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 چه که آغاز جنبش چپ و صد سال از آن پس از گذشت بیش از یک
جنبش سال از عروج  80کمونیستیِ ایران نام گرفت، و گذشت حدود 

، به جنبش این ی، و یا حتی کمونیسم چپ، هنوز در ایرانیکمونیسم شورا
یم کالً ناشناخته است. اما برعکس، یاگر نگوـ قدر کافی شناخته شده نیست 

های خههای گوناگون لنینستیِ آن گرفته تا شاانواع دیگر سوسیالیسم، از شاخه
شناخته شده و معروف هستند. چپ ایران با  ،ملون سوسیال دمکراتیک

ویژه نوع بلشویکیِ آن متولد شد و ه و ب مدمکراسیِ انترناسیونال دو سوسیال
همیشه در ارتباط تنگاتنگی با آن بود. در تمام تاریخ این چپ، به غیر از یکی 

شوروی که بسیاری از  ویژه پس از سقوط امپراطوریِ ه دو دهه اخیر، یعنی ب
دمکراسی سوق  سوی جناح راست سوسیاله همین چپ را از جناح چپ ب



    6 انقالب و رفرم     

ی عظیم  علت سلطهه ب یی تازه تاسیس داد، هر حزب، سازمان، گروه و دسته
ی ی این یا آن شاخه غالب در سطح جهانی، خود را از خانواده نظریِ کمونیسمِ

م این دوره، هیچگونه امکانی در تما .کردنوع بلشویکی معرفی می کمونیسمِ
رهائی طبقه »، که بر تارک آن «کمونیسم مارکسی»رشد یک  حیات و برای

، لغو کار، و الغای تمام «ی خود طبقه کارگر میسر استوسیلهه کارگر فقط ب
 اشکال گوناگون سلطه نقش بسته باشد، در ایران موجود نبود.

مبارزه طبقاتی، جوانی  ایران، سطح نازل یجامعه سیاسی-بافت اقتصادی
توان از جمله عوامل تردید میرا بیاین طبقه طبقه کارگر، و سرکوب گسترده 

گیِ مذبور برشمرد. اما فقدان وجود و پرورش مهم دخیل در تشدید چیره
ی و اقدام یبخش از سوی طبقه کارگر، حاکی از فقدان توانا ییای رها نظریه

این اصلی است که به کرات در  ـ یست بخش توسط این طبقه ن ییواقعیِ رها
توان رو است که می داری به اثبات رسیده است. از این جوامع گوناگون سرمایه

اولیه این  «فرموله شدن»اقدامات عملیِ کمونیستیِ کارگران را حتی پیش از 
ی یدد آن توسط کمونیسم شوراجکمونیسم توسط خود مارکس و احیای م

 هایروسیه، انقالب 1917و  1905 هایو انقالب مشاهده نمود. کمون پاریس
همچنین، ی آن است.  های برجستهی در اوایل قرن گذشته نمونهیهمزمانِ اروپا

ـ توان چنین اقدامی را از سوی طبقه کارگر ایران  به همین علت است که می
در ایجاد   ـ گی و سرکوبگی، کم تجربهماندهگی، عقبعلیرغم آن چیره

از این  ایران مشاهده نمود. 57های کارخانه در انقالب و کمیته «شوراها»
های طبقه کارگر به روی  در خیزش اغلبهای این نوع کمونیسم  ایده ،گذشته

 1917و  1905چه در انقالبات )شوند؛  یافته و فراگیر می آیند، وسعت صحنه می
اروپا،  1968اسپانیا،  1937مجارستان،  1956و  1918آلمان،  1917-23روسیه، 

 1953و غیره(، و چه در اقدامات مستقل و خودانگیخته )مثل قیام کارگری 
ی در اعتصابات غیرقانونی و یهای نوع شورا آلمان شرقی، و سازمان
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توان نتیجه گرفت که افول و عروج این رویکرد مستقیماً می . لذاخودانگیخته(
 قعی است. ی وایوابسته به افت و خیزهای جنبش کارگری برای رها

 هایدر عرصه نظری، این کمونیسم در اوایل قرن گذشته از دل انقالب
متعدد درون های  گرایشها و جنگ جهانی اول، با خامی در ییهمزمان اروپا

در آغاز، معروف شد. « اولترا چپ»یا  «کمونیسم چپ»نام ه آن بیرون آمد و ب
برای بورژوازی و  ایو چنان خطر جدی را با خود داشتصدها هزار کارگر 

اح رفرمیست و رادیکال که هر دو جن دمکراتیک شد های رایج سوسیالدرک
شدت به آن ه و جناح چپ آن، بلشویسم( ب دمکراسی ن )یعنی سوسیالآ

آن  پردازاننظریهتاختند و حتی در سرکوب فیزیکی و قتل فعالین و برخی از 
امبورگ و کارل لیبکنیشت قتل رزا لوکزدر آلمان این سرکوب با  .نقش داشتند

آلمان خود  حاکمو بورژوازی دمکراسی    توسط سوسیالو کشتار هزاران کارگر 
دمکراسی،  ی جناح چپ سوسیالحمله «نظریِ»محصول  در روسیه. را نمایاند

، و محصول *«کمونیسم چپ: یک بیماری کودکی»ی لنین تحت عنوان رساله
فینِ رادیکال و انقالبی سوسیال ها، و کالً مخالایده آن  سرکوبعملیِ

، سرکوب اپوزیسیون کارگری، قیام کرونشتات و اعتصابات و دمکراسی
ا های کار اجباری در شورویِ نوپ ها و اردوگاه تصفیه نیز تظاهرات کارگری، و

بیشتر به خود آمد،  به مرور زمان هر چه« کمونیسم چپ» گرایشی در. بود
نام گرفت. از  «ییکمونیسم شورا»ته رفته بیشتر صیقل و انسجام یافت، و رف

کوک، اتو روله، و پل پردازان کمونیسم اخیر باید از آنتون پانهترین نظریهمهم
به بعد(  1930 بعدها )از اوایل دهه وی کتاب حاضر، نام برد  ماتیک، نویسنده

صورت مرتب برای ه کارل کُرش هرچه بیشتر به این جنبش نزدیک شد و ب
از آلمان و مهاجرتش  1933قلم زد. کُرش بعد از تبعیدش در سال نشریاتشان 

                                                 

بیماری کودکیِ »عنوان ه آن ب« ای توده»از سوی مترجمین  -یم عمداًیاگر نگو-این رساله به غلط  *
 ین نام معروف است.ترجمه شد و در چپ ایران نیز به هم« روی در کمونیسم چپ
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به آمریکا دوستیِ نزدیکی را با ماتیک آغاز کرد که تا آخر عمرش  1936در 
 ادامه یافت. 

هرچند که گسست واقعی از سوسیال دمکراسی مستلزم اتکا، یا رسیدن به 
ما بدیهی های مهمی از دستاوردهای این جنبش بوده و هست احداقل بخش

  *.ی پرداختیکمونیسم شورامفصل توان به معرفیِ  در اینجا نمی است که

ای است مختصر به سنت سیاسی نویسنده ود از این سطور تنها اشارهمقص
 کتاب. 

2 
، از او کتابی ماطالع دار نپل ماتیک در ایران ناشناخته است، و تا آنجا که م

 در جنبش چپِ جوامع سرمایه اما **به فارسی ترجمه و منتشر نشده است.
کارگری و پردازان مهم  عنوان یکی از فعالین و نظریههداری پیشرفته، او ب

                                                 
های رادیکال و انقالبیِ مارکسیستی در غرب بعد از عروج این ها و گرایشبسیاری از نگرش *

جنبش، از طرق مختلف به همین دستاوردها رسیدند و با تکیه بر این دستاوردها سعی کردند از 
در فرانسه که « سوسیالیسم یا بربریت»توان از جریان عنوان مثال، میه آن هم فراتر روند. ب

« الملل آفرینان بین موقعیت»معروف و بزرگی از خود بیرون داد، یا جریان  ،متفکرین متعدد
(International Situationists که از جریان اخیر بیرون آمد و یا جریان ،)«های مارکسیست

ری چپ های نظنام برد. برای یک بررسی تاریخی از ریشه«( هاآتونومیست»)یا « آتونومیست
 ی نگاه کنید به کتاب:یهای شوراها با کمونیست ی نظری آنانقالبی در غرب و رابطه

Richard Gombin, The Origins of Modern Leftism, trans. Michael K. Perl 
(Baltimore.: Penguin Books, 1975), 

  یخی و مقایسهی در پرتو تجربیات تاریبرای  معرفی و بررسی جامع از نظرات کمونیسم شورا
 این نظرات با مارکس، مراجعه کنید به:

 Rachleff, Peter, Marxism & council communism, 1976, Revisionist Press, N.Y.   

برای بررسی تاریخی و مفصل از چگونگی عروج نظری و عملی کمونیسم چپ و شورائی، در 
 آلمان و هلند رجوع کنید به:

Phillipe Bourrinet, The Dutch and German Communist Left: A contribution to 
the history of the revolutionary movement, 2001, Porcupine press, London. 

 ی این کتاب مطالعه نمود. توان در بخش ضمیمه می ابیوگرافِی کوتاهی از پل ماتیک ر **

 



پیشگفتار مترجم    9 

از دو زاویه در جنبش چپ غرب پل ماتیک مارکسیستی معروف است. 
ی نظریهو توسعه  احیا اش، و ی نظرات اقتصادی ، از زاویهاولمعروف شد، 
ن، و نیز تحلیل اگروسمهنریک رهای داری مارکس با تکیه بر کا بحران سرمایه

دمکراتیک  اقتصاد سوسیال ش بهداری دولتی، و نقد ساختاریِ سرمایه و سرمایه
در آن کتاب . «مارکس و کینز» اثر بزرگشی آن با اقتصاد کینزی در  و رابطه

کند که اقتصاد کینزی علیرغم الزامات سرمایه و نجات  بینی می او با تحلیل پیش
 کوم به متروکه شدن از سوی سرمایه است. در تحلیل از سرمایهموقتی آن، مح

را، در رقابت و انباشت، با ی شوروی حتی سرنگونی آنداری دولتیِ روسیه
داند )نگاه کنید به بخش آخر همین  داری بازار آزاد جهانی محتمل می سرمایه
ظرات ها نقداً ثابت شده است. و دوم، نبینیاین پیش یصحت هر دوـ کتاب( 

 ویهای سیاسی ی است. در نوشتهیشدت ضد اقتدارگراهسیاسی او، که ب
امان وی علیه هر دو جناح  دمکراسی، و نقد تیز و بی ی ضد سوسیالوزنه

نظری او -ی سیاسی وقفه ی بی آن، غالب است. مبارزه رادیکالرفرمیست و 
حزبی،  ملهازج ای،علیه تمام اشکال و ساختارهای گوناگون اقتداریِ سرمایه

تشکیالتی و ایدئولوژیک، شاخص اصلی  (گیوارهبتفتیشیسم )ای، و اتحادیه
ه باشد که در همین کتاب نیز ب های سیاسی او میها و فعالیتتمام نوشته

 وضوح قابل مشاهده است. 

ماتیک متاثر از فضای حاکم بر دوران خودش  ،مثل هر فعال جنبش کارگری
سال فعال جنبش کارگری بود.  60او بیش از بود.بر کل جنبش کارگری  نیزو 

ها، فاشیسم و نازیسم، دو جنگ  ها، انقالبشصت سالی پرتالطم با بحران
 های رونق و رکود سرمایه، و عروج و افول شاخه جهانی، جنگ سرد، دوران

ی بلشویسم و  دمکراسی. در تمام این دوران، سلطه های گوناگون سوسیال
ل جنبش کارگری نیز حاکم بود. از اینرو است که دمکراسی بر ک سوسیال

 ییهای سیاسی وی مستقیم یا غیرمستقیم در نقد اقتدارگرا بخش اعظم نوشته
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تفکر  ی کارگری است. سلطهیحزبی و تاکید بر اصل خودرها مابانهو نقش قیم

بلشویکی بر چپ و کارگران رادیکال چنان بر فضای آن دوره حاکم بود )و 
ی  ای از سلطه عنوان جلوههکند(، و نبرد علیه این سلطه ب میهنوز سنگینی 

ی بر جنبش کارگری برایش چنان مهم بود که حتی در یایدئولوژی بورژوا
 معرفی می «کمونیسم ضدبلشویک»مواردی نوع کمونیسم مورد دفاع خود را 

 ی با سرمایه و جلوهیای از نبرد کل جنبش کمونیسم شورا کرد. این نبرد، جنبه
سیاسی آن بود که در زنده نگهداشتن روح انقالبی -ای گوناگون ایدئولوژیکه

 های مارکسی در غرب، سهم بسیار مهمی داشت. بخش اندیشه ییو رها

های کتاب حاضر را به اتمام رساند  نوشته ماتیک پیش از مرگ خود دست
ه را ویراستاری نماید. از همین رو است کو بیماری به وی مهلت نداد تا آن

نادقیق، و اش  های پیشین هایش، برخالف نوشته بندی در اینجا و آنجا فرمول
باشد. فرزند ماتیک در سال  حتی در برخی موارد برخالف نظرات خودش می

ها را به صورت  نوشته دستآن  ،پدرشدرگذشت از  پسیعنی دو سال  ،1983
تشر ساخت من «مارکسیسم: آخرین پناهگاه بورژوازی؟»عنوان با همان کتاب 

 را ویراستاری میو در مقدمه خاطر نشان نمود که اگر خودش زنده بود و آن
 نمود.  ی را حذف، اضافه و یا تدقیق و ترمیم مییها کرد و بطور قطع بخش

دیالکتیکی از مادی و  ،جانبه یل همهپل ماتیک در این کتاب یک تحل
مارکسیستی ارائه ی رفرمیسم در جنبش ای مادیِ ظهور، عروج و غلبههریشه

را در ارتباط مستقیم با تحوالت اقتصادی و سیاسیِ تحوالت آن و دهدمی
 کند.  داری و جنبش کارگری در کل بررسی می سرمایه

داری و رشد آن، و  بخش اول کتاب به تحلیل اقتصادی مارکسی از سرمایه
است. در این  های گوناگون اقتصادی پس از مارکس اختصاص داده تئوری

داری و بحران باز  سرمایهتحوالت بخش، او نظرات خود را نیز در رابطه با 
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  *کند. می

-یابی رفرمیسم، چه به لحاظ اقتصادیسیر تحوالت جنبش کارگری و ریشه
اجتماعی و چه به لحاظ نظری، موضوع بحث و بررسیِ بخش دوم کتاب  

 است.

ر مارکسیسم و تاریخ آن ، جمعبندی کل این تحوالت دسوم کتاببخش 
بین ماتریالیسم تاریخی  است. در این بخش، نویسنده  مارکسیسم را به زیر ذره

که در واقع نوعی جمعبندی از بررسی تحوالت مارکسیسم در کل  برد می
ز آنجا که مارکسیسم، مثل هر نظریه و ا بر آن است:. و کتاب حاضر است

د از هیچ جنبش اجتماعی، و توانداری نمیی دیگری در سرمایه پدیده
تاثیر بماند، تحوالت سرمایه و جنبش اخیر، در الخصوص کارگری، بیعلی

داری و تحوالت . حیات مارکسیسم با حیات سرمایهیابدمارکسیسم بازتاب می
ی  داری همزمان هم اثبات نظریه آن گره خورده است، و سرنگونی سرمایه

 .است و هم پایان خود مارکسیسم یمارکس

3 
ی، تاکید این جنبش بر مبارزات یی کمونیسم شوراترین وجه ممیزهاصلی

ی منتج  ی کارگران علیه سرمایه و اشکال گوناگون سلطهآتونوم و خودانگیخته
های پابرجای کارگری و  که تمام سازماناز جامعه طبقاتی است. درحالی

سازمانی را به نمایش ی تقسیم کار و دارانه مبارزات متکی بر آن، اشکال سرمایه
 کارگری و شوراها، از نظر پانه یگذارند، مبارزات آتونوم و خودانگیخته می

                                                 
عنوان یک تحلیل ه، اما در واقع خود بهای دیگر استنوعی پیوسته با بخشهاین بخش هرچند ب *

جا که . از آنمستقل بخشی است، و رویکردهای مختلف به آن داریو بررسی اقتصادی سرمایه
تری از مستقل درباره انقالب و رفرم و بررسی ملموس تحلیلیاز طرفی، بخش های بعدی،  

و  ترجمهطلبید، را می ی کتاب زمان زیادیی همهجنبش کارگری هستند، از طرف دیگر ترجمه
 .اول کتاب به فرصتی دیگر موکول شد بخش انتشار
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کوک، اشکال سازمانی جامعه آینده را به نمایش گذاشته و وابسته به هیچ 

 سرمایه نیستند. برخالف نظرات رایج سوسیال-چارچوب قراردادیِ بین کار
 «نخبگان»داند که باید توسط از طبقه میدمکراسی که آگاهیِ انقالبی را مستقل 

همین طبقه، در طبقه تبلیغ شود تا  «پیشروان»و  «رهبران»طبقات دیگر و یا 
طبقه کارگر به درک انقالبی دست  «تبلیغات سوسیالیستی»ی  رفته رفته بوسیله

 .ی بزندیگرد آید و دست به انقالب پرولتاریا «حزب خود»یابد، حول 
)آگاهی اجتماعی محصول شرایط  یتکیه بر اصل مارکس ی بایکمونیسم شورا

و فعالیت اجتماعی است( و مشاهدات تاریخی، بر آن است که آگاهی انقالبی 
محصول مبارزات آتونوم خود این طبقه در نبرد بین کار و سرمایه  ،طبقه کارگر

یا  «رهبران»یا جمعی از  ،و پند و اندرز این یا آن «آموزش»است نه محصول 
های ها و برنامه ها، تاکتیک ، سیاستهااقدامانقالب محصول . «یشروانپ»
ی ضرورت تاریخی و اقدام تواند باشد، بلکه نتیجه نیست و نمی «رهبران»

 یشدست گرفتن سرنوشت خوههای وسیع کارگری جهت ب ی توده مستقالنه
 است.

مستقیم  های آتونوم کارگری در ارتباط ی شدید بر جنبش این تاکید و تکیه
داری قرار دارد.  ها از سوسیالیسم و چگونگی سرنگونی سرمایهبا درک آن

های خودانگیخته  ای و سنتی کارگری، جنبشهای اتحادیهبرخالف جنبش
 هستند که مانع جدی در فرآیند انباشت و تشدیدکننده هاییکارگری جنبش

ام ابزار در اختیار باشند. به همین علت، سرمایه با تم سیر نزولیِ نرخ سود می
های کارگریِ ادغام شده در سیستم( به جنگ این قبیل خود )از جمله سازمان

ی  ی واقعی خود را در سرکوب وحشیانه رود و چهره های کارگری میکنش
گذارد. ماتیک در این کتاب و همچنین مقاالت گوناگون  ها به نمایش میآن

ای، کارگری )در اشکال اتحادیهدهد که چگونه مبارزات سنتی  دیگر نشان می
ی کارگری مستقالنه های پارلمانی و غیره( مانع از اقدامو  ی، حزبییسندیکا
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به فرآیند  و دارندمی های سرمایه نگهچارچوب محدوده ها را درآن ،هستند
 سرمایهکنند. با این وجود، نویسنده در بررسی علل بحران انباشت کمک می

ی مبارزه طبقاتی با انباشت و  درکی دیالکتیکی از رابطه ی ، علیرغم ارائهداری
های اقتصادی در تحلیل  ها و محدودیت ی بیشتری به مکانیزم ، وزنه*بحران

رسد که دهد تا به مبارزه طبقاتی. در نتیجه به نظر می داری می بحران سرمایه
 های خودانگیخته کارگرینقش جنبش ، بهداریسرمایهاو در بررسی بحران 

دارد. اگر  توجه کافی و درخور مبذول نمی داری در به بحران کشاندن سرمایه
ی ماتیک صحت داشته باشد که در مجموع مبارزات طبقه کارگر  این مشاهده

های رکود، این  داری بیشتر بوده است تا در دوره های رونق سرمایه در دوره
رزات کارگری در تواند گواهی باشد دال بر اینکه دقیقاً همین مبا خود می

داری عاملی است بازدارنده برای ادامه این دوران  های رونق سرمایه دوران
رونق، و لذا تشدیدکننده برای به بحران کشاندن سرمایه. این در تحلیل بحران 

توان گفت که نقصان کار داری نزد او کمرنگ است. از این زاویه، میسرمایه
الت ندادن مبارزه طبقاتی در قلب فرآیند او در رابطه با تحلیل از بحران، دخ

 زای سرمایههای بحرانوزن با دیگر مکانیزم صورت همه انباشت و بحران ب
 داری است. 

4 
وسیعتری های ی کنونی که جنبش کارگری ایران شاهد حرکتدر دوره

، تجربیات سازمانی و استیابی کارگری نسبت به قبل  در جهت سازمان
تواند برای فعالین این جنبش مفید ارگری در غرب میهای ک سیاسیِ جنبش

                                                 
 در مورد تئوریِ»نگاه کنید به مقدمه این کتاب، و نیز، از جمله آثار دیگرش تحت عنوان  *

  Zur Marxschen Akkumulations und« )مارکسیِ انباشت و فروپاشی

Zusammenbruchstheorie ) ناپذیریِ کمونیسماجتناب »و( »The Inevitability of 

Communism). 
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تواند در بررسی انتقادی و انتقال این باشد. در این راستا، کتاب حاضر می

بر خالف  ی یک کل، بمنزله . طبقه کارگر ایرانتجارب سهمی ایفا نماید
هیچگاه در عمل ندیده و تجربه داری دیگر، بسیاری از کشورهای سرمایه

-صنفیهای داری و تداوم آن، سازمانچارچوب سرمایه نکرده که در
در برابر پیکر  سدی غول تبدیل به چگونهاش یا احزاب کمونیست ایاتحادیه

هیچ ا ام کنند.هرگونه اقدام مستقلی را در نطفه خفه می وشوند خودشان می
های تجربه شده در غرب را مجدداً در  طبقه همان فعالیت این الزامی ندارد که

ی تشکل صنفی از یی، جدایگراهای خود تکرار کند: یعنی، اتحادیه تشکل
تشکیالتی و ساختار سلسله مراتبی بعنوان آینه تمام  فتیشیسمتشکل سیاسی، 

داری  نمای ساختار و تقسیم کار بورژوائی، بازتولید الیناسیون جامعه سرمایه
 ره بازتولید رابطه، و باالخ«بدنه»از  «رهبری»های خود، و جدائی  درون تشکل

ی رهبر و پیرو، قائد و مقلد، و غیره. طبقه کارگر ایران، مثل تمام طبقات 
به نیروی خود، و  فقطو  ؛داری تنها است کارگر در دیگر کشورهای سرمایه

زنجیران  گیری از تجارب همتواند و باید با درس خود می توان صرفاً با اتکا به
ط تنگاتنگ و همیاری متقابل با آنها، راه خود خود در دیگر کشورها و در ارتبا

تواند بیابد. مثل طبقه کارگر هر کشور دیگری، این طبقه میبصورت یک کل را 
و  را خود پرورش  غیر بورژوائیسازمانیِ هایساختارها و قالبباید  و

در انتظارش نیست جز انقیاد  ای آیندهدهد. در غیر اینصورت هیچ  گسترش
 .از این حتی بیش

یعنی هیچ  :گوید تاکنون در همه جا وضعیت آنچنان بوده که ماتیک می
در  تواند سازمانی )چه سیاسی، چه صنفی، و چه تلفیقی از این دو( نمی

یا باید هرچه بیشتر به  ؛داری باقی بماندضدسرمایه بطور پایدارداری سرمایه
در موثر زمانی ساو اپورتونیست باشد تا بتواند  رفرم و رفرمیسم روی بیاورد

های خود سیستم استثماری شود، و  و درنتیجه جزو چرخ دنده باشد،جامعه 
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اهمیت،  تاثیر و بیای،  تبدیل به گروهی فرقه خود بچسبد و« اصول»به  یا اینکه
به هر حال اگر این یک اصل عمومی در جامعه  .دو ایدئولوژیک شو

کارگری در سیستم، به های معضلِ حل نشدنِ سازمانداری نباشد، سرمایه
ها در هرگام عملی داری اندیشیدن و عمل کردن این سازمانسرنگونی سرمایه
های نوع جدید غیر هیرارشیک )غیر سلسله ریزی سازمان و سیاسی، و پی

، «پیشروان»داری، البته معضلی نیست که و ضدسرمایه ماندگارمراتبی(، 
ر اقشار اجتماعی بتوانند آنرا جنبش کارگری یا دیگ «متفکرین»یا  «رهبران»

، بلکه کل این طبقه در همین مبارزات برایش ارائه دهند ایو نسخه حل کنند
که باید معضل و تضاد  گونههمان حل آنرا بیابد. های ی خود باید راه روزمره

چنانکه خود این طبقه ـ بین تمرکز و عدم تمرکز را خود به تنهائی حل نماید 
وجود های حل آن را با ایجاد شوراهای کارگری نشان داد. راهحداقل بود که 
سطح داری منوط است به های وسیع، موثر و ماندگار/پایدارِ ضدسرمایهسازمان

 داری می بسیار باالئی از مبارزه طبقاتی که در عین حال، ناقوس مرگ سرمایه
ی دارچنین شرایطی خود به معنای تعیین تکلیف نهائی حیات سرمایه باشد.

به هر حال، یک موضوع مسلم است: انواع هائی است. یا حیات چنین سازمان
ر مُبلغی در برابر طبقه کارگر وجود دارند که همه برای به های مختلفِ پُ راه

انقیاد درآوردنش در اشکال گوناگون به صف ایستاده و در رقابت با 
ی، مطلقاً هیچ راهی یکدیگرند؛ اما، بقول ماتیک در برابر طبقه کارگر برای رهائ

اش علیه سرمایه و سلطه با اتکا به نیروی خود نیست و تنها  جز تشدید مبارزه
 شوند. های معضالت در برابر طبقه آشکار می حل در این نبرد است که راه

 

ی بخش نخست  ی این دو بخش ترجمه شده، بعلت فقدان ترجمه مجموعه
شود که با مضمون مطالب بیشتر  منتشر می «مانقالب و رفر»آن، با عنوانِ 

که در کتاب اصلی  صورتیهای نویسنده به همان خوانائی دارد. یادداشت
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( بصورت *های مترجم با ستاره ) بندی شده، و یادداشت آمده، بصورت شماره

 زیرنویس صفحه آورده شده است.

 ،اوه کوئککانتشار این کتاب به فارسی، بدون زحمات شایان ویراستار آن، 
و دیگر دوستانم امکان نداشت. از اینرو مایلم که از تمام دوستانی که به نحوی 
 در اینکار به من یاری رساندند، بویژه ویراستار آن صمیمانه سپاسگذاری کنم.

 ،وحید تقوی

1384 بهار



 

 

 
 مقدمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا ب دتوانیمتنها  داریسرمایهمارکس، تولید  الگویفرضیات  یپایهبر 

 خودکارِ ی هنتیجپایان یابد. این فروپاشی اما، نه داری  سرمایهفروپاشی سیستم 
مبارزه  محصولهای انسان، بلکه فرآیندهای اقتصادی و مستقل از فعالیت

 تصور شده بود: پرولتاریا طبقاتی

، یا توده های سرمایه، فالکتهمراه با کاهش مداوم تعداد غول
؛ با این اما شورش یابد میتثمار رشد گی، انحطاط و اسسرکوب، برده

ای که همواره به تعدادش  طبقه ؛یابد میافزایش کارگر نیز  ی طبقه
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بط، متحد، و توسط خود مکانیزم فرآیند منضگردد، و  افزوده می
انحصار سرمایه زنجیری بر  .شود میسازماندهی  داری سرمایهتولید 
ط آن پدید آمده و که با آن و تحت شرای شود میتولید  ی شیوهپای 

رشد یافته است. تمرکز وسایل تولید و اجتماعی شدن کار باالخره 
شان  داری سرمایهی  رسند که غیر قابل انطباق با پوسته یای م به نقطه

. ناقوس مرگ مالکیت شود می. این عدم انطباق متالشی باشند می
به صدا درآمده است. خلع یدکنندگان خلع  داری سرمایهخصوصی 

  1.شوند میید 

یِ ی هیچ ارتباطی با تحلیل اقتصادئنظر بورژوامکه از  یتاریخ جنبش کارگر
زیادی دارد و دلیل اصلی  العاده فوقندارد، از نگرگاه مارکسی اهمیت فوق 

. این شامل همین است دهدمیاقتصاد سیاسی  مسائلاین نگرش به  اهمیتی که
ل محدودتر مربوط به موضوعات عدیده ماتریالیسم تاریخی و نیز مسائ

، تاریخ مبارزه جامعه. برای مارکس، تاریخ شودمی داریسرمایهسرنوشت 
 صورت نمای خصلتو  خورد میطبقاتی است که با تضادهای طبقاتی رقم 

 نیروهای اجتماعی تولید عمومیِ ی هتوسعاجتماعی معینی است.  های بندی
ایدئولوژی  ،رکیب اینها، و تشودمیمعینی  تولیدِ اجتماعیِ مناسبات موجب

کند. یتولیدِ مفروض را تعیین م ی شیوهیک شعور حاکم بر حاکم بمثابه 
واقعیتی که پس از ـ  کنندین متعییرا  شهاندی حولنیروهای مادی اجتماعی ت

 شناخته و فرموله شدنش، نسبتاً واضح و حتی بدیهی است.

 هایشیوهبه  هست. اما بندهستطبقاتی و استثمار به قدمت تاریخ  روابط
، اشکال شود می برداشتاضافی به وسیله طبقه حاکم  که در آن کارِ تولیدی

هر در به وضعیت نیروهای تولیدی منوط متفاوتی دارند. این به نوبه خود 
 طبقه حاکمِ  یک برای فروض. از آنجا که یک شیوه تولید ماستمقطع معینی 

بقه از این شیوه تولید در مقابل ، این طشودمی محسوب امتیاز رینتیشبپابرجا 
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را بر تولید اجتماعی کاهش  شقدرت و کنترل ممکن استهرگونه تغییری که 
مقابل توسعه بیشتر نیروهای  د. همین امر اما، سدی درنمودهد دفاع خواهد 

ی اجتماعی که  ، و خود را در مقابل نیازهای پدیدآیندهشودمیاجتماعی 
یی که از خودِ فرآیندِ ها نوآوریو  ،باشند میید تغییرات در شیوه تول یالزمه

. فرآیندِ ممتدِ بازتولید همواره هر فرآیندِ دهدمیقرار  ،اند برخاستهتولید 
، اما با درجاتی گوناگون. تغییرات ممکن است دهدمیمعینی را تغییر  تولیدیِ

چنان آهسته باشند که تقریباً غیرقابل رویت بنظر آیند، که شامل شرایط 
 هایدوره اجتماعی برای هایبندیصورتکه در برخی شود میایستائی 

های  نیز بعلت دگرگونی جوامع حکمفرما بود. اما حتی این یطوالنی زمان
 تاریخی داشتند. محدود، چند، هر تولیدی

طبقات جدید ظهور تولید مستلزم  های شیوهتغییرات رادیکال یا انقالبی در 
تاریخ، هر قدر هم که بوسیله  زیرا، استوجود اجتماعی م مناسبات وندر

 ایسوبژکتیو مردم بر ی الزامات عینی متعین شده باشد، باید از طریق اراده
ایدئولوژی  خود را در ارادهد. این شوبالفعل  ،تغییر روابط اجتماعی موجود

که در مناسبات اجتماعی  هستندپیامد تغییراتی  ،دارد، اما هر دویم بیان ینوین
 اند.  لیدی موجود رخ دادهتو

در « ریسمان هدایتگر»که بمثابه را ماتریالیستی از تاریخ  درکمارکس این 
 د:نموبندی چنین جمع، دکر استفاده از آن اش مطالعات اقتصادی

برند، وارد روابط  ای که از پیش می ها در تولید اجتماعی انسان
؛ این روابط که ضروری و مستقل از اراده آنهاست شوند میمعینی 

 میشان  ی نیروهای مادی تولیدی معینی از توسعه ی مطابق با مرحله
. مجموع کل این روابط تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را باشد

ای که روبناهای حقوقی و سیاسی بر  شالوده واقعیـ  دهد میتشکیل 
آن استوارند و اشکال معین آگاهی اجتماعی بر آن مطابقت دارند. 
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ماهیت عمومیِ فرآیندهای اجتماعی،  ،ید در زندگی مادیشیوه تول
ها نیست  کند. این آگاهی انسان سیاسی و معنوی زندگی را تعیین می

کند، بلکه بر عکس وجود اجتماعی که وجودشان را تعیین می
کند. نیروهای مادی تولید در  شان را تعیین می آنهاست که آگاهی

در تضاد با مناسبات تولیدی  شان جامعه در مرحله معینی از توسعه
با  ]در تضاد[ ـباشد میآنچه که بیان حقوقی همان نکته ـ موجود یا 

گیرند. از  میقرار  کردند میآن مناسبات مالکیتی که قبالً در آن کار 
ی نیروهای تولید، این روابط تبدیل به زنجیری  دل اشکال توسعه

 میاجتماعی فرا   انقالب ی ازدوران گاه. آنشود میبرای خود آنها 
  2.رسد

اگر برای نشان دادن اصل اثباتی ماتریالیسم تاریخی این وضعیت بتواند 
روبنای حقوقی و »، «ساختار اقتصادی جامعه»چنان توصیف شود که 

، این اصل کند میاش را تعیین «اشکال معین آگاهی اجتماعی»اش و «سیاسی
اولی توصیف  یوسیلهی به که این آخر« روبنا»و « زیربنا»به جدائی واقعی 

که فرآیند مادی  دارد می، بلکه صرفاً این واقعیت را بیان کند نمیشده، اشاره 
وضعیت معینی از نیروهای  تِپذیرفته شده، و از اینرو هوی تولید آگاهانه

. برحسب سازد میتولیدی با روابط اجتماعیِ تولیدیِ منطبق بر آن را مفهوم 
 بندی صورتاست که  ـ ور همزمان مادی و معنویبه طـ این کلیت دو سویه 

 .شوند میهای اجتماعیِ تاریخاً تحول یافته از یکدیگر مجزا 

ر ذهنی ممکن است کلیت فرآیندِ تولید و بازتولید ظعلیرغم اینکه از ن
های سیاسی، حقوقی، و نظریِ  اجتماعی را به مظاهر گوناگونش، یعنی به حوزه

بطور واقعی مجزا  توانند نمیاما این جوانب  عملکرد اجتماعی تجزیه کرد،
شان در سیستم اجتماعی به عنوان یک کل،  شده و به نسبت اهمیت

گذاری شوند. به بیان دیگر، ممکن نیست بتوان گفت که فعالیت فکری، ارزش
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حقوقی و سیاسی ممکن است به دلخواه خود، بر فرآیندهای تولید تأثیر داشته 
 -شان را تعیین کنند، زیرا روبنا بیان ساختار اقتصادی باشند و مشترکاً توسعه

قیمت -ارزش یرابطهاست. این ممکن است در شباهت قیاسی با  اجتماعی
درک شود، جایی که روابط ارزشی باید خود را با اشکال  داری سرمایهدر 

اقتصادی را  یپایهمتفاوت قیمت ابراز دارند. چنین نیست که روبنا صرفاً 
خویش آن چیزی  ی ویژهروبنای  ی ، بلکه این پایه به واسطهکند میمنعکس 
 . هستاست که 

هم قابل تجزیه و هم  داری سرمایهدر گونه که روابط قیمتی  درست همان
بندی  صورت، روبنا نیز در هر باشندمیغیرقابل تجزیه از روابط ارزشی 

اعی است. اجتماعی قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه از ساختار اقتصادی اجتم
گوئیم، و در  اگر در رابطه با یکی صحبت کنیم، در رابطه با دیگری سخن می

هر صورت در رابطه با چیزی بیش از فرآیندهای مادیِ تولیدی که اجازه 
که  داردآن کنیم. البته این داللت بر دهند صحبت نمیحیات به جامعه می

 میطور همزمان تأثیر  به« روبنایش»و « ساختارش»تغییرات بنیادی جامعه بر 
سیاسی، حقوقی یا  ی حوزهنظر اجتماعی مهمی در ، یعنی هیچ تغییر از گذارد
مستقل از تغییرات در روابط تولیدی و موقعیت نیروهای  تواندنمیای اندیشه

گیرد، و اینکه  تغییرات اساسی در این آخری به همراه  انجاممولد اجتماع 
پیوندند. بنابراین است که تغییر سیستم  قوع میبه و« روبنا»تغییرات منطبق با 

به عنوان مثال، از طریق ـ آن ممکن نیست « روبنای»اجتماعی از طریق تغییر 
چرا که چنین تغییراتی همواره در  ـسیاسی یشیوهاصالحات تحمیل شده به 

اندازند باید  ای که مناسبات تولید اجتماعی موجود را به خطر میآن نقطه
« زیربنا»ند. تغییر این مناسبات تنها از راه انقالب ممکن است که متوقف شو
 .کند میسرنگون « روبنا»را به همراه 
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ی نیروهای اجتماعی تولید، یک ی توسعهبا این وجود، به واسطه
دیگر  یابندی اجتماعی نه تنها بیانگر خود، بلکه همچنین بیانگر جامعهصورت

تغییر در  ییِ جامعه نوین برحسب درجه. دوران بارداراستدر شکل جنینی 
یا آگاهانه بوجود آمده، متغیر  فرآیند بازتولید اجتماعی که بطور خودانگیخته

. در جوامع فاقد چنین تغییراتی، نیروهای مولد و روابط اجتماعی باشد می
راکد خواهند ماند. چنین جوامعی، علیرغم این که ممکن است این یا آن نوع 

را به نمایش بگذارند، تاریخ ]متحولی[ ندارند. ماتریالیسم روابط طبقاتی 
پردازد. تغییرات در این  میحول جوامع در حال ت بررسیاً به صرفتاریخی 

جامعه راکدتر را شکسته و مسیرشان را تغییر  جوامع اما، دیر یا زود باید رکودِ
 دهد.  

تولید قابل  های تکنیکی، نیروهای اجتماعیِآمیختگیِ نوآوریبرغم درهم
تقلیل به تکنولوژی نیستند. به عنوان مثال، دگرگونی اقتصادِ نسبتاً ایستای 

پویا، نه برحسب تغییرات تکنولوژیک،  داریِسرمایه تجاری به سیستم-فئودالی
کاربردی بود. از  ترِهای وسیع بلکه برحسب بسط تکنولوژی موجود به میدان

ی وسیع نیروهای تولیدیِ مسیر توسعه طریق تغییرات در روابط تولیدی بود که
 تجربه شده در انقالب صنعتی گشوده شد. 

کشاورزی بنا شده بود، که تنها منبع تولید  اساسبر  داری سرمایهدوران پیشا
 میپذیر طبقه حاکم زمیندار را امکان حیات غیرتولیدیِ  و شد میتلقی  یاضاف

بود که افزون بر  «بیعتهدیه ط». حداقل بخشی از تولید کل اجتماع ساخت
 های نظریهبیان خود را در  وضعیتنتایج کار کشاورزی انجام شده بود. این 

 تمام تولیدات خارج از «سترونی»یافت که از  ها اقتصادی فیزیوکرات
مرکانتلیستی  تصورات برخالف، نظریهاین  گفتند. درکشاورزی سخن می

 مبادلهیا  و نه در قلمرو گردش دآی میپدید  مازاد در حوزه تولید [،بازرگانی]
. حقیقتاً، بین محصوالت کشاورزی و محصوالتی که در مراکز شهری هاکاال
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ند تنها حداقلی از تبادل وجود داشت. مازاد از کارِ دهقانی که شد میتولید 
-شامل کار و این مازاد، شد می برداشت کردمیتحت شرایط خودکفائی عمل 

 ؛ بنابراین مورد روشنی از سلب مالکیتشدمیهم تولیدِ ابزارآالت کشاورزی 
ای که وجود  ای بود. هر کارگاه و صنعت دستی ، و نه روابط مبادله]از دهقان[

 ،ای بود که بطور ویژه و مستقیماً به ارضاء نیازها داشت، مستلزم تکنولوژی
. در شهرها نیز استثمار یافته بودطبقه حاکم اختصاص  عادات و خلق و خوی

داشت، به این مفهوم که کارگران شهری نه برای خود بلکه برای طبقه  وجود
شان نیازهای  ، حتی برغم اینکه بخشی از تولیداتکردندمیحاکم تولید 

از شان و هم مازاد تولیدشان کرد. اما هم تولیداتیخودشان را نیز برآورده م
ه وجود ای ک . هرگونه پیشرفت تکنیکیشدمیمازادِ کشاورزی ممکن  طریق

و نیازهای طبقه  خلق و خویداشت، نه توسط انباشت سرمایه، بلکه توسط 
ارزش  انتزاعی. اگر انباشتی وجود داشت، نه شکل شدمیحاکم تعیین 

 گرفت. ی، بلکه شکل ارزش مصرفی به خود میاهبادلم

با قرار داشتن ابزار تولید در دست تولیدکنندگان کشاورزی، استثمارشان 
ر اجباری بود، که به شالوده جامعه نیز به مثابه کار اجباری یا حاکی از کا

بیگاری گسترش یافته بود. تحت این شرایط هر بهبودی در باروریِ کار 
داد که در اختیار طبقه زمیندار و  کشاورزی، صرفاً تولید اضافی را افزایش می

 گرفت. در آنصورت هیچ محرکی برای نوآوریاش قرار می دستگاه دولتی
، بلکه میل به هر چه کمتر کارکردن نداشت دوجوتکنیکی از سوی دهقان 

از تولید کشاورزی،  ناشیرکودِ  ،کل دربرای کاهش میزان استثمار خود بود. 
برای پیشرفت تکنولوژی که تقریباً بطور کامل به مازاد کشاورزی بستگی 

بقات حاکم ی هم ط. افزایش این مازاد یگانه مشغلهه بودداشت، مرزی گذاشت
ها و بهبود  برآوردن خواسته شرط پیشبمثابه  ـ بود و هم جمعیت شهری
شان. سرانجام این ]افزایش مازاد[ با تلفیق کشاورزی در استانداردهای زندگی
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ای درون و بین مراکز شهری حاصل شد، که از طریق تقسیم کار  روابط مبادله
بود. برای افزایش مازاد بیشتر در مناسبات موجود بین طبقات بوجود آمده 

از کنترل بر ابزار تولید خویش محروم  انکشاورزی ضروری بود که دهقان
شان بیرون رانده شده و به اقتصاد  زور از حالت خودکفائیه شوند و بنابراین ب

 رقابتی بازار کشیده شوند.

کشاورزی و هم از طبقه تاجر  بخشاین دستاوردی دوسویه بود که هم از 
فرآیند مبادله تأثیر گرفته بود. گسترش روابط بازاری و تولید  انجیِبعنوان می

 بر کار به کار مزدی را در کاالئی تمام تولید اجتماعی و دگرگونی تدریجیِ
 باعثدن کشاورزی در انگلستان و فرانسه شکه تجارتی  داشت. درحالی

و  راند ها زمینشد، که بخش عظیمی از دهقانان را از  *«حصربندی»جنبش 
صنعت روستائی، یا سیستم  و آنها را به کارگر کشاورزی مزدی تبدیل کرد

اصلی تولید  قالبرا نیز از چیزی اضافی و تکمیلی به  «تولید برای بازار»
بود،  فراهم شدهجار گسترش داد. با ابزار تولید و مواد خامی که توسط تُ

تبدیل شدند.  فرینکارآ انِدار سرمایهجار به دهقانان به کارگران مزدی و تُ
د، و این واقعیت شسرمایه -کارروابط ، ای فزایندهروابط اجتماعی به میزان 
رشدیابنده و  تولیدیِ نیروهای اجتماعیِ بیانگر اش،بود که با عمومیت یافتن

گرِ کارِ اضافی بمثابه ارزش اضافی و سرمایه جدیدِ انباشت ی طبقهپیدایش 
 .بود

شناخته شده، ممکن است گفته  والنی و نسبتاًبرای کوتاه کردن داستانی ط
                                                 

* Enclosures movement «در انگلستان. این جنبشی  19و  18در قرون  «جنبش حصربندی
بود از سوی متمکنین که سبب یکی از بزرگترین تغییرات ساختاری در کشاورزی انگلستان شد 

روستائیان مشترکاً مورد استفاده قرار  هائی که توسط روستاها وبا هدف خصوصی کردن زمین ـ
 های قابل کشت، مراتع، چمنزارها، و غیره و حتی زمین گرفت. در دوران مذکور، تمام زمین می

های بالاستفاده مورد حصربندی مالکین قرار گرفت. از همین رو این جنبش به این نام خوانده 
داری بود که باعث سبات نوظهور سرمایهشود. ناگفته پیدا است که این جنبش از پیامدهای منامی

 خرابی جمعیت وسیعی از روستائیان و دهقانان شد.   خانه
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برای کشاندن کل تولید راه شدنِ کشاورزی،  داریسرمایهروند  رشدشود که با 
ارزش  یحیطهد. فعالیت رقابتی در شسرمایه باز  ی سلطهاجتماعی تحت 

ای بمثابه شکلی انتزاعی و ظاهراً نامحدودِ ثروت گسترش یافت.  مبادله
از مالکیت، بلکه مربوط به تمام اشکال  ای ویژهه شکل گسترشی نه محدود ب

بخشیدند. همراه با گسترش کار فعالیتی که ارزش اضافی خود را مادیت می
ای، طبقه متوسط با اشغال ی ارزش مبادلهمزدی و فعالیت رقابتی حیطه

موقعیتی بین اشراف زمیندار و پرولتاریای شهری و روستائی، میدان عمل 
 های شیوهبکار افتاده  ی سرمایهت داد. جهت افزایش سودِ خویش را وسع

جستجو و به اجرا گذارده  ،های تکنیکی نوین تولید گشوده شدند، و نوآوری
نه برای هدف محدود افزایش رفاه و زندگی لوکس طبقه حاکم،  --شدند 

که برای استخراج بیشتر ارزش اضافی از هر نوع کاری. این در حالی بود بل
به هر حال در عمل، کامالً از این واقعیت  بلکهان نه در تئوری، دار ایهسرمکه 

ممکن است یا به معنای عملِ کارکردن فرد باشد، »آگاه بودند که کارِ انسان 
د شمری که از آن عمل حاصل شده است. در حالت اول، باید مجاز انتیجهیا 

شود . . . این نتیجه نمی که کارِ انسان کامالً متعلق به خودش باشد . . . اما از
 3«کارش . . . نیز باید کامالً متعلق به خودش باشد. ینتیجهکه 

بقاء  یوسیلهبا ارزش اضافی بمثابه هدف تولید، و کار مزدی بمنزله تنها 
مردم، تولید مطابق با رشد استثمار شتاب گرفت. این  ی فزایندهبرای تعداد 

های جدیِ اقتصادی و سیستم فتگیدگرگونیِ اجتماعی البته با انواع آش
اش همراه بود، که نه تنها بر جمعیت کارکن بلکه روی تمام جامعه سیاسی

صنعتی و نیازش برای سود با آهنگی نسبتاً سریعتر  یسرمایهگذاشت. تأثیر می
مبتنی بر کشاورزی رشد کرد، و خود را در تقابل با این آخری  ی سرمایهاز 

قعیت انحصاری مالکیت بر زمین، ارزش اضافی در شکل مو به یُمنِقرار داد. 
نشد و سود سرمایه صنعتی  های سود ی نرخ مشمول فرآیند متعادل کننده ،بهره
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بین منافع زمینداری  تضادا ر داری سرمایهرا کاهش داد. مراحل اولیه توسعه 
بورژوازی برای  هایآرمانترسیم کرد، و در  و منافع بورژوازیِ پیشرونده

در ین تضاد قدرت سیاسی و کنترل دولت تجلی یافت. خود ا بکس
د، که به این یا آن طریق، مناسبات فئودالی گردیبورژوازی حل  یاهانقالب

 را به مناسبات بورژوائی تولید، و خود تولید را به تولیدِ سرمایه مبدل کرد.

 مطمئناً این فرآیند تاریخی، سرشت خویش را به آن روشنی که در پیامد
ها گذشته را مانند آینده در بر  اش ظاهر شد، آشکار نساخت. ایدئولوژی نهائی

گیرند و نه اینکه به منافع خاصی بلکه به منافع فرضی عمومی معطوف  می
تحت شرایط و روابط طبقاتی خاصی، از اهداف و  توانندمی. از اینرو هستند

یت است که جدا شوند. با این مز کنندمیموضوعاتی که بدانها خدمت 
ها برای حفظ و نیز برانداختن روابط اجتماعی مفروضی قابل چشم ایدئولوژی

، زنند میهای طبقاتی میان بر  پوشی نیستند، دقیقاً بعلت اینکه آنها در تفاوت
. در حالی که باشند میهائی که در غیر این صورت غیرقابل پل زدن  تفاوت

اپذیر شیوه تولید و روبنای نوحدتِ ظاهراً شکست ،شودمیتاریخ ساخته 
 توانِ های با که ایدئولوژی رسد می نظر شده و به متالشیاش  سیاسی و نظری

. اما در یک بازنگری، وقتی که کند میمتفاوت و در رقابت با یکدیگر را افشا 
دهند تا دوران  یمجامعه تغییر نمود، مجدداً همه چیز دست به دست هم 

اش، نیروهای مولدِ رها . دورانی که مشخصهتاریخی خاصی را بوجود آورند
شده توسط آن دوران، مناسبات تولیدی اجتماعی مربوط به آن نیروها، و 

ای است که مظاهر فرآیندهای مادی تولیدی  اقتصادی-ظاهراً فرا« روبنای»
 هستند.

ی تولید و مناسبات هاشیوهتاریخ، به وضوح تاریخ تغییرات اجتماعیِ 
موضوعی است  ؛ه استشد داری سرمایهنجر به جامعه طبقاتی است، که م

 یتوجودمکه این جامعه به بهای زیانش  ای طبقهنیز مارکس و  توجهمورد 
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هر شیوه  ی هتوسعسبب برای بورژوازی دیگر تاریخی وجود ندارد:  دارد. بدین
. از باشدمیحاکم  یطبقهتولید نوینی حاکی از نابودی خودِ بورژوازی بمثابه 

باید در ارتباط با روابط طبقاتی  داری سرمایهماتریالیسم تاریخی، اما،  منظر
اش و تأثیر این روابط بر توسعه تولید سرمایه تحلیل شود. بدیهی است  ویژه

تولیدی را در  اجتماعی طبقاتی افزایش عظیم نیروهایروابط که ظهور این 
 سرمایهجامعه  حیاتیِ ممکن ساخت. اگر این تراکم سرمایه خونِ انباشتشکل 
تاریخی این سیستم یافت  های محدودیتهست که  نیزاست، همینجا  داری

 ،آنصورت البته بورژوازی حق دارد اگر هیچ محدودیتی نیست، در ؛ وشوند می
 و تاریخ به پایان رسیده است.

ای از  هد، بخش ادغام شاز اینروتئوری انقالب پرولتاریائی مارکس 
 نیز سرمایه، طبقه کارگر بسطاست. با  داری سرمایهانباشت  باب اش درتئوری
را تضمین  دار سرمایهکه سلطه و رفاه طبقه  درحالی ،. انباشت امایابد می وسعت

استثمار نیروی کار است که ممکن است  مداومافزایش اساس ، فقط برکند می
شود یا نشود. این نکته بستگی  تعدیلبا بهبود استانداردهای زندگی کارگران 

ترِ نیروی  ایِ نازل به اینکه آیا ارزش مبادلهیعنی به تغییر روابط ارزشی دارد، 
برای  .های مصرفی یا خیرتری از ارزشبیش میزانبا  است برابرکار، ارزشی 

، اش انباشت وندیادآوری، طبق نظر مارکس، تغییر ساختار ارزشی سرمایه در ر
ه ب چرا که .دهد میهش حتی با افزایش نرخ ارزش اضافی، نرخ سود را کا

دیگر، با کاهش  ییا، به بیان)ثابت  سرمایه هب نسبت متغیر هسرمایکاهش  علت
. یابد مینزل تارزش اضافی  کل( متراکم ی سرمایهتعداد کارگران نسبت به کل 

نیروی کار ممکن است که  ترِ پائین ایِ البته، درست همانگونه که ارزش مبادله
در مفهوم ارزش مصرفی در تضاد نباشد، برای مزدها دستبا افزایشی در 

برقراری مجدد یا حتی فراتر رفتن از نرخ معمولی سود سرمایه، افزایشی در 
 وری، و چیرهآنیز ممکن است توسط افزایشی در بار ترکیب ارگانیک سرمایه
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گی بر سقوط ارزش اضافی در هر کاالئی توسط کمیت بیشتر و غیر متناسب 
کافی  قدراین به نوبه خود بستگی به امکان یک نرخ به کاالها جبران شود. 

های مشخصی که  باالی انباشت سرمایه دارد. این نکته، گذشته از فرض
گرفت، نرخ سود را در سیستم بکار اش  مارکس برای توضیح دادن تئوری

 . کند می بینی پیشغیر قابل  ، و در مفهومی صرفاً تجربینامعلوممارکس 

چندان توسعه اقتصادی نه مورد توجه ما خواهد بود،  آنچه که در اینجا
انقالبی در  آگاهیِ فرگشتدر ارتباط با  بر آن مبتنیسرمایه، بلکه انتظارات 

طبقه کارگر است. مارکس، مانند تمام انقالبیون حقیقی، و با وجود تمایل 
ش یک برخوردهایاش، در افکار، احساسات و  انداز ماتریالیستی علمی و چشم

که آنپیش از  ای اجتماعیهیچ نظم »مانتیک بود. برغم اینکه معتقد بود رُ فرد
اند،  ل وجود دارد توسعه نیافتهجاکه هنوز برایشان م یمولدتمام نیروهای 

که آنتر پیش از عالی شود؛ و هیچگاه مناسبات تولیدی نوینِ  ینابود نم گزهر
دید نخواهند پ باشد شان نرسیده جامعه کهن شرایط مادی حیات رحمدر 
ای را دید که  ترین نیروی تولیدی ، او در پرولتاریای در حال بلوغ، مهم4«آمد

مارکس، تاریخ هیچ  از دیدِ. کند میتولید مبارزه  ی دارانه سرمایهعلیه مناسبات 
، بلکه باید توسط مردم از طریق مبارزه طبقاتی ساخته شود. مارکس کند نمی

و نیز شرکت کننده در  ناظرانقالب فرانسه،  در بعنوانِ دانشجوئی پر حرارت
چارچوب که در طی آنها طبقه کارگر، حتی در ـ   1848های انقالبی سال  قیام

 داری سرمایهبورژوائی، خود را به مثابه یک نیروی ضد یها آرمانی  زمینه
با انقالب  داری سرمایهمشاهده کرد که آینده  ـگذارد مستقل به نمایش
 خورده است. البته ممکن نبود، و از دیدگاه مارکس نیز بیپرولتاریائی رقم 

ی تولید از  دارانه سرمایهمعنا بود که از پیش تعیین شود که چه زمانی روابط 
 عینی ضرورتترتیب  ایستند، و بدین بیشتر نیروهای تولیدی باز می ی هتوسع

بود،  الزمسازند. تمام آنچه که برای انقالب  میتغییر جامعه رها  برایرا 
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بود که در تضاد با نیروهای تولیدی  داری سرمایهحضور نیروئی درون پوسته 
. در یک باشد روابط اجتماعی نوینی بیانگرمحدود شده، و  دارانه سرمایه
به موقعیت انقالبی  تواند یمپیشرفته، هر بحران عمیق و ممتدی  داری سرمایه

بحران تولید سرمایه، شکستن سیکل  باد. شومنجر  داریسرمایهو سرنگونی 
در  ]امکان[،یشتر و بالمانع اجتماعی باز خواهد بود. این بمسیر برای توسعه 

یک جنبش  که واقعیتاین با درنظر داشتن  ،جنبش آغازین مارکسیستی
اینکه آلترناتیوی نسبت  بهگسترش یابنده  یرشدیابنده و نیز باور سوسیالیستیِ

 .شد میاحتمالی واقعی نگریسته بعنوان  رد،وجود دا داری سرمایهبه 

ای  آمادگی ذهنی موجب ،داری سرمایهشرایط عینی با تغییر در مسیر توسعه 
د. با توجه به شاجتماعی تولیدی خواهد  مناسباتدر طبقه کارگر برای تغییر 

، داری سرمایه ی محدودگریِ توسعه-یابی و در عین حال خود گسترش-خود
. شد میای واحد دیده  یابنده به مثابه پدیدهرشد یِ تئوری و عمل جنبش کارگر

تحلیلی علمی قادر بود تا  هایروشمارکس، با بکارگیری  سرمایهکتاب 
را  داری سرمایهطبقاتی و تضادهای عمومی  ی مبارزهکه  ارائه دهد اینظریه
قرار بود آگاهی طبقاتی  ـ زمان گذشتبا  ـکند. مبارزه طبقاتیِ واقعی  تلفیق

قرار ، ی انقالبی مبدل کند، و مبارزه برای دستمزدها و شرایط کاریرا به آگاه
 سرمایه براندازیبرای  یابرای لغو سیستم مزدی یعنی مبارزه یامبارزه به بود

یکی از نتایج  عنوانب هامارکسیست. آگاهی طبقاتی از طرف تبدیل شود داری
در فرآیند  گی برده-که از رابطه سروری شد میانباشت سرمایه نگریسته 

 ، از افزایش نامتناسب استثمار درون روابط مبادلهآید میمستقیم تولیدی پدید 
اقشار فزاینده بیکاران و  فالکت ی هسرمایه، از افزایش قابل مشاهدو  ای کار

 عمومی تجربه شده در طول دوران فالکتآنها که غیر قابل اشتغال هستند، از 
. در سمت داری سرمایههای مام وضعیتغالب تحت ت های رکود، و از ناامنیِ

 تعداد عظیمی کارگر در همه ی دارانه سرمایهتراکمِ اجباریِ ی[  ]نتیجه، یتاثبا
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 ای طبقهکرد که کارگر عضوی از یی صنایع بود، که پذیرش اینرا تحمیل م
ی ها تالشاجتماعی است و بنابراین قادر است برای بهبود شرایط کاری از 

. نتایج مبارزات کارگران نه تنها در پیشرفت کندجمعی  یهاتالشفردی به 
، بلکه همچنین در پذیرش توان شد میشان دیده  بهبود استانداردهای زندگی

 بین کار و سرمایه، و در پیشرفتِ همراه با اعتماد به نفس نبردشان در  فزاینده
ر گشت. تصو شان چه بمثابه افراد و چه بعنوان اعضاء یک طبقه مشاهده می

که از درون خود این طبقه و رودرروئی مستمرش با بورژوازی نه تنها  شد می
مبنی بر اینکه  ای فزایندهی منافع موقتیِ کارگران، بلکه اعتقاد  میل به مطالبه

سرمایه انجام گیرد نیز پدید  -کار ی رابطهخارج از  تواند یمتولید اجتماعی 
 خواهد آمد.

 ایدهاز کارگران پیرو  عظیمیتعداد  چهگر. سرخورده شدند اتاین انتظار
]اما[ سوسیالیستی سازمان دادند،  های سازمانانقالبی شدند و خود را در  یها

وجودی که حاضر بودند برای دستمزد باالتر و  حتی با ،تری تعداد عظیم
ند. گزید دوریهای سوسیالیستی نظریه از بهتر مبارزه کنند، شرایط کاریِ

 ها سازمانسازمان یافت؛ اما این  ی کارگریها اتحادیه مبارزات اقتصادی در
هم بلکه  ؛نشدندتبدیل « مدارس سوسیالیسم»برخالف انتظارات مارکس به 

از ماهیت صرف شان بودند باقی ماندند، یعنی نمودی مقطع اولیهآنچه در 
مناسبات بازاری  چارچوب شان قیمت نیروی کار درنیروی کار. مشغله کاالئیِ
آمیخته  سوسیالیستی با تریدیونیونیسم یها ایدهبود. آنچه که از  دارانه سرمایه

از  مانع ای غیرضروری و حتی مزاحم کهتدریج بمثابه وزنه شده بود، به
، به دریا اندازدمیرا به خطر  هاسازمان، و شأن قانونی آن شودمی پیشرفت

 ریخته شد.

انی مفروض، برخاسته از ی کلی مارکس مبنی بر اینکه آگاهی در زم قاعده
روابط مادیِ تولیدی است، برای طبقه کارگر نیز صادق است. در حالی که 
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، قرار بود شد میمبارزه طبقاتی، آنگونه که با چشمان یک سوسیالیست دیده 
این ولی که آگاهی کارگران را تغییر دهد و تا حدودی در واقع چنین کرد، 

نبود. با وجودی که مبارزه  عملیی تغییر در مسیر سوسیالیسم بمثابه هدف
 ی هرابط، اما خودِ داشتطبقاتی داللت بر آگاهی از منافع متضاد کار و سرمایه 

که با نسبت را درجه استثمار  صرفاًد، بلکه کشیچالش ن به سرمایه را-کار
به مبارزه طلبید. مبارزه طبقاتی برای موثر بودن  شود می سنجیدهسود  -مزد

 سازمانباشد، و دستاوردهای این مبارزه باید با دائمی ساختن   فتهیا سازمانباید 
ی هاکنشو نیاز برای   یافتهسازمانحفظ شوند. هر چه تعداد کارگران  ها

. شد میها کمتر  ، ابتکار خود آنها در تعیین این فعالیتشد میهماهنگ بیشتر 
ختارِ تشکیالتیِ مرکزیافته در یک سات گیرنده، از نوع رهبریتِ  نیروهای تصمیم

که به خود  . رهبریتی متمرکز،شدندیک ]سلسله مراتبی[ بوروکراتیکِ هیرارش
نگریست، که  ش مییحفاظت از منافع ویژه خو برای یا وسیلهبعنوان 

 هایش به نمایندگی از طبقه کارگر. شرطی است برای فعالیتپیش

آنها برای کنترل  را ساختند و به ها سازمانالبته خود کارگران بودند که این 
را  ها سازمانهای خودشان وکالت دادند. این واقعیت که آنها این  بر فعالیت

هاشان منطبق با  بدین معنا باشد که خواسته توانستیمترک نکردند، فقط 
های  ستند که پُشد میهائی بود که به نام آنها توسط رهبرانی مطرح  خواسته

، حقیقت دارد که این حالکرده بودند. شان را اشغال ها سازمانفرماندهی در 
رهبران احزاب سوسیالیستی، مدعی بودند که به  صورت،رهبران، و یا به هر 

دستیابی به  جهتابزاری  بعنوان صرفاًی کاپیتالیستی هارفرممبارزه برای 
نگرند؛ اما در واقع مبارزه برای  اهداف انقالبی و نه بمثابه هدفی در خود می

 را می هائی سازمانانواع آن  شممکن بود، که با خود ی بارزهتنها م ها رفرم
کارکرد داشته باشند، و  یآورد که فقط قادر بودند درون روابط تولید معین

شان  وجودی شرطِ پیششان مقید شده بودند که بمثابه  توسط رشد و موفقیت
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ین ا ،سوسیالیستی ای جامعهند. در شوتبدیل  داری سرمایهبه مدافعین سیستم 
ین همهیچگونه کارکرد قابل تصوری داشته باشند، به  توانستند نمی ها سازمان

پردازانه،  عبارت یکردند، مگر بصورتدلیل، برحسب تغییرات انقالبی فکر نمی
 رسید بجاست. آنجا که به نظر میو آن هم در 

روزمره  ی یعنی اینکه مبارزهـ مفروض بین انقالب و رفرم « دیالکتیک»
در  ـیابد میسیستم تغییر خودِ علیه  یا های فوری به مبارزه ستهبرای خوا

ای در آگاهی طبقاتی انقالبی منجر نشد، بلکه  واقع به افزایش قابل مالحظه
منتج گشت که از جهیدن از رفرم  یا تیبه اشکالِ سازمانیِ مبارزه طبقا صرفاً

بورژوائی،  ی عهجام گرِ  به انقالب ناتوان بودند. اکنون به ایدئولوژی کنترل
و نیز   یافته سازمانهای  بر بخش غیرانقالبی های سازمان گرِ نفوذ کنترل

مبارزه  ،دو سویه یدر تالشتا ه شده بود فزودا نیزطبقه کارگر  ی نیافته سازمان
. انتظارات مارکس دنرنگهدا داریسرمایهدر چهارچوب جامعه را طبقاتی 

مایه بر آگاهی طبقه کارگر، حداقل در در رابطه با تأثیر انقالبی انباشت سر
 اشتباه از آب در آمد. داری سرمایهی صعودی مرحله
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 در حالی که تحلیل مارکس مبنی بر ذاتی بودن تضادهای اجتماعی در
، مبارزه طبقاتی داردکاپیتالیستی اشاره  یهبه روند عمومی توسع داری سرمایه

روزه است و ضرورتاً خود را با شرایط متغیر اجتماعی منطبق  ضوعی هرمو
 سرمایهبیابند. تاریخ  ها باید بازتابی در تئوری مارکس . این انطباقسازد یم

با وجود توقف در  داری سرمایهم نیز هست. سبنابراین تاریخ مارکسی داری
اش به  طبحران و کسادی، اما توسط گسترش ممتد سرمایه و بس های دوره

بارآوری کار توانست خود را تاکنون حفظ  در فضا از طریق افزایش شتابان
 میکند. ثابت کرد که نه تنها کسبِ مجددِ سودآوریِ موقتاً از کف رفته ممکن 

بهبود  همچنینی فرآیند انباشت، و  ، بلکه افزایش کافی آن جهت ادامهباشد
 نیز ممکن است. مبارزه انبوه عظیم جمعیت کارکن  استانداردهای زندگیِ
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اش،  دور از به خطر انداختنه ب فرازنده، داریِسرمایهدرون  اقتصادیِ طبقاتیِ
ساخت که موجب تسریع گسترش  فراهم یدار محرک دیگری برای سرمایه

توسط  های تکنولوژیکی و افزایش بازدهی کارسرمایه از طریق کاربرد نوآوری
رشد کرد و   یافته سازمان نبش کارگریِ شد. در حالی که جابزار سازمانی می

با  داریخصومت سرمایه ،شرایط طبقه کارگر بهبود یافت، خودِ این واقعیت
و تمایالت مخالفت پرولتاریا را تضعیف نمود. مارکسیسم  ،را تقویت پرولتاریا

 داری سرمایهتئوریک از  یدرک طبقه کارگر، تنها های انقالبیِ اما بدون کنش
یک عمل اجتماعی که قادر است  تئوریِ بعنوان . از اینرواندمخواهد  باقی

 انتظار ای که در، بلکه بمثابه ایدئولوژیعملکرد نداشته جهان را تغییر دهد
چند صحیح، بر این  کارکرد دارد. تفسیرش از واقعیت، هر استچنین عملی 

ولتاریا کند که پرگذارد. فقط شرایطی را توصیف میواقعیت تأثیر بااهمیتی نمی
د. ساز می محول لومای نامع را به آیندهآن  یابد و تغییرات خود را در آن می

 ،یابدمیفرازنده  داریِ سرمایهشرایطی که پرولتاریا خودش را در یک همان 
اپوزیسیونی  وی راه، و در بهترین حالت، داد شقرار داری سرمایهتحت سلطه 

 ایدئولوژیک کرده است. صرفاًعقیم و 

آمیز سرمایه و بهبود شرایط کارگران، منجر به تردیدی  یتموفقگسترش 
توسعه سرمایه شد. جدا  در باب مارکس اعتبار تئوری انتزاعی موردوسیع در 

رسید که واقعیت تجربی در واقع  ، به نظر میمتناوب های بحرانیِ از وضعیت
شد،  برافراشتهاش  تئوری کهبر خالف انتظارات مارکس است. حتی آنجا 

سرنگونی بورژوازی  شهدف به لحاظ نظریدیگر با عملی مربوط نبود که 
مبدل گشت که بیانگر آرزوی تدریجی  . مارکسیسم به تئوری تکاملباشد

دار به نفع طبقه کارگر  ادامه های رفرماز طریق  داری سرمایهتفوق بر سیستم 
ابه اش، بمث رویزیونیسم مارکسیستی، در هر دو شکل آشکار و پنهاناست. 

داری، منجر  ی سرمایهپیامدی منطقی از ادغام عملی جنبش کارگری در جامعه
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 به نوعی سنتز مارکسیسم و نیز ایدئولوژی بورژوائی شد.

داریِ  درون سرمایه  یافته سازمان ایِ  سوسیالیسم بمثابه یک جنبش توده
باشد. جنبش « موفق»توانست  ، فقط بعنوان جنبشی رفرمیستی میفرازنده
چارچوب  به لحاظ سیاسی با دخوی و انطباق سازگار باالیستی سوسی

دمکراسی بورژوائی، و به لحاظ اقتصادی با بازار کار، نه روابط بنیادین تولید 
که توسط این روابط  یا اجتماعی را به چالش طلبید و نه ساختارهای سیاسی

بیشتر  مارکسیسم ،اش اهمیتدر رابطه با  از این گذشته،شکل گرفته بودند. 
گونه که ممکن است از حضور  همان ،المللیبینای بود تا جنبشی منطقه

ناپایدارش در کشورهای آنگلوساکسون حدس زده شود. حتی با وجودی که 
 انگلستان که از نظر کاپیتالیستی پیشرفتهاوضاع تئوریش را توسط بازتابی از 

ود. در حالی که ب اروپاییجنبش یک  ،تر بود توسعه داد، فراتر از هر چیز
قاره اروپا  ی تولید غالب بود، بورژوازیِ شیوه اًنقد داری در این کشور سرمایه

مانده از رژیم زبندهای با و هنوز در حال مبارزه برای رهائی خویش از قید
 ملی بود که در آن تولید کاپیتالیستی می های فئودالی و ایجاد موجودیت

 گیریِ ای که با شکلو اقتصادی های سیاسی توانست پیشرفت کند. آشوب
اروپائی همراه بود، پرولتاریا را همراه با بورژوازی  ملیِ های گوناگونِدولت

 د.شای جهت تغییر اجتماع  آگاهی سیاسیموجب درگیر نمود و 

مخالفت  مستحکمبا نیروهای ارتجاعی کهنه و  فرازنده که بورژوازیِ   یدرحال
درجه  در کاهش نجا که این طبقه سعیکرد، با طبقه کارگر نیز در آ یم

 ، طبقه کارگر با اینرسرغم این تقابل زودب. نمود یمقابله م داشتاستثمارش 
های  که شرایطی برای رهائی خودش ایجاد سازد مجبور شد از آرمانامید 

، از همان ابتدای جنبش طبقه کارگر در ترتیب بدینبورژوازی حمایت کند. 
نیاز برای مبارزه علیه استثمار کاپیتالیستی و نیاز  ،قاره اروپا، بطور همزمان
که  یاو نیز نهادهای سیاسی داریسرمایهی هبرای حمایت از توسع
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 . منافع مشترک طبقات تکویناشتآفرید، وجود د برای خود می]بورژوازی[ 
از  نفعذیدر غلبه بر منافع وسیع نیروهای  ـبورژوازی و پرولتاریاـ یابنده 

های  شکلی از ادغام بود که بازتابش را در استراتژی و تاکتیک اًدگذشته، نق
درون در قدرت سیاسی  کسب یعنی در تالشش برای ؛جنبش کارگری یافت

دمکراسی بورژوائی و کاهش فشار شرایط اقتصادی بر طبقه کارگر در 
 جنبشی سیاسی، نمی ینزلهچارچوب اقتصاد سیاسی. مارکسیسم اما بم

اش صرف نظر کند، حتی با وجودی که عمالً  وسیالیستیتوانست از هدف س
 های غیرسیاسیتوانست برای طبقه کارگر چیزی بیش از دیگر جنبشنمی

کاپیتالیستی  ی ههای تثبیت شد کشورکه در  هائی. یعنی جنبشبدست آورد
 موجود بدون چالش کردن روابط و متحده پدید آمدند مانند انگلستان و ایاالت

خود را به مبارزه برای دستمزدهای باالتر و شرایط کاری بهتر  ،یداجتماعی تول
 محدود ساختند.

 جنبش سیمای های تاریخی بودند که در قاره اروپا گی ویژه ترتیب، بدین
 یعنی هویت بخشاً پرولتاریائی و آرمانـدند نمو تعیینهای سوسیالیستی را 

 حاکی ازمارکسی  ریِتئو فرازنده.داری  های سیاسی بورژوائی درون سرمایه
د که بوآمادگی برای انقالبی سوسیالیستی درون یک فرآیند عمومی انقالبی 

توانست به پیروزی بورژوازی، انهدام دولت شبه فئودالی و هنوز فقط می
ای  ، مسیر برای مبارزههاموفقیتای ختم شود. پس از این  تسلط تولید سرمایه

هر چیز مساله انقالب پرولتری را  سرمایه که پیش از-کار تضادمنحصر به 
این پیشرفت عمومی، شرکت در  پروراندنِ یشیوهد. شد، باز میرکمطرح می

ی و به پیش سوق دادنِ نیروهای تولیدیِ ئبورژوا دگرگونیِ هنوز ناکاملِ
توسط  فقطهائی که  های اقتصادی بود. خواسته کاپیتالیستی از طریق خواسته

 توانست تأمین شود. و انباشت سریع سرمایه میبارآوری کار  انرشد شتاب
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در کشورهای آنگلوساکسون اما موضوعات خاصی که جنبش کارگری 

 دیگر وجود نداشتند یا اینکه اصالً مطرح نمییا  ،ددنکر اروپائی را تهییج می
 ی واقعیت اجتماعیِ ئداری و حکومت بورژوا شیوه تولید سرمایه زیراشدند، 
. در اینجا، شرایطی که اهداف جنبش کارگری ه بودوردرا بوجود آ یبالمنازع

و مبارزه بین کار و سرمایه را به  هاروپائی بودند، نقداً واقعیتی تثبیت شده بود
را در  خود . آگاهی طبقاتی بیانه بودنداقتصادی کاهش داد ی حوزه

مداوم  خالص یافت؛ انحصاری شدنِ گرائی[  صنفی ]اتحادیهتریدیونیونیسم 
یکی از اشکال  عنوانب)کار « کردنانحصاری »تالش جهت  در سرمایه،
پژواک یافت. این  (یابنده گسترش داریِ ی رقابت عمومی در سرمایهپیشرفته

، و به همراه آن اروپا پیشرفت بیشتر جنبش کارگری قاره ی نشانهوضعیت، 
داری بیشتر به خود  اش بود. هر چه سرمایه جناح مارکسیست یا سوسیالیست

 های کارگریِ بیشتر از راه باز ماند. اتحادیهآن، ی تغییر انقالبی  ، ایدهآمد
تر را تنگخویش با احزاب سوسیالیست  ی هاولی روابط نزدیکِ رشدیابنده

  خالصهای پارلمانیِ هاشان را در فعالیت این احزاب تالش ، و خودِکردند
برای  ،ئیمتمرکز ساختند تا از طریق گسترش و نه لغو دمکراسی بورژوا

]برای زمان این آورند. برای  تصویب لوایح اجتماعی به نفع طبقه کارگر فشار
یکی از  نگونه که ادوارد برنشتینآبینی،  ی قابل پیش آینده وآن دوره[ 

الملل دوم بیان  ی سوسیال دمکراسی آلمان و بین های برجسته«رویزیونیست»
 «.جنبش همه چیز بود و هدف هیچ»داشت، 

 روند، و از آنجا که مدافعین براحتی کنار نمیاما یافته  های سازمان یایدئولوژ
 شان در سازمان بصها و منا ، بلکه از موقعیتاعتقادات خودشان نه تنها از 

کنار کنند،  هائی که قرار است به اهداف ایدئولوژیک مادیت بخشند دفاع می
جنبش  تاً سریعِنسب عروجِگیرد. تر انجام میسخت ها ایدئولوژیاین  رفتن

که برای روشنفکران  ممکن ساختای را  سوسیالیستی ساختار تشکیالتی
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ای حمایت کند که داشت و قادر بود از بوروکراسیهر چه بیشتری  جذابیت
 مراتبیِ سلسلهسازمان بود. ساختار  و دوامِ پیوسته وجودش وابسته به رشدِ

 هاییستی و اتحادیههای سوسیال سازمان خود را در، داری جامعه سرمایه
فرمانبر، تکرار کرد. و  دستانِفرو فرمانده و نِبمثابه جدائی بین رهبرا ،کارگری

داری همساز که کارگران خود را با شرایط عمومی سرمایه گونهدرست همان
 نیازی اجتناب عنوانجنبش سوسیالیستی را نیز ب همسانِکردند، ساختار  می

، بیان نسبتاً مناسب خویش امر نی پذیرفتند. اینناپذیر برای فعالیت موثر سازما
 هرچند کهـ  یافت« دولتی درون دولت» واندمکراسی بعن را در تفسیر سوسیال

فهمیده  تعبار این که معموالً ازاست ای  کامالً متفاوت از شیوه عنائیاین در م
 شود. می

 یداری در مقیاس مانند جهان سرمایههدمکراتیک نیز  در جنبش سوسیال
، برغم اینکه اشتچپ وجود د یکلی، جناحی راست، جناحی مرکز، و جناح

ماند. عملکرد واقعی  ها صرفاً ایدئولوژیک باقی می ی بین این گرایش مبارزه
 بالغت و لفاظی جناح چپ توسطعملکردی که  .جنبش اما رفرمیستی بود

های  یتبرای فعال کمک گرفت، زیراآن از  غیرمستقیم  لی بطور، وتغییر نکرد
بلکه رشد  ،داری دیگر نه سرنگونی سرمایه شاپورتونیستی این جنبش که هدف

ساخت. چنین  میبرچسبی سوسیالیستی مهیا  بود،درون سیستم  در سازمانی
یش، شرایط هاشد که خود دمکراسی بورژوائی از طریق پویائیفرض می

یا خواهد تغییر کیفی مطابق با وضعیت سوسیالیسم مهیک اجتماعی را برای 
درون جنبش  یها بخش، اعتقاد تمام گرایش تسلیی ساخت. این ایده

انقالبی برای دستیابی به دگرگونی  سوسیالیستی بود، چه آنها که هنوز به کنشِ
کردنِ  آنها که به امکان ملی و چهداری به سوسیالیسم معتقد بودند،  از سرمایه

نترل دولت با یک اکثریت یابی به ک آمیزِ ابزار تولید از طریق دست صلح
 .اعتقاد داشتندسوسیالیستی ]در پارلمان[ 
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و نقشی در  شدبسیار دور محول  ای به آینده جامعهبه هرحال، دگرگونی 

باید نه تنها در  داری می کرد. سرمایهنمی ایفاجنبش کارگری  ی هفعالیت روزان
تی در کشورهائی که نقداً در سطح باالئی توسعه یافته بودند، بلکه ح

قرار گرفته کاپیتالیستی  روابط تولیدیِ  وینِ که تازه در فرآیند تک کشورهائی
گر،  های ویرانکه بحران ودب درست. البته این کردخود را طی می بودند، مسیر

مانند هساختند، اما ی اقتصاد جهان را متوقف میداری شدنِ پیوستهسرمایه
تولید کاپیتالیستی همراه بود، اکنون ی اجتماعی که با مراحل اولیه هایفالکت

برای بحران و کسادی نشانی از داری ت سرمایهشد که قابلی نیز حکم داده می
اش است که با بلوغ از بین خواهد رفت. با تراکم و تمرکز سرمایه از  کودکی

بطور فزاینده بازار کاپیتالیستی  آنارشیِ ،طریق رقابت، خود رقابت و با آن
ی اقتصادی در مقیاسی ملی و سرانجام  کنترل تمرکزیافته حذف خواهد شد.

خواهد ساخت، و  ممکنی تولید و نیز توزیع را المللی، تنظیم آگاهانه بین
ریزی شده که دیگر تابع تنظیم توسط برنامه یبرای اقتصاد را شرایط عینی

 آفرید.، خواهد قانون ارزش نیست

های راز گشت که با نوشتهقویاً توسط رودولف هیلفردینگ ابفوق ایده 
 1شد. مارکس برخورد میسرمایه ی کتاب ی ادامه هنزلاش وسیعاً بم اقتصادی

که از  *سکیوبارانو-ی. توگانال ائیبر کار میک بسیاری هیلفردینگ با تکیه
( سرمایهمارکس )در جلد دوم  بازتولیدِ کلیِ های در طرح« شرایط تعادل»

 ، هنوز این امکان2یه را استنتاج کرده بودسرما ودحدنامگسترش  عملی بودنِ
کاپیتالیستی مانع از  گردشِ فرآیندِ مشکالتِچون دید  را بسیار ضعیف می

شد. او فرآیند تمرکز سرمایه در مسیر انباشت کاملِ ارزش اضافی می تحقق
را بعنوان ادغام سرمایه بانکی با سرمایه صنعتی برای ایجاد شکلی از سرمایه 

ین نشانگر کارتلیزاسیون . اشد  میتوصیف « سرمایه مالی» عنوانِب کهفهمید می

                                                 
* Baranowsky-Michael I. Tugan 
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که کنترل  کرد میل میسرمایه بود که به سوی یک کارتل عمومی  تصاعدیِ
که حذف تصاعدی از آنجا آورد.  چنگ میه کامل بر دولت و اقتصاد را ب

 ا میقیمت بود، البته بدین معن رقابت به معنای افزایش اختالل در روابط عینیِ 
و قانون ارزش  ایستد بازمیکارکرد از تئوری کالسیک  بود که مکانیزم قیمتِ

 داری بکار رود. ی اقتصاد سرمایه به مثابه تنظیم کننده تواند نمیترتیب  بدین

 را، تئوری بحرانِ نسبتاً سردرگمِ هیلفردینگ که ای نداریم ما در اینجا عالقه
فتن ارزش اضافی که معطوف بر عدم یا ای در رابطه با مادیت بعنوان مساله

دنبال ، مصرف است و نیز بین تولید و ،های مختلف تولید تناسب بین حوزه
کارتلیزاسیون کامل گیریِ متس روندزیرا از دیدگاه وی این مشکالت  نیم؛ک

با تحقق یافتن کارتل  ]از منظر وی[ 3دارند.اقتصاد کاپیتالیستی را باز نمی
ها آگاهانه تعیین خواهند  قیمت ،پذیری سیستم ستتضمین زی برای عمومی،

 سازمان-آگاهانه بیانگر روابط ارزشی، بلکه بیانگر توزیعِنه  ها دیگرشد. قیمت
 ،. تحت چنین شرایطیخواهند بود محصوالتی تولید اجتماعی برحسب  یافته

 تضادتواند حذف شود.  ترین شکل ارزش میپول بمثابه شکل عمومی و عام
که کامالً اجتماعی خواهد بود، بلکه  از سیستم تولیدنه تماعی دیگر اج ستمرم

د. نمواش را حفظ خواهد  خیزد که خصلت طبقاتی منحصراً از توزیع بر می
 ؛ آنارشیِ شود خودش مغلوب می ی هداری از طریق توسع ترتیب سرمایه بدین

پایان  تحلیل شد سرمایهداری که توسط مارکس در  سرمایه از تولید و آن نوع
 یعنی دهد، خواهد یافت. خلع ید از سرمایه، یا آنچه که همان معنا را می

 داری خواهد بود. دستاورد خود سرمایهبنابراین سوسیالیزه شدن تولید، 

مارکس،  داریِی فرآیند انباشت سرمایهنتیجه« منطقیِ» پایانِالبته، مانند 
مشخص کاپیتالیستی  یهدادن روند توسع مفهوم کارتل عمومی تنها به نشان

 نزولیِ سیر داری در  سرمایه ،کند. اما در حالی که در مدل مارکسمی کمک
هیلفردنیگ به یک سیستم  ، کارتل عمومیِرسدمی ریزگناپایانی به  سودآوری
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که قادر است از طریق  دارداشاره « از نظر اقتصادی قابل تصور» داریِ سرمایه

اگر  ]از این منظر[ کند. را حفظنهایت خود  کنترلِ کلِ تولید اجتماعی تا بی
کند، بنا به دالیل اقتصادی نیست، بلکه داری بسوی فروپاشی سوق می سرمایه

 رآیند نیازمند ارادهاین ففرآیندی سیاسی نگریسته شود، زیرا  عنوانباید بدان ب
دارانه تحقق یافته،  که سرمایه یی آگاهانه جهت بسط سوسیالیزه شدن تولید

ای تنها از طریق یک تغییر ناگهانی  رون حوزه توزیع است. چنین دگرگونیبه د
کارتلیزه  سیاسی ممکن است که کنترل تولید را از دست سرمایه خصوصیِ

ترتیب مستلزم  به دولت انتقال دهد. این دگرگونی بدین بیرون آورده و شده
یر در غای است که  قدرت سیاسی در مناسبات تولیدی کسب سوسیالیستیِ 

  اینصورت نامتغیر است.

ی، با توجه به رشد ثابت سازمان سوسیالیستی که ه و پیشرفتچنین توسع
کند و قادر است درون دمکراسی بورژوائی مبارزه میدر برای قدرت سیاسی 

تری را بدست آورد و باالخره منجر همواره وسیع های انتخاباتیِوفاداری توده
را کنترل کند، به نظر قابل  دولتشود و به اکثریت پارلمانی سوسیالیستی 

کردن، یا فرمان دادن، از طریق ملی با گاهآمد. دولت سوسیالیستی آن تصور می
ی  کنندههای تعیین سوسیالیزاسیون شاخه ـدوش آنچه که یکسان تصور میـ

نوع  توزیع و تولیدِ  . این برای بسطِساخت صنعت، سوسیالیسم را بنا خواهد
با د. هیلفردینگ نموبه کل جامعه کفایت خواهد  ،تدریجبه  ،سوسیالیستی

کرد که  داری بمثابه سرمایه مالی، توصیه می ی سرمایه به شکل ویژه توجه
سوسیالیستی  دگرگونیِ های بزرگتر برای به جریان انداختنِ  کردن بانکملی

شد به  مکفی خواهد بود. با این کار، دیکتاتوری اقتصادی سرمایه تبدیل می
دیکتاتوری » ،مارکس و انگلسبه پاس احترام به ه که هیلفردینگ آنچ

 خواند. می« پرولتاریا
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تمام اینها البته منوط به تداوم نهادهای دمکراسی بورژوائی و وفاداری 
بود. آیا بورژوازی اگر خود  اش می جنبش کارگری به ایدئولوژی سوسیالیستی

 خصلتگذاشت؟ آیا یاحترام م پارلمانی بازییافت به را بازنده می
اش درون رژیم  سازمانی ی سوسیالیستی جنبش علیرغم نفوذ و قدرت فزاینده

 یدهماند؟ حتی مستقل از چنین سئواالت پرسداری یکسان باقی می سرمایه
ای برای «قابل تصور اقتصادی»ای، روشن نیست که اگر هیچ پایان  نشده

برای لغوش فراهم شود.  سیاسی یداری وجود ندارد، چرا باید فرصت سرمایه
از کند.  اش را تضمین می داریِ از نظر اقتصادی ایمن، امنیت سیاسی سرمایه

کند، این داری خودش فرآیند تولید را سوسیالیزه می ه، اگر سرمایهاین گذشت
ای که  ، حفظ روابط اجتماعی تولید بمثابه مناسبات طبقاتی«سوسیالیزاسیون»

گیرد.  ی تولید اجتماعی برده شود را نیز در بر می ملی شده قالبدرون ه باید ب
تی کنترل دولحقیقتاً، در طرح نظری هیلفردینگ، تغییر از کنترل خصوصی به 

ی بین کار مزدی و سرمایه ندارد، مگر آنجا که کنترل اقتصاد  بر رابطه یتأثیر
ترتیب سوسیالیسم از شود. بدیناز بورژوازی به دستگاه دولتی منتقل می

سرمایه است،  رقابتیِ گسترشِ ذاتدر گاه او یعنی تکمیل فرآیند تمرکز که دید
 با آن،و کنترلش توسط دولت، و « اجتماعی»دگرگونی سرمایه خصوصی به 

امکانِ توزیعی  ی بواسطهکه عمدتاً  ،ی مرکزیریزی شده امکان تولید برنامه
 ود.ش یافته تمیز داده می سازمان داریِ تر، از سرمایه منصفانه

مقاطع  همان از پیشرفت تئوریک حاصله در جنبش سوسیالیستی از اینرو،
استوار این ادعا  رب به بعد، بورژوائی درون انقالب ناکامل اولیه ]تکوین[اش

که جنبش سوسیالیستی توسعه کاپیتالیستی را پروراند،  روطکه درست همان بود
را برای  راهی اکنون ئیافته و دمکراسی بورژواکامالً توسعه داریِسرمایه

و هر چند با  ،به دالیل تاریخی بنا کنند. اگر کارگران می هموارسوسیالیسم 
داری دمکراتیک یاری رساندند، خودِ همین سرمایه پائیِنارضایتی، به بر
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ناگزیر، شرایط را برای یک دگرگونی  به داری با نارضایتی یکسانی، اماسرمایه

ی کار مزدی و سرمایه بنابراین تکامل  عهکند. توس سوسیالیستی آماده می
داران هر دو، از طریق انباشت سرمایه آن کارگران و سرمایه متقابلی بود که در

ی آنچه که برای ایفای نقشی  پیشگامان سوسیالیسم کارکرد داشتند. همه بعنوانِ
 آگاهی عمومی از رویدادنودن به فعال در این فرآیند تاریخی الزم بود، افز

 تسریع تکمیل شدنش بود.جهت  فرآینداین 

اش رسیده  ی توسعهبه باالترین مرحله اًداری نقدهیلفردینگ سرمایه از دید
 داریِ  سرمایه» ـها انقالب پیامدشجنگ امپریالیستی و  برغمـ  بود. برای او

قوانین »یافته بود که دیگر نه توسط  ای سازمان داری سرمایه ،غالب« پسینِ
داری برای  صل رقابت سرمایهخورد. ا می رقمسیاسی  عواملبا  بلکه« اقتصادی

 راه میهای دولت در اقتصاد  سوسیالیستی از طریق دخالت ریزیِ اصل برنامه
به مبارزات سیاسی،  ،. مبارزات طبقاتی برای دستمزدها و شرایط کاریگشود

کرد. تغییری از طریق تغییر می« دستمزد سیاسی»و خودِ دستمزد به یک 
لوایح قانون اجتماعی، مانند قوانین  ی هحیطاحزاب در  ستاوردهای پارلمانیِد

را « دستمزد اقتصادی»آخر، که  داوری، مذاکره جمعی، بیمه بیکاری و الی
هیلفردینگ،  یبه عقیده. ساختمیرها اش و آنرا از تعیین ارزشایش داده افز

« جرائی طبقه حاکمکمیته ا»دش، یعنی نامیسادگی آنچه که مارکس ه دولت ب
نبود، بلکه از طریق محیط احزاب، بازتاب تغییرِ روابطِ قدرتی بین طبقات 

. مبارزه مشارکت داشتنددولتی  در قدرت این طبقاتی  که همهـمختلف بود 
ای برای تعیین سیاست اجتماعی و نهایتاً  طبقاتی کارگران، تبدیل به مبارزه

شود، زیرا  می« دمکراسی صوری»یا « دمکراسی بورژوائی»برای کنترل 
دمکراسی متعلق به هیچکس نیست بجز طبقه کارگر که پیش از همه از طریق 

 اش علیه بورژوازی بدان واقعیت بخشید. کارگران از طریق دمکراسی مبارزه
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د گرفت و نحکومت، ارتش، پلیس و قوه قضایی را بدست خواه است که
 4بخشند. سوسیالیستی مادیت میای  برای جامعه خود ترتیب به آرزوی بدین

 سیاست عقالنی کردنکه  رسد میمسیر واقعی رویدادها، به نظر  ی زاویه از
هیلفردینگ، اصالً جالب از سوی احزاب سوسیالیستی  کاپیتالیستیِ-های پرو

های فاشیستی  مستقیماً به دیکتاتوری« مسیر دمکراتیک به سوسیالیسم»نباشد. 
ردینگ منجر گشت. با این وجود، درک او از خود هیلف بار و مرگ فالکت

، یعنی آنچه دولتتحت کنترل  ی  ریزی شده سوسیالیسم بمثابه اقتصاد برنامه
ی متمرکز ولی خصوصی را که کارکردهای پیشتر انجام شده توسط سرمایه

ای جامعه نمای تقریباً تمام تصاویر موجود ازگیرد، خصلتمی خودب
 سوسیالیستی است.

سیستم  د انتظارِرنه که مارکس در رابطه با چگونگیِ سرنگونیِ موگو همان
ی کلی بسیار و، گذشته از اشارات پراکنده داری از تحلیل باز ایستادسرمایه

ساختمان سوسیالیسم را به آینده موکول  ،جامعه نوین در مورد خصلت اساسیِ
دگرگونی از ل ئمسا ترِد، هیلفردینگ نیز بدون اینکه وارد تحقیق دقیقنمو

آخرین »در  ،به سازمان سوسیالیستی جامعه شود« یافته سازمان داریِ سرمایه»
اش کارل کائوتسکی، اما، داری متوقف شد. همکار حزبیسرمایه« مرحله

 گمان ی هپس از مارکس و انگلس، برای ارائ ترین مارکسیستِ برجسته عنوانب
 5نقالبی خود را ملزم یافت.پسا ا عیت اجتماعیِوضهائی چند در مورد  پردازی

برای تکمیل دمکراتیزاسیون « خلع ید از خلع ید کنندگان»که معتقد بود  او نیز
ای که باید  جامعه باید توسط طبقه کارگر انجام شود. برای او اقدامات فوری

صورت گیرند، آن اهداف دمکراتیکی بودند که خود بورژوازی نتوانسته بود 
بدون قید و شرط، مطبوعات آزاد، جدائی عمومی ی یعنی حق راـ انجام دهد

کلیسا از دولت، خلع سالح، جایگزینی ارتش با میلیشیا، و مالیات تصاعدی. 
نکه روابط طبقاتی هزاران سال موجود آکرد بعلت  کائوتسکی احساس می
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یکباره  به اند و هنوز عمیقاً در آگاهی انسان ریشه دارند، این روابط همهبوده

تدریج به ه ب واهند شد. فقط تساوی در آموزش و پرورشمغلوب نخ
باید از طریق  یش از هر چیز اما، میپهای طبقاتی خاتمه خواهد داد.  پیشداوری

بیکاری  ،بردمینیروی کار را باال  یِیک سیستم بیمه بیکاری که ارزش بازار
 کاهش یافته یا تماماً لغو شود. دستمزدها افزایش خواهند یافت و سودها 

 شانداران از موقعیت رهبری ناپدید خواهند شد. نیازی به بیرون راندن سرمایه
تغییریافته، بورژواها با پذیرش اینکه  طِدر صنعت نخواهد بود، زیرا تحت شرای

سیاسی در دست طبقه کارگر با شیوه تولید کاپیتالیستی ناسازگار است  قدرت
 شان را به فروش رسانند. کیتدهند که حق مالقوی ترجیح می بسیار به احتمال

ترین مسیر  که احتماالً ارزانمضمون  این باـ مارکس  شوخیِیک کائوتسکی 
ای سیاسی ارتقاء  را به برنامه ـداران خواهد بود به سوسیالیسم خریدن سرمایه

دار را خواهد خرید؟ کائوتسکی توضیح داد  داد. اما چه کسی مالکیت سرمایه
، و ها تعاونیهای دیگر توسط  ود کارگران، بخشکه بخشی از آن توسط خ

خریده شود. اما  دتوانتی در سطوح محلی و ملی میدولبقیه توسط ادارات 
داران  چیزی مضر برای همه طبقات که شامل سرمایه عنوانِب ،انحصارات بزرگ

نکه آعلت ه شوند. و ب ید اً خلعفورتوانستند  می ،شود مینیز کوچکتر 
آنچه تنها  آنها ید ند، خلعا دهابنا نهخش عظیمی از اقتصاد را ن باانحصارات چن
مالکیت  ترِ صورت دگرگونی تدریجی کند که در غیر این را تقویت می

پایان  لذای تولید و  تنظیم آگاهانه ،کار د. اینکرتقویت میخصوصی به عمومی 
م . علیرغساختمکن خواهد م را به تعیین تولید توسط روابط ارزشی بخشیدن

، نمودها کمک خواهد گیری قیمتبه شکلهمچنان کار -اینکه محاسبه زمان
تولید و توزیع نخواهد بود. پول نیز با تنزل یافتن به فقط  دیگر حاکم بر ولی

اش را از دست ای و شکل کاالئیای برای گردش، خصلت سرمایهوسیله
ی سیستم  از ادامهها و پول، البته حاکی  از قیمت ی مستمر خواهد داد. استفاده
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عرضه و بازتاب مزدی خواهد بود، حتی اگر در بازار کار دستمزدها دیگر 
 تخصیصِ اینکه . تفاوت دستمزدها نیز وجود خواهد داشت برای نباشندتقاضا 

 یتمام عمومیِ مانع از افزایش و با این همه، شود، کار اجتماعی تسهیل
باشت شود و باید برای از دست باید ان سرمایه می ،شود. البته دستمزدها نمی

داران خسارت پرداخته شود. برای کارکردهای رفتن حق مالکیت سرمایه
تمام این نا به ها افزایش یابند. ب باید مالیات یافته و گوناگون دولتی، می وسعت
بارآوری باید  زندگی، استانداردهای باالتر ساختنِ  منظور ممکن هبو  ،دالیل
 داری سابق افزایش یابد. در سرمایه هحاصل سطحِسوی به فرا

داران پرداخت  سرمایه کائوتسکی برای جبرانِ زیانِ مالکیتِ با وجود آنکه
دنی دهد، اما مطمئن نیست که این در واقع انجام ش خسارت را ترجیح می

د که بو معتقدد. او کن میمحول به آینده  موضوع را برای تصمیمد، و این باش
داران  که زمانی مستقیماً توسط سرمایه ،اضافی با جبران خسارت، ارزش

 از، هنوز به آنها بدولتعلیه ی خسارت وب ادعاهاچشد، در چار خراج میستا
اضافی محو  ی هاین مخارج اضافی با انباشت سرمایبا اینحال، خواهد گشت. 

د. بعالوه، بخشیترتیب به استثمار مستمر پایان خواهد  ، بدینشدخواهد 
دار  سرمایه که اگر قرار است دارائیِ داردزیرکانه اشاره  ای ونهه گکائوتسکی ب

ی علیه صاحبان عمومی جدید وجود داشته باشد، دعاوی خسارت قالبتنها در 
. جبران خسارت معهذا از بین برودتواند با مالیات  میراحتی ب حقاین درآمد نا

 بار. شود با مصادره، گرچه با شکلی کمتر خشونت برابر می

این  درسم رمز سوسیالیسم اینست: کار بیشتر برای بارآوری بیشتر. ا پس
های تولیدی  از روش بایست میها  ، طبق نظر کائوتسکی، سوسیالیسترابطه

این  اینکه، فراترفرا بگیرند.  زیادیهای بزرگ ایاالت متحده چیزهای  شرکت
کل  هنگامی که به و های غول پیکر بودند، محدود به تراستهنوز ها  روش

سازمان تولید  ترتیب بدینحتی موثرتر باشند.  توانند د میبنای جامعه گسترش
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داری آماده شده است و نیاز به ابداع نوین  سوسیالیستی بخوبی توسط سرمایه

تولید به تولیدی  خصلت آنارشی و تصادفیِ  ، تغییر دادنِاش ندارد. تنها الزمه
 ازهای جامعه باشد.یافته است که در رابطه با نی آگاهانه تنظیم

اش با اقتصاد  کائوتسکی از وضعیت آینده و رابطه العاده مطیعِ بینش فوق
چیزی  بعنوانهای جناح راست  سوسیالیستی هنوز توسط سوسیالیست

 جنبش سوسیال یهپیوست ناموجه، و حتی خطرناک، و تهدیدی علیه پیشرفتِ
از  ناب یِتتریدیونیونیساین پیشرفت را به مفهوم  آنهاشد. دمکراتیک تلقی می

که حزب  کردند تصور میخالص  یِتنوع انگلیسی یا آمریکائی، و پارلمانتاریس
و دیر یا زود،  شود ائتالفی با احزاب بورژوائی واردتا  ختسا را قادر می

 ن هدف، ایدئولوژیِ ایهای حکومتی شرکت جوید. برای احتماالً در پست
قربانی گردد که  ای تدریجی ل تکاملباید به نفع چنان اصو مارکسیستی می

اصلی  یاتوریتهتوسط ادوارد برنشتین مطرح شده بود. کائوتسکی اما 
میراث مارکسیستی کامالً اکراه داشت. او  بود و از مردود شمردنِ مارکسیستی

ای که در  روسیه و از اعتصابات عظیم توده 1905های انقالبی سال  از قیام
کشور اروپائی بوقوع پیوست نیز تاثیر گرفته بود. حوالی همان زمان در چند 

ای ممکن برایش قابل رویت  انقالب سوسیالیستی اگر نه بالفاصله، اما در آینده
 «قدرت راه»ترین اثرش  رادیکال ی بود کهروح وضعیت ینچن. او در آمد می

  6.نوشت برانگیخترا علیه رفرمیسم ناب که احزاب سوسیالیست را 

یعنی  ،اش فرض سوسیالیسم و پیشبه کتاب نوشت که ین اکائوتسکی در 
نامحسوس،  یِقدرت سیاسی در دست دولت کارگری، نه توسط دگرگون

های اجتماعی، بلکه تنها به  داری از طریق رفرم هیسرما آمیزِ تدریجی و صلح
. قدرت سیاسی دست یافت توان شده می بینی پیشای که توسط مارکس  شیوه

ر این نکته شباهتی بین نظرات مارکس و انگلس و نظرات د. دشوباید تسخیر 
بالنکی وجود داشت، با این تفاوت که درحالی که بالنکی به کودتا متکی بود 
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آید، مارکس و انگلس به کنش انقالبی که توسط یک اقلیت به اجرا در می
 ـداری مدرنهیتنها نیروی انقالبی در سرماـ های وسیع طبقه کارگر توسط توده

 شود، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا. نگریستند که به دولت پرولتری منجر می می
تأکید کائوتسکی بر مضمون انقالبی جنبش کارگری منجر به تقسیم حزب 

شد، که « رویزیونیست»و جناح « ارتدکس»کلی، به جناح  طورسوسیالیست، ب
اقعی را تعیین اولی ظاهراً از نظر ایدئولوژیکی مسلط بود و دیگری عملکرد و

دمکراسی آلمان نبود، بلکه از  کرد. این انشقاق البته مختص به سوسیال می
د. بعالوه، نموطریق انترناسیونال دوم در تمام احزاب سوسیالیست نقش ایفا 

 ثلتئوری و عمل مارکسیسم نیز وجود داشتند، م مخالفِ های دیگرِجنبش
های کارگریِ غیرسیاسی در ها، و جنبشها، سندیکالیستکمونیست-آنارکو

آنرا کشورهای آنگلوساکسون. اما این جنبش مارکسیستی بود که بورژوازی 
  مابهاش تشخیص داد، زیرا به ایدئولوژیِ  ترین تهدید علیه سلطه مهم عنوانب

مختل و داری را سیستم سرمایه توانستمییافته بود که تحول موثری  ازاء
در روسیه در « مارکسیستی»ظاهراً  قالبِحال موفقیت ان د. به هرتخریب کن

بعدی  های اروپای مرکزی، و باالخره تقسیمکشور، پیامدهایش در 1917سال 
به وضعیتی منجر شد که « سوسیالیستی»داری و  جهان به کشورهای سرمایه

 ورد و هنوزبخ« مارکسیسم» برچسبهرگونه قیامی در هر بخشی از جهان 
 خورد. می هم

انقالبی سروکار داریم -پیشا ا، ما هنوز با جنبش سوسیالیستیِدر این مقطع ام
وارترین سخنگویانش را در هیلفردینگ و کائوتسکی یافت. در پرتو که نمونه

تفسیر آنها از مارکسیسم بود که بر ایدئولوژی ، شرایط اجتماعی تغییریافتهآن 
 خیرتسآنها، سوسیالیسم دال بر  یسوسیالیستی تسلط داشت. برای هر دو

 تدریجی فرآیند تکامل یک سیاسی از طریق غلبه بر دولت بود، چه با قدرت
 ی هزمین اً داری نقد آنها نیز سرمایه یانقالبی. برای هر دوبا یک فرآیند و چه 
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، بود ی آنچه که باقی مانده تولید را آماده ساخته بود. همه سیستم سوسیالیستیِ
بازار  کاالئیِ فتیشیسمبه  شانقیاد زنی داری و تولید سرمایه حذف تعیین ارزشِ

پذیر نیازهای تحققبا تولید و توزیع مطابق  هیسازماندهمچنین، رقابتی، و 
 جامعه بود.

البته صحیح است که مارکس و انگلس آنچه را تصدیق کردند که واضح 
 ،اش است. برای آنها داری مستلزم سرنگونی دولت ، یعنی سرنگونی سرمایهبود

داری با تمام ابزاری  سرمایه دستگاه دولتیِ  ری با درهم شکستنِانقالب پرولت
 رد. طبقه کارگرِ بُ خود را به تحلیل می است، جنبه سیاسیِ هدفاین  ی الزمهکه 

پیروزمند نه دولت نوینی ایجاد خواهد ساخت و نه کنترل دولت موجود را 
قادر  کند که اش را چنان اعمال می بدست خواهد گرفت، بلکه دیکتاتوری

 شانتبدیلتصرف ابزار تولید و یعنی بخشد،  تحققاش هدف واقعی به باشد
ترین مفهوم کلمه، ناپذیر به واقعیبازگشتبه نحوی به ابزار تولید اجتماعی 

بعهده  علیرغمباشد.  برابرتولیدکنندگان آزاد و  یهچنانکه تحت کنترل جامع
شد، این دیکتاتوری اما قرار  گرفتن کارکردهائی که قبالً به دولت مربوط می

شود، بلکه ابزاری برای نابودی تمام اقدامات بنیست که دولتی نوین 
است. هیچ جائی برای  یسرکوبگرانه از طریق پایان دادن به مناسبات طبقات

در سوسیالیسم نیست، حتی با وجودی که برای هدایت « دولت سوسیالیستی»
، بخشی از امر دارد، که اما خودِ این شده نیاز وجوداجتماعی اقتصادِ مرکزیِ

شان برپا گشته  تولیدکنندگان است و نه نهادی مستقل که علیه یهسازمانِ جامع
 است.

ممکن است اتوپیائی باشد، و ها همه  البته بنا به دالیل هنوز ناشناخته، این
 بایداین د. شو میترتیب جامعه سوسیالیستی در مفهوم مارکسی اتوپیائی  بدین

برای  یجد یاگر که قرار است تالش ـدر موقعیتی انقالبی آزموده شود 
ممکن است که توسط شرایط امر طبقه انجام گیرد. این  ی بی دستیابی به جامعه



داری و سوسیالیسمسرمایه    51 

اش را د، حتی مستقل از اینکه آنها تمام معانیشو تحمیلعینی به کارگران 
پرولتاریا که اگر  ـبخورد  همدرک کنند یا نکنند. اما ممکن است شکست 

واگذار  یافتهجداگانه سازمان را به یک ماشین دولتیِ نوینِی خود دیکتاتور
خاص  که کنترل جامعه را غصب کند. اینکه تحت چه شرایط اجتماعیِ نماید

 اینکه آیا فقط ادامه نیز و مشخصی فرآیند انقالبی ممکن است پدیدار شود، و
های مستقل را بعهده که قدرت ی دیکتاتوری به دولتی نوینی تشدید سلطه

غیرممکن است. به هر شکلی که  اش بینی یابد یا خیر، پیش گرفته انحطاط می
تواند مادیت یابد، ممکن است باشد، از طریق دولت نیست که سوسیالیسم می

طبقه کارگر که جوهر سوسیالیسم است از آتونومیِ  روش مانعزیرا این 
کند، می جاودانه را گران از ابزار تولیدجدائی کار ،دولت یهد. سلطشومی

و بنابراین روابط طبقاتی  که وابستگی و استثمارشان متکی بر آن است، امری
 سازد. جاودانه مینیز جامعه را 

مارکسی  دکترینِ به هرحال، دقیقاً تالش برای غلبه بر عناصر ظاهراً اتوپیائیِ
ای وسیله نزلهت تا بر دولت بمدوم را واداش های انترناسیونال سینیبود که تئور

ی چگونگی  سوسیالیسم تأکید کنند. با اینکه آنها بر سر مساله تحققبرای 
شده بودند، اما در اعتقادشان مبنی براینکه  منشققبه کنترل بر دولت  بیدستیا

شان از جامعه نوین مسئولیت دولت است، متحد بودند. درک دهیِسازمان
مفاهیم مجرد مارکس در مورد  در رابطه با تردیدواقعیت بود که آنها را به 

 ها وبرای زمینی ساختن این ایده نیز و ساختمان سوسیالیسم، و انقالب
 .کشاند، مشخص یتر با امکانات داده شده ای تنگ در رابطه قراردادنشان

است. ی عظیمتکلیف تردید ساختمان سیستم سوسیالیستی بیایجاد  براستی
های  حل ای دارد که راه کننده گی گیج ردش چنان پیچیدهحتی فکرکردن در مو

رسد که  به نظر میاینطور طلبد. مطمئناً  ساده یا متقاعد کننده را به چالش می
دانش خارج باشد. اگر  نسبتاً بی از دسترس طبقه کارگرِ[ پیچیدگی]درک این 
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 ن مهارتتری انگیز پایان یابد، عظیم قرار نیست که این ساختمان با شکستی غم

به تمام  هاترین رویکرد ی اجتماع و محتاطانه پدیده ها در فهم و مدیریتِ
و نیز  به نیازهای جامعه باشد. نگرشی همه جانبه می الزم سازمانی بازمسائلِ

 طلبد، و بدین کنند را می نها رسیدگی میه آکه ب ئیآنهای  هویژ های صالحیت
رآیند تولید اجتماعی طراحی خواهد که برای تضمین فترتیب نهادهائی می

در مقابل تمام  تاکافی اتوریته داشته باشند قدراند. چنین نهادهائی باید به  شده
اینرو باید حمایت  و از و تصمیم بگیرند، دناعتراضات غیرمنطقی مقاومت کن

تبدیل به را ها آن ،این تصمیماتیق حکومت را با خود داشته باشند که با تصد
از هر چیز، در جریانِ هموارِ تولید نباید  فراترد. کن مت حکوخودِتصمیمات 

د، نموضروری باید پرهیز  غیر شود و از هرگونه آزمون تجربیِایجاد اختالل 
ای  و روابط تولیدی ،ی تولید های ثابت شده روش ازیرا بهتر خواهد بود تا ب

 ادامه داد. ،ها برشان استوارند که آن روش

که روابط  آیددر پیِ زمانی میانقالب اجتماعی ی  در تئوری مارکسی دوره
ی بیشتر نیروهای موجود سدی در مقابل کاربست توسعه اجتماعی تولیدیِ 

شان را  رهائی ،ندا اجتماعی تولید شود. نیروهای اجتماعی تولید که محبوس
شان ممکن  یابند. گسترش بعدی اجتماعی تولید می مناسباتتوسط تغییر در 
ندارد، که مستلزم افزایش کمّی در نیروهای اجتماعی تولید  است، اما لزومی

، پایان همراه آنبه و « انباشت بخاطر انباشت» محرکباشد. با پایان یافتن 
 های معطوف به این نوع از تولید ثروت انتزاعی، نیروی تولیدِ محدودیت یافتن

نیازهای  تدرجهمتفاوتی از تولید  اًدر سیستم کیف ،کار اجتماعی قابل دسترسِ
   ند.شو می آزاد ،ی اجتماع منطقاً سنجیده شده

ولد سرمایه م، که بمثابه نیروی یکار اجتماع مولدِداری، نیروهای  در سرمایه
ی کاهش ارزش اضافی در جریان انباشت سرمایه،  شوند، بواسطه ظاهر می

این  صرفاً کنند. کاربردهای علوم و تکنولوژی گسترش خودشان را محدود می
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 گیری سرمایه می شکل برابرموانعی در  شانند و خودکن یند را تسریع میآرف
 سرمایه گیری، حتی با توجه به نیازهای اجتماعیِ شوند. اما بدون این شکل

 یافتهوسعت تولید باید افت کند، ابتدا در رابطه با بازتولیدِ ،دارانه تعیین شده
ی پایان سیستم امعنه که ب تولید ساده،بازو سپس همچنین از نظر  ،ی سرمایه

های ، این فرآیند نه تنها شکل دورهعینیداری خواهد بود. بطور سرمایه
گیرد، بلکه بخود میرا دراز مدتِ افت اقتصادی  روندتناوبی و  کسادیِ

د لومداری را حتی از سودجستن از نیروهای هیهمچنین شکل ناتوانی سرما
گیرد.  یبرای ارزش اضافی بخود م اش رحمانه در طی حرکت بیه یافتتوسعه

شوند  ، زیرا موفق نمیهستند  موجود فقط بالقوه چنین مولدِبخشی از نیروهای 
افزایش دهند، و به همین علت  ،یا اصالً  ،سرمایه را بقدر کافی که سودآوریِ

اقتصادی، سرمایه ثابت و متغیر، بالاستفاده  به زبانشوند.  بکار گرفته نمی
توانند استفاده استفاده نشوند، اصالً نمی بطور کاپیتالیستیاگر  مانند، زیرامی

برداری کامل از آنها مستلزم تغییری در مناسبات تولید خواهد بود  شوند. بهره
 اش به ایجاد ارزش اضافی رها سازد. که تولید اجتماعی را از وابستگی

اشت سرمایه تولید شکل انب نیروهای اجتماعیِ کاپیتالیستیِاز آنجا که رشد 
به این  عام، بلکهی امعنه ی اجتماعی ب توسعهبه نه  ،دارد، علم و تکنولوژی

 کنند. و از آنجا که علم و تکنولوژی در همهمی کمکی اجتماعی  نوع توسعه
توانند از طریق تغییر در ساختار اجتماعی، و باشند، می ی جهات نامحدود می

 یعنی شان را تغییر دهند. سرمایه جهتاین ساختار به انباشت  دور از نیازِ ه ب
یک نه در البته ـدر جهت تولید و مصرف واقعی نیازهای جامعه  یتغییر

 اش توسط وابستگی متقابلِ که توسعه شده، «سوسیالیزه»مفهوم محدود 
د، بلکه در یک مفهوم شو تعیین می یکدیگرمجزا از  کاالئیِ  تولیدکنندگانِ

خاصی از  مانعت از منافع خصوصی یا طبقاتیِمنشانگر اجتماعی که  واقعیِ
باشد.  بمثابه یک کل می جامعهی  شدهپذیرفته-دخالت در نیازهای آگاهانه
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 یهای متفاوت ازآنچه که جامعهعلم و تکنولوژی در جهت]آنگاه[ 

 خواستارش است حرکت خواهند کرد. داریسرمایه

از انباشت سریع  استنمودی آنکه از این گذشته، رشد انحصارگری، برغم 
ی  شان به منافع ویژه تبعیتو  ،سرمایه، حاکی از انحصار علوم و تکنولوژی

 های دیگرِ  رشد بارآوری در بخش مانعِ امر . اینباشدمی تمرکزمهای سرمایه
های از کشورد، و از رشد نیروهای اجتماعی تولیدی در شواقتصاد می رقابتیِ

 ممکن است کند، مگر آنجا که یری میدر حال توسعه جلوگ داری سرمایهنظر 
 مسلطداری های متمرکز در کشورهای سرمایه ی سرمایهبه نفع منافع ویژه

باشد. باالخره، انحصار بازار جهانی انبوهی از ارزش اضافیِ تولیدشده در 
 در دست تعداد کاهش ،به قیمت فقیرساختن جمعیت جهان ،سطح جهان را

دهد. در عین حال،  المللی قرار می در سطح بین های فعال ای از سرمایه یابنده
گسترش همه  جهتنِ آن شدالمللی  تولید سرمایه مانع از بین شکل ملیِ 

د که مستلزم در نظرگرفتن نیازهای شو ی نیروهای اجتماعی تولید میجانبه
. استشده  اجتماعیواقعی جمعیت جهان در چارچوب یک اقتصاد جهانی 

مبدل به  سرمایه، ناتوان از ادامه دادن در این جهت، یدیولتی  فزایندهقدرت 
به  های جدید و جهانی را امروز نه تنها شکل جنگ که دشو مینیروی مخربی 

کند. تحت این شرایط،  نابودی می به ، بلکه خود جهان را تهدیدگیرد خود می
باز  باشد رشد نیروهای اجتماعی تولیدیموتور   اینکهداری از  سیستم سرمایه

 سازد که پیش ی تغییر روابط اجتماعی را فراهم می یستاده است. صرفاً مرحلها
 کار اجتماعی است. فرآیند متمدنِ  بازیافتِشرط 

ی تغییری در امعنه های انترناسیونال دوم نیز، سوسیالیسم ب برای تئوریسین
ر روابط اجتماعی تولید بود، اما آنها این تغییر را نه در لغو کار مزدی، بلکه د

تحت  ی اجتماعیِی خصوصی به سرمایهسرمایه تدریجی یا ناگهانیِ دگرگونیِ
 سخن همدیدند. صحیح است که آنها از اختتام کار مزدی  حمایت دولت می
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ند، اما این حاکی از چیزی بیش از کارکردِ منفی دولت جهت خلع ید گفتمی
ی کارکن  اعی طبقهعیت اجتمقومقام و مسرمایه نبود، که فرضاً، بطور اتوماتیک 

شان خطور نکرد که کارگران خود باید تملک ابزار فکردهد. به  را تغییر می
کارگران خودشان باید شرایط که د سیشان نرفکربه  .تولید را بدست گیرند

اجتماعی  محصولهای تولیدی، و توزیع کار اجتماع، اولویت تولید، تخصیص
توانند تضمین کنند که بیین کنند که ای تعاشکال سازمانی آن را از طریق ایجاد

بماند. در مفاهیم باقی واقعی  گیری در دست تولیدکنندگانِ های تصمیمقدرت
 باز تنظیمسوسیالیسم، طبقه کارگر خودش نیست که جامعه را  ی هگرایاندولت

این کار برایش از طریق جایگزینی گروه اجتماعی خاصی انجام شده  ،کندمی
کند که توسط این نماد  ، و تصور میاست یافتهلت سازماناست، که بمثابه دو

 د.دار از کار مزدی بر میرا  ننگ استثمار

در کل، البته صحیح است که خود کارگران سوسیالیست در این درک با 
شان هم عقیده بودند و عقیده داشتند که عمل سوسیالیزاسیون، رهبران

ب درآمد، اما توهمی که بطور تی خواهد بود. این یک توهم از آدولکارکردی 
موفق بود، زیرا روالی  القائی این شده بود. تماتیک به طبقه کارگر تلقینسسی

 داری سرمایهی تولید  های تمرکز یابنده کرد، از زاویه جریانبینی می را که پیش
آمد. تفاوت عظیم  های بورژوائی به نظر منطقی می و شکل دمکراتیک سیاست

خصلت مالکیت صرفِ حذف  بعنوان روایناز سوسیالیسم  و داریسرمایهبین 
بمثابه انحصار کامل سرمایه تحت  اینکه شد، یامی فهمیدهسرمایه  خصوصیِ

 ی طبقه سرمایه که دیگر نه به منافع ویژه ،شد می درکتمرکز مکنترلِ حکومتِ 
 تولید و باید ، دولت میبدین منظورکرد. اما  دار بلکه به کل جامعه خدمت می

کرد، که تحت این شرایط فقط از طریق حفظ  فرآیند تولید را تنظیم می لذا
 رسید. پذیر به نظر می کار مزدی امکان
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 سرمایه که خصلت-کار ی هجنبه دیگری است از رابط فقطکار مزدی اما 

 حتی کند. داری است و نیروهای مولدش را تعیین می ی سرمایه نمای جامعه
آلی، روابط رقابتی بازار را خاتمه  ل از نظر ایدهانحصار کامل سرمایه، حداق

 شمارد، و بدین ی اقتصاد را مجاز می کنترل آگاهانه میزانی ازدهد، و  می
دهد.  پایان میآنرا کند یا می اختاللتولید اجتماعی  تعیین ارزشیِدر ترتیب 

کار را افزایش دهد یا ندهد، اما  این ممکن است رشد نیروهای اجتماعیِ
گذارد. میباقی داری تولید را دست نخورده  سرمایه باتمناس

ماند، زیرا بر مناسبات اجتماعی تولید  تولید، ناکامل باقی می سوسیالیزاسیونِ
اش، تولید کاالئی از طریق کنترل آگاهانه فتیشیسم حذفِگذارد.  تأثیر نمی
زدی را. برد، اما نه خودِ کار م کار مزدی را نیز از بین می فتیشیستیِخصلت 

در دست  اجتماعی طبقه کارگر و تمرکز این قدرت ابراز عدم قدرتبه 
سرمایه پیراسته شده اما لغو -کار ی د. رابطهده گر، ادامه می دولت کنترل

 انقالبی اجتماعی صورت گرفته، اما نه یک انقالب طبقه کارگر. ؛است شدهن
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 ی رونق را از دورهها او صرفاً شرایط بازار را که دوره ;در واقع هیلفردنیگ تئوری بحران ندارد 3
ه ، بکند میی توضیحی تالش  . آنجاکه برای ارائهکند میتوصیف  دنساز میجدا  های کسادی

در این مورد هم عقیده است که علت  روشنی ضد و نقیض گوئی است. از طرفی با مارکس
 الزم جهت گسترشِ بیشترِ ارزش اضافیِایِ تولید  تولید، در مشکلِ دوره ی حوزهبحران را باید در 
یابنده و مصرف  ی گسترش جست؛ از سوی دیگر، از فقدان هماهنگی بین سرمایه سودآور سرمایه

نرو ، و از ایسازد میها مختل  را در اشکال قیمت گوید، که روابط عرضه و تقاضا فزاینده سخن می
به  ، هیلفردینگویژهتناسبی  کند. گذشته از این بی تحقق ارزش اضافیِ تولید شده را تضعیف می

و سرمایه  ، مانند عدم هماهنگی بین سرمایه ثابتکند میهای دیگری نیز اشاره  تناسبی بی
 بمثابه ذخیره و بمثابه حیطه بین کارکردهای پول ;بین روابط تکنیکی و ارزشی تولید ;درگردش

 آخر. و الی های مختلف سرمایه ی مبادله؛ بین تغییرات ناموزون برگشتیِ بخش
 در مسیر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به قانون سقوط نرخ سود علیرغم اینکه هیلفردینگ

، با اینحال تأکید دارد کند میپسندِ کم مصرفی را رد  های عوام و بدین سبب تئوری کند میاشاره 
های برخاسته بین تولید  خود را در تفاوت ،های گوناگون ها در ترکیبِ ارگانیک سرمایه که تفاوت

ا متوسط کند که این نرخ کلی ی دهند. او فراموش می و مصرف در اشکالِ روابط قیمتی نشان می
های تولید را  های منفرد، قیمت ها در ترکیب ارگانیک سرمایه سود است که مستقل از تفاوت

 تر سرمایه است که کار اجتماعی را به نفع رشد سریع انباشت کند، و اینکه خودِ فرآیند تنظیم می
رای علت بحران در فرآیند چرخش، از دهد. هیلفردینگ  اما در جستار ب ی ثابت اختصاص می

گوید که، به بیان دیگر، برخی  گوید. می های تولید سخن می های بازار و قیمت تفاوت بین قیمت
بخشند، در حالی  داران به سودها فرای آنچه که در قیمت تولید نهفته است مادیت می از سرمایه

بخشند، زیرا  قیمت تولید است مادیت میتر از سودی که دال بر  که دیگران بر همین قیاس، پائین
. این نکته، با در نظر داشتن شود میجامعه تعیین  ی کلِ این سود توسط ترکیب ارگانیک سرمایه

 ی نشانهبنا شده، البته  ی کل اجتماع که بر اساسش تئوری بحران مارکس نیازهای انباشت سرمایه
ی سرمایه است، که اما حجم  فزاینده ای از انحصار د نرخ متوسط سود بمثابه نتیجهتضعیف کارکر

 که در تئوری مارکس روابط ارزشی دهد. درحالی را تغییر نمی کل سود اجتماعی یا ارزش اضافی
ی  کننده ردینگ، روابط واقعی قیمتی، نیروی تنظیم، در تفسیر هیلفکنند میروابط قیمتی را تنظیم 

 یافته ها نیازهای ارزشی برای شرایط تعادلِ گسترش ، زیرا قیمتکنند میروابط ارزشی را مختل 
 دهند.   ی بازتولید سرمایه را نشان نمی

 :شد. رجوع شود بهانجام  1927دمکراتیک در کیل  ای که در کنگره حزب سوسیال در سخنرانی4

                                                    يادداشت ها                                                  
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تولید  ی حیطهدر  طوالنییک فرآیند تغییرات  انقالب سیاسی بورژوائی اوج
کنترل کامل دولت را بدست گرفت  زندهفرا دارِ سرمایهبود. آنجا که طبقه 

تضمین کرد. مقاومت فئودالی علیه را  سرمایه-کار ی رابطهشکوفائی سریع 
 سرمایهمتفاوت بود. با وجودی که  ،این دگرگونی در کشورهای گوناگون

اش قدرت و سازش، هر دو را در بر  صعود بود، تکوین عموماً در حال داری
نوین وکهن مشخص  نیروهایگرفت، که با تداخل سیاسی و نیز اقتصادیِ  یم

های ارتجاعی و مترقی تقسیم شدند، که این  . طبقات حاکم به جناحشد می
دمکراتیک تالش  داریسرمایهدومی برای کنترل سیاسی از طریق یک دولت 

بازتاب  ،و بورژوازی لیبرال مستحکمی  بین حکومت مطلقه اختالفکرد.  یم
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بود، و جدائی درونی بین ارتجاع و ترقی را  داری سرمایهآهنگ رشد ناموزون 

 شان بسط داد. ها و نهادهای سیاسی ملت به خودِ

 در جهانی از ملت ، وناکاملِ بورژوائی ی جامعهجنبش سوسیالیستی در یک 
نیروهای ارتجاعی قدیم بودند، پدید آمد. این  تاسارکه هنوز کمابیش در  ها

. شدوضعیت به ائتالفی مقتضی اما غیرطبیعی بین بورژوازی و پرولتاریا منجر 
منافع پدیدار همسانیِ بمثابه یک  باید میتاریخاً، تقابل بین کار و سرمایه ابتدا 

ستقل مای  پرولتاریا را تبدیل به طبقه و دهرها ش ، تا نیروهای تولیدشد می
د های خو بورژوائی، با خواسته های اجتماعی کنند. شرکت جستن در انقالب

 برایطبقه کارگر در تضاد قرار نگرفت، اما « هدف تاریخی»، با ها انقالباین 
  بود.ناپذیر شرطی گزیر علیه بورژوازی پیش ی این طبقه هی آیند مبارزه

که بورژوازی را برای  اینکه اغلب تاکید شده که وحشت از پرولتاریا بود اب
د، اما بیشتر نمواش علیه خودکامگی فئودالی ترغیب  محدود ساختن مبارزه

بمثابه نیروئی هنوز محدود در مقابل دشمن  شخود از بورژوازی شناخت
ی ها آرماننشینی از اقدامات رادیکال به نفع ارتجاعی بود که او را به عقب

یت زی در بین جمعیت کارکن حمابورژوا که درحالی. دادسوق میاش  سیاسی
 هایبرای نابودی ابتکار ،، اما مسلم بود که اگر ضرورت ایجاب کندپیدا کرد

انقالبی طبقه کارگر، همکاری نیروهای ارتجاعی را خواهد یافت. به هر حال 
که اقشار فئودال جامعه با فرآیند  زمان به نفع بورژوازی بود، چرا

ادغام  داری سرمایهخود را در شیوه تولید منطبق شدند و  *کاپیتالیزاسیون
کارِ عمدتاً مبتنی بر منافع ظاهراً ناسازگارِ عناصرِ محافظه کردند. ادغامِ

صنعتی،  ی سرمایهدمکراتیک به نمایندگی از  کشاورزی، با نیروهای مترقیِ 
را متحقق ساخت.  1848ی  خورده شکست های انقالبسرانجام اهداف 

                                                 
* apitalizationC کردن /شدن داریسرمایهو نیز  ،سازیسرمایه ،به معنی روند تبدیل به سرمایه

داری را نیز در بر دارد. از  سرمایهاجتماعی معطوف به سیستم  ی رابطهمفهوم  نتیجه دراست. 
 آورده شده است. «کاپیتالیزاسیون»اینرو مستقیماً در این متن خود واژه بصورت: 
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های اروپای غربی شده بود. سال  گیر تمام ملت اً دامنکه تقریب هائی انقالب
صد و چهل و هشت امیدهای انقالب پرولتری زودرس را  هزار و هشت

که پیش از هر چیز، شرایط بحران به علت اینافزایش داده بود، بخصوص 
 ،رکود، و با آن یها سالسیاسی شده بود. اما  یها قیامویرانگر باعث  اقتصادیِ
در مقابل تغییر جامعه ایستاده بود نیز  شد میهر آنچه که فکر  علیه ها شورش

در از نظر سیاسی ارتجاعی  های رژیمسپری شدند. سرمایه در کشورهائی که 
 یجاهائی که دولت به بورژوازی لیبرال مساعدت مبه  نسبت ،اکم بودح آنها

 .شد نمیکرد، کمتر انباشت 

ست که مستلزم دگرگونی ا داریسرمایهملتِ مدرن آفرینشی از -دولت
شرایط تولیدی چنان ، بدین منظور که باشد میها از ضعیف به پایدار  دولت

آنگاه را در بازار جهانی ممکن سازد.  یآمیز یتبیافریند که رقابت موفق
که ناسیونالیسم اینبا  عمده داشت. یانقالبی اهمیت برای بورژوازیِ ناسیونالیسم

گسترش  ،شد میبا حق خودش دانسته  اش ارزشی ایدئولوژیکی قالبدر 
 .ندشد می تلقیفرآیندهای تکمیلی همچون  ،و وحدت ملی داریسرمایه

مثل ایرلند یا لهستان  خاصی یها ، هرکجا که ملتقالبناسیونالیسم در این 
گرفت. از آنجا که  میتحت سلطه خارجی بودند، بارِ معنائیِ انقالبی بخود 

، کردند میها بود، آنها که از اولی حمایت  ی ملتگیر مستلزمِ شکل داریسرمایه
فرض دیگری برای  تنها بعنوان پیش ولودند، بودومی نیز  حامیِ ضرورتاً 

که به تقسیم ملی اقتصاد  شد میکه به نوبه خود فرض  انقالب پرولتری آینده،
گیری  دهد. از این زاویه بود که مارکس و انگلس از شکلمیجهانی پایان 

سریع کاپیتالیستی حمایت  ی هقدر کافی قوی برای تضمین توسعهای ب ملت
 کردند.

های ملت -گیری دولت البته واقعاً مهم نبود که مارکس و انگلس از شکل
از حداقل  ،پایدار حمایت کنند یا نکنند، زیرا نفوذشان بر رویدادهای واقعی
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 دشانایالت خوانجام دهند، ابراز تم نستندتوا یمآنچه که  تمامکمتر بود. نیز 

گوناگونِ ملی که با کاپیتالیزاسیون  های مبارزههائی در ارتباط با  بود و ترجیح
 نستندتوا یم، کارگران هنوز فقط ها مبارزههمراه شده بود. در این  اقاره اروپ

یا فقط بطور ) خودشان نبودمتعلق به  ای باشندکهمنافع طبقاتی قربانی
بهبود  ی وعده یدار سریع سرمایه ی هوسعکه ت امعن ، بدین(غیرمستقیم بود

. داد یمسرمایه را -کار ی رابطهشان به  در چارچوب وابستگی شان شرایط
 ی ملیِ ها جنگانقالبی آن زمان و در -ملی یها در قیام ت کارگرانشرک

 میبود، زیرا درآن زمان، تنها  توجیهتاریخی قابل  در مفهومیمدش، فقط یاپ
کنند.  کمکو در رقابت  زندهبورژوازی فرا یویژهتی به منافع طبقا توانستند

این واقعیت که وجود  اما که تاریخ توسط بورژوازی رقم خورد،ایناما، حتی با 
پرولتاریا بود، نگریستن به این فرآیند  ی هبورژوازی حاکی از وجود و توسع

را اش  منافع احتماالًئی که ها سیاستاز جایگاه طبقه کارگر، و فرموله کردن 
 .نمودرا اجباری  بُردمیداری به پیش در چارچوب توسعه سرمایه

 ارماندگکمتر  مللجذب موجودیت  ،ارماندگ یها دولتتشکیل  از آنجا که
سریع کاپیتالیستی را  ی ههائی که پتانسیل توسع ، بین ملتداشت بر را در

ذاشته که چندان از چنین موهبتی برخوردار نبودند، فرق گ یداشتند و دیگران
که بر مسیر  اند شدههائی که مقدر  مثال، بین ملت عنوانشد. فردریش انگلس ب

که قادر نیستند نقشی مستقل در پیشرفت  یتاریخ تأثیر بگذارند، و دیگران
به اعتقاد وی، ناسیونالیسم بخودی خود  1تاریخ ایفا کنند، تفاوت قائل شد.

 ی ههائی که به توسع ضعیتنیروئی انقالبی نبود، مگر بطور غیرمستقیم در و
هیچ جائی  نده،فوشکیِ دار کرد. در جهان سرمایه یسریع کاپیتالیستی کمک م

های  ترتیب آرمان مانده وجود نداشت. بدینهای کوچک یا عقب برای ملت
تولیدی،  اجتماعی شان بر رشد نیروهای ملی، بستگی به تأثیر مثبت یا منفی

های ملی از  اشند. فقط تا آنجا که جنبشتوانستند انقالبی یا ارتجاعی ب می
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 جنبش عنوانتوانستند ب ، میکردند میداری حمایت  ی عمومی سرمایه توسعه
به نفع طبقه کارگر، زیرا ناسیونالیسم فقط شکل  لذاشوند، و  تلقی های مترقی
شدن تولید سرمایه  المللی بینپیشرفتی بود که راه را برای  تضادمندِ کاپیتالیستیِ

 .ساخت میتیجه همچنین برای انترناسیونالیسم پرولتری هموار و درن

 ملی های جنبشبا حمایت حداقل لفظی از  باید میک عمومی ادراالبته این 
این . دفاع از شد میبطور تجربی تشریح  نوزدهمی ملی قرن ها جنگو  جاری
 روشنشان، یا نیاز و خواست  ی کاپیتالیستی ، به فراخورِ میزانِ توسعهها جنبش

 مستلزمی در چارچوب اقتصاد جهانی، کشورشان برای چنین موقعیتِ رقابتیِ 
. است حاصل شده اًحراست از آنچه که نقدبا امید ـ بود  ملت و کشوردفاع از 

 اش با ناسیونالیسمِ یابی، هویتاستتر کرد پیشرفتههرچه طبقه کارگر فکر می
به داری را  ابط اجتماعی سرمایهکه کارگران اصالً رو تر بود. آنجا غالب صریح

انگلستان و ایاالت متحده، پذیرش ناسیونالیسم  همانندند، شیدچالش نک
که حداقل  تر بود. آنجا کاملاز سوی آنها اش  ی با مفاهیم امپریالیستیئبورژوا
داری وجود داشت، مانند جنبش  سیستم سرمایه علیه یایدئولوژیک تِ مخالف

تر ستوده شد، یعنی  ای ریاکارانه شیوهه نالیستی بمارکسیستی، تمایالت ناسیو
ابزاری برای دگرگونی ملت به ملتی سوسیالیستی و بقدر کافی قدرتمند  عنوانب

جهت ایستادگی در مقابل یورش احتمالی نیروهای ضدانقالب خارجی. اکنون 
 اند )چنانکه قدرت فزاینده هائی که به وضوح در مسیر سوسیالیسمکشوربین 

داد(  شان بر کل جامعه گواهی می سوسیالیستی و نفوذ فزاینده های نی سازما
باشند شان میحاکم طبقات سنتیِ ی هرطیهائی که هنوز کامالً تحت سکشورو 

 عمومی در طی مسیر سوسیالیستی کشیده می اجتماعیِ پیشرفت)و بدنبال 
 .شد میشوند( تفاوت گذارده 

شود که مقدر « ملت پیشرو»توانست نوعی  ترتیب، ملتی خاص می بدین
های دیگر را هدایت کند. این نقش که توسط  اش ملت شده بود که با نمونه
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که در ارتباط با انقالب  شد فرانسه در انقالب بورژوازی ایفا شد، اکنون ادعا می

توسعه سریع  یُمنبه ـد نموسوسیالیستی، آلمان این نقش را ایفا خواهد 
اش که افتخارِ  اش، جنبش کارگری ولتیکاش، موقعیت ژئوپ کاپیتالیستی

. شکست این ملت در جنگی کاپیتالیستی، نه تنها استانترناسیونال دوم 
پیشرفت  النفسهفی آن، با اش، بلکه همراه پیشرفت آلمان و جنبش کارگری

بعنوان مثال  از اینرو بود کهسوسیالیسم را نیز به عقب خواهد انداخت. 
 های کمترکشورآلمان علیه  کشوریسم، از دفاع از فردریش انگلس بنام سوسیال

تر مثل  پیشرفته های کاپیتالیستیِکشورپیشرفته مانند روسیه، و حتی علیه 
حمایت کرد.  ـشدند با دشمن بالقوه یعنی روسیه موتلف می چنانچهـ فرانسه

آگوست ببل رهبر محبوب سوسیال دمکراسی آلمان بود که آمادگی  این و
برای میهن آلمان اعالم کرد، اگر که برای مطمئن ساختن  خود را جهت جنگ

 ناپذیرش الزم باشد. ی سوسیالیستیِ خلل توسعه

 ها سرمایه کشوری  رقیب، حتی اگر همه های کاپیتالیستِ کشوردر جهانی از 
 زیانها  کشوربرخی منافع  هاشان را با گسترش بازار جهانی افزایش دهند،

المللی ادامه  رمایه هم در سطح ملی و هم بیندیگران است. فرآیند تراکم س
، یا فرضی تئوریک« بازار آزاد جهانی»یابد. با منجر شدن رقابت به انحصار،  می

د شو ی دستیابی به این هدف می بازاری بخشاً کنترل شده و وسیله
برای تضمین امتیازات  ـ، کلنیالیسم، میلیتاریسم و امپریالیسم*گریحمایتـ

 خدمت گرفته میه یابنده ب داریِ گسترش اقتصاد جهانیِ سرمایه وندردر ملی 
ملی  نمائیِبزرگه منظور انحصار و امپریالیسم، حتی اگر تنها ب ،شوند. ازاینرو

ند. اما، از کن می تامینای از دخالت آگاهانه در مکانیسم بازار را  درجه ،باشد
نیز هست، تنظیم ی اقتصاد هدفی برای سوسیالیسم آنجا که کنترل آگاهانه

                                                 
* Protectionism ها و ها و اقدامات اقتصادی( از سرمایهمنظور نظام حمایتی )مجموعه سیاست

 «های داخلی فرار سرمایه»ها و محصوالت خارجی، و ممانعت از تولیدات داخلی در برابر سرمایه
 است.
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اش، های امپریالیستیانحصاری شدن سرمایه، و فعالیت یدر نتیجهاقتصاد 
در  *ها بینگراهای اجتماعی، مانند فا ها و رفرمتوسط برخی از سوسیالیست

 شد. می تلقیتر  ای عقالنی گامی مترقی بسوی جامعه عنوانانگلستان ب

های کارگری  سازمان الینقطعاً رشد تقریب فرازنده داریِ هیاز آنجاکه در سرما
هم  کفی ومسود  هممستلزم نرخی از انباشت سرمایه است که بطور همزمان 

 سازمان د، جنبش کارگریِکن نمکرا مطبقاتِ کارکن  وضعیتبهبودِ تدریجیِ 
دستمزدهای باالتر  صرفاًهای اجتماعی یا که تمایل به رفرم یافته در سطح ملی

د. چه این خودداری نمایی ملی گسترش سرمایهاز ت تواند از حمای، نمیدارد
المللی سرمایه، هم بر سرمایه و  واقعیت تصدیق شده باشد یا خیر، رقابت بین

گذارد. حتی جناح سوسیالیست جنبش کارگری هم بر طبقه کارگر تأثیر می
نفوذش بر طبقه کارگر  با واقعیت و حفظ خود برای از دست ندادن ارتباطنیز 

ایدئولوژیک در رابطه با  هایدادن دادِ سخن سراز تمام مستقل ـ
 ـجنبش سوسیالیستی دستِ  نهائی اما دورانترناسیونالیسم پرولتری بمثابه هدف

 این فشار خارجی مصون نخواهد ماند. از

. کند یمطبقاتی پرولتاریا را نیز ملی  ی داری، مبارزهتقسیم ملیِ تولید سرمایه
ی یعنی، پذیرش غیرنقادانهـئولوژیک نیست اید صرفاً یاهاین مسال

بلکه نیازی عملی نیز هست زیرا  ـناسیونالیسم بورژوازی توسط طبقه کارگر
 وحدت انسان وقتی کهگیرد. مبارزه طبقاتی در چارچوب اقتصاد ملی انجام می

یافته  حولملتِ تاریخاً ت-، دولتباشد هدفی دور و شاید اتوپیائی همچون ها
اش  رقابتی سرمایه، سرنوشت جنبش کارگری یریلحاظ پیگه باش  و موفقیت

                                                 
* Fabians  برگرفته شده از نام سردار رومی(Fabius )سوسیال دمکراتی  گروه ،فابیَن یجامعه

تاسیس  های اجتماعی و نیز مبارزه برای رفرم ،بمنظور پژوهش و بحث 1848که در سال بود 
ی اصلی نظرات  ستهند. این گروه هآن بود اصلی جزو اعضای سیدنی وب، و برنارد شاو گشت.

شوروی  ،و خواهان دخالت دولت در اقتصاد بود. اینها بعدها ،را از ریکارو گرفته شان اقتصادی
   کردند. دولت در اقتصاد تحسین می «موثر»های  را از جمله به خاطر همین دخالت
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 زند. ناسیونالیسم اش رقم می همراه آن طبقه کارگر را از نظر شرایط حیاتیبه و 
های قطعی  باید تماس های دیگر، برای موثر بودن ایدئولوژی ی ههم ثلم نیز

طبقاتی  نه تنها برای منافعـچندی با امکانات و نیازهای واقعی داشته باشد 
 اش می سلطه تحتکه مستقیماً با آن مربوطند بلکه همچنین برای آنها که 

 باشند.

جا  ایدئولوژی ناسیونالیسم، پس از اینکه استقرار یافت و بطور سیستماتیک
منافع مادی  آشکار کردنِ یابد، و بدون ، مانند پول وجودی مستقل میافتاد

اش را اعمال  اش شد، قدرت یگیر ای که در ابتدا منجر به شکل طبقه خاص
این نه فرآیند تولید اجتماعی، بلکه شکل  گوئیکه گونه کند. همانمی

داری ساختار ی سرمایهجامعه یانهآگاه ادراکظهورش است که به  فتیشیستیِ
اش  اجتماعی مناسبات، تفکیک شده از نیز ایدئولوژی ناسیونالیستی دهد،می

مسلط بر کل  کاذبِ بخشی از آگاهیِ  نهمچوکه توسط طبقات تعیین شده، 
ارزشی در خود، و بمثابه تنها  عنوانشود. ناسیونالیسم اکنون ب اجتماع ظاهر می

ای که در در جامعهـ «تاجتماعی» از شود که در آن نوعیگر می شکلی جلوه
توان بازشناخت. را می ـغیراینصورت غیراجتماعی و اتمیزه شده است

شکل مجردی از جامعه  ]تصویر تخیلی[ ای واقعی،هناسیونالیسم بجای جامع
اش بمثابه است، اما گواهی بر نیازِ ذهنیِ فردِ منفرد شده برای تأکید بر انسانیت

موجودی اجتماعی است. بخودی خود، بازتاب ایدئولوژیک جامعه 
بر مبنای  خصوصي منافعبرای  اجتماعي یک سیستم تولید نزلهکاپیتالیستی بم

ای دیگر است. از آنجاکه هیچ شکل همبستگی دیگری از طبقه یاهاستثمار طبق
، بمثابه نیروی ممکن نیستی نیروهای تولید اجتماع  در این مرحله از توسعه

ازاینرو، مکمل یا جایگزین مذهب است.  ،وجود اجتماعی گرِندپیو
است « طبیعی»رسد همانقدر  ای تاریخی است که به نظر می پدیده ناسیونالیسم
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به عاریه  تای از اجتماعی داری هاله خودِ تولیدِ کاپیتالیستی، و به سرمایه که
 دهد که در واقع ندارد. می

ضعف و  هم نقطه ناسیونالیسم، ایدئولوژی ها، از جمله ایدئولوژیهای ابهام
طی زمان،  . ایدئولوژی برای حفظ موثر بودنش دراستشان قوتنقطه  هم

 تواند نمیناسیونالیسم ایدئولوژیک،  المللی شدنِ ینباید پیگیرانه پرورده شود. ب
محول شود، بلکه باید جهت مبارزه با  شدن  اجتماعی تضادمندِبه خودِ فرآیندِ 

سیستماتیک تبلیغ  ای ه گونهب ،هرگونه تردیدی بر اعتبارش برای کل جامعه
زیکی، در همراه با ابزار تولید و کنترل مستقیم فی ،شود. اما بمثابه ابزار تلقین

، هستندهای اجتماعاً حاکم های طبقه حاکم، ایدهایده .دست بورژوازی است
و  تربزرگ ای جامعه، پاسخگوی نیاز ذهنی برای ادغام افراد در قالبن ایو در 

 .حمایتی

سازد.  کند اما سود را بطور ملی متراکم میالمللی عمل می بین بطور سرمایه
 ناسیونالیسمی امپریالیستی ظاهر می مچونهاش  المللی شدن ترتیب بین بدین

درنگ  انحصار منابع ارزش اضافی است. این مساله بیهدفش د که شو
 ه دلیلاین دو ب بین که ارتباطآنفرآیندی سیاسی و اقتصادی است، حتی برغم 

ی کاپیتالیستیِ در  که منافع ویژه ،ناسیونالیستی وجود نسبتاً مستقل ایدئولوژیِ
ن چنیوضوح قابل تشخیص نیست. ه د، همیشه بدار ان میرا پنه ذات خودش

تاریخِ غارت و جنگ  ،کند زیرا کل تاریخِ شناخته شدهبهتر عمل می یاستتار
این یا آن گروه  کردنیا ویران و  ساختن مردم گوناگونی بوده است که درگیرِ
 شیوهه ب« ملی»، یا امنیت «ملی»اند. امنیت  قوی، یا این یا آن امپراطوری بوده

« داروینی»ی  یک مبارزهـرسد  نظر میبه ی تاریخ  ه خمیرهمثابطلبی ب ی توسعه
گی تاریخی مناسبات طبقاتی درون  ، مستقل از ویژهءناپذیر برای بقا پایان

 «.ملی»های  موجودیت
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دهای ونم ،گری که انحصار و رقابت، یا تجارت آزاد و حمایت گونه همان
از یکدیگر اسیونالیسم و امپریالیسم نیز د، نهستنی تاریخی واحدی  توسعه

ی از سلطه) اینکه این دومی ممکن است اشکال گوناگونی باجدائی ناپذیرند، 
بخود بگیرد. از نظر  (مستقیم گرفته تا کنترل مالی و اقتصادیِ غیرمستقیم

 مبارزهاز اینرو ها، و  گسترش رقابتی ملت ی نزلهمه سیاسی، انباشت سرمایه ب
برداری جهان واقعی یا یستی برای سهم بیشتری از منابع قابل بهرهای امپریال
داری نهفته است جهان  یابد. این فرآیند که در تولید سرمایه می جلیواهمی، ت

ی  کند. ضرورت ویژهکمابیش موفق تقسیم می های امپریالیستیِکشوررا به 
ش برای گستر صرففرصت امکان و داری امپریالیستی، یا حتی  سرمایه

ها زودتر از دیگران شروع شد، مانند انگلستان و برخی ملت درامپریالیستی، 
تا  که هائی مثل آلمان و ایاالت متحدهکشور درفرانسه در قرن هجدهم، و 

تر به هیچ وجه قادر های کوچکاز کشورقرن نوزدهم به تأخیر افتاد. بعضی 
تحت  با ساختار جهانیِ باید خود را نبودند وارد رقابت امپریالیستی شوند و می

 غیرِ مت هایکامیابیدادند.  های بزرگ امپریالیستی تطبیق می ی قدرتسلطه
 سودهایسهم بیشتری از  کسب شان برای های امپریالیستی در مبارزهکشور
تعداد دست در  یی جهان ی فزاینده در تراکم سرمایه ،، از نظر اقتصادییجهان

گسترش ی نتیجهسرانجام  تراکم یابد. اینینمود م هاکشورای از  کاهش یابنده
نیز  رقابتی های ملیِسرمایه از سویامپریالیستی  هایدخالت بدونسرمایه 

کند،  داری را تعیین می د: این رقابت نیست که مسیر توسعه سرمایهخواهد بو
داری را  داری است که مسیر رقابت و تاریخ خونین سرمایه بلکه تولید سرمایه

 د. نز می رقم

انباشت سرمایه است که تمام  قدرت سیاسی و  ،های ملی رقابت فِهد
مبنای وجود ملت بلکه  نظامی بر آن متکی است. ایدئولوژی ناسیونالیسم نه بر

، درست نطققرار دارد. در این ماش  انبساطی-خودی وجود سرمایه و  بر پایه
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شان  خصوصی های ملی خصلت مالکیت سرمایه همانگونه که تراکم و انحصارِ
یکدست  منجر به اقتصاد جهانیِ آنکه بدون ،ناسیونالیسم ،کندرا حذف نمی

در  دارید. تولید سرمایهشوتولید سرمایه می المللی شدنِمیانجیِ بین ،دوش
المللی، اقتصاد جهانی را از طریق ایجاد بازار جهانی ملی و نیز بین سطح

میِ رقابتی، نیازی واقعی، گرچه هنوز عمو این فرآیندِ بنیانآورد. در بوجود می
مفید برای همه انسانیت قرار دارد.  مجرد، برای سازمان جهانی تولید و توزیعِ

با چنین سازمانی بسیار بهتر تطبیق  خاکیبدین سبب نیست که کره  فقطاین 
توانند  یابد، بلکه همچنین به این علت است که نیروهای مولد اجتماع می می

المللی بدون در  ابند و جامعه فقط توسط همکاری کاملِ بینبیشتر توسعه ی
با این رهائی یابد.  فالکتتواند از نیاز و  نظر داشتن منافع بخصوصی می

نهفته  روندهی اجتماعی پیش توسعه که درناگزیرِ متقابل گریز، وابستگیِ وجود
پایان برای کنترل ای بیدر مبارزه کاپیتالیستی، خود را بصورت است

دهد. امپریالیسم، و نه سوسیالیسم، درحوالی تغییر قرن،  امپریالیستی نشان می
آلمان اکنون منافع امپریالیستیِ در « ناسیونالیستی»ی عظیمی بود. منافع  مساله

فرانسوی از نوع « ملی»های دیگر بود. منافع کشوررقابت با امپریالیسم 
بریتانیا از نوع امپراطوری « ملی»امپراطوری فرانسوی بود، همانگونه که منافع 

های  و تقسیم و بازتقسیم این کنترل بین قدرت ،بود. کنترل جهان ئیبریتانیا
را « ملی»های  تر، سیاست های کوچککشورعظیم امپریالیستی، و حتی بین 

 رسید.خود تعیین کرد و در جنگ اول جهانی به اوج 

کند، جنگ می آشکاررا که بحران تضادهای بنیادین تولید سرمایه  گونه همان
 سازد. با این وجود، ناسیونالیسم را افشا می امپریالیستی نیز سرشت امپریالیستیِ 

گیری، یا فائق آمدن بر موقعیتی پیش برایملی  ینیاز عنوانامپریالیسم خود را ب
ها معرفی کشوردیگر  های امپریالیستیِ  طرح ای دفاعی علیه در مبارزه ،بحرانی

هائی وجود ندارند، ملبس به اقدام جهت حفظ کشوره چنین کند. آنجا کمی
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مناطق « متمدن کردن»د، و همزمان، برای پیشبرد رسالت شو ملت می بهزیستی

د. جلب رضایت طبقه کارگری که کمابیش به شرایط نمایمی نوین اقدام
نفوذ ناسیونالیسم است، برای  تحتترتیب خوگرفته و بدین داریسرمایه

امپریالیستی چندان مشکل نیست. وضعیت مطلقاً  هایجوئیهرگونه ماجرا
 ،شان دهد تا احساس کنند که سرنوشت به آنها امکان می ،ی کارگرانوابسته

 کشورناپذیری با  گسستچه درجهت بهبود و چه درجهت وخامت، بطور 
، مختاریمیل از هرگونه خود بیلذا هنوز ناتوان و  ،گره خورده است. آنها

های خودشان شان، نگرانیهای اربابانود را متقاعد کنند که نگرانیتوانند خمی
است که آنها  طریقبدین  فقطنیز هست. و هرچه بیشتر چنین است، زیرا 

 شهروندِ  عنوانبو  ،اعضاء تمام عیار جامعه ببینند بعنوان شوند خود راقادر می
را بدست  ای که از آنها دریغ شده بود«قدردانی»و « و حرمت شأن» ،دولت
 آورند.

 بمثابه طبقه کنکنار گذاشتن طبقه کاراحوال، و  آزرده شدن از این اوضاع و
ای احمق که قادر نیست منافع خویش را از منافع بورژوازی تمیز دهد، بیهوده 

جامعه  ایدئولوژی ملی با بقیهدر  صرفاًی اینها، این طبقه  برغم همهزیرا است. 
باشد. ناسیونالیسم یسم ناآگاه است مشترک میاز ناسیونال تسبنکه به همان 

های پیشتر، و مانند ایمان به نیکیِ روابط بازاری، تنها  مانند مذهب در زمان
 از انقیادِ  استسرمایه است، یعنی، بیانی  انبساطی-بیانی ایدئولوژیک از خود

استثماری  روابطکه ریشه در  ای«قوانین اقتصادی»جامعه نسبت به  هدرماند
دارند. حقیقت دارد که حداقل طبقه حاکم از فرآیندِ تولیدِ  داریسرمایه دتولی

 کندمیبرد، اما این طبقه همانقدر کورکورانه چنین  ستیزِ جامعه سود می-جامعه
است که نیروی ظاهراً  کوری همینپذیرد.  که طبقه کارگر رنج خود را می

ترتیب قادر است  نبدی ود، وش میمحسوب ایدئولوژیک  مستقل ناسیونالیسمِ
 ماورای روابط طبقاتی جامعه برود.
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شکل مفروضی از  هم علل دوام کوشد تاماتریالیستی از تاریخ می فتِیادر
 را توضیح دهد. حامیانش نباید از انعطافیِ آنیل تغییر احتمالدالو هم  جامعه

ی  بازتولید مستمرش و بازآفرینیِ منتجهتوسط که  یی مفروض پذیری جامعه
 یتمتعجب شوند. تغییرات در وضع شدهان مایئولوژی حاکم بر آن ناید

های طوالنی تقریباً نامحسوس باشند، یا نسبت  ممکن است برای زمان موجود
شان قابل شناخت نباشند. حضور تضادهای طبقاتی، هم ثبات  به معانی آینده

نیز ثباتی اجتماعی، که معطوف به شرایط خارج از کنترل حاکمان و  و هم بی
 اجتماعیِ  هایبندیصورتدهد. برخالف  را توضیح می ،محکومین است
 ی تولیدِ اجتماعی، در حالی که مناسبات پایه سرمایه-ی کار پیشین اما، رابطه

کند، مداوماً تغییرات در نیروهای مولد را شتاب ای تولید اجتماعی را حفظ می
ن طبقات اجتماعی امیدواری برای تقابل زودرس بی روایناز بخشد، و  می

ای بود که جنبش مارکسیستی  د. به هرحال، این نتیجهکن می ممکن را متضاد
ی و از تضادهای درونی فرآیند دار سرمایهی جامعه  از پرولتریزه شدن فزاینده

ایدئولوژی  جایکه منافع طبقاتی رفتتولیدش بیرون کشید. انتظار می
قاتی پرولتری را در مقابل آگاهی ترتیب آگاهی طب و بدین را بگیردبورژوائی 

 د.هطبقاتی بورژوائی قرار د

غیر واقعی نبود و بورژوازی نیز  یکه پیشتر ذکر شد، این انتظار گونههمان
جوئی های سوسیالیستی و مبارزهجنبش عروجچنین انتظاراتی داشت که به 

- دادمیگرانه واکنش نشان  ی مبارزات دستمزدی با اقدامات سرکوبفزاینده
اش از یک انقالب اجتماعی نوین بود. آگاهی  که نمایانگر وحشتاقداماتی -

ی ایدئولوژی بورژوائی  و سلطه ملی وفاق رسید که طبقاتی حقیقتاً به نظر می
 تئوری فقیرشدنِ  1880کارکن را نابود سازد. تا پیش از تقریباً سال  مردمبر 

تشدید مبارزه طبقاتی، در درنتیجه آن طبقه کارکن در مسیر انباشت سرمایه و 
کارگر را  های شرایط واقعی اجتماعی تائیدیه یافت، و رادیکالیزه شدن توده
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داد. اما همین دوره که شبیه وضعیت بحران اجتماعیِ طوالنی بود،  توضیح می

که با فازی  .ی یک فاز نوین و شتابانِ گسترش سرمایه را بنا نهادشالوده
شرایط  ، وجنگ جهانی اول دوام آورد ی ستانهآ گسیختگی پراکنده تقریباً تا

را  داری سرمایهیافته و ادغامش در سیستم  عینیِ قانونی شدنِ کارگرِ سازمان
 اقتصادی و چه سیاسی، فراهم ساخت. لحاظچه به 

ای  های سوسیالیستی هدیه سازمان یافته و سازمان کارگرِ طبقه رشالبته پذی
، ه باشدسخاوتمندتر به طبقه کارکن اهدا شد نبود که آزادانه توسط بورژوازیِ 

زور از ا که ب ـگرچه با سرشتی محدودـمبارزات طبقاتی بود  محصولبلکه 
گرفت، شرایط مادی کارگران را بهبود بخشید  تائیدیهاش  بورژوازی و دولت

ها  و منزلت اجتماعی آنها را در دمکراسی بورژوائی ارتقاء داد. این موافقت
در فرآیند  یتسریع تاًجیو نت ،سریع در بارآوری کار یبدون افزایشتوانستند نمی

 و فشارهای هاتالش نها بمثابه نتایجای ،انباشت بوجود آیند. اما با این حال
، داریسرمایهنده در چارجوب فراز ایطبقه ؛کارکن جلوه کردند مردم خود
یافته  سازمان ه افزایش قدرت کارگرانِکتوهم فزاینده را ترغیب کرد این که 

نهایتاً طبقه کارگر را با سرنگونی بورژوازی تبدیل به طبقه حاکم اجتماعی 
د. در واقع، بهبود شرایط طبقه کارگر حاکی از چیزی بیش از نموخواهد 

نبود، یعنی نزول ارزش نیروی کار نسبت به کل ارزش  شافزایش استثمار
و کارگران، هر دو، در  داران تولید اجتماعی. اما در زندگی روزمره سرمایه

کمیت تولیدِ در  برحسببلکه  اندیشند، نمی مورد روابط ارزشی اجتماعی
 کنند. این اختیارشان برای اهداف گسترش سرمایه یا مصرف عمومی فکر می

شان منتج شد،  بارآوری طبقه کارگر از رشد شتابانِ وضعیتکه بهبود واقعیت 
 بازتابش بر تعهدات ایدئولوژیک شان و اهمیت بهبود استانداردهای زندگی

 شان را کاهش نداد.
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 کشورهایی آگاهی طبقاتی پرولتاریا در  ها که از رشد آهسته سوسیالیست
نجات در  کشورهاپیشتاز سرخورده شده بودند و از توان این  داریِ هیسرما
های همیشه یابی به قله شان، و از اینرو دست های بحرانی از موقعیت یافتن
که  داشتندمی ذعانباید ا ، ناراحت بودند، میسرمایه انبساطیِ-خود رت رفیع
 طبقاتیِ  های مارکس در مورد فقر طبقه کارگر و پیشرفت آگاهیِ بینی پیش

رویدادهای واقعی به پرتو اش، در  مبارزه طبقاتی ی ازانقالبی، بمثابه محصول
تا این شرایط د. بعنوان مثال، فردریش انگلس، سعی کرد نرس اساس می نظر بی

سوی بورژوازی  طبقه کارگر که عامدانه از« فساد»محزون را با تاکید بر 
ای از پرولتاریای صنعتی تا  دهد تا بخش فزاینده پرورانده شده، و امکان می

این توضیح ه سهیم شوند، توضیح دهد )ک امپریالیستیهای  حدی در غارت
آریستوکراسی »یدگاه، یک از این د (.توسط لنین تکرار شد وارطوطی بعدها

المللی، همبستگی طبقاتی الزم  رشدیابنده درون طبقه کارگر بین« کارگری
د و ایدئولوژی نکای راسخ علیه بورژوازی را تضعیف میبرای مبارزه

، را به درون ین ایدئولوژیاینجا بخصوص جنبه ناسیونالیستی ا بورژوائی، و در
خود را در رشد  ،انقالبی آگاهی طبقاتیِ د. افتنمای صفوف پرولتاریا منتقل می

و  یدارپذیرش مناسبات تولید سرمایه اساسرفرمیسم اپورتونیستی بر  مداوم
 داد.میدمکراسی بورژوائی نشان 

ی مستقیمی بین مبارزه طبقاتی اقتصادی و انقالبی  به هرحال، هیچ رابطه
بین کار و سرمایه  ایِ های دوره آگاهی کارگران نبود. این انتظار که تقابل شدنِ

حول سود و دستمزد به تشخیص اینکه خود سیستم مزدی باید ملغی شود تا 
کارگران برای آن پایان یابد، بعلت این واقعیت ساده  *های سیسیفوسیفعالیت

                                                 
* sSisyphean activitie و ی یونان مردی بود که به خدایان پشت کرد سیسیفوس در افسانه

جزایش این بود که تا ابد سنگی را تا باالی کوه شیبداری بغلتاند. وقتی به قله رسید سنگ را تا 
ی کوه بلغزاند و از آنجا مجدداً شروع کند. منظور از فعالیت سیسیفوسی، کار شاق و بیهوده دامنه

 است.
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 ،چنین چیزی ممکن نبود یدار ی خاص از توسعه سرمایه که در این مرحله

 توانستند رشد زمان می دها بطور همناکام ماند. تا زمانی که سودها و دستمز
 تولید اجتماعی می و تقسیم طبقاتیِ ـتناسب با یکدیگرهم بی قدرچ هرـکنند 

مبارزات امر قانونی جامعه تأثیر پذیرد )حتی اگر این  مصوباتتوانست توسط 
 خصلت این مبارزات توسط خواسته ،(گرفت فرا مینیز را اقتصادی و سیاسی 

ی هیطراز سوی جمعیت کارکن که هنوز تحت سمطروحه  های محدودِ
های کارگری و احزاب شد. اتحادیهایدئولوژی بورژوائی بودند تعیین می

کل نسبت به ، شان سوسیالیست با وجود رشد عددی و افزایش نفوذ اجتماعی
ر موقعیت یک اقلیت باقی د، کلجمعیت و حتی درون طبقه کارگر بمثابه یک 

 ماندند.

 میدورتر محول  ای همحتمل به آیند انتظارات تغییرات انقالبیِ کنون نه تنهاا
درازمدتِ بعنوان یک تالشِ  نیز رشد جنبش سوسیالیستیبه شد، بلکه حتی 

به پذیرش ایدئولوژی کن آموزشی جهت جلب جمعیت کارو  آور مالل
های  شد. علیرغم مبارزات بر سر دستمزد و رفرممی نگریستهسوسیالیستی 
مبارزه به شدند،  می فهمیدهی آموزشی ئه خود بمثابه فرآیندهااجتماعی، ک

سرانجام مردم  :شدمی نگریستهطبقاتی عمدتاً بعنوان چیزی ذاتاً ایدئولوژیک 
یابنده حمایت تحول از واقعیتِ  آن تراز سوسیالیسم بعلت دریافت دقیق

نقد  شخود ،که شرایط عینی بودزمانی  منتظرباید خواهند کرد. بسادگی می
را تائید کند، و بنابراین به اطاعت ذهنی  یدار سوسیالیستی از سیستم سرمایه

 د.بخشپرولتاریا از ایدئولوژی حاکم پایان 

یافته، با ایدئولوژی مسلط بورژوائی  ای سازمان ایدئولوژی نزلهسوسیالیسم بم
ب یترت ها شد و بدین ی ایده مخالفت کرد؛ روی هم رفته، مبارزه طبقاتی مبارزه

ها نسبت به خود  ها برای وفاداری توده ایدئولوژی .ها گئولوحیطه کار اید
بعنوان گیرنده و نه  هاتوده نیز به این رقابت و ستیزدر . رقابت کردند
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برای معتبر ساختن  هاگئولوایدشد. نگریسته میایدئولوژی ی  تولیدکننده
 یک ناتوان از تولیدظاهراً ـند. طبقه کارگر بودپیروان ی در جستجواهدافشان 

وابسته که شد نگریسته می ای همچون طبقه ـایدئولوژی سوسیالیستی از خود
 با تحریف استکه قادر است، رهبریتی ایدئولوژیک  یرهبریک به وجود 

بعلت ساختار طبقاتی جامعه، و تقسیم  ]از این منظر[ های طبقه حاکم بجنگد.
ایدئولوژیک در دست عناصر طبقه  یِکار مرتبط با آن، مقدر شده بود که رهبر

کرده قرار گیرد که متعهد شده بودند تا به نیازهای کارگران و  تحصیل متوسطِ
 اهداف سوسیالیسم خدمت کنند.

که  ـهایش یتمحدود ی ههم باـ های پارلمانی احزاب سوسیالیست موفقیت
سیاسی  درون نهادهایبه ای از نمایندگان طبقه کارگر را  ندهیاب شفزایاتعداد 

در  کهرا متقاعد ساخت  انای از متخصص رد، نه تنها تعداد فزایندهبُبورژوائی 
ای از  جهها در های سوسیالیستی وارد شود، بلکه برای این سازمان سازمان

جنبش سوسیالیستی ناشناخته  پیشرفتین پیشد که در مراحل نمواهم فر اعتبار
های کارگری، اکنون میزان شیوع  بود. با واگذاری مبارزات اقتصادی به اتحادیه

شان  توانائی نسبتِو  ،ایدئولوژی سوسیالیستی با تعداد نمایندگانش در پارلمان
به اجرا گذاردن و حمایت نیز و  به ملت« سوسیالیسم موضع» معرفیِ جهت 

 شد. کنش بهبود شرایط طبقه کارکن سنجیده می برایاز لوایح قانون اجتماعی 
شد که توسط  ای درک می های پارلمانی ان فعالیتهای سیاسی اکنون بعنو

 «اعضای جزء و پایین رتبه» شود، که برای کارگران انجام می نمایندگان برای
گذاشت. در زمانی نسبتاً  جز حمایت منفعل باقی نمی دیگری هیچ نقش جامعه

ها و  در پارلمان شان مافوق روشنفکرانِاز  کوتاه، فرمانبرداری کارگران
را که از  پانو این آگاهی طبقاتیِ تا کافی کامل شده بود  ربقدحزبی هیرارشی 

شد تبدیل به آگاهی سیاسی  حاصل میشان آگاهی سیاسیِ رهبران منتخب
 د.نخود کن
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گرایش درون جنبش سوسیالیستی بود، یعنی یک آنچه که در ابتدا 

د بجای کنجایگزینی رهبریِ غیر پرولتری که به نیابت از طبقه کارگر عمل می
های یقین و عمل تمام شاخهبه  شدتبدیل پرولتری، بعدها مختاریِ خود

 جناح راست رویزیونیست فقطسوسیالیسم، هم رفرمیستی و هم انقالبی. نه 
گرا مطمئن بودند  رو، و لنینِ چپ اش، بلکه کارل کائوتسکیِ باصطالح میانه

نقالبی بپروراند، به تنهائی قادر نیست که یک آگاهی ا شکه طبقه کارگر خود
کرده به درون  این آگاهی باید از خارج، توسط اعضاء بورژوازیِ تحصیل و 

های  پیچیدگی فهمِ توانائی و فرصتِ اعضاء بورژوائی که یعنی .طبقه برده شود
طقی من  تقابلیِیک ایدئولوژیِقادرند دارند و از اینرو را  یدار سیستم سرمایه

دهند و سپس مبارزه طبقه کارگر  پرورشاکم علیه ایدئولوژی کاپیتالیستی ح
گرایانه خود محصول رشد سریعِ جنبش ی نخبهرا رهبری کنند. البته، این ایده
اش درون صفوفه ای از عناصر طبقه متوسط را ب کارگری بود که تعداد فزاینده

ی لهشغاز اینکه م ی،نظربه لحاظ جذب کرد. به هر صورت، سوسیالیسم 
ای شد با  جنبش اجتماعی امااریای هشیار باشد باز ایستاد، پرولت منحصر به

 هائی برای طبقه متوسط. جاذبه

ی تراکم  خود را در یک فرآیند دگرگونی یافت که در منگنه اخیر طبقه
شدن جامعه از سوی دیگر قرار گرفته بود. طبقه  و قطبی ،سوئی سرمایه از

داد و در مقیاسی  ن خویش را از دستداشتخصلت مالکیت  ،متوسط سابق
خدمت بورژوازی بزرگ و دستگاه  شد و بهبگیر ای حقوقفزاینده طبقه

شد که شکافی که بین بورژوازی و پرولتاریا  یمدیر ی. طبقهدرآمداش دولتی
ای شد که به نیازهای  طبقه ،کرد و، در مشاغل گوناگونایجاد شده بود را پر می
گریِ  کارکردهای میانجی کرد.می ککمشده  تجزیهی فردی و فرهنگیِ جامعه

در جنبش  طبقه متوسط نوین در حمایت از مناسبات تولید اجتماعی موجود،
ی  عیین تئوری و عمل این جنبش بوسیلهبا تـ  یافتبازتاب  سوسیالیستی
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کارگران قادر بودند تا سطح مناصب  رخی ازبا وجودی که ب اش. رهبری فکری
هاشان، همانگونه که با  لحن سیاستاما ند، هاشان پیش رو رهبری در سازمان

ه ذهناً آزاد شد شده بود، توسط رهبریِ ءالقا پراتیکادعای برتری تئوری بر 
ی بین ی رابطه. این آنقدر که مسالهدش برخاسته از طبقه متوسط تعیین میو 

 نبود. سیاست پراتیکی بین تئوری و ی رابطهمرید و مراد بود، چندان مساله
تبعیتِ منظمِ  با ،هااین سیاستو  ند؛شد انتخابی تعیین می رهبریِ طها توس

 آن برنامهمان به ز قیدهاشان و تغییرات م های سازمان ی کارگر از برنامه توده
. تقسیم بین کار فکری و کردندمی کسب یپارلمان-پارلمانی و فرا پشتوانهها، 

ی ترتیب شاخص بدینداری ضروری بود،  یدی، که بغایت برای سیستم سرمایه
  از جنبش کارگری نیز بود.

جنبش سوسیالیستی  هجوم سریع عناصر طبقه متوسط به مناصب رهبریِ
اش را آشفته کرد. فردریش انگلس بعنوان مثال،  گذاران فکریحتی بنیان

-ی خود ی خودش، بسیار نگرانِ انقیاد فزایندهرفرمیستهای  گرایش علیرغم
نیت بود. ابتکاراتِ سیاسیِ خرده بورژوازیِ خوش فعالی طبقه کارگر نسبت به

بود، و نه  ی صرفترفند معهذا دید، رفرمیسم خودش، آنچنان که خود می
که رفرمیسم خرده بورژوازی در کرنش به یدرحال ؛موضوعی مربوط به اصول

قوانین دمکراسی بورژوائی میل به حذف تمام مبارزه طبقاتی داشت. او به 
از هنگام بنیانگذاری انترناسیونال، شعار ما این بوده »آگوست ببل نوشت: 

 ،خودِ کارگران باشد. خیلی راحت امرِ واندت است: رهائی طبقه کارگر فقط می
کنند که کارگران بقدر توانیم با مردمی همکاری کنیم که علناً اعالم می ما نمی

همین دلیل  سازند، و به رهااند تا قادر باشند که خود را  کافی آموزش ندیده
او توصیه کرد که برای  2.«دوست آزاد شوندباید از باال توسط بورژوازی انسان

های این عناصر از سازمان ها،تضمین خصلت پرولتری این سازمان
 سوسیالیستی بیرون انداخته شوند.
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« از ما بهتران»برخی مردم  سویخودِ کارگران اما، توسط توجهی که از 

 هدر مبارز ،د. بعالوهنشدن هم دچار تشویش ،مفتخر نشدندبدانها شده بود، اگر 
 کردند. شان احساس نیاز به متحدین می بشدت نابرابر طبقاتی

 سازشکارانه یها ایدهنه بعلت  ،اما به هرحال خصلت انقالبی سوسیالیسم
از دین سبب اش تحول یافته بود، بلکه ب رهبری غیر پرولتریتوسط که  ای

]تبدیل تنها فعالیتِ عملیِ ممکن،  نزلهرفرمیسم، بم« یاستراتژ» که بین رفت
ن در وذشاجهت استحکام و وسعت نف  ها در تالش سازمان« پرنسیپ»به[ 

دمکراسی آلمان،  داری شد. بعنوان مثال در رابطه با سوسیال ی سرمایه جامعه
میلیون  5/4قریب به یک میلیون عضو داشت و قادر بود  حزب، 1913در سال 
]پارلمان آلمان[  به رایشتاک نماینده 110آوری کند. انتخابات ملی جمعرای در 

های  میلیون عضو داشتند و دارائی 5/2های کارگری تقریباً  فرستاد. اتحادیه
 20دمکرات  شد. خودِ حزب سوسیال میلیون مارک می 88شان بالغ بر  مالی

. ه بودکرد گذاری های دولتی سرمایه میلیون مارک در صنایع خصوصی و وام
ه مستخدم مزدبگیر را استخدام کرد 11000متخصص رسمی و  4000بیش از 

داشت. خود روزنامه و انتشارات گوناگون دیگر را تحت کنترل  94، و بود
ی  اش، نخستین مشغله ی آینده نگهداری از حزب و تامینِ رشدِ مختل نشده

های خالص یهکردند، رویکردی که در اتحاداش می آنهائی بود که کنترل
 تر اعالم شد. پرولتری حتی علنی

ای دیگر بیهوده است، حتی با وجودی که کشورهتوصیف این فرآیند در 
 شان از این یا آن نظر نسبت به آلمان متفاوت بود. سوسیال های کارگریجنبش

 یافته توسعه داریِ سرمایهتمام کشورهای در دمکراسی و تریدیونیونیسم 
 بدین و ـدر آلمان شانتر از آهنگ رشد غلب آهستهه االبتـ پیشرفت کردند

با ابزار  ،که شاید سرانجامند جنبش سوسیالیستی را پروراند ی ازترتیب شبح
ای غیر استثماری و  را به جامعه یدار رفرمیستی یا انقالبی یا هر دو، سرمایه
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 با یافت، و حقیقتاً  مکانطبقه دگرگون سازد. اما در این اثنا، این جنبش ابی
 یهای دیگر ور بینِ گروه شرایط مجبور شد، که بمثابه یک گروه خاصِ بهره

توانست  کنند، تا آنجا که می را ایجاد می یدار که با یکدیگر اقتصاد بازار سرمایه
ادغام سازد. شبح سوسیالیسم  یدار خود را بطور تمام وکمال در کارگاه سرمایه

های سیاسی و  های آرمان دهبرای تعیین محدو اگر چه توسط بورژوازی
باقی ماند  صرف شبحیک اقتصادی طبقه کارگر مورد استفاده قرار گرفت، اما 

که قادر نبود اعتماد به نفس طبقات حاکم در رابطه با کنترل مادی یا 
کارگری، ملبس  یافته د. جنبش سازماننمایشان بر جامعه را نابود ایدئولوژیک
باقی ماند، از اینرو  یاقلیت کوچک بصورت نای، در طبقات کارک به هر جامه
 اضمحاللبود که تضعیف قطعیِ ایدئولوژی بورژوائی، مستلزم  آنحاکی از 

بین ایدئولوژی و واقعیت در  تضاداست. فقط هنگامی که  یدار واقعی سرمایه
یابد،  آشکار می نمودیشونده  تر اقتصاد و شرایط اجتماعیِ پیوسته وخیم

های  ایدهه ب بخش بود، رامشدر غیر اینصورت کامالً آ که یایدئولوژیکجماع ا
 ند.ده میدان میهای نوین  نوینِ معطوف به ضرورت

همچنین، تفاوت زیادی است بین ایدئولوژی مبتنی بر شرایط موجود و 
ای که ممکن  سنت، و ایدئولوژی مبتنی بر شرایط ناموجود در ارتباط با آینده

نباشد. از این لحاظ، ایدئولوژی سوسیالیستی در است انتظارِ معقولی باشد یا 
حاکم در وضعیت نامساعدی قرار دارد. کاربست  مقابل ایدئولوژی کاپیتالیستیِ

دالیل داخلی،  ه، یا حتی بافروزی جنگ به قصد ایدئولوژی اخیرقدرتمندی از 
 ایدئولوژی سوسیالیستی حتی در برخی از راسخ اعتبار یا کارآرائیِ  مورددر 

کند. پدیداریِ احساس عدم اطمینان  حامیانش تردیدهائی جدی ایجاد می ترین
ایِ همراه با  ی هیستری توده ها، که توضیح دهنده مخلوط با ترس از ناشناخته

که کند می شانگذارد، و وادار ها نیز تأثیر می آغاز جنگ است، بر سوسیالیست
رای تاکید مجدد، در شان را از نو بزیر سئوال ببرند. بایدئولوژیک اتتعهد
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تواند در چارچوب شرایط مفروضِ  شان نمی حالی که اعتقادات سوسیالیستی

شان در مقابل ایدئولوژی حاکم، شان به واقعیت در آید، رویکرد نقادانهوجودی
ی ایدئولوژی حاکم  آنها را از ایفای نقش در جامعه چنانکه انگار تحت سلطه

های  تودهآشکار  شادی و سرورِ  با سیلانند تو آنها میسازد.  هستند، رها نمی
شوند و ابهامات خود را در دریای کثیف ناسیونالیسم در  بردهتحریک شده 

 ی خفته اما هنوز زندهها یک ابراز وجودِ مجددِ خودانگیخته جهت وفاداری
  برند. اما از بین نمی ،غرق کنند

ز اینرو جنبش ، و ایداره، واقعیت عینیِ شکل ملی سرمایهاز این گذشت
که صرفاً با تعهدی ایدئولوژیک به  دارد خارجیاش، وجود کارگری

توان توسط می به چنین چیزی چیره شد؛آن  توان برانترناسیونالیسم نمی
ه که انترناسیونال دوم مانند آنچدست یافت،  شل و ول ایِ تشکیالت مشاوره

ز نظر قدرت موثرشان های ملیِ گوناگونِ متشکل در این نهاد، ا بود. سازمان
شان جهت نفوذ بر و امکانات ها در کشورهای خود و ازاینرو به لحاظ فرصت

های ملی، با یکدیگر متفاوت بودند. اگر جنبش سوسیالیستی کشور  سیاست
شد در حالی  مشخصی موفق به ممانعت از بورژوازی برای برپائی جنگ می

افتاد؟ حتی با  اتفاقی میشد، چه  که همین جنبش در کشوری دیگر موفق نمی
، ممکن بود دشمنی «برد دشمن اصلی در کشور خودی بسر می»وجودی که 

اش بی دفاع گشته حمله  خارجی به ملتی که توسط اپوزیسیون سوسیالیست
 داریمسیر سوسیالیسم موانعی در رشد ناموزون سرمایه در پذیرش اینکه کند.

اموزون جمعیت کارکن نیز نشان د که خود را در آگاهی طبقاتی نشومی یافت
دهد بود که مارکس و انگلس را به حمایت از این یا آن کشور در تضادهای  می

 نویدترین  عظیم حامل که کشورهائیاز  پشتیبانی نیز ، وکشاندامپریالیستی 
را  داری سرمایهتوانستند توسعه  د. آنها نمیبودنای سوسیالیستی  برای آینده
هایشان نسبت به پیامدهای  سم کنند، و در ابراز ترجیحهای ملی تج بدون جنگ
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در طلبی سنتی مارکسیستی نیست.  . صلحی بخود راه ندادندتردیدنیز ها  جنگ
های  توسل به نام کردن پذیرشِ سوسیالیستی جنگ و حتیتوجیه آن شرایط

 چندان مشکل نبود. دفاع از جنگمارکس و انگلس برای 

 ها جنگ ینکه در عصر امپریالیسم تمام جنگا ظاهراً عمومیِ پذیرش برغم
تاکید تا ها امکان داشت های استیالئی هستند، اما هنوز برای سوسیالیست

های ذاتاً دفاعی وجود داشته  جنگ بودکنند، که از زاویه دید آنها، هنوز ممکن 
تر توسط  های پیشرفتهکشورها مانع از نابودی تا آنجا که این جنگـباشد ـ

عمومی برای  پسرفتیاین نابودی  زیراپیشرفته شوند،  مترکشورهای ک
ها در تمام کشورهای  در واقع برای اکثریت سوسیالیست .بودمیسوسیالیسم 

 ،یدر جنگ امپریالیستبرای شرکت د بوتوجیه ضعیف یک درگیر در جنگ این 
 ماندگیِ خود علیه عقبکشور تر  ای از شرایط پیشرفته هر سازمانِ ملیدفاع و 
ی دشمن بود که دفاع از  ی روسیه خودکامه تِ شور دشمن. فرضاً، بربریک

کرد، همانگونه که میلیتاریسمِ متجاوزِ  ی بافرهنگ مثل آلمان را مطالبه میکشور
انگلستان  ثلتر م های دمکراتیککشورهنوز نیمه فئودال آلمان بود که دفاع از 

ناتوانی واقعی و نیز  فاًصرد. اما چنین توجیهاتی نمو و فرانسه را اقتضا می
ی موثرِ ممکن، یعنی  میلی برای مخالفت با جنگ کاپیتالیستی با تنها شیوهبی

المللی دیگر جنبشی  پوشاند. جنبش کارگری بین های انقالبی را می با کنش
های اجتماعی کامالً  انقالبی نبود، یا هنوز نبود، بلکه جنبشی بود که با رفرم

، بورژوازی را که هنوز قادر بود بدون اینکه خودش به همین علت .راضی بود
که در  یهای ضدجنگ کرد. قطعنامه یها را بدهد تحمل مامتیازضرر کند این 

های انترناسیونال تصویب شدند چیزی بیش از صدای سوتی در تاریکی  کنگره
 و چنان مبهم تنظیم شده بودند که عمالً متعهدانه نباشند. ندنبود

به سوسیالیسم، در  یِ خودنوگرو شکوفائیتن سینکلر در ، آپ1909در سال 
ها و کارگران اروپا مانیفستی نوشت برای پی بردن به  فراخوان به سوسیالیست
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از این ممانعت و ملزم ساختن خویش برای  الوقوع قریبخطر جنگ جهانی 

فاجعه توسط تهدید به اعتصاب عمومی در تمام کشورها. مانیفست را جهت 
 پاسخاین و  مطبوعات سوسیالیستی برای کارل کائوتسکی فرستاد، انتشار در

 کائوتسکی است:

فر و حمایتی گرم واای  مانیفست شما را بر علیه جنگ، با عالقه
مطالعه کردم. با این وجود، قادر نیستم منتشرش کنم و شما هیچکس 
را در آلمان، یا اتریش یا روسیه نخواهید یافت که جرأت کند 

و برای  شود،می د. او در جا دستگیرنمایا را منتشر فراخوان شم
. . . . ما با انتشار این شدوطن فروشی چند سال زندانی خواهد 

 هائی به آنها می مانیفست، رفقای خود را گمراه خواهیم کرد، قول
باشد. هیچکس،  دهیم که بیش از آنچه که توان انجامش را داریم می

 باکند که  های آلمان، فکر نمی لیستها بین سوسیا ترین حتی انقالبی
مانع از جنگ شد. برای انجام این  بتوانشورش و اعتصاب عمومی 

از یک  پس که ضعیف هستیم. . . . امیدوارم حدکار ما بیش از 
، ممکن شود که برای تسخیر دولتجنگ، بعد از ازهم پاشیدگی 

 قدرت سیاسی توانائی کافی بدست آوریم. . . . این فقط عقیده
شخصی من نیست، در این مورد کل حزب، بدون هیچ استثنائی 

توانید مطمئن باشید آن روز که  ند. . . . شما میهست القول متفق
های آلمان از حامیانشان بخواهند تا برای میهن اسلحه  سوسیالیست

اتفاق نخواهد  هرگزبدست گیرند هیچگاه نیاید. آنچه ببل اعالم کرد 
که استقالل میهن را تهدید  وجود نداردنی افتاد، زیرا امروز دشم

گیرد، این جنگ نه برای دفاع از میهن، ب کند. اگر امروز جنگی در
بلکه برای اهداف امپریالیستی خواهد بود، و چنین جنگی تمام 
حزب سوسیالیست آلمان را در مخالفتی پرتحرک خواهد یافت. این 
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آنجا پیش برویم و توانیم تا  را ما ممکن است قول بدهیم. اما نمی
قول دهیم که اگر الزم بود، این مخالفت باید شکل شورش و 

توانیم قول دهیم که  اعتصاب عمومی بخود گیرد، همچنین نمی
مخالفت ما در هر موردی به اندازه کافی قوی خواهد بود تا از جنگ 

توانیم انجام دهیم بدتر از  ممانعت کند. قول دادن بیش از آنچه می
 3باشد.گی می فایده بی

گیری از امکان پیش موردکه ثابت شد که نومیدی کائوتسکی در  درحالی
 از موضع ضدجنگِ  ویانه نبی صحیح است، ارزیابی خوشالوقوع  قریبجنگ 

گی هویژ ه، ایناز این گذشتجنبش کارگری آلمان کامالً غلط از آب درآمد. 
 ملت ی همهدر  شلهای جزئی، معاد تفاوتبلکه با برخی  ،خاص آلمان نبود

 .های درگیر در جنگ وجود داشت. البته بر این قاعده استثناء وجود داشت
در طبقه نیز یافته و  سازمان ی در میان کارگرانِعظیماما در آغاز جنگ، اکثریت 

ند، بلکه نمایکل، نه تنها حاضر بودند از جنگ امپریالیستی حمایت درکارگر 
که کائوتسکی را وادار به تسلیم به این  چنین کنند، اشتیاقحاضر بودند با 
رد ربکاقابل انترناسیونال وسیله صلح است اما در زمان جنگ »واقعیت کرد که 

همانقدر که بحث در مورد ممانعت از جنگ ساده بود، به همان میزان «. یستن
ه انجام شد لعم مشکل بود. هنگام سررسیدنش عمل کردن در ثابت شد که

که جنبش انترناسیونال را بیافریند کافی بود تا شرایطی طبقات حاکم  از سوی
بود تا از  تالش کردهها سال  که دهبش انترناسیونالی جنـ دسازیک شبه نابود 

طریق رشد آگاهی طبقاتی پرولتری و انترناسیونالیسم بر ناسیونالیسم بورژوائی 
 غلبه یابد.

ت فرانسوی، اعالم شعار قدیمی در ارتباط با مل یک زمانی مارکس با تعبیر
با  1914پرولتاریا در سال «. نیست پرولتاریا یا انقالبی است یا هیچ»کرد که 

. هیچ نبود برای مقاصد امپریالیستی بورژوازی، به وضوح خود فداکردن جان
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ثابت شد که ایدئولوژی سوسیالیستی فقط به عمق یک پوسته است که از 

بورژوائی که به منافع ملی  رایجِی مقاومت در مقابل یورشِ هماهنگِ ایدئولوژ
یک  نزلهد، ناتوان است. همانطور که طبقه کارگر بمبخش هویت عمومی می

کل، خود را در خدمت طبقات حاکمه برای اهداف جنگ قرار داد، موقعیت 
داری نسبت  صلح را نیز پذیرفته بود. واقعیت سرمایه های در زمان اش طبقاتی

 نیروی بالقوه یک ی بالفعل بلکهئهنوز نه نیرو به ایدئولوژی سوسیالیستی که
که هم قدر چکرد. هر سنگینی می بیشترد، کری اجتماعی را نمایندگی می

های وسیع  اش بر توده ی ایدئولوژی بورژوائی و سلطه متحدکننده توانفهمیدن 
بخودی خود به هیچ وجه نیروی ایدئولوژی سنتی اما ، این سختی باشد سخت

خودِ جنبش  با آن انگیزتر، سرعتی بود که . شگفتدهد ینمرا تغییر 
و بدینسان از جنبش  شدجنگ امپریالیستی تسلیم مقتضیات سوسیالیستی 

ای  هیچ جنبش سوسیالیستی گوئیسوسیالیستی بودن بازایستاد. چنان بود که 
جنبشی خیالی بوده بدون اینکه قصدی برای  صرفاًاصالً وجود نداشته، بلکه 

 آوردن اعتقاداتش داشته باشد.به اجرا در

 ،گرایانه فروپاشی جنبش سوسیالیستی و انترناسیونال دوم بصورت تبلیغات
نسبت به اصول و به طبقه کارگر توصیف شد. این البته « خیانت» عنوانب

تکوینِ ماتریالیستیِ تاریخ است. در واقع،  آلیسم و انکارِ توسلی به ایده
دیم، تغییراتی را که جنبش در چارچوب همانگونه که در باال مشاهده کر

تر، تمام ها پیش بود، از مدت از سر گذراندهداری  ی عمومی سرمایه توسعه
آنجا که این اصول ارتباطی با کارکرد اپورتونیستی جنبش ـ ای رااصول برنامه

 اپورتونیسمِ برنامه .ده بودنموی خالص ایدئولوژیک واگذار به حوزه ـشتنددان
کند، « خیانت»رفرمیستی دیگر اصولی نداشت که بتواند به آنها ایِ جنبشِ 

داری  هایش را با تأئید بر آنچه که در چارچوب سرمایه مگر اینکه فعالیت
های  تردید، احساسات ضدجنگ در کنگرهممکن بود منطبق سازد. بی
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گسترده از اینکه جنگ منجر  ، و بعلت وحشتِبه نمایش درآمدانترناسیونال 
 بود)چنانکه دولت بورژوائی ممکن  شوددی جنبش سوسیالیستی به نابو

کشور در هر  ،اپوزیسیون داخلی را برای پیشبرد موثرتر جنگ سرکوب کند(
خواستی اصیل بود.  نقداً جداگانه اعتقاد راسخ و آرزویِ شدیدِ صلحی دائمی،

عدم مخالفت با جنگ، راهی برای تضمین امنیت فردی و  که رسید به نظر می
که احزاب سوسیالیست و را اما این به تنهائی، اشتیاقی  باشد. ازمانیس

های جنگی، و برای پایان های کارگری برای ارائه خدماتشان به تالشاتحادیه
دهد. در پس این  توضیح نمی ،مورد نظر جنگ از خود نشان دادند پیروزمندِ 

شان در سیستم یعها با منافع وس، این واقعیت نهفته است که این سازمانقضیه
نهادهای عظیمِ بوروکراتیکِ مهیبی شده بودند. نقداً داری و دولت ملی، سرمایه

انداز آنهائی را تغییر داد  چشم نیزی زندگی و  این دستاورد، به نوبه خود شیوه
 حتی دند. وی کارگری مناصب بوروکراتیک اشغال کرده بوها سازمانکه در 

دیگر چنین نون اک، بودند به منافع طبقاتی خود اهآگپرولتارهای  زمانی آنها اگر
متوسط هستند و عادات و  ی طبقهکردند که اعضاء  یزیرا احساس م ند،نبود

شان را مطابق آن تغییر دادند. جدا شده از فراخورِ طبقه کارگر، و معتاد منش
یچ خواستند و نه قادر بودند که پیروانشان را به ه آسوده، نه می گرائیِ به روال
آزارشان در حمایت  ضدجنگی هدایت کنند. حتی اندرزهای بی یِجد فعالیتِ 

 از صلح، با اعالم جنگ ناگهان پایان یافت.

، و در طبقه کارگر بودند نامیان فرودست، در یهائی در رهبر تردید، اقلیت بی
مصون شده بود های وسیع  دامنگیرِ توده ای کهکه نسبت به هیستریِ جنگی

های بااهمیت نیافتند.  شان به کنش هیچ راهی برای تبدیل استواری ماندند، اما
 *ر هاردییِ کیالملل راسخی مانند  بین هایِ با واقعیت جنگ، حتی سوسیالیست

                                                 

*
  Keir Hardie 
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وقتی » که بپذیرند کهند دیدر وجبمخود را  **کارگر مستقل بریتانیااز حزب 
، نباید با اندهای کشورشان به جبهه رفتهها برای نبرد در جنگ پسر بچه

ها و  با حضور سوسیالیست 4«.دکر شانها در منزل مایوس مخالفت کردن
رسید که باید بر حمایت  ها در سنگرها، تنها منطقی به نظر می غیرسوسیالیست

جنگ فراگیر را مهیا ساخت. یک های  تکیه کرد و برایشان الزمه« ها پسر بچه»
یان مبارزه طبقاتی در جنگ علیه دشمن خارجی، مستلزم پا ،بطور خالصه

 منزل بود.

که  یپیروزی بورژوازی همانگونه که کلی بود، مطلق بود. البته آن اقلیت
درنگ، حتی بطور مخفیانه، شروع به  د، بینمواصول سوسیالیستی را حفظ 

المللی سوسیالیستی اپوزیسیون جنگ برای بازسازی جنبش بیندهی سازمان
د، ابتدا در طبقه بیابهاشان پاسخ موثری  شها طول کشید تا تال کرد. اما سال

 .مردم کارگر، سپس در کل
  

                                                 
** British Independent Labour Party 
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 تواند نمی پذیر است، اما رفرم ه باشدثابت کرد داری سرمایهکه  قدر همهر 
ش دروابط بنیادینش که مبتنی بر دستمزد و سود است را بدون حذف خو

 اساسسرمایه، بر ی خودانگیختهرش تغییر دهد. دوران رفرم، یک عصر گست
افزایشی نامتناسب اما همزمانِ دستمزدها و سودها است. دورانی است که در 

تا  ستا ترتحمل آن توافقات حاصله با طبقه کارگر برای بورژوازی قابل
 همراه با پیشرفت سرمایهنیز  در غیر اینصورتکه  ،مبارزه طبقاتی هایآشوب
داری که کارگر برایش  که هر سرمایهرغم اینتی ب. حیافتخواهد تحقق داری 
 سطحترین  را به پائین هزینهاین  کند تولید است، سعی میدر اضافی  ایهزینه

از حداقل دستمزدها و شرایط  ،بورژوازی بمثابه یک طبقهاما  ،ممکن تنزل دهد
که بورژوازی  داشت توانکند. شکی نمی غیر قابل تحمل حمایت نمی کاریِ
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 ثباتیِ طبقه کارگر ناراضی و ثبات اجتماعی را به بی راضی را به ارگرِطبقه ک
دهد. در واقع به بهبود استانداردهای زندگی بعنوان اجتماعی ترجیح می

نگرد. البته، رفاه  اش می دستاوردهای خودش و بمثابه حقانیت سلطه طبقاتی
ی هشان به رابط رود، زیرا وابستگی مطلقبجمعیت کارکن نباید زیاد پیش  نسبیِ

د. اما در این محدوده، حتی اگر این از گرددستمزد باید حفظ -الینقطع کار
بورژوازی تمایل  ،ممکن باشد گرانهکفی سرکوبماقدامات  یوسیلهنظر عینی ب

ترین شرایط حیاتی ندارد. همانذهنی برای تقلیل شرایط کارگران به پائین
-ی کارشان به رابطهوابستگیهای کارگران با گونه که تمایالت و کنش

بورژوازی، کامالً مستقل از  و اقدامات ند، تمایالتشو دستمزد تعیین می
شان، ریشه در ضرورتِ سودسازی و انباشت  تمایالت ایدئولوژیک و روانی

 سرمایه دارد.

 ئیبرای آنها داری سرمایهسیستم  چارچوب ممکن در و محدود اصالحات
 این اصالحاتو  ،دشو گیرند، شرایطی عادی می یتأثیر م اصالحاتکه از این 
ناتمام بمانند. با نرخِ پائینِ انباشت، اینها به موانعی در راه  توانند ینمبسادگی 

ی افزایش استثنائیِ امعنه که غلبه بر این موانع ب شوند میتولید سود مبدل 
 حداقلـ نیزرکود اقتصادی ی ها زمانسوی دیگر،  استثمار کارگر است. از

موجب اقدامات  ـی جدی اجتماعیهاشورش خطرمقابل  مقاومت درجهت 
ند، اینها گشت ارقربر اصالحات. هنگامی که این شود میگوناگونی  اصالحاتی

نیز میل به جاودانه ساختن خویش دارند، و باید متقابالً با افزایشِ بیشترِ 
اری مجدد برقر برای ئیهاتالشکارگر جبران شوند. البته،  زدهیِ کارِبا

هائی که از طریق لوایح سودآوریِ الزمِ سرمایه، برای زدن شاخ و برگ
که اند، انجام خواهد گرفت اجتماعی و استاندارد بهتر زندگی کسب شده

. بعضی از این دستاوردها، به هر ندنیز موفقیت آمیز هاتالشاز این  برخی



  90 انقالب و رفرم     

  
بهبودی شرایط  یهنتیجو نیز ترقی، با  رکود اقتصادیهای  رهحال در طی دو

 زمان، باقی خواهند ماند. ولکارگران در ط

بخور و نمیر کارگران، هیچگاه اعتصاب برای دستمزدهای باالتر و  زندگیِ
ترین تحریکات . فقط خشنه استآسان نکردبرایشان نیز بهبود شرایط کار را 

 بعنوان یک شرِ کمتر در قبالــکشاند  کارفرمایانشان آنها را به کنش می
بارشان. بورژوازی با آگاهی از وابستگی کارگران به مزد وضعیت شدیداً رقت

اعمال  ی وسیلهبمثابه موثرترین  ها کارخانهروزانه، شورش آنها را با بستن 
د، نمجدداً کسب شو توانند میاراده کارفرما پاسخ داد. سودهای از کف رفته 

ی کارگری و اندوختن هایهاتحادگیری حال، شکل . به هرتوانندینماما مزدها 
صندوق اعتصاب این وضعیت را تا حدودی به نفع کارگران تغییر داد، 

شان برای متوسل شدن به سالح اعتصاب  بر اکراهِ مشروط امرکه این هرچند
اما ـرشدیافته  ی سرمایهبا افزایشِ اتالفِ سودِ همراه  یافت. همیشه غلبه نمی

 شانهای کارگرانجهت رودرروئی با خواستهداران  آمادگی سرمایهـ نرفته بکار
مکفی در بارآوری، امتیازات داده شده به  یبا افزایش .یافتمینیز کاهش 

تر باشد تا نپذیرفتن سودآوردر عمل  اندار سرمایهبرای  توانست یم کارگران
انحصار  از طریق، و غیرمنظم رحمانه . حذف تدریجیِ رقابتِ بیاین امتیازات
، تنظیم بازارِ کار را نیز بدنبال داریسرمایهی تولید وماً رشدیابندهو سازمانِ عم

جمعی بر سرِ دستمزدها و شرایط کاری، تا حدودی عنصر  . مذاکرهتداش
 کنشدر نبردهای بین کار و سرمایه حذف کرد.  را گی و تردید هخودانگیخت

های قابلترفته رفته جای خود را به  ی کارگران، پراکنده ی خودانگیختهی ها
. نمایندگان داد سرمایه-بیشتر در مناسبات کار« عقالنیت»تر و منظم

که برای  گونه کار تبدیل شدند، همان به مدیران بازار یهای کارگراتحادیه
شان در پارلمان  نمایندگان سیاسی ،منافع اجتماعی بیشتر هدست یافتن ب

 دمکراسی بورژوائی شرکت جستند.
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 رحمانه، از دستِ بی ولیبه آهستگی  ،ه کارگری طبقهاسازمانکنترل 
قرار گرفت که  یای کارگر و در دست رهبران حرفه خارج شد نافرودست
بوروکراتیک بطور و  مراتبیسلسله که شان بر ساختاری استوار بود قدرت

توانست توسط اعضایش که کارکردش دیگر نمیساختاری بود. سازمان یافته
 خودِ سازمان. تن دادنِ کارگران به این وضعیت البته مگر با نابودیِ دشوتعیین 

که  ،منافع ملموسی را تامین کند« هاشان سازمان»بود که فعالیت  آنمستلزم 
و قدرت  هاویژه این سازمانساختاریِ  ی هدر پیوند با توسعآنگاه این منافع 

گونه  ینامبارزه طبقاتی را  ، خصلتتمرکزم بود. اکنون، رهبریِ  می شان فزاینده
 برای اهداف سیاسیِنیز دستمزدها و  ای بر سر مبارزهکرد که، تعیین می
ن در چارچوب شد متحقق امکانی برایکه هستند. یعنی اهدافی محدودی 

 .دارند یدار سرمایه

 در کشورهای مختلف، و نیز نرخ داری سرمایهمراحل متفاوت رشد تولید 
 نرخ در در ناهمگونی ،کشوریگسترش صنایع خاص در هر  یهای واگرا

که طبقه کارگر را با  . وضعیتیهای دستمزد و شرایط کاری انعکاس یافت
پوشی بر منافع طبقاتی پرولتری،  پروراندنِ منافعِ گروهیِ ویژه و چشم

های سوسیالیستی از منافع طبقاتی کرد. قرار بود از طریق سیاستمیقشربندی 
ای برای چنین سیاستی  امکان عملیبت شود، و آنجا که هنوز راقپرولتاریا م

که آنبعلت  چه الــ ح ی اقتصادی وجود داشت مبارزه فقط بودوجود نم
ی سیاست را از طریق کنترل کامل خود بر ماشین ها بورژوازی تمام حوزه

 دلیل رژیمه بو یا، چه کشورهای آنگلوساکسون،  ثلدولتی قبضه کرده بود، م
کردند،  یم ممانعتتی در میدان سیاست که از هرگونه شرک ای های خودکامه

. این مساله، در حالی نیافته توسعه کاپیتالیستیبه لحاظ  یِهای شرقکشور مثل
د، که نمو، خودِ طبقه را منقسم کرد میکه قشرهائی از طبقه کارگر را متحد 

  رشدِ آگاهی طبقاتیِ پرولتاریائی شد. ماندن عقیممنجر به 
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های دستمزدی در  ارگر از طریق نابرابریی طبقه ک شکستن وحدت بالقوه

کاربردِ اصلِ قدیمیِ تفرقه بینداز و حکومت  محصولالمللی،  سطح ملی و بین
عرضه  ی رابطهکن جهت تضمین فرمانروائی اقلیت بورژوائی نبود، بلکه پیامدِ 

تولید اجتماعی بمثابه انباشت  ی شیوهو تقاضای بازار کار بود که توسط روند 
تا دند کوشیور شدند،  بهره روال . مشاغلی که از اینشد مییین سرمایه تع

محدود ساختن  یبوسیلهطریق انحصاری کردن خود  امتیازات خود را از
که نه تنها به ضرر دشمنان ــ حفظ کنند ی خاصای کار در رشتهعرضه
بود ی ماهری عظیمِ کارگرِ غیر توده زیانبه  همچنین دارشان بود، بلکه سرمایه

 ابزارهای کارگری که زمانی بعنوان  د. اتحادیهدنتری بو تحت شرایط رقابتی که
هائی هستند که  شدند، معلوم شد که سازمان رشد آگاهی طبقاتی شناخته می

و  انهدار جز منافع ویژه خود که توسط تقسیم کارِ سرمایه فکری هیچ در
های  بته اتحادیهتأثیراتش بر بازار کار تعیین شده نیستند. با گذشت زمان ال

های صنفی هستند و کارگران ماهر و غیرماهر  ای از اتحادیهصنعتی که مجموعه
اما تنها برای  ،ایِ صنفی شدند های اتحادیه کنند، جایگزین سازمانرا متحد می

سازمان یک و بر اساس  هاتحادی ءهای اکیداً اقتصادیِ اعضا بازتولیدِ آرمان
 .وسیع

 سویی عمومی از سیستم است، از دتمزدی که نمادس یها عالوه بر تفاوت
در تالش جهت شکستنِ همگونیِ نیروی  ،های مجزا و صنایعشرکت

هماهنگ،  اقدامجهت تضعیفِ توانائیِ این نیروها برای نیز کارگرشان و 
های گی شود(. در انطباق با ویژه شد )و می تبعیض دستمزد وسیعاً پرورده می

، نژاد یا ملیت یتجنسبر اساس یض ممکن است یک بازار کار مفروض، تبع
 تعصباز شان،  قدرت مذاکرهنیز باشد. برای تضعیف همبستگی کارگری و 

. البته اصوالً برای شود می استفاده وابسته به ایدئولوژی حاکم مزمنِ های
دار اینکه نیروی کارگرش به چه ملیت یا نژاد خاصی تعلق دارد، تا  سرمایه
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 تر از حد متوسط نباشد، بی تمایلِ این نیرو به کار پائینآنجا که مهارت و 
ط، با موازین دستمزد نابرابر یا تلاهمیت است. اما در عمل، نیروی کارِ مخ

 می انملی شده یا تشدیدش یانقداً موجودِ نژادی  تضادهایحتی برابر، موجب 
دن رساند. برای مثال، با اختصاص دا به رشد آگاهی طبقاتی آسیب میو  کند

کارهای با دستمزدِ بهتر یا کارهای کمتر ناخوشایند به نژاد یا ملیت مورد 
 ــبه زیانِ هر دوــ و  دیگرگروهی عالقه، گروهی از کارگران در مقابل 

رقابت بر سر شغل بطورکلی، نرخِ عمومیِ  همچون ،. تبعیضشوند میکوچک 
. استفاده از ددهمیو سودآوری سرمایه را افزایش داده دستمزدها را کاهش 

تاریخِ رقابت و تبعیضِ  ،تاریخ کارگری .است داری سرمایهآن به قدمت خود 
ها، ها از بریتانیائیدرون جنبش کارگری نیز هست، تبعیض و جدائی ایرلندی

 ساکنینها از سفیدها، مهاجرین نوین از ها، سیاهها از فرانسویالجزایری
 است. ولهمه جهانشمآخر، تقریباً  پیشین، و الی

و ناسیونالیسم بورژوائی  نژادپرستیکه این مساله پیامدی از شیوع یدرحال
طبقه کارگر را نه تنها  اما همین مساله در پاسخ به ضرورت امپریالیستی است،

 میاز نظر ایدئولوژیکی بلکه از طریق رقابت در بازارِکار نیز تحت تأثیر قرار 
عناصرِ وحدت بخشِ مبارزه طبقاتی انگیز را در مقابل  . عناصرِ تفرقهدهد

. سازد می آگاهی طبقاتی پرولتاریا را منحرف های انقالبیِپیامدو  نمودهتقویت 
داری را به درون طبقه کارگر  بندیِ اجتماعیِ سرمایهطبقهقشر و به هر حال، 

 برد.  می

 می ممکن، تفاوت در استانداردهای زندگی را هانابرابری فراگیرِ دستمزد
 ترجیح می که ،و نه با کارِ انجام شده است، ها تفاوت کارگران با این ، وکند

. اگر توانائی مالی کنندداری ارزیابی  موقعیت خود را در جامعه سرمایه دهند
 تمایلزندگی کنند،  ـآن شبیهیا چیزی ـداشته باشند که مثل خرده بورژوازی 

طبقه  ی شایسته اینکه ات اند منسوب به این طبقه کنند احساس که کنند میپیدا 
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از طریق  تواند یم. در حالی که طبقه کارگر بعنوان یک کل، فقط باشند کارگر

 کوشند ، افراد کارگر میشود اش خالص الغاء تمام طبقات از موقعیت طبقاتی
زندگی  یهشیواینکه ای دیگر کنده شوند، یا  برای ورود به طبقه دی خو از طبقه

، همانگونه که افرادی یابنده گسترشداریِ د. سرمایهناقتباس کنطبقه متوسط را 
کشد، مقداری امکان ی حاکم یا متوسط را به درون پرولتاریا فرو می از طبقه

 یهای فرد ین حرکتادارد. اما  اجتماعی بسوی باال را نیز ارزانی می جابجائیِ
های تفرص گذارند؛ بلکه تنها به توهمِ نمی یبر ساختار طبقاتی جامعه تأثیر

استداللی علیه نقدِ ساختارِ  عنوانب تواندیمزنند، توهمی که برابر دامن می
 کند. کمک داری سرمایهتولید پابرجایِ طبقاتیِ 

های با بیش  و بعلت افزایش تعداد خانواده رونق و شکوفائی،ی ها زماندر 
شان را توانند بخشی از درآمد مزدبگیر، کارگرانِ با درآمدِ بهتر میفردِ از یک 
ی این اندوخته و هم از دستمزد کارشان هم از بهره ترتیببدینو  کردهذخیره 

توزیعِ درآمد ملی که  فروپاشیِ تدریجیِ توهمِ ،این وضعیت استفاده کنند.
کارگران، نه تنها  انگیزد؛ چراکه را بر میتوسط مناسبات طبقاتی تعیین شده 

ی حاصله از ارزش  بهره کنندگانِ بعنوان مزدبگیر بلکه همچنین بمثابه دریافت
داران در شکل سود سهام، در توزیعِ درآمد ملی  اضافی، یا حتی بمثابه سهام

 برایآگاهی طبقاتی، به لحاظ هر معنائی که ممکن است این  .کنندشرکت می
معنا  از نقطه نظر اجتماعی اما کامالً بی داشته باشد،ند بر می سودآنها که ازش 

بین ارزش و ارزش اضافی، دستمزدها  ی بنیادین رابطهمساله بر زیرا این  ؛است
سود از  ،است که بعضی از کارگران اتأثیر است. صرفاً بدین معنو سودها بی

افزایش را کل تولید شده، درآمدشان  درای که توسط طبقه کارگر و بهره
 ند. در حالی که چنین امری ممکن است بر توزیع درآمد بین کارگراندهمی

موجود(، به  نقداًتأثیر بگذارد )که تشدید و تأکیدی است بر تفاوت مزدیِ 
نرخ استثمار  نمادکه  ،هیچ طریقی بر تقسیم اجتماعیِ بین دستمزدها و سودها



های رفرم محدوده     95 

ندارد. مستقل از اینکه چه بخشی از حجم  یتأثیر است،و انباشت سرمایه 
ماند.  ن باقی میبرسد، نرخ سود هما اناندازش از طریق پس انسود به کارگر

 تخمینتعداد سهامی که در دست کارگران است، شناخته شده نیست، اما با 
نرخ دستمزدِ  ر اساسو ب ،در هر کشور خاص داران بر مبنای تعداد سهام

 ی پس البته بهره .دباش یناچیزمقدار تواند فقط می این تعداد ،رایجمتوسطِ 
که در حالی که برخی از کارگران بمثابه بخشی از سود، با این واقعیت  انداز
بهره  از اینروشود.  گیرند، خنثی میمی وامدیگر و برخی کنند  انداز می پس

دهد. با افزایش عظیم اعتبارات یابد اما دستمزدها را نیز تنزل میافزایش می
 کمترگیرند، در مجموع، ای که برخی کارگران میاحتمال زیاد بهرهبه مصرفی 
 پردازند. که بهره میاست  یاز میزان

 موقعیت لحاظ به، بلکه فقط درآمدشانکارگران مزدی نه از نظر  آنجا که از
ند که به آن مستعد هستند، ای همگون طبقهتولید  شان در روابط اجتماعیِ

شان توجه بیشتری کنند تا به خودِ روابط  ها و نیازهای اقتصادی فوری فرصت
 تغییرناپذیر به نظر میفرازنده  داریِ مایهکه در هر حال در سر یروابطــ تولید

ی  امتیازات مورد استفاده شامل البته نه تنها کارگرانرسند. منافع اقتصادی 
عظیم کارگران  یه، بلکه نیاز عمومیِ تودشودمی اقشار خاصی از طبقه کارگر

 گیرد. پیشدر بر می نیز را شانحفظ یا ارتقاء استانداردهای زندگی جهت
تمزدهای باالتر و شرایط کاری بهتر، افزایش استثمار یا تنزل ارزش شرطِ دس

 بازتولید مستمرِ مبارزه طبقاتی دراست که  ترتیب بدین .است نیروی کار
امکانات عینی این فرآیند است و د. شو فرآیندِ انباشت تضمین می چارچوب

 قاتیِ ای جهت رشد آگاهی طبکارگران را بعنوان وسیله که مبارزات اقتصادی
اینکه تالش صد ساله گذشته کارگران  ازای  سازد. هیچ نشانه انقالبی خنثی می

یل فزاینده جهت نابودی امت معنایطبقه کارگر به  نِمنجر به انقالبی شد
سیکلِ  اعتصاب در تمام کشورها با روال. وجود ندارد داری شده است سرمایه
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کنندگان  و تعداد شرکت ها  ابکند، بدین معنا که تعداد اعتصتغییر میاقتصادی 

فعالیت  کند و در همه روندهای صعودیِهای کسادی نزول می در آنها در دوره
جوئی  یابد. انباشت سرمایه و نه کمبود آن است که مبارزهاقتصادی افزایش می

هاشان  جوئی سازمان مبارزهنیز شان بر سر دستمزد و   کارگران از نظر مبارزات
 .کند میتعیین را 

اقتصادی که تعداد کل کارگران  بدیهی است که یک روند نزولیِ جدیِ
توسط کاریِ به هدر رفته ساعتموجب تقلیل را کاهش دهد، ]شاغل[ 

نه تنها بدین سبب که  ـ دشو مینیز  ها، اعتصابات کارگری و بستن کارخانه
 میلیِ بیشتر ، بلکه همچنین بعلت بیاند تعداد کارگر کمتری استخدام شده

شان. بطور غم بدترشدن شرایط کاریعلیربه اعتصاب  اقدام نسبت بهکارگران 
 می افولکاری یهای کارگری یا صنعتی نه تنها بعلت افزایش بمشابه، اتحادیه

کفی برای مکنند، بلکه بدلیل اینکه کمتر قادرند یا اصالً قادر نیستند منافع 
های ممتدِ  . تقابلیابند می ، تنزلکارگران فراهم کنند تا وجودشان تضمین شود

، بلکه منجر به نیانجامید بین کار و سرمایه، به رادیکالیزه شدن طبقه کارگر
ای نتیجهاین  و شد، داری تشدیدِ اصرار بر انطباق بهتر درون سیستم سرمایه

. بیکاران خواستار باشدهای رونق  های کسادی کمتر از دوره در زماننبود که 
آنها که هنوز  ،حال درعین .نه لغو کار مزدیو شدند برای خود « حق کار»

داری به برخی  سرمایه ولبودند، مایل بودند تا برای متوقف ساختنِ اف شاغل
 گی ایجاد های کارگری موجود )یا به تازهسازمان لفاظی ها تن دهند. فداکاری
قابل ) شان های مشخص ، اما خواستهبود تر شده تهدیدکننده تردیدشده( بی

 .ای آنلغانه  بود و داری برای کارکردِ بهترِ سرمایه (قابل تحققیا غیرحقق ت

ای با تعداد کارگران  ای است منطقهیا مساله ،از این گذشته، هر اعتصابی
ی یک صنعت که کارگران  است به گستره یا محدود شرکت کننده، و یا مبارزه

، دو صورت. در هر سازد یماند درگیر  زیادی را که در مناطق گوناگون پراکنده
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بخش کوچکی از طبقه کارگر را مد  زمانِ به  مقید تنها منافع خاصِاعتصاب 
. هر گذارد میکل، در حد با اهمیتی تأثیر  درنظر دارد و به ندرت بر جامعه 

یا با سازشی قابل قبول برای طرفین  ،طرفیکی از دو  اعتصابی باید با شکست
را  داری سرمایهات هر موردی، باید موسسدر  اعتصاب پایان پذیرد. درگیر

. یابند و گسترشکنند  تولید تا بتوانندبقدر کافی سودآور باقی بگذارد 
دار شوند، اهداف  های سرمایهشرکت اعتصاباتی که منجر به ورشکستگیِ

را نیز با شکست  ـاستمرار وجود کارفرماها است شانشرط پیشکه ـکارگران 
و  ؛سالحی رفرمیستی است النفسه اعتصاب فیمواجه خواهد ساخت. سالح 

ابزاری  تبدیل به کل جامعه هگسترشش ب طریق سازمانش و از تواندیمفقط 
انقالبی از اعتصاب عمومی  شود. به این دلیل بود که سندیکالیسمِبانقالبی 

به همین دلیل  نیز داری حمایت کرد، و بمثابه اهرم سرنگونی جامعه سرمایه
و آنرا  کندمیرگری رفرمیستی با اعتصاب عمومی مخالفت است که جنبش کا

جهت حفاظت از  هشدکنترل سیاسیِسالح و  العادهفوقبمثابه سالحی 
موفق  احتماالً تنها اعتصاب عمومی سراسریِ 1سازد.اش ذخیره میموجودیت

کودتای دادن  بود که توسط خود حکومت آلمان برای شکستاعتصابی آن 
  فرا خوانده شد. 1920سال ارتجاعی در  *کاپ

                                                 

* Kapp Putsch نظامی از بریگادهای ارهارت  00012 ،0192مارس سال  31ای کاپ(: در )کودت
دمکراسی  وقت متشکل از سوسیال دولتو بالتیک تحت فرماندهی ژنرال لوتویتز برای سرنگونی 

رت( و ایجاد یک دیکتاتوری نظامی وارد برلین اِبِ -شایدرمان -و بورژوازی )حکومت نوسکه
و موسس حزب میهن( را بعنوان صدراعظم اعالم کردند. و ولفگانگ کاپ )ژورنالیست  ،شدند

و  دولتشمردند.  کودتاگران مخالف قرارداد صلح ورسای بودند و آنرا برای آلمان تحقیر می
)با نخست وزیری اِبرت( با  دولتو سپس به اشتوتگارت گریخت. خودِ  ،کابینه ابتدا به درسدن

ی کارگری فراخوان ها اتحادیهرهبران و  ،حزب سوسیالیست مستقل ،حزب سوسیال دمکرات
و کاپ حتی نتوانست یک فرمان  ،اعتصاب عمومی دادند. این اعتصاب تمام برلین را فلج کرد

مارس از  17روز طول کشید تا کاپ و لوتویتز در  پنجحکومتی صادر کند. اعتصاب عمومی 
 .یست استی شوون ارجاع به کودتای این دارودسته «کودتای کاپ»برلین گریختند. 
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 ای مجبور است که دیر یا زود، چه کارگران به خواسته یک اعتصاب توده

اینکه مبدل به جنگ داخلی و  مگر ؛هاشان برسند و چه نرسند، خاتمه یابد
ای که  رفت که شرایط بحرانی د. البته انتظار میشونبردی برای قدرت سیاسی 

شرایط از سوی  نسبت به آن و واکنشِ، آیدمیچنین اعتصاباتی بوجود  از
الینحلِ بین کار و سرمایه  تضاد گستردهاش، منجر به تشخیص  سرمایه و دولت

نسبت به ایده سوسیالیسم پذیراتر هرچه بیشتر ترتیب کارگران را  شود، و بدین
سازد. این پنداشتی غیرمنطقی نبود، اما با روند واقعی رویدادها نتوانست اثبات 

ای را نسبت به  آگاهی صیقل یافته ،ردید خودِ گیرودارِ اعتصابتشود. بی
 ؛آورد خود می به همراهاش  جامعه طبقاتی و سرشت استثماری کاملِیِ امعن

دهد. این وضعیت استثنائی با  بخودی خود واقعیت را تغییر نمیامر اما این 
. بدیا میمجدداً انحطاط  اش ضروریات عاجلزندگی روزمره و  گرائیِ روال

تفاوتی و اطاعت  ، بار دیگر مبدل به بیه بودآنچه که آگاهی طبقاتی برانگیخت
 .شود مینسبت چیزها آنچنان که هستند 

کند و نخواهد کرد نمیبورژوازی را کمتر از کارگران درگیر  ،مبارزه طبقاتی
شان در نظر گرفته شوند. آگاهی کاملاگر که کارگران صرفاً در ارتباط با تـ 

در مقابل تغییرات مهم در رفتارها و  واکنشلوژی بورژوائی حاکم برای ایدئو
. تحقیرِ نمودو وسیعاً تغییر خواهد  شده ، بازتنظیمگرهای طبقه کار آرمان

نگرانی ظاهری  جای خود را به، بورژوازی از سوی کارکن مردمی آشکارِ اولیه
« ندگی اجتماعیکیفیت ز»شان برای شان و قدردانی از خدمات نسبت به رفاه

مستقل طبقه  های اقدام ی بوسیلهپیش از آنکه  ،کوچکامتیازهای . دهدمی
و سازش با  . همکاریشوند میواگذار کارگر بر بورژوازی تحمیل شوند، 

رسیدن  برای نیزو  ،که برای تمام طبقات اجتماع گیردمیچنان انجام  دشمن
 یی تحمیلها رفرماز طریق رسد. بسودمند به نظر  ،همگون به روابط اجتماعیِ 
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جامعه  درونیِ در رابطه با امکان دگرگونیِ منتجه و انتظارات ،حاکم ی طبقهبر 
 شده است. داری سرمایهمبارزه طبقاتی تبدیل به روایت  دِ، خوداری سرمایه

خودِ جنبش کارگری بود. گسترش  عروجالبته  داریسرمایهترین رفرم مهم
قانونیت و حمایت از  ، وشود کل جمعیت بالغ شامل اینکهمداوم حق رای تا 

 جامعهتریدیونیونیسم، جنبش کارگری را در ساختار بازار و نهادهای سیاسی 
تا ـ ای از سیستم بود  جنبش بخش و قطعهاین بورژوائی ادغام کرد. اکنون 

 سیستم و تنها به علت اینکه .به هر قیمتی دوام داشت سیستمزمانی که این 
تخفیف دهد، به نظر  اصالحات از طریقاش را  تضادهای طبقاتیقادر بود تا 

مستلزم شرایط  اصالحاتکه دوام داشته باشد. از سوی دیگر، این  آمد می
به آنها ی باثبات اقتصادی و توسعه منظم بودند تا بتوان از طریق رشد سازمان

این  .بودند ی آن هبخش ادغام شد اصالحاتکه خودِ سازمانی ـ  دست یافت
 توجیه سیاست پیگیرِ  .امکان البته توسط تئوری مارکسی نفی شده بود

کرد که این تئوری کنار گذاشته شود. رفرمیستی بنابراین ایجاب می
مارکس  خود را بر خالف تاها در جنبش کارگری قادر بودند  رویزیونیست

در  .روندی ذاتی بسوی فروپاشی ندارد داری سرمایهمتقاعد سازند که اقتصاد 
مرزها و تئوری مارکسی پایبند ماندند، بر  که بر ئیحالی که آنها

 دند. اما در مقابل وضعیت بالواسطهنموهای عینی سیستم پافشاری محدودیت
که برتئوری مارکسی پایبند ماندند هیچ انتخابی جز  هم ئی، آنهاموجود ی

اقتصادی و سیاسی نداشتند. تفاوت آنها با  اصالحاتمبارزه برای 
های عینی  به علت محدودیت ،که بودشان  نظریه بر اساس اینها  یونیسترویز

های مختلف معانی متفاوتی خواهد داری، مبارزه برای رفرم در زمان سرمایه
ها و هم  هم در پارلمان این دیدگاه، پیشبرد مبارزه طبقاتیی زاویهداشت. از 
ای کارگری، بلکه هاز طریق احزاب سیاسی و اتحادیه فقطها، نه  در خیابان

یافته ممکن بود. پایگاهِ قانونیِ کسب شده درون  ن همچنین با کارگران سازما
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 ها در مبارزات دستمزدی مستقیم توده اقدامباید توسط  دمکراسی بورژوائی می

ها حمایت از این تالش بایدهای پارلمانی  شد، و فعالیت شان محکم می
های شکوفائی نداشت، قالبی در دورهی اناکرد. در حالی که این هیچ معنیم

داری طور  های بحرانی و بخصوص در موقعیت افول سرمایه در موقعیت
که  ییابد، به مجردسدی در خود می داری دیگری بود. از آنجا که سرمایه

بورژوازی دیگر قادر نباشد به توافقاتی با طبقه کارگر دست یابد، مبارزه برای 
 .گشتانقالبی خواهد  های هرفرم مبدل به مبارز

ان اقتصاددان نیستند، بلکه مردم دار سرمایهها( ءکه )با برخی استثنا گونههمان
ی کارگران نیست. های اقتصادی نیز مشغله، تئوریهستند *بیزینساهل 

 داری محکوم به فروپاشی هست یا نیست، از این مساله که آیا سرمایه مستقل
شان،  رای دفاع از استانداردهای زندگیکارگران باید چه برای بهبود و چه ب

مراقبت کنند. اگر به  عاجل خوددستمزدی از نیازهای  های هی مبارز بشیوه
نقداً پیرو  اند، بعلت این است که آنها داری متقاعد شده افول و سقوط سرمایه

« علمی بطور»سوسیالیستی هستند حتی اگر قادر نباشد که نظرشان را  مرام
سیستم غیراجتماعی مثل که یک مشکل است  شتاً، تصورثابت کنند. حقیق

انسان داری برای مدت زمانی بسیار طوالنی دوام بیاورد، البته مگر اینکه  سرمایه
اش ی تولید سرمایه و نسبت به فساد کاملبکلی نسبت به شرایط آشفته

 ای فقط نام دیگری است برای فردگرائیتفاوتید. اما چنین بیبمانتفاوت بی
ورژوائی، که صرفاً یک ایدئولوژی نیست، بلکه همچنین شرطِ روابط بازاری ب

 نِ حتی تحت افسو ،تفاوتی کارگرانبمثابه مناسبات اجتماعی است. اما بی
 با وجودی کهـ  دارد، آنها را از مبارزه طبقاتی معاف نمی مالکیتیفردگرائیِ

                                                 
* business شود.  بیزینس. در انگلیسی به هرگونه فعالیت اقتصادِی کاپیتالیستی بیزینس گفته می

 نیز هست. معنای امر و کاره بعالوه این واژه ب
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سرکوب خشن تمام  از طریق ،تنها بصورت یکسویه ،هائیدر زماناین مبارزه 
  .گیرد انجام می ،های مستقل کارگری کنش

 سرمایه تدریجی به دگرگونی تکامل کجا نه منجر در هیچ تاکنون رفرمیسم
ده، و نه منجر به انقالب و سوسیالیسم. خوشایندی شبه سیستم اجتماعی  داری

اجتماعی ممکن  اصالحاتیابی به برخی  رفرمیسم برای دست ،از سوی دیگر
های  اخیر مثال ی سیاسی نیاز داشته باشد. تاریخ دوره هایکه به انقالب است

دهد که برای سرنگونی سیاسی بدست می هایمتعددی در رابطه با انقالب
منفور ملت و بدون تأثیرگذاری بر مناسبات تولیدی خود را  ساختار حکومتیِ

 انقالبی از باال نیستند که فقط آنجا تاهای انقالبی، قیامین اند. اهانداخت نفساز 
نهادی  هایتغییرهدفشان که یک رژیم دیکتاتوری را با دیگری تعویض کنند، 

 شرطی پیشاینجا  سیاسی در های. انقالباستهای اقتصادی  و تلویحاً رفرم
 است برای هرگونه فعالیت رفرمیستی و نه پیامدی از این نوع فعالیت. این

طبقات کارگر آغاز شده و به انجام رسیده ، حتی اگر عمدتاً توسط هاانقالب
های  بلکه فعالیت ،سوسیالیستی به مفهومی مارکسی نیستند هایباشند، انقالب

 تر سیاسی. رفرمیستی هستند با ابزار مستقیم

 هایبزیر سئوال رود زیرا انقالب تواندنمیانقالبی  هایامکانِ تغییر
و ه تولیدی را تغییر داد اند که مناسبات اجتماعی ای وجود داشتهسیاسی
پیروزی  ،بورژوائی هایرا با دیگری تعویض کردند. انقالب ای طبقه ی سلطه

. هنوز یک انقالب نددنموی را تضمین دار سرمایهطبقه متوسط و شیوه تولید 
به تمام مناسبات طبقاتی در  بخشیدنپایان  جهتیعنی انقالبی  ـپرولتری 

 نپیوسته است، با وجودی که به تالشبوقوع  ـ فرآیند اجتماعی تولیدی
ی هاسیاستدرون و چه در خارج از چارچوب در این جهت چه  هائی در

اجتماعی جایگزینی  اصالحاتبورژوائی انجام گرفته است. نظر به اینکه 
ممکن است صرفاً در  انقالب اجتماعیبرای انقالب اجتماعی است، و 
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، کجا نیانجامد هیچبه صالً خالص زایل شود یا ا کاپیتالیستیِ اصالحات

چنین پیروز شود یا شکست بخورد. یا  تواند یم فقطانقالب پرولتری 
را زیگیرد، ب بر پایه هیچگونه سازش طبقاتی قرار تواندنمیی انقالب

کارکردش حذف تمام مناسبات طبقاتی اجتماعی است. بنابراین، تمام 
صف خواهد یافت، و هیچ ه پرولتاریا را علیه خود ب ی طبقهاز  غیر طبقاتِ

نخواهد پیدا اش  یش برای تحقق اهداف سوسیالیستیهاتالشمتحدی را در 
ی انقالب پرولتری است که مشکالت شگرف در  ین خصلت ویژههم. کرد

 .شود میمحسوب مسیرش 
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 (23-21، ص 1952)نیویورک،  «وحشت  در محل»در کتابش  Aneurin Bevanآنیورین بیوان  1
کارگری  یها با تهدید به اعتصاب سراسری از طرف اتحادیه ـ 1919که در سال  دهد میتوضیح 
باید از نتایج »نخست وزیر وقت دیوید لوید جورج به رهبران کارگری گفت که آنها  ـبریتانیا

بپاخیزد که از خود دولت مقتدرتر  کشورزیرا که اگر نیروئی در  ،آگاه باشند اقدامیکامل چنین 
باشد، یا اینکه عقب  هگیری کارکردهای دولت نیز آماد بدستبرای ، آنوقت آن نیرو باید شدبا

ما شکست »از آن لحظه به بعد، یکی از رهبران کارگری گفت . «بنشیند و اتوریته دولت را بپذیرد
اعتصاب عمومی » :دهد پس از این، بیوان ادامه می. «یما هدانستیم که شکست خورد خوردیم و می

مستقیم  اقدام . . . هیچگاه مفاهیم انقالبیِ 1926 سال واقعاً یک پسرفت بود. رهبران در 1926ل سا
 ی هاستفاد ندر چنین مقیاسی را نسنجیده بودند. مشتاق چنین کاری نیز نبودند . . . مهار ساخت

تی شان ح . . .کارگران و رهبران کامل از قدرت کارگران صنعتی چندان قدرت جبری دولت نبود
هنگامی  ،از قدرت دولت بود درنگ کردند. فرصت برای قدرت تر شان عظیم هنگامی که قدرت

رفتار سنتی مردم در قبال به آن خواسته  هنگامی که ، ووجود ندارد ی آنگیر بدست ی هکه خواست
کافی  ،دهد شان شکل می که به بخشی از میراث تاریخی کند خدمت میای  نهادهای سیاسی

باشد، اما در واقع، در این مورد بخصوص، این رفتار کارگران در ارتباط با اینطور  شاید «نیست.
 نارهبرشان و رهبرانشان بود که به این دهای خو شان نبود، بلکه پیروی از سازمان میراث تاریخی

اجازه داد تا فراخوان قطع اعتصاب عمومی بدهند، بدون وحشت از اینکه بعلت تصمیم ظاهراً 
های  ممکن است به شورش چنین فراخوانی ،زور با ها ت مبنی بر شکستن اعتصابکومحقطعی 

 انقالبی بیانجامد.

                                                    يادداشت ها                                                  



 

 
 نيانقالب لن

 

 

 
 

 

 

 

د، نیداندیش ی انقالب پرولتری می در جنبش سوسیالیستی آنهائی که از زاویه
ند. از دیدِ آنها انقالب از قرار دهنظر  مدمجبور بودند تمام این واقعیات را 

ش را در قدرت فزاینده سازمان نمادرشد تدریجیِ آگاهی طبقاتی پرولتاریا که 
یابد، حاصل  ماشین دولتی بورژوازی می« قانونیِ»طبقه کارگر و تصاحب نهائیِ 

که  خواهد بود داری سرمایه سیستم تخریبیِ-خودمحصول نخواهد شد، بلکه 
 دگرگونیِ از طریق  خود مشکالت جز حل انقالبیِ ای گزینهبرای طبقه کارگر 

محدود به طبقه  گزینهجا که این  . و از آنردساختار اجتماعی باقی نخواهد گذا
باید منجر به دیکتاتوری  دیگر، می شد، برخالف تمام منافع طبقاتیِ کارگر می

 .دش می دگرگونی تحقق آن شرطِ شپیپرولتاریا بمثابه 
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 بازتابیدیگر، تغییر ایدئولوژی طبقه کارگر که روی هم رفته  عبارتبه 
داری است. زایل  زوال و فروپاشی سرمایه  است از ایدئولوژی بورژوائی، نتیجه

ی غیرقابل  از طریق تجزیه ،شدن اعتماد به نفس و آگاهی طبقاتی بورژوائی
ی اش، سلطهش و به همراه آن قدرت سیاسیای اقتصادیکنترلِ پایه

، این اماخواهد شکست. در هم اش بر جمعیت کارکن را نیز ایدئولوژیک
ی سیاسی و اقتصادی مورد انتظار نبود؛  صرفاً منتظر ماندن برای فاجعه ی همسال

 از پرولتاریا یتدارک برای چنین پایانی از طریق سازمانِ آن بخششامل بلکه 
، بود می تر آگاهی انقالبی دارند. هرچه این سازمان بزرگ قبلاز که  شد می

شان ها واکنشهای شورشگر جهت کمک به  هایش به ذهن توده القاء ایده
ل نبود، انفعی انشانهتر. انتظار،  شونده آسان متالشی داریِ سرمایهنسبت به 

 ملیِ ابزارهای ایدئولوژیک و ع قانونی یا غیر قانونیِ بلکه حاکی از ساختنِ
 انقالب بود.

باید در شرایطِ  می را شرایط عینی برای انقالب پرولتری از این منظر،
که در آن بورژوازی قادر نخواهد  جست. شرایطیویرانگرِ بحرانِ اقتصادی 

 وضعیترا رها سازد تا بتواند از نتایج اجتماعی آن  یشموقع گریبان خوه بود ب
آمیز خواهند بود، ز نوع خشونتهای اجتماعی ا خیزشبکاهد. از آنجا که 

. بودمین پرولتاریا برای تخریب ماشین دولتی بورژوازی ضروری کردمسلح 
بود. اما از  منظوراین  برای الزمهای  سالحمساله، چگونگی بدست آوردن 

ی هاجنگبه احتمال خیلی زیاد منجر به  المللیبینآنجا که یک بحران شدید 
ای  شرایط بحران اقتصادی وجبها م ه این جنگشد، یا اینک امپریالیستی می

تصور بود قابل د، نمومقابله  «متعارف»های  شد با آن با شیوه شدند که نمی می
 سوییش را بها سالح احتماالً، است بپاخواسته و مسلح که که طبقه کارگری

 بورژوازی برگرداند. حتی جنگی کوتاه مدت این امکان را کامالً منتفی نمی
کافی انرژی نشان دهند که جنگ داخلی براه بقدر کارگران  نانچهچکرد که 
بخشی از نیروهای مسلح بورژوازی در کنار کارگران شورشی قرار  ،اندازند
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ای از تعمیق تضادهای تولید سرمایه بود،  گیرند. و چون امپریالیسم خود نشانه    
بزار با ا این تضادها های فراوان برای حلو از اینرو تالش ،هایشجنگ

توانست بمثابه شرایط بحرانی عظیم تلقی گردد. در هر حال، آنجا  می ،سیاسی
قرن بیستم در روسیه های  کمون پاریس و انقالب ـکه انقالب بوقوع پیوست 

ی خالص اقتصادی، که از جنگ و شکست و ها بحراننه از  ـو اروپای مرکزی
 همراه با آن نمو یافتند. فقر عمومیِ 

تر بدان  نیم پاسخ کارل کائوتسکی به آپتن سینکلر که پیشتوا در اینجا می
پس »داشت:  رجوع کردیم را بخاطر بیاوریم که امید نسبتاً مبهمی را ابراز می

بتوانیم توان کافی برای کسب  شایدحکومت  گیهازهم پاشیداز جنگ، بعد از 
در آن زمان کائوتسکی بعنوان مدافع رسمی  «.قدرت سیاسی بدست آوریم

ابزار انقالبی و دیکتاتوری  بامارکسی، هنوز از تسخیر قدرت  تدکسیِار
که از دیدِ کائوتسکی انقالب پرولتری بمثابه لیگفت. درحاپرولتاریا سخن می

اما انقالبی  ؛نبود جبریرویدادی  ،ی تشدید تضادهای طبقاتیِ موجودنتیجه
قیت آن آمد، حتی اگر موف می یبرخاسته از جنگ و شکست به نظرش قطع

در همان زمان،  ـ 2لنین یعنی کائوتسکی، شاگردِ وفادارترین  1زیر سئوال بود.
به همین ترتیب جنگ را با  ـاش در پشت 1905ی  ی انقالب روسیه و با تجربه

اشاره  1913ای به ماکسیم گورکی در سال  انقالب مرتبط ساخت. او در نامه
در  هامفیدی برای انقالبیک جنگ بین اتریش و روسیه چیز بسیار »کرد که 

 *جوزف-تمام اروپای شرقی خواهد بود، اما چندان محتمل نیست که فرانس
لنین  ،بزودی پس از آن 3«بدهند. تیمسربه ما چنین  [نیکوالی دوم]و نیکی 

و « داریی توسعه سرمایه آخرین مرحله»بمثابه « عصر امپریالیسم»با تعیین 
 بین، اولین جنگ جهانی را بمثابه انقالب «ی انقالب پرولتری آستانه»بعنوان 

                                                 
* Josef –Franz  مجارستان.-( امپراطور اتریش1830-1916جوزف )-فرانس 
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نه برای بازگرداندنِ صلح کاپیتالیستی، بلکه تبدیل  ،دید؛ و پیگیرانه المللی
 جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی فراخوان داد.

جوزف، نیکی، و تمام پادشاهان مقتدر -گرچه بنوعی با تأخیر، اما فرانس
جنگ را فراهم  «تمسر»دیگر  رودستانتمام فاروپا باالخره برای انقالبیون و 

ها و مالکیت حیات انسان از نظرجنگ  اما بعلت ویرانگریِ دند.کر
زیاد دوام نیاورد. ولی وقتی که آغاز شد، بورژوازی  «تمسر» اینان، دارسرمایه

بیاندیشد، یعنی پیروزی، خلع ید و آن توانست به پایانی جز نتایج مثبت نمی
بود، و  باید سودمند می بطور کل، جنگ میبیزینس انند . مها[ ]سرزمین الحاق

های کمتری در مقیاسی ی بیشتری را در تعداد دستبدین منظور سرمایه
های کشورکه جنگ حداقل در  انتظارد. به هر حال این نمو جهانی متمرکز می

اش  باید برای تحقق یافتن شکست خورده به انقالب مبدل خواهد شد نیز می
شده  بینی پیشتوسط لنین و دیگر انقالبیون  گونه که کرد. همان میمدتی صبر 

ی  ترین حلقه در زنجیرهضعیف»در روسیه رخ داد، زیرا  بتدابود، انقالب ا
بود. و این انقالب بدین سبب اتفاق نیفتاد که شرایط « امپریالیستی های قدرت
کارگران را آنها تا  زدسوی انقالبیون فراهم سا برداری از ای برای بهره عینی

از  مردمخستگی و بیزاریِ خودِ  ،انقالب علتِ بسمت خود جلب کنند، بلکه 
این ماشین بدان وابسته  ی بود کهو اقتصاد ،جنگ و فروپاشی ماشین جنگی

 .بود

 ،در همان سال شبر خالف پیامدِ اکتبر 1917 در سال وسیهر انقالب فوریه
رشته تضادهای  یک در پیم اینکه واقعاً رویدادی خودانگیخته بود، حتی برغ

ی طبقات اجتماع  به انجام رسید که همه تر ی وخیم سیاسی و اجتماعی فزاینده
های نظامی و وخامت شدید  شکست 4.و حکومت خودکامه را درگیر ساخت

ی ها شورش، ها ها، اعتصاب شرایط اقتصادی، منجر به بستن کارخانه
ای،  توده عظیم های با تظاهرات که، شد گرسنگان، و تمرد شورشی در ارتش
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نظامی  سازِهای سرنوشت درگیری با مقامات، و باالخره احساس برادریِ گروه    
ی سیاسی  یافته . البته نیروهای سازمانبه اوج خود رسید های شورشی با توده

را به درون  ند تا اهداف کامالً متمایزشاناشتتالش دو نیز در کار بودند، 
ریق کنند و به آنها جهتی سوسیالیستی بدهند، اما در آن تزناراضی های توده

زمان برای ایجاد چنین تغییری بیش از حد کوچک و غیر موثر بودند. برعکس، 
رهبری شدند، و خود را با نیروی اصلی  قیامبجای رهبری کردن قیام، توسط 

 آن تطبیق دادند.

که در یک  توانست انقالبی سوسیالیستی باشد، چیزیانقالب روسیه نمی
تمام ابزار تولید است.  اجتماعی شدنجمله، حاکی از لغو کارمزدی و 

ئی است که یاداری پیشرفته و وجودِ پرولتارسرمایه فرض چنین انقالبیپیش
. چنین شرایطی در روسیه وجود باشدقادر به تعیینِ فرآیندِ تولید اجتماعی 

رسید که  اما به نظر می. باشد ی پیشرفت در مراحل اولیهاینکه نداشت، مگر 
 در اروپای غربی وجود دارد که در نتیجه، آن بخشی از جهان بود که می

. انقالب در انجام گیردتوانست انقالب سوسیالیستیِ قابل تصوری درونش 
حکومت ساختن  ینهتوانست منجر به سرنگونی تزاریسم و نهادروسیه فقط می

انقالب سوسیالیستی در اروپای یک  ،د. از سوی دیگرشو بورژوائی یسلطهو 
گیری ی بورژوائی پیشروسیهیک غربی، به احتمال خیلی زیاد از ادامه حیاتِ 

اروپای  ونرعیتی روسیه در نظامکرد، درست به همان ترتیب که حفظ می
ی بین انقالب سوسیالیستیِ مورد انتظار در بورژوائی غیرممکن بود. رابطه

مارکس و انگلس را تهییج  پیش از این، ،هغرب و انقالبی محتمل در روسی
و از نظر زمانی  ،ای مبتنی بر حدس و گمانکرده بود. هر دو آنها به نتیجه

که اگر انقالب در روسیه به اروپای غربی سرایت ا بر این مبن ،مشروط رسیدند
داریِ روسیِ تمام عیار  منجر به شرایطی شود که از سرمایه بودد، ممکن رکمی

هنوز موجود،  د. در آن صورت، اشکال کمونیِ تولید کشاورزیِماینممانعت 
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جهت سوسیالیزه شدن اقتصاد روسیه  مفید ای ذخیره بود، ممکن *میریعنی 
نظرِ مثبت در مورد این احتمال ضعیف، بیشتر امتیاز  شند. با این همه، اظهاراب

ها نیروی ها( بود که در آن زمان تن های روسی )نارودنیک دادن به پوپولیست
بینی[  ]این پیشاینرو  از و باشد، تقادی راسخعاانقالبی روسیه بودند، تا اینکه 
 امکان یافت تا فراموش شود.

های کارگری در  گیری اتحادیه و شکل دمکراتیک سوسیالبا عروج جنبش 
ی دهقانی، برای  ها در مورد انقالبی مردمی بر پایه ی پوپولیست روسیه، ایده

ه . این البته بگشود انقالب توسط پرولتاریای صنعتی راه درک مارکسیستیِ
فرضِ انقالب رشد بیشتر سیستم تولید  ی تعویق انقالب بود، چرا که پیشامعن

 همچون، عموماً الوقوع قریبترتیب انقالب اجتماعیِ  داری بود. بدین سرمایه
و جنبش سوسیالیستی  از سویشد که باید بینی میانقالبی بورژوائی پیش

بود با  مطالباتی طرحپرولتاریای صنعتی حمایت شود. و بهترین حمایت، 
آنچه که بورژوازی لیبرال قادر به فرموله کردنش بود یا  ازتر سرشت رادیکال

فکرش را بکند. این انقالب را قرار بود کارگران رهبری حتی توانست  می
 بورژوائیِ به چیزی بیش از یک دمکراسی  که این انقالب کنند، حتی اگر

 در غرب حاکم بود.مثل آنچه شد، یعنی شرایطی کاپیتالیستی ختم نمی

بسیار تر است، زیرا بورژوازی لیبرال الً ضروریامرسید که ک این به نظر می

                                                 
* mir ه وجود داشتند. در این اشکال اشتراکیِ ها در روسی ای است که قرن های روستائی نام کمون 

های روستا بین دهقانان همان روستا  اولیه، زمین متعلق به تمام روستائیان بود، و هرازگاهی زمین
گیری،  ها، مقامات روستا را خود روستائیان انتخاب کرده و بر ماهی شد. در این کمون تقسیم می

ها  کس و انگلس در موارد متعددی این کمونشکار و کشاورزی بطور جمعی کنترل داشتند. مار
( 1881مارس  8به تاریخ  S.K. Padover)بعنوان مثال، نامه مارکس به  «تکیه گاهی»را بعنوان 

رات مارکس و انگلس ظای از ن . خالصهگرفتند میبرای سازماندهی نوین جامعه روسیه در نظر 
 تاریخ انقالب روسیهدر کتاب ا. اچ. کار، توان  روسیه را می میرشان در مورد و همچنین خوشبینی

 ترجمه نجف دریابندری، یافت. 445-457، صص. 2جلد 
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، این بورژوازی اظهار داشت که الکساندر هرتزن طورضعیف بود، و همان    
د، علیه اعتقادات دور نشون وی فقط برای اینکه مردم از»داد که  ترجیح می

کامالً مستقل از این مساله که آیا بورژوازی  5«.خودش روی طناب نیز راه برود
خشمِ کورِ  لیبرال قادر به برپائی یک انقالب بورژوائی بود یا نبود، از وحشتِ

های دهقانی که ممکن بود نه تنها رژیم خودکامه، بلکه بورژوازی را نیز  توده
که دستیابیِ تدریجی  رسید نبود. به نظرش می م انقالبانجانابود کند، مایل به 

 های اجتماعیِ  ، یعنی از طریق دگرگونیباشد به قدرت سیاسی بسیار بهتر
انجام  داری که تحت توجهات دولتی قوی تحمیل شده توسط گسترش سرمایه

خودِ  معتدل شده فراهم شده بود. مانند آنچه که با رژیم تزاریِ  ـ گیردمی
کرد تا  داد و وادارش می مایه به آهستگی سرشت رژیم را تغییر میانباشت سر

دهد. درحالی که واضح بود که بی مدرن وفق  خودش را با نیازهای جامعه
 یهمای بیهرچند  اصالحاتتغییرات در رژیم و  موجب 1905انقالب سال 

 این انقالبی که توسط طبقه کارگر صنعتیاما تزاریسم مانند تأسیس دوما شد، 
سرمایه را نیز باز کرد و تهدید -ی کاررابطه *بر پا شده بود، جعبه پاندورای

 انقالب ضد بورژوائی را آشکار ساخت.

 با، یداری در روسیه، از هر طریقها، گسترش سرمایه دمکرات برای سوسیال
بسوی سوسیالیسم  پیشرفتی حال در عین پرولتاریای صنعتی، بوجودآوردنِ
داری  ی سرمایه توسعه ،آنجا که در زمانِ تغییر قرن. و از شدمحسوب می
داری شدنِ کشاورزی و بود که هم سرمایه گرفتهسریعی  نسبتاً روسیه شتاب

شد  ، دیگر تصور نمیگرفترا در بر میگیریِ دهقانِ صاحب زمین  هم شکل
 از برداری دهقانی و حفظ و بهره آزادسازیِ مبنایمورد انتظار بر  بِ که انقال

                                                 
* Pandora's box ای  ی یونانی است. پاندورا زنی بود که از خدایان جعبه اشاره به افسانه

های جهان از  تمام بدبختی ،بعنوان جهیزیه گرفت. وقتی از روی کنجکاوی جعبه را باز کرد

  جعبه باقی ماند!کفِ جعبه بیرون آمد بجز امید که در  درون آن
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بر که  این بود، بلکه تصور باشد کمونیِ تولید کشاورزی ی باقیماندهلِ اشکا
سیاسی این روابط در  های بازتابداری و  بسط مناسبات بازاری سرمایه ایمبن

در به اینجا رسید که  ارتدکس . با این، مارکسیسمباشد دمکراسی بورژوائی
  .روی بیاورد یبه انقالب سوسیالیست ،یک انقالب بورژوائیِ موفقی  آستانه

 رواش را د میراث مارکسی قبالً سوسیالیسم غربی اما بخاطر اهداف عملی،
رویزیونیستی، بسطِ دمکراسی بورژوائی نه -بود. از نقطه نظر رفرمیستی ریخته

یِ تغییرات تکاملزدوده بود، و انقالب سوسیالیستی را  هتنها امکان، بلکه نیاز ب
 چنین انقالبی جایگزین بایدمیابط استثماری دار و روتدریجی در طبقه سرمایه

 یِ ماگدر جهان غرب مبدل به نابهن از پیش. اما اگر انقالب سوسیالیستی شد می
بود. و با  امعنبی هم اش در روسیهتاریخی شده بود، انتظارِ بوقوع پیوستن

ی دمکراتیزه شدنی با  ی اقتصاد روسیه، که وعده داری شدنِ پیوسته سرمایه
داد، احتماالً حتی  اش را می اما به هر حال ضروری در ساختار سیاسی اکراه

داشت.  میوجود ن اش غربی عنایم بهانقالب بورژوائی  یک جائی برای
رویزیونیسمِ مارکسیستی خود را با شرایط روسیه تطبیق داده بود: از سوئی در 

حاکی  صرفاًکه برایش این شرایط ـی بورژوازی لیبرال «مارکسیسم قانونی»
تمام مخلفات  با داری شدن روسیه و ادغامش در بازار جهانی همراه از سرمایه

و از  ؛های کارگری بوددمکراسی بورژوائی مانند احزاب سیاسی و اتحادیه
در انقالبِ  برایش کهـ تیکدمکرا سوسیالرفرمیستیِ  اعتقادِسوی دیگر، در 

 منجر شود که ابتدا پایهبه دولتی بورژوائی  توانست یمدر روسیه شرف وقوع 
د تا از طریق بکوشکه  سازدهای یک جنبش وسیع سوسیالیستی را فراهم 

ای داری را به جامعهبرای رفرم اجتماعی، سرمایه دار دوامای  مبارزه
 سوسیالیستی دگرگون کند.

انقالب یک در روسیه مستلزم  معنادارهای دیدگاه آخری، رفرم منظر از
. این شتشرایط، خصلتی بورژوائی دا به جبر بنا قالب،، و این انبودسیاسی 
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د که از گردی روسیه مطرح می دیدگاه توسط جناح چپ سوسیال دمکراسی    
شد. اما با این تفاوت که این جناح  نمایندگی می ها بلشویکتوسط  1903سال 

ی  ی بر طبقهبتنی یک حزب سیاسیِ م معتقد بود که این انقالب باید بوسیله
، زیرا خود بورژوازی لیبرال حتی مستقل از آیدهقانان فقیر بوجود کارگر و د

به  زدنراه و دست  ی توقف در آمادهصرفاً اش،  های عملی ی توانائی مساله
، انقالبی الوقوع قریبانقالبِ ]از این منظر[ ها با رژیم تزاری بود. برخی سازش

طبقه کارگر،  بود، یا احتماالً حتی یک انقالب خالصِ میدهقانی -کارگری
توانست به چیزی بیش از  حتی با وجودی که در چارچوب روسیه نمی

داری دست  سازی کامل نیروهای تولید سرمایهآزادآفرینش دولتی مدرن و 
 یابد.

ممکن است  احتماالًکه حتی چنین انقالبی  کرد یچپ استدالل مولی جناح 
لی شدنش خصلت المل موجب انقالب در اروپای غربی شود و از طریق بین

هم مارکس و انگلس  ذهنانقالب روسیه تغییر کند. باالخره، چنین امکانی به 
کارل  سویاز « مارکسی یارتدکس»خطور کرده بود، و به برکتِ دفاع از 

درک  اینای ایدئولوژیک داشت.  کائوتسکی و پیروانش، هنوز در غرب پایه
کاذب از سرشت سوسیالیسم  دریافتی برمبتنی بود  ترتیب بدین ،«ارتدکسی»از 

بر مبتنی بود اش را با واقعیت عوضی گرفته بود، و نیز  غربی که ایدئولوژی
قرن  غییری زمانیِ ت ای که خود این جنبش در دوره از دگرگونی عدم درک

فروریخت، و  1914 با جنگ سال هبا یک ضرب اتتجربه کرده بود. این توهم
اهمیت « مارکسی یارتدکس»ان به که حتی خود کائوتسکی چند نمودآشکار 

 معتمد فردِ »اش بود.  دهد، یعنی آنچه که او در انترناسیونال دوم سمبل نمی
و بخصوص برای وفادارترین  ،ها در کلبرای بلشویک« مارکسیسم انقالبی

 شد.« مرتد»شاگردش لنین، یک شبه کائوتسکی 
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به شرایط  یری روسی توجه بسیار بیشتها سوسیالیستپیش از این مکاشفه، 
المللی. درست  رژیم تزاریستی داشتند تا به وضعیت موجود سوسیالیسم بین

داری روسیه را از پیش پیشرفت سرمایه یداری غربکه سرمایه گونه همان
از نظر رسید که حداقل بنظر می ، وضعیت اخیر نیزه بودتصویر کرد
د. باشکرده  مقررروسیه را از پیش  در شرف وقوع انقالبِ ،ایدئولوژیک

، آنگونه که کائوتسکی بر خالف رفرمیسم ناب «مارکسی یارتدکس»
کرد، ایدئولوژی بلشویسم را در مقابل منشویسم، یا  ها تفسیر می رویزیونیست

که  حالی د. درنموفراهم آماده و  ،جناح رفرمیسم سوسیال دمکراسی روسیه
تضعیف  کومتحروسیه انتظاری بیش از مورد آرزوی  بِ منشویسم از انقال

ها پیشروی این انقالب را از طریق ی بورژوازی نداشت، بلشویکنشده
. رسید پرولتاریا می حکومتبه  در اوج خوددیدند که  شدنش می المللیبین

نبود، و همین ممکن است ابهامات نقش حزب بلشویک امری مسلم البته این 
که معترف به  یرحالرا در ارتباط با خصلت انقالب روسیه توضیح دهد. آنها د

بودند، در همان حال اصطالحات مربوط به یک  ی انقالبسرشت بورژوائ
 توانستند یکی باشند. اینها می گوئیگرفتند،  میانقالب سوسیالیستی را بکار 

علت سیستم حل ه ، که بندریشه در شرایط حاکم بر روسیه داشت ها این ابهام
اش به دولت خودکامه، یک انقالب کشاورزی و وابستگی ی شبه فئودالیِ  نشده

رسید. هر انقالبی باید  می منتفیبورژوائی راسخ، یا انقالبی پرولتری به نظر 
ی دهقانان بود ادر این مورد، این به معن ؛توده عظیم جمعیت را درگیر سازد

شان را تابع منافع بورژوازی یا خودکه منافع  داشتانتظار  شد اما نمیکه 
ند، جست باید در انقالب شرکت می کنند. این سه طبقه میپرولتاریای صنعتی 

 شد های متفاوت و اهداف مختلفی که بسختی می توانستند با ایده اما تنها می
شان برای آید، چنین کنند. در حالی که تالش مشترکهم زیر یک چتر گرد 

 پسا اوضاعتوانست در  ن به رژیم تزاری الزم بود، این تنها میبخشیدپایان 
ای شان منتهی شود. برمنافع خاص طبقاتی حولای مجدد ونقالبی به یک دعا
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باید چیره  طبقات، یک طبقه می هی تقسیم شده بجامعهانسجام حفظ     
 باید طبقهی تاریخی، بورژوازی می . منطقاً و با داوری توسط سابقهگشتمی

 د.ش ی حاکم می

سوابق »شد،  می المللی دیده ی بینبستراما به محض اینکه انقالب بر 
د. در حالی که دنسلطه دیگر متقاعد کننده نبو« منطقیِ»و حکومت « تاریخی

در کشوری  یکدیگر با]همزمان[ توانند  دو انقالب اجتماعیِ متفاوت نمی
المللی خاص بوقوع بپیوندند، اما ممکن است بطور همزمان در سطح بین

المللی را چنان  ر طبقاتی بینتوانند ساختا که می هائیبوقوع بپیوندند. انقالب
 گونه پرولتاریا بر کلِ فرآیند تولید شود، همان گی چیرهکه منجر به  تغییر دهند

ی ی همه جانبهی واحدهای ملیتی، مانع از سلطهکه گوناگونیِ مراحلِ توسعه
« قواعد»این احتمال، تغییردادنِ  منظرشود. از  داری نمی اقتصاد جهانیِ سرمایه

ی سیاسی  سلطه ی پایهریخی، و تالش در قراردادنِ انقالب روسیه بر ی تا سلطه
داد، بخصوص از آنجا که بورژوازی روسیه می اطبقه کارگر، تا حدودی معن

بود. مستقل از اینکه کدام طبقه، بورژوازی یا پرولتاریا،  ناتواناقلیتی  شخود
می « خنثی»باید  ، دهقانان به این یا آن شیوه میتصاحب کننددولت روسیه را 

 .شدند

تواند سازماندهی شود، زیرا بستگی به شرایطی دارد  انقالب اجتماعی نمی
انقالب اجتماعی بمثابه در انتظار  توانگریزد. فقط میکه از کنترل آگاهانه می

ی تشدیدِ قابل رویتِ تضادهای طبقاتیِ موجود در یک مناسبات تولید نتیجه
پیش سازماندهی شود رهبری  از دتوان می د. آنچه کهبواجتماعی مفروض، 

مقتضی برای هدفی خاص و جهت قطعی دادن به انقالبِ مورد انتظار است. 
اندیشد، خود را نه به  که در چارچوب انقالب میای  هر حزب سیاسی

یعنی تنها چیزی که  ،درداتدارکش، بلکه به سازماندهی رهبریش مشغول می
شرایط متغیر  از و ارزیابیِ مجددِ مداوم بررسی قابل سازماندهی است. این البته
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، بدین منظور که کنترلش بر انقالب مورد داردسیاسی و اقتصادی را در بر 
گیریِ  موثر سازد. تبلیغات و آژیتاسیون در خدمتِ شکل المقدورحتیانتظار را 
وقتی که این رهبری انقالب هستند، ولی  مشتاقگیرد که  هائی قرار می سازمان

انقالب موفق یک  بالتعویضِ شرطِ ، به خود بعنوان پیشها موجودندزمانسا
 نگرند. می

منافع  همگونیِکه فاقد هرگونه  شود انقالبی را رهبری کرد اما چگونه می
 تنوعدر روسیه بود با یعنی آن گونه که  ـاش است  نیروهای انقالبیبین در 

کلِ در وضعیت این ند. اجتماعی بود هائی که مخالف شرایط موجودِ سازمان
ی طبقاتی متفاوتش، درون کمپ انقالبی تکرار شده بود.  روسیه، با منافع ویژه

 ، رفرمیست6جناح چپ و راست سوسیال رولوسیونرها ـ هایشتمام سازمان
های گوناگونِ ایدئولوژیک  ها و انقالبیون سوسیال دمکراسی روسیه، و گروه

فرآیند انقالبی  مطلوبِروال و پیامدِ  دموردر  ـهای اصلی مابین این سازمان
شدند.  مانع از سیاست انقالبیِ واحدی می ساننظرات خود را داشتند، و بدین

 شد، یکی از سازمان باید بر خودِ انقالب مسلط می که یک طبقه می گونه همان
 ،ش مادیت بخشددی خو به برنامه خواستمیاگر  نیز، های انقالبیِ در رقابت

 کرد. تالش می سیادتای باید بر می

عنصر پیشرو  عنوانها پرولتاریای صنعتی را باز آنجا که لنین و بلشویک
که حزب پرولتاریا، یعنی حزب بلشویک،  گرفتندانقالب برگزیده بودند، نتیجه 

د، به این امید که سرشت کنتا قدرت سیاسی را انحصاری  بکوشدباید 
لنین مبنی بر اینکه طبقه  تصوراز پرولتری انقالب حفظ شود. کامالً مستقل 

، بوجود بیاوردراساً  شانقالبی را خود یآگاهی سیاس کهکارگر قادر نیست 
واقعیت این بود که موقعیتِ در اقلیت بودنِ این طبقه، همراه با وجود و 

از رشدِ دمکراتیکِ انقالبی با مانع هاشان، های طبقات دیگر و سازمانآرمان
دید، فقط  که لنین می گونه. آنشدکارگر و سوسیالیسم پیامدی به نفع طبقه 
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انقالب را حفظ کند، و  ی پرولتریِ توانست نیروی محرکهیک دیکتاتوری می    
ی سوسیالیستی را در پیوند با انقالبات سوسیالیستیِ های توسعهشرطپیش

ی غربی بیافریند. اما خودِ وجودِ رژیم  مورد انتظار در کشورهای پیشرفته
منافع سیاسی و اقتصادی که به  ترین متنوعیستی نشان داد که برغم وجود تزار

قدرت  حفظی ارتجاعی بودند، این یا آن طریق مخالف حکومت خودکامه
 شمانده و در حال فروپاشی قادر بود خود. اگر رژیمی عقبممکن بودسیاسی 

ک باید برای رژیم دیکتاتوری که بسوی یاین امر را در قدرت نگهدارد، 
ی اجتماعی و در هماهنگی با مسیر جهانی تکاملی شتاب  ی مترقیانه توسعه

عادت کرده »پذیرتر باشد. لنین زمانی گفت: روسیه  گیرد، حتی امکان می
د این نبلشویک نتوان 240,000را زمیندار بر آن حکومت کنند. چ 150,000که

 اای بدین معن به هر حال برقراری چنین دیکتاتوری 7«؟وظیفه را بعهده گیرند
ای داشته باشد که بسوی انقالب جهانی باز  بود که حداقل یک پا در دروازه

 شد. می

سوسیال دمکراسی در حزب منشویک -قبالً، پیش از انشعاب بلشویک
ی انقالب روسیه را از موضوعی کامالً  ، لنین مساله1903روسیه در سال 

اش تغییر داده بود.  یاش یعنی سازماندهی رهبر تئوریک بسمت مسائل عملی
 را همچونی سازمان اش با مسالهمشغله 8«چه باید کرد»او در کتابش  معهذا
ای بدون تئوری  هیچ جنبش انقالبی»زیرا از دید او  ،ای تئوریک ارائه دادمساله

این نبود که  وی از این نکته، منظور«. تواند وجود داشته باشد انقالبی نمی
تقسیمِ کارِ  بهند، بلکه دهبطور تعقلی انجام میرا هاشان ها فعالیت انسان

گونه که  ، همانداد ارجاع میاجتماعی بعنوان تقسیمی بین کار یدی و فکری 
نظر لنین، تئوری سوسیالیسم،  ازست. ا فرماداری حکم ی سرمایه در جامعه

 ای فرا های فلسفی، تاریخی و اقتصادی از تئوری» ی دیگرها تئوری تماممانند 
 9«.اند ی طبقات دارا پرورده شده که توسط نمایندگان تحصیل کردهاند  وئیدهر
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اش در جامعه، ممکن است که یک آگاهی  طبقه کارگر بنا به موقعیت فرودستی
تئوری انقالبی  تواندنمی را بطور خودانگیخته پرورش دهد، ولی ایهاتحادی

ری انقالبی محصولی از . تئوبپروراند منجر به تغییر جامعه شود بتواندکه  را
 نیز ی است از علم و فلسفه، ومحصولمناسبات تولید اجتماعی نیست، بلکه 

امتیازاتی  از از این مناسبات وکنند ها کار میآنهائی که در این حوزهنارضایتی 
 ه، وجدان، محذوریات اخالقی، تمایل ایدپسکه وابسته به این روابط است. 
 فراهمای را  ت که برای پرولتاریا آگاهی انقالبیآلیستی و دانش روشنفکران اس

روشنفکران  نارضایی. بدین ترتیب آنرا بپروراندکند که خودش قادر نیست می
شود که تمام  ای می داری موجب تئوری انقالبی ی سرمایه از واقعیاتِ جامعه

 عمل انقالبی بر آن استوار است.

ی حاکم  نه از شرایط ویژهعجیب تئوری مارکسی را  سازیلنین این وارونه
بر روسیه، یعنی آنچنان که اغلب تصور شده، بلکه از یک اصل عمومی بیرون 

سوسیالیسم سوی وی در رابطه با از  تحلیلکه از کاربرد این  گونههمانـکشید 
غربی آشکار است. در اینجا نیز، از دید لنین جنبش کارگری خود را به اشکال 

اش  طبقاتی محدود کرده بود، زیرا رهبران فکری ی خالصِ رفرمیستیِ مبارزه
« خیانت»های انقالبی  و ایده ی خودبا ترکِ مسیرِ مارکسیسم انقالبی به رفقا

 گونهشرطی الزم برای هر نکه روشنفکر انقالبی پیشآکرده بودند. علیرغم 
اش را از  تواند تمایالت انقالبی فعالیت انقالبی است، اما از قرار معلوم می

تئوری انقالبی بازایستد. برای اجتناب از  قراول بودنِ بدهد و از پیش دست
که  ساخته شودتا نوعی سازمان انقالبی  بودی، ضروری ئ«هاخیانت»چنین 

 منظررا بدهد. از  خود ی ورود به صفوف اجازه یونترین انقالب تنها به راسخ
وابسته به فعالیت  اش که کل حیات« ای حرفه یانقالب»این از طریق ایجاد  ،لنین

به بیان دیگر کسی مثل خودش که هیچ  ـشد  اش است ممکن می انقالبی
، و یگانه کارکردش تبلیغ بوداش قائل ن بین زندگی فردی و سازمانی تمایزی

در  ی بودنضرورت غیرقانونبه . این صحیح است که لنین بودانقالب 
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، و نه بمثابه منطقِ ضافمد، اما بعنوان دلیلی کرمی اشارهچارچوب روسیه نیز     
های طبقه  های انقالبیون با سازماناش. برای او سازماناساسیِ درک سازمانی

ای  ر بعلت سرشت حرفهیخاهای  کارگر یکی نیستند، بلکه ضرورتاً از سازمان
انقالب است، « پیشرو» مظهراند. کارآئی چنین سازمانی که  شان جدا شده بودن

است که از سوی تمام اعضایش تأئید شده،  ایهمنوط به رهبریِ تمرکزیافت
شود، یا بطور خالصه،  ترتیب دمکراسی درون حزبی با تمرکز ترکیب می بدین

یابد. آنچه که تمام اینها برایش  تجسم می« سانترالیسم دمکراتیک»در اصل 
ی واقعی تسخیر قدرت سیاسی  بسیار پیشتر از اینکه مساله ــ ندجمع شده بود

. حزب عمل کندتشکیل حزبی بود که بمثابه نوعی ماشین دولتی  ــظاهر شود
دولت موجود ساخته شود که  برابردر ازاء   مابهیک دولتِ  همچونقرار بود 

. از اینرو ساختن است موجود دولتبجای ی جانشینی در اولین فرصت آماده
چنین حزبی تدارکِ عملی برای کسب قدرت دولتی برای خودش بود. در 

 ئوری و عمل منطبق بر هم بودند. اینجا ت

انقالب روسیه یا هر انقالب دیگری، برداشتِ  مشهودِ بودنِ  دور ه دلیلب
در مفهوم کاملش از سوی جنبش سوسیال دمکراسی  دولتِ حزبیلنین از 

ی ای نسبتاً عجیب و غریب در مورد رابطه ایده عنوانبلکه تنها ب ؛فهمیده نشد
رهبری دمکراتیک و متمرکز  و طبقه، ، حزب وگیهبین سازمان و خودانگیخت

شد.  انحرافی از موضع حقیقتاً مارکسیستی اعالم می عنوانو عمدتاً ب ؛شد تلقی
که تمام  گونه سوسیال دمکراسی غربی خودش بشدت متمرکز بود، همان

داری متمرکز هستند. کاوشِ لنین برای تمرکزِ  ها در سیستم سرمایه سازمان
توانست درک شود، مگر اینکه استداللی باشد برای  تی میبازهم شدیدتر بسخ

 خودش می ی ه. هر کسی از روی تجربهفرن تک کنترل خودکامه و حکمرانی
تضادی در مفاهیم است، زیرا دستیابی به « سانترالیسم دمکراتیک»دانست که 

ی  مسلکی نیز بعهده تمرکز، جائی که قدرتِ میک توافق واقعی در تشکیالتی 
محال است. بخصوص اینکه چنین  عمالًیافته سپره شده،  ازمانرهبری س
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ساده و »توانِ کارگرِ منکرِ  چونمعنا بود  توافقی از زاویه دید خودِ لنین بی
ترتیب وی را از  و بدین بوداش  برای شکل دادن به اعتقادات انقالبی« معمولی

 ،کرد یپیش محکوم به پذیرش هر آنچه که رهبریِ تحصیل کرده پیشنهاد م
ده بود. از این گذشته، هزاران سازمانگرِ مزدبگیر و نیز کارمندان در احزاب نمو

انقالبیون »های کارگری تفاوت زیادی بین خود و  سوسیالیستی و اتحادیه
شان نیز بود،  ی امرار معاش دیدند. سازمان وسیله سازمان لنین نمی« ای حرفه

شان را تعیین کند.  بی یا ضد انقالبیکه رویکردِ انقال این بدان معنا نبود اما
 جناح راست تا چپ سوسیالیسم بین مخالفتِ ها در مواجهه با  لنین و بلشویک

اما با این وجود این  ؛شان پافشاری نکردند المللی، روی اصول تشکیالتی
اصول را در ساختن فراکسیون بلشویکی سوسیال دمکراسی روسیه دنبال 

همتای لنین را نیز در این سازمان تضمین  بیفرآیندی که موقعیت ـدند نمو
 . نمود

اند نیست، بلکه  ها بسادگی آنگونه که شکل گرفته ساختار هرمیِ سازمان
شان نیز هست. از نردبان تشکیالتی هر چه باالتر کسی صعود کند،  ابزار کنترل

 های پائین پلهاش توسط آنها که تواند اعمال کند، و جایگزینی نفوذ بیشتری می
شود. این امری اتوماتیک نیست، بلکه برای  تر می اند مشکل تری را اشغال کرده

 اش توسط آنهائی که به راس آن، یا نزدیک به راس آن دست یافته اینکه کنترل
با اینکه این است. ساخته شده اً در چنین سازمانی ، عمداند تضمین شود

، کل آن گواه و ؛ندک یر نیست، اما بخوبی عمل میذناپ سیستم کامالً خطا
که شامل  ی استهای مجزای متنوعداری و همچنین سازمانسرمایه
باشد. هنگامی که کنترل بر سازمان حاصل کارگری نیز می های جنبشسازمان

شود. در  شد، این سلطه ندرتاً، اگر نه هرگز، توسط فشار از پائین واگذار می
پایدارش جدا کند، مگر  هبریِرتواند سازمان را از  اغلب موارد، فقط مرگ می

اینکه سازمان نابود شود. طبق نظر لنین، این آنطوری است که باید باشد، زیرا 
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و آزموده   نوینرهبریِیک ، تعویض آن با باشد یصحیح یِاگر رهبری رهبر    
 نشده احمقانه خواهد بود. مشاهده کنید که او نوشت در آلمان چگونه:

رهبران سیاسی  «یک دوجین»این جمعیت وسیع میلیونی برای 
 چسبیده رهبران شان ارزش قائلند، چگونه بسختی به آن آزموده شده

اینچنین  ،اند. اعضاء احزاب دشمن در پارلمان اغلب با بانگ برآوردن
های  حقیقتاً که شما دمکرات»د: گیرن سخره میبه ها را  سوسیالیست

ف است؛ ای هستید! جنبش شما جنبش طبقه کارگر فقط در حر عالی
 دار بوده است، سال ی رهبری که همیشه میدان در واقع همان دسته

گذرد و باز همان ببل و لیبکنیشت سرکارند.  ها می های سال و دهه
 نمایندگان شما که قرار است از بین کارگران انتخاب شوند، دائمی

 .«شوند ای هستند که توسط امپراطور انتصاب می تر از مقامات رسمی

که برای برانگیختن  ،فریبانه های عوام این تالشبا ها  یاما آلمان
 مردمسروته در  و بیآلوده  و تحریک غرایزِ «رهبران»علیه  «جماعت»

ها  جنبش توسط سلب اعتماد توده کردن استواری و پایداریِ و تهی
با لبخند و  ،گیرد انجام می «های عاقل یک دوجین انسان»نسبت به 

ی  ها نقداً به اندازههای سیاسی آلمانی ایدهکنند.  تحقیر برخورد می
فی تجربه سیاسی دارند تا درک کنند ایافته، و به قدر ک کافی توسعه

از رهبران آزموده و با استعداد، که آموزش  «یک دوجین»که بدون 
اند و در هماهنگی ی طوالنی آموختها هاند، با تجرب ای دیده حرفه
ی مدرن قادر نخواهد بود در جامعهای  کنند، هیچ طبقهکار می یکامل
های )روسی( ما،  لکُ قطعی را پیش ببرد. . . . اما، عقلِ همبارزیک  که

دمکراسی بحرانی معطوف به فقدان  درست در هنگامی که سوسیال
یافته و باتجربه برای هدایت  تعداد کافی از رهبرانِ آزموده، تکامل

گذراند،  ند را از سر میا هائی که بطور خودانگیخته تهییج شده توده
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 ،خیزدآورد که وقتی جنبش از پائین برنمیها فریاد برمیبا ژرفای ابله
 10بدی است. امر

سازمان  ی همساللنین در مورد  ی هاحمقانترجیحاً اولیه و  تفکراتنشان دادن 
ارائه شده است، اگر برای این واقعیت نبود که « چه باید کرد»گونه که در  آن

 راهنمای و نداش تداوم یافت زندگی ولطتمام در برانگیختن وی در  اه ایدهاین 
بود. لنین از این  ، البته غیرمنصفانه مینددبوهای حزب بلشویک  فعالیت

و منجر به انشعاب  بنا نهادسازمان نوع لنینیستی را  ی سرچشمهموضوع، که 
به تحقق این درک را  ودمکراسی روسیه شد، هیچگاه نوسان نکرد،  در سوسیال

کامل سازمانی، در ساختار شدیداً متمرکز حزبش و دیکتاتوری این حزب بر 
طبقه کارگر تحت نام سوسیالیسم رساند. هر قدر هم که این افکار ممکن بود 

هائی که برایشان جنبش کارگری حاکی از خودپوئی به گوشِ سوسیالیست
گونه اصالتی  هیچ ، عجیب بیاید، اما در عین حال این افکاراست طبقه کارگر

داری کپی شده  ، زیرا صرفاً از روالِ رایجِ سیاسی در سیستم سرمایهاشتنددن
اش استفاده شود. آنچه لنین  از آنها برای براندازی که بود، و سعی شده بود

کرد، به نظرش رویکردی واقعی نسبت به نیازهای عملی انقالب پیشنهاد می
 تردیدتوانست توسط آنهائی مورد  ط میبودن این رویکرد فق موثر که آمد می

کردند ولی هیچ کاری برای موجب ی انقالب صحبت می قرار گیرد که درباره
 باید بوسیلهند. همانگونه که با ایدئولوژی بورژوائی میادد نمیانجام  شدنش

ی سیاسی سانترالیسمِ سلطهبا شد، ی ایدئولوژی سوسیالیستی مقابله می
گشت.  ه میبارزی متمرکزِ حزب انقالبی م اراده توسطد بای بورژوائی نیز می

ای ی انقالبی سرمایه، مبارزه -مناسبات کار ی عمومیِ طبق نظر لنین، در زمینه
ای بود بین ماشین دولتی توانست نتایج عملی ببار آورد، عمدتاً مبارزهکه می

عنوان بهم حزب ترتیب، این  موجود و حزبی که قصد انهدامش را دارد. بدین
بینی شده بود، و هم تضمینی برای اینکه  شرطی برای دولت نوینِ پیش پیش

شکل زایل نشود، بلکه به دیکتاتوری حزب بمثابه های بی شورش درانقالب 
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های این مبارزه  شرط دیکتاتوری پرولتاریا منتهی گردد. ابزار و شیوه پیش    
این اما اگر  ند؛ه بودی بورژوائی تعیین شدتوسط خودِ ساختارِ پیشینِ جامعه

ای واقعاً  حزبی واقعاً انقالبی و رهبری از سویبا تیزهوشی ها  ابزار و شیوه
مورد استفاده  ،کوشیدند بسازند می اه مانند آنچه که لنین و بلشویک ،انقالبی

 علیه آن جامعه برگردانده شود.  ندتوانست ، میندگرفت قرار می

 دوجوها شکاف عمیقی بلشویک یِالبته بین مقاصد و دستاوردهای واقع
بلشویکِ   8400تقریباً  1905. اگر بتوان به آمار اعتماد کرد، حدود سال داشت

به همین تعداد منشویک وجود داشت.  بسیار زیادو به احتمال  ،یافته سازمان
افزایش  18000 ها بهو منشویک 13000 ها به، تعداد اعضاء بلشویک1906در 

هر دو  1907سال  بتاً با اطمینان نتیجه گرفت که درتوان نس می» ـیافت 
ترتیب[ نباید به سوسیال  عضو داشتند. ]بدین 40,000حدود  فراکسیون در

اند و ترکیبی از  های ژنو جمع شده که در کافه جمعیدمکراسی روسی بمثابه 
آور است که  شگفت ،اما با این وجود 11«.نگریست “نخبگانِ عمدتاً در تبعید”

انقالبِ در شُرف « پیشرو»داد کوچکِ پراکنده در کلِ روسیه باید بمثابه این تع
داری شدن، و رادیکالیزه شدن، سرمایه . البته، با رشد صنعتیمطرح شوندوقوع 

، این هااین ی همهتوانست قابل انتظار باشد، اما با  شدن، رشد سریع اعضاء می
 شد.ود میی روسیه محد گیِ عمومی جامعه ماندهرشد توسط عقب

در رابطه با ترکیب اجتماعی سوسیال دمکراسی روسیه، حتی با وجود راس 
توانست یک جنبش طبقه کارگر تلقی  اش از عناصر طبقه متوسط، می سنگین

 خواند می« کارگران ساده و معمولی» اوی لنین چندان آنچه که شود. اما مشغله
ردن کارگران از مسیر بود که برای دور ک ی«های عاقلانسان»نبود، بلکه 

از  گذشتهشده بودند.  منظورشان به مسیر فعالیت انقالبی رفرمیستی و هدایت
که آنها را امری ، «ای انقالبیون حرفه»حزب به  ءتبدیلِ تمام اعضا نکاماعدم 

ساخت و به هر حال دالیل اقتصادی مانع ا میجدشان  از موقعیت کارگری
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نکه حولِ رهبری تراکم بوجود آت بیش از شد، خودِ اصلِ مرکزی این کار می
های انقالبی که از طریق  موقعیت عروجبیاورد، طرد کننده بود. لنین به 

اعتماد  د اطمینان داشت، اما به این ایده بینآی جامعه پدید می مندی تضادتوسعه
آورد.  میابژکتیو آمادگی سوبژکتیو را نیز برای تغییر انقالبی ببار بود که شرایط 

و نه الزامات  ابژکتیووی هم رفته، طبقه کارگر برای او بخشی از شرایط ر
 ]برای انقالب[ های به پاخاسته انقالب بود. هرقدرهم که توده سوبژکتیو

 شان میانسجام ایدئولوژیک عدم فقدان دانشِ مناسب و اما ضروری بودند،
یا به  شان،«ت تاریخیرسال»توانست بسادگی منجر شود به شکست در انجام 

از ایشان، که آگاهانه یا  تبعیتخیانت شدن از سوی نارهبران طبقه کارگر و 
 اند. ناآگاهانه خود را در خدمت بورژوازی قرار داده

باید رنگ نسبتاً  های تشکیالتی لنین میدر فاز پیشا انقالبیِ بلشویسم، درک
 می هنوز ،اش داشت، زیرا حزب برای دستیابی به هدف انقالبی مضحکی می

واقع عملکرد  در این حزب د. با وجودی کهرک میباید مسافت عظیمی را طی 
از همان ابتدای اما های سوسیالیست نداشت، دیگر سازماناز  یچندان متفاوت

انقالب را رهبری  نمود که عمالً  وجودش خود را بعنوان حزبی معرفی می
اش را وفقیتای داشت که م خواهد کرد، زیرا تنها جریانی بود که تئوری

های  امان علیه تمام سازمان کرد. این ادعا نقداً حاکی از نبردی بیتضمین می
 غیرمنتظرهتوان مشکالت بنابراین نمیدیگر و کنترل انحصاری انقالب بود. 

 ،طلبی حزب محسوب کردرا مسبب قدرت ای که در طی انقالب پدید آمدند
 بود.آغازش چرا که این اصل بلشویسم از روز 

در راس سلسله مراتب تشکیالتی تنها برای یک نفر جا هست. اما این 
ممکن است فقط یک معنای تزئینی داشته باشد و نیازی ندارد که حاکی از 

گیری باشد. حزب بلشویک از همان آغاز در تمایزی  تصمیم مرکزِ غائیِ قدرت
و های سوسیالیستیِ آن زمان، تحت کنترل کامل  چشمگیر با دیگر سازمان
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را به دیگران  خود نظرات ها اجرای عملیِ ی لنین بود. اکثر تئوریسین یکپارچه    
سپارند، اما در لنین کار تئوریک و عملی در شخص خودش ترکیب شده  می

قادر نبود هیچ  گوئینگریست، چنانکه  بود. او به هر دو با اشتیاقی یکسان می
الف عقیده البته در حزب دیگر محول کند. اخت افرادی از مسئولیت را به میزان

. راه حل دیگر شدمیو فصل ، اما همیشه با رضایت لنین حل وجود داشت
رسید که لنین قادر  توانست حزب را منشعب سازد، زیرا به نظر میفقط می

؛ مگر این اینکه این شده توسط دیگران اعتراف کند پی بردهنبود به اشتباهات 
او قادر به انتقاد از خود و  .اشتباهات توسط خودش کشف شده باشند

های دیگران نبود. اما با این  ی بود، اما قادر به پذیرش تصحیحفوربازگشت 
 ،وجود، آ. ن. پوترِسف

را  رایسکاشناخت، و همراه او  می 1894که لنین را  از سال 
کرد، ولی بعدها در طی انقالبات اول و  سازماندهی و ویرایش می

ت دیکتاتوری لنین به زندان افکنده دوم از وی بیزار گشت، و تح
 کافی منصف بود که نوشتار زیر را در باره لنین بنویسد قدر شد، به

: . . . 

هایش  توانست مانند این مرد، مردم را چنین با طرح هیچکس نمی”
 بارا آنها اش تحت تأثیر قرار دهد و  ، با قدرت ارادهنمایدمجذوب 

اولین برخورد بسیار شخصیت خودش مجذوب کند. فردی که در 
اش هیچ چیزی که  رسید، و در چهره ساده و زمخت به نظر می

نه پلخانف، نه مارتف، . “آفریند وجود نداشت جزابیت شخصی می
ستیالی کامل و نه هیچ کس دیگری آن نفوذِ افسونگرِ اسرارآمیز یا ا

کرد. فقط لنین بعنوان رهبری  که لنین متجلی می بر دیگران را نداشت
ای  شد، زیرا لنین پدیده چون و چرا دنبال می منازع بطور بیبال

 آهنین و انرژی ای همردی با اراد ـکمیاب بخصوص در روسیه بود 
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متعصبانه نسبت به جنبش  و ای راسخ، قادر به القاء ایمانی خشک
 12و آرمان، و برخورداری از ایمانی همسان در خودش.

ک جنبش نیستند. کاراکتر چنین مردانی، خوشبختانه همیشه در راس ی
ل سلط کامتود؛ این نکته نه تنها در نمتوان انکار  نمی را تهاجمیِ لنینـرقابتی
مستقل  ـکه  استهایش برجسته ر سازمان خودش، بلکه در تمام نوشتهوی ب

برخوردار  ]جدلی[ همیشه از سرشتی پلمیک ـاز اینکه موضوع چه باشد
شده بودند. او  تعبیهی یا واهمی انقالب که برای نابودی دشمنان واقع بودند،

 اش به اندازه برد، زیرا اعتماد به نفس به احتمال قوی از نوعی پارانویا رنج می
اش مفرط بود. اما راه نه این است و نه آن، زیرا  از رقبای سیاسی هراسشی 

بود بدون اینکه توسط رای  همو اعتقادهایش  مواضعکامالً ممکن است که با 
، سالم یا دیوانه «فرهمند»ه همان درجه وسواسی شد. دنیا مملو از مردم  آنها ب

جنبش اجتماعی را رهبری کنند و آنرا در شخص خود یک  مایلنداست که 
تواند یک رهبر عالی داشته باشد، که نمادین سازند. اما هر جنبشی تنها می

را در اختیار  الزمباید با چنگ و دندان به آن قله صعود کند و باید قابلیت 
های  هائی بکلی متفاوت از ویژگی هائی با خصلتداشته باشد. از اینرو انسان

ممکن است به طریق  ،لنین نیز، مانند تروتسکی یا استالین، هیتلر یا موسولینی
و نیز  مردمآنرا نگهدارند، و تحسین انبوه  ،اولی به قدرت عالی دست یابند

 .جلب نمایندرا  شان فرودستان

 مشتاقانه میرا  و انقیاد خودفرمانبرداری باشند که  همه باید مردمی البت
طرح شده توسط رهبری بیفتند. اما در « دنبال خطه ب»پذیرند، و حاضرند 

 یهای هماهنگ خواهد حزب حاکم شود، برای تضمین فعالیت حزبی که می
ت ممکن اسنیز  و انقیادشود، حتی فرمانبرداری  نظرکه منجر به هدف مورد 

انجام  بیزینس. باالخره این همان روشی است که تلقی شودبعنوان چیز خوبی 
وضعیتی و است،  استواربر اساسش  یگیرد، و اصلی است که قدرت دولت می
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نگرند.  بعنوان چیزی ناگزیر می ه آناند و ب گرفته خواست که اکثر مردم بدان     
شود، مبارزه  صار میمنجر به انح بیزینسیگونه که جهانِ رقابتِ  درست همان
باید از  گاهکه آن آورد انحصار سیاسی بوجود می یک ،سیاسی برای رهبریِ

ی حفاظت شود. به بیان دیگر، انحصار زائدطریق جلوگیری از هر اپوزیسیون 
ترتیب در حالی که مبارزه برای قدرت  سیاسی باید سازماندهی شود، و بدین

این آخری باید توسط پایان ی تک نفره شود، ممکن است منجر به سلطه
حفظ گردد. از این زاویه،  یجدیِ درون سازمان تبخشیدن به تمام مبارزا

 العاده سازمان لنینیستی موفقیتی کامل بود، زیرا قادر بود علیرغم تمرکز فوق
 د. از اینزش به توافق دست یای، در بین اعضایکتا ای هاراد ی رهطیاش تحت س

چاپلوسانه از لنین که هم صمیمانه احساس  ، توسط آداب و رسومیگذشته
گردید، موقعیت ای مقتضی پرورانده میشد و هم مخصوصاً بمثابه شیوهمی

آل شده بود. آنچه برای جنبش سوسیالیستی برای حفظ پیوند درونی ایده
« کیش شخصیت»ی ترور آیندهاز  حاکی ؛رسید، هنجار شدناهنجار به نظر می

که پس از  یلنینیست -های مارکسیستی تمام سازماناستالین بود، و از سو
 شد. پذیرفتهانقالب بلشویکی شکل گرفتند 

ی شخصی لنین را العادهسازمانِ نوع بلشویکی است که نقش خارقهمین 
. رهبری کندمیتشریح  1917در تعیین مشیِ بلشویکی پس از انقالب فوریه 

روی ئی بود که به دنبالهها شویکبلبالمنازع لنین البته نشانگر فلج سیاسیِ آن 
خو گرفته بودند، و با دیسیپلین حزبی وابسته به « پیرمرد»از پندهای گرانقدر 

توان داشت که بدون تصمیم لنین برای بچنگ آوردن آنها بودند. تردیدی نمی
دسترس است، و در این مورد محق بود،  کرد درقدرت سیاسی، که فکر می
داشت. رویدادهای اکتبر با وجودی که توسط کودتای اکتبر وجود نمی

رهبری  حسابباید به ، تروتسکی، حزب و هواداران فراوانش به اجرا درآمدند
گوید، موفقیت المثل میلنین گذارده شود. پس از آن، همانطور که ضرب

 آورد. موفقیت می
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خواستِ کسب قدرت با ابزار انقالبی ممکن است همیشه وجود داشته 
باید تا فراهم آمدن فرصتی تاریخی برای به اجرا درآمدنش منتظر باشد، اما 

یر اش نسبت به سِتابی کند البته بیبماند. آنچه که یک فرد را انقالبی می
اش برای تسریع آهنگ آن است. از اینرو اجتماعی و میل پیشرفتی آهسته

ی بیش از هایش در مورد تضادهای موجود اجتماعی را با ظرفیتبینیغالباً پیش
دهد. اگرچه لنین و همکارانش با  آنچه این تضادها در واقع دارند وقف می

ند، یعنی داشتی نتهای اتخاذ شده از سوی سوسیالیسم غربی مخالفسیاست
برداری از دمکراسی بورژوائی هائی که در آن زمان عبارت بود از بهرهسیاست

و ساختن یک جنبش  و بازار کار بمنظور پرورشِ آگاهی طبقاتی پرولتری
که نگریستند ها بمثابه کوششی می مستقل کارگری، اما آنها به این سیاست

دهد. لنین امکانات فعالیت طبقه کارگر را به هرز نمیاست و مشروط به زمان 
 که درست همان اذعان داشت، گرچه بطور مبهم، 1905سال پس از تجربه 

ئی در روسیه، و در پیوند با که کسب قدرت بر متن یک انقالب بورژوا گونه
چنین انقالبی ممکن بنظر  الغای خصلت بورژوائیِبرای انقالب در غرب، 

های سنتی سوسیالیسم غربی و تعویض دمکراسی رسد، کنارگذاری فعالیتمی
بورژوائی با دیکتاتوری سوسیالیستی که دمکراسی صوری را مبدل به 

دیدگاه، با استحکام بیشتر . این استکند، نیز ممکن دمکراسی واقعی می
نظری، با افرادی خارج از حزب بلشویک نیز مشترک بود، مانند آ. آی. 

 «.انقالب مداوم»شان در مورد درکو ل. تروتسکی و  *هلفاند)پارووس(

روسی در حوالی سال  دمکراسی سوسیال ،گونه که قبالً اشاره شد همان
تأثیر یک بیش از  بتواند ه کهبود کوچکتر از آنچ اییافته سازماننیروی  1905

 3 در آن زمان، در حدود های اجتماعی آن سال داشته باشد.جزئی بر قیام

                                                 
* A. I. Helphand (Parvus) ایسکرا همفکر و همکار تروتسکی بود که در ،هلفند زمانی دوست 

 .زد به اسم مولوتوف و بعد با نام مستعار پارووس قلم می ابتدا
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ج اموامیلیون از آنها در  2 میلیون کارگر صنعتی وجود داشت که بیش از    
در شرایط  و هسیاسی بخود گرفت خصلتیای شرکت کردند که بزودی اعتصابی

روسیه  -ست روسیه در جنگ ژاپنبا شک وبحرانی عمومی بوقوع پیوست 
هائی ، و نیز بخشمردمتر شد. با وجودی که انقالب اقشار غیرپرولتریِ وخیم

ترین ساز سرنوشت، ارتش، نیروی دریائی را درگیر نمود، اما اناز دهقان
عنصرش را در کارگران اعتصابی شهرهای بزرگ بخصوص سنت پترزبورگ 

که از طرف  انگیخته بودند، بدین معنخودا های اعتصاباینها و مسکو یافت. 
های کارگری فراخوانده نشده بودند، بلکه ی سیاسی یا اتحادیهها سازمان

به محل  کردن رویه بود که انتخابی جز گرفتعمدتاً توسط کارگرانی انجام 
شان  سازمانیهای شتال حورشان و مهاکنشپرشی برای کارشان بمثابه تخته

ی ها شوراها مستلزم نمایندگی از طریق  فعالیت نداشتند. هماهنگی محلیِ
برای فرموله کردن  انیا نمایندگان کارگر انشوراهای کارگرو شهری، 
ها و مذاکره با مقامات بود. از میان تمام شوراهائی که در طی سیاست

رویدادهای انقالبی شکل گرفته بودند، شورای سنت پترزبورگ که از اکتبر تا 
وارترین شورا بود. اولین تاریخ ، احتماالً نمونهآوردوام د 1905دسامبر سال 

که بود  ــیکی از اعضای رهبری شورا شخودــنگارش لئون تروتسکی 
 چنین ترسیم نمود: شوراها را

ی روند رویدادها بعنوان پاسخی به نیازی عینی، نیازی که زاده
 بود. با وجودی که هیچ سنتی نداشت سازمانی با اقتدار بود؛ در

توانست فوراً  ای نداشت میحالی که عمالً هیچ دستگاه سازمانی
های ی مردم را درگیر سازد؛ جریانی پراکندهصدها هزار توده

کرد؛ قادر به ابتکار و کنترل انقالبی درون پرولتاریا را متحد می
توانست از تر اینکه می و از همه مهمـ خویش بود  یخودانگیخته

 13ست و چهار ساعت بروید.زیرِ زمین در عرض بی
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شوراها رساترین و بدین ترتیب عموماً، از نظر سیاسی هشیارترین جمعیت 
های سوسیالیستی و را بخود جذب کردند، و حمایت سازمانکن کار

شوراهای شهری نمایندگان  14های کارگری تازه پا را کسب کردند.اتحادیه
با یک « پارلمان کارگران» که نوعی گرفتنددر بر میرا های گوناگون کارخانه

 توانستند در هر زمانی. نمایندگان مینددادکمیته اجرائی انتخابی را تشکل می
طرف بودند، و به های سوسیالیست بیشوند. شوراها نسبت به سازمان عزل

 مشاورنقش توانستند را که می خود ها اجازه دادند تا نمایندگاناین سازمان
های سنتی و ای ارسال دارند. تفاوت بین سازمانباشند، بدون حق ر داشته

که احزاب  یبندی شد: در حال ی تروتسکی چنین جمعشوراها در نوشته
شان دستیابی بودند، و هدف فوری پرولتاریا درميان یهائ سازمانسوسیالیست 

، و هدفش مبارزه برای سازمانِ پرولتاریا»ها بود، شورا از آغاز، به نفوذ بر توده
 15«.انقالبی بودقدرت 

« های مستقيم تودههای مبارزهارگان» 1905برای لنین، شوراهای سال 
. با فشار گرفتندسرچشمه می اعتصابيی های مبارزهارگان ازآنها »بودند. 

نه  علیه حکومت شدند... عمومي انقالبي مبارزه هایشرایط، بسرعت ارگان
ی اختراع شده از سوی کسی، هاکسی، یا تاکتیک سویتئوری، نه فراخوان از 

 غیرحزبی را به یِ اهای تودهنه تزِ حزبی، بلکه نیروی شرایط بود که این ارگان
های قیام  ها به ارگان تحقق بخشیدن به نیاز برای قیام و دگرگونی این ارگان

گرفت، در نظر می« جنینِ حکومت موقت»لنین شوراها را بمثابه  16«کشاند.
، و از «، قیام پیروز شده بودشد میمنتقل  ه آنهابگزیر نا بهاگر قدرت »زیرا 

های جنینیِ حکومت نوین  این ارگان یمطالعه»ر توجه به حوضرورت تغییر م
« شانموفقيتی شرایط کارشان و که تاریخ بوجود آورده است، و مطالعه

دمکراتیک تأکید  ی حزب سوسیالاما هنوز بر رهبری یکپارچه 17سخن گفت.
حکومتیِ پرولتاریا، و نه اینکه -نه یک ارگانِ خود»برای لنین شوراها کرد.  یم
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یابی به  حکومتی، بلکه یک سازمان مبارزاتی برای دست-اصالً ارگانی خود    
هیچگاه قصدش را »گفت با وجودی که حزب می او 18«.معین بودند یاهداف

حزب اما ، «ی غیر حزبی مانند شوراها انکار نکردها سازمانبرای استفاده از 
باید چنین  خودش بر طبقه کارگر و افزایش قدرت خودش برای تقویت نفوذ

 19کند.

برای شکستن  ،منحرف نشد، حتی هنگامی که هیچگاهلنین  ،از این موضع
بوجود  1917ی ی شوراها و حکومت موقت لیبرال که در فوریهقدرت دوگانه

 میلنین،  منظرها از را اعالم کرد. شورا« تمام قدرت به شوراها»، شعار آمد
 اینکهند تا حکومت موقت را نابود کنند، اما فقط برای شد میترغیب  باید

مجلس موسسانِ مورد  ی پایهبر اساس شوراها و نه بر  را، حکومت جدیدی
غیر کارکن را از شرکت مستقیم یا غیرمستقیم  مردم، امر . این، ایجاد کنندانتظار

تحقق را مت و از اینرو دیکتاتوری پرولتاریا داش می باز یهای دولتدر فعالیت
و نه هیچ حزب خاصی. در حالی  بود میشوراها  ابعنوین ت دولت. ساخت می

که لنین از شوراها خواستار حکومت شورائی بود، هنوز اما بطور همزمان، در 
یا بدون توافق شوراها.  ،کرد، با یت بلشویکی فکر ممچارچوب یک حکو

 3 شوراها در ویک در حکومت موقت، در اولین کنگرهتلی، وزیر منش تسره
کنونی حتی یک حزب وجود ندارد که  یروسیهکه در گفت ، 1917ژوئن 

گویم من می»دهید. لنین به تندی پاسخ داد: ببگوید قدرت را به دست ما 
صرف هم تواند از این کار صرف نظر کند، و حزب ما هست، هیچ حزبی نمی

  20«.دبگیرای کلِ قدرت را  است تا در هر لحظه. آماده کند نمینظر 

 فزاینده ی تجزیهمداوم بود. برغم  تالطمدر این زمان وضعیت هنوز در حال 
شد؛ اقتصاد با می چیدههای ضدانقالبی جنگ ادامه داشت؛ توطئه ،ی ارتش

 یپاشید؛ فراکسیون بلشویکی در شوراها هنوز اقلیتای از هم میسرعت فزاینده
بندی  تغییر دهد. از گروه شوضعیت را به نفع خود توانست مینبود که 
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به کدام سو خواهد  سیر تحوالتسیاسی موجود امکان نداشت بتوان گفت که 
که ـ. آیا ائتالف شوراها و حکومت موقت تا فراخوان مجلس موسسان بود
درازا خواهد کشید و منجر ه ب ـاحزاب خود را به آن متعهد کرده بودند ی ههم
شود؟ یا  بورژوائی و تکمیل انقالب بورژوائی می یگیری حکومتشکلبه 

به این  ،ترکیب شوراهاتغییری در یا  ،در وضعیت خارجی یاینکه، تغییر
؟ یا اینکه، حکومت شودمیبه جنگ داخلی نوینی  منجر ائتالف خاتمه داده و

شوراها را از طریق شکلی از  ،های وفادارِ ارتش موقت با کمک بخش
در شوراها  متعددِ فعال؟ احزاب خواهد نمودی خویش  ارادهمطیع اتوری دیکت

های  شان و نیز اصطحکاک های وسیعاً واگرای سیاسی و اقتصادی و برنامه
که هیچ چیز و همه چیز  ای ایجاد کرده بود آشفته وضعیتِ چنان دولتدرون 

یت در اکثربا کسب ها یا بلشویک ،رسید. تحت این شرایطبه نظر ممکن می
توانستند به  شوراها و سپس کوشش برای بیرون راندن حکومت موقت می

کردن توسط شورش مسلحانه با نیروهای محدود قدرت برسند، یا با ریسک
پذیر، خودشان، بدون اینکه بر حمایت شوراها حساب کنند. هر دو راه امکان

 و دهای ضدآماده شدن برای هر دو بود. این شامل برخور ،و بهترین راه حل
 آنها را ضروریبرخی اوقات لنین  لذا شد کهنقیضِ معینی در قبال شوراها می

مانعی در به اجرا درآوردن انقالب  عنوان، و در مواقع دیگر آنها را بدانست می
چنانکه از  ند،ردکمی ایفایافت. اما مستقل از اینکه شوراها چه نقشی دوم می

قدرت برای حزب بود که سیاست  ،دریافتتوان می راحتیبعدی ب وقایعتمام 
 نیزاش و  عمومی یفلسفه البته چیزی جز انطباق باکرد. این لنین را تعیین می

 .نبودبا درکش از حزب بمثابه عنصر تعیین کننده در انقالب سوسیالیستی 

سربازان به انقالب گرویده بودند، شوراهای  1917که در فوریه  از آنجا
 ارایدکه سربازان در آن ، بود وراهای کارگران و سربازاناولیه ترکیبی از ش

 شورای پتروگراد 1917مارس ماه در نیمه دوم  عظیم بودند. برای مثال، یاکثریت
روشنفکران  نفر از آنها سرباز بودند. نفوذ 2000نماینده داشت که  3000
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ن است بود، چنانکه از این واقعیت ممک 1905تر از بیشبسیار  1917انقالبی در     
ی اجرائی شورای پتروگراد فقط هفت نفر  عضو کمیته 42مشاهده نمود که از 

 ابتدا در شوراهاها و سوسیال رولوسیونرها در کارگر کارخانه بودند. منشویک
 شد. در نماینده می 3000نفر از  40غالب بودند. فراکسیون بلشویکی شامل

پیشرفت  بستر بودند. در ها اکثریت را کسب کرده اما، بلشویک 1917سپتامبر 
شرط شان بر و شان معطوف به انطباق بی قید قدرت فزاینده ،انقالبی آن زمان

 هاتودهمحدود این  مطالباتاز  گذشتههای شورشی بود. اهداف واقعیِ توده
ترشان پایان جنگ و  های وسیع بالواسطه، خواسته فالکتِمبنی بر رهائی از 

انقالبی  در عین حالداران بود. انقالب فوریه نهای زمی خلع ید و توزیع زمین
اش اش بود که موفقیتدهقانی یهبورژوائی، پرولتری و دهقانی بود، اما جنب

میلیون نفر در شهرها  24فقط روسیه  یمیلیون 174را تضمین کرد. از جمعیت 
را با پرولتاریای  نناک دهقانان بود که آناهولکردند، و فالکت یزندگی م

موتلف ساخت. با اینکه حکومت موقت آماده بود تا یکرشته  صنعتی
داران بزرگ  را برقرار کند، اما مایل نبود که خلع ید از زمین ارضی اصالحات

بدون پرداخت غرامت را بپذیرد، زیرا این نقض اصل مالکیت خصوصی بود 
ی بورژوازی بر آن استوار است. این حکومت مایل هم نبود که که سلطه
ای از سوی کشورهای موتلفه و ت صلح کند، زیرا هنوز به پیروزیدرخواس

ها اما از پایان فوری جنگ امیدوار بود. بلشویک یدر غنایم جنگ سهیم شدن
کردند. از آنجا که اکثریت سربازان از و تقسیم زمین بین دهقانان دفاع می

فاداری و دهقانان بودند، شوراهای سربازان، نه کمتر از شوراهای کارگران،
 تغییر دادند. ها احزاب بورژوائی و رفرمیستی به بلشویکشان را از 

ی مارکسیستی نبود که دهقانان را جذب کرد، بلکه برنامه یِارضی برنامه این
ها تحت کنترل دن تمام زمینشسوسیال رولوسیونرها بود که خواستار ملی 

 برابر داریِ زمینای مبنبصورت دمکراتیک سازمان یافته برروستائیِ های کمون
ای اتوپیائی بود. مارکسیسم از مارکسی چنین برنامه نقطه نظرشده بود. از 
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و کند. دهد حمایت میمی تولید انبوه که به کشاورزی فردی دهقانی خاتمه
و از آنجا که  ،کردبینی میداری پیشسرمایه وارثاز آنجا که سوسیالیسم را 

دهد، کشاورزیِ دهقانیِ کوچک خاتمه میبه داری از دیدش، خودِ سرمایه
داری حل شده، چنانکه درون سرمایه عمدتاً ی دهقانی انتظار داشت که مساله

ی لنین با . مخالفت اولیهایجاد نکندی بزرگی برای سوسیالیسم مساله
بود که تقسیم  اعتقادناردونیسم و وارثان سوسیال رولوسیونرش بر اساس این 

انان نه تنها به غایت غیرواقعی است، بلکه در تضاد با دهق ینمساوی زمین ب
 نیمههای زمین قطعه کردن ی تولید سوسیالیستی است. او نیز از قطعهشیوه

که  کاپیتالیستی کشاورزیِ اما تنها برای تسریعِ رشدِ ،کردفئودالی حمایت می
ساخت. به میبرقرار  یترمالکیت بر زمین را تحت شرایط پیشرفته تمرکز

داری بود. سرمایه بیشترای مربوط به آینده، یعنی پیشرفت هرحال، این مساله
فقط با پیوند با جنبش طبقه کارگر، با کمک به کارگران »گفت دهقانان لنین می

شان برای سیستم سوسیالیستی برای تبدیل زمین و نیز ابزار دیگر در مبارزه
توانند ، مییمالکیت اجتماع و غیره( به یکار آالتتولید )کارخانجات، ماشین

خود را از یوغ سرمایه رها سازند. کوشش برای حفظ دهقانان توسط حمایت 
ایجادِ  ،داریاز کشاورزیِ مقیاس کوچک و زمینداریِ کوچک از یورش سرمایه

  21«.فایده در پیشرفت اجتماعی خواهد بود.ای بیوقفه

س از انقالب فوریه شروع ، بزودی پی حزبیهامستقل از برنامهاما،  دهقانان
موقت به  دولتو تقسیم زمین به میلِ خود کردند. تا آن زمان، مصادره به 

های مبذول داشته بود. تنها در مقابل شورش اندکیی دهقانی توجه مساله
 های، فقط پیشنهادبا این وجودد. اما نموشروع به توجه جدی بدان  روستائی

بصورت  آن م زمین ارائه داد که تصویبو تقسی مصادرهمبهمی در ارتباط با 
ها و سوسیال قانون به مجلس موسسان آینده موکول شد. از آنجا که منشویک

رولوسیونرها اکنون در حکومت موقت نمایندگی داشتند، موضع مبهمِ این 
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ی زمین به قیمت از دست دادنِ حمایت فعال دهقانان در قبال مساله هاآخری    
 :اشاره کرد چنین لنین به این نکات ابعدهاز آنها تمام شد. 

دیم، زیرا انقالبمان را طی شای پیروز ما در روسیه با چنین راحتی
جنگ امپریالیستی تدارک دیدیم. . . . ده میلیون کارگر و دهقان در 
روسیه مسلح بودند، و شعار ما صلح فوری به هر قیمتی بود. ما 

ور انقالبی علیه های وسیع دهقانی بط، زیرا تودهدیمشپیروز 
داران به صف بودند. سوسیال رولوسیونرها. . . خواستار زمین
ی انقالبی های انقالبی بودند، . . . اما فاقد جرات عمل بشیوهروش

نکه اکثریت انکارناپذیِر آ. . . نه تنها بعلت  دیمشپیروز بودند. ما 
نیمی کارگران از ما حمایت کردند . . . بلکه همچنین بخاطر اینکه 

از ارتش، بالفاصله پس از تصرف قدرت از سوی ما، و نُه دهم 
 دیمشپیروز دهقانان در طی چند هفته به حمایت از ما پیوستند؛ ما 

ی دهقانیِ سوسیال رولوسیونرها را زیرا بجای برنامه خودمان، برنامه
   22برگزیدیم.

یت حما جلب که شد دولتی، برای لنین آشکارت قدر برای طی جستار در
حمایتی منفعل باشد.  صرفاً حمایت قانان مطلقاً حیاتی است، حتی اگر اینده

، شد برپارولوسیونرها  ی سوسیالمارکسیستی در تقابل با برنامه ارضیی برنامه
انقالب هنوز عاجل نبود. تحت شرایط روسیه  اما در زمانی که مسائل عملیِ

ی ت انتزاعی نسبت به مسالهواقعی بود. تمام مالحضا این برنامه کامالً غیر
 ی، هنگامی که دهقانان به راحتی به آنچه که دست یافتنی بود دستارض

ها از برنامه  بلشویک» چون . این بدان سبب نبود کهندشد امعن یافتند، بی
، بلکه بعلت این بود «نددشپیروز  ،دهقانیِ سوسیال رولوسیونرها سود جستند

دند که به هرحال در حالِ انجام بود. البته صحیح تأئید کررا که آنها صرفاً آنچه 
 دند، و بدیننمودهقانان را بخود جلب  «نیتحسن »است که آنها بدین طریق 
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تر شد. معرفیِ لنین از این  ترتیب کسب و حفظ قدرت سیاسی برایشان راحت
حرکتی از نظر زمانی  گوئیرساند که  آنرا چنان به نظر می ،عمل اما
ها ای است که به پیروزی بلشویک خشی از استراتژیِ عمومیطلبانه و بفرصت

به اپورتونیسم بمثابه سالحی در انقالب حقانیت طریق  بدینمنجر گشت، و 
ه بمثابه نقض اصول گرچتصرف زمین از سوی دهقانان،  موافقت بابخشید.  می

 پیشبردنیرنگی هوشمندانه برای کمک به  عنوانب معهذامارکسی شناخته شد، 
کردن  برغم محکوم ،هاشد. لنین و بلشویک تلقی« مارکسیستی»البِ انق

در رابطه با تمایل عمومی اما شان،  رقیبان سیاسی ی اپورتونیسمِ سرسختانه
با قربانی  ،موقتی ها و توافقاتِی انواع سازش شان برای دست زدن به همهخود
، بخود دستیابی به برتری بیشتر در دراز مدت جهتدن اصول خودشان نمو

 کردند. مباهات می

هایش  با وجودی که لنین دشمن سرسخت انقالب بورژوائی بود، سیاست
ها را  ی بین طبقات و ملت ؛ یعنی، او مبارزهنداما از نوع ذهنیت بورژوائی بود

 که جنبش یهای رهبران سیاسی و دولتمردان ها و تاکتیک وابسته به استراتژی
پیشی گرفتن و کلک زدن به  ،دید. مسالهکنند میمردم را تعیین می های

مهارت که بیشتر بر کاربرد رویدادها  ئیای بود که آنها یفان بود، مسابقهرح
بود، که نخل پیروزی را « هنر»شدند. سیاست و انقالب یک  ، برنده میداشتند

نه ـ د رکدر رقابت اعطا می انِحریفترین  مطلعترین و  به همه فن حریف
 ذهنیِ معمولی، بلکه علم، یا کند های انعطاف ناپذیری ت بادر مغایر ی«هنر»
. مطمئناً، هرم بهترین فرد به راس رقابت استعدادها برای آوردنِ ی بمثابه«هنر»

های گوناگونِ برخاسته از شرایط عینیِ اجتماعیِ  مسابقه باید تحت نقصان
ه این بود لشد، اما با این وجود، درون این شرایط، هنوز مسا برگزار می حاکم

چه کسی چه کسی را نابود خواهد »قدرت سیاسی کسب در مبارزه برای  که
های  رهبران بر تودهبرتری منظور لنین از برتریِ تئوری بر عمل یا «. ساخت
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 توانستند فقط میکه نسبت به شرایط فراتر از درکشان ـسواد  کمابیش بی    
 ین بود.هم ـکورکورانه واکنش نشان دهند

ساز اجتماعی  ای که برای فرآیندهای تاریخ های عینی  محدودیتبدون انکارِ
، لنین ندی اقتصادی ایجاد شده بودتوسط مناسبات طبقاتی و سطح توسعه

ها ساخته  ی انسان که علیرغم اینکه تاریخ بوسیله کندتوانست خود را متقاعد 
که با شود،  شود، اما در واقع فقط توسط تعداد اندکی از آنها ساخته می می

یکسان پنداری خودشان با منافع طبقاتی خاصی، مسیر رویدادها را از طریق 
. ولی دهندتغییر میدیگران  شان و قدرتشان در اغواسازیِهای استثنائیتوانائی

ساز افراد های تاریخ، حتی با وجودی که ممکن است بر توانائیهر بورژوائی
های بزرگ انسان حساب به های اجتماعی راتأکید کند و امتیاز پیشرفت

ی محال است. او این واقعیت داند که دلبخواهی بودنِ محض امر می بگذارد،
هایش چه ممکن گیرد که انسان بزرگ، مستقل از اینکه صالحیترا نادیده می

است باشند، فقط بخاطر اینکه تارکِ ساختار اجتماعیِ هرمی وجودش را 
های  شخصیت یمکن است گهگاهرقابت م هرچند کهطلبد چنین هست )می

 نقش انسان بزرگ فقط اتیی طبق استثنائی را به راس هرم بیاورد(. در جامعه
 یاجتماع بافت شتننگهدا باید برای درهمبلکه شود، اتوماتیک اجرا نمی بطور

های  تواند بدون این انسان ای نمی ی طبقاتی بر آن تأکید شود. هیچ جامعه
اما با  .را این تنها روی دیگر همان سکه استبزرگ وجود داشته باشد، زی

 اقتصادی-اجتماعی عمومیِ آن شرایط توسطهای بزرگ ، انسانگیویژههمان 
شان در  شوند. مداخله محدود میدر اهدافشان  شوند، میش ادای که نم
پذیر است محدود شده است. اما آنچه آنچه که تاریخاً امکان بارویدادها 

باشد  پذیراز نظر سياسي امکان شایداست، توسط آنچه که پذیر تاریخاً امکان
شود، بلکه با سطح واقعیِ نیروهای اجتماعیِ تولید و مناسبات تعیین نمی

 گردد. تولیدیِ در پیوند با آن معین می
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ی شوراهای . در اولین کنگرهبودها بلشویک ، مطلوبرویدادهای سیاسی
نماینده را  790درصد از  13ها ، بلشویک1917ژوئن  ماه سراسر روسیه در

نماینده  675درصد از  51، آنها 1917ی دوم در اکتبر  کردند؛ در کنگره کنترل می
یعنی در سپتامبر  ،ها بسیار زودترداشتند. اما با اینکه بلشویک اختیاررا در 
در شوراهای پتروگراد و مسکو اکثریت داشتند، لنین آماده بود تا حتی  1917

منتظر ماندن برای یک »قدرت را بگیرد. او نوشت  نیز ورتدر غیر اینص
ساده لوحی است. هیچ انقالبی هیچگاه  ،ها به نفع بلشویک “رسمی” اکثریت

با وجودِ اپوزیسیون در حزب خودش، او خواستار  23«.شودنمیآن  منتظر
ی سراسری شوراهای روسیه  دومین کنگره اجالسمسلحانه پیش از  شورش

، کسب حمایت از کنگره برای نابودی حکومت جام شدهعملِ انشد. یک 
-ی نظامی کرد. بدین منظور، شورای پتروگراد یک کمیتهتر میموقت را ساده

انقالبی تحت رهبری تروتسکی را سازمان داد که در بیست و پنجم اکتبر 
، لنین قادر بود تا مدعیِ پیروزی کودتادست به اقدام زد. در طی چند ساعتِ 

ی در همان روز تأئید کنگره سپسارگران و دهقانان شود، و انقالب ک
تر بود، زیرا سوسیال آسان کار د. ایننمایشوراهای سراسر روسیه را جلب 
کنگره را ترک  ،کودتااین  بهدر اعتراض  ،هارولوسیونرهای راست و منشویک

 .دشل یشکتاولین حکومت کارگران و دهقانان  ،بودند. در روز بعد از آن گفته

موقت را بی دولتثابت شد که تعیینِ وقت لنین برای قیام صحیح بود. 
را تقریباً بدون خونریزی تضمین وی شور دولتدفاع یافت و انتقال قدرت به 

انقالب بورژوائیِ تاکنونی را نیز به انقالب پرولتاریائی تغییر داد  ظاهراً کرد. 
گیخته از سوی طبقه حتی برغم اینکه این انتقال نه توسط خیزشی خودانـ

ی کارگرانِ یافتهگرانه سازمان توطئهبطور کارگر، بلکه توسط یک نیروی نظامیِ 
. با انجام شدها  بلشویک ی حامیِهای جدا شدهیبلشویکِ مسلح و ارتش

های واقعی کارگران منطبق  تردید با خواستهحزبی بود، اما بیامری وجودی که 
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موضع عمومی  تغییر اسی در شوراها وگشت، زیرا با تغییر وفاداری سی    
انقالب یک  ئیجمعیت کارگری بیان شد. لنین در واقع موفق به برپا

های انقالبی خودش را به درک ترتیب بدینکارگران شد،  برایپرولتاریائی 
، نه از نمود، هنگامی که او تدارک برای قیام را درخواست امااثبات رساند. 

اعمال قدرت دولتی توسط حزب از  ها، بلکهاعمال قدرت دولتی توسط شورا
ها دانست که با بلشویک بودن یا حامی بلشویکگفت. او مسلم میمیسخن 

حکومت نوین، حکومتی بلشویکی خواهد بود.  بودنِ اکثریت نمایندگان شورا،
و البته چنین بود، حتی با اینکه برخی سوسیال رولوسیونرهای چپ و 

 ا در حکومت جدید اشغال کردند.های چپ مناصبی ر سوسیالیست

 ها بسیار با احتیاط پیش رفتند، بر سرشت دمکراتیک در ابتدا اما، بلشویک
های مردم حتی اگر  پذیرشِ تصمیمات تودهدر قصدشان بر رژیم جدیدشان و 

 ورزیدند. آنها انتخابات مجلس موسسان را که با آنها موافق نباشند، اصرار می
ها را در اقلیت قرار  داد و بلشویک رولوسیونرها اکثریت بزرگی به سوسیال

 سوسیال رولوسیونرها، برغم موفقیت انتخاباتی امادرنگ باطل نکردند. داد، بی
ی بخصوص با توجه به مساله شان با دهقانان بود، سنتی شان که بخاطر همدلیِ

 بلشویک باادامه جنگ، حزب واحدی نبودند. سوسیال رولوسیونرهای چپ 
. هنگامی که انتخابات شانسازگار بودند تا جناح راست حزب خودتر بیشها 

ی نمایندگان دهقانان سراسر روسیه نیز  ، کنگرهجریان بود درمجلس موسسان 
د و نموسوسیال رولوسیونرها را منشعب  ،کنگرهاین حال برگزاری بود.  در

که ها شد. نتایج انتخابات روشن کرد با بلشویک یجناح چپ وارد ائتالف
ی سیاسی حزب بلشویک و نیز دستاوردهای انقالب مجلس موسسان سلطه

با رضایت سوسیال رولوسیونرهای  ،ها بلشویکدرنتیجه  .نمودرا نابود خواهد 
 های چپ، بسادگی این مجلس را منحل کردند. چپ و بعضی سوسیالیست
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، به صلح، زمین فتنیاخواستِ اکثریت اهالی کارگران و دهقانان برای دست
بلشویک یافت. حزب ی سیاسی را در برنامه دکامل خو بدیلِ ،نان و آزادی

های نوپای بورژوا دمکراتیک در رابطه با مجلس موسسان اهمیت آرمان
های وسیع از ها، بلکه همچنین برای توده اش را نه تنها برای بلشویک ظاهری

للی حکومت المدست داد. انقالبیون نه تنها در روسیه، بلکه در سطح بین
 دستاوردی با اهمیت تاریخی ستودند. حتی سوسیالیست عنوانشورائی را ب

برای »قدرت  تصرفها با  های شکاکی مانند لوکزامبورگ گفتند که بلشویک
های  سیاست مستقیمِی هبار هدف غائی سوسیالیسم را بمثابه برنام نخستین

 جلب حمایت اکثریت حل مشکلِ»آنها این کار را با  24«.اند عملی اعالم کرده
انجام دادند که منجر به اکثریت شد بجای  ای های انقالبی توسط تاکتیک« مردم

از دید  25دهد. پرورشاینکه منتظر بمانند تا این اکثریت یک تاکتیک انقالبی 
نظر بودند، حزب لنین با قرار دادن  دهای شهری م وی، حداقل تا آنجا که توده

 ها را دریافت. افع حقیقی این تودهتمام قدرت بدست شوراها، من

حزب بلشویک  لنین اما از زاویه دید خودش، قدرت شورا را با قدرت
حزب  توسطمساوی قرار داد. او تحقق حکومت شوراها را انحصار دولت 

کارگران و دولت  داری وسرمایه دولتدید. باالخره تنها انتخاب، بین  می
حکومت بورژوائی بود. ولی برای دهقانانِ قادر به پیشگیری از بازگشت 

کارگران و دهقانان  ،اشتیحکومو دستگاه  دولتی بلشویکی بر ی سلطهادامه
 انتخاب دادند. برای این ها برای شوراها ادامه میباید به انتخاب بلشویکمی

 ها و سوسیال رولوسیونرهامنشویک مانند. درست وجود نداشتهیچ تضمینی 
 می اموریافتند، دند و اکنون خود را در اقلیت میزمانی در اکثریت بو که

 عروجضروری بود که از  بنابراینها دوباره تغییر کند. توانست برای بلشویک
مجدد شوراها ممانعت شود که ممکن بود از بازگشت نهادهای بورژوائی 

شدند، کامالً مستعد سلب قدرت حمایت کنند. شوراها اگر بحال خود رها می
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شان رفرمیست های بورژوازی لیبرال و متحدین سوسیال ای وعدهبر یشاز خو    
سرکوب تمام  مستلزم، انقالب سرشت سوسیالیستی حفظ گاه،بودند. آن

. در مدت کوتاهی بودنیروهای ضدبلشویک درون و بیرون سیستم شورائی 
دیکتاتوری حزب بلشویک شد. شوراهای اخته شده برای  ،رژیم شورائی

 .فورمالیتهگرچه فقط بطور ـ حفظ شدند پوشاندن این واقعیت

 کامالً مستقل از شرکت تاکتیکی در انتخابات مجلس موسسان و مجیزگوئی
ش به ا قبالً، پس از بازگشت در مورد این نهاد بورژوائی، لنین یهای گهگاه

پیشنهادی به سازمانش، بحث کرده بود « تزهای آوریلِ»روسیه، در باصطالح 
مانند آنچه هرا  حکومتکه از دید وی نوعی از  ،هاوجود شورا ه دليلب که

، جمهوری پارلمانی ختسا د ممکن میبوجود آمده بوکه توسط کمون پاریس 
 در دستور روزکرد که سوسیالیسم  طبق این نظر، او فکر نمیبر ضروری نبود. 

ت توسط شورای نمایندگان محصوالگذار به کنترل تولید و توزیعِ »باشد، بلکه 
. آنچه که از همه کرد می یتافبرای حل نیازهای عاجل انقالب ک« کارگران

و قدرت سیاسی بود که از آن همه چیز دیگر  حکومتتر بود، سرشت مهم
، شامل «بدست شوراهاتمام قدرت ». فتیا در مسیر سوسیالیسم جریان می

 . از کارگران نه توقعی برای ادارهشد ابزار تولید، یا لغو کار مزدی نمی تصرف
رفت. اولین حکم انتظارِ نظارت بر واحدهای صنعتی می فقط بلکه ،کردن

 نرا بسط داد:ایکنترل کارگری 

به تولید، انبار، خرید و فروش مواد خام و کاالهای تمام شده، و 
 همچنین بر موسسات مالی. کارگران این کنترل را از طریق سازمان

گاه، شوراهای ارشد های کارخانه و کار شان مانند کمیته های منتخبه
کنند. کارکنان دفتری و پرسنل تکنیکی نیز باید در  و غیره اعمال می

های کنترل کارگری حق  ... ارگان ها نماینده داشته باشند. این کمیته
اند. صاحبان  دارند بر تولید نظارت کنند. رازهای بازرگانی ملغی شده
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ل گذشته برای سا دهای خو اید دفاتر و صورت حساب[ ببیزینس]
 26های کنترل کارگری نشان دهند. و سال جاری را به ارگان

ند، و این نیست سازگاربا یکدیگر داری و کنترل کارگری  اما، تولید سرمایه
ها امیدوار بودند تا با آن کمکِ سازماندهان تولید  موقتی، که بلشویک ی چاره

 جهت تصرف اشتیاق فراوانِ کارگران معهذاداری را حفظ کرده، و سرمایه
درازا بکشد. لنین یک ه توانست مدت زیادی بارضا کنند، نمی نیز صنایع را

 سال پس از آن توضیح داد:

ما فرمانِ سوسیالیسم را یک مرتبه در تمام صنایع صادر نکردیم، 
شود  گیرد و باالخره ایجاد میزیرا سوسیالیسم فقط زمانی شکل می
صاد را بگرداند. . . . به این که طبقه کارگر فرا گرفته باشد که اقت

کردیم، با آگاهی از اینکه اجرا دلیل است که ما کنترل کارگری را 
بند و متناقض است. اما اینکه کارگران خودشان این  آن اقدامی نیم

 ترین چیزها میترین و با ارزشکار را بعهده گرفته باشند را ما مهم
ی که ناگزیر بود در بود که از کنترل کارگر همین دلیلدانیم، به 

بند درآید، به صنایع کلیدی بصورت هرج و مرج، ناشیانه و نیم
  27مدیریت کارگری صنایع در مقیاس کشوری رسیدیم.

لغو هر دو را در پی داشت. مطمئناً، همان ،«مدیریت»به « کنترل»تغییر از 
گیری و استحکام گونه که اخته کردن شوراها زمان برد زیرا مستلزم شکل

ها  ها و کارگاه ستگاه دولت بلشویکی بود، نفوذ مستقیم کارگران بر کارخانهد
های کارخانه  هائی مثل انتقالِ حقِ کنترل از کمیتهنیز تنها بتدریج از طریق روش

های کارگری، و سپس تبدیل این آخری به دفاتر نمایندگی دولت،  به اتحادیه
توسط شوراهای کارخانه یا  از میان برداشته شد. در واقع، کنترل کارگران

ها بطور  پیش از فرمانِ حکومت وجود داشت. این کمیته *سخنگویان کارخانه

                                                 
* shop stewards 
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تنها شکل ممکنِ نمایندگی کارگری  عنوانخودانگیخته در طی انقالب فوریه ب    
ها البته های کارگری در طول جنگ پدید آمدند. اتحادیه انهدام اتحادیه بخاطر
یه و دژِ جناح منشویک آن بودند. آنها پس از دمکراسی روس سوسیال همتای

مخالفتی قوی در در برابر خود جان گرفتند، اما اکنون  تسرعبانقالب فوریه 
ها را زائد های کارخانه یافتند که تحت شرایط تغییر یافته اتحادیهکمیته

کردند، و خود را ها حمایت میشوراهای کارخانه از بلشویک کالًدانستند. می
های  دانستند، نه تنها برای مبارزه جهت خواسته سازمانی می ترِمناسب قالب

شده برای  کشفسیستم جدیداً  عنوانفوری و کنترل کارگری، بلکه همچنین ب
 مدیریت تولید در موسسات تولیدی و اقتصاد بطور کل. 

 برایای  های جدی با سرنگونی حکومت موقت، و حتی پیش از آن، تالش
ی متمرکز بعمل آمد، بمنظور اینکه هم  ارخانه در یک شبکهادغام شوراهای ک

وجود اقتصاد ملی و هم کنترل تقسیم نشده بر تولید و توزیع توسط خودِ 
بود. اما حتی  میی لغو کار مزدی امعنه تولیدکنندگان تأمین شود، که عمالً ب

یک گرایش، و با توجه به شرایط روسیه گرایشی نسبتاً ضعیف،  عنوانتنها ب
ود اقتصاد آسیب این پروژه از جانب رژیم بلشویکی با این بهانه که به بهب

درنگ غیرقانونی اعالم شد. دهد بیزل میرساند و بارآوری کار را تنمی
ط تصرف قدرت بلشویکی وهای کارخانه یکی از شرعلیرغم اینکه کمیته

 حاکمیت، با گردانیبه خودها ت این کمیتهداش بودند، اکنون چشم
انداخت.  بلشویکی در تضاد بود و آنرا به خطر می دولتی کتاتورمنشانهدی

نیز را های کارگری  بر اتحادیه خود دادن قدرت، کنترل کفها با از  منشویک
د. شوراهای کارخانه نبدست گرفت راها این کنترل و بلشویک دست دادنداز 

واقع، وادار به  ، درنمایندهای کارگری وادار شدند تا خود را تابع اتحادیه
ای برای اتحادیه کارگری جهت دفاع از تصمیمات تبدیل خویش به وسیله

 های کارگری با تمرکز بوروکراتیک کارخانجات شدند. اتحادیه این آخری در
توانستند  راحتیِ بیشتری میه های مستقل بودند و ب شان کمتر پذیرای فعالیت
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د. و همانگونه که در آن زمان یابنده ادغام شون بلشویکیِ تکوین حکومتدر 
مسیر عینی انقالب، انتقال به کنترل حکومتی و نظارت بر »بدان اشاره شد، 

  28«.کرد می اصنایع را اقتض

وارونه و کنترل بر کارگران و تولیدشان شد.  ،بدین طریق، کنترل کارگری
ست بیش توان نیاز اساسی، تولید بیشتر بود؛ و از آنجا که پند و اندرزِ خالی نمی

 حکومتاز آنچه که معمول بود کارگران را به استثمار بیشتر خود وادار کند، 
ی اقتصادی گسترش داد، و در تمام مدت تاکید  بلشویکی خود را به حوزه

ی  بوسیله آن ی کنترلامعنه کرد که کنترل اقتصاد توسط دولت در واقع ب می
هدایت تکنیکی و اعالم کند  نداشت که باز آن لنین را از ،پرولتاریا است. این

مدیران و  انحصاریباید حق  وسازمانیِ تولید مطلقاً ضروری است 
 گردانندگان منتصب از سوی دولت باشد، زیرا 

طلبد  را می یی مطلق و اکید وحدت ارادهریزی سوسیالیسم پی
ها هزار نفر از مردم را هدایت  که کارهای مشترک صدها، هزاران و ده

تواند تضمین شود؟ توسط  ی اکید می . . . چگونه وحدت اراده کند
ی یک نفر کنند. با وجود  شان را تابع اراده اینکه هزاران نفر اراده

آلِ آنهائی که در کار مشترک شرکت  طبقاتیِ ایده دیسیپلین و آگاهی
کنند، این تبعیت کامالً مانند رهبریِ مالیمِ رهبرِ یک ارکستر می

آل و آگاهی طبقاتی باشد، ممکن  گر فاقد دیسیپلینِ ایدهخواهد بود. ا
شود آنچه که است که شکلِ تند دیکتاتوری بگیرد. اما انجام می

ای واحد، برای  از ارادهبي چون و چرا انجام خواهد شد، تبعیت 
موفقیت فرآیندهائی که بر طبق طرح صنعت مقیاس بزرگ سازمان 

 29مطلقاً ضروری است. ،اند یافته

آگاهی ل کام فقدان بایداین گفته جدی گرفته شود، در روسیه می اگر
کنترل بر تولید و نیز بر زندگی اجتماعی  چون، ه باشدودحاکم ب طبقاتی
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ای گرفت که فراتر از هرآنچه بود که در  شکل دیکتاتوریچنان بطورکل،     
انی از سوی د، و هر میزانی از خودگره بودداری تجربه شد کشورهای سرمایه

 وز از بین برد.مرارگران را تا اک
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 ی كمون دهیا
 

 

 
 

 

 

 

عدم از  ناشیشکست کارگران در حفظ کنترل بر سرنوشت خویش عمدتاً 
د، اما همچنین ش میای سوسیالیستی  عمومی روسیه برای توسعه آمادگی مادیِ

 که نه شوراها و نه احزاب سوسیالیست نمی بودمعطوف به این واقعیت 
ی سوسیالیستی شوند. هیچ  دهی جامعه ونه دست بکار سازماندانستند چگ

بطور جدی به  نیزای وجود نداشت، و تئوری مارکسیستی  تاریخیی  پیشینه
رخدادهای  ،ی بازسازی سوسیالیستی جامعه نپرداخته بود. با این وجود مساله

اش، ماندگی عمومیانقالبی سابق، بخصوص در ارتباط با روسیه بعلت عقب
با پیروی از مارکس و انگلس،  ی،های روس مرتبط بودند. مارکسیست قدری
به کمون پاریس بمثابه انقالبی که از سوی طبقه کارگر تحت  بودند مایل
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ند. برای مثال تروتسکی کناشاره  گرفت،انجام  ینامساعد شرایط همسانِ
 نوشت:

 مانده با درجه این غیرمحتمل نیست که پرولتاریا در کشوری عقب
داری، زودتر ازکشوری وسیعًا تری از پیشرفت سرمایه ائینی پ

پیشرفته به برتری سیاسی دست یابد. از این قرار، پرولتاریا مدیریت 
در پاریسِ طبقه متوسطی، آگاهانه  1871 سال امور عمومی را در

بدست گرفت. صحیح است که حکومت پرولتاریا فقط دو ماه بدرازا 
تر مانند  که در مراکز بسیار پیشرفتهست آنکشید؛ اما، جالب توجه 

انگلستان و ایاالت متحده، پرولتاریا هیچگاه، حتی در طول یک روز 
          1در قدرت نبود.

کمون پاریس توجیهی برای طرز برخورد خودش در رابطه با در لنین نیز 
انقالب روسیه و دیکتاتوری شوروی یافت. با نقل قول از مارکس، استناد کرد 

سادگی ه تواند ب کمون پاریس اینست که دولت بورژوائی نمی بزرگرس که د
دولت یا  یک ، ودهش درهم کوبیدهتوسط پرولتاریا تصاحب شود بلکه باید 

نکه حکومتِ اکثریت آد که به محض آن گرددولت پرولتری جایگزین  شبهِ
گذارد. او  ی بورژوائی شد، رو به زوال می جایگزین حکومت اقلیت جامعه

، با مشت آهنینِ پرولتاریای مسلح مقاومت براندازیدداران را سرمایه»شت نو
، ماشین بوروکراتیک دولت مدرن را بشکنید متالشی کنیداستثمارگران را 

ترین تجهیزات تکنیکی و عاری می با عالیزمکانی رویتان پیش شما در گاهآنـ
  کارگرانِ که قادر است توسط خودِ [مکانیسمی] ؛خواهید داشت “انگل” از

کنند را استخدام می  خودشاندارانِن و حسابمدیراها، سینیکه تکن یمتحد
دستمزدی معادل دستمزد یک  “دولتی”ی مقامات همه دقیقاًآنها و  یهمهو به 

ای مشخص و  به حرکت درآید. در اینجا وظیفه ،دنپرداز کارگر معمولی می
ای  ، وظیفهاست وراً قابل اجراف ها تراستتمام  مورددر  کهعملی وجود دارد، 
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کند  استفاده می اربیو از تج ساختهکه کارگران را از استثمارگران آزاد 

ی ساختن دولت(، که کمون در عمل شروع به آشکار  )بخصوص در حوزه
 2«کردنش کرد.

ی نسبتاً عملکردتوسط کمون آشکار شد، چنانکه دولت پرولتری  عملکرد
« آگاهانه»ه تروتسکی ابراز داشت، چندان هم گونه ک نآمحدود بود، گرچه، 

پاریس، و  پروس، محاصره-ی جنگ فرانسهنشد، بلکه از شرایط ویژه آغاز
پاریس بطور خودانگیخته بیرون آمده بود. اما شرایط  مردمپرستیِ عظیم  میهن

هائی  که در آن غالب شدند، سالح ،گارد ملی درونکارگران  دغامهرچه بود، ا
در تالش خالفت خود علیه حکومت تازه تاسیس بورژوائی که برای ابراز م

در اختیارشان قرار داد. رنج عظیمی  بودبا متجاوزین پروسی  سازش جهت
شان را تقلیل  پرستانهیهنم تب و تابِپاریس متحمل شدند  ی که در محاصره

بورژوازی که حاضر بود نتایج شکست را  ازشان را  نفرت صرفاً  بلکهنداد، 
تشدید  ،ی خویش را از طریق خلع سالح کارگران حفظ کند د تا سلطهبپذیر

بورژوائی خود  دولتموقعیت رو به اعتالی انقالبی در پاریس،  برابرکرد. در 
خابات . انتشدگیری پایتخت آماده رد و برای بازپسرا در ورسای تاسیس ک

 ریتِ خواه اکث، به اپوزیسیون چپ جمهوری1871مارس ماه  26شهرداری در 
حکومت در گردید. کمون،  کمون پاریسو منجر به اعالم  ،چهار به یک داد

 .سهیم شدبر شهر با کمیته مرکزیِ گارد ملی که مسئول دفاع ازآن بود، 

عصر سیاسی »گرِ یک بعنوانِ گشایش شعلیرغم اینکه انقالب کمون به خود
یتاریسم، حکومتی و آخوندی، میلی کهنهپایان جهان » گر، و نشان«نوین

اش است، ملت و بدبختی گیانحصارگری، امتیازاتی که پرولتاریا صاحب برده
 عقاید که کموناردها تنوع، فشار شرایط و نیز نگریست می 3«هایش و مصیبت

گسترده یا منسجم شد. با  سوسیالیستیِ ی برنامهکرد، مانع از یک آشفته میرا 
 را به نفع گارد ملی منحلارتش  :که وجود داشتهائی  این وجود، فرمان
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حدِ مساوی با حقوق کارگران محدود تا  را حقوق کارکنان حکومتی ند،کرد
های تحمیلی به کارگران از  ، جریمهنمودندتملکِ کلیسا خلع ید از ، ساختند

اما هنوز یک دگرگونیِ  ها، و غیره. این اقدامدندکر لغو را طرف کارفرماها
رفتند. از این گذشته، هنوز کارگران در شورای  رادیکال اجتماعی را نشانه نمی

طبقه  ازنفر  21عضو این شورا، تنها  90اجرائی کمون در اقلیت بودند. از
، کارمندان کوچک،کارهای مردمان طبقه متوسط، مانند کاسب ،بقیه وکارگر، 
تعداد بسیار بودند. تنها  انو روشنفکرگان، نقاشان  نویسند نگاران، روزنامه

بین  ،بودند. اکثریت نال اولسیوفدار انترناطر کمون از اعضاء رهبری معدودی
شد که  ها تقسیم می ها، و ژاکوبینی ها، بالنکیست انواع مختلف پرودونیست

های سیاسی و حفظ صاحبان مالکیت کوچک در  آزادی مشتاقعمدتاً 
کمون برای تفسیرهای مختلف از سوی  بنابراینای غیرمتمرکز بودند. جامعه

 آن باز بود. کننده درمنافع گوناگونِ عمل

د این نتوان، بویژه در پرتو موضعِ خودِ مارکس، نمیاما های کمونتمام ضعف
حکومتی  ؛د که کمون اساساً حکومتی ضد بورژوائی بودنواقعیت را محو ساز

و  گذاردندرا به اجرا  دولتیبرخی از کارگران عمالً کارکردهای در آن که 
 در، ذاتیتِ واقعی همینداشتند.  بر جامعه را ابرازتسلط ای شان بر تمایل

های دیگرش سنگینی کرد، جنبه تمام ارزیابی مارکس از کمون بسیار بیشتر از
 و بر خالف درک خودش از سوسیالیسم شد.

ای  یالیستیسوسخصوصیت از سوی انترناسیونال برپا نشده بود و هیج کمون 
خود و انترناسیونال را  ،دمارکس با این وجواینکه  در مفهوم مارکسی نداشت.

 فرصتی کوششی  اش بمثابه از سوی رقیبان سیاسی همانند ساخت، آنبا 
نیازی به  4جهت ضمیمه ساختن شکوهِ کمون به مارکسیسم دیده شد.طلبانه 

های  همانندسازیِ آرمان با های مارکس در رابطه انگیزه کشیدنِبزیر سوال 
که کمون پاریس را . همان خشم و هیجانی ون نیستهای کم خودش با آرمان
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در کارگران و نیز بورژوازی آزاد ساخت، نشانگر اینست که تقسیم طبقاتی 

تمایزات مادیِ درونِ هر  بر های ایدئولوژیک و حتیبر تفاوت تواندجامعه می
ی خاصی  د. این مهم نبود که کمون از چه برنامهغلبه نمایمجزائی ی  طبقه

اینکه این برنامه سرشتی سانترالیستی داشت یا فدرالیستی، ـکرد حمایت می
بلکه فقط این ـ ید از بورژوازی بود یا اینکه بالفعل یا فقط بالقوه نشانگر خلع

هائی از طبقه کارگر فوراً خود را از یوغ  واقعیت اهمیت داشت که بخش
حکومتی ی رها ساختند، سالح در اختیار خویش گرفتند و نهادهای ئبورژوا

ف ی بورژوازی به این اولین تالش ضعی دند. در پاسخ ددمنشانهنمورا اشغال 
تمام  پاریسی، نه تنها در پاریس بلکه در برای خودگردانی از سوی کارگران

شمن د ناپذیریآشتیخوئی و  درنده ،ی کارگرانِ با آگاهی طبقاتیجهان همه
مام موضوعات تئوریک و طبقاتی را تشخیص دادند. آنها کامالً مستقل از ت

کرد، بطور غریزی یا سیاسی که در غیر این صورت طبقه کارگر را منقسم می
ین دلیل مارکس کمون را همآگاهانه از کارگران فرانسوی حمایت کردند. به 

ای که باالخره  شکل سیاسی»ی  و بمثابه« حکومتی اساساً کارگری»بعنوان 
د، نمو، توصیف «شودنائل می کشف شد و تحت آن رهائی اقتصادی کارگر

تواند با  ی سیاسی تولید کننده نمیسلطه»که او استدالل کرد،  گونه نآزیرا 
قرار کمون بنابراین اش همزیستی داشته باشد.  ابدی ساختنِ بردگی اجتماعی

ای که بر آنها  های اقتصادیختن شالودهکن سابمثابه اهرمی برای ریشهبود 
   5«د.نقاتی استوارند عمل کی طب طبقات و لذا سلطه

دولت بورژوائی و کسب قدرت سیاسی فقط با این فرض قابل  ویران کردن
. گیردسرمایه نیز مورد استفاده قرار -روابط کار الغایدرک بود که به قصد 

رسید داری دولت کارگری داشت. بنظر میی سرمایهتوان در جامعهنمی
هایش مجبورش ماند، خودِ ضرورتکه اگر کمون زنده می بودمارکس معتقد 

تعدد تفسیرهائی »های فراوانش را از تن بدرکند. او نوشت:  کرد تا نقصانمی
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به نفع خود  کثرت منافعی که این تفسیرها راشان کمون بود، و  که موضوع
 پذیریانبساطد که کمون شکل سیاسی کامالً نده شان مین ندساخت می تشریح

سقوط  6«کال قبلیِ حکومت اکیداً سرکوبگر بودند.که تمام اشیبود، در حال
آن و جهتی  پذیریانبساطاز حدسیات بیشتر در رابطه با کیفیت مانع کمون 

های ]نظری[  د. مارکس اما نیازی به تاکید بر تفاوتشکه خواهد گرفت، 
توانستند  هائی از آن تاکید کرد که می خودش با کمون ندید، در عوض بر جنبه

 بکار آیند. ی پرولتاریا آینده در مبارزات

ی فدرالیسم و سانترالیسم بسادگی طفره رفت،  منظور، مارکس از مساله بدین
هاشان  ها که ایدهها را از پرودونیستکه از جمله مسائلی بود که مارکسیست

ای  را بعنوان وسیلهآتونومی آن. او کمون و کرد بر کمون غالب بود، جدا می
یدکنندگان توصیف تول تحقق خودگردانی رژوائی وبو حکومتبرای شکستن 

 د. نوشت که کمون پاریس:نمو

ی الگوئی برای تمام مراکز بزرگ صنعتی فرانسه باشد. قرار بود بمثابه
که رژیم کمونی در پاریس و مراکز جانبی برپا شد، حکومت همین

 خودمدیریتی جای خود را بهباید  ها نیز می متمرکز کهنه در استان
. در یک طرح کلی از سازمان ملی که کمون داد دکنندگان میتولی

باید شود که کمون میروشنی گفته میه اش را نداشت، ب وقتِ توسعه
شد، و در  ی کشوری می ترین قصبه شکل سیاسی حتی کوچک

ه ی خدمت ب باید یک میلیشیای ملی با دوره مناطق روستائی می
های کمون قرار بودید. گردارتش دائمی می غایت کوتاه جایگزینِ

ها امور مشترکشان را توسط مجمعی از ی ناحیهشهریِ همه
ند، و مجدداً این مجمعِ کننمایندگان شهرهای مرکزی اداره 

باید نمایندگانی به مجلس نمایندگیِ ملی در  نمایندگانِ نواحی می
باید قابل ای در هر زمانی می داشتند، هر نماینده پاریس ارسال می
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 وظایفاش باشد.  های منتخبین به دستورالعمل وده و مقیدبعزل 

بسیار معدود ولی مهمی که هنوز برای حکومت مرکزی باقی 
ماند، آنچنان که عمداً به غلط گفته شده، قرار نبود موقوف شوند، می

 اکیداً مسئول لذا نمایندگان، یباید توسط نهادهای همگانبلکه می
حدت ملت قرار نبود شکسته شود، گرفت. و انجام می ]بطور جمعی[

یافت، و با بلکه بر عکس، قرار بود توسط مجلس کمون سازمان می
نابودی قدرت دولت که مدعی تجسمِ آن وحدت، مستقل و برتر از 

چیزی جز انگلی ناهنجار برایش  [خودِ ملت بود، که ]این قدرت
        7یافت. نبود، تحقق می

که در ذهن  آتونومهای  راسیون ملیِ کمونتئوریکِ فد نقل مارکس صرفاً با
پذیر پرورده شده بود، این گمان را ایجاد کرد که کالً با این طرح و انجام

گیری سخن  کار مارکس اما در مخالفت با این نتیجه لِبودنش موافق است. کُ
ای که نقداً توسط گاه قادر نبود بازگشت اشکال سیاسیاو هیچ چراکه گوید، می

 ضروری دید که بگوید:بنابراین کند.  تصوراند را  تر ملغی گشتهشرفتهاشکال پی

است که با  انهای کامالً نوین تاریخی چن عموماً سرنوشت آفریده
ی حیات اجتماعی، که  تر، و حتی اشکال منسوخ شدههمتای قدیمی

های معینی داشته باشند، اشتباه گرفته با آنها ممکن است شباهت
دولت مدرن را در هم  این کمون نوین که قدرتشوند. از اینرو، 

های قرون وسطائی که پیشتر وجود  کمون زیِشکند، با بازسا می
ی خودِ همان دولت گشت، اشتباه گرفته شد.  داشت و سپس شالوده

اشتباه گرفته شد با کوششی جهت تجزیه به فدراسیونی  نهاد کمونی
 یو و ژیروندینگونه که رویای مونتسکهای کوچک، هماناز دولت
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های بزرگ اگر در اصل با نیروی سیاسی  بود، که وحدت ملت *ها
مندی برای تولید اجتماعی شده  آمد، اکنون ضریب قدرت بوجود می

آمیزی از  بود. آنتاگونیسم کمون علیه قدرت دولتی با شکلِ مبالغه
      8العاده اشتباه گرفته شده است. تمرکز فوق ی باستانی علیه مبارزه

نظر مارکس خصلت فدرالیِ نهادِ کمونی در تقابل با یک سازمان از  ،پس
هائی متفاوت شیوها تمرکزگرائی را ب الزاماتاجتماعیِ متمرکز نبود، بلکه صرفاً 

هائی که روشیعنی با  ؛بخشیدداری تحقق میهای دولت سرمایه از شیوه
که لنین بعداً ونه گ . بطور خالصه، همانبودتی تولیدکنندگان مدیریخود تضمنم

 ی کمون اتحاد داوطلبانه یهامکان تمرکز داوطلبان»مارکس مد نظر ، بیان نمود
های پرولتری در فرآیند نابودی  ی کمون داوطلبانه ادغامها در یک ملت، و 

 .بود 9«بورژوازی و ماشین دولتی بورژوائیی  سلطه

س در مورد این رسد حقیقت قضیه این باشد که مارک به هر حال، به نظر می
اش در  موضوع کوشش نکرد که نظراتش را بسیار دقیق فرموله کند. خطابیه

ی فراوانی در یادبود شکست کمون نوشته شده  مورد جنگ داخلی که با عجله
 درسی از، و راه حلی برای مسائل انقالب پرولتری و شکل عنوانبود، واقعاً ب

بخصوص اینکه مارکس قبل، ای سوسیالیستی طراحی نشده بود؛  گیری جامعه
در طی، و پس از کمون، اعتقادی به امکانِ موفقیت آن نداشت، که این خود 

د. ده سال نک اش می سائل مطروحه در خطابیهم به تنهائی واقعیتی را متوجه
تنها، تحت شرایط بسیار ویژه، با  یقیام شهر» عنوانبعد از کمون، او آنرا ب

د. برغم نموتوصیف  10«توانست باشد و نه میجمعیتی که نه سوسیالیستی بود 
در هم نومیدانه بودن مبارزه، نشان دادن ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا برای 

اما کمون را چنان  امر شکستن قدرت دولت بورژوائی، هنوز آموزنده بود. این

                                                 
* Girondins انسه که در حزب ژیروندیست متشکل روی انقالب کبیر فر اعضاء جناح میانه

 ها متالشی و اکثر رهبرانشان اعدام شدند.با کودتای  ژاکوبین 1793 بودند. در سال
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مدلی برای ساختن دولت کمونیستی. این به  [یعنی]د، بو یدعمنکرد که لنین 

 ت کمونیستی نیست که پرولتاریا باید بسازد بلکه جامعههیچ وجه دول
دولتی دیگر نیست، چه  ساختن کمونیستی است. هدف واقعی پرولتاریا

 دیکتاتوری، بلکه جامعه و چهچه دمکراتیک باشد  ؛فدرالی باشد، چه متمرکز
 طبقه و الغای دولت است. ای بی

تاریخ خودش  از سازیکمتر از بورژوازی مستعد اسطوره یجنبش کارگر
یابند و  متفاوت از آنچه که واقعاً بودند تظاهر می ،نیست. رویدادهای تاریخی

مردم است تا نیازشان عاطفی  به قدرتِ پذیرشِ شان بیشتر معطوف توصیف
 از عینی بودن مانع دیگری، ی مبارزه هرمثل  ،برای دقت. مبارزه طبقاتی

ازی نبودند، حتی اگر با انبوهی س. مارکس و انگلس نیز مافوق اسطورهشودمی
از سفسطه پوشانده شده باشند. هنگامی که لنین انقالب روسیه را بعنوان 

داد،  ای ارجاع می پنداشت، به کمون اسطوره کمون پاریس می ی گیرندهپیشی
ی لنین بود، نه  زیاد مورد عالقه آنقدرو نه به کاراکتر واقعی کمون. کمون که 

بود، بلکه به دلیل آنچه بود که مارکس  آن واقعاً حاکی ازبخاطر آنچه که کمون 
و انگلس در موردش گفته بودند. او به نمایندگی از جناحی از جنبش 

 رای یستایدئولوژی مارکس در بیانِ، توجیح موضع خودش یمارکسیست
اش تحت  که در فنالند مخفی شده بود، جزوه . درحالیانستد ضرورت می

 را در رابطه با موضوعی نوشت که از چندین سال پیش دولت و انقالبعنوان 
اکنون اما پس از انقالب فوریه به نظرش  .ده بودنمودر موردش تعمق  تر

 اهمیت تئوریک، بلکه اهمیت عملی نیز دارد. صرفاًرسید که دیگر نه می

مردی  لنین برغم احترام فراوانش برای تئوری، پیش از هر چیز، سیاست
که هیچ عملی بدون تئوری  یدرحال]برای او[ بود. ( گرا عمل) پراگماتیست

های فراوانِ  ای از بین تئوری توانست وجود داشته باشد، تنها آن تئورینمی
یعنی ـداشت  میی خودش خوانائی  دیگر قابل پذیرش بود که با پراتیک ویژه
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ای، و  بهانه عنوانبـکسب قدرت سیاسی تحت شرایطی معین. در عین حال 
حتی یک  ؛اتوریته باشد اساسباید بر  پذیرش یک تئوری می ـیایتنیز حم

های بی چون و  خدا آنجا نشسته است. برای لنین، اتوریته ه لطفامپراطور ب
 راکه هر دوچ ،مارکس و انگلس بودند. از این زاویه، او خوش اقبال بود ،چرا
ها در طی فوت کرده و قادر به پاسخگوئی نبودند، و نیز بعلت اینکه آن آنها

ده، و نموابراز نظر  حیاتشان در مورد تعداد فراوانی از رویدادهای تاریخی
پیشنهاداتی که ــ برای پرداختن به آن رویدادها پیشنهاد کرده بودند معیارهائی

پذیرش  بنابراینمنطبق بر ادراک مشروط به زمان خودشان از آن رویدادها بود. 
دهد تا  به مارکسیستِ وفادار امکان می ،مارکسیسم گرایانه()جزم دگماتیستی

 یی وسیعبرای اعتقادات خودش صرفاً با گزینش این یا آن بیان از مجموعه
گذاران برای موضوعاتی حمایت  از اظهارات بنیان ـآمیزاغلب اشتباه گرچهـ

ی خود را ابیابد که بعلت تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی مدتها است که معن
، اما به کالبد اصلی دارد نوشتارعظیمی با اینکه لنین حجم اند.  از دست داده

نه  ــدکترین مارکسی چیزی نیفزود، و قصدی برای افزودنش نیز نداشت 
برای چنین کاری، بلکه به دلیل اینکه برای او، مارکس  وی بعلت فقدان توانائی

چه الزم بود برای درک آن( هر1914و انگلس )و حتی کائوتسکی تا سال 
 .ه بودندگفت را داری و انقالب پرولتری گفته شودخ، سرمایهتاری

با وجودی که واقعاً چیز مثبتی از کمون پاریس نیست که آموخته شود مگر 
داری تواند از دولت سرمایهواضح است: یعنی اینکه پرولتاریا نمیکه آنچه 

ارکس در استفاده کند، بلکه باید آنرا نابود سازد، آنچه لنین را به اظهارات م
ی سیاسی تولیدکنندگان با  سلطه»د، این گفته بود که نمومورد کمون جذب 

ی سیاسی،  ؛ یعنی اینکه، این سلطه«شان سازگار نیستابدی ساختن بندگی
ای سوسیالیستی منجر خواهد شد. برای  باشد، به جامعه قابل حفظ کردناگر 

یافت که از انقالب  ی سیاسی البته در دولتی نوین تجسم می لنین، این سلطه
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کرد.  عمل می رآیندِ سوسیالیزه کردنف ابزاری  ه، و سپس بمثابهبیرون آمد

و کامالً در تضاد  ـشوق انقالبی خودش  ازبا از خود بیخود شدن او  احتماالً
 با دکترین خودش که ظرفیت مستقل پرولتاریا برای انقالب کردن را انکار می

، توانائی دولت و انقالبدر  ـبگذریمد، حال از ساختن سوسیالیسم نمو
ی تولید خودش تحت ای واقعاً دمکراتیک و ادارهپرولتاریا برای ساختن جامعه

 نوشت که: طلبانه را تائید کرد. اکنون می یک سیستم توزیعِ تساوی

تولید انبوه، خدمات پستی، تلفن و غیره را  فرهنگ کاپیتالیستیِ 
قدرت دولتی »ت عظیم کارکردهای اکثری بر این مبنا آفریده است، و

ای مثل ثبت،  توانند به چنان کارهای ساده اند و می ساده شده «کهنه
پرکردن فرم، و بررسی تنزل یابند که کامالً در دسترسی هر فرد 

ممکن  «دستمزد کارگر عادی»باسوادی قرار گیرند، و اجرای آنها با 
ای از امتیاز  سایهتواند )و باید( کارکردهای هر  شود، که شرایط می

شدن تمام  را سلب کند. انتخابی «ریاست مآبی»و هر نمودی از 
، در هر زمانصاحب منصبان بدون استثنا، و قابل تعویض بودنشان 

بدیهیِ  های این اقدام ــ «دستمزد کارگر عادی»شان به  تنزل حقوق
را متحد  دمکراتیک، در حالی که منافع کارگران و اکثریت دهقانان

داری  کنند که سرمایه سازند، در همان حال، بمثابه پلی عمل می می
    11رساند. را به سوسیالیسم می

از طریق « مدیریت کارگری»تر دیدیم، از دید لنین گونه که پیش اما، همان
یابد. دولت است که قدرت سیاسی و اقتصادی دولت تحقق واقعی می

این دولت اکنون با خودِ طبقه  کنولیکند؛ مناسبات تولید و توزیع را اداره می
 کارگر مساوی شده است. لنین نوشت ضروری است که:

 اقتصاد ملی را مانند سیستم پست سازمان دهیم، به چنان شیوه لِك
صاحب منصبان  یكليهها، مدیران، حسابداران و نیز  ای که تکنسین
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نباشد؛  «دستمزد کارگر عادی»از  تردستمزدی دریافت دارند که بیش
این هدف فوری  ــهمه تحت کنترل و رهبری پرولتاریای مسلح 

 ماست. این آن نوع از دولت و بنیاد اقتصادی است که ما نیاز داریم.
خواهند شد که  یشهروندان مبدل به کارکنان استخدامی دولت یهمه

از کارگران مسلح بوجود آمده است. ... کل جامعه یک اداره و یک 
 12وی و کار مساوی خواهد شد.کارخانه با دستمزد مسا

تر از این بود که موضوع را در همینجا رها البته لنین در تئوری مارکسی خبره
کند، و حتی از  ی دولت را طرد می دانست که سوسیالیسم سلطه د. او مینمای

ه اولین اقدامی که توسط آن دولت بمثاب»ی انگلس نقل قول آورد  مالحظه
در عین  ـبنام جامعه تصرف ابزار تولید ـشود  یی کل جامعه ظاهر م مایندهن

]بدین ترتیب[ باید نتیجه  13«اش بمثابه دولت است. حال آخرین اقدام مستقل
شود که سازمان سوسیالیستی تولید، نه کارکردی از جانب دولت، بلکه از 

کارکردهای دولت را  و فزایندهتوالی سوی نهادهای اجتماعی است که بطور م
دولت را در « زوال»بخشد. اما لنین  ی آنها پایان می ه به همهحذف و باالخر

جامعه، یا  ءای که تمام اعضا از آن لحظه»دید. نوشت  پرتو کامالً متفاوتی می
حتی فقط اکثریت عظیم آن، فراگرفتند که خودشان دولت را اداره کنند، این 

 اشراف بر ان،دار کار را بدست خود گرفتند، کنترل را بر اقلیت ناچیز سرمایه
فاسد شده توسط   کامالًکارگرانِبر دارانه، و نیز  با تمایالت سرمایه زادگانِ
شروع به محوشدن  دولتاز این لحظه، نیاز به  ـداری برقرارکردند سرمایه

در فرآیند « دیکتاتوری پرولتاریا»بجای اضمحالل دولت، یعنی  14«کند.می
دولت پرولتری است که فرآیند سوسیالیزه شدن، از نظر لنین، این خودِ 

گذارد. دولت باید اداره کند تا اکثریت عظیم  سوسیالیزه شدن را به اجرا می
 فراگیرند که چگونه دولت را اداره کنند.
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لنین از مشکالت عینی  یصِشختاگر که برهانی باشد، البته در پس این برهان، 

 تمام آنچه که می ی روسیه نهفته است.سوسیالیستی جامعه ساختماندر مسیر 
و دخالت دولت در اقتصاد بود. لنین ی توانست تحقق یابد کسب قدرت دولت

روسیه از طریق ادارات دولتی بطور موثرتری « مدرنیزه کردن»معتقد بود که 
توانست واقعیت یابد تا از طریق ابتکار واحدهای تولیدیِ خصوصی. و می

نیز اع کارگران با همین ایده خود را متقاعد ساخته بود که امکان اشبگوئی 
خود را با حزب بلشویک یکی پندارند  بود، چنانکه آنها ممکن ردوجود دا

. به هر حال، ه بودگونه که این حزب خود را با پرولتاریا یکی پنداشت همان
نوشت، دولت بلشویکی تنها یک امکان میرا  دولت و انقالبهنگامی که لنین 

 یابد یا نیابد. حکومت موقتِ موجود می محض بود که ممکن بود واقعیت
کار را به این شدند تا  باید ترغیب می شد، و کارگران می باید اول سرنگون می

دهند ممانعت نکنند.  عهده بگیرند، یا حداقل از آنهائی که این کار را انجام می
دهی جامعه به  شدند که نیازی به واگذاری سازمان باید متقاعد می کارگران می

باشند.  کامالً قادر به حل مشکالت می شانرژوازی نیست، چون آنها خودبو
نسبتاً بدوی در مورد  هایو نیز پیشنهاد دولت و انقالبخودِ همان زبانِ 

دهند که این جزوه نه نشان می ی نوینپیشبرد امر ساختمان جامعه چگونگیِ
ای وان وسیلهابط بین دولت و انقالب، بلکه بعنوبمنظور بحثی جدی در مورد ر

کارگران برای پایان بخشیدن به دولت  کالًتبلیغاتی جهت اغوای پیروان لنین و 
فسه برای تائیر بر کسب قدرت الن موجود نگاشته شده بود. این جزوه، فی

ی توجیه  توانست بمثابه بسیار دیر بیرون آمد، هر چند هنوز می
 ابتکار عمل بلشویکی بکار رود.  ی«مارکسیستی»

نوشت، و هر گامی که پس از  دولت و انقالبچه لنین پیش از هر آن
نمایش درآمده در این ه تصرف قدرت برداشت، آن رادیکالیسم ظاهریِ ب

یک اقدام اپورتونیستیِ صِرف جهت پشتیبانی از هدف  به جزوه را تبدیل
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کند. کامالً ممکن است که  فوریِ کسب قدرت برای حزب بلشویک می
، باشد رولتاریا از سوی لنین، از نظر ذهنی صادقانه بودهگرفتن خود با پیکی

پرولتاریا باید اعتقادات واقعی و  ه باشد کهواقعاً معتقد بود بدین معنا که
از سوی دیگر،  .یندبمنافع حقیقی خودش را در درک او از فرآیند انقالبی ب

ه نست که او در عین حال کآ نشانگر اش های انقالبی درون طرح های ابهام
به اصول انقالبی خودش اعتماد داشت، به آنهائی در طبقه کارگر که اول 

ی انجام آنچه که در این میان توسط دولت بلشویکی برایشان  باید برای ادامه
اعتماد بود. آنچه او با دست چپش به د، بیبگیرنشود آموزش  انجام می

یک انحراف این  در نتیجه،گیرد.  میپس دهد، با دست راستش  کارگران می
آن همه  ءاحساسی از سوی لنین نبود که وی را وادار به اهدا ایِ لحظه
 برای دست ی،ستطبقه کارگر ساخت، بلکه حرکتی پراگماتی بهمختاری خود

 .کاری در انقالب مطابق با درک حزبیِ خودش از دولت سوسیالیستی بود
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حمایت از سوی کارگران و دهقانان ا شویکی بدولت لنین قرار بود دولتی بل
حمایت  توانست از طبقات ممتاز انتظار رود تا از آنباشد. از آنجا که نمی

ترتیب به دمکراسی و بدین نمودهکنند، الزم بود آنها را از حق رای محروم 
های  قدرت رسیدند، آزادیه ها وقتی ب. بلشویکه شودددابورژوائی پایان 

بیان، مطبوعات، اجتماعات، مجامع، و حق رای دادن و انتخاب  آزادیـسیاسی 
که »تمام مردمی  محدود به :را محدود به کارگران کردند ـشدن برای شوراها

اند،  وسایل زندگی را از طریق کار تولیدی و مفید برای اجتماع بدست آورده
رزی یعنی کارگران و مستخدمینِ تمام طبقات که در صنایع، بازرگانی، کشاو

 چاند، و برای دهقانان و کارگران کشاورزی قزاق که هی و غیره استخدام شده
 با این وجود، دهقانان نمی 1«کنند. قصد کسب سود استخدام نمی کمکی به
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تمام شهروندان »متصور ادغام شوند که « ی عظیمِ یک کارخانه»توانستند در 

قصد  ها انقالبشان را بساخت، زیرا، آنه مبدل می« را به کارکنان مستخدم دولت
 به ایننسبت ، به قصد زمین برای خودشان انجام داده، و «مالکیت خصوصی»

بودند. ا اعتن بی بود، ی یک کل ها اسماً متعلق به ملت بمثابه تمام زمین که
باید برای کسب  ها می دهقانان، بهائی بود که بلشویک هب امتیازهای اعطا شده

در مقایسه با دهقانان فرانسوی »وتسکی نوشت: پرداختند. ترمی آنها حمایت
که مشتاق ماندگاریِ حکومت نظامیِ ناپلئون بناپارت بودند، یعنی حکومتی 

ن نوین را تضمین کرد، دهقانان روسی، یکه با زور تمامیت سهم زمین به مالک
ترین دوره، کمتر مشتاق ماندگاریِ حکومت ولیه و سختا حداقل در دوره

  2«د بود.نخواهن یپرولتر

 یک چیز بود، و منافع اقتصادی ها از بلشویک اما حمایت سیاسی دهقانان
در طی جنگ و جنگ داخلی، تولید صنعتی و  نابسامانیدیگر.  یشان چیز

ها  کوچک برای میلیون مزارع نمودنِفراهم  به منظورکشاورزی را کاهش داد. 
 ودند. کشاورزیِ شده ب قطعه قطعههای ملکیِ بزرگ  زمین ،کارگر کشاورزی

 نِ ناشد. اما حتی دهقا بازرگانی برای امرار معاش وسیعاً جایگزین کشاورزیِ 
دولت  چراکهد، دنبا دولت سر باز ز خود ی مازادهای بازار از معامله متمایل به
های داخلی دولت  کی داشت. سیاستاندیا چیز نداشت هیچ چیز  ،برای ارائه

 یهیابندکه با اقتصاد تکوینـ انهقاناش با د بلشویک عمدتاً توسط رابطه
شد. آرام کردن دهقانان تنها به تعیین می ـدولتی خوانائی نداشت داری سرمایه

ضرر پرولتاریا ممکن بود و حمایت از این آخری فقط به ضرر دهقانان. 
شان را در  که موضع شدند میدائماً مجبور  ،ها برای ماندن در قدرت بلشویک

بقه تغییر دهند. سرانجام، برای مستقل ساختن خود از هر دو، قبال این یا آن ط
را تحت استیالی حکومت  مردمکه تمام  شدندبه اقدامات تروریستی متوسل 

 شان درآورد. دیکتاتوری
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تصدیق شد. بعنوان مثال  بطور کل نسبتاً  دهقانان برابردر  هابلشویک تنگنای
نتوانست از نقد  یویکبلشانقالب اش با رزا لوکزامبورگ برغم همدلی

 برای شکوش در مسیرآنها بعنوان سیاستی مضر  ارضیهای سیاست
 ،یا دولت ،او، حق مالکیت باید به ملت منظرد. از نمایسوسیالیسم خودداری 

 شالودهدهی اقتصاد کشاورزی بر آنصورت سازمان زیرا فقط در ؛دشوواگذار 
ی فوری و مصادره» ویکیِ. شعار بلشخواهد بودپذیر  سوسیالیستی امکان ای

که با عملی بود اقدامی سوسیالیستی نبود، بلکه « توزیع زمین بین دهقانان
کرد. او نوشت  مسیر چنین اقدامی را قطع می ،ایجاد شکل نوینی از مالکیت

مند در میان دشمنان قشری نوین و قدرت»لنینیستی  اصالحات ارضی
شان بسیار  ته که مقاومتمحبوب در روستاها ایجاد ساخ و سوسیالیستم

این نقد  3«زاده خواهد بود. اشراف داران بزرگِ تر از زمین تر و سخت خطرناک
که یناپذیر نکرد. درحال غامضِ اجتناب یتاز بازگوئیِ وضع تراما کاری بیش

پیش از اما کرد،  ها حمایت میبلشویک توسطلوکزامبورگ از تصرف قدرت 
زی ممکن شود واکنش نشان داد. با این شرایطی که تحت آن چنین چیآنکه 
ه علت ادامه دهند، نه تنها ب شانلنین انتظار داشت که دهقانان به حمایت وجود

ها تصاحب زمین از سوی آنها را تائید کرده بودند، بلکه همچنین که بلشویکآن
به این دلیل که دولت شوروی برای اینکه بارِ مالیاتی دهقانان را سبک کند 

 باشد. « حکومت ارزان»یک  قصد داشت

در ذهن است که لنین مکرراً در رابطه با « حکومت ارزان»بخشاً با این 
 برای تمام کارگذاران تکنیکی و اداری« سادهدستمزد کارگران »ضرورت 
ائتالف کارگران و »قرار بود مانند سیمان « حکومت ارزان»گفت. سخن می

ی حکومت  در طی اولین دورهه، گذشت یناز اد. نمایرا محکم « دهقانان
وجود بعلت دولت و انقالب، شده در  اعالمی  طلبانه بلشویکی، اصول تساوی

یافتند.  تحقق عمدتاًی زندگی جمعیت شهری، نیازهای اولیهتامینِ  مشکالتِ 
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خود را مجبور یافت که تمام محصوالت اضافی، و اغلب بیش از آن  دولت

های  ارزش از دهقانان بگیرد. واکنش ییا پول کاغذیِ ب« وام» ازاءدر  را
ها را وادار به جایگزینی سیستم مالیاتِ جنسی  بلشویک ،آمیز دهقانان خشونت

بجای مصادره کرد که در آرام ساختن مخالفت دهقانان شکست خورد. 
شد،  نوین )نپ( یحکومت مجبور به سیاست اقتصاد 1921باالخره در سال 

داری و کوششی برای ط بازاری سرمایهمحدود به رواب یبازگشتشامل که 
 .شدمیجذب سرمایه از خارج 

غربی  داری سرمایهاز سوی  ،گذاری در صنایع روسیه دعوت به سرمایه
ی باقی مانده این بود که چگونه کشور  وسیعاً نادیده گرفته شد. مساله

یعنی ـنکه منجر به سیستم موسسات خصوصی گردد آداری شود بدون سرمایه
منطقیِ رشد کشاورزی دهقانی تحت روابط بازار آزاد. سیاست اقتصاد پیامد 

تلقی « دنکرفرآیند سوسیالیزه »ای در  رجهفُ صرفاً  هبمثاب توانست یا نوین می
با پیامد این ریسک که باشد صِرف  بعنوان یک سیاست دائمیِ گردد، و یا

سوی  بر بخش کنترل شده ازلتاسیس داری خصوصیِ جدیدانیروهای سرمایه
ی بلشویکی  چنین پیامدی، مداخله باو حتی نابودش کنند.  ندیاب هدولت غلب

در یک انقالب بورژوائی. با این  رویدادی، یعنی صرفاً بود عبث می کاری فقط
توان از نظر سیاسی بر بازگشتی محدود به روابط  حال، لنین مطمئن بود که می

دولتی را  توانست قدرت که حزب بلشویک میاینیعنی  .بازاری تسلط داشت
کلیدی، نظیر صنایع بزرگ، سیستم  مواضعنگهدارد، و توسط حفط کنترل 

سازیِ ظهورِ مناسباتِ ملکیت خصوصی  خنثیلذا بانکی، و تجارت خارجی، و 
ی کافی  رده فروشی، وزنهووستدِ خ در کشاورزی، صنایع کوچک، و داد

واقعی از دهقانی  یاجتماع با گذشت زمان، نیروی ؛ و اینکهاقتصادی تامین کند
 د.نموتغییر خواهد  (با قابلیت رشد این آخری)ی دولتی  به صنایع کنترل شده

کردن اشتراکینپ، با « لطتاقتصاد مخ»، مسائل مربوط به دوران امادر پایان 
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ی مرکزی و رژیم تروریستی ریزی شدهاجباریِ کشاورزی، اقتصاد برنامه
با  هبطاهای رزا لوکزامبورگ در ر نگرانی استالین حل شدند. ثابت شد که

 با اسلوبموردند. اما نابودی مالکیت دهقانی  سیاست دهقانی بلشویکی، بی
داری دولتی ، بلکه صرفاً تداوم سرمایهشدکردن منجر به سوسیالیسم ناشتراکی

ماهیت سوسیالیستی  گونهبخودی خود هیچ اشتراکی،. شکل نمودرا تامین 
ونی تولید کشاورزی از سطح کوچک به سطح بزرگ با ابزار ندارد. فقط دگرگ

سیاسی، در تمایز با فرآیندِ تمرکز و تراکمِ بوجودآینده و علیرغم ناقص 
استخراج کردن، اشتراکیبود  قرارداری است. بودنش، در اقتصاد بازار سرمایه

« االانقالب از ب»مستلزم یک این را ممکن سازد.  اندهقان کار اضافیِ موثرترِ 
به دروغ مدعی  دولتکه در آن  4و دهقانان، دولتبود، جنگی تمام عیار بین 

که مسیر سوسیالیسم را  یها یا دهقانان ثروتمند بود که در محوکردن کوالک
 کند و از آنان کمک میدهقانان فقیر عمل می به نیابت ازسد کرده بودند، 

 گیرد. 

 ،شود روساشان خواسته می سویفراتر از کارهای ناگزیری که از  ،کارگران
که بینند، مگر برای دستمزد بیشتر،  دلیلی برای به زحمت انداختن خود نمی

. است هائی . سرپرستی نیز مستلزم مشوقاست حاکی از استاندارد زندگی بهتر
دستمزد کارگران »برای بهبود تولید با  اندکیاشتیاق  ،کنندگانِ نوینِ کارکنترل
جهت زنده  شدن مشوق منفی، به معنای نیاز به استخدامنشان دادند. « عادی

کافی  ،تالش بیشتر جهتتشویق سرپرستان و پرسنل تکنیکی  برایماندن، 
مابین و  اجرتدستمزدی و تفاوت  مثبت های نبود. از اینرو فوراً با مشوق

موثر و  هایویژه برای کارهای های گوناگون، و امتیاز درون مشاغل و حرفه
ها بطور تصاعدی تا همسان خصوص، تکمیل شد. این تفاوتی م برجسته

 موسسات خصوصی، افزایش یافتند.با های رایج در اقتصادهای  شدن با مشوق

بلشویکی که توسط شوراها انتخاب گشته، و در  دولتگردیم به راما ب
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ی شوراهای سراسر روسیه، و تنها  تئوری، مادون و قابل عزل از سوی کنگره

در گالویز این دولت آن کنگره صاحب اختیار بود.  هایتوردر چارچوب دس
عمالً ، دولتیی  شدن با نیازهای سیاسی و اقتصادیِ متغیر و پیشبرد کار روزمره

ی شوراها ارگانی دائمی نبود، اما در فواصل  د. کنگرهنمو ایفا می ینقش مستقل
های  درتق حکومتیهای  شد که به ارگان زمانی کوتاه یا بلندی برگزار می

درون مناطق ه بردن مبارزه طبقاتی ب»کرد. با گذاری و اجرائی محول می قانون
یافته از سلب مالکیت کننده و سازمان های اعزامیِ، یعنی، با هیئت«روستائی

بلشویکی در « دستانِ های تهی کمیته»به مناطق روستائی و نصب  سوی دولت
قدرت رسانده بود ه ها را ب لشویککه ب« ائتالف کارگران و دهقانان»روستاها، 

شان با سوسیال  شد که اکثریت بلشویکی در کنگره و نیز مشارکت بر آن
د. مطمئناً، حکومت نمای خته و ساقطخطر انداه رولوسیونرهای چپ را ب

توانست کنگره را نادیده  کرد، می بلشویکی که دستگاه دولت را کنترل می
را تارانده بود، کنگره را نیز بتاراند.  بگیرد، یا همانگونه که مجلس موسسان

کنند، و در  عملها اما ترجیح دادند در چارچوب سیستم شوروی  بلشویک
، الزم بدین منظورند. نمایی شوراها که مطیع حزب بود فعالیت  جهت کنگره

و بیش  ،دیگر ، و احزاب سیاسیِشود بود انتخابات نمایندگان شوراها کنترل
 غیرقانونی شوند. ،انی، یعنی سوسیال رولوسیونرهااز همه حزب سنتی دهق

ها و سوسیال رولوسیونرها از کنگره کنار کشیده و با  از آنجا که منشویک
توانستند از حق رای  حکومت انتخابی کنگره مخالف بودند، بسادگی می

 1918ی شوراها در ماه ژوئن  کنگره محروم شوند، و با حکم کمیته مرکزیِ
ه نارضایتی وسیع دهقانی، بلکه همچنین ب دلیلنه تنها به  غیرقانونی شدند.

لیتوفسک از -های سیاسی از جمله نپذیرفتن قرارداد صلح برست علت تفاوت
فرصت مناسب برای پایان بخشیدن به سوسیال  ،سوی سوسیال رولوسیونرها

بزودی فرا رسید. پس از امضا قرارداد، سوسیال نیز رولوسیونرهای چپ 
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ی پنجم شوراها در مرکزی کنار کشیدند. کنگره ی چپ از کمیتهرولوسیونرها
و  سوسیال رولوسیونرهای چپ را اخراج کرد. هم کمیته مرکزی 1918ژوئیه 

ها  هم شورای کمیسارهای مردم اکنون بطور انحصاری در دست بلشویک
دند، نه فقط بخاطر استحکام بخشیاکثریت خود به ها  بلشویکبودند. درکنگره 

که فرا گرفته آن دلیل هشان هنوز برتری داشت، بلکه همچنین ب محبوبیتاینکه 
تر دشوارها بطور فزاینده  بودند که چگونه ورود به شوراها را برای غیربلشویک

فرمایشی ی شوراهای سراسر روسیه ارگانی  ، کنگرهبا گذشت زمانند. نمای
درت شورائی ق سلبِکرد.  شد که بطور اتوماتیک کارهای دولت را تصویب می

« ی قدرت بدست شوراها همه»با شعار  قبالً آنرا ، که لنیندولتیی  بنفع سلطه
محکوم کرده بود، اکنون برای نخستین بار در واقع در حکومت تک حزبیِ 

 یافته بود.  تحققبلشویکی 

سازمانیِ تولیدِ سوسیالیستی فکر  ابزارهنگامی که دیگر به شوراها بعنوان 
ای اعالم شد که  ی پارلمانِ جایگزین شدند. بصورت برنامهنوعآنها شد، نمی

 دولت شوروی، 

تری نسبت  کش امکانات عظیم های زحمت در حالی که برای توده
به آنچه که تحت دمکراسی بورژوائی و حکومت پارلمانی وجود 

 نمایندگان به ساده عزلدارد، مهیا ساخته، ]یعنی[ انتخاب کردن و 
ین شیوه برای کارگران و دهقانان، . . . در تر دسترس ترین و قابل

بخصوص جدائی  ،های منفی حکومت پارلمانی عین حال، جنبه
، و نیز انزوای نهادهای نمایندگی اجرائیو  گذار قانونهای  دستگاه

سازد . . . حکومت شوروی توسط این واقعیت  از مردم را نابود می
ای نیست  مروئی منطقهای دولت دیگر قل که نهاد انتخابی و واحد پایه

باشد، دستگاه دولت را  )کارگاه، کارخانه( می بلکه واحدی صنعتی
 5ه است.نمودتر  ها نزدیک به توده
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برای اتصال مقامات « قالنتسمه »یک  را همچونها سیستم شورائی  بلشویک

د. دستورات صادره از باال، دیدن های وسیع در پائین می دولتی در باال با توده
کارگران از طریق های و پیشنهاد ها تآمد، و شکای ن به اجرا در میدر پائی

های  رسید. در ضمن، هسته ی شوراها به حکومت می شان در کنگره نمایندگان
های کارگری کنترل  ی بلشویکی بر اتحادیهحزب بلشویک و سلطه

، و پیوندی بین کادرهای نمود تری را در واحدهای تولیدی تضمین میمستقیم
. البته اگر تمایل به چنین کرد ایجاد می کارخانه و نهادهای حکومتی وندر

توانستند تصور کنند که از طریق شوراها  چیزی وجود داشت، کارگران می
توانند از طریق  ، و اینکه شوراها میداردوجود  دولتپیوندی بین آنها و 

را  ها تدولرا تعیین کنند و حتی  دولتسیستم انتخابات در واقع سیاست 
های انتخاباتی شایع  تغییر دهند. این تصور واهی که کمابیش در تمام سیستم

ی  توانست در سیستم شوروی نیز وجود داشته باشد. با تغییر حوزه ، میاست
ها اقشار غیرکارکن جامعه را از ای به محل تولید، بلشویکانتخاباتی از منطقه

تحت بازی.  ون تغییر خودِمحروم ساختند، اما بد 6پارلمانی بازی شرکت در
ی  های انقالبی، بمنظور دستیابی به آن تمرکز قدرتی که الزمه ضرورت عنوان

را از  شخود هبطور فزایند دولتسلطه بر جامعه توسط یک حزب است، 
ی بلشویکی بر شوراها، کنترل د. حتی با وجود سلطهنموشوراها مستقل 

 ی تروتسکی، که به عقیده شد، جائی باید توسط حزب اداره می عمومی می

 جوییِصرفه . . . این موجب استبه کمیته مرکزی متعلق  حرف آخر
ترین  ترین و پیچیدهشود، و در سختی زمان و انرژی میالعاده فوق

دهد. چنین  تضمینی برای وحدت عملِ ضروری بدست می ،شرایط
ی بی چون و چرای حزب و دیسیپلین  رژیمی تنها در حضور اتوریته

پذیر است. ... نقش انحصاری حزب کمونیست  خطا ناپذیرش امکان
شرط  تحت شرایط انقالبی پیروزمند کامالً قابل درک است. ... پیش
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ی عمل  برتریِ انقالبی پرولتاریا، برتری سیاسی حزب با یک برنامه
متهم به جایگزینی  بارها را روشن درون خود پرولتاریا است. ... ما

. با این وجود با عدالت اند کردهبجای شوراها  مان حزب دیکتاتوری
ی دیکتاتوری  توان گفت که دیکتاتوری شوراها فقط بوسیله کامل می

اش و  شود. به لطف وضوح بصیرت تئوریک حزب ممکن می
اش است که حزب برای شوراها امکان دگرگون  سازمان انقالبی قوی

ی کارگری را شکل کارگری به دستگاه برتر های بی شدن از پارلمان
قدرت حزب بجای قدرت طبقه  «جایگزینیِ»فراهم ساخت. در این 

ای  هیچ چیز تصادفی وجود ندارد، و در واقع اصالً جایگزینیر کارگ
دارند. کامالً  ها منافع بنیادین طبقه کارگر را ابراز می نیست. کمونیست

ای که تاریخ این منافع را به جلو صحنه  طبیعی است که در دوره
 کلی  رسمیت شناخته شدهه ها نمایندگان بآورد، ... کمونیستمی

  7اند. طبقه کارگر شده

که اذعان داشته بود  1905که در ارتباط با شوراهای سال تروتسکی درحالی
ی اجتماعی  های اتوریته ان برای مبدل شدن به ارگانشجوهر ]شوراها[ تالش»

دیگر نه شوراها، بلکه ش[ ]به نظرها  پس از پیروزی بلشویک ، اکنون«بود
ی اجتماعی باید تمام اتوریتهتر، کمیته مرکزی حزب بود که میحزب، و دقیق

شان  ترین سخنگویانسرشناسها، یا به هر حال بلشویک 8.کرداعمال میرا 
شکل  های بی پارلمان»لنین و تروتسکی، اصالً هیچ اعتمادی به شوراها، آن 

 ؛نها وجودشان را مدیون حزب بلشویک بودندنداشتند که از دید آ «کارگری
صحبت کردن  .داشت زیرا بدون حزب، اصالً هیچ سیستم شورائی وجود نمی

یکی حاکی از ـ از دیکتاتوری شورائی، سخن گفتن از دیکتاتوری حزب بود
بدون انقالبی که توسط  کهراچدیگری بود. البته در واقع قضیه برعکس بود، 

توانست قدرت  نمی رگزم گرفت، حزب بلشویک هانجا ]در فوریه[ شوراها
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، حزب برای با اینهمهبود. د، و لنین هنوز در سوئیس میرا تصاحب کن

، و بجای ختسا میباید خود را از شوراها جدا  نگهداری این قدرت، اکنون می
 د.نمایآنها را کنترل  ،آنها کنترل شود توسطاینکه 

نگرش  ،درآمدنمایش به  لت و انقالبدو کتاب درکه  ای فریبیبا وجود عوام
های طبقه کارگر به هیچ وجه ها و توانائی ضعفلنین و تروتسکی در قبال 

های پیشتاز تمام جنبش «نخبگانِ»با  آنها وسیعاً کهراچآور نبود،  تعجب
در  . اینها رویکردهائی بودند کهبودند نظر هم رویکردهاسوسیالیستی در این 

. کردعمل می شانخود خشیدن به وجود و امتیازاتجهت حقانیت بدر واقع 
داری دقیقاً پرولتاریا را از  تقسیم کار اجتماعی و تکنیکی در سیستم سرمایه

 تولید و فهم فرآیندمحرومیت آن،  به همراه، و نمودهرگونه کنترلی محروم 
نکه آ. علیرغم استسیستم اجتماعی  بازتولیدِ  متضمن که ای توزیع پیچیده

داری رایج لیدی سوسیالیستی تقسیم کاری متفاوت از آنچه در سرمایهتو نظام
 و در ارتباط با سمت ،مرور زمانه ب آن نظم نوین فقطاست خواهد داشت، 

که آنچه  مغایر باتش بسوی اهدافی جهو  ،نوینی از فرآیند تولید گیری کامالً 
 انتظار میتنها  از اینرو. شدداری است، برقرار خواهد نمای سرمایه خصلت

، بویژه هنگامی شود گسیختهای  رود که فرآیند تولید در هر موقعیت انقالبی
گونه که در  نقداً در حالت زوال و پوسیدگی است، همان دکه دستگاه مول

نیست که کارگران چشم امید به  همآور  تعجب پسبود.  1917ی  روسیه
 ایت مشکل میغه جدید ببندند تا آنچه که انجامش به نظرشان ب حکومتِ
 برایشان انجام دهد. آن حکومت رسید را 

ها وضوح از سوی کارگران و بلشویکه حزب و شوراها ب همانندانگاریِ 
شوراها قابل  برها  آخریاین  سریع در غیر اینصورت، تسلطِ بود. مشترک
ها اجازه قوی بود که به بلشویک چنانحتی این همانندانگاری بود.  میدرک ن

داشت،  بیرون نگه میدر ها را  زیرجلی که غیربلشویک هایسلوبا باد تا دا
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شوراها را انحصاری کنند. برای جمعیت وسیع شهری، حزب بلشویک حقیقتاً 
اش از  اش را دقیقاً با حمایتانقالبی سیمایکه  ؛ حزبیشان بودخود حزب

یز شوراها و تاکیدش بر دیکتاتوری پرولتاریا به اثبات رسانده بود. تردیدی ن
های پروپا قرصی بودند، سوسیالیستباالخره ها توان داشت که بلشویکنمی

حقیقتاً ـکارگران شدیداً جدی بودند  اهدافشان برای  و در ازخودگذشتگی
اگر )کارگران  خود حتی علیهاز آن اهداف که آماده بودند تا  جدی، آنقدر

 نند.دفاع ک (را تشخیص دهند اهدافنیازهای ضروری این نتوانند 

 *«نظم و انظباطکار، »این نیازهای ضروری، یعنی  تحقق ها نظر بلشویک از
د. دولت، در این مورد حزب کرشوراها واگذار  عملیِ-به خود شد را نمی

ی  پشتوانه ههای حکومتی ب بلشویک، تمام امور مهم اقتصادی را توسط فرمان
دولت به هدف  ساختنها[  ]از منظر بلشویکد. نمو نیروی قانون تنظیم می

از کرد. دیگری جز حراست از انقالب و ساختمان سوسیالیسم خدمت نمی
دولت از آن خودشان بود آنها با اعتقاد راسخی این توهم را بین  آنجا که

زیرا مطمئن بودند که  چون توهم خودشان بود. کارگران گستراندند
ی انقالبی نخبه ارگرِآلیسم ایث تواند از طریق کنترل دولتی و ایده سوسیالیسم می

و به  «نظم و انظباط کار،»فراخوان  د. هنگامی که کارگران به فوریتِشوایجاد 
 کرده احساس یأسباید شدیداً پاسخ درخور ندادند، می شان لفاظی انقالبی

توانستند منافع خود را تشخیص دهند، این تشخیص باشند. اگر کارگران نمی

                                                 
اشاره نویسنده به گزارش تروتسکی به کنفرانس شهرِی حزب کمونیست روسیه در ماه مارس  *

باتی به لحاظ مبنای انتخا»گوید است که تحت همین عنوان بود. در آنجا تروتسکی می 1918

معنا، و به لحاظ عملی غیرمقتضی است. و نقداً با فرمان ]حکومتی[ کنار گذاشته شده سیاسی بی

کند و او از سیستم انتصابی بجای انتخابی در مناسب باالی حکومتی و شورائی دفاع می. «است

و از آنها  داندساختمان سوسیالیسم را تنها به شرط کار، نظم، انظباط و اطاعت کارگران می

 خواهد که تحت حکومت بلشویکی اکیداً آنرا مراعات نمایند.  می
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در صورت لزوم، با ابزار تروریستی. شانس شد،  باید به آنها تحمیل می می

ی  از روی وظیفه البد فقط. رفتمیکردن از بین  سوسیالیسم نباید با کوتاهی
 وسایل برای تعیین مسیر و شانی خودبر حق ویژه بود که شانانقالبی

 کردند.   جامعه پافشاری می بازسازی سوسیالیستیِ

یم نشدنی بود. جدا از حزب ستق و مطلق یاین حق ویژه مستلزم قدرت ولی
 (پلیس سیاسی) چکاشد  دهی می باید سازمان و شوراها، اولین چیزی که می

تالش جهت  علیه هرگونهتمام نمودهایش و  علیهبرای مبارزه با ضدانقالب 
یاری  چکا به کارِ های انقالببراندازی حکومت بلشویکی بود. دادگاه

شدند. ارتش سرخ  برپادشمنان رژیم  های کار اجباری برای رساندند. اردوگاه
را گرفت. ارتشی کارآمد  «پرولتاریای مسلح»تحت فرماندهی تروتسکی، جای 

که فوراً  «شورای سربازان»توانست توسط  ، نمیبودحکومت مطیع  فقطکه 
جنگید،  باید با دشمنان داخلی و خارجی می حذف شد، اداره شود. ارتش می

توسط افسران تزاری، ــ شد و رهبری می دهی سازمان «متخصصین»و توسط 
بلشویک صلح کرده بودند. از آنجا که ارتش از جنگ  دولتیعنی آنها که با 

، ه بودادامه داشت، پیروزمندانه بیرون آمد 1920تا 1918و جنگ داخلی که از 
ی آنرا  ی خودکامه و تحکیم سلطه شدافزوده  وسیعاًبلشویک  دولتبه حیثیت 

 د.نمو تضمین

ه سفید، بدور از ب و جنگ داخلی علیه هجوم خارجی و ضدانقالبِ  جنگ
 د. تمام آنهائی را که با بازگشتِ نمورژیم بلشویکی، آنرا تقویت  ختنِ خطر اند
 متحد ساخت. صرف نظر از موضع ،مجبور به رنج کشیدن بودند سابقمقامات 

های تازه  های آنها، اکنون دهقانان از زمین ها و سیاست شان نسبت به بلشویک
شان دفاع  حیاتها از  شان، و سوسیال رولوسیونرها و منشویک بدست آمده

درونی شکاف برداشته بودند،  های اختالف ازها که در ابتدا کردند. بلشویکمی
 هم شده برای مدت زمان جنگ داخلی اگر دشمن مشترک حتی در مقابل
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 منشویک ز موجودِاما هنو عاجز  نیروهایکمکِ  ،متحد شدند، و با خوشنودی
 «اپوزیسیون وفادار»ها را بعنوان حتی آنارشیستو  رولوسیونرها،سوسیال ،ها

ی جنگ داخلی، به مقاومت  جویانه پذیرفتند. سرانجام، خصلت مداخله
شعار  ابرا  مردم اهالی ،که حکومت داد، چنان تیبلشویکی وجد ناسیونالیس

 .خود گردآورد ازبه حمایت  «میهن در خطر است»

ناسیونالیسم لنین و نیز  و در این رابطه، باید متدکر شد که انترناسیونالیسم
توانستند بطور متناوب ی بودند، بدین معنی که میخاصها از نوع  بلشویک

های انقالب روسیه و نیز حزب بلشویک مورد استفاده برای پیشبرد فرصت
توصیه ندارد. اما  ی بهیازانترناسیونالسیم لنین ن»قرار گیرند. با زبان تروتسکی، 

 ،. لنین مظهر پرولتاریای روسیه استدر عین حال، خود لنین عمیقاً ملی است
ای  تر از خودِ لنین است، اما طبقه ی جوانی که از نظر سیاسی کمی مسن طبقه

در آن  ،در آن خالصه شده ی سابق روسیه زیرا تمام توسعهملی،  است عمیقاً
 9«افت و خیز ملت روسیه قرار دارد.همراه آن،  هو ب ی کامل روسیه، آینده
لنین را به  بود که محض نگریِ درونو بودن،  عمیقاً ملیهمین  آنقدر شاید

 ؛ آنقدرکهفرهنگی مردم ستمکش کشاند های ویژگیقدردانی از نیازهای ملی و 
، جدائیحد سر شان و حق تعیین سرنوشت تا  او را به حمایت از رهائی ملی

و بعنوان کاربردی از  خودش ی ضد امپریالیستیِای از مبارزهنبهی ج بمثابه
د. از آنجا که مارکس و انگلس از نموها ترغیب  ی ملتاصل دمکراتیک مساله

و حکومت ملی ایرلند دفاع کرده بودند، او در اینجا خود را  لهستانآزادی 
اهل  ارِک سیاستیک پیش از هر چیز  لنینیافت. اما  ها بین بهترین همنشین

توانست که این نقش را در این وقت دیر به انجام  عمل بود، حتی اگر می
 متعددِهای  کاری اهل عمل، تشخیص داده بود که ملت سیاست عنوانرساند. ب

برای رژیم  یتهدیدی دائم عرفِتحت ستم درون امپراطوری روسیه، مُ
ده قرار گیرند. اش مورد استفا توانستند برای سرنگونی می وبودند،  یتزاریست
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ی  ، لنین یک انترناسیونالیست هم بود، و انقالب سوسیالیستی را بمثابهناًئمطم

شد،  باید از جائی آغاز می دید. با این وجود، این انقالب می انقالبی جهانی می
 ،ها ی چند ملتی، خواست حق تعیین سرنوشت ملتروسیهشرایط و در متن 

داد. این استراتژی با  علیه تزاریسم می را در مبارزه ی«متحدین»نوید جلب 
ی  ، یا بواسطهشان های گوناگون پس از آزادی شد که ملت این امید تقویت می

 های سوسیالیست سازمان سویمنافع خود و یا از طریق فشارهای وارده از 
باقیماندن  ــ شوندحکومتی  قدرت به کسبموفق ها  این سازماناگر  ــشان 

ها  ی کمون اتحاد داوطلبانه» مثل .گزینند می برالمنافع را  ی مشترک در روسیه
مد محتملی از کمون پاریس دیده اپی عنوانآنچه مارکس بیعنی ، «در یک ملت

ی های روسیهتوانست به فدراسیون ملتتعیین سرنوشت ملی میحق بود، 
 تر از رژیم سلطنتی سابق منجر شود.و منسجم همتحد سوسیالیستیِ

ای کامالً  ی تعیین سرنوشت ملی، مساله نقالب روسیه اما، مسالهتا پیش از ا
های  اعطا شده به ملت خودمختاریِ ،باقی ماند. حتی پس از انقالبنظری 

های  بود، زیرا اکثر سرزمین امعن درون امپراطوری روسیه نسبتاً بی گوناگونِ
 اریخودمخت ،های خارجی بودند. در این میان تحت اشغال قدرت ،مورد نظر

 فروپاشیِ  شد جهت تسریع ایسیاسی ابزارهای آنتانت برای قدرتملی 
ی اروپا طبق  نقشه و ترسیم مجدد امپریالیستیِ ستانیمجار-امپراطوری اتریش

ی دست بورژوازی  لنین حتی با ریسک بازیچه»های پیروزمند. اما،  امیال ملت
دقیقاً بدین سبب که تعیین سرنوشت ادامه داد،  ناموجهِبلیغ شدن، معهذا به ت

و هم  ستانی[مجار-یاتریش] هم سلطنت دوگانه ،او مجاب شده بود که جنگ
امپراطوری روسیه را وادار به تسلیم در مقابل نیروی ناسیونالیسم خواهد 

 بر برپائی و پایبندی، لنین با ن دادشانلوکزامبورگ  گونه که رزا همان 10«د.نمو
پرولتاریا را حامی ناسیونالیسم کردن، ه وسیل بدینو  ها، ملت تعیین سرنوشت

ضدانقالبی  ابزاریبه بورژواژی برای تبدیل اصل تعیین سرنوشت به  صرفاً
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به پافشاری بر تعیین  یاینکه در واقع چنین بود، رژیم بلشویکباکرد. کمک می
های دیگر امپریالیستی، و اکنون، برای تضعیف قدرت ؛ادامه دادملی سرنوشت 

پروراندن انقالب مستعمراتی علیه  برای تالشان، در بخصوص انگلست
د، نمو داری غرب که دولت بلشویک را تهدید به نابودی میسرمایه

 کرد.  می فرافکنیالمللی  بین ی صحنهناسیونالیسم را در 

بینی رزا لوکزامبورگ مبنی بر اینکه واگذاری تعیین سرنوشت پیشگرچه 
کشورهای  با کمربندی از صرفاًلشویک را های گوناگون روسیه دولت ببه ملت

 فقط برای مدتی کوتاه کند، صحت یافت، اماضدانقالبی احاطه می ارتجاعیِ
ی اصل تعیین  کمتر مسالهاین بود. رزا لوکزامبورگ نتوانست ببیند که  گونه این

کرد تا فشار شرایط که  سرنوشت بود که سیاست بلشویکی را دیکته می
چ کنترلی نداشتند. در اولین فرصت، آنها شروع به کاستن هی بر آن ها بلشویک

 یهادن تمام ملتیکپارچه نموها کردند، تا سرانجام با تعیین سرنوشت ملت از
قلمروهائی بعالوه، و  برسند، امپراطوری روسیی یک احیا سردرگم، به ستقلِم

 نایمب. رزا لوکزامبورگ بر ایجاد کنندروسی غیردر مناطق  شان برای منافع
داد که تئوری لنین باید تشخیص میمی خودش استحکام تئوری امپریالیسمِ

امپریالیستی بکار آید، و اگر  های رقیبِن قدرتتوانست در جهاِنمی
د، نیازی نیز به ش میبین المللی سرنگون  انقالبِ  یک باید باامپریالیسم می

 بود.   ش نمیبردکار

وگیری از نیروهای گریز از مرکز جل برایعمدتاً  جنگ داخلی در روسیه
که توسط جنگ و انقالب رها شده و  درگرفت؛ یعنی نیروهائی یناسیونالیست

خطر انداخته بودند. نه تنها در مرزهای غربی روسیه ه تمامیت روسیه را ب
در  یعنی های بالتیک، بلکه همچنین در جنوبیعنی در فنالند، لهستان و ملت

 شانهای نوین خود ی آسیائی، دولت شرقی روسیه های استاننیز گرجستان، و 
را  هائیبوجود آوردند. انقالب فوریه حصار ها را خارج از کنترل بلشویک



178 انقالب و رفرم     

    
روسی  های غیر بخش  درایِهای ناسیونالیستی و منطقهشکست که جنبش

موقت را در پتروگراد  دولتها هنگامی که بلشویک». زد پس میامپراطوری را 
ای قدرت را در های ناسیونالیست و منطقهتدولند، ودنمو مسکو سرنگون 

ی اروپائی و سیبری و آسیای مرکزی  روسیهدر کبیر -روسیه-مناطق غیر
ولگا )تاتارها و -ترانس مردم مسلمانِ بدست گرفتند. نهادهای حکومتیِ

 ترکمن ها، ازبک ها، کاسپیا )قرقیزها، قزاق-ترانس ، آسیای مرکزی وبشکیرها(
ها، تارتارها( از  ها، آذربایجانی ها، ارمنی کاوکازیا )گرجی-ها(، ترانس
ها یک فدراسیون روسی حمایت کرده و با بلشویک وندر خودگردانیِ

متعاقب، مجدداً بر این مردم  باید در جنگ داخلیِ می 11«دند.کرمیمخالفت 
  .شد ه مییافت تسلط

ضدانقالبی  یزن ی ناسیونالیستی جنگ داخلی برای مقاصد انقالبی وجنبه
 دولتمورد استفاده قرار گرفت. ضدانقالب سفید، بزودی پس از سرنگونی 

های داوطلب برای جنگ  کرد. ارتش ی ضد بلشویکی موقت شروع به مبارزه
های  شان توسط قدرت و تجهیزات ها شکل گرفتند، و مخارج با بلشویک

شد. تامین میروسیه به جنگ علیه آلمان بازگرداندن  آنتانت در تالشی جهت
نگل و خاو آمریکائی در مورمانسک، آر سربازان بریتانیائی، فرانسوی، ژاپنی

ها شد.  ستوک پیاده شدند. لژیون چک نیز وارد جنگ علیه بلشویکوُ والدی
که  شدند، اما ثابت شددست میه اً دست بداومها قلمروها منبرددر این 

حریف ارتش  متفق، های برغم کسب حمایت از قدرت نیروهای ضدانقالب
بس بین نبودند. دخالت خارجی حتی پس از آتش یافته نتازه سازما سرخِ 

ها در حمایت ین، آلمانیفقو آلمان ادامه یافت، و با موافقت مت فقمت هایقدرت
 شدن یمتالشهای بالتیک جنگیدند، که منجر به از ضدانقالب در ملت

شان از سوی  اختن استقاللاین کشورها و برسمیت شن نیروهای انقالبی در
را بمثابه دولتی ضدبلشویک  خود . لهستان استقاللشدحکومت شوروی 



دولت و ضدانقالب     179 

. ندبود و نابسامان ضدانقالب بسیار پراکنده نیروهای بازیافت. با این وجود،
ای  شان و اهداف ویژه توانستند در رابطه با میزان دخالت نمی فقهای مت قدرت

به رغبت  ییگر به توافق برسند. نه اعتمادکه باید بدان دست یابند، با یکد
 از اطمینانی ی جنگ در روسیه داشتند، و نه نیروهای خودشان برای ادامه

رضایت مردم خودشان برای جنگی وسیع و طوالنی جهت سرنگونی رژیم 
 فقهای مت سفید، قدرت های گوناگونِ ارتش . شکست نظامی قطعیِ یبلشویک

ترتیب کشند، و بدینببیرون  1918ا در پائیز نیروهاشان ر کرد کهرا متقاعد 
د. سربازان فرانسوی گذارنهای اشغالی روسیه را برای ارتش سرخ باز بخش

ها  ند. فشار آمریکائیشد خارجاز اوکراین و قفقاز  1919 و بریتانیائی در بهار
ها بطور قطع در بلشویک 1920شد. اما در 1922 ها در ی ژاپنیمنجر به تخلیه

که انقالب موضوعی ملی بود، ضدانقالب  پیروز شده بودند. درحالیجنگ 
المللی بود. اما حتی با این وجود نتوانست رژیم بلشویکی را از  براستی بین
 جا بدر کند.

لنین و تروتسکی، از مارکس و انگلس که بگذریم، متقاعد شده بودند که 
ند به سوسیالیسم تواانقالب در روسیه نمی ،بدون انقالب پرولتری در غرب
پرولتاریای  کمک مستقیمگفت که بدون  ربا بیانجامد. تروتسکی بیش از یک

 را تبدیل به خود ی کارگر روسیه قادر نخواهد بود برتری موقت اروپائی طبقه
از  مخالفت فقطرا نه  آن د. او دلیلکن ماندگاری ی سوسیالیستیِردیکتاتو

 در محتمل زیرا ؛دید ط داخلی میارتجاع جهانی، بلکه همچنین در شرای سوی
 اگر پرولتاریا با منابع خودش تنها می ،یعنی منفرد شدن انقالب ،ترین رویداد

 متالشیشد ضرورتاً ای که حمایتش از سوی دهقانان قطع میماند در لحظه
ش را به گسترش انقالب بسوی غرب بسته بود، که ی. لنین نیز امیدهاشدمی

 شد. امامی خُردداری های سرمایهنیرو حت فشارتانقالب  در غیر اینصورت
 شده در برابر تضادهای درونی منزویی نظر تروتسکی که یک روسیهاین با 
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ای در رابطه با قابل توصیه  نبود. در مقاله موافقاش از پای در خواهد آمد، 

ی سوسیالیستی که ی اروپا در برنامه ایاالت متحده خواستِ کردنِ اضافه بودنِ
مربوط  ای متذکر شد که اوالً سوسیالیسم مساله لنیننگاشته شد،  1915ر سال د

 ست و نه  محدود به اروپا، و ثانیاً چنین شعاری ابه انقالب جهانی 

ممکن است به غلط چنان تفسیر شود که یعنی پیروزی سوسیالیسم 
 واحد غیرممکن است، و نیز ممکن است برداشت در یک کشورِ 

این کشور با دیگر کشورها ایجاد کند.  بین روابطنادرستی از  های
داری ناموزونی رشد سیاسی و اقتصادی یک قانون مطلق سرمایه

است. بنابراین، پیروزی سوسیالیسم ابتدا در چند کشور یا حتی در 
داری به تنهائی ممکن است. پرولتاریای پیروزمند  یک کشور سرمایه

دهی تولید  داران و سازمانآن کشور، پس از سلب مالکیت از سرمایه
جهان سرمایه ـی جهان  بقیه برعلیهسوسیالیستی در کشور خود، 

کش در دیگر  بپا خواهد خواست، و با جذب طبقات ستم  ـداری
داران در آن کشورها قیام برپا  اهدافش، علیه سرمایه سویکشورها ب

د، و در صورت لزوم حتی از نیروهای مسلح علیه طبقات نموخواهد 
  12کند.هاشان استفاده می تثمارگر و دولتاس

 پس از کسب قدرت هایشو تمام تصمیم ـبود  عتقدبدیهی است که لنین م
 کهقادر خواهد بود  منزوی شده ی انقالبیِ که حتی یک روسیه ـنستآگواه 

داری سرنگون های سرمایهنکه مستقیماً توسط قدرتآخود را حفظ کند، مگر 
داری و سوسیالیسم از سر گرفته خواهد  گ بین سرمایهجن باالخره شود. البته

المللی. عجالتاً  شد، اما شاید تحت شرایط مساعدتری برای طبقه کارگر بین
 که آینده چه در پی داشته باشد.  بودماندن در قدرت ضروری بود، مهم ن

 و نیز مبارزه رشد اقتصادی ی عملکردِنیافت، و حوزه تحققانقالب جهانی 
ها بلشویک 1920سال از پسباقی ماند. دولت -ملت در ]چارچوب[ ی طبقاتی
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زودرس فرآیند انقالب جهانی را نداشتند، و مشغول  ازسرگیریِ دیگر انتظارِ
های جنگ های سالمندیتحکیم رژیم خود شدند. معموالً مقتضیات و نیاز

شوند. با وجودی  اش شناخته می مسئول دیکتاتوری بلشویکی و خشونت ویژه
نیز صحت کمتری ندارد که  ایناما ، باشد ت داشتهصحممکن است ه این ک

اش موفقیت دیکتاتوری را تسهیل و تضمین مد پیروزمندانهاجنگ داخلی و پی
موقعیتی اضطراری بود، بلکه  ی ناگزیرِنتیجه نه تنها نمود. دیکتاتوری حزبی

. پایان ر بودمد نظحزب بلشویک  دولت ،«پرولتاریا دولت» مفهوم از از پیش،
 شد.منجر  آن جنگ داخلی نه به تخفیف دیکتاتوری، بلکه به تشدید

اپوزیسیون »اکنون پس از شکست ضدانقالب منحصراً علیه ای که دیکتاتوری
هجدهم حزب  هدر کنگر نقداً. یافته بود سازمانکارگران  و علیه خودِ «وفادار

اب اپوزیسیون ن به تحمل احزبخشیدپایان  1919مارسماه بلشویک در 
نبود که حکومت بلشویک  1921 درخواست شده بود. اما تا پیش از تابستان

های  های مستقل سیاسی و گروه سرانجام تصمیم گرفت تمام سازمان
 د.نماینابود  را هم شاپوزیسیون در صفوف خود

جنگ داخلی به نفع  نظامیِ وازنِرسید که ت به نظر روشن می 1920 در بهار
رژیم و  مخالفت باست. این وضعیت منجر به خیزش مجدد ا هابلشویک

بود شد.  دادهجنگ مورد استفاده قرار طی در  که ای گرانه اً ستمشدید هایاقدام
 ماتهای دهقانی چنان شدید شدند که حکومت را مجبور به قطع اقدا ناآرامی

 هیهای دهقانان ت کمیته» انحاللاش در مناطق روستائی و  سلب مالکیت کننده
رحمانه در شهرها و علیه فشار بی حاکم کرد. کارگران به شرایط قحطیِ «دست

که در قیام  ها و تظاهرات ها اعتصاب ی ازبرای تولید بیشتر، از طریق موج
کارگران  هایرسید اعتراض کردند. اگر زمانی انتظارخود کرونشتات به اوج 

 باید بارِ  د که میبو دولتین همبلشویکی بود، اکنون  دولتوجود  متکی به
 دولتاین  کشید. هاشان را بدوش می سرخوردگیو  ها تقصیر تمام مصیبت
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ابزار دمکراتیک، از  باتوانست سرکوبگر شده بود و دیگر نمی یک دیکتاتوریِ

و تبدیل  شان یحزب یوغپذیرد. رهائی شوراها از بطریق سیستم شورائی تاثیر 
 «انقالب سوم»یک  مستلزم ریا اکنونپرولتا مختاریِی خود به وسیله شانمجدد

کرونشتات بر علیه سیستم شورائی نبود، بلکه قصد بازگرداندن آن  قیام. بود
حاکی از رهائی شوراها  «شوراهای آزاد»ش داشت. فراخوان ا را به شکل اصلی

، حاکی از آزادی سیاسی برای درنتیجهبلشویسم بود؛  تک حزبیِ از حکومتِ
شرکت های پرولتری و دهقانی که در انقالب روسیه  انو سازمها  گرایشتمام 

 13.داشتند

را در  ی خودترین تجلکه مخالفت گسترده با حکومت بلشویکی صریحاین
ها پیش از  نجا بود که شوراها، مدتهمیتصادفی نبود. در  ،کرونشتات یافت

واقعیت بیابند، یگانه بطور موقتی مسکو و کل کشور  و نکه در پتروگرادآ
ها و سوسیال  بلشویک 1917ی اجتماعی شده بودند. در ماه مه  یتهاتور

در شورای کرونشتات اکثریت داشتند، و استقالل  اًنقد ی چپرولوسیونرها
 موفق دولتموقت اعالم کردند. علیرغم اینکه این  دولتخود را در مقابل 

اما کشد، ببیرون  فرمالیته شناسی برسمیت از شورای کرونشتات نوعی شد
 هترتیب ب ی اجتماعی باقی ماند و بدین اش تنها اتوریته ن شورا، در خطهای

 د. تعهد رادیکالرسان یاریقدرت بلشویکی  تصرفراه برای  ختنهموارسا
بهترین شکل دمکراسی  عنوانشورائی ب نظامکارگران و سربازان کرونشتات به 

علیه  شانخودمختاریبازیابی  برای به تالشرا آنها اکنون  ،پرولتری
 دیکتاتوری بلشویکی برانگیخته بود. 

طغیان و سرکشی کرونشتات از سوی تمام مخالفین از در رابطه با ستایش 
که بدین ـ همچنین توسط مرتجعین و بورژوازی لیبرال از اینروبلشویسم، و 

شان در مقابل  واکنش وحشیانه برایبندی نیم هها بهان طریق برای بلشویک
 لفظیِ  «حمایت»د. اما این کر شد البته کاری نمی ـساخت فراهمشورشیان 
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تواند این واقعیت را تغییر دهد که نمی ،ی درخواست نشدهطلبانهفرصت
 آنرا ها بلشویک که خودِ ؛ سیستمیشورش احیای سیستم شورائی بود هدفِ

دانستند  خوب می خیلیها  مناسب دیده بودند. بلشویک 1917برای تبلیغ در 
ن اعتراف ه آتوانستند ب نیست، اما نمی «های سفید ژنرال»ر که کرونشتات کا

در فرآیند تقویت و دفاع از  شانآنها خود قدرت شورائی نظر نقطهاز  .کنند
باید این  ، آنها نه تنها میاز اینروه بودند. دش یشان نیروئی ضدانقالب حکومت

که ند، بلکرد میآخرین کوشش جهت احیای سیستم شورائی را در خون غرق 
زدند. در واقع، حتی با  تهمت می «انقالب سفید ضد»باید بدان بعنوان کار  می

کردند،  «اخالقی»ها و سوسیال رولوسیونرها از شورش حمایت اینکه منشویک
مجلس موسسان  احیایهیچ قصدی برای  شورشدرگیر در  کارگران و ملوانانِ

غیرقابل  ی گذشته مربوط به هشد طسق یبعنوان امر مجلس را ، و آننداشتند
ی فرا یائسرنگونی حکومت کمیسار»ند. گفتند که زمان کردمی تلقیبازگشت 

.. کرونشتات پرچم قیام برای انقالب سوم زحمتکشان را .رسیده است. 
ی منطقه بهمجلس موسسان  و ... حکومت مطلقه سقوط کرده است، برافراشته

قرار بود  14«اشی است.ی در حال فروپئشد. حکومت کمیسار روانه لعنت شده
 رساند.بی انقالب کنونی را به انجام  شده نقضتعهدات  «انقالب سوم»

کارگران و دهقانان به نیروهای نظامی  نارضایتی ،با شورش کرونشتات
ع را برای رژیم بلشویکی بویژه خطرناک اوضا گسترش یافت و این ترکیبِ

بعلت رد شد، بلکه اینکه خُنداشت، نه بدلیل  تحققیاما تعهد قابل  قیامنمود. 
بود یک سوسیالیسم لیبرتاریائی را بر  شد، قادر نمی موفق میهم که اگر نآ

به  شدمحکوم  راستیه بو گسترش دهد.  حفظ کردهحکومت شورائی اساس 
غم براش همتای پاریسی ثل: کمون کرونشتات. ملقب گرفتآنچه که 

به توانست روسیه نمی تحت شرایط غالب در نارضایتی عمومی تنها ماند و
 «نشینی استراتژیکعقب»د. با این وجود قادر بود دست یاباش اهداف سیاسی
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که دیکتاتوری  . سیاستیتسریع بخشدرا به سیاست نوین اقتصادی  لنین

که بطور همزمان حکومت درحالی ،تخفیف دادرا بلشویکی  یاقتصاد
 د.نمواش را تحکیم  استبدادی

در حزب خودش یافت.  پژواکی دیکتاتوری لنیننارضایتی کارگران از 
حزب مثل کنترل دولت بر  ی ویژهتصمیمات  فقطهای اپوزیسیون نه گروه

های کارگری، بلکه روند عمومی سیاست بلشویکی را نیز نقد کردند. اتحادیه
گفته شد که این موضوعی  «تک نفره مدیریت»ی مساله موردبعنوان مثال، در 
 زاویه دید تاریخاً »تکنیکی نیست، بلکه مربوط به دو ی مربوط به مساله

 است زیرا «ناپذیرسازش

ی بورژوازی  ی طبقه تفکر فردگرایانه ی ازنفره محصول مدیریت تک
بشری  های فعالیت حوزهرا در تمامی  خود است. ... این ایده بازتاب

 با مقام برای دولت و در انتهاعالییک با شروع از انتصاب ـ یابد  می
عالیِ تفکر  مقام در کارخانه. این حکمتِمدیر عالییک  انتصاب
نیست.  جمعی ی است. بورژوازی معتقد به قدرتِ ارگانیِئبورژوا

، و به هر ندای مطیع وادار را با تازیانه به گله ها ند تودهمایل فقط آنها
مناقشات  اساسخواهد بکشانند.  ی نامحدودشان می کجا که اراده

 به کارگران توسط ک( عمدتاً این است: آیا ما باید)در حزب بلشوی
باالی سر آنها بدست مقامات شوروی. از کمونیسم تحقق بخشیم، یا 

و بگذارید در مورد این مساله تعمق کنیم که آیا ممکن است که 
کنده آی دیگر که ا هائی از طبقه های خالقِ نورسته بدست و توانائی

و  آمدبه اقتصاد سوسیالیستی نائل  اند، کار در گذشته از روال عادیِ
افراد  بعنوانکنیم،  ها شروع به فکر آنرا ساخت؟ اگر بعنوان مارکسی

اداریِ  نه. ارگان :اهل علم، قاطعانه و صریحاً باید جواب بدهیم
ی انتقالی کنونی باید  اقتصادی در جمهوری کارگری در طی دوره
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شده  برگزیدهان ارگانی باشد که مستقیماً توسط خود تولیدکنندگ
 فقطی اداریِ اقتصادی شوروی، باید  های باقی ماندهنهاداست. تمام 

ترین اقتصادیِ جمهور کارگری که مهم بمثابه مراکز اجرائی آن ارگانِ
است که رژه اجباری ارگان است بکار آیند. تمام چیزهای دیگر 

های خالق کارگران ی توانائیاعتمادی نسبت به همهبازنمود بی
های ادعائیِ حزب ما همساز  آل ای که با ایده اعتمادییباشد، بیم

 ای بدون آزادی اندیشه و عقیده نمی فعالیتی-نیست. ... هیچ خود
فعالیتی، نه تنها خود را در -اشد، زیرا خودبتواند وجود داشته 

 باز می مستقل ی اندیشه ، و کار، بلکه همچنین درها، کنشهاابتکار
 ایستاده ها بازکنش وحشت داریم، ما از تکیه بر تودهنمایاند. ما از 

. برای ایم برای خود بوروکراسی بوجود آورده ترتیب ایم، بدین
تصفیه حساب با بوروکراسی که پناهگاهش را در نهادهای شوروی 

ر تمام بوروكراسي درون خود شاز یافته، باید پیش از هر چیز 
     15.حزب رها شویم

یا  ند،ه بودرا نفهمید شانیا حزب خود به وضوح اه این اپوزیسیونیست
سال اش، نسبت به اصول مطروحه توسط لنین از عملکرد واقعی نظرِحزب از 

 را برگرفته دولت و انقالب کتاب یصورآنها ارزش  شاید. بود دور شده 1903
 شدن میاحساس خیانت حاالاش توجه نکرده بودند و به دمدمی مزاجی و

 میاش را فاش  های انقالبی بیانیه محضِ فریبیِ ت لنین عوامسیاس چون کردند
باید  ساخت. از درک لنین در مورد حزب و نقش آن در فرآیند انقالبی می

 ا یکتواند بقدرت فقط می به به محض رسیدنکه حزب  بودمشهود می
کارکرد داشته باشد. کامالً مستقل از شرایط خاص  منشانهدیکتاتور اسلوب

روشنی تمام قدرت ه انقالب سوسیالیستی، بشعورِ ی حزب بمثابه دهروسیه، ای
 .کرد گیری را به دستگاه دولت بلشویک محول می تصمیم
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 باها اپوزیسیونیست با فرمان انحالل ش،های خودپرنسیپ مطابق بالنین 

در رابطه با »پایان بخشید. با دو قطعنامه  شان بسرعت به همه ،تهدید اخراج
، که «رابطه با انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی در حزب ما در»و  «وحدت

، شدتصویب  1921مارس ماه توسط کنگره دهم حزب کمونیست روسیه در
تنها بصورت تقریبی تاریخ که تا پیش از آن  تکمیل آنچه شد به لنین موفق
و ایمن  یی فراکسیونیسم درون حزبیعنی، پایان دادن به همه .بود کسب شده

چنان  ش بهی مرکزی، که بعالوه، خود آن از طریق کمیته کنترل بر ختنسا
درون  بودوزیسیونی که ممکن پسازماندهی شده بود که از هرگونه اای  شیوه

شد که هیچ  شتهای گذا ، پایهامر رهبری حزب سربرآورد، خالصی یابد. با این
ی ندهییاتکوین شود مگر قدرت مطلقِ بنا یشتوانست بر روچیز دیگری نمی

و قدرت نامحدود رهبر عالی که بر  ،حزب و دولت صعودِرو به  روکراسیِ وب
ی  اتوریته دلیلکرد. حکومت تک نفره بر حزب، که به  دو ریاست می هر

لنین واقعیتی غیررسمی بود، مبدل به واقعیت بالمنازع  غالبِ  «یاخالق»
ارشی ی هیر به قله شهرکسی شد که موفق به رساندن خود حکومت شخصیِ

 شود.  یحزب

که توسط اپوزیسیون  گونهنهمابورژوائی حکومت بلشویکی،  خصلت
 غیرسوسیالیستیِ  سرشت عینیِبازتاب اش مورد توجه قرار گرفت،  درونی

 گونهبود بدون بورژوازی، همان «انقالب بورژوائی». نوعی بودانقالب روسیه 
انقالبی که در آن  کثیر. کافی قدرپرولتری بود بدون پرولتاریای به  یکه انقالب

بورژوازی تاریخی قدرت، کارکردهای ا تصرف ی بئظاهراً ضدبورژوا یحزب
ه بود. تحت این شرایط، مضمون انقالبی مارکسیسم را به عهده گرفتغربی 
قابل اجرا نبود. هر آنچه که ممکن نیز  آن هیافتحتی در شکلی تعدیل  غربی

که ـشود  فهمیدهرد کمون پاریس ی مارکس در مو است در رابطه با بیانیه
)نقل  «اش ناسازگار است گی هحکومت سیاسی پرولتاریا با جاودانه سازی برد»
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ای، یعنی ی امکانی لحظه قولی که کامالً مشکل است درک شود، مگر بمثابه
سخن گفت و نه از احزاب  «تولیدکنندگان» مارکس حداقل از ـخود انقالب(

ی یکتای بلشویکی از سلطه درک کهدرحالی ؛انتولیدکنندگ جایگزینِ سیاسیِ
ی تولید از ضروری و کافی جهت دگرگونی شیوه شرطی پیش منزلهدولت ب
کنترل دولت  توسط تولیدکنندگان گوید.داری به سوسیالیسم سخن میسرمایه

کمیته مرکزی، و این آخری توسط حزب، حزب  توسطشوند، دولت می
ی  حکومت مطلقه]بدین ترتیب[ . مدیرانشهیئت و  مقامرهبر عالی توسط

، بدین از این گذشتهتجدید حیات یافته است.  یسمبنام مارکس ،نابود شده
عملی سرانجام بستگی نیز طریق، انقالب و سوسیالیسم از نظر ایدئولوژیکی و 

 ساز دارد.  تاریخ به فردِ

ی نبوغ  مثابهاش ب نکشید تا به انقالب روسیه و نتایج به درازا چندانبراستی 
که این ـی ائبورژو منظرلنین، تروتسکی و استالین نگریسته شود؛ نه تنها از 

پیروی از درک  های مدعیِ  سوسیالیست از منظر اکثربلکه ـ آید میطبیعی امری 
های استثنائی افراد، بلکه  نه در توانائی ی آنراکه پویائـماتریالیستی از تاریخ 

چنین نیز  ـیابد د اجتماعی میمولشد نیروهای ی طبقات در مسیر ر در مبارزه
در تاریخ  «قهرمان»نقش  معقولی . نه مارکس و نه هیچ شخصنگریسته شد

گونه که بدتر شدن؛ زیرا همان و چه برایکند، چه برای بهتر نمی کارنارا 
و  هاو نظر ،ی طبقاتی است جامعهی  زمرهنقداً در  «قهرمان» رفتپیشتر اشاره 

تضادهائی که ـ تعیین شده است توسط تضادهای طبقاتی کردهایشعمل
اش های تاریخیدر نوشته ،مارکس بعنوان مثال .دریده استاز هم جامعه را 

مانند ناپلئون کوچک که کشورش  ه است؛پرداخت «قهرمانانی»وسیعاً به چنین 
انقالب  که بارا به ویرانی کشاند، یا، مانند بیسمارک که هدف وحدت آلمان را 

ی بورژوائی ناتمام مانده بود به سرانجام رساند. کامالً قابل درک سقط شده
است که بدون ناپلئون سوم و بدون بیسمارک تاریخ فرانسه و آلمان متفاوت 
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 اقتصادیِ -ی اجتماعیشد، اما این تفاوت چیزی را در توسعه از آنچه بود می
داری ت تولید سرمایهای که توسط مناسبا توسعه .ددا نمی تغییراین دو کشور 

گونه که  گشت، همان المللی تعیین می ای بین و گسترش سرمایه بمثابه پدیده
 د. ش

 گونه ای از تاریخ ندارد، همان باالخره تاریخ چیست؟ بورژوازی هیچ تئوری
آنچه را  برایش صرفاً تاریخ که ندارد. از آنجا جامعه پیشرفتای از  که تئوری

های کهنه  شاهده است و یا ممکن است در تاریخچهکند که قابل متوصیف می
یافت شود، بطور همزمان هیچ چیز و همه چیز است، و هرکدام از نمودهای 

ی که همیشه باید ئنمودها ؛جای توضیح تاکید شوده ممکن است ب اش سطحی
. تاریخ باشندموجود در هر زمان خاصی  ی جامعه خدمت روابط قدرتیِ  در

ی به دالیل ا هایدئولوژی خالص است و هیچ اشاریک اد، ی مانند اقتصئبورژوا
تواند می فقطگونه که اقتصاد بازار  کند. و، درست همانتغییرات جامعه نمی

از طریق فهم مناسبات طبقاتی در پشت آن فهمیده شود، این نوع تاریخ نیز 
دیگری است.  فهم چیزآشکار شود مستلزم درک و اگر مفهومش قرار است 

. استتولید  تغییر مناسبات اجتماعیِ حاکی ازه دید مارکسی، تاریخ از زاوی
 یستادرغیر اینصورت اای  آن تاریخی که خود را منحصراً با تغییرات در جامعه

به مارکسیسم اما د، هر قدر هم که ممکن است جالب باشد، دارمی شغولم
 هستندای  فتهفرآیند نهبه  معطوفکه این تغییرات شود  مربوط میتنها تا آنجا 

د که کن ای را آزاد می نیروهای اجتماعی ،ی تولیدشیوهیک  ،که توسط آن
ای  ، تغییرات تاریخیمنظر . از ایناستی تولید دیگری  شیوه برپائیِهدفشان 

ی انقالب اکتبر و رژیم بلشویکی بوجود آمد، جایگاهشان در شیوه توسطکه 
 حتی باوجودی که سرمایهزیرا  ،بود نامتغیردرغیر اینصورت  ی است کهتولید

از دست موسسات تولیدی  ـیعنی کنترل بر ابزار تولید و با آن کار مزدیـ
که  قرار گرفت دولتی روکراسیوب یک خصوصی بیرون آورده شد و در دست
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-روابط کار اشمناسبات اجتماعی سابق بود، کارکردهای استثماریِ جریِم
. شدتعدیل یافت اما ملغی نتغییرو داریسرمایه باقی ماند. سیستم سرمایه

پوششِ داری در ها ساخته شد هنوز تاریخ سرمایهتوسط بلشویک ی کهتاریخ
 مارکسیسم بود. ایدئولوژیکِ

اینکه تاریخ در  بردر تاریخ دلیل مطمئنی است  «های بزرگانسان»وجود 
ی مبتنی بر طبقات و رقابت در حال رقم جامعه کچارچوب ساختار هیرارشی

عرف هیتلر، و غیره، مُ کیشاستالین،  کیشلنین،  کیشردن است. خو
از هر نوع  مردم یتوده ساختن محرومهائی است که جهت تالش

که از نظر تکنیکی  باشد،می ن کامل آنهاداتمیزه ش و نیز تضمینِ خودمختاری
های انسان»هائی ربط کمی با خود کیشد. چنین کنرا ممکن می محرومیت این

نیاز یا میل به  جز بازتابِ چیزی نیستند هاکه شخصیت چرا ؛دارند «بزرگ
جهت  یای خاص یا جنبش سیاسی خاصبه طبقهآنکه برای  ،کامل تبعیت

شان، مثل جنگ یا برپائی اهداف ویژه تحققهای وسیع برای کنترل بر توده
، هستند «های بزرگزمان»مستلزم  «های بزرگانسان». ه شودامکان داد انقالب

تشدید شان در ند که ریشهشوظاهر می ایهای بحرانیو هر دو در موقعیت
اتمیزه شده در یک  جامعه قرار دارد. درماندگی فردِ ینبنیاد تضادهای

در رهبر یا رهبری  تخیلی لی خاطرِ اش نوعی تسجسارتاز  صِرفنمادسازی 
چیزی که مدعی انجام آن  ای. رهبر یا رهبرییابدیک جنبش اجتماعی می

نیست. ناتوانی فرد  یشبرای اوست که خود وی قادر به انجامش برای خو
 ماناین یا آن نوع آر به نمایندگیِ توانائی فردی است که موفق ،اجتماعی
سیستم  . سرشت ضد اجتماعیِشودمی شده فراهمتاریخاً  اجتماعیِ

دولت،  یناش در شکل نمادظاهری اجتماعیِ انسجام درداری سرمایه
نمادپردازی باید مداوماً توسط ولی . یابدتوجیه می مت، و رهبر عظیمحکو

  اشکال مشخص کنترل که توسط اقلیت حاکم به اجرا درآمده تقویت شود.
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ها قدرت حکومتی را این مساله که بدون ورود لنین به روسیه بلشویک

باید امتیاز انقالب  او بدین معن .گرفتند، تقریباً حتمی استبدست نمی
یا احتماالً به فرمانده لشکر آلمان، یا به پارووس ـلشویکی به لنین داده شود ب

 «عامل سوبژکتیوِ»که ورود لنین به انقالب روسیه را ممکن ساخت. اما بدون 
 ،ی تزاریاعتبار شدهکامالً بی افتاد؟ رژیمِ وجود لنین، در روسیه چه اتفاقی می

 اپوزیسیون عمومی و ترکیبیِ در رودروئی با  ، وسرنگون شده بود اًنقد
یک ا ی سابق، بهائی از رژیم مطلقهکارگران، دهقانان، بورژوازی و حتی بخش

های آنتانت فارغ شده از شد. بعالوه، قدرتزنده نمینیز کودتای ضدانقالبی 
ظاهر ه بو  از حکومت نوین ،ی نابهنگام روسیهائتالف با رژیم مطلقه
جنگی موئرتر علیه در  نبرد ی اگر فقط با امیدکردند، حتدمکراتیک حمایت می

ی برای ئهاتالش با اینکهاروپای مرکزی باشد.  «دمکراتیک ضد»های قدرت
ها موفق نبودند، و ، اما این کوششصورت گرفت ازسرگیری تهاجم در غرب

تنها آرزوی صلحی سریع، حتی صلحی جداگانه، را جهت تحکیم رژیم نوین 
ی اجتماعی تشدید کردند. فزاینده هرج و مرجظم در ن یاندک دنو بازگردان

شوراها و  نابودیِجنگ و  را تداوم زوریِ خود باید هدفضدانقالب می
مناسبات اجتماعی تولید  تا سرشت مالکیت خصوصیِ دادمیقرار ها بلشویک

، با زور یک ترور سفید و «دیکتاتوری پرولتاریا»را حفظ کند. بطور خالصه 
یک  توسطبه احتمال بسیار قوی  ،حکومتی ستی دیگرهای فاشیروش

. سیستم سیاسی دیگری و روابط شددیکتاتوری بورژوازی سرنگون می
، اما بر اساس همان مناسبات تولیدی که توسط یافتمی تکاملمالکیتی دیگری 

 .گشت برپادولت بلشویکی 

انی وجود دارد که جنگ جهنکته در مورد این  اندکی، تردید طور مشابهب
جهت کنترل آلمان بر  دوبارهبا کوششی تا  شد هیتلر آغازآدلف توسط  ،دوم

. بدون هیتلر شود در جنگ جهانی اول پیروزدر واقع  ،اروپای کاپیتالیستی
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جنگ دوم جهانی ممکن بود در زمانی که در واقع انجام گرفت، درنگیرد، اما 
فتن رکود جهانی نیز در هیتلر، یا بدون تعمیق یا-ی استالینبدون معاهده شاید

ها را که های اقتصادی داخلی نازیکه بطور قطع سیاست رفت؛ رکودیگمین
است که  واضح امابود محدود ساخت.  شان وابسته به آنهای سیاسیسلطه
از جنگ جهانی دوم  یشتوان برای جنگ جهانی اول یا رکود عظیم پنمی

ای معین و که ایدئولوژی ترکیب افرادند هادولتهیتلر را مقصر شناخت. 
همیشه ممکن  دلیل،کنند، به همین نمایندگی می ی رامنافع اقتصادی خاص

اران امتیاز داد و یا مقصرشان کتاست که برای هر سیاست خاصی، به سیاس
پنداشت که اگر آنها نبودند تاریخ در مسیر دیگری رقم  گونهشناخت، و این

 پیشرفت عمومی آنجا که تاشد، اما خورد. این حتی ممکن است صحیح بامی
مسیر متفاوت، به هیچ وجه  ،شودداری تعیین میتوسط مناسبات تولید سرمایه

 دهد. را تغییر نمی همسیر عمومی توسع

بر مبنای  ،پیشرفت تاریخ موردبتوان در  که بطور خالصه، ممکن نیست
رشد  ها که توسطهای سیاسی و نقش افراد در این جنبشاستحکام جنبش

تا آنجا که ـ ند پیش بینی معتبری کردادهاش مطرح شداری و مشکالتسرمایه
ای تولید اجتماعی نامربوطند و تنها بازتاب ها با مناسبات پایههستیاین 

های سیاسی این صحیح است که پدیده تغییرات درون این مناسبات هستند.
 یچنین موجودیت کنند، اما سخن گفتن ازایجاد می یموجودیت و اقتصادی

درون ساختار  های سرگردانِممکن است چیزی بیش از ارجاع به جنبش
ای باشد که به تضادهای طبقاتی معطوف ؛ بجای اینکهنباشد یاجتماعی معین

ی تغییرات معینی بشیوه نابودی موجودیت سیاسی و اقتصادیِ ختصِم
که به هیچ وجه  هگونهمان آفریند.ی دیگری را میای است که جامعهانقالبی

بینی کرد، یعنی، در چه مقطعی اقتصادی را در جزئیاتش پیش شود توسعهنمی
شود بر بحران چیره شد، یا در چه مقطعی می ،دیابع میویک بحران شی
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د، نموتوان در جزئیاتش محاسبه ی سیاسی را نیز به هیچ وجه نمیتوسعه

خورد، یا کدام فرد میشود یا شکست ش اجتماعی موفق میبیعنی، کدام جن
 از مستقلآیا این فرد، کامالً  و اینکه، اشتخواهد د سلطهی سیاسی صحنه بر

یا خیر.  شدظاهر خواهد  «تاریخ ساز»ی فردی اش، بمثابههای فردیتوانائی
رویدادهای  .تواند مورد توجه قرار گیردتواند درک شود، نمیآنچه که نمی

 اً ظاهر «هایشوک»یا  «حوادث»ای از تهرش همچونسیاسی و نیز اقتصادی 
ین سیستم همشوند، درحالی که در واقع توسط می پدیدارخارج از سیستم 

وجود  د. خودِگرداش میذاتی هایتاند که مانع از تشخیص ضرورشدهتولید 
تعیین فتیشیستیِ . خارج از این است تعیین فتیشیستی آنگواه  ،زندگی سیاسی

فرآیند گسترش سرمایه،  بهنقیاد کور و درمانده ، این ازندگی سیاسی
ی حذف نزلهیافت، بلکه بمنمی بروزو اقتصاد چنین  تسیاس  واحدِموجودیتِ
فرآیند بازتولید  ی نیازهای اجتماعیِ یافتهسامانسازمان آگاهانه  یک هر دو در

د. سیاست، و شه، ظاهر میگشت رهااش های سیاسی و اقتصادیکه از جنبه
باشند، با ایجاد ی انواع  اقتصاد که ضرورتاً اقتصاد سیاسی میبا آن همهه همرا

 . یابندپایان میطبقه ای بیجامعه

نوعی از این مساله آگاه بود را ممکن است بتوان از ه ب نیز اینکه حتی لنین
پس از تسخیر قدرت، حدس  «کار مزدی» عبارتِاش در مورد استفاده از اکراه

ی موسس المللی در کنگرهحضار بینی به مالحظهیک بار  قطفزد. او 
خالصی انسان از آخرین شکل »، از 1919مارس ماه انترناسیونال سوم در 

 وانمود کردکالً چنین  اماسخن گفت.  «مزدی بردگیِ داری یا بردگی: سرمایه
و برغم  ،داری خصوصی حاکی از پایان سیستم مزدی استکه پایان سرمایه

بطور  آن ی تکنیکیامعنه ب را داری خصوصی سیستم مزدیپایان سرمایه اینکه
در این  د.نمایاش رها میاستثماریمضامین از آنرا کند، اما اتوماتیک لغو نمی

دیگر، لنین صرفاً به موضع کائوتسکی در  موارد بسیار زیادمانند  نیز رابطه
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 ،ساختمان سوسیالیسم یبود که در مراحل اولیه آنکه بر  بازگشته بود 1902
های الزم برای د تا انگیزهشو حفظباید  )یا برعکس( پول لذاکار مزدی و 

د. تروتسکی نیز این ایده را تکرار نمای فراهمهت کار کردن را جکارگران 
 زدنی:مثالشرمی بییک د، اما با نمو

 ی، و برای مدت زمانکنیمحفظ مینان سیستم مزدی را چما هم
اش رویم، اهمیتتر می. هرچه پیشکردخواهیم  حفظآنرا  طوالنی

های زندگی برای تمام اعضا هرچه بیشتر بسادگی تضمین ضرورت
سان از سیستم مزدی بودن باز خواهد جامعه خواهد شد؛ و بدین

ی سخت کنونی سیستم مزدی برای ما، پیش از ایستاد. ]اما[ در دوره
شخصی کارگر مجزا، هر چیز، نه اینکه روشی برای تضمین حیات 

بلکه روشی است برای تخمین اینکه فرد کارگر با کارش چه چیزی 
دولت که درحالیآورد. ... سرانجام، برای جمهوری کارگری می

تواند دهد، نمیکارگری به برخی پاداش )از طریق سیستم مزدی( می
وضوح از ه آنهائی که بـ]یعنی[  انجام دهدکاری جز تنبیه دیگران 

برند، کنند، کار مشترک را به تحلیل میگی کارگری تخلف میهمبست
رسانند. و بطور جدی به رنسانس سوسیالیستی کشور آسیب می

ضروری برای  است سرکوب جهت نیل به اهداف اقتصادی سالحی
  16دیکتاتوری سوسیالیستی.

ساختمان »داری است، مبنای که سیستم مزدی اساس تولید سرمایه از آنجا
مثل لنین و تروتسکی و دستگاه افرادی به  تاماند نیز باقی می «سمسوسیالی

منصب بگیرند، بلکه همچنین و شان اجازه دهد که نه تنها موقعیت دولتی
داران سخن بگویند. انگار که با کارگران با صدای سرمایه برخوردهنگام 

سیستم مزدی برای کارگران همیشه تنها تضمین جهت کسب معاش نبوده، و 
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که همیشه برای تخمین میزان ارزش اضافی که از کارشان استخراج  گوئی

 شود مورد استفاده قرار نگرفته است!می

ی درک ماتریالیستی تئوری انقالب پرولتاریائی، از زاویه عنوانمارکسیسم ب
تغییر نیافته  اشمناسبات تولید اجتماعی ای کهجامعه تغییرات درون ،تاریخاز 

های توسعه اجتماع از دگرگونی د.آورنمی به حسابرات تاریخی را بمثابه تغیی
 بهمراه مزدی، و از لغو این آخری، و داری به نظام ارباب رعیتی به کارِاز برده

گوید. البته طبقه سوسیالیستی سخن میآن تمام اشکال استثماری در جامعه بی
ا مارکسیسم ، امداردرا  شی طبقاتی تاریخ سیاسی خوداز جامعه یهر نوع

د شناسمیجامعه  معینِهای بندیصورت را بمثابه سیاستِ]تاریخ سیاسی[ این 
یابد، یعنی آخرین انقالب سیاسی در که به هر حال با لغو طبقات پایان می

 عینی پذیری یا امکان ناپذیریِاز امکانستقل . مجامعهی فرآیند عمومی توسعه
مزدی نداشت، و از اینرو  نظام ایلغا، رژیم بلشویک هیچ قصدی برای آن

لغو  هرژیم ب مفهوم مارکسی آن نبود.ه برد یک انقالب اجتماعی بدرگیر پیش
برای امر با این فرض که این  راضی بودکنترل خصوصی بر انباشت سرمایه 

ریزی شده و سرانجام یک سیستم آگاهانه برنامه پیشروی بسوی یک اقتصادِ
افی خواهد بود. البته صحیح است که امکان چنین ک ترطلبانهمساوات توزیعِ

کسی که برایش سیستم  ،کوششی به ذهن مارکس خطور نکرده بود
 شودباید با سیستمی جایگزین می اشداری و شکل مالکیت خصوصیسرمایه

از  .یرندتولیدکنندگان بدست گ که کنترل جمعی و مستقیم ابزار تولید را خودِ
یکی از طریق یک نوظهوری تاریخی که مارکس ، کوشش بلشونقطه نظراین 

داری قرار ی تولید سرمایهبود، همچنان درون تاریخ شیوه نیز بدان نیاندیشیده
 گیرد.می

ها با پیروی از ایدئولوژی مارکسیستی که در انترناسیونال لنین و بلشویک
 رااز تئوری مارکسی  شانسازید که وارونهیافته بود، موفق شدنتحول دوم 
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درک . در حالی که  آن تئوری معرفی کنندیافتنِمادیت ممکنِ  تنها شکلِ  عنوانب
اما داری دولتی نبود، سرمایه گیریِها حاکی از چیزی بیش از شکلبلشویک

گونه [ تقریباً همین20و  19]ی تغییر قرن در آستانهتعبیر عمومی از سوسیالیسم 
به اصول  «خیانت»ها را متهم به بلشویک بتوان . از اینرو ممکن نیست کهبود

ی جنبش اهداف اعالم شده آن زمان کرد؛ برعکس، آنها رایجِ« مارکسیستی»
در جهت ند، جنبشی که در رابطه با اقدام ساخت را متحققسوسیال دمکراتیک 

ها از دست داده بود. آنچه بلشویک را اشی عالئقهمه شخود اعتقاداتش،
ی انترناسیونال دوم با ابزار انقالبی بود. برنامه انجام دادند مادیت بخشیدن به

گرداندن ایدئولوژی به پراتیک و مادیت مشخص  درکار، یعنی  انجام این دراما 
هدایت شده توسط  ی سوسیالیستیِجامعه را با ن، مارکسیسم انقالبیه آدادن ب
انترناسیونال سوسیال دمکراسی تصویر شده  که توسط جناح ارتدکسِ) دولت

 . تداعی کردند د(وب

 امعناتوپیائی بی عنوانپیش از انقالب بلشویکی، بورژوازی به مارکسیسم ب
سرشت خود انسان در  با طبیعتاً داده شده و نگریست که با روابط بازاریِ می

البته مبارزه طبقاتی وجود داشت، اما این ]از منظر بورژوازی[ تضاد است. 
ی داروینی برای ی از چیزی بیش از مبارزهمبارزه نیز مانند رقابت در کل حاک

را در  (دبگیرممکن است  )اشکالی که حیات نبود که سرکوبش یا بهبودش
 یخود واقعیت وجود کرد.ها توجیح میانطباق با تغییر شرایط یا فرصت

 هایکه جامعه بدون تقسیم بود اثبات کافی بر این امر ، برایشبورژوازی
ساختار  جامعه، پیچیدگی خودِ زیرا اشته باشد،وجود دتوانست طبقاتی نمی

 خودگردانیِ  کرد. سوسیالیسم در مفهوم مارکسیِرا مطالبه میآن یکهیرارش
طبقه کارگر، امکانی عملی نبود، و حمایت از آن، نه تنها حماقت، بلکه 

ی سوسیالیستی بلکه خود اش نه فقط جامعهیافتنبزهکاری بود، زیرا واقعیت
های با واقعیت یرفرمیست . انطباق جنبش کارگریِساختود میجامعه را ناب



196 انقالب و رفرم     

    
ضاف مداری دلیلی آمیزش در سیستم سرمایهزندگی اجتماعی و ادغام موفقیت

باشند که سرمایه روابط هنجار اجتماعی می-بر این بود که مناسبات کار
  .جامعهتوانند دستکاری شوند مگر به قیمت سقوط نمی

 اساسبر  «سوسیالیسم»داشتن که  هابلشویکتوسط ه با نشان دادن این نکت
بدون  دتوانو اینکه هیرارشی اجتماعی می ،سرمایه ممکن است-مناسبات کار

 یاران دولتگذبسادگی با تبدیل این آخری به خدمتیعنی بورژوازی ابقا شود، 
ی اجتماعی است، استدالل فوق به کناری نهاده انحصاری سرمایه مالککه 

دار است، اما داری مستلزم سرمایهینکه مارکس گفته بود که سرمایهشد. با ا
ی صاحب امعنه ی بورژوازی، بدار بمثابهاین نیاز ندارد که حاکی از سرمایه

ی خصوصی باشد، زیرا فرآیند تراکم و تمرکز سرمایه نمایانگر تقلیل سرمایه
برای این فرآیند  «پایانی»اگر . یافتن تعدادشان و انحصاری گشتن سرمایه بود

داران متعدد سرمایه ی خصوصی بمثابه دارائیِداشت، پایان سرمایهوجود می
ابزار تولید بر بود، که منجر به انحصار کامل مالکیت می یو پایان اقتصاد بازار

در دست دولت باشد، که در آنصورت سازمانده  توانستمی هم. این شدمی
تنزل یافته بود  «مناسبات بازاری»در آن شد که می نظامیتولید اجتماعی در 

ی بین کار و سرمایه از طریق حفظ کار مزدی در اقتصاد کنترل شده به مبادله
 توسط دولت.

را برای بورژوازی قابل فهم  «سوسیالیسم»امکان داشت که  برداشت،این 
 . ازشدنمیشان بمثابه یک طبقه براندازیشامل آنچه که یعنی کرده باشد، 

که خود را توسط دولتی که از آن خودشان  کردفرقی نمی ،دید بورژوازی زاویه
توسط یک انقالب پرولتری در مفهومی اینکه یا  ،دننبود خلع ید شده بیاب

د. در نیعنی تصرف ابزار تولید توسط طبقه کارگر، خلع ید شده بیاب مارکسی
یعنی  شودمین هما مجموعاًبلشویکی، یا آنچه که  داری دولتیِنتیجه، سرمایه

سوسیالیسم.  شد با درک مارکسیِسوسیالیسم دولتی، مساوی می برداشتِ
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گوید، به ناگزیر به تفسیر هنگامی که بورژوازی از مارکسیسم سخن می
دهد، چون تنها تفسیری است که کاربرد مشخصی یافته بلشویکی آن ارجا می

سیالیسم، این آخری لنینیستی از سو برداشتِ مارکسیسم با  رفتنِ است. یکی گ
تمام  خصلتنفسه بر الی مترادفی برای مارکسیسم کرد که فیرا مبدل به واژه

 انقالبی تا هم امروز مستولی بوده است.            -های انقالبی و ملیجنبش

بورژوازی بلشویسم و مارکسیسم به یک معنا بود، سوسیال  برای کهدرحالی
سوسیالیستی یکی بگیرد،  ینیستی را با دولتممکن نبود رژیم لنیاما دمکراسی 

مبنی بر  خودش یهدف مدتها فراموش شده شحتی با وجودی که خود
بخشیده بود. با این تحققدستیابی به سوسیالیسم از طریق قدرت دولتی را 

دمکراسی سوسیال برایید کرده بود، بلشویسم از بورژوازی خلع چونحال، 
داری ارجا بمثابه سیستم سرمایه به آن نظام کهغیرممکن بود همان میزان  به

ابزار  باقدرت دولتی  قانونیِ تسخیرحتی کند که که تصدیق آندهد بدون 
لفردینگ، یشود. هنمی منجر به سیستم تولید سوسیالیستی الزاماًپارلمانی 

 است با اعالم اینکه بلشویسم نه کاپیتالیسم راحتیرا ب شکلم اینبعنوان مثال، 
اقتصاد دولتی » ا عنواناست که ب یوسیالیسم، بلکه شکلی اجتماعو نه س

به بهترین  17«شخصی  ناحدوددیکتاتوریِ»نی بر تسیستمی مبیا ، «توتالیتاری
[ دیگر نه با سرشت نظاماین در نتیجه، حل کرد. ] شود،توصیف می یوجه

شد. تعیین می قدرقدرت دیکتاتورِ شخصیِ قاصدم بااش، بلکه اقتصادی
داری سرمایه»در مورد  خودشمدت  ک طوالنیادرافردینگ با انکار هیل

ش مداو پی، ی ناگزیر فرآیند تراکم سرمایهنتیجه ینزلهبم «یافتهسازمان
تاکید  داری، اکنوناقتصاد سرمایه گرِناپدیدشدن قانون ارزش بمثابه تنظیم

جود داشته تواند وداری دولتی نمیسرمایه ،ی اقتصادیکرد که از زاویهمی
شود غیرممکن ابزار تولید می انحصاریِ دولت صاحبِ  وقتیگفت او باشد. 
 مکانیسمِ  گذارد زیرا خودِبداری را به اجرا کارکردهای اقتصاد سرمایه که است
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اساس که قانون ارزش بر  را، رقابت یبه شیوهفرآیند بازتولید اقتصاد  علتیِ

 عروجبا  قبالًکه این وضعیت لید. اما درحانمایلغو می ،کندعمل می آن
 فهمیدهای توتالیتاریائی جامعه عنوانب حالشده بود، گرفته سوسیالیسم مساوی 

آن تک سوسیالیسم به یکسان دور بود. هم از داری و از سرمایههم شد که می
دمکراسی  فقدانشد میاش به سوسیالیسم عنصری که مانع از دگرگونی

این فرضیه که  در موردبود، هیلفردینگ با لنین میاگر چنین  ولیسیاسی بود. 
هرچند با ابزار سیاسی ساخت اساساً هم عقیده بود، توان میسوسیالیسم را 

 دجوو توافقی بخصوصی که باید بکار آید ابزار سیاسیِ خودِ برسربین آنها  که
 لو استدال دلیل نِساخت فراهمدر رابطه با  گلفردینی. در واقع لنین به هنداشت

برای سرشت  الکیبمثابه م ،صوری جهت رد ابزار دمکراسیِ یشبرا
 کنترل شده توسط دولت، بسیار مدیون بود. اقتصادِ سوسیالیستیِ

، قابل توجه است که نه لنین و نه هیلفردینگ هیچ توجهی به در این رابطه
به  اًصرفسرمایه نداشتند، بلکه -کار مناسباتمناسبات تولید اجتماعی بمثابه 

این ، اندیشیدند. به اعتقاد هر دوی نوین میبر جامعهحاکم  دولتِ  خصلت
با ، چه با ابزار دمکراتیک و چه کردمیباید جامعه را کنترل بود که می دولت

. باشد دولتهای ی مطیع سیاستباید وسیلهدیکتاتوری؛ طبقه کارگر می
کسب قدرت  روزِ بود که «دیکتاتوری»گونه، این درک لنین از همانبه درست 

های هیلفردینگ توسط جریان «دمکراسی»که د، درحالیتعیین کربلشویکی را 
یافتند، به آهستگی فرسوده داری رشد میی که درون سیستم سرمایهجوی سلطه
ی جنگ جهانی انترناسیونال دوم در آستانه «مارکسیسم»ه، از این گذشتشد. 

موفقیت انقالب بلشویکی  کهحالیدراول معقولیت خود را از دست داده بود، 
. شودبازگشتی به تئوری و عمل انقالبی مارکسیسم تلقی  عنوانتوانست بمی

ی تفسیر لنینیستی از مارکسیسم بعنوان تابعی از فزاینده صعود، وضعیتاین 
نه تنها برای کسب قدرت بلکه همچنین برای مطمئن ـوجود حزبی پیشرو 
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. به هر حال با نمودرا تضمین  ـبه سوسیالیسم داریانتقال از سرمایه ختنِسا
گذشت زمان درک لنینیستی از مارکسیسم بر آن بخشی از جنبش جهانی 

داری و ضد نیروئی ضد سرمایه همچونخود به کارگری غالب شد که 
 .نگریستامپریالیست می

ی ما به بلشویسم و انقالب روسیه قدری در جزئیات پرداختیم تا دو نکته
های رژیم بلشویکی بدنبال اینکه علت سیاست لیم: اویرون بکشب مشخص را
های سیاسی درک همچنیندر روسیه و کل جهان و  حاکموضعیت  ،مرگ لنین

 ینحاکی از دوم ،عوامل ی این ترکیبِد؛ و دوم اینکه نتیجهبوحزب لنینیستی 
. مارکسیستی بود یی جنبشجنبش کارگری بمثابه ویرانیِ «آخرین»و ظاهراً 

ه ب از آن، انترناسیونال دوم جنگ جهانی اول و حمایت احزاب سوسیالیستیِ
بود.  انکارگر یک جنبش بالقوه انقالبیِ عنوانی شکست مارکسیسم بامعن

فعالیت انقالبی برای اهداف محدود  مدش منجر به احیای موقتیِ اجنگ و پی
یستم س براندازیآماده نبودن کارگران برای  نشانگررفرمیستی شد که 

نه ـهای انقالبی با قراردادن ابزار تولید در روسیه قیام فقطداری بود. سرمایه
دولت بلشویکی فراتر از تغییرات -در دست حزب ـتدریجه مرتبه، بلکه بیک

کامل  یک وارونگیِرفت. اما این موفقیت ظاهری حاکی از  دولتیِ صرف
داری دولتی بود، یهبه ایدئولوژی سرمااش عمدی تئوری مارکسی و دگرگونی

اش جهت ملت و مبارزه-ش، خود را محدود به دولتیخو که توسط سرشت
های قدرت رقیب و بلوک های امپریالیستیِحیات و توسعه در جهان ملت

 ساخت.

مورد انتظار جنگ امپریالیستی که ظاهراً  مفهوم انقالب جهانی بعنوان پیامدِ
لنین در  یعقیدهخت، وابسته به را برانگی هابلشویکاز سوی قدرت تسخیر 

فرصت  زدن بهی چنگ که آمادهبود. حزبی حتمیت وجود حزبی پیشرو  مورد
هائی ی، و قادر به احتراز از یا تصحیح انرژیئسرنگونی دولت بورژوا برای
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 ـاند های شورشی رها شدهتوده سویاست که بطور خودانگیخته از 

 به غیرد. اما هستنرفتنی  به هرزو  هدفهائی که در غیر اینصورت بیانرژی
های روسی در هیچ کجا هیچ حزب پیشرو نوع لنینیستی وجود از بلشویک

توانست انقالب سوسیالیستی نمی فرضِنداشت، ازاینرو این اولین پیش
گسترش  براه چشملنین،  برآورده شود. بدین ترتیب در پرتو تئوری خودِ

بود. اما حتی اگر امری غیر منطقی  بودن، یالمللانقالب روسیه به انقالبی بین
توانستند یک شبه آفریده شوند، درک چنین احزاب پیشروئی به تعبیری می

 اجتماعی در فرآیند دگرگونی دولت لنینیستی از دولت و کارکردهای
بیش از یک آنگاه د، شمی موفق چنین چیزی د. اگرکرتعیین می را شاناهداف

بدون انقالب سوسیالیستی  ولیداشت، ی وجود میداری دولتسیستم سرمایه
اینکه، به آنچه در واقع پس از جنگ دوم جهانی بدون  خالصهالمللی. بین

داری سرمایه های ملیِانقالب رخ داد، یعنی تقسیم امپریالیستی جهان به سیستم
ثبات، در زمانی پیشتر بی های قدرتیِ دولتی و انحصاری تحت حمایت بلوک

 شد.  ه میدست یافت

در اروپای شرقی فراتر از  هایباگر فرض شود که انقال ،برای بحث
شد به دیکتاتوری پرولتاریا که از رفت و منجر میصرفاً سیاسی می هایتغییر

کرد به اجرا در شورائی روابط اقتصادی اجتماعی را کنترل می نظامیطریق 
در  یدولت-یحزبتم سیسچنین سیستمی خود را در تقابل با آنگاه آمد، می

قوی منجر به احیای اپوزیسیون بسیار یافت. به احتمال می شالنینیستی مظهر
شد. اش میداخلی روسیه در مقابل انحصار قدرت بلشویکی و عزل رهبری

از  تررژیم بلشویکی را حتی بیش آن، مفهوم مارکسی به ریانقالب پرولتیک 
انداخت، زیرا برای خطر میه بورژوازی و ضدانقالب سوسیال دمکراتیک ب

 ءگسترش انقالب بلشویکی و ابقا ه عنوانب فقطها گسترش انقالب بلشویک
بود. این یکی از دالیلی بود  درکاش در مقیاسی جهانی قابل خصایص ویژه
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 ی المثنیِ بدل به نسخهم «ابزار انقالب جهانی» بعنوانکه انترناسیونال سوم 
 حزب لنینیستی شد. 

مخصوص مبتنی بر تئوری لنین در مورد امپریالیسم بود. این عملکرد 
 خصلتی که بیشتر داریی سرمایهامپریالیسم: آخرین مرحله ی لنین،رساله
امپریالیسم توجه  سیاسیِ های زودگذرِتا تئوریک، بیشتر به جنبه داشت جدلی
ی قصد داشت که چهره هرسال .آناقتصادی -اجتماعی پویائیِ تا به داشت

بصورت شرایط بدان که  ، جنگیالیستی جنگ جهانی اول را افشا کندامپری
های لنین توسط شد. بحثمی نگریستهعمومی برای انقالب اجتماعی 

ی آوری شده از منابع گوناگون بورژوائی، با استفادهجمع یهاطالعات مربوط
 رددلف هیلفردینگ، و وهای تئوریک جی. اچ. هابسون، و رانتقادی از یافته

مسیری  عنوانمپریالیسم کارل کائوتسکی با-رای اولتپردازانهتحلیل نظریه
ها اطالعات و تئوری اینمستند شده بود.  ،صلح آمیز داریِبسوی سرمایه

داری ی سرمایهی تاریخی خاصی از توسعهناپذیر از مرحلهتفکیکجزئی 
 دند.بون اشی در رابطه با مسیر آیندهشهیچ دان حاویبودند، و 

ی این داری است، اما توسعهاجبار به امپریالیسم در سرشت تولید سرمایه
شود. برای صی محسوب میخااش در هر زمان های ویژهنمودآخری است که 
ی از توسعه باال و معینیی بسیار تنها در یک مرحله» ،داریلنین اما، سرمایه

 هایی انحصارسلطهای که حاکی از شود، مرحلهامپریالیستی می «داریسرمایه
برداری جهان را منابع قابل بهره ،زور یا توافق االمللی است که بملی و بین

این دوران نه چندان با صادرات  ویژگی منظر وی،اند. از بین خود تقسیم کرده
ی مناطق تحت انقیاد هزینه اخورد که بم میقکاال بلکه با صدور سرمایه ر

زرگ امپریالیستی و بخشی از جمعیت های بی جهان، به قدرتدرآمده
دهد. او این وضعیت را بمثابه می تریانگلیهرچه کارگرشان امکان حیات 
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کرد، زیرا انتظار داشت تضادهای داری درک میسرمایه «باالترین مرحله»

 در مقیاسی جهانی شود. اجتماعی مستقیماً منجر به انقالبات فراوان آن

، امپریالیسم شدل منجر به انقالب روسیه نکه جنگ جهانی اوآاما، برغم 
نبود. با این حال، آنچه در اینجا قابل  «یاریائی انقالب جهانی پرولتآستانه»

داری در ی لنین در رابطه با توسعه سرمایهتوجه است، تداوم بین کار اولیه
شرف بودن انقالب جهانی است. و مُ  ویروسیه و تئوری امپریالیسم 

بود که  این باور ها برتر دیدیم، لنین علیه ناردونیکگونه که پیشهمان
ی روسیه خواهد بود، و اینکه، بدین سبب، داری گام بعدی در توسعهسرمایه

د. اما با نموخواهد  ایفاپرولتاریای صنعتی نقشی غالب در انقالب روسیه 
انقالب  ،از بورژوازی اقشارینه تنها کارگران بلکه دهقانان و حتی  شرکتِ 

امکانات  یداشت. برای مادیت بخشیدن به تمام «خلقی یانقالب» لتخص
شد که سوسیالیسم رهبری می باید توسط سازمانی، انقالب میی انقالبهبالقو

ی انقالب آستانه»کرد. تئوری امپریالیسم بمثابه نمایندگی میرا طبقه کارگر 
وسیه به جهان تئوری خودش از انقالب ر ن ترتیب فرافکنیِیلنین، بد «جهانی

ها که در روسیه طبقات مختلف و ملت گونهدرست همان بطور کل بود.
تا حکومت خودکامه را  پیوستندهم می بهباید تحت رهبری پرولتاریا می

ها در مراحل گوناگون توسعه تمام ملتنیز المللی براندازند، در مقیاس بین
تا خود را هم از  ستندپیوهم می بهباید تحت رهبری انترناسیونال سوم می

شان رها سازند. انقالب شان، و هم از طبقات حاکم بومیاربابان امپریالیستی
های تحت انقیاد علیه دشمن ترتیب از نوع انقالب طبقات و ملتجهانی بدین

ین تئوری بود که از دید استالین هم با امپریالیسم انحصاری.ـ مشترک است 
 فرضِ پیش اساسبر با این همه،د. ش «الیسممارکسیسم عصر امپری ،لنینیسم»

صحت داری، ی سرمایهپیروزمند در کشورهای پیشرفته انقالب سوسیالیستیِ 
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 تحققتوانست به اثبات برسد، چراکه انقالب مورد انتظار تئوری نمیو سقمِ 
 نیافت.

بلشویسم را در مرکز فرآیند انقالبی  که براستی پر آب و تاب این طرحِ
خود  *روح جهانی هگلی، با استفاده از واژه ،و کاری کرد که ،دادجهان قرار 

های تصوری لنین ، تنها ابرازی از قدرتنماید آشکارش برا در لنین و حز
کار سیاستبزرگترین »این داشت، باقی ماند، زیرا برای هر گامی که بر می

میاو ه ک گونهیافت. درست همانخود را با واقعیت مغایر می **«.واقع گرا
ی مخالفین سوسیال با برنامه هبادلمی ارضی خودش را در باید برنامه

که در  «اقتصاد طبیعی»افکند، برای خالصی خود از اش بدور میرولوسیونری
باید نیز میبا نتایج ویران کننده به اجرا درآمد،  «کمونیسم جنگی»ی طی دوره

علیه تعیین  و گردد،به مناسبات بازاری در سیاست نوین اقتصادی باز
که در ابتدا توسط رژیم بلشویکی سخاوت ،های سرکوب شدهسرنوشت ملت

خود را مجبور به  چنان شد که ا دارد.جنگ برپ مندانه بدانها اعطا شده بود،
انترناسیونال سوم یافت، اما نه برای تعمیم انقالب برداری از بهرهساختن و 

انترناسیونالیسم  اع از دولت بلشویکی.یزی نه بیش از دفچجهانی، بلکه برای 
که یعنی آنچه توانست به اهداف ملی خدمت کند، مانند بورژوازی تنها می او

 در ین شکست کاملهم شایددر پوشش منافع عمومی انقالب جهانی بود. اما 
بلشویسم بود که در واقع به استادی لنین در رابطه  دعائیِهای انیکوئی پیشبردِ

داد، حتی اگر تنها به این مفهوم باشد که در گواهی می گرایانهعواقسیاست با 
بلشویسم در قدرت  ءبه هدف ابقا بود که پرنسیپاپورتونیسم بییک حقیقت 

 خدمت کرد.

ها و سازش از طریقلنین در کسب و نگهداری قدرت دولتی  راسخ بودن

                                                 
*

 Weltgeist 

**
 Realpolitiker 



204 انقالب و رفرم     

    
شد، ه میگردهای اپورتونیستی که توسط شرایط خارج از کنترل او دیکتعقب

نبود که از سوی تئوری مارکسیستی درخواست شده بود، بلکه  عملکردی
های بورژوائی نمای سیاستکه خصلت همانند آنچهتجربی بود،  گراییعمل

مردان مردی شد که با دیگر دولتای مبدل به دولتحرفه در کل است. انقالبیِ 
ی ملت روسیه رقابت همنافع ویژ وی دولت بلشویکی برای دفاع از منافع ویژه

به  منوطهر پیشرفت بیشتر انقالبی که شد می نگریسته چنان کرد. اکنونمی
 ترینمقدم بدین ترتیب این دفاع،است. « دولت کارگری» اولین دفاع از
ایدئولوژی مارکسیستی با تضمین  .شدالمللی میی پرولتاریای بینوظیفه

داخلی، بلکه به  نه تنها به اهدافی بلشویکی ی کارگر از روسیهحمایت طبقه
بخشی از جنبش فقط این شامل  اًئنطمالمللی آن نیز خدمت کرد. ممقاصد بین

توانست نیروهای ضدبلشویک شد، اما این آن بخشی بود که میکارگری می
احزاب قدیمی سوسیالیستی و  شامل اکنون ؛ نیروهائی کهرا مختل سازد

یک  هسیر لنینیستی از مارکسیسم، بمثاب. تفشدندمی های کارگریاتحادیه
ها جهت در قبال تمام اشکال ضدبلشویسم و تمام تالش  تقابلیایدئولوژیِ

تئوری مارکسی شد.  ]تبدیل به[ کلتضعیف یا نابودی حکومت روسیه، 
 انهائی نیز جهت ایجاد حالتی از همزیستی با دشمنکوشش ،زمان اماهم

که از  یهای متقابلنمایش گذاردن سودمندیه داری بعمل آمد. برای بسرمایه
شد، میحاصل  با روسیه دیگر هایالمللی و همکاریطریق تجارت بین

خدمت یک در تنها  مزورانه شد. این سیاستِ پیشنهادامتیازات گوناگونی 
 دولت بلشویکی توسط خدمت به منافع ملی روسیه. حفظ بود:هدف 
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 .13 ، فصل 4( بخش 1918) روسیه سوسیالیستی فدرالقانون اساسی جمهوری شوروی  1
 .98ص. انقالب ما  تروتسکی، 2
، 1358، 102، صص. برگزیده آثار روزا لوکزامبورگ]  46ص. انقالب روسیه  ،زامبورگکلوروزا  3

 انتشارات سچفخا[
گزارش زیر را  1942لرد موران در رابطه با گفتگوی بین چرچیل و استالین در مسکو در سال  4

را مطرح  ها کوالکی مزارع اجتماعی و مبارزه با  هنگامی که من مساله» چرچیل: دهد: ارائه می
”  :جنگ بود. پاسخ داد به بدیِاین مبارزه دم، استالین بسیار جدی شد. از او پرسیدم که آیا کر

که از آنها  یتوسط دهقانان هاکوالک ثرک. اشتکه ادامه دا بودها  اوه بله، بدتر، بسیار بدتر. سال
 کشاورزی ما می کردن مکانیزهبرای . اما ]نابود شدند[ ند. ده میلیون از آنهاشد نابودمتنفر بودند، 

استالین  “؟یک نسل چیستکردیم. سرانجام، تولیدات زمین دو برابر شد. میاین کار را باید 
  در منبع زیر: «خواست. زد پاسخ می همانطور که در طول میز باال و پائین قدم می

C .Moran, Churchill: The Struggle for Survival, 1940-1965 (Boston: Houghton, 
1966), p. 70 

شتم ه هدر کنگر 1919مارس  22 ی هصوبم برنامه حزب کمونیست اتحاد شوروی )ب(،لنین،  5
، 35، جلد دوم، ص. 1917-1924قطعنامه های حزب کمونیست روسیه)بلشویک( ] حزب.

 انشارات شورا[
کنترلی د، اما آنرا با اقدامات کرمجدداً حق رای عمومی را برقرار  1936قانون اساسی استالین در  6

 دراز انتخاب  را شدکه هرکسی که از سوی حزب کمونیست حمایت نمی نمودتلفیق چنان 
توانند بطور  کرد، بدین ترتیب اینکه حق رای عمومی و دیکتاتوری مینهادهای دولتی ممانعت می

 .همزمان وجود داشته باشند را به نمایش گذارد
 . 107-9( ص. 1922رک )نیویو در برابر دمکراسی دیکتاتوریتروتسکی،  7

ه با این وجود، ب .کار انقالبیِ برجسته مانند لنین استتردید بمثابه یک سیاست تروتسکی بی 8
علت تبعیت کاملش از لنین که به وی اجازه داد تا نقش عظیمی در کسب قدرت و ساختمان 

چه بعنوان  است، یاهمیت بیفرد بلشویکی  در ارتباط با انقالب نماید،دولت بلشویکی ایفا 
شرط به لنین، هم  و  بی قیدنِ یمکتئوریسین، و چه بمثابه بازیگر فعال. تروتسکی پیش از این ت

مورد انتظاِر  دلیل پذیرش منفعل انقالبِه د؛ با اولی ببوها مخالف  ها و هم با بلشویک با منشویک
ائتالف »ری لنین بر علت پافشاه بورژوائی در مفهومی سنتی، و با دومی ب یروسیه بمثابه انقالب
انقالب سوسیالیستی شود. از  یک توانست منجر به که از دید تروتسکی نمی «کارگران و دهقانان

                                                    يادداشت ها                                                  
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غالب است، به بر آن  نظر تروتسکی، انقالب سوسیالیستی که پرولتاریای صنعتی ازاین گذشته، 
از بمثابه یک انقالب نظر گرفته شود، باید از آغ چارچوب انقالبی ملی در درتواند  هیچ وجه نمی

باشد که انقالب روسیه را با انقالبات اروپای غربی متحد  چنان شالمللی پرولتاریا رویکر بین
های لنین  ایده سوی تحت هژمونی طبقه کارگر. با تغییر جهت به «انقالب مداوم»سازد، یعنی یک 
 شد و بدین جزمی یشان در متن موقعیت روسیه، تروتسکی زندانی لنینیسم و اعتبار ظاهری

 د.ده بیرونترتیب قادر نبود تا نقدی مارکسیستی از انقالب بلشویکی را 
(، 1951فوریه -، در انترناسیونال چهارم )ژانویه"در پنجاهمین سال تولدش لنین"تروتسکی،  9

 .28 -29ص. 
10

 A. J. Mayer, Wilson vs. Lenin (1964), p. 301. 
11

 H. H. Fisher, "Soviet Policies in Asia," in The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science (May 1949), p. 190. 

)پروگرس،  21، جلد مجموعه آثار (، در1915) "ی اروپای شعار ایاالت متحده ربارهد"لنین،  12
 [385)فارسی( ص.  لنین، آثار منتخبه در یک جلد] 342( ص. 1964مسکو، 

شده از سوی ملوانان، سربازان و کارگران  ی پذیرفته را در برنامه خود نکات بیاناین  13
 کرونشتات یافتند:

 امیال کارگران و دهقانان بیان شوراها. شوراهای کنونی دیگر درنگِبی ( انتخابات جدید1ِ
برگزار ی تبلیغات آزاد انتخابات پس از. انتخابات جدید باید با اوراق انتخاباتی مخفی، و نیستند
 شود.

ها و احزاب سوسیالیست  ( آزادی بیان و مطبوعات برای کارگران و دهقانان، آنارشیست2
 چپ.

 های دهقانی. کارگری و سازمان ، و آزادی اتحادیهو گردهمائی ( حق تشکل3
پتروگراد، کرونشتات و  غیرحزبیِ دهی کنفرانسی از ملوانان، سربازان وکارگرانِ( سازمان4

 .1921مارس   10ی پتروگراد، حداکثر تا  مناطق حومه
 زندانی مام زندانیان سیاسی احزاب سوسیالیست، و تمام کارگران، دهقانان و ملوانانِت( آزادی 5

 د.هستن یهای دهقان طبقه کارگر و سازمان متعلق بهکه 
ار های ک ها و اردوگاه که در زندان ئیی تمام آنها ( انتخاب کمیسیونی جهت بررسی پرونده6

 اجباری بازداشت هستند.
های سیاسی در نیروهای نظامی. هیچ حزب سیاسی نباید در رابطه با تبلیغات  ( لغو تمام بخش7

 آن د. بجایدارنظراتش امتیاز داشته باشد، و یا برای این هدف از دولت کمک مالی دریافت 
 دولتی استفاده کنند.های فرهنگی گوناگون برپا شوند و از منابع  گروه بایدهای سیاسی،  بخش

 یای گماشته شده بین شهرها و روستاها.شهای میلی ( لغو فوری دسته8
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 آورها برای تمام کارگران بجز آنها که به کارهای خطرناک یا ناخوشی جیره برابرسازی( 9
 مشغولند.

های نظامی. لغو گاردهای حزبی در کارخانجات  های رزمی حزبی در تمام گروه ( لغو دسته10
 آوردن نظرات کارگران برگزیده شود. مراکز تولیدی. اگر گاردی الزم باشد، باید با بحسابو 
ه آزادی به دهقانان برای کار بر روی زمین خودشان و برای احشام خودشان، ب ء( اهدا11

 گیرند و کارگر مزدی اجیر نکنند.بعهده ه این کار را ب شانشرطی که آنها خود
این  بههای تعلیماتی افسری  که تمام واحدهای ارتشی و گروههستیم  آن( ما خواستار 12

 پیوندند.بقطعنامه 
 تبلیغ کنند. شایستههستیم که مطبوعات این قطعنامه را بطور  آن( ما خواستار 13
هستیم که تولید دستی اجازه یابد، به شرطی که از کارگر مزدی استفاده  آن( ما خواستار 14

 د. شون
.  6 -7( ، ص. 1967)لندن: همبستگی  «کمون کرونشتات» ( درIda Mettبه نقل از ایدا مت )

 برای تاریخی از شورش کرونشتات در جزئیات، نگاه کنید به:
  Paul Avrich, Kronstadt 1921 (Princeton: Princeton University Press, 1970). 

 
. نقل شده 1921مارس  12 ( ژورنال کمیته موقت انقالبی کرونشتاتInlzvestiya) ایزوستیادر  14

  The Truth about Kronstadt (Prague, 1921)   در :
 (1921) اپوزیسیون کارگریالکساندرا کولونتای،  15
 . 149دیکتاتوری در برابر دمکراسی ص. 16

17 Article written for Sotsialistichesky Viestnik; English version in Proletarian 

Outlook 6:3 (1940). 



 

 
 انقالب آلمان

 

 

 
 

 

 

 

 پژواکانقالبی ملی باقی ماند.  ها بلشویک هایروسیه برخالف انتظارانقالب 
ت. داشجنگ در بر ن پایانچیزی بیش از خواست فزاینده جهت  ی آنالملل بین

و جبران غرامت، میان  الحاقصلح فوری بدون  برایفراخوان بلشویکی 
، دوجو. اما حتی با این گرفت یپاسخ مثبت یغرب های ملتسربازان و کارگران 

های کوتاه مدت در نیروهای نظامی فرانسه و بریتانیا و شورشاز  گذشته و
ای در کشورهای اروپای مرکزی، یک سال دیگر  توده هاییک رشته اعتصاب

ناشی کشید تا شکست نظامی آلمان و اتریش و نیز خستگی عمومی  به درازا
 رساند. ب ای شود که جنگ را به پایانهای انقالبی از جنگ منجر به قیام
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آلمان قیامی سیاسی و خودانگیخته بود، که از  1918 سازِانقالب سرنوشت
اکثریت مردم را بطور فعال و یا  لی بسرعتدرون نیروهای نظامی آغاز شد و

. نموددرگیر  ،آن رژیم سلطنتی و با ،منفعل جهت پایان بخشیدن به جنگ
 شد، بخصوص کهمخالفت ن قیام با بطور جدی از سوی بورژوازی یا ارتش

را بر دوش انقالب  در جنگ داده بود تا مسئولیت شکست رخصتیبه آنها  قیام
 یتبدیل انقالب سیاسی به انقالب ممانعت از ،مهم بودبرایشان بگذارند. آنچه 

 دست نخورده بود.  داریِ و بیرون آمدن از جنگ با سیستم سرمایه ،اجتماعی

بودند بین مارکسیسم نقادر  کدام، هیچاندر این هنگام، نه بورژوازی و نه کارگر
قائل شوند، مگر در اشکال سیاسی دمکراسی و دیکتاتوری.  یو بلشویسم تفاوت

داری، این سرشت دیکتاتوری نظامی در کشورهای سرمایه وجود رغمب
 مورد استفاده قرار داددیکتاتوری بلشویسم بود که رهبری سوسیال دمکراتیک 

ها پیش از انقالب  داری دفاع کند. از مدت تم سرمایهتا بنام دمکراسی از سیس
و بود،  پیشگامعلیه بلشویسم  رمبارزه بدر  یکنوامبر، حزب سوسیال دمکرات

 کرد های طبقه کارگر مخالفت میکنشمستقیم یا غیر مستقیم با تمام 
 طبقاتی سازشهای جنگی زیان رساند یا  که ممکن بود به تالش هائیکنشـ

 ها برای تالشاز بین ببرد. اما تمام این ، بود حزب ادامه کاریبه که منوط  را،
ی آن با شکست سرنگونی دولت سابق و ماشین جنگ جهتممانعت از انقالب 

 نفوذشان بر رویدادهای سیاسیِ کلبرای از دست ندادن  ازاینرو. مواجه شد
ها شرکت جویند و ها مجبور شدند در آندمکراتسوسیال یابنده،گسترش

حزب  بدین منظورسعی کنند تا کنترل بر جنبش انقالبی را بدست آورند. 
دمکرات سرنگونی رژیم کهنه را پذیرفت و شوراهای کارگران و سوسیال

که  . نهادیرسمیت شناخته نهاد اجتماعی موقت بیک  عنوانسربازان را ب
که در آن سوسیال ، قرار بود به تشکیل دولت جمهوری دمکراتیک منتهی شود

 .فعالیت کندتوانست مثل سابق  دمکراسی می
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پارلمانی و  اصالحاتمنجر به برخی  1918ارتش آلمان در پائیز  فروپاشیِ

بعنوان اقدامی جهت ـ  ت شددولها در دمکراتقانون اساسی و آوردن سوسیال
یابی به  با کمترین مشکالت داخلی، و احتماالً دست پایان بخشیدن به جنگ

که شوراهای کارگران و سربازان در  ی. درحالمتارکه جنگ برایشرایط بهتری 
تکوین شان به دستگاه دولتی دادن قدرت مستقل کفشروع به از  نقداًروسیه 

ی گیری خودانگیختهشکل بخشِ بلشویکی کرده بودند، اما هنوز الهام ی یابنده
های  خیزش، یهای مشابه در انقالب آلمان، و در حد محدودترسازمان

ند. در آلمان، نه کمبود بودانگلستان، فرانسه، ایتالیا و مجارستان اعیِ اجتم
 این سازمان ی طلبانه طبقاتیسازش  خصلت بلکه های موثر کارگری، سازمان

روسیه  ی نمونه تقلید ازبود که کارگران را به آنها پرستی میهن-سوسیالها و 
انقالبی  یِ ی جنگ و تدارک برای سرنگون واداشت. مخالفت با ادامه

باید بطور مخفیانه در خارج از جنبش رسمی کارگری، می ،های موجودسیستم
دند ش میبا یکدیگر مرتبط  عملهای  ی کمیته های کار، که بوسیله در محل

های طراحی شده بتوانند وارد  که این سازمانآنیافت. اما پیش از  سازمان می
ن که بطور خودانگیخته شکل نبرد انقالبی شوند، شوراهای کارگران و سربازا

به حکومت پایان داده  اًی سیاسی خویش نقد گرفته بودند، با برقراری سلطه
 بودند.

 ولوحزب سوسیال دمکرات خود را مجبور به ورود به جنبش شورائی یافت، 
 چندان باشد. این کار آن جنبشهای ممکن انقالبی  مانفقط برای کاهش آر

نه تنها از  ی بودارگران و سربازان ترکیبکه شوراهای ک چرامشکل نبود، 
های راست، سوسیالیست های رادیکال بلکه همچنین از سوسیالیست

ی. ئها، و حتی عناصر بورژواها، غیرسیاسیها، پاسیفیستتریدیونیونیست
 ،«ی کارگران و سربازانتمام قدرت بدست شوراها» ا:ه شعار روز رادیکال

پیش البته مگر اینکه رویدادها چنان  ؛ودترتیب شعار دفاع از خود ببدین
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ی د. به هرحال تودهادندمیترکیب شوراها را تغییر خصلت و ند که رفتمی
اجتماعی اشتباه انقالب انقالب سیاسی را بجای  ،سوسیالیست وسیع کارگرِ

 یجاردمکراسی اثر خود را ب سوسیال گرفت. قدرت ایدئولوژیک و سازمانیِ
 نظر بود، نه بعنوان وظیفه مدن تولید، اگر که اصالً کردعیاجتما به ؛رده بودگذا

تمام قدرت بدست »شد.  می نگریستهتی دولی امری  بمثابهبلکه ی کارگران 
جامعه را  حاکی از دیکتاتوری پرولتاریا بود زیرا اقشار غیر کارکنِ «شوراها

اب حق انتخ عنایساخت. دمکراسی اما هنوز بمعاری از نمایندگی سیاسی می
ی کارگران هم خواستار شوراهای کارگران شدند  شد. توده عمومی فهمیده می

شوراها بمثابه یک  ـو هم خواستار مجلس موسسان. هر دو را بدست آوردند 
 یافته تداوم و رژیمی پارلمانی که هستیِ *ی قانون اساسی وایمارامعن بخش بی

 د.کر داری را تامین می ی سیستم سرمایه

ب احزبعنوان ا، هر دو چه بودشویسم و سوسیال دمکراسی هر های بل تفاوت
 حق رهبری طبقه کارگر و تعیین فعالیتمپنداشتند که  خود را چنان میسیاسی 
که طبقه کارگر  استکردند که از طریق حزب می تصور . هر دوهستندهایش 

ع منافآن  اساسد تا بر وشو بنابراین قادر می شدهاش آگاه  از منافع طبقاتی
طبقه  های دمکراتیک با کنترل جنبش عمل کند. در حالی که حزب سوسیال

 حق انحصاریِ ار ها خواست کارگر درون جامعه بورژوائی راضی بود، بلشویک
 سوسیال های جناحی این د. اما هر دوبودن کنترل از طریق دولت حزبی این

 طبقه کارگر می ضروریو برحق نمایندگان  بعنواندمکراسی به خود 
 ،پیش از انقالب کارگریِ مسلط بر جنبش سیاسیِ حزبیِ  تفکراتنگریستند. با 

مشتق شده از  سیستم شوراهای کارگران و سربازان و نهادهای نوین اجتماعیِ
داری پیش از این بیان خود مخالفت با سرمایه از آنجا کهبود. و نفهم  قابلآن 

باید نقشی  که آنها می یستآور ن یافته بود، تعجب وسیالیسترا در احزاب س

                                                 
 ی دو جنگ جهانی. جمهوری وایمار: رژیم حاکم بر آلمان در فاصله *
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بندی اهداف سیاسی نقشی قطعی در فرمول ،درآمد آبو چنانکه از ، خاص

 ند. ننده ایفا کابیتکوین  جنبش شورائیِ 

های گوناگون دیم، در روسیه نیز رقابت بین سازماندی گونه که همان
مانع سوسیالیست درون شوراها جهت کنترل بر جنبش انقالبی از همان آغاز 

شان را  که در واقع هدف سیاسی ؛ شوراهاییدبوحکومتی شوراها -دخواز 
داری  همساز با سیستم سرمایه های اقتصادیِ قانون اساسی دمکراتیک و رفرم

 دری حزب بر شوراها که سلطه اتکایاعالم کرده بودند. کودتای بلشویکی با 
ی که ، این وضعیت را تغییر داد، حتی با وجوده بودآن اکثریت بدست آورد

که به فراکسیون لنین در سوسیال  1903مانند سال درست هاین اکثریت 
یک اتفاق بود. این  ،داد «[اکثریت»]یعنی، « بلشویک»دمکراسی روسیه لقب 

سوسیال  ها وسوسیالیست وضعیت، با خروج اعتراضی جناح راست
 از یبلشویک دولت. شدتکرار  1917 سال ی شوراها در رولوسیونرها از کنگره

خودگماشته بیرون آمد، گرچه کنگره  «شورای کمیسارهای خلقِ» عنوانکنگره ب
 ی تصویب حکومت نوین را طی کرد. فرمالیته

ی شوراهای کارگران و سربازان آلمان، رهبران  بطور مشابه، در اولین کنگره
خود را در مناصب حکومتی بگمارند، زیرا  توانستنددمکراتیک  سوسیال
نمایندگانی که با عجله گرد هم آمده  .کردنددگان را کنترل میآرا نماین اکثریتِ 

و  های اکثریت سوسیالیستسوسیالیست یعنی  و عمدتاً کارکنان دو حزبِ 
ی دوم شوراهای بودند. این اکثریت در کنگره های مستقلسوسیالیست

 تصویبی سیاسی  د که برنامهنموشد، و تضمین  حفظکارگران و سربازان نیز 
علت تداوم کنترل این ه دمکراتیک باشد. ب ی احزاب سوسیال امهشده برن

 سازمان های کارگرِ آنها بر توده دست نخوردهاحزاب بر اعضاشان و نفوذ 
بود. انقالب  محتوممجلس ملی فرجامی  نابودی شوراها به نفعِ -نیافته، خود

 ترتیب انقالبی سوسیال تا آنجا که خصلت سیاسی صریحی داشت، بدین
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 تیک بود، با تاکیدی بر دمکراسی و چشم پوشی کامل نسبت به جنبهدمکرا
 دمکراتیک.  جنبش سوسیال سوسیالیستیِهای 

 انجام ی در حالی که در آلمان و روسیه، شوراهای کارگران و سربازان وسیله
سازمان تجدید  برایانقالب شده بودند، اما قادر نبودند خود را مبدل به ابزاری 

جنبش  بهجامعه را  مجدد جتماعی کنند، و از اینرو، ترتیبمناسبات تولید ا
. تا آنجا که اروپای غربی مد نظر بود، این جنبش نمودند محولسنتی  یکارگر

خاص و  منافع طبقاتیِ  بیاندیگر جنبشی انقالبی نبود، اما از پیش ها  مدتاز 
وسیالیست . احزاب سبازنایستادی بورژوائی نیز  دفاع از این منافع درون جامعه

 تخطی ی طبقاتی و مبارزه بحرانیِ  های موقعیت ان درهاش تناقض رغمبنیز 
های کارگران بودند. این  هنوز سازمان اما ،سابق هاشان از اصول سوسیالیستیِ

رفتند، رهبران داری پیش میسرمایه چارچوب بمثابه نهادهائی درکه احزاب 
دراز » ایِ برنامه نی دمکراتیکِای به دگرگو شان دیگر حتی عالقه و بوروکراسی

کوتاه »ی امتیازات ویژه برخورداری از رویِداری نداشتند، بلکه سرمایه «مدت
شان  پرحرارت تجلیلِ متمرکز شدند. در پسِ وضعیت موجودشان در  «مدت

 ادغامچیزی بیش از اشتیاق برای  «مسیر سوسیالیسم» یمنزلهاز دمکراسی ب
نیز که از  ی نبود، اشتیاقی که در آن بورژوازیدار کامل در سیستم سرمایه

 کند، سهیم بود.  حمایت می یاجتماع هماهنگی

شده در طی جنگ  انجامکه همکاری طبقاتی شد انتظار برود  بنابراین تنها می
از  از سوی بورژوازی، بلکه فقطادامه یابد. نه نیز باید در و پس از انقالب 

نوین را  «انقالبی دولت» ؛ آنهاشد همیده میفاینطور نظامی نیز  های مقام سوی
اش هنوز مبتنی بر شوراهای کارگران و سربازان بود، که مشروعیتاینبا 

های  تدولبین  ای ناگزیروقفهبمثابه که  وضعیتی ـ پذیرفتند و حمایتش کردند
 ویشد. برای پیشر انقالب نگریسته می-و پسا انقالب-داری پیشاسرمایه
موجود توسط  حکومتیِدستگاه  کل، یانقالب-داری پساهسرمای دولتبسوی 
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های  هبه شیو خود دست نخورده باقی ماند و به کارکرد «سوسیالیست دولت»

ادامه داد. تمام آنچه انقالب قرار بود بدان دست یابد، تغییر از رژیم  یمعمول
بود که تر، یا تکمیل انقالب بورژوائی  ناکامل به کامل هنوز پارلمانی بورژوائیِ

به تاخیر افتاده  فرازنده داریِتا این مدت توسط دوام عناصر فئودالی در سرمایه
 سوسیال دمکراسی بود. اکراهسوسیال فوری و تنها هدفِ  بود. این هدفِ

رهبری اتحادیه کارگری  از سویی اقتصاد، دمکراسی از بسط انقالب به حوزه
یستی و هر شکلی از سوسیالیزه با هر آزمون سوسیال»تر بیان شد که حتی عیان

د. همکاری نزدیک نمومخالفت  1«خواهندکردن هنگامی که مردم کار و غذا می
درهم  ، برایهای کارگری و صنایع خصوصی در دوران جنگبین اتحادیه

علیه سیاسی شدن کارگران از  مبارزهو  ها گیری از اعتصابشکستن و پیش
 مختصر .ه بودشد تر مستحکم دی بزرگطریق شوراهای کارخانه در مراکز تولی

اش یک نیروی ضدانقالب گستاخ در  یتدر کل کهن یجنبش کارگر اینکه
 دستش داد. بانقالبی شد که قدرت سیاسی را 

تا آنجا که انقالب نوامبر جنبش انقالبی اصیلی بود، از انقالب بلشویکی )که 
 گرفت و ازیشد( الهام ممی پنداشتهبعنوان تصاحب قدرت توسط شوراها 

اینرو مخالف فراخوان یک مجلس ملی و استقرار مجدد دمکراسی بورژوائی 
انقالب ایستاده بود و هم -ترتیب هم در مقابل جنبش کارگریِ پیشا بود. بدین

 ی کارگران و سربازان که سیاست در مقابل شوراهای خودانگیخته شکل یافته
، امکان وجودد. با این دمکراتیک را سیاست خود ساخته بودن های سوسیال

نکه این موقعیت که سریع بوجود آمده بود تغییر کند وجود داشت، نه تنها آ
ی عمومی، بلکه همچنین بعلت فعالیت آشکارا به سبب شرایط آشفته

اعتبارش  دمکراتیک که ممکن بود بقدر کافی بیضدانقالبیِ رهبری سوسیال
کارگر بمثابه یک کل نابود کند تا نفوذش را در سازمان خودش و در طبقه 

ه دمکرات بر سر مسال د. این انتظاری نامعقول نبود، چرا که حزب سوسیالنمای
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ی نخستین نشانه عنوانانشعاب داده بود، و ب 1917داف جنگ در سال اه
حزب سوسیالیست رادیکالیزه شدن جنبش سوسیالیستی منجر به تشکیل 

سازمانی و تاکیدش بر وحدت و  مفتیشیسشده بود. تا آن زمان،  مستقل آلمان
گروه شود. حتی  آن ی درونی دیسیپلین آنقدر قوی بود که مانع از تجزیه

ش نکرد تا حزبی نوین بسازد، تال ،معروف شد 1915که در سال  اسپارتاکوس
 های مستقل سوسیالیست بلکه ابتدا در حزب سابق، و بعد در چارچوب حزب

برای اینکه تماسش  ـپ راضی کرد خودش را با موقعیت یک اپوزیسیون چ
رهبران احزاب  هرچندیافته از دست ندهد.  را با کارگران سوسیالیست سازمان

که ممکن بود به  اعضا پائینیشدند، اما  ناپذیر تلقی میسوسیالیست اصالح
شدند. به هر حال،  حمایت از انقالب جلب شوند چنین تلقی نمی

ک جناح راست، میانه، و چپ خودشان شامل ی های مستقلسوسیالیست
شدند که از ا. برنشتین، ک. کائوتسکی، و ر. هیلفردینگ تا ک. لیبکنیشت، می

گرفت، که سه نفر اخیر نمایندگان  ر. لوکزامبورگ، و ف. مهرینگ را در بر می
پرستیِ میهن-بودند. بعنوان اپوزیسیونی در مقابل سوسیال گروه اسپارتاکوس

یک  همچون حزب سوسیالیست مستقل آلمان به، های اکثریتسوسیالیست
سازمان پیشتاز انقالبی با بیشترین نفوذ بر عناصر رادیکال طبقه کارگر نگریسته 

 نقش انقالبیِ  کهقادر نبود  گیزششد. اما حزب بعلت ساختار تفرقه ان می
ها واگذار کرد.  د، و تعیین رویدادها را به سوسیال رفرمیستنمایاستواری ایفا 

 همراه گروه اسپارتاکوسبود که  1918ها، در پایان سال  پس از این تجربهتنها 
متشکل  حزب کمونیستخود را بعنوان  ،رادیکال های محلیِ دیگر گروه با

 اد.دد و برای جمهوری شورائی فراخوان نمو

اش قادر  دمکراتیک سوسیال انهای انقالب، بورژوازی و همدست در اولین هفته
آمد این بود  بر می آنها خود را محاسبه کنند. تنها کاری که از نبودند امکانِ بقا

تمام نیروهای مخالف انقالب در یک ائتالف  فوریِ دهیِ که از طریق سازمان
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ضدانقالبی )علیه فقط امکان یک انقالب سوسیالیستی حقیقی( مانع از 

احتمال  توانست مشابه، اقلیت انقالبی نیز نمیبطور رادیکالیزه شدن قیام شوند. 
و  بوده هنوز متحولکه ی ارزیابی کند وضعیتدر  را پیروزی یا شکست

. از آنجا برود رتفرا اش آغازین موقعیتها و  از اهداف، محدودیت توانستمی
شامل مد نظر بود،  شاناهداف آگاهانهها، تا آنجا که که هر دو این بخش

هی برای سنجش را از آنها ند، برای هیچکدامشدهای اجتماعی میاقلیت
تفحص شان. فقط با  مگر تالش برای تحقق اهداف اشتدوجود ن س خودشان
قدرت یا ضعف حریف ممکن بود بر رویدادها نفوذ داشت و قدری  در

بینیِ در غیر اینصورت مسیر غیرقابل پیشکه انداز در رابطه با آنچه چشم
های سیاسی امهبود بدست آورد. اما این دیگر امری مربوط به برنانقالب می

رقیب در سطحی خالصاً ایدئولوژیک نبود، بلکه از نوع رودرروئیِ انقالب 
ی جنگ داخلی بود. تنها در  مسالهـمسلح در مقابل ضدانقالب مسلح بود 

های انقالبی  بازنگری، پس از شکست اقلیت انقالبی بود که روشن شد قیام
 ای پیشاپیش شکست خورده بودند. آلمان قضیه

ها برای جنگ  رفرمیست داری، سوسیال دفاع از سیستم سرمایه دهیِ ماندر ساز
داخلی آماده شدند و آنرا تحریک کردند. این همه درحالی بود که آنها برای 

و تضمین یک « آنارشی بلشویکی»برای ممانعت از پاگرفتن  ،گیری از آنپیش
دادند.  می فراخوان ،انتقال منظم و بدون خونریزی از حکومت قدیم به جدید

 اما رزا لوکزامبورگ نوشت که جنگ داخلی

یابی به  ی دست تنها شکل دیگری از مبارزه طبقاتی است. ایده
دارِ خرده  ی طبقاتی یک توهم خنده سوسیالیسم بدون مبارزه

بورژوائی است. مجلس ملی متعلق به انقالب بورژوائی است. هر 
ی  قالب را به مرحلهخواهد امروز از آن استفاده کند ان کسی که می
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ی آگاه گرداند؛ او صرفاً یک نماینده تاریخیِ انقالب بورژوائی برمی
 2بورژوازی یا ایدئولوگ ناآگاه خورده بورژوازی است.

این گفته صحیح است، اما این نکته موجب نگرانی اکثریت کارگران  هرچند
ژوائی طوالنی در این ایدئولوژی خورده بور های تسوسیالیست که برای مد

یلی برای تبدیل امتسهیم بود نشد، و اکنون که جنگ در واقع پایان یافته بود 
انقالب به جنگ داخلی نداشت. در تمایز با وضعیت روسیه که انقالب قرار 
بود به جنگ خاتمه دهد، در کشورهای اروپای مرکزی جنگ توسط خودِ 

ن بود. دیگر جنگی نبود بورژوازی پایان یافته بود، و انقالب پیامدی از این پایا
ای نیز نبود که برای  که قرار باشد به جنگ داخلی مبدل شود. جمعیت دهقانی
های کشاورزی مورد  شکستن حکومت مطلقه جهت تخصیص و تقسیم زمین

استفاده قرار گیرد؛ بلکه برعکس، مگر احتماالً در مجارستان، کشاورزی 
بود. انقالب برای موفق شدن کاپیتالیستی با جمعیت دهقانی ارتجاعی همراه 

بود که توسط پرولتاریای صنعتی بر علیه تمام دیگر طبقات  باید چنان می می
گرفت، و بنابراین مستلزم شرکت طبقه کارگر بمثابه یک کل جامعه انجام می

توانست موفق  نمی گرفت بود. انقالب اگر فقط توسط یک اقلیت انجام می
 شود. 

 شان جهت نمونهباکی و شور انقالبیمان در بیهای اقلیت در آلانقالبی
ها بودند. اما  تر از بلشویک حتی بلشویک ،گذاری برای طبقه کارگر، به معنائی

برغم اینکه آنها در واکنش در برابر تحریکات مداوم ضدانقالب درنگ نکردند، 
نه  هااقدام های انقالبی را بدلخواه خود آغاز نمودند، ولی این و گرچه کنش

برای کسب کنترل بر انقالب و برقراری دیکتاتوری خودشان، بلکه جهت 
 ی طبقاتی شوراهای کارگری بود. آنها در حالی که نمی بوجود آوردن سلطه

ی  کردند که تیز کردن مبارزهخواستند برای پرولتاریا انقالب کنند، فکر می
کند و آنها  تری از کارگران را فعال های وسیع طبقاتی همیشه ممکن است توده
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را بکشاند به مبارزه علیه نیروهای ضدانقالب که بعنوان مدافعان دمکراسی 

با شکست پایان یافت، اما این  آنها تغییر چهره داده بودند. باوجودیکه تالش
کردن میدان بطور بالمنازع برای ضدانقالب بود تالش ناگزیر و عاری از خالی

ست مکراسیِ آلمان بود. طنز تلخ ایند اش سوسیال که در آن زمان سنگر اصلی
در قالب خالصِ ایدئولوژیکِ « مارکسیسم»بنام  ،ی مارکسی انقالبکه، جنبه
 اش شکست خورد. دمکراتیک سوسیال
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1
 Korrespndenzblatt der Generalkomision der Gererkschaften 28:46 (16 

November 1918). 
2 In Rote Fahne, Novemeber 20, 1918 

                                                    يادداشت ها                                                  



 

 
 يطبقات يو آگاه یدئولوژیا
 

 

 
 

 

 

 

ی نامعقول ئها کوشش همچونهای شکست خورده  تمام نهضت ،در بازنگری
پذیر به که موفق شدند منطقی و توجیه ئیآنها ،کهدرحالید، نرس ظر میبه ن

اهدافی  عنوانب مکرراً شکست خورده  انقالبیِ د. اهداف اقلیتِآین نظر می
اما در مورد  «اتوپیائی»ی  اند. واژه غیرقابل دفاع توصیف شده لذااتوپیائی و 

در مورد  رود، بلکه بکار نمی هستند نظر عینی قابل تحقق از که یئها پروژه
 بنیادینیممکن است ماتریال  بطور مشخصرود که  ی بکار میخیالهای  سیستم

برای  تالشدر  .ه باشد یا نباشدتشدا وجودد دارشان را مجاز میکه تحقق
شوراهای کارگران و پایان بخشیدن به اقتصاد  از طریقکسب کنترل جامعه 

داری پیشرفته  م سرمایه، زیرا در سیستوجود نداشتبازاری هیچ چیز اتوپیائی 
که ضرورتاً با ) بمثابه یک کل در فرآیند بازتولید اجتماعی ،پرولتاریای صنعتی
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. چه یک جامعه است عامل تعیین کننده (،ط نیستتبکار مزدی مر یمنزلهکار ب
، در هر صورت طبقه کارگر است که «یسوسیالیست» و چهداری باشد  سرمایه

اش در مفاهیم  اعتنا به گسترش تواند بی تولید میما ا .کندآنرا قادر به حیات می
. توزیع و تخصیص کار بگیردارزشی و نیازهای انباشت سرمایه انجام 

توانند  بازار نیستند، بلکه می مستقیم مبادالتیِغیرمناسبات  هاجتماعی وابسته ب
باز و مستقیم  اجتماعی تحت کنترلِ  نوینِ از طریق نهادهای مناسبِ

داری غربی  سرمایه، 1918آگاهانه سازمان یابند. در سال  ان بطورتولیدکنندگ
سیستم موجود بود که  تنهاضروری نبود بلکه  سیستم تولید اجتماعیِیک 

 ساخت.  اش رها می از قیود کاپیتالیستی صرفاً آنرا اشیسرنگون

از سوی  سوبژکتیوتغییر جامعه، بلکه رغبت  ابژکتیوآنچه غایب بود، نه امکان 
حاکم و  هی از فرصت برای سرنگونی طبقگیرثریت طبقه کارگر جهت بهرهاک

 ولید، نموداری متغیر تغییر  تصرف ابزار تولید بود. جنبش کارگری با سرمایه
مارکسیستی،  های کاذبِانتظارات مارکسی. برغم ایدئولوژی جهت مخالفدر 

رگری گر جنبش کاای که توصیف سیاسی سمت وضعیت غیره ]این جنبش[ ب
 سیستم سرمایه قطعییرش ذ، و بسوی پاست در کشورهای آنگلوساکسون

 سیاسی به احزاب معتبر سیاسیِ  های واگذاری تصمیم باداری میل کرد. جنبش 
از نظر  ،دمکراسی یکی بین آنهای دیگر بود که سوسیال تیکبورژوا دمکرا

که  شده بود. کارگران از حزبی حمایت کردند «خنثی» اصطالحسیاسی به 
که  کارگران،فوری  ی ویژه به نیازهای که داد، یا ظاهراً قصد داشت قول می

 که کردن صنایع، آنچه ملی ه. آنها ببرسد، شد میتمام نیازهاشان  شامل اکنون
نکردند  هم اعتراضردند، اما کن اعتراضیشان بود  هدف حزب مورد حمایت

ه آنها ب. کنند عدولاز سیستم مالکیت خصوصی  دفاعاین اصل در از که 
واگذار  خود کمابیش مورد اعتماد و سادگی این تصمیم را به رهبران انتخابی

در  داران سرمایه گونه که منتظر دستورات مدیران و دند، درست هماننمو
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 طرد هب ،گونه که بودند چیزها همان کردنِ با رها ه راحتی ها بودند. ب کارخانه
آشفتگی به نسبت ظاهراً که کاری ند، ادامه داد شانخود مختاریِ خودهر نوع 

داشت. بنابراین  یترجحاسنتی های  مقامدرازمدت علیه  ی همبارز یِمعلومو نا
؛ آنچه که «خیانت کرد» دمکراسی به طبقه کارگر که سوسیالگفت توان نمی

 که بخش قدردان حالی خودشان بود،  گذشته «ندخیانت کرد»رهبرانش بدان 
 داری شده بودند.  سرمایه ئیِدستگاه مستقر فرمانروا

کند که، اگر  می توجیهادعای بلشویکی را  به ظاهر اینشکست انقالب آلمان 
خود رها شود، قادر نیست که انقالب سوسیالیستی کند  حالطبقه کارگر به 

قدرت بدست گرفتن ی که آماده داردحزبی انقالبی  رهبریِ نیاز بهو بنابراین 
کارگر آلمان برای برپائی انقالب سوسیالیستی  است. اما طبقه یدیکتاتور

ی  تواند صحت قضیهاش در این کار نمیترتیب شکست تالش نکرد، بدین
وجود داشت که  نیزانقالبی  «پیشرو» از این گذشته،د. نمایبلشویکی را تایید 

نکه این آکرد تا کاراکتر خالص سیاسی انقالب را تغییر دهد. برغم  سعی می
ی  آماده از آنها هم کمتر را تائید نکرد، حزبی بلشویکی مفاهیمی اقلیت انقالب

طبقه کارگر.  برگر  اما بعنوان بخشی از، و نه بمثابه سلطهـ نبود رهبری کسب
های  تحت شرایط اروپای غربی، انقالب سوسیالیستی بوضوح منوط به فعالیت

ت که باید اینجا طبقه کارگر بمثابه یک کل اس چون درطبقه و نه حزب بود، 
 صحیح اماـقدرت سیاسی و ابزار تولید را کسب کند. البته این صحیح است 

 بخشی از کل فقطکه همیشه  ـپرولتاریابرای تمام طبقات، بورژوازی همانند 
کند، در حالی که است که در واقع خود را درگیر مسائل اجتماعی می طبقه

 جنگی  ر ارتباط با نتیجهماند. اما در هر صورت، د فعل باقی میمنبخش دیگر 
ی کل مسالهبنابراین کننده است.  فعال است که تعیین ین بخشِهم ،طبقاتی

جوید،  ی دقیق کلمه نیست که در فرآیند انقالب شرکت میامعنه طبقه کارگر ب
بورژوازی  ی بسیج شدهنیروهای  که حریفِمساله شرکت نیروئی است بلکه 
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ی  سریع تراکم نیافت تا قدرت فزاینده کافی بقدر ،ی نسبیباشد. این توده
 .کندضدانقالب را خنثی 

 اقلیتِ  احتمالیِگیری از افزایش کل استراتژی ضدانقالب عبارت بود از پیش
 هدف سیاسی سوسیال عنوانمجلس ملی ب شتابانانقالبی. برپائی شدیداً 

 وجود طوالنی شده که شد وحشت دیکته می این توسط همزماندمکراسی، 
سمت ه ب ن شوراهاتوانست منجر به رادیکالیزه شداهای کارگران میی شور

سیاسی شوراهای  تنوعارتش،  اقلیت انقالبی شود. با رفع بسیج عمومیِ
 ها هی کارخانشد و ترکیب شوراها که اکنون منحصراً بر پایهسربازان محو می

بوضوح  وحشتتری بگیرد. این  منسجم انقالبیِ سیمایممکن بود  ندقرار داشت
 سوسیالیستکه به ]انتخاباتی[  ،ی انتخابات مجلس ملی روشن نشددر نتیجه

 رادیکالکه  های مستقل سوسیالیست ودرصد کل آرا را داد  9/37 های اکثریت
دمکراسی علیرغم یا  بدست آوردند. سوسیال آرا را درصد 6/7 تنهابودند تر 

گر را با ی طبقه کار ودهاش هنوز اعتماد ت ی ضدانقالبی علت برنامهه ب شاید
، ترس از اینکه پیروزی دمکراسی بورژوائی شاید همهداشت. با این  خود

، پشتی انقالبی در بود. با وجود روسیه موجودی انقالب نباشد آخرین صحنه
وضعیتی که نابودی یعنی ـباقی ماند فوران انقالبی نوین یک امکان 

 نمیداری را  م رژیم سرمایهسیستماتیک نیروهای انقالبی را که بازتحکی
 کرد.  ایجاب می خواستند بپذیرند

پیوست. نبه انقالب  ی آن ، اما همهپایان جنگ بود خواهاننکه ارتش آبرغم 
جنگ یک ها و احتراز از نشینی منظم از جبهه ، برای تسهیل عقبحالبا این 

ت ارتش هم شوراهای سربازان را و هم حکوم داخلی وسیع، فرماندهی عالیِ
جدیدالتاسیس در همکاری نزدیک  دولتدمکرات را پذیرفت.  موقت سوسیال

شروع کرد به انتخاب و سازماندهی عناصر  بالفاصلهبا فرماندهی عالی ارتش 



224 انقالب و رفرم     

    
خلع و ، نبردبرای  *داوطلبهای جوخهال انحالل در حدر  ارتشِ مورد اعتمادِ

 سوسیال کهوستاو نوسگ سالح و نابودی اقلیت انقالبی. تحت فرماندهیِ
، این نیروهای نظامی موفق شدند بطور تدریجی و فرمانده ارتش دموکرات

های  انقالب را فراتر از محدوده داشتندانقالبیون مسلح را هر کجا که سعی 
بیش از  ،ند. متوسل شدن به ترور سفیدسازاش ببرند، نابود بورژوائی
دمکرات را سیالهای سوتودهخیالیِ بیها انقالبی کمونیست آژیتاسیون
 تیک،دمکرا سوسیالرهبری اعتماد نسبت به  سلبکرد. اما این از می برافراخته

های سوسیالیستبه صفوف متفرق  اًصرفنرساند، بلکه  یها سودبه کمونیست
و  1913 ژانویه ماه بین انتخابات مجلس ملی درمااپوزیسیون افزود.  لِمستق

 9/37 های اکثریت ازاء سوسیالیستآر 1920ژوئنماه انتخابات رایشتاک در 
های مستقل  ، در حالی که آراء سوسیالیستیافتدرصد کاهش  6/21درصد به 

 درصد افزایش یافت. 18درصد به  6/7از

 که از جنبش شورائی سود جست گونه درست همان ،دمکراتیک حزب سوسیال
 ، با ملی شدن صنایع بزرگ که از سویحفظ کند را نفوذ سیاسی خودش تا

نکرد. این  یی دوم شوراهای کارگران درخواست شده بود نیز مخالفت کنگره
 که به بودقرار بود از سوی مجلس ملی پذیرفته شود، که البته هیچ تضمینی ن

ی ملی  یک برنامهانجام به  ظاهریشود. اما این تعهد ب اعتنائی هماین خواسته 
موقت اجازه داد  دولتبه  ـای مترادف با سوسیالیزه کردن واژه عنوانب ـکردن 
آمیز و  توسط ابزارهای صلحن فرآیند سوسیالیزه کردپیشبرد  ی وعدهتا با 
کمونیست برای دستیابی بدان از طریق ]حزب[ های تالشدر تباین با  ،قانونی

که ترور سفید  یرا بپوشاند. در حالی خودش جنگ داخلی، مسیر ضدانقالب
                                                 

*
 Freikorps  ها و دستجات این اصطالح به سازمان 8191)جوخه/سپاه داوطلبانه( بعد از سال

شد که فعاالنه در شکست انقالب آلمان شرکت جستند. هیتلر  پارلمانی اطالق میراست افراطیِ 
های نظامی بود. بعد از شکست  ها در اوایل کاریر خود عضو این جوخه در سرکوب کمونیست

 ها به حیات خود ادامه داده و یکی از بازوهای نظامی نازیسم شدند. انقالب این جوخه
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سوسیالیسم در »تنها بدین سبب بود که  این شد که[ ]گفته میفرما بود، حکم
 «آنارشیسم بلشویکی»، و در مسیرش مانع دیگری جز «استحال پیشروی 

بعنوان مثال از طرف  ـجدی گرفته شد  وعدهجا که این ک نداشت. هر
مات اقدا دولتکه با این انتظار که  روهری  شوراهای کارگران و سربازان منطقه

گام را در جهت سوسیالیزه  نخستین نمود، تکمیل خواهدو را تصویب  آنها
بسرعت با  ـکنترل بر صنایع و معادن برداشتند رفتنگکردن توسط بدست

شان پایان داده شد. به هر صورت، مفهوم  مستقالنه هایوسایل نظامی به ابتکار
، بلکه شد نمیکارگران  مختاریِخوددربردارنده دمکراتیک  سوسیال کردنِ  ملی

شد.  گیری صنایع از سوی دولت می حالت، شامل بدست ریندر بهت صرفاً، و
کردن اصالً  که ملی ـآن ی بلشویکیامعنبه یعنی، ـین معنا بود دفقط ب

بحث، مورد باید بعنوان یک موضوع  ، و بزودی میباشدقابل بحث  توانستمی
، بدور بود شده ایجادبموقع  که ی پارلمانی سوسیالیزاسیونهمراه با کمیته

 ه شود.  انداخت

از  گذشتهاش بود.  و تنها نتیجهنتیجه، یک خودش ترتیب  انقالب نوامبر بدین
تغییرات در روندهای انتخاباتی، هشت ساعت کار  و برخی واژگونی سلطنت،

تحت  انِندگینما های غیرسیاسیِ  شوراهای کارخانه به کمیته تبدیلروزانه، و 
دولتی  ،و دولت ،تغییراللیبرال بداری اتحادیه کارگری، اقتصاد سرمایه حمایتِ

 اصالحاتورد، برخی آ دستبی آنچه که انقالب بورژوائی باقی ماند. همه
داری  سرمایه «متعارف» توانست در چارچوب توسعه نزار بود که به هرحال می

یک های رفرمیست تغییرات همیشه  دمکرات . در افکار سوسیالبدست آید
 است، ودهای کوچک پیش رونده بودهاز بهبتحول تدریجی فرآیند خالص 

، 1914. آنها در سال شدکه سرانجام منجر به سیستم اجتماعی متفاوتی خواهد 
به طبقه کارگر،  «خائنین»یا  «ونیضدانقالب»به خود نه بعنوان  1918 و مجدداً در

ترین نیازهای که هم به فوری ی این طبقهبعنوان نمایندگان حقیق ،بلکه برعکس
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نگریستند.  می دهند، اهمیت می شاننهائی رهائی اجتماعیِبه هم کارگران و 

به ، داران خیلی از سرمایهانگیز باشد، زیرا، حتی  این چیزی نیست که حیرت
دمکراسی با  نگرند. رهبری سوسیال خیرخواهان طبقه کارگر می بعنوانخود 

 هایش در فرآیند توانست تصور کند که مداخله توجیه بسیار بیشتری می
 مفیدتر خواهد بود تا یک واژگونیِ  در نهایتبرای طبقه کارگر  ،انقالبی

 ضروریِ  روتینِبا انقطاع کارکردهای  تواموضعیت موجود  کل رادیکالِ
گرائی تنها تضمینی باشد که  تدریجرسید  می شانبه نظراجتماعی و تولیدی. 

د، و انبرس انسانی به انجام مصیبتی با کمترین هزینه را دگرگونی اجتماعی
، انقالب از این گذشتهدمکراسی.  کمترین ریسک برای رهبری سوسیالبا البته، 

فرصتی برای تسریع فرآیند رفرم اجتماعی توسط  ،سیاسی حداقل در تئوری
تر  دمکراتیک یدولتو کار و سرمایه از طریق حکومت بین  تضادپل زدن بر 

 کرد.   فراهم می

رای ب دولتی امتیازات اعطائیِوانست از طریق تمی طبقاتیتضاد  منظر،این  از
 شود. دمکراسی سیاسی می تربورژوازی، پیوسته مالیم ه هزینهطبقه کارگر ب

اجتماعی  فرآیند در «گیری مشترکتصمیم»ی اقتصادی و  به حوزه توانست
. نیازی به دیکتاتوری یک طبقه، چه بورژوازی و یابدتولید و توزیع گسترش 

که به تمام جامعه سود  یآمیز مسالمتبود. اکنون برای اهداف ه پرولتاریا نچ
که در طی جنگ  طبقاتی و سازش همکاری تداومی ازتوانست  رساند می می

شد مانند آنچه که چند دهه  . وضعیتی تصور میوجود داشته باشد شد انجام
. سپری شود تابوجود آمد  «اقتصاد بازار اجتماعی»و  «دولت رفاه»بعد با 

د، نمبارزه، فیصله داده شو توانست بجایکه در آن تمام تضادها می تیوضعی
شود که به نفع همه باشد. اطمینان پیشاجنگ  برقرار هارمونی اجتماعییک و 

داری هنوز زنده بود:  سیستم سرمایه اقتصادیِ پذیریِ در مورد زیست
 تماعیِاج های تجربیِ از آزمونرها شده  توانست از طریق افزایش تولیدِ می
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 داریِ  رفت ناشی از جنگ فائق آمد. سرمایهپسبر  کننده، مختلگیر و  وقت
مثل  ؛شد ای مناسب برای سوسیالیسم درنظر گرفته نمی ورشکسته بمثابه پایه

بار دیگر  ای مربوط به آینده بود، زمانی که اقتصاد یک مساله سوسیالیسمقبل، 
، کردند فکر نمی طورن از کارگران ای رخیدر شکفتگی کامل باشد. اگر ب

 ویرانیی جامعه از امکان بیرون آمدن از  تا بقیه یافت میشان نباید اجازه نادانی
نان و کره  ایبر ر جامعهتجنگ، و بر آوردن نیازهای فوری های ناشی از

 . شودمحروم 

بودند باقی  میشهکنند. آنچه ه «خیانت»ها اصولی نداشتند که بدان  رفرمیست
 تاند نمایاکنون مجبور بودند که پیش از هر چیز سیستم را حفظ ماندند، اما 

 صرف رفرمِ باید به ادامه یابد. انقالب می بتواندشان  بخشدر آن عملکرد تسلی
 حیات سیاسی ماًورا ارضا کند، و لز شان ترین اعتقادات عمیق تایافت،  تنزل می
 یگران سوسیالیستانگیز تعداد وسیع کارسازد. تنها چیز شگفت ایمنشان را 
ی  مرحله فقطها قرار بود  برایشان رفرم ،حداقل از نظر ایدئولوژیک ،بود که

 برای واسطی در پیشروی بسوی انقالب سوسیالیستی باشد. اکنون که فرصت
، نتوانستند از آن فراهم شده بود« شانتاریخی رسالت»یدن به تحقق بخش

انقالب را  نابودیِاجتماعی و رفرم  «مسیر راحت» بجای آن ؛ واستفاده کنند
لنین مبنی بر اینکه -کائوتسکی نیست بر حکمِ  اثباتیترجیح دادند. مجدداً، این 

صرف اش فراتر از تریدیونیونیسم طبقه کارگر ناتوان از باالبردن آگاهی طبقاتی
نظر سوسیالیستی در  از بود که چراکه طبقه کارگر آلمان، طبقه کارگری ؛است

 براییک انقالب اجتماعی  فهموزش یافته و کامالً قادر به سطح باالئی آم
نبود که  «آگاهی انقالبی»، این از این گذشتهداری بود. سرنگونی سرمایه

درون طبقه کارگر برده بودند، بلکه تنها رفرمیسم ه روشنفکران طبقه متوسط ب
رگر که از درون طبقه کا ای ود که هر آگاهی انقالبیخودشان ب و اپورتونیسم

برد. رویزیونیسم مارکسیستی نه از طبقه کارگر می اضمحاللجوشید را به می
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بلکه از رهبرانش سرچشمه گرفت که برایشان تریدیونیونیسم و پارلمانتاریسم 

بود. آنها صرفاً عملکرد  رونده پیشی اجتماعی  ابزارهای کافی برای یک توسعه
لیسم مبدل ساختند، و با تاریخاً محدود جنبش کارگری را به تئوری سوسیا

کارگران را در همان مسیر  نستنداتو این جنبش انحصاری کردن ایدئولوژیِ
 تحت تاثیر قرار دهند.

مایل به ت ثابت کردند که بیش از حداینرا  فقطبا همه این احوال، کارگران 
 یند. برای لنین، این اثباتدارسهیم شدن در عقاید رفرمیستی رهبران رفرمیست 

 لذای آگاهی انقالبی بود، که  جهت توسعه ی کارگرانرای ناتوانی ذاتکافی ب
 بنابراینحل  کرد. راهروی از رهبری رفرمیست می آنها را محکوم به دنباله

 های توانائیرفرمیست بود، که به  رهبران رهبران انقالبی بجای جایگزینیِ
 بود،« ان درسترهبر». مساله نکنند «خیانت» گری کاری انقالبی طبقهبالقوه
برای  ها ر کارگران و رقابت ایدئولوژیافکاای بین روشنفکران برای مبارزه

عنصر قطعی در فرآیند انقالب کاراکتر حزب  از اینرووفاداری به پرولتاریا. و 
ها را از طریق شناخت  باید اعتماد توده این حزب میولو آنکه شد، می شمرده
؛ آوردکند بدست میفع آنها نمایندگی میاینکه این حزب از منا از شان حسی

 د. دارنابراز  یسیاسی موثر هایها قادر نبودند در فعالیت منافعی که خود توده

 شناختهشان  ی هویت گذاری بین طبقه و حزب بمثابه زمان، تفاوت بطور هم
ی پرولتاریا را  بخش کمتر فرهیخته کمبود آگاهی سیاسیِحزب شد، زیرا  می

که این شرایط مادی و ایند. برخالف تئوری مارکسی مبنی بر کرجبران می
، از شود میآگاهی انقالبی در پرولتاریا  ارتقا باعثروابط اجتماعی است که 

این شرایط مانع  دمکراتیک )چه رفرمیست و چه انقالبی( خودِ سوسیال منظر
و ابزار ها شان و یافتن شیوهاخت کارگران نسبت به منافع راستین طبقاتیناز ش

تردید کارگران قادرند شورش کنند، اما بی از این منظر، .شودمیآنها تحقق 
 مند هدفآمیز و تغییر موفقت های انقالبیِشان را به کنش توانند خشمنمی
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مبدل سازند. برای این کار، آنها به کمک روشنفکران طبقه متوسط نیاز  جامعه
ه که، یا ب کنند، حتی با وجودیمیخود  آرمانطبقه کارگر را  آرماندارند که 

یعنی همان  ؛های طبقه کارگر سهیم نیستندکه، آنها در آن محرومیتآنعلت 
سازد. این  هائی که از دید مارکسی کارگران را مبدل به انقالبیون میمحرومیت
شان را در  ءها منشا ایده هرچندکه کایت از آن دارد گرایانه، البته ح درک نخبه

 و بیعنصر مسلط  جامعهیابند، اما در فرآیند تغییر  می یاجتماعشرایط مادی 
تقسیم  با که است جامعهآن گروهی در  ها، امتیازِ  بعنوان ایده ولیهستند.  همتا
 .اش همراه است مالزمات ایدئولوژیکبا ، موجودکار 

آگاهی طبقاتی چیست؟ تا آنجا که فقط معطوف به موقعیت یک  باالخرهاما 
داند که به طبقه  یص است: بورژوازی میخه است، فوراً قابل تشفرد در جامع

بین محکومین است؛ و ماکه جایش  داند هم می کارگرو حاکم تعلق دارد؛ 
 اساسیی  هیچ یک از این دو طبقه جزوخود را  میانی های اجتماعیِ  گروه

 مشترک که طبقات متفاوت به یک ایدئولوژی هنگامید. تا دارنمحسوب نمی
که این روابط طبقاتی روابطی طبیعی  نظریای نیست، یعنی ر بمانند مسالهوفادا

خواهد بود.  حاکمای شرایط انسانی  پایه خصلتاست که همیشه بعنوان یک 
ک کاحمنافع مادی طبقات گوناگون واگرائی کرده و منجر به اصط عمالًالبته 

ده بعنوان . این آخری بطور فزاینگشتتضاد با ایدئولوژی مشترک خواهد  و
شود، و موجود شناخته می اجتماعیِ تنظیماتِ  حامیِ  ایدئولوژی طبقه حاکمِ

ترتیب  . بدینگشتگریزناپذیر انسانی طرد خواهد  سرنوشتِ ادعایبمثابه 
محکوم به  نظری،ی ایدئولوژی حاکم در مقابل تعمیم آگاهی طبقاتی به حوزه

و سپس  نظری،های فاوتبه ت ،های منافع مادیاز پای درآمدن است. تفاوت
د. نشو مشخص منجر می مبتنی بر تضادهای اجتماعیِ های سیاسیِبه تئوری

های موضوعات اجتماعی های سیاسی ممکن است بعلت پیچیدگیتئوری
 ند از آگاهی طبقاتیآور میبوجود تغییری را  ،کامالً بدوی باشند، اما با این حال
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توانند نسبت به آنچه هستند  اعی میبه دریافتی از اینکه ترتیبات اجتم صرف

به آگاهی  صرف از آگاهی طبقاتی گذار در مسیرما متفاوت باشند. آنگاه 
 طبقاتی انقالبی هستیم، که ایدئولوژی حاکم را بمثابه یک سوپاپ اطمینان می

کند. اگر تغییر شرایط موجود می وسایلها و شیوه متوجهشناسد و خود را 
ی اجتماعی توسط  د و توسعهکرنمی عروجای ارگریچنین نبود، هیچ جنبش ک

 شد. ی طبقاتی توصیف نمی مبارزه
مناسبات اجتماعی  حفظکه حضور ایدئولوژی حاکم برای  گونه ، همانولی

نوبه خود باید توسط نیروهای مادی دستگاه ه موجود کافی نیست، بلکه ب
ماند، مگر  اقی مینیز فقط همین بازاء  مابه ایدئولوژی دولتی حمایت شود، یک

توسط ایدئولوژی حاکم  که تر از آنچهقوی نکه بتواند نیروهائی تولید کندآ
، چه صرفاً ازاء مابه . اگر چنین نباشد، کیفیت ایدئولوژیاست یافته بازتاب

اهمیت است و نه روشنفکر  مبتنی بر مالحظات علمی، بی احساسی باشد یا
کارگر. انقالبیون  و نهماعی بگذارد تواند تاثیری بر مناسبات موجود اجتمی

بستگی دارد به  . اینشان اجازه یابند یا نیابند ممکن است برای ابراز نظرات
ی  طبقه توانند نمیشرایطی یچ ذهنیت غالب بر طبقه حاکم، اما آنها تحت ه

که طبقه نظر به ایند. در این رابطه نابزار ایدئولوژیک سرنگون کن با حاکم را
دائمی ساختن و پخش الزم برای  ر تولید و نیروهای دولتی وسایلحاکم با ابزا

این  از آنجا کهرا دارد.  ها برتریتمام  ،کند کنترل می را ایدئولوژی خودش
ادامه دارد، انقالب باید  وجودسیستم اجتماعی م واقعیِ وضعیت تا سرنگونی

، ازاء مابه د. بطور خالصه ایدئولوژیانجام شوبا تدارک ایدئولوژیکی ناکافی 
فقط از طریق یک انقالب که ابزار تولید و قدرت سیاسی را بدست انقالبیون 

انقالبی همواره کمتر  تواند پیروز شود. تا آن هنگام آگاهی طبقاتیِ  سپارد می می
 از ایدئولوژی حاکم موثر خواهد بود.



 امروز و فردا ،روزیسم: ديسكمار
 یط مادی و اجتماعی مردم، آگاهیی درک مارکسی، تغییرات در شرااز زاویه

ش ا داد. این امر برای خود مارکسیسم و پیشرفت تاریخی شان را تغییر خواهد
ی طبقاتی مبتنی بر  کند. مارکسیسم بمنزله یک تئوری مبارزه نیز صدق می

مناسبات مشخص اجتماعیِ تولید کاپیتالیستی کار خود را آغاز کرد. اما در 
داری معطوف به روند  ای ذاتی طبقاتی در سرمایهحالی که تحلیلش از تضاده

داری است، مبارزه طبقاتی اما موضوعی روزمره است  ی سرمایه عمومی توسعه
ها بازتاب خود را کند. این انطباقو خود را با شرایط متغیر جامعه منطبق می

داری از اینرو تاریخ مارکسیسم یابند. تاریخ سرمایهدر ایدئولوژی مارکسی می
 یز هست.ن

ی جنبش کارگری مقدم بر تئوری مارکسی بود و برای این تئوری پایه
اش را فراهم ساخت. مارکسیسم تئوریِ مسلط بر جنبش واقعی توسعه

داری را  ی سرمایه سوسیالیستی شد، زیرا توانست ساختار استثماری جامعه
خاص  ی تولیدهای تاریخی این شیوهآشکار نماید، و بطور همزمان محدودیت

یعنی، افزایش مستمر استثمار  ـداری  ی وسیع سرمایه را افشا کند. راز توسعه
دادند نیز  اش را نشان می راز مشکالت متنوعی که نابودی نهائی ـنیروی کار

های علمیِ تحلیلی، قادر بود  مارکس، با بکارگیری روش ی سرمایهبود. 
ی و تضادهای عمومی تولید طبقاتکه در واقع سنتز مبارزه ای ارائه دهد تئوری
 باشد. داری سرمایه

صاد سیاسی ضرورتاً مانند خود اقتصاد سیاسی انتزاعی نقد مارکس به اقت
داری بپردازد،  ی سرمایهتوانست به روند عمومی توسعهمیبود. این نقد تنها 

ی مشخص آن در هر مقطع زمانی. از آنجا که انباشت  و نه به تجلیات چندگانه
 اش است، تولید سرمایه زمان هم علت بسط و هم دلیل افولور همسرمایه بط
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رود. این دو وضعیت  داری همچون فرآیند ادواریِ بسط و رکود، پیش می    
های متفاوت حاکی از شرایط متفاوت اجتماعی است و از اینرو نشانگر واکنش

هم از سوی سرمایه و هم از سوی نیروی کار است. مطمئناً، روند عمومی 
ی رکود توسط  ی گریز از دوره داری حاکی از مشکالت فزاینده عه سرمایهتوس

گسترش بیشتر سرمایه است؛ و ازاینرو گرایشی است بسوی فروپاشی سیستم. 
ی خاصی از توسعه، و از طریق  توان گفت که سرمایه در کدام نقطهاما نمی

 اشید.  ی فرآیند انباشت، فرو خواهد پ ناپذیری عینیِ ادامه کدام امکان

ی اجتماعیِ تولید است، و  داری حاکی از عدم تنظیم آگاهانه تولید سرمایه
یابد. این  می در مکانیزم عرضه و تقاضای بازار بطور کورکورانه نوعی تنظیم

ـ سازد  ی خود، خود را با نیازهای گسترش سرمایه منطبق می مکانیزم به نوبه
مار نیروی کار، و از سوی دیگر با نیازهائی که از سوئی با قابلیت متغیر استث

شوند. اجزاء  دگرگونی ساختار سرمایه معطوف به انباشت سرمایه تعیین می
خاصِ دخیل در این فرآیند بطور تجربی قابل تشخیص نیستند. از اینرو 
غیرممکن است که بتوان از پیش تشخیص داد که یک بحران خاص تولید 

ا خواهد کشید؛ یا اینکه این بحران در داری مدت کم یا زیادی به دراز سرمایه
رابطه با شرایط اجتماعی کمتر یا بیشتر ویرانگر خواهد بود؛ و یا اینکه با 
برانگیختن یک گسست انقالبی از طریق کنش طبقه کارگرِ بپا خواسته، ثابت 

 شود این بحرانی نهائی است. می

 قالبیدر اصل، هر بحران طوالنی و عمیقی ممکن است چنان وضعیت ان
البته ـداری تشدید کند  ای بیافریند که مبارزه طبقاتی را تا سرنگونی سرمایه

ای برای تغییر روابط اجتماعی تولید  به شرطی که شرایط عینی، آمادگی ذهنی
بوجود آورده باشد. این احتمال، نظر به واقعیتِ رشد جنبش سوسیالیستی و 

اوایل جنبش مارکسیستی  داری، در بسط مبارزه طبقاتی در سیستم سرمایه
شد که توسعه این  شد. تصور می بعنوان یک احتمال واقعی در نظر گرفته می
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های ی آگاهی طبقاتی پرولتاریا، برخاستن سازمانسیستم به موازات توسعه
داری  طبقه کارگر، و گسترش شناخت از اینکه آلترناتیوی برای جامعه سرمایه

 وجود دارد خواهد بود.

داری، تئوری و  سرمایهمحدودیتیِ توسعه -و خود انبساطی-نظر به خود
شد شد. تصور میای واحد نگریسته می مبارزه طبقاتی همچون پدیدهپراتیک 

ی جامعه بین یک اقلیت  بندیِ فزاینده که افزایش استثمار کارگر و قطب
ی وسیع استثمارشوندگان، آگاهی طبقه کارگر  کوچک استثمارگران و یک توده

داری ال برده و از اینرو تمایل این طبقه را برای نابودی سیستم سرمایهرا با
انداز  یط اجتماعیِ آن زمان امکان چشمدهد. در حقیقت، شراافزایش می

داری صنعتی همراه بود با فالکتِ طبقات  داد، زیرا بسط سرمایه دیگری را نمی
 ود، این صرفاً چشمی طبقاتی. با این وجی مبارزهمالحظه کارکن و تشدید قابل

دیگری از وقایع را آشکار  اندار مولود این شرایط بود که هنوز امکان مسیر
 نکرده بود.

های رکود و بحران، تاکنون قادر بوده  داری با وجود وقفه در دوره سرمایه
اش به همه جا از طریق شتاب  ممتد سرمایه و بسط افزایش و گسترشکه با 

خود محافظت کند. ثابت کرده که نه تنها کسب  بخشیدن به بارآوری کار، از
اش ممکن است، بلکه افزایش مکفی این  مجددِ سودآوریِ موقتاً از کف رفته

ی  ی فرآیند انباشت و بهبود استانداردهای زندگی تودهسودآوری جهت ادامه
آمیز سرمایه و بهبود شرایط  عظیم مردم کارکن، نیز ممکن است. بسط موفقیت

 سرمایهجر به تردید گسترده درمورد اعتبار تئوری انتزاعی توسعه کارگران، من
رسید که با انتظارات  در واقع واقعیت تجربی به نظر میمارکس شد. داریِ 

داری در تضاد باشد. حتی آنجا که تئوریش  ی سرمایه مارکس در رابطه با آینده
ش حفظ شد، این تئوری دیگر با پراتیکی که از نظر ایدئولوژیک هدف

داری بود، مربوط نبود. مارکسیسم انقالبی مبدل به یک سرنگونی سرمایه
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داری را از  تئوری تحول تدریجی شد که آرزوی فراتر رفتن از سیستم سرمایه    
داشت.  اش ابراز می طریق رفرمِ مستمرِ نهادهای سیاسی و اقتصادی

یامد اش، بمثابه پ رویزیونیسم مارکسیستی، در هر دو شکل آشکار و پنهان
داری، منجر  ی سرمایه منطقی تئوریکِ ادغام عملیِ جنبش کارگری در جامعه
 به نوعی سنتز مارکسیسم و ایدئولوژی بورژوائی شد. 

 با این وجود، به این نکته نباید بیش از حد بها داد، زیرا کارگران سازمان
ی عظیم  اند. توده یافته همیشه شامل بخش کوچکی از طبقه کارگر بوده

تابع شرایط  ـدهد، و  گران خود را با ایدئولوژیِ حاکم بورژوائی وفق میکار
ای انقالبی است. این توده با نیروی  فقط بطور بالقوه طبقه ـداری عینی سرمایه

تواند می کندمیهای آگاهی ایدئولوژیک غلبه  فشار شرایط که بر محدودیت
تی بدهد تا از طریق اش فرص انقالبی شود، و از اینرو به بخش آگاه طبقاتی

ارکردِ بخش آگاه اش بالقوه بودن را به فعلیت مبدل سازد. این ک الگوی انقالبی
داری مفقود  طبقه کارگر بواسطه ادغام این طبقه در درون سیستم سرمایه

تری شد که در خدمت اهدافی  بود  گشت. مارکسیسم دکترین هرچه مبهم
 متفاوت از آنچه که در آغاز مد نظر بود.

ریخ هستند: بویژه تاریخ انترناسیونال دوم که آشکار تمام این وقایع، تا
اش صرفاً ایدئولوژی دروغینِ یک  گیری ظاهراً مارکسیستیساخت که سمت

به مارکسیسم ندارد، « خیانت»پراتیک غیرانقالبی بود. این امر هیچ ربطی به 
که جنبش داری است ی سریع و افزایش قدرت سرمایهی سلطه بلکه نتیجه

داری تطبیق دهد.  کارگری را واداشت تا خود را با شرایط متغیر تولید سرمایه
 آمد، جرح و تعدیل سرمایه از آنجا که براندازی سیستم به نظر غیر ممکن می

ری را رقم زد. جنبش کارگری بمثابه جنبشی داری جرح و تعدیل جنبش کارگ
هائی بر  جست. اینها رفرم داری شرکت های سرمایه برای اصالحات، در رفرم



امارکسیسم: دیروز، امروز و فرد   235 

های بطور اساس افزایش بارآوری کار، و گسترش رقابتی و امپریالیستیِ سرمایه
 ه طبقاتی تبدیل به همکاری طبقاتی شد.مبارزملی سازمان یافته بودند. 

تحت این شرایط تغییریافته، مارکسیسم تا آنجا که کامالً رد نشده بود، یا 
نشده بود، به یک شکل ناب ایدئولوژیک درآمد اینکه به ضد خودش بازتفسیر 

النفسه کاپیتالیستی جنبش کارگری نداشت؛ و فی-که تاثیری بر پراتیکِ پرو
های دیگری که برای جلب پیروان رقابت  توانست دوشادوشِ ایدئولوژی می
کردند، وجود داشته باشد. دیگر بیانگر آگاهی جنبش کارگری برای  می

ی نبود، بلکه یک دید جهانی بود که ظاهراً متکی بر ی کنونبراندازی جامعه
ی عناصر علوم اجتماعی و اقتصاد سیاسی بود. با این، مارکسیسم مشغله

ترِ طبقه متوسط شد که با کارگران موتلف شده، اما بخشی از آن نبودند. انتقادی
این صرفاً واقعیت و عینیت یافتن آنچه بود که از پیش حاصل شده بود، یعنی 

 دائی بین تئوری مارکسی و پراتیک واقعی جنبش کارگری.ج

ولی نه  ـهای سوسیالیستی قبل از همه و عمدتاً  البته صحیح است که ایده
داریِ اولیه  توسط اعضاء طبقه متوسطی که از شرایط غیرانسانی سرمایهـ  صرفاً

 آشفته شده بودند، مطرح شده بود. این شرایط بود، و نه سطح هوش آنها، که
شان را به تغییرات اجتماعی و با آن، طبقه کارگر جلب نمود. از اینرو  توجه

به  19ی تغییر قرن  دورهداری در  های سرمایه آور نیست که پیشرفت تعجب
ی اینها در حالی بود که خود را آرام و مالیم سازد، و همه ذکاوت نقادشان 20

ف داده بود. مارکسیسم ی اشتیاق مخالفت خود را از ک طبقه کارگر بخش عمده
ی فکری روشنفکران شد و خصلتی آکادمیک به خود گرفت. دیگر مشغله

عمدتاً به آن نه بعنوان جنبش کارگران، بلکه بمثابه موضوعی علمی که باید 
های حول موضوعات  شد. با این وجود، جدالاستدالل شود نگریسته می

شتر به حفط توهمِ سرشت گوناگونی که از سوی مارکسیسم مطرح شده بود، بی
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های جنگ دوم  که با واقعیت مارکسیستیِ جنبش کارگری کمک کرد تا وقتی    
 جهانی ]این توهمات[ رفع شد.  

داری بود، منجر به احیای  آسای تولید سرمایه این جنگ که بیانگر بحران غول
کوتاه مدت رادیکالیسم در جنبش کارگری و طبقه کارگر بطور کل شد. تا 

منادی بازگشتی به تئوری و پراتیک مارکسی بود. اما تنها در روسیه  این حد،
 ی سرمایه مانده های اجتماعی منجر به سرنگونی رژیم عقب بود که آشوب

داری  ه فئودالی شد. معهذا، این اولین باری بود که یک رژیم سرمایهداریِ نیم
تی ی یک جنبش مارکسیس های مردِم سرکوب شده و اراده از طریق کنش

ی انترناسیونال دوم  شد. موعدش رسیده بود که مارکسیسمِ مرده سرنگون می
ی انترناسیونال سوم جایگزین شود. و از آنجا که حزب  با مارکسیسم زنده

بلشویک تحت رهبری لنین انقالب روسیه را به انقالبی اجتماعی مبدل ساخته 
مرحله جدید و ی لنین از مارکسیسم بود که مارکسیسمِ  بود، تفسیر ویژه

داری شد. این تفسیر خاص از مارکسیسم کامالً به ی سرمایهمرحله« باالترین»
 خوانده شد و در جهان پس از جنگ مسلط بود.« لنینیسم-مارکسیسم»حق 

اینجا محلِ تکرار تاریخ انترناسیونال سوم و نوع مارکسیسمی که به بار آورد 
اش را بر دوش  ه یا تقصیر فروپاشیشمار، ک های بی نیست. این ماجرا در نوشته

کنند،  های این تقصیر را در خود لنین ردیابی می گذارند و یا نشانه استالین می
توانست تحقق بخوبی مستند شده است. حقیقت آنست که انقالب جهانی نمی

 ترتیب وابسته به واقعیت یابد، و انقالب روسیه انقالبی ملی باقی ماند، و بدین
 اقتصادی خودش بود. این انقالب در انزوایش، نمی-تماعیهای شرایط اج

توانست انقالبی سوسیالیستی، به مفهوم مارکسی، تلقی شود، زیرا فاقد تمام 
بدین معنا که، غالب  ـهای یک دگرگونی سوسیالیستی جامعه بود شرطپیش

بودن پرولتاریای صنعتی، و دستگاه تولیدی که وقتی در دست تولیدکنندگان 
گیرد، نه تنها بتواند به استثمار پایان بخشد، بلکه جامعه را فرای چارچوب  قرار
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گونه که بود، مارکسیسم تنها  داری ببرد. در آن وضعیت آنسیستم سرمایه
داری از واقعیت سرمایه ـحتی متناقض ـای در حمایت  توانست ایدئولوژیمی

توانست کارکرد ای می یدولتی فراهم کند. به بیان دیگر، تنها بعنوان ایدئولوژ
همانند  ـداشته باشد که عملکرد غیرانقالبی و باالخره ضدانقالبی را بپوشاند 

اش ]انترناسیونال سوم[، که مطیع منافع انترناسیونال دوم، همچنین وارث خلف
 گونه که بود.  ی بلشویکی بود، همان خاص روسیه

[، که کل 1930و 1920ی در غیاب یک جنبش انقالبی، رکود عظیم ]دهه
های انقالبی، بلکه به فاشیسم و جهان را تحت تاثیر قرار داد، نه به خیزش

ی  جنگ جهانی دوم منجر شد. پیامد این جنگ، آغازگر موج نوینی از توسعه
ی انحصاری از جنگ داری در مقیاسی جهانی بود. نه تنها سرمایهسرمایه

داری دولتی نیز، چه از  رمایههای نوین س نیرومندتر بیرون آمد، بلکه سیستم
های بخش ملی، و چه از طریق کشورگشائی های آزادی طریق جنگ

امپریالیستی، سر بر آوردند. این وضعیت در برگیرنده پیدایش مجدد 
 شد، که تقابل سیستم ی«جنگ سرد»مارکسیسم انقالبی نبود، بلکه منجر به 

ای مستمر جهت بدست داری در مبارزهی سرمایهیافتههای مختلف سازمان
داری  های منافع و سهم بیشتر در استثمار بود. در سمت سرمایهآوردن حوزه

دولتی، این تقابل تحت لوای تقابل بین جنبش مارکسیستی علیه انحصار 
که در سمت مخالف،  گرفت. درحالی امپریالیستی اقتصاد جهانی انجام می

داری د از اینکه سرمایهداریِ مالکیت خصوصی، بسیار خوشحال بو سرمایه
یعنی کسانی ـکند دولتیِ دشمن خود را مارکسیست یا کمونیست معرفی می

اند تا آزادی انباشت سرمایه، یعنی هرآنچه که آزادی تمدن است را  که مصمم
محکم به  بطور« مارکسیسم»چسباندن برچسب نابود سازند. این وضع، به 

 داری دولتی کمک کرد.  ایدئولوژی سرمایه
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ها و رکودها به تقابل بین از اینرو، تغییرات حاصله از یکرشته جنگ    
های با  کاپیتالیسم و سوسیالیسم منجر نشد، بلکه به تقسیم جهان بین سیستم

ی بین  ی فراخ شوندهی مرکزی از یکسو، و فاصله اقتصاد کمابیش کنترل شده
وسعه در سوی یافته در یک سو و زیرت داری توسعهکشورهای به لحاظ سرمایه

دیگر منجر شد. این صحیح است که به مرور زمان، این بعنوان تقسیمی بین 
نگریسته شد، اما این « جهان سوم»داری، سوسیالیستی و  کشورهای سرمایه

ترِ بین آن های نسبتاً پیچیده ای است از تفاوت انگاری گمراه کننده ساده
 به معنای اقتصاد تحت عموماً« سوسیالیسم»های اقتصادی و سیاسی. سیستم

ریزی جایگزین  شود که در آن برنامه کنترل دولت در چارچوب ملی فهمیده می
داری به مفهوم سنتی خود  رقابت شده است. چنین سیستمی دیگر سرمایه

 ـجامعه تولیدکنندگان آزاد و برابر ـنیست، اما سوسیالیسم به مفهوم مارکسی 
داری و از اینرو  دش در جهانی سرمایهبا کارکر« سوسیالیسم»هم نیست. این 

تواند در رقابت عمومی برای قدرت سیاسی و اقتصادی امپریالیستی، نمی
منقبض و درهم داری، یا باید گسترش یابد و یا  شرکت نکند، و مانند سرمایه

ی انحصاری را محدود کند باید در ای اینکه گسترش سرمایهکشیده شود. بر
 شود. قالبِ ملیِ رژیم ، وگرنه توسط آن نابود میتر گردد تمام جوانب قوی

های کنترل شده توسط دولت، آنها را نه  های باصطالح سوسیالیستی یا رژیم
داری،  داری سنتی یا کشورهای خاص سرمایه تنها در تقابل با جهان سرمایه

 ها ابتدا باید به منافع ملی دهد. این رژیم بلکه در تضاد با یکدیگر نیز قرار می
حاکم که وجود و ی ممتازِ  توجه کنند، یعنی، به منافع آن اقشار نوخاسته

ملت است. این منجر به نمایش یک برندِ -شان مبتنی بر دولتامنیت
امپریالیسم و امکان بروز جنگ مابین جوامع اسماً سوسیالیست « سوسیالیستی»

 شود. می

پردازی عبارتقابل تصور نبود. لنینیسم یا )با  1917چنین وضعیتی در 
منتظر یک انقالب جهانی با مدل « مارکسیسم عصر امپریالیسم»استالین( 



امارکسیسم: دیروز، امروز و فرد   239 

آمیختند تا  انقالب روسی بود. درست مثل روسیه که طبقات مختلف درهم
ها با مراحل استبداد را سرنگون کنند، همینطور، در مقیاسی جهانی ملت

ی انحصاری  ایهشان نیز ممکن بود علیه دشمن مشترک، سرم گوناگون توسعه
امپریالیستی، بجنگند. و از این منظر، درست مانند روسیه که این طبقه کارگر 
بود که تحت رهبری حزب بلشویک انقالب بورژوائی را تبدیل به انقالب 

ی برای  پرولتری نمود، همینطور، قرار بود انترناسیونال کمونیستی نیز وسیله
ات سوسیالیستی باشد. تحت این تبدیل مبارزات ضدامپریالیستی به انقالب

یافته ممکن است بر مسیر  های کمتر توسعه شد که ملت شرایط، تصور می
داری میانبر بزنند تا در جهان  ناپذیرِ سرمایه ی در غیر اینصورت گریز توسعه

های فرضِ انقالب یابنده ادغام شوند. بر اساس پیش سوسیالیستی تکوین
توانست  رهای پیشرفته، این تئوری نه میآمیز سوسیالیستی در کشوموفقیت

های مورد انتظار به وقوع ثابت شود که صحیح است و نه غلط، زیرا انقالب
 نپیوستند. 

آنچه در این رابطه قابل توجه است، تمایالت انقالبیِ جنبش بلشویکی پیش 
از، و بالفاصله پس از کسب قدرت در روسیه است. به علت سرنگونی 

داری و برقراری دیکتاتوری جهت تضمین  تم سرمایهنظامی سیس-سیاسی
طبقه، انقالبش بنام مارکسیسمِ انقالبی انجام گرفت.  ای بی دگرگونی به جامعه

با این وجود، حتی در این مرحله، و نه تنها بعلت شرایط خاص حاکم بر 
ی روسیه، برداشت لنینیستی از بازسازی سوسیالیستی از مفاهیم اولیه

هائی بود که در  حراف داشت و به جای آن مبتنی بر ایدهمارکسیستی ان
انترناسیونال دوم تکوین یافته بودند. از سوی این انترناسیونال، سوسیالیسم 

شد. تراکم و  داری درک می ی سرمایهی اتوماتیک خودِ توسعهبمثابه نتیجه
 داری، و بهمراه آن حذفتمرکز سرمایه، حاکی از حذف مستمر رقابت سرمایه

ای که از فرآیند اش بود، تا حکومت سوسیالیستیسرشت مالکیت خصوصی
دمکراتیکِ پارلمانی برخاسته، انحصار سرمایه را مبدل به انحصار دولت نماید، 
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ترتیب سوسیالیسم را با فرمان و احکام دولتی آغاز کند. با اینکه به نظر  و بدین    
ق و نیز توجیهی متعفن ها این درک اتوپیائی، غیرقابل تحق لنین و بلشویک

برای پرهیز از هرگونه فعالیت انقالبی بود، اما خود آنها نیز به ایجاد 
با اینکه باید توسط  ـنگریستند  سوسیالیسم بمثابه موضوعی دولتی می

ها در مورد  دمکرات شد. آنها با سوسیالهای انقالبی به پیش برده میروش
ـ مشترک بود، تفاوت داشتند  ابزار رسیدن به هدفی که در غیر اینصورت

 ی مرکزی.  ریزی شده کردن سرمایه توسط دولت، و اقتصاد برنامه هدفِ ملی

فرهنگیِ کارل کائوتسکی نیز هم نظر بود  بینی و بی بزرگ لنین با این خود
که طبقه کارگر بخودیِ خود قادر نیست به آگاهی انقالبی برسد؛ آگاهی 

فکران طبقه متوسط برایش برده شود. شکل انقالبی باید از خارج توسط روشن
 سازمانیِ این ایده، حزب انقالبی بمثابه پیشگام کارگران و نیز بعنوان پیش

آمیز بود. از این منظر، اگر طبقه کارگر از  شرط ضروریِ یک انقالب موفقیت
ی نوین  به انجام رساندن انقالب خودش ناتوان است، برای ساختمان جامعه

ای بود که برای حزب  خواهد بود. این ساختمان تعهد و وظیفهتر  حتی ناتوان
ی دستگاه دولتی محفوظ شده بود. دیکتاتوری کننده رهبر بمثابه تصاحب

ترتیب بمثابه دیکتاتوری حزبی که همچون دولت سازمان یافته  پرولتاریا بدین
د، یافت. و از آنجا که دولت باید برکل جامعه کنترل داشته باشاست نمود می

های طبقه کارگر نیز باید کنترل داشته باشد حتی باوجودی که این  بر کنش
معلوم شد که کنترل قرار است به نفع خود این طبقه صورت گیرد. در عمل، 

 دولت بلشویکی است.ی توتالیتر  این سلطه

ی دولت، مسلماً سیستم بلشویکی  ی خودکامه کردن ابزار تولید و سلطه ملی
داری غربی متمایز نمود. اما این مساله، مناسبات  سرمایه هایرا از سیستم

ی جداسازی  اجتماعی تولید را که در هر دو سیستم یکی هستند و بر پایه
کارگران از ابزار تولید و انحصار قدرت سیاسی در دست دولت قرار دارند، 
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ی کنترل شده ی خصوصی بلکه سرمایهتغییر نداد. اکنون دیگر نه سرمایه
دولت بود که در برابر طبقه کارگر قرار داشت؛ و در حالی که تصاحبِ توسط 

ساخت، فعالیت تولیدیِ های دولتی مجاز میکار اضافی را از طریق نمایندگی
نمود. با اینکه سیستم سرمایه خصوصی را خلع ید سرمایه را جاودانه می-کار

استوار است را  ی طبقاتی مدرن بر آن سرمایه که سلطه-کرد، اما مناسبات کار
ی زمان بود که طبقه حاکم نوینی ظاهر شود  ملغی نکرد. از اینرو صرفاً مساله

که امتیازاتش دقیقاً وابسته به حفظ و بازتولید سیستم کنترل دولتی تولید و 
 سوسیالیسم مارکسی بود.« یواقع بینانه»توزیع بمثابه تنها شکل 

ای غیر  بمثابه مبارزه برای جامعه مارکسیسم اما، بمثابه نقد اقتصاد سیاسی و
داری  داری معنا دارد. پایان سرمایه استثماری، فقط در مناسبات تولیدی سرمایه

ی سوسیالیستی،  ی پایان مارکسیسم نیز خواهد بود. برای یک جامعه نشانه
مارکسیسم یک واقعیت تاریخی خواهد بود مثل هر چیز دیگری که مربوط به 

بعنوان یک سیستم مارکسیستی، از پیش « وسیالیسمس»گذشته است. توصیف 
کند.  داری دولتی را انکار می ی سوسیالیستیِ سرمایه سرشت خود خوانده

ایدئولوژی مارکسیستی در اینجا کارکردی ندارد جز تالش برای توجیه 
مناسبات نوین طبقاتی حاکم بعنوان نیازی ضروری برای ساختمان سوسیالیسم 

سکوت طبقات کارکن. در اینجا نیز، منافع خاصِ طبقه و لذا کسب رضایت و 
شوند که گویا منافع  داریِ سابق، چنان به نظر آورده می حاکم، مثل سرمایه

 عمومی هستند.

لنینیسم در آغاز دکترینی انقالبی بود. زیرا -، مارکسیسموجود اما حتی با این
قیم و عملی، در رابطه با تحقق درک خودش از سوسیالیسم، توسط ابزار مست

داری  ه این درک حاکی از چیزی بیش از سرمایهک یحال کامالً جدی بود. در
ی تغییر قرن بود که سوسیالیسم عموماً در دوره ای دولتی نبود، اما آن گونه

بلشویکی نسبت به « خیانت»شد. از اینرو ممکن نیست بتوان از  فهمیده می
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داری  ویسم تغییر سرمایهاصول مارکسیسمِ رایج سخن گفت. بر عکس، بلش    
ی داری دولتی را، که هدف اعالم شدهمالکیت خصوصی به سرمایه

های رویزیونیست و رفرمیست بود، متحقق ساخته بود. مارکسیست
های اخیر اما، تمام اشتیاق خود را برای اقدام در جهت اعتقادات مارکسیست

 را با سرمایه دادند خود ظاهری خودشان از دست داده بودند و ترجیح می
ها  انجام دادند، واقعیت بخشیدن  سازگار نمایند. آنچه بلشویک موجودداری 

 ی انقالبی بود.  ی انترناسیونال دوم به شیوه به برنامه

داری دولتی  ها به قدرت رسیدند، ساختار سرمایه اما هنگامی که بلشویک
که اکنون با  روسیه بلشویکی، پیشرفت آینده خودشان را رقم زد، یعنی آنچه

شود. اینکه آن پیشرفت این  توصیف می« استالینیسم»اصطالحِ بدمعنای 
ماندگی عمومی روسیه و  خصلت خاص را بخود گرفت، با عطف به عقب

داری توصیف شد که مستلزم نهایت تمرکز و  محاصره از سوی سرمایه
شد که تحت  های غیرانسانی از سوی مردم کارکن بود. گفته می فداکاری

تر  داری پیشرفته شرایط متفاوت، مانند آنچه که در کشورهای از نظر سرمایه
تر، بلشویسم بر آن المللی مطلوبمتداول بود، و تحت مناسبات سیاسی بین

باید در اولین کشور سوسیالیستی به عمل در  بیرحمی و خشونت اولیه، که می
ری به این اولین آورد، تاکید نخواهد کرد. آنهائی که بطور کمتر سازگامی

تمایل داشتند، اعالم نمودند که دیکتاتوری حزبی صرفاً « ی سوسیالیسمتجربه»
 تواند در کشورهای پیشرفتهبلشویسم است، و نمی« نیمه آسیائیِ»بیان سرشت 

های  تر غربی کپی شود. مثال روسیه برای حقانیت بخشیدن به سیاست
قه کارگر در غرب، مورد استفاده رفرمیستی، بمثابه تنها راه بهبود شرایط طب

 قرار گرفت. 

بزودی اما، دیکتاتورهای فاشیستی در اروپای غربی نشان دادند که کنترل 
شود، بلکه در هر ی سیاسی روسیه نمی حزبیِ دولت محدود به صحنه تک
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ای قابل بکارگیری است. برای حفظ مناسبات تولید سیستم کاپیتالیستی
شد از چنین کنترلی سود جست که از آن بطریق یاجتماعی موجود همانقدر م

داری دولتی استفاده نمود. البته، حتی  اولی برای تبدیل این مناسبات به سرمایه
با اینکه فاشیسم و بلشویسم از نظر سیاسی غیرقابل تمیز دادن شدند، به لحاط 

ر ساختار اقتصادی به گونه متفاوتی ادامه یافتند. اما تراکم کنترل سیاسی د
ی هماهنگی مرکزیِ فعالیت اقتصادی  داری توتالیتر نشانه کشورهای سرمایه

های فاشیستی، و به همراه آن، نزدیکی ی سیاست جهت نیل به اهداف ویژه
بیشتر با سیستم روسی بود. این برای فاشیسم هدف نبود، بلکه اقدامی موقت 

د. با این در جنگ جهانی اول در روسیه بو« سوسیالیسم جنگی»همسان با 
 داری غربی نسبت به سرمایهی این امر بود که سرمایهوجود، نخستین نشانه

 داری دولتی مصون نبود. 

ی رژیم بلشویکی و نیز با همزیستی نسبتاً  با امیدواری، اما تحکیم غیرمنتظره
های اجتماعیِ مخالف تا جنگ دوم جهانی، منافع روسیه  مختل نشده با سیستم

نه فقط برای مقاصد داخلی، که ـ کرد یسم را اقتضا میایدئولوژی مارکس
المللی کارگری در  همچنین اهداف خارجی برای تضمین حمایت جنبش بین

دفاع از حیات ملی روسیه. این مطمئناً، شامل فقط بخشی از جنبش کارگری 
 ی ضدبلشویکی را مختل نماید. جبههتوانست جبههشد. اما آن بخش می می

های کارگری  ی احزاب قدیمی سوسیالیست و اتحادیه ربرگیرندهای که اکنون د
شان را قبالً بدور ریخته بودند،  ها میراث مارکسی بود. از آنجا که این سازمان

ازاء تمام انواع  ی ایدئولوژی مابهارتدکسیِ مفروضِ بلشویسم، بمنزله
 های ضدبلشویسم و هر گونه تالشی در جهت تضعیف یا نابودی ایدئولوژی

هائی  دولت روسیه، عمالً کلِ تئوری مارکسیستی شد. بطور همزمان اما، تالش
داری شرایط  های مختلف با دشمن سرمایه انجام گرفت تا از طریق توافق

المللی و  همزیستی تضمین شود؛ و منافع متقابلی که از طریق تجارت بین
سیاست توانست حاصل شود، نشان داده شود. این  وسایل دیگر همکاری می
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مزورانه در خدمت تنها یک هدف بود: حفظ دولت بلشویکی و تضمین منافع     
 ملی روسیه.

ترتیب، مارکسیسم به سالحی ایدئولوژیک تنزل یافت که منحصراً در  بدین
خدمت نیازهای دولتی مشخص و یک کشور بود. مارکسیسم دیگر بدون آنکه 

، همچون ابزار سیاسی المللی باشد های انقالبی بین ی آرمان در برگیرنده
ی بلشویکی، در خدمت انترناسیونال  محدودی جهت منافع ویژه روسیه

 کمونیست بود. اما این منافع، اکنون برای حفظ سیستم روسی، به میزان فزاینده
شد. اگر در ابتدا شکست  المللی می بین وضعیت موجودای شامل حفظ 

تحمیل  نمود، اکنون انقالب جهانی بود که سیاست روسیِ حصاربندی را 
داری جهانی بود که شرطی برای امنیت روسیه شده بود که رژیم  ثبات سرمایه

کرد آنرا بهبود بخشد. گسترش فاشیسم و احتمال باالی استالینیستی سعی می
های امپریالیستی برای بحران جهانی، نه حل های نوین جهت یافتن راهتالش

لی روسیه را که تا حدودی آرامش تنها وضعیت همزیستی بلکه شرایط داخ
طلبید، به خطر انداخت. تبلیغات مارکسیستی از درگیر ساختن  جهانی را می

 اش شکل ]جبهه داری و سوسیالیسم بازایستاد، و مشغله خود با مسائل سرمایه
داری بود، که  ی[ ضدفاشیسم بود. این تبلیغات علیه شکل خاصی از سرمایه

ای را ببار آورد. این البته حاکی از پذیرش  یرهکرد جهان نوین ت تهدید می
داری بمثابه موتلفین بالقوه ضدفاشیستی بود، و از اینرو،  های سرمایه قدرت

دفاع از دمکراسی بورژوائی علیه حمالت راست و چپ، که در طی جنگ 
 داخلی در اسپانیا نمونه شد. 

ن کارکرد لنینیسم هما-ی تاریخی نیز مارکسیسم حتی پیش از این برهه
نمای مارکسیسم انترناسیونال دوم بود را به  خالص ایدئولوژیکی که خصلت

 ای نبود که هدف نهائی خود گرفته بود. دیگر در ارتباط با آن عملکرد سیاسی
 ـداری دولتیحتی به امید پدید آوردن سرمایه ـداری  اش سرنگونی سرمایه
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داری به همان معنائی هباشد، بلکه اکنون با وجود خودش در سیستم سرمای
ی اجتماعی را بعنوان دمکراتیک شرایط داده شده راضی بود که جنبش سوسیال

ناپذیر پذیرفته بود. سهیم شدن در قدرت در مقیاسی جهانی  امری اجتناب
لنینیسم در -مستلزم سهیم شده در قدرت در مقیاسی ملی بود، و مارکسیسم

از اینرو ]در غرب[ فقط فرمیستی شد. خارج از روسیه مبدل به جنبشی کامالً ر
شان کنترل کامل  ها بعنوان نیروهائی باقی ماندند که در واقع آرمان فاشیست

شان بسوی قدرت انجام  ای جهت ممانعت از خیزش دولت بود. کوشش جدی
نگرفت. جنبش کارگری، از جمله جناح بلشویک آن، برای مقابله با تهدید 

سنتی دمکراتیک تکیه کرد. این به معنای انفعال  فاشیستی صرفاً بر فرآیندهای
ی فزاینده این جنبش بود؛ و پیروزی فاشیسم را بعنوان کامل و تضعیف روحیه
 کننده در بحران جهانی، تضمین نمود.تنها نیروی پویای عمل

المللی از طریق البته فقط کنترل سیاسی روسیه بر جنبش کمونیستی بین
ی تسلیم این جنبش به فاشیسم نیست، بلکه  دهالملل سوم توضیح دهنبین

گیری را در دست  بوروکراتیزه شدن جنبش نیز بود که تمام قدرت تصمیم
کارانی که موقعیت اجتماعی  سیاست ـای متمرکز کرد  کاران حرفهسیاست

پرولتاریای فقیرتر شده را نداشتند. این بوروکراسی، با توانائیِ ابراز مخالفت 
، و معهذا در عین حال، برخورداری از امتیازاتی که بورژوازی لفظی با سیستم

دارد، خود را در موقعیتی های سیاسی این بوروکراسی ارزانی میبه ایدئولوگ
های ای[ برای مخالفت با سیاست یافت. آنها هیچ دلیل محرکی ]انگیزه« آل ایده»

ثابه رهبران طبقه شان بمکه منطبق با نیازهای فوریالملل کمونیستیعمومی بین
تفاوتی عمومیِ خود  کارگر در دمکراسی بورژوائی بود نداشتند. و باالخره، بی

حل مستقل  شان برای کاوش جهت یافتن راه کارگران، و نیز عدم آمادگی
خودشان در مقابل مسائل اجتماعی بود که توضیح دهنده این وضعیت با پیامد 

یستی تحت اصل رهبری، و اش است. نیم قرن رفرمیسم مارکسفاشیستی
ای بوجود آورد که قادر  لنینیسم، جنبش کارگری-آن بر مارکسیسم پافشاری
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نبود جهت منافع خودش عمل کند، و از اینرو ناتوان از الهام بخشی به طبقه     
کارگر بمثابه یک کل بود تا بکوشد با انقالب پرولتاریائی از فاشیسم و جنگ 

 ممانعت نماید.

انترناسیونالیسم، و با آن، مارکسیسم مجدداً در دریای  ،1914همچون سال 
ها در وضعیت خروشان ناسیونالیسم و امپریالیسم غرق شد. اساس سیاست

هائی که  بندی های امپریالیستی بود. دسته های قدرت بندی اضطراریِ تغییر دسته
 ماهیرج هیتلر مابین اتحاد-استالین، و بعد به ائتالف ضد-ابتدا به پیمان هیتلر
دادن به  های دمکراتیک منجر شد. نمادِ با تاخیرِ پایان شوروی و قدرت

المللی سوم بود. پیامد  های حتی صرفاً لفظیِ مارکسیستی، انحالل بینآرمان
جنگ، توسط سرشت امپریالیستی خود جنگ تعیین شد، و جهان را بین دو 

از سر گرفته  بلوک قدرت تقسیم نمود که بزودی رقابت جهت کنترل بر جهان
های دمکراتیک در  ی بازگشت رژیم شد. سرشت ضدفاشیستی جنگ نشانه

کشورهای شکست خورده، و لذا، پدیداری مجدد احزاب سیاسی، از جمله 
احزاب با معنای ضمنی مارکسیستی، بود. در شرق، روسیه امپراطوری خود را 

قلمروهای جدید مجدداً برقرار کرد، و بمثابه غنائم جنگی به این امپراطوری 
را آفرید « جهان سوم»ی استعماری، کشورهای منافع افزود. فروپاشی سلطه

که یا سیستم روسی، و یا اقتصاد مختلط نوع غربی را اقتباس کردند. نوعی 
تر، اما به  مستقیم را بطور غیر« آزاد شده»استعمار نو بوجود آمد که کشورهای 

آورد. افزایش تعداد  بزرگ درمی های همان میزان موثر، تحت انقیاد قدرت
ی مارکسیسم در  داری دولتی عموماً بمثابه اشاعه کشورهای متمایل به سرمایه

جهان دیده شد، و به منع این گرایش، بعنوان مبارزه علیه مارکسیسمی که 
کرد، نگریسته شد.  های )مبهم و نامعین( جهان کاپیتالیستی را تهدید میآزادی

ی بین کار  و ضدمارکسیسم، هیچ گونه ارتباطی با مبارزهاین نوع مارکسیسم، 
نمود و آنگونه که جنبش کارگری اولیه  و سرمایه آنگونه که مارکس تجسم می

 بود، نداشت.
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المللی،  ای بوده تا بین اش، بیشتر جنبشی منطقه مارکسیسم در شکل جاری
-آنگلوتواند از موضع مشروط و متزلزل آن در کشورهای گونه که میهمان

جنگ عمدتاً کشورهائی احیای احزاب مارکسیستی پساساکسون خالصه شود. 
را متاثر ساخت که با مشکالت اقتصادی خاصی روبرو بودند، مثل فرانسه و 

دهی مجدد یک حزب کمونیست  ایتالیا. تقسیم و اشغال آلمان، مانع از سازمان
ی  باالخره گذشتهی غربی ]آلمان[ شد. احزاب سوسیالیست  ای در منطقه توده

ی ضعیفی از مارکسیسم داشت، رد کردند و خود را  خود را، که هنوز نشانه
داری نمودند که مدافع سرمایه« مردمی»مبدل به احزاب بورژوائی، یا احزاب 

دمکراتیک است. احزاب کمونیست در تمام جهان، بطور قانونی یا غیرقانونی، 
برای تاثیر بر رویدادهای سیاسی، در حال دهند. اما شانس آنها  به بقاء ادامه می
بینی، کمابیش صفر است. مارکسیسم بمثابه جنبش  ی قابل پیش حاضر و آینده

 یابد. اش میترین جزر تاریخی کارگران انقالبی، امروزه خود را در پائین

داری نسبت به مارکسیسم  سرمایه  سابقه انگیزترین مساله، واکنش بی شگفت
عالقمندی جدید به مارکسیسم در کل، و مخصوصاً تئوریک است. این 

، تقریباً بطور دربست متعلق به جهان آکادمیک است که «اقتصاد مارکسیستی»
باشد. فوران عظیمی در ادبیات مارکسیستی  اساساً جهان طبقه متوسط می

های مارکسیستی ی نوینی شده، و شاخه حرفه« مارکس شناسی»وجود دارد. 
وجود « رادیکال»ی شناسی، روانشناسی، و غیرهسفه، جامعهاقتصاد، تاریخ، فل

دارند. ممکن است ثابت شود که تمام اینها چیزی بیش از مد روزِ روشنفکری 
 نیست. اما حتی با این وجود، این پدیده خودش گواه وضعیت جزریِ سرمایه

ی خودش است.  داری، و از دست دادن اعتماد به نفس آن در رابطه با آینده
 ی سرمایه ی جنبش کارگری در کارخانه که در گذشته، ادغام فزاینده حالیدر

داریِ فرازنده بود،  ی تطبیق تئوری سوسیالیستی با واقعیات سرمایه داری نشانه
برداری از کشفیات  های فراوان جهت بهرهاین فرآیند اکنون ظاهراً با تالش
این تالش دوسویه داری وارونه شده است.  مارکسیسم برای اهداف سرمایه
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برای تلفیق، جهت حداقل تا حدودی چیره شدن بر تضاد بین تئوری مارکسی     
ی بورژوائی  و بورژوائی، بازتاب بحرانی هم در مارکسیسم و هم در جامعه

 است.

گیرد، اما بر مناسبات  با اینکه مارکسیسم جامعه را در تمام ابعادش در بر می
کند. در تطابق با  داری تمرکز می یت سرمایهی کل اجتماعی تولید بمثابه شالوده

اش را بر اقتصاد، و از اینرو بر شرایط  درک ماتریالیستی از تاریخ، توجه
که درک ماتریالیستی  کند. درحالیداری متمرکز میی سرمایه اجتماعی توسعه

سروصدا سرقت  توسط علوم اجتماعی بورژوائی بی از تاریخ از مدتها پیش
داری پوشیده  ی اخیر، کاربرد آن برای سیستم سرمایه ین دورهاما تا هم شده،

داری بود که تئوری اقتصاد بورژوائی را مجبور  مانده بود. گسترش خود سرمایه
داری توجه نماید، و از اینرو، به طریقی، از  کرد که به پویائی سیستم سرمایه

 اش تقلید کند. تئوری انباشت و نتایج

بیاوریم که دگرگونی مارکسیسم از تئوری انقالبی به در اینجا باید به خاطر 
چرخید که  حول این مساله می ـدر حوزه تئوری ـگرائیِ تدریجی  تئوریِ تحول

داری نیز  آیا تئوری انباشت مارکس تئوری ضرورتِ عینیِ فروپاشیِ سرمایه
هست یا نیست. جناح رفرمیست جنبش کارگری برآن بود که هیچ دلیل 

زوال و نابودی سیستم وجود ندارد، در حالی که اقلیت انقالبی  ابژکتیوی برای
داری باید منجر به بر این اعتقاد راسخ مانده بود که تضادهای ذاتی سرمایه

ی تولید  ناپذیرش گردد. چه این اعتقاد مبتنی بر تضادهای حوزه پایان اجتناب
قطعیت  ی توزیع، جناح چپ مارکسیسم بر بوده باشد و چه مبتنی بر حوزه

های هرچه ای که در بحرانداری تاکید داشت. فروپاشیفروپاشی نهائی سرمایه
پرولتاریا برای سرنگونی سیستم  ری بروز یافته و آمادگی سوبژکتیوت مخرب
 آورد.  ی انقالب را بوجود می بوسیله
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شان را  ها، توجه داری از سوی رفرمیست های عینی سرمایه انکار محدودیت
ی توزیع، و نیز از مناسبات اجتماعی به مناسبات  ولید به حوزهی ت از حوزه

ی اقتصاد بورژوائی است.  یعنی آنچه که یگانه مشغله ـبازار جلب نمود 
شد که برخاسته از مناسبات  اختالالت سیستم اکنون بمثابه چیزی تلقی می

عرضه و تقاضا است. اختالالتی که بطور غیرضروری، از طریق فقدان تقاضای 
های اضافه  توجیه است، سبب دوره موثر که معلولِ دستمزدهای پائینِ غیرقابل

ی تولید اجتماعی، که  ی توزیع منصفانه اند. مشکل اقتصاد به مساله تولید شده
شد  های سیستم غلبه خواهد یافت، تنزل نمود. اکنون ادعا می بر اصطحکاک

برای تمام اهداف که نسبت به رویکرد مارکسی، تئوری اقتصاد بورژوائی 
تر است؛ و بنابراین مارکسیسم باید از تئوری رایج بازار و قیمت  عملی مربوط

های اجتماعی  دادن به سیاست استفاده کند تا بتواند نقش موثرتری در شکل
 ایفا نماید. 

ای وجود دارند که در تمام جوامع  شد که قوانین اقتصادی اکنون گفته می
گیرند. هدف نقد اقتصاد  نقد مارکسی قرار نمی کارکرد دارند، و در معرض

ی اقتصادی خود را در  سیاسی صرفاً اشکال نهادینی بود که قوانین جاودانه
 دهند. تغییر سیستم، قوانین اقتصادی را تغییر نخواهد داد. درحالی آنها نشان می

هائی بین رویکرد بورژوائی و مارکسی وجود  که در رابطه با اقتصاد تفاوت
کردند.  باید اینها را تائید می هائی بود که هر دو میشت، همچنین شباهتدا

سرمایه، یعنی سیستم -ی کار شد که جاودانه ساختن رابطه اکنون گفته می
شان، و  ی اجتماعی مزدی در جوامع سوسیالیستیِ خودسبک، انباشت سرمایه

وناگون های گ شان که نیروی کار را به رده کاربرد باصطالح سیستم مشوق
های  ضرورت ـاین همه و حتی بیشتر از اینها ـنمود  درآمدی تقسیم می

اند. این قوانین  غیرقابل تغییری هستند که توسط قوانین اقتصادی تحمیل شده
مستلزم کاربرد ابزار تحلیلی اقتصاد بورژوائی هستند برای آنکه به اجرای 

 داده شود. ی سوسیالیستی امکان ریزی شدهمنطقی اقتصاد برنامه
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باید  ، بزودی می«غنی شده بود»این نوع مارکسیسم، که با تئوری بورژوائی     
 کردن تئوری اقتصادی بورژوائی می مکمل خود را در تالش برای مدرنیزه

ی جنگ اول جهانی، یافت. تئوری اخیر، از زمان بحران عظیم در آستانه
 والنی مدت را نه میی بازار، کسادی ط خودش در بحران بود. تئوریِ موازنه

توانست توضیح دهد، و نه توجیه کند، و از اینرو، ارزش ایدئولوژیک خود را 
های نوکالسیک از  برای بورژوازی از دست داده بود. با این وجود، تئوری

شد باید اعتراف می احیا شدند. با وجود آنکه می اش های کینزی طریق تعدیل
و سیستم قیمتی دیگر کاربردی ندارند، ی بازار که مکانیسم مفروضِ موازنه

 توانند با کمی کمک دولتی شد که این مکانیسم و سیستم می اکنون ادعا می
کاربرد داشته باشند. نه تنها تحت شرایط رکود مفرض، بلکه تحت شرایط 
رشد اقتصادی، هنگامی که توسط ابزار مناسبِ مالی و پولی متعادل شده است، 

توانست توسط تحریکِ دولتیِ تولید جهت ی ناکافی میشرایط نامتعادلِ تقاضا
ریزی  متعادل شود. آنوقت، اقتصاد بازار با کمک برنامه« مصرف عمومی»

داری در رابطه با بحران و کسادی فائق خواهد  پذیریِ سرمایه دولتی، بر آسیب
 دهد.  داری امکان می آمد؛ و در اصل، به رشد مداوم تولید سرمایه

اش در اقتصاد، و نیز توجه به پویائی  و دخالت آگاهانه توسل به دولت
 سیستم، تقابل شدید بین ایدئولوژی اقتصاد آزاد و ایدئولوژیِ اقتصاد برنامه
ریزی شده را از بین برد. این امر با همگرائیِ قابل رؤیت دو سیستم مطابق 

الً منجر گذاشتند که احتما بود. دو سیستمی که در فرآیندی بر یکدیگر تاثیر می
شد و قادر بود تا بر  به ترکیب عناصر مطلوب هر دو در سنتز آینده می

رسید که رونق دارانه فائق آید. در واقع بنظر می مشکالت تولید سرمایه
 اقتصادیِ طوالنی مدت پس از جنگ جهانی دوم، این انتظارها را محقق می

ی  بال این دورههای دولت، بدنکند. اما، علیرغم تداوم دسترسی به دخالت
گونه که همیشه در گذشته  داری، بحران جدیدی پدید آمد، همان بسط سرمایه

بین تورم و بیکاری « تعویض»ی اقتصاد و هوشمندانه« تنظیم ظریف»آمد. می
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گی بر آن،  مانع از افول اقتصادی جدید نشد. ثابت شد که بحران و ابزار چیره
اری از اینرو با ورشکستگی بخش هستند. بحران جبرای سرمایه زیان

[  1930و 1920گونه که رکود عظیم ]دهه همراه شد، درست همان منوکینزینیس
 پایان تئوری نوکالسیک را ببار آورد.

گذشته از این واقعیت که شرایط واقعی بحران معضل تئوری اقتصادی 
بورژوائی را آشکار نمود، فقیرسازیِ دراز مدت از طریق افزایش رسمیت 

آن که معلول این شرایط بحرانی بود، تردیدهای فراوانی در ذهن  یافتن
اقتصاددانان آکادمیک بوجود آورد. این تردیدها در مورد تقریباً تمام فرضیات 

موکدتر  ـ ی کینزی آن، برخی از اقتصاددانان راتئوری نوکالسیک و سرچشمه
به  ـدندریکاردوئی بو-از همه، آنهائی که نمایندگان تئوری باصطالح نو

بازگشتی مُردَدانه بسوی اقتصاد کالسیک کشاند. به خودِ مارکس مثل یک 
ای نگریسته شد، و مارکسِ اینچنینی، طرفداران فزاینده اقتصاددان ریکاردوئی

وی در کار تخصصی « کار پیشتازانه»بین اقتصاددانان بورژوائی )بمنظور ادغام 
 خودشان، یعنی علم اقتصاد( یافت. 

داری نیست. حتی اما، حاکی از چیزی کمتر از نابودی سرمایهمارکسیسم 
دارد. با این همه،  ای علمی هیچ چیزی به بورژوازی ارزانی نمی بعنوان رشته

ی بورژوازی، ممکن است  اعتبار شده تئوری اجتماعیِ بی جانشینی برایبعنوان 
ه، نوسازی این تئوری کمک کند. باالخربه با فراهم ساختن برخی نظرات 

گیرد. از این گذشته، مارکسیسم در قالب ظاهراً انسان از مخالف خود فرا می
 ئی عملی نشان میها حل، راه«کشورهای سوسیالیستی»اش در «تحقق یافته»

دهد که ممکن است در اقتصاد مختلط هم مفید باشند، مانند افزایش بیشتر 
است درآمدی و کننده اقتصاد. بعنوان مثال، سیتنظیمات دولتیِ تثبیت

های متمرکز و  دستمزدی، تا میزان نسبتاً زیادی به تنظیمات مشابه در سیستم
های انقالبی، شوند. باالخره، با توجه به فقدانِ جنبشکنترل شده نزدیک می
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ها محصور خطر است، چراکه در دنیای ایدهنوع آکادمیکیِ جستار مارکسی بی    
 هائی در دوران فقدان چنین جنبشگشته است. شاید عجیب بنظر برسد، اما 

های نابسامانی اجتماعی است که مارکسیسم را به کاالئی قابل عرضه در بازار 
شود بر قدرت تحمل و مدارا  کند، و گواهی میای فرهنگی تبدیل می و پدیده

 ی بورژوائی.  و انصاف دمکراتیکِ جامعه

بحران  با این وجود، محبوبیت ناگهانی تئوری مارکسی بازتاب یک
داری است. این بحران فراتر از همه،  ایدئولوژیک و نیز اقتصادی در سرمایه

ها هستند، یعنی،  دار تولید و توزیع ایدئولوژی گذارد که عهدهبر آنهائی تاثیر می
شان  باشند. طبقه روشنفکران طبقه متوسط که متخصص تئوری اجتماعی می

و با افول مشهود اجتماعی  داری در کل ممکن است در مسیر توسعه سرمایه
هائی برای  آن، خود را در خطر احساس کند، و لذا واقعاً در جستجوی بدیل

آنها ممکن است با  تنگنای اجتماعی که متعلق به خودشان هم هست، باشند.
طلبانه، اما ضرورتاً وابسته به  هائی چنین کنند که، هرچند فرصت انگیزه

« رنسانس مارکسیِ»کم باشد. به این معنا، موضعی منتقدانه در قبال سیستم حا
متداول، ممکن است نشانه بازگشت مارکسیسم بمثابه یک جنبش اجتماعی با 

 اهمیتِ هم تئوریک و هم عملی باشد.

با همه این احوال، در حال حاضر شواهد اندکی از واکنش انقالبی نسبت 
 جامعه، یعنی فی در« چپ ابژکتیو»داری وجود دارد. اگر بین  به بحران سرمایه

یافته، که کامالً پرولتری نیست، تفاوت گذاشته  الفسه پرولتاریا، و چپ سازمان
 یافته توان از نیروهای سازمان شود، آنگاه فقط در فرانسه و ایتالیا است که می

داری را به  توانند بطور قابل تصوری سلطه سرمایه ای سخن گفت که می
ا اصالً چنین قصدی داشته باشند. اما چالش بکشند، مشروط به اینکه آنه

های کارگری در این کشورها از مدتها پیش خود احزاب کمونیست و اتحادیه
داری ادغام شده  را به احزاب رفرمیستی مبدل ساختند، درون سیستم سرمایه
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اند تا از آن دفاع نمایند. خود این واقعیت کع آنها حامیان وسیعی در  و آماده
شان برای  میلی د، نشانگر عدم آمادگی کارگران، یا بیطبقه کارگر دارن

شان  ی فوری داری است، و حقیقتاً حاکی از خواسته سرنگونی سیستم سرمایه
شان  برای یافتن راهی برای همسازی و تطابق خود با سیستم است. توهمات

داری، پشتیبان اپورتونیسم سیاسیِ احزاب  پذیر بودن سرمایهدر رابطه با اصالح
 مونیست است.ک

کنند بین سعی می« کمونیسم-اورو»این احزاب، با کمک اصطالحِ متناقضِ 
های گذشته، تفاوت قائل شوند. یعنی، روشن شان و سیاستمواضع کنونی

شان، ولو  کنند که به نفع اقتصاد مختلط و دمکراسی بورژوائی، از هدف سنتی
داری دولتی  از سرمایهآنکه مدتهاست که به فراموشی سپرده شده، بطور قطع 

در بازار « کشورهای سوسیالیستی»اند. این همتای طبیعیِ ادغام  دست برداشته
 داری جهانی است. همچنین، کاوشی است به منظور کسب مسئولیت سرمایه

هاشان، و تعهدی است برای  داری و دولت های بیشتر در کشورهای سرمایه
های اروپائی حاصل  ط قدرتمختل نکردن آن میزان محدود تعاونی که توس

داری  نشانگر گسستی شدید از بخش سرمایه« کمونیسم-اورو»شده است. 
دولتی جهانی نیست، بلکه صرفاً حاکی از رسمیت دادن به آنست که این 

داری دولتی با وسایل  بخش نیز در حال حاضر مشتاق بسط سیستم سرمایه
که بطور در جهانی است انقالبی نیست، بلکه بجای آن، مشتاق امنیت خودش 

 .شود میثبات  فزاینده بی

ی توسعه بیش از فقط سوسیالیستی در این مرحله های که انقالب درحالی
 شهای طبقه کارگر در دفاع از منافع خود تمام فعالیت اما هستند، آمیزتردید

های نسبتاً باثبات اقتصادی،  در دورهباشد.  انقالبی می قوهدارای خصلتی بال
های  ی طبقه کارگر، با فشار بر بورژوازی جهت اقتباس شیوه ارزهخود مب

 کند. همانموثرتر برای افزایش بارآوری کار، انباشت سرمایه را تسریع می
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گونه که اشاره شد، دستمزدها و سودها ممکن است بدون اینکه در گسترش     
ستمزدها سرمایه اخالل کنند افزایش یابند. رکود اما به رشد همزمانِ سودها و د

بخشد. سودآوری سرمایه باید پیش از آنکه فرآیند  )هر چند ناموزون( پایان می
انباشت از سرگرفته شود مجدداً برقرار شود. مبارزه بین کار و سرمایه اکنون 

 که وابسته به گسترش مداوم خودش است. شود شامل وجود خود سیستم می
ایش دستمزد معانی انقالبی به لحاظ عینی مبارزات اقتصادی معمولی برای افز

ای  گیرند؛ چراکه یک طبقه فقط به زیان طبقه و لذا اشکال سیاسی بخود می
 تواند موفق شود. دیگر می

ولو برای پرهیز از رنجِ تکیده شدن در نبرد با  ـالبته کارگران ممکن است 
در این محدوده، حاضر به پذیرش سهم نازلتری از  ـاش بورژوازی و دولت

های جتماعی شوند. به دلیل تجارب پیشین، طبقه حاکم انتظار فعالیتتولید ا
انقالبی را دارد، درنتیجه خود را برای آن مسلح ساخته است. اما ]برای طبقه 

های بزرگ کارگری به همان نسبت برای  حاکم[ حمایت سیاسی از سازمان
طوالنی های بزرگ اجتماعی الزم است. از آنجا که یک رکود  ممانعت از قیام
 نماید، برای احزاب کمونیست و نیز سازمانداری را تهدید میسیستم سرمایه

های رفرمیست ضروری است که به بورژوازی جهت فائق آمدن بر شرایط 
های طبقه کارگر که ممکن است  بحرانی یاری رسانند. آنها باید از فعالیت

ه محض آنکه سیستم داری را به تاخیر بیاندازد ممانعت کنند. ب بهبود سرمایه
توانند هائی که نمیهای طبقه کارگر در خطر ببیند، خواستهخود را با خواسته

های زده برآورده شوند، آنگاه سیاست داری بحراندر چارچوب سرمایه
 گیرند. ها خصلت آشکارا ضدانقالبی بخود میاپورتونیستی آن سازمان

داری دولتی  های سرمایه مبا اینکه اقتصادهای مختلط با میل خود به سیست
 داریسرمایهمتحول نخواهند شد، و برغم اینکه احزاب چپ فعالً اهداف 

توانند مانع از آن شوند که اند، معهذا اینها نمیشان را کنار گذاشتهدولتی
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های سیاسیِ بورژوازی و نیز های اجتماعیِ بقدر کافی بزرگ بر کنترلقیام
آیند. وقتی چنین وضعیتی پیش بیاید، یکی متحدینش در جنبش کارگری فائق 

های  دولتی، و احیای اجباری تاکتیک داری سرمایهگرفتنِ کنونیِ سوسیالیسم با 
هر خیزش  تواندمیی بلشویسم توسط احزاب کمونیست، خیلی خوب  اولیه

 داریسرمایههای کارگری را از مسیر منحرف ساخته و به کانال ی خودانگیخته
دمکراسی در  های سوسیالگونه که سنتدرست هماندولتی بکشاند. 

های انقالب 1918های کشورهای اروپای مرکزی مانع از آن شد که انقالب
توانند از تحقق سوسیالیسم به نفع های لنینیسم نیز میاجتماعی بشوند، سنت

 دولتی ممانعت کنند.  داری سرمایه

پیشرفته در  داری یهسرمادولتی در کشورهای از نظر  داری سرمایهرواج 
که این سیستم محدود به کشورهای  دهد میی جنگ جهانی دوم نشان  نتیجه

زیرتوسعه نیست، بلکه ممکن است در همه جا بکار  داری سرمایهبه لحاظ 
بینی نشده بود. برای او  گرفته شود. چنین امکانی از سوی مارکس پیش

تم مختلط که عناصری ، نه یک سیسشد می داری سرمایهسوسیالیسم جایگزین 
دارد. پایان اقتصاد  داری سرمایهاز هر دو سیستم را درون مناسبات تولیدی 

درچارچوب  تواند می، که داری سرمایهرقابتی بازار ضرورتاً پایان استثمار 
ریزی دولتی تحقق یابد، نیست. این وضعیت تاریخیِ نوظهوری  سیستم برنامه

که ویژگی عمومی آن انحصار دولت  باشد می ایتوسعهاست که نشانگر امکان 
ای انتقالی به سوسیالیسم بلکه بمثابه شکل  بر ابزار تولید است؛ نه بمثابه دوره

 . داری سرمایهنوینی از تولید 

گیِ عمومی جامعه است که از ی، از هم گسیختههای انقالب فرض کنش پیش
ها فقط ین کنش. از اینرو است که تاکنون اشودمیکنترل طبقه حاکم خارج 

های ها و نابسامانیدر ارتباط با فجایع اجتماعی مثل شکست در جنگ
 اند. این به معنای آن نیست که چنین وضعیتاقتصادیِ مربوطه بوقوع پیوسته
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های شرط مطلق انقالب است، بلکه حاکی از میزان نابسامانی هائی یک پیش    
عی ضروری هستند. های اجتمااجتماعی است که برای منجرشدن به قیام

ی اکثریت مردم شورشیِ فعال باشد، یعنی چیزی که  انقالب باید دربرگیرنده
منتجه، آگاهیِ انقالبی  های عالیتفپیوندد.  با آموزاندن ایدئولوژی بوقوع نمی

، یعنی فهم آنچه که باید انجام گیرد چنان که توسط کنندمیخود را تولید 
د. اما درحال حاضر، قدرت سیاسی و نظامی دار نتواند نابود شو دشمن سرمایه

های  و مکانیسم، شوند نمیبورژوازی از سوی تضادهای داخلی تهدید 
. و علیرغم اند نشدهورزانه هنوز چندان فرسوده اقدامات اقتصادیِ دست

یابنده و حاصله از اقتصاد جهانی،  المللی برای سودِ کاهش افزایش رقابت بین
 هایجنبشناگون هنوز به یکدیگر در سرکوب کشورهای گو طبقات حاکمه

 انقالبی یاری خواهند رساند.

مشکالت عظیم در راه انقالب اجتماعی و بازسازی کمونیستیِ جامعه، بطور 
کم گرفته شد. البته، بدون وحشتناکی توسط جنبش مارکسیستیِ اولیه دست

پذیری و  داری امکان نداشت که انعطافتالش برای پایان بخشیدن به سرمایه
با شرایط متغیر، درک شود. اکنون دیگر باید روشن  داریسرمایهپذیری انطباق

 داری سرمایههائی که مبارزه طبقاتی در طی دوران عروج شده باشد که قالب
اش مناسب نیستند؛ یعنی دورانی که به تنهائی بخود گرفت، برای دوران افول

 داری سرمایه های سیستم. وجود دکنمیاش را فراهم امکان سرنگونی انقالبی
با وسایلی که در گذشته  تواند نمیکه سوسیالیسم  دهد میدولتی همچنین نشان 

شد حاصل شود. با این وجود، این امر اثبات شکست  مکفی تصور می
اش، مثل  مارکسیسم نیست بلکه صرفاً خصلت واهیِ بسیاری از تجلیات

بوجود آمد را به اثبات  داری سرمایه خود ی توسعهای که با  های توهمی اندیشه
 .   ندرسا می
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اش و  گی ویژو  داری سرمایهاکنون، مثل سابق، تحلیل مارکسی از تولید 
است که بطور تجربی با تکوین  ای تئوریی انباشت، تنها  تکامل تضادمند شیوه

 تواندنمیتائید گشته است. به همین دلیل است که مارکسیسم  داری سرمایه
زنده خواهد ماند. با اینکه  وجود دارد داری سرمایهبلکه تا زمانی که  بمیرد،

دولتی  داریسرمایه های سیستمبطور وسیعی در  داریسرمایهتضادهای تولید 
گونه که تمام روابط اقتصادی روابط  تغییر یافتند، اما پابرجا ماندند. همان

حاکی از تداوم مبارزه  های روابط طبقاتی در این سیستماجتماعی هستند، ادامه
ی حکومت جانبهطبقاتی است؛ حتی اگر در ابتدا تنها در قالب یک

ی اقتصاد جهانی، تمام و فزاینده ناپذیراجتنابجویانه باشند. ادغام سلطه
شان تحت تاثیر قرار اقتصادی-ی اجتماعیها را مستقل از ساختار ویژهکشور

سیله به تضعیف تالش ونبقاتی و بدیالمللی شدن مبارزه ط، و به بیندهدمی
. پس تا زمانی دگرایمیهای ملی برای مشکالت اجتماعی حلبمنظور یافتن راه

حتی  نماید میکه استثمار طبقاتی رواج دارد، مخالفت مارکسیستی را بارور 
اگر تمام تئوری مارکسیستی سرکوب شده یا بمثابه یک ایدئولوژی کاذب در 

 مارکسی مورد استفاده قرار گرفته باشد.-حمایت از پراتیک ضد

تاریخ البته، باید توسط مردم و از طریق مبارزه طبقاتی ساخته شود. افول 
)که از سوئی با تراکم مداوم سرمایه و تمرکز قدرت سیاسی  داری هیسرما

شود، و از سوئی دیگر با افزایش آنارشیِ سیستم، علیرغم، و بعلت  آشکار می
کارآئیِ بیشتر سازمان اجتماعی( ممکن است حتی امری  برای هاتالشتمام 

های  کشدار و طوالنی مدت باشد. چنین خواهد شد، مگر آنکه توسط کنش
انقالبی طبقه کارگر و تمام آنهائی که قادر نیستند وجودشان را در چارچوب 

ی اجتماعی محفوظ دارند، این مدت زمانی کوتاه شود.  شرایط وخیم شونده
ماند. امتیازهای مارکسیسم به غایت ناروشن باقی می یآیندهمقطع، اما در این 

سنگ با قدرتی نیرومندتر از آنچه  شان باید هم طبقات حاکم و ابزار سرکوب
اند باشد. غیرقابل تصور نیست  که طبقات کارکن تاکنون قادر به ایجادش بوده
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اش جهت وانائیکه این وضعیت دوام بیاورد و لذا پرولتاریا را برای فقدان ت    
اقدام برمبنای منافع طبقاتی خودش، محکوم به پرداخت جرایم حتی 

تری کند. از این گذشته، این امری ناممکن نیست که ایستادگی و تداوم سنگین
مستعد  داری هیسرمامنجر به نابودی خود جامعه شود. از آنجا که  داری هیسرما

برای رهائی خودشان از  بار است، کشورها، مثل سابق، های فاجعه بحران
دیگر، به توسل به جنگ تمایل  داری هیسرماهای قدرت ی هزینهمشکالت و به 

گونه که . این گرایش، امکان جنگ اتمی را نیز در بر دارد، و آنکنندمیپیدا 
تر از یک انقالب سوسیالیستی جهانی اوضاع کنونی هست، جنگ حتی محتمل

 تایج جنگ اتمی کامالً آگاهند، فقط میاست. برغم آنکه طبقات حاکم از ن
توانند بکوشند تا از آن توسط ترور متقابل، یعنی، توسط گسترش رقابتی 

های اتمی پیشگیری کنند. از آنجا که آنها فقط کنترل محدودی بر  سالح
شان نیز کنترل واقعی ندارند، و برای پرهیز  اقتصادشان دارند، بر امور سیاسی

ر نیتی هم که داشته باشند، تاثیر عظیمی بر امکان رخدادش از نابودی متقابل، ه
ی گذشته به  ندارند. همین وضعیتِ دهشتناک است که مانع از اعتماد دوره

 .  شود میقطعیت و موفقیت انقالب سوسیالیستی 

ی از آنجا که آینده باز است، حتی اگر توسط گذشته و شرایط بالواسطه
اید بر این فرض ادامه دهند که راه گذار به ها ب حاضر تعیین شود، مارکسیست

 داری هیسرماسوسیالیسم هنوز بسته نیست، و هنوز شانسی برای چیره شدن بر 
آید که نه اش وجود دارد. سوسیالیسم اکنون به نظر می نابودی-پیش از خود

تنها هدفی برای انقالبیون جنبش کارگری، بلکه تنها بدیلِ نابودی کامل یا 
ای است سوسیالیستی هایجنبشان است. این البته مستلزم ظهور بخشی از جه

ی  های فزاینده را بعنوان منشاء مصیبت داریهیسرماکه مناسبات تولیدی 
اجتماعی و تهدید سقوط به شرایط بربریسم تشخیص دهند. با این وجود، 

های سوسیالیستی، این امر به نظر صد سال تبلیغ و تهییجپس از بیش از یک
گیرد، نسل دیگر که با  آید. آنچه که یک نسل فرا می حاصل می میدی بیا
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. کندمینیروئی به حرکت درآمده که فرای کنترلش و لذا درکش است فراموش 
های  ، بمثابه سیستم منافع خصوصی که توسط ضرورتداریهیسرماتضادهای 

رولتاریا ، بلکه در آگاهی پدار سرمایهاجتماعی تعیین شده، نه فقط در ذهن 
خودشان چنان  های فعالیتبازتاب یافته است. هر دو طبقه نسبت به نتایج 

دهند که گوئی آن نتایج معطوف به قوانین طبیعیِ  واکنش نشان می
خوش فتیشیسم تولید کاالئی هستند، تغییرناپذیرند. ]هر دو طبقه که[ دست

 میشرایطی ابدی را چنان بمثابه  داری هیسرمای تاریخاً محدودِ تولید  شیوه
که همه و هرکسی باید خود را با آن وفق دهد. این برداشت اشتباه، از  ندنگر

، البته بمثابه ایدئولوژیِ کندمیآنجا که استثمار کار توسط سرمایه را تضمین 
 پرورده و به پرولتاریا تلقین شده است. دار سرمایهی بورژوائی توسط  جامعه

، طبقه کارگر را مجبور به پذیرش داریهیسرماشرایط تولید اجتماعیِ 
. نیازهای فوری کندمیاش  استثمارش، بمثابه تنها راه مطمئن ساختن معیشت

های این شرایط در ایدئولوژی  کارگر تنها با تسلیم به این شرایط و بازتاب
بعنوان ـ پذیرد  برآورده شود. عموماً کارگر یکی را با دیگری می تواند میحاکم 

توان با آن مقابله کرد مگر با خودکشی. گریز از ن واقعی که نمیمُعرفِ جها
ایدئولوژی بورژوائی، این موقعیت واقعیِ وی در جامعه را تغییر نخواهد داد، 
و در بهترین حالت، چیزی است لوکس در چارچوب شرایط انقیادش. 
هرچقدر هم که وی خودش را به لحاظ ایدئولوژیک رها سازد، برای تمام 

عملی، او باید چنان عمل کند و ادامه دهد که گوئی وی هنوز تحت  مقاصد
اند. او  ی ایدئولوژی بورژوائی است. افکار و اعمالش ناگزیر متناقض سیطره

های توسط کنش تواندمیاش تنها  ممکن است معتقد باشد که نیازهای فردی
ک مشترک طبقاتی تضمین شوند، اما وی هنوز مجبور خواهد بود بعنوان ی

بمثابه تولید اجتماعی  داریهیسرمای فرد به نیازهایش برسد. سرشت دوگانه
برای سود شخصی، در دوپهلوئیِ موقعیت کارگر هم بعنوان یک فرد و هم 

 .شود میعضو یک طبقه اجتماعی مجدداً پدیدار   بمنزله
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همین وضعیت است )بجای آنکه ناتوانی مشروط برای فراتر رفتن از     
ژوائی باشد( که کارگران را از بیان و عمل برمبنای مواضع ایدئولوژی بور

شان  ؛ وضعیتی که مکمل موقعیت اجتماعیکند میمیل  شان بی داری ضدسرمایه
بعنوان کارگران مزدی است. آنها کامالً از موقعیت طبقاتی خود آگاهند، حتی 

نیروهای پوشند. اما آنها همچنین  یا برآن چشم می کنند میوقتی که آنرا انکار 
دهند. کارگران اگر این اند را تشخیص می شان به صف ایستاده عظیمی که علیه

 هیسرمانیروها را تهدید به نابودی کنند باید جرات کنند که روابط طبقاتی 
کوشند از بورژوازی را به چالش بکشند. به همین دلیل است که وقتی می داری

گزینند. فقدان بجای انقالبی بر میی کنش رفرمیستی را  امتیازی بستانند، شیوه
آگاهی انقالبی نزد آنها بیانگر چیزی بیش از روابط قدرتیِ موجود، که حقیقتاً 

یعنی،  ـی محتاطانه «گرائیواقع»یک  .تغییر کند، نیست تواندنمیبا اراده 
 افکار و کنش  ـ هائی که برایشان باز استتشخیص میدان محدود فعالیت

 گیرد. زند، و تائیدش را در قدرت سرمایه می هاشان را رقم می

مگر ماند،  باقی می داری هیسرمای درک تئوریک از  سم، فقط بمنزلهمارکسی
های انقالبی از سوی طبقه کارگر مشایعت شود. مارکسیسم  آنکه با کنش

تئوری یک پراتیک اجتماعی موجود نیست که مصمم و قادر به تغییر جهان 
ای کارکرد دارد که در تدارک چنین اقدامی است.  یهباشد، بلکه بمثابه نظر

ی موجود،  تفسیرش از واقعیت، هرقدر هم صحیح باشد، بر شرایط بالواسطه
تا هیچ میزانِ با اهمیتی تاثیر ندارد. صرفاً شرایط موجودی که پرولتاریا در آن 

خود  ی آیندههای و تغییر آن شرایط را به کنش دهد میقرار دارد را توضیح 
سازد. اما خودِ همان شرایطی که کارگران خود را در آن  کارگران محول می

، یعنی حداکثر یک کندمیسرمایه، و ناتوانی  یسلطهیابند، آنها را مقید به  می
 داریِ فرازنده دشمنشان درون سرمایهمخالفت ایدئولوژیک. مبارزه طبقاتی

نماید. عیف میو تمایل مخالفت خودشان را تض کندمیشان را تقویت 
النفسه یک تئوری مبارزه طبقاتی نیست، بلکه  مارکسیسم انقالبی از اینرو فی
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است.  داری هیسرمایک تئوری مبارزه طبقاتی تحت شرایط خاص افول 
کارکرد داشته  داریهیسرماتولید « متعارف»بطور موثر تحت شرایط  تواندنمی

 واقع»ط باشد. فقط وقتی که باشد، بلکه باید در انتظار فروپاشی این شرای
، و رفرمیسم مبدل به «گرائیغیرواقع»ی کارگران، تبدیل به ی محتاطانه«گرائی

یعنی، وقتی که بورژوازی دیگر قادر نیست خود را حفظ  ـ گری شد اتوپیائی
ی  شورش خودانگیخته ـ کند مگر از طریق بدترکردن شرایط زندگی پرولتاریا

های انقالبی قدرتمندی شود که نظام  چنان کنشتواند موجب پرولتاریا می
 را براندازد. داری هیسرما

هایش بوده است که شامل  تاکنون تاریخ مارکسیسم انقالبی تاریخ شکست
 هیسرماهای  شود که در اوج خود به ظهور سیستم ای می های ظاهری موفقیت

ذیری پ دولتی رسید. روشن است که مارکسیسم اولیه نه تنها انعطاف داری
کم گرفته بود، بلکه با این کار قدرت نظریِ مارکسیسم را دست داری هیسرما

سنجی کرده بود. فرآیند تغییرات برای تاثیر بر آگاهی پرولتاریا را نیز گزافه
 فوقشتاب گرفته باشند،  داری هیسرماهای تاریخی، حتی اگر توسط پویائی

فرد مقایسه شود. اما  آهسته است، بخصوص وقتی با طول حیات یک العاده
تاریخ شکست، تاریخ ریختن توهمات و تجارب کسب شده نیز هست، اگر 
نه برای یک فرد، حداقل برای یک طبقه. هیچ دلیلی وجود ندارد که پرولتاریا 

از تجارب خود درس بگیرد. کامالً مستقل از چنین مالحظاتی، به هر  نتواند
دیگر امکان حیات درون  حال توسط شرایط مجبور خواهد شد که وقتی

بیابد.  داری هیسرماندارد، راهی برای ادامه حیاتش در خارج از  داری هیسرما
از پیش تعیین شوند، اما  دنتواننمیهای چنین شرایطی گی برغم آنکه ویژه

 داری هیسرما ی سلطهیک چیز مسلم است: دقیقاً اینکه رهائی طبقه کارگر از 
ت و ابتکار خود کارگران حاصل شود، و از طریق فعالی تواند میفقط 

ی طبقاتی، از طریق پایان  از طریق براندازی جامعه تواندمیسوسیالیسم فقط 
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تحقق یابد. تحقق این هدف، بطور  داریهیسرمابخشیدن به روابط تولید     
.همزمان هم تائید تئوری مارکسی و هم پایان مارکسیسم خواهد بود



 کيتاپل م كوتاه وگرافييمه: بيضم
 

در آلمان متولد شد و در برلين  مرنپو منطقهدر  1904در سال  ماتيکپل 

اش را  تحت سرپرستی والدينی با آگاهی طبقاتی رشد کرد. او فعاليت سياسی

جوانان سوسياليستِ سالگی عضو سازمان  14در سن  ا  کرد و نقد آغازبسيار زود 

شده بود. سپس در همين اسپارتاکيست  (Freie Sozialistische Jugendآزادِ )

سازی در شرکت زيمنس  بعنوان کارگرِ آموزشیِ ماشين 1918سن در سال 

 در طی انقالب بعنوان نماينده کارآموزان شروع به کار کرد و در همانجا نيز

 .در شورای کارگرانِ شرکت انتخاب شد

 ،آلمان 1918عمليات انقالبی گوناگون در انقالب  ماتيک با شرکت فعال در 

و هم راستا با چپ و گرايشِ  ،های متعدد و تهديد به قتل دستگير شدن

پس از انشعاب حزب  .های آلمان راديكاليزه شد اپوزيسيونِ کمونيست

گيری حزب  و شكل هايدلبرگ)اسپارتاکوس( در  KPDکمونيست آلمان 

پيوست و در  KAPDبه  ،1920در بهار   KAPDکارگران کمونيست آلمان 

 .اش قلم زد ن اين حزب فعال شد و برای نشريهسازمان جوانا

 برای مدتی چند برای پيدا کردنِ کار به ،سالگی 1917در  ،1921در سال 

های جديد، یها و دستگير شورش ،ها کلن نقل مكان کرد تا اينكه اعتصاب شهر

در همين شهر بمثابه  .بين برد اندازی برای پيدا کردن کار را از هر اميد و چشم

د، و با فعالين ديگری کر فعاليت می  AAUو   KAPDمانده و آژيتاتورِ يک ساز

 گسترشاين آشنائی بعدها به همكاری  .آشنا شد Jan Appelپل آيان  جمله بااز



264 انقالب و رفرم     

    
  AAUEدرکه  نیها ادامه يافت. در عين حال در همينجا با روشنفكرا و سال

  .ارتباط برقرار کرد، Otto Rühleزدند، مانند اتو روله  کردند و قلم می کار می

بخصوص بعد از  ـانقالبی  یها و اميدها ماتيک با افت مبارزه راديكال توده

 ،به اياالت متحده مهاجرت کرد 1926، در یها بيكارپس از سال ـ1923سال 

 .دنمودر آلمان حفظ  AAUو  KAPDرا با  های خود ارتباط اما همچنان

بيش از همه در رابطه  ،تری راکدر اياالت متحده ماتيک مطالعات سيستماتي

ن اای هنريک گروسمانتشار کارِ پايه ،عالوه بر اين .به پيش برد ،با مارکس

نقشی اساسی  1«داریسرمايه قانون انباشت و فروپاشی سيستم»تحت عنوان 

تئوری انباشت مارکس را با اين اثر، ن ازيرا گروسم ،ايفا کرد ماتيک یبرا

 .دوباره به مرکز مباحثات جنبش کارگری آورد که کامال فراموش شده بود

ای  بلكه مساله ی،ماتيک نه موضوعی صرفا  اقتصاد یبرا «نقد اقتصاد سياسی»

از اين  .در ارتباط مستقيم با تجربه انقالبی خودش مطرح بودا  بود که عمدت

 نیمارکس و منطق درو یدار هنگام به بعد او روی تئوری توسعه سرمايه

بمثابه اساس  ،ندشو ها منجر میسيستم که بطور ناگزيری به بحراناين  یتضادها

 .سياسی درون جنبش کارگران به کار پرداخت یهاتمام انديشه

د و در آنجا ابتدا نموماتيک به شيكاگو نقل مكان  1920در اواخر دهه 

 1931در سال  .های گوناگون کارگری را متحد کند کوشش کرد تا سازمان

احيا  (، راChicagoer Arbeiterzeitung) «کارگر شيكاگو امهروزن»د تا کوشي

های سنتی که زمانی نيز ای بود با فرازو نشيبهروزنامکند که موفق نشد. اين 

                                                 
1
 Das Akkumulations - und Zusammenbruchsgesetz des Kapitalistischen 

Systems Henryk Grossmann (1929). 
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ها برای يک  شد. در همين سال يراستاری میو 2گنسوزف ديتژاز جمله توسط 

نقالبی ای ا که تنها سازمان اتحاديه 3(IWW« )کارگران صنعتی جهان»دوره به 

های مختلف و های بخش موجود در آمريكا بود پيوست. برغم وجود تفاوت

متفاوتِ در اتحاديه، اما اين اتحاديه قصد داشت تمام کارگران را در يک 

 اتحاديه بزرگ جمع کند تا بتوان اعتصاب عمومی را جهت سرنگونی سرمايه

در  ا نقد 4بلیاو داری تدارك ديد. اما دوران طالئی اعتصابات مبارزه جويانِ

بپايان رسيده بود، و تنها خيزش مجدد جنبش بيكاران بود که  1930اوايل دهه 

پل ماتيک با ارائه  1933شد. در سال  IWWای  باعث رشد کوتاه مدت منطقه

 «مارکسيستی»ها شالوده  بلیاوسعی کرد تا به  IWWای برای  نويس برنامه پيش

آن اين کار به وضعيت  ولیهد. ن بداتری بر اساس تئوری گروسم محكم

 .سازمان بهبود نبخشيد

حزب ثمری در جهت اثرگذاری از بيرون بر روی های بیپس از تالش

به همراه تنی چند از  1934لنينيست سرانجام ماتيک در  متحد کارگران

گروه  حزب متحد کارگرانو تعدادی از اخراج شدگان از  IWW ازدوستانش 

ای تحت عنوان نشريه گروه اخير ا تشكيل داد.کمونيست شورائی خودش ر

کرد که در طی با سردبيری ماتيک منتشر می «المللی نوشتارهای شورائی بين»

                                                 
2 Joseph Dietzgen فيلسوف طبقه کارگر»بعنوان  یکه مارکس از و یکارگر و فيلسوف آلمان »

 برد. نام می
3 (IWW)  Industrial Workers of the World در شهر  1905در سال  یاين تشكل کارگر

 ريكا تاسيس شد.شيكاگر در آم

4 Woobly  وابلی نامی است که در عموم به اعضاءIWW می شود.شد و هنوز نيز اطالق می 
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ه ( وابستRätekorrespondenz) «نوشتارهای شورائی»نشريه  انندهم 1930دهه 

شد. محتويات ( هلندی محسوب میGIC) «المللهای بينگروه کمونيست»به 

های مل ترجمه انگليسی مقاالت و مباحثات اروپايی و نيز تحليلاين نشريه شا

اقتصادی و انتقادی سياسی در رابطه با مسائل جاری در آمريكا و ديگر نقاط 

های کوچکِ   های گروه های نزديكی با باقی مانده جهان بود. اين گروه تماس

 ظ کرد. کوك( برقرار و حف پل و پانهآونيستِ چپِ آلمانی و هلندی )يان کم

کارِ خودش در کارخانه، نه فقط بخش بيشترِ بازبينی،  ه جزماتيک ب

داد، بلكه نويسنده بخش مهمی  ويراستاری و کارهای تكنيكی نشريه را انجام می

های آن نشريه نيز بود. از ميان معدود کسانی که مايل به ارائه منظم  از نوشته

در  1935ماتيک با وی در سال  توان از کارل کُرش نام برد. مقاالت بودند، می

های زيادی پس از مهاجرت کُرش به آمريكا  و برای سال ارتباط قرار گرفت

 .بعنوان يک دوست شخصی همچنان باقی ماند 1936در سال 

به  1935اروپايی زيرزمينی شد و از سال  «کمونيسم شورائی»از آنجا که 

 «مارکسيسم زنده» به 1938ال شد، ماتيک نامِ نشريه را از س «ناپديد»بعد رسما  

(Living Marxism و پس از )نوشتارهای نوين»به  1942» (New Essays )

 .تغيير داد

 «موسسه تحقيقاتی»ن با ماماتيک از طريق کارل کُرش و هنريک گروس

معروف شد( نيز  «مكتب فرانكفورت»)که بعدها بعنوان  5هورکهايمر

شناسانه وسيعی در ارتباط با  جامعهمطالعات  1936ارتباطاتی داشت. در سال 

                                                 
5 Institut für Sozialforschungشناسان و بقول  ترین جامعه ؛ ماکس هورکهایمر از معروف

 مکتب فرانکفورت.  « پدر»بعضی 
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جنبش بيكاران آمريكائی برشته تحرير درآورد و برای اين موسسه ارسال 

 خاك خورددر بايگانی انستيتو  1969داشت. اين نوشته تا انتشارش در سال 

  آنرا منتشر کرد. «نقد نوين»که بعد انتشارات 

تعقيب و  پس از شرکت آمريكا در جنگ جهانی دوم و پيامدش يعنی

آرتيسم تصفيه و سرکوب تمام روشنفكران منقد، چپ در آمريكا توسط مک

گير شد.  در مناطق روستائی گوشه 1950های  نابود شد. ماتيک در اوايل سال

اش بعنوان نويسنده به بقا  در اينجا توانست با کارهای گهگداری و نيز فعاليت

های کوچک، ديگران( فعاليتخود ادامه دهد. در دوره پس از جنگ، او )مانند 

های  محدود و هرازگاهی داشت، مانند نوشتن مقاالت کوتاه برای گاهنامه

 گوناگون.  

ماتيک به مطالعه کينز پرداخت و يک  1950تا اواخر دهه  1940های  از سال

رشته دست نوشته و مقاالت انتقادی عليه تئوری و عملكرد کينزی نوشت. در 

داری ن در رابطه با توسعه سرمايهاای مارکس و گروسمهها، تئوریاين نوشته

 داری را گسترش داد. ها و مظاهر جديد سرمايه برای شناخت نقادانه از پديده

های با تغييرات عمومی در صحنه سياسی و عروج مجدد افكار انتقادی در سال

، ماتيک اين کار را حتی پيشتر برد. يكی از اين کارهايش کتاب 1960

های است که به زبان 6(1969) «طتلهای اقتصاد مخو کينز، محدودهمارکس »

 1968 -ترجمه و منتشر شد و نفوذ زيادی بر جنبش دانشجوئی پسا زيادی

 انسان–نقدِ هنريک مارکوزه »داشت. کارِ مهم ديگرش در همين دوره کتاب 

                                                 
6 Marx and Keynes. The Limits of Mixed Economy 
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بود. در اين کتاب، اين تز را که پرولتاريا  7«بعدی در جامعه طبقاتی تک

ه يک ب داریی سرمايهی پيشرفتهدر جامعه فهميد()آنچنانكه مارکس می

مردود شمرد. با وجودی که با  تبديل شده است، با قدرت «ای مفهوم اسطوره»

تحليلِ نقادانه ايدئولوژی حاکم از سوی مارکوزه موافق بود، نشان داد که تئوری 

ارد. خودِ مارکوزه ک بعدی بودن، خود تنها بعنوان يک ايدئولوژی وجود دت

ای است که کتابش دريافت  متعاقبا  تائيد کرد که نقدِ ماتيک تنها نقدِ جدی

 داشته است.

های مختلف ، مقاالت قديم و جديد زيادی از ماتيک به زبان1970های  تا سال

ماتيک  1974-1975در نشريات گوناگون به چاپ رسيد. در سال تحصيلی 

دانشگاه روسكيلد دانمارك درگير بود. در اينجا، در  «پروفسور مهمان»بعنوان 

تاريخ جنبش کارگری را تدريس  همچنيناو نقدِ اقتصاد سياسی مارکس، و 

کرد. بعالوه بعنوان مرجع انتقادی در سمينارهای متعددی به همراه ديگر 

مهمانان مانند ماکسيميليان روبل، ارنست مندل، جوآن رابينسون و ديگران 

اش را به دانشگاه شهر مكزيک به  سفر تدريسی1977ال شرکت جست. در س

در  1975در برلين و  1971پايان رساند. در آلمان اما فقط دو بار، در سال 

 هانوفر سخنرانی کرد.

های حياتش موفق شد شنوندگانی در ميان نسل  پل ماتيک در آخرين سال

 رگی از مقالهمجموعه نسبتا  بز 1978هايش بيابد. در سال  جديد برای ديدگاه

کمونيسمِ ضد »اش تحت عنوان  سال حيات سياسی 40های منتخب در طی

 منتشر شد.  «بلشويک

                                                 
7
 Critique of Herbert Marcuse - The one-dimensional man in class society 
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نويس کتاب  در حالی که تقريبا  دست 1981پل ماتيک در ماه فوريه 
ها بعد توسط پسرش نوشته ديگرش را به پايان رسانده بود درگذشت. اين دست

  منتشر شد.  «ورژوازی؟مارکسيسم آخرين پناهگاه ب»تحت عنوان 
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