
 

 

 

 1؟انقالب یااجتماعی  رفرم

 لوکزامبورگ رزا

 

 

                                                
اعتصاب »: ها ترجمه)ند و سه مطلب منتشر شد تر دو ترجمه پیش« زای سرخر  »زبانان با  یی بیشتر فارسی بمنظور آشنا: یادداشت مترجم  1

زای سرخ »: تارها، نوش«ایستایی و پیشتازی مارکسیسم»و « های کارگری ای، حزب سیاسی و اتحادیه توده ای بر  ، مقدمه(۲)رزای سرخ »و « (۱)ر 
رزا لوکزامبورگ با عنوان  ارزشمندجای اثر در این میان  اما  .(«رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین»و « استراتژی انقالب سوسیالیستی

از   ترجمه دوم ،۱۵۳۱، انتشارات سیاهکلترجمه اول از )بود در دسترس این اثر سه ترجمه از رغم آنکه  علی .دخالی بو« ؟رفرم اجتماعی یا انقالب»
تصمیم گرفتم تا (. ۱۵۱۱، «هایی از رزا لوکزامبورگ گزیده»از کتاب  حسن مرتضویجمه سوم از ، تر ۱۵۱۱، نشر آزاد مهر، اسدالله کشاورزی

 انتخابرا برای این منظور  انگلیسیبدلیل ناآشنایی با زبان آلمانی، اجبارا نسخٔه . تری از این اثر تهیه کنم دقیقدر حد توان برگردان جدید، کامل و 
کاِر  سوئدیناچارا یکبار دیگر از روی نسخه ! دار نیست که نسخٔه انگلیسی ایرادات جدی دارد و  امانت مشدتوجه اما پس از اتمام کار م. کردم

ار رفقای هایی از ترجمه فارسی را در اختی تر است، بخش اصلی نزدیکمتن برای کسب اطمینان از اینکه ترجمه سوئدی به . مانجام دادرا برگردان 
موجهی که نسخه سوئدی با متن اصلی هماهنگی بود این نهایی ارزیابی . مقایسه کنند متن آلمانیاندر کار ترجمه متون آلمانی قراردادم تا با  دست

بویژه آشنایان به زبان آلمانی ـــ تصحیحات   امید است که خوانندگان ـــ .قرار دادم برگردان حاضر رجِع مرا ئدی نسخه سوبه این خاطر، . دارد
 . احتماال الزم را تذکر دهند

  
  Birgitta Sandberg.: برگردان از آلمانی به سوئدی
   (   ۲۲۲۲سپتامبر ) کهن. ی: برگردان از سوئدی به فارسی

 
الد  .اند ل مشخص شده.رزا لوکزامبورگ با رهای  پانویس: توضیح ک  هایی هستند که توسط خود نویسنده از  بخش} { جمالت قرارداده شده در آ

  .اند آورده شدهترشدن متن  رواندرک بهتر بحث و یا و بمنظور این قلم هستند از ] [ قالب  رونهای د واژه. نسخٔه چاپی اول حذف شدند
 
-Leipziger Volkszeitung" nr 219-225, 21-28 september 1898 and nr 76-80, 4"سله مقاالت در این مطالب ابتدا بصورت سل 

8 april  1899 نسخه دوم، بصورت کتاب، زیرنظر رزا لوکزامبورگ در الیپزیگ منتشر گردید۱۰۲۱در . منتشر شدند ،.  
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https://www.marxists.org/farsi/archive/luxemburg/works/1900/reform-ya-enghelab.pdf
https://drive.google.com/file/d/1i9dt5P9WHnVjgllMVS7i50sE9YhSfkpJ/view
https://drive.google.com/file/d/1i9dt5P9WHnVjgllMVS7i50sE9YhSfkpJ/view
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/reform-revolution/intro.htm#n1
https://www.marxists.org/svenska/luxemburg/1899/sociala.htm#fn2
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1899/sozrefrev/index.htm
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 ؟انقالب اجتماعی یا رفرم

 مقدمه

 

 دموکراسی سوسیالواقعا  آیا 2«انقالب؟ یارفرم اجتماعی »: دکن جلوه عجیبتواند  میکتاب  نخست عنوان نگاه در

را  موجود نظم   دگرگونییا  اجتماعی انقالب تواند میدموکراسی  سوسیال آیا باشد؟  های اجتماعی رفرم علیه تواند می

دموکراسی،  برای سوسیال برعکس. نه مطمئنا قراردهد؟ اجتماعی های رفرم با تقابلاست، در  اش نهایی هدفکه 

 وضعیت بهبود   بمنظورو موجود  اجتماعی نظم   چارچوب اجتماعی که در های رفرم برایو عملی  روزمره مبازرات

هدایت  مبارزٔه طبقاتی  راه یگانه  ،دموکراتیک نهادهای [استقرار  ]همچون مبارزه برای  گیرند، می صورت ها ُکنکار 

 برای سوسیال .است مزدی سیستم لغو و سیاسی قدرت   تصرفیعنی  ،نهایی هدفراستای  در و تالش پرولتاریا 

،  رفرم برای مبارزه کهای  گونهدارد؛ به  وجود گسستنینا  یپيوند  اجتماعی، انقالب و اجتماعی رفرم میاندموکراسی، 

 .است  هدف ،اجتماعی دگرگونی   و ؛وسیله

نوشتارهای  در و ادوارد برنشتاین تئوری در بار نخستینرا این دو دیدگاه میان  تقابل  کارگری،  جنبشدرون  در 

تاب در کبویژه  و 3ندیدبچاپ رس «نو عصر» نشریه در ۷۹۸۱-۸۹ سالهایکه طی « سوسیالیسم معضالت»

 این توصیهبر صرفا  تئوری،کلیت این در عمل، . یابیم می  4«و وظایف سوسیال دموکراتها سوسیالیسم های شرط پیش»

را که  اجتماعی های رفرمرا کنار نهیم و  دموکراسی سوسیال نهایی هدفیعنی  اجتماعی، دگرگونیاستوار است که 

با این جمله  را نظر نقطه این مشخصاواضحا و  خودش برنشتاین. جای هدف بنشانیمهستند، ب طبقاتی مبارزهٔ ابزار 

  5".است چیز همه جنبشاما  ؛ستهیچ ا ،باشد چهصرفنظر از اینکه  نهایی، هدفبرای من ": کرد فرموله

دموکراسى   از دموکراسی سوسیال جنبش تمایز در کننده تعیین عامل یگانه نهایی  سوسیالیسم، هدف که آنجا از اما

 بیهوده تالش   از را کارگری جنبش ُکل   هکاست  پرنسیپی یگانهاین بعالوه و  است، بورژوایی رادیکالیسم  بورژوايى و 

از  ؛دهد سوق می آن سرنگونی وموجود  نظم علیهو  ،طبقاتی مبارزهٔ سمت   به کاپیتالیستی،اجتماعی  نظم   ترمیم برای

 مبنی برپرسشی  برنشتاینی،با فرمولبندی آنهم  "انقالب؟ یااجتماعی  رفرم" پرسش سوسیال دموکراسی، برای اینرو

ما با برنشتاین و عٔه مناز که باشد  آشکار شده باید دموکراسی سوسیال عضو هربرای  .ستنیز ه "نبودن یا بودن"

 . است دموکراسی سوسیال جنبشُکل  موجودیت   سر   بر بلکه نیست،  تاکتیک سر   بر یا ،مبارزه يوهٔ ش سر   بر دارانشا هو 

                                                
بچاپ  ۱۰۲۱و دومی در سال  ۱۰۲۲اند؛ اولی در سال  ط خوِد نویسنده تصحبح شدهدو نسخه در دسترس هست که توس« رفرم اجتماعی یا انقالب؟»از کتاب   2

در نسخه دوم، تغییرات معدودی داده شده که معلول تجارِب عملی جدیدـ  . در دو مورد، باهم اختالفاتی دارند ای، و عمدتا این دو نسخه در جزئیاِت ویژه. رسیدند
ها شده و یا به این خواست اشاراتی کرده،  هایی که نویسنده خواستاِر اخراج رفرمیست بعالوه، در نسخٔه دوم، قسمت. تاز جمله در رابطه با بحران اقتصادیـ  اس

طرح چنین خواستی، . بود ها همٔه معنایش را از دست داده داد، تقاضای اخراج رفرمیست در واقع وقتی رزا لوکزامبورگ نسخه دوم را بیرون می. اند حذف شده
بخشهای حذف شده . رسید دهه پس از شروع جدل با برنشتاین، آنهم زمانی که اپورتونیستها مناصب کلیدی حزب را در اختیار داشتند، مسخره بنظر میآنهم یک 

الد  ک  صالحات بعمل آمده بعالوه تصحیحات و ا. اند قرار داده شده و قسمتهای تکمیلِی افزوده شده در نسخٔه دوم، در متن آورده شده}{ در نسخٔه دوم درون آ
 .        اند در نسخه دوم ، در ترجمه حاضر منظور گردیده

3 Eduard Bernstein: Probleme des Sozialismus, in Die Neue Zeit (Stuttgart), 15. Jg. 1896/97, Erster Band, S. 164–
71, 204–13, 303–11, 772–83; Zweiter Band, S. 100–7, 138–43 ل.ر 

4 Die Voraussetzungen des Socialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie اش انگلیسی ترجمه  The Pre-
Conditions of Socialism and the Tasks for Social Democracy انتخاب اش انگلیسی ترجمه تکاملی برای سوسیالیسم عنوان اما است 

 .  Evolutionary Socialism: شد
5  Eduard Bernstein: Der Kampf der Sozialdemokratie und die Revolution der Gesellschaft, in Die Neue Zeit, 16. Jg. 

1897/98, Erster Band, S. 556. 

https://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1899/evsoc/index.htm
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از دائما و مرتبا آیا برنشتاین . آمیز جلوه کند اغراق تواند یمفوق  یادعا به تئوری برنشتاین بنگریم، اگر بطور سطحى }

 نهایی به هدف  برای نیل کند که او نیز  صراحتا تکرار نمیآیا غالبا و ند؟ ز  میحرف ندموکراسی و اهدافش  سوسیال

 فعلی   های تقریبا کامل شیوه بطور کند که  مینتاکید آیا او شدیدا  ؟کند ـ تالش میـ ـ به شکلی متمایز ولی    ـــ سوسیالیسم

تئوریها کامل  این نیز صحت دارد که در تاریخ  تاما  همٔه اینها صحت دارند؛که  البته د؟پذیر  دموکراسی را می سوسیال

 گرا حتی  دهد هماهنگ نشان می ،خود را با مواضع جریان  اصلی ابتداییدر مرحلٔه  ،مشی نوینی خطها، هر  و سیاست

گیرد و به همان  جدید، از همان اَشکال از پیش موجود بهره برمیمشی  این خط. مستقیم داشته باشدضدیت با آن 

مشی  خطشکافد و  تر رایج بود تا اینکه بمرور زمان، هستٔه جدید، پوستٔه کهنه را می گوید که پیش زبانی سخن می

 . دیاب میخود را  اَشکال و زبان  ویژهٔ  ،دیدج

 و  کنند ظهار شان را ا باطنی  ، نظراتموکداو صراحتا  کار،همان بدو  ، از  اپوزیسیوناست تا عناصر   کسی که متوقع  

. گیرد قدرت  سوسیالیسم علمی را دستکم می ،دموکراسی را انکار نمایند پرده، مبانی تئوریک سوسیال آشکارا و بی

 ـــ انگیزترین محصول  ذهن  انسان  قرن حاضر این شگفت ــجنگی را علیه دکترین مارکس ـتا  دارد دقصکسی که  امروزه

 یدکترینهمین با تحسین   ناآگاهانه،که حتی  مجبور استشود،  بحساب آوردهسوسیالیست همچنان کند و  ز اآغ

شته گ  [مارکس به]حمالتش برای   دلهبدنبال یافتن ا  آندرون در حتی و  ردهک  ذعانا بدان قبل از هر چیز  که دغاز بیا

باید ن از اینرو . دخواهد کر معرفی مارکس  آموزهٔ  به ![درافزوده]بخشی  تکاملرا هایش  کاری ین دستهمبعدتر و ا ؛است

این امر . کشید بیرونتئوری برنشتاین را  [زیر پوستهٔ در ]کوشید تا آن هستٔه پنهان بلکه باید ، را خورد اهرو ظفریب 

  .استیک نیاز عاجل  ،بویژه برای اقشار وسیع  پرولتاریای صنعتی  حزب ما

کار  فار ص تئوریک تجادل مبرد که  بکاراظهارنظر  این از تر  نندهز  یتحقیر علیه طبقٔه کارگر توهین و شود  نمی

لم که آنزماناول ": بود گفته 6لسالتر هم  پیش. ندهست "ها آکادمیسین" در  مخالف های قطب این یعنی کارگران، و ع 

 .کنندشان خفه  های آهنین پنجه دررا  یفرهنگ موانع همهٔ  تا شد خواهند قادرارگران ک آنوقت شوند، یکیباهم  جامعه

 {".استنهفته  تئوریک آن دانش در ،مدرن کارگری جنبش قدرت همهٔ 

 و خودشان سر بر دقیقا بحث زیرا ؛دارد اهمیت  مضاعفکارگران  برای دانش این حاضر، مورد با رابطه درالبته 

که بر  حزب اپورتونیست  جناح . شود می خانه برده دباغ به که آنهاست پوست اینبارزیرا  ؛است جنبش بر شان اتتاثیر 

چرخش ، و  حزب یبورژوا خرده عناصر اقتدارضمین ترای ب ناآگاهانه تالشغیر از  چیزی متکی است، برنشتاین  تئوری

 یا نهایی هدف  و همچنین  انقالب، اجتماعی یا رفرم مسئلهٔ  .نیست آنان در جهت امیالحزب  یعملکردهااهداف و 

 .است کارگری جنبش پرولتری   یا بورژوایی خرده خصلتر سر  ب اصلدر  جنبش،

دانش  کهمادامی . داشته باشداپورتونیسم  علیهعمیق و ه زندرویکردی  که است حزب پرولتری  تودهٔ  نفع به اینرو از}

  تودهٔ  که زمانفقط آن. ستهروی  بیراهه خطر، همیشه قرار دارد حزبی "آکادمیسین" مشتی اختیار   در صرفانظری 

 و ییبورژوا خرده گرایشاتکلیه  را در دست خود بگيرد، علمی سوسیالیسم   اعتماد قابل   و رندهبُ  سالحهای کارگر،

 خواهدئن طمبر زمین سفت و م کارگری جنبش که است آنوقت. خواهند شد خاک ُگمچون آب در دل اپورتونیستی 

 {".کرد خواهد متحقق اینرا[ پرولتاریا] کمیت". ستادی ا

 

   ۷۹۸۸آپریل  ۷۹برلین، 

 رزا لوکزامبورگ

  

                                                
 6  Ferdinand Lassalle ،  گذاری کرد پایه ۱۱۱۵در سال المللی کارگران را  انجمن بین( ۱۱۲۳ـ  ۱۱۱۱)فردیناندالسال . 
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 اپورتونیستی شیوه  : فصل اول

 

های جهان  مرئی در مغز انسان هستند، در رابطه با تئوری ادوارد برنشتاین  پدیده ها، تصاویر   که تئوریرد اگر صحت دا

های اجتماعی متحقق  که سوسیالیسم باید از طریق رفرم  تئوریاین [ لامثبرای ] .ندا تصاویر معکوساین باید افزود که 

کنترل بر پروسٔه تولید که تئوری این یا  ؛ بودرفرم اجتماعی در آلمان  سیاست   گیافتاد  تاب و  از تب[ تصویر وارونه]، شود

یا  ؛7بود سازی انگلیس کارگران صنایع ماشیناز شکست  [تصویر وارونه] ،شود انجام می های صنفی توسط اتحادیه

 8قانون اساسی ساکسونی که[ شدمطرح زمانی ]های پارلمانی توسط سوسیال دموکراسی  کسب اکثریت کرسی   تئوری

به نظر ما، نقطٔه با اینحال، ! ندبود هگرفت ه قرار حملمورد  عمومی برای انتخابات پارلمانی و حق رای ،تجدیدنظرمورد 

 های او راجع به وظایف  عملی سوسیال دموکراسی، بلکه در ادعاهایش حول  انکشأف   ثقل  نظریٔه برنشتاین، نه در ایده

 .دندار باهم این دو ارتباط نزدیکی هرچند که  است؛جامعه کاپیتالیستی  عینی  

سیستم انکشاف کند؛ چون از یک سو،  به ادعای برنشتاین، فروپاشی کاپیتالیسم، بیش از پیش، ناممکن جلوه می

تولید کاپیتالیستی  حاضر، تحت شرایطاست، و از سوی دیگر،  رکتدر حبیشتر هرچه   تطبیقدر جهت  کاپیتالیستی 

 .است همراهب بیشتری تبمرا  تنوع اب

های  اول ناپدیدشدن  بحران: قابلیت تطبیق کاپیتالیسم با سه پدیدٔه زیر قابل اثبات است[ افزایش]برنشتاین بنظر 

های  سازمانهای کارفرمایان، گسترش  وسایل ارتباطات و سرویس[ وجود  ]عمومی به لطف پیشرفت سیستم اعتباری، 

هاى تولیدی و نیز  ترشدن دائمی شاخه خود پیامد متنوع طبقات  میانی، کهسیالیت قابلیت  بالرفتنثانیا  ؛رسانی خبر 

اوضاع  بهبود  و ثالثا  ؛است  به سطح  طبقٔه متوسطشان  ارتقای موقعیتهای وسیع  پرولتاریا و  پیامد بهبود وضعیت  لیه

 .های صنفی اقتصادی و سیاسی پرولتاریا به همت مبارزات اتحادیه

در راستای  نباید حزب :انجامد میهای زیر  سوسیال دموکراسی، به دستورالعمل در رابطه با مبارزٔه عملی   این نگرش

 ازو تحقق سوسیالیسم  ،کارگر طبقهٔ  وضعیت باید در راستای بهبود بلکه ،دکن حرکت سیاسی قدرت دولتی   تصرف

نباید  سوسیالیسم. دمایحرکت ن تعاونی اصولاز طریق استقرار گام به گام و بر جامعه،  کنترلگسترش تدریجی  طریق  

 .متحقق شود اجتماعی و سیاسی  بحرانتحت فشار 

 و مارکسبیانات معینی از  با توافق در اینها کند که بیند، تازه فکر می نمی اش تئوری در ای تازه چیز ،برنشتاینخود  

شود  بنظر ما، بسختی می وجود این با. ندگیری  عمومی سوسیال دموکراسی سازگاری دار  با جهتنیز هستند و  انگلس

 .را انکار کرد علمی سوسیالیسم مفاهیم باجدی درک برنشتاین  تقابل  

بسیار ُکندتر از آنچه تاکنون  توسعٔه کاپیتالیسمرا بشود در این تز خالصه کرد که  برنشتاین تجدیدنظرطلبیُکل  اگر

باید  پرولتاریا توسط قدرت سیاسی تصرف  شد که  خواهد ن ایصرفا  آن معنای عملی ،رود به پیش می شد  گمان می

 . تری به پیش برد توان با سرعت مالیم میرا د نتیجه گرفت که مبارزه و ش از اینجا مینهایتا ، و بیافتد بتعویق

 جامعهٔ  توسعهٔ  سرعت  برد نه  به زیر سئوال می برنشتاینچون آنچه را که . پذیر نیست چنین کاری امکان اما

 . است سوسیالیسم به گذار امکان   نتیجتا وجامعه کاپیتالیستی انکشاف  پروسٔه  خود   بلکه کاپیتالیستی،

                                                
علیرغم اعالم همبستگی و صدور . ساعت کار روزانه اعتصاب کردند ۱هزار کارگر مکانیک انگلستان برای  ۱۲حدود  ۱۱۰۱تا ژانویه  ۱۱۰۱از جوالی   7

  . آلمان اعتصاب شکست خورد گریهای کار  های حمایتی از طرف جنبش اطالعیه
 . در شرق آلمان قرار دارد و مرکز آن درسدن است( Sachsen)، به آلمانی (Saxony)ساکسونی  8 
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یک بحران عمومی و  ،تحول به سوسیالیسم گرفته که نقطه عزیمت   فرضاین را از آنجا که تئوری سوسیالیستی تاکنون 

، و شکل تظاهر  [یهاین نظر ] و درونی  ایدٔه اصلی : دو چیز را از هم تمیز دهیمآید تا  بنابراین لزم می ویرانگر است،

 . بیرونی آن

 در کهآورد  را بوجود می ای نقطه اش درونی تضادهای نتیجهٔ  در کاپیتالیستی، نظم اجتماعی   است که ایناصلی ایدٔه 

که این ایده وجود داشت در پروراندن خوبی  دلیل. دشو  می ناممکن بقایشو بطور ساده،  ،شده خارج مسیراز  جاآن

 با مقایسه در[ یعنی بحران]این موضوع  با اینحال،. شداب آمیز فاجعهعمومی و  تجاری   بحران همانا یکموردنظر  نقطهٔ 

 .باشد میاهمیت و ناچیز  بی ،[فروپاشی کاپیتالیسم] ایدٔه اصلی

استوار  کاپیتالیستیانکشاف  از گیری نتیجه سه بر برای همگان آشناست، که نطور هما سوسیالیسم، علمی مبانی

بر  ،ثانیا کند؛ میهدایت  ناپذیر اجتنابفروپاشی   بسویآنرا  که کاپیتالیستی، اقتصاد   رشدیابندهٔ  آنارشی بر اول، :است

 بر ،ثالثا و د؛آور  مىبوجود  آینده اجتماعی نظم  مثبتی را برای  هاى نطفه که تولید، پروسهٔ  دهٔ یابن شتاب شدن اجتماعی

 .   نماید ایفا می آتی تحول فعالی درنقش  که پرولتاریا،رشد  طبقاتی  روبه آگاهی وفزاینده  یابی سازمان

گذارد با این ادعا که انکشاف  کنارمی ،شالودٔه اصلی سوسیالیسم علمی را که فوقا بدان اشاره شد نخستینبرنشتاین 

 .رود پیش نمیبه عمومی  کاپیتالیستی بسوی فروپاشی اقتصادی  

او . شود کند، بلکه خود  فروپاشی را منکر می رتیب برنشتاین فقط شکل معینی از فروپاشی کاپیتالیسم را رّدنمیبه این ت

 : گوید صراحتا می

زند، منظورش چیزی فراتر از  از فروپاشی  جامعٔه حاضر حرف میتواند اعتراض کند که وقتی  حال یکی می"

فروپاشی  کامل  سیستم کاپیتالیستی درنتیجٔه تضادهای منظورش ، یعنی عمیق استبحران تجاری  کامل و 

  ".اش است درونی

 : دهد و خودش جواب می

چونکه . شود تر می فروپاشی  تقریبا کامل سیستم تولیدی  حاضر، با پیشروی  توسعٔه اجتماعی، بمرور نامحتمل"

  9"یابد ایش میای، قابلیت تطبيق  صنعت و همزمان تمایزات صنعتی افز  از طریق چنین توسعهٔ 

مان برسیم؟ طبق  توانیم به هدف نهایی و چگونه میپس بطورکلی چرا : شود اما در اینجا یک مسئله بزرگ مطرح می

سیستم  سوسیالیستی، خود را بیش از همه در آنارشی  رشدیابندهٔ  تاریخی  تحول سوسیالیسم علمی، ضرورتهای  آموزه

اما از طرفی، اگر کسی این . کشاند بست می دهد؛ و همین آنارشی است که سیستم را به بن کاپیتالیستی بروز می

رود، در آنصورت  نظر برنشتاین را بپذیرد که گویا توسعٔه کاپیتالیستی در مسیر ویرانی  خود به پیش نمی نقطه

نظم اجتماعی کاپیتالیستی  دو پیامد دیگر  ماند  حال می. خود را از دست خواهد داد ضرورت عینیسوسیالیسم نیز 

برنشتاین . طبقاتی پرولتاریا تولید و آگاهی پروسهٔ  شدن اجتماعی: توضيح علمى سوسیالیسم بدانها اشاره شد که در 

 : گوید این دو را نیز مدنظر دارد وقتی که می

چرا که در . دهد نمی اش را از دست  اقناعى  بهیچوجه قدرت ( فروپاشیبا نفی تئوری )اندیشٔه سوسیالیستی "

های قبلی نقش  شدٔه ما که در رفع یا تعدیل بحران کلیٔه فاکتورهای لیست[ خواهیم پرسید]تر  بررسی دقیق

  10".های اجتماعی شدن  تولید و مبادله ها و تا حدی نطفه شرط اند، کدامند؟ در واقع هيچ چيز، بجز پیش داشته

هایی که  اهمیت همٔه آن پدیده. نیز آشکار شودفوق استنتاج  نادرستی کند تا  صرفا مباحثٔه کوتاهی کفایت می

ٔه رسید کمال به ، سیستم اعتباری، وسایل11مثل کارتلــ  برد ـ برنشتاین از آنها بمثابٔه وسائل تطبيقى کاپیتالیستی نام می

                                                
9  Neue Zeit, 1897-98, vol.18, pg.555 ل.ر 

10  Ibid., pg.554 ل. ر 
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شان در از بین بردن یا لاقل تخفیف   در چیست؟ بطور وضوح اهمیت ـــ غیرهارتباطات، ارتقای وضعیت طبقٔه کارگر و 

صرفا  ،ها بحرانعدم وقوع  از اینرو. هاستتضادتضادهای درونی  اقتصاد کاپیتالیستی، و ممانعت از رشد و تیزتر شدن 

وضعیت  طبقٔه اینرو بهبود از  ؛کاپیتالیستی استمبانی [ چارچوب] دراد میان تولید و مبادله تضاز بین رفتن بمعنی 

به این معنی، کارتل، سیستم . کارگر، یا انتقال آن به درون طبقٔه متوسط، بمعنی تضعیف تضاد بین سرمایه و کار است

کنند و نتیجتا موجب نجات سیستم  تضادهای کاپیتالیستی را ملغی میهای صنفی و غیره،  اعتباری، اتحادیه

. نامد می "وسائل تطبيقى"به همین دلیل هم هست که برنشتاین آنها را . شوند می کاپیتالیستی و ابقای کاپیتالیسم

ها و تا  شرط پیش" توانند بطور همزمان های صنفی و غیره می پس چطور است که کارتل، سیستم اعتباری و اتحادیه

تولید قویا تاکید  سوسیالیسم را فراهم کنند؟ مسلما صرفا از این طریق که بر خصلت اجتماعی   "های حدی نطفه

به  کنند، اش حفظ می کاپیتالیستی قالب   دربا اینحال، عوامل یادشدٔه فوق، به همان اندازه که تولید را  .ندگذار  می

است که  نیز دلیل همین به. سازند زائد می را سوسیالیستی تولید   به شده اجتماعی تولیداین  گذار  اندازه نیز  همان

 نظم  برای استقرار  ضروری های شرط پیش یا ها نطفه توانند به می تاریخی، بستر در نه و تئوری درصرفا  فاکتورها این

 رتبطم سوسیالیسم هبرا  مان است که آنها خود  سوسیالیستی برداشت  بر مبنای  شوند؛ یعنی بدل سوسیالیستی

 زائد و غیرضروری آنرا بلکه اندازند میرا بتعویق  سوسیالیستیتحول  تنها نهاینها  واقع درحال آنکه  دانیم، می

 طبقاتی آگاهی صرفا ــتر بدانها اشاره شد ـ که پیش ـــ سوسیالیسمبا این حساب، از سه مبانی تئوریک  .سازند می

 سقوط و کاپیتالیسم رشد   به رو تضادهای سادهٔ  بازتاب خاص، مورد این درآگاهی طبقاتی،  اما. ماند باقی می پرولتاریا

یک  [آگاهی اینبه نظر برنشتاین ]  .دنشو  می آن مانع سقوطکاپیتالیسم  ه وسایل تطبیقی  را کت چسنی آن الوقوع قریب

 12.است شدٔه خودش استوار گرفته کمالت فرض بر اش اقناعی نیروی که ستا محض ال یدها

 یکبا  ،تر ساده نیا به بیا "محضروشنگرانٔه "یک استدلل  با ما[ در تئوری برنشتاین]خالصه،  به این ترتیب و بطور

 عینی   ضرورت  روبرو هستیم، حال آنکه  سوسیالیستی برنامهٔ  برای تبیین   سوسیالیسم، از الیستی ایدهاستدلل 

 معنی، این به .اند هشد  دورانداختهب جامعه، مادی انکشاف   پیامد   بمثابهٔ  سوسیالیسم توضیح  یعنی  سوسیالیسم،

 سوسیالیستی نتیجهٔ  تحول  یا همچون باور پیشین،  :دهد رارمیق دوراهی یک در را خود رویزیونیستی تئوریبرنشتاین 

 رشد نیز درونی تضادهایاین  کاپیتالیسم،توسعٔه  است، که همزمان با کاپیتالیستینظم اجتماعی  درونی تضادهای

 "وسائل تطبيقی" نظریه ،این صورت درکه  است زمانی نقطهٔ  یک فروپاشی در ناپذیر آن اجتناب پیامد   که کنند می

را  کاپیتالیستی سیستم فروپاشیجلوی  واقعا "وسائل تطبيقى" اینکه یا .خواهد بود صحیح فروپاشی تئوری و ناکارآمد

دیگر  صورت این در که ،کنند برطرف می اش را تضادهای درونیبقای کاپیتالیسم،  با ممکن ساختن   و گیرند می

 جامعه نتیجٔه انکشاف مادىهرگز  ولیباشد دیگری هر چیزی  تواند می بود؛ نخواهد تاریخی ضرورت یک سوسیالیسم

است که در  رویزیونیسمدر رابطه با انکشاف کاپیتالیسم حق با  یا :انجامد می دیگریمعضل  به معما این .نخواهد بود

نیست که در آن  اتوپی ،سوسیالیسم نکهآ یاشود  بدل می اتوپیبه یک  جامعه سوسیالیستینظم اجتماعی آن صورت 

 .       است ینا مسئله .است نادرست "تطبيقى وسائل" تئوری   صورت

 

  

                                                                                                                                       
کنند و ضمن حفظ استقالل مالی و حقوقی خود، بمنظور  شود که در یک رشتٔه خاص فعالیت می ای اطالق می المللی های بین به شرکت( Cartel)کارتل   11

ظاهرا . ها در دست گرفتن انحصاِر تولید و توزیع یک کاالی خاص است هدف کارتل. شوند ها، با همدیگر متحد می کاستن از رقابت و نتیجتا کاهش قیمت
 ! چنین نیست« بازار آزاد»ل کارتل در امریکا و اروپا ممنوع و با محدودیتهایی همراه است اما در واقعیِت تشکی

گاهی طبقاتی را نه بازتاب و پیامد تضادهای رو به رشد کاپیتالیسم بلکه بمثابٔه ایده  12 کند که توان تئوریک و  الی تصور می منظور رزا این است که برنشتاین آ
 .    گیرد سازیش را از کماالتی که خودش برای خود فرض گرفته و بخودش منتسب کرده می قدرت اقناع
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 طبیق کاپیتالیسمت: فصل دوم

 

ارتباطات پیشرفتٔه   سیستم  اعتباری، وسایل: طبیق اقتصاد کاپیتالیستی عبارتند ازدر تبنظر برنشتاین، مهمترین عوامل 

 .13کارفرمایانهای  و سازمان

دانیم مهمترین  همانطور که می. دکاپیتالیستی دار  اقتصاد  ردهای متنوعی در سیستم ککنیم که کار  شروع  اعتباراز 

گری  نیز واسطه، و [گسترش حجم، دامنه و ابعاد تولید] انبساطتا  تولید آن در بالبردن امکانات  قابلیت ،کارکرد اعتبار

با مرزهای محدود  مالکیت  نامحدود،وقتی گرایش درونی  کاپیتالیسم به گسترش  . است کال مبادلهٔ سازی   یلسهتو 

بمثابه یک ابزار  کاپیتالیستی، برای غلبه بر این ، کند، آنوقت اعتبار خصوصی و محدودیت سرمایٔه شخصی تصادم می

یک سرمایٔه بزرگ بوجود کند و  و فراوان را باهم ادغام می های منفرد   اعتبار سرمایه. شود ها ظاهر می محدودیت

دار  را به یک سرمایه  ها حق  دراختیارگیری سرمائه سایر  کاپیتالیستبعالوه  ،گوییم سهامی می  ه به آن شرکتکآورد  می

موجب تسریع   هم داریم که از سوی دیگر، اعتبار تجاری. نامیم که آنرا اعتبار صنعتی می کند منفرد واگذار می

. شود کل فرآیند تولید می درآمدن   گردشبه تولید و نتیجتا روند  سرمایه به مجدد  نتیجتا بازگشت  کال و  مبادلهٔ 

 گماناگر آنطور که  .ها، غافل ماند بحرانگیری   شکلتاثیر این دو کارکرد  اصلی سیستم اعتباری بر شود از  بسادگی می

از  ف، مصر  انبساط از یک سو، و ظرفیت  محدود   به گرایشو تولید انبساط  میان قابلیت   تضاد شد بحرانها نتیجهٔ  می

در اکثر  است که روش درستیدقیقا همان ـ ــبنا به آنچه که در بال آمد  ــسیستم اعتباری ـ سوی دیگر هستند، بنابراین

تولید را تا چنان ابعاد انبساط ت یقابلمهمتر از همه سیستم اعتباری،  .کند می ها را تشدیداين تضادموارد  ممکن 

های بازار  د که دائما تولید را  به فرارفتن از محدوديتنآفری  میای  نیروی محرکٔه درونیکه از آن  دبر  یبالمعظیمی 

موجب  تولید،بمثابه یک فاکتور موثر در پروسٔه [ اول]سیستم اعتباری یک سالح دولبه است؛ با اینحال . دهد سوق می

کند،  کال ایفا می مبادلهٔ فرآیند    در طول  دورٔه بحران، بواسطٔه نقشی که به عنوان میانجی[ ثانیا]د، شو  مازاد میتولید 

رود  ، اعتبار آب می14های تراکم با ظهور اولین نشانهٔ . [کند تخریب می]زند  برنده را به زمین می نیروهای مولدٔه پیش

در جایی که مبادله کال واقعا ضروری است، ناکارآمدی و  یابد و  مبادلٔه کال شدیدا کاهش می ،[شود کوچک می]

به حداقل را مصرف بحران،  دورهٔ طی مه دارد، اآنجایی که هنوز مبادلت اد؛ و گذارد اش را بنمایش مى فايدگی بی

 .دانرس می

 ؛کند ها نقش ایفا می گیری بحران به اشکال متعدد دیگری در شکل جٔه اصلی  یادشده، سیستم اعتباریعالوه بر دو نتی

 ، بلکهدهد را به یک کاپیتالیست منفرد می ها کاپیتالیست سایر  حق  دراختیارگیری سرمایهٔ  تکنیکی از نظر  مثال نه تنها

 . استفاده کندهای پرمخاطره  دارایی سایرین در بورس بازىاز  جسورانه و بیرحمانهکند تا  تشویقش میحتی 

خواند، بلکه ظهور و  می کالیی، نه تنها بحران را فرا وسیله غیرقابل اعتماد در مبادلتسیستم اعتباری بمثابٔه یک 

که دربردارندٔه  ــنماید چونکه کل معامالت را به یک مکانیسم مصنوعی و شدیدا پیچیده ـ گسترش آنرا تسهیل می

بسادگی  ،ترین ضربات کند که با مالیم تبدیل می ـــ  استبمثابٔه مبنای  مبادله  [سکه یا اسکناس]کمترین پول فیزیکی 

 .[درسان مییاری و به وقوع و گسترش بحران ]ریزد  بهم می

غیر از این  ؛در ظهور بحران است مندیها باشد، ابزار  بویژه توان ای برای رفع یا تعدیل بحران اعتبار بجای آنکه وسیله

کارکرد اصلی سیستم اعتباری، به معنای عام، چیزی جز آن نیست که آخرین بقایای ثبات را از . تواند باشد هم نمی

. پذیر سازد پذیر، نسبی و آسیب کلیٔه روابط کاپیتالیستی بزداید و تا آنجا که جا دارد نیروهای کاپیتالیسم را انعطاف

                                                
 . هستندهای کارفرمایان  سایر سازمانها و  ها، تراست منظور رزا لوکزامبورگ همان کارتل  13
  .مانند شوند و در انتظار توزیع باقی می منظور شرایطی است که کاالهای تولیدشده جذب بازار نمی  14
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نیروهای  ای   که چیزی بجز تصادم دوره شود می هایی تسهیل و تشدید بحرانسبب  مثل روز روشن است که این کار 

 .       ندمتضاد  اقتصاد کاپیتالیستی نیست

 "وسيله تطبيقى  "تواند نقش یک  سیستم اعتباری اساسا چطور می: کند این ما را به سئوال دیگری هدایت می

ای توسط  در چه شکل یا رابطهکاپیتالیسم بکمک سیستم اعتباری،  "تطبیق"صرفنظر از اینکه کاپیتالیسم را ایفا کند؟ 

 ؛شود، بوضوح، جوهر آن فقط متعادل کردن یکی از روابط متناقض اقتصاد کاپیتالیستی است افراد مختلف فهمیده 

تحرک   فضای لزم را برای ،معین [مقطع] تواند در یک نقطه و می یعنی قدرت  رفع یا تضعیف یکی از تضادها را دارد

ای در اقتصاد کاپیتالیستی فعلی وجود داشته  اگر وسیله .سازدفراهم  ،رسیده بست آزاد  نیروهای مولدۀ به بن[ فعالیت]

در واقع این . باشد که بتواند تضادهای درونی این اقتصاد را به بالترین حّد ممکن برساند، همانا فقط اعتبار است

ی ها  مبادله به بهانهکردن  متوقفحد اشباع و همزمان  بهاست که از طریق بالبردن  تولید  یاعتبار سیستم دقیقا 

اعتبار با بعالوه  .کند تشدید می ــممکن ـ تا بالترین درجهٔ  ـــرا  ای وجه مبادلهو  وجه تولیدی، تضاد  میان واهی

بدیل و همزمان با ت ر تولید به سرمایٔه اجتماعیجداکردن تولید از مالکیت، یعنی از طریق تبدیل سرمایٔه بکاررفته د

و  وجه تولیدتضاد  میان به بخشی از سود، آنهم در قالب  بهرٔه سرمایه، یا بعبارتی تحت نام دارایی خصوصی  خالص، 

 راختیارگذاشتن بخش اعظم نیروهای مولده در دستان اقلیت  داعتبار از طریق  ضمنا. دبخش می تشد وجه تصاحب

و  روابط مالکیتیهای ُخرد، تضاد میان  ها، و سلب مالکیت از شمار زیادی از کاپیتالیست از کاپیتالیست اندکی

، تضاد  میان (شرکت سهامی)با ضروری کردن دخالت دولت در تولید  و نهایتا. بخشد را شدت می روابط تولیدی

 . کند میبیشتر کاپیتالیستی را  مالکیت خصوصیخصلت اجتماعی تولید و 

کند و به اوج  د، آنها را تشدید میماین اعتبار کلیٔه تضادهای بنیادین  جهان  کاپیتالیستی را بازتولید می بطور خالصه

این یعنی فروپاشی  ،کند را تخریب می آنها نماید و به توسط همین تضادها، خود   شان را تسریع می رساند، انکشاف  می

 نابودیبه بایست   می  وسیلٔه تطبيق کاپیتالیسم نخستیناین ، گردد برمیاعتبار تا آنجایی که به  ز اینروا. کاپیتالیسم

اش، نه تنها یک وسيلٔه برای تطبيق کاپیتالیسم نیست،  در حقیقت، اعتبار در شکل کنونی. انجامید می کاپیتالیسم

فراکاپیتالیستی  سیستم اعتباری همین خصلت انقالبی و . است  العاده انقالبی بلکه یک ابزار تخریب، با تاثیر فوق

 ـــ یاعتبار سیستم  نام   شدٔه رفرم  سوسیالیستی، و سربرآوردن هواداران صاحب های بزک است که از جمله به ظهور طرح

 .دنامی؛ کسی که مارکس او را نیمی پیغمبر، نیمی شیاد است انجامیده ـــ  فرانسهدر  15مثل اسحاق پریرای 

 به ادعای برنشتاین .پایه است قدر بی نیز همین های کارفرمایان سازمان، یعنی کاپیتالیسم «تطبيق وسيلهٔ »دومین 

رشد و توسعٔه  .کنند می جلوگیریوقوع بحرانها را متوقف و از آنارشی تولید  ،از طریق تنظیم تولید این سازمانها

خود   .است هنوز مورد بررسی قرارنگرفته  اش ای است که پیامدهای چندجانبٔه اقتصادی پدیده 16ها ها و تراست کارتل

 :استمسلم یک چیز ال ا اینحب .استحل قابل کند که صرفا به کمک آموزٔه مارکس  معضلی ایجاد می ،این پدیده

ها و غیره حرف زد که اینها اول از همه عمومی  و تراست ها توسط کارتلآنارشی کاپیتالیستیی شود از توقف   زمانی می

. یت خود  کارتل مردود استماهاما چنین احتمالی بخاطر . ندگردبدل  غالب یشکل  تولید به  بطور تقریبیو شوند 

له سود  حاص خٔه تولیدی معین، و نتیجتا توزیعرقبا در یک شاحذف  هدف اقتصادی واقعی و تاثیر سازمان کارفرمایان، 

را تواند نرخ  سود  میصرفا   ،این چنین سازمانی. معین صنعتی افزایش یابد که سهم آن شاخهٔ است ای  گونهدر بازار به 

تواند جنبٔه  نمیهرگز دقیقا به همین دلیل و  ها افزایش دهد؛ به قیمت  زیان  سایر شاخه ،معیندر یک شاخٔه صنعتی  

اثر خواهند  بی ار  شتاثیراتآنها  خود ،کند تر گسترش پیدا  مهم های صنعتی   شاخهکند، چون وقتی به همٔه  عمومی پیدا

 .               کرد

                                                
15 Isaac Pereira  بود( های اتوپیست از سوسیالیست)از مریدان سن سیمون . 

های عضو در  شرکت. ای از بازار را در اختیار دارند کنند و سهم عمده آید که کاالهای مشابه به هم تولید می از اتحاد چند شرکت بوجود می( Trust)تراست   16
بنابراین در تراست ـبرخالف کارتل که . کنند دهند و تمام امکانات و قدرت را به تراست واگذار می از دست می تراست، استقالل مالی، فنی و بازرگانی خود را

بعالوه، درتراست ممکن است که زمینه فعالیت، . باشند اعضای آن شخصیت حقوقی خود را داشتندـ اعضا استقالل ندارند و کامال تابع هسته مرکزی می
ها به  ضمنا کارتل ها بیشتر دنبال منافع اقتصادی هستند اما تراست. شند، در حالیکه در کارتل، عموما زمینه فعالیت مشترک استمشترک یا مکمل یکدیگر با
 .  شود ها، کنسرن گفته می به اتحادیه تراست. منافع سیاسی هم نظر دارند
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های کارفرمایان، درست در جهت  عکس امحای  آنارشی  ها و سایر سازمان ، کارتل در محدودٔه فعالیت عملی بعالوه

کنند که  تامین میگونه اینبه قبال شرحش رفت،  ای را که نرخ  سود  اضافی معمولها  کارتل. کنند صنعتی عمل مى

بعبارت دیگر، . اندازند تر بکارمی سرمایٔه غیرقابل استفاده در بازار داخلی را در بازار خارجی، آنهم با نرخ سود پایین

تشديد رقابت در کشورهای دیگر و  نپیامد آ که فروشند تر از بازار داخلی می در بازار خارجی ارزاناجناس را آنها 

نمونه این اقدام را . رفت ای است که انتظارش می افزایش آنارشی در بازار جهانی است؛ و این کامال خالف  آن نتیجه

کر دیدجهانی توان در تاریخ صنعت  می     .ش 

توانند بمثابه  صرفا و نهایتا می ـــبعنوان بروزات وجه تولیدی کاپیتالیستی  ـــها و سازمانهای کارفرمایان  کارتل بطورکلی

ها اساسا  کارتل! واقعا چنین است بله.  معینی از انکشاف کاپیتالیستی درنظر گرفته شوند ٔانتقالی، یا مرحله  مرحلهٔ 

 تولیدی های معین   شاخه بار نرخ  سود در  هالکتسقوط تا از  ابزاری در خدمت وجه تولید کاپیتالیستی هستند

گیرند؟ در اصل کاری بجز غیرفعال کردن  می ها برای نیل به این هدف از چه متدی بهره اما کارتل .جلوگیری کنند

گیرند که به شکل دیگری در  ای بهره می بعبارت دیگر آنها از همان شيوه. کنند شده نمی انباشت از سرمایهٔ  یبخش

که فقط تا یک نقطٔه زمانی   استشبیه  ی سرخود  بیماری مو به  ییین دارو چن. گیرد میاده قرار فها مورد است بحران

برداری از رقابت  به دلیل توسعٔه کامل  بازار جهانی و بهرهاگر . ضررتر بحساب آورد توان آنرا لاقل کم می معین

آن بخش از  آنوقت ـــ  که این دیر یا زود بوقوع خواهد پیوست ــشود ـ کوچکتر بازار  فروش کشورهای کاپیتالیستی، 

ای که از  سرمایه که اجبارا راکد مانده، چنان ابعادی پيدا خواهد کرد که درمان به بیماری بدل خواهد شد، و سرمایه

یافتن توانایی برای وقتی . آید شده بود دوباره به شکل سرمایٔه فردی درمی "اجتماعی"قویا  ،[کارفرمایان]طریق سازمان 

کاپیتالیست آنوقت گذارد،  رو به ضعف می ، در درون بازار فروش، برای هر بخش  منفرد از سرمایهجایی برای خود

 ـــ صابون همچون حباب   ـــ[ کارفرمایان]سازمانهای آنوقت است که . دهد تا بخت خود را به تنهایی بیازماید ترجیح می

     17.ـ خالی خواهند کردــ  آنهم در شکل حادترــ  رقابت آزادـ  خواهند ترکید و صحنه را برای

شوند که در  نهایت بمثابه یک مرحله معین از تکامل کاپیتالیستی ظاهر میدر ها نیز مثل اعتبارات،  بنابراین کارتل

. سازند بارور میآنرا آشکار و   بخشند و تضادهای درونی تحلیل نهایی، آنارشی در جهان کاپیتالیستی را شدت می

، است  قابل مالحظه ر امریکاکه با قدرت خاصی د کننده  ها از طریق تشدید مبارزه میان تولیدکننده و مصرف کارتل

و با تیزترکردن تضاد میان وجه تصاحب و وجه تولید،  بعالوه. بخشند تضاد میان وجه تولید و وجه مبادله را شدت می

تضاد  میان سرمایه و  ، ترین شکلش ، آنهم در بیرحمانهطبقه کارگر یافته عليه ٔه سازماننیروی برتر سرمای رودرو قراردادن

 .رسانند کار را به حداکثر می

المللی اقتصاد جهانی کاپیتالیستی و خصلت ملی دولت را تشدید  تضادهای موجود میان خصلت  بین ها نهایتا کارتل

های کاپیتالیستی را به اوج  نمایند، و نتیجتا اختالفات  دولت عمومی را تقویت می چونکه جنگ  گمرکی   ،کنند می

 .دها بر تمرکز  تولید، پیشرفت تکنیکی و غیره را نیز افزو  بر اینها باید تاثیر مستقیم و عمیقا انقالبی  کارتل. رسانند می

 ؛آیند بحساب نمی "وسائل تطبيقى"صاد کاپیتالیستی شان بر اقت ها از  منظر تاثیر نهایی به این معنی کارتل ها و تراست

خود  کاپیتالیسم توسط برعکس، بعضی از آنها ابزارهایی هستند که بلکه  آنها نه تنها قادر به زدودن تضادها نیستند؛

                                                
جهانی تحت تاثیر رشد شتابان صنعت، در تمامی کشورهای مدرن، به نحو  ، رقابت در بازار(۱۱۱۳)از زمان نگارش متن فوق »: یادداشت فردریش انگلس   17

این واقعیت که گسترش سریع و عظیم نیروهای مولدٔه مدرِن حاضر، بیرون از دایرٔه کنترل قوانین وجه . چشمگیری شدت یافته است؛ بویژه در امریکا و آلمان
این موضوع . کند ها تحمیل می نند ـ رخ داده است، اینروزها هر چه بیشتر، خود را حتی به افکار کاپیتالیستمبادلٔه کاپیتالیستی ـ که بنا بود در درون آنها حرکت ک

های حمایتی که متقاوت از نظام حمایتی قدیمی است، به ویژه از این لحاظ که  اوال با شیفتگی جدید و عمومی به تعرفه: را می توان ـ بویژه ـ با دو نشانه نشان داد
هاِی تولیدکنندگان در قلمرو بزرگی از تولید برای تنظیم تولید و در  ثانیا، با این واقعیت که تراست. ز اقالم صادراتی به بهترین شکلی حمایت می شوداکنون ا

قاعدتا نخستین توفان . شدها تنها تا زمانی قابل اجراست که هوای اقتصادی به نسبت مساعد با بدیهی است که این آزمایش. اند نتیجه قیمت و سود تشکیل شده
. کند که اگرچه تولید مسلما به تنظیم نیاز دارد، اما یقینا این طبقه کاپیتالیست نیست که برای این وظیفه صاحب صالحیت است زند و ثابت می اینها را به هم می

های بزرگ، آنهم با سرعتی بیشتر از  های کوچک توسط ماهی ها رسالت دیگری بجز نظارت بر این امر ندارند که شاهد بلعیده شدن ماهی با این همه، تراست
 .(بخوانند ۱، پانویس شماره ۱۲۱، ص جلد سومتوانند ترجمه انگلیسی متن فوق را در کاپیتال،  عالقمندان می)ل . ر« .شند همیشه با

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-III.pdf
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را  سقوطشتا  شوند پرورانده می ـــ  کننده تعیینبه حد تا  ـــآنارشی و رشد تضادهای درونی کاپیتالیسم تشدید بمنظور 

 . کنند تسریع 

چرا پس بردن آنارشی اقتصاد کاپیتالیستی نیستند،  قادر به ازبین ،ها و باقی تمهیدات اما اگر سیستم اعتباری، کارتل

آن نیست که وجه تولید  ایم؟ آیا این نشانهٔ  ، یعنی بمدت دو دهه، یک بحران تجاری عمومی نداشته۷۹۱۱ما از سال 

 است؟  داده و تحلیل مارکس کهنه شده« تطبيق»با نیازهای جامعه  یت،قل در کلکاپیتالیستی خود را لا

های بزرگ  ین است که بحرانعادت بر ا. استتوضیح قابل کنونی بازار جهانی به شیؤه دیگری  آرامش   نبه باور م}

کاپیتالیسم [ نوجوانی] ی  سال و  سن کمهای  بحران ــکرده ـ  که مارکس در تحلیلش ترسیم ــتجاری  پیشین را ـ ادواری

اما به . باشد ین مدلابهترین تاییدیه برای  ،ساله ۷۱حدودا  با تناوب گمان براین است که چرخٔه تولیدی. درنظربگیریم

شان را مطالعه  های بزرگ جهانی و دلیل اگر کسی بحران. نظر ما چنین برداشتی ناشی از یک سوءتفاهم است

جزو  ،اقتصاد کاپیتالیستی نبودند، بلکه برعکس[ نوجوانی]سنی   کمباشد که آنها معلول  شده باشد، باید متقاعد  کرده

کند تا آشکار شود که نیروهای مولدٔه کاپیتالیسم در سالهای  تامل اندکی کفایت می. اش بودند های کودکی بیماری

های بازار را که مشخصٔه  محدودیت بر ناپذیر  ای و اجتناب توانستند آن فشار دوره وجه نمی بهیچ ۷۹۸۱و  ۷۹۱۱، ۷۹۸۱

در آن ایام کاپیتالیسم در . تحمل کنند ،ریزی کرده یافته است و مارکس شمای آنرا طرح کاپیتالیسم  کامال توسعه

 {.پشت سر نگذاشته بودهنوز بسیاری از کشورها دورٔه کودکی را 

بحران عمومی بزرگی رخ  ۷۸۱۱چون در سال  ند؛تئوری بحران مارکس را رد کتوانست برنشتاین بسختی  ۷۹۸۹در سال 

واقعیات ثابت کردند که این . لرزاندای در ایالت متحده آغاز شد که بازار جهانی را  سال بعدتر بحران تازه ۱داد، و 

، "عدم وقوع بحران"  آنانی که فقط به دلیل  که نشان دادند  بطور همزمان بعالوه واقعیات. بودغلط « طبیقت»تئوری 

جوهر  این تئوری را با یکی از  کس را کنار گذاشته بودند، در اصلمعین، تئوری بحران مار  یزمانمقطع در دو آنهم 

تبیین چرخٔه صنعت کاپیتالیستی مدرن، با . قاطی کرده بودند ـــ  ساله ۷۱یعنی چرخه  ـــاش  های خارجی  ثانویه جنبه

ای در  ای از حقایق بود، هیچ پایه ، صرفا بیان ساده۷۹۱۱و  ۷۹۱۱الهای سساله، برای مارکس و انگلس در  ۷۱فاصله زمانی 

استنتاج شده بود که با فعالیت بسرعت   قانون طبیعی نداشت بلکه از یک سلسله حوادث تاریخی  داده شده

 .کرد پیدا مییابندٔه کاپیتالیسم  جوان ربط  گسترش

گاز بود که در دهه پیش، بویژه  صنعتسازی، تاسیس کانال و  گذاری عظیم در راه در اصل نتیجه سرمایه ۷۹۸۱بحران 

قبلی بحران  شابهٔ و مرخ داد،  ۷۹۱۸تا  ۷۹۱۱بحران بعدی که در . صورت گرفت [بحران یعنی زادگاه]در انگلستان 

پیامد تاسیس  ۷۹۸۱بحران . نقل  جدید بودو  احداث وسایل حمل گذاری عظیم برای تاسیس شرکتهای هنتیجه ٔ سرمای

را نیم میلیارد پوند  و  یعنی ظرف سه سال، پارلمان بریتانیا یک ۷۹۸۱تا  ۷۹۸۸از سال )آهن در انگلستان بود  وتاب راه پرتب

در تکامل  مرحله  جدیددر هر یک از سه مورد یادشده، پس از استقرار یک یعنی ( تخصیص دادآهن  امتیاز راهبه 

و  ناگهانی بازارهای جدید امریکاگشوده شدن نتايج مشابهی پس از  ۷۹۱۱در  .تالیستی، یک بحران بوقوع پیوستکاپی

د کشف معادن طال و تاسیس خطوط گستردٔه راه آهن بود، بویژه ماسترالیا به روی صنعت اروپا رخ داد که این خود پیا

یک خطوط جدید راه آهن به ارزش  ۷۹۱۱تا  ۷۹۱۸از . )دش از نزديک تقلید می در فرانسه یعنی جایی که نمونه انگلستان

بود که پیامد مستقیم و  ۷۹٣٧و نهایتا بحران بزرگ (. فرانک فقط در فرانسه تاسیس شد پنجاه هزار  و  میلیون و دویست

 18.بدنبال داشترا  ۷۹۱۷و  ۷۹۱۱آشنای برپایی نوین  صنایع بزرگ در آلمان و اتریش بود که حوادث سیاسی 

تحرک آن  و نه فرسودگی یا کاهش    ــانبساط ناگهانی  اقتصاد کاپیتالیستی ـنتیجٔه تجاری  بحران   به این ترتیب تابحال

. سال یکبار تکرار شدند، یک پدیدٔه کامال تصادفی بود ۷۱های جهانی دقیقا هر  اینکه بحران. است هـ بودــ  [انقباض]

« کاپیتال»، و مارکس در جلدهای اول و سوم «دورینگـآنتی»انگلس در بندی مارکسی برای بحران، آنطور که  زمان

                                                
گوست  ۲۵ژوئن تا  ۱۳به شکست اتریش از پروس در جنگ  ۱۱۱۱واقعه   18 اشاره  ۱۱۱۱ژانویه  ۱۱واقعه بعدی به اعالم امپراتوری آلمان در . اشاره دارد۱۱۱۱آ

 .   دارد که طی آن پادشاه پروس ــ ویلهلم اول ــ خود را امپراتور آلمان نامید
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و دلیل عمومی  عمیقا    کند که به تبیین مکانیسم درونی ارائه کرده، فقط تا جایی برای کلیه بحرانها صدق می

 .پردازد شان می  ای پایه

یافتٔه کاپیتالیستی که در آنها بازار جهانی یک دادٔه از پیش  اقتصادهای کامال توسعه با[ مارکس] اما در مجموع طرح  } 

پروسٔه تولید  خود   ملتوانند در جریان تکا ها می تنها در چنین شرایطی است که بحران. شده است، سازگاری دارد فرض

آنطور که مارکس  ــای مکانیکی ـ بازار، بگونه در تولید و شرایط[ جنبش قدرتمند]نیاز به یک تکان جانانه  و مبادله، و بی

حال اگر تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی داشته باشیم، باید بپذیریم . تکرار گردند ـــ گیرد فرض می در آنالیزش پیش

راجع به دورٔه تناوب  بحران [ اش بندی زمان]که مارکس در طرح  ــای ـ یافته که کاپیتالیسم هنوز به مرحلٔه کامال توسعه

 ۱۱اول از همه، آلمان و اتریش در دهه . بازار جهانی هنوز در حال توسعه است. است نرسیده ــگیرد ـ فرض می پیش

ه صنایع در مرحل یفرانسه هنوز تا حد زیاد و ، ۹۱به مرحلٔه تولید صنعتی بزرگ رسیدند، روسیه در دهه [ ۷۸قرن ]

اولین بار در دهه . برد، کشورهای حوزٔه بالکان هنوز راه درازی تا خالصی  خود از اقتصاد طبیعی دارند کوچک بسر می

تا بنابراین حتی اگر توانستیم . بود که امریکا، استرالیا و افریقا شروع به مبادلٔه تجاری زنده و منظم با اروپا کردند ۹۱

های  جدید فعالیت  اقتصاد کاپیتالیستی را که به بحرانهای   عرصه خیز   و  ی و پُر افتتسخیر اتفاق، ۱۱پیش از دهه 

انجامید مدیریت کنیم، با این حال هنوز راه درازی در [ کاپیتالیسم]تر بحران های نوجوانی  ای یا بعبارت درست دوره

مثال هر ]  تناوبیمهلک و فشار ای مولده نیروهو فرسودگی بازار جهانی برسیم که  به آن درجه از توسعه پیش داریم تا

ما . دشونکاپیتالیسم  [بزرگسالی] سنی د؛ یعنی موجب بحران واقعی  ا عمال کننهای بازار  بر محدودیت[ سال یکبار ۷۱

مشخصه این دورٔه انتقالی، . ها دیگر پیامد ظهور یا افول کاپیتالیسم نیستند بریم که در آن بحران ای بسرمی در مرحله

کنند؛  های طولنی رکود جاعوض می با دوره برآمد های کوتاه   ت که در آن دورهاستجاری  سرعت تقریبا ُکند معامالت

 . است سال گذشته حاکم بوده ۸۱که در حدود ای  پدیده

ی ناپذیری به ابتدا دهد که ما بنحو برگشت همچنین نشان می ،بطور موقتی مانع بروز بحران شده اما همین پدیده که

دیگر قادر به  کهحد توسعه یابد آن  وقتی بازار جهانی تا. شویم های کاپیتالیستی نزدیک می انتهایی  بحران  دورهٔ 

، آنوقت است که دیر یا زود، نزاع میل کند بالرو به وقفه  شدن از طریق توسعٔه ناگهانی نباشد و بارآوری کار بی بزرگ

. شود تر و تیزتر می ، طوفانی[بمرور] تکرار بانزاعی که . شود های مبادله آغاز می با محدودیت ،ای نیروهای مولده دوره

اعتباری و  مثل سیستم ــکاپیتالیسم هستند ـ "وسایل تطبیق"هایی که به گمان برنشتاین  و درست همان پدیده

 :اند ردن ما به این دوره طراحی شدهد که گویا برای نزدیک کر کخواهند ای عمل  بگونه ــسازمانهای کارفرمایان ـ

 {       .بسرعت یک بازار جهانی برپا نمایند و سریعا آنرا فرسوده سازند

آنچه که به بهترین شکلی . تکرار شوند یکبار  سال ٢۱یا  ۹سال و یا حتی هر  ۱سال یا  ۷۱ها ممکن است هر  این بحران

در کشورهایی بوقوع  شدیدی ، بطرز(۷۸۱۹-۷۸۱۱)ه بحران اخیر کند این است ک نادرستی تئوری برنشتاین را اثبات می

در بهترین سطح ـــ ها و وسایل خبررسانی  یعنی اعتبار، تراست ـــکاپیتالیسم « وسائل تطبيقى»پیوست که در آنها 

 . داشتند شان قرار  تکامل

: گیرد می  فرض را پیششق ، یکی از این دو کند« طبیقت»تواند خود  را با مبادله  این فرضیه که تولید کاپیتالیستی می

های  حدودیتمورای  رشد نیروهای مولده جلوی  یابد، یا برعکس نامحدود توسعه میبازار جهانی تا بیکران و بطور یا 

فرضیه دوم نیز به همان اندازه غیرممکن است چون . زیکی ناممکن استیفرضیه اول بلحاظ ف. شود بازار گرفته می

 . کند های تولیدی خلق می  آوری، هر روزه نیروهای مولدٔه جدیدی را در کلیه حوزه فن ترقی  دائمی

پياده نظام " :دیگری باقیست که ناقض  روند انکشاف کاپیتالیستی مذکور است  کند که هنوز پدیده برنشتاین ادعا می

آن صنایع بزرگ  شود که گویا توسعهٔ  می  کتهدر اینجا برنشتاین متوجٔه این ن. شرکتهاى متوسط "قدم   تقریبا ثابت

اما در اینجا نیز . ، ندارندشد انتظارش را داشت می "فروپاشی تئوری" طبق  که را ای  تاثیرات انقالبی و تمرکزگرایانه

 ،فتبزرگ بتدریج از میدان بیرون خواهند ر  نیمه صنایع  این توقع که . است برنشتاین قربانی بدفهمی خودش شده

 .نتیجٔه بدفهمی  جدی  پروسٔه توسعه صنایع بزرگ است
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های کوچک هستند که نقش   کاپیتالیستی، دقیقا همان سرمایه انکشاف  در دورٔه عمومی  نظر مارکس،  از نقطه

های  اول، آنها آغازگر متدهاى جديد  تولیدی در شاخه: آنهم از دو طریق ؛کنند می پیشقراولن را در انقالب  تکنیکی ایفا

های تولیدی  جدید که هنوز توسط  آنها در آفرینش شاخه ت و کامال جاافتاده هستند؛ ثانیاصنعتی  قدیمی، ثاب

 نادرستی است که تاریخ  تصور مطلقا . دکنن ایفا میاند، نقش سودمندی  برداری قرارنگرفته های بزرگ مورد بهره  سرمایه

مسير واقعی  این  برعکس .حتمی نشان دهیم خطی  نزولی، بسوی زوال  با یک منحنی  را های کاپیتالیستی  متوسط بنگاه

همچون کارگران،  کاپیتالیستی طبقه متوسط  . کند میتضادها نوسان بین  روند  تکاملی، دقیقا دیالکتیکی است و دائما 

دائمی و فزایندٔه گرایش نزولی همانا رشد . یکی صعودی و دیگری نزولی :یابد خود را تحت تاثیر دو گرایش متضاد می

رود و  نتیجتا آن را از میدان  ای از حجم سرمایٔه متوسط فراتر می سطح تولید است که ابعادش بطور منظم و دوره

ای و تکراری سرمایٔه بزرگ است که حجم تولید را دائما  دوره گرایش صعودی تنزل ارزش   .دانداز  رقابت بیرون می

و حتی در تسخیر  ـــدهد  برای مدت معینی تنزل میزش سرمایٔه حداقل  لزم را به همانگونه که ار  ــ دهد ـ کاهش می

های بزرگ را  های متوسط علیه سرمایه بارزٔه شرکتم. نماید جدید توسط تولیدات کاپیتالیستی خود را بازمی مناطق  

بیرون میدان از  ــبلحاظ کّمی ـمستقیما و  ــتر ـ که در آن نیروهای جناح  ضعیفپنداشت  نبرد  منظمیبمثابه توان  نمی

های کوچک دید که مجددا و با سرعت رشد  ای شرکت دوره ترجیحا باید آنرا بمثابه درو شدن  بلکه  شوند؛ میرانده 

به که طبقٔه متوسط کاپیتالیستی  را  ـــاین دو گرایش ـاز میان . ندشو صنعت بزرگ درو  د تا بار دیگر توسط داس  ننک می

 طبقه کارگر  مسیر تکامل   خالف   ؛ که این دقیقاگرایش نزولی خواهد شد از آن   سرانجامی ُبرد نهای  ـــ دگیرن می  بازی

بلکه   های متوسط نشان دهد؛ پیروزی گرایش نزولی ضرورتا نباید خود را در تنزل عددی مطلق  تعداد شرکتاما . است

ولیدی قدیمی های ت های سودآور، در شاخه در شرکتدرعوض خود را در افزایش مالیم  مقدار سرمایٔه حداقل  لزم 

های تولیدی  برداری از شاخه های کوچک فرصت  بهره  ای که طی آن خود  سرمایه آن دورٔه زمانی دهد؛ همزمان نشان می

کوتاهتر، و های کوچک  سرمایه شود که عمر  آن مینتیجه . شود ای کمیاب می آورند، بطور فزاینده جدید را بدست می

تر شدن  برای کل طبقٔه متوسط، سریعکه معنایش  شود؛ تر می گذاری سریع هاى تولید و سرمایه تغییر  شیوه در متد

 19.انفعالت اجتماعی است و  فعل

رسد فراموش  اما آنچه را که بنظر می. کند و خودش نیز آنها را پیشنهاد می داند برنشتاین اینها  را بسیار خوب می

اگر  .شود میوضع های کاپیتالیستی  متوسط  توسعٔه شرکت قانون  است که روند   همین درکرده این است که 

پذیریم که رشد تکنیکی، شریان حیاتی  های کوچک، پیشقراولن رشد تکنیکی هستند، و می پذیریم که سرمایه می

کاپیتالیستی  وسعهٔ ناپذیر ت جداییجزء  ،های کوچک اقتصاد کاپیتالیستی است، بنابراین روشن است که سرمایه

و موجزی که   مطلقبنا به آمار  نابودی چشمگیر شرکتهای متوسط،. شوند هستند که فقط همراه با خود آن ناپدید می

قالبی به پیش دهد که انکشاف کاپیتالیستی در یک راستای ان معنی نمی چنیننظر او  از دهد،  برنشتاین ارائه می

  :بقول مارکس. ُکندشدن آن استتوقف یا  شیامعن رود، بلکه برعکس می

گذاران جدیدی که یک واحد  هاول از همه برای کلیٔه سرمای ،نرخ سود، یا بعبارتی افزایش نسبی سرمایه"

گیری  سرمایه بطور انحصاری به دست  چند  و بمحض اینکه شکل. کنند اهمیت دارد را احداث می مستقل

 20".میرد شود و می تولید خاموش میافتد، شعلٔه جانبخش   میکاپیتالیست  بزرگ 

کند باید  هایی را که او عالئم  تطبیق تلقی می به این ترتیب، وسایل تطبیق برنشتاین همواره ناکارآمد هستند، و پدیده}

 {.به گونه دیگری توضیح داد

 

  

                                                
 .اجتماعی است [دفع]و دسیمیالسیون  [ادغام]اسیمیالسیون پروسه بسیار سریع از یک : در ترجمه انگلیسی آمده از  19

 20 K. Marx, "Das Kapital", bd. 3, I, s. 241. (پانویس از رزا لوکزامبورگ)۱۱۱، نسخه انگلیسی، ص جلد سومکاپیتال، توانند در  ، اما عالقمندان می 
 . متن فوق را بیابند

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-III.pdf
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  سوسیالیسم اجتماعی بمثابه وسایل تحقق های رفرم: سوم فصل

 

 طبیق  ئوری ت" ببینیم حال. کند می ردّ  سوسیالسمبرای تحقق  تاریخیتبیین  یک بمثابه را "فروپاشیتئوری " برنشتاین

 این به پاسخ مبهمی تنها برنشتاین کند؟ می پیشنهاد سوسیالیستی جامعه به رسیدن برای را راهی چه "کاپیتالیسم

 او بنظر 22.ارائه دهد برنشتاینتری از نظرات  ترجمٔه مفصل تا کند می تالش 21اشمیت کنراد اما. دهد سئوال می

 بر اجتماعی کنترل ترشدن   گسترده هرچه به"تواند  می" ها رفرمبرای انجام   سیاسی مبارزات نیز و ىصنف مبارزهٔ "

شان  نقش که آنجا تا د،و ش و محدودتر  محدود گذاران، سرمایه حقوق  از طریق وضع مقررات، " و "جامدبیان تولید شرایط

دائمی  شدن  ارزش که شاهد بی کاپیتالیست  مطیع ینااز "در نهایت و  ".دابتنزل یجرایی مدیر ا یک سطح به

  جتماعیبصورت ا[ اقتصادییا بنگاه موسسه ]است که شرکت  آنوقت و "شود می ستانده، قدرت است اش سرمایه

 .دگردی اداره خواهد 

بزارهایی ا دولت، سیاسی   کردن دموکراتیزه و اجتماعی های رفرم ،هاى کارگرى برنشتاين، اتحاديه بنظر به این ترتیب

 .دنمو  وسیالیسم را بطور تدریجی پیادهتوان س آنان می  بکمککه  هستند

[ منافع]در رابطه با ، صنفیهای  واقعیت این است که کارکرد  اصلی اتحادیه. کنیم شروع می صنفیهای  از اتحادیه

هیچ  .گران به قیمت جاری در بازارر وش نیروی کار  کااست؛ یعنی فر  کاپیتالیستی  مزد کردن قانون   متحققکارگران، 

های  اتحادیهخدمتی که  .23(۱۹۸۱در نیوزایتونگ، در )است  برنشتاین این مسئله را تشریح نکرده خود   کس بهتر از

مقاصد سود  ب ،مقطع زمانی  خاص در یک ،برداری از شرایط اقتصادی بازار بهره دهند پرولتاریا انجام میدرحق  صنفی

عرضٔه ( ۲شود  توسط شرایط  تولید تعیین میکه تقاضا برای نیروی کار، ( ۱یعنی  ـــاین شرایط اقتصادی  .خودشان است

( ۳گردد  طبقات کارگر تامین می[ زادوولد]از طریق پرولتریزه شدن اقشار میانی جامعه و بازتولید  طبیعی  که کار،

توانند  های صنفی نمی اتحادیهاز اینرو . های صنفی قراردارند خارج از دایرٔه نفوذ اتحادیه همگی ـــ کار بارآورى  سطح 

استثماِر کاپیتالیستی را در توانند انجام دهند این است که  که می کاری ،در بهترین حالت ؛قانون مزدی را لغو کنند

 . بردارند میان توانند خود  استثمار را بطور تدریجی از هرگز نمی اما نند؛راست کح "نرمال"درون محدودٔه 

 و امیدوار است که در آینده، بیند می "ضعیف مقدماتی مراحل"حاضر را در  اى   البته کنراد اشمیت جنبش اتحادیه

 :باشد تواند داشته معنا میتولید صرفا دو تنظیمات  اما . "ای بر تنظیمات  تولید بگذارد ای تاثیر فزاینده جنبش اتحادیه"

چه  بر هر یک از دو حوزه اتحادیه صنفیاما . تعیین دامنٔه خود  تولید( تولید و ب رونددخالت در قلمرو تکنیکِی  (الف

؟ بدیهی است که در حوزٔه تکنیکی  تولید، منفعت کاپیتالیست  منفرد تا حدودی با پیشرفت و تواند بگذارد تاثیری می

بهبود فنی سوق  مِت بسکند تا کاپیتالیست  لذا ضرورت ایجاب می ؛اپیتالیستی همخوانی دارداقتصاد ک انکشاف

گیرد  در تضاد با منافِع مستقیم او قرارمی هر تحول تکنیکی ؛اما موضِع یک کارگِر منفرد دقیقا برعکس است. داده شود

ارزش، و کار  شوند تا نیروی کار بی می کند، دلیلش هم این است که چنین تحوالتی سبب و شرایط را برایش بدتر می

 تولید دخالت کند صنفی بخواهد در قلمرو تکنیکی    اتحادیهاگر  به این معنی .تر گردد تر و دردناک شدیدتر، یکنواخت

شان تهدید شده موضع  ای که منافع  بالواسطه باید صرفا در رابطه با منافع مستقیم  گروههای کارگری بدیهی است که

این   آن نه به نفع کلیت طبقه کارگر و رهایی  موضع نین حالتیدر چ. های فنی مخالفت کند بگیرد؛ و یعنی با رفرم

 که مسلماد شخواهد  خوان هم منفرد  کاپیتالیست   منفعت  بلکه با  ـــسازگار است که با پیشرفت تکنیکی ــ  طبقه ـ

                                                
21  Conrad Schmidt  های معروف بود ـ دموکرات، اقتصاددان و از رویزیونیست سوسیال( ۱۱۱۳ـ ۱۰۵۲)کنراد اشمیت . 

 22 20-02-rts" 1898ä"Vorw  کنیم که کامال حق داریم که اظهارات کنراد اشمیت را با ادعاهای برنشتاین مربوط بدانیم؛ بویژه به  بخش فرهنگی، فکر می
 ل. ر. ننوشت rts"ä"Vorwاین دلیل که برنشتاین حتی یک کلمه نیز در مخالفت با نظرات او در نشریه 

23  Eduard Bernstein: Zur Frage des ehernen Lohngesetzes. VI. Schlußfolgerungen, in: Die Neue Zeit (Stuttgart), 9. Jg. 
1890/91, Erster Band, S. 600–5 ل. ر 
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ای شاهد  جنبش اتحادیهٔه نپیشیگری در حوزٔه تکنیکِی تولید را در  تالش برای دخالت در واقع. استموضعی ارتجاعی 

تِر  تالشهایی وجه مشخصٔه دورٔه قدیمیچنین  .نه در آینده، جایی که کنراد اشمیت در جستجویش استاما  ؛بودیم

های صنفی قرون وسطایی   که هنوز بر سنتتا وقتی ؛ یعنی (۱۹۸۱ تا دهه)گرایی در انگلیس بودند  جنبش اتحادیه

حال آنکه  24.کرد پیروی می "شایستهکار  داشتن  حق  "شدٔه  بود و به اقتضای همین خصیصه، از اصل منسوخاستوار 

 . های تاریخا جدیدی هستند تولید و قیمت کالها پدیدهتعيين میزان های صنفی برای  تالش اتحادیه

شان شبیه  در ماهیت و گرایش این تالشها 25.فقط این اواخر شاهد چنین تالشهایی، آنهم صرفا در انگلستان بودیم

میزان و قیمت  تعيينهای صنفی در  فعال اتحادیهدخالِت حال ببینیم . همانهایی بودند که بالتر بدانها اشاره کردیم

کنندگان  علیه مصرف ،رتل مشترک  کارگران و کارفرمایانیابد؟ تا جایی که کا کاهش میتا کجا کالهای تولیدی لزوما 

های  تشکلکه گیرد  بهرهعلیه کارفرمایان  رقیب  سفت و  همان اقدامات اجباری  سخت تشکیل شود؛ کارتلی که از 

ن کار و سرمایه نیستیم، بلکه شاهد مبارزٔه در اساس در اینجا دیگر شاهِد نزاع میا. برند کارفرمایان بکارمی معمولیِ 

کاریهاِی ارتجاعی  اجتماعی، این دستنظر  از اینرو از نقطه. همبستٔه سرمایه و نیروی کار علیه جامعٔه مصرفی هستیم

بخش پرولتاریا محسوب شوند چونکه مستقیما علیه مبارزٔه طبقاتی  ییرها ای در مبارزهٔ  توانند بمثابٔه مرحله هرگز نمی

های تولیدی  بازار  اتوپی هستند و هرگز قادر به توسعه در شاخه عملی نیز چنین اقداماتی صرفا نظر از نقطه. هستند

 .   شود نیستند؛ چیزی که با یک بررسی مختصر محرز میجهانی 

یا بعبارتی به   ـــ های صنفی اساسا به مبارزه برای افزایش مزد و کاهش ساعت کار یهاتحاد فعالیتدامنٔه  به این ترتیب

خود اشیاء،  چون بنا به اقتضای ماهیت   ،ماند ـ محدود میــ تنظیم  استثمار کاپیتالیستی، مطابق  شرایط بازار 

های صنفی دقیقا در  سیر تکامل اتحادیهٔ . امکانی برای تاثیرگذاری بر پروسه تولید ندارند  های صنفی هیچ اتحادیه

بازار کار از وابستگی مستقیم آن به بازار  رود؛ یعنی در راستای آزادکردن  پیش می  جهت خالِف تصور کنراد اشمیت

در استخدام  قراردادهای  قراردادن  برای لاقل پاسیو  هایی است کهتالشدر این رابطه مهمترین مسئله  .سایر کالها

سیستم مزدی ] سیالبر لیست مزد   سیستم مبتنیبواسطٔه کاری که  است؛ عمومی ی  تولید  شرایطری با رابطٔه فو

 چنین از گرفتن فاصله حال در بیشتر و بیشترنیز  بریتانیا کارگری های اتحادیه. است  ازُمدافتاده روزهااین 26[متغیر

     27.هستند تالشهایی

کند بطور نامحدود  ادعا می «طبیقتئوری ت»تواند آنطور که  اش نمی حتی در حوزٔه نفوذ واقعی جنبش اتحادیه صنفی

ای  بینیم که در حال حرکت بسوی دوره درنظربگیریم، می شاجتماعی را در کلیت اگر تکامل برعکس. گسترش یابد

ای در حرکتیم که مشکالت  همراه باشد، برعکس بسوی زمانه[ های صنفی اتحادیه]گیری  نیستیم که با توسعٔه قدرت

 سرمایه در بازار  "سیر نزولی  "وقتی توسعه صنعتی به نقطٔه اوج خود برسد و . ی درحال افزایش استصنفهای  اتحادیه

کار برای  رِ اوال به این دلیل که وضعیت عینی بازاِ  :تر خواهد شد  دوبرابر سخت اىجهانی آغاز شود، مبارزٔه اتحادیه

ای  ثانیا سرمایه افزایش پیدا خواهد کرد؛ُکندتر از عرضٔه آن نیروی کار بدتر خواهد شد، چونکه تقاضا برای نیروی کار 

از تولید که سهم کارگران است  یرف خواهد شد، بیشتر و بیشتر از بخشضرر در بازار جهانی ص که بمنظور جبران  

 28!کردِن اُفِت نرِخ سود است ها برای متوقف کاهِش مزد یکی از مهمترین شیوه. گردیدتامین خواهد [ مزدشانیعنی از ]

ای ضرورتا تا حد  کار اتحادیهدر آنجا . را ببینیم ای آغاز  مرحلٔه دوم  جنبش اتحادیهتوانیم سر می در انگلستاِن امروز 

تقویت  با . است شده تر  تر و سخت دفاع ساده از دستاوردهای تاکنونی کاهش یافته، و حتی همین کار هم سخت

[ که بالتر شرحش رفت]  عمومیمبارزٔه طبقاتی  سیاسی و سوسیالیستی است که باید به مقابله با سیر تکاملی  

 . پرداخت

                                                
 ل. ر .Webb, Theorie und Praxis der englischen Gewerkvereine, bd. 2, s. 100 ffبه نقل از  24 

25 Webb, a.a., bd 2, s. 115 ff. (رفرانس قبلی )ل.ر. 
 .    شد این سیسیتِم مزدی بر توافق میان کارگران و کارفرمایان استوار بود که طی آن سطح مزد با تغییرات قیمت کاالها در بازار تعیین می  26
27 Webb a.a., s. 115. ل. ر. 

 ل. ر .K. Marx, "Das Kapital", bd. 3, I, s. 216: به نقل از مارکس 28 
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تاریخی را مرتکب چشم انداز  دیدن    ن خطای وارونهاپردازد، هم های اجتماعی می قولٔه رفرموقتی کنراد اشمیت به م

مربوط به استخدام   شرایطهای صنفی  دست در دست  اتحادیه"های اجتماعی،  کند که رفرم او تصور می. شود می

اجتماعی است که برنشتاین قوانین  های با چنین نگاهی به رفرم. "ها دیکته خواهند کرد نیروی کار را به کاپیتالیست

  کنراد اشمیت نیز قوانین حمایتِی کار راحتی . خواند و سوسیالیسم می "کنترل اجتماعی"ای از  کارخانه را نمونه

: افزاید دهد و با اطمینان می ، دولت را به جامعه تغییر مینامد و بعدتر به خوبی و خوشی می "کنترل اجتماعی"

، قوانین کار   به این ترتیب ".کارگر  رو بجلو طبقهٔ جامعه، یعنی " بووخاصیت  مصوبٔه شورای فدرال  بی با یک تردستی 

    .  زند انتقالی  سوسیالیستی  پرولتاریای آلمان جا می آلمان را بعنوان اقدامات دورهٔ 

را  "کارگر  رو بجلو طبقهٔ "نیست که به لحاظ معنایی "جامعه"دولت کنونی، . این یک کالهبرداری آشکار است

 های اجتماعیِ  از اینرو رفرم .یک دولت طبقاتی استعنی طبقاتی، ی نمایندٔه جامعهٔ  دولت نمایندگی کند؛ بلکه خود  

کارُکن و آزاد برای کنترل پروسٔه   وسیلٔه کنترلی نیست که یک جامعهآن  یا بعبارت بهتر  "ابزار کنترل"چنین دولتی، آن 

است که توسط سازماِن طبقاتِی سرمایه، بمنظور کنترل پروسٔه تولیِد سرمایه، ای  بلکه وسیله رد؛گی کارش در اختیار می

شان را پیدا  محدودٔه طبیعی ،های اجتماعی از اینرو در چارچوب منافع سرمایه است که رفرم. شود بکار گرفته می

در کنترل اجتماعی ] "ضعیف مقدماتی مراحل  "برنشتاین و کنراد اشمیت نیز این مقطع زمانی را مسلما  29.کنند می

که به نفع  طبقٔه کارگر اند  بسته امیددر آينده های فزاینده  رفرم   نامحدودی از ٔسلسلهو به [ بینند موردنظرشان می

نامحدوِد جنبش  کنند که در رابطه با گسترِش قدرت اما در اینجا نیز همان اشتباهی را تکرار می. خواهند بود

 .اى مرتکب شده بودند اتحادیه

که مرکز ثقل آن نیز  ــهای اجتماعی ـ پیش شرط اساسی برای تئوری تحقق  تدریجی  سوسیالیسم از طریق رفرم

در رابطه با این اولین . رسیدن به درجٔه معینی از تکامل عینی در مالکیت  کاپیتالیستی و دولت است ــهمینجاست ـ

 گذاران، سرمایه حقوق  از طریق وضع مقررات، " ،که بموازات تکامل تاریخی کند اد اشمیت تصور میکنرفرض،   پیش

ناممکن  "او از  ".کند میپیدا  تنزل جراییمدیر ا یک سطح بهشان  نقش که آنجا تا شد، و محدودتر خواهند  محدود

. رسد میتدریجی وسایل تولید به پردازش  تئوری سلب مالکیت  و یکبارٔه سلب مالکیت خصوصی بر بالواسطه "بودن  

 برتری"حق ( ۱ :کند به چنین منظوری، به ادعای خودش، او حق مالکیت را از سر ضرورت تجزیه میبرای نیل به 

 های منفرد در تصاحب کاپیتالیستهمچنان که " برداری حق بهره"( ۲ تعلق داشته باشد "جامعه"به که باید  "مالکیت

یا یک  این طرح .کند  خودشان تنزل پیدا می شرکت   شود و به حق مدیریت   ن اینان خارج میاست ولی دارد از دستا

، فاقد های مهمی پشتش نیست که در اینصورت تئوری سلب مالکیت تدریجی   اندیشه کهبازی  ساده با کلمات است 

تجزیٔه حق  .صورت بالکل خطاست اينقی است که در یا آنکه یک طرح جدی راجع به تکامل حقو ،پشتوانٔه نظری است

ـ ــ گیرد اش بکارمی "سلب مالکیت تدریجی"چیزی که کنراد اشمیت برای تئوری  ــــمالکیت به چند حق کوچکتر 

در آنجا، کلیِت تولید، مابین طبقات اجتماعی، بر اساس روابط  ؛جوامع فئودالی مبتنی بر اقتصاد طبیعی بود  ویژگیِ 

 تجزیهٔ در این جوامع، . شد تقسیم می[ ها و مستاجران سرف]ُبردارانش  موجود میان ارباب فئودال و فرمانفردِی 

بود که برای توزیع ثروت  جامعه بکار گرفته   سازماندهی ای از  شیوهمالکیت به چند حق  کوچکتر، از همان آغاز، 

 کنندگان در پروسهٔ  میان شرکت کلیٔه پیوندهای شخصیتولید کالیی و بدنبال گسسته شدن   با گذار به دورهٔ . شد می

 تقسیم  ثروت اجتماعیاز آنجا که . متقابال قویتر شد ـــ یا بعبارتی مالکیت خصوصیـ ــتولید، پیوند میان انسان و اشیاء 

اجتماعی، براساس  ، دیگر سهم هر فرد از ثروت  فتپذیر  دیگر نه برمبنای روابط فردی بلکه از طریق مبادله انجام می

شد که هر کس به بازار عرضه  ؛ بلکه براساس سنجش ارزشی انجام میفتگر  اش صورت نمی مالکیت ادعای حق  

ای  بستهاولین تحول در روابط حقوقی، پیدایش مالکیت خصوصی  مطلقه و کامال [ بدنبال ظهور تولید کالیی] .در ک می

همین روند در . شان، صورت گرفت  های مشترک حفظ دارائی منضبود که تحت حمایت  روابط حقوقی  فئودالی، 

شود، پروسٔه توزیع  تر می هر چه پروسٔه تولید اجتماعی. است ردهتولید کاپیتالیستی، ادامه پیدا کجوامع مبتنی بر 

ود، و ش تر می و بسته  و مالکیت خصوصی بیشتر غیرقابل نقض ،گردد بیشتر بر مبادلٔه محض متکی می [ثروتتقسيم ]

                                                
 . مانند و در همین چارچوب هم محدود می شوند های اجتماعی، بیشتر در جهِت تامین منافِع سرمایه تصویب می این به اصطالح رفرمین است که منظور ا  29
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تا زمانی که خود   .یابد  تصاحب کاِر دیگری تغییر می مالکیت کاپیتالیستی بیشتر از  حِق فرد بر محصوِل کارش، به حقِ 

درجاتی با مشارکت شخصی او در پروسه تولید گره خورده تا کاپیتالیست مدیریت کارخانه را بعهده دارد، هنوز توزیع 

بینیم  های سهامی می کتاش را بویژه در شر شودـ  که نمونه کاپیتالیست زائد میاما همینکه مدیریت شخصِی . است

گیرد و در  از پیوندهای شخصی با تولید فاصله می ،(ثروت)قانونی از توزیع  مالکیت بر سرمایه، بمثابه یک حق  ـ 

به اولین بار برای سرمایه  و نیز اعتبار  صنعتی بود که  در شکل  سهام. شود ترین شکلش ظاهر می ترین و بسته خالص

   .ترین شکل انکشافش رسید کامل ، آنهم در حق مالکيت کاپیتالیستى

، یک اندیشٔه انحرافی "از یک مالک تا یک مدیر اجرایی "ها  طرح تاریخی  کنراد اشمیت برای کاپیتالیست به این معنی

مالک و مدیر بسوی مالک صرف در [ توامان] برخالف ادعای اشمیت، تکامل واقعی در راستای تبدیل   است؛ زیرا

 :همانی است که بر سر گوته آمد آمدهکنراد اشمیت  ر سِرکه در اینجا بآنچه . حرکت است

 بیند دوردست می در آنچه را که دارد، "

 30"داند و آنچه را که ناپدید شده، واقعیت می

وری یا حتی  پیشه کارگاه یک جامعه سهامداری به نظر اقتصادی، از  دقیقا همانطوریکه طرح تاریخی  اشمیت، از نقطه

کاپیتالیستی به گهوارٔه فئودالیسم و  جهان  بازگردان  یشآرزو  نیز  ر قضایینظ کند، از نقطه گرد می صنایع دستی عقب

 .  اقتصاد طبیعی است

که آنچه  .شود میبیند، ظاهر  نیز  متفاوت از آنچیزی که کنراد اشمیت می "کنترل اجتماعی"، تئوریبراساس این 

ابدا هیچ  ـــهای سهامی و غیره  مثل قوانین حمایتِی کار، کنترل بر شرکت ـــ دشو  محسوب مى "کنترل اجتماعی"امروزه 

کنترل "اینگونه [ برخالف باور اشمیت]. ندارد" برتری مالکیت"داشتن از حق مالکیت، و   اشتراکی با سهم نقطهٔ 

: به بیان اقتصادی. کند کند بلکه برعکس از آن حمایت می نه تنها مالکیت کاپیتالیستی را محدود نمی" اجتماعی

وقتی برنشتاین . است استثمار  رآوردن  د نظمرای به بسازی  تهاجمی علیه استثمار کاپیتالیستی نیست، بلکه روند عادی

کار  یم که در بهترین قانون  گویببه او اطمینان با توانیم  هست، میقانون کار  فالن در سوسیالیسمپرسد که چقدر  می

اینها هم  ؛ بهرحالهست که در قوانین دادرسی راجع به نظافت و یا روشنایی خیابانها است "سوسیالیسم"همانقدر 

       . هستند" کنترل اجتماعی"اشکالی از 

 

  

                                                
30  s. Goethes Werke, Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen, 1. Abt., 14. Bd., Weimar 1887, S. 6. 



انقالب؟ یااجتماعی  رفرم 18  

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

 

  31سیاست گمرکی و میلیتاریسم: چهارم فصل

 

دولت کنونی یک اینکه . شرط دوم برای تحقق تدریجی  سوسیالیسم، تکامل دولت به جامعه است پیشبنظر برنشتاین 

البته بنظر ما همین جمله، مثل همه چیزهای دیگری که به جامعه  دولت طبقاتی است یک حقیقت دیرینه است؛

 . فهمیده شود فعلید، نباید بمثابه یک حقیقت مطلق، بلکه در چارچوب سیر تکاملی نکن کاپیتالیستی ربط پیدامی

کاپیتالیستی، انکشاف خود  . دکن می تغییرکه دولت به دولت کاپیتالیستی است پس از پیروزی سیاسی بورژوازی 

بخشد، دائما  ا وسعت میر [ دولت]ش دامنٔه تاثیر و از آنجا که دهد،  ماهیت دولت را بطور فاحشی تغییر می

بویژه در امورات اقتصادی ضروری را و کنترِل دولتی  آنسازد و نیز دخالت  های جدیدی برایش مهیا می کارکرد

بعبارتی، واگذاری اختیارات دولت  به این ترتیب با توسعٔه کاپیتالیستی، زمینٔه برای ادغام دولت و جامعه و. سازد می

و تا آنجا که به  تکامل دولِت کاپیتالیستی به جامعه حرف زد؛از شود  میاین معنی  به. گردد می به جامعه فراهم

در پروسٔه حياِت اجتماعی است؛  "جامعه"گردد، بقول مارکس، این نخستین دخالت آگاهانٔه  کار برمی قوانین حمایتی  

  .کند نیز به آن تکيه مى عبارتی که برنشتاین

 .دهد در جهت تغییر  ماهیت دولت رخ مینیز انکشاف کاپیتالیستی، تحول دیگری  یناما از سوی دیگر از طریق هم

. سازماِن طبقٔه کاپیتالیسِت حاکم استدر جامعه کنونی، دولت  [جا دارد خاطرنشان شود که] از همهو پیش بدوا اما 

پیش  ییفقط تا آنجاگیرد، باگر دولت بمنظور توسعه اجتماعی، وظایفی را در جهت تامین منافع عمومی بعهده 

قانون  برای مثال ؛با منافع عمومی  طبقٔه حاکم همخوانی داشته باشدرود که این منافع عمومی و توسعٔه اجتماعی،  می

بطور حمایتی کار به همان اندازه براى تامین منافع بالواسطٔه طبقٔه کاپیتالیست مهم است که براى جامعه 

وقتی توسعه . تواند دوام بیاورد کاپیتالیستی می انکشافاما این هماهنگی فقط تا نقطٔه معینی از . العموم علی

 ،و منافع ناشی از توسعٔه اقتصادی ،رسد، آنوقت منافع بورژوازی بمثابٔه یک طبقه کاپیتالیستی به سطح معینی می

و خود  را در   ، این فاز پیشاپیش آغاز شدهنم به باور  .کنند شروع به ناسازگاری می ،حتی در مفهوم کاپیتالیستی آن

 .میلیتاریسمو  سیاسِت گمرکی: دهد ای که در حیات اجتماعی  معاصر ما شدیدا مهم هستند، نشان می دو پدیده

. اند خواهانه و انقالبی در تاریخ کاپیتالیسم ایفا کرده انکار و به یک معنا ترقی ها، نقش غیرقابل دوی این پدیدههر 

اما حاال شرایط با . ممکن بودصنایع بزرگ بسختی  های حمایتِی گمرکی، در بعضی از کشورها توسعهٔ  تعرفه بدون

  .داردها فرق  زمانآن

اند، تولید کاپیتالیستی بطور متوسط  در اکثر کشورهای مهم، یعنی صرفا کشورهایی که سیاست گمرکی فعالی داشته}

 {  .است به یک سطح رشد کرده

بلکه برای حفظ  مصنوعی  برخى اشکال منسوخ . شود حمایتی استفاده نمیبرای توسعٔه صنعت جوان از تعرفه  هامروز 

 .شود تولیدى استفاده می

نظر اقتصاد جهانی، اينکه آلمان کالی بیشتری به انگلستان صادر  کاپیتالیستی، يعنى از نقطه انکشافاز زاویٔه 

شود گفت که مادر  بعالوه از همین  زاویه می. آلمان، کوچکترين اهميتى ندارد کند یا انگلستان کالی بیشتری به می

امروزه  به یکدیگر  های متنوِع صنعتی شاخهاز آنجا که . هم برود باید 32.تواند برود اش را انجام داده و دیگر می وظیفه

کردِن تعرفٔه حمایتی بر یک کاال، الزاما موجب باالرفتن قیمِت تولیِد سایر کاالها در داخل کشور  وابسته هستند، وضِع 

نیازی به تعرفه حمایتی گمرک ندارند، اما صاحبان  یابی توسعهصنایع برای . شود شده و مانع توسعه صنعتی می

دیگر   این بدان معناست که امروزه گمرک. ، به تعرفه نیاز دارند(صادرات)شان  جیها بمنظور حفظ بازار خار  شرکت

                                                
 . استفاده شده است« دولت و کاپیتالیسم»در ترجمه انگلیسی از   31
 . اشاره به اینکه دورٔه تاریخی این پدیده سپری شده و وقت رخت بربستن آن فرارسیده است  32
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 بلکه درعوضکند  تر ایفا نمی رشد را علیه یک تولید پیشرفته یک تولیِد کاپیتالیستِی روبه  براینقش ابزاِر حمایتی 

تا  ضمنا .شود ناسیونالیست علیه همدیگر بکار گرفته می که توسط گروههای کاپیتالیستیِ  کند عمل میسالحی  بمثابه

برای ، بلکه ها دیگر برای حمایت از صنایع ضروری نیستند گردد، گمرک بازار داخلی برمی و تسخیِربرپایی که به  ییجا

 ابزارهای ضروری برای کارتلیزه کردن صنعت هستند؛ ها گمرکدر حال حاضر . کنندگان ضروری هستند جامعه مصرف

آنچه . گیرند به این معنی که در مبارزٔه تولیدکنندگاِن کاپیتالیست علیه کلیت جامعٔه مصرفی مورد استفاده قرارمی

حقیقت است که امروزه نه کند، این  های گمرکِی کنونی را تعیین می ای ماهیت ویژٔه سیاست که به نحو برجسته

سیاست گمرکی مدرن،  بعبارت بهتر .کند ها بازی می تعرفهتعیین  صنعت بلکه کشاورزی است که نقش غالب را در 

تغییر مشابهی را  .است بدل شده تبدیل و بیان منافع فئودالی، در یک قالب کاپیتالیستیای برای  به وسیله

یست با یا می ،توانست نه آنطور که می ــاگر تاریخ را همانگونه درنظر بیاوریم که بود ـ. است میلیتاریسم از سرگذرانده

ایاالت متحده، آلمان، . است کاپیتالیستی بودهانکشاف ضروری در  ریم اذعان کنیم که جنگ یک فاکتورِ مجبو ــباشد ـ

نگ هستند، صرفنظر از شان را مدیون ج کاپیتالیستی انکشافشان  لکان و لهستان، همگیایتالیا، کشورهای حوزٔه با

 بایست بر تقسیمات سیاسیِ  که هنوز کشورهایی وجود داشتند که میتا آنزمان . ُبرده یا باخته باشند آنکه در جنگ

  نقش انقالبی ــاش ـ در معنای کاپیتالیستی ــدرونی و یا انزوای ناشی از اقتصاد طبیعی فایق آیند، هنوز میلیتاریسم ـ

دیگر سرزمینی نمانده تا میلیتاریسم آنرا برای } .است امروزه در این حوزه نیز شرایط تغییر کرده .کرد ایفا می

 { .کاپیتالیسم به تصرف درآورد

 تصرف بهآن نیست که کشورهای جدیدی باید  ، دلیلش به صحنٔه درگیریهای تهدیدآمیز بدل شدهاگر سیاست جهانی 

ـ به سایر کشورها ریشه دوانیده  وپاییارآمادٔه  و کاپیتالیسم درآورده شوند، بلکه دلیلش این است که تضادهای حاضر

ی در یک سو کشورهای کاپیتالیستی و در سو چنین نیست که دیگر . اند بیرونی یافتهو در سایر نقاطق جهان بروز 

کنند، بلکه این   و بسیجح یسلتاروپا،  وندیگر، در یکخود را علیه و  باشند گرفتهبا اقتصاد طبیعی قرار  یکشورهای دیگر 

 ها ینگونه جنگا انکشافیبرای چنین . شوند کاپیتالیستی به جنگ کشیده میانکشاف هستند که در نتیجٔه ها  دولت

در حیات اقتصادی کلیٔه کشورهای کاپیتالیستی ایجاد را ی بار  د حوادث فاجعهنتوان ، چون میباشندمرگبار توانند  می

: آنهم از سه زاویه ؛طبقه، میلیتاریسم ضروری استبرای این . کند وضع فرق می طبقٔه کاپیتالیستاما برای . دنکن

اهمیتی قابلیتی که بمثابٔه بخاطر د، ثانیا افت رقابت میبه  سایر گروهها "ملی"با منافع  شان "ملی"اوال، وقتی که منافع 

طبقاتی بر اردوی کاِر ثالثا بمثابٔه ابزاِر سلطٔه دارد،  برای امور مالی و سرمایٔه صنعتیدر این عرصه گذاری  سرمایهکه 

آنچه که خصوصیت . وجه تولید کاپیتالیستی ندارند هیج چیز مشترکی با پیشرفِت  در خود این منافع. داخل کشور

ای  کند، اول رشد وسیع و مکانیکی آن در کلیٔه کشورهاست؛ پدیده ویژٔه میلیتاریسم مدرن  را به بهترین وجه آشکار می

مرگبار و رسد که  بنظر میاست که  الوقوع آتی قریب انفجاریِ جدال  ثانیا. ناشناخته بودهای پیش کامال  که تا دهه

 به این معنی. آید های درگیر ناروشن بنظر می ناپذیر باشد؛ هرچند که علت، هدف و انگیزٔه جدال، برای دولت اجتناب

 .است بدل شده کاپیتالیستیبرنده در توسعٔه کاپیتالیستی، به یک بیماری  میلیتاریسم از یک نیروی پیش

به این ترتیب . گیرد کند، دولت به نفع دومی موضع می کاپیتالیستی با منافع  طبقٔه غالب تصادم می انکشافوقتی 

 از اینرو دولت. گیرد با توسعه اجتماعی قرارمی مخالفسیاسِت دولت، به تبعیت از سیاسِت بورژوازی، در موضع 

. شود تبدیل می بدولِت طبقاتی ناو با همان سرعت، به  دهد از دست میکاراکتر خود را بمثابٔه نمایندٔه کل جامعه 

جوهِر دولت، به تناقض  درونشوند و  تفکیک میهر چه بيشتر از یکدیگر  این دو خصوصیت دولت: بارت دقیقتربع

دولت در  در یک سو شاهد افزایش کارکردهاینتیجتا . شود ای تیزتر می این تضاد بطور فزاینده .افتند بیشتری درمى

 خصلت طبقاتی  دولتبا سوی دیگر ؛ و از آن هستیم "کنترل"، مداخله در حیات اجتماعی، و جهت منافع عمومیِ 

هایی متمرکز کند که صرفا در جهت منافع  کند تا محور  فعالیت و نفوذش را روی حوزه آنرا مجبور می روبرویم که

میلیتاریسم، سیاست گمرکی و : ها عبارتند از این حوزه. طبقاتی بورژوازی هستند و برای جامعه تاثیر منفی دارند

که توسط همین دولت به اجرا  ای "ای عیکنترل اجتما"بعالوه خصلت طبقاتِی دولت در همان . سیاست استعماری
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نون کار در کلیه کشورها نگاهی برای نمونه به نحؤه اجرای قا) 33دیاب مینقش مسلط کند و  آید، نفوذ می درمی

         (.بیندازید

که برای برنشتاین هنوز در ُحکم  وسیلٔه تحقق تدریجی   ــاین تغییر در ماهیت دولت، نه تنها با توسعه دموکراسی ـ

 .با آن توافق کامل دارد ض ندارد، بلکه برعکستناق ــسوسیالیسم است ـ

 مستقیما به سوسیالیزه شدنحتی دموکراسی،  های پارلمانی توسط سوسیال تصرف  اکثر  کرسی به تعبیر  کنراد اشمیت

هستند که تغییر دولت به  هایی هیچ تردید، پدیده  دموکراتیِک حیاِت سیاسی، بیاَشکال و  ؛انجامد تدریجی جامعه می

اما . ندشو  میمحسوب ای را در مسیر تحول سوسیالیستی  مرحله و به این معنی کنند را بوضوح نمایان میجامعه 

خود را به  ـــرفت و شرحش باالتر  ــنزاعی که در درون جوهِر دولت کاپیتالیستی جریان دارد ـ[ برنشتاین غافل است که]

رسما قرار است که در درون   پارلمارنتاریسم. بروز خواهد دادنیز ترین شکل، حتی در پارلمانتاریسم مدرن  برجسته

پارلمانتاریسم قرار است که صرفا منافع جامعه  اما از دیگر سو  کند؛  بیانتشکیالت دولتی، منافع کل جامعه را 

 در چنین. دست باال را دارند کاپیتالیستیای را که در آن منافع  کاپیتالیستی را نمایندگی نماید؛ یعنی جامعه

ای، نهادهای نمایندگی که در ظاهر دموکراتیک هستند، در مضمون ابزارهایی برای تامین منافع  طبقٔه حاکم  جامعه

  گرفتن از خصلت دهد که دموکراسی شروع به فاصله زمانی خود را بطور محسوس نشان می ،این واقعیت .ندو ش می

 ــاش ـ شود؛ آنموقع است که بورژوازی و نماینده کند و به ابزاری برای حفظ منافع واقعی  مردم بدل می اش می طبقاتی

های  به همین دلیل است که ایدٔه تسخیر کرسی. دکنن شکال دموکراتیک میکردن اَ  شروع به قربانی ــیعنی دولت ـ

را فقط خود روحئه بورژوازی لیبرال مطابقت دارد که  ای است که صرفا با دموکراسی، محاسبهـ  پارلمانی توسط سوسیال

تصور ف بنابراین برخال. دارد مضمون واقعی آنرا کامال از نظر دور نگاه مىو  کند با جنبٔه ظاهری دموکراسی مشغول مى

یک عنصِر بالواسطٔه سوسیالیستی نیست که به تدريج در کلیت جامعه  برنشتاین، پارلمارنتاریسم در مجموع

، یکی از ابزارهای ویژٔه دولت طبقاتی بورژوایی است که به پختگی و انکشاف برعکسبلکه  ؛کاپیتالیستی رسوخ کند

تکاملی دولت، تئوری برنشتاین و کنراد اشمیت این روند با رجوع به  .رساند تضادهای موجود در کاپیتالیسم یاری می

فزاینده، مستقیما به سوسیالیسم خواهد انجامید، روز به روز بیشتر با واقعیت  "کنترل اجتماعی"که مبنی بر این

    .دیاب مغایرت می

دولت کاپیتالیستی، با تدریجی در مالکیت کاپیتالیستی و نیز   تئوری تحقق  تدریجی سوسیالیسم، بر انجام  رفرم

دقیقا در جهت قوانین عینِی جامعٔه موجود،  اما هر دوی اینها، در متابعت از ؛گیری سوسیالیستى استوار است جهت

شود، و کنترل دولت و مداخلٔه آن در  می ای اجتماعی پروسٔه تولید بطورفزاینده. یابی هستند عکس درحال تکامل

 مالکیت خصوصی بیشتر و بیشتر در قالب استثماِر عریان اما همزمان. دیاب میایش پروسٔه تولید، بطور چشمگیری افز 

طبقٔه حاکم  ای زیر نفوِذ منافع انحصاریِ  شود و کنترل دولتی، بطور فزاینده کاپیتالیستی از کار دیگران ظاهر می

 حقوقیبعبارتی سازمان و نیز مناسبات مالکیتی، یا   کاپیتالیسم سیاسیدولت یا بعبارتی سازمان . آید درمی

شوند، و نتیجتا، دو مشکل غیرقابل حل را بر سر  راه   میتر  و نه سوسیالیستی کاپیتالیستیکاپیتالیسم، بیشتر و بیشتر 

  .         گذارند تئوری تحقق تدریجی سوسیالیسم می

مطمئنا ایدٔه بسیار  ،35فالنستربرای تبدیل آب کلیٔه دریاها به لیموناد  خوشمزه، بکمک سیستم  34طرح فوریه 

اما پیشنهاد برنشتاین مبنی بر تبدیل دریای تلِخ کاپیتالیستی به دریای شیریِن سوسیالیستی، آنهم . انگیزی بود حیرت

                                                
 .گیرد در واقع استدالل رزا لوکزامبورگ این است که کنترل اجتماعی موردنظر برنشتاین نیز لزوما خصلت طبقاتی بخود می  33

 34 François Marie Charles Fourier از فالسفه فرانسوی و سوسیالیست های اتوپیست . 
شد و  نام داشت که اسم یک بنا با یک معماری خاص بود که در وسط یک زمین زراعی بزرگ ساخته می  Phalansterآرمانشهر شارل فوریه فاالنستر 35 

ازدواج . شد تنظیم میقوانین توسط اعضا . النستر، که به فاالنکس معروف بودند، قرار بود باهم برابر باشندساکنین فا. داد هزاروششصد نفر را در خود جای می
ش پیدا کند و نتیجتا  ا گذاران کافی برای تامین مالی پروژه شارل فوریه نتوانست سرمایه. النه و در جهت رفاه همگانی بودکار و تقسیم درآمد عاد. وجود نداشت
  .انگلس، در مانیفست، نقدی به این شیوه از سازماندهی اجتماعی دارند-مارکس. شکست خورد
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انگیزتر  ولی نه کمتر حیرت ،تر مزه مسلما ایدٔه بی کردن تدریجی چند بطری لیموناِد سوسیال رفرمیست، از طریق خالی

      .است

ولی  شوند؛ وابط تولیدی  جامعٔه کاپیتالیستی بیشتر و بیشتر به روابط تولیدی  جامعٔه سوسیالیستی نزدیک میر 

جامعٔه سوسیالیستی  بطور پیوسته، دیوار بلندتری را میان جامعٔه کاپیتالیستی و سیاسی و حقوقی آنمناسبات 

تر و استوارتر  بلکه برعکس محکم شود، دموکراسی سرنگون نمیهای اجتماعی و توسعه  این دیوار با  رفرم. کنند برپامی

تصرف قدرت سیاسی تواند این دیوار را خراب کند، پُتِک آهنین انقالب، یا بعبارت بهتر،  تنها چیزی که می .شود می

   .ولتاریا استتوسط پر
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 عمومی و پیامدهای عملی رویزیونیسم های خصلت: پنجم فصل

 

برنامٔه سوسیالیستی را  های ماتریالیستی   دهیم که تئوری برنشتاین، پایه  تالش کردیم تا نشان در فصل اول

سوسیالیسم ربط پیدا  مسئله به مبانی تئوریک   تا اینجا. سازد ا مینآلیستی ب بر یک بنیان ایدهآنرا اندازد و  بدورمی

[ مواضع عملی اینان]در نگاه اول . انجامد چه نتایجی میآید، به  حاال ببینیم وقتی این تئوری به عمل درمی. کند می

ای، مبارزه برای انجام  کار اتحادیه ؛دموکرات ندارد ظاهرا هیچ تفاوتی با عملکرد مبارزاتی  تاکنونی حزب سوسیال

های حزب  فعالیتعموما همان چیزهایی هستند که رسما  ،کردن نهادهای سیاسی های اجتماعی و دموکراتیزه رفرم

این بلکه بر سر  ،شود کاری انجام می "چه"این نیست که پس اختالف بر سر . دهند دموکراسی را تشکیل می وسیالس

ای و پارلمانتاریستی بعنوان متدهای تربیت تدریجی   حاضر، مبارزٔه اتحادیهدر شرایط . شود انجام می چطوراست که 

 ها، تصرف قدرت از منظر رویزیونیست اما. شوند فهمیده میسیاسی   پرولتاریا، بمنظور آماده شدن برای تصرف قدرت

بهبود وضعیت مادی مبارزات صرفا بر نتایج فوری، یعنی بر که باید  از اینرو  ناممکن یا بیهوده است؛ [سیاسی]

اگر از مسئلٔه بهبود حاال . متمرکز شوند کارگران، کاهش تدریجی استثمار کاپیتالیستی و بسط کنترل اجتماعی

آنوقت اختالف این دو  ــدرک متداول و درک رویزیونیستی مشترک است ـمیان که  ــوضعیت کارگران صرفنظر کنیم ـ

ای و فعالیت  درِک جاری در حزب، مضمون سوسیالیستِی مبارزٔه اتحادیه بنا به :دشخواهد  چنین بطور خالصه

اما بنا به  .سوسیالیستی استتحول برای  [ذهنى] سوبژکتیوعامل  عنیی ،لتاریاساختن پرو پارلمانتاریستی، در آماده

ای و پارلمانتاریستی در این است که خود این مبارزات، بتدریج استثمار  تئوری برنشتاین، اهمیت فعالیت اتحادیه

زدایند و به آن خصلت  کاپیتالیستی می ا از جامعهٔ های کاپیتالیستی ر خصلت کنند، کاپیتالیستی را محدود می

تر  بررسی دقیق در . اجتماعی است تحول [اوبژکتیو] عینیتحقق  اینها همانا بخشند که معنای وسیالیستی میس

در جریان حزب، پرولتاریا طبق برداشت متداول در . درجه باهم اختالف دارند ۱۹۱ برداشتیابیم که این دو  درمی

شان از طریق چنین  شود که تغییر اساسی در وضعیت پارلمانتاریستی متقاعد می های ای و فعالیت مبارزات اتحادیه

برنشتاین با این  تئوری. ناپذیر است اجتناب ،یابد که تصرف قدرت سیاسی هایی  ناممکن است و نهایتا درمیکار  راه

ای و  با مبارزٔه اتحادیه تیسوسیالیسنظم اجتماعی تصرف قدرت سیاسی ناممکن است و کند که  فرض آغاز می پیش

 . دباش   تحقق میقابل فعالیت پارلمانتاریستی 

دارند و این باور از آنجا  خصلت سوسیالیستی ،ای و فعالیت پارلمانتاریستی نظر برنشتاین، مبارزٔه اتحادیه از نقطه

ما کوشیدیم نشان  .گذارند می[ مثبت]تاثیر  لیستیسازی تدریجِی اقتصاد کاپیتا   بر اجتماعیا هکه این گیرد نشات می

مالکیتی و انستیتوهای دولتی در نهادهای در دنیای کاپیتالیستی، . دهیم که چنین تاثیری صرفا و تماما تخیلی است

گونه ارتباطش را  مههسرانجام که فعالیت عملی  سوسیال دموکراسی  ؛ از همین روستیابند می انکشاف فالخ  جهت

یاری رساندن به ای و فعالیت پارلمانتاریستی در  مبارزٔه اتحادیهاهمیت . دا د خواهد با سوسیالیسم از دست 

این پرولتاریا اگر اما . است ـــ  بمثابه یک طبقهـــ  آنان  و سازمانیابیآگاهی [ ارتقای] درپرولتاریا،  بینش دنش اجتماعی

نه این مبارزات ، آنوقت بفهمدقتصاد  کاپیتالیستی ا [بالواسطه] مستقیم سازی اجتماعیابزاری برای بمثابه را مبارزات 

 بمثابٔه وسیلهٔ دیگر نیز از دست خواهند داد و شان را  اهمیت، بلکه را نخواهند داشت تنها آن تاثیرات مفید

 . دکر خواهند عمل ن سیاسی تصرف قدرت منظور سازی  طبقه کارگر ب آماده

برند وقتی که خود را با ایراد جمالتی از این دست  تمام رنج می و  ادوارد برنشتاین و کنراد اشمیت از یک بدفهمی تام

هدف نهایی   ،ای شوند های اتحادیه و فعالیت های اجتماعی رفرم صرِف  صرفا ،حتی اگر همٔه مبارزات": دهند تسال می

 سوسیالیستیهدف به خود  شود بخودی که در این مسیر برداشته می یکه هر گامرا ؛ چشود  نمیزایل  جنبش کارگری

سوسیال اين موضوع در رابطه با تاکتیک فعلی  البته ".تنبش کارگری اسدرونی  جگرایش رسد که همانا  می

تصرف قدرت سیاسی همچون ستارٔه راهنما بر که خواست  یی و زمانی جادر  ؛ یعنیکند صدق مىدموکراسی آلمان 
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وقتی که این خواسِت مسلم، پیشاپیش از  ولی. درخشد های اجتماعی می و مبارزه برای رفرم ای مبارزات اتحادیهفراز 

هدف نهایی   نه تنها، آیند درمیمستقل هدف بمثابٔه های اجتماعی  شود و رفرم جدا و بدور انداخته می ،جنبش

کنراد اشمیت بسادگی به ایدٔه جنبش  .دنجامید اخواه عکس نتیجهٔ به بلکه  شد نخواهدمتحقق سوسیالیستی 

به شود، استناد او نیز  خود متوقف نمی افتد، بخودی راه میه شود که طبق آن وقتی جنبش ب متوسل مى "مکانیکی"

رضایت نخواهد داد   پس طبقه کارگر هرگز به رفرم شود، شتها با خوردن غذا تحریک میاافتاده است که  پا این تز پیش

 بودن   آخرین پیش فرض عبارت فوق کامال صحیح است؛ چونکه بر ناکافی .تا آنکه تحول سوسیالیستِی متحقق شود

 که امکانِ  توانست درست باشد میدرصورتی اما کلیت استنتاِج اشمیت . زند میُمهر تایید های کاپیتالیستی  رفرم

های بهبودبخِش اجتماعی برای گذار از جامعه کاپیتالیستی کنونی به  ای از رفرم رٔه الینقطع و پیوستهطراحی زنجی

کند که چنین  اشیاء ایجاب می ماهیت زیرا این صرفا یک رویاپردازی محض استولی . داشت سوسیالیسم وجود می

  .پیش بگیرددر هر مسیر ممکنی را تواند  میجنبش است که  وقتآن ؛شود زنجیری سریعا گسسته 

به قصد گیری از همٔه وسایل ممکن،  بهرهو تاکتیک  تغییر  ترین حالت،  در چنان موقعیتی، نزدیکترین راه و محتمل

به  نتایج عملِی فوریاما بمحض اینکه . های اجتماعی خواهد بود دستیابی به نتایج عملی  مبارزٔه طبقاتی، یعنی رفرم

که با خواست  تصرف قدرت سیاسی معنی پیدا ناپذير طبقاتی  آشتىشوند، در آنصورت موضع صریح و  بدل می اصل

سیاست "ها  یا بقول آلمانی ـــ "سیاست جبران" قدم بعدی، پذیرش  و . گردد کند، به یک مانع ناخوشایند بدل می می

 ورد؛بیادوام زمان زیادی توانست نخواهد جنبش  همه با این. است کارىسازشو سیاسی  زدوبندیعنی  ـــ "گاوبندی

و نخواهد بود، بنابراین  بودهکاپیتالیستی، چیزی جز یک پوستٔه توخالی ن دنیای سیاست مبتنی بر رفرم، در زیرا 

آرامی که پروفسور  گاهیعنی همان بندر  ــاجتماعی ـ  بعدی، رفرم گامِ ، در شود که بکار برده میاز تاکتیکی صرفنظر 

رسیدند که نتیجه به آن  بزرگ و کوچک جهانِ   ستی و مطالعهٔ در دریای سوسیال رفرمیسیاحت پس از  ءاشمولر و شرکا

خودبخودی و وجه پیامد  به هیچ سوسیالیسم،. دشخواهد  کننده امیدنا  ـــ36همه چیز را رها کنند و بخدا توّکل نمایند

در اقتصاد  تضادهای رشدیابنده( الف :سوسیالیسم صرفا پیامد. روزانٔه طبقٔه کارگر نیست مبارزات   دائمی

کسی یکی از شروط  اگر. باشد ، میواقف است تحول اجتماعیضرورت قیام و  به طبقه کارگری که ( کاپیتالیستی و ب

ـ در آنصورت جنبش کارگری را تا سطح ــ کنند ها می همان کاری که رویزیونیست ـــ فوق را انکار و دیگری را حذف کند 

ها هم  د؛ احتمال و نهایتا از طریق همین فعالیتنده مىتنزل ای ساده و یک جنبش رفرمیستی  یک فعالیت اتحادیه

 .د شدنطبقاتی سوق داده خواه ديدگاهترِک کامل هست که به 

خصلت عمومی چنین   :ه دیگری بنگریم و بپرسیمکه به تئوری رویزیونیستی از زاوی شوند فوق زمانی آشکارتر مى نتایج

کاپیتالیستی نیست و همصدا با اقتصاددانان  روابطاست که رویزیونیسم در صف حامیان برداشتی چیست؟ مسلم 

فرض  در تشابه با تئوری مارکسی، وجود این تضادها را پیش رویزیونیسم. کند سم را انکار نمیبورژوا، تضادهای کاپیتالی

از بین خواهند کند که این تضادها در اثر انکشاف دائمی خودشان  دفاع نمیلحاظ تئوریک از این تز بگیرد؛ اما  می

که  و دقیقا در همین نقطه است دهد تشکيل مىُکل استنباط  رویزیونیستی را  هستٔه اصلى همین مسئله دقیقا .رفت

 . شود تاکنونی  سوسیال دموکراسی متمایز می برداشترویزیونیسم از 

                                                
ای را در آیزناخ با   و دیگران با سروصدا و تبلیغات فراوان کنگره( Brentano)، برنانتو (Wagner)، واگنر (Schmoller)پروفسور اشمولر  ۱۱۱۲در سال  36 

پنهایِم . قه کارگر برگزار کردندهای اجتماعی در جهت حمایت از طب هدف انجام رفرم ـ  که ا  لیبرال آنها را به طنز ( Oppenheim)همین حضرات
کادمیک سوسیالیست» چند سال بعد، همین . را تاسیس کردند« های اجتماعی انجمن حمایت از رفرم»نامد، بالفاصله پس از این کنگره،  می« های آ
کادمیک سوسیالیست» که هدفش ممنوعیت تبلیغات ]در روز روشن، به حمایت از الیحٔه تمدید قانون ضدسوسیالیستی  ، در مقام نماینده مجلس،«های آ

شد که در آن چند پروفسور مطالبی پیرامون  مازاد بر این، همٔه فعالیت این انجمن در برگزاری مجمع عمومی سالیانه خالصه می. رای دادند[ سوسیالیستی بود
های  در رابطه با رفرم. جلد کتاب قطور راجع به مسایل اقتصادی منتشر کرده است ۱۲۲وه، همین انجمن بیش از بعال. کردند مسایل مختلف قرائت می

این روزها انجمن مذکور . های حمایتی گمرکی، میلیتاریسم و غیره حمایت کردند اجتماعی، حضرات پروفسور نه تنها قدم کوچکی برنداشتند بلکه بجایش از تعرفه
 . ل. ر. مربوط به رفرم را کنار گذاشته و خود را دلمشغول مسایلی مثل بحران، کارتل و چیزهای از این دست کرده استهای  نیز اندیشه

 .       یادداشت فوق در نسخه اول موجود نیست
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تضادهای کاپیتالیستی و امحای بجای خواست  انکشاف  از یک سو : گیرد جای می افراط میان دو تئوری رویزیونیسم

ها و تشکیل  سازمانهای  بحران قوعو از اینرو عدم و ؛تضادهاست فخفيتآنها توسط  تحول انقالبی، خواهان کاستن و 

بهبود وضعیت پرولتاریا و بقایای و ؛ دنده میان تولید و مبادلٔه کال را تخفیفتضاد قرار است که کارفرمایان، توامان 

گسترش از سوی دیگر، قرار است که از طریق و د؛ ندهتقلیل قرار است تضاد میان سرمایه و کار را  ،طبقٔه متوسط

 .دهدکاهش تضاد میان دولت طبقاتی و جامعه را  ، [بر تولید]کنترل اجتماعی دموکراسی و افزایش

که منتظر  بنشیند تا تضادهای نیست؛ یعنی قرار نیست  انتظارمبتنی بر دموکراسی    سوسیال البته تاکتیک کنونی  

شناخته  برسمیت راستایِ بر تشخیص برعکس، بلکه  ؛دپیدا شو  یتغییر سپس  تایابند  رشدبه حد کمال کاپیتالیستی 

چیزی که در سرشت هر  رساند؛ آنرا به اوج می پیامدهای، مبارزه سیاسیو سپس از طریق  کند اتکا می انکشاف شدهٔ 

آنکه  بجای کند و میلیتاریسم مبارزه می  اه تعرفهاز همین روست که سوسیال دموکراسی علیه  .تاکتیِک انقالبی هست

انکشاف کاپیتالیسم و تشدید ادامٔه ر نه ببرنشتاین  تاکتیکما ا. شان کامال آشکار شود منتظر بماند تا خصلت ارتجاعی

این لیستی، اقتصاد کاپیتا "تطبیق"صحبت پیرامون  او خودش در . استوار استآنها تضادهایش، بلکه بر تخفیف 

واقعیت این ]باشد؟ صحیح تواند  چنین برداشتی میچه زمانی اما  .دنک میموضوع را بشکل کامال گویایی اذعان 

مان  فرض اگر پیش. کاپیتالیستی هستند نتیجٔه کارکرد وجه تولید کلیه تضادهای جامعه حاضر، بطور ساده[ است که

باید که ادامه خواهد داد، بنابراین ضرورتا   انکشافرفته به  پیش کنونه کاپیتالیسم درهمین راستایی که تا است کاین 

 بعدترکه این خود  ؛شوند تیزتر و شدیدتر  یشتضادها و ه به همان درجه افزایش یافت ی کاهش،نیز بجاپیامدهای آن 

، تئوری برنشتاین کلیِ [ تحقق]شرط  پیشبطور خالصه،  .دو ش  مختلجه تولید کاپیتالیستی  و انکشاف  کند تا  طلب می

  . است کاپیتالیستی انکشافتوقِف 

ف هد در رابطه بااش را  اتوپیاییاول، خصلت  :کند محکوم می به دو شکلخود را  به این ترتیب، تئوری برنشتاین

تواند به یک  اپیتالیستی نمیک [ناقص  ]به گ ل نشستٔه انکشاف یک واضح است که ـــ  دهد نشان مینهایی سوسیالیستی 

ثانیا، . ما از پیامدهای عملی تئوری برنشتاینبیین و این تاییدی است بر صحت  ت ـــ بیانجامدتحول سوسیالیستی 

یعی که در حال حاضر در جریان کاپیتالیستی  سر  انکشافبا ارجاع به  آنهم ،دساز  آشکار میاش را  ارتجاعیخصلت 

 ـــ کاپیتالیستِی واقعی انکشافبا توجه به رونِد  ــشود تئوری برنشتاین را ـ چگونه می: اینجاستحال سئوال . است

 هایش را برشمرد؟  توضیح داد یا مشخصه

یعنی همان  ــهای اقتصادی برنشتاین برای تحلیل روابط اجتماعی  موجود ـ فرض در فصل اول نشان دادیم که پیش

ابزارهای "توانند بمثابه  ها نمی و کارتل ىاعتبار  نظامدیدیم که بعالوه . ـ نادرست هستندــکاپیتالیسم  "تطبیق"تئوری 

حتی دیدیم که عدم وقوع موقتی بحران و ادامٔه بقای طبقٔه متوسط،  ؛شوند اقتصاد کاپیتالیستی درنظرگرفته "تطبیق

تئوری تطبیق برنشتاین، صرفنظر از تمام جزئیات . تلقى شوندهای تطبیق کاپیتالیستی  نشانهتوانند به مثابه  نمی

شان با  های زندگی اقتصادی معاصر را در رابطه ارگانیک پدیده :شان، یک ویژگی مشترک نیز دارند تمام و  تام  نادرستی

گیرد؛ بلکه جزئیات را از متن   درنظرنمی ــ ـ العموم بطور علی ـــاقتصادی  کاپیتالیستی و کلیت  مکانیسم انکشاف کليت  

درک او از  اش نمونه ،کند برخورد مىجان  یک ماشین بی ىمجزا قطعاتبا آنها بمثابه جدا کرده و شان  زندٔه اقتصادی

در پروسٔه مبادله ببینیم، و آنرا در  تر اعتبار را بمثابه یک مرحلٔه طبیعی و بالاگر  .است اعتبارعملکرد  تطبیقی ایدٔه 

ابزار "رابطه با همٔه آن تضادهای درونی در مبادلٔه کاپیتالیستی درنظر بگیریم، درآنصورت نخواهیم توانست آنرا بمثابه 

و  کامال غیرممکن خواهد بود که پول، کاال به همین نسبت. بفهمیم ــاز پروسٔه مبادله ـ خارجـ کامال ــمکانیکی  "تطبیق

اعتبار همانند پول، کال و سرمایه یک حلقٔه ارگانیک از  .کاپیتالیسم بحساب بیاوریم "وسایل تطبیق"سرمایه را بمثابه 

این دورٔه معین، اعتبار مثل سایر عوامل نامبردٔه فوق، طی اقتصاد کاپیتالیستی، در مرحله معینی از تکامل آن است؛ و 

کاپیتالیستی، و بطور همزمان یک ابزار تخریب است؛ چونکه تضادهای درونی یک عامل ضروری در مکانیسم اقتصاد 

 .کند کاپیتالیسم را تشدید می

 .بسیار پیشرفته نیز صادق است ها و ابزارهای ارتباطی   همین امر در رابطه با کارتل
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ای دال بر  ، بمثابه نشانهها پذیری بحران برنشتاین همین دید مکانیکی و غیردیالکتیکی را در رابطه با پذیرش  پایان

ساده، صرفا اختاللتی در مکانیسم اقتصادی  ها بطور بحران برای او . گذارد اقتصاد کاپیتالیستی به نمایش می "تطبیق"

اما در عالم . کار ادامه خواهد دادبه ، این مکانیسم اقتصادی نیر بخوبی نتیجتا وقتی اختاللت رفع شوند هستند؛

ـ ــ  در مفهوم عام آن ــ که بدون آنها اقتصاد کاپیتالیستی ـرا ی رایج نیستند، چابه معن "اختاللت"ها  واقعیت، بحران

سازند،  گر صحت دارد که بحرانها بطور خالصه ادامٔه حیات کاپیتالیسم را ممکن میااما . قادر به ادامٔه حیات نیست

تولید و مرزهای  موجود میان ظرفیت گسترش نامحدود   تناقضای  و از اینرو تنها شیؤه ممکن و معمول برای حل دوره

ها را باید بروزات ارگانیکی تلقی کرد که از اقتصاد کاپیتالیستی  روند، بنابراین بحران محدود بازار جهانی بشمار می

 .      اند غیرقابل تفکیک

نرخ   کاهش  که همانا تهدید دائمی  اشدب میتولید کاپیتالیستی، تهدیدآمیزتر از خود بحران  "اختالل   عاری از "انکشاف 

گرایش شدیدا سقوِط نرخ سودی، این چنین . ـ است ــ و نه تضاد میان تولید و مبادله ــسود در نتیجٔه رشد بارآوری  کار ـ

در سرمایٔه کوچک و متوسط را ناممکن سازد و  صاحب   های کاپيتاليستخطرناک را نیز دارد تا فعالیت تولیدی  همٔه 

ها که بمثابٔه پیامد دیگر  دقیقا بحران .سازد گذاری تازه را محدود  و نتیجتا سرمایهسرمائه جديد گیری  ، شکلهنتیج

ارزش سرمایه، و تقلیل بهای وسایل تولید، و راکدگذاردن بخشی از موقتی  تنزلِ  کنند، بواسطهٔ  همان پروسه بروز می

گذاریهای جدید و بالروی  ، عرصه را برای سرمایهو به این ترتیب شوند سرمایٔه فعال، بمرور سبب بالرفتن سود می

داشتِن آتش توسعٔه کاپیتالیستی  روشن نگاه ور کردن و  برای شعلهرسد که بحرانها  بنابراین بنظر می. کنند تولید بازمی

شان از بازار  محو دائمی، بلکه (گیریم آنطور که ما فرض می)شان    نه توقف موقتی ــآنها ـعدم بروز  الزم هستند، و

چیزی که )لیستی نخواهد شد نه تنها موجب رشد بیشتر اقتصاد کاپیتا ـــ(کند آنطور که برنشتاین گمان می)جهانی 

 . ، بلکه سبب تخریب کاپیتالیسم خواهد شد(پندارد برنشتاین می

 پیدایی ها و همچنین ضرورت بحرانای که ویژگی تئوری تطبیق است، لزوم  مکانیکیدقیقا با همان درک  برنشتاین

و  انگارد مینادیده  ،کنند که موقتا بروز میهای کوچک و متوسط  را  سرمایهبراى گذاری  های جدید سرمایه عرصه

کاپیتالیستی است را  انکشافهای کوچک را که نشانٔه طبیعی  شود تا پاگیری مجدد و دائمى سرمایه همین سبب می

نیز وجود دارد که  ديدگاهىاهمیت دارد خاطرنشان شود که  .توسعه کاپیتالیستی تصور کند ایستاییِ   بمثابٔه نشانهٔ 

اند؛ که همانا نگرش یک  معرفی شده "تطبیق"که توسط تئوری  بيند مىدقیقا همانطوری را های یادشدٔه فوق  پدیده

این . فهمد میرقابت  او واقعیات اقتصادِی زندگی پیرامونش را صرفا براساس قوانین. است منفردکاپیتالیست 

ا آن عوامل ربعالوه، او . بیند و کامل می مستقلکاپیتالیست منفرد هر جزء ارگانیک از ُکل  اقتصاد را بمثابه یک جزء 

های  به همین خاطر، پدیده. کنند میبیند که آنها روی خود وی، بمثابه یک کاپیتالیست منفرد عمل  آنطور می

کاپیتالیست منفرد، يک نظر از ماین است که واقعیت هم . فهمد می "ابزار تطبیق" یا "اختاللت"اقتصادی را صرفا 

اعتبار، ابزاری  او برای . ستاو احیات ترشدن  خاتمٔه آنها، بمعنی طوالنی ای هستند که بحرانها واقعا اختاللت ساده

او کارتلی که عضوش است، آنارشی در تولید ؛ و برای نیرویهای مولدٔه ناکافِی وی با نیازهای بازار است "تطبیق"برای 

     .دارد را از میان برمی

 درک  برای برداشت  یک کاپیتالیست منفرد،  از  نشتاین چیزی بجز یک تعمیم تئوریکبطور خالصه تئوری تطبیق بر 

د مبتذل بورژوایی  دارد؟ همٔه خطاهای اقتصادی این اقتصا چه تفاوتی بااین نگرش نظر تئوریک،  از نقطه. روابط نیست

 ــاز زاویٔه نگرش یک کاپیتالیست منفرد ـ ـــرا بغلط پدیدٔه رقابت  شود که اين برداشت ناشی مىمکتب فکری، دقیقا از 

بیند،  می "تطبیق"درست همانطوریکه برنشتاین اعتبار را بمثابٔه ابزار . گيرد يکى مىپدیدٔه ُکل  اقتصاد کاپیتالیستی  با

حتی اقتصاد مبتذل . بیند برای نیازهای مبادله میمبتکرانه،  "تطبیق"را بمثابٔه یک وسیلٔه  پولاقتصاد مبتذل نیز 

امکانپذیر برنشتاین به و همانند جستجو کند  را در خود  کاپيتاليسم علیه بیماریهای کاپیتالیسم کوشد تا واکسن می

 تضادهای کاپیتالیستی تخفیف بهـ ــ  مثل تئوری برنشتاین ــسازی اقتصاد کاپیتالیستی باوردارد، نهایتا ـ قانونمند بودن

گیری انقالبی، رویکرد   این نگرش، بجای اتخاذ یک سمتبعبارت دیگر . آورد می روی های کاپیتالیسم ترمیم زخمو 

 .غلطد و نهایتا به اتوپی درمی کند ارتجاعی اتخاذ می
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سوسیالیستی که بر اقتصاد تئورِی درماندگی : توان با مشخصٔه زیر تعریف کرد بنابراین تئوری رویزیونیسم را می

 . است کاپیتالیسم بنا شدهمبتذل  تئورى  واماندٔه 
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 سوسیالیسم و اقتصادی توسعه: ششم فصل

 

جامعٔه  شرایط اقتصادی  از تکامل  مبارزٔه طبقاتی پرولتاریا، کشف این نکته بود که  حاصلبزرگترین دستاورد 

این کشف،  بدنبال. تواند بمثابٔه نقطٔه عزیمتی برای تحقق سوسیالیسم مورد استفاده قرارگیرد کاپیتالیستی می

به یک ضرورت تاریخی بدل  ،بود بخود مشغول کرده هزاران سالبمدت یت را بشر ه ک "آلی ایده"سوسیالیسم از 

 .دگردی

اما . برای تحقق سوسیالیسم وجود دارند ضروری اقتصادی   های شرط پیش در جامعه فعلیکند که  برنشتاین انکار می

سرعت  پروسٔه ، او فقط (Neue Zeit)در عصر نو ابتدا : کند ی را طی میجالبروند مدارکش  شکِل ارائهدر در اين رابطه، 

 ۱۹۸۱و  ۱۹۹۲ هایصنایع آلمان در سال قیاس آماریبه  شود و بعنوان ادله صنعت منکر می را در [ اقتصادی]تراکم 

شود تا آنها را بشکل کامال موجز و مکانیکی  برداری از این ارقام برای مقصودش، او مجبور می بهره بمنظور. پردازد می

های صنعتی متوسط، قادر  شرکت دوام  علیرغم ارجاع به و ، طدر بهترین شرایالبته حتی . استفاده قراردهدمورد 

تر در همینجا نشان  چیزی که پیش ؛ دلیلش هم این است که ای وارد کند خدشههای مارکس  شود به تحلیل نمی

 .دادیم

 سهامیهاى  شرکتآمار  که همانا کند د و مدارک جدیدی ارائه میورانپر    میرا بیشتر   ایدهاین  37در کتابشبرنشتاین 

ند تا اثبات کنند که تعداد سهامداران، دائما در حال افزایش است و نتیجتا شو این آمار به این منظور آورده می. است

آور این است که برنشتاین  تعجب. طبقٔه کاپیتالیست نه در حال کوچک شدن، بلکه برعکس درحال بزرگترشدن است

   .کند خودش استفاده می از آنها به نفِع   ناشیانه چقدر دارد، و اش  آشنایی بسیار اندکی با ماتریال مورد ارائه

صنعتی  توسعهٔ پیرامون علیه تئوری مارکس سندی های سهامی،  شرکت[ آمار]اگر قصد برنشتاین این است تا به کمک 

سهامی در  های شرکتپاگیری یخ هرکسی که با تار. دآم میبمیدان ارقام کامال متفاوتی  ابایست ب ارائه کند، پس می

. یافته است کاهشهایی تقریبا بطور مرتب  چنین شرکتتاسیس برای  داند که میانگین  سرمایٔه پایه یآلمان آشناست م

، و در فاصلٔه  ۹/۱به  ۱۹۸۳، و در  ۱۷/۸ این رقم به ۱۹۸۱میلیون مارک بود، ولی در  ۹/۷۱معادل این رقم ، ۱۹۸۱تا پیش از 

بعد از این تاریخ، همین رقم . رسید ۱۸/۱ به ۱۹۸۲و در   ۱ /۱۱به   ۱۹۸۱به زیر یک میلیون مارک، و در  ۱۹۹۸تا  ۱۹۹۲

 ۷۸/۷ حدود به ۱۹۸۸و در طول شش ماهه اول سال  ۱۹/۷ به ۱۹۸۱نوسان کرده است؛ در سال مارک حول یک میلیون 

    38.رسید 

به کمک آنها یک تئوری ضدمارکسی، راجع به  توانست احتمال می اگر برنشتاین از آنها خبر داشت !چه ارقام عجیبی

اگر : خاطرنشان شودبه او توانست  آنوقت هر کسی می. دنکوچکتر ارائه کواحدهای شرکتهای بزرگ به بازگشت 

 یکبه  که آنهاـ نشان بدهی ــ  آقای برنشتاین ــاول از همه ـباید تصمیم داری چیزی را با توسل به آمار نشان بدهی، 

و نه  ــهای بزرگ قبلی ـ شرکت جایگرینهای کوچک  نشان بدهی که شرکتبعد و صنعتی معین تعلق دارند،   شاخه

دلیلش  ،چیزی که قادر به اثباتش نیستی ؛اند شده ـــ  کارگاههای کوچکو  وری ، و صنایع پیشهمنفردجانشین سرمایه 

تواند با ارجاع به این  عظیم سهامی به شرکتهای متوسط و کوچک فقط می های از شرکتگذار هم این است که 

خود را  در آغازبازار سهام . استبمراتب بیشتر  های شود که بازار سهام، در حال رسوخ به شاخه واقعیت توضيح داده

. سازگار کرده استهای متوسط و کوچک  با شرکتبهتر خود را  اکنوند اما نمو صرفا با شرکتهای بسیار بزرگ سازگار 

یم گسترش اما ببین .(مارک هستیم ۱۱۱۱سرمایه کوچکی مثل های سهامی با  امروزه حتی شاهد تاسیس شرکت)

                                                
 . تر معرفی شد است که پیش... های سوسیالیسم و  شرط منظور همان کتاب پیش  37
 ل.ر Van de Borght: Handwörterbuch der Staatsswissenschaften, 1برگرفته از    38
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 در  شدن  تولید اجتماعیسریع  معنایش گسترش   یی دارد؟اقتصاد ملی، چه معنازاویه از  روزافزون شرکتهای سهامی

این پدیده . گیرد کوچک را نیز دربرمیحتی متوسط و تولید اش است که نه تنها تولید بزرگ بلکه  شکل کاپیتالیستی

    .دکن تایید میترین شکل ممکن  درخشانه بآنرا  جایش، بلکه بنیستتئوری مارکس نافی نه تنها 

باهم ای کوچک ه ثروت ؟ از یک سوواقعا چه چیزهایی هستند سهامی  های شرکتهای اقتصادی   ویژگیحال ببینیم 

 ؛ کهاستجدا سرمایه  دیگر تولید از صاحب  سوی و از  آورند، بوجود میسرمایٔه بزرگ تولیدی یک و شوند  میادغام 

با .است هستی استوار بودکاپیتالی پایهٔ بر اره و مپیروزی  مضاعف برای وجه تولید کاپیتالیستی است که ه آن یک  ٔنتیجه

های  شرکتمالکیت سهامدار در اینکه تعداد زیادی بر مبنی نقل شده توسط برنشتاین  ی آمار  امعن این حساب

 : ، نیستآید بجز آنچه که در زیر می یچیز معنایش چیست؟ شریکند کاپیتالیستی 

به تعداد یک بنگاه اقتصادی بلکه  ،شود تداعی نمی صاحب  سرمایه  یکبا کاپیتالیستی بنگاه  یکدیگر برخالف سابق، 

داللت یک شخص منفرد بر  "کاپیتالیست"اقتصادی مفهوم  دیگر  ؛تعلق داردای از صاحبان سرمایه  فزایندهدائما 

. گیرد ، یک شخصیت حقوقی است که صدها و حتی هزاران نفر را دربرمییکنون کاپیتالیسِت صنعتی، بلکه کند نمی

 اجتماعیمقوله   یا بعبارتی ـ ــبه یک مقولٔه جمعی چوب اقتصاد کاپیتالیستی، ر در چا، "کاپیتالیست"حتی خوِد مقولٔه 

 .شده استبدل  ـــ

؟ چرا آنچه را که فهمد پراکندگی و نه تمرکز سرمایه میرا  پدیدٔه شرکت سهامیبرنشتاین توضیح داد که توان  چطور می

کند؟ در اینجا  یجلوه مکاپیتالیستی شدن  اموال  پخش ،برنشتایندر نگاه  د،بین می "تىکاپیتالیستعلیق اموال "مارکس 

مالکیتی و نه تولیدی یک مقولٔه را بمثابه  "کاپیتالیست"او : است برنشتاین مرتکب یک خطای اقتصادی مبتذل شده

بمعنی  "سرمایه"برای او نه يک واحد اقتصادى؛  واتی است یواحدی از سیاست مال برای او، کاپيتاليست،. فهمد می

فرد  ۱۱۱/۷۸ تمرکز نه بمثابهٔ  را   نساجى انگليسى ست که او تراسِت روهمین از . استئی از تولید جز و نه ثروِت پولی 

به همین دلیل است که باز  .بیند می [منفرد]کاپیتالیست  ۱۱۱/۷۸پولدار در یک واحد کاپیتالیستی واحد، بلکه بمثابٔه 

از شرکت سهامی مولر  39"تعداد بسیار زیادی سهام"جهیزیٔه همسرش صاحب  که به لطف  ( Schulze)مهندس شولز 

(Mueller )ین مملو از از همین روست که جهاِن برنشتاباز . شود از نظر برنشتاین کاپیتالیست محسوب می ،شد

  40.است  "ها  کاپیتالیست"

سوسیالیسم را شود تا  همانند سایر موارد، خطای اقتصادی مبتذل  برنشتاین صرفا آن مبنای تئوریکی می در اینجا نیز 

با سخن گفتن از افراد "مفهوم کاپیتالیست از روابط تولیدی به روابط مالکیتی، و  با انتقالِ برنشتاین  .به ابتذال بکشاند

کند؛ یا بعبارتی از رابطه  روابط  مالکیتی منتقل میکاپیتالیسم را از حوزٔه تولید به  عمال مسئله "منفرد بجای شرکتها

      . دهد فقیر تغییر میغنی ـــ به رابطه  ،کار ـــ ایهسرم

  41«ای بیچارهفقر بشارت به »نویسندٔه کتاب عقب، به کنان از مارکس و انگلس، به   به این ترتیب قرار است که ما ذوق

و   غنیطبقاتی را در تقابل میان تضاد  اش، یتلینگ به حسب غریزٔه واقعا پرولتریو هاین تفاوت ک؛ با شویم گردانده از ب

                                                
39  Eduard Bernstein: Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart 1899, S. 54 ر .
 ( در ادامٔه این فصل، سایر نقل قولهای برنشتاین از همین اثر هستند. )ل

بیند دال بر اینکه جامعٔه ثروتمند مشغول توزیع سهام میان اشخاص معمولی  های کوچک را آشکارا سندی می شدن وسیِع سهام این، پخشبرنشت! دقت کنید  40
ن فرض از متاسفانه ای! خرید؟ مارک است، می ۲۲شان ناچیز و حدود یک پوند یا  ها را که قیمت بورژواها و یا کارگران این سهام وگرنه چه کسی غیر از خرده. است

برای مثال، در . در اینجا ارزش اسمی سهام مورد توجه قرارگرفته و نه ارش بازاری آن؛ این دو کامال ازهم متفاوتند: شود یک خطای محاسباتی ساده ناشی می
مارک هستند اما در سال  ۲۲ک پوند یا معادل ی[ اوراق بهادار]های معادن دارای یک ارزش اسمی  بازار، سهام معادن رانِد آفریقای جنوبی همانند سایر سهام

بها  و کم« کوچک»های  به این معنی آن سهام( به گزارش بازار بورس در آخر ماه مارس مراجعه کنید. )مارک فروخته شدند ۱۱۲پوند یعنی  ۱۵به قیمت  ۱۱۰۰
بورژوازی یا پرولتاریا  بنفع خرده« ی از ثروت های اجتماعی جامعهسهم»وجه  شوند، در عمل عمدتا بورژوایی هستند و به هیچ که ظاهرا بطور دموکراتیک عرضه می

 .       ل. ر. نیستند؛ دلیلش هم این است که عدٔه بسیار کمی قادرند تا آنرا به قیمت اسمی آش بخرند
41  "De fattiga stackarnas evangelium " که به انگلیسیthe Evangel of the Poor Fisherman  گ ترجمه شده، نوشته ویلهم ویتلین

Weitling, Wilhelm (1808-71 های اتوپیست و از نخستین نویسندگان پرولتری آلمان است از سوسیالیست. 
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بسوی  جنبش دادن   اهرمی برای ُهلبمثابٔه  تضادهاخواست تا از این  و  دریافت  ـــ  اش هرچند در شکل  ابتدايىــ ـ فقیر 

طریق از و به این ساختِن فقرا  سوسیالیسم را در غنی یندهٔ انداز آ برنشتاین چشمدرعوض . سوسیالیسم استفاده کند

 . بورژوایی است خرده برداشت  نوع یک ، که این بیند میطبقاتی تضادهای میان برداشتن 

نسه، کشورهای آلمان، فراازجمله  ــهای اقتصادی ـ و آمار بنگاهکند  برنشتاین خود را به آمار  درآمدها محدود نمی

حال باید دید اینها چه نوع آماری هستند؟ . گذارد دراختیارمان می را نیز ــانگلستان، سوئیس، اتریش و ایالت متحده ـ

از مقاطع زمانی مختلف در یک کشور معین، بلکه ارقام مربوط به یک نقطٔه زمانی واحد در  ارقام قابل مقایسهاینها نه 

را مجددا  ۱۹۸۲ و ۱۹۸۱قدیمی میان تفاوت به استثنای آلمان که برنشتاین همان البته  کشورهای مختلف هستند؛

ه مقایس در مقاطع زمانی مختلفیک کشور را  بنگاههای اقتصادیبه این معنی او شرایط توسعٔه . کند تکرار می

: کند در کشوهای مختلف اکتفا می ی اقتصادیاز وضعیت بنگاهها مطلقارقامِ  کند، بلکه صرفا به  ارائه نمی

در حال حاضر ": رسد به استنتاج زیر می و از اینها .و غیره ۱۹۸۱، ایالت متحده ۱۹۸۱، فرانسه در ۱۹۸۱انگلستان در 

های بزرگ  آن شرکتهای دیگری را که به این شرکت همهٔ اگرچه صنایع عظیم در واقعیت دست بال را دارند، اما اگر 

 نیمی از جمعیتتقریبا ای مثل پروس،  وابسته هستند نیز درنظربگیرید، خواهید دید که حتی در کشور توسعه یافته

را در رابطه با آلمان، انگلستان، بلژیک و غیره تکرار گیری  نتیجه همیناو  ."در تولید اشتغال دارندمشغول به کار 

 42.کند می

 توسعهٔ  [پروسهٔ ]خاص در گرایش یک   درصدد است تا نشان دهد، [با اتکا به این آمار و ارقام]برنشتاین آنچه که 

اگر قرار است که . مربوطه است ی  شغلهای  و شاخه شرکتها در اشکال متنوع   مطلقتوازن قوای  اقتصادی نیست بلکه 

 توازناستوار باشند که   رسانند، منطقا باید بر این تئوریبه اثبات ب سوسیالیسم راانداز  فقدان چشمها،  این داده

بازی مطالبٔه اجتماعی نتیجٔه هر در  ای کننده نقش تعیین بر سر  قدرت ـــ[ کارزار]زمان یا بعبارتی ـــ  عددىفیزیکی و 

مرتکب بدترین خطای بالنکیستی در همینجا است، خودش ظنون م 43بالنکیسم بههمه جا در برنشتاین که  .کند می

 ریِ امکانپذبسوسیالیستی و انقالبی، گیری حزبِی  سمتبا این تفاوت که بالنکیسم، بمثابه یک اما مجددا شود؛  می

 ،یک اقلیت کوچکبا که  رسد ، و بر مبنای همین تئوری به این ایده میگیرد فرض می پیشاقتصاد سوسیالیستی را 

 ر مردمهای کثی از ناکافی بودن عددی توده برنشتاین برعکس. وجود دارد[ آمیز قهر ]خونین یک انقالب امکان  اجرای 

اش را  دموکراسی نیل به هدف نهایی   سوسیالالبته . فاقِد آینده استاقتصادی سوسیالیسم شیؤه  گیرد که نتیجه می

تفوق  یک اقلیت و یا  مندانهٔ ظفراز طریق عملیات قهرآمیز و ـــ و نه ضرورت اقتصادی و درِک این ضرورت  اساسبر 

 کند کاپیتالیسم رهنمون می امحاىرا بسوی  تودٔه مردمهست که  همهمین ضرورت . کند دنبال می ـــ عددی اکثریت

        . شود میظاهر  تیآنارشی کاپیتالیس  و در قالب  

گردد، برنشتاین صرفا بحرانهای عمومی و بزرگ  آنارشی در اقتصاد کاپیتالیستی برمی کنندۀ تعيينتا آنجا که به مسئلٔه 

او فقط از دیدن بخش بزرگی از آنارشِی  بعبارت دیگر . کند شود، ولی بحرانهای جزئی و ملی را انکار نمی را منکر می

همان باکرٔه  شبیهکاپیتالیسم  برنشتاینبرای . نماید کند و به دیدن بخش کوچکی اکتفا می کاپیتالیسم اجتناب می

 در مسایلی مثل آنارشی اقتصادی، کم یا زیاد ."فقط خیلی کوچلو بود" بقول مارکس، اما داشت،  احمقی است که بچه

د بازار، د، مکانیسِم اقتصادان میمجاز اگر برنشتاین وجود مقدار کوچکی از این آنارشی را . به یک اندازه بد هستند آن

اما اگر . خواهد شد [کاپیتالیسم] آنارشی را در چنان ابعاد بزرگی گسترش خواهد داد که موجب فروپاشی ُخردههمین 

درآورد،   آنارشی را بطور تدریجی به نظم و هماهنگی برنشتاین امید دارد تا ضمن حفظ سیستم تولید کاالیی، آن خرده

شود که همانا مستقل دیدن  وجه مبادله از  بورژوایی مبتذل میرای بار دیگر مرتکب یکی از بزرگترین خطاهای اقتصاد ب

 .  وجه تولیدی است

                                                
 Page 84،  ۱۱رفرنس شماره   42

 43 1882)-Blanc, Louis (1811 سیاستمدار، تاریخدان و سوسیالیست فرانسوی بود.  
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مان پاسخ   به بعضی از نکات مندرج در سری اول مقالت "Leipziger Volkszeitung"برنشتاین اگرچه در نشریه }

 مثال در یک پاسخ  . سازد که صرفا آشفتگی او را نمایان میدهد  ای انجام می دهد، ولی این کار را به شیوه می

کند بگوید که ما کلیت تئوری بحران مارکس را  انگارانه به نقد ما راجع به تردیدهای وی پیرامون بحران، تالش می ساده

البته این تفسیری آزاد از حرفهای ماست؛ چونکه ما فقط تناوب منظم و مکانیکی . ایم به موسیقی  آینده بدل کرده

 ؛یافته است کامال توسعه م؛ یعنی همان چرخٔه تناوبی ده ساله را که مربوط به یک بازار جهانی  بحرانها را توضیح دادی

های پیشین و علل اقتصادی  اما محتوای نظریه بحران مارکس را بمثابه تنها فرمول علمی برای توضیح مکانیسم بحران

 {.درونی معرفی کردیم

توانند به  ها هرگز نمی ما اشاره کرده بودیم که کارتل. انگیزتر است نقد ما از این هم حیرت دیگر  پاسخ برنشتاین به نکتهٔ 

رقابت در بازار جهانی را تشدید  ها د، دلیلش هم این است که کارتلابزار موئری علیه آنارشی کاپیتالیستی بدل شون

ن استدلل درست است اما همین رقابت گوید که ای برنشتاین در پاسخ می. اش صنعت شکر است کنند که نمونه می

  !شدید در بازار شکر  انگلیس، منجر به پیدایش وسیع صنایع تولید مربا و کنسرو شد

پدر . آستین کوتاه است اما کفش تنگ است": زبان با خودآموز اولندورف است تمرین مکالمهٔ  یادآور   این استدلل}

ما را که سیستم اعتباری نیز  استدللاین  با منطق مشابهی برنشتاین ".ُگنده است اما مادر خواب رفته است

اینگونه پاسخ را  انجامد که به تشدید آنارشی میونکاپیتالیستی باشد چ علیه آنارشی  " وسیلٔه تطبیق" تواند یک  نمی

نیز دارد که مارکس هم به آن اعتراف  " خصلت سازنده و آفریننده"اعتبار عالوه بر خصوصیت مخربش »: دهد می

برای ایجاد را در اقتصاد کاپیتالیستی البته برای کسی که در تطابق با تئوری مارکس، همٔه رویکردهای مثبت . کند می

  «.یابد، این اظهارنظر پیرامون سیستم اعتباری چندان جدید نیست تحول سوسیالیستی می

سیستم اعتبار چگونه در اقتصاد کاپیتالیستی  خصوصیات مثبت و فراکاپیتالیستی  بحث بر سر این بود که این اما 

چطور یا برعکس، ( کند آنطور که برنشتاین ادعا می)شوند  میکنند؟ چطور بر آنارشی کاپیتالیستی چیره  بروز می

قابلیت سازنده و آفریننده "ارجاع  برنشتاین به  ؟ از این نظر (ر که ما نشان دادیمآنطو)گردد  میموجب تشدید آنارشی 

میدان مجادله  "تئوریک به آنسویفرار  " صرفا یک  ـــ دهد که زمینٔه اصلی ُکل بحث او را تشکیل می ـــ "سیستم اعتباری

          {           .است

پیرامون  برانگیزی که برنشتاین در کتابش  فکری اعجاب اغتشاشاتبطور مفصل به  تانیست کافی در اینجا فرصت 

 شود چونکه به مسئله روشن خالصهبطور اما یک نکته همینجا باید . بپردازیم نوشتهاصول ابتدایی اقتصاد سیاسی 

 .کند آنارشی کاپیتالیستی ربط پیدا می ای   پایه

[ قانون]این  نظر برنشتاین،بظاهرا و ؛ ساده استمارکس فقط یک انتزاع  کار  دهد که قانون ارزش   برنشتاین توضیح می

است،  44"یک تصویر ذهنی"اما اگر ارزِش کار صرفا یک انتزاع ساده و . دشو  ب میوحسمدر اقتصاد سیاسی یک توهین 

هرگونه پس هر شهروند  مسئولی که وظیفٔه سربازی را انجام داده و مالیات خود را بموقع پرداخت نموده، حق دارد 

 :یعنی قانون ارزش نسبت بدهد "تصویر ذهنی"چرندیات را به چنین 

تجسم به  کال، صرفا نهایتدر پوشی کند که  مارکس حق دارد که از خصوصیات کالها تا آنجا چشمطبیعتا "

  سودمندیحق دارند که به استثنای نیز همانقدر  45ونزجو-اقتصاددانان مکتب بوم .دو شبدل انسانی  کار  

       46".ندکناز آنها منتزع ، سایر خصوصیات کالها را کالها

انتزاع کامال و عینا  ،47رگتئوری ارزش کار اجتماعی  مدنظر مارکس و ایدٔه سودمندی انتزاعی  من نی در نظر برنشتاینیع

انتزاع مارکس ابدا یک ابداع نیست، بلکه یک کشف است؛ در کند که  برنشتاین کامال فراموش می. محض هستند

                                                
 .ل .ر  Page 44،۱۱۲رفرنس شماره  44
45  Böhm-Jevons school  واضع ایدهٴ سودمندی انتزاعی(abstract utility )که مطلوبیت نهایی هم ترجمه شده است. 
 .ل.ر Page 42، ۱۱رفرنس شماره   46
47   Carl Menger (0481- 0290) اقتصاددان اتریشی و از پیشگامان اقتصاِد مارژینالیستی . 
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وجودیت اجتماعِی واقعی است؛ یک م یک تخیل نیست بلکه. بلکه در اقتصاد بازار هستذهن مارکس وجود ندارد 

همین کار انسانِی . گیری و حکاکی شود تواند بریده شود، چکش بخورد، وزن گردد و قالب واقعی که می ر آنقد

 . نیست پولچیزی غیر از  ـــ که کشف مارکس است ـــ اش یافته اعی، در شکل تکاملانتز

آمیزترین اکتشافات مارکس است؛ چیزی که برای همه اقتصادانان  دقیقا یکی از نبوغ "پول"کشف جوهر اسرارآمیز 

     .بود [معمای رازآلود]بار مهروموم شده  کتاب هفت، یک  تا آخرین کالسیست  بورژوایی، از اولین مرکانتالیست

یا به بیان . یک تصویر ذهنی محض است بطور واقعی ونز،جو-این در حالی است که ایدٔه سودمندی  انتزاعی بوم

تر، یک تصویر از ُکندذهنی و بالهت فردی است که مسئولیتش فقط و فقط متوجٔه نمایندگان اقتصاد بورژوایی  دقیق

وونز و همه طرفداران جبرنشتاین، بوم و  .ـ استــ  دیگر بشری  نه جامعه کاپیتالیستی و نه هیچ جامعه ـ ـمبتذل ـ

بیست سال دیگر در بارٔه معمای رازآلوِد پول تامل کنند این تصویر ذهنی، توانند با درسرداشتن  شان، می گرای ذهن

پول چیز : رسید، برسند ـ به آن ــ تصویر ذهنی بدون داشتن  ـــدوز معروف  تر از آنچه پینه متفاوتحلی  آنکه به راه بی

       .است "یسودمند "

سیستم با که هر کس . قانون ارزش مارکس کامال از دست داده است درک  عقلش را برای  برنشتاین به این ترتیب

 ؛قابل فهم نیستُکل این سیستم که بدوِن قانون ارزش،  داند یمشک  بیدارد مختصری آشنایی مارکس  یاقتصاد 

غیرقابل فهم خواهد  بدون فهمِ ماهیت کاال و مبادله ضمائمش، کلیت  اقتصاد کاپیتالیستی، با همهتر،  بعبارت دقیق

  .بود

کاپیتالیستی را بگشاید؟ این  یها پدیدههمٔه درونی  مارکس را قادر کرد تا راز  اسرارآمیزی  کلید دقیقا چهحال ببینیم 

اقتصاد  بزرگ  مسایلی بپردازد که حتی به مغز  متفکران تا بسهولت به حل  ادد به مارکس این توانایی را چیست که 

این کلید همان متد مارکس در درک اقتصاد  ؟ـ خطور  نکرد ــ از جمله اسمیت و ریکاردو  ــکالسیک بورژوایی  ـ

بهترین اقتصاددانان کالسیک ـــ کاری که  گذشته هب یبا رویکرد نه ولی کاپیتالیستی بمثابه یک پدیدٔه تاریخی بود، 

اش  آموزهو و نیز تحلیل او از عملکرد پول،  راز  تئوری ارزش مارکس .سوسیالیستی آیندهٔ به  انداز چشمبا بلکه کردند ـــ 

یا بعبارتی  ،اقتصاد کاپیتالیستینابودی تئوری اقتصادی  او، در  نهفته در کلیت   خالصه راز  ، و  سود به نرخ  راجع 

فقط به این دلیل که مارکس سوسیالیست تنها و  .باشد آن میپیامد بمثابٔه فروپاشی آن، و نیل به هدف سوسیالیستی 

اقتصاد  48قادر ساخت تا از رموز هیروگلیفیِ او را  از زاویه تاریخی نگریست تیکاپیتالیساقتصاد بود و از همان آغاز به 

سوسیالیستی را نقطٔه عزیمت  تحلیل توانست موضع  [مارکس]و باز دقیقا به این خاطر که  دی کنگشایراز کاپيتاليستى 

با این پیشینه  .را به ما منتقل کند علمیوسياليسم تا مبانی س ساخت قادراو را علمی  جامعٔه بورژوایی قرار دهد، 

یا  49[دوآلیسم]او از است که باید ایرادات و نظرات برنشتاین را در بخش پایانی کتابش مورد ارزیابی قرار داد؛ در آنجا 

ای که از یک سو با   دوگانگی" ؛کند گله می "اند سراسر اثر ارزشمند مارکس نفوذ کرده بهگویا "که  هايى "دوگانگی"

تر از ریختن  خواهد تزی را اثبات کند که بسیار پیش تحقیق علمی همراه است و از سوی دیگر می یکخواست انجام 

 هابدانست بای کار میکه روند تکاملی  عمومی کار و نتایجیشمای یعنی آماده شده بود؛ کامال طرح  نگارش کتاب 

نهایی که همان هدف ) به مانیفست کمونیستارجاع مارکس . پیشاپیش و از ابتدا تعیین شده بودشد،  میختم 

 50".گذارد سیستم او بنمایش میدر را اتوپیسم بقایای  بطور واقعی وجود  ( .ل. ـ ر !است سوسیالیستی

 و کار، میان   سرمایه میان   میان آیندٔه سوسیالیستی و حاِل کاپیتالیستی، "نگیدوگا"مارکس چیزی بجز  دوآلیسم اما

عظیمی است که در جامعٔه بورژوایی و در تضادهای  دوگانگىعلمی  بازتاب  دوآلیسماین  بورژوازی و پرولتاریا نیست؛

 .طبقاتی آن وجود دارند

                                                
 48 Hieroglyphs النهرین رایج بود های اولیٔه بین حروف تصویری که در تمدن. 

49  Dualism  دوگانگی وmonism یگانگی . 
 ل. ر Page 177، ۱۱رفرنس شماره   50
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کند  لوحانه اعتراف می در واقع سادهدهد،  می تشخيصتئوریک  "دوآلیسم  "این را در  "بقایای  اتوپیسم"اگر برنشتاین 

کلیت  شنظر بکند و  تضاِد طبقاتِی کاپیتالیستی را انکار میدر که او وجود دوآلیسم تاریخی در جامعه بورژوایی، و 

برنشتاین چیزی بجز یگانگی جاودانٔه مدنظِر  "یگانگی"یا  "یسمنمو ". نیست "بقایای اتوپیسم"سوسیالیسم چیزی بجز 

کرده تا در یک جامعٔه  هاش را را نهایی یک سوسیالیست سابق نیست که هدف نزد ام کاپیتالیستی، و غیر از یگانگینظ

       .را شاهد باشدتکامل انسانی هدف نهایی برای  ،بورژوایی  بالتغییر

بیند ولی تکامل ضروری آن به سوسیالیسم را  دوآلیسم را می ،اما اگر برنشتاین در ساختار اقتصادی کاپیتالیسم

آلیستی پناه  ، به یک ساختار ایدهسوسياليستىبرنامه نجات بمنظور  هم که شده باید لاقل در ظاهر پس  د،ابی نمیدر 

 معين  ک مرحلٔه سوسیالیسم را از ی کلیت   وسیلهاین ، تا به تکامل اقتصادی قرار داشته باشد کلیت  خارج از کال ببرد که 

 .کند انتزاعی محض بدل  "اصل"یک تاریخی در تکامل اجتماعی، به 

 "غشای" یعنی همان ـــ اقتصاد کاپیتالیستی را بزک کندصدد است تا در برنشتاین که با آن  "اصل تعاونی"به این ترتیب 

و قرار است به کمک آن تئوری بورژوایی برنشتاین،  ،51که از آن هدف نهایی سوسیالیسم بجامانده یالعاده نازک فوق

تهیه مرحمی است که برنشتاین نیست؛ بلکه  [اقتصاد کاپیتالیستی ایبر ] حلی راهآیندٔه سوسیالیستی جامعه را بسازد، 

 .گذاردباش  گذشتٔه سوسیالیستی بر ه تا دید

  

                                                
 . شود منظور غشای روغنی نازکی است که پس از جوشاندن مواد گوشتی بر سطح مایع ظاهر می  51
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 سیاسی دموکراسی و ها تعاونیها،  اتحادیه :هفتم فصل

 

 .ندگرد غنی فقرا،و   شوند سهیم اجتماعی ثروت در کارگراناست که  به این معنی برنشتاین سوسیالیسم  دیدیم که 

« نو عصر» در «سوسیالیسم مسایل» نام با برنشتاینکه  یتمقال در ؟شد خواهدبرپا  چطور  سوسیالیسم این خب

 قراراو  سوسیالیسم ؛بودپاسخ روشن کتابش،  در عوض در د؛وضوع نمو م این به مبهمی اشارات صرفا ،منتشر کرد

 دموکراسی کرده، شان توصیف خودش برنشتاین که آنطور یا ـــ صنفی های اتحادیه: شود متحقق دو طریق از  است

 52.بگیرد را تجاری سود   جلوی دومی، و دهد خاتمه صنعتی سود  قرار است به  اولی. ها تعاونی و ـــ اقتصادی

یک : هستند تیکاپیتالیساقتصاد  ل  در د  واسطه اشکال ولیدی،ت های تعاونی بویژه، ها تعاونینظر برنشتاین  از نقطه

جا دارد خاطرنشان شود ]اما  .اند از قبل حفظ شدهکه  کاپیتالیستی مبادلهٔ  سیستمتوام با  شدهی تولید اجتماع نوع از

سبب  میان شرکتهاموجود  رقابت  ا بدر همراهی و این دارد،  سلطه تولیدمبادله بر  کاپیتالیستی، اقتصاد رد[ که

به یک شرط حیاتی ـــ  منافع سرمایه[ تامین]از طریق  تولید سلطٔه کامل  بر فرآیندـــ یعنی  بیرحمانه استثمار شود تا می

شرایط  تغییر و ،ت  کارشدالمکان   افزایش  حتی شکل به را خوددر عمل، [ این مسئله]. دگرد بدل  ی منفردبرای شرکتها

خالصه  و  بازار، راساس نیازهایب انگر کاراخراج  ، یا بعبارتیکار نیرویجذب یا دفع  بازار، موقعیت به اتوجهب کار

این  .دهد نشان می اقتصادی رقابت کاپیتالیستی در بازار   بنگاه یک برای ابقای ی شناخته شدهمتدها همهبکارگیری 

 نقشدر ، تحکم لزم باباید  آنها. دکن میمواجه  یتناقضبمراتب م ضرورت  ا ب را تولیدی یتعاون کارگرانِ مسئله، 

الشعاع همین تناقضات  پروسٔه تولید  تعاونی نیز تحتضمنا  ؛ندعلیه خود ظاهر شو  ،کاپیتالیست کارفرمای

آنکه  یا ورود  پیش می کاپیتالیستی کامال اقتصادی یک بنگاهیعنی یا روند اوضاع به عقب و به سمت  : گیرد قرارمی

اینها حقایقی هستند که حتی . دانجامیخواهد  ل تعاونیالنحبه اه درآنصورت د کیچربخواهد  کارگران منافع از دفاع

 تولیدی های تعاونی شکست ،53وب-تراپ خانم انندهمچون  نفهمیده؛بدرستی  اما ، کرده نیز اظهارشان برنشتاینخود  

 چیزی شود می خوانده "دیسیپلین" اینجا درکه  آنچه البته. است هادد  توضیح "دیسیپلین" قدانبا ف را انگلستان در

  54.ندبندببکار  شانخود علیهآنرا کارگران غیرممکن است که مسلما  که نیست سرمایه گرای مطلق ماهیتا رژیم بجز

 از برخی بکمک که بیاورند دوام کاپیتالیستی اقتصاد درون توانند می بشرطی تنها تولیدکنندگان های عاونیت نتیجتا  

 ازساختگی وی  ر  طفره طریق از؛ آنهم بردارند راه سر از را مبادله وجه و تولید وجه میان تضادهای ُبر، میان مسیرهای

 کنندگان مصرف از یثابت حلقهٔ  پیشاپیش که یافت خواهند توفیق زمانی صرفا اینکار در و. آزاد رقابت   قوانین قید  

بزار کمکی مفیدی ا تواند می کنندگان مصرف تعاونی .ى تدارک دیده باشندثابتفروش  بازار  باشند، يعنى  فراهم کرده

نه در تمایزگذاری میان  ،(reiiOhnOppO) اپنهایمرتئوری برنشتاین، برخالف نظر  گ ره. برای این منظور باشد

انحالل  ای جز  چاره ،مستقلی  تولید  های تعاونیکه  ستان ایبلکه دقیقا در  ،فروش  های تعاونی و یتولید  های تعاونی

 .قرارنگیرند کنندگان مصرف های تعاونیاگر که مورد حمایت ندارند 

                                                
52  E. Bernstein: Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart 1899, P 118 ل. ر 
 از. دادند انتشار انگلیس کارگری جنبش تاریخ و تئوری به راجع ای مجموعه سیدنی شوهرش همراه به Beatrice Potter-Webb (1858–1943) خانم 53

-سوسیال مواضع اول، جهانی جنگ جریان در هستند؛« تدریجی رفرم»  نام صاحب های تئوریسین جزو بودند؛( Fabier Society) فابیر انجمن بانیان
 .  شدند استالین پروپاقرص هواداران از ۰۳۹۱ دهه در و کردند می نمایندگی را شووینیستی

 :است داده ارجاع مارکس از قول زیر نقل به پاراگراف این توضیح در لوکزامبورگ رزا 54
 بازتولید هم باید و شوند، می بازتولید طبیعی بطور اگرچه آنها هستند، نورسیده های جوانه اولین نماینده قدیمی، قالب درون در کارگران  تعاونی های کارخانه خود» 

 ص ،۷۲ فصل سوم جلد کاپیتال، از نقل به« .کنند می خودحمل با را جاری سیستم های کاستی همه شان، واقعی سازمان در جا، همه در همه، این با شوند،
         دسترسی لینک  317

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-III.pdf
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 های تعاونیحضور  به یتولید  های تعاونیبقای  امکان ،تیکاپیتالیساقتصاد  درون در که دارد صحت این اگر

 و محلی کوچک بازارهای به حالت بهترین در ی،تولید  های تعاونی عمل دامنهٔ  بنابراین است، وابسته کنندگان مصرف

[ به این معنی]. هستند غذایی تولیدات بویژه فوری، نیازهای برآوردن   خدمت   در که دو ش می محدود کالهایی ساخت  

 مثل ـــ کاپیتالیستی تولید   مهم های شاخه اکثر در یتولید  های تعاونی نتیجتا و کنندگان مصرف های تعاونیفعالیت  

خصلت از اگر تازه  .پیشاپیش منتفی است ــ ـ سازی کشتی و لوکوموتیو ، ماشین نفت، و فلز صنایع معدن، نساجی،

 رفرمبرای  ینایبمتوانند  های تولیدی نمی تعاونیباز کنیم، پوشی  شمچ تعاونی تولیدی موقتا   [دوگانه]واسطه 

های  اقتصاد جهانی حاضر به حوزه ازار جهانی، تجزیهٔ نابودی ب ؛ چونکه چنین کاری مستلزمشند بااجتماعی عمومی 

یافته به اقتصاد بازرگانی قرون وسطی  بازگشت کاپیتالیسم توسعه[ که معنایش]تولید و مبادلٔه محلی و کوچک است؛ 

 . است

های تولیدی لزوما تا حد    کند، نقش تعاونی ایجاب میهای تولیدی  درون همان چارچوبی که بقای تعاونیر اما حتی د

کنندگان به عامل اصلی در رفرم  تعاونی مصرف و به این ترتیبکند،  تقلیل پیدامیکنندگان  های مصرف تعاونی ضمایم  

ستی، گرایی سوسیالیستی، از مبارزه علیه تولید کاپیتالی تعاونی رفرم  رسد که  نظر میبیعنی  55.دشو  اجتماعی بدل می

 بهحمله یعنی ـــ ، تنزل پیدا کرده و به مبارزه علیه سرمایٔه تجاری اقتصاد کاپیتالیستی اصلى پایهٔ یا بعبارتی از یورش به 

  .فته استتقلیل یاـــ [ درخت نه خود  و ]درخت کاپیتالیستی  ريز  های  شاخه

نشان دادیم همانطوریکه ما ا. هستنداستثمار  سرمایٔه تولیدی های صنفی ابزار یورش به   بنظر برنشتاین اتحادیه

 چه در رابطه باتولید و  حجمچه در رابطه با ــ را ـبر تولید  کارگران  ٔکننده نفوذ تعیینتوانند  های صنفی نمی اتحادیه

 . ندماینتضمین  ــآن ـ تکنیکی وندر 

گردد،  برمی " مبارزه برای افزایش مزد به تناسب نرخ  سود"شعار یا بقول برنشاین  اقتصادی محض به جنبهٔ تا آنجا که 

و . دهد مزدها رخ می بخوبی تعریف شدٔه قانون   پذیرد بلکه در درون چارچوب   در آسمان آبی صورت نمیاین مبارزه 

زمانی این مسئله  .دنشو  میمتحقق صرفا توانند  مید بلکه نشو  برچیده توانند  نمی هایی فعالیتبا چنین ن یانو قاین 

زیر سئوال به ها  تر خواهد شد که به موضوع از زاویه دیگری نگریسته شود و عملکردهای واقعی اتحادیه روشن

     . ندشو  برده

سود صنعتی را  واقعی علیه نرخ   حملهٔ باید که  ها اتحادیه ،برای رهایی طبقه کارگرطی مبارزه طبقاتی  بنظر برنشتاین

توانند  نمیهای صنفی  واقعیت این است که اتحادیهاما . دسوق دهنمزد  رفته آنرا به سمت نرخ   و رفته کنند رهبری 

سود  تعرضاتعلیه  ،نیروی کار ی  فعتداسازمانیافتٔه تشکل چیزی بجز ند؛ زیرا آنها انجام دهعلیه سود  یکمترین یورش

       :آنهم به دو دلیل. اقتصاد کاپیتالیستیگرایش در حال نزول  طبقه کارگر علیه نیستند؛ تشکل تدافعی 

اما  این . دتاثیر بگذارننیروی کار  بر شرایط بازار  این وظیفه را دارند تا از طریق سازمان خود، های صنفی  اتحادیه ولا

عرضه به بازار را جدید [ نیروی کار]روندی که بطور پیوسته کالی  ـــ طبقٔه متوسطپرولتریزه شدن درنتیجٔه نقش، دائما 

بر و افزودن بهبود بخشیدن به وضعیت کارگران  ،های صنفی اتحادیه دیگر ثانیا وظیفه . شود تضعیف می ـــ کند می

، درست مثل يک روند اجتناب ناپذير با رشد بارآوری کارنیز ؛ این سهم استسهم طبقه کارگر از ثروت اجتماعی 

نگاهی کافیست تا بلکه  کندرا تایید ، لزومی ندارد که فرد مارکسیست باشد تا این نکته طبيعى در حال کاهش است

 . نظری بیندازد "اجتماعی هلئمس در توضیح  "تحت عنوان   56کتاب رودبرتوسبه 

                                                
 ! لیدی نقش اصلی را ایفا کنندهای تو  آنکه قرار بود که تعاونی حال  55
56 Johann Carl Rodbertus-Jagetzow (1805–1875)از مخالفین سرسخت مارکسیسم . ، اقتصاددان، سیاستمدار و ایدئولوگ بورژوازی پروس

 .انقالبی که نظراتش در سوسیال دموکراسی آلمان ُپرتاثیر بود
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جامعه  شان، به تبعیت از پروسٔه عينى اصلی اقتصادی  در رابطه با هر دو وظیفهٔ های صنفی  اتحادیهکارکرد  

ی ا فعالیت اتحادیهچون با همین . استحال ضروری  درعیند که شو  میبدل  57کار سیسیفوسی ینوعبه کاپیتالیستی، 

در باز . ندبدست یا ندهست اش مستحقکار  شرایط بازار   که مطابق مزد نرخ  به یک تا  شوند مىکارگران موفق است که 

 توسعه نزولى گرایش اتو تاثیر تواند متحقق شود  میقانون کاپیتالیستی مزد است که  ای فعالیت اتحادیههمین نتیجٔه 

به ابزاری را صنفی  های اتحادیهاگر کسی قصد داشته باشد تا اما  .گردد تر تضعیف  یا به بیان دقیقو اقتصادی فلج 

از  اجتماعین کار بلحاظ شرط ای که پیش دتغییر دهد، باید توجه داشته باش بنفع مزدآنهم  ،سودتدریجی برای کاهش 

 بارآوریرشد  ؛ ثانیاافزایش عددی طبقٔه کارگر متوقف شود[ روند  ]طبقه متوسط و اوال پرولتریزه شدن : استاینقرار 

دقیقا مشابه آنچه در رابطه با  ،بازگشت به شرایط پیشاکاپیتالیستینوعى متوقف گردد؛ بعبارت دیگر،  کار  نیروی

 .تعاونی مصرفی دیديمتحقق اقتصاد مبتنی بر 

وجه متحول کردن  بالکل از  ،های صنفی ا و اتحادیهه تعاونیهر دو ابزار برنشتاین برای انجام رفرم سوسیالیستی، یعنی 

بمثابه صرفا را  و اینها دارد یآگاهموضوع این بهمی از نیز بطور کامال مبرنشتاین خود . عاجزند تولیدی کاپیتالیستی

همزمان از  اما .کند روست که کارگران را به آنسو هدایت میین همز او فهمد  می یکاپیتالیست سودوسیلٔه کسب  

توزیع مبارزه علیه بر د تا جنبش کارگری را وشک کند و می میحذر  وجه تولیدی کاپیتالیستیمبارزه علیه 

توزیع  رای نیل بهبمثابه تالش بمدنظرش را  سوسیالیسم   مکررابرنشتاین بعالوه، . دماینمتمرکز  کایپتالیستی

   58.دکن میفرموله  "تر عادلنهبازهم "و  "تر نهلد ا ع"، "عادلنه"

در نظم اجتماعی  "نهلد عا نا"توزیع  سوسیالیستی، جنبش به رویکردی وسیع مردم، دلیل  ها تودهلاقل در نزد 

 توزیع کند، می مبارزه اقتصاد کلیت کردن اجتماعی برای دموکراسی سوسیالو زمانی که . است تیکاپیتالیس

 معین،در هر دورٔه  توزیع وجهمبنی بر اینکه  مارکسبه لطف درک  اما. شود شامل آن می نیز همعاج ثروت "عادلنه"

 تولید چارچوب درآنهم  توزیعروی  دموکراسی سوسیالبنابراین  است، دوره همان تولید وجه طبیعیپیامد 

 خالصه، بطور. کند می مبارزه کاپیتالیستی تولید خود  نابودی  برای عوض، دربلکه  ،دشو  تمرکز نمیم کاپیتالیستی

برسند  سوسیالیستی توزیعکاپیتالیستی به  تولیدی وجهآنند که با از میان برداشتن  خواهانها  تدموکرا   سوسیال

 است، کاپیتالیستی توزیع وجه علیهاو خواهان مبارزه : کند حال آنکه برنشتاین دقیقا در جهت عکس آن حرکت می

رفرم سوسیالیستی  در این رابطه اما. دسازمان دهرا  سوسیالیستی تولید وجه اتدريجراه از اين  که امید این به آنهم

 وجود او اوال. ابدا نه ؟تکیه دارد  کاپیتالیستی تولید از یمعین رایشآیا بر گ است؟ ای بنا شده بر چه شالوده برنشتاین

ولیدی ت[ اقتصادی]سازمان  ،برنشتایننظر  نقطهتر آمد، از  ثانیا براساس آنچه پیش ؛کند می انکار را هایی گرایش چنین

از . شود بنااستدلل اقتصادی  یک تواند بر سوسیالیسم برنشتاین نمی. است توزیع علت نه و معلول   موردنظرش،

 [سروته]وارونه نتیجتا واقعیات اقتصادی را  ورا عوض کرده  سوسیالیسم[ تحقق] ابزارهای و فاهداجای آنجایی که او 

آنرا بر که  مجبور استبدست دهد؛ بلکه  اش برنامهای برای  قادر نیست تا شالودٔه ماتریالیستی اینرو ازاست،  دهنمو 

    .کند بنا آلیستی ایده بنیان یک

شان،  آگاهی درست ،هاانسان درک   چرا" ،"شود؟ بنا نهاده  اقتصادیباید بر ضرورت  سوسیالیسم چرا" :پرسد او می

با  است قرار برنشتاین تر عادلنه توزیع[ یعنی] 59"شود؟ میرفته گ کم دست [عدالت به نسبت] شان اشتیاق خوب

بنابراین ]تحقق بپذیرد؛ ولی چون اراده صرفا یک ابزار است  انسنا ربط به ضرورت اقتصادی   بیو  نیروی ارادٔه آزاد

 . متحقق گردد ایده  عدالت به نیروی   یا ،عدالت از بشرباید به نیروی ادراک [ برنشتاین مدنظر  "تر عادلنه"توزیع 

                                                
 به سنگ شد، می نزدیک قله به که بار هر اما. ببرد کوهی باالی به را بزرگی سنگ تا بود محکوم او. بود کورینت اساطیری پادشاه سیسیفوس، یا سیزیف 57

 است فرسایی طاقت و سخت کار به اشاره واقع در وار سیزیف کار. کرد پیدا ادامه ابد تا داستان این و. کند آغاز نو از را کارش تا شد می مجبور او و  غلطید می پایین
 .    کند می تشبیه سیزیفی کار به را ها اتحادیه رهبران کار لوکزامبورگ رزا اینجا در. است معنی بی و نتیجه بی که
58 E. Bernstein: Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart 1899, Page 51 ل. ر 

 59 rts", den 26 mars 1899ä"Vorw ل. ر 
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 فقدان دلیلمصلحین اجتماعی ب که اسب پیری همان یم؛شو  میرجعت داده  عدالت اصل به شادمانه ما به این ترتیب

 تانروزینهمان  ،اند تازیدهدر طول هزاران سال گذشته سوار بر آن  و  کرده زینش تاریخینقل مطمئن   و  حمل وسایل

عاقبت فقط با یک نتیجه، آنهم  و  بر آن سوار شده  ،جهان رفرم   قصد   به ،تاریخ 60های کیشوت دونهمٔه  که ای بیچاره

 . اند هگشت باز  خانه بهکبود،  چشمان[ با زیر]

توزیع  " و آن مضمون بمثابهٔ  را "تعاونی اصل" سوسیالیسم، اساس بمثابهٔ  را اغنیا با فقرا رابطهٔ  که یسوسیالیسم

 سال ۱۱بیش از گیرد، می درنظرآن  تاریخی مشروعیت یگانه بمثابهٔ  را عدالت ایدهٔ  و ،آن هدف بمثابه را "تر عادلنه

 سوسیالیسم از ،نابغه خیاط آن کهبا این تفاوت  ؛ارائه شدویتلینگ  توسط تر آتشین وتر  خالق ،تر ویق بمراتب ،پیش

 انگلس و مارکس را که یسوسیالیسم از تعبیرکسی امروز، یعنی نیم قرن بعد، همان  اگراما . بودچیزی نشنیده  علمی

شاید  نماید،قالب  ی آلمانپرولتاریا به یمعل کالم   آخرین بعنوانآنرا وصله پينه کند و  ند را دوبارهبود دهکر  پاره تکه

 .نابغه نيست ولی حتما خياط باشدلزم داشته باشد که 

*** 

 ،ندشو  محسوب می رویزیونیسم تئوری اقتصادیگاههای  تکیه ،تعاونیهای  شرکت و صنفیهای  همانگونه که اتحادیه

ت تظاهرا برای رویزیونیسم. آید تئوری بحساب می نای سیاسی  شرط  مهمترین پیش دموکراسیوی  پیوستٔه یشر پ

 های دستورالعمل تدوين درتا  یاز نیستنهستند که  ای لحظه و تصادفی "بروزات  "صرفا نوعى  سیاسی، ارتجاع   کنونی

 .دبحساب آورده شون کارگریبرای مبارزات  عمومی

با این وجود این مسئله به اطمینان خاطری که دوستان برنشتاین بطور شفاهی یا کتبی، راجع به دوام  زمانی  ارتجاع به }

 {به ارتباط درونی و عینی میان دموکراسی و پیشرفت جامعه وابسته استاند وابسته نیست، بلکه  وی داده

 او، برایدموکراسی . فهمد می مدرن جامعهٔ  تکامل در ناپذیر اجتناب مرحلهٔ  یکرا  دموکراسی برنشتاین برای مثال

 در [دخیل] های قدرت همه که است تاریخی تکامل در بزرگ ای   اصل پایههمان  لیبرال، بورژوا های تئوریسین چونهم

چیزی بجز  این. است غلط کامالاش،  این درک، در این شکل  مطلق اما. بکوشند آن تحققدر جهت  دبای سیاسی حیات

 سال ۱۱ یا ۲۱در  بورژوازی تکامل از کوتاه بسیار دورهٔ نتایج  یک  ، ازبورژوایی خردهبخشی  سطحی    الگوسازی و عمومیت

مورد بررسی قرار  همزمانبطور  را کاپیتالیسم سیاسی   تاریخ و دموکراسی تاریخیانکشاف  ما وقتی. نیست گذشته

 . رسیم می متفاوتی کامال هٔ نتیج به دهیم، می

 دیده[ مختلف]غیرمشابه  اجتماعی  [ های فرماسیون] هاى بندى صورتدموکراسی در اکثر طبق نخستین تز برنشتاین، 

ه ب. قرون وسطیشهری های  کمون و در عهد باستان،  یدار  بردهجوامع ، در اولیه یکمونیستجوامع در : شده است

های استبدادی و  ند، شاهد حضور حکومتشتبسيار غیرمشابه دااقتصادی هاى نظام که  یدر جوامع، همان ترتیب

موجب  ــ ـ يىتولید کال یعنی  ــمرحلٔه آغازینش ـدر  اپیتالیسمبعبارت دیگر ک. هستیم مشروطهسلطنتی  های رژیم

 مانوفاکتور مرحله به کاپیتالیسمبا گذار  بعدتر که شد های شهری  در کمون دموکراتيک یک قانون اساسیپاگیری 

 ،نمودانکشاف  صنعتی اقتصادبه  وقتی نهایتا و. فتیا  مطلقه سلطنت در را متناظرش سیاسی شکل رد وک  پیدا تکامل

 ناپلئون مطلقه، سلطنت (۱۸۸۳) دموکراتیک جمهوری در اشکال  به تناوب  فرانسه در مثال :فتگر   بخود مختلفی اشکال

 و فیلیپ، لوئیس بورژوایی مشروطهٔ  سلطنت ،(۱۹۳۱-۱۹۷۱) [رستوراسیون]احیای سطلنت  دوره در نجبا پادشاهی اول،

 در .گردد ظاهر می بار  سومین برای جمهوری نهایتا و سوم ناپلئون پادشاهیبعدتر  و دموکراتیک، جمهوریمجددا 

 ادغام برای ابزاری، بلکه بودن لیبرالیسم بورژوادستاورد  ،واقعی دموکراتیک نهاد تنها اینیعنی  همگانی، رای حق آلمان

 ؛شود مهم تلقی می آلمان بورژوازیانکشاف  در  که است ضمونم این اب تنهاو  ؛بود کوچک دولتهایسیاسی 

 مدتتا  کاپیتالیسم روسیه در. بودده ش راضی فئودالی نیمه مشروطهٔ  سلطنتبه  آلمان بورژوازی درغیراینصورت

 دموکراسی هب تمایلی بورژوازیآنکه  بی بودرونق در حال [ اتوکراسی]فردی  شرقی  مطلقٔه  استبدادرژيم  تحتزیادی 

                                                
60 Don Quichotte سروانتس میگوئل بقلم نام، همین به رمانی در ای افسانه شوالیه اسم (Miguel Cervantes )ُرزینت. است (Rosinante )اسب اسم 
  .است کیشوت دن
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و اینکه حق }. شدآن بخش  و نجات درسی فروپاشی حال در پادشاهیبه داد   ،همگانی رای حق اتریش در. دهد نشان

 نهایتا   بلژیک در 61.{قانون مشهود است ۷۸اشتراک کوچکی با دموکراسی واقعی دارد، در بند  رای همگانی چه نقاط

یا بعبارتی  و میلیتاریسم ضعف مدیون تردید بی ـــ  حق رای عمومی عنیی ــجنبش کارگری ـ دستاورد دموکراتیک  

 توسط تنها نه "دموکراسی ذره از" اینمهمتر از همه اینکه،  ؛بودبلژیک  سیاسی و جغرافیایی ویژه شرایط محصول

 . بورژوازی بدست آمد علیهدر مبارزه  بلکه ،نشد کسب بورژوازی

 ها لیبرال بورژوا نیز و ها ترویزیونیس نظردر  کهـ ــ دموکراسی وقفهٔ  بیکه اعتالی  شود می معلوم تر دقیق بررسی با

 رابطه هیچ. نیست بیشسرابی  ـــ کند می جلوه معاصر تاریخ لاقل در و بشر، تاریخ در بزرگ ای پایهاصل  یک بمثابه

 همیشه، [معین کشور یک] سیاسی شکل. کرد ایجاد دموکراسی و کاپیتالیستیانکشاف  میان توان نمی مطلقی و عام

همه  خود، چارچوب درکه  است ـــ  خارجی نیز و داخلی ــ ـ موجود سیاسی عواملحاصل جمع کلیٔه [ برآیند]نتیجٔه 

 . شود می پذیرا را دموکراتیک جمهوری تاگرفته  مطلقه سلطنت از ،متنوعاشکال 

 جامعه یک چارچوب درون   حتیـــ  راسیانکشاف دموک ام تاریخی در رابطه باع قانونیک  باید ازکه اگر  به این ترتیب

 که خواهیم کرد مشاهدهاینجا نیز در  ،روی کنیم بورژواییتاریخ  کنونی مرحلهٔ  بهفاصله بگیریم، و درعوض  ـــ مدرن

 ییراستا دربلکه برعکس،  ،روند پیش نمی برنشتاین طرح تحققنه تنها در جهت  ،سیاسیشرایط  ی دخیلفاکتورها

 .عقب بنشینداش  تاکنونی [دستاوردهایو ]مواضع باید از  بورژوایی جامعهروند که  پیش می

برای ] ؛اند ایفا کرده بورژوایی جامعهٔ بسیار زیادی نقش خود را در انکشاف  تا حدّ  دموکراتیک نهادهایاز طرف دیگر 

 (ایتالیا و آلمان مثل) مدرنو بزرگ  کشورهایتشکیل  و کوچک های دولت ادغامدر  دموکراتیک نهادهایدیگر [ نمونه

و }. است ههم کردرا فرا[ جامعه]رشد درونی و ارگانیک  اتموجب اقتصادی توسعهٔ [ بعالوه] ؛دان نقشی ندارند و زاید شده

جامعه  کارگانیرا متوجه نهادهای آنکه تهدیدی  بی شوندقطع توانند  پیوندهای دموکراسی سیاسی میه این ترتیب ب

 { .ندیانمبورژوایی 

دولتی از مکانیسم فئوالی و نیمه فئودالی به مکانیسم  همین استدلل در رابطه با تحول کل ماشین سیاسی و اجرایی   

، امروزه در چنان بودناپذیر  از دموکراسی جدایی تاریخیکه بلحاظ این تحول . کند صدق میکاپیتالیستی نیز 

 دولت   فرمو  ،مثل حق رای همگانیـــ ناب در سیستم دولتی  کِ دموکراتی اجزای   که است یافته تحققای  گستره

و غیره  مالی، یا سازمان نظامی امور  دستگاه ادارى،را متوجٔه آنکه خطری  یب ، وتوانند برچیده شوند مىـــ  جمهوری

 .بازگردند یناشکال پیش توانند به می، دنکن

 .بدل گردیده است مانع مستقیمیک به  مهمی در مواردبلکه شده  نه تنها زائدلیبرالیسم  ،یبورژوای امعو جچنین  در

: دکنن شان را ا عمال می سلطهدولتهای معاصر  یات سیاسی  بر حتمام  و  تام طور بکه وجود دارد فاکتور در اینجا دو 

کاپیتالیستی  انکشافاز مرحلٔه فعلی صرفا صورت دیگری  شان کدامهر که  ؛سیاست جهانی و جنبش کارگری

 . دنسته

 موثر میلیتاریسم و نیروی دریایی بمثابه ابزارهای سبب شدند تا رقابت در بازار جهانیتشدید  و  اقتصاد جهانیٔه توسع

چنانچه . ندو های بزرگ بدل ش دولتاخلی و خارجی  ای در حیات د به فاکتور تعیین کننده ،سیاست جهانیدر 

پیامد در باید که پس د، دارن صعودی گرایش، [تیکاپیتالیس]توسعٔه در فاز کنونی  ،های جهانی و میلیتاریسم سیاست

جنگ پس از اتحادیه امریکای شمالی، : بهترین مثال} .پیش بگیردرا روند نزولی یک  بورژوا دموکراسی ،منطقی آن

که فعال جنگ را ، چیزی دوام یافته جهانی عمدتا به لطف اوضاع سیاسی   تجمهوری در فرانسه. بعد است بهاسپانیا 

                                                
های قانون اساسی، از جمله پارلمان را باطل کند؛ و از این حق غالبا استفاده  توانست ضمانت قانون اساسی، پادشاهی هابسبورگ همچنان می ۱۱بنا به ماده   61
 .   کرد می
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به غلط آماده فرانسه خود را برای سیاست جهانی ـــ به فرض ـ شد و اگر ــ شرایط عوض میاگر . ساخته است ناممکن 

  { 62.اعالم پادشاهی در فرانسه بود و  جنگ شکست فرانسه در صحنهٔ دریافتی، پاسخ اولین کرد، آنوقت  می

و سیاست جهانی جدیدی که با تصرف ( ۱۹۸۳)آلمان مجبور شد تا هزینٔه سنگینی برای دورٔه تجهیزسازی بزرگش 

انحالل لیبرالیسم و : آغاز شد بپردازد؛ آنهم با فداکردن دو قربانی از دموکراسی بورژوایی 63(Kiautschou)کیاچئو 

و با روحیٔه سیاست استعماری برگذار شد،  ۷۸۱۱که در سال  65جدیدترین انتخابات پارلمانی 64.سقوط حزب مرکز

 .همچنین به تشییع جنازه تاریخی لیبرالیسم آلمان بدل شد

سیاست بنابراین چندان دور از حقیقت نیست که اندازد،  می بورژوازی را به آغوش ارتجاع[ آلمان]اگر سیاست خارجی 

وقتی که  کند اعتراف میاین واقعیت به برنشتاین . کشاندببه همان ورطه  در حال رشد را  طبقه کارگر  نیزداخلی 

پاشی مسئول فرو را اشتیاق  سوسیالیستی طبقه کارگر یعنی ــ  ـ سوسیال دموکراسی 66"پایان اسطوره اشتهای بی"

نهایی هدف از د تا کن میتوصیه به پرولتاریا برنشتاین در همین رابطه . ندک میمعرفی بورژوازی لیبرال 

ارتجاع بیرون  های   موش تا از سوراخ پیدا کنندفرصت  ،ردهمُ  هراسهای از  یبرالل بردارد تا دست  اش سوسیالیستی

ضروری شرط  دموکراسی، شرط حیاتی و پیش  سوسیال جنبش کارگری  طرح این نکته که فروپاشی برنشتاین با . بخزند

کند که این دموکراسی در ضدیت کامل با گرایش  اثبات می خودش به آشکارا، است برای ابقای بورژوا دموکراسی

این گرایش  محصول مستقیم ،وسیالیستیجنبش سه همان وسعتی که بآنهم  ؛درونی تکامل جامعه کنونی قرار دارد

 .است

هدف پوشی طبقٔه کارگر از  با طرح این نکته که چشماو  :کند چیز دیگری را  نیز اثبات می همزمان اما برنشتاین

که دهد  نشان مى شخود، است شرط اساسی در احیای دموکراسی بورژوایی یشش، یک شرط و نیز پ ا سوسیالیستی

 تیسوسیالیسهدف نهایی جنبش سوسیالیستی و اساسی برای شرط  و نیز پيش ضرورییک شرط  دموکراسی بورژوایی

فتند که در آنجا آخرین استنتاج منطقی، پيشفرض ا می ییک دور باطلبه های برنشتاین  استدللدر اینجا . است

 . بلعد را میاش  اولیه 

این واقعیت که لیبرالیسم  آنهم ؛واقعیت[ ارجاع به]: ای برای خالصی از این دور باطل وجود دارد بسیار سادهراه 

که شود  میقطعی این   نتیجهپس  است؛ ُمردهآن،   جنبش کارگری در حال رشد و هدف نهایی بورژوایی از وحشت  

جنبش دموکراسی به  انکشاف   ممکن  دموکراسى است و سرنوشت   حامی یگانهجنبش کارگری سوسیالیستی  امروزه

اینگونه . به دموکراسی بورژوایی وابسته نیستسرنوشت جنبش سوسیالیستی  حال آنکه ؛وابسته استسوسیالیستی 

بخشش باشد، بلکه دوام دموکراسی تا  طبقه کارگر از مبارزٔه رهایی کردن   دموکراسی درگرو صرفنظر  نیست که دوام  

علیه پیامدهای ارتجاعی بطور فعال د تا و ش قوی به اندازه کافی سوسیالیستی آنجایی امکان دارد که جنبش 

باید خواهان متعاقبا  ،استی تر قدرتمنددموکراسی آرزوی در کسی که . بستیزدزى بورژوعلیه های جهانی و  سیاست

                                                
عواقب : بود( ۱۱۰۰)برداشت او مبتنی بر شرایط حاکم بر آن دوره . رزا لوکزامبورگ نظرش راجع به تاثیرات مفروِض جنگ بر فرانسه را بعدتر تصحیح کرد  62

ی سه قدرت رقیب، عدم ، ضعف نظامی اتحاد فرانسه و روسیه در مقایسه با اتحاد نظام(بورژوایی طلبانٔه خرده ؛ جنبش قدرتمند سلطنتboulangism)بوالنژیسم 
 .      اطمینان از موضع انگلیس در صورت وقوع یک جنگ احتمالی، و خالصه موقعیت ضعیف جنبش پرولتری

 دولتهای بین ۰۹۳۹ مارس ۶ در که توافقی در. نمود اش فرومانروائی ضمیمه و کرد تصرف را Kiautschou منطقه آلمان امپریالیسم ۰۹۳۲ نوامبر ۰۱ در 63
 .دهد اجاره آلمان به سال ۳۳ بمدت را کیاچئو تا شد مجبور چین دولت رسید، امضا به آلمان و چین
64 Die Freisinnige Partei نومان اتحاد بدنبال ،۰۳۱۹ از پس. کرد می دفاع( نازیسم نه) ملی سوسیالیسم با دولت نوعی از چپ، لیبرال حزب Naumann 

 اشغال را میانی های صندلی پارلمان در که بود کاتولیک حزب(: Das Zentrum) مرکز حزب. کرد پیدا بیشتری اهمیت حزب این ملی های سوسیالیست و
 . کرد می نوسان چپ جناح و دولتی راست جناح بین و کرد می
65 Reichstagswahlen von 1907 :کاهش ۱۹ به ۹۰ از ۰۳۱۲ انتخابات در دموکراتها سوسیال پارلمانی های کرسی تعداد شووینیستی، کمپین یک از پس 
 گذشته برخالف ۰۳۱۲ انتخابات در که بود آن امر این دلیل. بود ۰۳۱۹ سال اندازه به وبیش کم دموکراسی سوسیال به دهندگان رای تعداد که چند هر کرد؛ پیدا
 .   نمودند پشتیبانی( یهودی ضد) تیست سمی آنتی و ناسیونالیست احزاب از بجایش و نکردند چنین دادند، می رای دموکراتها سوسیال به لیبرال احزاب اکثر که

 (.Neue Zeit" 1898/99, II, s. 89")« آمیز سلب مالکیت عمومی، و همزمان خشونت»المثلی که اشاره دارد بر  ضرب 66 
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کند، جنبش  میرها سوسیالیسم را  هبآرزوی نیل کسی که و  ؛باشدـــ  تر ضعیفو نه ـــ قویتر جنبش سوسیالیستی یک 

 .  گذارد میکنار نیز  کارگری و دموکراسی را

دهد که وی تا  توضیح می(  Vorwärts" den 26 mars 1899"در )خود به کائوتسکی  "نامهٔ  پاسخ" برنشتاین در پایان  }

با این . بخش نظری آن اعتراض دارد هبصرفا فهمد و  دموکراسی را می  ی بخش اعظم برنامه عملی سوسیالحد زیاد 

 "تاکید"آنچه که باید رویش وجود ظاهرا خودش باور دارد که کامال محق است تا در صف رهبری حزب باشد، چون 

 ."؟ای وجود دارد که دیگر با درک شخص از انکشاف تطابق ندارد جمله ،در بخش تئوری"ست که آیا نیاین شود 

اش را پیرامون رابطٔه میان عملکرد  مخیله برنشتاینحد دهد که تا چه  نشان میـــ ت در بهترین حالـــ توضیح حاضر 

شان را برای برنشتاین و حزب از  مشترک   ها معانی ، و چطور واژهآن از دست داده  سی و اصول عمومیدموکرا  سوسیال

دموکراسی   تر دیدیم، تئوری  برنشتاین در عمل، به ادراک سطحی اولیٔه سوسیال اند، همانطور که پیش دست داده

د، بنحویکه در گردن معنی می ارزش و بی ، بی بدون مبانی اصولی همین تئوریعملی،  شوند، و نیز در مبارزهٔ  منتهی می

 {.پاشد فرومی جنبش، کلیت هایین هدف  غیاب 
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 تصرف قدرت سیاسی: هشتمفصل 

 

یک تواند به  میدموکراسی  توسعهاما آیا . دیدیم که سرنوشت دموکراسی به سرنوشت جنبش کارگری وابسته است

 سازد؟ انقالب پرولتری هدایت شود؟ و یا تصرف  قدرت سیاسی توسط کارگران را زائد یا ناممکن 

او اینکار را . دهد رفرم اجتماعی و انقالب، به این سئوال پاسخ می های خوب و بد   کردن جنبه سنگین سبک برنشتاین با

او سیر . کند کردن دارچین یا فلفل بتوسط عطار را تداعی می دهد که خاطرٔه وزن دقتی انجام می و   با چنان لذت

فعالیت رفرمیستی را  یک  ؛احساسمحصول عملکرد   انقالب راو بیند،  ل می قانونمند تکامل را محصول کارکرِد عق

 یک نیرویِ  [پارلمانتاریسم] و در قانونگذاری ؛ددان میتاریخی  ویسریع برای پیشر  شیوهٔ روش ُکند، و انقالب را یک 

       67.دابی خودانگیخته مییک نیروی [ انقالبی]ریزی شده و در سرنگونی  برنامه

در هر [ و بقولی]یابد؛  می "بد"و  "خوب"های  جنبه بورژوا، در همه چیز  طلب خرده فرماین داستان آشنایی است که ر 

های  سیر تکامل واقعِی اشیاء به چنین معجوناستان هم همانقدر آشناست که داین . زند ی پرسه میا چهباغ

قت به روی هم که با د "خوبجوانب "همٔه آن  تاریخ با نخستین تلنگر  .دهد العاده کم اهمیت می فوق ،ییبورژوا خرده

انقالبی، تحت تاثیر عوامل بسیار  شيوهٔ قانونی و   ِ، رفرمدر سیر تکامل تاریخی در واقع. ریزند ند، فرومیده بودش  چیده 

 .    کنند از مزایا و معایب  این یا آن شیوه عمل می مهمتر 

بوده تا بقدر کافی قوی شود  رشددر خدمت  پیشروی طبقٔه در حال همیشه در تاریخ جوامع بورژوایی، رفرم قانونی 

 برنشتاین. دساز  رپاایش بای بج موجود را ملغی و چیز تازهسیستم حقوقی و که بتواند قدرت سیاسی را تصاحب کند، 

سر   از ، غافل از آنکه استاستوار خشونت بالنکیستی  تئوریِ بر علیه تصرف قدرت سیاسی است آنهم به این بهانه که 

 .است بشر بوده و نیروی محرکٔه تاریخ   نقطٔه اتکاصدها سال  تازند که  بر چیزی برچسب بالنکیستی می  اش یبختشور 

را تشکیل داده، تصرف قدرت سیاسی   جوامع طبقاتی که مبارزه طبقاتی نیروی محرکٔه اصلی تاریخ از زمان پیدایش

 توان اش را می ؛ که نمونهدورٔه تاریخی بوده است همچنین نقطه آغازین و پایانی هر، و رو به رشدهدف کلیه طبقات 

های میانه  و نجبای روم باستان، در مبارزات نجبای سده ارپولدهای  علیه کاپیتالیستدر مبارزات دیرپای دهقانان 

در مبارزه بورژوازی در دورٔه مدرن، در شهرهای قرون وسطی، و  ها، و در مبارزه صنعتگران علیه اشراف علیه اسقف

 .علیه فئودالیسم دید

 :رفرم قانونی و انقالب، روشهای مختلف برای پیشروی تاریخی نیستند که بتوان به دلخواه از پیشخوان تاریخ برگزید

و مشروط همدیگر را  طبقاتی هستند که  جامعهٔ  انکشافمختلف در  مراحلمثل انتخاب سوسیس گرم یا سرد؛ اینها 

 .بورژوازی و پرولتاریایا و ، [آهنربا]های مثبت و منفی  کنند، نظیر قطب تکمیل و همزمان دفع می

آفرینش  کار   انقالبدرحالیکه . است دهبو یک انقالب  محصولدر هر مقطع زمانی معین، قانون اساسی درواقع 

قانونی فعالیت . استسیاسی جامعه  گیاهی  پوشش [ در حکم] ، قانونگذاریدهد نجام میدر تاریِخ طبقات ارا سیاسِی 

در هر دورٔه تاریخی، صرفا در یک خط مستقیم به پیش و  خود و مستقل از انقالب ندارد؛ ای از  انگیزهبرای رفرم ، 

در صرفا [ رفرم]تر،  بعبارت دقیق. باشد رود، آنهم فقط تا جایی که نیروی ناشی از آخرین تحول آنرا بجلو رانده می

  .جاست  هستٔه اصلی مسئله همین. کند حول عمل میآخرین تشده توسط  آفریدهکِل اجتماعی ش چارچوب

درازمدت، و انقالب را بمثابٔه  را بمثابه انقالب    این کامال نادرست و غیرتاریخی است که فعالیت قانونی برای رفرم

 طولِ و نه بخاطر  ـــشان  یک تحول اجتماعی و یک رفرم قانونی، بنا به ماهیت. تعریف کنیم  فشرده فعالیت رفرمی

                                                
67  Page 183 E. Bernstein: Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart 1899, 

 ل.ر
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دقیقا در قدرت سیاسی گیری از  بهرهراِز  و همٔه رمز در طی تحوالت تاریخی. دو عنصر متفاوت هستند  ـــ  شان زمانی

به تر،  ؛ یا بعبارت دقیقکند تبدیل مییک کیفیت جدید به  را تغییرات صرفا کّمیاین است که فعالیت انسانی به 

 . انجامد میدیگر نظمی از یک نظم اجتماعی معین به و از یک دورٔه تاریخی به دورٔه دیگر، گذار 

های رفرم قانونی دفاع  تصرف قدرت سیاسی و تحول اجتماعی، از شیوه در مقابلو  بجایکسانی که  به همین خاطر 

کنند، بلکه هدف  انتخاب نمی یکسانتری را برای رسیدن به هدف  تر، آرامتر و آهسته کنند، در واقع راه مطمئن می

[ ظاهرآرایی]ز آنها بجای تالش برای تاسیس یک جامعه جدید، در پی تغییرات ناچیدر واقع  ؛کنند را دنبال می دیگری

رسیم که از  نظریات سیاسی رویزیونیسم به همان نتایجی میکردن  با دنبال ترتیببه این . در جامعٔه کهن هستند

نیستند، بلکه بفکر رفرم در نظم  سوسیالیستیکه آنها اساسا بفکر تحقق نظم : های اقتصادی رویزنیسم رسیدیم تئوری

خواستار سیستم کارمزدی، بلکه تخفیف استثمارند؛ و بطور خالصه نه  هستند، آنها نه خواهان لغو  کاپیتالیستی

 .برداشتن عیوب کاپیتالیسم هستند نابودی کاپیتالیسم، بلکه ازمیان

آیا ممکن است که آنچه فوقا راجع به رفرم قانونی و کارکرد  انقالب آمد، صرفا در رابطه با مبارزات طبقاتی  پیشین 

های قانونی تاکنونی، راه انتقال  ی و رفرميامروزه، با پاگیری سیستم حقوقی بورژوا کند؟ آیا ممکن است که صدق 

 ــبقول برنشتاین ـ ــجامعه از یک مرحله تاریخی به مرحله دیگر هموار شده باشد و تصرف قدرت دولتی توسط پرولتاریا ـ

  68بدل شده باشد؟ "یک عبارت توخالی"به 

از جامعه باستان تا نظم  ــی جامعه بورژوایی را از سایر جوامع طبقاتی ـچه چیز . حقیقت کامال خالف این است

حقوق " تمایز دقیقا در این واقعیت نهفته است که سلطٔه طبقاتی نه بر  ٔنقطه کند؟ متمایز می ــاجتماعی قرون وسطی ـ

بلکه یک رابطٔه ناب  "رابطٔه حقوقی"مزدی نه یک  استوار است؛ کار شرایط اقتصادی واقعی بلکه بر "شده کسب

اگر  موجود وجود ندارد؛ فرمول قانونی در رابطه با سلطٔه طبقاتی  حتى يک  تم حقوقی مادر کل سیس. اقتصادی است

     .بقایای جوامع فئودالی استاز  ـــ69 خدمٔه خانگیمثل قوانین مربوط به حق و حقوق ارباب بر  ــپایی هست ـ ردّ هم 

وقتی که ابدا چیزی در این خصوص در  از میان برداشت "قانونیبه روش "توان بردگی مزدی را بطور موثر  چطور می 

در اینجا خود را  ،دادن به کاپیتالیسم است ؟ برنشتاین که با توسل به رفرم قانونی درصدد خاتمهاست هقوانین نیامد

کار  سریعا به یقه بزه": کند توصیف می 70(Uspensky)نسکی یابد که پلیس روس در ُرمان اوسپ در همان موقعیتی می

ای است که برنشتاین در آن  و این دقیقا همان مخمصه " !اما چه یافتم؟ این مردک لعنتی اصال یقه نداشت! چسبیدم

 .است افتاده گیر 

اما در فازهای تکاملی پیشیِن . 71"اند همه جوامع تاکنونی بر تضاد میان طبقات ستمگر و طبقات ستمدیده بنا شده"

تا حد  ــتوانست ـ شد و دقیقا به همین دلیل می تضاد مشخصا در روابط حقوقی معینی ظاهر می حاضر، این  ٔجامعه

در بطن نظام سرواژ، سرف توانست خود را ". جایی برای روابط جدید در درون چارچوب روابط کهن باز کند ـــمعینی ـ

چگونه چنین چیزی ممکن شد؟ از طریق الغای تدریجی همٔه آن امتیازات  72."رتقا دهدبه رتبٔه یک عضو کمون ا

، پوشیدن یونیفورم مخصوص، مالیات بر ارث، مدت زمان کار روزانه: های شهری وجود داشت که در محیط[ فئودالی]

   . که در مجموع نظام سرواژ را تشکیل داده بودندای  و غیره و غیره

                                                
 ل.همانجا ر  68

 69  Tjänstehjonsstadgan  یاLegohjonsstadgan  
70 Gleb Iwanowitsch Uspenski (1840-1902) :نوشت را« کشاورزان زندگی» کتاب که روس نویسنده. 
71 Das Kommunistische Manifest, S. 17 [Karl Marx und Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, in: 

Marx/Engels: Werke, Bd. 4, Berlin 1964, S. 473] ل.ر 
72 Kommunistisches Manifest, S.17 ل.ر 
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ـ ــ  به بورژوازیــ   خود را به رتبٔه بالتر ـ، بورژوازی زیر یوغ استبداد فئودالی قرون وسطی خرده"به همین ترتیب 

اما چطور؟ از طریق لغو ظاهری یا بخشا واقعِی قیدوبندها، و بازسازی تدریجی سیستم اداری، مالی و  73."رساند

     .که لزم بود ، تا آن حدی[نظامی]دفاعی 

یک  روابط طبقاتی پیشین که در آید بنظر مینگریسته شود،  نتیجتا اگر به این سئوال از منظر انتزاعی و نه تاریخی 

بینیم  بینیم؟ می اما در واقع چه می. ایم از جامعٔه فئودالی به جامعٔه بورژوازی داشتهوار  ناب و رفرم انتقال قانونمند  

 بورژوازی را نگرفتند بلکه برعکس ت سیاسی توسطای قانونی جلوی تصرف قدره که حتی در آن ایام نیز نه تنها رفرم

هم سیاسی واقعی ضروری بود، ـ  یک تحول اجتماعی[ یعنی] ؛شرایط را برایش مهیا و جامعه را به سوی آن سوق دادند

       .همچنین برای امحای فئودالیسمو داری،  لغو بردهبرای 

هیچ قانونی پرولتاریا را مجبور نکرده تا به یوغ کاپیتالیسم گردن  امروزه. است ط حاضر کامال متفاوتالبته شرای

هیچ قانونی  از همین رو ؛است کرده بلکه این فقر و فقدان وسایل تولید است که این جبر را به پرولتاریا تحمیل  بگذارد، 

پرولتاریا بگذارد؛ زیرا آنها نه ا در اختیار اینها ر  در چارچوب جامعه بورژوایی بتواند در هیچ جای جهان وجود ندارد که

  .ندا هاقتصادی از او سلب  مالکیت شد انکشافتوسط قانون، بلکه در پیامد 

سطح مزدها نه توسط قانون، بلکه توسط چون  ؛بر قوانین استوار نیست ،روابط کارمزدی دروندر  استثمار  همینطور 

پدیدٔه استثمار نتیجٔه یک مصوبٔه قانونی نیست، بلکه پیامد واقعیتات خود   بعالوه. دنشو  عوامل اقتصادی تعیین می

که نیروی کار بمثابه یک کاال، در کنار سایر خصوصیاتش، واجد این خصیصٔه  این است ناب است؛ واقعیت  اقتصادی

کارگر مصرف بیش از مقداری است که بعنوان مایحتاج آنهم ارزشی که  کند، می  ارزش تولیدکه مطلوب نیز است 

های قانونی در  توانند توسط رفرم نمی کاپیتالیستی طبقاتی   هٔ سلط ای   کلیٔه روابط پایه بطور خالصه .است شده

اند و نه بر اساس  چارچوب جامعه کاپیتالیستی متحول شوند چونکه این روابط نه توسط قوانین بورژوایی تعریف شده

از اینها چیزی  کند، ریزی می اش را برنامه سوسیالیستی« های رفرم» وقتی که برنشتاین. اند این تعاریف پاگرفته

 : نویسد کتابش می ۱۱صفحه کند و در  داند اذعان می آنچه را که نمی با اینحالداند  نمی

و  جویانه روابط سلطهگونه  همهتر پشت  پیشحال آنکه  ؛کند آزادانه بروز می  ،امروزه انگیزهٔ اقتصادی"

    ".پنهان مانده بود ها ایدئولوژی

 عناصر همهٔ  که است کاپیتالیستی خصیصٔه نظمهم این شود؛ و آن خاطرنشان اما عامل دیگری نیز وجود دارد که باید 

 نهکه  گیرند می بخود [اجتماعی] فرم  یک  ،شان تکاملو در جریان  در درون جامعٔه کاپیتالیستی در ،آینده جامعهٔ 

 اش اجتماعی خصلتبا   ای فزاینده بطور تولید. سوسیالیسم است از دورتر برعکس، بلکه سوسیالیسم به نزدیک

در آنها  کهاشکال دیگری  کارتل، و ی،سهام های شرکت بزرگ، موسسات د؛ اما در چه فرمی؟ در شکلشو  شناخته می

    . شوند می تشدیدتا بالترین حد  کشیدن نیروی کار، به زیر یوغ استثمار، کاپیتالیستی، تضادهای

 خدمت زمان   کوتاهترشدنولی  ،وظیفه عمومی نظام خدمتبه فراگیرترشدن  کاپیتالیستی توسعهٔ  نظامی حوزهٔ  در

 نوین میلیتاریسم قالب در اینها همه اما. یابد  میمادیت  مردمی میلیشایبصورت  ظاهردر  و، انجامد میسربازی 

 بروز شکل ينتر  علنی به دولت، طبقاتی خصلت و مردم بر میلیتاریستی ستم دولت   کهیعنی جایی  پذیرند؛  صورت می

 .کنند می

 و سیاسی، حیات در مردم اقشار همه مشارکتبه  دموکراسی توسعهٔ د، زمینه مناسب باش که بشرطی سیاسی حوزه در

 آن در که است بورژوایی پارلمانتاریسم شکل در مشارکت این اما. انجامد می "مردمی دولت" نوعیبه  نتیجتا

 آشکار ترین شکل کنند و به عریان برعکس رشد می بلکه شوند نمی ازبین برده طبقاتی سلطه و طبقاتی تضادهای

 بایداست که از آنجا که کلیت انکشاف کاپيتاليستى دستخوش تضادها هستند، دقيقا به همين دليل . دگردن می

گردد تا بتوان هسته سوسیالیستی موجود  ملغی کاپیتالیستی سیستمُکل  و دشو  پرولتاریا تصرفتوسط  سیاسی قدرت

                                                
73 Kommunistiska manifestet, s. 17 ل.ر 
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 به دموکراسی توسعه اگر :دکن می دیگری گیری نتیجه اما از اینجا، برنشتاین .بروز داددر درون پوستٔه کاپیتالیستی را 

خواهد کارش  نمیدموکراسی سوسیال اگر " بقول برنشتاین پس انجامد، می کاپیتالیستی تضادهای تخفیف نه و تقویت

 74."بگیرد را دموکراتیک نهادهای توسعهٔ  و اجتماعی های رفرم جلوی ،که تا جای ممکنبکوشد  تر کند، باید را سخت

 همهٔ  بورژوایی، خرده ارهایک سبکشیفتٔه آن بود که با انتخاب  دموکراسی سوسیال که اگر بود می درستی کار این

لیت  ک "جلوی" بایست می نیز آنوقت اما. آنرا دوربریزد بد جوانب همه کند و  دستچینرا  تاریخ خوب جوانب

 همهٔ نمایش است که در این مقصر اصلی شّر و آن  کاپیتالیسم که نیست تردیدی چونکه ؛گرفت میرا  کاپیتالیسم

 امکانیگانه پیوسته و همزمان،  موانع بجز کاپیتالیسم در عمل با اینحال. دهد میقرار  سوسیالیسم راه سر بر را موانع

          .کند صدق میتماما دموکراسی نیز  بارهٔ  درامر  همین. گذارد میدراختیار را نیز  سوسیالیستی برنامه تحقق برای

به مانع بدل شده، بجایش برای طبقٔه کارگر به یک امر  اگر دموکراسی برای بورژوازی بخشا به یک چیز زائد و بخشا  

 ــاول ضروری است چونکه آفرینندٔه اشکال سیاسی ـ[ رگربرای طبقٔه کا دموکراسی]. است شدهتبدیل  حتمیضروری و 

توانند انگیزه و نقاط اتکایی برای پرولتاریا در انتقال از  که می است ــمثل خودمدیریتی، حق رای عمومی و غیره ـ

یا با آزمودن  حقوق رزه برای دموکراسی است که پرولتار است چونکه در جریان مباحتمی ثانیا . جامعه بورژوایی باشند

 .شود اش آگاه می نسبت به منافع طبقاتی و نیز وظایف تاریخی [دموکراتیکش]

به اين  کند، بلکه برعکس می زایددر یک کالم، دموکراسی حتمی است اما نه به آن خاطر که تصرف قدرت سیاسی را 

« پیشگفتاری بر مبارزه طبقاتی در فرانسه»در  گلسناوقتی . سازد مى ىکه ضرور امکانپذیر، بلدليل که آن را نه تنها 

د، نمو های مدرن جنبش کارگری کرد و سنگربندی خیابانی را در تقابل با مبارزٔه قانونی معرفی  تجدیدنظری بر تاکتیک

قصودش ، بلکه مهر خط این پیشگفتار آشکار است در و این مشخصا از تصرف نهایِی قدرت سیاسی سخنی نگفت؛ 

تصرف قدرت  در مقطعآنهم  دولت کاپیتالیستی علیهبرخورد پرولتاریا نحؤه [ تشریح]نه  و بود،  روزمرهمبارزات 

بعبارت بهتر در . اتخاذ کندتواند  سیاسی، بلکه برخوردی که پرولتاریا در چارچوب حاکمیت دولت کاپیتالیستی می

     75.دهد می ارائه  ــو نه پرولتاریای پیروز ـ ــانگلس رهنمودی برای پرولتاریای تحت ستم ـاینجا 

استناد برنشتاین کند که مورد  ربط پیدا می« ارضی در انگلستان مسئلهٔ »معروف مارکس در  این امر به جملهٔ  برعکس

 پیش پرولتاریاشیؤه برخورد  نه در اینجا نیز مقصود  76"خریدن مالکان  زمین استاحتمال ارزانترین راه، ": نیز هست

طبقٔه حاکم حرف زد که از  "خرید"راجع به شود  میواضح است که فقط زمانی  .از آن است بعداز پیروزی، بلکه 

دیکتاتوری  صلح آميز  آزمون   به مارکس مورد اشارهٔ  امکانِ در اینجا . طبقٔه کارگر فرمان را بدست گرفته باشد

 .  کاپیتالیستی  ، و نه جایگزینی این دیکتاتوری با سیاست رفرمپرولتاریاست

این امتیاز . ضرورت تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا نداشتند دربارهمارکس و انگلس هرگز هیچگونه تردیدی 

 از طریق آنکند که  میبه ارگانی تلقی دانی پارلمانتاریسم  بورژوایی را بمثا منحصرا به خود برنشتاین تعلق دارد که مرغ

 پذیر تحقق سوسیالیستیبه  کاپیتالیستیاز سازمان اجتماعی  گذار ترین تحول اجتماعی تاریخ، یعنی  عظيم 

      . دو ش می

چون اگر  !قدرت توسط پرولتاریا است زودرس   نسبت به  تصرف او  نقطٔه عزیمت تئوری برنشتاین هراس و هشدار

اش  شرایط فعلی درکار جامعٔه بورژوایی را  به نظر برنشتاین، پرولتاریا مجبور خواهد شد تا سازو دهد، بچنین اتفاقی رخ 

گر قدرت آید این است که ا آنچه از این همه هراس برمی. رها کند و رنج یک شکست وحشتناک را بر خود هموار نماید

                                                
E. Bernstein: Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart 1899, P, 71 74  ل.ر. 

گاهی دارند ـ  پیشگفتار انگلس توسط رهبری حزب سوسیال  کسانی که از جعل  75 توجه دارند که رزا در ( توسط زیازانف افشا شد ۱۱۰۳در سال )دموکراسی آ
د با صراحت بیشتری شاید اگر از ماجرا باخبر بو. آنکه از آن خبر داشته باشد کند، بی راستای مفهوم واقعی مندرج در نسخه اصلی پیشگفتار انگلس حرکت می

-Internationale Presseتوانید به  در رابطه با جزئیات جعل سند مذکور می. کرد« برنامه و موقعیت سیاسی ما»همانطوریکه در . کرد اظهارنظر می
Korrespondenz, 1924, nr 141 ب سوسیالیستی ، مقدمه(۲)رزای سرخ »در مقالٔه  . مراجعه کنید. نیز اشارات نسبتا مبسوطی « ای بر استراتژی انق

 . اریخی وجود داردراجع به این جعل ت
 76 504 22, Berlin 1963, S. Bd. Werke, Marx/Engels: ل. ر 
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بروید دراز  :برای پرولتاریا خواهد داشت "عملی"برنشتاین صرفا یک توصیٔه  تئوریآنوقت  بدست پرولتاریا بیافتد،

عملی مجبور  که پرولتاریا را به بی دهد مینشان خود را در قالب این اصل ترس  و ا به این ترتیب. بخوابیدبکشید و 

 اش هترین مراحل مبارز  کننده تعیین، آنهم در [اهداف و منافعش]مسایل خودش به  پاسیو کند؛ که معنایش خیانت 

   . است

 کاربردمان باشد، و اگر  لحظات مبارزه در خدمت همه  و  یلاحتمارخدادهای  همه  جریان در  داگر برنامٔه ما نتوان

اگر اما . اشتدخواهد خاصیت ن بیش از مشتی کاغذپارٔه بیارزشی بدردمان نخورد،  ـــ  کنارگذاردنشنه و  ـــ آن عملی

، پس بدیهی است که باید باشدجامعه از کاپیتالیسم به سوسیالیسم [ تاریخی] انکشافما دربرگیرندٔه فرمول  برنامهٔ 

داشته باشد و نتیجتا باید قادر باشد تا در هر مرحله دربر نیز  اين انکشاف  انتقالی مراحلهایی را برای همٔه  فرمول

اى پيش بیايد  نبايد لحظهبرای پرولتاریا بعالوه . رهنمودهایی برای نزدیکتر ساختن پرولتاریا به سوسیالیسم ارائه دهد

   .کندترک او را  اش را ترک و یا برنامه برنامه اشود ت ناچار که 

وجود نخواهد داشت که در طی آن پرولتاریای ای از تکامل  مرحلهاینطور نتیجه گرفت که هیچ توان  می، در عمل

اش ـ  اقداماتی برای متحقق کردن برنامهاین وظیفه را احساس نکند که باید و یا  دباشن، قادر [بقدرت رسیده]حاکم 

ارنظر برنشتاین مبنی بر اینکه برنامه اظهاما . انجام دهد –یعنی همان اقدامات انتقالی برای نیل به سوسیالیسم 

به سلطه سیاسی پرولتاریا پشت کند و قادر به دادن رهنمود عملی برای تحقق  مى تواند مقطعىسوسیالیستی در هر 

قابل تحقق هیچ شرایطی برنامه سوسیالیستی هرگز و تحت که : آن نباشد، باور دیگری را در خود پنهان دارد

 .      نیست

 سیر راجع به  اتتفاهم ؟ این سئوال مجموعٔه کاملی از سوءشدچه خواهد ، باشند "زودرس" گذاراقدامات دورٔه اگر و 

 . داردنهفته واقعی تحول اجتماعی را در خود 

پذیر  انجامبطور ساختگی  ـــیعنی یک طبقه بزرگ از مردم ـ ـــنخست اینکه تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا ـ

استثنای ه ب ـ اقتصادی و سیاسی است  ت سیاسی نیازمند درجٔه معینی از پختگی شرایطتصرف قدر . نیست

دست نیافت، بلکه این قدرت اش بقدرت سیاسی  پرولتاریا با مبارزٔه آگاهانهدر آن هایی مثل کمون پاریس که  نمونه

ن کودتای میادر اینجا . تصرف شودی توسط هر کس توانست ی بود که میسرپرست همچون یک یتیم، سرگردان و بی

همیشه  رو همینرسد و از  از راه می شده شلیک تیر   همچون وارههم "اقلیت مصمم" که توسط یکــ  بالنکیستی ـ

یک اختالف وجود دارد که  ،جد  آگاهی طبقاتیتودٔه وا ،های عظیم ف قدرت سیاسی توسط تودهـ و تصر ـ ـ زودرس است

اولیٔه  محصول فروپاشی   تواند می صرفا ،آگاهی طبقاتیواجد  تودهٔ این . است[ پرولتاریابلوغ ]همانا درجٔه پختگی 

 .   کند حمل میرا مشروعیت اقتصادی و سیاسی موقتی با خود یک و از اینرو  باشدبورژوایی  جامعهٔ 

لزوما آنوقت  ،دتاتفاق بیاف "زودرس"نتواند  شرایط اجتماعیواسطٔه ب قدرت سیاسیتصرف اگر [ به نظر برنشتاین]

ای که  اندیشه ــتصرف زودرس قدرت ـ به این ترتیب. ُرخ خواهد داد "زودرس" ــ ـ حفظ قدرت ـــ اش تاثیر سیاسی تحت

نه و در تقابل با این وضعیت،  ـ همچون شمشیر دموکلس بالی سرمان آویزان است ربوده برنشتاینخواب را از چشمان 

    :آن هم به دو دلیل ساده. کنند نمیدعا، نه ترس و نه تردید کمکی 

 ــاز جامعه کاپیتالیستی به نظم اجتماعی سوسیالیستی ـ ــبزرگی ـ گذار نین که چ استبدور [ برنشتاین] تصوراز این  اول

از آشکار ، دارد یکسی که چنین باور پس . یروزمندانٔه پرولتاریا متحقق شودیکدفعه، و با یک کودتای پبه تواند ب

در طی  که سوسیالیسم مستلزم یک مبارزه سخت و طوالنی استانتقال به . کند میدفاع [ گذار]مفهوم بالنکیستی 

 تصرف  پایانی  مدنظر است که   ٔتیجهاز زاویه نبنابراين  .دنک میشکست را تجربه رنج پرولتاریا بیش از یکبار  آن

  .دکن می جلوه "خیلی زودرس"[ آنهم در نخستین تالش]قدرت  ناپذیر اجتناب

است؛ و آن اینکه دقیقا همین توسط پرولتاریا به یک دلیل دیگری ضروری  "رسزود" قدرت دولتیتصرف  ثانیا

در . ندنک می  بازی شرایط سیاسی برای پیروزی نهاییآوردن  در فراهمیلی مهمی نقش خپرولتاریا،  "رس زود"حمالت 
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مبارزات سخت و بدوا از طریق همین خواهند داد،   ای که بدنبال تصرف قدرت سیاسی رخ های سیاسی جریان بحران

 رسد که برای به پیروزی رساندن تحول قطعی و بزرگ به  آن درجه از پختگی سیاسی می طوالنی است که پرولتاریا

دولتی، در خود عامل تاریخی مهمی است که حتی  پرولتاریا علیه قدرت "رسزود"این تهاجم  از اینرو. ضروری است

 . کنند برای نیل به پیروزی نهایی کمک می تعیین نقطٔه زمانیبه 

قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، یک پلمیک سیاسی پوچ  "رسزود"تصرف رسد که ایده  با چنین دیدگاهی بنظر می

 زمانی معینی که  ٔپیروزی در مبارزه طبقاتی را به نقطهشود که  است که از درک مکانیکی  تکامل  جامعه استنتاج می

    . دکن خارج و مستقل از مبارزه طبقاتی است، مشروط می

پس بعبارتی باید ضرورتا ، تصرف کند "رس زود"تواند قدرت دولتی را بجز با اقدامات  اما از آنجایی که پرولتاریا نمی

. خود نماید تصرف کند، تا بتواند آنرا سرانجام برای همیشه از آن   برای یک یا چند بار  "زودرس"این قدرت را بطور 

هرگونه تالش پرولتاریا برای تصرف قدرت، معنایی بجز مخالفت عمومی با  "رسزود"تصرف بنابراین مخالفت با 

 نتيجهبه این این استدلل نیز بهرحال شوند،  همانطور که همه راهها به ُرم ختم می. نخواهد داشت قدرت دولتی

ی برای جنبش سوسیالیستی، بمعنی فراخوان هدف نهایی  پوشی از  رسد که فراخوان رویزیونیسم در رابطه با چشم می

 .      سوسیالیستی است جنبشکنارگذاشتن ُکل 

برود دراز بکشد »دموکراسی این است که در جریان یک تصرف قدرت احتمالی باید  به سوسیال[ برنشتاین]  توصیه او}

گرفتن از  به فوریت و در نهایت درازکشیدن و خوابیدن، یعنی فاصله: و این عینا با توصیه زیر همسان است« وابدو بخ

 {همٔه مبارزات طبقاتی
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 فروپاشی : فصل نهم

 

اما از . کند سوسیال دموکراسی را با کنارگذاشتن تئوری فروپاشی  کاپیتالیستی آغاز میبرنامٔه برنشتاین تجدیدنظر بر 

بنای اصلی  نتیجتا کنارگذاشتن این سنگ بنای اصلی سوسیالیسم علمی است، آنجا که فروپاشی جامعٔه بورژوایی سنگ

او در جریان بحثش، . انجامد که کلیت دکترین درک سوسیالیستی برنشتاین فروبریزد منطقی، به آنجا می بطور کامال

 .گذارد تا بتواند از ادعای نخستین خود دفاع کند کنارمیمواضع سوسیالیسم را یکی بعد از دیگری سایر 

سلب مالکیت از طبقه کاپیتالیست ناممکن است؛ ولی برنشتاین از مسئله سلب مالکیت  یتالیسمبدون فروپاشی کاپ

 .گذارد را بمثابٔه هدف جنبش کارگری می "اصل تعاونی"گیرد و بجای آن، اجرای تدریجی  فاصله می

از اینرو برنشتاین از اجتماعی شدن تولید فاصله  ؛واند در درون تولید کاپیتالیستی متحقق شودت اما تعاونی نمی

 . آورد کنندگان روی می های مصرف گیرد و به انجام رفرم در تجارت و ایجاد انجمن می

 جامعه مادی   واقعی تکامل با صنفی، های اتحادیه و کنندگان، مصرف های  انجمن طریق از جامعه تحول اما

 .  گذارد می کنار را تاریخ ماتریالیستی برداشت برنشتاین اینرو از. سازگاری ندارد کاپیتالیستی

 ارزشقانون  ارزش وقانون  او اینرو، از ؛است ناسازگار مارکس ارزشقانون  با اقتصادی توسعه روند از برنشتاین درک اما

   . گذارد می کنار را مارکس اقتصادی تئوری کل نتیجتا و اضافه

 درتوان  نمیپرولتاریا را طبقاتی  مبارزه اقتصادی، مبانی بدون و معین نهایی هدف یک بدونتوان  با اینحال نمی اما

 با[ کارگری]سازش جنبش  و  گیرد میفاصله  طبقاتی مبارزهاز  برنشتاین اینرو ؛ ازبه پیش بردمدرن  جامعهٔ یک 

 .دنمای میرا اعالم  بورژوایی لیبرالیسم

 ،با قطعیت کامل برنشتاین اینرو از. است ناپذیر اجتناب و طبیعی پدیدهٔ  یک طبقاتی مبارزهٔ  طبقاتی، جامعهٔ یک  در اما

 سیاسی و بلحاظنه تنها  که است منفرد افراد از انبوهی کارگر طبقه او برای :شود می جامعه در طبقات وجودمنکر 

 بواسطهٔ  صرفا بلکه درونی منافعبراساس  نه بورژوازی، او، نظر طبق. فکری، بلکه بلحاظ اقتصادی ازهم جدا هستند

 .است یکپارچه شده ــ ـ پایین و بال از ـــ بیرونی فشار

 درآنصورت نه نداشته باشد، وجود ای  طبقٔه اجتماعیهیچ اگر اساسا  و ،باشد اقتصادی مبانی فاقد طبقاتی مبارزهٔ  اگر

 سوسیالهم ، بعالوه های تاکنونی آن نیز پوچ خواهند بود بلکه نزاع بورژوازیپرولتاریا علیه  آتی تنها مبارزات

درک  دولت سیاسی   فشارپیامد   بعنوان صرفا یا شد، و خواهند  فهم غیرقابل و هم کلیٔه دستاوردهایش دموکراسی

 تصادفی نتایج بلکه نیستند تاریخی انکشاف عادی نتایج اینها کهاینطور فهمیده خواهند شد  یعنی خواهند شد؛

بمثابٔه  بلکه کاپیتالیستی جامعهمشروع  فرزندانبه بعنوان نه  اینها بعبارت دیگر. هستند هوهنزولرنای  دوره سیاست  

 انداز چشم به تاریخ ماتریالیستی مفهوم ازما را  منطقش،به ضرب   برنشتاین معنی این به. هستند ارتجاع زادهٔ  حرام

       77.کند هدایت می« زایتونگ وازیش» و «زایتونگ فرانکفورت»

که لاقل از شرایط این است ماند  برای برنشتاین باقی می آنچهکاپيتالیستی،  پس از ردکردن نقد سوسیالیستی  جامعهٔ 

 "او کشف کرده که ارتجاع در آلمان خیلی قوی نیست؛ که  :و برنشتاین از این کار ابایی ندارد. موجود راضی باشد

و اینکه در تقریبا همٔه کشورهای غربی  "ارتجاع سیاسی در کشورهای اروپای غربی، چندان قابل مالحظه نیست

                                                
77 Die Frankfurter Zeitung شد می چاپ فرانکفورت در ۰۳۱۹ تا ۰۹۸۶ سالهای فاصله در که بود دموکراتیک-بورژوا گرایش با روزنامه یک  .Die 

Vossische Zeitung روزنامه این. شد تعطیل ۰۳۹۹ سال در. کرد انتشار به شروع روزانه ۰۹۱۱ سال از و هفتگی بصورت ابتدا و شد تاسیس ۰۲۱۱ سال در 
 .  داشت لیبرالیستی گرایش
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کارگران  78"است[ انقیادی]کامال تدافعی و نه تحمیلی  جنبش سوسیالیستی، در اکثر موارد طبقات بورژوا بهموضع "

بورژوازی بلحاظ سیاسی مترقی و نیز بلحاظ و . ستندبرند، بلکه برعکس در کامکاری روزافزون ه در بدبختی بسر نمی

همه چیز در بهترین وضعیت در این بهترین جهاِن ممکن . شود از ارتجاع یا انقیاد اثری دید نمی. اخالقی معقول است

 …است

 ـــ نهاییهدف کنارگذاشتن  از ؛ یعنیکند را طی می  Zتا  Aبرنشتاین در یک سیر منطقی و پیوسته، مسیر  به این ترتیب

سوسیالیستی متصور نیست،  مقصدآنجا که جنبش سوسیالیستی بدون یک اما از  کند، آغاز می ــبمنظور حفظ جنبش ـ

 .دهد اش را با کنارگذاشتن خوِد جنبش خاتمه  ای ندارد جزآنکه تئوری بنابراین چاره

سیستم مارکسیستی موزون، غرورآفرین و  ریزد و از آن و به این ترتیب درک سوسیالیستی برنشتاین بالکل فرومی

های فکرِی اندیشمندان بزرگ و  ریزه ها و خرده ماند که اجزای همٔه سیستم ای از اشیاء قراضه بجا می آمیز، ُپشته تحسین

مارکس و پرودون، لئون ون باخ و فرانز اپنهایمر، فردریش آلبرت النگ و کانت، . اند یافتهکوچک، در آنجا گور مشترکی 

  همه اینها ُخرده: گورنیتز، السال و پروفسور جولیوس وولف-ای پروکوویج و دکتر ریتر ون نئوپائر، هرکنر و شولزآق

. آور نیست و اين ابدا تعجب. شان چیزهای کوچکی یادگرفته است سهمی در سیستم برنشتاین دارند و او از هر کدام

و با واگذاردن اش را به کناری افکند،  نمای سیاسی همزمان قطبو وقتی که او موضع طبقاتی را کنار گذاشت، 

آیند و کلیتى ارگانیک برای درک منسجم از  نقطٔه تبلوری را که حول آن واقعیات منفرد ِگردمى آن سوسیالیسم علمی،

 .دهند را از دست داد جهان بدست می

ای به  عالقهاو . کند طرفانه جلوه می ل بیهای ممکن تشکیل یافته، در نظر او  دکترین برنشتاین که از اجزای همٔه سیستم

عالقه است که در باره  دهد و همینقدر بی تر علم طبقاتی نشان نمی ، یا بعبارت دقیق"علم حزبی"شنیدن در باره 

علم مجرد، لیبرالیسم کند که نمایندٔه بشریت بطور عام،  فکر میاو . لیبرالیسم طبقاتی یا اخالقیات طبقاتی بشنود

ها و  اما از آنجا که جامعٔه در واقعیت از طبقاتی تشکیل شده که منافع، برداشت. استانتزاعی و اخالقیات انتزاعی 

یک لیبرالیسم از تن از یک علم اجتماعِی انسانِی عام، فدر حال حاضر، سخن گ د، بنابرایناهداف کامال مخالفی دارن

که برنشتاین علم عام انسانی، دموکراسی و آنچه را . انگیز است تزاعی، یک شیادی اعجابیک اخالق اناز انتزاعی، و 

علم بورژوایی، دموکراسی بورژوایی و اخالقيات  نامد، چیزی بجز اشکال غالب نیستند؛  که همانا اخالقيات می

 . بورژوایی است

های برتانو،  آموزهبر بجایش  تاکند  س را رد میوقتی که سیستم اقتصادی مارککاری مشغول است چه به واقعا برنشتاین 

او مبانی علمی رهایی طبقه کارگر را [ در جواب باید گفت که]باورک، جونز، سای و جولیوس ولف سوگند بخورد؟ -بوهم

خصلت عام انسانی لیبرالیسم  وقتی که از کند واقعا برنشتاین چه می. کند بورژوایی تعویض می( تجلیلو )با توجیحات 

او جنبش سوسیالیستی را [ در پاسخ باید گفت که]کند؟  زند و سوسیالیسم را به یک شق از لیبرالیسم بدل می حرف می

یعنی کند و بجایش نمایندٔه تاریخی لیبرالیسم،  محتوای تاریخی آن، و همه محتوایش تهی میاز خصلت طبقاتی، یعنی 

 .نشاند منافع عام بشری میمایندٔه بورژوازی را بمثابٔه ن

نیروی قادر مطلق در  سطح یکامل مادی به و ارتقای ع"دموکراسی که   سوسیال به ستیز علیه این نگرش   و وقتی که او 

آلیسم و اخالق  کند، و یا راجع به ایده اعتراض می "آل ایده[ آرمان]تحقیر "، یا وقتی که علیه  پردازد می "تکاملروند 

کند، در  محکوم میرا  منشاء نوزایی  اخالقی پرولتاریاکند، و همزمان مبارزه طبقاتی انقالبی، یعنی تنها  موعظه می

ترین جوهِر اخالق بورژوایی، یعنی سازش با نظم اجتماعی  عالی پیرامونِ ای طبقه کارگر برواقع صرفا و اساسا دارد 

 .کند موعظه می موجود و انتقال امیدهای پرولتاریا به برزخ اخالقيات رياکارانه

رود؟ او در واقع به شیؤه تفکر  خاص  کند وقتی که تیزترین تیرش را بسمت دیالکتیک نشانه می واقعا برنشتاین چه می}

به کمک آن قرار است جنگد که پرولتاریا  شمشیری میاو در واقع علیه آن . کند پرولتاریای  آگاه و رو به اعتال حمله می

                                                
 78 rts" den 26 mars 1899ä"Vorw ل. ر 
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مادی بورژوازی، بر  ای است که بکمک آن پرولتاریای تحت انقیادِ  ح فکریدرد، علیه آن سال باش را  پردٔه سیاه آینده

ناپذیربودن پیروزِی  اجتنابو انقالب را در قلمرو اندیشه به سرانجام رسانده، و نابودی بورژوازی و   بورژوازی پیروز شده

ـــ  از طرفی"ترکیباتی مثل بکارگیری  کند و بجایش با وقتی برنشتاین دیالکتیک را رّد می. است انقالبی به اثبات رسانده

به شیؤه  زند، درواقع می  راست و  چپبه ، و غیره "بیش یا کم"،  "اگرچه ـــ درعین حال"، "ـــ اما مسلما"، "از طرف دیگر

متعلق به بورژوازی رو به زوال است؛ که تصویر قابل اعتمادی از ادعاها و اَعمال سیاسی  غلطد که تاریخا   ای می فکری

در (  Posadovsky –Berlepsch)، برلپچ پوزادووسکی (Caprivi Hohenlohe)مشابه کاپروی هولنلو }. بورژوازی است

 { جنبش مشروطه فوریه، قبض جریمه

گیرد، تقریبا دقیقا مشابه شیؤه  که بورژوازی مدرن بکار می سیاسیهای اگر، و اما و "از طرف دیگر ـــاز طرفی " کلیهٔ 

ترین نشانه برای ماهیت بورژوایی درک برنشتاین از  اندیشه برنشتاین است؛ و شیؤه تفکر برنشتاین زیباترین و مطمئن

 . جهان است

این صرفا به . باری از تعلق طبقاتی ندارد، بلکه یک مفهوم اجتماعی عام است دیگر "بورژوایی"برای برنشتاین کلمه  اما

دهد، و  آن معناست که برنشتاین مداوما، روی سرانگشتش، ترمینولوژی تاریخی پرولتاریا را به بورژوایی تغییر می

که منظورش  گیرد  را بکارمی" شهروند"برنشتاین واژه . کند علم، سیاست، اخالق و شیؤه تفکر میهمزمان همان کار را با 

اند  همه انسانها برای او به شهروند بدل شده به این ترتیب در واقع. صه همه انسانهاستبورژوا و هم پرولتاریا و خال  هم

 .است و به همین ترتیب جامعه بورژوایی با کلیِت جامعه انسانی يکى گرفته شده

دارد که با استدللهای اجتماعی موجود در زرادخانه  اگر کسی سر بحث با برنشتاین را بازکرده و امید}

دموکراسی او را متقاعد کند تا به جنبش بازگردد، دیگر باید این امیدورای را کناربگذارد چون دیگر کلمات ـ  سوسیال

شتاین بحث با برن. یکسان نیستند دیگر معّرف واقعیات اجتماعی   ،مفهوم یکسانی برای طرفین ندارند؛ همینطور مفاهیم

این و برنشت. بینی، میان دو طبقه و میان دو نظم اجتماعی بدل شده است به تسویه حساب دو جهان

    {.مشترکی ندارند دموکراسی هیچ چیز ـ  سوسیال
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 تئوری و عمل دراپورتونیسم : فصل دهم

 

نخستین تالش بمنظور [ زیرا]کتاب برنشتاین اهمیت تاریخی بسزایی برای جنبش کارگری آلمان و جهان داشته است؛ 

 . تئوریک برای جریانات اپورتونیستی  درون سوسیال دموکراسی است ٔفراهم آوردن یک پایه

شود گفت که  ریم، میوهای بخار را بخاطر بیا  ای مثل مسئلٔه معروف  اعطای سوبسید به کشتی های پراکنده اگر جلوه

یعنی پس  ـــ ۷۸قرن  ۸۱اما فقط از اوایل دهه  79.اند حضور داشتهجریانات اپورتونیستی در جنبش ما مدیدی است که 

بود که ما با حضور یک گرایش اپورتونیستی  یکصدا و  ــو بازگشت مرجعیت  قانون ـ 80از لغو قانون ضدسوسیالیستی

، 82اواریانبه بودجٔه استان ب[ مثبت]، رای 81(Vollmar)ُولمار  "سوسیالیسم دولتی" :؛ از جملهشویم واحد مواجه می

، موضع [جبران خسارتمعروف به ]های راجع به پیشنهاد غرامت  در آلمان جنوبی، سیاست 83"سوسیالیسم دهقانی"

 .آیند یابی عمل  اپورتونیستی بحساب می های گمرکی و میلیتاریسم، نقاط عطف در تکامل در مورد تعرفه 84شیپل

این کامال طبیعی است؛ زیرا تئوری  و. "تئوری"شان با  مهمترین مشخصٔه این نقاط عطف چیست؟ دشمنی مشترک

که باید در  وسایلیمبارزه،  هدِف حول [ سفتی و  سخت]ار ثابتی ما، یعنی همان اصول سوسیالیسم علمی، مرزهای بسی

هستند، تمایل به  "عملی"از اینرو کسانی که در پی نتایج . دارد  میمقرر مبارزه  شیوهٔ این رابطه بکارگرفته شوند، و 

                                                
نمایندگان سوسیال دموکرات . کرد سوبسید بپردازد های بخاری که آلمان را به مستعمراتش وصل می بیسمارک پیشنهاد کرد تا دولت به کشتی ۱۱۱۱در سال  79

 ملی مجلس) تاگریش در راست  جناِح   اپورتونیسِت  اکثریت تصمیم انگلس فردریش ۰۹۱۱ سال در. در رایشتاگ در برخورد به این پیشنهاد دو دسته شدند
قانون  به ای الحاقیه تا شد آن خواستار عوض در و کرد محکوم شدیدا خصوصی را بخش به نقل و حمل های شرکت احداث امتیاز واگذاری با رابطه در ،(آلمان

 جناح پیروزی با ۰۹۹۲ سال در نهایتا اختالف و بحث این. بگذارد اجرا به را غیرمردمی سیاستهای چنین نتواند حکومت آن بموجب تا شود الصاق سوبسید
   . بود دموکراسی سوسیال درون در مارکسیستی ضداستعماری سیاست یک تدوین بر سرآغازی خود که یافت خاتمه انقالبی

  .کرد  انتخاباتی  فعالیت  و  عضوگیری  به  شروع  و شد محبوب  زود  خیلی  آلمان  سوسیالیست  کارگران  حزب( ۰۹۶۶)  همگانی  رٔای  حق  تصویب  از  پس 80
  سال  تا  سوسیالیستی و تبلیغات  فعالیتها کلیه آن  بموجب  که( ۰۹۲۹)  کند  تصویب  را ”ضدسوسیالیستی  قوانین”  بیسمارک  تا  شد  سبب  حزب  چشمگیر  موفقیتهای

  .گردید  اعالم  ممنوع ـ سال ۰۱  بمدت ـ( ۰۹۳۱)
ُولمار . از این جهت، این نگرش به سوسیالیسم دولتی ولمار معروف شد. ولمار اعتقاد داشت که برای تحقق تدریجی سوسیالیسم، دخالت دولت ضروری است 81

ـ و نه انقالب ـ به پیش غیره  های اقتصادی، سیاسی و دهد تا اهدافش را از طریق رفرم معتقد بود که کاپیتالیسم جدید، به سوسیال دموکراسی این امکان را می
 حزب کنگره در .آنرا تشریح نمود( ۰۹۳۷) ”سوسیالیسم دولتی”بعدتر در اثری بنام . ُولمار این را یکبار در یک سخنرانی در الدورادوی مونیخ بیان داشت. ببرد

 باصطالح تئوری آن بموجب که رسید تصویب به آرا اتفاق به ای قطعنامه شد، برگزار برلین در ۰۹۳۷ نوامبر ۷۰ تا ۰۱ از که آلمان دموکراسی سوسیال
 سازی ملی کارگر و نیز طبقه به چککو امتیازات که باید تئوری این به بنا. شد معرفی دموکراسی سوسیال از کارگران جداسازی برای ابزاری ”دولتی سوسیالیسم”

   .شوند قلمداد رفرم بمثابه کاپیتالیستی، اقتصاد وسیع
لمار  Bavaria باواریا استان دولتی پارلمان در دموکرات سوسیال فراکسیون ۰۹۳۱ ژوئن اول در 82 بودجه ( Georg von Vollmar)به رهبری گئورک ون و 

گوست ببل بنا  گذاشته بود این استان را بمنظور تثبیت حکومت تصویب کرد و به این ترتیب برای نخستین بار آن پرنسیپ معروف سوسیال دموکراسی را که آ
بستن به کارگران و کشاورزان، بمنظور   ای که بر مالیات دهی به بودجه رای ؛ یعنی امتناع بالشرط از”not a man nor a farthing for this system”: کستش

 :به نقل از. تامین بودجه دولت کاپیتالیستی، دادگاهها، پلیس و ارتش حاکمان است
The non-revolutionary nature of the German Social Democratic Party, p. 169  

که با منظور از سوسیالیسم دهقانی جنوب آلمان همان سیاست حمایتی ولمار از دهقانان بود که مورد مخالفت بخش اکثریت حزب بود که اعتقاد داشت  83
  . د که این در خود روبجلو استتکامل کشاورزی دهقانان بناچار به پرولتاریای شهری بدل خواهند ش

با نام  ۰۹۳۹در نوامبر او . ای و حامی میلیتاریسم دولتی بود از رهبران دست راستی حزب بود که مخالف میلیشای توده( Max Schippel)ماکس شیپل  84
سیالیستی، ارگان تئوریک در بولتن ماهنامه سو ”اعتقاد داشت؟( میلیشیا)ای  آیا فردریش انگلس به ارتش توده”ای با عنوان  مقاله (Isegrim)مستعار ایسگریم 

 فوریه ۰۱ در. شد های حمایتی بود که سبب تقویت بنیه مالی انحصارگران بزرگ کشاورزی و صنعتی می ها بچاپ رساند و مدافع سیاست تعرفه اپورتونیست
 بخاطر تواند می دموکراسی سوسیال که دکر  دفاع اپورتونیستی دیدگاه این از( Wolfgang Heine) هاین ولفگانگ ریشتاگ، انتخاباتی دوره سومین در۰۹۳۹

  .بپذیرد را دولت نظامی مطالبهٔ  ،”مردم آزادیهای”
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را از عمل جدا کنند و این دو را مستقل از هم  ”تئوری ”بعبارتی هایی دارند؛   خالصی از قید چنین محدودیت

  .  بنمایانند

: اپورتونیسم را درهای شکست  نمونه. شان را سوزاند  تالش عملی، پشت دستدقیقا همین تئوری بود که در هر  اما

واضح پُر. و مسئله ارتش شاهد بودیم( پرداخت غرامت)سوسیالیسم دولتی، سوسیالیسم دهقانی، سیاست جبرانی 

کرد تا بجای  رفته جرات می باید که رفتهاندام کند  خواست علیه اصول ما عرض است که اگر این جریان می

برنشتاین دقیقا تالشی در این راستا و برای فراهم تئوری . حمله کندهای ما، به آنان  و پرنسیپ  انگاشتن تئوری نادیده

، بالفاصله به دور پرچم 85به همین خاطر همٔه عناصر اپورتونیسِت حزب ما در اشتوتگارت. ای بود آوردن چنین تئوری

قابل فهم کامال  در عملرا  جریانات اپورتونیستیاگر شرایط و وسعت مبارزات ما، ظهور  .برنشتاین جمع شدند

بندی نظرات این جریانات و دادن یک بیان تئوریک  کنند، ظهور تئوری برنشتاین نیز بمثابه تالشی برای جمع می

به این خاطر از همان . باشد شان با سوسیالیسم علمی، همانقدر قابل درک می عمومی به آنان، بمنظور سازگارساختن

ریِک برای اپورتونیسم، و یک تالش اولیه برای اعتباربخشی علمی به آغاز روشن بود که تئوری برنشتاین یک آزمون تئو

     .آن بود

اپورتونیسم قادر به ساختن یک تئوری ايجابى نیست که . تر مشاهده کرديم نتیجٔه این آزمون چه شد؟ نتایجش را پیش

دکترین  چون: از این قرار استآید  تنها کاری که از آن برمیدر عوض . بتواند در برابر هرگونه انتقادی مقاومت کند

کند و نهایتا به  برخى از  تزهای معین و مجزای  تئوری مارکس حمله میابتدا به ای دارد،  پیوسته مارکس ساختار بهم

در  ــ د که عملکردش ـهد میبه این ترتیب اپورتونیسم نشان . پردازد ای می تخریب کل سیستم نظری مارکس، بطور پایه

 .با سیستم مارکس قابل ادغام نیست ـــ  اصل و اساس

چرا که تمايل درونی اپورتونیسم بر . ناسازگار است مجموعدر کرد که اپورتونیسم با سوسیالیسم  در عین حال اثبات 

طبقاتی پرولتاریا  مبارزهٔ  آن است که جنبش کارگری را به مسیرهای بورژوایی، یعنی در راستای فلج کردن کاملِ 

از مارکس و  پیش، حتی بلحاظ تاریخی، با دکترین مارکسی یکی نیست مبارزه طبقاتی پرولتری د؛ مطمئناهدایت کن

های متنوع سوسیالیستی وجود داشتند که هر کدام به شیؤه خاص خود، بیان   مستقل از او، جنبش کارگری و سیستم

نی بر درک اخالقی از عدالت، مبتنی سوسیالیسم مبت :تئوریک  متناسب با زمانٔه خود برای رهایی طبقٔه کارگر بودند

پنداری تضاد طبقاتی با تضاد میان فقیر و غنی، و مبتنی  بر مبارزه علیه وجه توزیع بجای وجه تولید، مبتنی بر همسان

تر نیز وجود  پیش ،ٔه اجزای تئوری برنشتاینهمیعنی  ؛به اقتصاد کاپیتالیستی "اصول تعاونی"بر تالش براى پیوندزدن 

 . اند داشته

های  بمثابٔه کفش تی واقعی  پرولتاریا،شان در مبارزٔه طبقا بودن ، علیرغم ناکافیدر زمان خودشانو این تئوریها 

 . جادويى کودکی عمل کردند که به کمک آنان پرولتاریا آموخت تا در مسیر تاریخ گام بردارد

از انکشاف مبارزٔه طبقاتی و شرایط اجتماعی ناشی از آن، این تئوریها کنار زده شدند و اصول سوسیالیسم  پساما 

و مبارزٔه طبقاتی   دیگر جایی برای سوسیالیسم غیرمارکسی وجود نداشت، الاقل در آلمان؛ علمی تدوین گردید

از آن زمان به بعد، سوسیالیسم با . گرفت سوسیالیستی، در  بیرون از حیطٔه سوسیال دموکراسی صورت نمی

بازگشت به  رواز این. مارکسیسم یکی شد؛ به همین شکل مبارزه طبقاتی پرولتاریا با سوسیال دموکراسی یکی گردید

های جادویی کودکی  پرولتاریا نیست، بلکه به  زگشت به کفشسوسیالیستی پیشامارکسیستی به معنی با  تئوریهای

 . زواردررفتٔه بورژوازی است معنی بازگشت به دمپایی

 ساختن یک مبانی تئوریک برای اپورتونیسم بود؛ تالش برای فراهم آخرینو بطور همزمان  اولینتئوری برنشتاین 

بخش : برنشتاین، هم در جهت مثبت و هم منفی، تا آنجایی که قابل تصور بود پیش رفتآخرین، چونکه گوییم  می

 ایراداتاش آن بود که توانست همه  لمی را کنار گذاشت، و بخش مثبتسوسیالیسم ع اش این بود که منفی

                                                
  .ار شدذدر اشتوتگارت برگ ۰۹۳۹اکتبر  ۹تا  ۹سیال دموکرات آلمان از کنگره حزب سو 85
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از طریق کتاب برنشتاین، به بالترین درجه رشد تئوریکش  اپورتونیسم. تئوریِک قابل تصور را به هم ببافد( ابهامات)

اش  عملی ، به بلوغSchippelدرست همانطوریکه با اتخاذ موضع نسبت به میلیتاریسم توسط شیپل }دست يافت 

 .نایل شداش  و به نتایج نهایی {رسيد

تواند آنرا  نظر تئوریک رد کند؛ بلکه تنها دکترينى است که می تواند اپورتونیسم را از نقطه دکترین مارکس نه تنها می

چیز "تاریخی پرولتاریا، ـ  در واقع پیشروی جهانی. بمثابٔه یک پدیدٔه تاریخی در جریان تکامل حزب تبیین کند

خصلت اختصاصی این جنبش دقیقا در این واقعیت نهفته است که برای نخستین بار در تاریخ، این . نيست "ای دهسا 

طبقات حاکم بکارگیرند؛ و از اینرو باید هدف این مبارزه، در صدر و  علیه خود را  ٔارادهها هستند که باید  خود توده

 . ورای  جامعٔه موجود قرار داده شود

بزرگترین  نتیجتا  . تواند در یک مبارزه دائمی علیه نظم موجود شکل بگیرد و تکامل یابد ای فقط می توده ارادهٔ چنین 

که ورای  نظم موجود قراردارند، و نیز تلفیق مبارزات   ها با اهدافی است  جنبش سوسیال دموکراسی، تلفیق تودهمعضل 

ها، راهش را بجلو  سیر تکامل خود، از میان صخره روزانه آنها با اصالحات جهانی است؛ سوسیال دموکراسی در 

رفرمیسم   ــبه سکتاریسم ـیا واگذاری هدف نهایی، و ای  کنارگذاشتن کاراکتر توده یا با کند و در این مسیر  بازمی

 .افتد غلطد و یا به دامن اپورتونیسم می ـ درمیــ  بورژوایی و آنارشیسم

را علیه کلیٔه اشکال افراطی فوق، در زرادخانٔه تئوریک دکترین مارکسیستی هاى موثرى  شد سالح سال پیش می ۱۱از 

شود نه پرداختٔه ذهن بلکه ساختٔه  ای است و خطراتی که متوجٔه آن می جنبش ما یک جنبش تودهاما از آنجا که  .یافت

آنارشیستی و  تا یکبار برای همیشه جلوی گرایشات  شرایط اجتماعی است، لذا دکترین مارکس نیز نتوانست

بر باید که بدوا در قلمرو عمل ، پیش از آنکه جنبش بکمک سالح مارکسیستی بر آنها غلبه کند: اپورتونیستی را بگیرد

سوسیال دموکراسی از طریق اعالم استقاللش بر خطر کوچک  سرخک  کودکانٔه آنارشیستی چیره شده  .پیروز شودآنها 

 . اپورتونیستی است 86یعنی ورم حال در صدد غلبه بر خطر بزرگتر . است

تر شده،  اگر درنظربیاوریم که جنبش تا چه ابعاد عظیمی گسترش یافته، و شرایط و اهداف مبارزه تا چه حد پیچیده

ای باشیم که در آن نسبت به اهدافش تردید و نسبت به  شاهد رسیدن  جنبش به نقطهکه خواهیم کرد ن   عجبت

 : نیم قرن پیش نوشتبینی کرد و  مارکس خودش پیشاپیش این شرایط را پیش. آرمانهایش تزلزل نشان دهد

فتند، گر  انقالبات بورژوایی، نظير انقالبات قرن هیجده، به سرعت از موفقیتی به موفقیتی دیگر شتاب می"

های درخشان آذین   آمد که انسان و اشیاء با الماس زد، بنظر می های نمایش یکی روی دست دیگری می صحنه

سپس، پیش از . دسریع بو  شان گیری اوج کوتاه و شانعمر هرچند که  روح غالب بود شده بودند، حظ و وجد  

تخصیص دهد، گرفتار یک واکنش عصبی آلود هیجان را بخود  های دورهٔ تب آنکه جامعه بیاموزد چگونه میوه

کنند؛ دائما  ، مانند انقالبات قرن نوزده، دائما از خود انتقاد میبرعکس، انقالبات پرولتری. شد درازمدت می

گردند تا ازنو آغاز کنند؛ با دقتی  کنند، به عقب و به آنچه انجام شده بازمی خود را درمسیرشان متوقف می

شان  ها و ایرادات اولین تالشهای گیرند، و روی ضعف را به تحقیر می سرنهاده تپشبیرحمانه اقدامات نیمٔه 

زنند که دوباره بتواند از زمین نیرویی تازه برگیرد و  رسد که آنها حریف را به زمین می کنند؛ بنظر می تمرکز می

تا . قب مى نشينندآسا در برابرشان قدعلم کند؛ دائما در برابر عظمت  اهداف خودشان به ع در هیبتی غول

گردد و خود شرایط فریاد  ها ناممکن می کاری دوباره شود که همهٔ  آنکه باالخره آن شرایطی آفریده می

 88(هیجدهم برومر) 87"!جا برقص همین. جاست گل سرخ همين’ !Hic Rhodus, hic salta‘: آورند برمی

این به آن معنی نیست که . است اعتبار داشته برپایی دکترین سوسیالیسم علمی تا به امروز دورٔه این توصیف از 

در حال سوسیال بلکه هر روز  ؛است؛ حتی در آلمان نیز چنین نشد جنبش پرولتری بیکباره سوسیال دموکرات شده

                                                
 86 Edema بسیار متنوعی داشته باشد تواند دالیل بافتی است که می یا ورم به معنی تجمع آب میان . 

 .   هگل به عاریت گرفته تا نشان دهد که حقیقت همینجا و در حال است نه آینده ناپیدا« فلسفه حق»ظاهرا این جمله را مارکس از مقدمٔه کتاب   87
88  .K. Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, in Marx u. Engels: Werke, Bd. 8, 1960, S. 118 ل. ر 
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  و نتیجتا غلبه تدریجی بر انحرافات افراطی جانبی، یعنی آنارشیسم و اپورتونیسم است که هر دوی شدنتر  دموکرات

  .هستند[ جنبش پرولتری]شدن  حظاتی در سیر فرآیند سوسیال دموکراتیزهاینها صرفا ل

آورتر این است که این جریان این قدر ضعیف  آور نیست بلکه تعجب از اینرو ظهور یک جریان اپورتونیست تعجب

بتا جدی شد یک پایٔه تئوریک نس داد، می تا آنزمان که خود را در موارد معیِن فعالیت عملی حزب بروز می. است

از سر  یشود بانگ نمیزشتش را در کتاب برنشتاین نشان داده، دیگر   اما حاال که اپورتونیسم چهره. ردکتصور برایش 

از اندیشٔه بدیع در آن یافت حتی یک ذره  چی؟ این بود تمام آن چیزی که برای گفتن داشتید؟: برنیاورد حیرت

درهم شکسته و یا به  ،ها پیش، لگدمال توسط مارکسیسم، از دهه حتی یک اندیشٔه منفرد در آن نیست که! شود نمی

 !باشد گرفته نشده تمسخر 

کتاب  و اینجاست که جایگاه. حرف بزند تا اثبات کند که چیزی برای گفتن ندارداپورتونیسم تا صرفا کافی بود 

 .  شود برنشتاین و اهمیت آن در تاریِخ حزب روشن می

فکری پرولتاری انقالبی، و از دیالکتیک و برداشت ماترياليستى پرولتاریا از تاریخ  اگرچه برنشتاین از شیوهٔ  از اینرو 

اين صرفا دیالکتیک و برداشت . دندنمو اش را تسهیل  روی گسلد، اما باید از اینان متشکر باشد که  شرایط بیراهه می

تردید برای ابراز مناسب ولی ناآگاه، یک ابزار  بمثابهٔ  را اینبرنشت ،دستی که با گشادهماتریالیستی از تاریخ است 

آمیز پرولتاریا،  تر، با سرتکان دادن و خندٔه حقارت ؛ ابزاری که در یک نگاه دقیقبیند میموقتی  پرولتاری در حال اعتال 

 . افکنده خواهد شد بدور 

ـ ـ ـ آنارشیسم و اپورتونیسمــ  اش ـ گرایشات حواشی تر گفتیم که جنبش با چیرگی همزمان و درعین حال مبارزه با پیش} 

راه غلبه بر امواج سپردن همه چیز به خدا نیست؛ « چیرگی»اما معنای . شود تر می است که سوسیال دموکرات

خواند تا جرات کند تا همانگونه که هست  برنشتاین با کتابش حزب را فرامی .شان است  اپورتونیستی  فعلی، رّد کردن

به نظر ما کنگره، یعنی بالترین ارگان حزب، باید این اندرز . گرا یعنی یک حزب سوسیال دموکرات  رفرم: شود ظاهر 

ـ یعنی بمثابه یک خرده بورژوای دموکرات ــ  همانطوری که هست ــبرنشتاین را با تشویق خود او به ظاهرشدن ـ

     {.خواه پاسخ دهد ترقی

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


