مطرح نيست كه تاكنون د

درآنتی دورینگ، یك اشاره گذرا و عمومی دیگر به پایان . [كردیم مشاھده " مشابه"و " مشروع"

چنين به گفته قدیمی سن سيمون، ؛ و ھم 388- 89  ص . وجود دارد" سلطه سياسی"یافتن 

  "این ھمه سرو صدا براه افتاده است  د آناخيرا درمور كه " الغاء دولت"با   بعدھا  كه انگلس

  .] برابر قرار داد 356  ص



   

    آخرین فرمولبندی انگلس -9

بسط داده   ھای انگلسنوشته   ، ھيچ جنبه واقعا جدیدی از مسئله در از مرگ ماركس  پس

  :یك پاراگراف به عنوان نتيجه پایانی وجود دارد) 1848(در منشاء خانواده او  . نشد

و  رفت، می  جوامعی بودند كه بدون آن كارشان از پيش. دولت از ازل وجود نداشته است  پس"

با  درمرحله معينی از تكامل اقتصادی كه ضرورتا . ھيچ تصوری از دولت و قدرت دولتی نداشتند

شكافته شدن جامعه به طبقات پيوند داشت، دولت، به علت این شكاف به یك ضرورت تبدیل 

   . شد

- رسيم كه در آن وجود این طبقات نه تنھا ای از تكامل توليد مینون به سرعت به مرحلهما اك

طبقات با . شودضرورت خود را از دست خواھد داد، بلكه به مانع مستقيم توليد تبدیل می

ھا دولت به موازات آن. ناگزیری كه در مرحله پيشتر پدید آمدند، سقوط خواھند كرد ھمان 

- ای كه توليد را بر پایه اجتماع آزاد و برابر توليد كنندگان جامعه. fällt][  خواھد كرد ناگزیر سقوط 

- موزه آثار : جا خواھد فرستاد كه بدان تعلق دارددھد، تمام ماشين دولتی را به آنسازمان می

  )36." (عتيقه، كنار چرخ نخریسی و تبر برنزی

- طور كه ما قبال گذارد، ھمانقرینه، كنار ھم می جامعه بی دولت دیروز و فردا را، به  انگلس

  :داخلی در فرانسه عبارتی گذرا ھست  بر  انگلس 1891درمقدمه . عمل كردیم

بھرحال، در واقعيت دولت چيزی نيست به جز ماشينی برای سركوب یك طبقه توسط ". . . 

نت كم ندارد، و در بھترین و در واقع از این لحاظ جمھوری دموكراتيك چيزی از سلططبقه دیگر، 

از مبارزه پيروزمند برای كسب سيادت طبقاتی به   دولت شری است كه پرولتاریا پس حالت، 

از قطع بدترین   تواندنمی) پاریس(درست مثل كمون  -كه پرولتاریای پيروزمند برد، ارث می

كه نسلی كه در شرایط تا زمانی بالدرنگ و تا آنجا كه ممكن است، اجتناب كند  جوانب آن، 

. این الشه را به زباله دانی بریزد یافته است، قادر باشد تمام   اجتماعی نوین و آزادی پرورش

: تحت اللفظی. den ganzen staatsplunder von sich abzutun: عبارت به این صورت است [

كه ) الف: كندتاكيد میاین بنحو مفيدی مجددا ) 37.] (خالصی یابد) خرت و پرت كھنه(از زباله  

كه ) ب   یك تذكر سودمند؛ -یك شر الزم  است، اگرچه " شر"حتی یك دولت كارگری، یك 

زیبای موزه آثار عتيقه شود باید با از بين بردن  كه منتظر روز و بی آن" بالدرنگ"انقالب باید 

ریختن نھایی و كامل  كه برای به زباله)خالی كند؛ ج دولت، آن را از محتوا " بدترین جوانب"

بود، بلكه اینكار تنھا بوسيله ) نپرسيد چند نسل(جدید ھای دولت، نه تنھا باید در انتظار نسل

  .شكل گرفته باشد" اجتماعی آزاد و نوین شرایط "نسلی ممكن است كه خود در 

- ھای امگ" بالدرنگ"ای كامال بعيد قرار دارد، ولی ھدف نھایی در فاصله: تناقضی وجود دارد

  .ای باید برداشته شودالعادهخارق



. كردنيز، معموال چنين نمی  انگلس. [رابسازد"آھنگ آینده" كند  براین باور نبود كه تالش  ماركس

تواند آغاز قسمتی را به جای گذارد كه می ، او 1844ولی در ربطه با نوشته منشاء خانواده، در 

  .یا نباشد عی آینده باشد ای در رابطه با سازمان اجتمامباحثه

  انگلس -  توسط ناشرین آثار ماركس über die Assotiatin der Zukunftعنوان (

Werke 391: 21 یابد كه خطوط مختصر آن با این نكته پایان می.) به آن اعطا شده است

رفاه  مواظبت از"ھوشمندانه عصر بورژوایی را با ] Nüchternheit[، عقالنيت "آینده اجتماع "

و تا اینجا حداقل    .]جوامع قبلی بود تركيب خواھد كرد  كه مشخصه" عمومی اجتماعی 

ھرتالشی برای درك كيفيت زندگی در جامعه بی دولت حتی به طور . وجود ندارد جدالی 

- آلوده به پندار زمان كنونی است، پندار آدم) در اخباری از ناكجاآباد  موریس مثل ویليام (تخيلی

شرایط آزاد و " دھند و نه به خوگرفتن به نشان می  ھای گذشته واكنشكژی كه به ھایی 

این یك تحول اجتماعی غيرقابل تصور . ھا تبدیل شده باشدكه به سرشت آدم " نوین اجتماعی

از آنكه   كه تمام تحوالت عظيم اجتماعی درتاریخ جھان، پيش طور است، درست ھمان

  .تصور بودند ابل باشند، غيرق" غيرممكن"

ھای زیبائی كه ادبيات ناكجاآبادی مطرح معمای این غيرقابل تصور بودن، برخالف ھمه اندیشه

پيچيده، بدون ھيچگونه حکومت اجتماعی،    كند، این مسئله است كه چگونه یك جامعهمی

تواند خود و دریك دموكراسی مطلوب، می  مردمی حاكم بر سرنوشت خویش حتی حكومت 

گيری یا ھرچه كه جایگزین پيچيدگی، ھماھنگی و تصميم - را ھماھنگ كند   اشگيریتصميم

به آلمانی  demokratischشود كه ترجمه به ما یادآور میدرنقد برنامه گوتا   ماركس. كندمی

دموكراسی حكومت مردم است، ولی آن ھم یك  -) volksherrschaftlich  )38عبارت است از 

او . این تذكر تصادفی بود. نوازداز مسئله ھمان آھنگ را می  آخرین ذكر انگلس .حكومت است

یك عنوان سياسی نامناسب است، ھرچند " دموكرات -سوسيال"دھد چرا می شرح  1894در 

تر به تاریخ نامطلوب گذشته درحقيقت توجه او بيش. موجود پذیرفت  كه باید آن را تحت شرایط 

  ای در دو بخشدرباره رابطه آن با اھداف نھایی آینده مالحظه چنين ھماین لغت است؛ ولی 

برای حزبی كه برنامه اقتصادی آن دركل "] سوسيال دموكرات"اصطالح [آن ... :دارد

  ...ولی مستقيما كمونيستی است نامناسب است  سوسياليستی نيست، 

- به اندازه   از ھركس: "ایی استبرای اومسلما به معنای اصل توزیع نھ" كمونيستی"دراینجا 

، berwindungـ[ غلبه  اشو ھدف سياسی نھایی."...   به اندازه نيازش  ، به ھركس توانائيش

گمراه كننده  " الغاء"مردن باشد ولی   تواندمعنی آن می: یعنی فائق آمدن، از مد انداختن

و از این رو ) 39( ." است چنين بر دموكراسی بر كل دولت، و از این رو ھم.] خواھد بود

" آنارشی" این ھمان . ھمچنين غلبه بر نوع حكومت ، غلبه براجبار سازمان یافته اجتماعی

 -آقای خود " انسان . پذیرفته بودند 1872در   و انگلس  جامعه بی دولت آینده است كه ماركس

، نه آزادی دولت،  ز دولتآزادی ا: اولين شرط آزادی كامال گسترده او این است. شودمی" آزاد



آزادی نيست، حتی  دید، دولت حافظ می  تا آنجا كه چشم ماركس. نه صرفا آزادی در دولت

نوع جدیدی از  كاركرد آن فراھم كردن شرایطی است كه تحت آن . وقتی كه شر الزم است

ایتاليایی دریافت درخواست ویژه ای از یك رفيق   ، انگلس1849در  .تواند انكشاف یابدآزادی می

. ای یك شعار بنویسدشده  نشریه سوسياليستی تازه تاسيس خواست برای كردكه از او می

را دقيقا در مقابل كلمات قصار دانته درباره دنيای  شعاری كه روح عصرجدید سوسياليستی 

يشنھاد پ  شعاری كه انگلس. برندای رنج میوعده كنند ای حكومت میكھنه بگذارد، كه عده

به جای جامعه : با نتایج مرگ دولت بود ای از مانيفست كمونيست در رابطه كرد قطعه

ای خواھيم داشت كه درآن تكامل آزاد ، جامعه اشبورژوایی، با طبقات و تضادھای طبقاتی

  )40.(ھرفرد شرط تكامل آزادانه ھمگان است

   

    

  :ھایادداشت
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