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پرويز قاسمی: مترجم  

 

متولد شد و در  (Lüneburger Heide) آلمانهايده بورگر  لونهمنطقه  در د در شهر توشت1886کارل کُرش در سال 

بقه متوسط بود،  طی هاو که فرزند يک خانواد.  فوت کرد1961در سال  آمريکاشهر کمبريج در ايالت ماساچوست 

مونيخ، برلين و ژنو , )Jena(در ينا  و به پايان رسانيد) Meiningen(نينگن اشهر م ی خود را دردبيرستان تحصيالت

 از دانشگاه ينا در ی حقوقدکتراپس از اتخاذ درجه .  حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و فلسفه پرداختتحصيلبه 

. المللی گذراند انگليسی و حقوق بينيتانيای کبير در مطالعه و تمرينِ را در بر1914 تا 1912های  ، سال1911سال 

دو بار مجروح شد، و مطابق با . جنگ جهانی اول او را به آلمان  و برای چهار سال به  ارتش آن کشور بازگرداند

 خود را با وارد شدن در حزب  درجه گرفت و موضع ضدجنگِتغييرات در صحنه سياسی ترفيع و تنزلِ

  . آلمان بيان داشت مستقلِتِسسياليسو

او که . جامعه ی همطالع بهمادی آن بپردازد يعنی های  کُرش درحين آموختن حقوق دريافت که بايد به ريشه کارل

با ، 1921در سال . پيش از جنگ يک سوسياليست بود، در جريان سقوط حکومت يک سوسياليست انقالبی شد

 ن تورينگايالت  ی ه در کنگرها  کمونيستی هکُرش نمايند ،کمونيست  مستقل و حزبهای ادغام سوسياليست

)Thuringian Diet (خره،  و باالنکارگری در ايالت تورينگ  وزير دادگستری در حکومت مستعجل حزبو ،شد

در طی اين دوره او بطور ممتد با نوشتن در مورد .  آلمان شد]مجلس [رايشتاک ی ه نمايند1928 تا 1924از سال 

او دبيری ارگان . ضوعات جاریِ سياسی و تئوريک به تهييج جنبش راديکالِ کارگریِ پساجنگ پرداختمو

 و ويراستاریزدن  را بعهده گرفت و بزودی پس از آن به قلم Die Internationaleتئوريک حزب کمونيست، 

  . رداختپ Kommunistische Politik ،پوزيسيون اُدر نشريه

نائی و شناخت وی از تئوری ، و آش1921 پس از انترناسيونال کمونيسترتونيستیِ اپو گيری ناراضی از سمت

با ايدئولوژیِ  تقابل، بزودی کُرش را به  بودهای برجسته حزبی  فراتر از غالب تئوريسينمارکسيستی که بسيار

ديکال حزب  رااو اکنون سخنگوی جناح چپِ.  شد1926 در شرسمیِ حزب بلشويک رسانده و منجر به جدائی راه

جناحی که هنوز درون حزب بود ولی بدليل خصلت اين سازمان، عمالً دشمن . شده بود) چپ مصمم(کمونيست 

 کُرش فعاليت سياسی خود را خارج از هر چارچوب تشکيالتیِ 1928بعد از . شد انترناسيونال سوم محسوب می

 مارکس کاپيتالای از جلد اول  دامه داد، چاپ تازهاو به نوشتن در مطبوعاتی که در دسترسش بود ا .معينی ادامه داد

برای سِری  رادر مورد کارل مارکس  پژوهشی نمود و ايراد هائی سخنرانیکشورهای مختلف در را آماده کرد، 

   1.ن نوشتر يک انتشاراتیِ بريتانيائی در رابطه با جامعه شناسان مدهای کتاب

او به انگلستان رفت، برای مدت کوتاهی به . شدترک آلمان به ، کُرش مجبور 1933با بقدرت رسيدن هيتلر در 

 ، او)New Orleans( نئو اورلئان  تدريس دردر کنار.  به اياالت متحده مهاجرت نمود1936دانمارک، و سپس در 
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 در آمريکا نيز مثل آلمان، عمدتاً. ی گذرانديستسالهای اقامتش در اياالت متحده را به پيگيری در تئوری مارکس

اش چنين نقشی را  و ذکاوت ذهنیاش  دانش وسيع عمومی. مورد احترام دوستانش قرار داشت آموزگاربعنوان يک 

نبرد برای رفاه و رهائیِ طبقه > ميانه ميدانِ<داد که در  بود، هرچندکه او خود ترجيح می ر ساختهبرای وی مقدّ

، وی را از هياهوی اش  اخالقی و کمالِ  ذهنیليتِ قاب.دانست  بدان میکه او خود را متعلقِ جائیکارگر باشد، 

. داشت  هم در دنيای آکادميک و هم در جنبش رسمیِ کارگری جدا نگهوئیج  برای مقام و برتریطلبانه فرصت

 انقالبی تنها در پيوند  نهائی اعتقاد وی باشد که مارکسيسمِتائيدای را جلب نکرد شايد  اگر مرگ وی تقريباً توجه

  .   وجود داشته باشدتواند  کارگر میی هانقالبیِ تود با جنبشِ

  

  نقدی بر کائوتسکی
تاثير جنگ جهانی اول و حتی بيشتر از آن انقالب روسيه بحران طوالنی مدتِ مارکسيسم و جنبش کارگری غرب 

ح کراسی به جنادمو سوسيالدرون حزب برغم تجزيه خطوط تئوريکی . بار کشاند را به مرحله انفجاری خشونت

به نمايندگیِ کارل کائوتسکی، جنگ > ارتدکس<به سرکردگیِ ادوارد برنشتين، و جناح > رويزيونيست<باصطالح 

- طبقاتی و سوسيالطلبی  سازش،یترفرميسفعاليت همسانِ   يکآشکار ساخت که هر دو اين گرايشات

 و مهمترين یتسوسياليسالمللی   جنبش بينایِ جناح چپِ عناصر حاشيه. دادند پرستانه را پوشش می ميهن

 ی هشد  وحدتِ فراموششان، لنين در روسيه و روزا لوکزامبورگ در آلمان، با خواست احياء مجددِ سخنگويان

  .امتناع کردند> ارتدکس < مارکسيسمِی ه تحت سايتئوری و پراتيک، از فعاليت

های راديکال نبود،  سوسياليست، بدليل رد کامل مارکسيسم، مشکلی برای >رويزيونيسم < مبارزه بادر حاليکه

اش با عبارات مارکسيستی  دمکراسی و توجيهات ظاهری عليه سوسيالرا  دوجانبه ای کائوتسکی مبارزه> ارتدکسيِ<

از سنت کارگری شعار اين مبارزه شد تا در تالش برای تجديد حيات جنبش > بازگشت به مارکس<. کرد طلب می

هم پيروان و هم که  نيز بجا بود، چرا> مارکسيسم چيست< ی هلرح مسأا طام. استفاده شود راديکال سوسياليسم

تا چه تا کجا و مارکسيسمِ زمان مارکس ، ولی. شدند کائوتسکی متوسل به آثار مارکس می> ارتدکسیِ<دشمنان 

  نسبت به راای  تازهتمايلِی جنگ   قرن جديد معتبر بود؟ شرايط انقالبی در آستانهيافته تحت شرايط تغيير نسبت

  .آوردبا خود  مارکسيستیتئوری 

 محتوای انقالبی ی هتسکی نوشت و بر اعادکائو> ارتدکسیِ<عليه  2، کُرش رشته مقاالتی1925 تا 1922از سال 

درک در اثر کائوتسکی بنام > گرا مارکسيسم اصول< 3کُرش به تحليل نقادانه و سيستماتيک. مارکسيسم تأکيدکرد

با . ه بوداشتخود را کنار گذين پيش> ارتدکسی< نقطه نظرات  خودداخت که در آن نويسنده پرماترياليستیِ تاريخ

وجودآنکه در واژگانِ مورد استفاده کائوتسکی چندان تغييری صورت نگرفته بود، ولی تعبيرش از نوشتارهای 

در رابطه با توسعه، نظراتش . رساند  جنبش سوسياليستی ياری میسازی روزيونيستیِ  آشکارا به عقيممارکسيستی

اين . ، در خدمت بورژوازی بود تا طبقه کارگرنشان دادکه کُرش  جامعه، دولت، مبارزه طبقاتی و انقالب، همانطور



www.kavoshgar.org کارل ُکرش: سهم او در مارکسيسم انقالبی                                                        کاوشگر 
 

 3 

مستقل > علمی<تئوريک خود را در تالش کائوتسکی در ارائه درک ماترياليستی از تاريخ بمثابه  قطعیِ بويژه بيانِ

 ضمنی داشت بر  از نظر کُرش اين بيشتر داللتِ. طبقاتیِ پرولتاريا نداشتی ه مبارزکه الزاماًً ربطی به داد نشان می

علم <خود را بعنوان يک  اش گيری های شکل ، که با عدم توجه به زمينهصرف تبديل مارکسيسم به يک ايدئولوژی

  .کرد تصوير می> ناب

نبش سوسياليستی مستولی شد، و در همين  مارکس بر ج ديالکتيکِ ايدئولوژيک بود که ماترياليسمِدر اين شکلِ

> سوسياليسم علمی<از نظر کُرش، مارکسيسم  عليرغم اطالق نام . شکل بود که معنای انقالبی خود را از دست داد

برای مثال، . به مفهوم بورژوائیِ کلمه باشد> علم<تواند  نيست و نمی> علم<های اتوپيائی،  در تقابل با سوسياليست

 در ساير ،ترتيب بهمين. از موضع پرولتارياست>  سياسینقد اقتصادِ< سياسی نيست، بلکه  اقتصادِ مارکسکاپيتال

فلسفه، تاريخ و جامعه شناسی ِ بورژوائی را جايگزين فلسفه، تاريخ يا جامعه شناسیِ تئوری مارکسيستی ها نيز  حوزه

را ندارد > نابعلم <قصد تبديل شدن به  يسممارکس. ی استئ تمامی تئوری و عمل بورژوا، بلکه نقدِکند نوينی نمی

  .کند ی را  افشاء میئبلکه خصلت ايدئولوژيک و تقيد طبقاتی علم و فلسفه بورژوا

 ی، بعنوان مواضعاش  در تحول نظری بعدی که خود بود ای را پذيرفته فلسفیهای  مارکس در جوانی ديدگاه

رسيد و از  نقد ايدئولوژی از نقد ايدئولوژيکی به. ساخت میاز آن رها  ستباي میکه خود را   خواندايدئولوژيکی 

ساختار اقتصادی جامعه <ه  مارکس کی هنی نظريدرک ماترياليستی از تاريخ، يع. اقتصاد سياسی نقدبه آنجا 

که بنوبه خود اشکال  دنگير مینهد که بر روی آن روبناهای حقوقی و سياسی شکل  ای را بنا می  واقعیی هشالود

>  عمومیِ تغيير اجتماعیقوانينِ<، نه از يک تالش علمی يا فلسفی در کشف >سازند شعور اجتماعی را میمعين 

  . حاصل شداش  جامعه بورژوائی و ايدئولوژی ماترياليستیِبلکه از نقدِ

 هايش خاص، مارکسيسم، از نظر کُرش، نه فلسفه ماترياليستیِ اثباتی و نه يک علم اثباتی است؛ و تمام گزاره

 ی ديالکتيکیِ هگل، که نقد آن حتی فلسفه. اند هائی که ظاهراً جهانشمول تاريخی و کنکرت هستند، از جمله گزاره

تواند به درستی درک شود مگر در ارتباط با انقالب اجتماعی، و آنهم   آغاز تکامل نظری مارکس بود، نمیی هنقط

 اين انقالب را ی ه تمام پروسسهفن باز هم، فی.  انقالب بورژوائینه بعنوان فلسفه عام انقالب، بلکه بعنوان بيان ادراکیِ

  . نهائی آنرای ه مرحل تنها، بلکهدهد بازتاب نمی

 را برای اش و تکامل انديشه با گذشت دوران انقالب بورژوائی معنای عينی  ديالکتيکی بين تکاملی هرابط

از آنجاکه تئوری . ت حاکميت و استثمار آناننه برای طبقه پرولتاريای تح هرچند بورژوازی از دست داد،

يکی، ايدئولوژ-آليستی ای ايدهه بورژوائی قادر نيست فرای پراتيک اجتماعیِ جامعه بورژوائی رود مگر در شيوه

 منطقیِ ی هتواند هست نه میاين تئوری . کند، بجز آنکه از آن دور شود  هگل گذری هبنابراين قادر نيست از فلسف

کند و نه آنرا مورد نقد ماترياليستی قرار دهد، زيراکه در اينصورت روابط   را کشفآن رمزگونه ی هدرون پوست

  . های تاريخیِ جامعه بورژوائی را عريان خواهد ساخت مسلط طبقاتی و محدوديت

 ه ديالکتيکیبنابراين ديدگا. بود  ش باجامعه طبقاتی بورژوائی ممکنا اين تنها از جايگاه پرولتاريا، از موضع مخالفت
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ی ايده آليستی هگل به اوج رسيد، تنها  متضمن در کل پروسه تاريخی که از انقالب بورژوائی آغاز شد و در فلسفه

تئوری جنبش پرولتاريائی نه بر بنيان . با جنبش انقالبی طبقه کارگر و بيان تئوريک آن در مارکسيسم شکوفا شد

و لذا در شکل و مضمون هنوز آثاری از منشاء تئوری بود  اء گرفتهخود اين جنبش، بلکه از انقالب بورژوائی منش

  .کرد بورژواـ انقالبی را با خود حمل می

 و فلسفه بورژوائی و همچنين ارتباط شان های ماترياليستی نه مارکس و نه انگلس منکر ارتباط تاريخی مابين تئوری

بدين معنا اين  اشاره دارد، مارکسيسم و فلسفهه کُرش در  همانطورک اما.انقالب بورژوائی با انقالب پرولتری نبودند

کند، و يا اينکه  نيست که تئوری سوسياليستی در تکامل مستقل بعدی خود خصلت فلسفی خود را حفظ می

در واقع مارکس و انگلس ديگر . ماند ای از انقالب پرولتاريائی باقی می  تئوری انقالب بورژوائی جنبهژاکوبينيسم

 از نظور آنان کُرش، منظر مطابق باولی . گفتند و از پايان فلسفه سخندانستند   را فلسفی نمیشان ياليستیموضع ماتر

 شان بيان تئوريک يک بلکه، موضع ماترياليستی.  برتریِ صرفِ علوم اثباتیِ گوناگون نسبت به فلسفه نبود، بياناين

 در شان را یکه بيان ايدئولوژيک ،یادی و روابط اجتماعبود که از طريق الغای شرايط م در حال عملانقالبی پروسه 

  . ، علم و فلسفه بورژوائی را ملغی خواهد ساختيابند  میعلم و فلسفه بورژوائی

فيلسوفان تنها جهان را به طرق گوناگون < که دارد  اظهار می> فوئرباخبارهتزهائی در< يکی ازدر با اينکه مارکس 

بنابراين در تعبير .  تغيير خود هم تئوريک است و هم پراتيکايناما ، >ير آنستتفسير کرده اند، نکته اما تغي

 است که فلسفه ناديده گرفته شود و به همان نسبت غير ممکن است که عناصر فلسفی از  غيرممکن،کُرش

بی هيچ  انقالی فلسفه فلسفی نيز هست حتی اگر ی همبارزه عليه جامعه بورژوائی يک مبارز. مارکسيسم حذف شوند

 در تضاد ،کُرش برآن بود که ماترياليسم مارکس.  موجود نداشته باشدکارکرد ديگری بجز شرکت در تغيير جهانِ

يعنی  ،ماند یم یباق و هميشه هديالکتيکی بود_ی تاريخی ماترياليسم، هموارهانتزاعیِ فوئرباخ_ طبيعیبا ماترياليسم

نسبیِ فلسفه از  گرفتن ناديده. دهد کرده و تغيير می درک را خیتاري_ اجتماعی معينماترياليسمی که کليتِ شرايط

 کهاين ، ونداشت ندا ی واقعی که ايدئولوژی و فلسفه نيروهای اجتماعبر تشخيص ویتاثيری سوی مارکسِ بالغ، 

  .شان و هم با تغيير در شرايطی که بدان وابسته اند غلبه کرد حوزه عملهم در بر آنها بايد 

  

  و عواقب آنانقالب روسيه 

 ،گرفت سرچشمه نمی ويژه وی نسبت به فلسفه ی ه بين مارکسيسم و فلسفه از عالقی هی کارل کُرش به رابطبازنگر

 صلِ حااين .دبو از قيود ايدئولوژيک و جزمی آن متداول  مارکسيسمِ به آزاد کردنِ ویبلکه از نياز و ميل

 ی ديالکتيکدهنده رابطه توضيح که مارکسيسم، زيرا ؛ود جنگ و انقالب بناشی از نوين انقالبی گرايشتئوريک 

 کارگری  جنبشدر مورد  هم ومارکسيسم  خوددر موردهم ، است آنی مادی  مابين آگاهی اجتماعی و پايه

مانيفست  و 1848که مارکسيسم وجود ندارد  در اين واقعيت یچيز اعجاب انگيز بنابراين هيچ.  استپذير کاربست

مدت  دراز هدر يک دور داری  بسط سرمايهبا همزمان ای بود که  از جنبش مارکسيستی چيزی غيرکمونيست
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> رويزيونيسم<. تکامل يافت ، رسيد خودجنگ جهانی اول به پايان موقت ی انقالبیِها خيزش باکه تنها غيرانقالبی 

 پراتيک، هرگونها از دجمارکسيستی تئوریِ > ارتدکسیِ<مارکسيستی صرفاً تئوری يک پراتيکِ غيرانقالبی بود و 

  .داشت رفرميسم بورژوائی قرارخدمت در  ايدئولوژيک می بعنوان حاغيرمستقيمبطور  که درنتيجه

از نظر . نگريست می مارکسيسم اصيل کننده ه به خود بعنوان اعاد،آغاز شد  با انقالب روسيه کهجنبش نوين انقالبی

ئولوژيکی باشد که نياز به توسعه بيشتر تئوری و عمل کُرش، اين تنها می توانست يک احياء ظاهری و ايد

، حال با اين.  منتفی نمی کرد، را، که جنبش انقالبی در آن حضور داشت مارکسيستی مطابق با شرايط خاص تاريخی

کشيدنِ  پيش با ، رفرميستیجنبشِ  ضدانقالبیِلذا، غيرانقالبیعمل نبرد با  در تالشاولين بعنوان  مارکسيسمِ مارکس

  .  گامی به جلو برداشت پرولتاريا  انقالب و ديکتاتوریِی همجدد مسأل

  اين شعار مبهمهای در پسِ ايدههرچند . جنگيد> انتمام قدرت بدست شوراهای کارگر<جنبش انقالبی تحت شعار 

. داری بود ايه جهت پايان بخشيدن به جامعه سرمی آگاهپرولتاريا ی ه طبق انقالبیی هولی اين شعار بيانگر اراد، بود

 شورا و امکان تحقق ی ه به وضوح غيرقابل عبور بين ايدحتی اگر، در مورد روسيه، از همان آغاز شکافی عميق و

  خوشنظر  از ايندر کشورهایحل انقالبی   راهکارگيری يک به  درآن وجود داشت، دليلی برای عدم تالش

ای سوسياليستی در  شد، احتماالً شرايط برای توسعه  می پرولتاريائی در غرب موفقاگر انقالبِ. تر نبود اقبال

مانند تمام انقالبيون آن زمان، کُرش با حمايت از . آورد کشورهای به لحاظ صنعتی کمتر پيشرفته را بوجود می

  .کارگران انقالبی در آلمان و ديگر کشورها، در کنار انقالب بلشويکی قرار گرفت

.  با آن اميد برای انقالب جهانی همراه، وشروع به فرونشستن کرد ا جنگموج انقالبیِ پس، 1921سالدر اما 

اش،  های ملی بود؛ انقالبی که محدوديت انقالب روسيه گيری تأثيرگذاری بر سمت ه بمصممضدانقالب در غرب 

 های نموديکی از ه  و باالخره آنرا بهاش را محدود ساخت های انقالبی اش، توانائی المللی اوليه های بين مستقل از آرمان

آنچه که به لحاظ نجام  اَ تنها باعمالًرژيم بلشويکی در روسيه . المللی مبدل ساخت ضدانقالب بين خاص

از آنجا . دبو خود قادر به حفظ، داری سرمايه توليد ی هيعنی بسط و گسترش شيو, بودآن  رد ه بناگزيرايدئولوژيک 

ی بدون يکژ ايدئولو صرفِبصورت يک هدفِبوضوح  ،هدف خودِاکنون  ، بلشويسم نبودی ه اوليکه اين هدفِ

.  حيات خود ادامه داد همين شکل نيز بهدرآمده بود و بهبا ساختار اقتصادی کشور و نيروهای طبقاتی آن  ارتباط

 دگرگونیِ روسيه به يک دولت یِيستغيرمارکسمارکسيسم بعنوان يک ايدئولوژی در خدمت پراتيک بدين ترتيب 

  . درآمدداری مايهسرمدرن 

انش، بلکه پيروکُرش نه تنها کائوتسکی و  >مارکسيسم و فلسفه<تحت اين شرايط، تعجبی نداشت که 

 ،مارکسيسم روی خودکاربرد درک ماترياليستی از تاريخ . ساخت های بلشويک را نيز آشفته ايدئولوگ

ی مشترکی که  جبهه. ساخت  اررا آشک در کل جنبش سوسياليستی موجود بين تئوری و پراتيکهای  تفاوت

 >ارتدکسیِ<از  جزء الينفکیهنوز لنينيستی بسرعت عليه اثر کُرش شکل گرفت آشکار ساخت که جنبش 

به تنها سوسياليسم، > ائیغاهداف < کائوتسکی از  ايدئولوژيکِهواداریِو درست همانطور که . کائوتسکی است

 دروغينِ يک عملِ توانست بعنوان آگاهیِ  میتنها  نيزرائیِ لنينگ ، جزمياری رساندبرنشتين > هدفِ بی <رفرميسمِ
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  .ضدانقالبی کارکرد داشته باشد

 از آنجا که آنها. اعالم کردند> ارتداد رويزيونيستی<را يک  >مارکسيسم و فلسفه<های انترناسيونال سوم  ايدئولوگ

حول اثر  4بحث.  محق بودنداز اين نظرلبته  لنين و کائوتسکی را بعنوان مارکسيسم پذيرفته بودند، ا>ارتدکسیِ<

استراتژی کمونيستی در . سياسی به خود گرفت بيشتر یزودی خصلت تئوريک بود، به اًدقيق آشکارا که ،کُرش

های  و قيامبود   ممکن که های سوسياليستی در هرجا  شرکت در حکومت بر بود مشتملجنگ، کهز ا  پسهانِج

  امراين.  شد1923 آلمان شکستی قاطع در رويدادهای سياسیِ، متحملِداد میدست  که فرصت  زماندر هرانقالبی 

چپ -راست، چپ و اولترا-گرايشات راست و اولترا.  کمونيستی شد در جنبشِینويندرونی های  منجر به بحران

.  بودندديگر با يکرقابت در های گوناگون ملی و انترناسيونال سوم  برای کنترل بر سازمانوجود داشتند که همه

های تاکتيکی، بلکه  انحرافات از خط رسمیِ هرچند متغير حزبی، از سوی اين يا آن گروه نه تنها بعنوان تفاوت

س از های کمونيستی پ نقد کُرش به سياست. گرفت میبمنزله انحراف از خود مارکسيسم مورد حمله قرار 

 اما تا پيش از .شد می تلقی  مارکسيم و فلسفهه در کتاب ارائه شد>رافضیِ<ضع ا موی ه بعنوان نتيج1923رويدادهای 

  .اش در واقع اخراج نشدند  کُرش و گروه1926

داری  ولی سرمايه. ندآمد  بنظر میتر از آنچه بودند  ضعيف جنگ جهانی اولهای انقالبیِ خيزش، 1926 سال مقطعاز 

تدارک برای آن  5از ديدگاه کُرش،. ير بودپذ تا تثبيت کامل فاصله داشت و يک موج جديد انقالبی امکانهنوز 

در  امّا .تر برای کسب قدرت سياسی بود کردن مبارزه طبقاتی و داشتن عزمی راسخ کردن و نه کند مستلزم تيزتر

از تمام نيروهای ضدکمونيست . ، ضدانقالب قدرت گرفت در حاليکه امکان انقالب هنوز منتفی نبوداين فاصله

آنان در نياز . حل انقالبی شرايط بحرانی موجود متفق شدند رميست در برابر راه رفچپ ارتجاعی تا راست

  متحدی هرچند ناخواسته ولی مؤثر،کلی قدرت حزبی در روسيه و در جهان بطورها برای حفظ و استقرار  بلشويک

طه نظر مارکسی ديگر  برای دولت روس شد و بنابراين از نقای  کمونيستی مبدل به وسيلهالمللیِ  بينجنبشِ. يافتند

قربانی کردن  _  کردن نيازهای ملیِ روسيهبعات المللی را کمونيسم بين ،نظر کُرش به. نيروئی انقالبی نبود

  .بود جنگ جهانی دوم آغاز نمايش انترناسيونال دوم در تکرار _امپرياليسم ملی انترناسيونال پرولتری برای 

کرد نه برداشت  ها را تعيين می که اين سياست ائی نداشت، زيرا آنچهاکنون ديگر نقد جزئيات سياست بلشويکی معن

که  يک تئوری غلط و يا وجود هائی آرمانی يا فقدان چنين های پرولتر ر ارتباط با آرمانغلط از شرايط واقعی د

، گشت  برمی؛ بلکه، منشاء مستقيم آن به نيازهای ويژه و مشخص دولت روسيه بودتوانست با بحث تصحيح شود می

 و اعوان و انصارِ بلشويکگيرندگان  تصميميعنی   _ حاکم جديدشهِع طبقفمنااش، و  اقتصادش، منافع ملیبه 

بايست از روسيه و انترناسيونال سوم فاصله  کمونيسم پرولتاريائی می. شان دستگاه بوروکراتيک عريض و طويل

 بدون .ه بودها و انترناسيونال دوم شد رفرميست-السوسي با قطع ارتباطگرفت همانطور که در گذشته مجبور به  می

 نيروهای ايدئولوژيکی جمعِ. ترديد همراه با آن، و در آن زمان و موقعيت، کمونيسم پرولتاريائی محکوم به فنا بود

داری دولتیِ تحت پوشش مارکسيسمِ روسی  اش، و سرمايه رفرميست-داری سنتی، حاميان سوسيال  سرمايهو واقعیِ

  .،  باندازه کافی قدرتمند بوداش نبود هنوز قادر به پذيرشِ شکستکه خريب اقليتی انقالبی برای ت
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يا ير ختسدفاع از   در6چپ-ولتراا  باصطالحهای کمونيستیِ کُرش و دوستانِ جديدش در گروهتوسط اقدامی هيچ 

  کنترلِگرفتن برای که ويکیبلش بندی اين يا آن دستهخط شدن با  يا هم ،های انترناسيونالِ سوم  تشکلاصالحِ

صورت  ،جنگيدند یم رژيم بلشويکی  حفظجهت اين يا آن حرکت تاکتيکی حمايت از  ا ب روسيهدستگاه دولتیِ

دولتیِ  داری سرمايهوجه توليد نوين  ظهور يک اُپوزيسيون پرولتاريائی در برابر  مهمبرای کُرش ا،امّ. نگرفت

يکی ساپرونُف،  تحت نام  کهبود اُپوزيسيون کارگری روسيه، اين در رابطه با.  بود، يا سوسياليسمِ دولتی،بلشويکی

 خصلت طبقاتیِ مبارزه پرولتاريا عليه کُرش با آن ارتباط برقرار نمود زيرا بر که شد اش، شناخته می گذاران از بنيان

  در ميان کارگرانحزباش بايد خارج از  گروه تشخيص داد که مبارزهاين . حزبِ کمونيستِ روسيه تأکيد داشت

مد دوران ترور نيز قربانی برآ اُپوزيسيون کارگری همراه با ديگر گروههای اپوزيسيون، ولی. انجام گيرد

  .شد یستستالينا

  

  خودگردانیِ پرولتاريائی

کننده کارگران،  های کنترل که انترناسيونال دوم نتوانست تکميل کند، يعنی تبديل جنبش کارگری به سازمان آنچه

بايست از خودش در برابر تمام  ی میر کارگودگردانیِخ. بود هاکنون توسط انترناسيونال سوم تکميل شد

، ئیورژواب  دموکراسیاحزاب سياسی سنتیِ. کرد می دفاع ،ه سياسیچ چه اقتصادی و ، موجودگریهای کار سازمان

های  بودند در دست بوروکراسیاکنون بمثابه ابزاری اش،  همينطور تريديونيونيسم در شکل صنفی و صنعتی

  نهادهای حکومتیِ تبديل به يا وديدند یم اجتماعی وضع موجود حفظدر خود را  منافع ويژه کهگریکارآسای  غول

بدان  که مارکس و انگلس، تحت شرايط کامالً متفاوتی،  سازمانی آشکار بود که اشکالِ.بودند کنترل و تبعيت شده

و مضاعف  یلاشکا مبدل به نبلکه آنا. بخش بحساب آيد وانست بعنوان نيروهای آزادیت  ديگر نمی، بسته بودنداميد

بدليل فقدان سازمانهای جديد و باکفايت ميلی ـ  کُرش، هرچند با بی .بودند  پرولتاريا شدهبردگیِ  برایجديد

  سنتیِهایِ سازمان حاللنا مستلز و ممشروطداری  سرمايهاضمحالل به اين نتيجه رسيد که  ـ پرولتاريا طبقاتیِ مبارزه

 حاکی از ميزانخود اين برخوردار بودند،  کارگران ها همچنان از پذيرشِ  اين سازمانتا آن حد که.  استگریکار

   . پرولتاريا بود طبقاتیِ فقدان آگاهیِگستردگیِ

 بواسطهِتوانست  های زندگی، می خواهانه بر تمامی عرصه  تماميتی هدر شرايط رو به گسترش سلط ،کُرش اکنون

هرچند ابتدا ،  کارگریمطالباتِبرای  اش مستقيم پيکار در  را پرولتاريااستقاللِاز ی ئها جلوه عالئم بيشماری

. است  نمردهنيز د، مارکسيسم انقالبی وش کارگری هنوز يافت جا که حرکت مستقلِهر. ببيند ،زودگذر و محدود

 بود  طبقه کارگر در پی منافع خوداز دکترين مارکسيستی بلکه عملِبی چون و چرا  یايدئولوژيک پيرویِاين نه 

 جنبش اين نوع فعاليت هنوز تاحدودی پراتيکِ. کننده در تولد مجدّد جنبش انقالبی بود نينکته تعي که

اش را از دست بدهد؛  رش بسوی آنارشيستها روی آورد بدون آنکه ادراک مارکسيستیکُُ. آنارکوسنديکاليستی بود

  بسوی کارگران و دهقانان فقيرِبلکه ،رقابت آزاد با ايدئولوژیبورژوا  های خرده نه بسوی آنارشيستته الب
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ارکس را هم يدک مش نام يها که حاال در ميان سمبل ،المللی  ضدانقالب بين اسپانيا که هنوز تسليمِآنارشيستِ

 .بودند ، نشدهکشيد می

برای اين تنها شود،   ادعا میمواقعای از   پاره درآنطور که ،چهر اگ،گرفت  جایآنارشيسم در دکترين مارکسيسم

 بر آزادی و ها تأکيد آنارشيست. دبو  در تشکيل انترناسيوناليسم اولمشترک ارشيستیِنعناصر آتعديل 

ر عمل تا ايدئولوژی، بر همبستگی تا منافع ببيشتر تأکيد  عدم تمرکز، تاًی، خودگردانی و نتيجخودانگيختگ

سياسی در کشورهای و قدرت  نفوذ برای کسبجنبش سوسياليستی در خيزش ی دقيقاً صفاتی بودند که اقتصاد

 از مارکسيسمِ اش نارشيستیآ تفاسير متمايل به  کهبود مهم نبرای کُرش. بود  بنده از ميان رفتهيا داری انبساط سرمايه

، بکارگيری اين اهميت داشتداری قرن بيستم   سرمايهکه در شرايطِآنچه . انقالبی انطباق با مارکس داشت يا نه

 نزديکی بسيارکه رابطه سازد  خاطرنشان میکُرش .  بود کارگریالاقل يک جنبشِ  داشتنِنظرات آنارشيستی بقصدِ

را نبايد رشد داد بلکه ه کارگر ق طببه اينکه خودانگيختگیِخواه روسيه و اعتقاد لنين   ميان رژيم تماميتوجود دارد

 جامعه های غيرپرولتاريائیِ عملکرد اليهها،  بردن آگاهی طبقاتی به ميان تودهکه اين  به ــآن هراس داشتبايد از 

ولی لنين آنچه را که در آن . نيستند  طبقاتیبه آگاهی به دست يابیخود قادر ها  توده و هبودــ روشنفکران ــ 

يافته و  ه شده بود، يعنی سلطه سازمان بر سازمانزمان مدتها بود در جنبش سوسياليستی، هرچند در سکوت، پذيرفت

  .اش، تنها با شرايط روسيه توضيح و انطباق داد انقياد سازمان توسط سلسله مراتب رهبری

  

  انقالب بورژوائی و پرولتاريائی

حقق ت تواندرد و دموکراسی ــ در جامعه طبقاتی بورژوائی نميهای انقالب بورژوائی ــ آزادی واستقالل، خِايده

 طبقاتی  انقالب پرولتاريائی برای الغاء مناسبات اجتماعیِی ه، برنامحال در عين ،نقد اقتصاد سياسی مارکس. يابد

 خود را در  اينکه، يا تجربه کند را بورژوائیود انقالبِ اعظم جهان ناگزير ببخشِهنوز اهميتی نداشت که . است

 .آفريدند عروج پرولتاريای صنعتی نفی خود را درحال  در عين نددت موفق بواهرجا که اين انقالب. ديد می  آنميانه

 ]انقالب اجتماعی [که نقش آناينبود، يعنی تا > مداوم< اجتماعیِانقالب   يک بلکه آغازنانقالب بورژوائی نه پايا

 قابل ،داشت پروسه ادامه خواهد  اينچه زمانیتا . پايان رسدبه جامعه بی طبقه بعنوان اهرم توسعه اجتماعی در 

بااينحال وجود چنين . رد پرولتاريا داجاریِ مبارزاتِ تِدشو  طبقاتی اين بستگی به رشدآگاهیِ. يستبينی ن پيش

 انقالب بينیِ پيش انقالب بورژوائی، ی همحدود طبقه کارگر حتی در مطالباتِ جهتِآگاهی، و مبارزات پرولتاريائی 

 .کرد  میتوجيه  راداری مايهپرولتاريائی بعنوان محصول نهائی توسعه سر

 و  دقيقاً، عملیچهبلحاظ تئوری و چه  پرولتاريا عمليات انقالبیِ  و،جهان به بورژوازی تعلق داشتاما در اين ميان 

داری شرط مقدم  را که سرمايهچ ، انقالب بورژوائیهای کاستیانتقادی حتی نسبت به ی بود ــ انتقاد اًرصنحم

توسعه  طبقاتی پرولتاريائی  طبقه کارگر و اقداماتِی عملات ابتکارهمزمان با رشدِ مّاا. شد سوسياليسم محسوب می

هرزمان که ضروری بود تا از انقالب بورژوائی . شد می تر و عمرش کوتاهگرفت  می بيشتریشتاب داری  سرمايه
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آنکه  برای  اين راستادر.  انقالب پرولتاريائی بودشروعدستيابی به نقطه عزيمتی برای ب بسب فقط ،حمايت شود

که اهداف سوسياليستی را  بود طبقاتیار گدنام يک آگاهی روشن و مستلزمد يآنيخدمت بورژوازی دردر  صرفاً

کرد  می بورژوازی را ترغيب و حمايت های با طبيعت ملی و دموکراتيکِ نبشج شمارکس خوداينکه . گم نکند

 ميان انقالب  همچنان موجودِ دليل بر وجود شکافِلکه صرفاًب نداشتاش  تناقضی با تئوری انقالب پرولتاريائی

  . بود طبقه کارگررهائی و تکوينميان بورژوائی و پرولتاريائی، 

 ضدانقالب نتوانست مانع از خيزش جنبش  تحت حمايتِی ه رشد سرماي بدنبال آن و1848انقالب شکست 

بی ناشی از ، خود را با شرايط ضدانقالبود گرفته سرچشمهدرون انقالب بورژوائی از اين جنبش که . کارگری شود

ولی حتی در کشورهائی که حکومت صرفاً . نوظهور با دولت هنوز نيمه فئودال انطباق داد دار  طبقه سرمايهسازشِ

 مارکس نقشی انقالبی اتبرخالف انتظار کارگری ی هدار حاکم بود جنبش رشديابند  طبقه سرمايهدستگاه اجرائیِ

داری  يافته سرمايه  بر روابط سرمايه ـ کار در جامعه توسعه تأثيری واقعی مارکس1848برنامه سياسی  .ايفا نکرد

جا که هر مارکسيستی در  با آرايش ايدئولوژییفضا را برای يک برنامه سوسيال ـ رفرميستتنها و . نداشت

  . باز کرد، مورد ستايش بود1848های  سنت

بر اينگونه انقالبات و تبديل آنها به  هکسب سلطيک حرکت تاکتيکی برای ی از انقالبات بورژوائحمايت مارکس 

طبقه  خود، که با ظهورش ضدِبود ای  راشد طبقهف نبود، بلکه حمايتی واقعی از ياليستیقالبات پرولتاريائی و سوسنا

اين حمايت منحصر به . ادد نويد میش ا یانقالب نوينی را بدليل پيروزآورد، و بدين ترتيب  ود میجپرولتاريا، را بو

  اول ديگر طبقهِ کاپيتال و انترناسيونالِمارکسِ. نداشت بود و خارج از اين شرايط معنائی 1848شرايط اروپای 

اش عليه  منحصراً متمرکز بر اهدافِ خود طبقه کارگر در مبارزه ، بلکه انقالب بورژوائینوک پيکانِنه کارگر را 

  .بوداُپوزيسيون بلکه در حاکميت بر بقايای فئودالی  ديگر نه در که یبورژواز، ديد میبورژوازی 

  غربیاجتماعی بنظر مشابه با شرايط حاکم بر اروپاینجا شرايط آدر . اين آشکارا در مورد روسيه صادق نبود

 با آمال غير  بلکه، تزاريسم مواجه بودند نيمه فئودالیِنه تنها بورژوازی و پرولتاريا هردو با شرايطِ. رسيد  می1848

ولی اين نه يک . بوددر دسترس با وجود اين يک انقالب اجتماعی .  روبرو بودندهای دهقانان نيز  تودهسوسياليستیِ

هرچند عناصری از . در سنت انقالب فرانسهو نه يک انقالب بورژوائی بود ری در مفهوم مارکسی آن انقالب پرولت

مانده  داری عقب  دهقانی بود در چارچوب سرمايه هرچيز يک انقالبِقبل ازاين . هر دو انقالب را در خود داشت

داری  ها و نوسانات سرمايه فعاليتسهيم در تمام   درگير و،داری و در نتيجه  بازار جهانی سرمايه تحت سلطهِلیملی و

  . بودندالمللی ينهای ملی و ب  سياستی هدهند تشکيلهای سوسياليستی، که  و قيام ها ، و نيز فعاليتو امپرياليستی

> پرولتاريائی< ،1917ته فيا دانست، انقالب وقوع یم محتمل روسيه را بورژوا دموکراتيک با وجود آنکه لنين انقالبِ

 ی بلشويکها حزب اينکه و گرفتن قدرت دولتی شدنددستدر ها موفق به  دليل که بلشويکه اين ب  تنهاشد خوانده

 عليرغم  شدخوانده> ديکتاتوری پرولتاريا <، حزب بر کل جامعهمطلقهِت استقرار خزنده قدر. مارکسيستی بودند

کشور يک مانده به   انتقال جبری روسيه عقبتوسط مسلط ی هبعنوان يک طبقبايست  میپرولتاريا مقدمتاً اينکه 

الب بعنوان انتقال از انقها   فاصله ميان وقوع انقالب و کسب قدرت توسط بلشويک.آيدبوجود  ،صنعتیمدرن 
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 بورژوائی و پرولتاريائی در يکی شدن انقالب ، ترجيحاً،بورژوا دموکراتيک به انقالب پرولتاريائی شناخته شد يا

ق پرولتاريا و شرايط ل توسعه اجتماعی توسط ابزار سياسی، خلِم کاحذف يک مرحلهِهمچون  يعنی ،يک انقالب

. قدرت مستقيم دولتیو مارکسيستی  ايدئولوژی توسطکه داری بل مقدم سوسياليسم نه از طريق روابط طبقاتی سرمايه

در صورتيکه انقالب روسيه نه پذير باشد  توجيهتوانست  که می  غير مارکسی بود هرچنداين يک موضع کامالً

شد  موفق می که اگر ای انقالبِ جهانی . شد فهميده می  جهانیله ملی بلکه بخشی از پروسه انقالبِأبعنوان يک مس

  پيش از اينکه همانطور ؛ درستگرفت میدر بر   سوسياليستیهمراه با کشورهایرا  جهان ی هنيافت سعهمناطق تو

  . بوددارانه درآورده  تحت يک اقتصاد جهانی سرمايه،شان  عليرغم گوناگونی،ها را داری تمام ملت سرمايه

 بردنبيرون ها در  تسالش لنيني، تبه سوی غرب وجود داشتروسيه   انقالبگسترش تا زمانيکه امکانِ بنابراين

بدون انقالب اما  ،هرچند . غرب بود درانقالب پرولتاريائی با نيازهای  در انطباقِ،اش های عينی الب از محدوديتقان

 اما ،ودرتوانست ازميان ب  بلشويکی می انقالبِاندازهای چشم .ديگر صحت نداشتديگر اين امر در غرب 

، چرا که شق ديگر نه شد میبهر قيمتی حفظ  ستیباي قدرت، اين قدرت کسببا . شود رفتهگ توانست پس نمی

نيروهای مولد اين مارکسيستی است که حقيقت  پذيرش اين ،و ماندن در قدرت. بودنشينی بلکه مرگ  عقب

ر آنچه که د. نه برعکسو هستند  و بدنبال آن روبنای سياسی کننده روابط توليدی اجتماعی  تعييناند که اجتماعی

د، يعنی گيرهای روسيه انجام  ارکسيستمبايست توسط  می حال ه بودتوسط بورژوازی انجام شدکشورهای ديگر 

ی مارکسيستی ژاينکه اين عمل بدون ترک ايدئولو. و استثمار پرولتاريا >انباشت اوليه<ايجاد سرمايه از طريق 

اين . کند  موجود را منعکس نمیحاکم شرايط واقعاًداری نيز ايدئولوژی   جای تعجب ندارد، زيرا در سرمايهشدانجام 

  .کندتوجيه د و نوشايند اجتماعی را بپوشاخ ناهای ست که پراتيکا کارکرد ايدئولوژی

 ی هکه در يک سری مقاالت درباره رابطرش است های کُ روی خالصه کردن نظرات و انديشه مقصود از اين حاشيه

  خود را با واقعيتِ نظربايست همانطور که مارکس می. شد حرط پرولتاريائی بورژوائی وانقالب  انقالب روسيه، ينِب

  يکای در داری را تنها يک مرحله واسطه که سرمايهعليرغم آن ،کرد  میمشخص آمدهايش انقالب بورژوائی و پی

 بايستی رش و هرکس ديگری کُ همد، همينطوريرس خود میپايان در سوسياليسم به  که دانست  مییپروسه انقالب

 روشن اش ويکی و خصلت بويژه غيرمارکسی مطرح شده توسط انقالب بلشل مسائلِ در مقابموضع خود را

 >حماسی<دوره باصطالح ـ دوره مصادف با کرد ـ  ممکن می را اميد انقالب در غرب، شرايطتا وقتيکه. ساخت می

 بلشويک  با رژيمِضديت.  بودواضح گيری  موضع چگونگی روسيه، با کمونيسم جنگی و جنگ داخلی ــانقالبِ

 ولی ،محتاطانههرچند . هرجای ديگریدر  نه تنها در روسيه بلکه ،در اوضاع آن زمان پيوستن به ضدانقالب بود

شان  که بلشويکها خود عليه انقالب تنها وقتي.  برای انقالبيون آلمان ضرورت بود روسيه از انقالبِ مشروطحمايت

داری شدند ــ برخواستن عليه   با جهان سرمايهصلحِ  خواستاراًمؤثرد ــ و غيرمستقيم ولی و انقالبيون غرب برگشتن

  .المللی ياری رساند  بين بدون آنکه همزمان به ضدانقالبِ،رژيم بلشويک ممکن شد

 و ساير کشورهای سم بلشوي روسيه ماقبلِ حاکم بر کشورهائی مثلشرايطتوانست  میبا وجود آنکه مارکسيسم 

های  برای جنبش ای جهت بازسازی اجتماعی  برنامهتوانست نمیتوضيح دهد، ولی را داری  سرمايه ی هماند عقب
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 در کهداری پيشرفته   پرولتاريائی در کشورهای سرمايهشد به انقالبِ  آن محدود میشموليت. دهد شان ارائه انقالبی

 اجتماعی موفق که انقالبِی ئ جا دراما. نجاميدا به شکست ،ی انقالب شدئ واگر جا، برنخاستی انقالب کشورهااين

  انقالب جزئیی هايد زيرا ،از مارکسيسم گرفتاش را   ايدئولوژی، پرولتاريائی بود هرچند فاقد خصلتِ،شد

تفکيک از سوسياليسم پرولتاريائی اين انقالبها را  شد ضروری ،بنابراين. بود مارکسی  از سوسياليسمِناپذير جدائی

  .ندرا محدود کرددکترين مارکسی ين نظر حقيقت و معنای از او کنند 

  

   سياسی مارکسيستیاقتصاِد

 وسعهپيدايش و تخطوط کلی تاريخی تنها بيان  <تیهای مارکسيس  که تمام گزارهسازد نشان می خاطر رشکُ

  طبيعی و تاريخیِیِ تجرب که هر دانشِداردتبار عام اع تنها همانگونهآن   فرای ودر اروپای غربی استداری  سرمايه

بعنوان قانون عام تکامل يکی <کند؛   عمل می>يتکل از دو سطح< درترتيب مارکسيسم   بدين7.داراست کامل

 کنونیداری   سرمايه شيوه توليدِقانون ويژه تکاملِ بعنوان  ديگری تاريخی، و باصطالح ماترياليسمِدر شکلِتاريخی 

آن نيست، بلکه   وضعيت ايجابیرداری د  سرمايهجامعهِ<در اينجا منظور  و 8.>ته از آنسی برخائ بورژوای هو جامع

را آشکار  کننده فروپاشی و انحطاط  عملانکارناپذيری گرايشاتِ که بطوراست داری  سرمايه  در حال زوالی هجامع

9.>کند می

ماترياليسم در پرتو  ولی .داردعلم اقتصاد سهمی در  البته، اقتصاد سياسی به مؤثری نقدبعنوان ، مارکسکاپيتال

 بلکه؛  نيست، چه درست چه غلط، ها گزارهمشتمل بر يک سری   تئوريکِنظام يک تاريخی، اقتصاد سياسی صرفاً

 اصلیِت موضوع کليّ که اين از آنجائی. جامعه بورژوائی تِو کليّ، يعنی تاريخ  تاريخیاست بر يک واقعيتِمشتمل 

  جامعه شناختیو   تاريخی اقتصادی است همانقدر هم تئوریِهمانقدرکه تئوریِن بنابراي ،دهد  را تشکيل میکاپيتال

  .است

 کار و سرمايه تنها عملکردی ثماریِت اس بازار و روابطِ رقابتیِ مکانيسمِعلم اقتصاد بورژوائی تحت انقيادِ

بعنوان  ش ساختارآن،ی عملی برای قابليت کاربرد بکار رفته سختِ تالشِ  عليرغم.ايدئولوژيک و توضيحی دارد

 ؛اجتماعی است-آنکه دارای خصلتی اقتصادیعليرغم تئوری مارکسيستی . است ناموفق بوده> مستقل<يک علم 

 برط اجتماعی که اين علم سعی بخواهد آنرا از طريق نابودی روا  بلکه می،نداردقصد غنا بخشيدن به علم اقتصاد را 

 که چنين استداری   اقتصاد سرمايهفهمخواهان تا آنجائی مارکسيسم . د از ميان ببر، و دفاع از آن را داردهتوجي

اين علم  .به مفهوم بورژوائیِ آن نيست> کاربردی <]علمی [ هيچگاه و کندداری سرمايهنظام  انهدام کمک بهی فهم

اش و  ورژوائیبا حذف انحراف ذاتی ب<تواند  حتی نمی> است  پرولتاريا از بورژوازی به ارث برده طبقهکه<اقتصاد 

برای پايان بخشيدن به استثمار  10.> شود بدلپرولتاريائی برای انقالب ی تئوريکهايش به سالح فرض تصحيح پيش

 از طريق تغيير واقعی جامعه شرايطی  بايدبلکهرا بکار گرفت  تفسير متفاوتی از اقتصاد بورژوائی نبايد< نيروی کار

محتوا   ديگر کارکردی نداشته باشد ودر نتيجه علم اقتصاد بیداری رمايه سرا پديد آورد که در آن قوانين اقتصادی
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11.> هردو باهم ناپديد شوندسرانجامشده و 

توليد سرمايه رابطه انسان و . کند  میصدق در شرايط بورژوائی رش تحليل اقتصادی مارکس منحصراًکُطبق نظر 

 پژوهش اجتماعی و اقتصادی. >انسان و طبيعت است رابطه انسان و انسان مبتنی بر رابطه بلکه<طبيعت نيست، 

ها و اصول  ترين انگاره عام<اثبات کرد  ،تف ر بورژوائی اقتصادِ تمام مراحل و اشکالِ فرایاًمارکس، که نهايت

 تاريخیِ ی ه يک دوری غالب ميان افراد و طبقات درع اجتما که روابط واقعیِهستند هائی  خرافهصرفاً سياسی اقتصادِ

طبقه بجز  تری برای رسيدن به جامعه بی هيچ راه کوتاه 12.>دنکن  را پنهان میسياسی-  از فرماسيون اجتماعیمشخص

 ی هتواند بر پاي  سوسياليستی نمی واقعیِی ه نيست؛ و يک جامعداری توليد سرمايهفتيشيستی غلبه بر روابط اجتماعی 

هائی قرار   در تقابل با تالشجتماعی و اقتصادی مارکسهای ا رش از تئوری کُقيقِتصوير د. بنا شود> قانون ارزش<

هائی  نگرند و نيز کوشش  تئوری اقتصادی میای بالانقطاع از تداومِ  بعنوان مرحلهگيرد که به مارکسيسم صرفاً می

  .برند را برای سوسياليسم بکار می> اقتصاد مارکسی < اصطالحکه

 

   مارکسيستی>فلسفه<

 ويتِاولَرای چچون و  عليرغم پذيرش بیرش، بگفته کُ. صادق استمارکسيسم نيز  >فلسفه<در مورد ويژگی اصل 

ها و   به پديدهصرفاًمارکسيسم  اصوالً مارکس، توسط  انسانی و تاريخی بيرونی بر تمام حوادثِ طبيعتِتکوينیِ

 ــ شود عمل می  تاريخی و اجتماعی ــ در جائی که بعنوان نيروئی مؤثر و عملی وارد زندگیِ درونیِروابطِ

شد و   نهاده  فردريک انگلس بنای ازلی که توسطِد اببه يک قانون جهانیِديالکتيک  ماترياليسم بسطِ. پردازد می

 اشاره دارد بر ،ولی از آنجا که بوسيله انگلس ارائه شد.  با مارکسيسم بيگانه استتوسط لنين تکميل شد کامالً

 طبقاتی ی همبارزمستقل از  Weltanschauung بينی جهانيک يائی به رولتارپ تئوری انقالبِ  زودهنگامتبديلِ

 پرولتاريائی بکار  اهدافِغير از دقيقاًبه توانست جهت اهدافی  در اين شکل ايدئولوژيک می ،مارکسيسم. پرولتاريا

  .کار رفتب روسيه ی ه جامع در تالششان برای مدرنيزه کردنِ>روشنفکران< توسط لنين و  نيزهمين طريقبرود و 

 انقالبی اش متمرکز بر ايجاد يک حزب سياسیِ  مارکس در زمان فعاليت انقالبی بدليل آنکه توجه اساسیِ،بعالوه

و .  انقالبی بود در توافق با مارکسيسمِ حزب حتی عليه پرولتاريا ظاهراً اهميتِ لنين بری ه ويژتأکيدبود، 

کارگری  آگاه  مستقيم و کامالً اجتماعیِتوسط سازمانِسرمايه  شيستیِفيتيکه مارکس از انهدام کامل توليد  هنگامی

گوناگون درک گردد،  اشکاله  بتواند مینظريات مارکس . ماند ، نظر وی در اين مورد ناشفاف باقیگفت ن میخس

روسه بلکه يک پواحد داری به سوسياليسم را نه بعنوان يک عمل انقالبی  بويژه بعلت آنکه مارکس انتقال از سرمايه

اقتصاد .  جامعه بورژوائی را دارا خواهد بود که برای مدتی همچنان بسياری از خصوصياتِنستدا انقالبی می

 وقتيکه ، اينهاهمهکرد ــ  می متحقق  را که ديکتاتوری حزبیی دستگاه دولتی جديد،از باال ای کنترل شده برنامه

 بنظر منطبق با دننتوا د، مینشو   سوسياليستی ديدهدانخودگرطبقه و خود  بعنوان مراحل انتقالی بسوی جامعه بی

  .ند مارکس مبدل به باورهای تخيلی شد علمیِماترياليسمِکه  جا بود ينهماز . دنرسبتئوری مارکسی 
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يافته  تعديل انقالب تاريخاًدر خدمت توانست  میرتدکسی لنين و کاربرد انقالبی آن  اُ بهرصورتاين واقعيت که

بود   آغازين نتوانسته کارگریِته از مارکس و انگلس و جنبشِفيا  نشأتداد که مارکسيسمِ  نشان،يردبورژوائی قرارگ

 بعنوان ضد بورژوائی ظاهر آنچه در تئوری و عمل مارکسی غالباً.  رها سازدش خود بورژوائیِخود را از ميراثِ

  منجر به،آمد که بنظر راه سوسياليسم میآنچه . است داری  توليد سرمايهی ه که در تجانس با شيوثابت شد، شد می

طريق معلوم شد که  ،آمد داری بنظر می  از سرمايهفرارفتِآنچه از ديدگاه مارکسی . داری شد ای از سرمايه نوع تازه

، و بويژه لنينيسم،  ارتدکسمِارکسيسمرش از  کُنقدِ. استداری  جديدی برای جاودانه ساختن نظام استثمار سرمايه

   .البته در پی آن به انتقاد از خود منجر شد مارکسيسم و  خودِب به نقدِترتي بدين

 در ،ای پاره. گرداندن از مارکسيسم بود روی ، مارکسيسمنارسائیهای مارکسيست به   آکادميسينواکنشورکلی طب

 تماعیِهای قابل جذب آن در علوم مختلف اج  بخش و تلفيقِفکری مجزا مارکسيسم بعنوان يک مکتبِ عدم حضور

 داری رقابتِ سرمايههمراه با ديگرانی آنرا . کردند  و خود را آسودهد را ديدن مارکسنبوغپيروزی بزرگ بورژوائی 

  کهآنچهالبته دارد،  رش اشارههمانطور که کُ. شده اعالم کردند کهنه  صرفاً، ويکتورياآزاد و ديگر ظواهر عصرِ

 چنانداری و توسعه آن هم  سرمايه توليدِی هشيو  کارکردِستی ازتحليل مارکسيين بود که گرفتند ا ناديدهآنان 

احاطه کرده بود امروزه از ميان جهان را که در زمان مارکس  اجتماعی از مسائلِيک   هيچنکه اي و،معتبر است

بی به  که دراين زمان پرولتاريای انقالشوند  متذکر میآنان صرفاً. راند نرفته و آشکارا آنرا بسوی ازهم پاشی می

  .خواهد داشتجود نونيز شود و در آينده   مشاهده نمی آنمفهوم مارکسی

در تاکنونی  ی ه نيافت کشورهای توسعهی هداران شدن سرمايه تنها وجود دارد بلکه همراه با صنعتی ولی پرولتاريا نه

 ل تمرکز و انباشتِشورهای پيشرفته بدنباکدر شدن بيشتر طبقات   با قطبی و.استافزايش در حال  تمام دنيا

اجتماعی اين پروسه هنوز  در بعضی کشورها نتايجِ، فعالًحتی اگر . کند  رشد می، سياسیرحمانه و با اجبارِ بی

وری خود بواسطه  هش بهري اين افزا؛باشدشده ی فيخف  اجتماعیِوری منجر به ثباتِ  بهرهی هالعاد بواسطه افزايش فوق

حل  و راهمانند  نخورده می داری دست  تمام تضادهای سرمايه آنکه،مختصر. ستشده ا مسلط محدود  طبقاتیِروابطِ

 اثبات ی ضدانقالب کنونیِی هرش تمام آنچه که اين دوراز نظر کُ. کنند مطالبه میرا داری   سرمايه ازمتفاوتديگری 

  به نهايتِمسيال رفرميس ليبرال و سوداریِ  سرمايهزمان رسيدن تاداری   سرمايهی ه جامعکه تکاملِ کند آنست می

   .های نهائیِ تاريخی خود نرسيده است به محدوده  خودهای تکاملیِ ظرفيت

 شرايط برخاسته از آن قابل ی هبواسطکه   انقالبی مارکس تئوریِهای  تمام نارسائی نگاهی به گذشته،با، رشبرای کُ

 بعنوان يک جنبشِکست آشکارش شعليرغم  ، که مارکسيسمدهد  نمی تغييری در اين واقعيت، استتوضيح

 است که نه رد مارکسيسم بلکه شکستهمين . اعی قرار داردهای اجتم بر فراز ساير تئوریی امروزه  حتّ،اجتماعی

  در ذهن. مفهوم انقالب اجتماعی بيشترپرولتريزه کردنبيشتر ، يعنی کند مطالبه می  رامارکسيسم د مارکسی ازقن

وره ضدانقالب مثل هر چيز ديگری بلحاظ تاريخی محدود است ــ که نيروهای  نداشت که د وجودرش ترديدیکُ

  انقالبیای تئوری بروی صحنه خواهند آمد و  مجدداً سوسيايستیانقالبِ  يکدر يافته جسمتلد جديد اجتماعی موّ

  . خود را خواهند يافتیِعملوظايف   بامتناسب
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