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سخنرانى لوئ�ز فرناندز در هشتم�ن كنگره� حزب
١٩٩٢كمون�ست برز ل ــــ فور ه 

ترجمه�: بهمن آزاد

گـزارش سـ�ـاسى ارائه شـده به هشـتـمـ�ن كـنگره� حـزب كـمـون�ـست
برز(ل بر ا(ن درك مـاركس�ـستى تأكـ�د مى0كند كـه «د(كتاتورى پرولـتار(ا
مـضـمـون اسـاسى دولـت سـوسـ�ـال�ـسـتى است كـه از بطـن انقـالب پد(د
مى0آ(د و مـا را از طر(ق (ك روند انـتـقالـى به جـامعـه� بى طـبـقه ـــــ (عنى

كمون�سم ــــ رهنمون مى0شود».
ا(ن اواخـــر، در رســـانه0هاى گـــروهى بورژوا(ـى (و حــتـى در مــ�ـــان
بخـش0ها(ى از چـپ) مـــعــــمــــول شـــده اسـت كـــه فــــروپاشى اردوگــــاه
سـوس�ـال�ـسـتى سـابق را ناشى از پذ(رش مـفهـوم د(كتـاتورى پرولتـار(ا از
سـوى دولت0هاى سـوسـ�ـال�ـسـتى سـابق اعـالم مـى0كنند. بر ا(ن اسـاس،
چن�ن اسـتدالل مى0شود كـه ا(ن مفـهوم مـاركسـ�ستـى با(د كنار گذاشـته
شــود و به جـــاى آن اصل ل�ــبـــرالى «دمــوكـــراسى به مــثـــابه (ك ارزش
همگانى» مـورد استـفاده قـرار گ�ـرد. بى پا(گى و نادرسـتى ا(ن استـدالل
هنگامى روشـن مى0شـود كـه به (ك واقـعـ�ت سـاده و بد(هـى توجـه كن�م:
حـزب كــمـون�ـست اتـحـاد شـوروى، خـود از مــدت0هاقـبل ((عـنى از زمـان

) مـفهـوم١٩٦١ حزب در سـال ٢٢تصـو(ب برنامـه� جد(د مـصـوب كنگره� 
د(كتاتورى پرولتار(ا را كنار گذاشتـه بود و مقوله� «دولت همه خلقى» را به

±

 سال پ�ش از فروپاشى٣٠جاى آن نشانده بود. به عـبارت د(گر، ا(ن كار 



اتحاد شـوروى و دولت0هاى «بلوك شرق» در اروپاى شـرقى، انجام گرفـته
بود!

درك ا(ن واقــعـــ�ت، امــا، مــا را از وظ�ـــفــه و ن�ــاز بررسـى و ارز(ابى
منتـقدانه از درجـه� اعتـبار مـفاه�م مـاركسـ�سـتى دولت و دموكـراسى، در
سـا(ه� بحـران اخـ�ر سـوسـ�ـال�ـسم و تحـوالتى كه در طول قـرن ب�ـسـتم در

كشورهاى سرما(ه دارى به وقوع پ�وسته است، معاف نمى0كند.

بن�ادهاى نظر ه� ماركس�ستى دولت
مـفـاه�م مـاركــسـ�ـسـتى دمـوكـراسى و د(كتـاتـورى پرولتـار(ا اجـزاى
جدا(ى ناپذ(ـر نظر(ه� ماركس را در مورد دولت و نقش مـبارزه� طبـقاتى در
جامعه� بشرى تشك�ل مى0دهند. مـرزبندى قاطع ماركس با پ�شفرض0هاى
فردگرا(انه، غـ�رتار(خى و انتزاعى ل�برال�سم، منجـر به (ك انقالب واقعى
در اند(شـه� ســ�ـاسى اواسط قـرن نوزدهم شـد. او تـحل�ل سـ�ـسـتــمـات�ك
سـ�است از د(دگـاه طبـقاتى و تار(خى را براى اولـ�ن بار وارد عرصـه� تفكر
انسـانى كرد. ا(ن كـار او را به ا(ن نتـ�جـه گـ�رى حـ�ـاتى نظرى رساند كـه

دولت ابزار سلطه و سركوب طبقاتى است.
بر ا(ن اسـاس، نـظر(ه� مـاركـسـ�ــسـتى افق كـامــالً تازه اى را در برابر
انسان گـشود: افق پشت سر گـذاشتن هم�ـن قدرت دولتى، از طر(ق (ك
انقـالب پرولترى ــ سـوس�ـال�ـستى كـه به شكلى پ�ش رونده همـه� اشكال
خصـومت و اختـالف طبقـاتى را ر(شه كن مى0كند. ا(ـن د(دگاه، البـته، به
ه�چ وجه بـه معناى حذف (ا امـحاى مكان�ـسم0هاى نما(ندگـى، شراكت و
اداره� جـامعـه نبوده و ن�ـست. بالعكس، با افـزا(ش پ�چـ�دگى جـامعـه، ا(ن
مكانـ�ـسـم0هاگــســتــرش ن�ــز خــواهند (افت. آنـچـه كــه نـظر(ه� ســ�ــاسى
ماركـس�سـتى بر آن تك�ه دارد، فـا(ق آمدن بر آن شرا(ط تـار(خى است كه
ظهور (ك ارگـان و(ژه براى تجاوز و سلطه� طبقـاتى را ضرور ساخـته است.
در نقطه� مــقـابل مـفــهـوم مـحــدود و گـمـراه كننده� فــردگـرا(ى ل�ــبـرالى،
ماركس�سم بر اِعمال كامل فرد(ت انسانى در (ك جامعه� بى طبقه، كه در
آن «رشـــد آزاد هر فــــرد، شـــرط رشـــد آزاد همــــه است» [مـــان�ــــفـــست
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كمون�ست]، تأك�د مى0ورزد.



شكل گ�رى مفهوم د كتاتورى پرولتار ا
اول�ن ب�ان صـر(ح مفهـوم د(كتاتورى پرولتـار(ا توسط ماركس، در اثر

» مطرح١٨٤٨-١٨٥٠او تحت عنوان «مـبـارزه� طبـقـاتى در فـرانسـه ــــ 
مى0شــــود. او در ا(ن اثـر، روند انـقـــالب فــــرانســــه را كــــه به مــــوجى از
انقــالب0هاى ضــد سلـطنت مطلـقـه در ســراســر اروپـا دامن زد و به «بهــار
مــردم» مــعـــروف شــد، مــورد تجـــز(ه و تحل�ـل قــرار مى0دهد. هـمــه� ا(ن
انقـالب0هـاروند (كسـانى را طـى كـردند: در ابتـدا، نـ�ـروهاى اپوز(ســ�ـون
بورژوا(ى براى شكست دادن سلطنـت مطلقه با پرولتـار(ا متـحد شـدند (و
حــتـى او را مــسلـح كــردند)؛ و بـعــداً، وحـــشت زده از جنبـش ســ�ـــاسى
رشـد(ابنده و مـستـقل كـارگران، همـ�ن ن�ـروهاى بورژوا(ى با اسـتفـاده از
موقـع�ت برتر خـود در پارلمان، اتحاد مـجددى با بخش ها(ى از اشـراف�ت
صـاحب زم�ن به وجـود آوردند و كـارگران را منزوى، سـركـوب و قتل عـام

كردند.
ا(ن تجــربه� تار(خى مــاركس را قـادر ســاخت تا جـانبــدارى طبـقــاتى
نهفته در نهـادهاى دولت بورژوا(ى و مكان�سم0هاى نما(ندگى درون آن را
(حتى در دمـوكرات�ك تر(ن شكل دولت بورژوا(ى) تشـخ�ص دهد. بر ا(ن
اسـاس، مـاركس تأكـ�ـد كـرد كـه الزم است پـرولتـار(ا در مـبـارزه� انقـالبى
خـود، ماشـ�ن دولتى بورژوازى را برچـ�ند ((ا به قـول خود مـاركس، آن را
«درهم بكوبـد») و به جـاى آن (ك دولت تازه را كــه تبلور سلطـه و رهبـرى
اجتـماعى پرولتـار(ا باشد، بـرپا نما(د. او (ك چن�ن دولتى را «د(كتـاتورى

پرولتار(ا» نام نهاد.
كائوتسكى (به گفته� لن�ن «بعد از آن كه د(گر ماركس�ست نبود») ا(ن
مـفهـوم را مـورد حمله قـرار داد و كـوش�ـد با ا(ن اسـتـدالل كه مـاركس در
همه� آثار ب�شمار خود تنهـا (ك بار (آن هم به شكلى خف��) به ا(ن مفهوم
اشاره كرده است، آن را از مـحتوا «خالى كند». اما ا(ـن ادعاى كائوتسكى
به ه�چ وجـه درست ن�ـست. مـفهـوم د(كتـاتورى پرولتـار(ا نه فـقط به طور
مكرر در نوشـته0هاى مـاركس، حـتى تا زمان مـرگ او، به كـار گرفـته شـده
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است، بلكه مـاركس چنان اهم�ـتى براى ا(ن مفـهوم قـا(ل بود كه در نـامه�



، فـهرست خـدمات سـه گانه� خـود به١٨٥٢خود به «وا(ده مـا(ر» در سال 
تفكر اجتماعى را چن�ن توص�� كرد:

- اثبات ا(ن مسأله كه وجود طبقات در هر مرحله انعكاسى از رشد١
روند تول�د است؛

- كــه مــبــارزه� طبــقــاتى به ناچـار به د(كتــاتورى پرولـتــار(ا منجــر٢
مى0شود؛

- كـه ا(ن د(كـتـاتورى چ�ـزى جـز مــرحله� گـذار به مـحـو طـبـقـات و٣
دست�ابى به جامعه� بى طبقه ن�ست.

اما، در نقـد بن�ادى خـود به عملـكرد س�اسـى و نهادهاى دمـوكراسى
بورژوا(ى، مـاركس ه�چ گـاه چـن�ن نتـ�ـجـه گـ�ـرى نكرد كـه دمـوكـرات�ك
بودن ((ا نبودن) ساختار دولت بورژوا(ـى براى كارگران امرى على0السو(ه
است. او همـ�ـشـه بر اهمـ�ت سـ�ـاسى و حـ�اتـى شركت طـبقـه� كـارگـر در
مـبارزه براى دمـوكرات�ـزه كردن سـاختـار دولت0هاى سرمـا(ه دارى تأك�ـد
مى0ورز(د. ولى در ع�ن حال ا(ن مـسأله را ن�ز مورد تأك�ـد قرار مى0داد كه
كــوشـش براى دســتــ�ـــابى به شـــرا(ط بهــتـــر مــبــارزه از راه رفـــرم0هاى
دمـوكــرات�ك، به ه�ــچـوجــه در مـاه�ـت دولت بورژوا(ى تغــ�ـ�ـرى ا(ـجـاد
نمى0كند و درست به هم�ن دل�ل الزم است كه با توهمات ل�برالى درباره�
«مـاوراء طبـقـاتـى» بودن مـاه�ت دولت و دمـوكـراسـى مـبـارزه شـود و (ك

مرزبندى صر(ح، همه جانبه و بن�ادى با دولت بورژوا(ى به عمل آ(د.

دو سطح تحل�ل از دموكراسى و د كتاتورى پرولتار ا
در نظر ه� ماركس�ستى

لبه� حمالت ل�برالى و سوس�ال ـ دموكـرات�ك به مفهوم ماركس�ستى
د(كتـاتورى پـرولتـار(ا همـواره مـتـوجـه مـعـرفى كــردن آن به عنوان تداوم
اَشكال د(كتــاتورى دولتى در سـوسـ�ـال�ـسم بـوده است. در آثار سـ�ـاسى
مـاركس، انگلس و لن�ن، امـا، ا(ن اِعمـال د(كتـاتورى قدرت انـقالبى تنهـا
براى (ك دوره� محـدود، (عنى دوره� تثبـ�ت قدرت دولت نو(ن انـقالبى، در
نظر گـرفتـه شده و مـورد دفاع قـرار گرفـته است. ا(ن ن�ـز به مسـأله� امكان
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وقـوع جنگ داخـلى و ن�ـاز به تضـمــ�ن بقـاى ا(ن قـدرت انقــالبى مـربوط



مى0شــود. درازاى ا(ن دوره نـ�ــز به شــرا(ط تار(ـخى حــاكم بر هـر تجــربه�
انقـالبى بسـتگى دارد؛ شـرا(طى مـانند سـاخـتـار طبـقـاتى جـامـعـه، نوع و
شدت تضـادهاى موجـود م�ان بخش0هـاى مختل� طبـقات حـاكم و درجه�
فلج شدن توان ضدانقالبـى آنها، شرا(ط محاصره� خصـمانه� سرما(ه دارى،

شكل تضادهاى موجود م�ان امپر(ال�ست ها، و غ�ره.
از (ك د(دگاه «دائمى»تر، مـفهوم مـاركس�ـستى د(كتـاتورى پرولتار(ا
به جوهـر و  مضمـون دولت در تمامى طول دوران گـذار سوسـ�ال�سـتى تا
مـرحله� فـا(ق آمـدن بر، و نابود كـردن، همـه� نـابرابرى0هاى طبـقـاتى اتالق
مى0شـود. ا(ن به مـعناى داشـتن (ك درك اسـتـراتژ(ك از دمـوكـراسى در
تمــامـى طول دوران تار(خـى گــذار ســوســ�ــالـ�ــســتى است. در ا(ـنجــا،
گـسـترش، تعـمـ�ق و راد(كال�ـزه كـردن دمـوكراسـى، زم�نه� عـ�نى امـحـاء
تدر(ـجى دولـت و فــــا(ق آمـــــدن بر قـــــدرت دولتى را تـشكـ�ل مـى0دهد.
بنابرا(ن، ا(ـن نه «هر» دمـوكـراسى، بـلكه آن نوع از دمـوكـراسـى است كـه
سلطه و رهبرى طبقه� كارگر را در جامـعه تحقق مى0بخشد. همان طور كه
در گــزارش ســـ�ــاسـى به ا(ن كنـگره ن�ـــز آمــده است، ا(ـن د(كتـــاتورى،

«د(كتاتورى (ك طبقه است و نه (ك فرد (ا (ك گروه كوچك».
ا(ن د(دگاه، در عـ�ن حال، با معـضالت و بغرنـجى0هاى بن�ادى روبرو
است. خط�ـر تر(ن ا(ن معـضالت، ضـرورت (افتـن مكان�سم0هاو نهـادها(ى
است كه در جـهت تقو(ت قدرت چنان دولتى عـمل مى0كنند كه هدف آن
امــحــاء تار(ـخى خــود، و نه بازتولـ�ــد خــود، است. به مــشكـالت نظرى و
سـ�اسى نهـفتـه در چن�ن معـضلى با(د ا(ن مـسأله را ن�ـز افزود كـه «منابع
انسـانى» مــوجـود براى سـاخـتـمـان ســوسـ�ـال�ـسم (از جـملـه حـتى خـود
پرولـتــار(ا و طـبــقـــه� كـــارگــر بـه طور عـــام) هنوز حـــامل ارزش0هاو تـنگ
نظرى0هاى بورژوا(ى هسـتند و گرا(شى «خـود انگ�خـته» به سمـت د(دگاه

كمون�ستى و ساختن جامعه� بى طبقه از خود نشان نمى0دهند.
در تالش براى حل ا(ن تضـادهاى مرحلـه� گذار سـوس�ـال�سـتى، الزم

، و١٨٧١است ارز(ابى مــهم مــاركس از تجــربه� كـمــون پار(س در ســال 
همـچن�ن تأك�ـدهاى لن�ن را مـد نظر داشتـه باش�م كـه احزاب پرولتـرى ـ
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انقـالبى با(د دائمـاً شـعـارها و هدف ها(ى را كـه توان به حـركت درآوردن



بخش بـزرگى از طبــقــه و د(ـگر زحــمــتـكشــان را در هر مــرحـله از گــذار
سوسـ�ال�ـستى دارند، ب�ـابند. به عبـارت د(گر، در تمـام طول دوران گذار
سوسـ�ال�سـتى، احزاب پرولتـرى ـ انقالبى با(د به طور مـداوم در جهت به
دست آوردن هژمـونـى سـ�ـاسى در جـامــعـه و كـسب رهبــرى ارگـان0هاى

دولتى قدرت توده اى بكوشند.

برترى د دگاه دموكرات�ك سوس�ال�سم
نكات اساسى باال، به سوس�ـال�سم د(دگاهى بس�ار وس�ع تر و عـم�قاً
دموكـرات�ك تر از ل�ـبرال�سـم مى0بخشند. درحـالى كه ل�ـبرال�ـسم خود را
فقط به اعـالم برابرى حقوقى افـراد محدود مى0كند، نظر(ه� مـاركس�ـستى
بر گسترش حقوق اول�ه� اجتماعى، به عنوان اجزاء اساسى دموكراسى، پا
مى0فـشارد. تنهـا تضمـ�ن حـقوق اول�ـه� انسانى بـراى همه ــــ حق واقـعى
اشتـغال، تحـص�ل، بهـداشت، تغذ(ه، فرهـنگ، ورزش، تفر(ح، و غ�ـره ــــ
است كـه دخـالت فعـال و آگـاهانه� افـراد را در اداره� امـور زندگى و جامـعـه
مـمكن مى0ســازد. در ا(ن عـرصـه، تجـرب�ــات سـوسـ�ـال�ـسم قـرن بـ�ـسـتم
توانسـت در فـاصلـه� چند دهه بر مــشكـالت اجـتــمــاعى اى فــا(ق آ(د كــه
ســرمـا(ه دارى نتــوانسـتــه بود در طول چنـد(ن قـرن آن0هارا حـل كند. با
دورى جستن از راه حل0هاى دروغ�ن مـساوات جو(ى تنگ نظرانه، آنها به
شكل مؤثر برابرى ها(ى را در سطح جامعه به وجـود آوردند كه ل�برال�سم
تنهـا در عرصـه� قانـون از آنها سـخن مى0گو(ـد. براى ما در آمـر(كاى الت�ن،
گـو(اتر(ن نمـونه� ا(ن برابرى از مـقـا(سه� شـرا(ط اجـتـماعى ا(ـجاد شـده در
كوباى انقالبى (علـى رغم كوچكى و عقب ماندگى نسبـى كوبا) با شرا(ط
هر (ك از كشورهاى د(گر آمـر(كاى الت�ن (از جمله كشور بس�ـار بزرگتر و
رشـد(افـتـه ترى مانـند برز(ل) به دست مى0آ(د. على رغم همـه� حـمـالت و
ســـمــپـــاشى0هـاى رســـانه0هاى گـــروهى بورژوا(ـى و برخى بلـندگـــوهاى
خـر(دارى شــده در خـود جنبش چپ، مى0توانـ�م با قـاطعـ�ت و اطـمـ�نان
اعالم كـن�م كه كـوبا هزار بار دموكـرات�ك تر از هر (ك از كشـورهاى د(گر

ا(ن آمر(كاى الت�ن وابسته و سرما(ه دارى ما است.
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برترى د(دگاه دموكـرات�ك سوس�ال�ـسم، همچن�ن در امكاناتى تبلور



مى0(ابد كـه ا(ن نظام براى كنتـرل مـؤثر جـامـعه بـر روند رشد خـود ا(جـاد
مى0كند. از ا(ن نقطه نظر، مـالك�ت خصوصى ـــــ به و(ژه در شكل شد(داً
متـمركـز بورژوا(ى ـ انحصـارى آن ــــ عمـ�قـاً ضد دموكـرات�ك است، ز(را
قدرت كنترل بر منابع تول�دى و ذهنى را از جامـعه مى0گ�رد. ا(ن كنترل،
در واقع، به صــورت ابزارى در خـدمت مـنافع اقل�ت كــوچكى از سـرمــا(ه
داران قرار مى0گ�ـرد. ا(ن مسأله همچن�ن نشان مى0دهد كه سـخن گفتن
از وجــود (ك «ارزش عـام دمــوكـراتـ�ك» واحـد، هـم براى بورژوازى و هم
براى كـارگـران، تا چه حـد دروغـ�ن است. براى بورژوازى، «دمـوكـراسى»
(عنى حــفظ و گـسـتـرش مـالك�ـت خـصـوصى او (و همـراه با ا(ـن، تفك�ك
ذهنى عـرصـه0هاى «عمـومى» و «خـصـوصى» كه مـشـخصـه� تفكر ل�ـبـرالى
است). امـا براى پرولـتـار(ا، دمـوكـراسى به مـعناى اجــتـمـاعى كـردن ا(ن

مالك�ت و برقرارى كنترل دموكرات�ك جامعه بر آن است.
ا(ن پتـانسـ�ـل دمـوكـرات�ك سـوسـ�ـال�ـسـم، امـا، به خـودى خـود و به
شكلى مكـان�كى به عـمل در نمى0آ(د. تحـقـق آن ن�ـازمند اِعـمـال رهبـرى
صـح�ح در دوران گـذار سوسـ�ـال�سـتى و همچنـ�ن وجود شـرا(ط مناسب
خــــارجى است. گــــزارش ســــ�ـــاسـى ارائه شـــده بـه ا(ن كـنگره، بـرخى
كــژد(سگى0هاو انحــرافـات را بـر مى0شـمــارد كـه در تـجـربه� تار(ـخى شكل
گـ�ـرى دولت سـوسـ�ـال�ـسـتى در اتحـاد شـوروى بـه وقـوع پ�ـوسـتند (و به
«الگوى» مورد پ�روى اكثر تجرب�ات سوس�ال�ستى در قرن ب�ستم ن�ز بدل
شدند). در ا(نجـا ن�ازى به تكرار ا(ن تحل�ل0هاى گـزارش س�ـاسى ن�ست.
اما الزم مى0دانم نادرستى برخورد انتزاعى و عام به مـعضالت دموكرات�زه
كـردن سـوسـ�ـال�ـسـتى جـامـعـه را مـورد تأكـ�ـد قـرار دهم. مـا نـمى0توان�م
مـحــدود(ت0هاى كــامـالً عـ�ـنى را كـه مــحـاصــره� امـپـر(ـال�ـســتى به روند
دمـوكرات�ـزه كردن سـوسـ�ال�ـستى جـامـعه تحـم�ل كـرد ناد(ده بگ�ـر(م (ا

صرفاً آرزوى نبود آنها را داشته باش�م.
حق�قت ا(ن است كـه همه� تجرب�ات سوس�ال�سـتى قرن ب�ستم با ا(ن
محاصره� خـصومت آم�ز روبرو بوده اند و هنوز ن�ز هستنـد. ا(ن محاصره به
(ك تنـش دائمى مــ�ـان ضــرورت0هاى بقــاء (دفــاع از (كپــارچكى قــدرت
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انقـالبـى دولت) از (ك سـو، و ن�ـاز بـه آزادى (پ�ـشـرفت در راســتـاى روند



امـحاء تـدر(جى دولت) از سـوى د(گر، دامن مى0زند. در نهـا(ت، ا(ن تنش
فقط با تثـب�ت موقعـ�ت برتر سوس�ال�ـسم در سطح جهان از م�ـان خواهد
رفت، و چن�ـن چ�ـزى هنـوز به واقـعــ�ت بدل نشــده است. امـا، تـفكر (ك
جانبـه به ا(ن تنش مى0تواند براى گذار سـوس�ال�ـستى پ�امـدهاى كشنده
داشتـه باشد. دفـاع مطلق از «دموكراتـ�زه كردن» (ا «ل�ـبرال�ـزه كردن» به
معناى ا(ـن است كه براى امپـر(ال�سم ابزارها و فـضاى الزم را در راسـتاى
تخـر(ب و ثبـات زدا(ى از قـدرت انقـالبى دولت به وجـود آور(م. سـرنوشت
تراژ(ك انقالب سـاند(ن�ستا در ن�ـكاراگوئه در ا(ن مورد بس�ـار گو(ا است.
به هم�ن شـ�وه، امپـر(ال�سم امروز از شـعار «دموكـراسى عام» براى به ز(ر
كـش�ـدن و سرنگونى قـدرت انقالبـى دولت در كوبا اسـتفـاده مى0كند. در
سمت مقابل، تأك�ـد (كجانبه بر «بقاء» به بسته شدن جـامعه و تمركز ب�ش
از حــد دولت مى0انجــامـد. چن�ن بـرخـوردى، به گــرا(ش در جــهت شكل
گـ�ـرى كاست0هـاى برتر و انحطاط روابط اجـتـماعى، كـه عل�ـه روند گـذار
سـوس�ـال�سـتى عـمل مى0كنند، دامن مى0زند. نمـونه� (ك چن�ن پد(ده اى
را ما در تجـربه� تار(خى رشد اپورتون�ـسم و رو(ز(ون�سم در اتحـاد شوروى و

اروپاى شرقى مشاهده مى0كن�م.
بار د(گر تأكـ�د مى0كنـم كه «كل�ـد» قفل ا(ن تـنش دائمى، كه نتـ�جـه�
مستق�م محاصره� امپـر(ال�ستى است، پ�روى از فراخوان لن�ن براى بس�ج
گـسـتـرده تر(ن ط�� پرولتـار(ا و مـردم زحـمـتكش در دفـاع از آرمـان0هاى

انقالب است.

اعتراضات جد د به مفهوم د كتاتورى پرولتار ا
در رابطه با اعتـبار مفهـوم ماركس�ـستى د(كتاتورى پرولتـار(ا در حال
حاضر، نكته� اساسى ا(ن است كه بحران كنونى سوس�ال�سم به ه�چ وجه
جـوهر و مـاه�ـت دولت0هاى سـرمـا(ه دارى را به مـثـابه ارگــان0هاى سلطه�
طبـقـاتى تغ�ـ�ـر نداده است. د(د(م چگونه جـانبـدارى طبـقـاتى نهـفتـه در
مكان�ـسم0هاى نما(ندگى و شـراكت در دولت0هاى سرمـا(ه دارى، ماركس
را در ن�ـمـه� قـرن نوزدهم به سـمت فرمـوله كـردن (ك د(دگـاه طبـقـاتى از
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دولت هدا(ت0كرد. آ(ا ا(ن واقع�ت اكنون به0طور بن�ادى0عوض شده0است؟



بر اسـاس درك ناقص و (ـك بُعـدى از گـرامـشى، برخى نـو(سندگـان
چپ (كــه از كــمك وســ�ـع رســانه0هاى گــروهى بورژوازى در بـرز(ل ن�ــز
برخوردارند) چن�ن ادعا مى0كنند كه پاسخ به ا(ن سـؤال مثبت است. آنها
مـدعى هسـتـند كـه دمـوكـراسى در كـشـورهاى سـرمـا(ـه دارى آنچنان به
شكل بن�ـادى گـستـرش (افـتـه كه اكنون مـا با پد(ده� «سـوسـ�ـال�زه شـدن
سـ�ـاست» و ورود باز(گران جـد(د از عـرصه� جـامـعـه� مـدنى به درون دولت
«گـستـرش (افتـه» روبرو هستـ�م. بر ا(ن اسـاس، آنها چن�ن نتـ�جـه گ�ـرى
مى0كنند كـه دفـاع كـالسـ�ك مـاركـس از ضـرورت مـرزبندى با ((ا «درهم
كـوب�ـدن») مــاشـ�ن دولتى بورژوازى د(گر اعـتــبـار خـود را از دست داده
است. امــا ا(ن در واقع ه�چ بحـث تازه اى ن�ـسـت. ا(ن بحث خــ�لى وقت
پ�ش، (عنى در اواخر قرن گذشته، توسـط «پدر» سوس�ال دموكراسى ــــ
ادوارد برنشت�ن ــــ مطرح شـده بود. برنشت�ن در آن زمان معتـقد بود كه
روند «منعـط� شـدن» دولت دمــوكـرات�ك مــدرن به وقــوع پ�ـوســتـه و در

نت�جه، دولت ماه�ت طبقاتى خود را از دست داده است.
امـا، ا(ن نظر(ات در برابر ا(ن نقد بـن�ادى مـاركس از ل�بـرال�سم، كـه
به طور قطع همـچنان اعـتـبار خـود را حـفظ كـرده است، رنگ مى0بازد: با
حفظ تقـس�م جـامعه به تـضادهاى طبقـاتى مبـتنى بر مالك�ت خـصوصى،
نهـادهاى دمـوكـرات�ك و مكان�ـسم ها(ى كـه بر اسـاس نظر(ات مـتـفكر(ن
ل�بـرال شكل گرفتـه و با عروج س�ـاسى بورژوازى متـولد شده اند، همگى
ز(ر سلطه� طبقاتـى بورژوازى قرار دارند. البته ا(ن حقـ�قت دارد كه دولت
در مقـابل فشار منافع گونـاگون طبقاتى تأث�ـر پذ(ر است. اما ا(ن حقـ�قت
بزرگتر نـ�ز وجود دارد كه ا(ن منافع تأث�ـرات (كسانى بر دولت ندارند. در
ا(نجا جـانبدارى طبقـاتى دولت نقش عمده بازى مـى0كند. كافى است به
قـدرت شركت انحـصـارى خـصوصى «گلوبو نـت ورك» در برز(ل بنگر(م تا

ا(ن واقع�ت به ما اثبات شود.
بنابرا(ـن، ا(نگونه ادعــاها در مــورد «منعط� شــدن» دولت مــدرن (ا
«سوس�ال�زه شدن س�است»، از كم بها دادن به نقد ماركس�ستى در مورد
مـاه�ت طـبـقـاتى دولت ســرمـا(ه دارى، و از ترك د(دگـاه ضــرورت فـا(ق
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آمدن (از راه انقـالب) بر دولت بورژوا(ى و نفى بن�ـادى اصل قدرت دولت



نشأت مـى0گ�رد. مـحدود(ت0هاى سـ�اسى ا(نگونه مـفاه�م، توسـط بحران
كنونى سـوسـ�ال دمـوكـراسى در اروپا و گـرا(ش به عـقب نشـ�نى در برابر
تعـرضـات نئول�ـبـرالى براى بازپس گـرفـتن برنامـه0هاى اجتـمـاعى «دولت
رفـاه» ــــ كه خـود نشـانه� سلطه� مطلق منافع سـرمـا(ه دارى انحصـارى بر

ا(ن دولت0هااست ــــ از هم اكنون روشن شده است.
اعتـراض د(گرى كه عـل�ه مـفهوم مـاركسـ�سـتى د(كتاتورى پرولتـار(ا
مطرح مى0شـود ا(ن است كـه تحـوالت تكـنولوژ(ك و تول�ـدى كـه در نظام
سـرما(ه دارى به وقـوع پ�وسـتـه اند، وزن نسبى پرولـتار(ا را در مـقا(سـه با
بخش رشـد(ابنده� خدمـات به شـدت كاهش داده اند. الـبتـه ما ن�ـاز دار(م
كــه بـه طور عــاجـل، و از د(دگــاه نـظر(ه� مـــاركــســـ�ــســـتى، به تحـــوالت
تكنولـوژ(كى كـه بـر اثر «انقـالب ســوم علمى ـ فـنى» به وجـود آمــده اند و
اثرات آنهـا بر ساختـار طبقـاتى و تضادهاى جـوامع سرمـا(ه دارى معـاصر،
برخورد كـن�م. در ع�ن حـال با(د تأك�ـد كنم كه از د(دگـاه ماركـس�سـتى،
حـتى اگــر وجـود گـرا(ـش به سـمت كـاهـش نسـبى وزن پرولتــار(ا در ا(ن
جوامع به اثبـات برسد، باز هم ا(ن مـسأله همچنان صـادق است كه ثروت
تول�د شـده توسط كارگـران است كه گسـترش بخش0هاى خـدمات و فنى
اقـتصـاد را تأمـ�ن مى0كند. حـتى اگـر ن�روى كـمّى پرولتـار(ا از نظر تعـداد
كـاهش (ابد، باز هم ا(ن طـبقـه همـچنان مـشـخـصـه� اصلى خـود به مـثـابه
منبع انـبـاشت و در عــ�ن حـال «قـطب مـتــضـاد» بورژوازى را در جــامـعــه�
سـرمـا(ه دارى حـفظ مى0كند. تحـوالت تكنولوژ(كى به وقـوع پ�ـوسـتـه، نه
تنهـا تضـاد مـ�ـان خـصلت اجـتمـاعى تول�ـد و خـصلت فـردى و خـصـوصى
تملك را از مـ�ان نبـرده اند، بلكه آن0هارا تشـد(د ن�ـز كرده اند. ا(ن تضـاد
اكنون خـود را در تعمـ�ق و تشد(د مـشكالت بن�ـادى اجتـماعى، از جـمله

رشد ب�كارى ساختارى، در جامعه� سرما(ه دارى نشان مى0دهد.
به ا(ن دل�ـل، از د(دگـاه نـظر(ه� مــاركـســ�ــسـتى، هـمـچنـان مى0توان
پرولتـار(ا را به عنوان نطفـه� اجتـماعى دولت سـوس�ـال�ـستى ــــ حـتى در
پ�شرفته تر(ن جوامع سرما(ه دارى كه به نظر مى0رسد كم�ّت پرولتار(ا در
آنهـا رو به نقصـان است ــــ به حـسـاب آورد. همچـن�ن، با(د (ادآورى كنم
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كـه در رابطه با د(كـتـاتورى پرولتـار(ا، هم مـاركس و هـم لن�ن بر ضـرورت



ا(جاد اتحادهاى گسترده� سـ�اسى در سطح قدرت دولتى م�ان پرولتار(ا و
د(گر طبقات، ال(ه0هاو بخش0هاى غ�ربورژوا(ى جامعه تأك�د دارند.

آخـر(ن و (ـكى از مـعـمــول تر(ن اعـتــراضـات به مــفـهـوم د(كـتـاتورى
پرولتار(ا ا(ن اسـت كه استـفاده از لغت  «د(كتاتورى» مـى0تواند باعث سوء
تعبـ�ر در اذهان عمـومى بشود. البتـه ا(ن درست است كه معناى مـتداول
ا(ن لغت اشكال د(كتـاتورى دولت را تداعى مى0كند. اما، بحث كـنونى ما
در مورد ا(ن مفـهوم با(د بر اعتبـار مضمون و دقت نظرى آن مـتكى باشد.
عبارت «ماتر(ال�سم» ن�ز در فـرهنگ مصطلح هم�ن تداخل معنى را ا(جاد
مى0كند و با برخى خـصوص�ـات فردى منفى مـانند حرص و آز، فـردگرا(ى
تنگ نظرانه و غ�ـره، (كسان گرفتـه مى0شود. با ا(ن وجود، ا(ن  مطلقـاً كار
درســتى است كــه مـا بر جــوهر «مــاتر(ال�ــســتى» (و د(الكتــ�كى) نـظر(ه�

ماركس�ستى تأك�د مى0ورز(م.
همان طور كه د(د(م، مفهوم ماركسـ�ستى د(كتاتورى پرولتار(ا صرفاً
به مـعناى قـدرت دولتى (د(كتـاتورى) طبـقـه� كـارگـر (پرولتـار(ا) است كـه
همـراه با د(گر زحـمـتكشـان و در اتحـاد با آنان، اكـثـر(ت قاطـع جامـعـه را
تشك�ل مـى0دهند. بنابرا(ن، عـبـارت به كـار گـرفــتـه شـده توسط مـاركس
عـبارتى دقـ�ق است. با توجـه به ا(ن كـه حـتى دولت كارگـران (مـانند هر
دولت د(گر) (ك «د(ـكتـاتورى» ((عنى ارگــان سلطه� طبـقــاتى) است، ا(ن
مـفهـوم ب�ـانگر (ك دولت انتـقـالى است كـه از نظر تار(خى در جـهت نفى
خــود (و نه بازتـول�ــد خــود) حــركت مى0كنـد. در نتــ�ــجــه، با ا(نكـه كنار
گــذاشــتن مــفــهـوم د(ـكتــاتورى پرولتــار(ا مــمكـن است در ظاهر كــارى
دموكرات�ك به نظر برسد، در عمل چن�ن كارى به معناى اتخاذ د(دگاهى
محـافظه كارانه و مسـتبدانه از دولت كـارگرى به مثـابه دولتى كه بر اصل
بازتول�د خـود (و نه امحاء تدر(جى خـود) استوار است، خواهد بود. البـته،
امكان تداخل معنـاى مفهوم نـظرى «د(كتاتورى» با تعبـ�ر روزمره� عـمومى
آن، به مـا اجازه نمى0دهد كـه از ا(ن مفـهـوم به عنوان (ك شعـار بس�ج گـر
س�اسى استـفاده كن�م. در نت�جه، به پ�روى از آمـوزش س�اسى لن�ن، ا(ن
وظ�ـفــه� هر حـزب پرولتــرى ـ انقـالبى است كــه شـعـارها و خــواست0هاى
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مناســبى را كــه مى0تواننـد در هر مــقطع مــعـ�ـن تار(خى بازتاب مــســا(ل



مشخص انقـالبى فراروى توده0هاى وس�ع مردم باشند، ب�ـابد. ا(ن مسأله،
اما، به ه�چ وجه نافى اعتبار نظرى مفهوم د(كتاتورى پرولتار(ا ن�ست.

برخى نت�جه گ�رى?هاى پا ه اى
- بحران سوسـ�ال�سم و تحوالت پد(د آمده در جهـان سرما(ه دارى١

اعتبـار مفاه�م ماركسـ�ستى دموكراسى، دولت، و د(ـكتاتورى پرولتار(ا را
نفى نمى0كند.

- در ع�ـن حال، ا(ن مـفاه�م (و نظر(ه� مـاركسـ�سـتى دولت به طور٢
عام) با(د به طور خـالق بسط داده شوند تا بتوانند خأل(ى را كـه ماركس،
انگلس و لـن�ن خـود به وجــود آن اذعـان داشــتند پر كنـند و به مـســا(ل و
معضالت جد(دى كه پد(دار شـده اند پاسخ گو(ند. مهم تر(ن ا(ن مسا(ل،
ضـرورت ارز(ابى و جـمـعبـندى از درس0هاو تجـرب�ات تـار(خى سـاختـمـان
دولت سوسـ�ال�ـستى در قـرن ب�ستم و برخـورد به مسـأله� ساخـتار و شكل
دولت سوسـ�ال�سـتى است كه، به عنوان (ك دولت، هدف امـحاء تار(خى

خود را دنبال مى0كند.
- ا(ن بسط خالق نظر(ه� مـاركس�سـتى نمى0تواند از طر(ق بازگشت٣

به جـزم0هاو افسـانه0هاى مـاقـبل ماركـسـ�سـتى ل�ـبـرالى، از قبـ�ل مـفهـوم
«دمــــوكـــراسـى به مــــثــــابه (ك ارزش هـمگـانى» ((عـنى دمــــوكــــراسى

غ�رطبقاتى)، انجام گ�رد.
- ارگـان0هاى حـاكـمـ�ت توده اى با(د به عـنوان قلب قـدرت دولتى٤

در ســوسـ�ــال�ـسم تـثـبــ�ت شـونـد. قـدرت دولتى پـرولتـار(ا بـا(د از طر(ق
توده0هاى وســ�ع كــارگـران كــه خـود بـا مـعــضـالت تـعـ�ــ�ن كننده� گــذار
سـوس�ـال�ـستى مـواجه هسـتند اِعـمال شـود. ا(ن، در واقع، اصل بن�ـادى
دمـوكـراسى سـوسـ�ـال�ـسـتى است و مـسـأله� وجـود ((ا عـدم وجـود) تعـدد
احزاب با(د نـسبت به ا(ن اصل در اهم�ـت ثانوى قرار گ�ـرد. مسـأله� تعدد
احزاب به شـرا(ط تار(خى مشـخص فراروى هر روند انقالبـى بستگى دارد
و نمى0توان به آن به صـورت جـزم گرا(انه برخـورد كرد. هـژمونى پرولتـار(ا
بر ارگــــان0هاى حـــاكـــمــــ�ت توده اى بـا(د با ابـزارهاى ســـ�ـــاسـى، و نه
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فرمان0هاى ادارى، كسب شود.



- دمـوكـراسى سـوسـ�ــال�ـسـتى با(د، تا آنجـا كــه شـرا(ط مـشـخص٥
تار(خى اجـازه مى0دهد، گـسـتـرش و تعـمـ�ق پ�ـدا كند بدون آن كـه بقـاى
سوس�ال�سم را در مقابل محاصـره� خصمانه� سرما(ه دارى (ا بروز گرا(شات
ضـدانقـالبى ناشى از تضـادهاى نهـفتـه در  روند گـذار سـوس�ـال�ـسـتى به

مخاطره اندازد.
- دولت د(كـتـاتورى پـرولتـار(ـا با(د چنان ســازمــان داده شـود كــه٦

حـقـوق، آزادى0هاو وظا(� بنـ�ـادى افـراد را ملحـوظ دارد و همـه� اعـضـاى
جـامـعـه را در برابر تخلفـات و بـدرفـتـارى0هاى احـتـمـالى مـقـامـات دولتى

مصون و محفوظ نگهدارد.

برگرفته از: «طب�عت، جامعه و اند شه»

±≥

١٩٩٣، دسامبر ٤دوره� ششم، شماره� 


