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آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﯾﺎ

ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم؟][١

ﻣﺣور زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎﺻر ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .رھﻧﻣون ھر طﺑﻘﮫﯾﯽ
در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﻣﺑﺎرزه ،اﯾدﺋوﻟوژی اوﺳت .ﺑورژوازی ﺑرای ﺧود دارای ﯾﮏ
اﯾدﺋوﻟوژی اﺳت .و آن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم اﺳت .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﯾز از ﺧود دارای
اﯾدﺋوﻟوژی اﺳت .و آن ھم ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت.
ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم را ﻧﺑﺎﯾد ﭼﯾزی ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﻘﺳﯾم ﺷﻣرد .ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺑﮫ
اﻗﺗﺿﺎی ﻗﺷرھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑورژوازی ﺑﮫ ﺧط ﻣﺷﯽھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود.
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﯾز ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﻘﺳﯾم ﻧﯾﺳت ،در آن ھم ﺧط ﻣﺷﯽھﺎی
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟود دارد.
ﻣﺎ در اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﻧﻣﯽﭘردازﯾم .ﺑﮭﺗر اﺳت آن را ﺑﮫ وﻗت دﯾﮕری
ﻣوﮐول ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺧواﻧﻧده را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺟرﯾﺎﻧﺎت آن آﺷﻧﺎ
ﺳﺎزﯾم .ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﻣﺎ اﯾن ﻣطﻠب ﺑرای ﺧواﻧﻧده ﺑﯾﺷﺗر ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ ﺧواھد ﺑود.
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﺳﮫ ﺟرﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود :رﻓرﻣﯾﺳم ،آﻧﺎرﺷﯾﺳم و
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم.
رﻓرﻣﯾﺳم )ﺑرﻧﺷﺗﯾن و دﯾﮕران( ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﻓﻘط ﻣﻘﺻد دوری
ﻣﻲﺷﻣرد و ﺑس ،رﻓرﻣﯾﺳم ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻧد و
ﻣﯽﮐوﺷد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را از طرﯾق ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎزد ،رﻓرﻣﯾﺳم ﮐﮫ
ھﻣﮑﺎری طﺑﻘﺎت را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎت ﻣوﻋظﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ــ اﯾن رﻓرﻣﯾﺳم
روز ﺑﮫ روز ﻓﺎﺳد ﺗر ﺷده و روز ﺑﮫ روز ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻼﺋم و آﺛﺎر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را
از دﺳت ﻣﻲدھد و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻟزوﻣﯽ ﻧدارد در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺿﻣن ﺗﻌرﯾف
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم آن را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﯾم.
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و اﻣﺎ در ﻣورد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و آﻧﺎرﺷﯾﺳم وﺿﻊ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ طور دﯾﮕری اﺳت .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ھر دوی آنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ھر دو ﺑﺎ
ﯾﮏ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزهى ﺷدﯾدی ﻣﺷﻐوﻟﻧد .ھر دو ﻣﯽﮐوﺷﻧد ﺧود را در ﻣﻘﺎﺑل
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺗﻌﺎﻟﯾم واﻗﻌﺎ ً ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﻠوهﮔر ﺳﺎزﻧد و اﻟﺑﺗﮫ ﺑررﺳﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫی اﯾن
دو ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر ﺑرای ﺧواﻧﻧده ﺑﺳﯽ ﺟﺎﻟب ﺗر ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎ از آن زﻣره ﻣردﻣﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض ﺷﻧﯾدن ﻟﻔظ „ آﻧﺎرﺷﯾﺳم“ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺗﯽ
ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾز روی ﺑرﺗﺎﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ دﺳت اﻓﺷﺎﻧده ،ﻣﯽﮔوﯾﻧد» :ﺑﯾﮑﺎرﯾد وﻗت
ﺧود را ﺻرف اﯾن ﻣﺑﺣث ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ ﮔﻔﺗﮕوی درﺑﺎرهى آن ھم ارزش
ﻧدارد!« ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﻧﯾن »اﻧﺗﻘﺎد« ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎدهای ﻧﮫ ﺑرازﻧده اﺳت و ﻧﮫ
ﺳودﻣﻧد .
و ﻧﯾز ﻣﺎ از آن زﻣره ﻣردﻣﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود ﺗﺳﻠﯽ داده ﻣﯽﮔوﯾﻧد:
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ »ﺗودهﯾﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧود ﻧدارﻧد و ﺑدﯾن ﺳﺑب ﭼﻧدان ﺧطرﻧﺎک
ﻧﯾﺳﺗﻧد« ﻣطﻠب ﺑر ﺳر آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﻣروز »ﺗوده«ى زﯾﺎدﺗر و ﯾﺎ
ﮐﻣﺗری ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد .ﺑﻠﮑﮫ ﻣطﻠب ﺑر ﺳر ﻣﺎھﯾت ﺗﻌﺎﻟﯾم اﺳت .اﮔر ﺗﻌﺎﻟﯾم
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻣﺑﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﺷد در آن ﺻورت ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت راه ﺧود را ﻣﺳﻠًﻣﺎ
ھﻣوار ﻧﻣوده و ﺗوده را در ﭘﯾراﻣون ﺧود ﮔرد ﺧواھد آورد .وﻟﯽ اﮔر ﺑﯽ ﭘر و ﭘﺎ
و ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﭘﺎﯾﮫی دروﻏﯾﻧﯽ اﺳت ،ﻣدت ﻣدﯾدی دوام ﻧﺧواھد آورد و ﭘﺎ در ھوا
ﺧواھد ﺷد .ﺑﯽ ﭘروﭘﺎﺋﯽ آﻧﺎرﺷﯾﺳم ھم ﺑﺎﯾد اﺛﺑﺎت ﺷود.
ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و آﻧﺎرﺷﯾﺳم دارای اﺻول واﺣد و ﻣﺷﺗرﮐﯽ ھﺳﺗﻧد
و ﺑﯾن آنھﺎ ﻓﻘط اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ وﺟود دارد و ﻟذا ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى اﯾن اﺷﺧﺎص
در ﻧﻘطﮫی ﻣﻘﺎﺑل ھم ﻗرار دادن اﯾن دو ﺟرﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت .
وﻟﯽ اﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺑزرﮔﯽ اﺳت.
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ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ،آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ دﺷﻣﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ھﺳﺗﻧد و ﻟذا ﺑر آﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ
دﺷﻣﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور واﻗﻌﯽ ﻣﺑﺎرزه ﮐرد .ﺑدﯾن ﺟﮭت ﺿروری اﺳت
»ﺗﻌﺎﻟﯾم« آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ را از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣود و آن را از ھر ﺟﮭت ﺑﮫ
طور اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻧﺟﯾد.
ﻣطﻠب اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و آﻧﺎرﺷﯾﺳم ،ﺑﺎ آن ﮐﮫ ھر دو در زﯾر ﻟوای
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘﺎی در ﺻﺣﻧﮫى ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮔذارﻧد ،ﺑر اﺻول ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد .رﮐن اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﺷﺧﺻﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى آﻧﺎرﺷﯾﺳم رھﺎﺋﯽ
وی ﺷرط اﺳﺎﺳﯽ رھﺎﺋﯽ ﺗودهھﺎ و ﺟﻣﺎﻋت اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯾت از ﻗﯾد ﻧرھد ،رھﺎﺋﯽ ﺗودهھﺎ ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺷﻌﺎر
آن ﭼﻧﯾن اﺳت„ :ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑرای ﺷﺧﺻﯾت“ .و اﻣﺎ رﮐن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗوده ﮐﮫ رھﺎﺋﯽ وی ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺷرط اﺳﺎﺳﯽ رھﺎﺋﯽ
ﺷﺧﺻﯾت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوده از ﻗﯾد ﻧرھد،
رھﺎﺋﯽ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺷﻌﺎر آن ﭼﻧﯾن اﺳت» :ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﺑرای ﺗوده« .روﺷن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﻣطﻠب ﺑر ﺳر اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ دو اﺻﻠﯽ روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﺎﺳﺦ ﯾﮏ دﯾﮕرﻧد .ھدف ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫى اﯾن دو اﺻل ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫى ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر و
ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ روﺷن ﺳﺎﺧﺗن ﻣزاﯾﺎ و ﻧواﻗص آنھﺎﺳت .ﻟذا ﺿروری ﻣﯽﺷﻣرﯾم از
ھم اﮐﻧون ﺧواﻧﻧده را ﺑﺎ طرح ﻣﻘﺎﻻت ﺧود آﺷﻧﺎ ﺳﺎزﯾم.
ﻣﺎ ﻣطﻠب را از ذﮐر ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺿﻣن آن ﻧظرﯾﺎت
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ را درﺑﺎرهى ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﺋﯾم و ﺳﭘس ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود
آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﻣﯽﭘردازﯾم .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ :اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و ﻧظرﯾﺎت آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ
را درﺑﺎرهى اﯾن اﺳﻠوب و ﻧﯾز اﻧﺗﻘﺎد ﺧود را ﺷرح ﻣﯽدھﯾم؛ ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ،
ﻧظرﯾﺎت آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ و اﻧﺗﻘﺎد ﺧود را ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧﯾم )در ھﻣﯾن ﺟﺎ ﻧﯾز از اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫى ﺣداﻗل و ﺑﮫ طورﮐﻠﯽ از
ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺻﺣﺑت ﺧواھد ﺷد(؛ ﺳﭘس ﻓﻠﺳﻔﮫى آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ و اﻧﺗﻘﺎد ﺧود و
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ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ و اﻧﺗﻘﺎد ﺧود ،وﻧﯾز ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ و ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ را
ﺷرح داده و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾریھﺎی ﺧود را ﺑﯾﺎن ﻣﯽدارﯾم.
ﻣﺎ ﻣﯽﮐوﺷﯾم ﻣﺑرھن ﺳﺎزﯾم آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﻣوﻧﮭﺎی ﮐوﭼﮏ را
ﻣوﻋظﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .و ﻧﯾز ﻣﯽﮐوﺷﯾم ﻣدﻟل ﺳﺎزﯾم
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﺳﺑب ﻧﻔﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،اﻧﻘﻼﺑﯾون واﻗﻌﯽ ھم ﻧﯾﺳﺗﻧد...
ﭘس ﺑﮫ ﻣطﻠب ﺑﮫ ﭘردازﯾم .

١
ا ﺳ ﻠو ب د ﯾ ﺎ ﻟ ﮑ ﺗ ﯾ ﮑ ﯽ
درﺟﮭﺎن ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺣرﮐت اﺳت
...زﻧدﮔﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده
رﺷد ﻣﯽﯾﺎﺑد ،ﺑﻧﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﮐﮭن ﻓرو
ﻣﯾرﯾزد.
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺋوری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم
ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ ﻣﺎرﮐس ﺧود ﺑﮫ ﺧود از آن ﻧﺎﺷﯽ
ﻣﯽﺷود .اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻧﺎم دارد.
ﻟذا ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺧود ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت.
ﭼرا اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻧﺎم دارد؟
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زﯾرا اﺳﻠوﺑش دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺗﺋورﯾش ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
ﭼﯾﺳت؟
ﻣﯽﮔوﯾﻧد زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣﺎل ﺣرﮐت و ﺗﮑﺎﻣل داﺋﻣﯽ اﺳت و اﯾن ﻣطﻠب
ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .زﻧدﮔﯽ را ﻧﺑﺎﯾد ﭼﯾزی ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾر و راﮐد ﭘﻧداﺷت ،زﻧدﮔﯽ ھرﮔز
در ﯾﮏ ﺳطﺢ ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد ،زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎل ﺣرﮐت ﺟﺎوﯾدان و در ﺟرﯾﺎن
داﺋﻣﯽ اﻧﮭدام و اﯾﺟﺎد اﺳت .ﺑدﯾن ﺳﺑب در زﻧدﮔﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻧو و ﮐﮭﻧﮫ ،روﯾﻧده و
ﻣﯾرﻧده و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺟود دارد.
اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔوﯾد زﻧدﮔﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﺳﺎن ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داد ﮐﮫ در
واﻗﻊ آن ﭼﻧﺎن اﺳت .دﯾدﯾم ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑدون درﻧﮓ در ﺣرﮐت اﺳت ،ﭘس ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
زﻧدﮔﯽ را در ﺣﺎل ﺣرﮐت ،ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار داده ،ﺑﭘرﺳﯾم :زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ
ﻣﯾرود؟ دﯾدﯾم ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﻧظرھﺎﯾﯽ از اﻧﮭدام و اﯾﺟﺎد داﺋﻣﯽ اﺳت ،ﻟذا وظﯾﻔﮫى
ﻣﺎﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ را در ﺣﺎل اﻧﮭدام و اﯾﺟﺎد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾم و ﺑﭘرﺳﯾم :ﭼﮫ ﭼﯾزی در
زﻧدﮔﯽ ﻣﻧﮭدم ﻣﯽﺷود وﭼﮫ ﭼﯾزی اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮔردد؟
ﭼﯾزی ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ زاﺋﯾده ﻣﯽﺷود و روز ﺑﮫ روز رﺷد ﻣﯽﯾﺎﺑد ﻏﻠﺑﮫ
ﻧﺎﭘذﯾر و ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧﺗن ﭘﯾﺷروی آن ﻣﺣﺎل اﺳت .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر ﻣﺛﻼً
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ طﺑﻘﮫﯾﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽآﯾد و ھر روز رﺷد ﻣﯽﯾﺎﺑد ،در
اﯾن ﺻورت ھر اﻧدازه ھم ﮐﮫ اﻣروز ﻧﺎﺗوان و ﮐم ﻋده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺳراﻧﺟﺎم
ﭘﯾروز ﺧواھد ﺷد .ﭼرا؟ زﯾرا رﺷد ﻣﯽﯾﺎﺑد ،ﻧﯾرو ﻣﯽﮔﯾرد و ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽرود.
ﺑرﻋﮑس ﭼﯾزی ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﻓرﺗوت ﻣﯽﺷود و راه زوال ﻣﯽﭘﯾﻣﺎﯾد ،ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد
ﺑﺎ ﺷﮑﺳت روﺑرو ﺷود وﻟو اﯾن ﮐﮫ اﻣروز ﻧﯾروﺋﯽ ﺑﮭﺎدری ﻧﺷﺎن دھد .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ
ﮐﮫ اﮔر ﻣﺛﻼً ﺑورژوازی ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ زﻣﯾﻧﮫ را از دﺳت ﻣﯽدھد و روز ﺑروز ﺑﮫ
ﻗﮭﻘرا ﻣﯽرود در اﯾن ﺻورت ھر اﻧدازه ھم ﮐﮫ اﻣروز ﻧﯾروﻣﻧد و ﭘر ﻋده ﺑﺎﺷد
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺧواھد ﺷد .ﭼرا؟ زﯾرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
طﺑﻘﮫى در ﺣﺎل ﺗﺟزﯾﮫ اﺳت ،ﻧﺎﺗوان و ﻓرﺗوت ﻣﯽﺷود و ﺳرﺑﺎر زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽﮔردد.
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از اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑم ﻣﻌروف دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷدهاﺳت :آﻧﭼﮫ واﻗﻌﺎ ً وﺟود
دارد ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ھر روز رﺷد ﻣﯽﯾﺎﺑد ـ ﻣﻌﻘول و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھرروز در ﺣﺎل ﺗﺟزﯾﮫ
و ﻓﺳﺎد اﺳت ،ﻧﺎ ﻣﻌﻘول اﺳت وﻟذا ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﺷﮑﺳت ﻣﺻون ﻣﺎﻧد.
ﻣﺛﺎل ،در ﺳﺎلھﺎی ھﺷﺗﺎد ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾن روﺷﻧﻔﮑران اﻧﻘﻼﺑﯽ روس ﺑﺣث
ﺑزرﮔﯽ در ﮔرﻓت .ﻧﺎردﻧﻲﮐﮭﺎ دﻋوی داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﯾروی ﻋﻣدهﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳت
اﻣر „ﻧﺟﺎت روﺳﯾﮫ“ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد ﺧرده ﺑورژوازی ده وﺷﮭر اﺳت.
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ از آﻧﺎن ﻣﯽﭘرﺳﯾدﻧد :ﭼرا؟ ﻧﺎردﻧﯾﮑﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧد :زﯾرا ﺧرده
ﺑورژوازی ده و ﺷﮭر اﮐﻧون اﮐﺛرﯾت را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﻲدھد و ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺗﮭﯾدﺳت
اﺳت وﺑﺎ ﻋﺳرت ﮔذران ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧد :درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺧرده ﺑورژوازی ده و ﺷﮭر اﮐﻧون
اﮐﺛرﯾت را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد و واﻗﻌﺎ ً ﺗﮭﯾدﺳت اﺳت ،وﻟﯽ ﻣﮕر ﻣطﻠب ﺑر ﺳر اﯾن
اﺳت ،ﺧرده ﺑورژوازی ﻣدﺗﮭﺎﺳت اﮐﺛرﯾت را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد وﻟﯽ ﺗﺎﮐﻧون ﺑدون
ﮐﻣﮏ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﺑﺗﮑﺎری در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای »آزادی« از ﺧود ﻧﺷﺎن
ﻧداده اﺳت ،ﭼرا؟ زﯾرا ﺧرده ﺑورژوازی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫی ﯾﮏ طﺑﻘﮫى در ﺣﺎل رﺷد
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ھر روز ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﯽﺷود و ﺑﮫ ﺑورژوا و ﭘروﻟﺗر ﻣﻧﻘﺳم
ﻣﯽﮔردد .از طرف دﯾﮕر ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﮭﯾدﺳﺗﯽ ھم در اﯾن ﺟﺎ دارای اھﻣﯾت
ﻗطﻌﯽ ﻧﯾﺳت» .ﭘﺎ ﺑرھﻧﮫھﺎ« از ﺧرده ﺑورژوازی ﺗﮭﯾدﺳتﺗرﻧد وﻟﯽ اﺣدی
ﻧﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﻣر »ﻧﺟﺎت روﺳﯾﮫ« را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرﻧد.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﻣطﻠب ﺑر ﺳر آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐدام طﺑﻘﮫ اﻣروز اﮐﺛرﯾت را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽدھد ﯾﺎ ﮐدام طﺑﻘﮫ ﺗﮭﯾدﺳتﺗر اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺳر آن اﺳت ﮐﮫ ﮐدام طﺑﻘﮫ ﻗوام
ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﮐدام طﺑﻘﮫ در ﺣﺎل ﺗﺟزﯾﮫ اﺳت.
و از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ طﺑﻘﮫﯾﻲﺳت ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً رﺷد و ﻗوام ﻣﯽﯾﺎﺑد و
زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﭘﯾش راﻧده اﺳت ،ھﻣﮫی ﻋﻧﺎﺻر اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﭘﯾراﻣون
ﺧود ﮔرد ﻣﯽآورد ،ﻟذا وظﯾﻔﮫى ﻣﺎ آن اﺳت ﮐﮫ آن را در ﺟﻧﺑش ﻣﻌﺎﺻر ﻧﯾروی
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ﻋﻣده داﻧﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺻﻔوﻓش ﺑﮫ ﭘﯾوﻧدﯾم و ﻣﻧوﯾﺎت ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎﻧﮫى وی را ﻣﻧوﯾﺎت
ﺧوﯾش ﺷﻣرﯾم.
ﭼﻧﯾن ﺑود ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ.
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوهى دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد و ﺣﺎل
آن ﮐﮫ ﻧﺎردﻧﯾﮏھﺎ درﺑﺎرهى زﻧدﮔﯽ ﻧظرﯾﮫى ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ داﺷﺗﻧد و زﻧدﮔﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را در ﯾﮏ ﻧﻘطﮫی ﺟﺎﻣد ﻣﯽﭘﻧداﺷﺗﻧد.
اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗﮑﺎﻣل زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻧظر ﻣﯽﻧﮕرد.
وﻟﯽ ﺣرﮐت دارﯾم ﺗﺎ ﺣرﮐت ،در „روزھﺎی دﺳﺎﻣﺑر“ ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﻗد راﺳت ﮐرده ،ﺑﮫ اﻧﺑﺎرھﺎی اﺳﻠﺣﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽﺑرد و ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع ﺗﮭﺎﺟم ﻣﯽﻧﻣود،
ﻧﯾز در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣرﮐت وﺟود داﺷت .وﻟﯽ ﺣرﮐت ﺳﺎلھﺎی ﻣﺎﻗﺑل ﯾﻌﻧﯽ
زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﺷراﯾط رﺷد »ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز« ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎبھﺎی
ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﺗﺷﮑﯾل اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐوﭼﮏ اﮐﺗﻔﺎ ﻣﯽﮐرد ،ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺣرﮐت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺧواﻧد .
روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺣرﮐت ،اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف دارد.
ﺑدﯾن ﺳﺑب اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﺣرﮐت دارای دو ﺷﮑل اﺳت :ﺷﮑل
ﺗدرﯾﺟﯽ و ﺷﮑل اﻧﻘﻼﺑﯽ.
ﺣرﮐت ،زﻣﺎﻧﯽ ﺗدرﯾﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﺗرﻗﯾﺧواه ﮐﺎر روزﻣرهی ﺧود را ﺧود
ﺑﮫ ﺧود اداﻣﮫ داده و در ﻧظﺎم ﮐﮭن ﺗﻐﯾﯾرات ﮐوﭼﮏ و اﻧدﮐﯽ وارد ﻣﯽﺳﺎزﻧد.
ﺣرﮐت ،زﻣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻋﻧﺎﺻر ،دﺳت اﺗﺣﺎد ﺑﮫ ھم داده ،از
اﻧدﯾﺷﮫى ﯾﮕﺎﻧﮫﯾﯽ اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﮫ اردوﮔﺎه ﺧﺻم ﻣﯽﺗﺎزﻧد ﺗﺎ ﻧظﺎم ﮐﮭن را از
رﯾﺷﮫ ﺑر اﻧدازﻧد و در زﻧدﮔﯽ ،ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﯾﻔﯽ وارد ﺳﺎزﻧد و ﻧظﺎم ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎی
دارﻧد.
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ﺗﮑﺎﻣل ﺗدرﯾﺟﯽ ،اﻧﻘﻼب را ﺗدارک ﻣﯽﺑﯾﻧد و زﻣﯾﻧﮫاش را ﻓراھم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و
اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺎﻣل ﺗدرﯾﺟﯽ را ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد و ﺑﮫ ﮐﺎر آﺗﯽ آن ﻣﺳﺎﻋدت
ﻣ ﯽﮐ ﻧ د .
در ﺣﯾﺎت طﺑﯾﻌت ﻧﯾز ﻧظﯾر ھﻣﯾن ﺟرﯾﺂنھﺎ ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽﭘﯾوﻧدد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠم ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳﻠوب واﻗﻌﺎ ً ﻋﻠﻣﯽ اﺳت .از ﺳﺗﺎره ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ در ھﻣﮫ ﺟﺎ اﯾن ﻓﮑر ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﭼﯾزی ﺟﺎوﯾدان
ﻧﯾﺳت .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد وھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﻟذا ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز در
طﺑﯾﻌت ﺑﺎﯾد از ﻧظرﮔﺎه ﺣرﮐت وﺗﮑﺎﻣل ﻧﮕرﯾﺳت .و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
روح دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ در ﺳراﭘﺎی ﻋﻠم ﮐﻧوﻧﯽ رﺳوخ دارد.
و اﻣﺎ درﺑﺎرهى ﺷﮑلھﺎی ﺣرﮐت و اﯾن ﮐﮫ طﺑق دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾرات ﮐوﭼﮏ
ﮐﻣﯽ ،ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺑزرگ ﮐﯾﻔﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود؛ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت اﯾن ﻗﺎﻧون در
ﺗﺎرﯾﺦ طﺑﯾﻌت ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﺣوی ھﻣﺎﻧﻧد ،ﺟﺎری اﺳت» .ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺗﻧﺎوب ﻋﻧﺎﺻر«
ﻣﻧدﻟﯾف ﺑﺎ وﺿوح ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ طﺑﯾﻌت ﭘﯾداﯾش ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﯾﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﻣﯽ دارای ﭼﮫ اھﻣﯾت ﺧطﯾری اﺳت .در زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ ھم ﺗﺋوری
ﻧﺋوﻻﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ) ،(Neolamarkismusﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﺋوداروﯾﻧﯾﺳم ﻣﯽﺷود،
ﺷﺎھد دﯾﮕری ﺑراﯾن ﻣدﻋﺎﺳت.
ﻣﺎ از ﺣﻘﺎﯾق دﯾﮕری ﮐﮫ ف .اﻧﮕﻠس در ﮐﺗﺎب »آﻧﺗﯽ دورﯾﻧﮓ« ﺧود ﺑﮫ طور
ﮐﺎﻣل روﺷن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺻﺣﺑﺗﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﻣﺿﻣون اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ.
***
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ درﺑﺎرهى اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﭼﮫ ﻧظری دارﻧد؟
ھﻣﮫ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔذار اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ،ھﮕل ﺑوده اﺳت .ﻣﺎرﮐس اﯾن
اﺳﻠوب را ﻣﻧزه ﺳﺎﺧت و ﺑدان ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾد .اﻟﺑﺗﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
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واﻗﻔﻧد .آنھﺎ ﻣﯽداﻧﻧد ھﮕل ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﺑود و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ﻓرﺻﺗﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﮓ
آورده و ھر ﻗدر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ھﮕل را ﺑﮫ ﻋﻧوان ھوادار »ﺗﺟدﯾد ﺳﻠطﻧت« دﺷﻧﺎم
ﻣﯽﮔوﯾﻧد و ﺷﯾﻔﺗﮫوار »اﺛﺑﺎت ﻣﯽﮐﻧﻧد« ﮐﮫ »ھﮕل ،ﻓﯾﻠﺳوف دوران ﺗﺟدﯾد ﺳﻠطﻧت
اﺳت...و ﻣﺷروطﯾت ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣطﻠق را ﻣﯽﺳﺗﺎﯾد و ﻧظرﯾﮫی ﮐﻠﯽ
ﻓﻠﺳﻔﮫى ﺗﺎرﯾﺦ او ﺗﺎﺑﻊ و ﺧﺎدم ﺧط ﻣﺷﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ دوران ﺗﺟدﯾد ﺳﻠطﻧت اﺳت«
وﻗس ﻋﻠﯾﮭذا )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫی »ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ] [٢ﺷﻣﺎرهى  ،٦ﻣﻘﺎﻟﮫى ف.
ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ(.
ﮐروﭘوﺗﮑﯾن آﻧﺎرﺷﯾﺳت ﻣﻌروف ھم در ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت ﺧود ھﻣﯾن ﻣطﻠب را »اﺛﺑﺎت
ﻣﯽﮐﻧد« )ﻣﺛﻼً رﺟوع ﺷود ﺑﮫ اﺛر او ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﻋﻠم و آﻧﺎرﺷﯾﺳم« ﺑﮫ زﺑﺎن
روﺳﯽ(.
ﮐروﭘوﺗﮑﯾنھﺎی ﻣﺎ ھم ،از ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ش .گ .ھﻣﮫ ،ﯾﮏ ﺻدا
ﺳﺧﻧﺎن ﮐروﭘوﺗﮑﯾن را ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﻧد )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﺷﻣﺎرهھﺎی »ﻧوﺑﺎﺗﯽ«(.
راﺳت اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب اﺣدی ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧدارد و ﺑرﻋﮑس ،ھر ﮐس
ﺗﺻدﯾق ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھﮕل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺑوده اﺳت .ﺧود ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﻣﻘدم ﺑر
دﯾﮕران در ﮐﺗﺎب »اﻧﺗﻘﺎدی ﺑر اﻧﺗﻘﺎد اﻧﺗﻘﺎدی« ﻣﺑرھن ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﻧظرﯾﺎت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﮕل از رﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫى ﺧﻠق ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ »اﺛﺑﺎت ﻣﯽﮐﻧﻧد« و ﻻزم ﻣﯽداﻧﻧد ھر روزه »اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧد« ﮐﮫ
ھﮕل طرﻓدار »ﺗﺟدﯾد ﺳﻠطﻧت« ﺑود .ﺑرای ﭼﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻧﻧد؟ ﻻﺑد ﺑرای آن
ﮐﮫ ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ھﮕل را ﻧزد ھﻣﮫ ﮐس از اﻋﺗﺑﺎر اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﺧواﻧﻧده اﻟﻘﺎء ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﮐﮫ ھﮕل »ﻣرﺗﺟﻊ« اﺳﻠوﺑش ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧد »ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز« و ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯽ ﻧﺑﺎﺷد.
ﺑدﯾن طرﯾق اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻣﯽﺧواھﻧد اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را رد ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﺋﯾم آنھﺎ ﺑدﯾن طرﯾق ﺑﺟز ﺟﮭﺎﻟت ﺧود ﭼﯾز دﯾﮕری را اﺛﺑﺎت ﻧﺧواھﻧد
ﮐرد .ﭘﺎﺳﮑﺎل و ﻟﯾﺑﻧﯾﺗس ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺑودﻧد وﻟﯽ آن اﺳﻠوب رﯾﺎﺿﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى
اﯾﺷﺎن ﮐﺷف ﺷده ،اﻣروزه اﺳﻠوب ﻋﻠﻣﯽ ﺷﻣرده ﻣﯽﺷود .ﻣﺎﯾر و ھﻠم ھﻠﺗس ھم

12
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺑودﻧد ،وﻟﯽ ﮐﺷﻔﯾﺎت آنھﺎ در رﺷﺗﮫى ﻓﯾزﯾﮏ ﻣﺑﻧﺎی ﻋﻠم ﻗرار ﮔرﻓت.
ﻻﻣﺎرک و داروﯾن ﻧﯾز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺑودﻧد وﻟﯽ اﺳﻠوب آنھﺎ درﺑﺎرهى ﺗﮑﺎﻣل
ﺗدرﯾﺟﯽ ،زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ را ﺑر ﭘﺎﯾﮫى ﺧود اﺳﺗوار ﺳﺎﺧت ...ﭘس ﭼرا ﻧﺑﺎﯾد ﺑدﯾن
ﺣﻘﯾﻘت اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ ھﮕل ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎرﯾش ﻣوﻓق ﺷد اﺳﻠوﺑﯽ ﻋﻠﻣﯽ
ﺑﻧﺎم اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد؟
ﺧﯾر ،آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑدﯾن طرﯾق ﺑﺟز ﺟﮭﺎﻟت ﺧود ﭼﯾز دﯾﮕری را اﺛﺑﺎت ﻧﺧواھﻧد
ﮐرد.
اداﻣﮫ دھﯾم ،ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ» ،دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﻣﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت« و از
آن ﺟﺎ ﮐﮫ آنھﺎ »ﻣﯽﺧواھﻧد ﻋﻠم را از ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ﻓﻠﺳﻔﮫ را از اﻟﮭﯾﺎت ﺑرھﺎﻧﻧد«
ﻟذا اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ را ﻧﯾز رد ﻣﯽﮐﻧﻧد) .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ﺷﻣﺎرهھﺎی
 ٣و  ،٩ﻣﻘﺎﻟﮫى ش .گ .و ﻧﯾز رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻋﻠم و آﻧﺎرﺷﯾﺳم « اﺛر
ﮐروﭘوﺗﮑﯾن(.
آﻓرﯾن ﺑر آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ! »ﮔﻧﺎه ﺧود را ﺑﮫ ﮔردن دﯾﮕران اﻧداﺧﺗن« ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد
ھﻣﯾن اﺳت .دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ در ﭘﯾﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻧﺿﺞ ﯾﺎﻓت و در اﯾن ﻧﺑرد ﮐﺳب
اﻓﺗﺧﺎر ﮐرد و آن وﻗت ﺑﻧﺎﺑر ﻋﻘﯾدهى آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﻣﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ
اﺳت!
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﯽﮔوﯾد در ﺟﮭﺎن ﭼﯾزی ﺟﺎوﯾدان ﻧﯾﺳت ،در ﺟﮭﺎن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺳﭘری
ﺷوﻧده و ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾر اﺳت .طﺑﯾﻌت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ،اﺧﻼق و
ﻋﺎدات ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﻔﺎھﯾم ﻋداﻟت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ،ﺧود ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ــ و
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ھم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﻘﺎداﻧﮫ ﻣﯽﻧﮕرد ــ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ھم
ﺣﻘﯾﻘت ﺟﺎوﯾد و ﻻﯾزال را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ »آن اﺣﮑﺎم« اﻧﺗزاﻋﯽ و
»ﺟزﻣﯽ را ﮐﮫ ﭼون ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺷف ﺷدهاﻧد و ﻣﺎﯾل ﺑﮫ از ﺣﻔظ ﮐردﻧﺷﺎن
ھﺳﺗﻧد« ،ﻧﻔﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ » ﻟودوﯾﮓ ﻓوﯾرﺑﺎخ « اﺛر ف .اﻧﮕﻠس(.
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و اﻣﺎ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣطﻠب دﯾﮕری ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد .ﺑرای ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ
ﺟﮭﺎن ﭼﯾزی ﺟﺎوﯾدان و ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ » آﻧﺗﯽ دورﯾﻧﮓ«
اﺛر ف .اﻧﮕﻠس ( ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزی ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑدان ﺗﻌّﯾن ﺑﺧﺷﯾده
اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت اﺳت ﮐﮫ اﺻﺣﺎب ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﭘﯾوﺳﺗﮫ از »ﻋداﻟت ﺟﺎوﯾد« و
»ﺣﻘﯾﻘت ﻻﯾزال« دم ﻣﻲزﻧﻧد.
ﭘرودن »ﺳرﺳﻠﺳﻠﮫى« آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻣﯽﮔﻔت در ﺟﮭﺎن ﻋداﻟﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾر و
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻌّﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ،وﺟود دارد ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﻧﯾﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫى آﯾﻧده ﻗرار
ﮔﯾرد .ﺑﮫ اﯾن ﺳﺑب ﭘرودن را از اﺻﺣﺎب ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻣﯽﺧواﻧدﻧد .ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑر ﺿد ﭘرودن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐرد و اﺛﺑﺎت ﻣﯽﻧﻣود ﮐﮫ ﭼون
در ﺟﮭﺎن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ﭘس »ﻋداﻟت« ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾرد ،و ﻟذا
»ﻋداﻟت ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾر« ﭼﯾزی ﺟز ھذﯾﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت) .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
»ﻓﻘر ﻓﻠﺳﻔﮫ« اﺛر ﻣﺎرﮐس( .وﻟﯽ ﺷﺎﮔردان ﮔرﺟﯽ ﭘرودن ﭘﯾرو ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ،داﺋﻣﺎ ً
از اﯾن ﻣوﺿوع دم ﻣﯽزﻧﻧد ﮐﮫ »دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﺎرﮐس ھﻣﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت«!
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﻻﯾزال ﻣﺑﮭم ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ،از ﻗﺑﯾل »ذات ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻧﯽ « و
»ﺷﯾﺋﯽ ﻓﯽﻧﻔﺳﮫ« ﻋﻘﯾده دارد و ﺳر اﻧﺟﺎم ﮐﺎرش ﺑﮫ ﻣﺑﺣث ﻋﺎری از ﻣﺿﻣون
اﻟﮭﯾﺎت ﻣﯽﮐﺷد .اﻧﮕﻠس ﺑر ﺧﻼف ﭘرودن و اﺳﭘﻧﺳر ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
ﻋﻠﯾﮫ اﯾن اﺣﮑﺎم ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐرد )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻟودوﯾﮓ ﻓوﯾرﺑﺎخ«( .و ﺣﺎل
آن ﮐﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ اﯾن ﺷﺎﮔردان ﭘرودن و اﺳﭘﻧﺳر ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﭘرودن و
اﺳﭘﻧﺳر داﻧﺷﻣﻧد ﺑودﻧد وﻟﯽ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﭘﯾرو ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ھﺳﺗﻧد!
ﻗﺿﯾﮫ از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯾﺳت :ﯾﺎ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺧود را ﻣﯽﻓرﯾﺑﻧد وﯾﺎ ﺧود ﻧﯾز
ﻧ ﻣ ﯽ دا ﻧ ﻧ د ﭼ ﮫ ﻣ ﯽﮔ و ﯾ ﻧ د .
در ھر ﺣﺎل ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ ھﮕل را ﺑﺎ اﺳﻠوب
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ او ﻗﺎطﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
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در اﯾن ﻣطﻠب ﺣرف ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻓﻠﺳﻔﯽ ھﮕل ،ﮐﮫ ﺑر اﯾدهى ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾر
ﻣﺗﮑﯽ اﺳت ،از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت .وﻟﯽ اﯾن ﻧﯾز روﺷن اﺳت ﮐﮫ
اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ھﮕل ،ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ اﯾدهى ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾری را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،از
آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻠﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ،ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ھﮕل را ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد
ﺧورد ﮐﻧﻧدهای ﻗرار داده ،در ﻋﯾن ﺣﺎل از اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ وی ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول
ﻣﺎرﮐس »در ﻣﻘﺎﺑل ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺳر ﺧم ﻧﻣﯽﮐﻧد و ذاﺗﺎ ً ﻧﻘﺎد واﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت« ﺑﺎ
ﺳﺗﺎﯾش ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد) .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎرﺟﻠد اول »ﮐﺎﭘﯾﺗﺎل «( .
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﻧﮕﻠس ﺑﯾن اﺳﻠوب ھﮕل و ﺳﯾﺳﺗم او ﺗﻔﺎوت ﺑزرﮔﯽ ﻗﺎﺋل اﺳت.
»ھرﮐس ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺳﯾﺳﺗم ھﮕل ارزش ﻗﺎﺋل ﻣﯽﺷد ،ﻣﻣﮑن
ﺑود در ھر ﯾﮏ از اﯾن رﺷﺗﮫھﺎ ھم ﺑﮫ ﺣد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﺷد وﻟﯽ
آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ را ﻋﻣدهى ﻣطﻠب ﻣﯽﺷﻣرد ،ﻣﻣﮑن ﺑود
ﺧواه درﺳﯾﺎﺳت و ﺧواه در ﻣذھب ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻓراطﯽ ﺗرﯾن اﭘوزﯾﺳﯾوﻧﮭﺎ
ﺑﺎﺷد« ) رﺟوع ﺷود ﺑﮫ » ﻟودوﯾﮓ ﻓوﯾر ﺑﺎخ«( .
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت را ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﻧد و ﻧﺎﺳﻧﺟﯾده ﻟﺟﺎج ﻣﯽورزﻧد ﮐﮫ
»دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﻣﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت «.
اداﻣﮫ دھﯾم .آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ أﺳﻠوب »ﻧﯾرﻧﮓ
ﺑﺎزی« و »اﺳﻠوب ﺳﻔﺳطﮫ ﺟوﺋﯽ« و »ﺗردﺳﺗﯽھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ« اﺳت )رﺟوع
ﺷود ﺑﮫ »ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ﺷﻣﺎرهى  ،٨ﻣﻘﺎﻟﮫى ش.گ» (.ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ھم راﺳت و
ھم دروغ ﺑﺎ ﺳﮭوﻟت ھﻣﺎﻧﻧدی اﺛﺑﺎت ﻣﯽﺷود«) ،رﺟوع ﺷود ﺑﮫ *»*ﻧوﺑﺎﺗﯽ „
ﺷﻣﺎرهى ٤
ﻣﻘﺎﻟﮫى و .ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ(.
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ﭘس ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ھم راﺳت و ھم دروغ را ﺑﮫ
ﺳ ﮭ و ﻟ ت ھ ﻣ ﺎ ﻧ ﻧ د ی ا ﺛ ﺑ ﺎ ت ﻣ ﯽﮐ ﻧ د .
در ﻧظر اول ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر رﺳد ﮐﮫ اﺗﮭﺎم وارده از طرف
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﯽ اﺳﺎس ﻧﯾﺳت .ﻣﺛﻼً ﺑﮫ ﺑﯾﻧﯾد اﻧﮕﻠس درﺑﺎرهى ﭘﯾرو اﺳﻠوب
ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد:
» ...ﻣﺎھﯾت ﮐﻼم او ﭼﻧﯾن اﺳت" :ﺑﻠﮫ ــ ﺑﻠﮫ ،ﻧﮫ ـ ﻧﮫ و ھرﭼﮫ ﺟز
اﯾن ﺑﺎﺷد وﺳوﺳﮫی اﺑﻠﯾس اﺳت "ﺑرای او ﯾﺎ ﭼﯾزی ﻣوﺟود اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺷﯾﺋﯽ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھم ﺧودش و ھم درﻋﯾن ﺣﺎل ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﺎﺷد؛ ﻣﺛﺑت وﻣﻧﻔﯽ ﻣطﻠﻘﺄ
ﻧﺎﻓﯽ ﯾﮏ دﯾﮕرﻧد ) «...رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »آﻧﺗﯽ دورﯾﻧﮓ“ ــ ﻣﻘدﻣﮫ(.
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑر آﺷﻔﺗﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد :ﭼطور ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻣﻣﮑن اﺳت! آﯾﺎ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ﭼﯾزی در ﻋﯾن ﺣﺎل ھم ﺧوب ﺑﺎﺷد و ھم ﺑد؟! آﺧر اﯾن »ﺳﻔﺳطﮫ ﺟوﺋﯽ« و
»ﻟﻔﺎظﯽ« و ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ »ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد دروغ و راﺳت را ﺑﺎ ﺳﮭوﻟت
ھﻣﺎﻧﻧدی اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﺋﯾد«!...
وﻟﯽ ﺑﯾﺎﺋﯾم در ﮐُـﻧِﮫ ﻣطﻠب ﺗﻌﻣق ﮐﻧﯾم.
ﻣﺎ اﻣروز ﺧواﺳﺗﺎر ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ھﺳﺗﯾم .آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ
ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ از ھر ﺟﮭت ﺧوب و ﯾﺎ از ھر ﺟﮭت ﺑد اﺳت؟ ﺧﯾر،
ﻧﻣﻲﺗواﻧﯾم .ﭼرا؟ زﯾرا ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﻧﮭﺎ از ﯾﮏ ﺟﮭت ﺧوب اﺳت و آن
ھﻧﮕﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧظﺎﻣﺎت ﻓﺋوداﻟﯽ را ﺑر ﻣﯽاﻧدازد وﻟﯽ در ﻋوض از ﺟﮭت دﯾﮕر
ﺑد اﺳت و آن ھﻧﮕﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧظﺎﻣﺎت ﺑورژوازی را اﺳﺗوار ﻣﯽﺳﺎزد .و ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺟﮭت ھم ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﺋﯾم :ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧظﺎﻣﺎت ﻓﺋوداﻟﯽ
را ﺑر ﻣﯽاﻧدازد ،ﺧوب اﺳت و ﻣﺎ در راه آن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐﻧﯾم وﻟﯽ در آن ﺟﺎ ﮐﮫ
ﻧظﺎﻣﺎت ﺑورژوازی را اﺳﺗوار ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑد اﺳت .و ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ آن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ واﺣد در ﻋﯾن ﺣﺎل ھم »ﺧوب«
اﺳت و ھم »ﺑد« ،ھم »ﺑﻠﮫ« و ھم »ﻧﮫ«.
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ھﻣﯾن را ﻣﯾﺗوان درﺑﺎرهی ھﺷت ﺳﺎﻋت روز ﮐﺎر ﮔﻔت ،ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ھم
»ﺧوب« اﺳت زﯾرا ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﻧﯾروﻣﻧد ﻣﯽﺳﺎزد و ھم »ﺑد« زﯾرا ﻣوﺟب
ﺗﺣﮑﯾم ﺳﯾﺳﺗم ﮐﺎر ﻣزدوری ﻣﯽﮔردد.
اﻧﮕﻠس ﮐﮫ در ﻧﻘل ﻗول ﻓوق اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،درﺳت ھﻣﯾن
ﺣﻘﺎﯾق را در ﻧظر دارد.
وﻟﯽ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﻧﻔﮭﻣﯾدهاﻧد وﯾﮏ اﻧدﯾﺷﮫى ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ ﺑﮫ ﻧظرﺷﺎن
»ﺳﻔﺳطﮫ ﺟوﺋﯽ« ﻣﺑﮭﻣﯽ آﻣده اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻣﺧﺗﺎرﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ﺗوﺟﮫ ﺑﮑﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﮑﻧﻧد ،آنھﺎ ﺣﺗﯽ
ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺳﺎﺣل ﺷن زار ﻧﯾز ﺷن را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﻧد ،اﯾن ﺣق آنھﺎﺳت .وﻟﯽ
در اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﮔﻧﺎه اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف آﻧﺎرﺷﯾﺳم ،ﺑﺎ دﯾدﮔﺎن
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽﻧﮕرد و ﺿرﺑﺎت ﻧﺑض ﺣﯾﺎت را ﺣس ﻣﯾﮑﻧد و آﺷﮑﺎرا
ﻣﯽﮔوﯾد :ﭼون زﻧدﮔﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾر و در ﺣرﮐت اﺳت ﭘس ھر ﭘدﯾدهی زﻧدﮔﯽ
دارای دو ﺗﻣﺎﯾل اﺳت ،ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﮐﮫ از اوﻟﯽ ﺑﺎﯾد دﻓﺎع ﮐرد و دوﻣﯽ را طرد
ﻧﻣود.
ﺑﺎز ھم اداﻣﮫ دھﯾم .ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی ﻣﺎ:
»ﺗﮑﺎﻣل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣل ﻓﻼﮐت ﺧﯾزی اﺳت ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ در
آن اﺑﺗدا ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺣو ﻣﯽﺷود و آن ﮔﺎه آﯾﻧده ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺟزاﺋﯽ ﺗﺛﺑﯾت
ﻣﯽﮔردد ...ﮐﺎﺗﺎﮐﻠﯾﺳﻣﮭﺎی ﮐووﯾﮫ ﻣﻌﻠول ﻋﻠل ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺑود وﻟﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﻓﻼﮐت ﺧﯾز
ﻣﺎرﮐس ـ اﻧﮕﻠس زاﺋﯾدهی دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت « رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻧوﺑﺎﺗﯽ « ﺷﻣﺎرهى
 ٨ش .گ(.
و ھﻣﯾن ﻧوﯾﺳﻧده در ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﮫ داروﯾﻧﯾﺳم ﺗﮑﯾﮫ ﮐرده و ﻧﺳﺑت ﺑدان روﺷﯽ ﻏﯾر
اﻧﺗﻘﺎدی دارد) « .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻧوﺑﺎﺗﯽ « ﺷﻣﺎرهى .(٦

17
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد!
ﮐووﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺗدرﯾﺟﯽ داروﯾن را ﻧﻔﯽ ﮐرده و ﻓﻘط ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﮐﺎﺗﺎﮐﻠﯾﺳم اﺳت .و
اﻣﺎ ﮐﺎﺗﺎﮐﻠﯾﺳم اﻧﻔﺟﺎر ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ »ﻣﻌﻠول ﻋﻠل ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺑﺎﺷد«.
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ ،داروﯾﻧﯾﺳم را
ر د ﻣ ﯽﮐ ﻧ ﻧ د .
داروﯾن ﮐﺎﺗﺎﮐﻠﯾﺳم ﮐووﯾﮫ را رد ﮐرده و ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺗدرﯾﺟﯽ اﺳت .و ﺣﺎل
ھﻣﯾن آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد »ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑﮫ داروﯾﻧﯾﺳم ﺗﮑﯾﮫ ﮐرده و ﻧﺳﺑت ﺑدان
روش ﻏﯾر اﻧﺗﻘﺎدی دارد“ ،ﯾﻌﻧﯽ آن ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ ﮐﺎﺗﺎﮐﻠﯾﺳم ﮐووﯾﮫ را ﻧﻔﯽ
ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺧﻼﺻﮫ آن ﮐﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ را ﻣﺗﮭم ﻣﯽﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐووﯾﮫ
ﭘﯾوﺳﺗﮫاﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل آنھﺎ را ﻧﮑوھش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ داروﯾن ﭘﯾوﺳﺗﮫاﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ
ﮐووﯾﮫ.
ﻣﻌﻧﯽ آﻧﺎرﺷﯽ اﯾن اﺳت! ﺑﻘول ﻣﻌروف :زن ﺧﺎن ﻧﺎﯾب ﺧودش ﺧودش را
رﺳوا ﮐرد! واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ش .گ .ﺷﻣﺎرهی » ٨ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳت
ﮐﮫ ش .گ .ﺷﻣﺎرهى  ٦ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود.
ﮐداﻣﺷﺎن ﺣق دارﻧد :ﺷﻣﺎرهى ھﺷت ﯾﺎ ﺷﻣﺎرهى ﺷش؟ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾق رﺟوع ﮐﻧﯾم.
ﻣﺎرﮐس ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎدی ﻣوﻟدهى ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣرﺣﻠﮫى ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺗﮑﺎﻣل ﺧود ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺗوﻟﯾدی ﻣوﺟود ـ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﺻرﻓًﺎ ﻗﺿﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎﻟﮑﯾت وارد ﺗﺿﺎد
ﻣﯽﺷود ...در آن ﻣوﻗﻊ دوران اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓرا ﻣﯾرﺳد »وﻟﯽ« ھﯾﭻ ﺻورت
ﺑﻧدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗﺑل ازﻧﺿﺞ ھﻣﮫی ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدھﺎی ﮐﮫ اﯾن ﺻورت ﺑﻧدی ﺑﮫ
ﺣد ﮐﺎﻓﯽ ﺑدآنھﺎ ﻣﯾدان ﻣﯽدھد ،ﻧﺎﺑود ﻧﻣﯽﺷود ) »...رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ک .ﻣﺎرﮐس،
»درﺑﺎرهى اﻧﺗﻘﺎد ﺑر ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد« ﭘﯾش ﮔﻔﺗﺎر(.
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اﮔر اﯾن ﺗز ﻣﺎرﮐس را ﺑر زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎﺻر ﻣﻧطﺑق ﺳﺎزﯾم ،اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدهی ﻣﻌﺎﺻر ﮐﮫ دارای ﺟﻧﺑﮫى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ھﺳﺗﻧد وﺷﮑل ﺗﻣﻠﮏ ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﮫ دارای ﺟﻧﺑﮫى ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت ،ﻧزاع ﻋﻣﯾﻘﯽ
ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﺷود) .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
ف .اﻧﮕﻠس ،آﻧﺗﯽ دورﯾﻧﮓ« ﻓﺻل دوم از ﺑﺧش ﺳوم (.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﻣﺎرﮐس واﻧﮕﻠس اﻧﻘﻼب ﻣﻌﻠول »ﻋﻠل
ﻧﺎﻣﻌﻠوم« ﮐووﯾﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻠول ﻋﻠل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﯾن و ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
»ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده« ﻧﺎم دارد.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس اﻧﻘﻼب ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﺑﮫ ﺣد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺿﺞ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،و ﻧﮫ ﺑﮫ طور
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ،ﮐﮫ ﮐووﯾﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد.
روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﮐﺎﺗﺎﮐﻠﯾﺳم ﮐووﯾﮫ و اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﺎرﮐس ھﯾﭻ وﺟﮫ
ﻣﺷﺗرﮐﯽ وﺟود ﻧدارد.
از طرف دﯾﮕر داروﯾﻧﯾﺳم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﺗﺎﮐﻠﯾﺳم ﮐووﯾﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﮑﺎﻣل از ﻧظر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
را ﻧﯾز ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷد ،ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﺣﺎل آن ﮐﮫ از ﻧظر اﺳﻠوب
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﺗدرﯾﺟﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﺑوده ،دو ﺷﮑل
ﺿروری ﯾﮏ ﺟﻧﺑش واﺣدﻧد.
ﭘس ﻧﻣﯽﺗوان ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ »ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم  ...ﻧﺳﺑت ﺑﮫ داروﯾﻧﯾﺳم روش ﻏﯾر
اﻧﺗﻘﺎدی دارد«
ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ »ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ھم در ﺷﻣﺎرهى  ٦و ھم در ﺷﻣﺎرهى  ٨دﭼﺎر
اﺷﺗﺑﺎه اﺳت.
ﺑﺎﻻﺧره آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻣﺎ را ﻣﻼﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣﯽﮔوﯾﻧد» :دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ  ...ﻧﮫ اﻣﮑﺎن
آن را ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از ﺧود ﺑﯾرون رود ﯾﺎ از ﺧود ﺑرون ﺟﮭد ،و ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ
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ﺑﮫ ﻣﺎوراء ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺟﺳﺗن ﮐﻧد« ) رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ﺷﻣﺎرهى  ٨ش.
گ.
اﯾن ﻣطﻠب ،آﻗﺎﯾﺎن آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ،ﻋﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ،در اﯾن ﺟﺎ دﯾﮕر ﺣق ﺑﮫ
ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺣﺗرم اﺳت :واﻗﻌﺎ ً ھم اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﭼﻧﯾن اﻣﮑﺎﻧﯽ را
ﻧﻣﯽدھد .وﻟﯽ ﭼرا ﻧﻣﯽدھد؟ ﺑرای آن ﮐﮫ »از ﺧود ﺑرون ﺟﮭﯾدن و ﺑﮫ ﻣﺎوراء
ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺟﺳﺗن ،ﮐﺎر ﺑز ﮐوھﯽ اﺳت و ﺣﺎل آن ﮐﮫ اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑرای
اﻧﺳﺎنھﺎ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت.
راز در اﯾن ﺟﺎﺳت.!..
اﯾنھﺎﺳت ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻧظرﯾﺎت آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ درﺑﺎرهى اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ.
واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس را ﻧﻔﮭﻣﯾده و
ﺑرای ﺧود ﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣن درآوردی ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد و ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﯽ
اﻣﺎن ﺳﺗﯾزه ﻣﯽﮐﻧﻧد.
وﻟﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎﺷﺎی اﯾن ﻣﻧظره ﺑﺧﻧدﯾم زﯾرا
ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻣﻧظرهى ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻧدارھﺎی ﺧود در ﻧﺑرد اﺳت و ﻣﺟﮭوﻻت
ذھن ﺧود را ﻣﯽﮐوﺑد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ ﺣرارت ﺗﻣﺎم اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ دﺷﻣن
را ﻣ ﯽ ﮐ و ﺑ د  ،ﻧ ﺧ ﻧ د ﯾ د .

٢
ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺷﻌور اﻧﺳﺎنھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدهى ھﺳﺗﯽ آﻧﺎن
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ھﺳﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
آنھﺎ ﺷﻌورﺷﺎن را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد.
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس
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اﮐﻧون دﯾﮕر ﺑﺎ اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﯾم .ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﭼﯾﺳت؟
ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺟﮭﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ،ھﻣﮫ ﭼﯾز در زﻧدﮔﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽﯾﺎﺑد ،وﻟﯽ آﯾﺎ
اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﭼﮕوﻧﮫ آﻧﺟﺎم ﻣﯽﭘذﯾرد و اﯾن ﺗﮑﺎﻣل ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورﺗﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷود؟
ﻣﺛﻼً ،ﻣﯽداﻧﯾم ﮐرهى زﻣﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﺗودهای ﮔداﺧﺗﮫ و آﺗﺷﯾن ﺑود ،ﺳﭘس ﺗدرﯾﺟﺎ ً
ﺳرد ﺷد و آن ﮔﺎه ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺟﺎﻧوران در آن ﭘدﯾدار ﺷدﻧد ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﮑﺎﻣل ﺟﮭﺎن
ﺟﺎﻧوران ﻧوع ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺑوزﯾﻧﮕﺎن ظﺎھر ﮔردﯾدﻧد و ﺑﻌدًا از دﻧﺑﺎل ھﻣﮫى اﯾنھﺎ
ظﮭور اﻧﺳﺎن وﻗوع ﯾﺎﻓت.
ﺗﮑﺎﻣل طﺑﯾﻌت ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑدﯾن ﻧﺣو ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
و ﻧﯾز ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھم در ﯾﮏ ﺟﺎ درﻧﮓ ﻧﮑرده ﺑود .زﻣﺎﻧﯽ ﺑود
ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ طﺑق اﺻول ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑدوی ﻣﯽزﯾﺳﺗﻧد؛ در آن زﻣﺎن آنھﺎ ﻣﻌﯾﺷت
ﺧود را از طرﯾق ﺷﮑﺎر ﺑدوی ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﻧﻣودﻧد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﮕلھﺎ ﻣﯽ
ﮔﺷﺗﻧد و ﺑدﯾﻧﺳﺎن ﻗوت ﺧود را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآوردﻧد .زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﺑدوی ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺎدر ﺷﺎھﯽ داد ،در اﯾن دوران اﻧﺳﺎنھﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی
ﺧود را ﺑﯾﺷﺗر از طرﯾق زراﻋت ﺑدوی رﻓﻊ ﻣﯽﮐردﻧد .ﺳﭘس ﻣﺎدرﺷﺎھﯽ ﺑﮫ
ﭘدرﺷﺎھﯽ ﻣﺑدل ﮔردﯾد و اﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ ﻣﻌﯾﺷت ﺧود را ﺑﯾﺷﺗر از
طرﯾق ﮔﻠﮫ داری ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﻧﻣودﻧد .ﺳﭘس ﭘدرﺷﺎھﯽ ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺑرده
داری داد و اﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ ﻣﻌﯾﺷت ﺧود را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى زراﻋت
ﻧﺳﺑﺗﺎ ً رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫﺗری ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮐردﻧد .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧظﺎم ﺑرده داری ﻧوﺑت ﺳرواژ
رﺳﯾد و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ھﻣﮫ ،ﻧظﺎم ﺑورژوازی آﻏﺎز ﮔردﯾد.
ﺗﮑﺎﻣل زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑدﯾن ﻧﺣو ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
آری ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ واﺿﺢ اﺳت ...وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾن ﺗﮑﺎﻣل ﭼﮕوﻧﮫ آﻧﺟﺎم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت :آﯾﺎ
ﺷﻌور ﻣﺎﯾﮫى ﺗﮑﺎﻣل »طﺑﯾﻌت« و »ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﺑود ﯾﺎ ﺑرﻋﮑس ﺗﮑﺎﻣل »طﺑﯾﻌت« و
»ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﺗﮑﺎﻣل ﺷﻌور را ﻣوﺟب ﻣﯽﮔردﯾد؟
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ﭼﻧﯾن اﺳت طرح ﻣﺳﺋﻠﮫ از ﻧظر ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ.
ﺑرﺧﯽ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﻋﻘل ﻣطﻠق ﺑر »طﺑﯾﻌت« و »زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﻣﻘدم ﺑوده و
ﺑﻌدھﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﺗﮑﺎﻣل آنھﺎ ﻗرار ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﭘدﯾدهھﺎی »طﺑﯾﻌت« و
»زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺷﮑل ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﻋﻘل ﻣطﻠق و اﻧﻌﮑﺎس
ﺳﺎدهى آن اﺳت.
ﻣﺛﻼً آﻣوزش اﯾده آﻟﯾﺳتھﺎ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرور اﯾﺎم ﺑﮫ ﭼﻧد ﺟرﯾﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﺷدﻧد ،از اﯾن
ﻗرارﺑوده اﺳت.
و اﻣﺎ دﯾﮕران ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن از ازل دو ﻧﯾرو وﺟود داﺷﺗﮫ و دارد ﮐﮫ ﯾﮏ
دﯾﮕر را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و آن دو ﻧﯾرو ﯾﮑﯽ ﻣﺎده اﺳت و دﯾﮕری ﻣﻌﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ وﺟود
اﺳت و دﯾﮕری ﺷﻌور و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘدﯾدهھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ دو زﻣره ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﻌﻧوی
و ﻣﺎدی ﮐﮫ ﯾﮏ دﯾﮕر را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر در ﻧﺑردﻧد ،ﺑﮫ ﻗﺳﻣﯽﮐﮫ
ﺗﮑﺎﻣل طﺑﯾﻌت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﭘﯾﮑﺎر داﺋﻣﯽ ﺑﯾن ﭘدﯾدهھﺎی ﻣﻌﻧوی و
ﭘدﯾدهھﺎی ﻣﺎدی.
ﻣﺛﻼً آﻣوزش دوآﻟﯾﺳتھﺎ ﮐﮫ آنھﺎ ھم ﻣﺎﻧﻧد اﯾدهآﻟﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﻣرور اﯾﺎم ﺑﮫ ﭼﻧد
ﺟرﯾﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﺷدﻧد ،از اﯾن ﻗرارﺑود.
ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھم دوآﻟﯾﺳم و ھم اﯾدهآﻟﯾﺳم را از رﯾﺷﮫ و اﺳﺎس ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ھم ﭘدﯾدهھﺎی ﻣﻌﻧوی وﺟود دارﻧد و ھم ﭘدﯾدهھﺎی ﻣﺎدی
وﻟﯽ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﺧن آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ آنھﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑرﻋﮑس،
ﺟﮭﺎت ﻣﻌﻧوی و ﻣﺎدی ،دوﺷﮑل ﻣﺧﺗﻠف طﺑﯾﻌت واﺣد و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫی واﺣدﻧد و
ﻧﻣﯽﺗوان ﯾﮑﯽ را ﺑدون دﯾﮕری ﺗﺻور ﻧﻣود ،آنھﺎ ﺑﺎ ھم وﺟود دارﻧد و ﺑﺎ ھم
ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارد ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آنھﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر را ﻧﻔﯽ
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح دوآﻟﯾﺳم ،ﭘر و ﭘﺎﺋﯽ ﻧدارد.

22
طﺑﯾﻌت واﺣد و ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺎﭘذﯾری ﮐﮫ ﺑﮫ دو ﺷﮑل ﻣﺧﺗﻠف ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی
ﻣﺗظﺎھر ﻣﯽﮔردد ،ﺟﺎﻣﻌﮫى واﺣد و ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺎﭘذﯾری ﮐﮫ ﺑﮫ دو ﺷﮑل ﻣﺧﺗﻠف ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﻣﺗظﺎھر ﻣﯽﮔردد ،اﯾن اﺳت ﻧظری ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد درﺑﺎرهى ﺗﮑﺎﻣل
طﺑﯾﻌت و زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .
ﭼﻧﯾن اﺳت ﻣوﻧﯾﺳم ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﯾده آﻟﯾﺳم را ﻧﯾز ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺗﮑﺎﻣل ﺟﻧﺑﮫى ﻣﻌﻧوی و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺷﻌور ﻣﻘدم ﺑر ﺗﮑﺎﻣل
ﺟﻧﺑﮫى ﻣﺎدی ﺑوده ،اﻧدﯾﺷﮫای ﻧﺎدرﺳت اﺳت .ھﻧوز ﻣوﺟودات ﺟﺎﻧدار وﺟود
ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ طﺑﯾﻌت ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺧﺎرﺟﯽ و »ﺑﯽ ﺟﺎن« وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوﺟود زﻧده ﻓﺎﻗد ھرﮔوﻧﮫ ﺷﻌور و ﺗﻧﮭﺎ واﺟد ﺧﺎﺻﯾت ﺗﺄﺛر و اوﻟﯾن
آﺛﺎراﺣﺳﺎس ﺑود .ﺳﭘس اﺳﺗﻌداد اﺣﺳﺎس در ﺟﺎﻧوران ﺗدرﯾﺟﺎ ً ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ
آراﻣﯽ ﻣواﻓق ﺗﮑﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﻋﺿﺎء و دﺳﺗﮕﺎه ﻋﺻﺑﯽ آنھﺎ ،ﺑﮫ ﺷﻌورﻣﺑدل
ﮔردﯾد .اﮔر ﻣﯾﻣونھﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ روی ﭼﮭﺎر دﺳت و ﭘﺎ راه ﻣﯾرﻓت و اﮔر ﭘﺷت
راﺳت ﻧﻣﯾﮑرد ﺧﻠﻔش ـ اﻧﺳﺎن ـ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت از رﯾﮫھﺎ و ﺗﺎرھﺎی ﺻوﺗﯽ ﺧود
آزاداﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و ﻟذا ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت از ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑر ﺧوردار ﺷود و اﯾن اﻣر
رﺷد ﺷﻌورش را از رﯾﺷﮫ و اﺳﺎس ﻣﺗوﻗف ﻣﯽﺳﺎﺧت .و ﻧﯾز ،اﮔر ﺑوزﯾﻧﮫ ﺑﮫ
روی ﭘﺎھﺎی ﺧود ﻧﻣﯽاﯾﺳﺗﺎدَ ،ﺧﻠَفاش ـ اﻧﺳﺎن ـ ﻣﺟﺑور ﺑود ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ روی
ﭼﮭﺎر دﺳت و ﭘﺎ راه ﺑرود ،ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﻧﮕرد و از آن ﺟﺎ ﺗﺄﺛرات ﺧود را ﮐﺳب
ﻧﻣﺎﯾد؛ و ﺑراﯾش ﻣﯾﺳر ﻧﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﯾراﻣون ﺧود ﻧظر اﻓﮑﻧد و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ
اﻣﮑﺎن آن را ﻧﻣﯽداﺷت در ﻣﻐز ﺧود ﺗﺄﺛراﺗﯽ ﺑﯾﺎﻧدوزد ﺑﯾش از آن ﻣﯾزان ﮐﮫ
ﺟﺎﻧور ﭼﮭﺎر ﭘﺎ اﻧدوﺧﺗﮫ اﺳت .ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ ﺑﮫ طور ﺟدی از ﺗﮑﺎﻣل ﺷﻌور ﺑﺷری
ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﮐرد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ﺑرای ﺗﮑﺎﻣل ﺷﻌور ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧﺎص اﻋﺿﺎء و ﺗﮑﺎﻣل دﺳﺗﮕﺎه
ﻋﺻﺑﯽ ﺿروری اﺳت.
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ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺟﻧﺑﮫى ﻣﺎدی ،ﺗﮑﺎﻣل ﺷراﯾط ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر ﺗﮑﺎﻣل ﺟﻧﺑﮫى
ﻣﻌﻧوی ،ﺗﮑﺎﻣل ﺷﻌور ،ﻣﻘدم ﺑوده اﺳت .اﺑﺗدا ﺷراﯾط ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ،اﺑﺗدا
ﺟﻧﺑﮫى ﻣﺎدی ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﺳﭘس ﺑر وﻓق آن ﺷﻌور ﯾﺎ ﺟﻧﺑﮫى ﻣﻌﻧوی ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل طﺑﯾﻌت ،ﺑﮫ اﺻطﻼح اﯾده آﻟﯾﺳم را از ﺑﯾﺦ و ﺑن ﺑر
ﻣﯽاﻓﮑﻧد.
درﺑﺎرهى ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺑﺷری ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻣطﻠب را ﺑﺎﯾد ﮔﻔت.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﮔر اﻧﺳﺎنھﺎ در ازﻣﻧﮫى ﻣﺧﺗﻠف اﻧدﯾﺷﮫھﺎ و ﺗﻣﺎﯾﻼت
ﻣﺧﺗﻠف داﺷﺗﮫاﻧد ﻋﻠت آن اﺳت ﮐﮫ در ازﻣﻧﮫى ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ارﺿﺎء ﺣواﺋﺞ ﺧود
ﺑﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺎ طﺑﯾﻌت ﭘﯾﮑﺎر ﻣﯽﮐردهاﻧد ،و ﺑدﯾن ﻣﻧوال ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
اﻗﺗﺻﺎدی آﻧﺎن ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﺳﺗﻘرار ﻣﯽﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ
ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً ﺑﺎ طﺑﯾﻌت و طﺑق اﺻول ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑدوی ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐردﻧد ،در آن ﻣوﻗﻊ
ﻣﺎﻟﮑﯾت آنھﺎ ﻧﯾز ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑود و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت آنھﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً »ﻣﺎل ﻣن« و
»ﻣﺎل ﺗو« را از ھم ﻓرق ﻧﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد و ﺷﻌور آنھﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑود .زﻣﺎﻧﯽ در
رﺳﯾد ﮐﮫ ﻓرق »ﻣﺎل ﻣن« و »ﻣﺎل ﺗو« در ﺗوﻟﯾد راه ﯾﺎﻓت ــ در آن ھﻧﮕﺎم
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻧﯾز ﺟﻧﺑﮫى ﺷﺧﺻﯽ و ﻓردی ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت و ﻟذا اﺣﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ در ﺷﻌور اﻧﺳﺎنھﺎ رﺧﻧﮫ ﮐرد ،و زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯾرﺳد ،ھم ﭼون زﻣﺎن
ﮐﻧوﻧﯽ ،ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﺑﺎر دﯾﮕر ﺟﻧﺑﮫى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑزودی
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻧﯾز ﺟﻧﺑﮫى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧواھد ﭘذﯾرﻓت ــ و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺗدرﯾﺟﺎ ً در ﺷﻌور اﻧﺳﺎنھﺎ راه ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺳﺎده ﺑزﻧﯾم .ﮐﻔﺎﺷﯽ را ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دﮐﺎﻧﯽ ﺣﻘﯾر داﺷت وﻟﯽ ﺗﺎب رﻗﺎﺑت
ارﺑﺎﺑﺎن ﮐﻼن را ﻧﯾﺎورده دﮐﺎن ﮐﻔﺎﺷﯽ را ﺗﺧﺗﮫ ﮐرده و ﻓﯽاﻟﻣﺛل در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫى
ﮐﻔﺎﺷﯽ ﻋﺎدﻟﺧﺎﻧف در ﺗﻔﻠﯾس اﺟﯾر ﺷده ﺑﺎﺷد .وی ﺑرای اﯾن وارد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫى
ﻋﺎدﻟﺧﺎﻧف ﻧﺷده اﺳت ،ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً ﮐﺎرﮔر ﻣزد ﺑﮕﯾری ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد آن آﻣده
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اﺳت ﮐﮫ ﭘوﻟﯽ ﭘس اﻧداز ﮐﻧد و ﻣﺎﯾﮫای ﺗرﺗﯾب دھد و از ﻧو دﮐﺎن ﮐﻔﺎﺷﯽ ﺧود را
داﺋر ﺳﺎزد .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد وﺿﻊ اﯾن ﮐﻔﺎش ،اﮐﻧون دﯾﮕر ﭘروﻟﺗری اﺳت وﻟﯽ
ﺷﻌورش ھﻧوز ﭘروﻟﺗری ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳراﭘﺎ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
دﯾﮕر وﺿﻊ ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ اﯾن ﮐﻔﺎش اﮐﻧون دﯾﮕر از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ ،اﯾن وﺿﻊ
دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد وﻟﯽ ﺷﻌور ﺧرده ﺑورژواﺋﯽاش ھﻧوز از ﻣﯾﺎن ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت،
اﯾن ﺷﻌور از وﺿﻊ واﻗﻌﯽ وی ﻋﻘب ﺗر ﻣﺎﻧدهاﺳت.
روﺷن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﯾﻌﻧﯽ در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز اﺑﺗدا ﺷراﯾط ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ،در اﺑﺗدا وﺿﻊ اﻧﺳﺎنھﺎ دﮔرﮔون ﻣﯽﺷود و ﺳﭘس ﺷﻌور آﻧﺎن ھم ﺑر
وﻓق آن وﺿﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﺣﺎل دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﻔﺎش ﺧود ﺑﺎز ﮔردﯾم .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم وی ﻗﺻد دارد اﺑﺗدا
ﭘوﻟﯽ ﭘس اﻧداز ﻧﻣﺎﯾد و ﺳﭘس دﮐﺎن ﺧود را ﺑﺎز ﮐﻧد .ﮐﻔﺎش ﭘروﻟﺗر ﺷده ،ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﭘس اﻧداز ﭘول ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر دﺷواری اﺳت زﯾرا ﻣزد ،ﺣﺗﯽ ﺑﮫ
زﺣﻣت ﮐﻔﺎف ﻣﻌﺎش او را ﻣﯽدھد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺎز ﮐردن دﮐﺎن
ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﯾز دﯾﮕر ﭼﻧدان ﭼﻧﮕﯽ ﺑﮫ دل ﻧﻣﯽزﻧد .اﺟﺎرهى دﮐﺎن ،ھوس
ﺑﺎزیھﺎی ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،ﺑﯽ ﭘوﻟﯽ ،رﻗﺎﺑت ارﺑﺎبھﺎی ﮐﻼن و دردﺳرھﺎی دﯾﮕری از
اﯾن ﻗﺑﯾل ،ھﻣﮫ ﻧﮕراﻧﯽھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﯾﺷﮫ ور را ﻣﻌذب ﻣﯽﺳﺎزد .و ﺣﺎل آن
ﮐﮫ ﭘروﻟﺗر ﻧﺳﺑﺗﺎ ً از اﯾن ﻧﮕراﻧﯽھﺎ ﻓﺎرغ اﺳت ،ﻣﺷﺗری و اﺟﺎره ﺑﮭﺎ ﻧﮕراﻧش
ﻧﻣﯽﺳﺎزد ،ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽآﯾد و ﺷب »آﺳوده ﺧﺎطر« از آن ﺟﺎ ﻣﯽرود و
روز ﺷﻧﺑﮫ ﻧﯾز ﺑﺎ ھﻣﺎن آﺳودﮔﯽ ﺧﺎطر »دﺳﺗﻣزد« را در ﺟﯾب ﺧود ﻣﯽﮔذارد.
در اﯾن ﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺷﮭﭘر آرزوھﺎی ﺧرده ﺑورژواﺋﯽ ﮐﻔﺎش ﻣﺎ
ﻣﻲﺷﮑﻧد ،در اﯾن ﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﻗﻠب او ﺗﻣﺎﯾﻼت ﭘروﻟﺗری
ﻧطﻔﮫ ﻣﯽﺑﻧدد.
زﻣﺎن ﻣﯽﮔذرد و ﮐﻔﺎش ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﭘول ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﺿروریﺗرﯾن
ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎ ھم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت و اﻓزاﯾش ﻣزد ﺑرای او ﻧﮭﺎﯾت ﺿرورت را دارد .در
ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ رﻓﻘﺎﯾش از اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
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در اﯾن ﺟﺎ ﮐﻔﺎش ﻣﺎ ﭘﯽ ﻣﯽﺑرد ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮭﺑود وﺿﻊ ﺧود ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ارﺑﺎﺑﮭﺎ ﻣﺑﺎرزه
ﮐﻧد ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ دﮐﺎن ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎز ﻧﻣﺎﯾد .ﻟذا وارد اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ ﺟﻧﺑش
اﻋﺗﺻﺎﺑﯽ ﻣﯽﭘﯾوﻧدد و ﺑﮫ زودی ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺄﻧوس ﻣﯾﮕردد....
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻊ ﻣﺎدی ﮐﻔﺎش ،ﺳراﻧﺟﺎم ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻌور وی
ﺣﺎﺻل آﻣد .اﺑﺗدا وﺿﻊ ﻣﺎدﯾش ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد و آن ﮔﺎه ﭘس از ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾرات
ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﯽ در ﺷﻌورش ﺣﺎدث ﮔردﯾد.
درﺑﺎرهى طﺑﻘﺎت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻧﯾز ھﻣﯾن ﺣﮑم ﺻﺎدق اﺳت.
در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾز اﺑﺗدا ﺷراﯾط ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﺑﺗدا ﺷراﯾط
ﻣﺎدی ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﺳﭘس ،ﻧﺣوهى ﺗﻔﮑر اﻧﺳﺎنھﺎ و اﺧﻼق و ﻋﺎدات و ﺟﮭﺎن
ﺑﯾﻧﯽ آﻧﺎن ﻧﯾز ﺑر وﻓق آن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﻣﺎرﮐس ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺷﻌور اﻧﺳﺎنھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدهى ھﺳﺗﯽ آﻧﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس
ھﺳﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آنھﺎ ،ﺷﻌورﺷﺎن را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد« .
اﮔر ﻣﺎ ﺟﻧﺑﮫى ﻣﺎدی و ﺷراﯾط ﺧﺎرﺟﯽ و ھﺳﺗﯽ و از اﯾن ﻗﺑﯾل ﭘدﯾدهھﺎ را
ﻣﺿﻣون ﺑﻧﺎﻣﯾم ،در آن ﺻورت ﺟﻧﺑﮫى ﻣﻌﻧوی و ﺷﻌور و ﭘدﯾدهھﺎی دﯾﮕری از
اﯾن ﻗﺑﯾل را ﻣﯽﺗوان ﺷﮑل ﻧﺎﻣﯾد ،از اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑم ﻣﻌروف
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﺻل آﻣده اﺳت :در ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل ،ﻣﺿﻣون ﺑر ﺷﮑل ﺳﺑﻘت دارد
وﺷﮑل از ﻣﺿﻣون ﻋﻘب ﻣﯽﻣﺎﻧد.
و از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﻣﺎرﮐس ﺗﮑﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی »ﭘﺎﯾﮫى ﻣﺎدی« زﻧدﮔﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺿﻣون آن اﺳت ،و ﺗﮑﺎﻣل ﻗﺿﺎﺋﯽ ــ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣذھﺑﯽ ــ ﻓﻠﺳﻔﯽ
»ﺷﮑل اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ« اﯾن ﻣﺿﻣون و »روﺑﻧﺎی« آن اﺳت ،ﻟذا ﻣﺎرﮐس ﭼﻧﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﮔﯾرد:
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»ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﭘﺎﯾﮫى اﻗﺗﺻﺎدی ،در ﺗﻣﺎم روﺑﻧﺎی ﻋظﯾم ،ﺑﺎ ﺳرﻋﺗﯽ
ﮐم ﯾﺎ ﺑﯾش زﯾﺎد ،ﺗﺣوﻻﺗﯽ رخ ﻣﯽدھد« .
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺳﺧن ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎرﮐس ،آن
طور ﮐﮫ ش.گ .اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ „ﻣﺿﻣون ﺑدون ﺷﮑل ﻣﻣﮑن اﺳت )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
»ﻧوﺑﺎﺗﯽ*« ﺷﻣﺎرهى» ،١اﻧﺗﻘﺎد از ﻣوﻧﯾﺳم«(.
ﻣﺿﻣون ﺑدون ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﻣطﻠب اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﮭﻣﺎن
ﺷﮑل ،ﺑﮫ ﺳﺑب ﺑﺎزﻣﺎﻧدن از ﻣﺿﻣون ﺧود ،ھرﮔز ﺑﮫ طورﮐﺎﻣل ﺑﺎ اﯾن ﻣﺿﻣون
ﺗواﻓق ﻧدارد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺿﻣون ﻧوﯾن »ﻣﺟﺑور اﺳت« ﻣوﻗﺗ ًﺎ ﺷﮑل ﮐﮭﻧﮫ ﺑﮫ
ﺧود ﮔﯾرد و اﯾن ﺧود ﺑﯾن آنھﺎ ﻣوﺟب ﻧزاع ﻣﯽﺷود .ﻣﺛﻼً در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺷﮑل
ﺗﻣﻠﮏ ﻣﺣﺻوﻻت ﺗوﻟﯾد ﮐﮫ دارای ﺟﻧﺑﮫى ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت ﺑﺎ ﻣﺿﻣون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺗوﻟﯾد ﺗواﻓق ﻧدارد و »ﻧزاع « اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑر ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد.
از طرف دﯾﮕر ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻓﮑر ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺷﻌور ﺷﮑل ھﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﮫ ھﯾﭻ
وﺟﮫ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻌور از ﻟﺣﺎظ طﺑﯾﻌت ﺧود ،ھﻣﺎن ﻣﺎده اﺳت .اﯾن ﻓﻘط
اﻧدﯾﺷﮫى ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی ﻋﺎﻣﯽ )از ﻗﺑﯾل ﺑوﺧﻧر وﻣوﻟﮫ ﺷوت( اﺳت ﮐﮫ
ﺗﺋوریھﺎﯾﺷﺎن از ﺑﯾﺦ و ﺑن ﺑﺎ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐس ﺗﻧﺎﻗض دارد و اﻧﮕﻠس در اﺛر
ﺧود ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﻟودوﯾﮓ ﻓوﯾرﺑﺎخ« ﺑﺟﺎ و ﺑﮫ ﻣورد آنھﺎ را ﺑﮫ ﺳﺧرﯾﮫ ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐس ،ﺷﻌور و ھﺳﺗﯽ ،اﯾده و ﻣﺎده ــ دو ﺷﮑل ﻣﺧﺗﻠف
ﯾﮏ ﭘدﯾدهى واﺣدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ طﺑﯾﻌت ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺎم دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن آنھﺎ
ﯾﮏ دﯾﮕر را ﻧﻔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ،1و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﯾﮏ ﭘدﯾدهى واﺣد ﻧﯾز ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣطﻠب
ﻓﻘط در اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ در ﺗﮑﺎﻣل طﺑﯾﻌت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﺎدی ،ﯾﻌﻧﯽ
آن ﭼﮫ ﮐﮫ در وراء ﻣﺎ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺑرﺷﻌور ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑر آن ﭼﮫ ﮐﮫ در دﻣﺎغ

 -1ا ﯾ ن ﻣ ط ﻠ ب ﺗ ﻧ ﺎ ﻗ ﺿ ﯽ ﺑ ﺎ ﻣ و ﺿ و ع و ﺟ و د ﻣ ﺑ ﺎ ر ز ه ﺑ ﯾ ن ﺷ ﮑ ل و ﻣ ﺿ ﻣ و ن ﻧ د ا ر د  .ﻧ ﮑ ﺗ ﮫ ا ﯾ ن ﺟ ﺎ ﺳ ت ﮐ ﮫ
ﻣ ﺑ ﺎ ر ز ه ﺑ ﮫ ط و ر ﮐ ﻠ ﯽ ﺑ ﯾ ن ﺷ ﮑ ل و ﻣ ﺿ ﻣ و ن ﻧ ﯾ ﺳ ت ﺑ ﻠﮑ ﮫ ﺑ ﯾ ن ﺷ ﮑ ل ﮐ ﮭ ﻧ ﮫ و ﻣ ﺿ ﻣ و ن ﻧ و ا ﺳ ت ﮐ ﮫ د ر
ﺟ ﺳ ﺗﺟ و ی ﺷ ﮑ ل ﻧ و و ﺷ ﺎ ﺋق آن ﻣ ﯽ ﺑ ﺎﺷ د .
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ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ،ﺳﺑﻘت دارد ــ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن و ﯾﺎ آن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎدی ،زود ﯾﺎ دﯾر
ﻧﺎﮔزﯾر ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻌﻧوی ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﭘذﯾرﻓت.
ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧواھﻧد ﮔﻔت :ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣطﻠب درﺑﺎرهى ﺗﺎرﯾﺦ طﺑﯾﻌت
و ﺟﺎﻣﻌﮫ درﺳت ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﺗﺻورات و اﯾدهھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﭼﮕوﻧﮫ در دﻣﺎغ ﻣﺎ ﭘدﯾد ﻣﯽﺷود؟ آﯾﺎ در واﻗﻊ ﺷراﯾط ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺧﺎرﺟﯽ وﺟود
دارد ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺻورات ﻣﺎ درﺑﺎرهى اﯾن ﺷراﯾط ﺧﺎرﺟﯽ ﻣوﺟود اﺳت؟ و
اﮔر ﺷراﯾط ﺧﺎرﺟﯽ ﻣوﺟود اﺳت ،درک آنھﺎ وﻣﻌرﻓت ﺑدآنھﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣﻘدور
اﺳت؟
ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﻣﯽﮔوﯾد :ﺗﺻورات ﻣﺎ و »ﻣن*« ﻣﺎ ﺗﺎ آن ﺟﺎ
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﮫ ﺗﺄﺛراﺗﯽ در »ﻣن*« ﻣﺎ ﺑوﺟود ﻣﯽآورﻧد،
ﻣوﺟودﻧد .آن ﮐس ﮐﮫ ﻧﺳﻧﺟﯾده ﻣﯽﮔوﯾد ﺟز ﺗﺻورات ﻣﺎ ﭼﯾزی وﺟود ﻧدارد،
ﻣﺟﺑور اﺳت ھرﮔوﻧﮫ ﺷراﯾط ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻧﮑر ﮔردد و ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﻣﻧﮑر وﺟود
دﯾﮕران ﻧﯾز ﺑﺷود و ﺗﻧﮭﺎ وﺟود »ﻣن*« ﺧود را ﻣﺟﺎز ﺷﻣرد و اﯾن ﺧود ﮐﻼﻣﯽ
اﺳت ﺑﺎطل و ﺑﺎ ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠم ﻣﻐﺎﯾرت اﺳﺎﺳﯽ دارد.
ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺧﺎرﺟﯽ واﻗﻌﺎ ً ﻣوﺟود اﺳت ،اﯾن ﺷراﯾط ﭘﯾش از ﻣﺎ
ﺑوده وﭘس از ﻣﺎ ﻧﯾز ﺧواھد ﺑود و اﻣﮑﺎن درک آنھﺎ و ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ آنھﺎ ھر
اﻧدازه ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر وﻗوﯾﺗر در ﺷﻌور ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﮐﻧﻧد ،ﺳﮭل ﺗر ﺧواھد ﺑود.
و اﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﺻورات و اﯾدهھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﭼﮕوﻧﮫ در دﻣﺎغ ﻣﺎ
ﭘدﯾد ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎﯾد ﻣﺗذﮐر ﮔردﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ اﺟﻣﺎل ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﺗﮑرار
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ طﺑﯾﻌت و ﺟﺎﻣﻌﮫ رخ ﻣﯽدھد .در اﯾن ﻣورد ھم ﺷﯾﺋﯽ ﮐﮫ در
ﺧﺎرج از ﻣﺎ وﺟود دارد ﺑرﺗﺻور ﻣﺎ درﺑﺎرهى آن ﺷﯾﺋﯽ ﺳﺑﻘت داﺷﺗﮫ اﺳت و
ﺗﺻور ﻣﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮑل ،از ﺧود ﺷﯾﺋﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ آن ﻣﺿﻣوﻧش ﻋﻘب ﺗر اﺳت .اﮔر
ﻣن ﺑﮫ درﺧت ﻣﯽﻧﮕرم و آن را ﻣﯽﺑﯾﻧم ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﺗﻧﮭﺎ آن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از ﭘدﯾد
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ﺷدن ﺗﺻور درﺧت در دﻣﺎغ ﻣن ،ﺧود درﺧت وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت
ﺗﺻور ﻣرﺑوطﮫ را در دﻣﺎغ ﻣن ﻣوﺟب ﺷود...
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﻣﺿﻣون ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎرﮐس.
درک اﯾن ﻧﮑﺗﮫ دﺷوار ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺳﺎنھﺎ
دارای ﭼﮫ اھﻣﯾﺗﯽ اﺳت.
اﮔر درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی و آن ﮔﺎه ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ آن ﺷﻌور
اﻧﺳﺎنھﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ﭘس واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘﺎﯾﮫ و ﻣﺑﻧﺎی ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﮭﻣﺎن
آرﻣﺎن را در دﻣﺎغ و ﺗﺧﯾﻼت اﻧﺳﺎنھﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﻧﮑﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ در ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل
اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﻔﺣص ﻧﻣﺎﺋﯾم .ﺗﻧﮭﺎ آن آرﻣﺎن ﺧوب و ﭘذﯾرﻓﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس
ﺑررﺳﯽ ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑﺎﺷد .ﺗﻣﺎم آن آرﻣﺂنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط
اﻗﺗﺻﺎدی را در ﻧظر ﻧﻣﯽﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل آن ﺗﮑﯾﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﯾﮭوده و ﻧﺎﭘذﯾرﻓﺗﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠﯽ ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ.
اﮔر درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺷﻌور اﻧﺳﺎنھﺎ ،اﺧﻼق و ﻋﺎدات آنھﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى ﺷراﯾط
ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮔردد و اﮔر درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎی ﺑﯾﮭودﮔﯽ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻗﺿﺎﺋﯽ
و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺿﻣون اﻗﺗﺻﺎدی آنھﺎﺳت ،در آن ﺻورت روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻣﯾق ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺳﺎﻋدت ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی آن اﺧﻼق و
ﻋﺎدات ﻣردم و ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﻧﯾز از ُﺑن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
ﻣﺎرﮐس در اﯾن ﺑﺎره ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺑرای ﻣﺷﺎھدهى ارﺗﺑﺎط ﻣوﺟوده ﺑﯾن ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم...و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺗﯾز ھوﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم ﻧﯾﺳت .اﮔر درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺗﻣﺎم
ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﺣﺳوﺳﺎت و ﻏﯾره را از ﺟﮭﺎن اﺣﺳﺎس ﮐﺳب ﻣﯽﮐﻧد...
ﭘس ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﮭﺎن ﭘﯾراﻣون ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺑﻧﺎ ﻧﻣود ﮐﮫ
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در آن اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ھر ﭼﯾز واﻗﻌﺎ ً ﺑﺷری ﻣﻌرﻓت ﺣﺎﺻل ﮐﻧد و
ﻋﺎدت ﮐﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺧواص اﻧﺳﺎﻧﯽ را در ﺧوﯾش ﺑﭘرورد...
اﮔر درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷر از ﻧﻘطﮫى ﻧظر ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آزاد ﻧﯾﺳت،
ﯾﻌﻧﯽ اﮔر آزادی وی ﻧﺗﯾﺟﮫى ﻧﯾروی ﻣﻧﻔﯽ اﺣﺗراز از اﯾن ﯾﺎ از آن
ﭘدﯾده ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫى ﻧﯾروی ﻣﺛﺑت اﺑراز ﺷﺧﺻﯾت واﻗﻌﯽ ﺧوﯾش
اﺳت ،در آن ﺻورت ﻧﺑﺎﯾد ﺟراﺋم اﻓراد را ﮐﯾﻔر داد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺿد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟرم را ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧت ...اﮔر ﺧواص اﻧﺳﺎﻧﯽ زاﺋﯾدهى
ﺷراﯾط ﻣﺣﯾط اﺳت ﭘس ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺷراﯾط ﻣﺣﯾط را اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻧﻣود) .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫی »ﻟودوﯾﮓ ﻓوﯾرﺑﺎخ« ﺗﺣت ﻋﻧوان
»ک.ﻣﺎرﮐس درﺑﺎرهى ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓراﻧﺳوی ﻗرن ھﯾﺟدھم«([ ٣ ].
ﭼﻧﯾن اﺳت دوﻣﯾن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠﯽ از ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ.
*

*

*

آﯾﺎ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ درﺑﺎرهى ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﭼﮫ ﻧظری
دارﻧد؟
اﮔر ﻣﻧﺷﺎء اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ از ھﮕل ﺑود ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت
ازﺑﺳط و ﮔﺳﺗرش ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓوﯾرﺑﺎخ .آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣطﻠب ﺧوب واﻗﻔﻧد و
ﻣﯽﮐوﺷﻧد از ﻧﻘﺎﺋص ھﮕل و ﻓوﯾرﺑﺎخ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس را ﺳﯾﺎه ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ در ﻣورد ھﮕل و اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﺗذﮐر
ﺷدﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺗردﺳﺗﯽھﺎی آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺟز ﺟﮭﺎﻟت آﻧﺎن ﭼﯾز دﯾﮕری را اﺛﺑﺎت
ﻧﺧواھد ﮐرد .در ﻣورد ﺣﻣﻼت آنھﺎ ﺑﮫ ﻓوﯾرﺑﺎخ و ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز ھﻣﯾن
ﻣطﻠب را ﺑﺎﯾد ﮔﻔت.
ﻣﺛﻼً آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﺎ ﻏرور ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ »ﻓوﯾرﺑﺎخ ﭘﺎﻧﺗﮫﺋﯾﺳت
ﺑود «...و »اﻧﺳﺎن را ﺧدا ﻣﯽﺷﻣرد) «...رﺟوع ﺷود ﺑﮫ *»ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ﺷﻣﺎرهى ٧
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د .دﻟﻧدی( و »ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﻓوﯾرﺑﺎخ ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎن ﺧوراک اوﺳت «..و ﮔوﯾﺎ از
اﯾن ﺟﺎ ﻣﺎرﮐس ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﮐرده اﺳت:
»ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﮭم ﺗر از ھرﭼﯾز و ﻣﻘدم ﺑر ھرﭼﯾز اﺳت) «...
رﺟوع ﺷود ﺑﮫ *»ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ﺷﻣﺎرهى  .٦ﻣﻘﺎﻟﮫى ش.گ (.
اﻟﺑﺗﮫ اﺣدی در ﭘﺎﻧﺗﮫﺋﯾﺳم ﻓوﯾرﺑﺎخ و ﺧدا ﺷﻣردن او اﻧﺳﺎن را و اﺷﺗﺑﺎھﺎت دﯾﮕرش
از اﯾن ﻗﺑﯾل ﺗردﯾدی ﻧﮑرده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻓوﯾرﺑﺎخ را ﻣﮑﺷوف ﺳﺎﺧﺗﻧد .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ
ﻻزم ﻣﯽﺷﻣرﻧد اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ را ﮐﮫ اﻧﺷﺎء ﺷده ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر »اﻓﺷﺎء ﻧﻣﺎﯾﻧد« .ﭼرا؟
ظﺎھرا ً ﺑرای آن ﮐﮫ ﺑﺎ دﺷﻧﺎم ﺑﮫ ﻓوﯾرﺑﺎخ ﻣﯽﺧواھﻧد ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﺋوری
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس را ﺳﯾﺎه ﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﺑﯽ ﻏرﺿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺿﯾﮫ
ﺑﻧﮕرﯾم ﻣﺳﻠًﻣﺎ ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ در ﻧزد ﻓوﯾرﺑﺎخ و درﮐﻧﺎر اﻓﮑﺎر ﻧﺎدرﺳﺗش اﻓﮑﺎر
درﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﺑوده اﺳت ،ﭼﻧﺎن ﭼﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾز در ﻣورد ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﻣﻧدان
دﯾده ﺷده اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن وﺟود آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ »اﻓﺷﺎﮔری« اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻧد...
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﯽﮔوﺋﯾم ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾن ﺗردﺳﺗﯽھﺎ ﺟز ﺟﮭﺎﻟت ﺧود ﭼﯾز دﯾﮕری
را اﺛﺑﺎت ﻧﺧواھﻧد ﮐرد.
ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت )ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ذﯾﻼً ﺧواھﯾم دﯾد( آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺗﻧﮭﺎ طﺑق ﻣﺳﻣوﻋﺎت ﺧود در ﺻدد ﺑر آﻣدهاﻧد آن
را ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار دھﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ھم ﮔﻔﺗﮫھﺎی آنھﺎ ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ دﯾﮕر ﻣﺗﻧﺎﻗض اﺳت و ﯾﮑﯽ دﯾﮕری را رد ﻣﯽﮐﻧد و ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت اﯾن اﻣر
*»ﻧﻘﺎدان*« ﻣﺎ را ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﺿﺣﮑﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺛﻼً اﮔر ﺑﮫ ﺣرفھﺎی
آﻗﺎی ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ ﮔوش ﻓرا دھﯾم ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس
از ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﻔرت داﺷﺗﮫ و ﮔوﯾﺎ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم آنھﺎ ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﺑوده و
ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت:
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»آن داﻧش ﺑﺎ ﻋظﻣت طﺑﯾﻌت ﺷﻧﺎﺳﺎن ،ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮑﺎﻣل ﺗدرﯾﺟﯽ
و ﺗطور اﻧواع و ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود ﮐﮫ اﻧﮕﻠس آن ﻗدر از آن
ﺑﯾزار اﺳت ...از دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ دوری ﻣﯽﺟﺳﺗﮫ اﺳت ) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
»ﻧوﺑﺎﺗﯽ*« ﺷﻣﺎرهى ٤ﻣﻘﺎﻟﮫى ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ (.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم طﺑﯾﻌﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺻوﯾب ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ و
»ﺑﯾزاری*« اﻧﮕﻠس اﺳت ،ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑوده و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳزاوار ﺗﺻوﯾب
اﺳت و ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﺑوده و ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺳزاوار
ﭘذﯾرﻓﺗن ﻧﯾﺳت.
آﻧﺎرﺷﯾﺳت دﯾﮕری ﻣﯽﮔوﯾد ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت و ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺟﮭت ھم ﺳزاوار رد ﺷدن اﺳت.

»اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎرﮐس ،آﺗﺎوﯾﺳم ھﮕل اﺳت .ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻋﯾﻧﯾت ﻣطﻠق ﻋﻣوﻣﺎ ً و ﺑﺎﻻﺧص ﻣوﻧﯾﺳم اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺎرﮐس
در طﺑﯾﻌت ﻣﺣﺎل و از ﻟﺣﺎظ ﺗﺋوری اﺷﺗﺑﺎه اﺳت ...ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
دوآﻟﯾﺳم ﺑد اﺳﺗﺗﺎر ﺷده و ﺳﺎزﺷﯽ اﺳت ﺑﯾن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و
ﻋﻠم)«...رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ﺷﻣﺎره  ٦ﻣﻘﺎﻟﮫى ش.گ(..
ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾرﻓﺗﻧﯽ اﺳت و ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس
از آن ﺑﯾزار ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ،ﺑرﻋﮑس ﺧودﺷﺎن ھم ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣوﻧﯾﺳت ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را رد ﮐرد.
ﯾﮑﯽ از آﺳﻣﺎن ﻣﯽﮔوﯾد و دﯾﮕری از رﯾﺳﻣﺎن! ﺣﺎل ﺑﯾﺎ و ﺑﻔﮭم ﮐداﻣﺷﺎن
راﺳت ﻣﯽﮔوﯾﻧد :اوﻟﯽ ﯾﺎ دوﻣﯽ! ھﻧوز ﺧودﺷﺎن در ﻣورد ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﻋدم
ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐس ﺣرﻓﺷﺎن را ﯾﮑﯽ ﻧﮑردهاﻧد ،ھﻧوز ﺧودﺷﺎن
ﻧﻔﮭﻣﯾدهاﻧد اﯾن ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ،ھﻧوز ﺧودﺷﺎن ﺳر درﻧﯾﺎوردهاﻧد
ﮐدام ﺑﯾﺷﺗر ﭘذﯾرﻓﺗﻧﯽ اﺳت :ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،و آن وﻗت
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ﮔوش ﻣﺎ را از ﻻف وﮔزاف ﺧود ﮐر ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣﯽﮔوﯾﻧد :ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﺧورد ﮐردهاﻧد!
آری ،آری اﮔر ﺣﺿرات آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ در آﯾﻧده ﻧﯾز ﻧظرﯾﺎت ﯾﮏ دﯾﮕر را ﺑﺎ
ﭼﻧﯾن ﺣرارﺗﯽ ﺧورد ﺳﺎزﻧد ،آن ﮔﺎه ﺟﺎی ﺳﺧﻧﯽ ھم ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ آﯾﻧده ﺑﮫ
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺗﻌﻠق ﺧواھد داﺷت...
ﻧﮑﺗﮫی دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻧدازه ﺧﻧده آور اﺳت آن ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی *»ﺷﮭﯾر*« ،ﺑﺎ ھﻣﮫى اﯾن *»ﺷﮭرت*« ھﻧوز ﺑﺎ ﺟرﯾﺎﻧﺎت
ﮔوﻧﺎﮔون ﻋﻠم آﺷﻧﺎ ﻧﺷدهاﻧد ،و ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻧﻣﯽداﻧﻧد در ﻋﻠم اﻧواع
ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﯾن آنھﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑزرﮔﯽ اﺳت :ﻣﺛﻼً ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫای وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻧﮑر اھﻣﯾت ﺟﻧﺑﮫى ﻣﻌﻧوی و ﺗﺄﺛﯾر آن در ﺟﻧﺑﮫی
ﻣﺎدی اﺳت ،وﻧﯾز ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﺋوری
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎرﮐس اﺳت و ﺑﮫ رواﺑط ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﻌﻧوی و ﻣﺎدی از ﻧظر
ﻋﻠﻣﯽ ﻣﻲﻧﮕرد .وﻟﯽ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ اﯾن دو ﻧوع ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﺎ ھم
ﻣﺧﻠوط ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺣﺗﯽ اﺧﺗﻼف آﺷﮑﺎر ﺑﯾن آن دو را ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﻧد و ﺑﺎ ﻏرور ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﯾﮕوﯾﻧد :ﻣﺎ ﻋﻠم را اﺣﯾﺎء ﻣﯽﮐﻧﯾم!
ﻣﺛﻼً پ .ﮐروﭘوﺗﮑﯾن در آﺛﺎر *»ﻓﻠﺳﻔﯽ« ﺧوﯾش ﺧود ﭘﺳﻧداﻧﮫ اظﮭﺎر ﻣﯽدارد؛
آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑر *»ﻓﻠﺳﻔﮫى ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌﺎﺻر*« ﻣﺗﮑﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺣﺗﯽ
ﮐﻠﻣﮫای ھم ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﯽدھد ﮐﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮐدام *»ﻓﻠﺳﻔﮫى
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ « ﻣﺗﮑﯽ اﺳت؟ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫى ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﯾﺎ ﻓﻠﺳﻔﮫى دﯾﮕری.
ظﺎھرأ وی ﺑراﯾن ﻧﮑﺗﮫ واﻗف ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑﺎﯾن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣوﺟود اﺳت و ﻧﻣﯽﻓﮭﻣد ﮐﮫ ﻣﺧﻠوط ﮐردن اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎ ھم *»اﺣﯾﺎء
ﻋﻠم« ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑروز ﺟﮭل ﻣطﻠق اﺳت )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﮐروﭘوﺗﮑﯾن *»ﻋﻠم و
آﻧﺎرﺷﯾﺳم« و ﻧﯾز *»آﻧﺎرﺷﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮫى آن«(.
درﺑﺎرهی ﺷﺎﮔردان ﮔرﺟﯽ ﮐروﭘوﺗﮑﯾن ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻣطﻠب ﺻﺎدق اﺳت .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد:
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»ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى اﻧﮕﻠس و ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ ،ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت
ﺧدﻣﺗﯽ ﺑزرگ ﮐرده اﺳت زﯾرا وی “..از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎﺷف اﺳﺗﻧﺑﺎط
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ“ اﺳت .آﯾﺎ اﯾن ﻣطﻠب درﺳت اﺳت؟ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺧﯾر ،زﯾرا
ﻣﯽداﻧﯾم ...ﮐﮫ ھﻣﮫى ﻣورﺧﯾن و ﻋﻠﻣﺎء و ﻓﻼﺳﻔﮫﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮔوﯾﺎ
ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺷراﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ و اﻗﻠﯾﻣﯽ و ﻓﻠﮑﯽ و ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ و
ﺑﺷری و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش در ﻣﯽآورد ،ھﻣﮕﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳتاﻧد) « .
رﺟوع ﺷود ﺑﮫ *»ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ﺷﻣﺎرهى.(٢
ﻧﺗﺟﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺑﯾن »ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم« ارﺳطو و ھﻠﺑﺎخ ﯾﺎ ﺑﯾن »ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم« ﻣﺎرﮐس و
ﻣوﻟﮫ ﺷوت ھﯾﭻ اﺧﺗﻼﻓﯽ ﻧﯾﺳت! اﺣﺳﻧت ﺑﮫ اﯾن اﻧﺗﻘﺎد! و آن وﻗت ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣﻌرﻓت آنھﺎ ﺑدﯾن ﭘﺎﯾﮫ اﺳت ﻣدﻋﯽ ﺗﺟدد درﻋﻠماﻧد! ﺑﯾﮭوده ﻧﮕﻔﺗﮫاﻧد» :وای از آن
روزی ﮐﮫ ﭘﺎﻻن دوز ﺧﯾﺎطﯽ ﮐﻧد«!..
و اﻣﺎ ﺑﻌد .آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی »ﺷﮭﯾر« ﻣﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﺷﻧﯾدهاﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐس،
»ﺗﺋوری ﻣﻌده« اﺳت و آن ﮔﺎه ﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎد ﻣذﻣت ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﮐﮫ:
»ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﻓوﯾرﺑﺎخ ،ﻣﺎھﯾت اﻧﺳﺎن ﺧوراک اوﺳت .اﯾن ﻓرﻣول در
ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺗﺄﺛﯾر ﺳﺣرآﺳﺎﺋﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻟذا ﻣﺎرﮐس ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮔرﻓت ﮐﮫ »وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﻣﮭم ﺗر از ھرﭼﯾز و
ﻣﻘدم ﺑر ھر ﭼﯾز اﺳت«...
ﺳﭘس آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻓﯾﻠﺳوف ﻣﺎﺑﺎﻧﮫ ﻣﺎ را ﺗﻌﻠﯾم داده ﻣﯽﮔوﯾﻧد»* :دﻋوی آن ﮐﮫ
ﯾﮕﺎﻧﮫ وﺳﯾﻠﮫى ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾن ھدف )زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( ﺗﻐذﯾﮫ و ﺗوﻟﯾد اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت
دﻋوی ﺧطﺎﺋﯽ اﺳت...اﮔر طﺑق ﻧظر ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﻣﻘدم ﺑر ھرﭼﯾز ﺗﻐذﯾﮫ و وﺿﻊ
اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدهى اﯾدﺋوﻟوژی ﻣﯽﺑود ﭘس ﺑرﺧﯽ از ﭘ ُـرﺧورھﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﻧﺎﺑﻐﮫ ﻣﯽﺷدﻧد« )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ *»ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ﺷﻣﺎرهى ٦ﻣﻘﺎﻟﮫى ش.گ (.
ﺑﺑﯾﻧﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس را رد ﮐرد .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳت از ﯾﮏ طﻔل ﻣﮑﺗﺑﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﯾﺎوهھﺎی ﻣﺑﺗذﻟﯽ ﺷﻧﯾده ﺷود
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و ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﯾﺎوهھﺎی ﻣﺑﺗذل ﺑﺎ طﻧطﻧﮫى ﻓﻠﺳﻔﯽ در ﺻﻔﺣﺎت روزﻧﺎﻣﮫى
»ﻧوﺑﺎﺗﯽ „ ﺗﮑرار ﮔردد ﺗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷﺧص ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر *»ﻧﻘﺎدی« از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
ﻧﺎﺋل آﯾد!
وﻟﯽ ،آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد ﭼﮫ وﻗت و ﮐﺟﺎ ،در ﮐدام ﺳﯾﺎره و ﮐدام ﻣﺎرﮐس ﮔﻔﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ *»ﺗﻐذﯾﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدهى اﯾدﺋوﻟوژی اﺳت؟« ﭼرا از ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت ﻣﺎرﮐس ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد
اظﮭﺎرات ﺧود ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﮐﻠﻣﮫای ﻧﻘل ﻧﮑردهاﯾد؟ درﺳت اﺳت ،ﻣﺎرﮐس
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدی اﻓراد ﺗﻌﯾﺑن ﮐﻧﻧدهى ﺷﻌور و اﯾدﺋوﻟوژی آﻧﺎن اﺳت
وﻟﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻐذﯾﮫ و وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﮑﯽ اﺳت؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ﭘدﯾدهى ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮏ و از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺛﻼً ﺗﻐذﯾﮫ ،از ﺑﯾﺦ و ﺑن ﺑﺎ
ﭘدﯾدهى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺛﻼً وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدی اﻓراد از آن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت ،ﺗﻔﺎوت دارد؟
ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺧﻠوط ﮐردن اﯾن دو ﭘدﯾدهى ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﯾﮏ طﻔل ﻣﮑﺗﺑﯽ ﻗﺎﺑل
ﺑﺧﺷش ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﭼﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ »ﺧورد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ« و
»اﺣﯾﺎء ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻋﻠم*« اﺷﺗﺑﺎه طﻔل ﻣﮑﺗﺑﯽ را ﭼﻧﯾن ﻓﺎرغاﻟﺑﺎل ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
واﻧﮕﮭﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدهى اﯾدﺋوﻟوژی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷد؟
ﺑﯾﺎﺋﯾد ﮐﻣﯽ در ﮐﻼم ﺧود ﺗﺄﻣل ورزﯾد؛ ﺗﻐذﯾﮫ و ﺷﮑل ﺗﻐذﯾﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽﮐﻧد،
درﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﻣردم ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧوردﻧد و ﻣﯽﺟوﯾدﻧد و ﻏذا را ھﺿم ﻣﯽﮐردﻧد
و ﺣﺎل آن ﮐﮫ اﯾدﺋوﻟوژی داﺋﻣﺎ ً در ﺗﻐﯾﯾر اﺳت .اﯾدﺋوﻟوژی ﻋﮭد ﻋﺗﯾق ،ﻓﺋوداﻟﯽ،
ﺑورژوازی ،ﭘروﻟﺗﺎری ـ ﭼﻧﯾن اﺳت اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون اﯾدﺋوﻟوژی .آﯾﺎ ﻣﻌﻘول اﺳت
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽﮐﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدهی ﭼﯾزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺗﻐﯾﯾر اﺳت؟
اداﻣﮫ دھﯾم .ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐس „ھﻣﺎن ﻣﮑﺗب ﻣوازات
اﺳت «...و ﻧﯾز» :ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،دوآﻟﯾﺳم ﺑد اﺳﺗﺗﺎر ﺷده و ﺳﺎزﺷﯽ اﺳت
ﺑﯾن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ﻋﻠم» ،«...ﻣﺎرﮐس از آن ﺟﺎ ﮔرﻓﺗﺎر دوآﻟﯾﺳم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی را ﻣﺎدی و اﻣﯾﺎل و ارادهى ﺑﺷری را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ وھم و ﭘﻧدار
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ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻣوﺟود اﺳت دارای اھﻣﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
»ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ﺷﻣﺎرهى  ٦ﻣﻘﺎﻟﮫى ش.گ (.
ﻧﺧﺳت آن ﮐﮫ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎرﮐس ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن وﺟﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺗب
اﺑﻠﮭﺎﻧﮫی ﻣوازات ﻧدارد .از ﻧﻘطﮫ ﻧظر اﯾن ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺟﻧﺑﮫى ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﺿﻣون،
ﻧﺎﮔزﯾر ﺑر ﺟﻧﺑﮫى ﻣﻌﻧوی ﯾﺎ ﺷﮑل ﺳﺑﻘت دارد و اﻣﺎ ﻣﮑﺗب ﻣوازات اﯾن ﻧظر را
رد ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻗﺎطﻊ ﻣﯾﮕوﯾد ،ﻧﮫ ﺟﻧﺑﮫی ﻣﺎدی و ﻧﮫ ﻣﻌﻧوی ھﯾﭻ ﮐدام ﺑر
دﯾﮕری ﺳﺑﻘت ﻧدارﻧد و ھر دو آنھﺎ ﺑﺎ ھم و ﺑﮫ ﻣوازات ھم رﺷد ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد.
ﺛﺎﻧﯾًﺎ ،ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ھم »ﻣﺎرﮐس ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی را ﻣﺎدی و اﻣﯾﺎل و
ارادهى ﺑﺷری را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ وھم و ﭘﻧدار ﮐﮫ دارای اھﻣﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد „.
آﯾﺎ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﺧن آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس دوآﻟﯾﺳت اﺳت؟ ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم
دوآﻟﯾﺳت ﺟﻧﺑﮫى ﻣﻌﻧوی و ﺟﻧﺑﮫى ﻣﺎدی را دو اﺻل ﻣﺗﻘﺎﺑل داﻧﺳﺗﮫ و ﺑرای آن
اھﻣﯾت ﻣﺳﺎوی ﻗﺎﺋل اﺳت .وﻟﯽ اﮔر ﺑﮫ ﻗول ﺷﻣﺎ ﻣﺎرﮐس ﺟﻧﺑﮫى ﻣﺎدی را ﺑﺎﻻﺗر
ﺷﻣرده و ﺑرﻋﮑس ﺟﻧﺑﮫى ﻣﻌﻧوی را »ﭘﻧدار« ﻣﯽداﻧد و ﺑرای آن اھﻣﯾﺗﯽ ﻗﺎﺋل
ﻧﯾﺳت .ﭘس آﻗﺎﯾﺎن »اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧﻧدﮔﺎن« ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾم دو آﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐس را از ﮐﺟﺎ
آورده اﯾد؟ .
ﺛﺎﻟﺛ ًﺎ ،ﭼﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾن ﻣوﻧﯾﺳم ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و دوآﻟﯾﺳم ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ھر ﮐودﮐﯽ ﻣﯽداﻧد ﻣوﻧﯾﺳم ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﭘرﻧﺳﯾپ واﺣد ﯾﻌﻧﯽ طﺑﯾﻌت ﯾﺎ
ھﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ دارای ﺷﮑل ﻣﺎدی و ﺷﮑل ﻣﻌﻧوی اﺳت و ﺣﺎل آن ﮐﮫ دوآﻟﯾﺳم
ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﭘرﻧﺳﯾپ دوﮔﺎﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﻧﺳﯾپ ﻣﺎدی و ﭘرﻧﺳﯾپ ﻣﻌﻧوی اﺳت ﮐﮫ طﺑق
ﻣﮑﺗب دوآﻟﯾﺳم ﻧﺎﺳﺦ ﯾﮏ دﯾﮕرﻧد؟
راﺑﻌﺎ ً ،ﮐﯽ ﻣﺎرﮐس »اﻣﯾﺎل و ارادهى ﺑﺷری را وھم و ﭘﻧدار اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﺳت«؟
درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس »اﻣﯾﺎل و ارادهى ﺑﺷری« را از طرﯾق ﺗﮑﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﯾﺎل ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﻧﺷﯾن ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣوال
اﻗﺗﺻﺎدی وﻓق ﻧﻣﯽداده آنھﺎ را ﭘﻧدار ﺑﺎف ﺧواﻧده اﺳت .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﺧن

36
آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﻣﺎرﮐس اﻣﯾﺎل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﭘﻧدار آﻣﯾز اﺳت؟ آﯾﺎ
اﯾن ﻣوﺿوع ھم اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دارد؟ ﻣﮕر ﺷﻣﺎ اﯾن ﮐﻼم ﻣﺎرﮐس را
ﻧﺧواﻧدهاﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺑﺷرﯾت ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻓﻘط وظﺎﺋﻔﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل ﺧوﯾش ﻗرار ﻣﯽدھد
ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣل آنھﺎﺳت« )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﭘﯾش ﮔﻔﺗﺎر »درﺑﺎرهى اﻧﺗﻘﺎد
از ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد«(.
ﯾﻌﻧﯽ آن ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﺷر ﻣﻘﺎﺻد ﭘﻧدار آﻣﯾز را دﻧﺑﺎل ﻧﻣﯽﮐﻧد .واﺿﺢ اﺳت
ﮐﮫ »ﻧﻘﺎد« ﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﻣﯽﻓﮭﻣد ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد و ﯾﺎ ﻋﺎﻣدًا ﺣﻘﺎﯾق را ﺗﺣرﯾف ﻣﯽﮐﻧد.
ﺧﺎﻣﺳﺎ ً ،ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس
»اﻣﯾﺎل و ارادهی ﺑﺷری دارای اھﻣﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت«؟ .ﭼرا ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽدھﯾد ﮐﮫ آنھﺎ
ﮐﺟﺎ در اﯾن ﺑﺎب ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫاﻧد؟ ﻣﮕر ﻣﺎرﮐس در ﮐﺗﺎب »ھﺟدھم ﺑروﻣر ﻟوﺋﯽ
ﺑﻧﺎﭘﺎرت« و ﮐﺗﺎب »ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﻓراﻧﺳﮫ«» ،ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ در ﻓراﻧﺳﮫ«
و از اﯾن ﻗﺑﯾل آﺛﺎر دﯾﮕر ﺧود از اھﻣﯾت »اﻣﯾﺎل و اراده« ﺳﺧن ﻧﻣﯽﮔوﯾد؟ اﮔر
ﻣﺎرﮐس ﺑرای »اﻣﯾﺎل و اراده« اھﻣﯾﺗﯽ ﻗﺎﺋل ﻧﺑود ﭘس ﭼرا ﻣﯽﮐوﺷﯾد „»اراده و
اﻣﯾﺎل« ﭘروﻟﺗرھﺎ را ﺑﺎ روح ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘرورش دھد و ﭼرا ﺑﯾن آنھﺎ ﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ
ﻣﯽﭘرداﺧت؟ از طرف دﯾﮕر ﻣﮕر اﻧﮕﻠس در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌروف ﺧود ﮐﮫ ﺑﯾن
ﺳﻧوات  ١٨٩١ـ  ١٨٩٤ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده درﺑﺎرهى »اھﻣﯾت اﻣﯾﺎل و اراده« ﺳﺧن
ﻧﻣﯾﮕوﯾد؟ .راﺳت اﺳت ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهی ﻣﺎرﮐس »اﻣﯾﺎل و اراده«ی اﻧﺳﺎنھﺎ ﻣﺿﻣون
ﺧود را از وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺳب ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﻼم آن اﺳت ﮐﮫ
ﺧود آنھﺎ در ﺗﮑﺎﻣل ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺄﺛﯾری ﻧدارﻧد؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ
ﻧظرﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎدﮔﯽ را آن ﻗدر ﺑﮫ دﺷواری درک ﻣﯽﮐﻧﻧد؟
ﯾﮏ »اﺗﮭﺎم « دﯾﮕر ﺣﺿرات آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ:
»„ﺗﺻور ﺷﮑل ﺑدون ﻣﺿﻣون ﻣﺣﺎل اﺳت“ ...ﻟذا ﻧﻣﯽﺗوان
ﮔﻔت „ ﺷﮑل در دﻧﺑﺎل ﻣﺿﻣون اﺳت“ ) از ﻣﺿﻣون ﻋﻘب ﻣﯽﻣﺎﻧد.
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ک (.آنھﺎ „ ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد „ ...در ﺧﻼف اﯾن ﺻورت ﻣوﻧﯾﺳم
ﺑﺎطل اﺳت« )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻧوﺑﺎﺗﯽ« ﺷﻣﺎرهى ١ش.ک(.
ﺑﺎز ھم »داﻧﺷﻣﻧد« ﻣﺎ َﮐَﻣﮑﯽ ﺳر رﺷﺗﮫ را ﮔم ﮐرده اﺳت .اﯾن ﮐﮫ ﻣﺿﻣون ﺑدون
ﺷﮑل ﻣﺣﺎل اﺳت ﺣرف ﺻﺣﯾﺣﯽ اﺳت .وﻟﯽ اﯾن ﻧﯾز ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺷﮑل
ﻣوﺟود ﺑﺎ ﻣﺿﻣون ﻣوﺟود ھﯾﭻ ﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻘت ﻧدارد .اوﻟﯽ از دوﻣﯽ ﻋﻘب
ﻣﯽﻣﺎﻧد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺿﻣون ﻧوﯾن ﺗﺎ ﺣدودی ﺷﮑل ﮐﮭﻧﮫ را در ﺑر دارد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑﯾن ﺷﮑل ﮐﮭﻧﮫ و ﻣﺿﻣون ﻧوﯾن ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻧزاﻋﯽ ﻣوﺟود اﺳت .ﺑر ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھم
ھﺳت ﮐﮫ اﻧﻘﻼب واﻗﻊ ﻣﯽﺷود و ﺿﻣﻧًﺎ روح اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺎرﮐس ھم در
اﯾن اﺳت .وﻟﯽ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی »ﺷﮭﯾر« اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را درک ﻧﮑردهاﻧد و ﺑدﯾﮭﯽ
اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻗﺻور از ﺧود آنھﺎﺳت ﻧﮫ از ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﻧظرﯾﺎت آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ درﺑﺎرهى ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎرﮐس و
اﻧﮕﻠس ،اﮔر اﺻوﻻًﺑﺗوان آنھﺎ را ﻧظرﯾﺎت ﻧﺎﻣﯾد.

٣
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗﺎری
ﻣﺎ اﮐﻧون ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﺗﺋورﯾﮏ ﻣﺎرﮐس آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﯾم :ﺑﺎ اﺳﻠوب او و ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗﺋوری او
آﺷﻧﺎ ﺷدهاﯾم.
آﯾﺎ ﻣﺎ از اﯾن ﺗﻌﺎﻟﯾم ﭼﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮕﯾرﯾم؟ آﯾﺎ ﺑﯾن ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ و
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﭼﮫ راﺑطﮫﯾﯽ ﻣوﺟود اﺳت؟
اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﺗﻧﮭﺎ طﺑﻘﮫﯾﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎ آﺧر ﻣﺗرﻗﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ
طﺑﻘﮫﯾﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﯾوغ ﺑردﮔﯽ را در ھم ﺷﮑﻧﻧد ﮐﮫ ھر روز در ﺣﺎل رﺷد اﺳت و
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داﺋﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﯽرود و ﺑﺎ روش ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر در راه آﯾﻧدهى ﺑﮭﺗر ﭘﯾﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧد
ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﯾﮕﺎﻧﮫ طﺑﻘﮫﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ رﺷد ﻣﯽﯾﺎﺑد و داﺋﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﯽرود و در
راه آﯾﻧده ﭘﯾﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺷﮭر و ده اﺳت .ﻟذا ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧدﻣﺗﮕزار
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑﮫ او اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﯾم.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫى ﻋﻣﻠﯽ از ﺗﻌﺎﻟﯾم ﺗﺋورﯾﮏ ﻣﺎرﮐس.
وﻟﯽ ﺧدﻣت دارﯾم ﺗﺎ ﺧدﻣت .ﺑرﻧﺷﺗﯾن ﻧﯾز ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ ﻓراﻣوش
ﮐردن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﻧدرز ﻣﻲدھد ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ »ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧد« .ﮐروﭘوﺗﮑﯾن ھم
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم« ﮐﻣونھﺎی ﭘراﮐﻧده و ﻓﺎﻗد ﭘﺎﯾﮫى وﺳﯾﻊ
ﺻﻧﻌﺗﯽ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ »ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧد« .و ﻧﯾز ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس،
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫى وﺳﯾﻊ
ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑزرگ ﻣﻌﺎﺻر دﻋوت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧد.
ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد ﺗﺎ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳود ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﺷود؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﺧدﻣت ﮐﻧﯾم؟
ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ آرﻣﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﺧدﻣت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﺗﺑﺎﯾن ﻧداﺷﺗﮫ و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺧواﺳتھﺎی اﯾن
ﺗﮑﺎﻣل ﻣطﺎﺑق ﺑﺎﺷد .ﺗﮑﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد
ﻣﻌﺎﺻر ﺟﻧﺑﮫى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد و ﺟﻧﺑﮫى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﻣوﺟودهی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری از ﺑﯾﺦ و ﺑن ﻣﻧﺎﻓﺎت دارد ،ﻟذا وظﯾﻔﮫى اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ
ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ واژﮔون ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﺧن آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﺑرﻧﺷﺗﯾن ﮐﮫ ﻓراﻣوش
ﮐردن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را اﻧدرز ﻣﯽدھد از رﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺧواﺳتھﺎی ﺗﮑﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﻧﺎﻓﺎت داﺷﺗﮫ و ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ زﯾﺎﻧﺑﺧش ﺧواھد ﺑود.
و ﻧﯾز ﺗﮑﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﻌﺎﺻر ھر
روز ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد و در ﺣدود ﺷﮭرھﺎ و اﯾﺎﻻت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ،ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد و
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داﺋﻣﺎ ً اﯾن ﺣدود را در ھم ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺳراﺳر اراﺿﯽ ﮐﺷور را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد و
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳﻌﮫى ﺗوﻟﯾد را ﺣﺳن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐﻧﯾم و ﭘﺎﯾﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
آﯾﻧده را ﺷﮭرھﺎ و ﮐﻣونھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻧداﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ اراﺿﯽ ﮐﺎﻣل و ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺎﭘذﯾر
ﮐﺷور را ﮐﮫ در آﯾﻧده اﻟﺑﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺳﻌﮫ ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت ،ﭘﺎﯾﮫى آن
ﺑﺷﻣﺎرﯾم و اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﮐروﭘوﺗﮑﯾن ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم آﯾﻧده را در
ﭼﮭﺎر ﭼوب ﺷﮭرھﺎ و ﮐﻣوﻧﮭﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﺣدود ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗوﺳﻌﮫى
ﭘر داﻣﻧﮫی ﺗوﻟﯾد ﻣﻧﺎﻓﺎت داﺷﺗﮫ و ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ زﯾﺎﻧﺑﺧش ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺑﺎرزه در راه زﻧدﮔﯽ وﺳﯾﻊ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫى ھدف اﺳﺎﺳﯽ؛ اﯾن اﺳت
ﺷﯾوهى ﺧدﻣت ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ.
ﭼﻧﯾن اﺳت دوﻣﯾن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠﯽ از آﻣوزش ﺗﺋورﯾﮏ ﻣﺎرﮐس.
روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ از ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
اﺳت.
و اﻣﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﭼﯾﺳت؟
ﻧظﺎم ﮐﻧوﻧﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳت .ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﺧن آن اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دو
اردوﮔﺎه ﻣﺗﺿﺎد ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت :اردوﮔﺎه ﻣﺷت ﻧﺎﭼﯾزی ﺳرﻣﺎﯾﮫدار و اردوﮔﺎه
اﮐﺛرﯾت ﯾﻌﻧﯽ ﭘروﻟﺗرھﺎ .ﭘروﻟﺗرھﺎ ﺷب و روز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﻣﺎﮐﺎن
ﺗﮭﯾدﺳتاﻧد.
ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﻏﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .و اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از
آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗرھﺎ ﮔوﯾﺎ ﻋﻘل ﮐﺎﻓﯽ ﻧدارﻧد و ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻧﺎﺑﻐﮫاﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﺷﯽ
از آن اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻣﯾوهى ﮐﺎر ﭘروﻟﺗرھﺎ را ﻣﯽﭼﯾﻧﻧد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ آن اﺳت
ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﭘروﻟﺗرھﺎ را اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﭼرا ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻣﯾوهى ﮐﺎر ﭘروﻟﺗرھﺎ را ﻣﯽﭼﯾﻧﻧد ﻧﮫ ﺧود ﭘروﻟﺗرھﺎ را؟ ﭼرا
ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﭘروﻟﺗرھﺎ را اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻧﮫ ﭘروﻟﺗرھﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران را؟
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زﯾرا ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻﺋﯽ اﺳت .در اﯾن ﻧظﺎم ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﺷﮑل ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد و ھﻣﮫ ﺟﺎ اﺻل ﺧرﯾد و ﻓروش ﺣﮑﻣرواﺳت .در اﯾن
ﻧظﺎم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺷﯾﺎء ﻣورد ﻣﺻرف و ﺧوارﺑﺎر ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﻧﯾروی ﮐﺎر اﻧﺳﺎنھﺎ،
ﺧون و وﺟدان آنھﺎ را ﻧﯾز ﻣﯽﺗوان ﺧرﯾد .ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﺑدﯾن ﻧﮑﺗﮫ واﻗفاﻧد و
ﻧﯾروی ﮐﺎر ﮐﺎرﮔران را ﺧرﯾده ،آنھﺎ را اﺟﯾر ﻣﯽﺳﺎزﻧد .ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﺧن آن
اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﺻﺎﺣب ﻧﯾروی ﮐﺎر اﺑﺗﯾﺎﻋﯽ ﺧود ﻣﯽﮔردﻧد .وﻟﯽ ﭘروﻟﺗرھﺎ
ھرﮔوﻧﮫ ﺣﻘﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده از دﺳت ﻣﻲدھﻧد ﯾﻌﻧﯽ آن
ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى اﯾن ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود دﯾﮕر ﺑﮫ ﭘروﻟﺗرھﺎ
ﻣﺗﻌﻠق ﻧﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ از آن ﺳرﻣﺎﯾﮫداران اﺳت و ﺑﮫ ﺟﯾب آنھﺎ ﻣﻲرود .ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻧﯾروی ﮐﺎری ﮐﮫ ﻓروﺧﺗﮫاﯾد ھر روز ﮐﺎﻻھﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺻد روﺑل ﺗوﻟﯾد
ﮐﻧد وﻟﯽ اﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻧدارد ،اﯾن ﻓﻘط ﺑﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻣرﺑوط اﺳت و ﺑﮫ آنھﺎ ﺗﻌﻠق دارد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﻘط ﻣزد روزاﻧﮫى
ﺧود را درﯾﺎﻓت دارﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ،اﻟﺑﺗﮫ ،ﺑﺎ ﺻرﻓﮫ ﺟوﺋﯽ اﻋﺎﺷﮫ
ﮐﻧﯾد ،ﺑرای ارﺿﺎء ﻣﺻﺎرف ﺿروری ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد .ﺧﻼﺻﮫ آن ﮐﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻧﯾروی ﮐﺎر ﭘروﻟﺗرھﺎ را ﻣﯽﺧرﻧد و ﭘروﻟﺗرھﺎ را اﺟﯾر ﻣﯽﺳﺎزﻧد و
درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﺛﻣرات ﮐﺎر ﭘروﻟﺗرھﺎ را ﺑﮫ دﺳت
ﻣﯽآورﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﭘروﻟﺗرھﺎ را اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﻧﮫ ﭘروﻟﺗرھﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران را.
و اﻣﺎ ﭼرا ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻧﯾروی ﮐﺎر ﭘروﻟﺗرھﺎ را ﻣﯽﺧرﻧد؟ ﭼرا ﭘروﻟﺗرھﺎ اﺟﯾر
ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻣﯽﺷوﻧد ﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران اﺟﯾر ﭘروﻟﺗرھﺎ؟
زﯾرا ﭘﺎﯾﮫى اﺻﻠﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑر اﺑزار و وﺳﺎﺋل
ﺗوﻟﯾد اﺳت .زﯾرا ﻓﺎﺑرﯾﮏھﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ،زﻣﯾن و ذﺧﺎﺋر دروﻧﯽ آن ،ﺟﻧﮕل و راه
آھن ،ﻣﺎﺷﯾن و دﯾﮕر وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﮔروه ﮐوﭼﮑﯽ از
ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .زﯾرا ھﻣﮫ ﭼﯾز ﭘروﻟﺗرھﺎ ﺑﮫ ﻏﺎرت رﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ،ﭘروﻟﺗرھﺎ را اﺟﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻓﺎﺑرﯾﮏھﺎ و
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ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧدازﻧد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت اﺑزار و وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
آﻧﺎن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﻔﻌﯽ ﻧﻣﯽداد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗرھﺎ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧود
را ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻣﯽﻓروﺷﻧد ،و اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽﮐردﻧد از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﯽﻣردﻧد.
ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ ﺻف ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را روﺷن ﻣﯽﺳﺎزد .اوﻻً ﺑﺧودی
ﺧودی ﻣﻔﮭوم اﺳت ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭼﯾز واﺣد و ﻣﺗﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﻧﺣو ﮐﺎﻣﻼً ﭘراﮐﻧدهای در ﺑﻧﮕﺎهھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران
ﮔوﻧﺎﮔون اﻧﺟﺎم ﻣﯽﭘذﯾرد .ﺛﺎﻧﯾﺎ ً روﺷن اﺳت ﮐﮫ ھدف ﻣﺳﺗﻘﯾم اﯾن ﺗوﻟﯾد ﭘراﮐﻧده،
ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﻣردم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ ﺑرای ﻓروش اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋواﯾد
ﺳرﻣﺎﯾﮫداران اﻓزوده ﺷود .وﻟﯽ از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ھر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﮐوﺷد ﺗﺎ ﺑر
ﻋواﺋد ﺧود ﺑﯾﺎﻓزاﯾد ﻟذا ھر ﮐدام از آنھﺎ ﺳﻌﯽ دارﻧد ﮐﺎﻻی ﺑﯾﺷﺗری ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧد و
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎزار ﺳرﯾﻌﺎ ً اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺑﮭﺎی ﮐﺎﻻھﺎ ﺗﻧزل ﻣﯽﯾﺎﺑد و ﺑﺣران
ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣﯽرﺳد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺣران و ﺑﯾﮑﺎری و وﻗﻔﮫى ﺗوﻟﯾد و ھرج وﻣرج ﺗوﻟﯾد و ﻧظﺎﺋر آن
ﻧﺗﯾﺟﮫى ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻋدم ﺗﺷﮑل ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﻧوﻧﯽ اﺳت.
و اﮔر اﯾن ﻧظﺎم ﻏﯾر ﻣﺗﺷﮑل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺎﮐﻧون ﻣﺿﻣﺣل ﻧﺷده و ھﻧوز در
ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻼت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺣﮑم اﯾﺳﺗﺎده اﺳت ،ﻋﻠتاش ﻣﻘدم ﺑر ھر ﭼﯾز ،آن اﺳت
ﮐﮫ دوﻟت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و ﺣﮑوﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری از آن دﻓﺎع ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﻧوﻧﯽ.
***
ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫى آﯾﻧده ﺑر ﻣﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕری ﺑﻧﺎ ﺧواھد ﺷد.
ﺟﺎﻣﻌﮫى آﯾﻧده ــ ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﺧن ﻣﻘدم ﺑر ھر
ﭼﯾز آن اﺳت ﮐﮫ در آن ﺟﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﺧواھد ﺑود .ﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداران و ﻧﮫ
ﭘروﻟﺗرھﺎ ،و ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﯾز ﻧﺧواھد ﺑود در آن ﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﻟﯾد ﺧﻠق ﮔﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ
ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ طور دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد.
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ﺟﺎﻣﻌﮫی آﯾﻧده ــ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﺧن در ﻋﯾن ﺣﺎل آﻧﺳت
ﮐﮫ در آن ﺟﺎ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻﺋﯽ و ﺧرﯾد و ﻓروش ،ھﻣراه اﺳﺗﺛﻣﺎر از ﻣﯾﺎن ﺧواھد رﻓت
و ﻟذا ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧدهی ﻧﯾروی ﮐﺎرﮔری و اﺟﯾر ﮐﻧﻧده و اﺟﯾر
ﺷوﻧده ﻧﺧواھد ﺑود .در آن ﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺧﻠق ﮐﻧﻧدﮔن آزاد وﺟود ﺧواھﻧد داﺷت.
ﺟﺎﻣﻌﮫى آﯾﻧده ــ ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﺧن آن
اﺳت ﮐﮫ در آن ﺟﺎ ھر ﻧوع ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑر اﺑزار و وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد ھﻣراه
ﮐﺎر ﻣزدوری ﻣﺣو ﺧواھد ﺷد و در آن ﻧﮫ ﭘروﻟﺗرھﺎی ﻣﺳﺗﻣﻧد ﺧواھﻧد ﺑود و ﻧﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداران دوﻟﺗﻣﻧد .در آن ﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺧﻠق ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫى
اراﺿﯽ و ذﺧﺎﺋر دروﻧﯽ آن و ھﻣﮫى ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ و ﮐﻠﯾﮫى ﻓﺎﺑرﯾﮏھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ و
راه آھنھﺎ و ﻏﯾره را ﺑﮫ طور دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ در ﯾد ﺗﺻﺎﺣب ﺧود دارﻧد.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾد ھدف ﻋﻣدهى ﺗوﻟﯾد آﯾﻧده ،ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ ﺑرای ﻓروش ﮐﮫ ھدف آن اﻓزاﯾش ﺳود ﺳرﻣﺎﯾﮫداران
اﺳت .در اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻﺋﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﮐﺳب ﺳود و ﻏﯾره
ﻧﺧواھد ﺑود.
وﻧﯾز روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد آﯾﻧده ،ﺑﮫ ﺷﯾوهى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﺷﮑل و ﺗوﻟﯾدی
دارای رﺷد ﻋﺎﻟﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورده و
درﺳت ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺟﺎ ﺟﺎﺋﯽ
ﺑرای ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﺗوﻟﯾد و رﻗﺎﺑت و ﺑﺣران و ﺑﯾﮑﺎری ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد.
آن ﺟﺎ ﮐﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،آن ﺟﺎ ﮐﮫ دوﻟﺗﻣﻧدان و ﻣﺳﺗﻣﻧداﻧﯽ وﺟود
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،دوﻟت ﻧﯾز ﻟزوﻣﯽ ﻧﺧواھد داﺷت و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽﯾﯽ ﻧﯾز ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺳﺗﻣﻧدان ﺟﻔﺎ راﻧده و از دوﻟﺗﻣﻧدان دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧد ﺿروری ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
در ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ﺣﺗﯽ در ﺳﺎل  ١٨٤٦ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
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»طﺑﻘﮫى ﮐﺎرﮔر ،در ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫى ﮐﮭن ﺑورژوازی
آن ﭼﻧﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ طﺑﻘﺎت و ﺗﻧﺎﻗض ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت
را ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد؛ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ وﺟود
ﻧﺧواھد داﺷت) «...رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻓﻘر ﻓﻠﺳﻔﮫ«(.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت اﻧﮕﻠس در ﺳﺎل  ١٨٨٤ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
»ﺑﻧﺎﺑراﯾن دوﻟت از ازل وﺟود ﻧداﺷت .ﺟواﻣﻌﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧود را
ﺑدون آن ﭘﯾش ﻣﯽﺑردﻧد و از دوﻟت و ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ﺗﺻوری ﻧداﺷﺗﻧد.
در ﻣرﺣﻠﮫى ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺗﮑﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی ،ﮐﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
طﺑﻘﺎت ﻣرﺑوط ﺑود ،وﺟود دوﻟت  ...ﺿروری ﺷد .اﮐﻧون ﻣﺎ ﺑﺎ
ﮔﺎمھﺎﺋﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ آن ﭼﻧﺎن ﻣرﺣﻠﮫای از ﺗﮑﺎﻣل ﺗوﻟﯾد ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷوﯾم
ﮐﮫ در آن وﺟود اﯾن طﺑﻘﺎت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺿرورت ﺧود را از دﺳت داده،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗوﻟﯾد ﻣﺑدل ﻣﯽﺷود .طﺑﻘﺎت ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺎﮔزﯾری ﮐﮫ
در ﮔذﺷﺗﮫ ﭘدﯾد ﺷدﻧد ،ﻧﺎﭘدﯾد ﺧواھﻧد ﺷد .و ﺑﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن طﺑﻘﺎت ،دوﻟت
ﻧﯾز ﻧﺎﮔزﯾر ﻧﺎﭘدﯾد ﺧواھد ﮔردﯾد .ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد را ﺑر اﺳﺎس
اﺷﺗراک آزاد و ﻣﺗﺳﺎوی ﻣوﻟدﯾن ﺑﮫ ﺷﯾوهى ﻧوﯾن ﺗﻧظﯾم ﺧواھد ﮐرد.
ﺗﻣﺎم ﻣﺎﺷﯾن دوﻟﺗﯽ را ﺑﮫ آن ﺟﺎﺋﯽ ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺟﺎی
واﻗﻌﯽ آن اﺳت؛ ﺑﮫ ﻣوزهى آﺛﺎر ﻋﺗﯾق در ﮐﻧﺎر دوک ﻧﺦ رﯾﺳﯽ و ﺗﺑر
ﻣﻔرﻏﯽ) « .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﻧﺷﺎء ﺧﺎﻧواده ،ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و
دوﻟت«( .
در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﺧودی ﺧودی ﻣﻔﮭوم اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرای
ادارهی ﮐﺎرھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺟﻧب دﻓﺎﺗر ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ در آن اطﻼﻋﺎت ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ
ﻣﺗﻣرﮐز ﺧواھد ﺷد ،ﯾﮏ دﻓﺗر ﻣرﮐزی آﻣﺎر ﻟزوم ﺧواھد داﺷت ﺗﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ
درﺑﺎرهى ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﺗﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧد و آن ﮔﺎه ﮐﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را
ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﺧﺎﻟﻘﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣﺎﯾد و ھم ﭼﻧﯾن ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻧﻔراﻧسھﺎ و ﺑﮫ وﯾژه
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ﮐﻧﮕرهھﺎﺋﯽ ﻻزم ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ اﺟراء ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت آنھﺎ ﺗﺎ ﮐﻧﮕرهى ﺑﻌدی ﺑرای
رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﻗﻠﯾت ﻣﺎﻧدهاﻧد ﺑﯽ ﭼون وﭼرا ﺣﺗﻣﯽ ﺧواھد ﺑود.
و ﺑﺎﻻﺧره واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﯾﻧده ﮐﺎر آزاد و رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد
ﻣوﺟﺑﺎت رﻓﻊ ﮐﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎ را ﺑر اﺳﺎس رﻓﺎﻗت ﻓراھم ﺳﺎزد .ﻣﻌﻧﯽ اﯾن
ﺳﺧن آن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺟﺎﻣﻌﮫى آﯾﻧده از ھر ﯾﮏ ﻋﺿو ﺧود درﺳت ﺑﮫ ھﻣﺎن
اﻧدازه ﮐﺎر ﺑطﻠﺑد ﮐﮫ از ﻋﮭدهی آن ﻋﺿو ﺑر ﻣﯽآﯾد ،ﺑﮫ ﻧوﺑﮫى ﺧود ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھر
ﮐس ھم ﺑﮫ اﻧدازهى ﻧﯾﺎزﻣﻧدی وی ﻣﺣﺻول ﺗﺣوﯾل دھد .از ھرﮐس طﺑق
اﺳﺗﻌدادش و ﺑﮫ ھر ﮐس طﺑق ﻧﯾﺎزش! ــ روی ﭼﻧﯾن ﭘﺎﯾﮫای اﺳت ﮐﮫ ﻧظﺎم ﺟﻣﻌﯽ
آﯾﻧده ﺑﺎﯾد اﯾﺟﺎد ﮔردد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ،در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرﺣﻠﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﯾﻌﻧﯽ
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﻋﻧﺎﺻری ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻋﺎدت ﻧﮑردهاﻧد ،ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﻧوﯾن ﺧو
ﻣﻲﮔﯾرﻧد و ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﻧﯾز ﺑﮫ ﺣد ﮐﺎﻓﯽ رﺷد ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و ھﻧوز ﮐﺎر »ﺳﯾﺎه« و
»ﺳﻔﯾد« وﺟود ﺧواھد داﺷت؛ ﺑدون ﺗردﯾد اﺟرای اﺻل »ﺑﮫ ھر ﮐس طﺑق
ﻧﯾﺎزش« ﺑﺳﯽ دﺷوار ﺧواھد ﺑود و ﻟذا ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺟﺑور ﺧواھد ﺷد ﻣوﻗﺗﺎ ً راه دﯾﮕر
ﯾﻌﻧﯽ راه ﺣد وﺳطﯽ را درﭘﯾش ﮔﯾرد .و ﻧﯾز واﺿﺢ اﺳت ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫى
آﯾﻧده ﺑﮫ ﻣﺟرای ﺧود ﺑﯾﺎﻓﺗد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﺛﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری از ﺑﯾﺦ و ﺑن ﻧﺎﺑود
ﮔردد اﺻل ﻣذﮐور ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗواﻓق ﺧواھد
داﺷت .ﻟذا ﻣﺎرﮐس در ﺳﺎل  ١٨٧٥ﮔﻔت:
»در ﻣرﺣﻠﮫى ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫى ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾت اﺳﺎرت
آور ﺑﺷر از ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر از ﻣﯾﺎن ﺑرود؛ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه اﯾن وﺿﻊ،
ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﮐﺎر ﻓﮑری و ﺟﺳﻣﯽ ﻧﯾز از ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯾزد؛ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر
دﯾﮕر ﺗﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﮫى زﻧدﮔﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﯾﺎز زﻧدﮔﯽ
ﻣﺑدل ﺷود؛ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﮑﺎﻣل ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫى اﻓراد ،ﻧﯾروھﺎی
ﻣوﻟده ﻧﯾز ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﺑد ...ﺗﻧﮭﺎ آن ﻣوﻗﻊ ﻣﯾﺗوان ﺑر اﻓق ﻣﺣدود ﺣﻘوق
ﺑورژواﺋﯽ از ھر ﺟﮭت ﻓﺎﺋق آﻣد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﭘرﭼم ﺧود
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ﺑﻧوﯾﺳد „ .از ھرﮐس طﺑق اﺳﺗﻌدادش و ﺑﮫ ھر ﮐس طﺑق ﻧﯾﺎزش „) «.
رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »اﻧﺗﻘﺎد از ﺑرﻧﺎﻣﮫى ﮔوﺗﺎ«(.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣﻧظرهى ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﯾﻧده ﻣطﺎﺑق ﺗﺋوری
ﻣﺎرﮐس.
ھﻣﮫ اﯾنھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود ﺻﺣﯾﺢ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣودن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯾﺳر اﺳت؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺗوان ﻓرض ﮐرد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺗواﻧد »ﻋﺎدات وﺣﺷﯾﺎﻧﮫى« ﺧوﯾش را از ﻧﮭﺎد
ﺧود دور ﺳﺎزد؟
و ﻧﯾز :اﮔر ھر ﮐس طﺑق ﻧﯾﺎزش درﯾﺎﻓت دارد ،در آن ﺻورت آﯾﺎ ﻣﯽﺗوان ﻓرض
ﮐرد ﮐﮫ ﺳطﺢ ﻗوای ﺗوﻟﯾد در ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن اﯾن ﻣﻧظور ﮐﺎﻓﯽ
ﺧواھد ﺑ و د ؟
ﻻزﻣﮫى ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده و آﮔﺎھﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
اﻓراد و ﻓرھﻧﮓ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﻧﺎن اﺳت .ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣوﺟود ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﺗﮑﺎﻣل
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدهى ﮐﻧوﻧﯽ را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷود وﻟﯽ اﮔر در ﻧظر ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫى
آﯾﻧده دﯾﮕر اﯾن ﻣﺎﻟﮑﯾت وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت آن ﮔﺎه ﺑﮫ ﺧودی ﺧود روﺷن
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ده ﺑراﺑر ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش
ﮐرد ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫى آﯾﻧده ﺻدھﺎ ھزار ﻣﻔﺗﺧور اﻣروزی و ھم ﭼﻧﯾن ﺑﯾﮑﺎران ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺧواھﻧد ﭘرداﺧت و ﺑﮫ ﺻﻔوف زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺧواھﻧد ﭘﯾوﺳت و اﯾن ﺧود ﺗﮑﺎﻣل
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده را ﺑﺳﯽ ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﻲدھد .و اﻣﺎ درﺑﺎرهى اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻧظرﯾﺎت
»وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ«ی اﻓراد ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﺗﺻور ﺑرﺧﯽھﺎ اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت و
ﻧظرﯾﺎت اﺑدی ﻧﯾﺳﺗﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ــ زﻣﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳم اوﻟﯾﮫ ــ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺧﺑری ﻧﺑود و ﺳﭘس زﻣﺎﻧﯽ در رﺳﯾد ــ زﻣﺎن ﺗوﻟﯾد اﻧﻔرادی ــ
ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرﻋﻘل و اﺣﺳﺎس آدﻣﯾﺎن ﭼﯾره ﺷد و ﺳراﻧﺟﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﻧوﯾن
ﻓرا ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ زﻣﺎن ﺗوﻟﯾد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت؛ و در آن ﺻورت ﭼﮫ ﺟﺎی
ﺷﮕﻔﺗﯽ اﺳت اﮔر ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ درﻋﻘل و اﺣﺳﺎس آدﻣﯾﺎن رﺧﻧﮫ ﮐﻧد.
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ﻣﮕر ﻧﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدهى „ اﺣﺳﺎﺳﺎت „ و ﻧظرﯾﺎت آدﻣﯾﺎن اﺳت؟
وﻟﯽ ﮐﺟﺎﺳت ﺑراھﯾن ﻧﺎﮔزﯾری ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ؟ آﯾﺎ از ﭘﯽ ﺗﮑﺎﻣل
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻓرا رﺳﯾدن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﺎﮔزﯾر اﺳت؟ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر از ﮐﺟﺎ
ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﻣﺎرﮐس ﺗﻧﮭﺎ روﯾﺎﺋﯽ ﺷﯾرﯾن و ﭘﻧداری ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ
ﻧﺑﺎﺷد؟ ﺑراھﯾن ﻋﻠﻣﯽ آن ﮐﺟﺎﺳت؟
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺷﮑل ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑﺎ ﺷﮑل ﺗوﻟﯾد ﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد و ﺑدﯾن
ﺳﺑب ھﻣراه ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ﺗوﻟﯾد ،ﺷﮑل ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻧﯾز ﻧﺎﮔزﯾر دﯾر ﯾﺎ زود ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﯽﮐﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺟﻧﺑﮫى ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ داﺷت وﺟﻧﮕلھﺎ و دﺷتھﺎ ﮐﮫ
در آن اﻧﺳﺎنھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺳرﮔردان ﺑودﻧد ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑود ﻧﮫ ﺑﮫ اﻓراد ﺟداﮔﺎﻧﮫ.
ﭼرا در آن ھﻧﮕﺎم ﻣﺎﻟﮑﯾت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ وﺟود داﺷت؟ زﯾرا ﺗوﻟﯾد ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎر
ﻣﺷﺗرک و دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺑود ،ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﮐﺎر ﻣﯽﮐردﻧد ﺑدون ھم ﮐﺎرﺷﺎن از ﭘﯾش
ﻧﻣﯽرﻓت .دوران دﯾﮕر ،ﯾﻌﻧﯽ دوران ﺗوﻟﯾد ﺧرده ﺑورژوازی ،در رﺳﯾد و ﺷﮑل
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺟﻧﺑﮫى اﻧﻔرادی )ﺧﺻوﺻﯽ (ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت و آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺷر
ﺿروری ﺑود )اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء ھوا و ﻧور ﺧورﺷﯾد وﻏﯾره ( ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ در آﻣد .ﭼرا اﯾن ﺗﻐﯾﯾر رخ داد؟ زﯾرا ﺗوﻟﯾد ﺟﻧﺑﮫى اﻧﻔرادی ﺑﮫ ﺧود
ﮔرﻓت و ھرﮐس در ﮐﻧﺟﯽ ﺧزﯾد و ﺑﮫ ﮐﺎری ﺑرای ﺧود ﻣﺷﻐول ﮔردﯾد .و
ﺳراﻧﺟﺎم دوران دﯾﮕری در ﻣﯽرﺳد؛ دوران ﺗوﻟﯾد ﺑزرگ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﮫ در آن
ﺻدھﺎ و ھزارھﺎ ﮐﺎرﮔر در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ زﯾر ﯾﮏ ﺑﺎم ﮔرده آﻣده و ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﺷﺗرک ﻣﺷﻐول ﻣﯽﺷوﻧد .در اﯾن ﺟﺎ دﯾﮕر ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﺳﺎﺑق اﻓراد ﻣﻧﻔرد را
ﻣﺷﺎھده ﻧﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ در آن ھر ﮐس ﺑﮫ راه ﺧود ﺑرود ،در اﯾن ﺟﺎ ھر ﮐﺎرﮔر
و ھﻣﮫى ﮐﺎرﮔران ھر ﯾﮏ از ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ از ﻟﺣﺎظ ﮐﺎر ،ھم ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﮐﺎرﮔﺎه ﺧود
و ھم ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی دﯾﮕر ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ دارﻧد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه از ﮐﺎر
ﺑﯾﻔﺗد ﺗﺎ ﮐﺎرﮔران ھﻣﮫى ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ ﺑﯾﮑﺎر ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺟرﯾﺎن
ﺗوﻟﯾد و ﮐﺎر ،دﯾﮕر ﺟﻧﺑﮫى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و دارای رﻧﮓ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
اﺳت .و اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻓﺎﺑرﯾﮏھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ در رﺷﺗﮫھﺎی ﮐﺎﻣل و
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ﺑﯾن رﺷﺗﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺗوﻟﯾد ﻧﯾز رخ ﻣﯽدھد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﺎرﮔران راه آھن
اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﻧد ﺗﺎ آن ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد دﭼﺎر وﺿﻊ دﺷوار ﺷود ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺗوﻟﯾد ﻧﻔت و
ذﻏﺎل ﺳﻧﮓ از ﮐﺎر ﺑﯾﺎﻓﺗد ﺗﺎ ﭘس از ﭼﻧدی ﻓﺎﺑرﯾﮏھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎﺋﯽ ﺳراﭘﺎ،
ﺗﻌطﯾل ﺷوﻧد .روﺷن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﺟرﯾﺎن ﺗوﻟﯾد ﺷﮑل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﻧﺑﮫى
دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .و ﭼون ﺟﻧﺑﮫى ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﻣﻠﮏ ﻣﺣﺻول ﺑﺎ
ﺟﻧﺑﮫى اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﻧﺎﻓﺎت دارد و ﭼون ﮐﺎر دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود؛ ﻟذا ﺑﮫ ﺧودی ﺧود واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻓرارﺳﯾدن
ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از ﭘس ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﺎﮔزﯾر اﺳت ﮐﮫ ﻓرا
رﺳﯾدن روز از ﭘﯽ ﺷب.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﺎﮔزﯾر ﺑودن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﻣﺎرﮐس را ﻣﺑرھن
ﻣﯽﺳﺎزد.
***
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد آن طﺑﻘﮫ ﯾﺎ ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ در ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻘش ﻋﻣده
را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧد و وظﺎﺋف ﻋﻣدهى ﺗوﻟﯾد را در دﺳت دارد ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﻧﺎﮔزﯾر
ﺑﺎﯾد ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر اﯾن ﺗوﻟﯾد ﺷود .زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ،ﻣﺎﻧﻧد دوران ﻣﺎدرﺷﺎھﯽ ،ﮐﮫ
زﻧﺎن ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﺗوﻟﯾد ﺷﻣرده ﻣﯽﺷدﻧد .آﯾﺎ ﻋﻠت اﯾن ﻣوﺿوع ﭼﮫ ﺑود؟ ﻋﻠت
آن ﺑود ﮐﮫ در ﺗوﻟﯾد آن زﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ در زراﻋت ﺑدوی ،زﻧﺎن ﻧﻘش ﻋﻣده را اﯾﻔﺎء
ﻣﯽﮐردﻧد و وظﺎﯾف ﻋﻣده را اﺟراء ﻣﯽﻧﻣودﻧد و ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﻣردان در ﺟﺳﺗﺟوی
ﺟﺎﻧوران در ﺟﻧﮕلھﺎ ﻣﯽﮔﺷﺗﻧد .ﺳﭘس زﻣﺎن دﯾﮕری رﺳﯾد ،ﮐﮫ زﻣﺎن ﭘدرﺷﺎھﯽ
ﺑود ،و در آن وﺿﻊ ﻣﺳﻠط در ﺗوﻟﯾد ،ﺑﮫ ﻣردان اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓت .ﭼرا اﯾن ﺗﻐﯾﯾر واﻗﻊ
ﺷد؟ زﯾرا در ﺗوﻟﯾد آن روزی ،ﯾﻌﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﺷﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﮫ در آن ﻣﮭم ﺗرﯾن
اﻓزارھﺎی ﺗوﻟﯾد ﻋﺑﺎرت ﺑود از ﻧﯾزه و ﮐﻣﻧد و ﺗﯾر و ﮐﻣﺎن ،وظﯾﻔﮫى ﻋﻣده را
ﻣردان اﺟرا ﻣﯽﮐردﻧد ...ﺳراﻧﺟﺎم زﻣﺎن دﯾﮕر ﯾﻌﻧﯽ دوران ﺗوﻟﯾد ﺑزرگ
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری درﻣﻲرﺳد ،ﮐﮫ در آن ﭘروﻟﺗرھﺎ ﺑﮫ اﺟرای ﻧﻘش ﻋﻣده در ﺗوﻟﯾد
ﻣﯽﭘردازﻧد وﮐﻠﯾﮫی وظﺎﯾف ﻋﻣدهی ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ دﺳت آﻧﺎن ﻣﯽاﻓﺗد و ﺑدون آنھﺎ ﺗوﻟﯾد
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ﺣﺗﯽ ﯾﮏ روز ھم دوام ﻧﻣﯽآورد )اﻋﺗﺻﺎب ھﻣﮕﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺎد آورﯾم( .در اﯾن
زﻣﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﻻزم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﻧﻊ آﻧﻧد .ﻣﻌﻧﯽ اﯾن
ﺳﺧن ﭼﯾﺳت؟ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﺧن آن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھرﮔوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳراﭘﺎ
ﻣﻧﮭدم ﮔردد وﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،دﯾر ﯾﺎ زود وﻟﯽ ﻧﺎﮔزﯾر ،ﺻﺎﺣب ﺗوﻟﯾد
ﻣﻌﺎﺻر و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آن ﺷود.
ﺑﺣرانھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﻌﺎﺻر ﮐﮫ ﻓﺎﺗﺣﮫى ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﻣﯽﺧواﻧﻧد و
ﻣﺳﺋﻠﮫی ﯾﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﯾﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ طور ﻗطﻌﯽ ﻣطرح ﻣﯽﺳﺎزﻧد ،اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺑرھن ﮐرده و طﻔﯾﻠﯽﮔری ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و ﻧﺎﮔزﯾری
ﭘﯾروزی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔرداﻧﻧد.
اﯾن اﺳت ﺑرھﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑر ﻧﺎﮔزﯾری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﻣﺎرﮐس ذﮐر
ﻣ ﯽﮐ ﻧ د :
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﻣذﮐور درﻓوق اﺳت ﻧﮫ ﺑر ﻋواطف
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ و »ﻋداﻟت« ﺗﺟرﯾدی و ﻋﺷق و ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗﺎری »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ« ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯽﺷود.
اﻧﮕﻠس ﺣﺗﯽ در ﺳﺎل  ١٨٧٧ﻣﯽﮔﻔت:
»اﮔر اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺎ درﺑﺎرهى اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ در ﺷﯾوهى ﮐﻧوﻧﯽ ﺗوزﯾﻊ
ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺎر ،در ﺣﺎل ﺗﮑوﯾن اﺳت  ...ﻓﻘط ﻣﺗﮑﯽ ﺑر درک اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺷﯾوهى ﺗوزﯾﻊ ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﯾﺳت و ﻋداﻟت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھر
ﺻورت زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾروز ﺷود ،در آن ﺻورت ﮐﺎر ﻣﺎ دﺷوار ﻣﯽﺑود و
ﻻزم ﻣﯽآﻣد ﻣدﺗﯽ ﻣدﯾد اﻧﺗظﺎر ﺑﮑﺷﯾم  «...در اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم ﺗرﯾن
ﻧﮑﺗﮫ آن اﺳت ﮐﮫ» :ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدهای ﮐﮫ زاﺋﯾدهی ﺷﯾوهى ﮐﻧوﻧﯽ ﺗوﻟﯾد
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳت و ﻧﯾز ﺳﯾﺳﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻧﻌﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ اﯾن ﺷﯾوه
ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت ،ﺑﺎ ﺧود اﯾن ﺷﯾوهى ﺗوﻟﯾد ،ﺗﺿﺎد ﻓﺎﺣﺷﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و
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آن ھم ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧواھﻧد از ھﻼک و ﻓﻧﺎی ﺳراﺳر ﺟﺎﻣﻌﮫى
ﮐﻧوﻧﯽ اﺣﺗرازﺟوﯾﻧد ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾد اﻧﻘﻼب در ﺷﯾوهى ﺗوﻟﯾد وﺗوزﯾﻊ ﺑوﺟود
آﯾد و ھﻣﮫى ﺗﻔﺎوتھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ را از ﻣﯾﺎن ﺑﺑرد .ﭘﺎﯾﮫی اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ
ﭘﯾروزی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر اﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﺎدی ﻣﺣﺳوس
اﺳت ...ﻧﮫ ﺑر ﭘﻧدارھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﮭﻣﺎن ﻣﺗﻔﮑر ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﻧﺷﯾن درﺑﺎرهى
ﺣق و ﻧﺎﺣق دارد) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »آﻧﺗﯽ دورﯾﻧﮓ«(.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﺧن آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در ﺣﺎل ﺗﺟزﯾﮫ اﺳت ﻟذا
ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﻣﯽﺗوان در ھر وﻗت و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻟﺧواه ﺧود ﺑﮫ ﭘﺎ داﺷت .ﺗﻧﮭﺎ
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ و دﯾﮕر اﯾدﺋوﻟوگھﺎی ﺧرده ﺑورژوا ﭼﻧﯾن ﻣﯽاﻧدﯾﺷﻧد .آرﻣﺎن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آرﻣﺎن ھﻣﮫى طﺑﻘﺎت ﻧﯾﺳت .اﯾن آرﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ از آن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺳت و
ﺗﻧﮭﺎ طﺑﻘﮫى ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ اﺟراء آن ذﯾﻌﻼﻗﮫ اﺳت ﻧﮫ ھﻣﮫی
طﺑﻘﺎت .ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﻼم آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺧش ﻧﺎﭼﯾزی از
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد اﺳﺗﻘرار ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﻧﺎﺑودی ﺷﮑل
ﺳﺎﺑق ﺗوﻟﯾد و ﮐﻼنﺗر ﺷدن ﺑﺎز ھم ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و ﭘروﻟﺗرﯾزه ﺷدن
اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ .اﯾن ﺷراﯾط اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣودن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺿروری
اﺳت .وﻟﯽ ﻣطﻠب ﺑﮫ اﯾنھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽﭘذﯾرد .ﻣﻣﮑن اﺳت اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘروﻟﺗرﯾزه ﺷده ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ھﻧوز ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .ﻋﻠت ھم
آن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺟز اﯾنھﺎ آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در رھﺑری ﮐﺎرھﺎی ﺧود ﻧﯾز ﻻزم اﺳت .ﺑرای
ﺣﺻول اﯾن ﻣﻧظور ھم ﺑﮫ ﻧوﺑﮫى ﺧود آزادی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ آزادی
ﺑﯾﺎن و ﻣطﺑوﻋﺎت و اﻋﺗﺻﺎب و اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ و ﺧﻼﺻﮫ آزادی ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻻزم اﺳت .آزادی ﺳﯾﺎﺳﯽ ھم در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ طور ھﻣﺎﻧﻧدی ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ اﯾن
ﺟﮭت ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ درﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺧواھد ﮐرد؛
در ﺷراﯾط رژﯾم اﺳﺗﺑداد ﺳرواژ )روﺳﯾﮫ( ،در ﺷراﯾط ﺳﻠطﻧت ﻣﺷروطﮫى )
آﻟﻣﺎن ( ،در ﺷراﯾط ﺟﻣﮭوری ﺑورژوازی ﺑزرگ )ﻓراﻧﺳﮫ( و ﯾﺎ در ﺷراﯾط
ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ )ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ روس ﺧواﺳﺗﺎر آن اﺳت (.
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آزادی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن و ﮐﺎﻣل ﺗرﯾن وﺟﮫی در ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﺄﻣﯾن
اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ در ﺣدودی ﮐﮫ ﺗﺄﻣﯾن اﯾن آزادی اﺻوﻻً در دوران ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﻣﮫى ھواداران ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری
ﻣﯽﮐوﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ طور ﺣﺗم ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن »ﭘل« ﺑرای
ﮔذﺷﺗن ﺑﮫ ﺳوی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت ،ﺑر ﭘﺎی دارﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫى ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ دو ﺑﺧش
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود :ﺑرﻧﺎﻣﮫى ﺣداﮐﺛر ﮐﮫ ھدﻓش ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت و ﺑرﻧﺎﻣﮫى ﺣداﻗل ﮐﮫ
ھدﻓش ھﻣوار ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎدهى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم از راه ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﺳت.
***
ﺑرای آن ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫى ﺧود را آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣﺎﯾد و
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﺑراﻧدازد و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑرﭘﺎ دارد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻋﻣل ﮐﻧد و از
ﭼﮫ راھﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرود؟
ﭘﺎﺳﺦ روﺷن اﺳت .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد از طرﯾق آﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﺑورژوازی ،ﺑﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﺎﺋل ﺷود و ﺑﮫ طور ﺣﺗم ﺑﺎﯾد در ﺟﺎدهى ﻣﺑﺎرزه ﮔﺎم ﮔذارد و اﯾن
ﻣﺑﺎرزه ھم ﺑﺎﯾد ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺑﺎرزهى ھﻣﮫى ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫى
ﺑورژوازی ﺑﺎﺷد .ﯾﺎ ﺑورژوازی و ﺳرﻣﺎﯾﮫداریاش ،ﯾﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳماش!
اﯾن اﺳت ﭘﺎﯾﮫای ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽاش ﺑﺎﯾد ﺑر آن ﻣﺗﮑﯽ
ﺷود .
وﻟﯽ ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ دارد .ﻣﺛﻼً اﻋﺗﺻﺎب ،ﺧواه
ﺟزﺋﯽ ﺑﺎﺷد وﺧواه ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .ﺗﺣرﯾم و ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﯽ
ﺷﮏ ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .ﻧﻣﺎﯾشھﺎ و ﺗظﺎھرات و ﺷرﮐت در ﻣؤﺳﺳﺎت
اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ و ﻏﯾره اﻋم از اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﺷرﮐت در ﭘﺎرﻟﻣﺎنھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد وﯾﺎ در
اﻧﺟﻣنھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،ﻧﯾز ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .ھﻣﮫى اﯾنھﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف
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ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .ﻣﺎ در اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﻣﯽﭘردازﯾم ﮐﮫ ﮐدام
ﺷﮑل ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﻲاش اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری دارد ،ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺗذﮐر ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ ھرﯾﮏ از آنھﺎ در ﺟﺎی ﺧود و ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺧود ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫى ﺿروری رﺷد ﺧود آﮔﺎھﯽ و ﺗﺷﮑل او ﻻزم اﺳت .و ﺧود
آﮔﺎھﯽ و ﺗﺷﮑل ھم ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد ھوا ﺿروری اﺳت .ﻟﮑن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزه ﻓﻘط وﺳﺎﺋل ﺗدارﮐﯽ
اﺳت .ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن اﺷﮑﺎل ،ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ،آن وﺳﯾﻠﮫى ﻗطﻌﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ﺑﺗواﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﻣﻧﮭدم ﺳﺎزد .ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را
ﻧﻣﯽﺗوان ﻓﻘط ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﮭدم ﺳﺎﺧت؛ اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﺧﯽ از ﺷراﯾط اﻧﮭدام ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﻓراھم آورد .ﻏﯾر ﻣﻣﮑن
اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺗواﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷرﮐت در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑراﻧدازد؛ ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗوان ﺑرﺧﯽ از ﺷراﯾط ﺑراﻧداﺧﺗن ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را
ﻓراھم آورد.
ﭘس آن وﺳﯾﻠﮫی ﻗﺎطﻌﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ آن ﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﺑراﻧدازد ،ﮐدام اﺳت؟
آن وﺳﯾﻠﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ.
اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ،ﺗﺣرﯾم ،ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ،ﻧﻣﺎﯾش و ﺗظﺎھرات .ھﻣﮫی اﯾن اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزه
ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﺎﺋل آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﺷﮑل ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﯾﮑو ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن
وﺳﺎﺋل ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻋدم ﻣﺳﺎوات ﻣوﺟود را از ﺑﯾن ﺑﺑرد .ﺑﺎﯾد ھﻣﮫى اﯾن وﺳﺎﺋل در
ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫى ﻋﻣده و ﻗطﻌﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺷود .ﺑﺎﯾد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧﯾزد و ﺑﮫ
ﺑورژوازی ﺣﻣﻠﮫى ﻗطﻌﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را از ﺑﯾﺦ و ﺑن ﺑراﻧدازد .ﯾﮏ
ﭼﻧﯾن وﺳﯾﻠﮫى ﻋﻣده و ﻗﺎطﻌﯽ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﻧﻣﯽﺗوان ﺿرﺑﺗﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺷﻣرد .اﯾن،
ﻣﺑﺎرزهى طوﻻﻧﯽ ﺗودهھﺎی ﭘروﻟﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﺑورژوازی و
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ﺗﺻرف ﻣواﺿﻊ او ﻣﯽﺷود .و از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﯾروزی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﺗﺳﻠط ﺑر ﺑورژوازی ﻣﻐﻠوب اﺳت ،از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺻﺎدم طﺑﻘﺎت ،ﺷﮑﺳت
ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺳﻠط طﺑﻘﮫى دﯾﮕری اﺳت ،ﻟذا اوﻟﯾن ﻣرﺣﻠﮫى اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺳﻠط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑر ﺑورژوازی.
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺗﺻرف ﻗدرت ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ .اﯾن
اﺳت آن ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آن آﻏﺎز ﺷود.
ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﻼم آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑورژوازی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻐﻠوب ﻧﺷده ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺛروﺗش ﺿﺑط ﻧﮕردﯾده ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﺗًﻣﺎ ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ و
از ﺧود دارای »ﮔﺎرد ﭘروﻟﺗﺎری« ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ،ﺣﻣﻼت ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑورژوازی در ﺣﺎل اﺣﺗﺿﺎر را دﻓﻊ ﮐﻧد .ﻣﺎﻧﻧد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﭘﺎرﯾس ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﮐﻣون.
و اﻣﺎ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﺿروری اﺳت ﮐﮫ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ﺑﺗواﻧد از ﺑورژوازی ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻧﻣﺎﯾد و اراﺿﯽ،
ﺟﻧﮕلھﺎ ،ﻓﺎﺑرﯾﮏھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻣﺎﺷﯾنھﺎ و راه آھنھﺎ و ﺳﺎﯾر داراﺋﯽ
ﺑورژوازی را ﺿﺑط ﮐﻧد.
ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﯾت از ﺑورژوازی ،اﯾن اﺳت آن ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد
ﺑدان ﻣﻧﺟر ﺷود.
اﯾن اﺳت آن وﺳﯾﻠﮫى ﻋﻣده و ﻗﺎطﻌﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﻌﺎﺻر را ﺑر ﻣﯽاﻓﮑﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ﺣﺗﯽ در ﺳﺎل  ١٨٤٧ﻣﯽﮔﻔت:
» ...ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم در اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔری ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺑدﯾل
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ طﺑﻘﮫى ﺣﺎﮐﻣﮫ  ...ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از ﺳﯾﺎدت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﺑرای آن اﺳﺗﻔﺎده
ﺧواھد ﮐرد ،ﮐﮫ ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم ﺗﻣﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ را از ﭼﻧﮓ ﺑورژوازی ﺑﯾرون ﺑﮑﺷد،
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ﮐﻠﯾﮫى آﻻت ﺗوﻟﯾد را در دﺳت  ...ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت طﺑﻘﮫى ﺣﺎﮐﻣﮫ
ﻣﺗﺷﮑل ﺷده اﺳت ،ﻣﺗﻣرﮐز ﺳﺎزد) «...رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت«(.
اﯾن اﺳت راھﯽ ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،اﮔر ﺧواﺳﺗﺎر ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت،
ﺑﺎﯾد طﯽ ﮐﻧد.
ﺑﻘﯾﮫى ﻧظرﯾﺎت ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ھم از اﯾن اﺻل ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود .اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ،ﺗﺣرﯾم،
ﺗظﺎھرات و ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺎرﯾﺳم ﻓﻘط ﺗﺎ آن ﺟﺎ دارای اھﻣﯾتاﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺗﺣﮑﯾم و ﺗوﺳﻌﮫی ﺳﺎزﻣﺂنھﺎی وی ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﻣﺳﺎﻋدت ﻧﻣﺎﯾد.
***
ﭘس ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺿروری اﺳت و
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ آﻏﺎز ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﺑﺎﯾد ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﮫ دﺳت ﺧود ﮔﯾرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن از ﺑورژوازی ﺳﻠب
ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﮐﻧد .
وﻟﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘق ھﻣﮫى اﯾن ﻣﻧظورھﺎ ﺗﺷﮑل ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و وﺣدت او و
اﯾﺟﺎد ﺳﺎزﻣﺂنھﺎی ﻣﺣﮑم ﭘروﻟﺗﺎری و رﺷد داﺋﻣﯽ آنھﺎ ﺿروری اﺳت.
ﺳﺎزﻣﺂنھﺎی ﭘروﻟﺗﺎری ﺑﺎﯾد دارای ﭼﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟
اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﺣرﻓﮫای و ﮐﺋوﭘراﺗﯾوھﺎی ﮐﺎرﮔری )و ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺋوﭘراﺗﯾوھﺎی ﺗوﻟﯾد و
ﻣﺻرف( ﻣﺗداول ﺗرﯾن و ﺗودهایﺗرﯾن ﺳﺎزﻣﺂنھﺎ ھﺳﺗﻧد .ھدف اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ )ﺑﮫ
طور ﻋﻣده( ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫى ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود وﺿﻊ ﮐﺎرﮔران در
ﭼﮭﺎر دﯾوار ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮐﻧوﻧﯽ اﺳت .ھدف ﮐﺋوﭘراﺗﯾوھﺎ )ﺑﮫ طور ﻋﻣده(
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫى ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﺳﻌﮫى ﻣﺻرف ﮐﺎرﮔران از طرﯾق
ﺗﻘﻠﯾل ﺑﮭﺎی ﺿروریﺗرﯾن ﮐﺎﻻھﺎ اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ آن ﻧﯾز در ھﻣﺎن ﭼﮭﺎر دﯾوار
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ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﻧﺟﺎم ﻣﯽﭘذﯾرد .ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھم اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ و ھم ﮐﺋوﭘراﺗﯾوھﺎ
ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫى وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺗودهى ﭘروﻟﺗﺎر را ﻣﺗﺷﮑل ﻣﯽﺳﺎزﻧد ،ﺑرای وی ﻻزﻣﻧد.
ﻟذا از ﻧظر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ،ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ھر دو
ﺷﮑل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺣﮑم ﺑﭼﺳﺑد و آنھﺎ را ﺗﺣﮑﯾم و ﺗﻘوﯾت ﻧﻣﺎﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ آن ﺟﺎ
ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود اﺟﺎزه ﻣﯽدھد.
وﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﺣرﻓﮫای و ﮐﺋوﭘراﺗﯾوھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺣواﺋﺞ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﺑﺎرز را ﺑرآورده ﮐﻧﻧد .و اﯾن ﻧﯾز ﺑدان ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺂنھﺎی
ﻣذﮐور ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﭼﮭﺎردﯾوار ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﮔﺎم ﻓراﺗر ﮔذارﻧد زﯾرا ھدف آنھﺎ
ﺑﮭﺑود وﺿﻊ ﮐﺎرﮔران در ﭼﮭﺎردﯾوار ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳت .وﻟﯽ ﮐﺎرﮔران ﺧواﺳﺗﺎر
آزادی ﮐﺎﻣل از ﻗﯾد ﺑردﮔﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداریاﻧد .ﮐﺎرﮔران ﻣﯽﺧواھﻧد اﯾن ﭼﮭﺎر دﯾوار
را ﺑﺷﮑﻧﻧد ،ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼرخ زدن در داﺧل آن اﮐﺗﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻟذا ﻋﻼوه ﺑر آن ،آن
ﭼﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻋﻧﺎﺻر آﮔﺎه ﮐﺎرﮔری ھﻣﮫى ﺣرﻓﮫھﺎ را در
ﭘﯾراﻣون ﺧود ﮔرد آورد و ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ طﺑﻘﮫى آﮔﺎه ﻣﺑدل ﺳﺎزد و ﺑرﭼﯾدن
ﺑﺳﺎط ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و ﺗدارک اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ھدف ﻋﻣده ﺧود ﻗراردھد.
ﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت.
اﯾن ﺣزب ﺑﺎﯾد ﺣزب طﺑﻘﺎﺗﯽ و از اﺣزاب دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﺷد زﯾرا ﺣزب
طﺑﻘﮫى ﭘروﻟﺗرھﺎ اﺳت ﮐﮫ رھﺎﺋﯾﺷﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳت ﺧودﺷﺎن اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد.
اﯾن ﺣزب ﺑﺎﯾد ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا رھﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔران ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯾﺳر اﺳت.
اﯾن ﺣزب ﺑﺎﯾد ﺣزب ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و اﺑواب آن ﺑﮫ روی ھر ﭘروﻟﺗر آﮔﺎه ﻣﻔﺗوح
ﺑﺎﺷد ،زﯾرا رھﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔران ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫی ﻣﻠﯽ
ﯾﻌﻧﯽ ﺧواه ﺑرای ﭘروﻟﺗر ﮔرﺟﯽ و ﺧواه ﺑرای ﭘروﻟﺗر روس وﯾﺎ ﭘروﻟﺗرھﺎی ﻣﻠل
دﯾﮕر دارای اھﻣﯾت ھﻣﺎﻧﻧدی اﺳت.
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از اﯾن ﺟﺎ روﺷن اﺳت ﮐﮫ ھر اﻧدازه ﭘروﻟﺗرھﺎی ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺷرده ﺗر ﺷوﻧد و
ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر دﯾوارھﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن آﻧﺎن اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده از ﺑﯾﺦ وﺑن وﯾران ﺷود،
ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺣزب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﯾروﻣﻧدﺗر و ﻣﺗﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ
ﺻورت ﯾﮏ طﺑﻘﮫى ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺎﭘذﯾر آﺳﺎن ﺗر ﺧواھد ﮔردﯾد.
ﺑدﯾن ﺟﮭت ﺿروری اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎزﻣﺂنھﺎی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ــ اﻋم از اﯾن ﮐﮫ
ﺣزب ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ و ﯾﺎ ﮐﺋوﭘراﺗﯾو ــ ﺑرﺧﻼف از ھم ﭘﺎﺷﯾدﮔﯽ ﻓدراﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺗﺎ
ﺳرﺣد اﻣﮑﺎن ،اﺻل ﻣرﮐزﯾت ﻋﻣﻠﯽ ﺷود.
وﻧﯾز روﺷن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫى اﯾن ﺳﺎزﻣﺂنھﺎ ﺑﺎﯾد ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻏﯾره ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑر اﺳﺎس دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﻧﺎ ﮔردﻧد.
و اﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺣزب از طرﻓﯽ و اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ و ﮐﺋوﭘراﺗﯾوھﺎ از طرف
دﯾﮕر ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد؟ آﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ و ﮐﺋوﭘراﺗﯾوھﺎ ﺑﺎﯾد ﺣزﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻏﯾر
ﺣزﺑﯽ؟ ﺣل اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻧوط ﺑﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﺟﺎ و در ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎﯾد
ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد .در ھر ﺻورت ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھم اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ و ھم ﮐﺋوﭘراﺗﯾوھﺎ
ھر ﭼﮫ ﺑﺎ ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،
رﺷدﺷﺎن ﮐﺎﻣلﺗر ﺧواھد ﺑود .و اﯾن ﺑدان ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ اﯾن ھر دو ﺳﺎزﻣﺎن
اﻗﺗﺻﺎدی وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻧﯾروﻣﻧد ﻧزدﯾﮏ ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺑﯽ اﺛر
ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﺳود ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺣدود ﺣرﻓﮫای ﻓراﻣوش
ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ زﯾﺎن ﻓﺎﺣش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت
ﺿروری اﺳت ﮐﮫ در ھر ﺣﺎﻟت ﻧﻔوذ ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب را در اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ و
ﮐﺋوﭘراﺗﯾوھﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣود .ﺗﻧﮭﺎ در اﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺂنھﺎی ﻣذﮐور ﺑﮫ آن
ﭼﻧﺎن ﻣﮑﺗب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺑدل ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﭘراﮐﻧده ﺑﮫ
ﺻورت ﮔروهھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ طﺑﻘﮫى آﮔﺎه ﻣﺗﺷﮑل ﺳﺎزد.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﺷﺧﺻﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﻣﺎرﮐس و
اﻧﮕﻠس.
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***
ﺣﺎل ﺑﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﻧﮕرﻧد؟ ﻗﺑل از ھر
ﭼﯾز ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﯾﮏ آﻣوزش ﺻرﻓًﺎ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،آﻣوزش ﺗودهھﺎی ﭘروﻟﺗر و ﭘرﭼم آنھﺎﺳت ،ﭘروﻟﺗرھﺎی ﺟﮭﺎن آن را
ﺣرﻣت ﮔذاﺷﺗﮫ و در ﺑراﺑر آن »ﺳر ﺗﻌظﯾم ﻓرود ﻣﯽآورﻧد« ﻟذا ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس
ﺻرﻓًﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﮔذار ﯾﮏ »ﻣﮑﺗب« ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘﯾﺷواﯾﺎن زﻧدهى ﺟﻧﺑش
زﻧدهى ﭘروﻟﺗری ھﺳﺗﻧد .ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ ھر روز رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﺣﮑم ﺗر ﻣﯾﺷود .ھر
ﮐس ﻋﻠﯾﮫ اﯾن آﻣوزش ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐﻧد ،ھر ﮐس ﻣﯽﺧواھد آن را »واژﮔون
ﺳﺎزد« ﺑﺎﯾد اﯾن ﻧﮑﺎت را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد ﺗﺎ ﺑﯾﮭوده در ﻧﺑردی ﻧﺎﺑراﺑر
ﻣﻐز ﺧود را ﺧورد ﻧﮑﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑر ﺣﺿرات آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ
روﺷن اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ھم آنھﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺑﮫ ﺳﻼح
ﺑﮑﻠﯽ ﻏﯾر ﻋﺎدی و در ﻧوع ﺧود ﺗﺎزهای ﻣﺗوﺳل ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن ﺳﻼح ﺗﺎزه ﮐدام
اﺳت؟
آﯾﺎ اﯾن ﺳﻼح ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺎزهای درﺑﺎرهى ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳت؟ آﯾﺎ رد ﮐﺗﺎب
»ﮐﺎﭘﯾﺗﺎل« ﻣﺎرﮐس اﺳت؟ اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ! وﯾﺎ ﺷﺎﯾد آنھﺎ ﺑﮫ »ﺣﻘﺎﯾق ﺗﺎزهای« ﻣﺳﻠﺢ ﺷده
ﺑﮫ اﺳﻠوب »ﻗﯾﺎس« و »ﺑﮫ ﺷﯾوھﺎی ﻋﻠﻣﯽ« ﺑﮫ رد »اﻧﺟﯾل« ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ
ﯾﻌﻧﯽ »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس دﺳت ﻣﯽزﻧﻧد؟ ﺑﺎز ھم ﻧﮫ! ﭘس اﯾن
ﺳﻼح ﻏﯾر ﻋﺎدی ﭼﯾﺳت؟
اﯾن ﺳﻼح ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﺗﮭم ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺑﮫ »دزدی ادﺑﯽ«!
ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﻓرﻣﺎﺋﯾد؟ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﭼﯾزی از ﺧود ﻧدارﻧد و
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﺗوھﻣﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت زﯾرا »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﻣﺎرﮐس و
اﻧﮕﻠس از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن از »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« وﯾﮑﺗورﮐﻧﺳﯾدران »دزدی« ﺷده اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺿﺣﮏ اﺳت وﻟﯽ »ﭘﯾﺷوای ﺑﯽ ھﻣﺗﺎی« آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﯾﻌﻧﯽ و.
ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﻧﺎن طﻧطﻧﮫای از اﯾن داﺳﺗﺎن ﺧﻧده آور ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد و ﭘﯾر
راﻣوس ﻧﺎم ﮐﮫ از »ﺣوارﯾون« ﺳﺑﮏ ﻣﻐز ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ اﺳت و ﻧﯾز
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آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ ﺧودﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻧﺎن اﺷﺗﯾﺎﻗﯽ اﯾن »ﮐﺷف« را ﺗﮑرار
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺎ دارد ،وﻟو ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ھم ﺑﺎﺷد روی اﯾن داﺳﺗﺎن ﻣﮑث ﮐﻧﯾم .
ﺑﮫ ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ ﮔوش ﺑدھﯾد:
»ﺗﻣﺎم ﺑﺧش ﺗﺋورﯾﮏ »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺻل اول و
دوم ...از ﮐﻧﺳﯾدران اﺧذ ﺷده اﺳت و ﻟذا »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس
ــ اﯾن اﻧﺟﯾل دﻣوﮐراﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻟﮕﺎل ــ ﻓﻘط ﻧﺳﺧﮫى ﺑدل ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫای از
»ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« ﮐﻧﺳﯾدران اﺳت .ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺿﻣون
»ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« ﮐﻧﺳﯾدران را ﺗﺻﺎﺣب ﮐردهاﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ  ...ﺣﺗﯽ ﻋﻧﺎوﯾن
ﺑرﺧﯽ از ﻓﺻول را ھم از آن اﻗﺗﺑﺎس ﻧﻣودهاﻧد) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
ﺻﻔﺣﮫى  ١٠ﻣﺟﻣوﻋﮫى ﻣﻘﺎﻻت ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ ،راﻣوس و ﻻﺑرﯾوﻟﯽ
ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان :ﻣﻧﺷﺎء »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺗﺷر
ﺷده اﺳت ص.(١٠ .
پ .راﻣوس ،آﻧﺎرﺷﯾﺳت دﯾﮕر ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻣطﻠب را ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧد:
»ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ اﺛر ﻋﻣدهی »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت
ﮐﻣوﻧﯾﺳت« آنھﺎ )ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس( ﺻﺎف و ﺳﺎده دزدی )اﺳﺗراق (
و آن ھم دزدی ﺑﯾﺷرﻣﺎﻧﮫای اﺳت .وﻟﯽ آنھﺎ ﻣﺎﻧﻧد دزدان ﻋﺎدی آن را
ﻟﻔظ ﺑﮫ ﻟﻔظ روﻧوﯾس ﻧﮑردهاﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﺋوری آن را
دزدﯾدهاﻧد ) «...ھﻣﺂن ﺟﺎ ص .(٤
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی ﻣﺎ ھم در »ﻧوﺑﺎﺗﯽ«» ،ﻣوﺷﺎ«» [٤] ،ﺧﻣﺎ« ] [٥و ﻏﯾره ھﻣﯾن
ﻣطﺎﻟب را ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺑدﯾن طرﯾق ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺗﺋورﯾﮏ آن از
»ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻧﺳﯾدران« دزدﯾده ﺷده اﺳت „
آﯾﺎ ﺑرای ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﺋﯽ دﻟﯾﻠﯽ ھم وﺟود دارد؟
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و .ﮐﻧﺳﯾدران ﮐﯾﺳت؟
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ﮐﯾﺳت؟
و .ﮐﻧﺳﯾدران ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨٩٣درﮔذﺷت ،ﺷﺎﮔرد ﻓورﯾﮫى اوﺗوﭘﯾﺳت ﺑود و ھم
ﭼﻧﺎن ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر اﺗوﭘﯾﺳت اﺻﻼح ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد» ،ﻧﺟﺎت ﻓراﻧﺳﮫ« را در
آﺷﺗﯽ طﺑﻘﺎت ﻣﯽﭘﻧداﺷت.
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨٨٣در ﮔذﺷت ،ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳت و دﺷﻣن اﺗوﭘﯾﺳتھﺎ
ﺑود وی ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده و ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎت را وﺛﯾﻘﮫى ﻧﺟﺎت ﺑﺷرﯾت
ﻣﻲداﻧﺳت.
ﭼﮫ وﺟﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﯾن آنھﺎ ھﺳت؟
ﭘﺎﯾﮫى ﺗﺋورﯾﮏ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ،ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﯽ ﻣﺎرﮐس ـ اﻧﮕﻠس اﺳت .از
ﻧظر اﯾن ﺗﺋوری ﺗﮑﺎﻣل ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﻧﺣو اﮐﻣل ،ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده
ﻣﻌﯾن ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ﻧظﺎم ﺑورژوازی از ﭘﯽ ﻧظﺎم ﻣﻼﮐﯽ ـ ﻓﺋوداﻟﯽ آﻣد »ﮔﻧﺎه« اﯾن
ﮐﺎر ﺑﮫ ﮔردن ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾداﯾش ﻧظﺎم ﺑورژوازی را
ﻧﺎﮔزﯾرﺳﺎﺧت .و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ :اﮔر از ﭘﯽ ﻧظﺎم ﮐﻧوﻧﯽ ﺑورژوازی ،ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﻧظﺎم
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺧواھد رﺳﯾد ،ﻋﻠﺗش آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟدهی ﮐﻧوﻧﯽ
ﺧواﺳﺗﺎر آن اﺳت .از اﯾن ﺟﺎ ھم ﻧﺎﮔزﯾری ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧﮭدام ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و
اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود و اﯾن ﺣﮑم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ آرﻣﺂنھﺎی ﺧود را
ﺑﺎﯾد در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾم ﻧﮫ در دﻣﺎغ اﻓراد ،از ھﻣﯾن ﺟﺎ
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﮕردد.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﭘﺎﯾﮫی ﺗﺋورﯾﮏ »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﻣﺎرﮐس ـ اﻧﮕﻠس )رﺟوع
ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﻓﺻول  ١و.(٣
آﯾﺎ در »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« و .ﮐﻧﺳﯾدران ﭼﯾزی از اﯾن ﻗﺑﯾل ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
و آﯾﺎ ﮐﻧﺳﯾدران دارای ﻧظر ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت؟
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ﻣﺎ ﻣدﻋﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﮫ ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ ،ﻧﮫ راﻣوس و ﻧﮫ „ﻧوﺑﺎﺗﯾﺳتھﺎی“ ﻣﺎ ھﯾﭻ
ﮐدام از »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« ﮐﻧﺳﯾدران ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ھم
ﻧﻘل ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد ،ﮐﻧﺳﯾدران ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑود و ﺗﮑﺎﻣل ﺗدرﯾﺟﯽ زﻧدﮔﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﻣﺑﺗﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧت .ﺑرﻋﮑس ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب
ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﻧﺳﯾدران در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان اﯾده آﻟﯾﺳت ـ اوﺗوﭘﯾﺳت
ﺷﮭرت دارد) .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﭘل ﻟوﺋﯽ» ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﻓراﻧﺳﮫ«( .
در اﯾن ﺻورت ﭼﮫ ﭼﯾزی اﯾن »ﻧﻘﺎدان« ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب را ﺑﮫ ﯾﺎوه ﺳراﺋﯽ
ﭘوچ واداﺷﺗﮫ اﺳت .ﭼرا دﺳت ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد از ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﻣﯽزﻧﻧد و ﺣﺎل آن
ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد اﯾده آﻟﯾﺳم را از ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺎز ﺷﻧﺎﺳﻧد؟ آﯾﺎ ﺑرای آن ﮐﮫ
ﻣردم را ﺑﺧﻧداﻧﻧد؟...
ﭘﺎﯾﮫى ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ،آﻣوزش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزهى آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر
طﺑﻘﺎﺗﻲﺳت ،زﯾرا اﯾن ،ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﻼح در درﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺳت .ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ھﻣﺎن ﺳﻼﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑدﺳت ﻣﯽآورد و
آﻧﮕﺎه ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم از ﺑورژوازی ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن اﺳت آن ﭘﺎﯾﮫى ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ در »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« ﻣﺎرﮐس و
اﻧﮕﻠس ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده اﺳت .آﯾﺎ در »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« ﮐﻧﺳﯾدران ﭼﯾزی از
اﯾن ﻗﺑﯾل ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت؟ و آﯾﺎ ﮐﻧﺳﯾدران ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﻼح در
درﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺷﻣﺎرد؟
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ از ﻣﻘﺎﻻت ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ و راﻣوس ﺑر ﻣﯽآﯾد )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫى ﻧﺎﻣﺑرده( در»ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« ﮐﻧﺳﯾدران در اﯾن ﺑﺎب ﺣﺗﯽ ﮐﻠﻣﮫای ذﮐر
ﻧﮕردﯾده و در آن از ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎت ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫى ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻗﺎﺑل ﺗﺄﺳف ﯾﺎد
آوری ﺷده اﺳت .و اﻣﺎ درﺑﺎرهى اﯾن ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ وﺳﯾﻠﮫى اﻧﮭدام
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳت ،ﮐﻧﺳﯾدران در »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« ﺧود ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
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»ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﮐﺎر و ﻗرﯾﺣﮫ؛ اﯾنھﺎ ھﺳﺗﻧد ﺳﮫ ﻋﻧﺻر اﺻﻠﯽ ﺗوﻟﯾد ،ﺳﮫ
ﻣﻧﺑﻊ ﺛروت و ﺳﮫ ﭼرخ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ﺻﻧﻌﺗﯽ ...ﺳﮫ طﺑﻘﮫﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدهى
اﯾن ﺳﮫ ﻋﻧﺻرﻧد »ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک دارﻧد«؛ وظﯾﻔﮫى آنھﺎ ﻋﺑﺎرت از آن
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن را وادارﻧد ،ھم ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫداران و ھم ﺑرای ﻣردم
ﮐﺎر ﮐﻧد  ...در ﺑراﺑر آنھﺎ  ...ھدف ﺑﺎ ﻋظﻣﺗﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت
اﺳت از ﻣﺗﺣد ﺳﺎﺧﺗن ﮐﻠﯾﮫ طﺑﻘﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻣﻠت واﺣد«...
)رﺟوع ﺷود ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫى ک .ﮐﺎﺋوﺗﺳﮑﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت
ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﻣﺳﺋﻠﮫی ﺑﮫ اﺻطﻼح اﺳﺗراق ادﺑﯽ« ص ١٤.ﮐﮫ در آن ﺟﺎ
اﯾن ﻗﺳﻣت از »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻧﺳﯾدران« ﻧﻘل ﻣﯽﺷود(.
ھﻣﮫى طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد! .اﯾن اﺳت ﺷﻌﺎری ﮐﮫ و .ﮐﻧﺳﯾدران در »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« ﺧود اﻋﻼم ﻣﯽدارد.
ﺑﯾن اﯾن ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ آﺷﺗﯽ طﺑﻘﺎت و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزهى آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐس ـ
اﻧﮕﻠس ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت ﺗﻣﺎم اﻋﻼم ﻣﯽدارد :ﭘروﻟﺗرھﺎی ھﻣﮫى ﮐﺷورھﺎ ﻋﻠﯾﮫ
ﮐﻠﯾﮫى طﺑﻘﺎت ﺿد ﭘروﻟﺗری ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد؛ ﭼﮫ وﺟﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯽ وﺟود دارد؟
ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ وﺟﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯽ وﺟود ﻧدارد!
ﭘس اﯾن ﭼﮫ ﺗرھﺎﺗﻲﺳت ﮐﮫ آﻗﺎی ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ و رﯾزه ﺧوانھﺎی ﺳﺑﮏ ﻣﻐزش
ﺳﺎز ﮐردهاﻧد؟! ﺷﺎﯾد ﻣﺎ را ﻣرده ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد؟ ﺷﺎﯾد ﺗﺻورﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﺎ ﻗﺎدر
ﻧﯾﺳﺗﯾم ﭘرده از ﮐﺎرﺷﺎن ﺑر اﻓﮑﻧﯾم؟!
و ﺑﺎﻻﺧره ﻧﮑﺗﮫی ﺟﺎﻟب دﯾﮕری ھم وﺟود دارد .و .ﮐﻧﺳﯾدران ﺗﺎ ﺳﺎل ١٨٩٣
زﻧدﮔﯽ ﮐرد .وی در ﺳﺎل » ١٨٤٣ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« ﺧود را ﻣﻧﺗﺷر
ﺳﺎﺧت .ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ« ﺧود را در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ١٨٤٧
ﻧﮕﺎﺷﺗﻧد .از آن ﺗﺎرﯾﺦ »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« ﻣﺎرﮐس ـ اﻧﮕﻠس در ﺗﻣﺎم اﻟﺳﻧﮫى اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﮫ
ﮐرات ﺗﺟدﯾد ﭼﺎپ ﺷده اﺳت .ھﻣﮫ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﺑﺎ »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت«
ﺧود دوراﻧﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐردهاﻧد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﻧﮫ ﮐﻧﺳﯾدران و ﻧﮫ دوﺳﺗﺎﻧش در ھﯾﺞ
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ﺟﺎ و ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ھم در اﯾﺎم ﺣﯾﺎت ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﻧﮕﻔﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس و
اﻧﮕﻠس »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم« را از »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« ﮐﻧﺳﯾدران دزدﯾدهاﻧد .ﺧواﻧﻧده ،آﯾﺎ اﯾن
ﻋﺟﯾب
ﻧﯾﺳت؟
ﭘس آﺧر ﭼﮫ ﭼﯾزی اﯾن ﻧو رﺳﯾدهھﺎ ﺑﺑﺧﺷﯾد ،اﯾن»ﻋﻠﻣﺎء«» ...ﻗﯾﺎس ﺑﺎف« را
ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ھرزه دراﺋﯽھﺎ واﻣﯾدارد؟ اﯾنھﺎ از ﺟﺎﻧب ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺣرف ﻣﯾزﻧﻧد؟ آﯾﺎ
واﻗﻌﺎ ً از »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« ﮐﻧﺳﯾدران ﺑﮭﺗر از ﺧود او اطﻼع دارﻧد؟ ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﻓرض
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ و .ﮐﻧﺳﯾدران و ھواداراﻧش »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت« را ﻧﺧواﻧدهاﻧد؟
دﯾﮕر ﺑس اﺳت  ...ﺑس اﺳت ،زﯾرا ﺧود آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ھم ﺑﮫ ﺗﺎﺧت وﺗﺎز
دن ﮐﯾﺷوﺗﯽ راﻣوس ـ ﭼرﮐزﯾﺷوﯾﻠﯽ ﺗوﺟﮫی ﻧدارﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﻧﮕﯾن اﯾن ﺗﺎﺧت و
ﺗﺎز ﺧﻧده آور ﻋﯾﺎن ﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ در ﺧور اﻋﺗﻧﺎ و ﺗوﺟﮫ زﯾﺎد ﺑﺎﺷد...
ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت اﻧﺗﻘﺎد ﺑﭘردازﯾم.
***
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻣرﺿﯽ ھﺳﺗﻧد و آن اﯾن ﮐﮫ ﺑﺳﯽ دوﺳت دارﻧد اﺣزاب
ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺧود را »ﻣورداﻧﺗﻘﺎد ﻗرار دھﻧد« وﻟﯽ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد اﻧدﮐﯽ رﻧﺞ
ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ اﯾن اﺣزاب را ﺑر ﺧود ھﻣوار ﺳﺎزﻧد .دﯾدﯾم ﮐﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ در
»اﻧﺗﻘﺎد« از اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺷﯾوه ﻋﻣل ﮐردﻧد )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﻓﺻول ١و  (٢و در ﻣوردی ھم ﮐﮫ از
ﺗﺋوری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﻠﻣﯽ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ﺑﺣث ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺷﯾوهى ﻋﻣﻠﺷﺎن
ھﻣﯾن اﺳت.
ﻣﺛﻼً واﻗﻌﯾت زﯾرﯾن را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗراردھﯾم .ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻧداﻧد ﺑﯾن اسارھﺎ و
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ اﺧﺗﻼف اﺻوﻟﯽ ﻣوﺟود اﺳت .ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻧداﻧد اسارھﺎ
ﻣﻧﮑر ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﺗﺋوری ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎرﮐس و اﺳﻠوب دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫى
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وی و ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .و ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺗﮑﯾﮫ دارﻧد؟ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎظرهى »روﻟوﺗﺳﯾوﻧﻧﺎﯾﺎ راﺳﯾﺎ« )
ارﮔﺎن اسارھﺎ( و »اﯾﺳﮑرا« )ارﮔﺎن ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﮭﺎ( ﺑﮫ ﮔوﺷش ﺧورده
ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺑﺎﯾد اﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎت اﺻوﻟﯽ واﺿﺢ ﮔردد .اﻣﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت در
ﺣق »ﻧﻘﺎداﻧﯽ« ﮐﮫ اﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎت را ﻧدﯾده و ﺑﺎﻧﮓ ﻣﻲزﻧﻧد ،ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ھم اسارھﺎ
و ھم ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺳﺗﻧد؟ ﻣﺛﻼً آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻣدﻋﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ »روﻟوﺗﯾﺳﯾوﻧﻧﺎﯾﺎ راﺳﯾﺎ« و »اﯾﺳﮑرا« ھردو ارﮔﺂنھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد
)رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫى آﻧﺎرﺷﯾﺳﺗﯽ »ﻧﺎن و آزادی« ص(٢٠٢.
ﭼﻧﯾن اﺳت »آﺷﻧﺎﺋﯽ« آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﺎ اﺻول ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ!
ﺑﺎ اﯾن وﺻف ﺑﮫ ﺧودی ﺧود واﺿﺢ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ »اﻧﺗﻘﺎد ﻋﻠﻣﯽ« آنھﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ
اﻧدازه ﺑﺎ اﺳﺎس اﺳت...
اﯾن اﻧﺗﻘﺎد را ھم ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﯾم.
اﺗﮭﺎم »ﻋﻣده«ﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ وارد ﻣﯽﺳﺎزﻧد آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،و ﺑﮫ آنھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺷﻣﺎ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺷﻣﺎ دﺷﻣن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ھﺳﺗﯾد.
ﮐراﭘوﺗﮑﯾن در اﯾن ﺑﺎب ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
» ...اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﻏﯾر از اﺳﺗﻧﺗﺎج اﮐﺛرﯾت اﮐوﻧوﻣﯾﺳتھﺎی  ...ﻣﮑﺗب
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت  ...ﻣﺎ  ...در اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺧود ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم آزاد
ﻣﻲرﺳﯾم و ﺣﺎل آن ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ )ﻣﻘﺻود ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراتھﺎ ھﺳﺗﻧد .ﻣوﻟف( ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری دوﻟﺗﯽ و ﮐﻠﮑﺗﯾوﯾﺳم
ﻣﯾرﺳﻧد) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫى ﮐراﭘوﺗﮑﯾن»:داﻧش ﻣﻌﺎﺻر و
آﻧﺎرﺷﯾﺳم« ،ص ٧٤.ـ.(٧٥
ﺣﺎل ﺑﺑﯾﻧﯾم »ﺳرﻣﺎﯾﮫداری دوﻟﺗﯽ« و »ﮐﻠﮑﺗﯾوﯾﺳم« ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ﭼﯾﺳت؟
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ﮐراﭘوﺗﮑﯾن در اﯾن ﺑﺎب ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی آﻟﻣﺎن ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﻠﯾﮫى ﺛروتھﺎی ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑﺎﯾد در
دﺳت دوﻟت ﻣﺗﻣرﮐز ﺷود ﺗﺎ وی آن را در دﺳﺗرس ﺟﻣﻌﯾتھﺎی
ﮐﺎرﮔری ﻗرار دھد و ﺗوﻟﯾد و ﻣﺑﺎدﻟﮫ را ﻣﻧظم ﺳﺎزد و زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣواظﺑت ﻧﻣﺎﯾد) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫى ﮐراﭘوﺗﮑﯾن ﺗﺣت
ﻋﻧوان »ﺳﺧﻧﺎن ﯾﮏ ﺷورﺷﯽ« ص(٦٤.
و در ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﮐﻠﮑﺗﯾوﯾﺳتھﺎ  ...در طرحھﺎی ﺧود  ...ﻣرﺗﮑب اﺷﺗﺑﺎه دوﮔﺂﻧﮫای
ﻣﻲﺷوﻧد .آنھﺎ ﻣﯽﺧواھﻧد ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧد وﻟﯽ در
ﻋﯾن ﺣﺎل دو ﻣؤﺳﺳﮫﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد اﯾن ﻧظﺎم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮑوﻣت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ
و ﮐﺎر ﻣزدوری را ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧد) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫى
»ﺑﭼﻧﮓ آوردن ﻧﺎن« ص» ... (١٤٨.ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﻠﮑﺗﯾوﯾﺳم ...
ﮐﺎر ﻣزدوری را ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد ...ﻓﻘط  ...ﺣﮑوﻣت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ  ...ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﮐﺎر ﻓرﻣﺎ ﻣﯽﺷود„ ...ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾن ﺣﮑوﻣت“ ﺑرای ﺧود ،اﯾن ﺣق را
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔذارﻧد ﮐﮫ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﺗوﻟﯾد را ﺑﮫ ﺳود ھﻣﮕﺎن
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻓرﻗﯽ ﺑﯾن ﮐﺎر ﮐﺎرﮔر ﻋﺎدی و ﻓرد
درس ﺧواﻧده ﻗﺎﺋل ﺷده اﺳت؛ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔر ﻋﺎدی در ﻧظر ﮐﻠﮑﺗﯾوﯾﺳت
ﮐﺎر ﺑﺳﯾط اﺳت و ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﭘﯾﺷﮫور ،ﻣﮭﻧدس ،داﻧﺷﻣﻧد ،و ﻏﯾره ﺑﮫ
ﮐﺎری ﻣﺷﻐوﻟﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس آن را ﮐﺎر ﻣرﮐب ﻣﯽﻧﺎﻣد و ﻟذا ﺣق درﯾﺎﻓت
ﺣداﮐﺛر ﻣزد را دارﻧد) .ھﻣﺂن ﺟﺎ ص (٥٢.ﺑدﯾن ﺳﺎن ﮐﺎرﮔران
ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑدان ﻧﯾﺎزﻣﻧدﻧد ﻧﮫ ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﺧود ﺑﻠﮑﮫ „ﺑرﺣﺳب
ﺧدﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد“ )ھﻣﺂن ﺟﺎ ص (١٥٧ .درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد
ﻧﻣود«.
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آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی ﮔرﺟﺳﺗﺎن ھم ھﻣﯾن ﻣطﺎﻟب را ﻣﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎ طﻧطﻧﮫى ﺑﯾﺷﺗری
ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ وﯾژه آﻗﺎی  Bâtonاز ﻟﺣﺎظ ﺑﯽ ﭘرواﺋﯽ ﺧود
ﻣﻣﺗﺎز اﺳت .وی ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»ﮐﻠﮑﺗﯾوﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ﭼﯾﺳت؟ ﮐﻠﮑﺗﯾوﯾﺳم ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
ﺻﺣﯾﺢﺗر ،ﺳرﻣﺎﯾﮫداری دوﻟﺗﯽ ﺑر اﺻل زﯾرﯾن ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت :ھر ﮐس
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧدازهای ﮐﮫ دﻟش ﻣﯽﺧواھد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﻣﻌﯾن
ﻣﻲﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﺎرﮐﻧد و ارزش ﮐﺎر ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎداش ،ﺑﮫ ﺻورت
ﮐﺎﻻ درﯾﺎﻓت دارد " ...ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ" ﻣﺟﻣﻊ ﻗﺎﻧون ﮔذاری
ﻻزم اﺳت  ...و )ﻧﯾز( ﻗوهى اﺟراﺋﯾﮫ ﯾﻌﻧﯽ وزراء و اﻧواع ﻣدﯾران و
ژاﻧدارمھﺎ و ﺟﺎﺳوﺳﺎن و ﺷﺎﯾد ھم ،در ﺻورت ﮐﺛرت ﺗﻌداد
ﻧﺎراﺿﯾﺎن ،ارﺗش ﺿروری ﺑﺎﺷد« )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
»ﻧوﺑﺎﺗﯽ«ﺷﻣﺎرهى ٥ص ٦٨.ـ  (٦٩اﯾن اﺳت ﻧﺧﺳﺗﯾن »اﺗﮭﺎم« آﻗﺎﯾﺎن
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ.
***
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب از اﺳﺗدﻻﻻت آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﭼﻧﯾن ﺑرﻣﯽآﯾد:
١ــ ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮔوﯾﺎ ﺑدون ﺣﮑوﻣﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﮐل ،ﮐﺎرﮔران را اﺟﯾر ﮐرده و ﺣﺗًﻣﺎ „وزﯾر  ...ژاﻧدارم
و ﺟﺎﺳوس“ ﻧﯾز ﺧواھد داﺷت ،ﻣﯾﺳر ﻧﺧواھد ﺑود٢ .ــ ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراتھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮔوﯾﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺑﮫ „ﺳﯾﺎه“ و „ﺳﻔﯾد“ از ﺑﯾن
ﻧﺧواھد رﻓت و اﺻل „ﺑﮫ ھر ﮐس ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎزش“ ﻧﻔﯽ ﺧواھد ﺷد و اﺻل
دﯾﮕری ﺑﮫ ﺻورت „ﺑﮫ ھر ﮐس ﺑر ﺣﺳب ﺧدﻣتاش“ ﻣﻌﻣول ﺧواھد ﺷد.
اﯾن دو ﻧﮑﺗﮫ ﭘﺎﯾﮫى »اﺗﮭﺎم« آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت .آﯾﺎ اﯾن
»اﺗﮭﺎم« ﮐﮫ از طرف آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺷﯾده ﻣﯽﺷود ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ دارد؟
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ﻣﺎ ﻣدﻋﯽ ھﺳﺗﯾم :ﺗﻣﺎم آن ﭼﮫ ﮐﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ در اﯾن ﻣورد ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫى
ﮐم ﺷﻌوری و ﯾﺎ ﺧود ﺑدﮔوﺋﯽ ﻧﺎﺷﺎﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
اﯾﻧﮏ ﺣﻘﺎﯾق:
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ﺣﺗﯽ در ﺳﺎل  ١٨٤٦ﻧوﺷت:
»طﺑﻘﮫى ﮐﺎرﮔر در ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫى ﮐﮭن ﺑورژوازی
آن ﭼﻧﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ طﺑﻘﺎت و ﺗﻧﺎﻗض ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت
را ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد؛ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ وﺟود
ﻧﺧواھد داﺷت) «...رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻓﻘر ﻓﻠﺳﻔﮫ«(.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ھﻣﯾن اﻧدﯾﺷﮫ را در »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت«
ﺑﯾﺎن داﺷﺗﻧد )»ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﻓﺻل دوم(.
اﻧﮕﻠس در ﺳﺎل  ١٨٧٧ﻧوﺷت:
»ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدهی واﻗﻌﯽ ﺳراﺳر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑدان دﺳت
ﺧواھد زد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺑدﯾل وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،آﺧرﯾن ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻘل او
ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﻟت ﺧواھد ﺑود .ﻣداﺧﻠﮫى ﻗدرت دوﻟﺗﯽ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗدرﯾﺟﺎ ً
زاﺋد ﺷده و ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﻣوﻗوف ﻣﯽﮔردد ...دوﻟت „ﻣﻠﻐﯽ ﻧﻣﯽﺷود“ ﺑﻠﮑﮫ زاﺋل
ﻣﯽﺷود« )آﻧﺗﯽ دورﯾﻧﮓ(
ﺿﺎ اﻧﮕﻠس در ﺳﺎل  ١٨٨٤ﻧوﺷت:
اﯾ ً
»ﺑﻧﺎﺑراﯾن دوﻟت از ازل وﺟود ﻧداﺷت .ﺟواﻣﻌﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر
ﺧود را ﺑدون آن از ﭘﯾش ﻣﯽﺑردﻧد و از دوﻟت  ...ﺗﺻوری ﻧداﺷﺗﻧد.
در ﻣرﺣﻠﮫى ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺗﮑﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
طﺑﻘﺎت ﻣرﺑوط ﺑود وﺟود دوﻟت  ...ﺿروری ﺷد .اﮐﻧون ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺎمھﺎی
ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ آن ﭼﻧﺎن ﻣرﺣﻠﮫای از ﺗﮑﺎﻣل ﺗوﻟﯾد ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ در آن
وﺟود اﯾن طﺑﻘﺎت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺿرورت ﺧود را از دﺳت داده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻊ
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ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗوﻟﯾد ﻣﺑدل ﻣﯽﺷود .طﺑﻘﺎت ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻧﺎﮔزﯾری ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﭘدﯾد
ﺷدﻧد ،ﻧﺎﭘدﯾد ﺧواھﻧد ﺷد .و ﺑﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن طﺑﻘﺎت ،دوﻟت ﻧﯾز ﻧﺎﮔزﯾر
ﻧﺎﭘدﯾد ﺧواھد ﮔردﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد را ﺑر اﺳﺎس اﺷﺗراک آزاد و
ﻣﺗﺳﺎوی ﻣوﻟدﯾن ﺑﮫ ﺷﯾوهى ﻧوﯾن ﺗﻧظﯾم ﺧواھد ﮐرد ،ﺗﻣﺎم ﻣﺎﺷﯾن دوﻟﺗﯽ
را ﺑﮫ آن ﺟﺎﺋﯽ ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺟﺎی واﻗﻌﯽ آن اﺳت:
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻣوزهى آﺛﺎر ﻋﺗﯾق در ﮐﻧﺎر دوک ﻧﺦ رﯾﺳﯽ و ﺗﺑر ﻣﻔرﻏﯽ«
)رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﻧﺷﺎء ﺧﺎﻧواده و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و دوﻟت«( .
ھﻣﯾن ﻣطﻠب را اﻧﮕﻠس در ﺳﺎل  ١٨٩١ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧد ).رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
ﻣﻘدﻣﮫى »ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ در ﻓراﻧﺳﮫ«(.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﮫى ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
آن ﭼﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫای اﺳت ﮐﮫ در آن ﺑرای اﺻطﻼح دوﻟت و ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ
وزﯾران و ﺣﮑﺎم و ژاﻧدارمھﺎ و ﭘﺎﺳﺑﺎﻧﺎن و ﺳرﺑﺎزاناش ،ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺧواھد
ﻣﺎﻧد .آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫی وﺟود دوﻟت ،دوران اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻗدرت دوﻟﺗﯽ را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽﮔﯾرد و دوﻟت وﯾژهى ﺧود )
دﯾﮑﺗﺎﺗوری( را ﺑرای ﻣﺣو ﻗطﻌﯽ ﺑورژوازی اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد .و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ھم ﮐﮫ
ﺑورژوازی ﻣﺣو ﺷد و طﺑﻘﺎت از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﻧد ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺳﺗﻘر ﺷد،
آن ﮔﺎه دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺧواھد ﺑود .و ﻣﻔﮭوم دوﻟت از
ﻟوح ﺗﺎرﯾﺦ زدوده ﺧواھد ﮔردﯾد .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾد »اﺗﮭﺎم« ﻓوق اﻟذﮐر
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ اﻓﺗراء و ﺑدﮔوﺋﯽ و ﻓﺎﻗد ھر ﮔوﻧﮫ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .اﻣﺎ درﺑﺎب
ﻧﮑﺗﮫى دوم »اﺗﮭﺎم« ،در اﯾن ﻣورد ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ﻣطﺎﻟب زﯾرﯾن را ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
»در ﻣرﺣﻠﮫى ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫى ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ( ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾت اﺳﺎرت آور ﺑﺷر از ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر از ﻣﯾﺎن ﺑرود ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﻣراه اﯾن وﺿﻊ ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﮐﺎر ﻓﮑری و ﺟﺳﻣﯽ ﻧﯾز از ﻣﯾﺎن
ﺑرﺧﯾزد؛ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر  ...ﺧود ﺑﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﯾﺎز زﻧدﮔﯽ ﻣﺑدل ﺷود؛
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﮑﺎﻣل ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫی اﻓراد ،ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﻧﯾز
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رﺷد ﯾﺎﺑد  ...ﺗﻧﮭﺎ آن ﻣوﻗﻊ ﻣﯽﺗوان ﺑر اﻓق ﻣﺣدود ﺣﻘوق ﺑورژوازی
از ھر ﺟﮭت ﻓﺎﺋق آﻣد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﭘرﭼم ﺧود ﺑﻧوﯾﺳد„ :از
ھرﮐس طﺑق اﺳﺗﻌدادش و ﺑﮫ ھر ﮐس طﺑق ﻧﯾﺎزش “« )»اﻧﺗﻘﺎد از
ﺑرﻧﺎﻣﮫى ﮔوﺗﺎ«(
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻋﻘﯾدهى ﻣﺎرﮐس ﻣرﺣﻠﮫى ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫى
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ( آن ﭼﻧﺎن ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺑﮫ
„ﺳﯾﺎه“ و „ﺳﻔﯾد“ و ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﮐﺎر ﻓﮑری و ﺟﺳﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ و ﺗﺳﺎوی
ﮐﺎر ﺑر ﻗرار ﺷده و در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺻل واﻗﻌﺎ ً ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ از ھر ﮐس طﺑق اﺳﺗﻌدادش
و ﺑﮫ ھر ﮐس طﺑق ﻧﯾﺎزش ﺣﮑﻣرواﺳت .در اﯾن ﺟﺎ ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﮐﺎر ﻣزدوری
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد.
واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﯾن »اﺗﮭﺎم« ﻧﯾز ﻓﺎﻗد ھر ﮔوﻧﮫ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳت.
از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯾﺳت :ﯾﺎ ﺣﺿرات آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ آﺛﺎر ﻓوق اﻟذﮐر ﻣﺎرﮐس و
اﻧﮕﻠس را اﺻوﻻًﺑﮫ ﭼﺷم ﻧدﯾده و ﺑﮫ اﺗﮑﺎء ﻣﺳﻣوﻋﺎت ﺧود »اﻧﺗﻘﺎد« ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﯾﺎ
آن ﮐﮫ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﺑردهی ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺗﻌﻣدًا دروغ ﻣﯽﮔوﯾﻧد.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺳرﻧوﺷت ﻧﺧﺳﺗﯾن »اﺗﮭﺎم«.
***
دوﻣﯾن »اﺗﮭﺎم« آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ آن اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑودن ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ
را ﻣﻧﮑرﻧد .ﺣﺿرات آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد :ﺷﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺷﻣﺎ
اﻧﻘﻼب ﻗﮭری را ﻣﻧﮑرﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق آراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ،
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎزﯾد.
ﮔوش ﮐﻧﯾد:
»ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﮭﺎ  ...دوﺳت دارﻧد در ﺑﺎب „اﻧﻘﻼب“ و „ﻣﺑﺎرزهى
اﻧﻘﻼﺑﯽ“ و“ﻣﺑﺎرزهى اﺳﻠﺣﮫ در دﺳت„ ﺳﺧن آراﺋﯽ ﮐﻧﻧد ...وﻟﯽ اﮔر
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ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺳﺎده دﻟﯽ ،از آنھﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﺑﺧواھﯾد ﺑﺎ طﻧطﻧﮫى ﺗﻣﺎم،
ورﻗﮫای ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﯽدھﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رأی دھﯾد «...و
اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ » ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻣﺻﻠﺣت آﻣﯾز و ﺑرازﻧدهى
اﻧﻘﻼﺑﯾون ،ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﺗﺎرﯾﺳم ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و ﻟﮕﺎل ﺑﺎ
ﺳوﮔﻧد وﻓﺎداری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و ﺣﮑوﻣت ﺑر ﭘﺎی ﺷده و ﺗﻣﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣوﺟود ﺑورژوازی) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫی »ﻧﺎن و
آزادی« ﺻﻔﺣﺎت ٢١و  ٢٢و .(٢٣
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻣطﻠب را ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﮐر و ﻓر ﺑﯾﺷﺗری ،ﺗﮑرار
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺛﻼً ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫى  Bätonﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم:
»ھﻣﮫى ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ  ...آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزهى ﺑﺎ
ﺗﻔﻧﮓ و اﺳﻠﺣﮫ ،اﺳﻠوب ﺑورژواﺋﯽ اﻧﻘﻼب اﺳت و اﺣزاب ﻓﻘط ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮫى ﺗﻌرﻓﮫھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻓﻘط ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺳﻧد و آن ﮔﺎه ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﮐﺛرﯾت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و
ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ،ﺟﺎﻣﻌﮫ را اﺻﻼح ﮐﻧﻧد) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫی
»ﺗﺻرف ﻗدرت دوﻟﺗﯽ« ص  ٣ـ .(٤
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺿرات آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ درﺑﺎرهى ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ.
آﯾﺎ اﯾن »اﺗﮭﺎم« ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ دارد؟ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﺋﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﻧﯾز آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ
ﻧﺎداﻧﯽ و وﻟﻊ ﺧود را ﺑﮫ ﺑدﮔوﺋﯽ و اﻓﺗراء آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧد.
اﯾﻧﮏ ﺣﻘﺎﯾق:
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس و ﻓرﯾدرﯾش اﻧﮕﻠس ﺣﺗﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٨٤٧ﻧوﺷﺗﻧد:
»ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ﻋﺎر دارﻧد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﺻد و ﻧظرﯾﺎت ﺧوﯾش را ﭘﻧﮭﺎن
ﺳﺎزﻧد .آنھﺎ آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق واژﮔون ﺳﺎﺧﺗن
ﻗﮭری ھﻣﮫى ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺟود ،وﺻول ﺑﮫ ھدفھﺎیﺷﺎن ﻣﯾﺳر
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اﺳت .ﺑﮕذار طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﻘﻼب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﺧود
ﺑﻠرزﻧد .ﭘروﻟﺗرھﺎ در اﯾن اﻧﻘﻼب ﭼﯾزی ﺟز زﻧﺟﯾرھﺎی ﺧود را از
دﺳت ﻧﻣﻲدھﻧد .وﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ دﺳت ﺧواھﻧد آورد .ﭘروﻟﺗرھﺎی
ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!« )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت« .در
ﺑﻌﺿﯽ از ﭼﺎپھﺎی ﻟﮕﺎل ﺑرﺧﯽ از ﮐﻠﻣﺎت ھﻧﮕﺎم ﺗرﺟﻣﮫ اﻓﺗﺎده اﺳت(.
در ﺳﺎل  ١٨٥٠ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس در اﻧﺗظﺎر اﻗدام ﺟدﯾدی در آﻟﻣﺎن ﺑﮫ رﻓﻘﺎی آﻟﻣﺎﻧﯽ
آن ﻣوﻗﻊ ﺧود ﻧوﺷت:
»آنھﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻧﺑﺎﯾد اﺳﻠﺣﮫ و ﻣﮭﻣﺎت را از دﺳت ﺑدھﻧد ...
ﮐﺎرﮔران ﺑﺎﯾد  ...ﺑﮫ ﺻورت ﮔﺎردھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﭘروﻟﺗﺎری ﻣﺗﺷﮑل ﺷده و
از ﺧود دارای ﻓرﻣﺎﻧده و ﺳﺗﺎد ﮐل ﺑﺎﺷﻧد «...و اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را »ﺑﺎﯾد در
دوران ﻗﯾﺎم ﻗرﯾب اﻟوﻗوع و ﭘس از آن در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد) «.رﺟوع
ﺷود ﺑﮫ „دادرﺳﯽ ﮐﻠﻧﯽ“ ﭘﯾﺎم ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ(][٦
در ﺳﺎلھﺎی  ١٨٥١ـ  ١٨٥٢ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس و ﻓرﯾدرﯾش اﻧﮕﻠس ﻧوﺷﺗﻧد:
» ...ﭼون ﻗﯾﺎم ﺷروع ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾﺗﯽ ھر ﭼﮫ ﺗﻣﺎمﺗر
ﻋﻣل ﮐرد و دﺳت ﺑﮫ ﺗﻌرض زد .دﻓﺎع ﺑرای ھر ﻗﯾﺎم ﻣﺳﻠﺣﺂﻧﮫای در
ﺣﮑم ﻣرگ اﺳت  ...ﺑﺎﯾد دﺷﻣن را ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧش ﭘراﮐﻧده اﺳت
ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﺳﺎﺧت؛ ﺑﺎﯾد ھر روز ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓتھﺎی ﺟدﯾدی ،وﻟو ﮐوﭼﮏ ھم
ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﺋل آﻣد ...ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﺧﺻم ﺑﺗواﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﺗو ﻧﯾروﺋﯽ ﮔرد
آورد وی را ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ واداﺷت .ﺧﻼﺻﮫ آن ﮐﮫ طﺑق ﮔﻔﺗﮫى داﻧﺗن
ﯾﻌﻧﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺳﺗﺎدی ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون در ﻓن ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت ﻋﻣل ﮐن :ﺗﮭور ﺗﮭور و ﺑﺎز ھم ﺗﮭور» )«.اﻧﻘﻼب و ﺿد اﻧﻘﻼب
در آﻟﻣﺎن«(.
ﺗﺻور ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم در اﯾن ﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت از »ﺗﻌرﻓﮫھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ « در ﻣﯾﺎن
ﺑﺎﺷد.
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ﺳراﻧﺟﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس را ﺑﮫ ﺧﺎطر آورﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﻣون ﭘس از آن
ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾروزی در ﭘﺎرﯾس ﻗﺎﻧﻊ ﺷد .روش ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز در ﭘﯾش ﮔرﻓت و از
ﺗﻌرض ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ورﺳﺎی ــ اﯾن آﺷﯾﺎﻧﮫی ﺿد اﻧﻘﻼب ــ ﺧودداری ورزﯾد .ﺑﮫ
ﻋﻘﯾدهى ﺷﻣﺎ در آن ﻣوﻗﻊ ﻣﺎرﮐس ﭼﮫ ﻣﯽﮔﻔت؟ آﯾﺎ ﭘﺎرﯾﺳﯽھﺎ را ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
دﻋوت ﻣﯽﮐرد؟ آﯾﺎ ﻻﻗﯾدی ﮐﺎرﮔران ﭘﺎرﯾس را )ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷﮭر ﭘﺎرﯾس را در
دﺳت داﺷﺗﻧد ( ،ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐرد و آﯾﺎ ﺟواﻧﻣردی آﻧﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻐﻠوﺑﯾن ورﺳﺎی
ﻣﯽﭘﺳﻧدﯾد؟ ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎرﮐس ﮔوش ﻓرا دھﯾد:
»ﭼﻘدر اﯾن ﭘﺎرﯾﺳﯽھﺎ ﻧرﻣش ،اﺑﺗﮑﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﺳﺗﻌداد ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ
دارﻧد! ﭘس از ﺷش ﻣﺎه ﮔرﺳﻧﮕﯽ  ...زﯾر ﺳرﻧﯾزهى ﭘروس دﺳت ﺑﮫ
ﻗﯾﺎم ﻣﯽزﻧﻧد  ...ﺗﺎرﯾﺦ ﻧظﯾر اﯾن دﻻوری را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧدارد! اﮔر آنھﺎ
ﻣﻐﻠوب ﺷوﻧد ﭼﯾزی ﺟز “ﺟواﻧﻣردی“ آنھﺎ ﻣﻘﺻر ﻧﯾﺳت .ھﻣﯾن ﮐﮫ
وﯾﻧوآ و از دﻧﺑﺎل وی ﺑﺧش ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮔﺎرد ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾس از اﯾن ﺷﮭر
ﮔرﯾﺧﺗﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻲﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ورﺳﺎی ھﺟوم ﺑرد .ﺑﮫ ﻋﻠت ﭘﯾروی از
وﺟدان ﺑود ﮐﮫ ﻓرﺻت از دﺳت رﻓت .ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ
ﺷروع ﺷود ،ﮔوﺋﯽ ﺗﯽﯾر ،اﯾن ﻣوﺟود ﻧﺎﻗصاﻟﺧﻠﻘﮫی ﻣﮭﯾب ﺑﺎ ﺗﺷﺑث
ﺧود ﺑرای ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﭘﺎرﯾس اﯾن ﺟﻧﮓ را آﻏﺎز ﻧﮑرده ﺑود!« )ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ
ﮐوﮔﻠﻣﺎن(.
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس و ﻓرﯾدرﯾش اﻧﮕﻠس اﯾن طور ﻣﯽاﻧدﯾﺷﯾدﻧد و ﭼﻧﯾن ﻋﻣل ﻣﯽﮐردﻧد.
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ اﯾن طور ﻣﯽاﻧدﯾﺷﻧد و ﭼﻧﯾن ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ اﺻرار دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس و ﭘﯾرواﻧﺷﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺗﻌرﻓﮫھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدﻧد و اﻋﻣﺎل ﻗﮭری اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻗﺑول ﻧدارﻧد!.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾد اﯾن »اﺗﮭﺎم« ﻧﯾز ﺑد ﮔوﺋﯽ و اﻓﺗراﺋﻲﺳت ﮐﮫ ﺟﮭل
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد.
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺳرﻧوﺷت دوﻣﯾن »اﺗﮭﺎم«.
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ﺳوﻣﯾن »اﺗﮭﺎم« آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ آن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫى ﺗودهای ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ
را ﻣﻧﮑرﻧد و ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫى ﺑوروﮐراتھﺎﺋﯽ ﺟﻠوهﮔر
ﻣﻲﺳﺎزﻧد و ﻣدﻋﻲاﻧد ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮫى ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در
ﺣﮑم ﻣرگ اﻧﻘﻼب اﺳت و ﺿﻣﻧًﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ﺧواھﺎن ﯾﮏ
ﭼﻧﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﺳﺗﻧد ﻟذا در واﻗﻊ ﺧواھﺎن اﺳﺗﻘرار دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺧود ﺑر
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ .ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﺎت آﻗﺎی ﮐراﭘوﺗﮑﯾن ﺗوﺟﮫ
ﮐﻧﯾد :
»ﻣﺎ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ آﺧرﯾن دادﻧﺎﻣﮫى ﺧود را درﺑﺎرهى دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﺻﺎدر ﮐردھﺎﯾم  ...ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ھر دﯾﮑﺗﺎﺗوری ،ھر اﻧدازه ھم ﮐﮫ
دارای ﻧﯾت ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫای ﺑﺎﺷد ﻣوﺟب ﻣرگ اﻧﻘﻼب ﻣﯾﺷود ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم
 ...ﮐﮫ اﯾدهى دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﻣﺣﺻول زﯾﺎن ﺑﺧش
ﻓﺗﯾﺷﯾﺳم دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ  ....ﭘﯾوﺳﺗﮫ ھدف آن ﺟﺎودان ﺳﺎﺧﺗن ﺑردﮔﯽ ﺑوده
اﺳت )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫى ﮐراﭘوﺗﮑﯾن ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺳﺧﻧﺎن ﯾﮏ
ﺷورﺷﯽ« ص (١٣١.ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ھوادار دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑر
ﭘروﻟﺗرھﺎ ھﺳﺗﻧد ...ﮐﺎرﮔران ﺑرای آنھﺎ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻣورد ﺗوﺟﮭﻧد ﮐﮫ
ارﺗش ﺑﺎ اﻧﺿﺑﺎطﯽ در دﺳت آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻧد ...ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ
ﻣﯽﮐوﺷد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﺎﺷﯾن دوﻟﺗﯽ را ﺑﮫ دﺳت ﺧود ﮔﯾرد«
)رﺟوع ﺷود ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫى »ﻧﺎن و آزادی« ﺻﻔﺣﺎت٦٢و.(٦٣
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی ﮔرﺟﺳﺗﺎن ھم ھﻣﯾن ﻣطﻠب را ﻣﯽﮔوﯾﻧد:

»دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﻠﻣﮫ ،ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺣﺎل اﺳت
زﯾرا ھواداران دﯾﮑﺗﺎﺗوری دوﻟت ﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد و دﯾﮑﺗﺎﺗوری آنھﺎ
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ﻋﺑﺎرت از ﻓﻌﺎﻟﯾت آزاداﻧﮫى ھﻣﮫى ﭘروﻟﺗرھﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ،ﻋﺑﺎرت از
آن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﮑوﻣت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ را ﮐﮫ اﮐﻧون ھم وﺟود دارد ﺑر
رأس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار دھﻧد )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫى » Bâtonﺗﺻرف
ﻗدرت دوﻟﺗﯽ« ص .(٤٥ .اﮔر ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ طرﻓدار
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﺳﺗﻧد ﺑرای ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ ﻧﺟﺎت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای
آن اﺳت ﮐﮫ “...ﺑﺎ ﺳﯾﺎدت ﺧود ﺑردﮔﯽ ﻧوﯾﻧﯽ ﺑرﻗرار ﺳﺎزﻧد “«
)رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫى  Bâtonدر ﺷﻣﺎرهى  ١ﻣﺟﻠﮫى »ﻧوﺑﺎﺗﯽ«
ص.(٥.
اﯾن اﺳت ﺳوﻣﯾن „اﺗﮭﺎم« ﺣﺿرات آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ.
اﻓﺷﺎء اﯾن اﻓﺗراء آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ھم ﮐﮫ ھدف آن ﻓرﯾب ﺧواﻧﻧده اﺳت ،اﺷﮑﺎل
زﯾﺎدی ﻧدارد .ﻣﺎ در اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﻧظرﯾﮫى ﺑﺳﯾﺎر اﺷﺗﺑﺎه آﻣﯾز ﮐراﭘوﺗﮑﯾن ﮐﮫ
ﻣدﻋﯽ اﺳت ھر دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣرگ اﻧﻘﻼب اﺳت ،ﻧﻣﯽﭘردازﯾم .در اﯾن ﺑﺎره ﺑﻌدًا
ھﻧﮕﺎم ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ،ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد .اﮐﻧون
ﻣﯽﺧواھﯾم ﺗﻧﮭﺎ ﺧود „»اﺗﮭﺎم« را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دھﯾم.
ھﻧوز در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٨٤٧ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس و ﻓرﯾدرﯾش اﻧﮕﻠس ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺑﺎﯾد دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑدﺳت آورد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺣﻣﻼت ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑورژوازی را دﻓﻊ ﻧﻣﺎﯾد و وﺳﺎﺋل
ﺗوﻟﯾد را از ﭼﻧﮓاش ﺑدر آورد و اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧﺑﺎﯾد دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭼﻧد ﺗن ﺑﻠﮑﮫ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﻣﮫى ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺑﺎﺷد:
»ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از ﺳﯾﺎدت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
را ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم از ﭼﻧﮓ ﺑورژوازی ﺑدر آورد و ﮐﻠﯾﮫ وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد را در
دﺳت  ...ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت طﺑﻘﮫى ﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﺗﺷﮑل ﮔردﯾده اﺳت
ﻣﺗﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾد) «...رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت«(.

73
ﯾﻌﻧﯽ آن ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﻣﮫى طﺑﻘﮫى ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑر
ﺑورژوازی ﺧواھد ﺑود و ﻧﮫ ﺳﯾﺎدت ﭼﻧد ﺗن ﺑر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ.
آنھﺎ ﺑﻌدھﺎ ﻧﯾز اﯾن ﻧظرﯾﮫ را در ﮐﻠﯾﮫى آﺛﺎر ﺧود و از آن ﺟﻣﻠﮫ در »ھﯾﺟدھم
ﺑروﻣر ﻟوﺋﯽ ﺑﻧﺎﭘﺎرت« و »ﻣﺑﺎرزهى طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﻓراﻧﺳﮫ« و »ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ در
ﻓراﻧﺳﮫ« و »اﻧﻘﻼب و ﺿد اﻧﻘﻼب در آﻟﻣﺎن« و »آﻧﺗﯽ دورﯾﻧﮓ« و آﺛﺎر دﯾﮕر
ﺧود ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﻧد.
وﻟﯽ ﻣطﻠب ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽﭘذﯾرد .ﺑرای ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس و
اﻧﮕﻠس ﺑرای دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﭼﮫ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻗﺎﺋل ﺑودﻧد و ﻧﯾز ﺑرای ﭘﯽ ﺑردن
ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ آﻧﺎن اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری را ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷﻣردﻧد؛ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب
اﺳت ﮐﮫ از روش آﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷوﯾم .ﻧﮑﺗﮫ اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از طرف آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﻠﮑﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧرده
ﺑورژواھﺎی ﺷﮭر و ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻗﺻﺎبھﺎ و ﭘﯾﺎﻟﮫ ﻓروشھﺎ و ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس
و اﻧﮕﻠس آنھﺎ را ﻓﯾﻠﯾﺳﺗر ) Philisterﺗﯾپ ﺧرده ﺑورژوا( ﻣﯽﻧﺎﻣﯾدﻧد ﻧﯾز ﻣورد
ﻣﻼﻣت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﺑﯾﻧﯾد اﻧﮕﻠس درﺑﺎرهى دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺧطﺎب ﺑﮫ اﯾن
ﻗﺑﯾل ﻓﯾﻠﯾﺳﺗرھﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد:
»در اﯾن اواﺧر ﻓﯾﻠﯾﺳﺗر آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ھم از ﺷﻧﯾدن ﮐﻠﻣﺎت
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﺗرس و وﺣﺷت ﻣﯽاﻓﺗد .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺣﺗرم ،آﯾﺎ
ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑداﻧﯾد اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ ﺑﮫ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ﻧظر
اﻓﮑﻧﯾد .اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑود) «.رﺟوع ﺷود ﺑﮫ „»ﺟﻧﮓ
داﺧﻠﯽ در ﻓراﻧﺳﮫ« ﻣﻘدﻣﮫى اﻧﮕﻠس(] [ ٧
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد اﻧﮕﻠس دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس
ﻣﺟﺳم ﻣﯽﺳﺎﺧت.
واﺿﺢ اﺳت ھر ﮐس ﺑﺧواھد ﺑداﻧد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ درﺑﺎرهى دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
ﭼﮫ ﺗﺻوری دارﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس آﺷﻧﺎ ﺷود .ﭘس ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس
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ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم .اﮔر ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس در واﻗﻊ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑر
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑوده اﺳت آن ﮔﺎه ،دورﺑﺎد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ،دورﺑﺎد دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ!
وﻟﯽ اﮔر ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس در ﺣﻘﯾﻘت دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑر
ﺑورژوازی ﺑوده اﺳت ،در آن ﺻورت  ...در آن ﺻورت از ﺗﮫ دل ﺑﮫ ھرزه
ﮔوﯾﺎن آﻧﺎرﺷﯾﺳت ،ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑراﯾﺷﺎن ﭼﯾزی ﺟز ھرزه دراﺋﯽ
ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ،ﺑﺧﻧدﯾم.
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس دو دوره دارد :دورهى اول دورهای اﺳت ﮐﮫ »ﮐﻣﯾﺗﮫى
ﻣرﮐزی« ﻣﻌروف ،رھﺑری اﻣور را در ﭘﺎرﯾس ﺑر ﻋﮭده داﺷت و دورهى دوم
دورهى ﭘﺎﯾﺎن اﺧﺗﯾﺎرات »ﮐﻣﯾﺗﮫى ﻣرﮐزی« اﺳت و رھﺑری اﻣور ﺑﮫ ﮐﻣون ﺗﺎزه
اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺣﺎﻟﮫ ﮔردﯾد» .ﮐﻣﯾﺗﮫى ﻣرﮐزی« ﭼﮫ ﺑود و از ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل
ﺷده ﺑود؟ »ﺗﺎرﯾﺦ ﺗودھﺎی ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس« ﺗﺄﻟﯾف آرﺗور آرﻧو ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﻣؤﻟف
ﻣﺧﺗﺻرا ً ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔوﯾد ،در ﺑراﺑر ﻣﺎﺳت .ﺗﺎزه ﻣﺑﺎرزه ﺷروع ﺷده
ﺑود ﮐﮫ در ﺣدود  ٣٠٠ھزار ﮐﺎرﮔر ﭘﺎرﯾس در ﮔروھﺎنھﺎ و ﮔردانھﺎ ﻣﺗﺷﮑل
ﺷدﻧد و از ﻣﯾﺎن ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺑرﮔزﯾدﻧد» .ﮐﻣﯾﺗﮫى ﻣرﮐزی« ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
ﺗﺷﮑﯾل ﺷد.
آرﻧو ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺗﻣﺎم اﯾن ھم ﮐﺷورھﺎ)اﻋﺿﺎء „ﮐﻣﯾﺗﮫى ﻣرﮐزی“( ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب
ﮔردانھﺎ و ﮔروھﺎنھﺎی ﺧود ،از طرﯾق اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻏﯾرﻋﻣوﻣﯽ،
اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑودﻧد؛ ﺗﻧﮭﺎ در ﻧزد ﮔروهھﺎی ﮐوﭼﮏ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺧود ﻣﻌروﻓﯾت داﺷﺗﻧد .اﯾنھﺎ ﮐﯾﺎﻧﻧد ،ﭼﮫ ﻧوع اﺷﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد و ﭼﮫ
ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑﮑﻧﻧد؟ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﻣﻧﺣﺻرا ً
از ﮐﺎرﮔران ﺳﺎده و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺟزء ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽﺷد و اﺳﺎﻣﯽ ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم
اﻋﺿﺎء آن در وراء ﺑرزن و ﯾﺎ دﻓﺗرﺷﺎن ﻣﻌروﻓﯾت ﻧداﺷت  ...ﺳﻧتھﺎ
ﻧﻘض ﺷده ﺑود .ﺣﺎدﺛﮫی ﻏﯾر ﻣﻧﺗظرهای در ﺟﮭﺎن رخ داده ﺑود .ﺣﺗﯽ
ﯾﮏ ﺗن از اﻋﺿﺎء طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ در اﯾن دوﻟت دﯾده ﻧﻣﻲﺷد .اﻧﻘﻼﺑﯽ
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در ﮔرﻓت ﮐﮫ ھﯾﺞ وﮐﯾل ﻋدﻟﯾﮫ ،ھﯾﭻ ﻧﻣﺎﯾﻧدهى ﻣﺟﻠس ،ھﯾﭻ روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎر ،ھﯾﭻ ژﻧراﻟﯽ ﺑرﮔزﯾدهى آن ﻧﺑود .ﺑﮫ ﺟﺎی آنھﺎ ﻣﻌدﻧﭼﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫی
ﮐره زو ،ﺻﺣﺎف و طﺑﺎخ و ﻏﯾره دﯾده ﻣﯽﺷدﻧد« )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
»ﺗﺎرﯾﺦ ﺗودھﺎی ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس« ص.(١٠٧.
آرﺗور آرﻧو ﭼﻧﯾن اداﻣﮫ ﻣﯽدھد:
اﻋﺿﺎء »ﮐﻣﯾﺗﮫى ﻣرﮐزی« ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد:
»ﻣﺎ در درﺳت ﺗودهای ﮐﮫ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ واﻗﻊ ﺷده اﺳت ،ارﮔﺂنھﺎی
ﮔﻣﻧﺎم و اﻓزارھﺎی ﻣطﯾﻌﯽ ھﺳﺗﯾم  ...ﻣﺎ  ...ﺧﺎدﻣﯾن ارادهى ﻣردﻣﯾم .ﻣﺎ
اﯾن ﺟﺎ آﻣدهاﯾم ﺗﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﺻدای ﻣردم ﺑﺎﺷﯾم و ﭘﯾروزﻣﻧدی او را
ﺗﺄﻣﯾن ﺳﺎزﯾم .ﻣردم ﺧواھﺎن ﮐﻣون ھﺳﺗﻧد و ﻣﺎ ﺧواھﯾم ﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﻣون دﺳت ﺑزﻧﯾم؛ اﯾن اﺳت و ﺑس .اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎ ﻧﮫ ﺧود
را از ﺟﻣﺎﻋت ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد ﻧﮫ ﭘﺎﺋﯾنﺗر .ﺣس ﻣﻲﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ وی و
درون وی و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫى وی زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و در ھر ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ وی
ﻣﺷﺎوره ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﮫ وی ﮔوش ﻓرا داده و آن ﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻧوﻧد،
اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺳﻌﯽ دارﻧد ،آن ھم ﺑﮫ طور ﻣوﺟز ...ﻧظرﯾﮫى ﺳﯾﺻد
ھزار اﻧﺳﺎن را ﺑﯾﺎن دارﻧد« )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ص.(١٠٩.
ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس در دورهى اول ﺣﯾﺎت ﺧود ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎر ﻣﯽﮐرد.
ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ﭼﻧﯾن ﺑود.
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﭼﻧﯾن اﺳت.
اﮐﻧون ﺑﮫ دورهى دوم ﮐﻣون ،ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی »ﮐﻣﯾﺗﮫى ﻣرﮐزی« ،ﮐﻣون
ﻣﺷﻐول ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑود ،ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم .آرﻧو درﺑﺎرهى اﯾن دو دوره ﮐﮫ دو ﻣﺎه ﺑﮫ طول
اﻧﺟﺎﻣﯾد ﺑﺎ ﺷور ﺗﻣﺎم ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری واﻗﻌﯽ ﻣردم ﺑود .ﮔوش ﺑدھﯾد:
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»ﻣﻧظرهى ﺑﺎ ﻋظﻣت اﯾن ﻣردم طﯽ دو ﻣﺎه ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﯾرو ﻣﯽﺑﺧﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻣﯾد  ...ﺑﮫ ﭼﺷﻣﺎن آﯾﻧده ﺑﻧﮕرﯾم .در ﻋرض اﯾن دو ﻣﺎه در ﭘﺎرﯾس
دﯾﮑﺗﺎﺗوری واﻗﻌﯽ و ﮐﺎﻣل و ﻣﺳﻠم و آن ھم ﻧﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﯾﮏ ﻓرد
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﻠﮑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﻣﮫى ﻣردم ﺑر ﭘﺎ ﺑود ،ــ و ﺗﻧﮭﺎ آﻧﺎن ﺑر اوﺿﺎع
ﻣﺳﻠط ﺑودﻧد  ...اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑﯾش از دو ﻣﺎه ﺑدون وﻗﻔﮫ ،از ١٨
ﻣﺎرس ﺗﺎ  ٢٢ﻣﮫ )ﺳﺎل  ،(١٨٧١اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت  ...ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ،ﮐﻣون
ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻗدرت ﻣﻌﻧوی ﺑود و ﺑﮫ ﺟز ھﻣدردی ﻋﻣوﻣﯽ  ...ھم ﮐﺷورھﺎ
ﻧﯾروی ﻣﺎدی دﯾﮕری ﻧداﺷت ،ﻣردم ﻓرﻣﺎﻧروا و ﻓرﻣﺎﻧروای ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ
ﻓرد ﺑودﻧد و ﺧودﺷﺎن ،ھم ﭘﻠﯾس و ھم دادرﺳﯽ ﺑوﺟود آورده
ﺑودﻧد) «...رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ص ٢٤٢.و .(٢٤٤
آرﺗور آرﻧو ﻋﺿو ﮐﻣون و ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﺟﻧﮓھﺎی ﺗن ﺑﮫ ﺗن
آن ،ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس را ﺑدﯾن ﻧﺣو ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد.
ﻟﯾﺳﺎ ﮔﺎره ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از اﻋﺿﺎء ﮐﻣون و ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻓﻌﺎل
آن ﻧﯾز ،ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس را ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد) .رﺟوع ﺷود ﺑﮫ
ﮐﺗﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس«(.
ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫى »ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻓرﻣﺎﻧروا«» ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﯾﮏ ﻓرد ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﻣﮫى ﻣردم« .اﯾن ﺑود ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس.
اﻧﮕﻠس در ﺣﺎل ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻓﯾﻠﯾﺳﺗرھﺎ ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺑﮫ ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ﻧظر اﻓﮑﻧﯾد .اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑود«.
ﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ از ﻧظر ﻣﺎرﮐس واﻧﮕﻠس اﯾن اﺳت.
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد آﻗﺎﯾﺎن آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ از دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس و
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﭘﯽ از آن »اﻧﺗﻘﺎد« ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺧﺑر دارﻧد ﮐﮫ ﻣن
وﺷﻣﺎ ،ﺧواﻧﻧدهى ﮐﺗﺎب ،از ﺧط ﭼﯾﻧﯽ ﺧﺑر دارﯾم.
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واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑر دو ﻗﺳم اﺳت .دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﻗﻠﯾت ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﮔروه ﮐوﭼﮏ ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻗره ﭘوفھﺎ و اﯾﮕﻧﺎﺗﯾفھﺎ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم اﺳت .ﺑر
رأس اﯾن ﮔوﻧﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣﻌﻣوﻻً ﺟﻣﻌﯽ ﺧواص درﺑﺎری ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺧود را در ﻧﮭﺎن اﺗﺧﺎذ ﮐرده و ﺣﻠﻘﮫى طﻧﺎب را ﺑﮫ ﮔردن اﮐﺛرﯾت
ﻣردم ھﻣواره ﺗﻧﮓﺗر ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﭼﻧﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﺳﺗﻧد و ﻋﻠﯾﮫ آن ﺑﺳﯽ ﻣﺻراﻧﮫﺗر و
ﻓداﮐﺎراﻧﮫﺗر از آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی ﭘر ﺟﻧﺟﺎل ﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐﻧﻧد.
وﻟﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧوع دﯾﮕری ﻧﯾز ھﺳت ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﮐﺛرﯾت ﭘروﻟﺗﺎری ﯾﺎ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺗودهھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺑورژوازی ،ﻋﻠﯾﮫ اﻗﻠﯾت اﺳت .در اﯾن ﺟﺎ ﺑر رأس
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ،ﺗوده ﻗرار دارد و از ﺧواص درﺑﺎری و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻧﮭﺎﻧﯽ ﺧﺑری
ﻧﯾﺳت ،ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎ آﺷﮑﺎرا ،در ﺧﯾﺎﺑﺂنھﺎ و در ﻣﯾﺗﯾﻧﮓھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﭘذﯾرد ،زﯾرا
اﯾن ــ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺧﯾﺎﺑﺂنھﺎ ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺗوده و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻋﻠﯾﮫ ھر ﻧوع ﺳﺗم
ﭘﯾﺷﮫﯾﻲﺳت.
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳتھﺎ »ﺑﺎ ھر دو دﺳت« ﯾﮏ ﭼﻧﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری را ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد،
زﯾرا اﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗوری آﻏﺎز ﺑﺎ ﻋظﻣت اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
آﻗﺎﯾﺎن آﻧﺎرﺷﯾﺳت اﯾن دو دﯾﮑﺗﺎﺗوری را ﮐﮫ ﻧﻔﯽ ﮐﻧﻧدهى ﯾﮏ دﯾﮕرﻧد ﺑﺎ ھم
ﻣﺧﻠوط ﮐرده و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت دﭼﺎر وﺿﻊ ﺧﻧده آوری ﺷدهاﻧد .ﻧﺑرد آنھﺎ ﺑﺎ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺧﯾﺎل ﺧود اﺳت ،ﻧﺑرد آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣرﺣوم دن ﮐﯾﺷوت ﺑﺎ آﺳﯾﺎب ﺑﺎدی در ﭘﯾﮑﺎرﻧد  ...ﭼﻧﯾن اﺳت
ﺳرﻧوﺷت ﺳوﻣﯾن »اﺗﮭﺎم«.
اﻣﺿﺎء ﮐو....
ﺑﮫ زﺑﺎن ﮔرﺟﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت.
)دﻧﺑﺎﻟﮫ دارد(2

 -2ﭼﻮن در اواﺳﻂ ﺳﺎل  ١٩٠٧رﻓﯿﻖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﮐﻤﯿﺘﮫى ﻣﺮﮐﺰی
ﺣ ﺰ ب ﺑ ﺮ ا ی ا ﻧ ﺠ ﺎ م ﮐ ﺎر ھ ﺎ ی ﺣ ﺰ ﺑ ﯽ ﺑ ﮫ ﺑ ﺎﮐ ﻮ ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﺪ و د ر آ ن ﺟ ﺎ ﭘ ﺲ از ﭼ ﻨ ﺪ ﻣ ﺎ ه ﺗ ﻮ ﻗ ﯿﻒ ﮔ ﺮ د ﯾ ﺪ و
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ﻣﻧﺗﺷر در ﺟراﯾد» :آﺧﺎﻟﯽ دروﺑﯾﺎ« )زﻣﺎن ﻧو( ﺷﻣﺎرهھﺎی  ٥و  ٦و  ٧و  ٨ــ ٢٥
ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩٠٦و اول ژاﻧوﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩٠٧و »ﭼوﻧﯽ ﺗﺳﺧوره ﺑﺎ«
)زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ( ﺷﻣﺎرهھﺎی  ٣و  ٥و  ٨و  ٩ــ  ٢١و  ٢٣و  ٢٧و  ٢٨ﻓورﯾﮫ ﺳﺎل
» ١٩٠٧درو« )زﻣﺎن ( ﺷﻣﺎرهھﺎی ٢١و  ٢٢و ٢٣و ٢٦ــ  ،٦ ،٥ ،٤و  ١٠ﻣﺎه
آورﯾل ﺳﺎل ١٩٠٧

-----------------------------------------

ﺗو ﺿ ﯾﺣ ﺎت
١ــ در اواﺧر ﺳﺎل  ١٩٠٥و در آﻏﺎز ﺳﺎل  ١٩٠٦ﮔروھﯽ از
آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﺑﮫ رھﺑری ﯾﮑﯽ از ﭘﯾروان ﮐراﭘوﺗﮑﯾن )(Kropotkins
ﺑﻧﺎم و .ﭼرﮐﯾزاﺷوﯾﻠﯽ ) (V. Tscherkesischwiliآﻧﺎرﺷﯾﺳت ﻣﻌروف و
ھواداران وی ﻣﯾﺧﺎﮐو ﺗﺳرﺗﻠﯽ )Bâtonــ (Zereteliو ﺷﺎﻟوا ﮔوﮔﻠﯾﺎ )ش.گ .ــ
 (Gogelia Schalwaو دﯾﮕران ﻋﻠﯾﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ ﺑﺎ ﺷدت ﺗﻣﺎم ﻣﺑﺎرزه
ﻣﯽﮐردﻧد .ﮔروه ﻣزﺑور روزﻧﺎﻣﮫھﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻧوﺑﺎﺗﯽ« و »ﻣوﺷﺎ« و ﻏﯾره در
ﺗﻔﻠﯾس ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺳﺎﺧﺗﻧد .آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ در ﺑﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎھﯽ
ﻧداﺷﺗﻧد ،وﻟﯽ در ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺑﯽ طﺑﻘﮫ و ﺧرده ﺑورژوازی ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾتھﺎی ﭼﻧدی
ﻧﺎﺋل ﺷده ﺑودﻧد .اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ
ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋﻣوﻣﯽ »آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﯾﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم؟« ﭘرداﺧت .ﭼﮭﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫى اول در
ژوﺋن ــ ژوﺋﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩٠٦در روزﻧﺎﻣﮫى »آﺧﺎﻟﯽ ﺗﺳﺧوره ﺑﺎ« درج ﮔردﯾد،
وﻟﯽ ﭼون روزﻧﺎﻣﮫ از طرف ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺗوﻗﯾف ﺷد ،اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌدی
ﻣﯾﺳر ﻧﮕردﯾد .در دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩٠٦و روز اول ژاﻧوﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩٠٧ﻣﻘﺎﻻت
ﻣﻧﺗﺷره در روزﻧﺎﻣﮫى »آﺧﺎﻟﯽ ﺗﺳﺧوره ﺑﺎ« ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟددا ً در روزﻧﺎﻣﮫی
ﯾ ﺎ د د اﺷ ﺖ ھ ﺎ ی ﻓ ﺼ ﻞ آ ﺧ ﺮ ا ﺛ ﺮ „ آ ﻧ ﺎ ر ﺷ ﯿ ﺴ ﻢ ﯾ ﺎ ﺳ ﻮ ﺳ ﯿ ﺎ ﻟ ﯿ ﺴ ﻢ ؟ „ د ر ﻣ ﻮ ﻗ ﻊ ﺗﻔ ﺘ ﯿ ﺶ ﻣ ﻔﻘ ﻮ د ﺷ ﺪ ﻟ ﺬ ا د ﻧ ﺒ ﺎ ﻟ ﮫ ى آ ن
اﻧﺘﺸ ﺎر ﻧﯿﺎﻓ ﺖ  .ه ـ ت .
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»آﺧﺎﻟﯽ دروﯾﺑﺎ« ﻣﻧﺗﺷر ﮔردﯾد .ھﯾﺋت ﺗﺣرﯾرﯾﮫى روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﻻت
ﺗﺑﺻرهی ذﯾل را ﻧﯾز اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد» :ﭼﻧدی ﭘﯾش اﺗﺣﺎدﯾﮫى ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ
و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎرهى آﻧﺎرﺷﯾﺳم ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل
ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﺋﯾم« )رﺟوع ﺷود ﺑﮫ »آﺧﺎﻟﯽ دروﯾﺑﺎ« ﺷﻣﺎره (٣اﯾن ﻗﺑﯾل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ از
طرف ﭼﻧد ﺗن از رﻓﻘﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺧواھش
آﻧﺎن را ﻣﯽﭘذﯾرﯾم و اﯾن ﻣﻘﺎﻻت را ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﮐﻧﯾم .و اﻣﺎ درﺑﺎرهى ﺧود ﻣﻘﺎﻻت
ﻻزم ﻣﯽداﻧﯾم اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﻣﺗذﮐر ﺷوﯾم ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از آنھﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺟراﺋد
ﮔرﺟﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت )اﯾن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﮫ ﻋﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣؤﻟف واﺑﺳﺗﮫ ﻧﺑود ،ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﯾﺎﻓت( .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﻣﺎ ﻻزم داﻧﺳﺗﯾم ﻣﻘﺎﻻت را ﺗﻣﺎﻣﺄ ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﻣؤﻟف
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣودﯾم در آنھﺎ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ وارد ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﻋﻣوم ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺑﺎﺷد.
ﻣؤﻟف اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﺑﮫ طﯾب ﺧﺎطر اﻧﺟﺎم داد« .ﺑدﯾن طرﯾق ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭼﮭﺎر
ﻗﺳﻣت اﺛر »آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﯾﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم؟« ﺑﮫ دوﺷق اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت .ﻗﺳﻣتھﺎی ﺑﻌدی
اﯾن اﺛر در روزﻧﺎﻣﮫھﺎی »ﭼوﻧﯽ ﺗﺳﺧوره ﺑﺎ« در ﻓورﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩٠٧و »درو«
در آورﯾل ﺳﺎل  ١٩٠٧ﻣﻧﺗﺷر ﮔردﯾد .ﺷق اول ﻣﻘﺎﻻت »آﻧﺎرﺷﯾﺳم ﯾﺎ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم؟« ﻣﻧﺗﺷره در روزﻧﺎﻣﮫى »آﺧﺎﻟﯽ ﺗﺳﺧوره ﺑﺎ« ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺿﻣﯾﻣﮫ در
ﺟﻠد اول ﮐﻠﯾﺎت آﺛﺎر اﺳﺗﺎﻟﯾن ﭼﺎپ ﺷده اﺳت.
»آﺧﺎﻟﯽ ﺗﺳﺧوره ﺑﺎ« )زﻧدﮔﯽ ﻧوــ (Achali Zchowrebaروزﻧﺎﻣﮫى ﯾوﻣﯾﮫى
ﺑﻠﺷوﯾﮑﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ از  ٢٠ژوﺋن ﺗﺎ  ١٤ژوﺋﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩٠٦در ﺗﻔﻠﯾس ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯾﺷد.
اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣت رھﺑری اﺳﺗﺎﻟﯾن اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓت .م .داوﯾﺗﺎﺷوﯾﻠﯽ ،گ .ﺗﻠﯾﺎ،
ﮐﯾﮑودزه و دﯾﮕران از ﮐﺎرﮐﻧﺎن داﺋﻣﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﺑودﻧد .از اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ روﯾﮭم
رﻓﺗﮫ  ٢٠ﺷﻣﺎره ﻣﻧﺗﺷر ﺷد.
»آﺧﺎﻟﯽ دروﯾﺑﺎ« )زﻣﺎن ﻧو ــ (Achali Drojebaروزﻧﺎﻣﮫى ﻋﻠﻧﯽ ارﮔﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﺑود ﮐﮫ از  ١٤ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩٠٦ﺗﺎ  ٨ژاﻧوﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩٠٧ھر ھﻔﺗﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ
زﺑﺎن ﮔرﺟﯽ در ﺗﻔﻠﯾس اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓت .اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣت رھﺑری اﺳﺗﺎﻟﯾن ،م.
ﺗﺳﺧﺎﮐﺎﯾﺎ و م .داوﯾﺗﺎﺷوﯾﻠﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯾﺷد؛ روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور اﺳﺗﺎﻧدار ﺗﻔﻠﯾس
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ﺗوﻗﯾف ﺷد» .ﭼوﻧﯽ ﺗﺳﺧوره ﺑﺎ« ) زﻧدﮔﯽ ﻣﺎــ(Tschweni Zchowreba

روزﻧﺎﻣﮫى ﯾوﻣﯾﮫی ﺑﻠﺷوﯾﮑﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ از  ١٨ﻓورﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩٠٧روزﻧﺎﻣﮫى ﺑﮫ
طور ﻋﻠﻧﯽ در ﺗﻔﻠﯾس اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓت .اﻧﺗﺷﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣت رھﺑری اﺳﺗﺎﻟﯾن
اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕرﻓت و از آن  ١٣ﺷﻣﺎره ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ٦ .ﻣﺎرس ﺳﺎل  ١٩٠٧روزﻧﺎﻣﮫى
ﻣزﺑور »ﺑﮫ ﺟرم داﺷﺗن ﺧط ﻣﺷﯽ اﻓراطﯽ« ﺗوﻗﯾف ﺷد» .درو« )زﻣﺎنــ(Dro
روزﻧﺎﻣﮫى ﯾوﻣﯾﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮑﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ ﭘس ازﺗوﻗﯾف روزﻧﺎﻣﮫى »ﭼوﻧﯽ ﺗﺳﺧوره
ﺑﺎ« از  ١١ﻣﺎرس ﺗﺎ  ١٥آورﯾل ﺳﺎل  ١٩٠٧در ﺗﻔﻠﯾس اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻲﯾﺎﻓت .روزﻧﺎﻣﮫ
ﺗﺣت رھﺑری اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑود .م .ﺗﺳﺧﺎﮐﺎﯾﺎ و م .داوﯾﺗﺎﺷوﯾﻠﯽ ھم در ھﯾﺋت ﺗﺣرﯾرﯾﮫ
ﻋﺿوﯾت داﺷﺗﻧد .از اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ  ٣١ﺷﻣﺎره اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت.
٢ــ »ﻧوﺑﺎﺗﯽ« )ﻧداــ (Nobatروزﻧﺎﻣﮫى ھﻔﺗﮕﯽ آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی ﮔرﺟﯽ ﺑود ﮐﮫ
درﺳﺎل  ١٩٠٦در ﺗﻔﻠﯾس اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت.
٣ــ ک .ﻣﺎرﮐس و ف .اﻧﮕﻠس» :ﺧﺎﻧوادهى ﻣﻘدس« ﺑﺧش »ﻧﺑرد اﻧﺗﻘﺎدی ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓراﻧﺳوی«.
٤ــ »ﻣوﺷﺎ« )ﮐﺎرﮔرــ ،(Muschaروزﻧﺎﻣﮫی
ﮔرﺟﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٠٦درﺗﻔﻠﯾس ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷد.

ﯾ و ﻣ ﯾﮫ ی

آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی

٥ــ »ﺧﻣﺎ« )ﺻداــ (Chmaروزﻧﺎﻣﮫى ﯾوﻣﯾﮫى آﻧﺎرﺷﯾﺳتھﺎی ﮔرﺟﯽ ﺑود
ﮐﮫ در ﺳﺎل١٩٠٦در ﺗﻔﻠﯾس ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷد.
 ٦ــ اﯾن ﻗﺳﻣت را ﻣؤﻟف از رﺳﺎﻟﮫى ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺟرﯾﺎن
دادرﺳﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ در ﮐﻠﻧﯽ« ﻧﻘل ﻗول ﻧﻣوده اﺳت .ﭼﺎپ »ﻣوﻟوت« ﺳن
ﭘﺗرزﺑورگ ﺳﺎل  ١٩٠٦ص) ١١٣.ﺿﻣﯾﻣﮫی  .٩ﭘﯾﺎم ﮐﻣﯾﺗﮫى ﻣرﮐزی ﺑﮫ
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ،ﻣﺎرس ﺳﺎل ١٨٥٠
٧ــ اﯾن ﻗﺳﻣت را ﻣؤﻟف از رﺳﺎﻟﮫى ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺟﻧﮓ
داﺧﻠﯽ در ﻓراﻧﺳﮫ« ﻧﻘل ﻧﻣوده اﺳت .رﺳﺎﻟﮫى ﻣزﺑور ﺑﺎ ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر اﻧﮕﻠس در ﺳﺎل
 ١٩٠٥ﺗﺣت ﻧظر ن .ﻟﻧﯾن از زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ روﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد.

