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 ۀ، نوشت«انگلس/یک کمدی تراژدیک« نامهوصیت»آخرین »مطلبی درج شده با عنوان « واکاوی سوسیالیستی»در سایت 

دادن نظرات انگلس را از کند تا تحریف و وارونه نشانتالش می»نویسنده این مطلب  1جناب ح. آزاد گرامی. ۀو ترجمهال دریپر

طرف رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان برمالکند، کسانی که در عین حال از دوستان و همکاران نزدیک انگلس محسوب 

این سؤال  کوتاه قصد دارم با پاسخ دادن به ۀبنابه رسم دامن زدن به مباحث تئوریک در فضای عمومی، در این نوشت« شدند.می

انگلس در اواخر عمر از استراتژی انقالبی در راه رسیدن به سوسیالیسم دست کشیده و به استراتژی گذار تدریجی »که آیا واقعاً 

گیری صرفاً حاصل جعل و تحریف نظرات انگلس توسط یا این نتیجه« و آرام، از طریق صندوق رای و راه پارلمانی روی آوره بود

تواند ای که این بحث میبوده، به پرسش دیگری برسم: چرایی مطرح شدن این بحث. و در ادامه نتایج ضمنی او« دوستان قالبی»

 شمارم.با خود داشته باشد را برمی

آمیز شود خواننده را قانع سازد که انگلس به هیچ عنوان حامی گذر مسالمتاسنادی، به ظاهر، موفق می ۀمقاله با ارائ ۀنویسند

درایت و یا بدنیت های سران بیبه سوسیالیسم نیست و تمام این برداشت جاافتاده اما غلط، زیر سر دوز و کلک داریسرمایه

ها گوید که ابتدا انگلس بنا به خواست سوسیالیستانگلس است. نویسنده می« دوستان قالبی»ک کالم یدموکرات، در -سوسیال

شت آن را تحریف و در نهایت اثر مارکس را تعدیل، سپس لیبکن نسهجنگ داخلی در فرابر ( ۱۸۹۵اش )اش، مقدمهنوشته

 برنشتین آن را به دلخواه خود تعبیر کرده است. 

پذیریم. اما یک چیز که کسی به هر حال، ما به اسناد نویسنده بسنده کرده و نظر او را در ناقص ارائه شدن نظر انگلس می

مخالف گذار  اساساًشود که انگلس چون چرای این نظر میاز پذیرش بیدر مورد وثوق آن شک نکرده، مانع « تا کنون»

در مورد مطالبات سیاسی برنامه ارفورت دیگری از انگلس است تحت عنوان  ۀآمیز به سوسیالیسم بوده است و آن نوشتمسالمت

آلمان را در نظر نگرفته و به رشد کند که شرایط خاص های آلمان انتقاد میدموکرات-در این نوشته انگلس به سوسیال. ۱۸۹۱
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دارند و سوسیالیستی مسبب آن بوده است، توجه کافی مبذل نمی-اپورتونیسم در نشریات سوسیالیستی، که عموماً قانون ضد

هایشان از خواهند حزب را بفریبند که نظم قانونی فعلی رایج در آلمان برای متحقق کردن تمام خواستهاآلن می»کند: اضافه می

، بدون اینکه «کندفعلی مستقیماً به سوسیالیسم گذر می ۀجامع»دهند که آمیز کافی است. خود و حزب را فریب میراه مسالمت

 ۀاز خود بپرسند: آیا جامعه برای این کار مجبور نیست از تمام اشکال قانون دولتی و اجتماعی خالص کند، مجبور نیست پوست

شود که آیا در آلمان نباید درد؟ حتی این سؤال مطرح نمیخود را می ۀور که خرچنگ پوستخود را با خشونت بکند همانط ۀکهن

 «ناپذیر مغشوش است را خرد کرد؟ای که هنوز نیمه مطلقه و به صورتی وصفعالوه بر بازار، غل و زنجیرهای یک نظم سیاسی

کهن بتواند به  ۀتوان درک کرد که جامعمی»که:  کندتر اعالم میگیری زودهنگام ممنوع! انگلس چند خط پاییناما نتیجه

جدید تحول یابد، در کشورهایی که نمایندگی مردمی تمام قدرت را در دستان خود متمرکز  ۀآمیز به سمت جامعصورت مسالمت

خواهیم ه میتوانیم هر چکرده است، در کشورهایی که از نظر قانون اساسی زمانی که رأی اکثریت ملت را در اختیار داریم، می

هایی مثل مونارشی های دموکراتیک مثل جمهوری دموکراتیک فرانسه و آمریکا، در مونارشیانجام دهیم، یعنی در جمهوری

شود و جایی که این سلسله پادشاهی انگلستان جایی که هر روز در نشریات در مورد برکناری فوری سلسله پادشاهی بحث می

 ۀاما در آلمان، جایی که دولت عمالً قادر مطلق است، جایی که رایشتاگ و تمام دیگر پیکرمردمی ناتوان است.  ۀعلیه اراد

آمیز[ در آلمان ]گذر مسالمت -و هنوز غیرضروری-اندازی ای ندارند، اعالم کردن چنین چشمنمایندگی هیچ قدرت واقعی

تواند، در طوالنی مدت، چیزی جز تباه و پوشاندن لختی آن با تن خود است. چنین سیاستی نمی 2قدرت مطلقه ۀبرداشتن روی

 )...(«کردن خود حزب باشد. 

آلمان، نقدی است موضعی ضاع و شرایط نقدی است وابسته به او دموکراسی-وسیالبینیم که نقد انگلس به سبه وضوح می

صل ادموکراسی به -و نه یک نقد اصولی و بنیادین؛ مشکل از نظر انگلس این نیست که سوسیال conjoncturelو مقطعی 

های تن به تن پایبند نبوده، بلکه ایرادی رگیریدهای خیابانی و جا ضرورتاً الزم االجرای سنگربندیناپذیر و همیشه و همهخدشه

گیرد این است که آنها هنوز با یک قدرت مطلقه طرف هستند که از راه پارلمانتاریسم ان میدموکراسی آلم-که انگلس به سوسیال

نند یک توانند اصالحش کنند، بنابراین در این شرایط اعالم اینکه تمام مبارزات باید از مسیر پارلمانتاریسم گذر کصرف نمی

نه »ه و مدافعین نظر او گفت: این مقال ۀتوان به نویسندانگلس می ۀبا نقل این بخش نوشت صرفاً بله،خطای تاکتیکی است. 

خواهد پیامی به دلخواه خود دریافت های ماست که می؛ ایراد شاید از گیرنده«دوستان! هیچ ایرادی در ارسال پیام انگلس نیست

 کند! کند و بدبختانه نمی

                                                            
 کند.رایشتاگ و قدرت مطلقه در رایشتاگ گفته بود برای تصدیق نظر او استفاده می انگلس تمثیل لیبکنشت را که در توصیف وضعیت 2



های داشتیاددر ۱۸۷۸خوشبینی نسبت به پارلمانتاریسم تنها نیست؛ مارکس هم در باید اضافه کرد که انگلس در این 

آمریکا،  ۀرای مثال، در انگلستان و در ایاالت متحدباگر »نویسد: می وسیالیستیس-ای بر مباحث رایشتاگ حول قانون ضدحاشیه

تواند می قطعی کند، ه تکامل اجتماعی این کار راکارگر اکثریت را در پارلمان یا در کنگره به دست بیاورد، به محض اینک ۀطبق

به « آمیزصلح»نبش جبا این وجود، ممکن است که  .از راه قانونی قوانین و نهادهایی را که مخل رشدش هستند از سر راه بردارد

هری شگ مثل جن–تبدیل شود و در این حال « خشن»شورش عناصری که از حفظ نظم چیزها منتفع هستند، به جنبش  ۀواسط

و « اند، با اعمال زور له بشوند.ه این عناصر که نسبت به خشونت قانون یاغی ارزیابی شدهکامکان دارد  -آمریکا و انقالب فرانسه

کارگران باید روزی »گوید: که پس از کنگرۀ الهه انترناسونال اول برگزار شد، می ۱۸۷۲در آمستردام در سپتامبر ای در سخنرانی

است های قدیمی هادی استیال یابند تا سازمان جدید کار خود را مستقر کنند، باید سیاست کهنه را که پشتیبان نبر قدرت سیاس

دانیم های یکسانی استفاده کرد؛ ما میایم که برای رسیدن به این هدف، همیشه باید از روشسرنگون سازند؛ اما ما هرگز نگفته

هایی وجود ین نیستیم که کشورد به آداب و رسوم مناطق گوناگون توجه داشت و منکر اکنند، که بایکه نهادها چگونه عمل می

ه در آنها کارگران ک -شناختم ممکن بود اضافه کنم هلندهای شما را میبیشتر نهادو اگر کمی  -دارند مثل آمریکا و انگلستان 

های قاره انطور که در غالب کشورحقیقت دارد، درست هم آمیز به اهداف خود برسند. این امرهای مسالمتتوانند به روشمی

 «.دد گرفتاروپا قدرت و زور باید اهرم انقالب باشد؛ به منظور برقرار کردن حاکمیت کار، باید برای مدتی از زور م

هیچ ایرادی  آمیز و استفاده از پارلمان نه مارکس و نه انگلسهای مسالمتپس تا اینجا روشن شد که در به کار بردن روش

ها باشد، در این است که مبارزات دموکرات-افتراقی اگر بین آنها )دست کم تا قبل از مرگ مارکس( و سوسیال ۀبینند. نقطنمی

دموکراسی را -کاهد. با این حال، آنها هرگز به صورت علنی سوسیالآمیز نمینهایی، انقالب قهر ۀپارلمانتاریستی از اهمیت مبارز

دی این نقدها که کردند؛ تندموکراسی منتقل می-ر ندادند و نقدهایشان را به صورت خصوصی به رهبران سوسیالمورد نقد قرا

دموکرات را به برداشتن -رفت که آنها رهبران سوسیالگرفت گاهی تا جایی میرونده در حزب را نشانه میعموماً اپورتونیسم پیش

 3کردند.حمایت خود از حزب تهدید می

 ۀام درها به روی جنبش کارگری بسته است و همه در عرصاهمیت این بحث در چیست؟ در زمانی که گویی تماما واقعاً 

اند، واقعاً چقدر اهمیت دارد که لیبکنشت چه گفته و برنشتین چه کرده، اصالً چه اهمیت چه کنم به دست گرفته ۀنظری کاس

ست مگر به صورتی اند؟ نه، این مسأله اصالً مهم نیسیاسی چه موضعی گرفته ۀدارد که خود انگلس و یا مارکس در فالن مسأل

واکاوی »ای که رفقای طرح آن نهفته است؛ انگیزه ۀوارونه! یعنی اهمیت نه در خود سؤال که در پاسخ به آن و قبل از آن در انگیز
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چیزی است  4ترجمه و چاپ کنند. آیا این انگیزه« تحریف شایع»را واداشته که این متن را به عنوان پاسخ به یک « سوسیالیستی

)البته خود این نوع برداشت  نیست؟ پارلمانتاریسم آلوده تالش برای اثبات اینکه دست پدران سوسیالیسم علمی به منجالبجز 

؛ اگر چنین چیزی صحت دارد، این خطوط نیست، در ادامه خواهیم دید چرا( ۀگرایانه به هیچ وجه مورد پذیرش نگارنداخالق

کنم اشاره می ای دیگرتهخورد؟ پیش از پاسخ به این پرسش به نکانگلس از کجا آب می« تطهیر»الزم است بدانیم که این نیاز به 

 که انتقال حرفم را ساده کند. 

-ن سوسیالنویسنده در اثنای بحثش در مورد تحریف نظرات انگلس و مخصوصاً برای اثبات اینکه انگلس با نظرات سرا

چپ از  ۀگوید؛ تو گویی یک صبح زیبا ویلهلم لیبکنشت از دندگردش به راست ویلهلم لیبکنشت میدموکرات مخالف بوده از 

و اای از به نامه خواب برخاسته و به ناگاه به راست چرخیده! نویسنده در مورد این کشف انگلس از به راست چرخیدن لیبکنشت،

کند، اما احتماالً فرصت این را نداشته یا شاید هم نخواسته بداند که بسیار پیش اشاره می ۱۸۹۵آوریل  ۲۸به الفارگ به تاریخ 

 ۱۸۷۹مارس  ۱۷ ۀسفع سرسخت کار قانونی و به همین اندازه مخالف انقالب قهرآمیز بود تا جایی که در جلاز این لیبکشنت مدا

زب نهیم، برای اینکه حمعلوم است که ما به قانون گردن می»گوید: ایشتاگ میردموکراسی در -گرایی سوسیالدر دفاع از قانون

معنی است. چیزی که به هر حال بی–و نه یک حزب انقالبی خشن  ما قطعاً یک حزب مدافع رفرم به معنای جدی کلمه است

و در « های ما مترصد براندازی قهرآمیز نظم حاکم، دولت و جامعه باشد.کنم که تالشمن به صورت رسمی این موضوع را رد می

رکت حزب ما در انتخابات کنیم. مشاخواند اعتراض میما به این نظر که ما را حزب انقالبی می»گوید: می ۱۸۸۰ ۀفوری ۱۷

ای که یک حزب خود را در ( از لحظه...زب انقالبی نیست )حدموکراسی یک -دهد که سوسیالبرعکس، عملی است که نشان می

 ۀوهمکاری با ق ۀدهد که کامالً آماددهد، و اینچنین گواهی میچارچوب نظم قانونی، در چارچوب رأی همگانی، قرار می

نیست )...(. من چند دقیقه پیش  اجتماع است، بعد از این لحظه این حزب اعالم کرده که یک حزب انقالبی ۀگذاری و ادارقانون

 «. زب انقالبی نیستحدموکراسی یک -شرکت در انتخاباتْ اثباتی است بر اینکه سوسیال ۀتأکید کردم که همین عمل ساد

وهان موست را برانگیخت و موجب انشعاب او شد به آیا منطقی است که فکر کنیم که این نظرات لیبکنشت که خشم ی

گوش انگلس و مارکس نرسیده؟ و صرفاً لیبکنشت ده سال بعد به راست چرخیده و انگلس هم سر بزنگاه مچش را گرفته؟ جواب 

نکردن ها آگاه بودند، اما برای تضعیف دموکرات-منفی است. هم مارکس و هم انگلس به خوبی از درستی نقد موس به سوسیال

در عین حال، کودکانه خواهد بود که بپنداریم مارکس و انگلس  5دموکراسی از حمایت خود آنها دست نشستند.-جنبش سوسیال

                                                            
زبانان ای در کار نبوده و انتشار این متن صرفاً به خاطر روشن شدن حقیقت در بین فارسیا بگویند که نه چنین انگیزهممکن است این رفق 4

 است، در این صورت الزم است که حقیقت به طور کامل گفته شود وگرنه دیگر حقیقت نیست.

دموکراسی بود، با خشونت -که تا پیش از این ارگان سوسیال Freiheitدر پی سخنان لیبکنشت، موست از لندن در روزنامه خود آزادی  5

دموکرات کنار بکشد، در سپتامبر -به حزب سوسیالهای پارلمانتر تازید. مارکس برای اینکه خود را از نقدهای موست نسبت به سوسیالیست

ما از دست موست عصبانی نیستیم به این خاطر که آزادی زیادی انقالبی است، سرزنش ما نسبت به او برای »نویسد: به سورگه می ۱۸۷۹



شود که هم اند. اما چطور میای در پیمودن مسیر انقالبی تزلزل به خرج دادهاند و یا لحظهنقالبی گرایشات رفرمیستی داشتها

دموکراسی به رفرمیسم سکوت کرد؟ حل این معما تنها در گروی فهم -انقالبی بود و هم نسبت به گرایش روزافزون سوسیال

دموکراسی و -گیری و خاستگاه سوسیالای مفصالً به چگونگی شکلت. پیشتر در مقالهدر اواخر قرن نوزدهم اس مضمون انقالب

وار اینجا صرفاً خالصه 6ام، و نیازی به بازگویی آن نیست.طبقاتی از راه پارلمان پرداخته ۀضرورت تاریخی وجود احزاب و مبارز

 کنم.گرایی میای به مضمون انقالب در دوران برنامهاشاره

 ارزش اضافهاستخراج  ۀبنا به شیو ،دارانهتولید سرمایه ۀدر تاریخ شیوتضاد میان کار و سرمایه همواره یکسان نبوده؛  ۀرابط

مطلق  ۀاستخراج ارزش اضافی به شیو در آناول که  ۀاز دور :را مشخص کردپیوسته اما منطقاً مجزا اصلی  ۀتوان دو دورمی

استثمار نسبی شکل غالب استخراج ارزش در آن دوم که  ۀانقیاد صوری کار تحت سرمایه و از دورعنوان پذیرد، به صورت می

خی مقدم است، سرمایه برای یاول که به صورت تار ۀدر دور  شود.انقیاد واقعی کار تحت سرمایه یاد میعنوان به اضافی است 

جوید، در این صورت ارزش اضافی تنها به مدد طوالنی کاری که پیش از او وجود داشته بهره می ۀتولید ارزش اضافه از پروس

از طریق  کارگر بازتولید ۀبخش عمدو  نیستمناسبات اجتماعی غالب  کردن روز کاری ممکن است. در این دوره سرمایه بر کلّ

گذار سرمایه به دوران تبعیت واقعی کار از سرمایه آغاز  ۱۸۷۳-۱۸۷۱های تقریباً بعد از سالاز  پذیرد.مناسبات کهن صورت می

و  دهدشود؛ گذاری که صرفاً یک تغییر در روابط اقتصادی نیست، بلکه کلّ مناسبات اجتماعی را دستخوش تغییر قرار میمی

رود که رمایه به سمت شکل دادن یک بلوک در برابر پرولتاریا میس ۱۸۷۳. بعد از بحران آفرینددارانه میای خاصاً سرمایهجامعه

ای که در آن تمام نیروهای اجتماعی کار به سمت شود، چرخهبازتولید طبقۀ کارگر یکی از لحظات چرخۀ خاص آن محسوب می

دهی و سازمان-مام ظرفیت خودروند. در این وضعیت گذار به انقیاد واقعی، پرولتاریا رفته رفته تعینی شدن در سرمایه ثابت می

دهد، تاجایی که در دوران انقیاد واقعی بازتولید زندگی کار دارانه از دست میهای سرمایهبازتولید خود را از راه دیگری غیر از راه

دهد؛ اش را نسبت به بازتولید سرمایه از دست مینیروی کار اتونومی این به این معنی است که، گیردیقرار مسرمایه  ۀبر عهد

آالت، پروسۀ تولید متناسب تر ماشینر دیگر عنصر مسلط در فرایند تولید بالفصل نیست، چراکه با بکارگیری هرچه وسیعکا

شود و هر نوع کاری کار دستمزدی. متعاقب این تغییر در تولید ارزش محتوای مبارزۀ پرولتاریا، جذب کار زنده توسط کار مرده می

شکل  ۴۰ ۀه برای اتونومی و ایجاد یک جامعه جدید بر مبنای روابط پرولتری که از اواخر دهگرایی رادیکال یعنی مبارزبرنامه

رود. به عبارت دیگر، می دارانهدر درون شیوۀ تولید سرمایهبازد و جنبش به سمت تأیید و تصدیق خود غالب جنبش بود، رنگ می

آید، پس الجرم مبارزه برای فرض سرمایه درمیریا به صورت پیشتولید، پرولتا ۀبا از بین رفتن مرکزی بودن نیروی کار در پروس

                                                            
رهبران حزب آلمان را نقد کرده، کنیم که سرایی انقالبی نیست. ما او را سرزنش نمیاین است که محتوای انقالبی ندارد و کاری جز سخن

کند از راه نوشتاری، یعنی مان به این خاطر است که او به دنبال آبروریزی در مالء عموم است، به جای اینکه آنچه را فکر میبلکه سرزنش

 «.های گسترده، با افراد در میان بگذاردنامه
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گرایی رادیکال، به معنی تسخیر قدرت و سپس استقرار مناسبات کمونیستی شود، در اینجاست که برنامهاتونومی خالی از محتوا می

 رسد. آنچنان که انقالب دوگانه بیان خاص آن بود، به پایان خود می

 دموکراسی-سوسیالگرایی است که اد صوری به انقیاد واقعی مترادف گشایش فصل دیگری در برنامهگذار سرمایه از انقی

گرایی است که از سرکوب کمون تا جنگ جهانی اول، دموکراسی شکل مسلط برنامه-بیان آن است. به عبارت دیگر، سوسیال

کند. تدریجاً که پرولتاریا تحت وفایی خود را طی میشود، دوران شکیعنی تا زمانی که گذر سرمایه به انقیاد واقعی کامل می

دموکراسی در آمده -گرایی به شکل سوسیالآید، به موازت آن برنامهدر می دارانهطبقۀ شیوۀ تولید سرمایهانقیاد واقعی بیشتر به 

دارانه بهترین ولید سرمایهشود که خودِ رشد تدریجی و آرام شیوۀ تطبقه ترسیم می بلوغ خطیانداز که در آن انقالب در چشم

گرایی تصدیق پرولتاریاست، در این راستا پرولتاریا باید تدریجاً قدرت بگیرد و به نیرویی ضامن آن است. مضمون انقالب در برنامه

عظیم بدل شود که توان کنترل اقتصادی و اجتماعی جامعه را داشته باشد. در این صورت کسب امتیازات سیاسی، اقتصادی و 

در واقع، رشد شوند. کارگر نه دور شدن از کمونیسم که به عنوان مراحلی ضروری برای رسیدن به آن درک می ۀتماعی طبقاج

محمل این  هم محتوا و هم شود؛ دموکراسیداری در سوسیالیسم در نظر گرفته میادغام تدریجی سرمایه ۀآرام پرولتاریا زمین

ها به عنوان داری و سوسیالیسم است که چارتیستواصل بین سرمایه خطرادیکال گرایی ادغام است. دموکراسی از نگاه برنامه

 دموکراسی-دموکراسی برای سوسیالاما . فشردنداستقرار سوسیالیسم پای می ۀاولین جنبش خاصاً کارگری بر آن به عنوان وسیل

 ۀن آن رشد طبقضروری تکامل تاریخی است که بدو ۀصرف نیست، بلکه مرحل ۀدیگر یک وسیل گراییبرنامه ۀیعنی بیان پیشرفت

 کارگر و تصدیق پرولتاریا به مثابه محتوای انقالب ناممکن است.

 شکل زمانی همان دار، دموکراسی پارلمانی،سرمایه و کارگر طبقۀ دو میان مبارزۀ در هاواسطه در چنین بستری، پیدایی

 تضمین دموکراسی-سوسیال با و در دو هر سرمایه رشد ضرورت و( پرولتاریا آرام رشد) جنبش هدف که شد طبقاتی مبارزۀ غالب

 و لوکزامبورگ تا لنین از هاچپ که آنطور پارلمانتاریستی در جنبش، نه هایشدند. پس به این معنی، مرکزی شدن کنشمی

 اصول به خیانت» یا «دموکراسی-سوسیال اصول از انحراف»، «حزب در رویزونیسم شدن فاتح» پنداشتند، حاصلمی کوکپانه

و اصالً مضمون جنبش  خانه داردگرایی برنامه در ذاترسیدن به این هدف بود. رفرمیسم  الزمۀ بلکه« مارکسیسم راستین

 نابودی سرمایه و موکول کردن از گرفتن امتیازتالش برای  گذاشتن دستور در با دموکراسی-سوسیال. دموکراسی است-سوسیال

 .شد ختم رفرمیسم یعنی محتومش سرنوشت آن به روز موعود، به

 پارلمانی کنش شکل غیره، و و گراییملی و بورژوا، رفرمیسم-لیبرال احزاب با آن، سازشکاری نتایج و« نهایی نبرد» تعلیق

-کار رابطۀ جدید شکل این و. است تغییردر حال  سرمایه-کار رابطۀ شکل آن در که سرمایه حرکت از ایدوره با اندمطابق دو هر

 با متناسب بود پاسخی دموکراسی-سوسیال. کردمی خلق هم را آنها به پاسخ آفرید، شکلمی جدید مسائل اینکه ضمن سرمایه



 سرعت هم را سرمایه کرد، رشدمی تضمین را پرولتاریا آرام رشد آنکه عین در که( واقعی انقیاد فاز در) سرمایه نوپای ساختارهای

دورۀ گذار سرمایه از انقیاد صوری به گرایانه در رشد پراتیک برنامه را باید به عنوان دموکراسی-سوسیالبدین ترتیب، . بخشیدمی

 اینکه رغم برنشتین، به« رویزیونیستی» نظرات؛ روداش به پیش میشدن خود تا سر حد منطقی ۀدرک کرد که در پروسواقعی 

 بایدمنطقاً  دموکراسی-سوسیال که بود چیزی پیامبروار شد، بیان مواجه انتقاد با کائوتسکی سانتریست جریان حتی طرف فوراً از

فهمیم که رفرمیسم نه برآمده از حرکت سرمایه و جنبش است که می ۀتنها با در نظر گرفتن رابط .داد انجام و دادمی انجام

گرایی در انقیاد واقعی کار تحت سرمایه مهبرنشتین است و نه از سانتریسم کائوتسکی، این دو تنها بیان نظری برنا« رویزیونیسم»

 ماند. دادن یا منحرف کردن یک جنبش نمیدر شکل« نقش اشخاص»هستند. با این نگاه، دیگر جایی برای 

-جنبش سوسیال« منزه نشان دادن»انگلس باشد )از چه؟(، یا « تبرئه کردن»واکاوی در آثار سوسیالیستی چه به منظور 

کردند(، نگاهی است مبتنی بر قضاوتی غیرتاریخی پس غلط! های رادیکال میکاری که چپحرکتش )هماندموکراسی در آغاز 

آثار مارکسیستی  ۀکاوش در گنج ۀگذارد. اگر نتیجها در تاریخ میساز شخصیتچراکه چنین نگاهی فرض را بر نقش دوران

ایم برجسته باشد، از درک این مهم بازمانده ۀت از فالن چهرانگشت اتهام دراز کردن به سمت فالن فرد انقالبی یا رفع مسئولی

تضاد،  ۀبه رابطبنا مبارزه، محتوای انقالبای از بلکه برعکس، در هر دورهمحتوای انقالب چیزی صلب و ابدی و ازلی نیست، که 

کهن تولید  ۀبه سمت نابودی تمام بقایای شیو هایی قاطعکند. در دورانی که سرمایه با گامه مناسبات کار و سرمایه تغییر میببنا

واقعی علیه سرمایه معنای  ۀبخشید، مبارزتولید و بازتولید جامعه استحکام می ۀرفت و خود را هر چه بیشتر به عنوان تنها شیومی

امعه بلکه ج تضاد به مثابه دینامیک انقالبی، این نه آن دوارن داشت و از نظر مبارزینکارگر نمی ۀگیری طبقدیگری جز قدرت

داد، پس برای انقالبی و حامل کمونیسم بودن کافی بود که بود که او را در برابر سرمایه قرار می رشد کیفی و کمی پرولتاریا

 دموکراسی برعهده گرفت.-این رشد را در آلمان سوسیال 7دارانه رشد کند.پرولتاریا در درون شیوۀ تولید سرمایه

دموکراسی و از -سوسیال ۀدیدند رشد پرولتاریا تنها به واسطپس چه جای تعجب است که انگلس و مارکس زمانی که می

ن اصل ماتریالیستی باور دیدند، از این جنبش حمایت نکنند؟ اگر به ایکه در آن می« انحرافاتی»رغم راه پارلمانی میسر است، به

طبقاتی( است  ۀسازند، بلکه این تاریخ )بخوانید مبارزداریم که این اشخاص )هر چقدر هم نابغه یا انقالبی( نیستند که تاریخ را می

ه و توانیم انتظار داشته باشیم که مارکس و انگلس فراتر از تاریخ خاص خود اندیشیددهد، چطور میکه آراء و عقاید را شکل می

ای بسازیم که دهیم که از مارکس، انگلس یا هر کس دیگری چهرهعمل کرده باشند؟ این چه زحمتی است که به خود می

توان به نظراتشان استناد کرد و از آنها چراغ راه شود، و همیشه و تا ابد میخوش هیچ گزندی نمینظراتشان در گذر تاریخ دست

اسبات تضاد را مبنای تحلیل خود درنظر بگیریم، واضح است که نادرست دانستن نظرات اگر من 8دیروز و امروز و فردا ساخت؟

                                                            
 کند.می برجستهبرای انقالب را نقل قولی که باالتر از مارکس آمده به خوبی اهمیت این رشد  7
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شان برای امروز! تالش برای اینکه انگلس را مخالف مسیر مارکس و انگلس آن زمان همانقدر غلط است که درست پنداشتن

آید نیست( صرفاً از این واقعیت ضمنی برمی دموکراسی بنمایانیم )چیزی که به خاطر همراهی او با آن تا به آخر، شدنی-سوسیال

گردیم تا با آن درستی و نادرستی مواضع و کش میکه تمایلی در ما وجود دارد که به دنبال اصول راهنما، یک معیار و یک خط

 ها را اندازه بگیریم. ها و تئوریکنش

لکه به این دلیل است ه فرض انگلس مخالف آن بوده، باگر پارلمانتاریسم امروز غیرقابل دفاع است، نه به این خاطر است که ب

کرده به سر رسیده؛ چراکه خود دوران گیری پرولتاریا ضروری میکه دورانی که پارلمانتاریسم را به عنوان ابزار الزم قدرت

کم روشن شده  ن دستهای خونیگیری پرولتاریا به سرآمده. امروز بعد از از سر گذراندن بیش از یک قرن مبارزه و تجربهقدرت

ا گرفتن پرولتاریای که استثمار است، و قدرتکه کار و سرمایه دو موجود جدا از هم نیستند، بلکه دو سر یک رابطه هستند، رابطه

انمان اندیشیده و نه برای تکرار مو به موی آنچه پیشنی ،. امروز وقت آن است که به گذشته بنگریمنیستسرمایه رشد چیزی جز 

نهایت از آنچه صد و پنجاه داری امروز بیاند، بلکه برای اینکه ببینیم که مسیر حرکت سرمایه چه بوده تا دریابیم که سرمایهدهکر

توانیم هایی که به بار آورده همان و بلکه بدتر باشند. و اگر این را دیدیم دیگر نمیسال پیش بوده متفاوت است، هرچند فالکت

کوک، لنین، باکونین، یا هر کس دیگری گفته و کرده سرمشقی برای خود س، انگلس، لوکزامبورگ، پانهو نباید از آنچه مارک

 ۀشیو ۀعنی طبقیهست بسازیم؛ چراکه انقالب سرمشق بردار نیست، انقالب امروز گذر از مناسباتی است که پرولتاریا را آنچه 

 دارد.دارانه نگه میتولید سرمایه

 

 

 ۱۳۹۸خرداد  ۸

                                                            
کنیم می آید، پس هر بار که موضعی اتخاذمی  poser وضع کردن یا قرار دادنفعل  از position واژۀ موضع تاریخی. در معنای لغوی

prendre une position  خود را نسبت به اوضاعsituations دهیمجود در وضعیت خاصی قرار میمو se situer ،بیش از که  کاری

همین است که  گرفت. ی یکسانموضعتوان نمیت ومتفاتاریخاً  دو وضعیتروشن است که در  .باشد، ایدئولوژیک است آزادانهارادی و  آنکه

که در این وضعیت جدید ناممکن است، شان ه مواضعآنچه باید از ایشان گرفت، ن کند؛یدار مرکس و انگلس را تاریخکه نظرات سیاسی ما

 .استهایشان تحلیلتاریخی در  و به کار بستن نگاهجهان  شان ازدرک و دریافت نحوۀینش و ب بلکه


