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رزا لوکزامبورگ توضيح می دھد که ... برخالف جوامع طبقاتی "

ونی "حقوق مقرر شده"، این حاکميت نه برمبنای نھادھای قان پيشين 

بلکه بر نيروھای واقعی اقتصادی مبتنی است. در کل سيستم 

حقوقی ما ھيچ فرمول قانونی برای حاکميت طبقاتی فعلی یافت نمی 

شود. ھيچ قانونی پرولتاریا را مجبور به تسليم به یوغ سرمایه نمی 

ليد که کند. پرولتاریا به خاطر فقر، به خاطر در اختيار نداشتن وسایل تو

از او نه توسط قانون، بلکه به خاطر تکامل اقتصادی سلب شده است، 

  "به یوغ سرمایه تن می دھد.

  

  

  

نتشار مقالۀ "پنجاه سال مبارزه بر سر مارکسيسم" در سه نوبت ترجمۀ و ا 

زمانی با سه پيشگفتار مجزا انجام گرفته است، در تنظيم متن برای چاپ و انتشار 

مع آوری ار دارد، این مقاله بھمان ترتيب جروی خوانندگان قرنھائی نيز، که پيش 

  شده است. 

        ١٣٩٧انتشارات تدارک کمونيستی اسفند 
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   اّولبخش پيشگفتار بمناسبت انتشار 

توضيح: بدون ترديد يکی از مھم ترين وجوه تحوالت تاريخی سه دھه گذشته و تعرض وسيع ايدئولوژيک  

ردگی آن بايد جستجو کرد. با گسترش رسانه ھای جمعی و فراگير شدن بورژوازی را در تنوع و گست

اينترنت، به نظر ميرسد امپراطوری عظيمی مرکب از خيل بيشماری از نظريه پردازان، ايدئولوگھا و 

مبلغين بورژوازی شکل گرفته است. بخش وسيعی از اين امپراطوری را نظريه پردازانی به خود 

وعی يا خود را مستقيما روايتی از مارکسيسم می خوانند، يا مدعی تکامل و به اختصاص داده اند که به ن

ند و يا حداقل بخشھائی از مارکسيسم را به گونه ای قابل رويت در دستگاھھای ا روز کردن مارکسيسم

نظری خويش به کار می گيرند. وجه مشترک ھمه و ھمۀ اين نظريه پردازان رد ضرورت و مطلوبيت 

اعی و تالش برای جلب، مستحيل و انتگره کردن ظرفيت اعتراض طبقاتی در درون نظام انقالب اجتم

مسلط است. تنوع و گستردگی و عمق اين لشگر ايدئولوژيک بورژوازی به ھيچ وجه با دورانی که ھنريک 

گروسمان مقالۀ حاضر را می نوشت قابل مقايسه نيست. با اين ھمه، ھم شرايط تاريخی امروز تشابھاتی 

غير قابل انکار با دورانی را به دست می دھند که نخستين تھاجمات رويزيونيسم و نئو کانتيسم به مارکسيسم 

آغاز شد و ھم از نظر مضمونی تقريبا ھمۀ آنچه امروز در روايتھای مختلف شبه مارکسيستی بيان می 

ه بيش از يک قرن قبل از شوند (از پسا مارکسيسم تا راديکاليسم پست مدرن و غيره) ھمانھائی ھستند ک

جانب جريانات دست راستی در لباس مارکسيسم به عمل می آمده اند. گروسمان در توضيح شرايط مادی 

شگلگيری اين تعرض می نويسد: " پيروزی اپورتونيسم در انگستان، سپس در فرانسه و آلمان و ھمين 

با تحول ساختاری سرمايه داری طور در تعدادی از کشورھای کوچکتر اروپايی، در ارتباط ضروری 

] توسعه ای فوق العاده قوی نشان ١٩جھانی قرار داشت. [مناسباتی] که در آخرين دھه ی قرن پيش [قرن 

داد و چھره امپرياليستی اش را ھرچه بيشتر آشکار نمود. صفات اقتصادی بنيادين اين تحول، جايگزينی 

گسترش عارضه ھای نظامی مرتبط با آن بود. رقابت آزاد با انحصار، توسعه طلبی استعماری و 

بورژوازی و اليگارشی مالی قدرت ھای بزرگ سرمايه داری از طريق صدور سرمايه، سلطه انحصاری 

آمريکای جنوبی و مرکزی،  -بھره کشی عظيم از مناطقی که مواد خام و حوزه ھای سرمايه گذاری   و

ميلياردی کسب می نمايند. فوق سوِد مذکور اين امکان را را تامين می کنند، فوق سودھای  -آسيا و آفريقا

به آن ھا می دھد که اليه ی بااليی طبقه کارگر و خرده بورژوازی متصل به احزاب سوسياليستی را با 

دستمزد باال و امتيازات ديگر با خود ھمراه کنند، آن ھا را به بھره کشی استعماری عالقمند و به لحاظ 

نند و به اشتراکی در منافع با آنان عليه توده ھای عظيم و عليه کشورھای ديگر سياسی به خود جذب ک

تقريبا ھمۀ اين مشخصات را در دو دھه اخير می توان مشاھده کرد. بنابر اين تعجبی نيست    دست يابند".

که خيل عظيمی از اساتيد دانشگاھی "مارکسيست" دقيقا به ھمان کاری مشغولند که اپورتونيسم و 

زيونيسم پايان قرن نوزده و آغاز قرن بيست در تقابل با جنبش انقالبی طبقه کارگر بدان مشغول بودند: روي

دفاع از سرمايه داری. شناخت اين تحوالت نظری و مبانی مادی آن يک وجه ضروری از مبارزه انقالبی 

ھنريک گروسمان کار پرولتاريای کمونيست برای دستيابی به تحزب کمونيستی را تشکيل می دھد. نوشتۀ 

 با ارزشی است در اين جھت.

  کنفرانس تدارک کمونيستی 

  ١٣٩٢اسفند 

  

7





 پنجاه سال مبارزه بر سر مارکسيسم  ١٨٨٣ -١٩٣٢ 

 

  

  

   دّومبخش پيشگفتار بمناسبت انتشار 

توضيح: جھان در صدمين سال آغاز جنگ جھانی اول در شرايطی قرار گرفته است که صحبت از خطر 

کابوسی است که می تواند  جنگ جھانی سوم ديگر فقط اشاره به يک حالت فرضِی دھشتناک نيست،

واقعيت نيز بيابد. ھنريک گروسمن در ادامۀ بررسی مبارزه بر سر مارکسيسم نشان می دھد که در آستانۀ 

جنگ اول جھانی چگونه رويزيونيسم به سخنگو و عامل آشکار بورژوازی بدل گرديد و چگونه و چرا 

جنبش کارگری نيز رشد نمود. ساختار و بر بطن ھمان شرايط، تبيين انقالبی از مارکسيسم در درون 

قابل مقايسه نيست. اما  ١٩١۴آرايش جھانی سرمايه داری و سطح پيشرفت ھمه جانبۀ آن، امروز با سال 

ھم تضادھای آن دوران و ھم مباحثات جاری در آن، در خطوط کلی ھمان تضادھا و مباحثاتی اند که 

  روسمن تبيين قابل اتکائی از آن به دست می دھد.امروز نيز مشاھده می شوند. وضعيتی که نوشتۀ گ

گروسمن در قسمت پايانی نوشته و در رابطه با عروج ماترياليسم تاريخی به ادبياتی اشاره می کند (کرش، 

لوکاچ، ويتفوگل، کانو، ھورکھايمر و...) که با نگاه از منظر امروز، يا بخشا نمی توان آنھا را در شمار 

يسم به حساب آورد و يا الاقل تنھا می توان با برخوردی منتقدانه به ارزيابِی آن آثار ميراث انقالبی مارکس

نشست. تکامل بعدی برخی از مؤلفين آثار مورد اشارۀ گروسمن به نتايجی انجاميده است که نه بر بستر 

کا تبديل شد و ويتفوگل که به مشاور دولت آمريجمله  مارکسيسم، بلکه در تقابل با آن قرار گرفته اند. از

ھورکھايمر که با کار خود مکتب فرانکفورت را بنيانگذاری نموده بود. اشاره غير انتقادی گروسمن به 

اين ادبيات را از دو وجه می توان توضيح داد. نخست اين که بخشی از آثاِر مورد اشاره تازه منتشر شده 

ود و دوم اين که گروسمن خود نيز در بستر و مباحثات حوِل آنان ھنوز به اندازه کافی انکشاف نيافته ب

مناسباتی می زيست که بعدھا مکتب فرانکفورت از دل آن برخاست. با اين وجود، خود گروسمن را نمی 

توان از طاليه داران مکتب فرانکفورت به شمار آورد. برعکس، بسياری از ديدگاھھای گروسمن و به 

ر عين حال دفاع وی از استراتژی انقالبی رزا لوگزامبورگ ويژه تبيين وی از فروپاشی سرمايه داری و د

و لنين در عين انتقاد وی به ديدگاه ھای اشتباه رزا، شاھدی بر تمايز ديدگاه ھای وی با نظرياتی است که 

به پيدايش مکتب فرانکفورت منجر شده اند. ھمين تمايزات و پايبندی گروسمن به مبانی انقالبی مارکسيسم 

  وی را به عنوان بخشی از ميراث انقالبی مارکسيسم قابل ارزش می کند.است که کار 

فقط در شناخت رويزيونيسم نيست که نوشته گروسمن می تواند به پيشرفت مبارزه کمونيستی در دوران 

حاضر ياری رساند. اشاراتِ وی به مجادالتِ مطرح پيراموِن نظريه ھای مربوط به بحران سرمايه داری، 

  امروز حاوی درسھائی بسيار با ارزشند.بويژه برای 

  تدارک کمونيستی 

  ١٣٩٣فروردين 
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   سّوم بخش  پيشگفتار بمناسبت انتشار

از موضع تئوری مارکسيستِی بحران و فروپاشی، اين امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای 

فعاالنه در آن دخالت کند؛ قابل طرح  پرولتاريا انتظار تقديرگرايانه فروپاشِی خود به خود ، بدون آن که

خودشان ساقط نمی گردند، مگر آن که سرنگون  -حتی در دوران بحران-نيست. رژيم ھای کھنه ھيچگاه 

شوند (لنين). به نظر گروسمن نکته تئوری مارکسيستی فروپاشی فقط در مرزبندی با اراده گرايی و 

ممکن و   ر زمان بدون توجه به شرايط عينی انقالبیکودتاگرايی نھفته است. تصوری که انقالب را در ھ

 ست کهآن را فقط وابسته به اراده ذھنی انقالبيون قلمداد می کند. معنای آموزه فروپاشی در اين نھفته ا

عمل انقالبی پرولتاريا قوی ترين محرک ھايش را از ابتدا از تکانه ھای عينی سيستم موجود دريافت می 

  دين طريق شرايط را برای غلبه ی موفق بر مقاومت طبقه مسلط ايجاد می کند.نمايد و در عين حال ب

  

  تدارک کمونيستی 

  ١٣٩٣مرداد 
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  توضيح

در ارتباط با سومين و آخرين بخش رساله ی ھنريک گروسمن توضيح دو نکته را الزم می دانم. ابتدا مربوط به بافت و 

  ديگری مربوط به مضمون آن.

مشکلی که از آغاز کار با آن درگير بودم، عدم خوانائی بخشھای پايانی نوشته با ادبيات بخشھای  در مورد بافت نوشته

قبلی است. به ويژه از قسمتی که آن را با عالمت *** جدا کرده ام، اين ناخوانائی کامال به چشم ميخورد. در اين قسمت 

اند ناشی از آن باشد که قسمتھای پايانی نوشته را نويسنده از گروسمن به عنوان شخص سوم نام می برد که فقط می تو

کس ديگری به رشته تحرير درآورده است. از نظر مضمونی مباحث اين قسمتھا ھيچ تفاوت مشھودی با اظھارات خود 

نوشته  –و به خصوص چاپی  –گروسمن ندارند و کامال در امتداد آن ھستند. تالش ما برای دستيابی به نسخه ھای ديگر 

  ئی نرسيد. به جا

روسيه  از نظر مضمونی نيز مالحظه ای را بايد در ميان گذاشت. گروسمن در بررسی روندھای سياسی و اقتصادی 

و سالھای آغازين دھه سی قرن بيستم، از موضعی غير انتقادی وارد بحث می شود.  ٢٠شوروی در سالھای پايانی دھه 

ساله می  ۵اظھار نظر درباره اقتصاد کشاورزی و برنامه ريزی قسمتھائی که گروسمن به   اين برخورد به ويژه در

پردازد، روشن تر ديده می شود. اين رويکرد غير انتقادی نسبت به روندھای مربوط به توسعه کشاورزی و صنعت در 

روسيه شوروی آن دوره، حتی اگر با توجه به ضعف اقتصاد روسيه و سطح پايين توسعه سرمايه داری در آن کشور 

روندھا می توانند بازتاب بخشی از تالش  ابل توجيه باشد؛ اين امکان را مورد توجه قرار نمی دھد که برخی از اين ق

  سرمايه اجتماعی و مناسبات سرمايه در روسيه برای نجات خود بوده باشند. 

گذاشت. بررسی اين موضوع  تالشی که تأثيرات خود را بر ساختار دولت برآمده از انقالب کارگران و دھقانان نيز بر جا

و نحوه شکل گيری انقالب سوسياليستی در روسيه و چگونگی شکست آن امری است که ھمچنان نياز به بررسی ھای 

  عميق تری دارد. تا پيش از جنگ جھانی دوم اتحاد شوروی از محبوبيت بسياری 

ران مارکسيست به نقد اتحاد شوروی تنھا معدودی از صاحب نظ حتی در ميان غير کمونيست ھا برخوردار بود و 

پرداخته بودند. ھر چند که گروسمن در اين مقاله به ھمين اندک نيز بھايی نداده اما با توجه به جاذبه انقالب اکتبر از يک 

سو و حمله ی و سيعی که از سوی بلوک سرمايه، انقالب اکتبر و نتايج آن را آماج قرار داده بود اين موضع گروسمن 

  ھم است.قابل ف

  وحيد صمدی 

  ١٣٩٣مرداد 
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  معرفی نويسنده

در شھر کراکاو در  ١٨٨١آوريل سال  ١۴ھنريک گروسمن در روز 

مجارستان تعلق داشت -لھستان کنونی که آن زمان به امپراطوری اتريش

در خانواده ای يھودی و متمول به دنيا آمد. وی تحصيالت خود را در 

دکترای خود را در رشته  ١٩٠٨سال ھمان شھر به اتمام رساند و در 

  حقوق دريافت نمود.

به جنبش سوسياليستی پيوست و عضو حزب  ١٨٩٨وی در سال 

سوسيال دمکرات گاليسيا شد که شاخه ای از حزب سوسيال دمکرات اتريش را تشکيل می داد. اين حزب به طور صوری 

شاخه حزب سوسيال  ١٨٩٩وان داشت. ھنگامی که در سال حزبی مارکسيستی بود اما ناسيوناليسم لھستانی در آن نفوذ فرا

دمکرات اوکراين در گاليسيا تشکيل شد، حزب سوسيال دمکرات گاليسيا تبديل به حزب سوسيال دمکرات لھستان گرديد. 

گروسمن به ھمراھی کارل رادک در درون اين حزب به دفاع از جريان مارکسيستی برخاست. وی در جنبش دانشجوئی 

رگيرنده سوسيال دمکراتھای احزاب مختلف بود با جريانات مختلف سوسيال دمکراسی آشنا و به فعاليت مشترک که در ب

پرداخت. در ميان اين جريانات اعضاء حزب سوسيال دمکرات لھستان و ليتوانی نيز بودند که تحت رھبری رزا 

  لوگزامبورگ قرار داشتند. 

وی در تشکيل حزب  ١٩٠۵که گويش يھوديان شرق اروپا بود. در سال در ھمين دوران وی زبان يديش را فرا گرفت 

يھودی سوسيال دمکرات گاليسيا مشارکت نمود که در مجادالت درون يھوديان سوسياليست به جريان معروف به بونديست 

گاليسيا نزديک شده و به مخالفت با جريان رو به تکوين صھيونيسم کارگری می پرداخت. حزب يھودی سوسيال دمکرات 

 فعاليت خود را در ھمگامی با حزب سوسيال دمکرات اتريش تبيين می نمود. 

-ساله آموزشی فرادانشگاھی را نزد اويگن بوھم ٧به وين رفت تا در دانشگاه اين شھر دوره  ١٩٠٨گروسمن در سال 

ارتقاء يافت. پس از باورک و کارل گرونه برگ طی کند. با آغاز جنگ وی به خدمت احضار شد و به درجه ستوانی 

  در کميته علمی وزارت جنگ اتريش مشغول به کار شد.  ١٩١٧

در اداره آمار شورای  ١٩١٩با تشکيل لھستان به عنوان يک دولت مستقل وی شھروندی اين کشور را برگزيد و در سال 

بود. ھمزمان  ١٩٢١سال وزيران لھستان به کار پرداخت و از مسئولين اصلی برگزاری نخستين سرشماری اين کشور در 

به عضويت حزب کمونيست لھستان درآمده و ادامه فعاليت سياسی خويش را نيز از سر گرفته بود.  ١٩٢٠وی از سال 

به  ١٩٢۴برگزيده شد. در سال  Uniwersytet Ludowyبه عنوان رئيس دانشگاه کمونيستی خلق  ١٩٢١وی از سال 

و متعاقب کودتای ارتجاعی پيلسودسکی در سال  ١٩٢۵آزادی اش در سال دليل فعاليتھای سياسی اش دستگير و پس از 

  لھستان را ترک نمود و به فرانکفورت در آلمان رفت. ١٩٢۶

اقامت در فرانکفورت نقطه آغاز ھمکاری گسترده وی با "بنياد تحقيقات اجتماعی" بود که کارل گرونه برگ رياست آن 

که بعدھا و پس از جنگ دوم جھانی به تأسيس مکتب فرانکفورت انجاميد. را بر عھده داشت. اين ھمان بنيادی بود 

گروسمن ھمراه با فريدريش پولوک به عنوان نايب رؤسای اين بنياد به فعاليت پرداختند. بنياد تحقيقات اجتماعی در آن 
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نوان روشنفکرانی بود که خود را به ع –و ساير کشورھا  –دوره محل تجمع طيف گسترده ای از روشنفکران آلمانی 

مارکسيست و کمونيست تعريف می کردند اما ھر يک به دليلی از فعاليت منظم در احزاب کمونيستی خودداری می 

نمودند. گروسمن در انتشار مجموعه با ارزش "آرشيو برای تاريخ سوسياليسم و جنبش کارگری" اين بنياد ھم در سالھای 

  مؤثری ايفا نمود.اقامت در فرانکفورت و ھم پس از آن نقش 

و دو روز قبل از توطئه به آتش کشيدن مجلس ملی آلمان، رايشتاگ، توسط  ١٩٣٣پس از به قدرت رسيدن ھيتلر در سال 

از پاريس به لندن رفت تا پس از آن در  ١٩٣۶نازی ھا، گروسمن آلمان را ترک و به پاريس عزيمت نمود. در سال 

ند. در آمريکا وی ھمکاری خويش را با بنياد تحقيقات اجتماعی تا سالھای به آمريکا مھاجرت ک ٣٨يا  ١٩٣٧سالھای 

پايانی جنگ ادامه داد. در سالھای پايانی جنگ دوم جھانی و ھمراه با رشد گرايش فلسفی در اين بنياد که اکنون تحت 

روسمن از بنياد خارج نفوذ ھورکھايمر و آدورنو قرار داشت و ھمزمان به دليل اختالفات در جھتگيری ھای سياسی، گ

شد. در حالی که گروسمن ھمچنان به مبانی مارکسيستی اش وفادار و به انقالب اجتماعی متعھد مانده بود، فعاليت وی 

  ھر چه بيشتر در درون بنياد با مخالفت سايرين روبرو می شد. 

ر معرض تھديد می ديد و تصميم ھمراه با رشد مک کارتيسم ضد کمونيستی در آمريکا، گروسمن يک بار ديگر خود را د

آمريکا را به قصد آلمان شرقی ترک نمود که منطقه تحت اشغال اتحاد جماھير  ١٩۴٩به ترک آمريکا گرفت. وی در سال 

شوروی بود. در آلمان شرقی گروسمن به عنوان پروفسور اقتصاد سياسی در دانشگاه اليپزيگ پذيرفته و آغاز به کار 

  ه عضويت حزب متحد سوسياليست آلمان شرقی درآمد. کرد. در ھمان سال وی ب

دوران فعاليت وی پس از بازگشت به آلمان شرقی چندان به درازا نکشيد و وی نتوانست نتايج مؤثری در اين دوره بر 

جا بگذارد و پروژه خود در دانشگاه اليپزيگ تحت عنوان "چشم اندازھای آينده صنعتی شدن کشورھای کشاورزی محور 

  ا" را به اتمام برساند. اروپ

  پس از بيماری ای طوالنی درگذشت.  ١٩۵٠گروسمن در سال 

به نگارش درآمد، يکی از  ١٩٢٩کتاب اصلی گروسمن "قانون انباشت و فروپاشی نظام سرمايه داری" که در سال 

  .  اصلی ترين و تأثيرگذارترين آثار مارکسيستی در نقد اقتصاد سياسی به حساب می آيد
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  سال مبارزه بر سر مارکسيسم نجاهپ

 ١٩٣٢-١٨٨٣*   

  )اولبخش (

  

  ١٩٣٢ –ھنريک گروسمن 

  مارکسيست ھای دوره اول -ولا

 -حتی در درون کمپ سوسياليستی –] شرايط برای درک انديشه ھای مارکس ١٩قرن پيش [قرن  ٧٠تا پايان دھه ی 

" ابتدا فقط به عنوان جزيی از چند سرمايهود که کتاب "چندان مناسب نبود. يکی از مشکالت ويژه ناشی از اين واقعيت ب

جلد منتشر شد. تقريبا سه دھه به طول انجاميد تا جلدھای ديگر کاپيتال که اين سيستم فکری را کامل می کرد (توسط 

ل سا ۵٠و  ). ١٨٩۵و جلد سوم در  ١٨٨۵انگلس که ميراث [مارکس] را دريافت داشته بود) منتشر شوند (جلد دوم در 

). اين بخش ١٩١٠" را انتشار دھد(تئوری ھايی درباره ارزش اضافهديگر نيز گذشت تا کارل کائوتسکی آخرين جلد "

ھا که توسط مارکس به عنوان چھارمين قسمت "کاپيتال" در نظر گرفته شده بودند، تاريخ با ارزش اقتصاد سياسی از 

  ھيچ معادلی برايش نمی توان يافت. به بعد است که در تاريخ نگاری بورژوايی ١٧پايان قرن 

در طی اولين دھه "بعد از ايجاد رايش"[امپراطوری آلمان]، از مارکسيسم ھنوز کمتر سخنی در ميان بود (در کشورھای 

ديگر حتی از اين ھم کمتر). تنھا ارتباطی بسيار ضعيف بين جنبش کارگری و آموزه ھای سوسياليسم علمی وجود داشت. 

سال ھا پس از مرگ السال، ھنوز ھم جنبش کارگری آلمان تحت تاثير آموزه ھا و فعاليت ھای وی بود. [تا آن جا که] 

، از "[پير جوزف] پرودون"، "[کارل] ١٨۴٨اين جنبش ايده ھا و حساسيت ھايش را از خاطره  عالوه بر اين، 
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تشان را با مراجعه به اخالق و کسب می کرد و بسياری از سوسياليست ھا مطالبا ١ روبرتوس" و "اويگن دورينگ"

  انسانيت توجيه می کردند يا آن را براساس افکار "انجمن جھانی کارگران"[انترناسيونال اول] بنا می نھادند.

) ھردو شاخه ی جنبش کارگری آلمان (به اصطالح السالی ھا و آيزناخی ھای مارکسيست) ١٨٧۵وقتی در کنگره گوتا(

ای السال در يادداشتھای حاشيه ای اش به برنامۀ حزب کارگر آلمان بدل شدند. (به انتقاد متحد شدند، نظرات و خواسته ھ

درحقيقت کارگران صنايع بزرگ در ھيچکدام از دو گروه متحد نشده  ٢مراجعه کنيد). برنامه گوتامارکس در نقدش از 

و غيره تشکيل می شد، که ھنوز با  بودند، بلکه قسمت اعظم جنبش از کارگران کفاش، دوزنده، کارگران چاپ، تنباکو

خرده بورژوازی در پيوندی نزديک قرار داشتند. جزوات و دستورالعمل ھای السال، عقايد مبھمش درباره دولت، 

ناروشنی کاملش درباره اھداف حزب، خيلی بيشتر با جنبش کارگری نابالغ آن زمان سازگار بودند تا ساختمان نظری 

حنی سران جنبش کارگری خود تا مدت ھا قادر به درک جنبه ھای اصلی آموزه ھای  عالی و کامل تئوری مارکس.

کسی که خود در حين اقامتش در لندن در ارتباط نزديک -مارکس نبودند. شاخص اين مورد تقاضای "ويلھلم ليبکنشت" 

ای حزبی توضيح دھد که مبنی بر اين که در مقاله ای برای رفق از انگلس بود  ١٨۶٨، در -با مارکس نيز قرار داشت

. از نامه نگاری بين مارکس و انگلس می توان پی برد که چقدر اين مسئله  ٣تفاوت بين مارکس و السال دقيقا در چيست

  " بی تفاوتی بودند.کاپيتالاز نظر مارکس آزار دھنده می نمود که محافل حزبی آلمان به طور باور نکردنی نسبت به "

ی مداوم با ديگر عقايد رايج در درون جنبش کارگری (مبارزه با پرودونيسم و باکونيسم در  فقط تدريجا و در مبارزه

بود که ايده ھای مارکس به درون جنبش کارگری نفوذ )  ٤ و غيره ١٨٧٨  انترناسيونال اول، مجادله انگلس با دورينگ

 die – دی نويِه تسايتمی حزب ") به عنوان سردبير ارگان عل١٨۵۴کارل کائوتسکی (متولد  ١٨٨٣کرد. از سال 

 Neue Zeit) ١٨٧٩-١٨٩٠) برای اشاعه ی افکار مارکس اقدام نمود. با اين وجود، دوران اعمال قانون فوق العاده (

   ٥[عليه سوسياليست ھا] برای تعميق تئوريک مارکسيسم نامناسب بود.

مت از جلد اول است که پروسه بدون واسطه محبوبيت بزرگی را که شاھکار مارکس به دست آورد ابتدا مرھون آن قس

توليد در درون کارگاه را تشريح می کند و بدين ترتيب، موقعيت طبقه کارگر، استثمارش توسط سرمايه و مبارزه ی 

قابل فھم می نمايد. از اين رو بود که اين جلد کاپيتال  -که در جلوی چشم ھمه در جريان است –طبقاتی ھر روزه اش را 

ای آينده به انجيل طبقه کارگر تبديل شد. اما سرنوشت آن قسمت ھايی از اين اثر که گرايشات تاريخی انباشت طی دھه ھ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

لمانی و اقتصاددان آ ١٨٧۵ – ١٨٠۵نظريه پرداز اوليه آنارشيسم در فرانسه بود. کارل روبرتوس   ١٨۶۵ – ١٨٠٩پير جوزف پرودن  ١

سوسياليسم دولتی بود. اويگن دورينگ  سوسياليسم رقابتی تعاونی ھای  ١٩٢١ – ١٨٣٣تئوريسين  فيلسوف و اقتصاددان آلمانی بود که از 

 توليدی حمايت می کرد. مارکس نقد ھای اقتصادی بر ھر سه اين ھا نوشت.

ناشران بين  -٢۴ه آثار مارکس و فريدريش انگلس. جلد مجموع -نقد برنامه گوتا. کارل مارکس و فريدريش انگلس -کارل مارکس ٢

 .١٠٠ -٧۵ص  ١٩٩۵ -١٩٧۵المللی، نيويورک 

، ويلھلم ليبکنشت: نامه نگاری با کارل مارکس و فريدريش انگلس، ماتون، ١٨۶٨ژانويه  ٢٠ويلھلم ليبکنشت، نامه به فريدريش انگلس،  ٣

 ٨٨، ص ١٩۶٣ھاگو، 

، آنارشيست روسی که عليه رھبری انترناسيونال اول توطئه ای را سازمان داد. فريدريش انگلس ١٨٧۶ -١٨١۴خود ميخائيل باکونين،   ٤

   آنتی دورينگ، انقالب آقای دورينگ در علم

قانون ضد سوسياليستی يا قانون فوق العاده بر عليه خطر عمومی سوسيال دموکراسی، برعليه سازمان ھای سوسياليست دموکرات و  ٥

  ١٨٩٠تا  ١٨٧٨کارگری در آلمان بين سال ھای اتحاديه ھای 
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سرمايه و گرايش به فروپاشی سرمايه داری را به عنوان پيامد منتج شده از انباشت توضيح می دھد؛ کامال متفاوت بود. 

د که اين قسمِت اثرش بايد ابتدا غير قابل فھم باقی می ماند. در اين جا مارکس از افکار دورانش چنان پيشی گرفته بو

سرمايه داری ھنوز به آن سطح از بلوغ نرسيده بود که به طور بی واسطه، فروپاشی اش و تحقق سوسياليسم را در پيش 

) انجام داد، ۶١٨٨( سرمايهداشته باشد. به ھمين دليل قابل درک است که چرا کائوتسکی در گفتگويی که درباره جلد دوم 

ابراز داشت که به نظر وی اين جلد کمتر از جلد اول برای طبقه کارگر جالب است. برای آن ھا فقط توليد ارزش اضافی 

[به نظر کائوتسکی] مسائل ديگر مربوط به اين که اين ارزش اضافه چگونه متحقق می شود    ٦ در کارگاه اھميت دارد.

آموزه ھای اقتصادی کارل ست تا کارگران. کائوتسکی ھمچنين در کتاب معروفش "بيشتر مورد عالقه سرمايه داران ا

محدود می کند و تنھا در چاپ ھای  کاپيتال) خود را به ارائه محتويات جلد اول ١٨٨٧ -١٩٣٠"(اشتوتگارت مارکس

   ٧بعدی آن باالخره خالصه ای بسيار بی مايه از تئوری ھای جلد دوم و سوم ارائه شد.

می گذشت تا در نتيجه انباشت سرمايه، کاپيتاليسم به سطح رشد کنونی اش می رسيد؛  کاپيتالايد از زمان انتشار دو نسل ب

تا از درونش تضادھايی متولد شوند که تحقق سوسياليسم را از محدوده ی مطالبه ای برنامه ای مربوط به آينده ای دور 

ا ھمين شرايط تاريخی تغييريافته بود که امکان فھم ايده ھای مارکس به حوزه ی واقعيت سياسی روز منتقل کنند. متناسب ب

  نيز افزايش يافت.

به سرعت خود را  ) وضعيت طور ديگری بود؛ در آن ھنگام سوسياليسم سياسی ١٨٩٠پس از پايان قانون فوق العاده (

فراتر از طبقه کارگر بخش از يک گروه تحت تعقيب کوچک به بزرگترين حزب سياسی آلمان تبديل کرد و جاذبۀ آن 

گسترده ای از روشنفکران و خرده بورژوازی را نيز در بر گرفت. از نظر ظاھری قدرت مارکسيسم در اين دوره 

) بيان پيرزومندانه خود را کسب نمود. اما درست در ھمين زمان، ھنگامی ١٨٩١( برنامه ارفورتافزايش می يافت و در 

) سيستم تئوريک مارکس صورت نھايی خود را در برابر انظار بدست می آورد، ١٨٩۵که با انتشار جلد سوم کاپيتال (

با رونق سريع سرمايه داری جھانی و با تقويت يک اشرافيت کارگری اپورتونيست، چرخشی در درون طبقه کارگر 

درون طبقه کارگر  بوقوع پيوست. چرخشی که برای تکامل تئوريک مارکسيسم بسيار با اھميت بود. تمايزات اجتماعی در

بايد دير يا زود نه فقط در سياست، بلکه ھمچنين در مفاھيم تئوريک درباره اھداف و وظايف جنبش کارگری تجلی می 

  کرد.

  پيشروی رفرميسم -دوم

پيروزی اپورتونيسم در انگستان، سپس در فرانسه و آلمان و ھمين طور در تعدادی از کشورھای  –الف) رويزيونيسم 

وپايی، در ارتباط ضروری با تحول ساختاری سرمايه داری جھانی قرار داشت. [مناسباتی] که در آخرين کوچکتر ار

] توسعه ای فوق العاده قوی نشان داد و چھره امپرياليستی اش را ھرچه بيشتر آشکار نمود. ١٩دھه ی قرن پيش [قرن 

توسعه طلبی استعماری و گسترش عارضه ھای  صفات اقتصادی بنيادين اين تحول، جايگزينی رقابت آزاد با انحصار،

نظامی مرتبط با آن بود. بورژوازی و اليگارشِی مالِی قدرت ھاِی بزرگِ سرمايه داری از طريق صدور سرمايه، سلطه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  ١۶۴ص  ١٨٨۶  ،۴کارل کائوتسکی، فقر فلسفه و کاپيتال، دی نويه تسايت،  ٦

  ١٩٢۵اقتصادی کارل مارکس، بلک، لندن، تئوری ؛ ١٨٨٧کارل کائوتسکی، تئوری ھای اقتصادی کارل مارکس، ديتز، اشتوتگارت  ٧

19



 پنجاه سال مبارزه بر سر مارکسيسم  ١٨٨٣ -١٩٣٢ 

 

  

آمريکای جنوبی و مرکزی، آسيا  -بھره کشی عظيم از مناطقی که مواد خام و حوزه ھای سرمايه گذاری   انحصاری، و 

ا تامين می کنند، فوق سودھای ميلياردی کسب می نمايند. فوق سوِد مذکور اين امکان را به آن ھا می دھد که ر -و آفريقا

اليه ی بااليی طبقه کارگر و خرده بورژوازی متصل به احزاب سوسياليستی را با دستمزد باال و امتيازات ديگر با خود 

و به لحاظ سياسی به خود جذب نمايند و به اشتراکی در منافع با ھمراه کنند؛ آن ھا را به بھره کشی استعماری عالقمند 

اين اليه ھای بااليی طبقه کارگر، کانال نفوذ بورژوازی   آنان عليه توده ھای عظيم و عليه کشورھای ديگر دست يابند.

ژوايی بر اساس در پرولتاريا بود. پيدايش اشرافيت کارگری که به لحاظ سياسی خود را در تشکيل احزاب کارگری بور

  نمونه حزب کارگر انگلستان منعکس می کند، خصلت نمای ھمه کشورھای امپرياليستی است.

اين اليه ھای طبقه کارگر که اصول انقالبی تئوری مارکس را ناخوشايند می يافتند و آن ھا را به عنوان مانعی دست و 

تلقی می نمودند؛ به زودی عليه آموزه ھای مارکس تالش ھای عملی اش برای ھمکاری با بورژوازی   پاگير در برابر 

به تھاجم روی آوردند. با اين استدالل که اين آموزه ھا در تضاد با گرايشات واقعی سرمايه داری است. مخالفت اصليشان 

ظر با مارکسيسم در اين بود که مارکسيسم امکان بھبود دائمی در شرايط طبقه کارگر را در نظم اقتصادی موجود (صرفن

با توسعه   از بھبودھای کوتاه مدت) انکار و رويکرد متضادی مبنی بر اين را نمايندگی می کرد که نيروی ذاتی کاپيتاليسم

کاملش به صورت ضروری به وخامت موقعيت کارگران منجر خواھد شد. در مقابل، نمايندگان رفرميسم خاطرنشان می 

ھبود دائم در شرايط طبقه کارگر چه از راه وضع قوانين دولتی (بيمه کردند، که در طی ھمين نظم اقتصادی موجود يک ب

ھای درمانی، حوادث و بازنشستگی) و چه از راه خودياری (از طريق ايجاد اتحاديه ھا و تعاونی ھای مصرف) ممکن 

ی از کارگران را است و تاکنون نيز مؤثر واقع شده است. و بدين ترتيب بھبود نسبتا اندک و محدود به اليه نازک باالئ

بزرگنمايی کرده و بدان عموميت می بخشيدند و بر ھمين اساس ھم، خصلت ھايش را به غلط تعبير می نمودند؛ آنچنان 

که آن را نه به عنوان يک بھبود موقتی، بلکه به عنوان شروع يک دگرگونی پيشرونده و دائم در سطح و عمق تلقی می 

  کردند.

 رو به رشد مؤثرترين اھرم برای اجرای طرز فکر ضد راديکال بود. رفرميسم برای بدون ترديد جنبش اتحاديه ایِ 

ھمچون لباسی بود که بر قامتشان دوخته باشند. برای آن ھا  -نماينده گان شاخص اشرافيت کارگری -رھبری اتحاديه ھا

ه در خطر عقب گرد و از دست که مبارزه ای محدود و کامال تدريجی حول بھبود موقعيت طبقه کارگر، مبارزه ای ھميش

دادن آن چه که کسب شده را در پيش گرفته بودند، راديکاليسم در کليتش به معنای به خطر افتادن موقعيت مسلطشان و 

تھديد سازمان و خزانه اتحاديه شان بود. آن ھا از ھمين رو تالش کرده بودند ھرگونه تشديد متدھای مبارزاتی را در 

شرايط "قانون [ضد] سوسياليستی" جايی برای چنين تالش ھايی نبود. به خاطر آن که در آن زمان نطفه خفه کنند. تحت 

اتحاديه ھا نيز خيلی کمتر از سوسيال دموکراسِی سياسی تحت فشار نبودند. [اما] با تقويت جنبش اتحاديه ای بعد از لغو 

مومی اتحاديه ھای آزاد که با يک تمرکز شديد قانون وضعيت فوق العاده، به خصوص از زمان بنيانگذاری کميسيون ع

در جنبش مرتبط شد، مناسبات متقابل اتحاديه ھا با احزاب سياسی تغيير کرد. وابستگی اوليه اتحاديه ھا به جنبش سياسی 

) و ھم در کنفرانس حزب در مانھايم ١٩٠۵به سرعت دگرگون شد. ھم در کنگره اتحاديه ھا ی کارگری کلن ( ماه مه 

علی رغم  -حتی در مسائل تعيين کننده –) اتحاديه ھا و رھبرانشان فھميدند که چه گونه مطالباتشان را ١٩٠۵امبر (سپت

ميل مراجع حزبی پيش ببرند. اکنون تاثيرشان بر مفاھيم تئوريک جنبش کارگران سوسياليست به طور رو به 

از  از تئوری مارکس   -اساسی ای–ای اجزاء مشخص به تدريج توسط دست اندکاران اتحاديه  مشاھده می شد.  افزايشی 
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مفھوم تھی شدند. مفھوم مبارزه طبقاتی در زير دست رھبران اتحاديه ای يک دگرگونی تدريجی را طی کرد که از 

محتوای اوليه اش چيز زيادی باقی نگذاشت. تحت تاثير ھمين رويکرد، مشی رھبران اتحاديه ھا نسبت به دولت تغيير 

ا بر فوايدی که نھادھای دولتِی بيمه ھای اجتماعی برای طبقه کارگر داشتند؛ تاکيد می کردند، سيستمی که به کرد. آن ھ

گسترش بيشترش اميد داشتند. به اين ترتيب اين محافل خود را ناچار می ديدند که در ديدگاھھای برگرفته از مارکس 

[قرن نوزده] و در ابتدای قرن جديد بحث ھای زيادی [توسط  ٩٠تجديد به عمل آورند (رويزيونيسم). با اين که در دھه 

رھبران جنبش اتحاديه ای] درگرفت که برای اتحاديه ھايی که به سوسياليسم متمايل ھستند يک تئوری ويژه اتحاديه بنا 

ی" و تدريجی، "قطره چکان Sozialisierungشود، تئوری ای که رفرميسم را به عنوان نوعی ايده "اجتماعی کردن" 

پيشرونده در درون نظم موجود تدوين کند، اما چنين تئوری اتحاديه ای ھيچگاه بوجود نيامد. به تناسب [اين گرايشات] 

اتحاديه ھا ھر چه دوستانه تر از تالشھای رو به گسترش در حزب سياسی که معطوف به تمايالت آنان بود؛ استقبال می 

  کردند.

) جدا ناشدنی است. زيرا اولين بار وی تجديد نظر در تئوری ھای ١٨۵٠ن (متولد رويزيونيسم از نام ادوارد برنشتاي

مارکس را با اين استدالل به طور سيستماتيک طلب نمود که اين آموزه ھا با توسعه ی واقعی سرمايه داری تطابق ندارند. 

در الدورادو در مونيخ(مونيخ ھرچند که [پيش از او] جورج فون فولمار که قبال راديکال بود در سخنرانی معروفش 

) افکار مشابھی را مطرح کرده و از يک تاکتيک رفرميستی حمايت ١٨٩٢و در جزوه سوسياليسم دولتی ( ) ١٨٩١

. ادوارد برنشتاين که در زمان حيات انگلس يکی از شاگردان وفادار به آموزه به شمار می رفت تازه بعد از ٨ نموده بود

" منتشر شد؛ قدم دی نويه تسايت" که در روزنامه ی "مسائل سوسياليسماالتش به عنوان "، با مق٩٧/١٨٩۶مرگ استاد 

 -اشتوتگارت -پيش شرط ھای سوسياليسم و وظايف سوسيال دموکراسیبه پيش گذاشت. (در شکل کتاب با عنوان: 

نکاتی برای   .٩٠١١برلين  چگونه سوسياليسم علمی ممکن است؟منتشر شد). نوشتجات ديگر او عبارتند از:  ١٨٩٩

   ٩ تئوری و تاريخ سوسياليسم -١٩٠٩ -تجديد نظر در برنامه ارفورت

برنشتاين ھيچگاه آشکارا کليت آموزه ھای مارکس را اشتباه نناميد. اين امر برای رويزيونيسم مسئله ای مھم بود که نه 

د. اھميت تاريخی رويزيونيسم عمدتا در قادر بود که يک ساختمان تئوريکی برای جايگزينی مارکسيسم بساز  مايل و نه

تاثيرگذاری بر اتحاديه ھای کارگری و پراتيک سياسی بود. فقط ھنگامی به تئوری بھا می داد که ھمين تئوری مانعی 

برای عمل رفرميستی ايجاد کرده باشد. اين تئوری بايد از طريق نقد رفرميستی برچيده می شد؛ با عمل تطابق پيدا می 

انگی بين تئوری انقالبی متداول و عمل رفرميستی از ميان می رفت. برنشتاين به منظور انتقاد از ساختار کرد و دو گ

را به شديدترين  -اصول موضوعه تئوری –عناصر معتبر ثابت   دکترين مارکس اين روش ساده را در پيش گرفت که

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

ط دھه تا اوا ١٨۵٠ -١٩٢٢جرج فون فولمار،  ٨ ته پارلمان آلمان بود و از يک برنامه رفرم و  ١٩قرن  ٨٠س و برجس انقالبی بود. عض

ال  خنرانی در س ی  ١٨٩١اتحاد با حزب بورژوايی حمايت کرد. دو س يال دموکراس وس الدورادوی مونيخ به نام ھای درباره وظايف آتی س

خنرانی در نورنبرگ در  توران ١٨٩٢آلمان و يک س النھائی برای [الدورادو نام رس تورانھای آلمان از س ياری از رس ی بود در مونيخ. بس

  توضيح مترجم –ری جشنھا و مراسم مشابه برخوردارند که توسط احزاب سياسی برای تجمعات نيز مورد استفاده قرار می گيرند ابرگز

سوسياليسم علمی چگونه ممکن است؟ يک ]؛ ١٨٩٩[ ١٩٩٣ادوارد برنشتاين، پيش شرط ھای سوسياليسم، انتشارات دانشگاه کمبريج،  ٩

تی، برلين،  ياليس وس ر کتابچه ماھيانه س خنرانی،نش تردام در برابر ١٩٠١س خنرانی در آمس ی: س يال دموکراس وس ، تجديدنظرطلبی در س

رساله کامل، ؛ درباره تاريخ و تئوری سوسياليسم: ١٩٠٩دانشگاھيان: به ضميمه اصول برنامه سوسيال دموکراسی، آمستردام،  کارگران و

Edelheim ،١٩٠١، برلين  
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ج شده از علوم عملی ھستند، آن ھا را به عنوان گزاره ھايی منت  وجھی از ديگر عناصر جدا کند و با اين استدالل که

باز   عناصر متغير معرفی کند. تحت پوشش اين تجزيه ی تئوريک، گزاره ھای بنيادين آموزه ھای مارکس نيز با توسل به

تفسير آن ھا به عنوان گزاره ھای غير بنيادی؛ شامل اين باز تعريف شدند. رويزيونيسم ھيچگاه ھدف خود را شکست 

سيسم اعالم نکرد، بلکه مسئله اش دفع بقايای مشخص "اتوپيسم"ی بود که گويا مارکسيسم ھنوز با خود حمل می مارک

  کرد.

برنشتاين در عمل پاکسازی اش تالش داشت تا سوسياليسم را از آموزه ھای ارزش و ارزش اضافی مارکس برھاند. [بنا 

[ی واقعی]" اين که تئوری ارزش مارکس درست است يا  بر نظر وی] "ارزش يک برساخته ذھنی است و نه يک پديده

خير برای اثبات کار اضافی زائد است. زيرا کار اضافی يک واقعيت تجربی است که به تنھايی برای مدلل نمودن 

افی سوسياليسم کافی است. برنشتاين ھيچگاه چنين استداللی، چنين تئوری اثباتی از کاپيتاليسم را که بر پايه واقعی کار اض

  بنا شده و معطوف به سوسياليسم باشد؛ ارائه نکرد. او در نفی ھا باقی ماند.

تمرکز و تراکم فزاينده سرمايه؛ تمرکز رو به تزايد کارگاه ھا؛ افزايش  در ارتباط با پيش بينی ھای مارکس در زمينه 

عان می کند، اما ادعا می کند که کل نرخ ارزش اضافی (استثمار) و کاھش نرخ سود، اگرچه برنشتاين به اين واقعيات اذ

تصوير سوسياليسم توسط مارکس به طور يک جانبه مورد مالحظه قرار گرفته، و وی به گرايشات متقابل کم بھا داده 

است. [برنشتاين ادعا می کند که] تجزيه ی رو به گسترش سرمايه ھای ھم اکنون متمرکز، گرايش به تمرکز سرمايه را 

ر موجود، افزايش تعداد سھام داران و رشد ميانگين سھام آن ھا را نشان می دھد. به طور غير قابل خنثی می کند. آما

انکاری، ھم تعداد مطلق و ھم تعداد نسبِی مالکين در حال افزايش است. و آمار اشتغال به نوبه خود رشدی را در طبقه 

اخه ھای صنعتی؛ شرکت ھای کوچک و متوسطی متوسط بيان ميکند. باالخره آمار شرکت ھا در مجموعه کاملی از ش

را که در کنار بنگاه ھای بزرگ قادر به حفظ خود ھستند نشان می دھد. اين امر نه فقط در صنعت بلکه در تجارت ھم 

صدق می کند. و در کشاورزی تا آن جا که به مؤسسات بزرگ مربوط است، يا يک سکون [توقف در رشد چنين شرکت 

است و يا کاھشی آشکار در اندازه ی شرکت ھای کشاورزی ديده می شود. بعد از برنشتاين، ادوارد  ھايی] قابل مشاھده

) تالش نمود تا نشان دھد که در کشاورزی توسعه ای معکوس برخالف ١٩٠٣، برلين سوسياليسم و کشاورزیداويد (

ک نه تنھا قادر به حفظ خود ھستند پيش بينی مارکس صورت گرفته که در آن اين تز تاييد می شود که شرکت ھای کوچ

   ١٠ بلکه شکل مسلط توليد می باشند."

برنشتاين تئوری فروپاشی و بحران مارکس را به عنوان مفھومی پيشينی بر اساس طرح تکامل ھگلی ارزيابی می کند. 

بود فروپاشی به داليل اگر قرار  –[بنابر نظر او] تکامل واقعی در نقاط گوناگون مسير ديگری را طی کرده از آن چه که 

بايد طی می کرد. اگر چه برنشتاين احتمال بحران ھای محلی يا جزيی را می  -محض اقتصادی غير قابل اجتناب باشد

پذيرد، اما [بنا بر ادعای وی] بسط ابعاد عظيم بازار جھانی، کوتاه شدن زمان الزم برای انتقال کاالھا و اطالعات در 

ستم اعتباری مدرن و ظھور کارتل ھا، امکان جبران اختالالت منطقه ای را فراھم می کند. به تلفيق با انعطاف پذيری سي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

10 Eduard David, 1863�1930 ,Socialismus und Landwirtschaft .Berlin, Verlag der Socialistischen 

Monatshefte, 1903 
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ھمين دليل وقوع يک بحران عمومی را بايد غير محتمل دانست. برنشتاين فروپاشی را از اين نقطه نظر که از ضرورت 

ال را مطرح می کند که آيا با سطح تکامل درونی سرمايه داری ناشی می شود مورد بحث قرار نمی دھد بلکه اين سؤ

فعلی توسعه اقتصادی و ميزان بلوغ طبقه کارگر يک فاجعه ناگھانی می تواند به نفع سوسيال دموکراسی باشد. برنشتاين 

به اين سؤال پاسخ منفی می دھد. زيرا در پيشروی مداوم، تضمين بزرگ تری برای تداوم موفقيت وجود دارد تا اين 

ای رخ دھد. برنشتاين در تئوری فروپاشی[مارکس] جوھر اتوپيسم مارکسيسم را مشاھده می کند، زيرا امکان که فاجعه 

برنشتاين با "جبر آھنين تاريخ" و درک   ١١مارکسيسم پيروزی سوسياليسم را تابع ضرورت ذاتی اقتصادی اش می کند.

و بر اھميت فزاينده فاکتورھای اخالقی و  ١٢ماترياليستی از تاريخ به عنوان تئوری ضرورت تاريخی مبارزه می کند

ايدئولوژيک تاکيد می کند. [او] در مقابِل مارکس به کانت متوسل می شود. پيروزی سوسياليسم منوط به ضرورت 

  .ه بلوغ اخالقی طبقه کارگر و به بصيرت او به اين که سوسياليسم مطلوب است؛ بستگی دارداقتصادی نيست، بلکه ب

برای من ھيچ است؛   -ھرچه که می خواھد باشد–برنشتاين سرانجام ھدف نھايی سوسياليسم را کنار می گذارد (ھدف 

ايد در عوض، بر "اھداف ھدف نھايی تابع است. بيشترين توجه و انرژی طبقه کارگر ب ١٣جنبش ھمه چيز است).

بالواسطه" و بر "کار جزئی روزمره" متمرکز باشد که از دل آن پيشرفتی در تکامل فرھنگی حاصل خواھد شد و درک 

حقوقی و اخالقی باالتری شکل خواھد گرفت. اين که اين چنين فرموله سازی از وظايف جنبش کارگری ديگر ربطی به 

سم بورژوايی منطبق است، کامال آشکار است. اين نگرش عمومی که ھميشه در تمام سوسياليسم ندارد و با درک ليبرالي

اھداف جزيی، اشاره ای به اھداف قابل دسترس بعدی وجود دارد، اھدافی که بايد برايشان تالش نمود؛ به گام نھادن در 

د و بايد بر سطح معينی از تکامل، اليتناھی ختم می شود. و اين امر با جوھر سوسياليسم در تضاد قرار دارد که می خواھ

     ١٤. يک سيستم محدود را با سيستم ديگری جايگزين کند(براوئر)

برای نيل به آن  تاکتيک ضروری انقالبیاين فقط طبيعی بود که برنشتاين ھمزمان با تسليم نمودن ھدف نھايی در حقيقت 

مبارزه طبقاتی [مبنی بر اين] که قھر قابله ھر از   ھدف را واگذار می کرد. برخالف آموزه ھا و درک ھای مارکس

جامعه کھنه ای است که آبستن نو است؛ برنشتاين بر عمل پارلمانتاريستی به عنوان ابزار رھايی کارگران تاکيد می کند. 

يسم [به عقيده او] ايده تسخير قدرت سياسی از طريق عمل انقالبی در مارکسيسم يک جزء بيگانه است. بقايايی از بالنک

  که انگلس در اواخر عمرش با آن وداع کرده بود.

برنشتاين از انتقادش اين نتيجه را بيرون می کشد که اين يک اشتباه و فاجعه بار است که روی فجايع اجتماعی حساب 

ر باز کنيم و تاکتيک حزب را بر آن اساس سامان دھيم. اتوپی انقالبی که در راھست بايد کنار گذاشته شود. تکامل د

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  .١٩٩ -٢٠٠برنشتاين، پيش شرط ھای سوسياليسم؛ ص  ١١

         .٢٠برنشتاين، پيش شرط ھای سوسياليسم، ص  ١٢

 

13 Eduard Bernstein ‘Der Kampf der Sozialdemokratie und die Revolution der Gesellschaft’, part 2 ,Neue 

Zeit ,١ (١٨), ١٨٩٨۶ ,p. 556; Bernstein makes a very similar statement in The preconditions of socialism ,p. 

190. 

  ١۴٢، ص ١٩٢٩ر برايگا، تئودور براوئر، سوسياليسم مدرن آلمان، ھردر، فرايبورگ د ١٤
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راستای کاھش تضادھای طبقاتی و دموکراتيزه شدن جامعه جريان دارد. اين تحول ارزش آن را دارد که مطالبه شود. 

سوسيال دموکراسی برای آن که تاثير گذار باشد، بايد شھامت آن را داشته باشد که آنچه را امروز در حقيقت ھست آشکار 

   ١٥کند: يک حزب رفرميستی سوسيال دموکرات.

ن ھمه روشن می شود، ھمانگونه که براوئر به حق تاکيد می کند، برنشتاين در معنای مارکسی سوسياليست نيست. از اي

زيرا که او گرفتار مقوالت سياسی می ماند. انقالب پرولتاريايی برای مارکس فقط يک "فعل سياسی" نيست، که قھر 

لکه در عين حال انقالبی "اجتماعی" است که با آن کل کھنه را در زمين پارلمان با قدرتی جديد جايگزين می کند. ب

 -، تا به جای آن يک فرم جديد را جايگزين نمايد. مبارزه طبقاتی)aufhebtفرماسيون اجتماعی تاکنونی را رفع می کند (

زه برای مارکس محصولی از تمايالت خوب و بد انسان ھا نيست. ھمچنين اين مبار -ھمانند شکل عالی آن؛ جنگ داخلی

بر اساس صالحديد و توسط عمل پارلمانی قابل جايگزينی نيست. بلکه مبارزه طبقاتی و انقالب، مالزِم اجتناب ناپذيِر 

  رانده می شود.  ضرورِت اقتصادِی ذاتی ای است که با آن، تحول به سوی سوسياليسم

توان توضيح داد که رويکرد او نخست  تاثير قابل مالحظه ای را که برنشتاين بر روشنفکران گذاشت با اين واقعيت می

به دليل شجاعتش جلب نظر می کرد. به اين صورت که اين تصور را به وجود می آورد که در مقابل نگرانی ھا از 

تصلب در مارکسيسم، راھی برای توسعه آن باز می کند.ھم زمان او کسانی را جذب کرد که به داليل اپورتونيستی نمی 

  ھد باشند. آنان در احکام محدود و مبھم برنشتاين پناھگاھی برای تذبذبشان می يافتند.خواستند به چيزی متع

، که ھمچون برنشتاين از زاويه اخالقی حرکت می کردند،  تئوری مارکسيستی بحران و فروپاشیدر ميان منتقدان به 

ل ھايی که از آن پس به کرات مورد پروفسور ميخائيل توگان بارانوفسکی اھل روسيه با استداللھايش سرآمد بود. استدال

؛ بنياد ١٩٠١استفاده رويزيونيسم قرار گرفت (مطالعاتی روی تئوری و تاريخ بحران ھای تجاری در انگستان، ينا 

. بنابر نظر توگان  ١٦) ١٩٠٨؛ سوسياليسم مدرن در تکامل تاريخی اش، درسدن ١٩٠۵تئوريک مارکسيسم، اليپزيک 

تا فروپاشی سرمايه داری پيامد کمبود بازار فروش نيست. زيرا حوزه ھای توليد مجزا ھنگام بارانوفسکی، بحران و نھاي

گسترش توليد امکان بازار فروش جديد را برای يکديگر فراھم می کنند. امری که توگان بارانوفسکی سعی می کند تا آن 

ز نظر بارانوفسکی ھمچنين کاھش مصرف اجتماعی را با استفاده از مدل ساختارمند يا ِشمای بازتوليد مارکس اثبات کند. ا

به اضافه توليد نمی  -که به دنبال پيشرفت تکنولوژی و جايگزين شدن کار انسانی به وسيله ماشين صورت می گيرد –

، يعنی تقاضای بيشتر برای ابزارھای توليد توليدیمصرف  -با گسترش توليد –انجامد. زيرا جای مصرف انسانی را 

ابر نظر توگان بارانوفسکی واقعيت ھای تجربی نيز اين نتيجه گيری انتزاعی تحليل تئوريک را تاييد می کنند. می گيرد.بن

تازه ترين توسعه ی کاپيتاليستی نشان می دھد که گسترشی قوی در صنايِع مربوط به ماشين آالت و ابزاِر توليد از قبيل: 

صورت گرفته است. صنايعی که محصوالتشان به کار مصرف صنعت و معدن، ماشين آالت، صنايع شيميايی و غيره 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

   .١٨۶برنشتاين، پيش شرط ھای سوسياليسم، ص  ١٥

کی( -ميخاييل ايوانويچ توگان ١٦ يه] مطالعاتی در تئوری و ١٨۶۵-١٩٩١بارانوفس م قانونی" در امپراطوری روس يس ) در دوره "مارکس

تان،  م، ]؛ بنيادھای تئور١٨٩۴، [١٩٠١، ينا، Fischer تاريخ بحران ھای تجاری در انگلس يس ، Dunker&Humblotيک مارکس

  ].١٩٠٨[١٩٠١، لندن، Sonnenschein؛ سوسياليسم مدرن در تکامل تاريخی اش، ١٩٠۵اليپزيک، 
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از قبيل  -انسانی نمی آيد. در حالی که شاخه ھای توليدی که به طور بی واسطه در خدمت توليد مايحتاج انسانی ھستند

  تقريبا به رکود رسيده اند. -صنايع نساجی

ھا دسترسی دارد مرز مطلق توسعه توليد را معين  که ھر جامعه ای بدان -[بنابر نظر توگان بارانوفسکی] نيروھای مولد

می کنند. تا زمانی که گسترش توليد در تمام شاخه ھای آن به طور متقارن صورت می گيرد، سرمايه به اين مرز نخواھد 

رسيد. بحران ھای سرمايه داری نھايتا پيامد سرمايه گذاری نامتقارن در حوزه ھای جداگانه است. با سرمايه گذاری 

تقارن، نيروھای مولد سرمايه داری قادرند به طور نامحدود گسترش يابند. [به نظر وی] "اقتصاد سرمايه داری ھرگز م

تئوری ارزش اضافی مارکس برای اثبات کار اضافی زائد است. توليد  ١٧به داليل اقتصادی مضمحل نخواھد شد".

ليد اشتغال دارند نيست، بلکه محصول جامعه به اضافی فقط حاصل کار کارگران مزدبگيری که تحت استثمار به تو

عنوان يک کل است. نقص اقتصاد کاپيتاليستی در اين است که ثروتمندان اين محصول اضافی را تصاحب می کنند. پايان 

 اين سيستم ناعادالنه تنھا به داليل اخالقی قابل تحقق است. "ھيچ دليلی برای اين پيشگويی وجود ندارد که سرمايه داری

 -پرولتاريا  –به مرگی طبيعی خواھد مرد. سرمايه داری بايد بوسيله اراده ھای آگاه انسان ھا؛ توسط طبقه تحت ستم 

که از مارکسيسم به مراتب  –به ھمين دليل است که توگان بارانوفسکی سوسياليسم به اصطالح تخيلی را  ١٨ نابود شود".

از سوسياليسم تالش نمی کند تا برای مطالبه اخالقی اش به منظور تجديد از اين رو می ستايد که اين نوع  -علمی تر است

  بنای نظم اقتصادی موجود، داليل بی اساس عينی ارائه دھد.

عالوه بر موارد ياد شده بايد از کنراد اشميت مؤلف کتاب ارزشمند "نرخ متوسط سود بر اساس قانون ارزش 

نام ببريم. کسی که اما خيلی زود به مخالف  -ن انگلس قرار گرفتاثری که مورد تحسي–) ١٨٨٩مارکس"(اشتوتگارت 

سرسخت تئوری ارزش اضافی مارکس تبديل شد. او در اين ميان به انتقاد از درک مارکس و رد آن اکتفا نکرد، بلکه 

تئوری ارزش  خود تحليل سيستماتيک اقتصاد سرمايه داری و قوانين آن را [نيز] بر عھده گرفت.( ر.ک. مقاالتش در باره

اقتصاد  و بويژه درباره متد تئوريک ١٩١٠، ١٩٠١، ١٨٩٩و بحران در "دفترھای ماھانه ی سوسياليستی"، سال ھای 

در عين حال اشميت به ھمان نتيجه ای رسيد که مارکس برای اقتصاد کاپيتاليستی استنتاج کرده بود.  ١٩).١٩١۵، ملی

ی شود، فقط می تواند مقدار ارزشی را خريداری کند که برای توليد کارگر با قدرت خريدش که به شکل مزد عنوان م

آن مقدار، تنھا يک بخش از کار انجام شده توسط خود او الزم بوده است. به عبارت ديگر: اگر قرار است که کاالی توليد 

اما بنابر نظر اشميت،  شده توسط او ھنگام فروش برای کارفرما سودآور باشد، بايد کارگر ھميشه کار اضافی انجام دھد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

ت  ١٧ ياس ی و س ناس يو برای جامعه ش اد ملی"، آرش رمايه داری در پرتو تئوری اقتص ادی س ی نظم اقتص کی، "فروپاش توگان بارانوفس

  .٣٠۴، ص ١٩٠۴،  ١٩اجتماعی، 

 

  .٩۶بارانوفسکی، سوسياليسم مدرن، ص  نتوگا ١٨

ميت،[  ١٩ يال دموکرات آلمانی و١٨۶٣-١٩٣٢کنراد اش وس اددان س ت و اقتص ت "کته  ، ژورناليس ياليس وس برادر بزرگتر ھنرمند س

توتگارت،  ود بر اساس قانون ارزش مارکس، اش تاين"، دفترھا١٨٨٩کولويتز" بود] نرخ متوسط س ی ؛"مالحظات بعدی بر مباحثات برنش

تی،( ياليس وس تی، (۴٩٣-٩، ص. ١٨٩٩، اکتبر ٣) ١٠س ياليس وس افه توليد" دفترھای س ، ۵) ٩، "درباره تئوری بحران تجاری در و اض

پتامبر  تی، (۶۶٩-٨٢، ص.١٩٠١س ياليس وس ؛ ۶٠۴-١٨،ص. ١٩١٠مه  ١٩، ١۶)١٠؛ "نقد اثباتی قانون ارزش مارکس"، دفترھای س

  .۴٩٢-۵٠٢، ص. ١٩١۵مه  ٢٧، ٢١)١٠ای سوسياليستی، ("درباره متد تئوريک اقتصاد ملی"، دفترھ
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اين نتيجه بنيادی حاصل می شود، بدون آنکه مجبور به بکارگيری قانون ارزِش غير قابل دفاع مارکس باشيم. و بدين 

  ناشی از اين قانون اجتناب نمود. ترتيب می توان از بسياری از تناقضاِت [به ادعای او] 

ش می نمود بنيادھای سياسی و اقتصادی مارکسيسم را به لرزه عالوه بر جنبش رويزيونيستی که تالب ) نئوکانتی ھا 

درآورد، يک جريان قوی تر رويزيونيستی ھم در حوزه فلسفی در درون سوسيال دموکراسی و در اواخر قرن پيش [قرن 

و  ] بوجود آمد. نفوذ اليه ی گسترده تری از روشنفکران در درون جنبش کارگری به زودی به بحثی درباره ی معنا١٩

اعتبار "درِک ماترياليستِی تاريخ" منجر شد که نقطۀ عزيمت برخی از تدقيق ھا در آن به انگلس باز می گشت که در 

نامه ھايش به آکادميسين ھای سوسياليست که جويای نظر وی در اين موارد شده بودند، بدانھا پرداخته بود. (ر.ک. به 

انگلس در اين نامه ھا نسبت به مبالغه ھشدار داد و يادآور شد که  به يوزف بلوخ). ١٨٩٠سپتامبر  ٢١خصوص به نامه 

و اين که   ٢٠"بعضی مواقع نويسندگان جوان تر اھميتی بيشتر از آن چه که بايد برای جنبه اقتصادی قائل می شوند".

  اجتماعی است. -موقعيت اقتصادی نه يگانه مؤلفه بلکه فقط در تحليل نھايی عامل تعيين کننده ی تکامل تاريخی

از سوی اين روشنفکران، جريانات جانبی ايده آليستی به درون جنبش کارگری انتقال يافتند که درک ماترياليستی تاريخ 

ا درک ھای ايده آليستی ترکيب کنند. به ويژه در فرانسه، جايی که ژان ژورس می خواھند آن را ب را کنار می گذارند يا 

تاريخ محصول ذھن  ، درکی ايده آليستی از تاريخ را تکامل بخشيده که بر اساس آن١٨٩١ ٢١ در رساله علمی التين اش

انسان است، درکی که وی بعدھا حتی به عنوان سوسياليست ھمچنان حفظ کرد. تفسير زمخت بعضی از ھواداران درک 

) ھم در بی اعتبار کردن اين درک و تقويت جريان ايده آليستی ١٩١١-١٨۴٢ماترياليستی تاريخ ھمچون پاول الفارگ (

  ٢٢. سھيم بود

با داليل ايده آليستی توجيه   که تالش می کند تا سوسياليسم را  دانشگاھی جريانی ايجاد می شود در آلمان ابتدا در فلسفه ی

) بنيانگذار نئوکانتيسم به اصطالح ١٩١٨-١٨۴٢کند و آن را با انديشه ھای کانت پيوند دھد. اين جريان از ھرمان کوھن (

فريدريش آلبرت النگه (اليپزيک  ٢٣ رياليسِم""مکتب ماربورگ" نشأت می گيرد، که در مقدمه اش بر "تاريخ مات

) تالش کرد تا اثبات نمايد، که سوسياليسم بر "اساس سوسياليسم اخالقی بنا شده" و از اين رو کانت "بانی حقيقی ١٨٩۶

و واقعی سوسياليسم آلمانی" است. رودولف اشتاملر (از ھاله) گرچه در کتابش " اقتصاد و حقوق بر مبنای درک 

) آن [يعنی ماترياليسم تاريخی] را به عنوان بھترين و يک دست ترين متد تاکنونی ١٨٩۶سم تاريخی" (اليپزيک ماتريالي

تکامل اقتصادی به رسميت می شناسد، اما تکميل آن را با تفکری مبنی بر علت غايی (ايدئولوژيک  برای تحقيِق ِعلِی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

   ]٣٣-۶.[ھمه نامه ھا ص. ٣۶، ص. ١٨٩٠سپتامبر  ٢١فريدريش انگلس نامه به يوزف بلوخ،  ٢٠

21 Jean Jaurès ,De primis socialismi germanici lineamentis apud Lutherum, Kant, Fichte et Hegel ,Chauvin, 

Toulouse, 1891 

22 Cf. Paul Lafargue ,Le déterminisme économique de Karl Marx : recherches sur l’origine et l’évolution 

des  idées  de Justice, du Bien, de l’Ame et de Dieu ,V. Giard et E. Brière, Paris, 1909. 

23 Hermann Cohen, ‘Einleitung mit kritischem Nachtrag’, in Friedrich Albert Lange ,Geschichte des 

Materialismus seit Kant ,Hermann Cohen Baedeker, Leipzig, 5th edition, 1896. 
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]teleological[ اه دومی [يعنی با تکيه بر ايدئولوژی] می توان به قله نھايی ) طلب می کند. [به نظر وی]، فقط از ر٢٤

اراده آزاد" مشاھده می کند. جماعتی که در   ھدف اجتماعی دست يافت. ھدفی که اشتاملر در "جماعتی از انسان ھای با

) ٨۴٩١ -١٩٢١فرانتس اشتاودينگر ( ٢٥. آن "ھرکس ھدف مشروع و منصفانه ديگران را به ھدف خود تبديل می کند"

باز ھم بيشتر تالش نمود تا  ٢٦) ١٩٠٧؛ بنيادھای اقتصادی اخالق، ١٨٩٩در نوشته اش (اخالق و سياست، برلين 

موضع مارکسيستی را با نقد خرد و اخالق کانت سازگار کند. [بنا بر نظر او] ھر کانت گرائی بايد در تکامل منطقِی 

 das sozialeکسيسم ديگر فقط به امر شوندگی اجتماعی (اصولش به مارکس برسد. و به عکس: "به محض آن که مار

Werden(    بر مبنای فاکتورھای ِعلی علمی اکتفا نکند، بلکه تغيير شکل آگاھانه و برنامه ريزی شده جامعه موجود را

کارل  در موردی مشابه اشتاودينگر؛ ٢٧ به ھدف خويش تبديل کند، با پيگيری جدی اصولش به کانت خواھد رسيد".

؛ از ماکياولی تا لنين، ١٩٢۶، ١٩١١کانت و مارکس،  ؛ ١٩٠٠ورلندر در نوشته اش (کانت و سوسياليسم، برلين ف

 -شناخت شناسِی انتقادی  تاريخی با توجيھاتِ  -مارکس و کانت يعنی ترکيبی از استدالالت اقتصادی ز پيوند ا ٢٨)١٩٢۶

  برای توضيِح سوسياليسم حمايت کرد.   اخالقی

به خصوص در صفوف -که ابتدا در بيرون جنبش سوسياليستی ايجاد شد، به زودی به پژواکی در درون آن اين جريان 

تبديل گرديد. عالوه بر ادوارد برنشتاين، کنراد اشميت و لودويگ ولتمن (ماترياليسم تاريخی،  -رويزيونيست ھا

متزلزل کنند، صفی از جوانان راديکال آن ) که تالش نمودند تا مارکسيسم را از جنبه ی فلسفی نيز ١٩٠۴دوسلدورف 

؛ ١٩٠۴زمان، مارکسيست ھای وينی ھمچون ماکس آدلر(عليت و الھيات در نزاع بر سر اقتصاد، در مطالعات مارکس، 

و  ) ١٩١٣؛ مسائل مارکسيستی اشتوتگارت ١٩٢۵؛ کانت و مارکسيسم، برلين ١٩٠٨مارکس به عنوان متفکر، برلين 

)، که نھايتا ھمگی به سوی اردوگاه رفرميستی ١٩٠۶و اخالق" در نقد کائوتسکی، نويه تسايت  اتو باوئر ("مارکسيسم

آن ھا ھمگی خواھان توجه بيشتری به فاکتور ايدئولوژيک، به نقادی شناخت و اخالق در درون  ٢٩تغيير جھت دادند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

در اينجا در متن آلمانی و انگليسی مطلب تفاوت وجود دارد. در حالی که در متن آلمانی در توضيح غايت مندی عبارت "ايدئولوژيک"  ٢٤

س ست، در انگلي شده ا آمده است که معنای دقيق تر غايتمندی است. ما ھر دو واژه را قيد کرده ايم    teleological  ی عبارتدر پرانتز قيد 

   توضيح مترجم.–

25 Rudolf Stammler ,Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung: 

einesozialphilosophische Untersuchung ,Veit, Leipzig, 1896, p. 575�6 . 

26  Franz Staudinger ,Ethik und Politik ,Dümmler, Berlin, 1899 ;Wirtschaftliche Grundlagen der 

Moral,Roether, Darmstadt, 1907 . 

27 Staudinger ,Ethik und Politik ,p. 159 . 

28  Karl Vorländer ,Kant und der Sozialismus unter besonderer Berücksichtigung der neuesten 

theoretischen Bewegung innerhalb des Marxismus ,Reuther & Reichard, Berlin 1900 ;Kant und Marx: Ein 

Beitrag zur Philosophie des Sozialismus ,Mohr, Tübingen, 2nd edition, 1926 ;Von Machiavelli bis Lenin: 

Neuzeitliche Staats ‐und Gesellschaftstheorien ,Quelle & Meyer, Leipzig, 1926 

29 Ludwig Woltmann ,Der historische Materialismus: Darstellung und Kritik der marxistischen 

Weltanschauung ,Michels, Düsseldorf, 1900; Max Adler ,Kausalität und Teleologie im Streite um die 

Wissenschaft ,Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Brand, Wien, 1904, pp. 195�433 ;Marx als Denker: 

zum 25. Todesjahre von Karl Marx ,Verlag Buchhandlung Vorwärts, Berlin 1908 ,Kant and Marxism ,

Berlin 1925 ;Marxistische Probleme; Beiträge zur Theorie der materialistischen Geschichtsauffsung und 
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شد  و لنين منجر   ع قاطعانه ی پلخانفتئوری سوسياليسم بودند. تالش مشابه رويزيونيسم روسيه در حوزه فلسفه به دفا

در مجموع، از نظر فلسفی نيز رويزيونيسم در نفی باقی ماند و عقيم بودن  ٣٠ ).١٩٠٨ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم (

خود را در اين جا نيز ھمچون حوزه اقتصادی نشان داد. با اين حال با پيروزی رفرميسم در سوسيال دموکراسی آلمان 

گ و پس از آن اين جريانات ھم، اعتباری کسب کردند. تغيير کامل طرز فکر سوسياليستی در اين دوره را در خالل جن

) ١٩٢٠با اين شاخص می توان فھميد: که در کتاب "برنامه سوسيال دموکراسی، پيشنھاداتی برای بازسازی آن" (برلين 

نيادھای فلسفی سوسياليسم" درج شد. اين مقاله توسط مقاله ای "درباره ب -که قبل از کنگره حزبی گورليتز منتشر شد –

کارل فورلندر اين مقاله را به  "کارل فورلندر" کانتيانيست فوق الذکر به رشته تحرير درآمد. قابل توجه تر اين که 

  ٣١تقاضای محافل تعيين کننده حزب سوسيال دموکرات نوشت.

، بلکه ھمان طور که نشان داده شد، تالش  ٣٢ زۀ مطلوبيت نھايینه تنھا جانبداری برنشتاين و توگان برانوفسکی از آمو

آن برای جايگزينی ديالکتيک ماترياليستی مارکس توسط اخالق و تئوری نقد خرد کانت، به رويزيونيسم به طور کلی 

اصولی تا جايی که بخواھد سوسياليسمی –رويکردی فردگرايانه می دھد. اين مسئله آشکار است که برخالف سوسياليسم 

نقطه عزيمت کانت، فرديت مستقل[خودبسنده] است. اما در اين موضوع تضادی بنيادی با سوسياليسم به طور عام  -باشد

و سوسياليسم مارکس به طور خاص نھفته؛ که فرديت را تنھا در مشروط بودنش به محيط اجتماعی تعريف می کند و 

  صرفا بدين طريق توضيح می دھد.

ع نتوانست به جای تئوری مارکس، نظريه خود را جايگزين کند. نظريه ای که از نقطه ای رويزيونيسم در مجمو

مکانيسم اقتصادی را با روابط اجتماعی اش در برگيرد، و در حد انتقاد باقی ماند. از اين رو پاسخ به اين سؤال که  واحد 

است. اما در ھمان نقادی صرف نيز، رويزيونيسم آيا اصوال می توان از رويزيونيسم با عنوان سوسياليسم نام برد، منفی 

نيز اشتباه بودنش را ثابت کرد. کافی است که فقط نقدش [آن چنان که در صفحات قبل بيان شد] به نظريه بحران مارکس 

و ھمچنين تمرکزيابِی صنعتگران و طبقه ی متوسط و نھايتا درکش از برتری واحد ھای کوچک کشاورزی را با تجربه 

ز جنگ مقايسه کنيم (ر.ک. به فريتز پوالک، سوسياليسم و کشاورزی؛ و جوليان گامپرز بحران کشاورزی در ی پس ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Dialektik ,Dietz, Stuttgart 1913; Otto Bauer, ‘Marxismus und Ethik ,’Neue Zeit ,١٩٠۶ ,(۴١) ٢, ٢۴ ,pp. 485�

99; Karl Kautsky ,Ethik und materialistische Geschichtsauffassung ,Dietz, Stuttgart, 1906.  

م و امپريوکر ٣٠ م، در مجموعه آثار لنين، جلد والديمير ايليچ لنين، ماترياليس يس کو، ١۴يتيس ،  )LCW( ١٩۶٠-٨، پروگرس، مس

  .١٧ -٣۶٢]، ص. ١٩٠٩[

رل فورلندر،"درباره بنيادھای فلسفی برنامه حزبی ما"، در حزب سوسيال دموکرات آلمان، برنامه سوسيال دموکراسی، پيشنھاداتی کا ٣١

  . ١٠-١٧، ص. ١٩٢٠ ،Vorwärts,برای بازسازی اش، انتشارات به پيش، برلين 

آموزه ای اقتصادی است که از دھه ھای ھفتاد قرن نوزده شکل گرفت  Grenznutzenlehreآموزۀ مطلوبيت نھايی يا حد مطلوبيت  ٣٢

اد خرد  ود در اقتص ود يا حد س يه س ل حاش اس ترکيبی از مطلوبيت کاال و اص و در تقابل با تئوری ارزش مارکس ارزش کاال ھا را بر اس

ألۀ ديناميک" به گونه ای مفصل تر به نقد اين توضيح م يک و مس ی کالس ياس اد س مان در اثر ديگری به نام "مارکس، اقتص ی دھد. گروس

  توضيح مترجم. نظريه می پردازد.
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تا ببينيم که تاريخ نه به رويزيونيسم، بلکه به مارکس حق داده است. کسی که امروز پس از ھفتاد سال  ٣٣اياالت متحده)

کس چقدر صحيح و حقيقتا پيش گويانه، روندھای کالن تکاملی در کاپيتال تعمق می کند، بايد با شگفتی تصديق کند که مار

  کاپيتاليسم را درک کرده است.

در دو دھه پيش از جنگ جھانی[اول] رفرميسم به يک پديده جھانی تبديل شد. در انگلستان خيلی زودتر از آلمان ظاھر 

[قرن نوزده] به شکست  ۴٠و  ٣٠ھای  شد. اولين جنبش توده ای پرولتاريای انگليس، جنبش چارتيستی بود که در دھه

انجاميد. اما اين مبارزه به بورژوازی انگليس، خطری را نشان داد که تھديدش می کرد. بورژوازی پس از آن متوجه 

 –شد [چگونه می تواند] نارضايی طبقه کارگر را با اعطای به موقع امتيازاتی، و با مزايای واقعی به اليه ی بااليی آن 

آرام کند. بدين طريق بورژوازی انگليس موفق  -يعنی به بورژوازی] اجازه تسلط بر بازار جھانی را می دادکه به او [

شد که تا مدت ھای طوالنی از متحد شدن پرولتاريا در يک حزب مستقل جلوگيری کند. [و بدين ترتيب] کل انرژی طبقه 

ای تعاونی متمايل شد. تجديد سازمان بزرگ کارگر به سوی گسترش اتحاديه ھا، انجمن ھای ھمياری و شرکت ھ

اقتصادِی محلی را در  -خودگردانی محلی برای کارگران اين امکان را فراھم ساخت تا منافعشان در حوزه ھاِی رفاھی

سازمان ھای خودمختار مستقل نمايندگی کنند. اتحاديه ھا يک پراکسيس خالص رفرميستی را تعليم می دادند. سنت ھای 

که   )Fabian Societyرفرميستِی "انجمن فابين ھا"(-چارتيسم" به فراموشی سپرده شدند. تشکل سوسياليستیانقالبی "

) و "جرج ١٨۵٩از چند صد روشنفکر تشکيل شده بود، تحت رھبری "سيدنی وب"(متولد   ٨۴/١٨٨٣حوالی سالھای 

برجای گذاشت. گزارشی که اين انجمن برای برنارد شاو" تاثير بسزايی در محافل بورژوايی و بوروکراسی اتحاديه ای 

  ٣٤ ) تھيه کرد، درک روشنی از ماھيت فابين ھا ارائه می کند.١٨٩۶کنگره بين المللی سوسياليست ھا در لندن (

فابين ھا نمی خواھند حزب باشند، بلکه مايلند که با ايده ھای فابينی در تمام سازمان ھا و جنبش ھا نفوذ کنند. "تاکتيک 

کی از مشخصه ھای ويژه فابين ھاست. "آن ھا تالش می کنند تا وجدان اجتماعی را با آگاه کردن عموم از شرارت نفوذ" ي

رفرميسم انگليسی عالوه بر انبوه جزوات (تراکت ھای) انجمن فابين ھا، تجلی و بيان  ٣٥ ھای موجود، بيدار کنند".

(تاريخ اتحاديه ھای --  بئاتريس و سيدنی وب  ن زوجکالمی) خود را بيش از ھمه در کارھای اي -تئولوژيک (دينی

 ٢؛ تئوری و پراکسيس اتحاديه ھای انگليسی، ١٨٩۵کارگری بريتانيا با مؤخره ای از ادوارد برنشتاين. اشتوتگارت 

؛ يک ١٩١٢، ترجمه به آلمانی تحت عنوان: مسئله فقر، ينا  ١٩١١پيشگيری از فقر، لندن   ؛١٨٩٨جلد، اشتوتگارت 

؛ فروپاشی تمدن سرمايه داری، ١٩٢٠ن اساسی برای کشورھای مشترک المنافع سوسياليستی بريتانيای کبير، لندن قانو

، ترجمه به آلمانی تحت عنوان: سوسياليسم ١٩٠۵) و از جيمز رامسی مک دونالد (سوسياليسم و جامعه، لندن ١٩٢٣لندن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

33 Friedrich Pollock, ‘Sozialismus und Landwirtschaft’, in Max Adler et al ,.Festschrift für Carl Grünberg ,

Hirschfeld, Leipzig 1932, pp. 397�431; and Julian Gumperz ,Die Agrarkrise In den Vereinigten Staaten ,

Buske, Leipzig 1931. 

34 George Bernard Shaw ,Report on Fabian policy and resolutions presented by the Fabian Society to the 

International Socialist Workers and Trade Union Congress, London, 1896 ,Fabian Society, London, Fabian 

tract, 70, 1896.  

35 Shaw ,Report on Fabian policy ,p. 7. 
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سرانجام حزب کارگر [انگلستان] که در سال    ٣٦يافت. --)١٩١٢ز ادوارد برنشتاين، ينا و دولت، با پيشگفتاری ا

  تاسيس شد با جذب فابين ھا و اتحاديه ھا اصول و پراتيک رفرميستی آنھا را يک جا در خود گرد آورد. ١٩٠٠

منتشر کرد،   در پاريس ١٨٨١-٨٢در سال ھای  Paul Brousseرفرميسم در فرانسه حتی در جزواتی که پاول بروسه 

وجود  ١٨٩٩[امکان گرايان] بود. اين حزب تا سال  Possibilisten  . بروسه بنيانگذار حزب به اصطالحيافت می شود

 ١٨٩٩) که او نيز در سال Jean Jaursداشت. پس از آن اين ايده ھا نيرومندترين جانبداری را در آثار ژان ژورس (.

کسب نمود. ھمچنين در حزب سوسياليست ) پشتيبانی کرد Ministerialismusاز شرکت در يک دولت بورژوايی (

جريان رفرميستِی نيرومندی پديدار شد که در اساس توسط روشنفکران  -علی رغم ضعف توسعه صنعتی در کشور–ايتاليا 

خرده بورژوازی نمايندگی می شد. اين بخش از روشنفکران در ھمه مجادالت تئوريک درباره تئوری فقر و تمرکز 

پس از انتشار جلد سوم کاپيتال گاھی اوقات در ارگان علمی حزب کريتيکا سوسياله   نظرياتی که سرمايه مشارکت داشتند.

قبل از ھمه "آرتورو  مورد مجادله قرار می گرفت. ١٨٩۵-١٩٠۵) در فاصله سال ھای Critica Sociale(نقد اجتماعی 

)؛ تئوری فروپاشی و فقر ١٩١٠سال (ترجمه فرانسوی در  ١٩٠٨  "البريوال" (سنديکاليست) در "مطالعه ی مارکس

 ٣٨)١٩٢٢( ديکتاتوری بورژوازی) و ١٩٠٧(سوداگری اقتصادیدر نوشته ھای   ٣٧او را مورد انتقاد قرار داد و

و شدت گيری مبارزه ی  ١٩٠۵مسئله امپرياليسم را به بحث گذاشت. با توسعه قوی تر صنعت در اين کشور پس از 

اکنش سياسی در درون بورژوازی، تعداد زيادی از روشنفکران از سوسياليسم روی طبقاتی مرتبط با آن، و با گسترش و

با ھمان جھت گيری ژورس در فرانسه عمل کرد (بلژيِک  ) Vanderveldeگردان شدند. در بلژيک، اميل واندرولده (

ه ای را رفرميسم در روسيه شکل ويژ ٣٩).١٨٨۵-١٩٢۵کارگران؛ کلکتويسم و تحول صنعتی؛ حزب کارگر بلژيک 

بروز داد. نمايندگان تئوريک معروف آن توگان بارونوفسکی و پتر برنگاردويچ استروه بودند که به زودی به سمت 

  ليبراليسم چرخيدند. رويزيونيسم در اين کشور در منشويسم به نفوذ گسترده ی سياسی در جنبش کارگری دست يافت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

36 Die Geschichte des Britischen Trade‐Unionismus ,afterword by Eduard Bernstein, Stuttgart 1895, 

original edition History of trade unionism ,Longmans, Green and Company, 1894 ;Industrial democracy ٢ ,

volumes, Longmans, Green and Company, London, 1897 ;The prevention of destitution ,Longmans, Green 

and Company, London 1911 ;A constitution for the socialist commonwealth of Great Britain ,Longmans, 

Green and Company, London, 1920 ;The decay of capitalist civilisation ,Fabian Society, London, 1923; 

James Ramsay MacDonald ,Sozialismus und Regierung ,Diederichs, Jena, 1912, with a foreword by Eduard 

Bernstein, original edition ,Socialism and society ,Independent Labour Party, London, 1905.  

37 Arturo Labriola ,Marx nell’economia e come teorico del socialismo ,Società Editrice ‘Avanguardia’, 

Lugano, 1908; second edition ,Studio su Marx ,Morano, Napoli, 1926.  

38 Arturo Labriola ,La speculazione economica ,Società Editrice Partenopea, Napoli 1907 ;La dittaturadella 

borghesia e la decadenza della società capitalistica ,Morano, Napoli, 1924. 

39 Emile Vandervelde, Worker’s Belgium, Paris 1906 ;Collectivism and industrial evolution ,Kerr, 

Chicago, 1901 [1900 ;[Le socialisme agraire ou le collectivisme et l’évolution agricole ,Giard & Brière, 

Paris, 1908 ;Essais sur la question agraire en Belgique ,Éditions du Mouvement socialiste, Paris, 1902 ;Le 

Parti Ouvrier Belge, 1885 ,١٩٢۵‐Maison Nationale d’Édition l’Églantine, Bruxelles, 1925. 
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  ج) راديکال ھا به دفاع برميخيزند

فرانتس مھرينگ،  کارل کائوتسکی،  مثل  تالش رويزيونيسم، مارکسيست ھا ی راديکال يا ارتدوکسی  بزودی در مقابل

) Die Neue Zeit)، پارووس و اما بيش از ھمه رزالوکزامبورگ در نشريه ی" دی نويه تسايت"(H. cunowح. کانو(

م از بولتن ماھيانه سوسياليست ھا و به خصوص در جزوات جدلی وارد عمل شدند. و اين درحالی بود که رويزيونيس

)Sozialistische Monatshefte.٤٠) که تازه راه اندازی شده بود، استفاده می کرد   

با اھميت ترين و مستقل ترين نوشته ی اقتصادی  )  ,1899Agrafrage, Stuttgartکتاب "مسئله کشاورزی" (

وی در اين   ، جنبه خالص تئوريک را عقب می زند.تاريخی -کائوتسکی است، گرچه در اين نوشته نيز عنصر توصيفی

 ٤١کتاب بر عليه انتقاد رويزيونيستی از روندھای ارائه شده توسط مارکس در مورد توسعه کشاورزی موضع گرفت.

بر عليه نقد برنشتاين؛ مسئله  ٤٢)١٨٩٩، اشتوتگارت اين و برنامه سوسيال دموکراسیبرنشتکائوتسکی در ضد نقدش (

: تئوری فروپاشی، روندھای تکاملی در رابطه -ی متد، برنامه و تاکتيک و به ويژه آموزه ھای مورد مناقشه ی برنشتاين 

بقه متوسط، تئوری فقر و با بزرگی بنگاه ھای اقتصادی (مؤسسات کوچک و بزرگ)، افزايش تعداد مالکين و ط

را مورد بحث قرار می دھد. وی در اين جا تالش می کند تا ادعای برنشتاين را درباره کاھش تناقضات سرمايه   -بحران؛

داری با توسل به تفسير کالمی از متون مارکس و ارائه ی انبوھی از آمارھای مربوط به سرمايه گذاری ھا و ماليات ھا 

نمايد. در ھمين روند خود او به نقطه ای رسيد که بنياد ھای مھم  تز تشديد تضادھای طبقاتی دفاع و غيره رد کند و از 

نظری مارکس را سست کرده يا آن ھا را به طور کامل رھا سازد. حتی در برنامه ارفورت، تاليف شده توسط 

ان است، نکات تعيين کننده ی که به معنای نقطه اوج تکامل مارکسيستی سوسيال دموکراسی آلم ٤٣)١٨٩١کائوتسکی(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

، نامی که Parvus,   پرووس   ؛Dietz, Stuttgart ،1899,کارل کائوتسکی، برنشتاين و برنامه سوسيال دموکراسی: يک ضد انتقاد،  ٤٠

ستفاده می کرد. او يک  ،1867�1924,"الکساندر اسرائيل الزارويچ ھلفلند"  سياسی ا نقالبی و مارکسيست ا   ژورناليست  برای مقاصد 

عه داد. در ھنگام  کی توس يه و آلمان بود. او تئوری انقالب مداوم را به ھمراه لئون تروتس يال دموکراتيک روس وس ناس درجنبش س رش س

تاين":   سردبيری روزنامه ِم برنش ياليس ، ١٨، ١٢، ٩، ٨  ژانويه؛ ٢٨و  ٢٧کارگر ساکسنی، سری مقاالتی نوشت، با عنوان "تغيير سوس

، در روزنامه ی حزبی ديگری منتشر  Franz Mehring   مقاالت فرانتز مھرينگ .١٨٩٨، مارس ٢۶، ٢۴، ١١، ٩يه؛ فور ٢۶، ٢۴، ٢٢

  . روزنانه مردمی اليپزيک.١٨٩٨مارس  ١٠فوريه ،  ١٠،  ٩می شد، 

ھنريش کانو، درباره تئوری فروپاشی، نويه تسايت، ١٧،١(١٢، ١٣، ١۴)، ٧،١۴ ، ٢١ دسامبر ١٨٩٨ ص. ۶۴-٣۵۶؛ ۴٠٣-٣٩۶؛ ٣٠-

 ، رفرم يا انقالب و اعتصاب عمومی، ۴٢۴The essential. روزالوکزامبورگ، رفرم اجتماعی يا انقالب، در رزالوکزامبورگ،  

Haymarket, Chicago, 2008 [1899,1908], pp. 41‐104. برای نوشته ھای شرکت کنندگان اصلی در اين مباحثه و مرور] 

 Henry Tudor and Josephine M. Tudor (eds) Marxism and social democracy: theمقدماتی، نگاه کنيد به 

revisionist debate 1896‐98 Cambridge University Press, Cambridge, 1988.[  *]The contents of Neue Zeit 

and Sozialistische Monatshefte for the period are accessible online from 

http://library.fes.de/inhalt/digital/zeitschriften.htm, accessed 20 June 2013[. 

41 Karl Kautsky ,The agrarian question ,Zwan, London, 1988 [1899 

42 Karl Kautsky ,Bernstein und das sozialdemokratische Programm: Eine Antikritik ,Dietz, Stuttgart, 1899. 

ور عمومی بر اين ا ٤٣ مان نيز از ھمين تلقی تص ت و گروس کی به نگارش درآمده اس ط کائوتس ت که برنامۀ ارفورت توس س

نده  وند که کائوتسکی نويس ده اند می توانند به اين تعبير ش ر ش الھای اخير منتش نادی که در س ندۀ  –حرکت می کند. اس و يا نويس

از کائوتسکی و در حاشيۀ پيش نويس برنامه مشاھده می شود   اين برنامه نبوده است. در يکی از اين اسناد يادداشتھايی –اصلی 
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برنامه سياسی تا حدود زيادی در ابھام قرار دارند: روند تکاملی جامعه سرمايه داری به عنوان نتيجه عمل نيروھای کور 

اجتماعی ظاھر می شود. تسخير قدرت در تاريکی مطلق دفن شده است. به ديکتاتوری پرولتاريا حتی يک بار ھم اشاره 

وجوه سياسی مارکسيسم، عمال گردن زده شده بود تا اين که لنين مجددا آن را پس از يک ربع قرن نشده و بدين طريق 

 نقد طرح برنامه گوتا  ھمچنان مورد توجه قرار نگرفت و ھمانند٤٤ ١٨٩١انتقاد انگلس به طرح برنامه بازسازی کرد. 

بی تاثير ماند. در جدل با برنشتاين مبھم سازی آموزه ھای اوليه مارکس توسط کائوتسکی  ١٨٧۵توسط مارکس در سال 

ست سوسيال دموکرات تبديل باز ھم شدت گرفت. در مقابل درخواست برنشتاين که حزب بايستی به يک حزب رفرمي

اما بالفاصله اضافه  ٤٥شود، کائوتسکی تاکيد می نمود که سوسيال دموکراسی بايد به حزب انقالب اجتماعی تبديل شود.

بلکه منظور "ھر لرزه بزرگ سياسی است که  می کرد که، مسئله اما، مفھوم انقالب در "معنای قيام مسلحانه نيست" 

ع کند و تکانه ای قوی ايجاد نمايد". [از نظر او] با وجود آن که کاربرد غير قانونی قھر زندگی سياسی کشور را تسري

می تواند قسمتی از اين چنين تکانه ای را تشکيل دھد اما اين ھرگز خود انقالب نيست. اين که با اين بازتفسيِر مفھوِم 

مفقود شده، آشکار است.  -دست يک طبقه جديد انتقال قدرت به –"انقالب سياسی" [توسط کائوتسکی] محتوای واقعی آن 

بر مبارزه طبقاتی در فرانسه نوشته شد؛ نقشی نه بی  ١٨٩۵وصيت نامه سياسی انگلس، مقدمه معروفش که در سال 

اھميت در مجادله درباره تاکتيک بازی کرد، آن چنان که گويا او در تاکتيک جنبش کارگری تجديد نظر کرده و در ھمان 

مبارزه صرفا قانونی [يعنی] پارلمانتاريسم را  -انقالب قھرآميز–ا در مخالفت با جنگ خيابانی در باريکادھا نوشته ظاھر

  Internationaleدر قرار داده است. ھمان طور که سی سال بعد به کمک کشِف متِن کامل توسط ريازانف (ر.ک.

141, Nr.1924, Korrespondenz-Presseآن زمان توسط ھيات اجرايی حزب  ) مشخص شد، مقدمه انگلس در

    ٤٦در نسخه سانسور شده منتشر شده بود تا بدين وسيله معنی آن به طور اساسی تحريف شود.

کائوتسکی ھمچنين در نقاط مھمی وجوه اقتصادی مارکسيسم را به گونه ای باز تفسير نمود که درک ھای خودش را به 

اليست در ابتدا به اندازه کافی متوجه نشدند زيرا وی در نقش مدافع متن مارکس قالب کرد. موضوعی که مخاطبين سوسي

آموزه ھای مارکس در مقابل برنشتاين ظاھر شده بود و به سنت ھای ترمينولوژيک مارکس پايبند بود. اين [بازتفسير] 

يعنی تئوری  –به ويژه در مورد تئوری بحران و فروپاشی مارکس صادق بود. به جای حفظ دکترين فروپاشی مارکس 

[که -و به جای دفاع از آن در ھيأت کاملش در برابر تحريفات نقد رويزيونيستی  -ضرورت عينی زوال سرمايه داری

بر اساس آن ھا] گويا فروپاشی سرمايه داری "به طور اتوماتيک" و بدون دخالت فعال پرولتاريا می تواند صورت 

ن کننده سيستم مارکس پرداخت و دکترين فروپاشی را به عنوان يک کائوتسکی اساسا به انکار اين موضع تعيي  -گيرد

اختراع برنشتاين رھا کرد. ھمزمان و در تقابل با آن، کائوتسکی اين نظر را در رابطه با بحران مطرح کرد که، در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

ده  ويب ش ائل مبھم را طرح می کنند. اين تغييری در آن به وجود نمی آورد که نھايتا برنامۀ تص ؤال برخی مس که با عالمت س

   مورد دفاع کائوتسکی نيز بوده است. توضيح مترجم

44 Frederick Engels, ‘A critique of the draft Social‐Democratic Programme of 1891’, MECW 27, pp. 217‐

233. 

45 Kautsky ,Bernstein und das sozialdemokratische Programm ,pp. 181�3. 

46 Frederick Engels, ‘Introduction’ to Karl Marx The class struggles in France ,MECW 27, pp. 506‐24, 

(1895). This edition indicates the abridgements made when the ‘Introduction’ was first published 
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دارند. حاليکه گسترش توليد [در سرمايه داری] عمال نامحدود است، بازار داخلی و خارجی محدوديت ھای خود را 

محدوديت ھايی که به واسطه ی آن ھا، از لحظه تاريخی معينی به بعد، شيوه توليد سرمايه داری غيرممکن خواھد شد. 

زيرا از آن پس نه فقط بحران ھای موقتی، بلکه يک مازاِد توليِد مزمِن غير قابِل عالج، به عنوان مرز نھايی رخ خواھد 

ديگر به ھيچ وجه قادر به حفظ خود نخواھد بود. معنای اين "نھايی ترين حِد  داد. مرزی که در آن رژيم کاپيتاليستی

قابليت دواِم" جامعه امروزين [به نظر کائوتسکی] در اين نھفته است که سوسياليسم بنابر اين از حوزه انديشه ھائی مبھم 

به ابھاِم کائوتسکی، تاثير اين که اين مشِی متناقِض آلوده  ٤٧به يک "ھدف ضروری سياست عملی تبديل می شود".

و از آن بيشتر ھنگامی است که کائوتسکی  نامطلوبی در ارتباط با مھمترين بخش نظريه ھای مارکس داشت، واضح است 

در نوشته ھای بعدی اش باز ھم بر آشفتگی ھای تئوريک دامن زد. وقتی که او سه سال بعد در مجموعه مقاالتش "تئوری 

که در مقابله با توگان بارانوفسکی تھيه شده بود عليه نظرات   )١٣ص.  ١٩٠٢سال بيستم،  بحران" (دی نويه تسايت،

به مبارزه پرداخت و نظرات خود را عليه  -که بحران را ناشی از عدم تناسب در توليد می دانست –توگان بارانوفسکی 

نمود که: شيوه توليد کاپيتاليستی مرزھای ادعای او مبنی بر امکان توسعه نامحدود سرمايه داری به اين ترتيب فرموله 

خودش را دارد و قادر به گذر از آن ھا نخواھد بود. اکنون پس از ربع قرن کائوتسکی در پيشگفتارش بر چاپ ارزان 

قيمت جلد دوم کاپيتال، تئوری توگان بارانوفسکی (مبنی بر فقدان تناسب در توليد به عنوان علت 

 ٤٨ ) را که قبال با آن مبارزه کرده بود، بدون قيد و شرط پذيرفت و از آن خود کرد. Disproportionalitätبحران 

)، دکترين ١٩٢٩کائوتسکی باالخره در سال ھای پايانی عمرش در آخرين اثر بزرگش (مفھوم ماترياليسم تاريخی، برلين 

سال پيش  ٢۵ان بارانوفسکی که مارکس مرز غير قابل گذِر توسعه سرمايه داری را رھا کرد و بر زمين نظريه ی توگ

نشست. بدين ترتيب تمام اثر زندگی اش  -يعنی نظريه امکان توسعه نامحدود سرمايه داری -به انتقاد از آن پرداخته بود

را انکار نمود. [به نظر وی] اين که ھر شيوه توليدی سرانجام در انتھای عمرش، در زمان زوالش به مانع توليد تبديل 

رد سرمايه داری صدق نمی کند. سرمايه داری صنعتی دچار انحطاط نمی شود، بلکه "به يک توسعه می شود، در مو

ھميشه سريعتر نيروھای مولده" منجر می گردد. کائوتسکی بر مبنای کاپيتاليسم پس از جنگ[جھانی اول] ادعا می کند 

پذيری اش را در سخت ترين شرايط نشان که سرمايه داری در عمل و به وضوح تمام "قابليت دوام و توانايی انطباق 

 -داده واز نقطه نظر تئوری اقتصادی ھيچ دليلی وجود ندارد که نيروی حياتی آن را به زير سؤال ببرد". ھرچند او 

سه دھه پيش روی يک بحران مزمن سرمايه داری حساب می کرد، اما اين محاسبه غلط از آب درآمد. "از  -کائوتسکی

  ٤٩صرف برای من واضح است که سرمايه داری، امروز ماندگارتر از نيم قرن پيش است".نقطه نظر اقتصادی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

47 Kautsky ,Bernstein und das sozialdemokratische Programm ,pp. 142, 145. 

48 Karl Kautsky, ‘Krisentheorien ,’Neue Zeit ,١٩٠٢ ,(۵�٢) ٢٠ ٢ ,pp. 37�47, 76�81, 110�8, 133�43; 

‘Vorwort’, in Karl Marx ,Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie. 2. Der Zirkulationsprozeß 

desKapitals ,Dietz, Berlin, 1926. 

49 Parvus ,Die Handelskrisis und die Gewerkschaften ,Ernst, München, 1901 ;Der gewerkschaftliche 

Kampf ,Buchhandlung Vorwärts, Berlin, 1908 ;Der Sozialismus und die soziale Revolution ,Buchhandlung 

Vorwärts, Berlin, 1910 ;Die Kolonialpolitik und der Zusammenbruch ,Leipziger buchdruckerei 

Aktiengesellschaft, Leipzig, 1907] .Later, having become a successful businessman, he concluded that a 

Germany victory in World War 1 was desirable and would lead to revolution in Russian and therefore 

collaborated with the German authorities to undermine the Russian Empire  
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تحولی که در ھمان آغاز و در ھنگام مجادله اش با برنشتاين و در واقع در موضع مبھم و  -اگر تحول بعدی کائوتسکی 

قابل فھم خواھد بود که  مورد مالحظه قرار گيرد، -متزلزل او نسبت به مھمترين نکات اصولی تئوری حضور داشت

مباحثات بين اين دو تئوريسين به توضيح مسائل پايه ای تئوری مارکس نه نزديک شد و نه می توانست بشود. زيرا ھردو 

در نقاط تعيين کننده، آموزه  -آن چه که در آن زمان فقط توسط افراد کمی (رزالوکزامبورگ) مورد توجه قرار گرفت–

سھم  ه بودند و مبارزه را فقط در نقاط کم اھميت، بخشا صرفا در حرف پيش می بردند. ھای مارکس را واگذار کرد

کائوتسکی در عموميت بخشيدن به ايده ھای مارکس ھر اندازه ھم که بزرگ باشد، کاراکتر انقالبی حقيقی مارکسيسم 

  روز شد.برای او بيگانه ماند. در مبارزه بين کائوتسکی با برنشتاين، باالخره برنشتاين پي

در ھنگام جنگ جھانی[اول] و ميھن پرستی ناشی از آن  )Israel Lazarevich Helphand(استدالالتی که پارووس 

؛ ١٩٠١در سلسله نوشتجاتی عليه رويزيونيسم ارائه کرد، بسيار مؤثر بودند. ( بحران تجاری و اتحاديه ھا، مونيخ، 

  ٥٠ )١٩٠٧ی و فروپاشی، اليپزيک، ؛ سياست استعمار١٩١٠مبارزات اتحاديه ای، برلين، 

مؤثرترين و ماندگارترين آثار در اين زمينه مقاالت روزا لوکزامبورگ ھستند که نقطه اوجشان به لحاظ تئوريک در 

در اليپزيک منتشر  ١٨٩٩نوشته "رفرم اجتماعی و انقالب" قرار دارد. اين مقاله عليه پيش فرض ھای برنشتاين در 

ضيح می دھد که اگر برنشتاين، گذار به سوسياليسم را از فرايند رو به رشد سيستم حقوقی شد. رزا لوکزامبورگ تو

بورژوايی، از رفرم اجتماعی قانونی انتظار دارد، مرتکب اشتباه پايه ای در ارتباط با ماھيت حاکميت طبقاتی سرمايه 

ھای قانونی "حقوق مقرر شده"، بلکه بر اين حاکميت نه برمبنای نھاد -برخالف جوامع طبقاتی پيشين -داری می شود. 

نيروھای واقعی اقتصادی مبتنی است. در کل سيستم حقوقی ما ھيچ فرمول قانونی برای حاکميت طبقاتی فعلی يافت نمی 

شود. ھيچ قانونی پرولتاريا را مجبور به تسليم به يوغ سرمايه نمی کند. پرولتاريا به خاطر فقر، به خاطر در اختيار 

سايل توليد که از او نه توسط قانون، بلکه به خاطر تکامل اقتصادی سلب شده است، به يوغ سرمايه تن می دھد. نداشتن و

در چارچوب  –به ھمين دليل ھم استثمار طبقه کارگر به عنوان پروسه ای اقتصادی نمی تواند از طريق مقررات قانونی 

قوانين کارخانه و مقررات حمايتی، بر عنصری از کنترل ملغی يا تعديل شود. "رفرم اجتماعی"،  -جامعه بورژوايی

اجتماعِی روند کار به نفع طبقه کارگر داللت نمی کند. آن ھا تھاجمی را به استثمار سرمايه داری شکل نمی دھند، بلکه 

شديد و نوعی از بھنجار سازی و انضباط در اين استثمار را به نفع خود جامعه سرمايه داری و در حقيقت در جريان ت

)، انجمن ھای کارفرمايی و ديگر ابزارھايی که ظاھرا Kreditوخامت تناقضات درونی آن سازمان می دھند. اعتبار(

در خدمت غلبه بر اين تناقضات و به نظم درآوردن توليد به کار می روند، فقط از نقطه نظر سرمايه داِر منفرد مناسب 

زار تطبيق دھند. تا نرخ سود کاھش يابنده در شاخه ھای صنعتِی تبديل شده به ھستند، تا کمبود منابعشان را با نيازھای با

تاثيرش   کارتل را به ھزينه ديگران افزايش دھند. [اما] با گسترش کارتلھا به ھمۀ شاخه ھای مھم توليدی، کارتلی شدن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

50 Parvus ,Die Handelskrisis und die Gewerkschaften ,Ernst, München, 1901 ;Der gewerkschaftliche 

Kampf ,Buchhandlung Vorwärts, Berlin, 1908 ;Der Sozialismus und die soziale Revolution ,Buchhandlung 

Vorwärts, Berlin, 1910 ;Die Kolonialpolitik und der Zusammenbruch ,Leipziger buchdruckerei 

Aktiengesellschaft, Leipzig, 1907] .Later, having become a successful businessman, he concluded that a 

Germany victory in World War 1 was desirable and would lead to revolution in Russian and therefore 

collaborated with the German authorities to undermine the Russian Empire 
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توليد از محدوديت ھای بازار  را از دست خواھد داد. از نقطه نظر اقتصاد در کليتش [سيستم] اعتبار کمک می کند که

فراتر رود و بی پرواترين سفته بازی (سوداگری) را ترويج کند. انجمن ھای کارفرمايی و اعتبارات نه تنھا به ھيچ وجه 

ابزار تعديل تناقضات درونی سرمايه داری نيستند، بلکه برعکس فاکتورھای نيرومند تشديد بحران ھستند و بايد زوالش 

گفته رزا لوکزامبورگ نه فقط در مقابل برنشتاين، بلکه آشکارا عليه  -فروپاشی جامعه سرمايه داری را تسريع کنند.

يک سنگ بنای سوسياليسم علمی است. زيرا ضرورت تاريخی تحول سوسياليستی [به نظر او] " قبل از  —کائوتسکی

ه نتيجه ای اجتناب ناپذير تبديل می کند"، ھر چيز بر آنارشی روبه رشد اقتصاد سرمايه داری، امری که نابودی اش را ب

بنا شده است. اما اگر تعديل پيش رونده تناقضات را مفروض بگيريم، و اگر فرض کنيم که "تکامل کاپيتاليستی در جھت 

نابودی خودش، حرکت نمی کند، آنگاه سوسياليسم به عنوان يک ضرورتِ عينی به پايان می رسد." آنگاه توجيه اش تنھا 

يق "آگاھِی محض" که يک توجيه ايده آليستی است امکان پذير خواھد بود و "در عين حال ضرورت عينی آن از طر

    ٥١يعنی توجيه آن به وسيله جريان تحول مادی جامعه ساقط خواھد شد".

م مارکسيس .رزا لوکزامبورگ با ھمين ژرف بينی ايده تاکتيکی اصلی اش را درباره مبارزه طبقاتی گسترش می دھد 

راديکال نيز ھمچون رفرميسم، کار ھر روزه ی رفرم اجتماعی را که بر مسائل جاری استوار باشد طلب می کند: مبارزه 

اتحاديه ای برای دستمزد، مبارزه برای رفرم اجتماعی و برای دموکراتيزه کردن ساختارھای سياسی. تفاوت نه در 

امکان ناپذيری تصرف قدرت سياسی به عنوان پيش فرض  چيستی بلکه در چگونگی است. از آن جا که رفرميسم از

حرکت می کند، می خواھد "از طريق مبارزه سياسی [پارلمانی] و اتحاديه ای، استثمار سرمايه داری را به تدريج و پله 

ھر به پله محدود کند. می خواھد ھر چه بيشتر از جامعه سرمايه داری خصلت کاپيتاليستی اش را حذف کند و بر آن مُ 

سوسياليستی بزند. در يک کالم می خواھد به تغييرات سوسياليستی در معنای ابژکتيوش تحقق بخشد". مبارزه ی سياسی 

طبقه  –تحول سوسياليستی  عامل ذھنیو اتحاديه ای برای مارکسيسم، برعکس فقط به معنای آماده سازی ضروری 

آن ھا ابتدا کارگران را "به عنوان طبقه سازمان می دھند"  برای مبارزه ی انقالبی نھايی است. بدين طريق که -کارگر

و تکوين آگاھی، تحقق آگاھی واحد طبقاتی پرولتاريا را سبب می شوند. دگرگونی سوسياليستی به طور خود به خودی و 

کارگر ناشی بر اساس يک انتظار تقديرگرايانه تحقق نمی پذيرد، بلکه از آگاھی کسب شده در نتيجه مبارزه روزانه طبقه 

می شود. آگاھی از ضرورت رفع تضادھای عينی تشديد شونده سرمايه داری از طريق يک دگرگونی سوسياليستی. بنابر 

اين رفرم ھا برای رزا لوکزامبورگ آن چنان که بعدھا برای لنين، فقط محصول جانبی مبارزه ی طبقاتی در جھت انقالب 

روزانه را از ھدف نھايی سوسياليستی مستقل می کند. رفرم را از انقالب  است. [از ديد وی] رويزيونيسم برعکس، کار

جدا می کند و با بر کشيدن جنبش به ھدفی در خود، خصلتش را تغيير می دھد. رفرم ديگر وسيله ای برای رسيدن به آن 

ن طرز فکر غير نيست، بلکه خودش به جای اين دگرگونی به ھدف تبديل شده است. اي -دگرگونی سوسياليستی–ھدف 

ديالکتيکی فقط تقابل ھای مجزا را می بيند. يا اين يا آن. رفرم يا انقالب. اما قرارگيری اين تقابل ھا را در کليت فرآيند 

  ٥٢ اجتماعی مشاھده نمی کند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

51  Luxemburg ,Social reform or revolution ,pp. 45‐7, 61, 90‐2 [Luxemburg’s emphasis 

52  Luxemburg ,Social reform or revolution ,pp.66‐9 [Luxemburg’s emphasis 
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ار شد. ، تعريف دقيق ھدف نھايی به غفلت واگذبرنامه ی ارفورتآن چنان که می بينيم، تنھا با ھمين برداشت بود که در 

 -که تازه بعد از دگرگونی سوسياليستی ايجاد خواھد شد -رزالوکزامبورگ ھدف نھايی را به عنوان جامعه ايده آلِی آينده 

درک می کند. اگر تحت عنوان "ھدف  -خود انقالب –در نظر نمی گيرد، بلکه آن را به عنوان تصرف قدرت سياسی 

اه ھر دست آورد اقتصادی يا دموکراتيک را می توان به منزله قدمی در نھايی" جامعه آينده در نظر گرفته شود، آن گ

اين مسير و به سمت اين ھدف تلقی نمود. اما اگر تحت عنوان "ھدف نھايی"، تصرف قدرت سياسی از طريق انقالب 

تژيک برداشت شود، آن گاه يک مرز قطعی در مقابل رفرميسم کشيده شده است. رفرميسمی که به جای وظيفه استرا

که بايد تقديرگرايانه  -پرورش برای انقالب، کار اپورتونيستی جاری و يا تبليغ يک ھدف نھايی کم و بيش مبھم را

انتظارش را کشيد، می نشاند. بنابر اين ھرچند که تصرف قدرت دولتی به جريان توسعه مادی جامعه وابسته، و مشروط 

است، اما مارکسيسم در درک رزا لوکزامبورگ نقش تعيين کننده ای به درجه معينی از بلوغ مناسبات اقتصادی سياسی 

را به فعاليت سياسی طبقه کارگر از طريق جھت دھی فعاليت جاری به سوی ھدف نھايی انقالبی اختصاص می دھد. [و 

  بدين ترتيب] خود را قطعا ھم از قدرگرايی[فاتاليسم] و ھم از اراده گرايی ناب متمايز می کند.

رفرميسم،  ٥٣با سرنوشت جدال بين رفرميست ھا و راديکال ھا ما به مقاله "انترناسيونال" رجوع می دھيم. در رابطه

شکست خورده در ھمه ی پيکارھای تئوريک؛ محکوم شده به وسيله قطعنامه ھای کنگره ھای حزبی و انترناسيونال، 

عی را انکار می کرد. علی رغم ھمه ی اين ھا ھمواره و مجددا تشديد فزاينده تضادھای طبقاتی در جريان تکامل واق

رفرميسم بر مبنای سر برآوردن يک آريستوکراسی کارگری؛ در جرياِن عمِل روزمره ی جنبش کارگرِی اروپای غربی، 

مسير پيروزی اش را ھموار کرد. با تمام اين ھا، نيروی رشد يابنده مارکسيسم خود را در اين امر نشان می دھد که در 

سن  –ام جريانات سوسياليستی که در ھمه ی کشورھای اروپايی در نيمه ی اول قرن نوزده گسترش يافته بودند ميان تم

به تنھايی بر اذھان توده ھا تسلط داشت و رفرميسم نيز برای آن که بتواند  -سيمونيسم، پرودونيسم و بعدا بالنکيسم و غيره

  ق مارکس بر می افراشت.بر توده ھا سوارشود، بايد بادبانش را در زير بير

  اول فصلپايان 

*- Henryk Grossmann ,1883Fünfzig Jahre Kampf um den Marxismus �٢١٩٣  Fischer, Jena, 

, ‘The further development of Marxism to the present’, of the essay7and as Part , 1932 

Sozialistische Ideen und Lehren I r (edin Ludwig Elste ,(.Wörterbuch der Volkswirtschaft. 

3Band  ,۴272, pp. 1933th edition, Fischer, Jena �٣۴١.  

 

.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

53 Henryk Grossmann, ‘Internationale: Die Zweite Internationale’ (‘International: the Second 

International’); and ‘Internationale: Die dritte Internationale’ (‘International: the Third International’), in 

Ludwig Elster (ed ,(.Wörterbuch der Volkswirtschaft, Zweiter Band ,fourth edition, Fischer, Jena, 1932, pp. 

432�439 and 439�449. 
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  پنجاه سال مبارزه بر سر مارکسيسم

١٩٣٢-١٨٨٣  

  م)دوّ بخش (

  

  (ھارمونيست ھای جديد) د) رفرميسم در پوشش مارکسيستی

ومارکسيسم) اشاره می کنيم. گروھی از روشنفکران وينی: پيش از ھر چيز ما در اين جا به مارکسيسم اطريشی (آستر

" [ژورنال Revue Der Kampf" نشريهرودولف ھيلفردينگ، اتو بائر، ماکس آدلر، گ. اکشتاين و کارل رنر که حول 

 فرمول) جمع شده بودند. آن ھا تالش می کردند تا برای پراتيک رفرميستی ١٩٠٨مبارزه]، که تازه تاسيس شده بود (

در اين راستا، توسعه تئوريک بعدی را شديدا تحت تاثير قرار داد، "سرمايه  ی کهی تئوريک ارائه کنند. مھمترين کتابھا

). در آن کتاب دو قسمت متمايز قابل تشخيص است. از يک طرف ١٩١٠مالی" اثر رودولف ھيلفردينگ است (وين 

تراست ھا، کارتل ھا، صدور سرمايه، توسعه طلبی –ی ھيلفردينگ کوشش می نمايد جديدترين پديده ھای حيات اقتصاد

را، که جايگزين سرمايه رقابتی شده است، در سيستم اقتصادی  سرمايه داری انحصاریو در يک کالم  -امپرياليستی

مارکسی ادغام کند. از طرف ديگر وی به پيروی از تئوری بحران توگان بارانوفسکی و با انکار دکترين فروپاشی 

الش می کند تا نظريه بحران مارکس را در متوازن ترين شکلش به عنوان امکان توسعه نامحدود سرمايه مارکس، ت

و بر آن اساس  –داری بازتفسير کند. با احيای تئوری قديمی ژان باتيست سه، که مارکس ھمواره با آن مبارزه کرده بود 

د مجزا متقابال برای يکديگر بازار فروش ايجاد می يک اضافه توليد عمومی اصوال غيرممکن است زيرا حوزه ھای تولي

ھيلفردينگ به اين نتيجه رسيد که بحران ضرورتا به ماھيت سرمايه داری گره نخورده است. آن ھا [بحران ھا]  -کنند

زيع فقط از عدم توازن در رشد حوزه ھای جداگانه، [يعنی] "بنابر اين فقط از يک توليد نامنظم"، ناشی می شوند. اگر تو

سرمايه در شاخه ھای مجزای صنعتی به طور متوازن صورت بگيرد، آن گاه ھيچ محدوديتی برای توليد وجود نخواھد 

داشت. آن گاه "توليد می تواند تا بی نھايت بسط يابد، بدون آن که اضافه توليدی از کاالھا بوقوع بپيوندد". سخن کوتاه: 

 ٥٤به نظم درآيد؛ بحران می تواند قابل اجتناب باشد. توليد می تواند حتی بر بنيادی کاپيتاليستی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

54 Rudolf Hilferding ,Finance capital: a study of the latest phase of capitalist development ,Routledge &

Kegan Paul, London, 1981 [1910], p. 241. 
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اساس اين اثر را تئوری پول و اعتبار ھيلفردينگ تشکيل می دھد که در آن وی از نظريه ی مارکسی پول فاصله می  

البته ھيلفردينگ بايد بدين منظور  ٥٥گيرد و آن را به سمت مفھوم چارتاليسم "گئورگ فريدريش کناپ" منحرف می کند.

عتبار عمومی قانون ارزش مارکس را برای پول به مثابۀ کاال بشکند. امری که آن چنان که کارل کائوتسکی به درستی ا

سرمايه مالی بنا می  تئوریبر اساس ھمين تئوری پول است که   ٥٦متوجه شد، به معنای "خودکشی مارکسيستی" است.

است. با تکامل  سرمايه بانکی در برابر سرمايه صنعتینقش مسلط شود. [بنابر اين نظر] ويژگی تازه ترين تحول، 

سرمايه داری دائما مقدار پولی که توسط طبقه غير مولد در بانک ھا و از آن طريق در اختيار صنايع قرار می گيرد؛ 

گيرد. افزايش می يابد و بنابر اين نقش سرمايه بانکی در شکل پولی نيز، که به سرمايه صنعتی تبديل می شود فزونی می 

در اين جا نقش ويژه ای به نوعی کمپانی که به عنوان شرکت سھامی شناخته شده اختصاص يافته است. با "سھام"، 

سرمايه ی به اصطالح موھوم بوجود می آيد، که از سرمايه مولدی که در کارخانه به کار می رود جدا شده است. و به 

ری که مستقل از تمرکز صنايع عمل می کند و از طريق سوداگری بانک ھا امکان تمرکز سريع سرمايه را می بخشد، ام

در بازار بورس و انباشت سود بنيانگذاران سھام در بانک ھا شتاب می گيرد. از طريق اين بسيجِ سرمايه، ھمواره بخش 

صنعتگرانی که فزاينده ای از سرمايه صنعتی به سرمايه مالی تبديل می شود. بدين معنا که اين سرمايه ديگر متعلق به 

با آن کار می کنند، نيست. دسترسی به سرمايه به کار گرفته شده در صنايع ھرچه بيشتر در اختيار بانک ھا قرار می 

"آن ھا به بنيان گذاران و باالخره حکمرانان صنايع تبديل می شوند". تمايل به تمرکز بانکداری، به حذف فزاينده گيرد. 

ين مرحله به اين امر منجر خواھد شد که يک بانک و يا يک گروه از بانک ھا کل رقابت ميان بانک ھا و "در آخر

سرمايه پولی را در اختيار بگيرند. بدين ترتيب يک چنين بانک مرکزی ای، کنترل اش را بر کل توليد اجتماعی اعمال 

   ٥٧خواھد کرد".

گرايش تاريخی سرمايه د. در بخشی درباره [از نظر ھيلفردينگ] يک گرايش مشابه به ادغام، نيز در توليد وجود دار

ھيلفردينگ  -باشد گرايشِ تاريخِی انباشتِ سرمايهکه ظاھرا بايستی معادلی از آن فصِل معروف مارکس درباره ی  -مالی

در حالی که نزد مارکس مرزھای انباشت  ٥٨جريان تحول تاريخی را به گونه ای متفاوت از مارکس ارائه می کند.

ی گردد، مرزھايی که در نھايت در سطح معينی از تکامل با تغييری ديالکتيکی " به سلب مالکيت از سرمايه مشخص م

می انجامد، ھيلفردينگ می خواھد رويش تدريجی و مسالمت آميز سرمايه داری به اقتصادی  ٥٩سلب مالکيت کنندگان"

فزايش قيمت و سود؛ نرخ سود را در صنايعِ کنترل شده را ارائه کند. ادغام صنايع [کارتليزه شدن صنايع] به منظور ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

55 ‘Chartalism’ is a theory of fiat money, issued and backed by law rather than precious metals ,elaborated 

by Georg Friedrich Knapp ,The state theory of money ,Macmillan, London, 1924 [1895]. 

گئورگ فريدريش کناپ، اقتصاددان آلمانی آغاز قرن بيستم واضع نظريۀ چارتاليسم بود که بر اساس آن پول به عنوان واحدی فاقد ارزش 

 درونی قلمداد می گرديد که ارزش آن توسط دولت مشخص می شود. 

56 Karl Kautsky, ‘Finance‐capital and crises’, Marxist Internet Archive ,

www.marxists.org/archive/kautsky/1911/xx/finance.htm , accessed 4 February 2012 (1911.) 

 

57 Hilferding ,Finance capital ,pp. 105 et seq., 226, 180 

58 Hilferding ,Finance capital ,pp. 227‐35; Marx ,Capital 1 ,pp. 927‐930. 

59 Karl Marx ,The civil war in France ,MECW 22, [1871], p. 335. 
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ادغام نشده کاھش می دھد. رقابت را بين آنان تشديد می کند و گرايش به تمرکز را که به تداوم ادغام می انجامد افزايش 

 می دھد. بدين ترتيب [از نظر وی] گرايشی به گسترش مداوم به کارتليزاسيون بوجود می آيد. نتيجه ی اين جنبشِ متمرکز

سازی در نقطه نھايی تئوريکش، در شکل ايده آلش، به کارتلی شدن يکپارچه ھمه شاخه ھای صنعت، نه فقط در اقتصاد 

ملی، بلکه ھمچنين در اقتصاد جھانی منجر خواھد شد. يک يونيورسال يا کارتل کل که ھمه توليد سرمايه داری را در 

ھا را تثبيت می کند و توزيع محصوالت را برنامه ريزی می کند.  تمامی حوزه ھا، آگاھانه به قاعده در می آورد. قيمت

 –[به عقيده وی] به ھمراه جنبش پيش رونده ادغام و متمرکز سازی صنايع؛ توليد به طور فزاينده برنامه ريزی شده 

ناپديد می  و در نھايت در کارتل کل به باالترين سطح تکامل می رسد. آنارشی توليد –"سرمايه داری سازمان يافته"

می  -اگرچه ھنوز بر اساس کار مزدی –گردد، بحران ھا از بين می روند و به جای آن ھا توليد قاعده منِد کارتِل کل 

از اين طريق   ٦٠نشيند. "گرايش به ايجاد يک کارتِل کل و تمايل به بنای يک بانک مرکزی بر ھم منطبق می شوند".

يک گذار مسالمت آميِز بدون درد از کاپيتاليسم به سوسياليسم ممکن خواھد شد. "اين عملکرِد اجتماعی ساِز سرمايه ی 

ھمترين شاخه ھای توليد مالی غلبه بر کاپيتاليسم را به طور فوق العاده ای آسان می کند. به محض آن که سرمايه مالی م

 -دولت تسخير شده توسط پرولتاريا–را تحت کنترل خود درآورد، کافی است که جامعه از طريق ارگان اجرايی آگاھش 

سرمايه مالی اش را به تصرف درآورد، تا بالفاصله اختيار اصلی ترين شاخه ھای توليد را کسب نمايد". "حتی امروز 

   ٦١به معنای مصادره مھمترين حوزه ھای صنايع بزرگ است". مصادره ی شش بانک بزرگ برلين،

) توضيح داد که او ھمواره "ھرگونه تئوری اقتصادی فروپاشی را رد کرده است". ١٩٢٧ھيلفردينگ بعد از جنگ (

س نيز آن را اشتباه قلمداد می کرد. سقوط سيستم سرمايه داری از طريق قوانين درونی اين سيستم صورت "حتی مارک

   ٦٢نمی گيرد، بلکه بايد [نتيجه] "عمل آگاھانه ی اراده طبقه کارگر باشد".

) [و] کارل ١٩١٣، در دی نويه تسايت، سی و يکمين سال، انباشت سرمايهبقيه نئو ھارمونيکرھا ھم مثل اتو باوئر ( 

کائوتسکی در دوران پس از جنگ، بحران را فقط از عدم توازن در توزيع سرمايه بين شاخه ھای صنعتی منفرد نتيجه 

ه ی سرمايه، در ھمين مناسبات کاپيتاليستی قابل اجتناب قلمداد می می گرفتند. آن ھا بحران را در صورت توزيعِ به قاعد

کردند و توسعه نامحدود سرمايه داری را ممکن می دانستند. تفسير ھارمونيستيکی از تئوری بحران مارکس توسط اتو 

وازن سرمايه باوئر رنگ ويژه ای به خود گرفت. بدين صورت که بر اساس نظر وی مکانيسم سرمايه داری اين توزيع مت

به انجام می رساند، " از اين طريق که مکانيسم توليد سرمايه داری به  –حتی به واسطه ی بحران ھای ادواری –را 

طور خودکار مازاد انباشت و نقصان انباشت را رفع می نمايد". در حالی که مارکس ضرورت افزايش تصاعدی ارتش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

60 Hilferding ,Finance capital ,p. 234. 

61 Hilferding ,Finance capital ,p. 234. 

62 Rudolf Hilferding ,Die Aufgaben der Sozialdemokratie in der Republik ,Vorstand der 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Berlin, 1927, p. 2 ,http://library.fes.de/prodok/fa‐59843.pdf , 

accessed 4 February 2012. 
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، اتو باوئر در مقابل تالش می کند تا اثبات نمايد: "در شيوه توليد سرمايه ذخيره صنعتی را برای کاپيتاليسم تذکر می دھد

   ٦٣داری گرايشی برای تطبيق انباشت سرمايه با رشد جمعيت وجود دارد."

  م انقالبیتجديد حيات مارکسيس -سوم 

  الف) انحطاط تئوريک رفرميسم

 ١٨٩۴تا  ١٨٧٢ھمان طور که پيش تر گفته شد، رفرميسم نتيجه ی دوره ای نسبتا آرام از توسعه ی سرمايه داری از 

بود، با اين دوره ی آرام سازگار  ١٨۴٨بود. به نظر نمی رسيد که تئوری انقالبی مارکس، که خود محصول دوره انقالب 

ھای صورت گرفته توسط رفرميسم برای زدودن خصلت ھای انقالبی از مارکسيسم به منظور انطباق آن با باشد. تالش 

پراکسيسِ رفرميستِی مسالمت آميز، نھايتا در عرصه تئوريک محکوم به شکست بود. اين امر زمانی اتفاق افتاد که توسعه 

دی را تجربه کرد. تغييری که ھمه ی ابھامات را؛ اقتصادی در پايان قرن پيشين (قرن نوزده) يکبار ديگر تغييری ج

  ھمچنين درباره ی "پراکسيِس کار مسالمت آميز" آشکار نمود.

که پيشرفته ترين کشورھا را موقتا قادر ساخته بود تا امتيازاتی را برای اليه بااليی  –سياست توسعه طلبانه امپرياليستی 

تناقضات ھم در عرصه داخلی و ھم در سياست خارجی منجر گرديد.  با تغيير قرن به تشديد -طبقه کارگر تامين کند

عصر امپرياليستی سياست ھای فزاينده ی استعماری، عصر تب آلود تسليحات جنگی و دريائی و نھايتا عصر درگيری 

  ھای نظامی شروع شد. درگيری ھايی که نھايتا به شعله ور شدن جنگ جھانی[اول] انجاميد.

افزايش تشنج در سياست خارجی تضادھای طبقاتی در تمام کشورھای سرمايه داری شدت گرفت.  ھمزمان و به موازات

پيشرفت ھای بزرگ جنبش سوسياليستی کارگری، روند متحد شدن کارفرمايان در اتحاديه ھای قدرتمند جنگی خويش را 

ی تدافعی عقب راند. کائوتسکی شتاب بخشيد. امری که کارگران را در ھمه ی عرصه ھای مبارزات اقتصادی به موقعيت

نشان داد که "فاکتورھايی که در آخرين دھه ھای قرن  منجر به ارتقاء دستمزدھا ی واقعی شده بودند  ١٩٠٨در سال 

آن ھم نه فقط در  –ھمگی در حال عقب گرد" بودند. دوران افزايش دستمزدھای واقعی جای خود را به کاھش دستمزدھا 

واقعيت رو به وخامت گذاشتن شرايط زندگی طبقه   ٦٤دادند. –حتی در دوران رونق اقتصادی" زمان رکود گذرا، "بلکه 

 -مايه داری (آمريکاکارگر در اين دوره توسط تحقيقات رسمی و خصوصی در يک سری از کشورھای پيشرفته سر

آلمان) نشان داده شده است. ھمچنين حمايت دولتی از کارگران ھمه جا تحت فشار اتحاديه ھای کارفرمايان متوقف شد. 

بر اين اساس ھرچه بيشتر ثابت شد که روش ھای قديمی مبارزات اتحاديه ای روش ھايی نا کارآمد ھستند. زمان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

63 Otto Bauer, ‘The accumulation of capital ,’History of political economy ,(١) ١٨ ,Spring 1986, pp. 106, 

 .(١٩١٣) ,١٠٧This translation has been modified, as indicated by the square brackets. In its original form 

the translation seriously distorted the meaning of Bauer’s German text by rendering ‘aufhebt’ as ‘generates’, 

see Otto Bauer, ‘Die Akkumulation des Kapitals ,’Neue Zeit ,(٢۴) ٣١ ١ ,p. 872. 

64 Karl Kautsky, ‘Verelendung und Zusammenbruch: Die neuste Phase des Revisionismus ’Neue Zeit ,٢۶  

 ,۴٢, ٢pp. 546, 549.][whole article :Neue Zeit ۴٢, ٢, ٢۶ and 43, 17 and 24 July 1908, pp. 540‐51 and 607‐

12  

40



 پنجاه سال مبارزه بر سر مارکسيسم  ١٨٨٣ -١٩٣٢ 

 

  

ف بسر رسيد. روند تحوالت به سوی برانگيختن مبارزات وسيع اقتصادی در اعتصابات جداگانه در کارخانجات مختل

تمام شاخه ھای صنعتی يک کشور می رفت. از سوی ديگر بورژوازی به سياست ھای حمايتی و محافظه کارانه روی 

ر ھم کنشی که قبال به درجه معينی د –آورد. ليبراليسم سياسی رو به زوال گذاشت. ديگر از توسعه بيشتر دموکراسی 

سخنی در ميان نبود. کل اين تحول اما ھمچنان تحت تاثير انقالب  -بين بورژوازی ليبرال و طبقه کارگر ترويج می شد

در روسيه تقويت می شد و شتاب می گرفت. بھبود فزاينده در وضعيت طبقه کارگر و تضعيف مبارزه ی طبقاتی  ١٩٠۵

د. [روند جاری] در عوض تشديد مبارزه طبقاتی را به ارمغان آورد. واقع نش -که توسط رفرميسم پيش بينی می شد -

ھنگامی که آشکار شد که متدھای کھنه [فعاليت] اتحاديه ای و پارلمانی قادر به کسب امتيازات بيشتری برای طبقه کارگر 

به تزايد اقتصادی و  نيستند، طبقه کارگر مجبور شد که به جستجوی روش ھای جديدی از مبارزه بپردازد که با فشار رو

   ٦٥سياسی بورژوازی تناسب داشته باشد. اين بود محتوای بحث درباره ی اعتصاب عمومی سياسی.

ماری و ھمچنين سياستی ارتجاعی در داخل، رفرميسم در چنين شرايطی، در عصر امپرياليسم جنگی و توسعه طلبی استع

نوع کھنه فقط محصول خصلت نمای نوعی گرته برداری مقلدانه بود: تکرار جريان فکری دوران قديم که در تضاد کامل 

ا با واقعيت قرار داشت. به عنوان مثالی از اين عامه گرايی ساده انگارانه ی سوسياليسم، که در آغاز قرن بيستم ھمه ج

در جنبش کارگری پراکنده بود و علی رغم عبارت پردازی ھای مارکسيستی از محتوای واقعی سوسياليسم مارکسی 

چيزی باقی نمی گذاشت، بايد از کتاب رھبر فعلی حزب سوسياليست آمريکا موريس ھيلکويت (سوسياليسم در تئوری و 

دوجين تعريف از دولت را مورد بحث قرار می  ، ھيلکويت حدود دوو دولت در بخش سوسياليسم ٦٦ عمل) نام برد.

بيليو و آنتون منگر. که بر اساس آن تعاريف،  -دھد. با ارسطو و سيسرو شروع می کند، سپس تارگوت و بنتام تا ليروی

دولت بر بشريت سازمان يافته ی ناحيه مشخصی داللت دارد. [ھيلکويت] پس از اشتباه توصيف کردن اين تعاريف، 

اليستی "کامال صحيح" دولت را بر اساس نظر مارکس و انگلس ارائه می کند و نشان می دھد که "دولت تعريف سوسي

به عنوان محصول مبارزه طبقاتی ھمزمان با نھاد مالکيت خصوصی به وجود آمده و در ھمه ی دوره ھا ابزار سلطه 

ستگی طبقه استثمار شده" تعيين شده است. اما طبقات دارا بوده است" و به عنوان سازمان طبقه حاکم .... برای حفظ واب

ھيلکويت از اين تعريف "کامال صحيح" ھيچ نتيجه ای برای سياست طبقه کارگر بيرون نمی کشد. اما در ارتباط با 

"دولت مدرن" امروزين، وی تعريف بورژوايی دولت را می پذيرد و مدعی می شود که "به خاطر وجود طبقه رو به 

.. [دولت] برشی ژرف را در ماھيت و عملکردش" تجربه کرده است: "دولت تحت فشار جنبش کارگری رشد مزد بگير؛ .

در نقش ابزاری برای رفرم اقتصادی و اجتماعی معنای جديدی کسب کرده است.... دولت که فقط به عنوان ابزار تسلط 

کارکرد اجتماعی مھم ديگری را طبقاتی قدم به عرصه وجود گذاشت، به تدريج و به طور مشخص طی قرن گذشته، 

عھده دار شده است. با اين کارکرد دولت نه فقط يک طبقه بخصوص، بلکه عمدتا جامعه را در تماميت آن نمايندگی می 

کند". [از اين رو] کارکردھای استثمارگرايانه ی دولت به نفع طبقه حاکم ھمچنان بيشتر مھار می شوند. در مقابل 

مفيد"، ھر چه بيشتر مورد توجه آن قرار می گيرند. زيرا که "دولت از کارگران در مقابل  عملکردھای به "طور کلی

استثمار بيش از حد" حمايت می کند و از اين رو اکنون "از طرف کارگران به تدريج به عنوان ابزار بسيار مؤثری برای 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

65 See Rosa Luxemburg, ‘The mass strike’, in Rosa Luxemburg ,The essential Rosa Luxemburg: Reform or 

revolution and The mass strike ,Haymarket, Chicago 2008 [1907], pp. 111‐81. 

66 Morris Hillquit ,Socialism in theory and practice ,Macmillan, New York 1909. 
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می گيرد." طبقه سرمايه دار حاکم ھيچگاه، اصالح و سرانجام الغاء مناسبات طبقاتی سرمايه داری مورد شناسايی قرار 

آن ھم به طور داوطلبانه از مالکيت خود و از چيرگی طبقاتی ناشی از آن صرفنظر نمی کند. ھيلکويت اما از اين نتيجه 

نمی گيرد که پس بايد از آن ھا بلحاظ اقتصادی و سياسی سلب مالکيت شود، بلکه منظور او اين است که فرآيند تحول 

"به وسيله ی سلسله ای از اصالحات اجتماعی و اقتصادی و از طريق اقدامات قانونی" تحقق می پذيرد، "با اين  تدريجی

ھدف که ، طبقه حاکم، انحصارات و امتيازات و مزايای خود را قدم به قدم تسليم کند." برای اين منظور نيازی به استفاده 

الب اجتماعی خواھد بود ... که جايی در برنامه سوسياليستی ندارد". از قھر نيست. اين "فقط يک رويداد تصادفی در انق

از طريق اين رفرم [به نظر او] به يک دوران گذار وارد می شويم که اگر چه دولت در آن ھنوز سوسياليستی نيست اما 

حطه ای که ديگر يک ارگان طبقه سرمايه دار ھم نيست، بلکه فقط يک "دولت گذار" است. "يک مرز قطعی" برای ل

اين [دولت] شروع می شود و پايان می يابد نمی توان معين کرد، اما امروز "تعدادی نواحی خودگردان و دولت ھای 

منفرد وجود دارند که تا اندازه ای يا به طور کامل تحت کنترل سوسياليستی قرار دارند." بسياری از "اصالحات انتقالی" 

ون تا درجه معينی در کشورھای اروپا، آمريکا و استراليا تحقق يافته اند و "گرايش اجتماعی يا سياسِی سوسياليسم ھم اکن

پذيرفته شده" در کل قانون گذاری مدرن به بسط چنين اصالحاتی معطوف است. در اين معنا "می توان گفت که ما در 

به طبقه کارگر  -نقل به مضمون –سوسياليستی ايستاده ايم". ھيلکويت » دولت گذار«ميانه يا در ھر صورت در آستانه 

تاکتيکی را پيشنھاد می کند که "بدون خدشه وارد کردن به پرنسيپ مبارزه طبقاتی" منحصرا خود را فقط به تاکتيک 

   ٦٧"انتخابات" و "فعاليت مثبت پرلمانتاريستی" محدود کند.

اگرچه چنين تئوری ھايی در دوران پيش از جنگ [اول] ھم شديدا خيالبافانه بودند، با وقوع جنگ ديگر ھرگونه ربطی 

به واقعيت را به کلی از دست دادند. رفرميسم تئوريک برای آن که در برخورد با واقعيت متالشی نشود، مجبور بود خود 

دھد. اگر از جنبه ی منطقی صرف بنگريم، اين اصالح به دو طريق ممکن بود: از موضع پرولتری؛ را با واقعيت تطبيق 

از طريق بازگشت به مارکسيسم انقالبی. رفرميسم در تکامل پيگير ذاتی خود راه ديگری [راه دوم] را برگزيد و به تمامه 

 -که در نطفه در آثار ھيلفردينگ موجود بود –را بر زمين جامعه بورژوايی و دولت کاپيتاليستی مستقر شد. اين نتيجه 

کارل ِرنِر در خالل جنگ در مقاالت منتشر شده اش در روزنامه ھای مبارزه ی وين و کارگر به آشکارترين حد رساند. 

او [کارل رنر] با توسعه ی نتايج  .٦٨)١٩١٧(منتشر شده در شکل کتاب؛ مارکسيسم، جنگ و انترناسيونال، اشتوتگارت 

ساختار اجتماعِی -حاصل از کتاب ھيلفردينگ، به دنباِل به تصوير کشيدن تحوالتی است که پس از مرگ مارکس در 

لکيت و در مناسبات خارجی مناطق اقتصادی و در روابط متقابل بين طبقات، در خصلت ما -اقتصاد، دولت و جامعه

رخ داده است. اگر چه او در تمامی اين حوزه ھا، روندھای توسعه ای را در  -سرانجام در وظايف امروزين پرولتاريا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

67 Hillquit ,Socialism in theory and practice ,pp. 97‐105, 174, 181, 189. Grossman wrote ‘class   struggles’ 

where the original had ‘class divisions’; and left out ‘socialist and’ from the quotation  starting ‘Under the 

pressure …’; Hillquit took the quotation ‘without violating the principle of the 

class struggle’ from Karl Kautsky, ‘Der sozialistischen Kongresse und der sozialistische Minister ,’Neue 

Zeit ,(١) ١٩ ,p. 37[whole article pp. 36‐44], who in turn quoted his own letter in Petite Republique ٢٨ ,

September 1899. 

68 Karl Renner ,Marxismus, Krieg und Internationale ,Dietz, Stuttgart, 1918 [1917] .[Renner (1870‐ 

 (١٩۵٠was a leading social democratic parliamentarian and theoretician in Austria before and during World 

War 1. He was the first chancellor of the Austrian republic from 1918 until 1920. 
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مغايرت با مارکس تشخيص می دھد، اگر چه تمام اجزای اصلی ساختمان نظری مارکس را به دور می اندازد و در 

ظايف ديگری برخالف مارکس برای جنبش کارگری ترسيم می کند، از پوشش مارکسيستی تئوری نھايت اھداف و و

خود صرفنظر نمی کند، بلکه مدعی است که مدافع مارکسيسم حقيقی ای به شمار می رود که بر عليه "تحريف ارتجاعی 

ئوری ھای مبارزه طبقاتی(مارکس)" افکار مارکس"، عليه "گرايش به ابتذال در مارکسيسم" و عليه "جمود و ساده سازی ت

مبارزه می کند. اين نه او بلکه مارکسيست ھای ادعايی ھستند که آموزه ھای استاد را تحريف می کنند. [بنا به ادعای 

رنر] مدت کوتاھی پس از آثار مارکس، مناسبات طبقاتی به دفعات، "تقريبا ھر پانزده سال يکبار"، کامال دگرگون شده 

آن که "مجموعه تعاليم کھنه شده" سيستم مارکسی را به عنوان عتيقه يدک بکشيم، ضروری است تا در است. به جای 

تمامی جوانب به تجديد نظر اين بسته نظری بپردازيم. [به زعم او] کتابش در حقيقت می بايست يک "بررسی 

    ٦٩مارکسيست ھا" باشد.مارکسيستی" از مواد جديد توسعه اجتماعی، طرحی از يک "برنامه ی تحقيقی برای 

 -آنارشيستی اش -با روش ھای اقتصادی فردی–در دوران جامعه ليبرالی  -بنا به گفته رنر–کل زمان خالقيت مارکس 

درت دولتی يک کابوس بود. مارکس اين دوره را بررسی کرد و در کاپيتال صورت می گيرد. دوره ای که در آن ق

توصيف نمود. [مارکس] برای آن که قوانين چنين دورانی را در شکل منطقی خالص اش افشا کند، به لحاظ مفھومی 

ه و توصيف نمود، ناچار بود، ھرگونه مداخله ی دولت را کنار بگذارد. اين "جامعه کاپيتاليستی آن چنان که مارکس تجرب

 –ديگر وجود ندارد". چيزی که مارکسيست ھا تاکنون ناديده گرفته اند. روند اساسی تغييرات پايه ای در ساختار جامعه 

بر "دولتی شدِن فراگير" اقتصاِد قبال بدون دولت قرار گرفته است. "درست  -متحقق شده بود ١٩١۴تا  ١٨٧٨که از سال 

رکس به لحاظ منطقی و عملی [از بررسی اش] کنار گذاشت"، چيزی که مارکس نه تجربه ھمان چيزی که سيستم کارل ما

کرد و نه توصيف نمود. از اين دولتی شدن فراگير نتايج مھمی ناشی می شوند. چونکه "اقتصاد ھمواره فقط و فقط به 

دليل دولت ابزاری است که به طبقه سرمايه دار، و دولت عمدتا ھر چه بيشتر به پرولتاريا خدمت می کند"، به ھمين 

کمک آن، دگرگونی تاريخی از کاپيتاليسم به سوسياليسم به انجام می رسد. [رنر ادامه می دھد که] اما اين يک تصور 

جنون آميز است که تسلط بر قدرت سياسی توسط پرولتاريا با يک دگرگونی ناگھانی سيستم، با يک ضربت سياسی می 

گيرد. اينھا تصوراتی اند که از تاريخ سياسی بورژوازی قاچاقی به دنيای تفکرات  تواند صورت بگيرد و يا می

سوسياليستی وارد شده اند. دولت اما در مبارزات روزانه گام به گام تسخير می شود. تحولش از طريق سوسياليزه شدن 

وچگرائی دولتی تدريجی ھمه عملکردھای اقتصادی صورت می گيرد. مارکس از تحقير و نفی دولت و از "پ

Staatsnihilismus که "مارکسيسم مبتذل امروز با آن الف می زند"، بسيار فاصله داشت. [رنر ادامه می دھد] از "

طريق دولت ھمه ی مقوالت پايه ای اقتصادی دستخوش تغييرات اساسی می شوند. قيمت رقابتی اقتصاد خصوصی تبديل 

تا در دوره حمايتی حداکثری و تحت نفوذ دولت قيمت ھای تعرفه ای/تخمينی به قيمت کارتلی[اتحاديه ای] می شود و نھاي

به قيمت ھای ملی تبديل خواھند شد. قيمت ھايی که نوع و ميزانش از دولتی به دولت ديگر متفاوت خواھد بود. " فقط 

مت سياسی". [رنر ادامه می يک قدم ديگر الزم است، تا قانون دولتی مستقيما قيمت را تعيين کند". "قيمت مالياتی يا قي

دھد که] اقتصاد [ديگر] "برای توضيح دادن اين تعرفه ھای قيمت کفايت نمی کند" ھمه جا "انحراف از قوانين طبيعی 

اقتصادی" از طريق پروسه ی دولتی کردن فراگير صورت خواھد گرفت. "يک قانون فرا اقتصادی خود را بر قانون 
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". و اينک اين "مسئله جديد مارکسيسم" است که "امروزه توزيع ھدفمند نيز، در سيستم بنيادی اقتصاد تحميل خواھد کرد

خودبه خودی گردش کاالھا تلفيق می شود، امری که روش منحصر به فرد چرخه کاال در يک جامعه سوسياليستی" 

   ٧٠است.

[رنر در ادامه می نويسد] ھمان چيزيکه در مورد قيمت کاالھا صدق می کند، شامل حال دستمزدھا ھم می شود. سيستم 

دستمزد به وسيله دولت به طور اساسی تغيير شکل می دھد. امروز ھم دستمزد به [دو بخش] دستمزد فردی و دستمزد 

يق اعمال پرداخت اجباری کارگر و کارفرما برای بيمه بيماری، تصادفات و جمعی تقسيم شده است. دولت از طر

بازنشستگی، سرمايه متغير يعنی سرمايه ی مربوط به مزد را پس از پرداخت بخش فردی آن اجتماعی کرده است". [به 

ی انجام داده است گفته وی] در واقع دولت مدت ھاست که اين کار را بوسيله ھزينه ھای عمومی خاصی مثل مدارس دولت

تا به حفظ و نوسازی طبقه کارگر کمک کند. "بنابر اين طبقه، امروز بخشی از دستمزد خود را به صورت جمعی دريافت 

می کند...تکامل به آن سمت حرکت می کند که ھمواره بخش ھرچه بزرگتری از دستمزد به صورت جمعی در آيد". 

ف "نھادھای عمومی" تبديل می شود. "روند سوسياليزه شدن او را به کارگر در مقياس فزاينده ای به موضوع و ھد

   ٧١عنوان يک عضو به دولت ملحق می کند."

ارکسيست ھا بررسی و تحليل نشده است. اما حتی [بنابر نظر رنر] اين "پروسه سوسياليزه شدن دستمزد"، ھنوز توسط م

در بخش فردی دستمزد نيز تغييرات بزرگی رخ خواھد داد. مزد فردی توسط دستمزد اتحاديه ای و سرانجام با مزد تعرفه 

 ای جايگزين خواھد شد. "اين نھادھا طبقه کارگر را از بنده، به يک شھروند اقتصادی تبديل می نمايد. جھش از قرارداد

مزد آزاد به سيستم تعرفه [به لحاظ اھميت] با تبديل سيستم قضايی پدرساالرانه و سرواژ به دادگاه ھای مدنی [بورژوايی] 

قابل مقايسه است". اما [به نظر او] مزد تعرفه ای نيز ھنوز باالترين نقطه اين تحول نيست. شرکت ھای غول پيکر 

انشان برنامه ھای خدماتی ايجاد می کنند "با سطحی از دستمزد که برای کاپيتاليستی برای کارمندان و بخشی از کارگر

تمام عمر تا مرگشان محاسبه شده است". کوتاه اينکه، شکل ھايی از پرداخت دستمزد که "رنر" آن را "مزد عمل گرايانه" 

استاندارد". از طريق اين  می نامد. "از اين نقطه فقط يک گام تا تعيين مستقيم مزد توسط دولت فاصله ھست؛ به دستمزد

دولتی شدن فراگير "طبقات کارکن امروز به لحاظ اجتماعی در موقعيت ديگری نسبت به زمان مارکس قرار دارند". 

مالکيت به "نھادی عمومی" و کار به "شغلی عمومی" تبديل می شود. يک "تجديد ساختار طبقات" واقع خواھد شد. فرم 

ديگر صنعتگرايی نيست. ديگر صاحب کارخانه از نوع قديم در قطب مقابل پرولتاريا  مسلط افزايش ثروت جامعه امروز

قرار ندارد، بلکه قدرت ھای مسلط در درون طبقه سرمايه دار کشاورزی بزرگ صنعتی و سرمايه مالی می باشند. 

روند دولتی شدن تحولی در عملکرد اقتصادی مالکيت زمين صورت خواھد گرفت. درحاليکه در کشاورزی فی النفسه 
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ھر چه بيشتر  –يا به لحاظ اقتصادی ھمان رانت ارضی  –فراگير و سوسياليزه شدن بسيار پيشرفته است، مالکيت زمين 

   ٧٢انگلی تر شده است. مسئله رانت ارضی در پنج سال آينده به مسئله ی اجتماعی اصلی تبديل خواھد شد.

اشته است. نوع قديم آن ربايی بود، يک عملکرد اقتصادی کامال سرمايه ی وامی نيز تغييرات شديدی را پشت سر گذ

انگلی. اين نزول خواری اما کنار زده شد. "سرمايه اعتباری" نوع جديد انگلی نيست و "عموما نيز در نقش يک برکت" 

   ٧٣ظاھر می شود.

ی است برای استنتاجات او: توجيھ -که در اين جا نمی توان ھمه آن را ذکر کرد–ھدف دستگاه مفھومی دلبخواه "رنر" 

طبقه کارگر بايد دولت موجود را بپذيرد و از طريق "سياست ائتالف ھای متغير" با اجزاء طبقات بورژوائی، [و] تالش 

بی وقفه ی پله به پله خودش را باال بکشد و "به لحاظ ذھنی جامعه بورژوايی را درک کند"، [و] تماما بر زمين دولت و 

تقر گردد. چنين سياست اتحادی "نه مغشوش نمودن پرنسيپ ھای طبقاتی بلکه تحقق آن است". اما جامعه بورژوايی مس

اگر پرولتاريا دولت را تاييد ميکند، بايد که سياست دولتی را نيز تاييد نمايد. [از نظر رنر] ھيچ "بين المللی شدن بی 

مبتنی بر دولت ھای ملی است، که "ويژگی نوين"  شکلی" وجود ندارد بلکه جھانی شدن ابتدا نتيجه کار گروھبندی ھای

دوران ماست. "کاپيتال جھانی نيست، بلکه ملی است". "سرمايه ی ملی سازمان يافته در دولت به عامل مؤثری در 

صحنۀ جھان تبديل شده است". [وی ادامه می دھد که] مقوالت مارکس جھانی است، مارکسيست ھا از ايده اقتصاد 

لت حرکت می کنند، اما در حال حاضر اين ھنوز دولت واحد نيست، توسعه عجالتا به سطح قلمروھای "جھانی بدون دو

ملی رسيده است. به ھمين دليل ھم ھنوز "پرولتاريای جھانی" وجود ندارد. چيزی که فقط يک "واحد  -دولت ھای سياسی

کشوری وجود دارد. اقتصاد جھانی تازه در  رازآميز" است، در واقعيت اما فقط پرولتاريای ملی در چارچوب قلمروھای

حال ايجاد است و به وسيله گرايش دولت ھای منفرد به گسترش قلمروھای اقتصاديشان، پشتيبانی می شود. با ديد کشوری، 

تمايالت توسعه طلبانه ھمچون سياست استعماری و بھره کشی استعماری، سلطه و اسارت به نظر می رسد. اما "اين 

ی پايين تر از متد فکری مارکس" است. زيرا پشت اين "شکايت ھای روزمره ی[اخالقی] از سياست ھای موضع اخالق

   ٧٤استعماری" نبايد "اھميت سکوالر اقتصادی شدن جھان" را ناديده گرفت.

ی رقابتی [از نظر رنر] "مخالفت اين چنينی با استعمار به معنی مخالفت با تاريخ جھان است" . تا ھنگامی که سرمايه دار

در اقتصاد؛ و ھمزيستی آنارشيک دولت ھا در سياست وجود دارد، جنگ غير قابل اجتناب است. زيرا مبارزات رقابتی 

بين قلمروھای اقتصادی به دو طريق صورت می گيرد: صلح آميز و از راه توافقات تجارِی دولتی، و جنگی از طريق 

قی مورد قضاوت قرار داد، بلکه بايد به عنوان يک واقعيت، درست تصرف. جنگ امپرياليستی را نمی توان به طور اخال

مثل سياست ھای تجاری، پذيرفته شود. جنگ چيزی نيست جز تبديل "رقابت بين قيمت ھا به رقابت بين سالح ھا". 

ق صلح بين حداکثر بايد برای "متمدنانه کردن جنگ" و ايجاد سازمانی جھانی بر مبنای حقوق بين المللی برای يک "ميثا

کشورھا" تالش نمود. اما تا زمانی که چنين "سازمان جھانی فرا ملی در آينده" تکميل نشده، "جنگ ممکن است و حتی 

تحت شرايطی ضروری است"، زيرا موضوع بر سر موجوديت کشورھا و اقتصادشان است. از آن جا که متدھاِی 
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اليستی" قرار گرفته است، بايد نسبت به اين جنگھا رويه ای مثبت مبارزاتِی کاِر اتحاديه ای "بر مبنای ھمين نظم کاپيت

اتخاذ کند. ھيچ اتحاديه ای تمايلی به نابودی صنعت ندارد. "ھستی، موجوديت و آينده سرمايه" به گونه ای مثبت بر طبقه 

ی که جنگ واقع شد کارگر نيز مؤثر واقع می شود. "در دوران جنگ، پرولتاريا نيز برای موجوديتش می جنگد". ھنگام

، پرولتاريا ھم بايد در راه جنگ قدم بگذارد: اين مسير نيز يک "مسير تاريخ است" و "از آن جا که پرولتاريا نمی تواند 

خود را از تاريخ جدا کند، بايد قدم در اين راه بگذارد". در لحظه وقوع جنگ ھيچ رفتار ديگری ممکن نيست به جز 

   ٧٥، به حق بود.١٩١۴ر خود". موضع احزاب پرولتری در چھارم آگوست "پيوستن به نظام سياسی کشو

ابی کرد روشن است که اصول و براھين رنر با سوسياليسم پرولتری تطابقی ندارد. آن ھا را بايد به عنوان تالشی ارزي

بورژوازی امپرياليستی می کشانند. رفرميسم با  که پرولتاريا را از وظايف طبقاتی اش منحرف می کنند و به پيروی از

اين فرآورده ھايش از جايگاه نقد اجتماعی به توجيه جامعه بورژوايی سقوط کرد. به ھمين دليل ھم اين امر غير قابل 

اجتناب بود که رفرميسمی که پس از جنگ و بعد از وقوع انقالب در کشورھای شکست خورده به قدرت رسيد، از به 

  ساندن حتی فقط يکی از وظايف تعيين شده توسط سوسياليسم پرولتاريايی ناتوان بود.انجام ر

مشخصه ی رفرميسم تئوريک در دوران پس از جنگ [جھانی اول] التقاط گری و تمايلش به کنار گذاشتن مارکسيسم 

محدود نمودن بنيادھای آن کار مارکس را به دو طريق محدود می کند: [اول با] -بود. اميل لِدِرر اعتبار تئوری ارزش

به سرمايه داری رقابتی ھنگامی که [در بررسی ھايش] آن را برای توضيح قيمت ھا ی انحصاری   ٧٦تئوری اقتصادی

کار با "نظريه مطلوبيت نھايی" برقرار -تالش می نمايد، تا پيوندی بين تئوری ارزشناکافی قلمداد می کند و بنابر اين 

کار مارکس را فقط برای توضيح يک پروسه ی ايستای اقتصادی در نظر می گيرد -سازد. دوم اينکه او تئوری ارزش

). ١٩٢۵(اقتصاد و بحران. رئوس کلی اقتصاد اجتماعی،  ٧٧که البته برای چرخه ھای اقتصادی پويا مناسب نيست

توضيح لِدِرر درباره بحران در اساس يک تئوری کمبود مصرف(تقاضا) است با تمام نقايصش، که از بيراھه تئوری 

  ٧٨ ريق اعتبار بيشتر") توسط وی مطرح می شود.پولی بحران (گسترش فرايند توليد"تنھا از ط

) به ادعای خودش بايد يک کتاب آموزش ١٩٣٠"اقتصاد معاصر و قوانين آن" نوشته ی آلفرد براونتھالز (برلين 

ار به ايده مارکسيسم" درباره اقتصاد ملی باشد. اما در حقيقت براونتھالز با استدالالت به عاريت گرفته سوسياليستی "وفاد

از نقد بورژوايِی مارکس با تئوری مارکس مبارزه می کند: "تئوری مارکس به اين مسئله پاسخ نمی دھد که، مزد و سوِد 

ماعی تقسيم می شوند". نظريه ی (بورژوايی) بھره وری سرمايه به طور مشخص بر اساس کدام قوانين، در محصول اجت

در اين زمينه "بدون ترديد بر تئوری مارکسيستی برتری دارد". در ادامه او از "نتايج قطعی" نظريه مطلوبيت نھايی 

ه صحبت می کند. گزارشاتش از اقتصاد معاصر در اصل تلفيقی ساده شده از افکار ھيلفردينگ درباره ی سازمان پيشرفت
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ی اقتصاد و ايده ھای ِرنِر درباره دولتی شدن و پررنگ تر از ھمه تاثيرپذيری از دولت پرولتريزه شونده است. [به عقيده 

ی وی] به واسطه فعاليت ھای نظارتی فزاينده بر کل سازمان اقتصادی و سرانجام از طريق "سوسياليزه کردن سرد" 

گسترش اقتصاد عمومی، اقتصاد آزاد با سازوکار بازارش رفته رفته  توضيح مترجم] ، يعنی از طريق –[بدون انقالب 

برچيده خواھد شد. بدين ترتيب منظور براونتھالز اين است که ما در آستانه يک انقالب اجتماعی قرار داريم، "يک جامعه 

   ٧٩ی دگرگون شونده از کاپيتاليسم به سوسياليسم".

با انتقال رھبری اقتصاد جھانی از اروپا به اياالت متحده آمريکا و تحت تاثير کاميابی آمريکايی پس از جنگ [جھانی 

ريکا ايجاد اول] يک وجد شگفت انگيِز عاری از نقادی در بورژوازی اروپا نسبت به سازمان ھا و متدھای کار در آم

شد (عقالنی کردن، راسيوناليزاسيون). تقليد اين متدھا از طرف سرمايه داران آلمانی، بيشترين تاييد را در تئوری و عمل 

نمايندگان اتحاديه ھا يافت. يک محصول نوعی اين جريان، کار رييس انجمن کارگر چوب آلمان فريتس تارنو است. چرا 

مسائل اجتماعی عمدتا از انگلستان  "آموزه ھای قديمی اقتصادی درباره ی-بر نظر تارنوبنا–). ١٩٢٨فقير باشيم؟ (برلين 

نشات می گيرد....آموزه ھای جديد در آمريکا شکل گرفته اند". آمريکا اثبات کرده است که فقر يک جبر اقتصادی نيست، 

سرمايه داری ميسر است". مزد به  بلکه يک بيماری اجتماعی است، "که درمانش نيز بدون ترديد در چارچوب اقتصاد

منزله عامل ھزينه اھميت خود را از دست داده است، اما به عنوان عامل قدرت خريد بر اھميتش افزوده شده. افزايش 

مصرف و بيش از ھمه مصرف انبوه، "کليد رونق توليد" است. با توجه به شکوفايی عظيم نيروھای مولده، از حاال به 

و رياضت لعنت. اکنون ديگر فقط کار به سرمايه وابسته نيست، بلکه سرمايه ھم به قدرت خريد  بعد اسراف برکت است

کارگراِن مصرف کننده محتاج است. دستمزدھای باال به صورت کامال قابل درکی به نفع خود کارفرمايان است. 

موفق ترين وجھی رقابت کنند. سيستم کشورھای با سطح باالی دستمزد قوی ترين انباشت را داشته اند و توانسته اند به 

کارآفرينی آمريکا در پرتو اين درک پيشرفت کرده است. امری که راز تداوم پيشرفت اقتصادی در اياالت متحده آمريکا 

را توضيح می دھد. کتاب ھنری فورد، زندگی و کار من، "مطمئنا انقالبی ترين متن ادبيات اقتصادی تا لحظه ی حاضر" 

   ٨٠است.

به پيوست بايد گونه ھا و جريانات رفرميستی گوناگونی که در کشورھای گوناگون و يا در بين الملل پديدار شدند، 

) که ھدف عملکرد Munizipalsozialismusدان (مختصرا مورد اشاره قرار گيرند. ابتدا سوسياليسم ناحيه ھای خودگر

ازجمله تالش برای مالکيت شھری  –) است Kommunalpolitikرفرميستی در عرصۀ سياست محلی (

 Kommunalisierung کردن آب، گاز و عرضه برق برای جمعيت شھری در جھت منافع اقتصادی کل و بدون در

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

79Alfred Braunthal Wirtschaft der Gegenwart und ihre Gesetze: Ein sozialistisches Lehrbuch der 

Nationalökonomie ,Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1930, pp. 62�3, 241, ???, ???, ???.[Harvard 

Depository Econ 1435.2.5, Regular loan (depository) 

 

80 Fritz Tarnow  ,Warum arm sein ,?Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund, Berlin 1928, pp. 10, 19, 

70, 71; Henry Ford ,My life and work ,Doubleday, Garden City, New York, 1922 
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ھوگو ليندمن؛ اداره شھر و مناطق خودگردان در انگلستان،  (نگاه کنيد به -نظر گرفتن سود آوری بخش خصوصی

   ٨١).١٩٠١ھمان: مديريت شھری در آلمان اشتوتگارت  – ١٨٩٧اشتوتگارت. 

انی در درون جنبش کارگری انگلستان داللت دارد که کنترل توليد ) بر جريGlidensozialismusسوسياليسم صنفی (

و برچيدن سيستم مزدی را از طريق تجميع سازمانی از ھمه کارگران يدی و فکری؛ نه بر اساس حرفه يا گروه ھای 

يق يک اتحاديه ای، بلکه بر اساس شاخه ھای صنعتی (اصناف) دنبال می کند. رسيدن به اين ھدف، محتمال بايد از طر

اعتصاب عمومی ميسر شود. سوسياليسم صنفی از سنديکاليسم بدين گونه متمايز می شود که اين ايده نقش دولت را ناديده 

نمی گيرد، بلکه حتی کارکردھای معينی را بيرون از حوزه توليد بدان اختصاص می دھد.(نگاه کنيد به: "جرج روبرت 

. "جرج ١٩٢٢) برنامه ای عملی برای حزب کارگر، توبينگن iticsGuild polاستيرلينگ تايلور"، سياست صنفی (

بيرون جنبش کارگری   ٨٢).١٩٢١؛ و ھمان: سوسياليسم گليدن ١٩٢١دوگالس ھاوارد کل"، خودگردانی در صنعت،

ليستی، سوسياليسم به اصطالح ليبرال قرار دارد که کمتر با سوسياليسم سرو کار دارد تا با ليبراليسم يعنی کاپيتاليسم. سوسيا

) ارائه داد، می خواھد با پيروی از ١٩٣٢با تالش ھای جداگانه ای که فرانتز اپن ھايمر (نه کاپيتاليسم، نه کمونيسم، ينا 

) را ابقا of exchange mediumياTauschmedianismusواسطه ی مبادله (آموزه ھای اُيگن دورينگ، نظريه ی 

    ٨٣کند.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

81 Hugo Lindemann ,Städteverwaltung und Munizipal�Sozialismus in England ,Dietz, Stuttgart, 1906 

 ;[١٨٩٧]and Deutsche Städteverwaltung:ihre Aufgaben auf den Gebieten der Volkshygiene, des Städtebaus 

und des Wohnungswesens ,Dietz, Stuttgart, 1906 [1901] 

82 George Robert Stirling Taylor ,Guild politics: a practical programme for the Labour party & the 

cooperators ,Palmer, London, 1921; George Douglas  Howard Cole , Self‐government in industry ,Bell  and 

Sons, London, 1920 [1917], [the German edition, referred to by Grossman , Selbstverwaltung in der 

Industrie ,Engelmann, Berlin, 1921, was introduced by Rudolph Hilferding]; George Douglas Howard 

Cole ,Guild socialism ,Fabian Society, London 1920; George Douglas Howard Cole and William Mellor ,

The meaning of industrial freedom ,Allen and Unwin, London, 1918, [was published together with Cole’s 

Guild socialism in G. D. H. Cole and William Mellor ,Gildensozialismus ,Rheinland, Köln, 1921 

83 Franz Oppenheimer ,Weder Kapitalismus noch Kommunismus ,Fischer, Jena, 1932 .Oppenheimer  

 (١٩۴١٨‐٣۶۴)was professor of sociology and economics at the University of Frankfurt am Main from 1919 

until 1929. He was a Zionist and proponent of market socialism. 
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  ب) گسترش مفھوم ماترياليستی تاريخ

) در ۵٩-١٨۴٢لس در مجموعه ای از تاليفات دوران جوانی (درک ماترياليستی تاريخ که توسط مارکس با ھمکاری انگ

رئوس درخشانی ارائه شد، ھرگز توسط آن ھا به طور سيستماتيک کامل نگرديد. ابتدا شاگردان مارکس بودند که توسعه 

رصه ی آن را به لحاظ فلسفی و شناخت شناسی به عھده گرفتند تا بيش از پيش به تعميق آن با پژوھش ھای پربار در ع

اقتصادی و تاريخ و فرھنگ بپردازند. کارل کائوتسکی بيش از ھر چيز به لحاظ فلسفی آن نظرات  -ھای مختلف اجتماعی

تضادھای طبقاتی ). به لحاظ تاريخی در "١٩٠۶را در "اخالق و درک مادی تاريخ" مورد بحث قرار داد. (اشتوتگارت 

) و بنيادھای ١٨٨٨)، توماس مور و اتوپيای او(اشتوتگارت ١٩٠٨" (اشتوتگارت در دوران انقالب فرانسه

خرين اثر بزرگش، درک مادی تاريخ نظر پيشين خود درباره نيروی کائوتسکی در آ  ٨٤).١٩٠٨مسيحيت(اشتوتگارت 

محرکه تکامل تاريخی را مورد تجديد نظر قرار داد، ھمچنان که او ھمين کار را در ارتباط با نظرات اقتصادی و سياسی 

  ٨٥).٢٩١٩اش نيز صورت داد. (ر.ک. کارل کرش، درک ماترياليستی تاريخ. مجادله با کارل کائوتسکی، اليپزيک 

) ادبيات و تاريخ دوران "لسينگ" و "فريدريش ١٨٩٣) در "افسانه لسينگ" (برلين ١٩١٩-١٨۴۶فرانتز مھرينگ (

ات درخشانی در دی نويه تسايت حوزه ھای گوناگونی از دوم" را به عنوان زمينه کارش انتخاب نمود. او در نوشتج

تاريخ ادبيات را مورد بحث قرار داد. مھرينگ در اثر عالی و گسترده "تاريخ سوسيال دموکراسی آلمان" (دو جلد، 

)، که البته تنھا تا شروع رويزيونيسم دنبال شده، زمينه ھای اقتصادی و اجتماعی رشد جنبش کارگری ١٨٩٢اشتوتگارت 

گئورگ   ٨٦سوسياليستی را توضيح می دھد و ھم زمان ارتباط آن را با بازتاب تکامل تئوريکش توضيح می دھد.

ک و خالق جامعه شناسی ماترياليستی فرھنگ و ھنر پلخانف، در نقش يکی از برجسته ترين مدافعان ماترياليسم ديالکتي

؛ و مقاالتی در تاريخ ١٩٠٨؛ ھنريک ايپسن، اشتوتگارت ١٩٢٠با (ر. ک. : مسئله بنيادی مارکسيسم، اشتوتگارت 

به مبارزه عليه رويزيونيسم پيوست. از دوران پس از جنگ، قبل از ھر چيز می   ٨٧)١٨٩۶ماترياليسم، اشتوتگارت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

84  Karl Kautsky ,Ethics and the materialist conception of history ,Die Kerr, Chicago, 1906 ; 

Klassengegensätze im Zeitalter der französischen Revolution ,Dietz, Stuttgart, 1908 [1889 ;[Thomas 

More and his Utopia ,A. and C. Black, London, 1927 [1888 ;[Foundations of Christianity: a study in 

Christian origins ,International Publishers, New York, 1925 [1889] 

85 Karl Kautsky ,The materialist conception of history ,abridged, Yale University Press, New Haven ١٩٨٨ ,

 ;[١٩٢٧]Karl Korsch ,Die materialistische Geschichtsauffassung .Auseinandersetzung mit Karl Kautsky ,

Hirschfeld, Leipzig 1929. 

86 Franz Mehring ,The Lessing legend ,Critics Group Press, New York, 1938 [1893]; Mehring published 

many hundreds of articles in Neue Zeit ;Geschichte der deutschen Sozialdemokratie ,two volumes, Dietz, 

Berlin, 1976 [1897-8] 

87 Georgii Plekhanov ,Fundamental problems of Marxism in Georgii Plekhanov ,Selected philosophical 

works. Volume 3 ,Progress Publishers, Moscow, 1976 [1908], pp. 117‐83 ;Henrik Ibsen ,Neue Zeit ,

Stuffgart 1908 [1906 ;[Essays on the history of materialism ,Selected philosophical works. Volume 2 ,

Progress Publishers, Moscow, 1976 [1896], pp. 31‐182. 
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 ٨٨توان از کتاب ارزشمند و زيبای جرج لوکاچ نام برد. تاريخ و آگاھی طبقاتی، پژوھشی درباره ی ديالکتيک ماترياليستی

، و مارکسيسم و فلسفه، ١٩٢٢، برلين  ٨٩، و کارل کرش، مسئله مرکزی درک ماترياليستی تاريخ١٩٢٣، برلين 

   ٩٠کار ذکر شده از ماکس آدلر و ھمچنين ھاينريش کانو، تئوری تاريخ مارکس، جامعه و دولت.؛ نھايتا ١٩٢٣اليپزيک 

  آثار مھم درباره ماترياليسم تاريخی در ديگر کشورھا:

" پاريس uine du monde antique. Conception materialiste de l’histoireLa rدر فرانسه: جرج سوِرل،"

  .١٩٢۵،پاريس La philosophie de l’histoire. چارلز راپاپورت ١٩٠١

 Philosophie، و ١٩٠١پاريس  Matérialisme historique et économie marxisteدر ايتاليا: بنيتو کروچه، 

iquede la pratique. Économie et ét  رودلف موندولفو، ١٩١١پاريس .Il materialismo storico in 

Federico Engels  و ١٩١٧(ترجمه به فرانسوی پاريس  ١٩١٢ژنو (II concetto marxistico della 

umwälzende Praxis“ e suoi germi in Bruno e Spinoza„ آنتونيو البريوال، ١٩٣٢ .Essais sur la 

ste de l’histoireconception materiali و  ١٨٩۶. پاريسSocialisme et philosophie  ١٨٩٩پاريس   

 Ideen. Einleitung zur Philosophie der geschichtlichen Reifeدر لھستان: استانيستاو برتسوتسوسکی 

  (به زبان لھستانی)١٩١٠لمبرگ، 

، آبرام دبورين، مقدمه ای بر فلسفه ی ١٩٢٢در روسيه: نيکالی بوخارين، تئوری ماترياليسم تاريخی، ھامبورگ 

  (به زبان روسی) ١٩٣٠ماترياليسم ديالکتيک، با پيشگفتاری از گئورگ پلخانف، مسکو 

. نوشتجاتی درباره ١٩١٩وتگارت ، با مقدمه ای از کارل کائوتسکی اشتماترياليسم تاريخیدر ھلند: ھرمان گورتر، 

  حوزه ھای جداگانه کاربرد ماترياليسم تاريخی.

  حقوق:

. پتريس اشتوتشکا، مسئله حقوق طبقاتی و ١٩٢٩يِوگنی پاشوکانيس، مارکسيسم و تئوری ھای حقوق عمومی، برلين 

ياليسم تاريخی، در: (ر. ک. به ھانس کلسن، تئوری حقوق عمومی در پرتو درک ماتر ١٩٢٢عدالت طبقاتی، برلين 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

88 Georg Lukács ,History and class consciousness: studies in Marxist dialectics ,Merlin, London, 1971 

[1923]. 

89 Karl Korsch ,Kernpunkte der materialistischen Geschichtsauffassung Eine quellenmäßige Darstellung , 

VIVA Vereinigung internationaler Verlags‐Anstalten, Berlin, 1922 ;Marxism and philosophy ,NLB, 

London, 1970 [1923]. 

90 Heinrich Cunow ,Die Marxsche Geschichts ,�Gesellschafts �und Staatstheorie: Grundzüge der 

Marxschen Soziologie ,Buchhandlung Vorwärts, Berlin, 1923 [1920] 
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) پاول سزنده، حق ملی و حق طبقاتی، مقاالتی از تاريخ ١٩٣١.  ۶۶آرشيو برای علوم اجتماعی و سياست اجتماعی، جلد 

  .١٩٣٢حقوق و اقتصاد مجارستان، اليپزيک 

  تاريخ اقتصادی:

. ١٩٢۶/١٩٣١جلد برلين  ۴ته، ھاينريش کانو، تاريخ عمومی اقتصاد، از اقتصاد اشتراکی ابتدايی تا کاپيتاليسم پيشرف

به دولت مدرن کاپيتاليستی به طور مثال اتريش و لھستان را ھنريک گروسمن  ١٨پروسه تحول از دولت فئودالی قرن 

؛ آغاز و توسعه تاريخی آمار رسمی در ١٩١۴، وين ١٧٧٢-١٧٩٠مورد بررسی قرار می دھد. سياست تجاری اتريش 

. ١٩٢۵، 1808ociale et économique du Duche de Varsovie La structure s-1810. ١٩١۶اتريش، وين 

. کارل آگوست ويت فوگل، ١٩١٠و زوال دنيای عتيق، وين  ١٩٢١; رم، گوتا ١١۵٨٢لودو موريتس ھارتمن، تاری&

  .١٩٣١جلد اول اليپزيک  )China’s economy and society(اقتصاد و جامعه چين 

  جامعه شناسی علمی:

،  ١۵مر، يک مفھوم جديد ايدئولوژيک؟ (در آرشيو برای تاريخ سوسياليسم و جنبش کارگری، جلد ماکس ھورکھاي

  )١٩٢٢، ١٠). پاول سزنده، پنھان کردن و آشکار کردن. مبارزه ايدئولوژی ھا در تاريخ (ھمان؛ جلد ١٩٣٠
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  مسئله امپرياليسم و جنگ -ج)

[قرن نوزده] توسعه ی کشورھای سرمايه داری ھرچه بيشتر جھتی ما قبال اشاره کرده بوديم که در انتھای قرن پيشين

امپرياليستی به خود می گرفت و با تجھيزات نظامی و توسعه طلبی استعماری مشخص می شد. سوسياليست ھای تعليم 

م] کارل يافته در متد فکری ماترياليسم تاريخی، خيلی زود معنای اين روندھا را فھميدند. از شروع قرن جديد[قرن بيست

کائوتسکی در مجموعه ای از نوشتجات، نزديک شدن دوران جديدی از انقالبات را به عنوان نتيجه ی سياست استعماری 

، سياست تجاری و سوسيال ١٩٠٩، برلين راه قدرت؛ ١٩٠٢؛ برلين انقالب اجتماعیو امپرياليستی پيش بينی کرد.(

). او به خصوص در رابطه با شرق: آسيای شرق و ھمه ی جھان اسالم، دوره ای از دسيسه ١٩٠١دموکراسی، برلين 

يی که می تواند سرانجام غرب را نيز به درون خود ھا، کودتاھا، و ناآرامی ھای دائمی را پيش بينی نمود. ناآرامی ھا

بکشد. "جنگ جھانی اکنون به طور تھديد آميزی نزديک می شود". کائوتسکی در تمام اين نوشتجات روندھای تغييريافته 

ی دوره امپرياليستی سرمايه داری، گرايش به ساز و برگ نظامی، خشونت و مبارزه برای سلطه بر بازار جھانی را 

ح می نمايد. از اين رو اين تحول در نظر او پيامد خلقيات دولتمردان نيست، بلکه به ماھيت درونی کاپيتاليسم مربوط تشري

     ٩١است. "ضرورت سخت الزامات اقتصادی، کشورھای مدرن صنعتی را به سمت فاجعه و تباھی سوق می دھد".

اين درک از روندھای تکاملی کاپيتاليسم، که تا آن زمان عموما در جنبش کارگری سوسياليستی پذيرفته شده بود، با 

نظريات مذکور "توگان بارانوفسکی" و "ھيلفردينگ" مبنی بر توسعه نامحدود سرمايه داری سازگار نبود. درک 

از تکامل سرمايه داری آشکارا با واقعيت رشد دائمی رقابت و تشديد مبارزه بين کشورھای پيشرفته ی ھارمونيستی 

که سياست را –و ھمچنين با مفھوم بنيادين ماترياليسم تاريخی  -برای بازارھای فروش و سرمايه گذاری–سرمايه داری 

انباشت فه تبيين اين تضادھا را در کتابش: "در تضاد بود. رزا لوکزامبورگ وظي -بر اساس اقتصاد توضيح می دھد

) به عھده گرفت. اگر درک نئو ھارمونيست ١٩١٣(برلين   ٩٢"سرمايه. مقاله ای درباره توضيح اقتصادی امپرياليسم

ھا از امکان توسعه نامحدود کاپيتاليسم درست می بود، آنگاه روندھای امپرياليستی که با چنين شدتی رخ می دھند؛ به 

ی مورد ارزيابی قرار می گرفتند. کمک ماھيت سرمايه داری قابل توضيح نبودند. بلکه بايد تنھا ھمچون پديده ای تصادف

از طرف ديگر ھمان طور که رزا لوکزامبورگ تاکيد نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوايی، سنگ بنای سوسياليسم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

91  Karl Kautsky ,The social revolution ,Twentieth Century Press, Clerkenwell Green, 1903 [1902 ;[The 

road to power ,Bloch, Chicago, 1909, p. 117 ;Handelspolitik und Sozialdemokratie ,Buchhandlung 

Vorwärts, Berlin, 1911 [1901], p. 94. 

92 Rosa Luxemburg ,The accumulation of capital ,Routledge and Kegan Paul, London, 1951 [1913  .[This 

translation, by Anges Schwarzschild, of Rosa Luxemburg ,Die Akkumulation des Kapitals: Ein Beitrag zur 

ökonomischen Erklärung des Imperialismus ,Buchhandlung Vorwärts Paul Singer, Berlin, 1913, is 

unsatisfactory in places. Where that is the case, new, more accurate translations from the German original 

are provided and where Schwarzschild’s translation has been used and her terminology diverges from the 

translations in the Penguin editions of Capital ,her texts have been modified. The term ‘diagram’, for 

example, has been replaced with ‘schema’ 
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اريخی کتاب رزالوکزامبورگ در اين جاست: که او در تقابلی آگاھانه با تالش انحرافی . اھميت بزرگ ت ٩٣علمی است"

نئو ھارمونيست ھا، به انديشه ی بنيادين "کاپيتال" در مورد مرز مطلق اقتصادی تکامل شيوه توليد سرمايه داری وفادار 

حاضر بايد اشتباه ناميد. [رزا لوکزامبورگ] ماند؛ ھرچند داليل مشخصی را که او برای فروپاشی ارائه داده است، در حال 

در نقدش بر تحليل مارکس از پروسه انباشت که جامعه ای را فرض می گيرد که فقط از سرمايه داران و کارگران 

به اين نتيجه می رسد که: "طرح مارکس به اين سوال که:  -تشکيل شده و ھيچ تجارت خارجی ای صورت نمی گيرد

با در نظر گرفتن  -برای چه کسی صورت می گيرد پاسخی نمی دھد". از نقطه نظر انتزاعی محض  توليد گسترده حقيقتا

تحليل ھای مارکس اين تصور را بوجود می آورد، که گويا توليد سرمايه داری،  -نسبت ھا و روابط متقابل طرح مارکس

ه سرمايه را برای نيازھای خودش بکار خودش کل ارزش اضافی را به تنھايی متحقق کرده و ارزش اضافِی تبديل شده ب

برده است. يعنی اين که "توليد سرمايه داری خودش به تنھايی مصرف کننده محصول اضافی اش" است. برای مثال 

صنعت ذغال سنگ توسعه می يابد تا گسترش صنايع آھن را ممکن کند، و اين يکی به نوبه خود برای گسترش صنعت 

ی امکان پذير کردن توسعه توليد لوازم مصرفی. اما توسعه صنعت لوازم مصرفی، بازار ماشين آالت و اين آخری برا

الزم برای توليد گسترده ی صنعت ذغال سنگ، آھن و ماشين آالت را بوجود می آورد. به اين ترتيب شاخه ھای صنعتی 

چنين درکی [توسط رزا لوکزامبورگ] جداگانه برای يک ديگر به طور متقابل يک بازار فروش را ايجاد می کنند. با ارائه 

از تحليل مارکس، که وی خطا قلمدادش می کند، توليد می تواند "تا بی نھايت در دور باطل" گسترش يابد، بدون آن که 

 ٩٤مشخص شود که برای چه کسی، باالخره برای کدام مصرف کننده ی جديدی توليد ھمچنان پی در پی گسترش می يابد.

در واقع  ٩٥از نظر رزا لوکزامبورگ اين چنين انباشتی، در خدمت مصرف نيست، بلکه "توليد به خاطر توليد" است.

کارگران حقيقتا از اين محصول بسط يافته، فقط قسمتی را مصرف می کنند، بخشی را که با مقدار دستمزدشان تطابق 

ارزش –دارد. يک قسمت محصول برای جايگزينی ابزار توليد مستھلک شده به کار می رود، بقيه محصول باقی مانده 

نباشت رشد می کند. حاال چه کسی اين ارزش اضافِی بی وقفه در حاِل افزايش را تحقق می دائما در جريان ا -اضافی

بخشد؟ سرمايه داران خود تنھا بخشی از آن را مصرف می کنند. در حاليکه آن ھا بخش ھمواره رو به افزايشی از آن را 

با ارزش اضافی  -مواره بزرگتر می شود، برای انباشت به کار می برند. اما آن ھا پس از آن با محصول ساالنه ای که ھ

چه کار می کنند؟ رزا لوکزامبورگ به اين نتيجه می رسد که: "تحقق ارزش اضافی به منظور انباشت در يک  -اش

جامعه ای که فقط از کارگران و سرمايه داران تشکيل شده، امری غير ممکن است. به عبارت ديگر چنين کاپيتاليسمی 

ته باشد. شيوه توليد کاپيتاليستی برای موجوديت خود" به عنوان اولين شرط به گروھی از مصرف نمی تواند وجود داش

کنندگان در بيرون جامعه سرمايه داری يا اليه ھای اجتماعی ای "نياز دارد که خودشان کاپيتاليستی توليد نمی کنند" و 

تنھا برای متحقق نمودن ارزش اضافی، بلکه ھمچنين [با اين وجود] ارزش اضافی را متحقق می کنند. اما کاپيتاليسم نه 

برای تامين بخش بزرگی از ابزار توليد، به خصوص مواد خام (سرمايه ثابت) به محيط غير کاپيتاليستی نياز دارد. در 

 ٩٦د".نھايت "توليد کاپيتاليستی می تواند نيروی کار اضافی را فقط از کشورھا و اليه ھای غير سرمايه داری به دست آور

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

93 Luxemburg ,Reform or revolution ,p. 96. 

94 Luxemburg ,The accumulation of capital ,pp. 329, 330. 

95 Karl Marx ,Capital. Volume 1 ,Penguin, Harmondsworth, 1976, p. 742. 

96 Luxemburg ,The accumulation of capital ,pp. 350‐2, 361. 
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اين نشان می دھد که "فرآيند انباشت سرمايه با ھمه ی روابط مادی و ارزشی خود: سرمايه ثابت؛ سرمايه متغير و ارزش 

انباشت سرمايه داری "به عنوان فرآيندی تاريخی"، عمال به  ٩٧ط است".اضافی به شيوه توليد غير سرمايه داری منو

[انباشت] "محيط تاريخی موجوِد کشورھا" و اليه ھاِی غير سرمايه داری، صنعتکاران، کشاورزان وابسته است. اين 

بدون چنين محيطی غير قابل تصور است. تالش شديد سرمايه برای اين که مناطق غير سرمايه داری را تحت تسلط 

درآورد از اين جا ناشی می شود. رزا لوکزامبورگ باور دارد که با اين روش نه تنھا انباشت و زمينه ھای آن، بلکه 

  سعه طلبانه استعماری آن را نيز تبيين کرده است.ھمچنين نيروھای محرکه امپرياليسم و تمايالت تو

تصرف نظامی مستعمرات، غارت خشن وسايل توليد و نيروی کارشان، "تخريب برنامه ريزی شده و سيستماتيک، و 

نابودی واحدھای اجتماعی غير سرمايه داری"، مبارزه کاپيتاليسم عليه اقتصاد طبيعی و ويرانی پيشه ھا، ِحَرف و اقتصاد 

رزی [ھمگی] از اجبار به تحقق ارزش اضافی ناشی می شود. برخالف "خوش بينی خام" ريکاردو، سه و توگان کشاو

؛ به عقيده  ٩٨برانوفسکی، که در نظرشان کاپيتاليسم می تواند به طور نامحدود توسعه يابد، "پس بنابر اين ابدی است"

رزا لوکزامبورگ پاسخ خودش در چارچوب تئوری مارکسی فروپاشی نھايی سيستم توليد سرمايه داری که "در ابن 

تضاد ديالکتيکی" نھفته است "که انباشت سرمايه برای تحرکش، به فرماسيون ھای پيشاسرمايه داری به عنوان محيط 

  ٩٩ست.... و تنھا تا زمانی می تواند وجود داشته باشد که چنين محيطی را بيابد"، قرار دارد.زيست محتاج ا

رض می گيرد نزديکتر خواھد شد. با کاپيتاليستی شدن اقتصادھای طبيعی در واقع شرايطی که مارکس در تحليلش پيش ف

يعنی: توليد کاپيتاليستی" به عنوان تنھا و يگانه شيوه توليد در ھمه کشورھا و شاخه ھای توليدی". "از اين جا اما بن 

[به عقيده رزا   ١٠٠بست شروع می شود، نتيجه نھايی به يکباره فرا می رسد. انباشت غير ممکن خواھد شد".

لوکزامبورگ] ھمين جا محدوديت تاريخی حرکت انباشت [و] ناممکن بودن توسعه ی بيشتر نيروھای مولد آشکار می 

ير تاريخی اش خواھد بود. بدين گردد. پيامد آن پايان کاپيتاليسم است. بنابر اين فاز امپرياليستی اش، دوره پايانی مس

ترتيب تحليل اقتصادی بازارھای غير سرمايه داری در رابطه ی درونی تنگاتنگی با تحقق سوسياليسم قرار دارد. 

اراده گرايانه نيست، بلکه از جريان توسعه ی اقتصاد در ارتباط با نيروھايی ناشی  -سوسياليسم فقط تابع فاکتورھای ذھنی

  ر عينی بر کاپيتاليسم در جھت فروپاشی ضروری آن، مؤثرند. می شود، که به طو

اين تئوری که مرکز ثقل را بر مسئله بازار، بر موضوع تحقق ارزش اضافی قرار می دھد، قادر نيست تا خصيصه ی 

ويژه ی دوران امپرياليستی سرمايه داری [يعنی] صدور سرمايه را به طور رضايت بخشی توضيح دھد (ر.ک. تئوری 

پرياليسم. لنين: که پائين تر بدان خواھيم پرداخت). در ضمن اين انديشه ھا تازه نيستند، آن ھا تاريخی بيش از صد سال ام

و توسط  ١٨١٩دارند. [اين تفکرات] قبال در اساس توسط سيمون ِد سيسموندی در اصول جديد اقتصادسياسی اش در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

97 Luxemburg ,Die Akkumulation des Kapitals ,p. 314. 

98 Luxemburg ,The accumulation of capital ,pp. 365‐6, 370. 

99 Luxemburg ,Die Akkumulation des Kapitals ,p. 315. 

100 Luxemburg ,The accumulation of capital ,p. 417. 
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اين تفکرات بعدا توسط  ١٠١تکامل يافته اند. ١٨٢٠ياسی رابرت مالتوس در بخش انباشِت کتابش اصول اقتصاد س

) لويس ب. بودين (سيستم ١٨٩٨تئوريسين ھای سوسياليستی مثل ھاينريش کانو (در تئوری فروپاشی، دی نويه تسايت 

) و خود کائوتسکی (ذکر شده در باال) برای ١٩٠١کارل مارکس با مقدمه ای از کارل کائوتسکی، اشتوتگارت  تئوريک

رگ در اين است که او برای توجيه ضرورت وجود حوزه تازگی کار رزا لوکزامبو ١٠٢تبيين امپرياليسم بسط داده شدند.

  ھای غير سرمايه داری، از تحليل طرح بازتوليد مارکس استفاده می کند.

در اين جا نمی توان از نقطه نظر متدولوژيک و مادی نقد مفصلی از اين تئوری ارائه داد. در ادامه مطلب، به کار 

موضع والديمير ايليچ لنين در تقابل مستقيم با رزالوکزامبورگ قرار  د.ِھنريک گروسمن در اين رابطه اشاره خواھد ش

) ١٨٩٧دارد. او قبال در اثرش درباره ی خصلت ھای رمانتيسيسم اقتصادی. سيسموندی و سيسموندی ھای ميھنی ما (

ت سرمايه که تئوری سيسموندی درباره ی بازارھای خارجی به عنوان شرط موجودي –عليه "نارودنيک" ھا ی روسيه 

استدالل کرده بود. لنين باز ھم تئوری عدم امکان تحقق ارزش اضافی در "شکل خالص"  -داری را تماما پذيرفته بودند

را در اثر مھمش عليه نارودنيک ھا: توسعه  -يعنی در کاپيتاليسمی که فقط از کارگر و کارفرما تشکيل شده است-آن، 

مورد نقد قرار می دھد. اگرچه بين محدوديت مصرف و توسعه نا محدود "توليد  ١٠٣)١٨٩٩سرمايه داری در روسيه (

تضاد وجود دارد، اما اين، تضاِد يک دکترين نيست [آن چنان که رزا لوکزامبورگ مدعی است]،  ١٠٤به خاطر توليد"

بلکه يک تضاد واقعی سيستم کاپيتاليستی است. ھيچ چيز اما بی معنی تر از اين نيست که از تناقض ھای سرمايه داری، 

يجه بگيريم. اين تناقض تنھا تناقض سرمايه داری نيست، که اصوال بدون يعنی از عدم عقالنيتش، ناممکن بودنش را نت

تناقض نه می توانست وجود داشته باشد و نه می توانست تکامل يابد. "ھيچ چيز از اين بی معنی تر نيست که.....استنباط 

ه بحران را با مصرف کنيم که مارکس امکان تحقق ارزش اضافی در جامعه سرمايه داری را انکار کرده [و يا] اينک

در حقيقت در عمل شاخه ھای مختلف صنعت برای يکديگر بازار ايجاد می نمايند. زيرا  ١٠٥ناکافی توضيح داده باشد".

می يابند و از يکديگر سبقت می گيرند، زيرا ھيچ نظمی وجود ندارد که توازن بين آن ھا در ھر حال ناموزون توسعه 

[لنين ادامه  ١٠٦شاخه ھای مجزا را اعمال کند. به اين خاطر بايستی "صنعت پيشرفته تر بازاری بيرونی جستجو کند".

می دھد که] بنابر اين، اين تکامل نابرابر شاخه ھای صنعتی جداگانه، علت نھايی بحران و تمايالت توسعه طلبانه سرمايه 

داری است. پس از وقوع جنگ جھانی [اول]، ھنگامی که مسئله امپرياليسم طبيعتا توجه بيشتری را به خود جلب کرد، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

101 Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi ,New principles of political economy ,Transaction, New 

Brunswick, 1991; Robert Malthus ,Principles of political economy, considered with a view to their practical 

application ,Pickering, London, 1836 [1820], pp. 308‐438  

102 Cunow, ‘Zur Zusammenbruchstheorie’; Louis B. Boudin ,The theoretical system of Karl Marx in the 

light of recent criticism ,Kerr, Chicago, 1907; Kautsky’s preface was only published in the German edition ,

Das theoretische System von Karl Marx ,Dietz, Stuttgart, 1909; Kautsky, ‘Krisentheorien.’ 

103 Vladimir Ilych Lenin ,The development of capitalism in Russia ,LCW 3, [1899], pp. 21‐607. 

104 Marx ,Capital 1 ,p. 742; Vladimir Ilych Lenin ,A characterisation of economic romanticism (Sismondi 

and our native Sismondists (LCW 2, [1897], pp. 161, 182.][Whole pamphlet pp. 129‐265 

105 Lenin ,The development of capitalism ,p. 58. 

106 Lenin ,The development of capitalism ,p. 66. 
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ماھيت امپرياليسم وظيفه ی افشاء  ١٠٧)١٩١۵"(امپرياليسم به مثابه آخرين مرحله توسعه سرمايه داریلنين در کتابش، "

و ريشه ھای اقتصادی و اجتماعی آن را به عھده گرفت. او اين ھا را در تغيير ساختار سرمايه داری جھانی، [و] در 

جايگزين شدن رقابت آزاد به وسيله انحصار يافت. [مسائلی که از ديد او] با آن ھا افول سرمايه داری آغاز شده است. 

دور کاال نيست بلکه صدور سرمايه است. با اين خصلِت انحصارِی کاپيتاليسم است خصلت مشخصه امپرياليسم ديگر ص

که تحت تسلط اتحاديه ھای  –که توسعه طلبی استعمارِی مداوم و تقسيم جھان بين اليگارشی ھاِی مالِی بين المللی 

ه وسيله صدور سرمايه، قابل توضيح است. بورژوازی کشورھای مسلط سرمايه داری ب -انحصاری سرمايه داران ھستند

[و] به وسيله استيالء بر حوزه ھای عظيم مواد خام در آسيا و آفريقا، فوق سودھای کالن را تضمين می کند. [به نظر 

لنين] ماھيت توسعه طلبی امپرياليستی؛ بنابر اين، نه در حوزه گردش (تحقق ارزش اضافی)، بلکه در حوزه توليد است 

  (افزايش سود).

[به نظر او] با به وجود آمدن امپرياليسم، به دوره ای از جنگ ھا و تھديدھای جنگی دائمی وارد شده ايم. از اين رو 

جنگ ھا محصولی از امپرياليسم، يک نتيجه ی اجتناب ناپذير تناقضات دوران زوال ھستند. در اين ارتباط اما خصلت 

ھاجمی ھرگونه معنايی را از دست داده است. زيرا جنگ ھا تغيير کرده اند. تمايز ظاھری بين جنگ دفاعی و جنگ ت

برخالف جنگ ھای آزاديبخش ملی در مرحله عروج سرمايه داری، جنگ ھا در دوران زوال، جنگ ھای غارتگرانه 

ی کشورھای امپرياليستی عليه يکديگر و عليه ملت ھا و کشورھايی است که به لحاظ اقتصادی توسعه نيافته اند. از ھمين 

) ، در Burgfriedenخاص طبقه ی کارگر در مسئله ی موضع گيری درباره جنگ، درباره صلح طبقاتی ( ھا وظايف

مورد دفاع ميھنی و درباره اعطای اعتبارات جنگی استنتاج می شود. [بنابر نظر لنين] در مرحله زوال کاپيتاليسم، وظيفه 

تصرف قدرت و در نتيجه آماده سازی سازمانی و  ی پرولتاريا مبدل نمودن جنگ بين خلقھا به جنگ داخلی به منظور

استراتژيک برای انقالب می باشد. موضع مشابھی در ارتباط با مسئله امپرياليسم و جنگ اتخاذ شد از سوی گريگوری 

؛ لنين و زينويف، خالف جريان. مقاالتی از ١٩٢۴ترجمه به آلمانی: وين  ١٩١٧زينويف (جنگ و بحران سوسياليسم، 

)، نيکالی بوخارين ١٩١۴، مونيخ جنگ و بين الملل). لئون تروتسکی(١٩٢١، ھامبورگ ١٩١۴-۶١سال ھای 

) و ھرمان گورتر (امپرياليسم، ١٩٢٩، ترجمه به آلمانی: وين ١٩١٧از و. لنين،  مقدمه ای، با امپرياليسم و اقتصاد جھانی(

  ١٠٨)١٩١۵جنگ جھانی و سوسيال دموکراسی، آمستردام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

107 Vladimir Ilych Lenin ,Imperialism, the highest stage of capitalism: a popular outline ,LCW 22, [1916], 

pp. 183‐304. 

108 Grigorii Sinowjew Der Krieg und die Krise des Sozialismus ,Verlag für Literatur und Politik, Wien 

] ,[١٩١٧] ١٩٢۴a section of the book is in English translation ‘Two eras of war ,’New international١٨ ,  (۶ ,۵)

and 19 (1), September–October 1952, November–December 1952 and January‐February 

 ,pp. 233�44, 323�7, 42�51, http://www.marxists.org/archive/zinoviev/works/1916/war/2erasindex 

١٩۵٣ ]; N. Lenin and G. Sinowjew2013June  17accessed htm,  ,Strom. Aufsätze aus den Jahren  denGegen 

1914‐١۶ , ], [a collection of1918[ 1921Verlag der Kommunistischen Internationale, Hamburg ٧۴ articles, 

Lenin ‘The collapse of the the longest articles available in English are Vladimir Ilyich Second 

‐and Vladimir Ilyich Lenin, ‘The discussion on self 259‐205], pp. 1915[ 1964, 21International’ LCW 
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  و اتحاد شوروی د) مسئله تسخير پرولتاريايی قدرت. مارکسيسِم تئوريک

با تاسيس اتحاد شوروی نه تنھا در تاريخ سياسی و اقتصادی سرمايه داری، بلکه در عرصه ی مارکسيسِم تئوريک نيز 

زرگ با اھميتی اصولی رخ داد. وقوع انقالب روسيه، صحت تشخيص مارکسيست ھا را تاييد کرد، که وقوع چرخشی ب

آن را از دھه ھا قبل پيش بينی کرده و بر آن اساس استراتژی و تاکتيک شان را اتخاذ نموده بودند. عالوه بر اين به 

اساس تئوری مارکس، تحولی از نوع جديد در  بر ١٩٠۵کسانی ھمچون لنين حقانيت بخشيد که پيش از اين در سال 

  را پيش بينی کرده بودند.  –انقالب پرولتاريايی–انقالب آتی 

انقالبی که به خاطر ھدفش، سازمان ھا و تاکتيک ھايش بر فراز دنيای بورژوايی به حرکت درخواھد آمد. عالوه بر اين 

طه نظر تئوری مارکسيستی در اين نھفته است که حکومت مطلق اھميت بين المللی انقالب اکتبر و معنای تاريخی آن از نق

سيستم کاپيتاليستی به پايان رسيد. شيوه توليد بورژوايی که تا پيش از اين نقطه ی عطف، مسلط و پيشروترين بود، با 

تاريخی، يعنی  انقالب اکتبر ھاله ی مقدسِ جاودانگی و زوال ناپذيری اش را از دست داد و خود را به مثابه يک مقوله ی

   گذرا به نمايش گذاشت.

در حالی که تا آن زمان در کنار بورژوازی، فقط بقايای فرماسيون ھای اجتماعی ميرا و در مقايسه با آن عقب مانده  

(صنعتگران، دھقانان، اقتصاد بدوی جماعت ھای اشتراکی در آسيا و آفريقا) وجود داشتند، [اکنون] سوسياليسمی در 

  رافراشته بود، که تا آن زمان فقط مطالبه ای مربوط به آينده بود.برابرش قد ب

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 Leon Trotsky]; 60‐320]. pp. 1916[ 1964, 22determination summed up’ LCW  The War and the 

erwald Manifesto, an open letter to Guesde, with the Zimm1915International,  A Young  

]; Nikolai Bukharin1914[ 1971Socialist Publication,  , accumulation of capital Imperialism and the,  

]; Herman Gorter1926[ 1972Monthly Review Press, New York,  ,Der Imperialismus, der Weltkrieg und die 

alSozi�demokratie ,1915Sozial�demokratische Partei Hollands, Amsterdam, .  
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  پنجاه سال مبارزه بر سر مارکسيسم

١٩٣٢-١٨٨٣  

  م)وّ سبخش (

  

  ايان کاپيتاليسمپ

سيستم اقتصادِی برتری در  -–اکنون] آن چنان که تجربه تاييد می کند در برابر سرمايه داری متزلزل از بحران اقتصاد جھانی[ 

د شوروی ايجاد شده است. اين سيستم در بھترين مسير قرار گرفته. بدين ترتيب که پس از پشت سر گذاشتن مشکالت دوران اتحا

، تحقق ١٩٢٨-٣٢گذار، برای اولين بار در تاريخ، ايده اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی را با بنای اولين برنامه پنج ساله 

و به خصوص در مناطقی که تا آن زمان عقب مانده ترين مکان -در يک ششم کره زمين می بخشد. اتحاد شوروی موفق شد تا 

با سرعتی عظيم و با پرش جسورانه از تمام مراحل توسعه تاريخی، يک اقتصاد سوسياليستی در  -ھای آسيايی روسيه بودند

چ مشابه تاريخی وجود ندارد. محبوبيت زياد قلمرو فرھنگ و اقتصاد و برپايه پيشرفته ترين فنون ايجاد کند که در برابر آن ھي

ساختمان اقتصاد برنامه ای در تقريبا ھمه کشورھای پيشرفته ی اروپا و در اياالت متحده آمريکا، تجلی متزلزل شدن ايمان به 

اب ساختمان حقانيت و کارايی اقتصاد سرمايه داری بازار است. تنھا به خاطر واقعيت موجوديت اتحاد شوروی [و] به خاطر بازت

سوسياليستی موفقش، مشکالت سرمايه داری باز ھم شديدتر نمايان می شوند. آن چنان که تناقضات اجتماعی و تضادھای طبقاتی 

در جامعه سرمايه داری نه ديگر مثل گذشته تضاد بين واقعيِت [موجود] و يک آينده سوسياليستی ايده آل، بلکه به طور آشکار 

انگلس در مسکو تحت  -دولتی موجود جلوه گر می شوند. تاسيس انستيتوی مارکس -سيستم اجتماعیبه عنوان تضاد بين دو 

سرپرستی داويد ريازانف مارکس پژوه مشھور از اھميت بسزايی برای تعميق علمی توسعه تئوريک مارکسيسم برخوردار است. 

را به عھده گرفته و بخش ھای بنيادين و مھمی  جلد) ۴٠انگلس(در حدود –اين موسسه وظيفه بزرگ چاپ مجموعه آثار مارکس 

-ارگان اين موسسه "آرشيو مارکس ]١٠٩[از دنيای تفکرات مارکس و انگلس را که تا آن زمان ناشناخته بود، منتشر نموده است.

  ١٩٢٧  ،٢، جلد ١٩٢١، ١انگلس" است که به زبان آلمانی ھم منتشر می شود. برلين، جلد 

اد شوروی پژوھش در شرايط ويژه ی موجوديت و تکامل اقتصاد دھقانی، نقش خاصی ايفا می کند. در ادبيات سوسياليستی اتح

؛ ١٩٢١از انبوه اين ادبيات فقط اشاره می کنيم به: الکساندر واسيليوف چايانف، اندازه ی بھينه شرکت ھای کشاورزی، مسکو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  اعدام گرديد.  ١٩٣٨از رياست موسسه خلع شد و در سال  ١٩٣١اين پروژه در زمان استالين خاتمه يافت. ريازانف در سال ١٠٩
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؛ و نيکالی پاولويچ ماکاروف، ١٩١٩ھای دھقانی، مسکو  ؛ اصول و اشکال بنيادين تعاونی١٩٢٣تئوری اقتصاد دھقانی، برلين 

. در ضمن موسسه بين المللی کشاورزی در مسکو و ژورنالش "مسئله کشاورزی" جلد ١٩٢٠اقتصاد دھقانی و توسعه، مسکو 

  ]١١٠[به بررسی پيرامون اين موضوع مشغولند. ١٩٢٨، ١

وسياليستی و دوره گذار به سوسياليسم به خود مشغول کرده است. ادبيات سوسياليستی روسيه را اما بيش از ھمه تئوری تحول س 

از تمام کسانی که می خواھند انقالب سوسياليستی   ١٩٢٢بوخارين در سخنرانی اش درباره برنامه انترناسيونال سوم، در سال 

تقاد کرد. برخالف موضع کالسيک ان -تا اول سوسياليسم در درون سرمايه داری به بلوغ برسد-را [تا آنجا] به تاخير بياندازند 

 -از طريق قبضه قدرت سياسی–به "بلوغ رسيدن سرمايه داری در درون حکومت فئودالی"، تا پس از آن  کاپيتال مارکس درباره 

نظم جديد به طور کامل شکوفا شود؛ کمونيست ھای روسيه و قبل از ھمه بوخارين تاکيد می کنند که اين تئوری در مورد 

). بورژوازی قادر بود ١٩٢۴، مسکو ١٩٢٢بين الملل سوم، ھامبورگ  ۴صدق نمی کند. (ر.ک. پروتکل کنگره سوسياليسم 

در توليد صنعتی را اتخاذ   در درون فئوداليسم، انحصار ابزار توليد صنعتی را به دست بگيرد، عملکرد ھای ھدايت گرانه تا 

ن می توانست به لحاظ مواضع پيشرو فرھنگی، از طبقه فئودال پيشی نمايد، و از قدرت اقتصادی حفاظت کند. بورژوازی ھمچني

بگيرد. اما طبقه کارگر در دوران سرمايه داری نمی تواند مالک وسايل توليد شود و بر توليد تسلط يابد. آن ھا ھمچنين نمی 

وسياليسم ھيچگاه قادر نخواھد توانند، در چارچوب سرمايه داری، به سطح فرھنگی باالتری نسبت به بورژوازی صعود کنند. "س

بود که در درون کاپيتاليسم حتی در مطلوبترين شرايط به بلوغ برسد". "اين غير ممکن است، که طبقه کارگر در زھدان جامعه 

سرمايه داری بر توليد مسلط شود... طبقه کارگر اين ھمه را تازه ھنگامی به دست خواھد آورد، که قدرت آن را داشته باشد. 

   ١١١پس از آن که او ديکتاتوری پرولتاريا را متحقق ساخته باشد." يعنی

"سوسياليسم بوجود نمی آيد؛ بلکه آگاھانه ساخته می شود." بنابراين از نظر کمونيست ھای روسی، امکان يک انقالب پرولتاريايی 

ز توليد الزم است، تا يک سازمان به ھيچ سطح مشخصی از بلوغ سرمايه داری گره نخورده است. تنھا سطح قابل قبولی از تمرک

برنامه ريزی اقتصادی را امکان پذير نمايد. و [ھمچنين] يک اتحاد نسبتا شکوفا شده ی وسيعی از اجزای پرولتاريا در طبقه ای 

انقالبی به عنوان تضمينی جھت براندازی بورژوازی در انقالب و برای ساختن دستگاه ديکتاتوری پرولتاريا [الزامی است]. 

عالوه بر اين دو فاکتور عينی، دو عامل ذھنی نيز ضروری است: عزم انقالبی پرولتاريا و اراده اش برای اينکه به نظم سرمايه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

110 AlexanderVasilyevich Chayanov ,Die optimalen Betriebsgrössen in der Landwirtschaft ,Parey, Berlin ١٩٣٠ 

 ;[١٩٢١]The theory of the peasant economy ,R. D. Irwin, Homewood, 1966 [the Russian book published in 1925 

was based on a German book published in 1923, to which Grossman refers ;[The theory of peasant co‐operatives ,

Ohio State University Press, Columbus, 1991 [1919]. Chayanov was arrested in 1930, on the pretext of one of his 

works of science fiction, executed 1 .٩٣٧Nikolai Pavlovich MakarovKrestianskoe khozyaistvo i ego evolyutsiya ,

Tip. N. Zheludkovoi, Moscow, 1920 .The Institute, Mezhdunarodnii Agrarnii Institut, published its 

journalAgrarproblemein German ,from 1928 until 1934 

111 Nikolai Bukharin, ‘The programme of the International and the Communist Parties’, inToward the united 

front: proceedings of the Fourth Congress of the Communist International, 1922 ,Brill, Leiden ,[١٩٢٢] ٢٠١٢,p. 

491[whole text pp. 479‐501], [emphasis in Bukharin’s original. The first quotation is from Bukharin rather than 

Marx but see Marx ,Capital 1 ,p. 875. 
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داری پايان دھد. ھمه اين عوامل اما با متنوع ترين شرايط اقتصادی سازگار ھستند. فروپاشی سرمايه داری بر اساس اين درک 

لوغ درونی کاپيتاليسم و ھم در سطح نسبتا پايين تر آن صورت بگيرد. [از اين رو] ضروری می تواند ھم در يک سطح باالی ب

از کشورھای پيشرو سرمايه داری باشد. برعکس از آن جا که  -در ارتباط با توسعه عمومی اقتصادی-نيست که يک کشور 

قتصادی سرمايه داری رابطه مستقيمی با درجه توسعه ا -(با فرض يکسان بودن عوامل ديگر) –نيروی مقاومت بورژوازی 

دارد، اين امر محتمل است که "فروپاشی کل سيستم از ضعيف ترين حلقه ھای ارگانيک آن شروع شود". (بوخارين، اقتصاد 

ما در ادامه مالحظه خواھيم کرد، که اين تئوری فروپاشی، که چيزی جز يک  ١١٢)۴ص   ١٩٢٢دوران گذار، ھامبورگ 

خاص روسيه در طی جنگ نيست، نه با درک لنين از زوال کاپيتاليسم تطابق دارد و نه اساسا با کشورھای فرموله سازی شرايط 

  توسعه يافته اروپای غربی سازگار است.

مسئله ی ساختمان اقتصاد سوسياليستی در صنعت و کشاورزی از اھميت بسيار فوری و شديدا حادی برخوردار است. و در عين 

نظری را پيش می گذارد. مسئله ی سلب مالکيت وسايل توليد بدون شک از سال ھا پيش جزء ثابتی از  حال بزرگترين معضالت

برنامه سوسياليستی است. اما [اکنون] مسئله بر سر دامنه ی مصادره ی سرمايه ی صنعتی و تجاری [و] نوع و ميزان ارتباط 

يه داری است. به عبارت ديگر اينک بايد [در اتحاد شوروی] به عناصر سوسياليستی اقتصاِد بدون بازار با بقايای اقتصاد سرما

اين سؤال پاسخ داده می شد که چه اندازه ای از اقتصاد بازار را بايد نگه داشت و تا چه حد اقتصاد بدون پول و بازار را متحقق 

ای توليد کشاورزی به اجرا گذاشته ساخت. مسئله تحول سوسياليستی روستاھا بايد حل می شد: اينکه آيا بايد انحصار دولتی بر

باقی می ماند. ھمچنين بايد برای اين  -فقط با کسر ماليات طبيعی–می شد يا توليد دھقانی خصوصی و بازار فروش خصوصی 

کشاورزی اجرا شود و در نھايت به چه درجه ای. در ھمه جا  Kollektiveمسئله پاسخی يافت می شد که آيا بايد توليد اجتماعی 

د تالش ھای آزمايشی سياست اقتصادی پرولتاريا اجرا می شد. اين کوشش ھا سرانجام با استقرار اولين برنامه ی پنج ساله و باي

مقرر نمودن قواعدی برای اقتصاد برنامه ريزی شده به نتيجه ای موقتی رسيد. تالشی که در عين حال بنيادھای يک دانش جديد 

  را فراھم ساخت.

الب اکتبر مسئله تصرف قدرت توسط پرولتاريا به طور مشخص تقريبا تنھا در درون جنبش کارگری روسيه در حالی که تا انق

) ١٩١٧(  که به خصوص شديدا از "دولت و انقالب" لنين-مورد بحث قرار گرفته بود، پس از وقوع اين انقالب، اين مسائل 

به خصوص اروپای غربی منتقل شد. مسائلی ھمچون: اين که  به کانون بحث در درون جنبش کارگری تمام دنيا -الھام می گرفت

تصرف قدرت پرولتاريا به شيوه پارلمانی صورت می گيرد يا ازطريق بيرون پارلمانی، يعنی از طريق عمل انقالبی طبقه 

وکراسی پارلمانی بيانگر تحقق دموکراسی پرولتری است؛ و يا اين که دم -سيستم شورايی –کارگر؛ اين که ديکتاتوری پرولتاريا 

شکل ظھور ديکتاتوری بورژوايی است؛ يا مسائلی ھمچون: خودانگيختگی انقالب پرولتری؛ يا سازمان يابی آگاھانه توسط حزب 

وبرآن اساس [مسئله ی] رابطه بنيادی حزب و طبقه؛ [وھمچنين] مسئله ی سازمان دھی بين الملل جديد پرولتری: اينکه يک 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

112 Nikolai Bukharin ,The politics and economics of the transition period ,Routledge&Kegan Paul ,London, 1979, 

p. 65. The first quotation does not appear in the German edition to which Grossman referred; its sense is clear in 

Bukharin’s text p. 99 of the English edition: The bourgeoisie‘did not build capitalism, but it was built. The 

proletariat, as an organised collective subject, is building socialism as an organised system. If the creation of 

capitalism was spontaneous ,the building of communism is to a marked degree a conscious, i.e. organised, process. 
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بر اساس اصول سانتراليسم دموکراتيک سازمان می يابد؛ [و مسئله]  -فه آماده سازی انقالب جھانیبا وظي –حزب واحد جھانی

ھژمونی بر اليه ھای متوسط در شھر و روستا به عنوان متحدين پرولتاريا؛ [و ھمچنين] مسئله مبارزات آزاديبخش خلق ھای 

  يج توده ھای تحت ستم در تمام جھان عليه امپرياليسم.استعمار شده و حق تعيين سرنوشت ملت ھا؛ و [در نھايت] مسئله بس

البته برای پاسخ به اين سؤاالت، ارزيابی روندھای توسعه اقتصادی سرمايه داری جھانی از اھميت تعيين کننده ای برخوردار 

ليسم در آستانه يک ، بر اين نظريم که کاپيتا١٩٢٨در بروکسل  ٢است: آيا ھمچون کائوتسکی و سخنرانان کنگره انترناسيونال 

دوران ديگری از شکوفايی ايستاده است، يا اينکه احتمال می دھيم که سرمايه داری با دوره ای از زوال مواجه است. عصری 

که ھرچند با دوره ای کوتاه از ثباتی گذرا متوقف شده، اما در کل، تشديِد مستمر تضادھای طبقاتی اثبات می کند که [اين دوره] 

  د به مبارزه ی قدرتی تعيين کننده منجر شود.سرانجام باي

اگر کاپيتاليسم اروپای غربی را در حال زوال فرض کنيم، مسئله انقالب در دستور کار دوره بعدی قرار خواھد گرفت و در اين  

دار صورت تجربيات و آموزه ھای انقالب روسيه برای اين سرمايه داری مشکلی تازه خواھد بود. از ھمين مضمون برخور

است مباحثات در درون جناح چپ انترناسيونال دوم (سوسياليست) درباره ی تصرف قدرت دولتی. برای مثال مباحثات کنگره 

) که در آن برنامه جديد حزب به تصويب رسيد: مسئله اصلی، طرح ١٩٢۶نوامبر  ٣ -اکتبر ٣٠لينز سوسيال دموکراسی اتريش (

رد قھر در نبرد طبقه کارگر برای تصرف قدرت دولتی و سوسياليسم قابل اجتناب است. اين سؤال بود که آيا جنگ داخلی و کارب

نتيجه بحث را می توان چنين خالصه کرد: ھرچند طبقه کارگر در مبارزه اش اصوال بايد ابزارھای قانونی دموکراسی را مورد 

ن است بورژوازی در لحظه ای عليه طبقه کارگر و دولت استفاده قرار دھد، اما اين طبقه نبايد اين حقيقت را ناديده بگيرد که ممک

اش به زور پناه ببرد. ھنگامی که پرولتاريا قدرت سياسی را به وسيله دموکراسی تصرف کرده، جايی که دموکراسی قاطعانه 

د زور صرف عليه خود بورژوازی بکار گرفته شده است. تحت چنين شرايطی پرولتاريا نيز نمی تواند به نوبه خود از کاربر

  نظر کند.

   

  د) پايان کاپيتاليسم

با اين که در نتيجه ی پيروزی انقالب اکتبر در روسيه، حکومت مطلقه سيستم سرمايه داری به لرزه درآمد، [با اين وجود] با در 

رديد. زيرا نظر گرفتن شرايط خاصی که اين پيروزی را ممکن ساخت، مسئله پايان کاپيتاليسم برای تئوری سوسياليستی حل نگ

با انقالب اکتبر، فروپاشی در سيستم کاپيتاليستی در ضعيف ترين حلقه اش تحقق يافت، يعنی در جايی که تاثير انقالبی کاپيتاليسم 

در لحظه انفجار اجتماعی تازه به سختی شروع شده بود، [جايی که] عقب ماندگی تکنيکی، خصلت ويژه ای برای روسيه ی 

ا کاپيتاليست بود. به ھمين دليل مثال روسيه را نمی توان به عنوان نمونه ای برای فروپاشی کاپيتاليسم در کھنه ی بيشتر فئودال ت

کشورھای پيشرفته سرمايه داری در نظر گرفت. کشورھايی که قدرت مقاومتشان [در برابر فروپاشی مناسبات سرمايه]، آن 

ادی شان دارد. نسبتی که بسيار بزرگتر از مورد روسيه ای بود که چنان که بوخارين می گويد، نسبت مستقيمی با تکامل اقتص

در ابتدای توسعه کاپيتاليستی قرار داشت. با اين که انقالب اکتبر عالمت و در عين حال آغازی برای فروپاشی سيستم جھانی 
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اما علل بالواسطه و مشخص اين رويداد را بايد در عوامل ديگری به غير از علل احتمالی برای  ، ١١٣سرمايه داری است

 -ھمچون انگلستان، آلمان و اياالت متحده آمريکا–فروپاشی سرمايه داری در کشورھايی با سيستم سرمايه داری تکامل يافته 

سئله فروپاشی سرمايه داری از نقطه نظر تئوری مارکسيستی و جنبش کارگری به عنوان يک مشکل جستجو کرد. بنابر اين م

  ھنوز پابرجاست.

*******  

در دوران پس از جنگ، ھنريک گروسمن وظيفه تجديد اعتبار اين ايده اساسی بسيار مناقشه برانگيز سيستم مارکسيستی را به 

روپاشی را نمايندگی می کردند: اولی (به طور مثال: بوخارين، امپرياليسم و انباشت عھده گرفت. تا آن زمان دو روايت، تئوری ف

) فقط به طور کلی از "درجه معينی از تنش در تناقضات سرمايه داری" صحبت می کند، که "به طور ١٩٢۶سرمايه، برلين 

اجتناب ناپذيری را اثبات کند، يعنی بدون  اجتناب ناپذيری" به "فروپاشی سلطه سرمايه داری" منجر می شوند، بدون آن که اين

آن که داليل تئوريکی ارائه دھد که چرا اين تناقضات می بايست تا عدم امکان قطعی تعادل، تشديد شوند. و بدون آن که اين 

روپاشی روايت عالئم مشخصی ارائه دھد که بر آن اساس بتوان به طور علمی [و] از پيش آن درجه از تنش در تناقضات را که ف

را "غير قابل اجتناب" می کند؛ تشخيص داد. اين تشخيص بنابراين ھميشه تازه پس از وقوع فروپاشی به دست می آيد. اما در 

اين صورت تئوری فروپاشی به عنوان ابزاری علمی برای شناخت زائد خواھد بود. يک چنين توصيف کلی از فروپاشی که بايد 

  ١١٤بل قبول قلمداد گردد، خواست مارکسيستی "کنکرت بودن" را برآورده نمی کند.(لنين)به خاطر عدم تعين علمی اش غيرقا

)، بودين و ١٩٠١-١١)، کائوتسکی (در نوشته ھای ذکر شده در دوره Cunowنوع ديگر تئوری فروپاشی که توسط کونو(

رزالوکزامبورگ نمايندگی می شود، تالش نمود تا ضرورت زوال سيستم سرمايه داری را از محدوديت بازار فروش، يعنی از 

  روندھای حوزه گردش مشتق نمايد.(مشکل تحقق ارزش اضافه)

ی عمومی خواھد انجاميد" مورد بررسی اين مسئله اصلی را که "توسعه اقتصادی ما به فاجعه ا  کونو  ١٨٩٨در مقاله مذکور در 

قرار می دھد. [از نظر او] گسترش مداوم متصرفات استعماری تاکنون به تضعيف تمايل به فروپاشی که ناشی از فروش ناکافی 

است، انجاميده است. از آن جا که اين چنين گسترشی در بازارھای فروش محدوديت ھای خودش را دارد، بنابر اين "اجتناب 

يری فروپاشی" ھم ھمچنان وجود خواھد داشت. "انگلستان بدون به دست آوردن بازارھای فروش خارجی از مدت ھا پيش ناپذ

در برابر تضاد بين ظرفيت مصرف بازارھای داخلی و خارجی اش و افزايش عظيم انباشت سرمايه اش قرار می گرفت". برای 

فقط [اين است که] شيوه توليد کاپيتاليستی چه مدت باقی می ماند و تحت چه کانو، امر فروپاشی قابل ترديد نيست، بلکه [مسئله] 

   ١١٥شرايطی فروپاشی صورت خواھد گرفت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

مايه به دنبال پيروزی انقالب اکتبر انتظار فروپاشی سريع سرمايه داری يکی از باورھای اصلی انقالبيون آن دوره را تشکيل می داد. اين که سر ١١٣

  داری توانست در دوره ای طوالنی بر تناقضات درونی اش غلبه کند، از ارزش نظريات تئوريک گروسمن نمی کاھد.مترجم

114 Vladimir Ilych Lenin, ‘The Junius pamphlet’, LCW 22, [1916], pp. 308‐9, similarly p. 316 

115 Cunow, ‘Zur Zusammenbruchstheorie’, pp. 425, 427, 430 
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ل.ب. بودين ھم، که کتابش بعد از پيشگفتار تاييد آميز کائوتسکی، "نقاط تعيين کننده سيستم مارکس" را مورد بررسی قرار می 

می بيند، مسئله ای که موجوديت اصول حيات اقتصادی سرمايه داری بدان دھد، "مشکل اساسی" را در بخش ارزش اضافه 

وابسته است. "ناتوانی در به فروش رساندن محصول، علت اصلی اختالالت متناوب در درونش است و سرانجام به فروپاشی 

شده است، اما دليل آن فقط اين اش منجر خواھد شد". البته بحران ھا تاکنون ھميشه مرتفع شده اند و تداوم انباشت مجددا ميسر 

بوده که کشورھای کاپيتاليستی يک جھان بيرونی داشته اند که محصوالتی را که خود قادر به جذبش نبوده اند به آن جا می 

فرستاده اند. [از نظر بودين] "اما اين راه گريز فقط موقتی است. تعميم سرمايه داری در بازارھاِی فروِش تاکنون کشاورزی 

. ھنريک گروسمن ١١٦انگر "آغاز پايان کاپيتاليسم" است و به فروپاشی ناگزير شيوه توليد سرمايه داری خواھد انجاميدنماي

) ١٩٢٩ش انباشت و قانون فروپاشی سيستم سرمايه داری (اليپزيک برخالف ھمه تئوريسين ھای پيشين فروپاشی، در اثر اصلی ا

تغيير طرح مقدماتی   ؛١٩٢٨و در تعداد زيادی از مقاالت انتقادی و متديک (تئوری نوين درباره امپرياليسم و انقالب اجتماعی، 

قيمت نزد  -ار انتقالی ارزشگذ  ؛١٩٣٢؛ توليد طال در طرح توليد مارکس و روزالوکزامبورگ،   ١٩٢٩کاپيتال و داليلش، 

، گام در راھی نو گذاشت. در اين اثر او علت تعيين کننده زوال گريزناپذير سيستم  ١١٧)١٩٣٢مارکس و مسئله بحران، 

کاپيتاليستی را در مازاد انباشت سرمايه در کشورھای پيشرفته و در نتيجه در ارزش زايی ناکافی سرمايه و بنابراين با جريان 

مشکل ارزش افزايی/ارزش زايی) توضيح می دھد. گروسمن تالش نمود با داليل مستند جديد برگرفته از روابط خود توليد (

اقتصادی مدرن، از تئوری ھای مارکس دفاع کند. تئوری ھايی که [ھرچند] توسط مارکس توسعه يافتند، اما از قبل به شکل 

 A.smith) و آدام اسميت ۶و  ۴صاد سياسی جلد چھارم، بخش (اصول اقت  J.S.Mill  جنينی در نظريات جان استوارت ميل

موجود بود. بر اساس اين آموزه ھای تقريبا فراموش شده، سرمايه ی يک کشور با عبور از حجم  ١١٨)٩(ثروت ملل بخش 

و يا صادر شود. معينی از انباشت، ديگر فرصتی برای سرمايه گذاری سودآور نخواھد يافت و بنابر اين يا بايد از حرکت بازماند 

سال گذشته از زمان کتاب بحران توگان بارانوفسکی، بحران و مسئله فروپاشی فقط از  ٣٠در حاليکه در ادبيات مارکسيستِی 

نقطه نظر عدم تناسب در حوزه ھای توليدی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته، گروسمن نشان می دھد که برای مارکس مسئله 

ان ھای جزيی اوليه که از عدم تناسب ناشی می شوند، بلکه در بحران عمومی؛ [در] مازاد تعميم يافته تعيين کننده نه [در] بحر

[سرمايه] (اشباع کلی) است. [مسئله ای] که از يک"توليد موازی که ھمزمان در تمام سطح در حال پيشروی است" (مارکس) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

116 Boudin ,The theoretical system ,pp. 150, 235, 244[; Boudin’s emphasis 

117 Henryk Grossmann ,Das Akkumulations‐und Zusammenbruchsgetz des kapitalistischen Systems) zugleich 

eine Krisentheorie ,(Hirschfeld, Leipzig, 1929; ‘Eine neue Theorie über Imperialismus und die soziale 

Revolution ,’Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung,١٣ , 

 ,١٩٢٨pp. 141‐192; ‘Die Änderung des ursprunglichen Aufbauplans des Marxschen “Kapital” undihre Ursachen ,’

Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung ,١, ١٩٢٩۴ ,pp‘ ;٣٠‐٣٣٨۵ .Die 

Goldproduktion im Reproduktionsschema von Marx und Rosa Luxemburg’, in Max Adler et al ,.Festschrift für 

Carl Grünberg zum 70. Geburtstag ,Leipzig, Hirschfeld, 1932, pp. 152‘ ;١٨۴‐Die Wert‐Preis‐Transformation bei 

Marx und das Krisenproblem ,’Zeitschrift fürSozialforschung ,١, ١٩٣٢ ,pp. 55‐84. 

 

118 John Stuart Mill ,Principles of Political Economy ,Routledge, London, 1900, book 4, chapter 4, pp ;٩١‐۴٨١ .

Adam Smith ,Wealth of Nations. Volume 1 ,Dent, London, 1910, book 1, chapter 9, pp. 77‐٨٩ 
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يشه ای و نه بحران ھای جزيی اوليه ای که از عدم تناسب . دقيقا امکان چنين بحران ھای مقدمتا عمومی ر ١١٩ناشی شده است

  ١٢١تشکيل می دھد. ١٢٠ريکاردو –سه  منتج می شوند است، که موضوع مجادله مارکس را با درک 

وليد سرمايه داری به عنوان بازتوليدی ھميشه در حال گسترش، يک خصلت ويژه است؛ که حجمی اين قانون تجربی برای شيوه ت

می تواند با کاھشی ھمواره و شديد در  )Pm =ھمواره فزاينده از ابزار توليد (مواد خام و کمکی، ساختمان ھا، ماشين آالت 

امر آشکار است که سرمايه ثابت به کار رفته برای ھر ) به حرکت درآيد. براساس بنيادھای سرمايه داری، اين Aھزينه کار (

؛ ترکيب ارگانيک سرمايه) ھمواره افزايش می C/Vکارگر نسبت به سرمايه متغير(مزد) (آن گونه که مارکسيست ھا می گويند؛ 

که در –ره وری کار يابد. آمار و ارقام [به دست آمده در] آمريکا نيز اين موضوع را تاييد می کنند. ھرچند به علت افزايش بھ

دستمزد ھمواره يک بخش کوچکتری از محصول کل را  -نتيجه باال رفتن تصاعدی ترکيب ارگانيک سرمايه صورت می گيرد

شامل می شود و از اين لحاظ ميزان مطلق ارزش اضافه ی کسب شده از تعداد معينی از کارگران، افزايش می يابد (افزايش 

). قانون گرايش C+Vمايه ی کِل مدام در حال افزايش، [اين ارزش اضافه] کاھش می يابد (ارزش اضافه)، اما به نسبِت سر

نزولی نرخ سود بر اين واقعيت مبتنی است. اقتصاددانان کالسيک نيز قبال اين گرايش به کاھش نرخ سود را به عنوان يک پديده، 

 -با کاھش باروری خاک–کند تا آن را با قانون طبيعی  مالحظه می کردند (ريکاردو)، با وجود اين [او] به اشتباه تالش می

توضيح دھد. ريکاردو از اين پديده، پيامدھای بدبينانه ای را برای آينده سرمايه داری استنباط می کند، زيرا بدون سود "ھيچ 

" از دوره ای به دوره انباشت سرمايه ای نمی تواند وجود داشته باشد". او خودش را اين گونه تسلی می دھد که "خوش بختانه

ديگر اختراعات در صنعت (مھندسی مکانيک) و در کشاورزی (علوم زراعی، بذرشناسی) در اين گرايش ويرانگر وقفه ايجاد 

  ١٢٢می کند، به طوری که تنھا در آينده ای دورتاثير گذار خواھد بود.

ط است، پيش از اين از سوی برخی تئوريسين ھا اين مسئله که فروپاشی سرمايه داری نزد مارکس نيز با کاھش نرخ سود مرتب

احساس شده بود. اما آن ھا نتوانستند  ١٢٣)١٩١٠ھمچون بودين و اما قبل از ھمه گئورک کاراسوف (سيستم مارکسيسم، برلين 

به در چيست. اين  ١٢٤نشان دھند که اين رابطه چيست و "اھميت بزرگی که اين قانون برای توليد کاپيتاليستی دارد"(مارکس)

راحتی قابل توضيح است، زيرا آن ھا ھمواره فقط به نزول نرخ سود به تنھايی اشاره می کردند. اما نرخ سود تنھا يک تناسب 

درصدی را بيان می کند [و] چيزی بيش از يک مفھوم عددی نيست. اين آشکار است که چنين چيزی نمی تواند به فروپاشی يک 

  نظور به يک علت واقعی نياز ھست.سيستم واقعی منجر گردد. برای اين م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

119 Karl Marx ‘Economic manuscript of 1861‐63’, MECW 32, [1905] , pp. 115, 136‘ .General glut’ in English in 

Marx’s and Grossman’s original 

  ژان باتيست سه و ديويد ريکاردو: مترجم  ١٢٠

121 Karl Marx ‘Economic manuscript of 1861�63’, MECW 32, [1905] , pp. 115, 136. ‘General glut’ in 

 

122 David Ricardo ,The principles of political economy and taxation ,Dent, London, 1912 [1817], pp. 71-٧٣   

123 Georg Charasoff ,Das System des Marxismus: Darstellung und Kritik ,Bondy, Berlin, 1910 

124 Karl Marx ,Capital. Volume 3 ,Penguin, Harmondsworth, 1981, p. 319 

65



 پنجاه سال مبارزه بر سر مارکسيسم  ١٨٨٣ -١٩٣٢ 

 

 

  

عالوه بر اين، گرايش به کاھش نرخ سود از آغاِز سرمايه داری تا کنون، يعنی در طی تمام پروسه توسعه اش، يک پديده ی 

ھميشه ھمراه کاپيتاليسم بوده است. سرمايه داری علی رغم اين گرايش [ھمچنان] وجود دارد. پس اين تحول ناگھانی به فروپاشی 

درصدی ايستادگی کند؛ [آن  ۴درصدی نبايد بتواند با نرخ سوِد  ١۴-١٣کجا می آيد؟ چرا سرمايه داری درست مثل نرخ سوِد  از

ھم] در حاليکه نرخ کاھش يافته از طريق مقدار فزاينده سود جبران شده است؟ مسلما مقدار رو به رشد سود به دنبال رشد سريع 

رصدِی کوچکتری بيان می شود. [با اين وجود] در صورتی که نرخ سود به سمت صفر، تر سرمايه ی کل ھميشه در مقداِر د

يعنی نقطه حد در مفھوم رياضی ميل کند، بدون آن که بتواند به آن برسد، باز ھم طبقه سرمايه دار در نتيجه افزايش مقدار سود، 

  احساس شعف خواھد کرد.

ود يعنی از شاخص عددی سود قابل استنتاج و توضيح نيست، بلکه آن را گروسمن ابتدا خاطرنشان کرد که فروپاشی از نرخ س

می توان از مقدار سود واقعی که پشت آن [يعنی پشت نرخ سود] پنھان شده، [و] در نسبت اش با مقدار سرمايه اجتماعی استنتاج 

يست، بلکه به مقدار سود نيز بستگی نمود و توضيح داد. چونکه براساس نظر مارکس انباشت "تنھا به ميزان نرخ سود وابسته ن

. اگر انباشت قرار است به عنوان روندی دائمی تداوم داشته باشد، بنابراين ارزش اضافه برای سرمايه داران بايد ١٢٥دارد"

) پرداخت acضرورتا به سه منظور به کار رود، به سه بخش تقسيم گردد؛ ابتدا بايد يک قسمت از آن برای سرمايه ثابت اضافه (

قسمت سوم باقيمانده  -برای بکارگيری نيروی کار اضافه–). avشود، قسمت دوم بايد به عنوان سرمايه متغير اضافه به کار رود (

می تواند به عنوان صندوق مصرف سرمايه داران به مصرف برسد. ھرچند اکنون با توسعه ی شيوه توليد کاپيتاليستی، مقدار 

 -ھمچنان که برای توليد کاپيتاليستی الزامی است و در تحليل تئوريک مفروض است–ما مطلق ارزش اضافه افزايش می يابد ا

) acترکيب ارگانيک سرمايه بايد افزايش يابد. بنابراين بايد از ارزش اضافه، يک بخِش ھربار بيشتری برای انباشت اضافه (

کوچک است، ارزش  -ارگانيک سرمايه پايين تربا ترکيب –برداشته شود. تا زمانی که مقدار مطلق سرمايه ی اجتماعِی کل 

سرمايه   m100v+100c+200 اضافه، نسبتا بزرگ است و به افزايش سريع انباشت منجر می گردد. برای مثال با ترکيب 

درصِد مقدار اوليه اش بيشتر شود. در   33,1/3، می تواند (با فرض مصرف کل ارزش اضافه به منظور انباشت) تا  cثابت 

،  m150v+100c+14.900  االتر انباشت سرمايه، با ترکيب ارگانيک به مراتب باالتری از سرمايه، به طور مثالسطح ب

درصد افزايش کفايت می  ١مصرف شود، فقط برای  ac مقدار ارزش اضافه افزايش يافته، در صورتی که برای سرمايه اضافه 

ت بر پايه ی يک ترکيب ارگانيِک مدام باالتر، بايستی زمانی فرا برسد که کند. به راحتی می توان محاسبه کرد که با تداوم انباش

ھر انباشتی متوقف شود، از آن ھم بيشتر[بايد توجه داشت که] برای گسترش توليد نمی توان ھر کسر دلخواھی از سرمايه را به 

پيوسته افزايش می يابد. با پيشرفت انباشت الزم است؛ که اين مقدار با گسترش انباشت   کار برد، بلکه يک حداقل معينی از آن

نسبی دائما بزرگتری به منظور انباشت  نه فقط يک مقدار مطلق، بلکه ھمچنين يک بخش سرمايه، از مقدار ارزش اضافه 

خش برداشت خواھد شد. بنابر اين به ھمين دليل در سطوح باالی انباشت، وقتی که سرمايه اجتماعِی کل دامنه بزرگی دارد، آن ب

آن قدر بزرگ خواھد بود که در نھايت تقريبا کل ارزش اضافه را جذب    ac از ارزش اضافه که برای انباشِت بيشتر الزم است 

) به av+kمی کند. بايد لحظه ای فرا برسد که آن بخش ارزش اضافه که برای مصرف کارگران و سرمايه داران معين شده (

ی است که در آن گرايش به فروپاشی؛ که قبال نھفته بود شروع به تاثير گذاری می کند. طور مطلق کاھش يابد. اين آن نقطه عطف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

125 Marx ‘Economic manuscript of 1861‐63’, MECW 32, p. 165. 
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اينک ثابت خواھد شد که شرايط الزم برای گسترش انباشت ديگر نمی تواند تامين گردد. [و] ھرچند مقدار ارزش اضافه، به 

کند. اگر ھمچنان که قبال فرض شد، سرمايه ی ثابتِ طور مطلق افزايش يافته، [اما] برای تامين عملکرد سه گانه آن کفايت نمی 

) در سطحی که الزم است از ارزش اضافه برداشت شود، آن گاه درآمد موجود برای تامين مصرف کارگران و acاضافه (

يد کارفرمايان کارفرمايان کافی نيست. [اين جا] تشديد مبارزه بين طبقه کارگر و کارفرمايان حول تقسيم درآمد، [و] فشار رو به تزا

روی سطح دستمزدھا اجتناب ناپذير خواھد بود. از طرف ديگر اگر سرمايه داران تحت فشار طبقه کارگر ناچار شوند سطح 

برای انباشت اضافه کاھش يابد، سرعت انباشت کاھش   )acپيشين دستمزد را حفظ کنند و بدين طريق سھم معين سرمايه ثابت (

ناست که دستگاه توليد [ديگر] نمی تواند از طريق پيشرفت تکنيکی در اندازه الزم تجديد شده، خواھد يافت. [و] اين بدان مع

گسترش يابد. [و بدين ترتيب] يک عقب ماندگی نسبی دستگاه توليد شايع می شود. ھر انباشت بيشتری در چنين شرايطی بر 

ھا قادر به افزايشی ناچيز است. [در اين صورت] مشکل خواھد افزود، زيرا مقدار ارزش اضافه به نسبت جمعيت موجود، تن

ارزش اضافه ی حاصل از سرمايه گذاری پيشين عاطل خواھد ماند [و بدين ترتيب] يک وفور بيش از حد از سرمايه ی بيکاری 

ی که بيھوده به دنبال فرصتی برای سرمايه گذاری است ايجاد می شود. گروسمن عقب ماندگی واقعی تکنيکی کشورھای قديم

ھمچون انگلستان؛ و کشورھايی که در آن ھا گرايش به رکود يا حتی کاھش -سرمايه داری با سطح باالی انباشت سرمايه را، 

  اين چنين توضيح می دھد.-سطح دستمزد مشاھده می شود

ديد تضادھای در يک سرمايه داری ناب، يعنی سرمايه داری منزوی، اين گرايشات سريعا عمل خواھند کرد. يعنی تحت فشار تش

طبقاتی به فروپاشی سيستم منجر می شوند. اما در يک سرمايه داری در ھم تنيده ی جھانی تعداد زيادی از گرايشات متقابل در 

  جھت تضعيف روند فروپاشی عمل می کنند. روندی که در نتيجه تنھا در بحران ھای موقتی پديدار می شود.

ھش سرمايه ی متغير(سطح دستمزد)، با کوتاه شدن زمان گردش سرمايه، بھبود با کاھش ھزينه توليد سرمايه ی ثابت و کا

سازمان حمل و نقل، کاھش ذخاير و ھزينه ھای تجاری، [و] با ارزش زدايِی دوره ای از سرمايه ی موجود، ارزش افزايی 

ر جھانی ناشی می شود [نيز] در (نرخ سود)، مجددا بھبود می يابد و مقدار سود بيشتر می شود. مزايايی که از سلطه ی بازا

ھمين جھت عمل می کنند، زيرا در تجارت خارجی، مبادله ی نابرابری صورت می پذيرد، که کشورھای به لحاظ فنی پيشرفته 

در مقابل ارزش کاالھايشان، ارزش باالتری را دريافت می کنند و به اين ترتيب نيز سود افزايش می يابد. ھمين امر برای صدور 

ه صادق است. صدور سرمايه صورت می گيرد زيرا در کشورھای پيشرفته ی سرمايه داری، يک مازاد انباشت سرمايه سرماي

حاکم است و بنابراين فقدان فرصت ھای سرمايه گذاری وجود دارد. از اين طريق، به کشورھای صادر کننده سرمايه، ارزش 

ناکافی سرمايه بھبود يافته و گرايش به فروپاشی تضعيف يا به عبارت  اضافه ی مازادی تزريق می شود؛ که با آن؛ ارزش افزايی

به اين طريق شدت توسعه طلبی  .)zeitweise aufgehobenبھتر موقتا رفع می گردد[ و به سطح باالتری منتقل می شود].(

از طريق انتقال فوق سود از  امپرياليستی در حوزه ی انباشت سرمايه توضيح داده می شود. امپرياليسم تالشی است برای آن که

مناطق تحت سلطه، ارزش افزايی ناکافی موجود در کشورھای پيشرفته ی سرمايه داری را بھبود دھد و در نتيجه عمر سيستم 

سرمايه داری را از طريق تضعيف روندھای فروپاشی طوالنی تر کند. بدين ترتيب، گروسمن نظريه فروپاشی را با تئوری 

ند. بحران نوعی بروِز فروپاشی است که به دليل گرايشاِت مخالف، تضعيف شده [و] به گسترش کامل بحران پيوند می ز

نيانجاميده است. اما از طبيعت روندھای مخالِف ذکر شده نتيجه می گيريم که آن ھا موقتی ھستند و فقط تا درجه معينی قادرند 
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نی می توانند کاھش يابند، حدی که عبور از آن باعث انقطاع روند گرايش به فروپاشی را خنثی کنند: ذخيره ھا فقط تا حد معي

توليد می شود. دستمزد تنھا تا حد معينی می تواند کاھش يابد. با گذر از آن حد نيروی کاِر طبقه کارگر به طور کامل بازتوليد 

تنھا به مقدار معينی قادر است نخواھد شد، بلکه به کاھش شدت و کيفيت بھره وری کار منجر خواھد شد. کاھش سود تجاری 

سود دھی صنعتی را بھبود بخشد، ھرچه بيشتر تجارت کاھش يابد، اثر تضعيف کننده ی کاھش بعدی نيز کمتر خواھد شد. تاثير 

مخالف صدور سرمايه نيز فقط می تواند طبيعتی موقتی داشته باشد: به دليل انباشت بی وقفه، تعداد سرمايه ھای اشباع شده و در 

تيجه تعداد کشورھای صادر کننده سرمايه و مقدار سرمايه ی آن ھا بزرگتر می شود. در چنين مقياسی رقابت بر سر بازار ن

جھانی [و] مبارزه حول حوزه ھای سودآور سرمايه گذاری ھرچه بيشتر افزايش می يابد. به ھمين دليل ھم از نقطه ای مشخص 

ھم تاثيری متفاوت ندارد. در سطوح باالتر  ١٢٦)fixekapitalسرمايه ی استوار ( گرايش به فروپاشی تشديد خواھد شد. افزايش

انباشِت سرمايه، که سرمايه استوار بخش بزرگی از سرمايه ثابت را تشکيل می دھد، کاھش توليد در خالل بحران که به منظور 

ِر موسسه به دليل وجود استھالک و بھره بھبود سودآوری صورت می گيرد؛ از اھميتی به مراتب کمتر برخوردار است، زيرا با

  ی سرمايه ی استوار با محدود نمودن توليد، کاھش نخواھد يافت. 

به نظر می رسد که گرايشات متقابل به وسيله خود قوانين ذاتی انباشِت سرمايه تضعيف می شوند: غلبه بر بحران ھمواره سخت 

د. دوره ھای رشد اقتصادی دائما کوتاه تر می شوند، طول مدت و شدت تر می شود. گرايش به فروپاشی پی درپی پيش تر می آي

بحران افزايش می يابد. گروسمن تالش می کند، که با روش ھای رياضی طول مدت چرخه اقتصادی را به لحاظ تئوريک تعيين 

بسته است. اگر بحران برای کند و به وسيله فرمول بحرانش فاکتورھايی را نشان دھد که قبض و بسط چرخه اقتصادی بدان ھا وا

او نوعی گرايش به فروپاشی است که گسترش نيافته است، به ھمين ترتيب ھم فروپاشی سرمايه داری نيز چيزی نيست جز 

بحرانی که توسط گرايشات متقابل مھار نشده باشد. اين چنين است که سرمايه داری به خاطر قانونمندی ھای ذاتی اقتصادی اش 

  ی رود.به سمت پايانش م

از موضع تئوری مارکسيستِی بحران و فروپاشی، اين امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاريا انتظار 

حتی در -تقديرگرايانه فروپاشِی خود به خود ، بدون آن که فعاالنه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نيست. رژيم ھای کھنه ھيچگاه 

. به نظر گروسمن نکته تئوری مارکسيستی  ١٢٧ی گردند، مگر آن که سرنگون شوند (لنين)خودشان ساقط نم -دوران بحران

فروپاشی فقط در مرزبندی با اراده گرايی و کودتاگرايی نھفته است. تصوری که انقالب را در ھر زمان بدون توجه به شرايط 

می کند. معنای آموزه فروپاشی در اين نھفته است که، ممکن و آن را فقط وابسته به اراده ذھنی انقالبيون قلمداد   عينی انقالبی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

زمين و ساختمان -) بخشی از سرمايه ثابت است که شامل مصالح اوليه ی سرمايه گذاری شده، ابزارآالتFixkapitalسرمايه استوار ( :ترجمم ١٢٦

ن می شود که بخشا به کاال منتقل می شوند و مستھلک می گردند. در جوامع پيشرفته سرمايه داری اين بخش از سرمايه ثابت خيلی بزرگ است. اي

) بخش ديگر از سرمايه ثابت است zirkulierendes Kapitalدر مقابل سرمايه در گردش به کار می رود. سرمايه در گردش (اصطالح 

)konstantenten Kapitalکه در جريان يک چرخه توليد تماما به کاال منتقل شده و با فروش کاال به دست سرمايه دار برمی گردد. مثل پول برق (-

  همواد خام و غير -گاز

  

127 Vladimir Ilych Lenin, ‘The collapse of the Second International’, LCW 21, [1915], p. 214. 
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عمل انقالبی پرولتاريا قوی ترين محرک ھايش را از ابتدا از تکانه ھای عينی سيستم موجود دريافت می نمايد و در عين حال 

  بدين طريق شرايط را برای غلبه ی موفق بر مقاومت طبقه مسلط ايجاد می کند.

نتيجه ای که او آن را نوعی بازسازی تئوری فروپاشی و بحران مارکس تلقی  -ه اين نتيجه برسدگروسمن از اين رو توانست ب

  که وی پيش از آن ساختار زيربنايی کاپيتال و متدھای مارکس را مورد مطالعه و بازساخت قرار داده بود. -می کرد

دارد: [و آن] اين که مارکس تجارت خارجی  رزا لوگزامبورگ از اين فرض حرکت می کرد که در [کتاب] کاپيتال نقصی وجود

را مورد توجه قرار نداده است. تصوری که فقط می تواند بدين صورت توضيح داده شود که تا آن زمان متدھای مبتنی بر ساختار 

امکان [کتاب] کاپيتال به عنوان يک موضوع خاص تئوريک ھنوز شناخته نشده بودند. به ھمين دليل ھم برای رزا لوکزامبورگ 

  درک کامل راه حل مارکس مقدور نبود.

در حاليکه اقتصاددانان کالسيک روش تجريد را به کار می بردند، به عقيده گروسمن، کارل مارکس در کاپيتال روش به اصطالح 

 تقريب را ترجيح می دھد. مارکس برای آن که جھان پيچيده پديده ھا را به صورت ِعلّی مورد بررسی قرار دھد، ھمچون

اقتصاددانان کالسيک، مفروضات ساده ی بسياری را به عمل می آورد تا بدين ترتيب ابتدا از کليت مشخص پديده ھا فاصله 

بگيرد. اگرچه با اين کارش دقيقا قرار است که ھمين [کليات مشخص] را توضيح دھد. به ھمين دليل شناخت کسب شده تنھا می 

ن سطح شناخت در روش تقريب. [اين سطح] بايد با سطح شناخت مشخص تری پی تواند خصلتی گذرا داشته باشد؛ فقط اولي

گرفته شود. به ھر فرض ساده ای يک تصحيح بعدی منضم می گردد. تصحيحی که عناصِر ناديده گرفته شده ی قبلِی واقعيِت 

با اين روش حداقل در دو مرحله  موجود را در نتيجه ی نھايی مورد مالحظه قرار می دھد. بنابراين تمام پديده ھا و موضوعات

مورد بررسی قرار می گيرند: ابتدا در فرض ساده، سپس در شکل نھايی اش. اين روش مبنای تحليل مارکس در ھر سه جلد 

کاپيتال است. کسانی که اين روش برايشان ناشناخته می ماند بايد به طور مدام با تناقضاتِ بين قسمت ھای مجزای تئوری مارکس 

شوند.مواجه 
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