
  

  ١رھايی، دانش و سياست از ديدگاه مارکس

  

  ارنست مندل

  رامين جوان: ی ترجمه

  

  

  گوھر انسان چيزی جز خوِد انسان نيست 

اش با فعاليتی عملی عجين شده بود، از ضرورت رھايی  فعاليت نظری مارکس که در سراسر زندگی
گری  ای بود که از عصر روشن خواھانه آزادیی  کار او از اين نظر محصول انديشه. گرفت انسان ريشه می
گرايی آغاز و با گذار از انقالب فرانسه و وارثان آن  ای که از دوران جنبش اصالح ھمان انديشه. رواج يافته بود

ھای سوسياليستی در  گرايان جوان و اولين گروه ، ھگل)١٨٣٠و  ١٨٢٠ھای  ھاِی انقالبِی دھه دمکرات: يعنی(
توان در يک جمله  ی مارکس را می ھدف اصلی انديشه. اشکال مختلفی را پشِت سر گذاشته بود اروپا و امريکا 
نقدی . (»برانداختن آن شرايطی که از انسان موجودی خوار، زبون و درمانده ساخته است«: خالصه کرد

  )٣٨٥ی آثار، ص  ی حقوق ھگل، مجموعه برفلسفه

گاه آن را فرو ننھاد؛ نه در  بخش وفادار ماند، و ھيچ اين ھدف رھايی اش به مارکس در سراسر زندگی
کارگری و کمونيستی، نه در جريان ) طلبیِ (دموکراسی بورژوايی به خرده) طلبیِ (ی گذار از دمکراسی مرحله

ی آثار اصلی مارکس و  ما در ھمه. پراتيک انقالبی برداشت ماترياليستی از تاريخ و اقدام به شکل بخشيدن به
و » گروندريسه«، »ھيجدھم برومر لويی بناپارت«س با اين گوھر بنيادين روبرو ھستيم، از فريدريک انگل

  .]١[»نقد برنامه گوتا«و » جنگ داخلی در فرانسه«گرفته تا » سرمايه«

 ١٩٧٥در سال  ماکسيميلين روبل. فعاليت نظری و سياسی مارکس در واقع برپايه ھمين ھدف استوار بود
گيری ھرنامی که داشته باشد، تنھا  اين جبھه. ی پراکسيس خواند و ديگران فلسفه میآن را يک آماج اتيکال 

سازی  شمار آيد که مارکسيسم را نوعی مطلق شمار مارکس به تواند پاسخی از جانب آن دسته از منتقدين بی می
ھای خود را   زنجيره مارکس بارھا و بارھا کسانی را مورد حمله قرار داده است که] ٢[اند عوامل تاريخی دانسته

ديدگاه صريح و  در اين مورد بھتر است به. وجود آورده است ھا را به ستايند، تنھا بدين خاطر که تاريخ آن می
گوھر انسان چيزی جز خوِد انسان : ی ساده و سرراست بيان گشته است دقيقی مراجعه کنيم که در يک جمله

تعبير  يک مارکسيست معتقد، يا به. شناسی مستدل نمود نسانکم از نظر ا توان دست اين تعريف را می. نيست
گر ھمواره اين وظيفه را در برابر خود دارد که با ھرگونه شرايط اجتماعی غيرانسانی  مارکس يک انسان کنش

انسانی کردن آدمی  توان از اين وظيفه دست کشيد که ثابت شود شرايط غيرانسانی به تنھا وقتی می. مبارزه کند
روی زمين بياورند،  اگر جھنم را به. رساند، چيزی که البته غيرقابل تصور است وان يک انسان کمک میعن به

عنوان يک ايستگاه ضروری برای گذار  که آن را به جا جا خوش کنيم يا اين دليلی وجود ندارد که ما درآن
ھا انسان  نظر علمی برای ميليوناز   معلوم است که چنين وضعيتی ھم از نظر حسی و ھم. بھشت تلقی نماييم به
ھا را از بيزاری از آن  ای قادر نيست آن دانند، و ھيچ سفسطه مردم جھنم را جھنم می. چنان ناگوار خواھد ماند ھم

ای  اين وظيفه. ای بنيادين است که در کنار مردم عليه شرايط غيرانسانی مبارزه کنيم  اين يک وظيفه. باز دارد
اش پيش روی خود داشت و بايسته است ما که ما ھم آن را در برابر خود قرار  زندگی است که مارکس در طول

  .دھيم
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حال بر دوش ماست، و ما با برداشت ماترياليستی از تاريخ و مشارکت در  ھر ای است که به اين وظيفه
دھد که  ما نشان می بهاين شناخت علمی . بخشيم آن قوام می ی بورژوايی تنھا به نبرد طبقاتی پرولتاريا در جامعه

ی طبقاتی بوده است، و اين تاريخ بر محور منافع مادی  ی جوامع متمدن تاکنون تاريخ مبارزه تاريخ ھمه
اين نظريه درآمد و  بنا به). تقسيم توليد اجتماعی ميان توليد ضروری و توليد اضافی: يعنی(چرخيده است 
خيزد که  آخرين تحليل از کار اضافی توليدکنندگان برمیی طبقات حاکمه و حتی خود حاکميت در  مزايای ھمه
ای  طبقاتی جامعه مرحله  تقسيم. ی مادی برسر کاھش يا افزايش اين کار اضافی نيز ھمراه بوده است با مبارزه
ی  حال برپايی يک جامعه اما درعين. ناپذير از تاريخ است که برای رشد نيروھای مولده ضروری است اجتناب

  .پذير است راستی انسانی برپايه تأمين نياز افراد نيز امکان به ی طبقه بی

کش در طول تاريخ  گردد، اين است که طبقات زحمت گيری ديگری که از اين شناخت حاصل می نتيجه
اند، اما در  ی فارق از ستم طبقاتی کوشيده اند و در راه برپايی يک جامعه بارھا عليه اين استثمار شوريده

خاطر شرايط نامناسب مادی و نبود پايه مناسب معنوی و  داری به داری و آغاز سرمايه يشاسرمايهھای پ دوران
  .اند آن دست نيافته اخالقی به

بار در تاريخ  داری نوين با شکوفايی نيروھای عظيم توليدی، برای اولين يابيم که سرمايه ترتيب درمی بدين
اين رھايی  اما برای نيل به. را فراھم ساخته است) طبقه ی بی معهی جا زمينه: يعنی(جانبه  ی رھايی ھمه شالوده
اندوزِی خصوصی، و  رقابت فردی، ثروت چنين به مالکيت خصوصی، توليد کااليی و اقتصاد بازار و ھم بايد به

ً ب پذير است که مبارزه تحقق اين اھداف تنھا وقتی امکان. گير پايان داد خودپرستِی ھمه ا نبرد ی کمونيستی واقعا
آن تمايل  ای ھمراه گردد که از نظر مادی در برقرارِی سوسياليسم ذينفع است، از نظر اجتماعی به جاری طبقه

ی  ھمه«ای که ھروقت بخواھد قادر است  آن از آمادگی ذھنی برخوردار است؛ يعنی طبقه دارد، و نسبت به
عھده  بسته، خود به توليد کنندگان آزاد و ھمچون مجمع  ھا را از گردش باز دارد و سازمان توليد را ھم چرخ
  .»بگيرد

خاطر موقعيش در جامعه بورژوايی و تکامل  ای مزدبگير که به اين طبقه پرولتاريای نوين است، طبقه
اش،  بستگی گروھی خاطر قابليت تجمع تشکيالتی و ھم چنين به داری با تمامی تضادھايش، و ھم مناسبات سرمايه

  .ای بار آمده است اری برای ايفای چنين وظيفهد توسط خود سرمايه

اين سوِءتفاھم ميدان بدھد  ی مارکس که رھايی تمام بشريت درگرو رھايی کارگران است، نبايد به اين ايده
گيری  موضع. رھايی کارگران انديشيده است ھا، تنھا به جای رھايی انسان اين شناخت به که گويا مارکس با نيل به

ھا،  ھا و ايرلندی ای مانند لھستانی ھای ستمديده نفع مليت ای رھايی بردگان سياه در آمريکا يا بهپرشور مارکس بر
ھای اجتماعی  بندی ی اليه و ھمه ]٣[در ھندوستان سپویدر چين و  پينگ تایھای  و نيز پشتيبانی او از قيام

دھد که رھايی پرولتاريا از نظر  ان میروشنی نش ھا را پرولتاريا قلمداد نمود، به توان آن ديگری که ھرگز نمی
چه درطول  چنان. تواند جای آن را بگيرد ی بشريت است؛ و نمی ای برای رھايی ھمه زمينه مارکس تنھا پيش

ی استثمار و شرايط  نام سوسياليسم، اشکال تازه از سوی طبقه کارگر و به» نمايندگانی«تاريخ احزابی يا 
لحاظ تاريخی از  ، و حتی اگر اين استثمار و اختناق جديد بخواھد خود را بهوجود آورند غيرانسانی جديدی به

داری قاطعانه  داری و پيشاسرمايه ھا مثل احزاب سرمايه تر بداند، بازھم بايد با آن داری پيشرفته انواع سرمايه
اما سؤال اين  اين مسئله نپرداخته است؛ طور مشخص به گاه به دانيم که مارکس ھيچ ھرچند می. مبارزه کرد

ی آثار  گيری کرد؟ اگر از ياد نبرده باشيم که در ھمه چنين نتيجه توان از نگره و آموزش مارکس  که آيا می است
از مفھوم پيشرفت تاريخی برجسته ) خطی و نه تک(جانبه  ، ھمه)و نه مکانيکی(مارکس برداشتی ديالکيتکی 

  .ای موجه خواھد بود گيری گاه چنين نتيجه است، آن

گيری پيشرفت مادی بشريت ابزار  گيری بودند، برای اندازه ھای پی مارکس و انگلس که ماترياليست
توان ميزان تکامل نيروھای توليدی را برمبنای راندمان توليد و کاِر  سنجشی عرضه داشتند که با آن می

ت يا برپايه اين معيار ھای اجتماعی متکامل سخن گف بندی توان از شکل ترتيب، می بدين. اجتماعی سنجيد
برای نمونه، انگلس در بخش . ارزيابی نمود» ارتجاعی«يا » پيشرفته«عنوان  ھای توليد متوالی را به شيوه

داری کھن نظامی پيشرفته بود؛ زيرا شکوفايی  تصريح نموده است که برده» آنتی دورينگ«معروفی از کتاب 
، ]از تاريخ يونان و رم داريم[شناختی که ما امروزه . ذير ساختپ نظير ھنر، فلسفه و دانش باستانی را امکان بی

  .کند درستی حکم انگلس را تأييد می

وجه موجب نشد که مارکس و انگلس قيام طبقات اجتماعی  ھيچ ی مادی مفھوم پيشرفت به اما اين شالوده
» پيشرفت«ن شورش عليه عنوا داری را به داری و آغاز سرمايه ھای پيشاسرمايه کش دوران ستمديده و زحمت



ھای دھقانی عليه وجه توليد کھن آسيايی،  داری، از خيزش ھا از قيام بردگان عليه برده برعکس، آن. محکوم کنند
داری  شکِن مراحل آغازين نظام سرمايه  ھای ميانه، و از کارگران شورشی و ماشين ھای دھقانی در سده از جنگ

عنوان  ھا به دانستند، اما از آن شکست می انگلس اين مبارزات را محکوم بهکه مارکس و  با اين. پشتيبانی کردند
از اين گذشته، در . کردند ھا عليه شرايط غيرانسانی حمايت می حق و عادالنه آدم ی ھمگانِی به بخشی از مبارزه

که ميراثی  چنان ھم ھا و اشکال مبارزه و تشکل، ای از شيوه تداوم تاريخی نبرد با استثمار اجتماعی، سنت ارزنده
بخش پرولتاريا پيوند  اند که با پيکار رھايی ھا، آرزوھا و اميدھای انقالبی شکل گرفته ھا، آرمان از انديشه

در کشورھايی که سنت انقالبی پيشاپرولتری وجود . رسانند پيشرفت و شکوفايی آن ياری می نزديکی دارند و به
ھای سياسی  يست، يا چنين سنتی سست و ضعيف است، رشد جنبشھا زياد ن بختانه شمار آن ندارد، که خوش

  .]٤[کارگران خيلی دشوار خواھد بود

ی مفھوم پيشرفت با  ھا، اين سرشت دوگانه کاربرد ماشين در بخش مربوط به» سرمايه«در جلد اول 
داری با ديد  سرمايهگرای  انديش و اخالق ی منتقدين ساده مارکس در برابر ھمه. روشنی خاصی بيان شده است

تواند  ورزد؛ نيرويی که می ی ماشين تأکيد می علمی خود براين پيشرفت مادی سترگ و ظرفيت آزادکننده
- ھای خودکار و شکوفايی ميکرو اين اظھارات در دوران رواج ماشين. ھا گردد گزين کار اجباری انسان جای

گران پوزيتيويست و خوش خياِل  ل در برابر آوازهحا اما مارکس درعين. گويانه دارد الکترونيک طنينی پيش
گذارد و بر تاثيرات غيرانسانی  انگشت می» واقعيت«و » ظرفيت«ايستد و بر تفاوت ميان  بورژوازی می

کاری را  اين ديدگاه را با نظری مقايسه کنيد که بی. (ورزد داری تاکيد می کاربرد ماشين در نظام سرمايه
ھای معينی از کاربرد بورژوايی  او شيوه). داند ترونيک در جھان امروز میالک -محصول کاربرد ميکرو

ای ارزيابی  ی خاص بورژوايی از سرمايه ثابت و نظام کارخانه تکنولوژی و صنعت را، درست مانند استفاده
ار طبيعت و نيروی ک: ھا تنھا از طريق تخريب و نابودی دو منبع انسانی امکان پذير کند که انکشاف آن می

بخت و ازخودبيگانه ھستند،  ای خوار و تيره داری طبقه ی سرمايه جاکه کارگران در نظام پيشرفته ازآن. انسانی
داری پيشرفته است؛ حتی وقتی که اين شورش مستقيماً  اين شرايط، مانند خود سرمايه ھا در مقابل  شورش آن

ای در خدمت انکشاف اقتصادی و اجتماعی  غيرانسانی منجر نگردد، بازھم نيروی محرکه  الغای شرايط به
ی  بيان داشته، در جوھره) داری و جوامع پيشاسرمايه(داری  ی سرمايه چه مارکس درباره آن. رود شمار می به

  .داری نيز صادق است ی جوامع فراسرمايه تمامی درباره خوْد به

  در راه سوسياليسم علمی

سر  معنِی ذھنی و در مقابل برون به[  سری   از ضوابط درون عنوان يک دانش که انکشاف سوسياليسم علمی به
شدت عينی است و  دانش امری به. سان نيست کارھای رھايی يک کند، الزاماً با راه نيز پيروی می] معنِی عينی به

ھای مورد نياز خود  گردآوری، مشاھده، تنظيم و تحقيق داده علم به. ھای غيرعلمی باشد تواند تابع طرح نمی
. اش وارسی نمايد کوشد که اين مواد را درک کند، توضيح دھد و در مراحل بعدی انکشاف پردازد؛ سپس می می

و » ناگوار«ھا دست ببرد، واقعيت  ھا را ناديده بگيرد، در آن تواند داده ارزش و اھميت علم در اين است که نمی
  .بينی نشده را کتمان کند ھای پيش پديده

کند که بايد ھمواره با  ھای نظری طرح می يق مسلم سروکار ندارد، بلکه مدام گمانهگاه با حقا دانش ھيچ
. شک و ترديد گرايش دارد بنابراين دانش از بنياد به. ھای تازه مورد بررسی انتقادی قرار گيرند ھا و پديده داده
در «: ی جواب داده بودخواھش پرسيده بودند، با ھشيار المثل دل ضرب دانيم که وقتی از مارکس راجع به می

 گذرایانديشی وجود ندارد، ھرچند که ترديد ھمواره تنھا نتايج  ای جزم در اين ديدگاه ذره! »ھمه چيز ترديد کن
  .جويی خود پژوھش کاری ندارد نيروی حقيقت گيرد و به پژوھش را دربرمی

قرار گرفته، تأييد يا گويی مورد ارزيابی  و قدرت پيش  ی ھر پژوھشی بايد طبق اثرات عملی نتيجه
بينانه سروکار داريم که برامکانات نامحدود عمل اجتماعی و  جا با ترديدی خوش ترتيب، اين بدين. تصحيح شود

  .گردد شناسانه بازمی بنيادھای انسان و در نھايت مانند امور رھايی به. مبتنی است) طبيعت دوم انسان(انسانی 

. تر در جزء يا در کْل خطا از آب درآيد ھای جديدتر يا متکامل داده بهرسی  تواند با دست ھرتئورِی علمی می
ھای  زدگی برحذر بود و دقت نمود که برپايه داده گيری بايد از شتاب که در نتيجه چه مھم است، اين است آن

دوران رفاه ھای عجوالنه، يکی اين بود که براثر  گيری گونه نتيجه ھای اين از نمونه. (موقت و گذرا قرار نگيرد
داری پسين خطر  ای مدعی شدند که در دوران سرمايه عده ١٩٦٠و اوايل  ١٩٥٠ھای  پس از جنگ در دھه

ی ذاتی اين نظام  ھای ناشی از اضافه توليد ديگر خصيصه کاری گسترده برای ھميشه از بين رفته و بحران بی
  .]٥[)رود شمار نمی به



خت ما را مورد ترديد قرار دھد، اما بايد روشن شود که اين تواند بخشی از شنا تأثيرت قطعی مقطعی می
ی  در رابطه با دوران تاريخی، وجه توليد، طبقه(تجديدنظر برای شناخت کلی ما چه اھميتی خواھد داشت 

که سوسياليسم علمی نيز در اين (تفاوت ميان دانش واقعی ). ی تاريخی مانند دولت و غيره اجتماعی، يک پديده
کند،  ھای تجربی را رد می گرايی مطلق در اين نيست که گويا اولی داده و پوزيتيويسم و يا تجربه )شمار است
کند که از طريق کشف  ھا در اين است که علم ھمواره سعی می تفاوت آن. ھا توجه دارد آن که دومی به درحالی

از عالئم . ھای مھم ارائه دھد ای برای داده کننده آھنگ و قانع ضوابط درونی و قوانين تکامل، توضيح ھم
ھای  پديده گرايان در دانش اقتصاد تنھا به تجربه. گرايی آن است نگری و سطحی گرايی، ساده مشخص تجربه

ً قابل مشاھده توجه دارند ھای فيزيک يا  کند که مثالً با داده ھيچ دانشمندی در علوم طبيعی جرأت نمی. مستقيما
ھای تجربی نيز غالباً  ھا حتی از درک داده پوزيتيويست. اشته باشدشناسی برخوردی چنين سطحی د زيست

که علل واقعی آن را دريابند،  جای آن ھای اخير به ی قيمت طال در سال العاده مثالً در تحليل رشد فوق. عاجزاند
ن توليدی کار کنند؛ يعنی پويايی نابرابر و درازمدت راندما پا می ی تورم اوراق بھادار سروصدا به تنھا درباره

  .گيرند در صنايع و کشاورزی را ناديده می) از طرف ديگر(، و )از يک طرف(در معادن طال 

ھای اقتصاد ملی  او نظريات علمی خود را در عرصه. معنی واقعی کلمه يک دانشمند بود مارکس به
دستمزد، تئوری قوانين ارزش افزونه، پول، سرمايه،  ی ارزش، نظريات مربوط به مسئله: (روشنی بيان کرد به

ی  با مطالعه شناسی تاريخ را  چنين جامعه او ھم). ھا و غيره داری، تئوری بحران تحرک وجه توليد سرمايه
برداشت ماترياليستی از تاريخ، نظريات مربوط : (ھای علمی روزگار خود ارائه نمود ی داده ناپذير ھمه خستگی

ھای علمی  خاطر ثابت کردن يک تز داده از دانشمندان قالبی، که بهمارکس ). طبقات، دولت و انقالب و غيره به
کند  نظر من کسی که تالش می به«: گفت خود او می. گيرند، بيزار بود کنند و واقعيات را ناديده می را انکار می

ی بيگانه انطباق ـ بلکه با منافع بيرون آميز باشد تواند اشتباه ھم می ھرچند که آن دانش را نه با گوھر درونی آن ـ
  .»دھد، آدم پليدی است

گيرد که در بستر يک حرکت اجتماعی و  گمان از اين واقعيت سرچشمه می قدرت سوسياليسم علمی بی
. رھايی پرولتاريا و تمامی بشريت از ھرگونه شرايط غيرانسانی: کند بخش را دنبال می تاريخی ھدفی رھايی
داری را ھيچ دولت،  ده است که تضادھای درونی وجه توليد سرمايهطور علمی نشان دا تاريخ دو قرن اخير به

ی  اين تضادھا از طرفی رشته. تواند برطرف کند ھا نمی يا تحميق توده» ی مصرفی جامعه«دين، دستگاه زور، 
شود که  ھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، سياسی، نظامی، اخالقی و نظری را باعث می متناوبی از بحران

سمت تشکل افراد وابسته  و از طرف ديگر، گرايشی تاريخی به. ی خوْد تابع تحول تاريخی ھستند نوبه به
ی  آميز بود که مارکس با تحليل جامعه ھای نبوغ گويی اين يکی از پيش. گردد کار مزدی را موجب می سيستم  به

ی اثبات درستی اين حکم کافی برا. آن دست يافت نحو احسن به داری به ی سرمايه طورکلی و جامعه طبقاتی به
؛ چه ١٩٠٠وجود داشت؛ چه تعداد در سال  ١٨٤٧-٤٨است توجه کنيم که چه تعداد کارگر متشکل در سال 

ی قرن  توانست در نيمه چه کسی غير از مارکس می. ؛ و چه تعداد امروز وجود دارد١٩٤٨تعداد در سال 
ی کوچکی ھم يافت  ـ ھيچ جزيره حتی امروز ھيچ کشوری ـ ای برسد؟ در دنيای گويی داھيانه چنين پيش نوزدھم به

ناپذير ميان اردوی کار و سرمايه  شود که در آن کار مزدی جريان داشته باشد، اما از نبرد طبقاتی اجتناب نمی
  .وجود نياورده باشند ـ به ھرچند ابتدايیـ  ھای مبارزاتی خود را  نتوان نشان يافت، ويا مزدبگيراْن سازمان

سقوط  تواند به ناپذيِر پرولتاريای صنعتی مدرن می ی طبقاتِی بنيادين و اجتناب يابی و اين مبارزه تشکل اين
جای  بسته و آزاد را به ی توليدکنندگان ھم طبقه بيانجامد و تجمع آزادانه ی بی يک جامعه داری، گذار به سرمايه
بار در تاريخ يک سوژه يا محمل  رھايی برای اولينی  ترتيب، پروژه بدين. مراتب اجبارِی موجود بنشاند سلسله

تکرار نيست  ديگر الزم به. کند که برای تحقق آن در واقعيت، دارای توانايی ذھنی و عينی است انقالبی پيدا می
: يعنی[صورت  در غيراين. جا تنھا سخن از يک امکان است، نه يک جريان قطعی و حتمی تاريخی که در اين

ھای آموزشی و تشکيالتی  گير و روش فعاليت پی] ھايی از پِس وضعيت کنونیقطعيت و حتميت ر
) که توسط خود مارکس و انگلس آغاز شده بود،(ھا درجھت تأثيرگذاری برآگاھی و تشکل طبقاتی  سوسياليست

  .بود اھميت می ھرحال کم عملی غيرضروری يا به

آگاھی قطعی است که از تحليل مارکسيستی  اين تنھا. ناپذير است داری اجتناب فروپاشی نظام سرمايه
ی دو جنگ جھانی، دو بحران اقتصادی جھانی  از تجربه پس. آيد دست می داری به زای سرمايه تضادھای درون

اما . توان در اين واقعيت شک نمود و بحران امروزين، ديگر نمی ١٩٣٢تا  ١٩٢٩ھای  وسعت بحران سال به
پيشرفت سوسياليستی برسد و ھم  تواند به ھم می. کلی متفاوت بيانجامد ی به جهدو نتي تواند به اين فروپاشی می

ی  ای که با فاشيسم، آشويتس و ھيروشيما داشتيم، اينک در دوران مسابقه پس از تجربه. قھقرای بربريت به



فريبانه  وامگمان يک شعار ع ای و تھديد فزاينده و مخرب محيط زيست، اين بی افزارھای ھسته تسليحاتی با جنگ
  .نيست، بلکه يک خطر جدی وھولناک است

ای از  ی خود بررشته نوبه عنوان يک حامل انقالبی نيز به به) و انقالب پرولتری(اھميت پرولتاريا 
داران بزرگ، متوسط و  دو اردوی بزرگ مزدبگيران و سرمايه جامعه به: کندوکاوھای علمی استوار است

يابد  ھا مدام گسترش می ای آن شود، تشکل اتحاديه روز کاسته می دادشان روز بهگردد که از تع کوچکی تقسيم می
  .گيرد طور متناوب باال می ھا به ای آن و مبارزات توده

ی بورژوايی منطبق بوده  طور کامل با تحليل علمی قوانين تحول جامعه ی رھايی عمالً و به جا پروژه تا اين
توان تصور نمود که از اين پس شرايط عينی برای  می. کديگر جدا شوندتوانند از ي جا می است، اما از اين

چه در دراز مدت  سوی رکود و قھقرا برود، يعنی چنان سوی انکشاف و کمال، بلکه به انقالب سوسيالستی نه به
تر، بلکه  ی کشورھای صنعتی شمار مزدبگيران نه بيش تر يا ھمه در بيش) ای ھای مرحله بگذريم از نوسان(
کار انداختن واقعی اقتصاد و سپس  ھا در به ھا در جامعه مدام کاسته شود، قابليت آن ی آن تر شود، از وزنه کم
تعداد  ٢٠٠٠مثالً مشاھده کنيم که در سال (ھا خلل پذيرد  ی آن کاھش يابد، ميزان تشکل آن عھده گرفتن اداره به

ھا برای مدتی طوالنی ناپديد  قدرت مبارزاتی آن، )باشد ١٩٠٠يا حتی  ١٩٤٨تر از سال  کارگران متشکل کم
. ی سوسياليستی غيرممکن گشته است طبقه ی بی ريزی يک جامعه گردد، در آن صورت بايد نتيجه گرفت که پی

ی امروزين حامل ديگری غير از  کس در جامعه زيرا تاکنون ھيچ. ناپذير است بربريت اجتناب گاه سقوط به آن
ی ذھنی  ای که ھم دارای قدرت عينی، ھم عالقه ما نشان نداده است؛ يعنی طبقه انقالب بهپرولتاريای مدرن برای 

طبقه، بدون  ی واقعاً بی جای آن يک جامعه داری را سرنگون سازد و به و يا حداقل آگاھی بالقوه باشد که سرمايه
ابت و بدون دولت ملی مالکيت خصوصی و بدون توليد کااليی، بدون پول، فارق از مال پرستی، بری از رق

  .برپا کند

داری غيرممکن گشته است  مثابه بديل سرمايه اما حتی برھان علمی برای اين حکم که سوسياليسم به
ھای تجربی چنين نظری  نه تاريخ و نه داده] چراکه[تواند تالش برای رھايی را متوقف سازد؛  وجه نمی ھيچ به

  .ھای آينده ھم تأييد نخواھند کرد هاحتمال قوی در دھ کنند و به را تأييد نمی

ی آن  کردند، ھرچند که در شرايط جامعه دو ھزار سال پيش بردگان ھرازچندگاھی عليه بردگی قيام می
ای بربرمنش زندگی کنيم، بازھم  پذير نبود، حتی اگر قرار باشد که ما در آينده در جامعه ھا امکان روز آزادی آن

ھا بازھم  ی مارکسيست گاه نخستين وظيفه آن. ط غيرانسانی شورش خواھند کردمردم عليه بردگی و ھرنوع شراي
ھا را روشن نمايند، اشکال آن را  ی آن اين خواھد بود که دوشادوش اين بردگان مبارزه کنند، اھداف مبارزه

ی  ظيفهگاه و آن. ھا را تقويت کنند ی آن کاراترين حد ممکن ارتقاء بخشند، و شوِر، رزمندگی و اراده به
ی شورش عليه تفرعن و زورگويی، عليه اختناق و استثمار، و  ھا بازھم اين خواھد بود که ھرجرقه مارکسيست

. آموزد که اين پيکار اجتناب ناپذير است ما می سراسر تاريخ بشريت به. ور سازند عليه آزار و شکنجه را شعله
ناپذير  ی تحقق ی يک آرمان و يک برنامه برپايهتوانست ثابت کند که سوسياليسم مارکسی  حتی اگر دانش می

بخشيد؛  ای الھام می مرحله ـ  مبارزات بنيادين کارگران در راه رھايی مقطعی استوار است، اين نظريه بازھم به
اند،  ھوده نينديشيده بی] ھا و مارکسيست[توان گفت که مارکس  فرض چنين وضعيت غيرمحتملی، باز می حتی به

  .اند ھوده مبارزه نکرده اند و بی ھوده کشف ننموده اند، بی نکرده ھوده پژوھش بی

نظريه جدايی ميان علم و تعھد » سرمايه مالی«درآمد بر کتاب  در بخشی از پيش رودلف ھيلفردينگ
حقی داده است؛ اما  او پاسخ تند و به به کارل ُکرش. آميز جلوه داده است سوسياليستی را درحد يک تقابل تناقض

تنھا . وجود ندارد» علم پرولتری«نام  اين درست است که چيزی به. ]٦[رخی مواضع زياده روی کرده استدر ب
اگر جز اين بود، . گونه قيد و بند طبقاتی فراتر است علم موجود علم ناب و خالصی است که قوانين آن از ھر

ويژه در  اين ھم درست است که به اما. آمد چه صورتی درمی طبقه به ی بی معلوم نيست که دانش در يک جامعه
ھای  جنبه ی علومی که به ، يعنی ھمه)ی علوم اجتماعی يا بھتر است بگوييم در عرصه(قلمرو علوم نظری 

ناب «ھا تنھا از منابع  ی آن پردازند، ھويت اجتماعی مشخصی دارند؛ بدين معنی که انديشه ھا می انسان] زندگی[
طبقاتی بر ديده  ـ  بند اجتماعی ھای طبقاتی است و چشم داوری خوش پيش گيرد، بلکه دست مايه نمی» علمی
اثبات رساند، وگرنه در حد  ، چنين دانشی را بايد از طريق نظری، تجربی و عملی به]بنابراين. []٧[دارند
که  صورت انديشه ديگر علمی نيست، يا اين دراين. داوری ايدئولوژيک يا يک آگاھی کاذب باقی خواھد ماند پيش

ی  ی علمی را از پوسته تنھا بخشی از آن علمی است، و وظيفه دانشمند است که ھمواره بکوشد ھسته
البته وجود ندارد، اما دانشی وجود دارد که آن را » بورژوايی«عبارت ديگر، دانش  به. ايدئولوژيک جدا کند



. دئولوژی غيرعلمی مخلوط شده استاند؛ يعنی دانشی که با اي ساخته و پرداخته» بورژوايی« پردازان  نظريه
  .جا که بورژوايی است، ديگر علمی نخواھد بود جاکه اين دانش علمی است، بورژوايی نيست؛ اما ازآن تاآن

ھای بوژوايی  توان باور کرد که دانشمندی که در تنگنای ايدئولوژی، تفکر بورژوايی و ارزش مشکل می
تاريخ . ارزش افزونه، نظام طبقاتی و حکومْت سر دربياورد به گرفتار است، بتواند از نظريات علمی مربوط

تجربه ثابت کرده است که . مطالعه زد طور مجرد دست به ی اين مسائْل مشکل بتوان به دھد که درباره نشان می
گيری  ی کامل با جامعه بورژوايی، ايدئولوژی و اشکال تفکر آن، و با جبھه مارکس و انگلس تنھا با قطع رابطه

ً علمی درباره در جھت پرولتاريا توانستند به از اين . ی ارزش افزونه، طبقات و دولت دست يابند نظريات عميقا
گرچه نه علوم . ای وجود دارد ی طبقاتی ميان امر رھايی و علم رابطه توان گفت که حداقل در جامعه جھت می

  .جويانه تکامل پيدا کند رھايی تواند فارغ از ھرگونه طرح اجتماعی، بلکه علوم طبيعی البته می

  سرستون سياست مارکسيستی 

کتاب  عنوان پيوستار به را که به» ی فوئر باخ تزھايی درباره«ھای مارکس تحت عنوان  يادداشت
ی اوج اين رساله  نقطه. ی تولد مارکسيسم دانست توان لحظه يک معنی می ارائه شده، به» ايدئولوژی آلمانی«

که مسئله بر سر  اند، درحالی ھای گوناگون تفسير کرده شيوه فالسفه جھان را به« : گويد ای است که می جمله
بخش و  يک طرح رھايی: يعنی(شناسانه  ی انسان ی مارکس با اين جمله از يک وظيفه انديشه. »تغيير آن است

ھای  واند توسط انسانت تغيير جھان تنھا می. رسد سياسی روتين روزمره می ـ  يک رسالت عملی به) محور انسان
ً موجود عملی گردد يا (ی بورژوايی  ھا با موجوديت اجتماعی خود در جامعه اين انسان. مشخص و واقعا

روزی و  سان، وظيفه عملی رفع تيره بدين. ی اجتماعی معينی وابسته ھستند طبقه به) ی طبقاتِی ديگری ھرجامعه
بنابراين، بايد آن شرايط را بازشناخت که اين . گردد بدل میی طبقاتی و سياسی  يک وظيفه بختی انسان به نگون
  .ی اجتماعی بتواند اين رھايی را در عمل تحقق بخشد طبقه

حيات خود  عنوان يک پروژه به تواند به می: يعنی(که رھايی تا حدی از علم قابل تفکيک است  با وجود آن
ھا  ؛ معھذا اين پروژه از نظر مارکس و مارکسيست، حتی اگر از نظر علمی ھم غيرقابل تحقق باشد)ادامه دھد

که ما واژه سياست  ی رھايی با سياست، حداقل تا وقتی پيوستگِی پروژه. ھمواره با سياست پيوند ناگسستنی دارد
) معنِی ھرگونه فعاليِت جمعِی تأثيرگذار درجھت دگرگونی جامعه و دولت به(ترين مفھوم آن  را در گسترده

ی ازبين  ی رھايی با سياست تا مرحله که پيوستگی پروژه ھمين دليل است به. ماند ، برقرار میبريم کار می به
بخشی که  ھرروی، ھرگونه فعاليت سياسِی رھايی به. طبقه تداوم خواھد داشت بیجامعه  رفتن دولت و برقراری

ھای وسيع يا اکثريت عظيم  توده نخبگان باقی بماند، توان رھايی ھای وابسته به بندی ی افراد و گروه در محدوده
  .رو داشته باشد را نخواھد داشت، حتی اگر ھدفی صرفاً تبليغاتی در پيشِ 

ی انقالب سوسياليستی  در آستانه] مردم[دھد که تنھا عمِل انقالبی اکثريت عظيم  ی تاريخی نشان می تجربه
ھا را  ی زندگی را براندازد و خوِد انسانتواند شرايط غيرانسان و در جريان تحقق تمدن سوسياليستی است که می

ً تغيير دھد ً بايد با فعاليت و زندگی  جاکه اين سياست، سياست ازآن. ]٨[نيز عميقا ورزی انقالبی است، ضرورتا
ھنگام رکود مبارزه طبقاتی  بيآميزد؛ و حتی در شرايط پيشاانقاليی يا به] کش مردم کارگر و زحمت[ی   روزمره

بخش،  ھرروی، ھرگونه فعاليت سياستی رھايی به. ای داشته باشد داوم نظری و عملِی پيوستهدھی م نيز سازمان
ً فردی، گروھی و فرقه  سوسياليستی و انقالبی بايد از چارچوب و محدوده ای فراتر برود؛ چراکه  ھای صرفا

  .شکست است ھا در جامعه بورژوايی محکوم به ورزی گونه سياست اين

و سنجش عملِی سياست سوسياليستی، معيارھای برآمده از سوسياليسم مارکسی شناخته  معموالً معيار تحقق
تواند نشان دھد يک فعاليت سياسی روزمره و  شده است؛ زيرا فقط پيشبرد يک پروژه در پراتيک است که می

ه، و تا چه حد ھای علمی مبتنی است يا ن بر گمانه) »استراتژی و تاکيتک«: اصطالحات رايج مثالً بنا به(معين 
ھيچ ابزاری ديگری برای سنجش يک سياست وجود ندارد، ). نتايج و چشم اندازھا(درست و کارساز است 

ھای  معيار تحقق يک سياست براساس تأثير آماج] چراکه. [که نتايج عملی را مورد سنجش قرار دھيم مگر آن
  .گردد استراتژيک آن تعيين می

فعاليت سياسی در چه مقطعی از زمان بايد سنجيده شود؟ در اين حوزه اما خوِد اين ھدف چيست و تأثير 
» گام بعدی«سادگی برداشتن  آيا ھدف به. شويم تری روبرو می است که با دشواری مفھومی و تحليلی بزرگ

درآيد، » تر گام بعدی«بينی نشده برای برداشتن  شکل مانعی پيش  به» گام بعدی«است؟ اما درصورتی که اين 
  ی ما چيست؟ هوظيف



ھايی نيز  حال تغيير خوِد فعال انقالبِی درگير در چنين پروژ يا درعين» تغيير شرايط«سادگی  آيا ھدف به
گرايانه، جبرگرايانه و اراده گرايی محض که مارکس در  وسيله از تضاد ميان ماترياليسم تکامل ھست تا بدين

ھدف نھايی  با نيل به» گام بعدی«در امان بمانيم؟ آيا  کند، آن اشاره می به» ی فوئرباخ درباره«سومين تِز 
از قبيل رفرم و انقالب، (ای از مسائل پيچيده  ترتيب، ما با مجموعه باشد؟ بدين سان است يا حداقل تابع آن می يک

ھای انقالبی و  گری سوسياليست دخالت ی انتقالی ويا مقوالت مربوطه به ی حداقل و حداکثر، برنامه برنامه
  .روبرو ھستيم) کشان ی عمل کارگران وزحمت نامهبر

. دانيم که جنبش متشکل کارگری از يک قرن پيش برسراين مسائل دچار انشعاب و پراکندگی بوده است می
  .رسد که پراتيک سياسی تاکنون معيار قاطعی برای حل نھايی اين مشکالت ارائه داده باشد نظر نمی به

توان  تا امروز نشان داده است که نمی) سياست مارکسيستی : يعنی(اريا ی طبقاتی پرولت پراکسيس مبارزه
. طورکلی صرف نظر نمود ھای مقطعی به نشينی ھا و عقب ھای درست، سازش از مانوروھای مناسب، تاکتيک

اما معکوس اين قضيه ھم . مصاف حريفی سراپا مسلح برويم ھای بسته به چنين چيزی مثل آن است که با دست
ھای مداوم و  نشينی پايه، عقب ھای بی کاری رويه و مانورھای حساب نشده، سازش ھای بی تاکتيک. ستدرست ا

حذف عمل  تواند به ، می)است» نامساعد«که ھمواره برای انقالبيون مارکسيست (» تناسب قوا«تسليم در برابر 
کند، بلکه مدام  ھدف نزديک نمی وزنی بهچنين سياستی ما را نه تنھا سِر س. کارگری بيانجامد ـ  و ابتکار انقالبی

  .آورد بار می شکست و ناکامی به

خاطر که  ای ندارد؛ ازجمله بدين بازی و ماکياوليسم ميانه ی انقالبِی مارکسيستی با سياست بينانه سياست واقع
تن ھرگونه بخِش سوسياليستی خواھان برانداخ ی رھايی پروژه. ھدف رھايی، ھدفی پيش پا افتاده و سطحی نيست

، ١٩٣٨تروتسکی  ١٩٢١رو، لنين در  از اين. که از انسان موجودی خوار و زبون ساخته است شرايطی است
اند که تنھا با  روشنی بيان کرده به ]٩[و بسياری از ديگر انقالبيوِن مارکسيست ١٩١٩روزا لوکزامبورگ 

ومی آگاھی طبقاتی پرولتاريا، روحيه ھدف رسيد که سطح عم توان به ھا، مصالحات و مانورھايی می تاکتيک
  .را ارتقاء بخشند پيروزی  ی مبارزاتی او و عزمش به انقالبی او، ارداه

اخالق کمونيستی وجود «: گويد جا که می ھمين روال درک کرد، آن بندی معروف لنين را نيز بايد به جمله
اين برداشت کامالً درست است؛ زيرا در . »ستی طبقاتی پرولتاريا ا کلی تابع مبارزه اما اخالق ما به.... دارد

گيرد، تاکنون احدی اصول  ھای بزرگ اجتماعی و طبقات متخاصم اجتماعی درمی بندی  نبردی که ميان گروه
کسی که اين واقعيت را انکار . سانی برخوردار باشد اخالق مطلقی را پيش نکشيده که نزد ھمگان از اعتبار يک

  .ياکارکند يا نادان است و يا ر

بخش پرولتاريا تنھا يک چارچوب مجرد برای  ی رھايی اما طرِح کلِی تابعيت منافع سوسياليستی از مبارزه
ای از  ی پاره طور مستقيم درباره توان به وجه نمی ھيچ با تکيه برآن به. داوری و سنجش عمل سياسی است

ديالکتيکی و نه مکانيکی با وحدت وسيله زيرا اگر با درکی . داوری مشخص دست زد ھای معين به گيری تصميم
ً مبھم و موقتی می و ھدف، تئوری و عمل آشنا باشيم، ھمواره به ً به حکم نسبتا ی  کار مبارزه رسيم که مشخصا

و تصحيح ) موقت(ناپذير بازنگری انتقادی مداوم تجارب  آيد، ھمراه با ضرورت اجتناب طبقاتی پرولتاريا می
نتايج عملی ـ با کدام  که چنين روندی را با توجه به اين: يک کارکرد معين) موقتِ ھمواره (اجزای پيامدھای 

  توان داوری کرد؟ ھا، در چه مقطع زمانی، با چه معيار و مالکی و توسط چه کسی می اولويت

اخالق «اندکی : آميز نتيجه گرفت که نحوی تناقض توان به می ژان ژورسی مشھوری از  الھام از جمله به
يک  رساند، به مند می ھدف» ھای استراتژی و تاکتيک«ی طبقاتی پرولتری و به مبارزه ما را به» ليستیسوسيا

ً علمی و به ً موجود طبقه«رھايی  سياست طبقاتی عميقا ) مزد بگيران  ی ی ھمه طبقه: يعنی(» ی کارگر واقعا
. است» ھای اخالقی کسيسم و برداشتمار«نام  به ويليام اشی  ی ضعف اثر ارزنده اين نکته نقطه. گرداند برمی

يابی پرولتری در شرق و غرب،  مشکل دموکراسی کارگری و سازمان گرايانه و غيرانتقادی به او با لحنی توجيه
کند وارد اين  شود، اما جرأت نمی ساالری در تشکيالت کارگری نزديک می ی ديوان مسئله تر بگويم به اگر دقيق

ھا  که برخی از مارکسيست» وحدت وسيله و ھدف«از اين ديدگاه عبارت . ن کندعرصه شود و لُب مطلب را بيا
ً نادرست است  برند، گمراه کار می به جا با وحدتی  در اين). ١٩٧٤مثالً لوکاچ در (کننده، غيردقيق و نتيجا

ھای  زمانآن بايد در  مکانيکی سرو کار داريم که مبنای آن وحدت ميان امور متضاد است که نتايج مترتب به
ھدف برسند؛ زيرا با آن در تضاد قرار دارند  توانند به متوالی مورد ارزيابی قرار گيرد، برخی از وسائل نمی

ھايی از  بايد بگويم که در پيش گرفتن روش» لنين در وحدت انديشه و عمل«برداشت لوکاچ در  با مراجعه به(
ھای  موفقيت وسائل ديگری که ظاھراً به). دھد کاھش میانکشاف آگاھی طبقاتی کلی يا متوسط را  اين دست تنھا 



رسند، در دراز مدت دارای چنان عواقب وخيمی ھستند که اگر کسی از اين نتايج مطلع بود، ھرگز  مقطعی می
مثال سياست استالينی اشتراکی کردن اجباری کشاورزی بر روحيه اجتماعی و اخالق . (رفت شان نمی سراغ به

ھنوز ) پس از پنجاه سال: يعنی(جا گذاشت که تا روزگار ما  سيه تأثير بسيار مخربی بهکاری کشاورزان رو
  .برطرف نشده است

مارکسيسم گاھی نه تنھا  مداران منتسب به ی سياست بينانه اصطالح واقع ھای مقطعی به گيری متأسفانه تصميم
. کند علمی ناظران را فلج نيز میـ  ل انتقادیانگيزی توان تحلي طرز حيرت کشاند، بلکه به  کورذھنی می ناظر را به
از طريق » تنھا« ١٩٢٠ی  سازی سريع روسيه در اواخر دھه  صنعتی: نويسد می رودلف ھانکهجاکه  مثالً آن

ھرمان کوشش  ھای مستقل، به ، کمونيستدويچر -براتدلرمقايسه کنيد با مکاتبات . (بوروکراسی قابل حصول بود
چنين  با توسل به. وجه يک شناخت علمی نيست، بلکه تنھا يک ادعای صرف است بھيچ اين). ١٩٨١، برلين وبر

رفت از تنگنای تناقضاْت موجه  عنوان تنھا راه برون توان ھررويدادی را به ای می گرايانه توجيھات تاريخ
رفت از بحران جمھوری وايمار  برون» تنھا امکان«ھم  ھيتلرتوان نتيجه گرفت که  ترتيب نمی آيا بدين. (ساخت

  ).بود؟ و غيره؟ ١٩٣٠-١٩٣٣ھای  يا بحران اقتصادی آلمان در سال

معبر امکانات ) ھا ی آن واقعاً نه در ھمه(ھا  تر موقعيت برخالف اين برداشت، مارکسيسم تاريخ را در بيش
، اجتماعی، سياسی و تشکيالتی طبقات مختلف داند که حتی تحرکات کوچک در وضعيت اقتصادی گوناگون می

کنيم عمل انقالبی لغو و  کلی متفاوتی بکشاند، که اگر جز اين باشد، باز تکرار می مسيرھای به تواند آن را به می
ھای  که در سال» انباشت سوسياليستی«جای طرح  کس ثابت نکرده که اگر به تاکنون ھيچ. ھوده خواھد بود بی

اوگن ای از قبيل  ی اپوزيسيون چپ که کارشناسان اقتصادی برجسته اده شد، برنامهپي ١٩٣٢تا  ١٩٢٨
. گشت کلی متفاوتی حاصل نمی ی به آمد، نتيجه می اجرا در عرضه نموده بودند، به پژاتاکوفو  پرنوراژنسکی

تنھا (رزان وحشت انداختن کشاو سازی اجباری و به بدون اشتراکی» انباشت سوسياليستی«راستی طرح  زيرا به
در . پذير بود و بدون پايين آوردن سطح زندگی کارگران ھم امکان) با ماليات بستن برتجار و دھقانان ثروتمند

دوران وحشت استالينيستی انجاميد، پيش   که به ١٩٢٠- ٢٢ھای  ھای اجتماعی ھولناک سال اين صورت تنش
بوروکراسی متکی باشد،  که به جای آن ری بهای از نظر سياست اجتماعی و ادا سازی چنين صنعتی. آمد نمی
احيای دموکراسی شورايی واقعی  ی بوروکراسی به جای ديکتاتوری خودکامه کرد و به ی کارگر تکيه می طبقه به
  .رساند ياری می) خود مديريتی کارگران: يعنی(

نھا عمل است که انجامد، زيرا ت درک پلوراليسم سياسی در جنبش کارگری می ھای سياسی متنوع به روش
ی مرکزی، و نيز رھبر و دبيرکل ھميشه  حزب و کميته(تواند درستی يا نادرستی اين نظر را نشان دھد  می

اين امر ميان ). سرعت تصحيح کند ناپذير را به تواند خطاھای اجتناب گرايی است که می جمع برحق ھستند، تنھا 
کند که ديگر مبنای  ليسم پيوندی ارگانيک برقرار میدموکراسی پرولتری و سوسياليستی با ساختمان سوسيا
اش  اين برداشت در جمله مشھوری از انگلس در نامه. اخالقی ندارد، بلکه يک رسالت سياسی دايمی است

دانش سوسياليستی نياز دارد، و اين يک بدون  حزب به«: نويسد جا که می تبلور يافته است، آن اگوست ببل به
  .»ی حيات نيست ادامه بهآزادی در جنبش قادر 

دانش بايد بتواند . نيست» تر ھای مناسب زمان«عبارت ديگر استقالل دانش يک شيئی زينتی برای  به
تنھا با تکيه » حزب«تضادھای يک روند و تکامل آن را آزادانه نشان بدھد، و بدون رعايت موقعيت و مصالح 

شرط مطلقی است برای سياست  اين پيش. بازتاب دھدبر معيارھا و ابزارھای دقيق و جامع علمی حقيقت را 
» تجربه ھای خام و کم توده«اين سياست را دور از چشم » ذيصالح«  و» تحصيل کرده«سوسياليستی تا مقامات 

اين . ]١٠[ھا برسانند اطالع آن ھای حساس را به گيری تدوين نکنند، بلکه تمام نکات تحليلی ضروری برای تصميم
آھنگ  طبقه ضرب ی بی انقالب سوسياليستی و جامعه. گردد مضمون رھايی برمی نھايی بهمشکل در تحليل 

ً  باشند و به ھای آگاھانه قابل تحقق می ی طرح مثابه ای دارند که تنھا به ويژه يا  » ارگانيک«طور صرفا
و ) گی آن استکه در رزمند(ی پرولتاريا  سرشت ويژه. آيند ی بورژوايی برنمی خودبخودی از انکشاف جامعه

و برای ھمين بايد قدرت (ای استثمار شده جامعه را متحول ساخته  عنوان طبقه بار در تاريخ به برای اولين
ھای  يابی و خودفعاليتی توده دارد که اين ھدف تنھا با تشکل و خودسازمان ، مقرر می)دست گيرد سياسی را به

  .کار و زحمت قابل تحقق است

بايد توجه داشت که کارگران و سطح آگاھی . ايجاد يک حزب انقالبی منافاتی نداردی  اين گفتار با پروژه
فراموش نشود که چنين . ای ھمواره شکل ثابتی ندارد است و فعاليت توده ھا از نظر اجتماعی ناموزون  آن

ً انقالبی که در  وقتی که يک طبقه: طرحی در موقعيت مشخصی قابل اجراست؛ يعنی اکثريت ی اجتماعی واقعا



طور آزادانه و نه مانند  ای را پذيرفته و با استراتژی معينی موافق بوده و سياست مشخصی را به خود برنامه
  .انتخاب کرده باشد) دستور اداری(يک 

اند، ھم در عرصه تئوری  ی مارکسيسم درھم تنيده ترتيب، رھايی، دانش و سياست در دو عرصه بدين
تنھا آن سياستی که با معيارھای . ی سياست عملی روزانه يقی و ھم در پھنهی تئوری تطب ھم در عرصه» ناب«

نفس و  ھای کوچک و بزرگ، آگاھی طبقاتی، اعتماد به ی حوزه تواند در ھمه ساز است، می مارکسيستی ھم
تاب بھترين وجھی در دومين بند سرود انترناسيونال باز گوھر مارکسيسم به. نيروی اقدام گسترده را ارتقا دھد

  :يافته است

  ما را از بند رھا نسازند

  نه خدا، نه سلطان و نه ھيچ واالمقامی

  نجات ما از رنج و بدبختی

  .تنھا به دست خود ما خواھد بود

  :ھا يادداشت

  .٦١٨جلد اول، ص : ؛ و کاپيتال٥٩٣، ص ١٩٥٣: گروندريسه در اين مورد مراجعه کنيد به] ١[

ی  ترجمه). [١٩٣٥لندن ، (»جامعه باز و دشمنان آن«: است رکارل پوپبھترين نمونه آن کتاب ] ٢[
  ].هللا فوالدوند، انتشارات خوارزمی عزت

ھايی  رھايی توده اين معنی نيست که مارکس و انگلس در مسائل مربوط به وجه به ھيچ اين امر البته به] ٣[
ر برابر حق تعيين سرنوشت و گيری منفی انگلس د موضع. اند خطا نرفته ھای طبقه کارگر به غير از توده

فريدريش انگلس و «، رومن روسدولسکی: (ھای کوچک اسالو يکی از اين موارد است موجوديت ملی مليت
را يک » ھای تنبل مکزيکی«؛ يا ديدگاه مارکس که جداسازی کاليفرنيا از )١٩٦٤، »تاريخ ھای بی مشکل مليت

  .نمود پيشرفت ارزيابی می

ی مرتد  پردازان مرتجع و ضدسوسياليست، از قبيل نويسنده الب است که نظريهاين نکته ج توجه به] ٤[
ميزان  بدون توجه به(ی طبقات ستمديده در تاريخ  ھا از رھايی ھمه ، با دفاع سوسياليستايگور چانارويچروسی 

ده، درحالی است ی طبقات ستمدي اين عدم توافق با رھايی ھمه. گونه توافقی ندارند ، ھيچ)ھا احتمال پيروزی آن 
آيا اين اخالقی است که در برابر شورش . بند ھستند اصول اخالقی پای که به کنند  که ھمين مرتجعين ادعا می

محاصره افتاده در  روزاِن به تفاوت بمانيم يا حتی آن را محکوم کنيم؟ آيا قيام تيره داری بی بردگان عليه برده
  آن نشان بدھند؟» منفی«ين قيام عادالنه نبود، بايد پيامدھای گويند ا ھا که می ورشو عادالنه نبود؟ آن

 جان ستراچی:  کنيم به شماری نام برد، اما تنھا اشاره می توان از نويسندگان بی دراين مورد می] ٥[
سرمايه ( سوييزی -باران؛ و )١٩٧٤ميان بازار و مارکس، ( ھربرت ارنبرگ؛ )١٩٥٦داری معاصر،  سرمايه(

  .، نگاه کنيد)١٩٧٢داری پسين،  سرمايه( ارنست مندل در برابر اين آثار به). ١٩٦٦انحصاری، 

) ١٩٠٩سال  ، چاپ اصلِی، منتشره در وين به١٠ص (» سرمايه مالی«در کتاب  رودلف ھيلفردينگ] ٦[
ست عبارت ديگر سيا ی سياست علمی يا به مارکسيستی وظيفه  ی طبقاتی از ديدگاه افشای تقدير اراده«: گويد می

کارل . »باشد دور می گذاری به ی آن از ارزش سياست مارکسيسم نيز مثل نظريه. مبتنی برعلت و معلول است
در نقد اين . ابراز داشته است) اخالق و برداشت مادی از تاريخ(ھم نظريات مشابھی در کتابش  کائوتسکی

  .)١٩٣٠(، کارل ُکرشاثر » مارکسيسم و فلسفه  «: نظريات مراجع کنيد به

ترين متفکرين سراسر تاريخ بشر يعنی ارسطو است که  در اين مورد بھترين نمونه يکی از بزرگ] ٧[
زيست، رھا کند و لذا بردگان را  داری که در آن می ی برده نتوانست خود را از قيد ايدئولوژی مسلط جامعه

  .دانست می) »انسان پست تر«ھا  تعبير نازی يا به(» غيرانسان«



برای پرورش اين آگاھی کمونيستی و ھم برای پياده کرد آن، تحول خود انسان ھا ضرورت  ھم... «] ٨[
بدين ترتيب انقالب تنھا بدين خاطر . دارد، و اين تنھا در يک جنبش عملی، طی يک انقالب امکان پذير است

ی  طبقه  شود، بلکه بدين خاطر است که ھيچ نحو ديگری سرنگون نمی ضروری نيست که طبقه حاکمه به
گذاری يک  پايه تواند خود را از کثافت ديرينه بيرون بکشد و به بپاخاسته تنھا در جريان يک انقالب است که می

  )٧٠ايدئولوژی آلمانی، کليات آثار، جلد سوم، ص (» .جامعه نو اقدام ورزد

جلد دوم، ص » بآثار منتخ«نقل از چاپ فرانسوی  به(» ...بيماری کودکی« لنين در  مراجعه کنيد به] ٩[
اتحاديه اسپارتاکوس چه «روزا لوکزامبورگ   ؛)١٩٣٨(» ھا و اخالق ما اخالق آن«؛ لئون تروتسکی )٧٢١
  .١٩٧٤ی آثار، برلين  ، در مجموعه)١٩١٩(» خواھد؟ می

ی مشکالت عمل سياسی  توان معجزه کرد و ھمه بديھی است که ما مدعی نيستيم که با اين مفاھيم می] ١٠[
  .ھايی است حل ای برای ُجستن چنين راه ھا زمينه ود، بلکه برآن ھستيم که اين ايدهرا حل نم

 


