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های مستند کارگری که در فلورانس در طغیان نساجان قرن پس از اولین شورش ۵این کشف بزرگ مارکس بود که 

.اِن.آی آن یعنی مثابه یک کلیت و هستۀ مرکزی و دِداری بهافتاد، قانونمندی مناسبات سرمایهراهمیالدی( به ۸۱۳۷) 1چیومپی

رویی درفقط یک رواستخراج ارزش اضافی در فرآیند استثمار را شناسایی کرد. او توانست نشان دهد که تقابل کار و سرمایه نه

دیگر این تضادی عبارت؛ بهداری داردایهسرم اجتماعی مناسبات کل با کارگر ۀست که طبقتضادی بلکه اجتماعی ۀمیان دو طبق

را برطرف نمود و تا دنیا دنیای ضرب چند رفرم و موعظۀ دموکراتیک و ظاهراً سوسیالیستی آنتوان بهاست و نمیناپذیر آشتی

 .ای که باشیمزند، در هر دوره و هر خطهسرمایه است، این تضاد مسیر حرکت و تکامل جامعه را رقم می

های خونین خود زنده چستر، لیون و سیلزی با شورشاما برای آنکه مارکس به این مهم دست یابد الزم بود که نساجان من

در آلمان و  ۱۸۴۸آلود بودن این زخم را یادآوری کنند. الزم بود که مارکس به چشم خود انقالب مارس بودن و همچنان خون

بعد حاضر  رنقنیم  ۱۷۸۹در پاریس را ببیند و شخصاً مشاهده کند که چگونه انقالب بورژوایی  ۱۸۴۸سپس قیام کارگری ژوئن 

ل طول نکشید تا حقانیت مبارزه زحمتکشان و واقعیت تضاد سا ۲۳فدا کند. بیش از  ۱۸۴۸های خود را در ترین تودهاست عمده

 ساز و ماندنی در ذهنیت زحمتکشان حکای تاریخور شدن در کمون پاریس خود را آشکار کرده و حماسهکار و سرمایه با شعله

 .کند

سازد به همان تضاد اساسی فراگیر است و مضمون تاریخ سرمایه را چه در زمان و چه در مکان می قدر که ایناما همان

وضوح نشان ماند. اگرچه مارکس بهداری یکسان و یک شکل نمیتولید مناسبات سرمایهمقدار شرایط استخراج ارزش اضافی و باز

                                                            
میالدی به مبارزه و شورشی عظیم دست  ۱۳۷۸که در  شدست که به کارگران ریسندگی و بافندگی فلورانس داده میپوشان، نامیها یا ژندهچیومپی 1

 :برای اطالع بیشتر از این جنبش کارگری رجوع کنید به .زدند

Alessandro Stella. La révolte des Ciompi. Les hommes, les lieux, le travail. Paris. Editions de l’Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, 1993. 



2 
 

مختصات استخراج این ارزشی که محصول رابطه ایجابی، ما کار به دست آمدن ارزش اضافی چگونه است، اودهد که سازمی

ایجابی هرلحظه  رابطۀ این در متخاصم ۀفعالیت دو طبق .متقابل و نامتقارن دو طبقه است همواره یکسان و بدون تغییر نیست

 در زده، بیرون تماعیاج ۀ، ماحصل آن، از ذهنیت دو طبقگردد؛ به عبارت دیگر نتیجۀ این مبارزهموجب تغییر شرایط تولید می

این  ترتیباینبه است؛ مواجه جدید عینیت یک با کارگر ۀبعدی تولید، طبق چرخۀ در که نحویبه شودمی ادغام سرمایه عینیت

رابطۀ ایجابی در عین تولید و بازتولید ارزش اضافی هر لحظه سوبژکتیویته این تعارض و مبارزه را در ابژکتیویته سرمایه پرتاب 

افزایی کند و این باید خودست که هر لحظه میبه دلیل ماهیت سرمایه که ارزشی .کندآن را به شرایطی عینی تبدیل می کرده و

 .اوست، دو طرف رابطۀ ایجابی مدام واژگون شده و وادار به تغییر هستند|ماندنسرمایه|ناپذیر شرط تخطی

های اشرافی نجبای به کار ریسندگی و بافندگی خود برای قصر زمانی که ۱۴ها در قرن تر از آنکه چیومپیچه چیز واضح

بنگالدش در اواخر قرن بیستم.  فلورانس و کلیساها مشغول بودند تابع همان مناسباتی قرار نداشتند که کارگران صنایع نساجی

از جانب کارگران است. این  زند نفس وجود رابطۀ استثماری و تولید اضافه ارزشآن چیزی که این شش قرن را به هم پیوند می

ای که در آنها، این دو ی است که مارکس به آن دست یافت؛ اما کل شرایط و مناسبات اجتماعی«الیتغیر»ای و حقیقت پایه

شوند سراسر تغییر کرده است. مارکس وجود این ساله محقق گشته و دوباره وارد چرخۀ تولید می ۶۰۰ارزش در فاصلۀ زمانی 

 ایجابی رابطۀ این در که دارسرمایه ۀکارگر صرفاً با طبق ۀطبقوضوح نشان داد و مهمتر از آن، نشان داد که ری را بهرابطۀ استثما

زیرا تداوم و بازتولید این مناسبات، هر لحظه  داری در تضاد استدر تضاد نیست بلکه با کل مناسبات سرمایه دارد قرار او با

دهد. کارگران در فرایند کار تولیدی خود البته شرایط معیشت خویش را میت به قبل قرارتری نسبکارگران را در موقعیت پست

در اجبارِ هرچه |اند و همین فرآیند انباشت، آنان را حال همزاد آن، سود سرمایه را نیز تولید کردهعینکنند اما درفراهم می

ان زحمتکشان با کلیت این مناسبات در تضادند، چراکه سود سرمایه عنوایندهد؛ بهقرار می |تر بازتولید کردنِ این فرآیندسخت

 .سازدپس بازتولید مناسبات، بازتولید آنان را هرچه بیشتر با دشواری همراه می .گرددبه قیمت فقر هر چه بیشتر آنان تامین می

مثابه یک کلیتِ متضاد در واقع آگهی داری بهتوان گفت که مارکس با آثار خود و با نقد مناسبات سرمایهترتیب میاینبه

 .است نابودی این سرگذشت طبقات ةاُدیسه مبارزرا اعالم نمود و ترحیم آن

 و خصوصاً تغییرات ساختاری -تا به امروز  ۱۴داری از قرن ای که در باال آمد که خود سنتز رشد سرمایهاما مضمون فشرده

ن اساسی خود، به یکباره و دفعتاً به زیر قلم مارکس نیامده و در طول زندگی گردد، در مضمومحسوب می -قرن نوزده و بیستم 

ها و انقالبات تکامل و انسجام یافته ها، قیامخیزهای جنبش زحمتکشان و مبارزات کارگری، از خالل خیزشواو در ارتباط با افت

میایی نیست که به یکباره محقق شده باشد. این انفعال شیوها نتیجه یک فرمول ریاضی یا مشاهده یک فعلاین آموزه .است

عنوان است که ما اینبخشد. بهبندیِ تحلیلی گوشت و پوست میهای کارگری است که به این استخوانجریان واقعی جنبش

د شوپرداز تنظیم میدرست است که تئوری توسط یک مبارز، یک متفکر و یا یک نظریه …زاستتئوری طبقات ةمبارزمعتقدیم 
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 ةاما مضمون آن از جریان مبارزه متصاعد گشته است. این زنجیرة استداللی در مراحل تاریخی گوناگون از نبض و تپش مبارز

 .زندگی خود مارکس هم بوده است تپشِ و نبض این اما. است زده بیرون طبقات

تبعید خود در پاریس و لندن  ای که نسبت به سرنوشت زحمتکشان داشت در دورانالعادهآنچه مارکس با حساسیت فوق

، بدبختی و فالکت در میان کارگران و زحمتکشان نبود. اگر مارکس صرفاً به تشخیص شاهد آن بود صرفاً وجود تبعیض، نابرابری

های تخیلی پیش از خود، تصویر یک آیندة خوشبخت کرد مسلماً مثل عموم سوسیالیستو تشریح این سرنوشت شوم اکتفا می

های های سرخرمن و ترسیم ناکجاآبادها و مطالبات به زحمتکشان ارائه داده و مثل دیگران به وعدهای از خواستهوعهرا در مجم

های گوناگون دست که در آن زمان به حکم شرایط تاریخی برنامههمههایی ازکرد. فراوان بودند سوسیالیستبهشتی بسنده می

بار زحمتکشان اکتفا نکرده از یک تشخیص صرف رفت و فقط به تشریح این زندگی نکبتانقالب صادر کرده بودند. مارکس باالتر 

و به جستجوی منشا این وضعیت پرداخت. او که از ابتدای فعالیت خود فهمیده بود که این شرایط نتیجه قضا و قدر و نوعی 

ها نیفتاده، به کنکاش ل یک بختک بر سر آنزدگی آسمانی و تقدیر نیست و فقر و تهیدستی زحمتکشان ناگهان از آسمان مثفلک

بار نتیجه مناسباتی است که زحمتکشان در در وضعیت زندگی و مبارزات روزمرة آنان پرداخت و متوجه شد که این اوضاع رقت

د با انواع مارکس زمانی که به این درک و فهم رسی .شده استفقر و فالکتی تولیدو گرفتار هستند و این فقر و فالکت،  "گیر"آن 

کرد و ها را که از اخوت و همبستگی انسانی صحبت میهای تخیلی و مسیحی مرزبندی کرد و شعار لیگ کمونیستسوسیالیسم

کارهای این فرایند تولید فقر و فالکت را بیابد. او به کشف وبرد و تالش کرد ساز الؤسدر نهایت مبنایی بشردوستانه داشت زیر 

شد نائل آمد یعنی تولید ارزش اضافی و منشاء آن. این کشف بزرگ آنچه اقتصاد سیاسی نامیده می ۀعرصای در بزرگ و تاریخی

به جبهۀ زحمتکشان قوام داده و مبانی سوسیالیسم زمان خود را تکامل بخشید. در آن زمان مارکس مسلح به نظریۀ کار مزدوری 

شد به درکی از کمونیسم دست یافت که هنوز تلقی می "ایط موجودنفی شر"مثابه یک طبقۀ اجتماعی که و وجود پرولتاریا به

اساساً بر حرکت تضاد کار و  "اولیه"، این کمونیسم «لغو شرایط موجود»که بعدها بدان رسید متمایز بود. این  از کمونیسمی

 به نسبت که است درست و بود گرفته شکل بورژوایی ۀمقابل طبق در زحمتکش ۀسرمایه در مناسبات کاالیی و وجود یک طبق

داشت اما هنوز با تدوین پیش از خود رنگ طبقاتی به خود گرفته و بر تحلیل استخراج ارزش اضافی قرار "برادرانه" کمونیسم

که نزدیک به  ...(های سرمایه )کار مولد، تضاد کار الزم/کار اضافی، معادلۀ نرخ سود، فرآیند انباشت، گرایش نزولی نرخ سودتعین

 .آمد فاصله زیادی داشتدستناپذیر مارکس و انگلس بهت سال بعد و در نتیجه تالش خستگیبیس

فوئرباخی تنفس -های استداللی که مارکس به آنها برای تحلیل کار مزدوری متوسل شده بود هنوز در فضای هگلیحلقه

عنوان نمایندة رنج و زحمت کل پرولتاریا به زحمتکشان و "شمولازخودبیگانگی جهان"کرد و کل این رنج بشری را بر اساس می

شد بعدها از طرف چپ رادیکال دوران از آن نتیجه می که سوسیالیسمی و کارگر ۀنمود. این درک خاص از طبقبشریت تلقی می

 .خوانده شد "کمونیسم فلسفی"
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مستقیم انگلس، از مبارزات کارگری واسطۀ حضور به مارکس. نشیندنمی هاتئوری انتظار به طبقات ةهای مبارزاما ضرورت

های اجتماعی بسیار طور از جنبشخصوص مبارزه نساجان سیلزی اطالع داشت و همینمنچستر، مبارزات کارگری لیون و به

 .های خود گرفته بودتری که کل اروپا را در شعلهوسیع

جایی که پرولتاریا برای اولین بار به صورتی  شود، یعنینوشته می ۱۸۴۸مانیفست کمونیست تقریباً همزمان با قیام ژوئن 

های بورژوایی نیست. مارکس که از ابتدای کار در مبارزات توپِ انقالب دم ِمستقل وارد گود مبارزه شده و دیگر صرفاً گوشت

عی که توانست خود را از جریان مبارزة واقنمی ۱۸۴۴ -۱۸۴۸ ۀزحمتکشان حضور داشت در همان فاصلهای کارگری و جنبش

 ها از او یک جزوهدلیل زمانی که نمایندگان لیگ کمونیستهمینخصوص در آلمان و فرانسه جریان داشت کنار بکشد، بهبه

های نظریِ همان روزِ خود، مانیفست کمونیست را به زحمتکشان ای مطالبه کردند، تردیدی به خود راه نداده و بر اساس دادهبرنامه

 .ارائه کرد

های مربوط به نقد اقتصادی های نیمه دهه چهارم قرن نوزده تا نگارش نوشتهمارکس از نگارش متون سالمسیر نظری 

صورت دقیق ای تکامل یافت. این تکامل بهکنندهنحوتعیینسال و بیشترْ، به ۱۵اساسی یعنی گروندریسه و کاپیتال، یعنی طی 

ای که باید مورد توجه قرار گیرد این کنیم؛ فقط نکتهدن آن خودداری میاست و ما از بازگو کر گرفته بارها مورد بررسی قرار

های کارگری و اجتماعی دید و در مبارزات و جنبشهای اجتماعی که در مقابل خود میاست که هر بار مارکس با عزیمت از تضاد

تز معروف یازدهم  در که طورهمان او یابد؛ دست طبقات ةها به قانونمندی مبارزکرد با بررسی آنبیان خود را میافتند تالش می

دهد های سرمایه را توضیح میتصریح کرده در تالش تغییر جهان بود. از نظر او میان دانشمند اقتصاددانی که کارکرد و قانونمندی

سیاست به  ۀو در عرصرا پُر کرده  آن باید کارگر ۀای وجود دارد که فعالیتِ طبقو فیلسوفی که خواهان تغییر جهان است فاصله

 .میوه نشاند

 فرو طبقات ةآن از کامل کردن درک خود از قانونمندی مبارزتبعمارکس یک لحظه از بررسی مبارزات زحمتکشان و به

 .ننشست

های مارکس و درک او حال که تأیید تحلیلعینناشدنی در مبارزات زحمتکشان است درای فراموشکمون پاریس که قله

دانیم که مارکس در ابتدا نسبت به چنین خیزشی، در داد. میهای این مبارزه را هم نشان میبارزات بود، محدودیتاز انکشاف م

را طلب  ۱۸۷۰ها بدبین بود و حتی در مقطعی پیروزی پروس در جنگ آن مرحله تاریخی، دقیقاً به خاطر وجود این محدودیت

دانست که از نظر او بیش از پرولتاریای فرانسه توانایی تئوریک لتاریای آلمان میکرد زیرا این پیروزی را نقطه اوجی برای پرومی

داشت؛ اما او به سرعت دریافت زمانی که انقالب در را میکوبد تردید و تأمل معنایی ندارد و به ساز را میو عملی یک تغییر تاریخ

 .ارمغان گذاشت به و کرده تدوین کارگر ۀرا برای طبقدفاع از کمون پرداخت و نتایج آن
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شد گوتا تدارک دیده می "کنگره وحدت"دموکرات، برنامه این حزب برای هنگامی که در فرآیند ایجاد حزب سوسیال

شمرد، ولی ظاهراً از پخش های آن برنامه را برقرار داد و تمام ایرادها و محدودیت (۱۸۷۵)رحمانه مارکس آن را مورد نقدی بی

دموکراسی جهت حفظ وحدت هستند کسانی که عدم پخش را نشانه کتمان اختالفات در رهبری سوسیال علنی آن ممانعت شد.

که انگلس درست جهت، چندی بعد زمانی هرتوان به طور قطع در این مورد اظهار نظر کرد؛ بهامروز نمی .دانندها میبا السالی

اگر این سند را برای مدت زمان بیشتری از »نویسد که مقدمه می در( ۱۸۹۱) زندقبل از کنگره ارفورت دست به انتشار آن می

 2«.امشده) "détournement (اختالس"کنم که مرتکب نوعی نگاه عموم برُبایم احساس می

های برنامه پرولتری تأکید دارد، فقط پس از مرگ مارکس و ل واقعیت این است، متنی که بر ابهامات و محدودیتحاهربه

 .رسدبه انتشار می ۱۸۹۱در سال 

یعنی کمون  پس از کمون پاریس، سرمایه برای فائق آمدن بر بحرانی که مبنای اعتراضات کارگری و اوج این اعتراضات

رود. اگر بخواهیم به نحوی سنتتیک و موجز این گذار را بیان کنیم و ریشۀ تغییرات اد واقعی میپاریس بود، به سمت انقی

ورة چهل ساله را در دو سوی چرخش قرن بیستم )از دکند را درک کنیم، باید یک داری وارد میای که در سرمایهساختاری

ن همین تغییرات حاکم شود. در با سرکوب انقالب به یُم ،انقالب توانستدر نظر آوریم که طی آن عمدتاً ضد( ۱۹۱۷تا  ۱۸۷۳

های کیفی مهمی شد که باید به جای داری در غرب و با تأخیراتی در روسیه دستخوش دگرگونیاین فاصله شیوة تولید سرمایه

ارزش اضافی تری به آن پرداخت. این دگرگونی که به طور مرکزی با تفوق ارزش اضافی نسبی نسبت به خود به صورت مفصل

که  دهدمی نشان را طبقاتی ةای از تطور مبارزداری، پایان دورهشود، در واقع در کشورهای پیشرفتۀ سرمایهمطلق تعریف می

 ای دارد. به این معنا که در طی آن، مسئلۀ پرولتاریا تأیید و تصدیق خود در سطح اجتماعی و درمبارزة پرولتاریا محتوایی برنامه

را که اساسًا  ر قدرت سیاسی و احیاناً کسب قدرت است. پس از کسب قدرت سیاسی، پرولتاریا باید برنامۀ خودنهایت شرکت د

نابراین مضمون آن رهایی نیروی کار و عمومیت بخشیدن به وضعیت خود در سطح جامعه است )کار اجباری( تحقق بخشد. ب

وری پرولتاریا و رهبری حزب، زحمتکشان به سوی اهداف تبایست وارد یک دوران گذار شویم که تحت دیکتابرنامه، می

 .سوسیالیستی رهنمون شوند

گذار به انقیاد واقعی که عمدتاً به معنی غلبه یافتن استخراج ارزش اضافی نسبی بر استخراج ارزش اضافی مطلق است به 

ام استقالل خود را در رابطه با بازتولید سرمایه شود که بازتولید نیروی کار دیگر تماین تغییر اساسی در رابطۀ استثماری منجر می

شود بلکه کامالً در چرخۀ داری تامین نمیهای تولید پیشاسرمایهدهد؛ معیشت پرولتاریا دیگر به واسطۀ وجود شیوهاز دست می

یند مستقیم تولیدی کند. کارِ زنده دیگر عنصر غالب فرآسرمایه ادغام شده و امکان تنظیم دستمزد را برای سرمایه فراهم می

نیست. فرایند تولید قبلی در تطابق کامل با سودآوری سرمایه نبوده زیرا تصاحب کار زنده توسط کار مرده، نه نتیجۀ خودِ فرآیند 

                                                            
 ۱۳صفحه  ۱۹۲۲فروشی اومانیته، پاریس، رل مارکس، نقد برنامه گوتا، )فرانسوی( کتابکا 2
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غالب  3تولید مستقیم )لحظۀ دوم فرایند استثماری( بلکه محصول مبادلۀ نیروی کار و سرمایه )لحظۀ اول فرایند استثمار( است

بودنِ کار زنده در مرحلۀ پیش، نوع خاصی از رابطۀ استثماری بوجود آورده بود که به مرور پیشرفتِ صنعت و ادغامِ بازتولید 

شد. از به انقالب می نسبت او دورنمای و درک و کارگر ۀاسی در ترکیبات طبقنیروی کار در سیکل سرمایه موجب تغییرات اس

شود یعنی به ها در فرایند رقابتی بر اساس مبادله به قیمتِ تولید محقق میاین زمان به بعد است که وحدت اجتماعی سرمایه

ازات همین روند است که سرمایه جنبۀ ملی پیدا ای که در آن، تمایز بین سرمایۀ متغیر و سرمایۀ ثابت نفی شده است. به مونحوه

ها در اروپا هستیم. به این ترتیب پس از وارد شدن به دوران تفوق انقیاد واقعی، دفاع از ملت-وجود آمدن دولتکرده و شاهد به

الً تبدیل به کار شود؛ کار دیگر کامدارانه محسوب میای از بازتولیدِ عمومی مناسبات اجتماعی سرمایهوضعیت کارگری لحظه

 .مزدوری گشته است

 دیگر و کرده تغییر اساساً پرولتاریا طبقاتی ةواقعی کار تحت سرمایه، محتوای مبارز مرور غالب شدن انقیادبنابراین، با و به

 .ای قبلی را داشته باشدبرنامه محتوای تواندنمی

وجود مرور در ترکیبات پرولتاریا بهکه به تغییرات مهمیطور با ای که محتوای آنست و همینانقیاد واقعی با رشد صنعتی

 .انقالب بچرخاندتواند برای چهار دهه انقالب را خاموش کرده و به ضدآورد میمی

ترین آن از نظر جنبش کارگری طبعاً همان ادغام های این انقیاد واقعی بارها مورد بررسی قرار گرفته است، اما مهمشاخص

به درون خود جذب کرده  را کارگر ۀداری، طبقتن سرمایهمرور تعمیق یافدر چرخۀ سرمایه است که به کارگر ۀقشدن بازتولید طب

بازد. مشخصاً ود را در این فرایند میخکارگر هرچه بیشتر استقالل و اتونومی  ۀطبق کاهد؛می آن "انقالبی تیزی"ها و و از توانایی

خصوص به -ها گیرند؛ چه در شکل السالی که در فکر تحقق برخی رفرمگری شکل میدر همین دوره است که احزاب بزرگ کار

اران مارکس و دموکراتیکی که هوادکل سوسیالشاست، چه در  -های دولتی حق رأی همگانی و تغییر جامعه از طریق تعاونی

 .انگلس مبلغ آن بودند

هایی که کلیت های او و دگرگونیکارگر و وساطت ۀدرونی طبقتبع آن ترکیبات داری و به همین تغییرات ساختاری سرمایه

تلقی کردند. از  "خیانت انترناسیونال دوم"ها آنرا آورد که کمونیستوجود میگیرد شرایطی را بهمناسبات اجتماعی را دربرمی

ها از دیدن تغییرات مهمی که داد که چطور بلشویکاتفاق افتاد فقط نشان می ۱۹۱۴نامیدن آنچه در اوت  "خیانت"جانب لنین 

آید ناتوان هستند. البته برای توضیح ) یا توجیه؟!( این کش پیش میگیری اقشار و طبقات زحمتدر مناسبات اجتماعی و سمت

ضعف باصره باید اضافه کرد که شرایط روسیه امکان درک و فهم این تغییرات را که بسیار کندتر از آلمان در سطح صنایع و 

تواند تا می -ها و اقتصاد صنعتی در مزارع کشاورزی یعنی استقرار یافتن تایلوریسم در سطح کارخانه -رود پیش می کشاورزی

                                                            
ارزش اضافی به سرمایۀ  متمایز است: خرید و فروش نیروی کار؛ مصرفِ مولد نیروی کار توسط سرمایه در فرآیند تولید؛ تبدیلاستثمار، وحدت سه لحظۀ  3

 .شده )انباشت(اضافه



7 
 

همواره در ارتباط با جنبش  که لنینی از اما. باشد کارگر ۀماندن از وضعیت ذهنی و عینی طبقدهنده این عقبحدی توضیح

خصوص رو نشود، بهروبه "کائوتسکی مرتد"انتظار داشت که ناگهان با خیانت  شدخصوص آلمان قرار دارد میکارگری غرب به

توانست گرایشات درونی کوک و لوکزامبورگ میکه از همان ابتدای قرن بیستم به واسطه مقاالت کسانی مثل پانه

تی روسیه را در رشد و تکوین نظیری مناسبات طبقادموکراسی را از هم بازشناسد. لنینی که خود با دقت و موشکافی کمسوسیال

انفعاالت طبقاتی این رشد سرمایه را و نتایجش را در سیاست برای تئوری انقالبی بررسی وداری تحلیل کرده و تمام فعلسرمایه

طلبانه سوسیال دموکراسی در آلمان و تشخیص رفرمیسم آشتی ۱۹۱۴تا  ۱۸۷۵کرده بود، در تحلیل همین تغییرات در فاصله 

ای است که مارکس و انگلس در دموکراسیکماکان همان سوسیال ۱۹۱۴کند که سوسیال دموکراسی است و تصور می ناتوان

 .شکلگیری آن دست داشتند

کرد شاید این بود که او در کشوری قرار داشت که هنوز انقیاد واقعی در آن جانیافتاده و در آنچه این نگرش را تقویت می

توانست به همان نحوی که مانیفست و سپس گوتا تعریف کرده بودند کارکرد داشته باشد. در روسیه نتیجه برنامه پرولتری می

دادند که ممکن بود آن طبقات را بر برابر اشرافیت و بورژوازی تشکیل می در تفکیکیقابل و عظیم تودة دهقانان، و کارگر ۀطبق

خصوص که جنگ جهانی اول تضادها را در میان سربازان داخت؛ بهشود به حرکت اناساس رنج و استثماری که بر آنها وارد می

گداخته و انفجاری کرده بود. با وجود این آغاز جنگ جهانی امر کوچکی نبود که بتوان آن را به دیده اغماض نگریست؛ الزم بود 

شده تا آن روز که در برنامه وینهای تدواضح است که سیاست .ها دالیل وجود آن را تئوریزه کنندها و کمونیستکه سوسیالیست

 های مشابهی که احزاب کارگری از جمله حزب بلشویک تدوین کرده بودند، یعنیدموکراسی و همینطور برنامهسوسیال 

هایی که عمدتاً قبل از دوران تفوق کامل انقیاد واقعی شکل گرفته بودند از همه جهت در تطابق با تغییرات ساختاری عمیق برنامه

هایی نظر آمدند. اینجا بود که سوسیالیستها و استراتژی پرولتاریا ناکافی بهداری نبوده و برای تعیین تاکتیکبات سرمایهمناس

را بر اساس  الزم دیدند تکامل سرمایه و قوانین کارکردی آن( ۱۹۱۶و سپس خودِ لنین )( ۱۹۱۰همچون هیلفردینگ )

المللی بتوانند این تئوری را تا داری در سطح بینحلیل انحصارات و رقابت سرمایهدستاوردهای مارکس ادامه دهند و از طریق ت

واسطه دالیلی بدیهی، تمرکزشان عمدتاً ها، بههای جنگ جهانی به پیش برند. اما این تحلیلتدوین امپریالیسم و توضیح ضرورت

تایج و تبعات تمرکز سرمایه و انحصارات و تغییرات شد و چندان توجهی به نبر تغییراتی بود که به تحلیل از جنگ مربوط می

کرد نداشت و متمرکز بر توازن ناشی از وجود سرمایه مالی در مناسبات اجتماعی کشورها و ترکیبات طبقاتی نوینی که ایجاب می

 .المللی بودقوای کشورها در سطح بین

ها باز بود و از آنجا که این تئوری خود را رای بلشویکدر روسیه پس از کسب اکثریت در شوراها و فتح کاخ زمستانی، راه ب

کرد همین اصول برای انقالب، برای تأیید و تصدیق طبقه و کسب قدرت ها قلمداد میشرط تودهونماینده کامل و بدون قید

 .سیاسی کافی افتاد
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گیری قدرت سیاسی و ر بدستهای بلشویکی را دانقالب اکتبر و پس از آن، انقالب آلمان و مجارستان صحت تاکتیک

تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی و انقالب نشان داد، اما عرصه نوینی از تضادهای داخلی را نیز گشود. هنوز مدتی از 

های چپ انقالبی و آنارشیست که انقالب اکتبر نگذشته بود که شاهد بروز مبارزات کارگری در خود شوروی بودیم و اپوزیسیون

ل سیاست بلشویکی قد برافراشتند و مورد سرکوب قرار گرفتند. انقالب آلمان علیرغم پیروزی ابتدایی شوراها به دست در مقاب

در جنگ جهانی به دنبال بورژوازی خودی و دفاع از میهن رفته بود. زمانی  ۱۹۱۴ای افتاد که در دموکراسی همان سوسیال

امان غرق خون کرد. ترین انقالبیون اکتبر را در سرکوبی بیوراها صادقنگذشت که در برخورد با شورش کرونشتات دولت ش

های انقالب اکتبر و سپس انقالب آلمان را ریخته بودند چه آمد که این راستی بر سر انقالبیون کمونیست صدیقی که پایهبه

شد. چگونه شان انجام میرهبران ستد به اینک کارگر ۀانقالب خود چرخید و استثمار زحمتکشان و طبقها به سمت ضدپیروزی

واژگون  درون از را کارگر ۀرا شکست دهد موفق شد طبق و احاطه کردن انقالب نتوانسته بود آن سرمایه که با محاصرة نظامی

نبود که های انقالب اکتبر و انقالب آلمان سوار شد و خود را تحکیم نمود؟ آیا این بدان معنا انقالب بر محدودهسازد؟ چطور ضد

های پرولتری از مانیفست تا گوتا و ارفورت و سپس تا برنامه حزب بلشویک که نوید سوسیالیسم و کمونیسم را تمام برنامه

داری گیری او به چیزی جز یک سرمایهدادند دیگر کارایی نداشته و منسوخ شده بودند، که این تأیید و تصدیق پرولتاریا و قدرتمی

 شد؟طویل و دیکتاتوری حزب ختم نمیوراسی عریضدولتی متکی بر بوروک

 اروپای کشورهای دیگر در و شوروی خود در طبقات ةکه به یمن پیشرفت مبارز االت خود امری تاریخی استؤطرح این س

ر پس از انقالب اکتب ها سالهای کارگری ممکن شد. تا دهطور جنبشقرار داشتند و همین "سوسیالیسم اردوی" در که شرقی

کس در صحت مبارزه لنین های جهان آنچنان پرقدرت بود که هیچجذابیت این حماسه برای زحمتکشان، کارگران و کمونیست

ها بعد هم، دستگاه سانسور، داد. تا سالتردیدی به خود راه نمی "اردوگاه سوسیالیسم"و ماحصل آن، کشور شوراها و سپس 

از جنگ دوم، اعتبار و وزنه بیشتری هم به دست آورده بود، هر صدای مخالفی  او که بعد "کیش شخصیت"سرکوب استالینی و 

 .کردانقالبی امپریالیسم خفه میرا به نام تبلیغات ضد

مضافاً بر آنکه پیشرفت و رشد سرمایه بین دو جنگ و پس از دومین آنها، مبارزات طبقه کارگر در شرایط تسلط تایلوریسم 

شده در غرب نیز شده بود که احزاب و یک جنبش کارگری قوی و سازماندهی "دولت رفاه"ی و سپس فوردیسم موجب شکلگیر

هویت "کردند؛ در بسیاری از کشورها این حضور سنگین و سندیکاهای مرتبط با آنها آن را نمایندگی می "برادر"کمونیست 

 .تماعی را نیز داده بودبه این جریانات امکان نوعی مشارکت در مدیریت اج "جنبش کارگری"و  "کارگری

ها را زنگ خطری بود که کمونیست (۱۹۶۸)های روسی به پراگ و سپس ورود تانک( ۱۹۵۶تهاجم شوروی به مجارستان )

را ممکن ساخت شکست جنبش  "برنامه پرولتری"خصوص نقد کرد اما باز این هم کافی نبود. آنچه بهنگری میوادار به نوعی واقع
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داری در رفته در محافل مارکسیستی صحبت از احیای سرمایهرفته .بود ۷۰های الیا و تبعات آن در اوایل سالدر فرانسه و ایت ۶۸

 .شدمی شنیده …شوروی، نقد بوروکراسی، نقد رهبری حزب و دیکتاتوری پرولتاریا 

های ینطور درگیریلهستان و هم ۱۹۷۰و قیام دسامبر  ۱۹۶۹در فرانسه و پاییز داغ ایتالیا در  ۶۸با شکست جنبش 

لنینیستی، خود را در بحرانی ایدئولوژیک و تشکیالتی یافتند. -آمیز و بدون مطالبه آمریکا، بسیاری از محافل مارکسیستخشونت

ها ترویجی کمونیست-ها که همه چیز را به ضعف فعالیت تبلیغیها یا تروتسکیستبرای آنها دیگر توضیحات تکراری مائوئیست

کافی نبود. اشکال جدیدی در مبارزات کارگری و در سطح اجتماعی « فقدان رهبری انقالبی»و یا در نهایت به  دادندنسبت می

رفت خودِ ال میؤدر جریان خود این مبارزات زیر س وضوح وآنچه به .نداشت "برنامه"مطرح شده بود که دیگر هیچ تطابقی با 

 کارگر، ۀ، یعنی حزب طبقشدگیری موعود استخراج میای که از این قدرتبرنامهمفهوم تأیید و تصدیق پرولتاریا بود و تمام اصول 

زحمتکشان، حاکمیت حزب بر سندیکاها و شوراها، تبلیغ و ترویج برنامه، دولت دوران گذار، دیکتاتوری  بر طبقه رهبری ضرورت

 .… ریزی سوسیالیستیپرولتاریا، برنامه

لنینیست متعددی اعالم انحالل نموده و به بررسی شرایط جدید -های مارکسیستههای هفتاد گروتا اواسط سال ۶۸پس از 

 .نشستند

خصوص های کمونیستی بههای کاپیتال و بررسی جنبشدر این فاصله است که شاهد نوعی بازگشت به مارکس، به درس

های شصت شار دو اثر مهم او در اواخر سالپس از انقالب اکتبر هستیم. یکی از نتایج این رجوع دوباره به مارکس در فرانسه انت

کاپیتال که در محافل چپ غوغایی به راه انداخت و زمینه نفی  "فصل ششم چاپ نشده"و دیگری  "گروندریسه"است؛ یکی 

که خود  گرایی استال رفتن و نقد مفهوم برنامهؤتاوردهای بزرگ این فرآیند، زیر سیکی از دسترتیب دست داد. بدینرا به برنامه

 شده بنا مارکس آثار از جدیدی خوانش اساس بر که است متکی طبقات ةدر نهایت به درکی از تاریخ جنبش کارگری و از مبارز

 .است

هایی که تکامل و در نظر نگرفتن تمام پیچیدگی "طبقه"لنینیستی به مفهوم  -جانبه درک سنتی مارکسیست تکیه یک

گردد که خود را نوعی وفاداری وجود آورده، موجب درکی از انقالب و سوسیالیسم میبهداری در ترکیبات اجتماعی سرمایه

 طرف این به اکتبر از را طبقات ةخیزهای مبارزوشود که افتداند؛ این درک باعث میبه مضامین طبقاتی مبارزه می "مکتبی"

 .بزند« درجا» چشم بر تطور آن ببندیم و در نتیجه تئوری مدام نداده، قرار توجه مورد

گرایی کالسیک است که اگر در زمان مارکس کارایی و معنایی داشت پس از اکتبر و همان برنامه "درجازننده"این تئوری 

دموکراتیک و چه در شکل انقالب، چه در شکل سوسیالانقالب آلمان و سرازیر شدن احزاب وسیع کارگری به سمت ضد

 .البی خود را از دست دادداری دولتی تمام پتانسیل انقسرمایه
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وار های مبارزات اجتماعی و تحلیل دالیل عمیق آن دست کشید و با تکرار طوطیای، از تعقیب ریشهاین چپ سنتی برنامه

دموکراسی و سپس به حزب بلشویک رسیده بود عمالً تئوری انقالبی را فلج نمود و مارکسیسم ای که از مانیفست به سوسیالبرنامه

شود، حداکثر آنها که مضمون جدیدی در سطح مبارزات اجتماعی آشکار میای جامد و ایدئولوژیک تبدیل کرد. زمانیکرهرا به پی

برنامۀ کمونیستی از  کنند. چه خرجی دارد که مثالً درمی« روزبه»را یک ماده و چند بند به برنامه سترون خود افزوده و آن 

اند ها برای محقق شدن تولید نشدهحال هیچ کدام از این برنامههرسخن بگوییم، به "هاحق حیات الکپشت"یا  "حقوق أطفال"

 در حداکثر را سرمایه استثمار زحمتکشان، و کارگر ۀنام طبقفکرانی که بهگیری روشنبلکه فقط دستاویزی هستند برای قدرت

آنها با نهادهای  "دیپلماتیک"ده و مصالح روابط ن ترجمه شای احیاناً به چند زبادهند؛ این نوع مواد برنامه ادامه ترشیک شکلی

 .کندالمللی را هم فراهم میبین

ماند. جنبش از نمیشرایط بازتولید آن است ب و سرمایه رشد همان نهایت در که خود حرکت از ایلحظه طبقاتی ةاما مبارز

ها های گذشته نشسته بودند، مشخصاً مائوییستولید تئوریمضامین جدید مبارزه را آشکار کرد و در مقابل کسانی که به بازت ۶۸

اندیشی و ارتدوکسی فاصله گرفتند و تالش کردند به مضامین جدید مبارزه از طریق ها، دیگرانی از این خشکتروتسکیست و

 .تحلیل کلیتی که سرمایه پس از جنگ جهانی دوم در سطح جهان ساخته بود بپردازند

بیند که مضامین وضوح میپیش آمد هرکس به ۹۰های و سپس در سال ۶۸هایی که پس از نبشامروز با توجه به ج 

ای که مارکس کشف کرده بود مسلماً از میان نرفته اما در اشکال بسیار جدیدی وارد عرصۀ مبارزه گشته است. تضاد اساسی

 .گرددظاهر می های نوینی با دیگر تبعیضات و تعارضات اجتماعیتر و در مفصلبندیپیچیده

باز  ۶۰های مبارزات سیاسی و بارز شدن مبارزات فمینیستی در غرب به پایان سال ۀوارد شدن مسئله جنسیتی به عرص

؛ بودند زنان قهرمانی که در زمان طلبی نزده باشندگردد؛ نه این که مثالً از زمان انقالب فرانسه زنانی دست به مبارزه و حقمی

لحاظ اجتماعی فقط در اما تمام این مبارزات به 4.به گیوتین سپرده و اعالمیۀ حقوق زنان را تدوین کردند شان راانقالب گردن

گرفت. پذیرش این جنبش برای چپ است که جنبش فمینیستی واقعاً پا قرن بیستم آشکار و بارز شد و از آن زمان ۶۰های سال

در برخورد به مسئله زنان و حداکثر  "ستم مضاعف"ها برهمان ها و سالای نبود. جریانات چپ و کالً تفکر چپ که سالامر ساده

خود جایی هم برای زنان باز کنند.  "ۀمردان"ورزیدند، وادار شدند در کنار تئوری بر ضرورت تشکالت ویژه برای آنان اصرار می

رار و کارگران زن در مقابل وظایف خانوادگی خود و تعریفی ق 5زمانی که مبارزات زنان با مبارزات کارگری جاری تصادم پیدا کرد

مسائل "تحت عنوان  "مسئلۀ زنان"داد، ارائه می "حوزه خصوصی"عنوان پایۀ داری از آنان بهگرفتند که مناسبات سرمایه

                                                            
 .که دو سال بعد به گیوتین سپرده شد ۱۷۹۱در  "اعالمیه حقوق زنان و شهروندی"گوژ، نویسنده اُلَمپ دو 4
 .شدها هزار کارگر زن را شامل میده  ۲۰۰۷تا ماه مه  ۲۰۰۶ر اعتصاباتی که از دسامبر نگاه کنید به مبارزات زنان کارگر در کارخانجات نساجی مصر، د 5
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دیگر تئوری عبارتبه .وارد گود شده و اهمیت این عرصه از مبارزات را در خودِ تعریف تضاد کار و سرمایه نشان داد "جنسیتی

  .داری نه فقط بر طبقات اجتماعی بلکه بر تمایزات جنسیتی نیز استوار استناگهان دید که مناسبات سرمایه

هم مسیر مشابهی طی کرده است. در هر کشور بنابر موقعیت تاریخی خاص خود، با شکلی از تکوین طبقۀ  "نژادی"تمایز 

زمان لویی ناپلئون و امپراتوری کند. در فرانسه در را تعیین می "خارجی"کارگر روبروییم که مختصات ورود و حضور کارگران 

آهن و مکانیک را دائر کردند؛ اما فقط در جمهوری سوم هزار کارگر انگلیسی صنایع ذوب ۲۰( بیش از ۱۸۵۲-۱۸۷۰دوم )

آلمانی، بلژیکی، )اهمیت کارگران خارجی گردد. با وجود حضور پرطرز وسیعی از کارگران خارجی استفاده می( است که به۱۸۷۰)

های هفتاد قرن بیستم یعنی دورانی که جنبش کارگری و هویت تا سال،  (...، ارمنی، یونانی، ایتالیایی، پرتقالی، اسپانیاییلهستانی

حتی با ورود و ساکن شدن کارگران آفریقای شمالی که بنابر  کارگری غالب است هیچ صحبتی از تمایزات نژادی در میان نیست؛

شصت به فرانسه آمدند؛ آنچه این یکدستی طبقۀ کارگر را برهم -های پنجاهدر سال نیازهای صنایع خودروسازی و ساختمان

های هشتاد های هفتاد و خصوصاً بازسازی سالدر سال "سی سال رونق"زند مبارزات کارگران خودروسازی در بحران پایان می

 (۱۹۷۳) یانکور(زی رونو )کارخانه معروف بیسا( و ماشین۱۹۷۲(، پنارویا در شهر لیون )۱۹۷۱کارگران شرکت ژیروستیل ) .است

دست به مبارزات شدیدی زدند و به  ترین کارها را برعهده داشتند،حقوقترین و کمهایی که سختیعنی کارگران خارجیِ کارگاه

های مجتمع مبارزات ساکنین ۱۹۸۱تا  ۱۹۷۳موسوم شدند. از  "کارگران مهاجر"ها و از طرف دولت به مبارزات ناگاه در رسانه

 .شدندها بسته شده و ساکنین اخراج میبسیاری از خوابگاه .شدادامه داشت و هر بار با سرکوب همراه می "سوناکوترا"مسکونی 

زد؛ را برهم "هویت کارگری"از اینجا بود که وجه نژادی و منشا قومیتی این کارگران برجسته و بارز شده، خلوص و یکدستی 

بوده است  "ملی"پیشین، در درجۀ اول هویتی  "هویت کارگریِ"این مبارزات کارگری نشان داد که ییم تر آنست که بگودرست

های در فاصلۀ پنجاه سالی که ما را از سال .سازدهای درونی خود را آشکار میبندیکه در دورة بحران فوردیسم فروریخته و قطعه

، سپس "مهاجرین"، سپس به "کارگر مهاجر"به  "کارگر"از مفهوم  ها:کند مسیری طی شده با این ایستگاههفتاد جدا می

ای که راست افراطی در انتخابات مجلس که دیگر با هشتاد نماینده "های حومهبچه"و  "مسلمانان"و دست آخر  "هاعرب"

تبار انی که پدرش عرب( به دست آورد حتی نیازی ندارد مضامین نژادپرستی خود را پنهان سازد. امروز باالی سر هر جو۲۰۲۲)

 .نام داعش در اهتزاز استپوست است شمشیر دموکلیسی بهیا سیاه

کار تولید تمایزات نژادی و بررسی مبانی نظری آنها نیست فقط از این راه وهدف در اینجا باز کردن تضاد جنسیتی و یا ساز

 هایگرفته تا جنبش ۶۸م و بروز تضاد جنسیتی پس از های روزمره و تئوری را بشکافیم؛ از فمینیسخواستیم ارتباط جنبشمی

زیستی و انواع و اقسام تقابالت و تعارضاتی که از کارکرد معاصر سرمایه ها تا مضامین محیطمربوط به تمایزات نژادی و اقلیت

توضیح داد؛ گویی دو طرف  توان با اتکا صرف به تضاد اساسی کار و سرمایهسازند، همه را دیگر نمیبرخاسته و آیندة آن را می

 .این رابطۀ ایجابی هیچ تغییری نکرده و امروز انقالب و سوسیالیسم همان چیزی است که در زمان نگارش مانیفست بوده است
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خصوص در ها که انگیزة مارکس از پرداختن به مطالعات خود بههای انقالبی و انقالبما باید به مبارزات واقعی، جنبش 

« الیتغیر»اساس هستۀ  بر صرفاً چنانچه اگر. بنگریم طبقات ةیاسی و نقد آن بود بسان مدارک و اسناد تاریخ مبارزاقتصاد س ۀعرص

 از و کرده اکتفا اجتماعی متخاصم ۀتفکر مارکسیستی یعنی فرآیند تولید ارزش اضافی و نتیجه مستقیم آن یعنی وجود دو طبق

را به یک سرنوشت مبدل ساخته  طبقات ةدر واقع تاریخ مبارز بکشیم، بیرون را کارگر ۀگیری سیاسی طبقضرورت قدرت صرفاً آن

های قرن بیستم تمام انقالب .پیروزی انقالب و سوسیالیسم نیست معنای به روهیچبه کارگر ۀگیری طبقفهمیم که قدرتو نمی

مسئله استثمار را حل نکرده و راهی به کمونیسم گیری طبقه و دیکتاتوری پرولتاریا به هیچ رو اند که قدرتبه خوبی نشان داده

 .ندارد

داری شناخته شده باشند مثل نوعی تمایل و تنش انقالب و کمونیسم چیزهایی نیستند که از ابتدای شیوة تولید سرمایه

زاتی است که شیوة ای وجود داشته باشد، بلکه تولیدی تاریخی و در انطباق با مبارانسانی که به صِرف انسان بودن در هر جامعه

 .هر مقطع حامل آن است در طبقاتی ةتولید و مبارز

کمونیسم نُرم و معیاری نیست که بتوان بر اساس آن هر مرحله از این مبارزات را مورد قضاوت قرار داد و با اتکا به این 

هایی که تاکنون از شکست حلیلنزدیک شده یا چقدر از آن فاصله داریم. تمام ت« هدف»کش گفت که تا چه اندازه به این خط

 ۀکردند )در غیاب خط پرولتری، در نبود حزب، در کمبود قوام طبقهای منفی بیان میها داریم که خود را با استداللجنبش

ضعف یا خیانت این یا آن جریان یا رهبر ...( در نهایت نُرماتیو بوده و فقط برای تداوم یک سیاست و تشکیالت مبتنی بر  کارگر،

رادیکالیزه "مشی گذشته و به قول معروف شده، در نخِ تشدید خطآمدند. فراوانند مبارزانی که پیرو یک الگوی منسوخآن به کار می

شده زند و یک تجربه تکراروپا میگرایی گذشته دستآنها بوده و هستند. همین درک است که کماکان در چارچوب برنامه "کردن

 .کندل باز تکرار میای متحورا به امید نتیجه

داری یعنی تنها تاریخی که در شیوه تولید سرمایه عنوان فرارَفت از سرمایه یک تولید تاریخی واقعی است؛تولید کمونیسم به

سازد و امروز در سطح داری میواسطه کلیتی که سرمایهوجود دارد و آنهم چیزی نیست مگر تضاد بین پرولتاریا و سرمایه. به

های زنجیری که زحمتکشان را به اسارت خود گرفته است هر قدر هم پرشمار، چیز خارج از این رابطه نیست، حلقه جهانی هیچ

دهد که دارانی قرار میکنند در مقابل سرمایهتو باشد در نهایت زحمتکشانی را که کار اضافی تولید میدرهر قدر هم پیچیده و تو

 ۀداری در تکامل خود، هم برای زحمتکشان و طبقریزند. مناسبات سرمایهبه جیب خود میاین کار اضافی را در فرایند استثمار 

دارانی را است. از یک طرف سرمایهاجتماعی و کارکردی ایجاد کرده واسطه هزاران و صدها داران،سرمایه جانب در هم و کارگر

اند که آنها هم به نوبه خود مدیران ر سر کارگران خود گماردهخوار را بو مشتی مَنِیجر خون داده داریم که در جزایر بهشتی لَم

کارگر ساده در یک واحد تولیدی برسیم. از آن طرف اردوی زحمتکشان دیگری را و همینطور تا به پایین، تا جایی که به یک سر

مه داشته و هر روز و هر لحظه طور مداوم اداقرن گذشته که به ۸۰های که با اجتماعی شدن هر چه بیشتر کار با بازسازی سال
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بیشتر زحمتکشان، جدا افتادن آنها از یکدیگر،  چهشدگی هرقطعهباید بنابر تعریف سرمایه به سودآوری خود بیفزاید موجب قطعه

قشار های ثابت و مشخصی که در گذشته او را از بقیه ارنگ شدن مرزرشد فرآیند رقابتی میان آنها گشته و در نهایت منجر به کم

تر باال از وجود واقعیت دو اردوی کرد شده است. ولی تمام این تشتت و پراکندگی پایین و رقابت هرچه متمرکزو طبقات جدا می

تواند تضاد اساسی خود را که کاهد، زیرا سرمایه بنابر تعریف نمیمتخاصم که در فرآیند استثمار در مقابل هم قرار دارند نمی

 .این مضمون تضادی است که تنها فرارَفت از آن، انقالب است .از میان بردارداساس سودآوری آن است 

کنند. از این روزها در بسیاری از کشورها شاهد اعتراضات گوناگونی هستیم که وجوه متنوعی از تبعیضات را بیان می

 ؛...غیره و ملی ٬قومیتی محیطی،زیست مسائل کارگر، ۀشدگی طبقفمینیسم و مباحث جنسیتی گرفته تا مسائل مربوط به نژادی

تنیدگی اعتراضات هستیم. گرایی یا درهمتقاطعالوالده و رفرمیست بر اساس نوعی در فرانسه شاهد رشد جریان چپی جدید مثالً

 هایای که به آن دست یافت مسلماً برخواستآنچه شخص مالنشون در انتخابات اخیر فرانسه بیان کرد و ائتالف بسیار شکننده

کند؛ اما ما تا زمانی که به همان ای از تعارضات جدید را هم حمل میزحمتکشان و تضاد اساسی جامعه تکیه دارد، اما مجموعه

دستگاه فکری قدیم که گویا در سطح جلد اول سرمایه و انترناسیونال اول متوقف شده است بچسبیم، هیچ شانسی در تحلیل 

خیزد نداریم. اگر در همین سطح بمانیم درست مثل آن است که جتماعی که از آن برمیاین کارکرد جدید سرمایه و مبارزات ا

 !بخواهیم با یک ساطور جراحی قلبِ باز بکنیم

خصوص داری را که با توجه به بحرانی که سراسر مناسبات و بههای تحول و رشد آتی سرمایهحال، راهعینجریان مالنشون در

های دهد. از همین رو امروز شاهد هستیم که چگونه شرکتگرفته به سرمایه نشان میبرکراین( دراروپا را )با تورم + جنگ او

ای از تنظیم ملیتی تالش دارند شکلی از توجه به برخی از این تبعیضات را در کارکرد خود وارد ساخته و به نحوهبزرگ چند

مبنای سودآوری آیندة خود سازند؛ حداقل  -نه چراکه -و آنها را  شان خالی ساختهیابند که این مضامین را از وجه انقالبیدست

ست به لیست تواند در چارچوب همین سرمایۀ عزیز انجام گیرد. کافیها و تبعیضات مینشان دهند که حل این ناهنجاری

اد حضور سنگین سرمایه را در پاریس بودند نگاهی بیندازیم تا ابع "پیمان تغییرات اقلیمی"هایی که پشتیبان ها و شرکتکمپانی

 .ها درک کنیمبازیشباین خیمه

های واقعی حال شکستِ احتمالیِ جریان مالنشون در حفظ کردن چنین ائتالفی دقیقاً از آن جاست که بر مفصلبندیعیندر

این فعالیت هر قدر هم پرشور،  ها استوار است.و درونی این تناقضات تکیه نداشته و صرفاً بر فعالیت سوبژکتیویتۀ اعضاء این تشکل

تواند فراتر از یک ائتالف انتخاباتی دوام بیاورد. اما شکست این جریان هم، درست مثل هر قدر هم پرتوان عملی شود هرگز نمی

تکامل آتی رشد سرمایه نشان خواهد داد. در  هایحلقه صورت به را خود و شودمی هضم طبقات ةها در مبارزخودِ این فعالیت

 .زندرود، اما هر فعالیتی هم به هدف نمیتاثیر نبوده و هَدر نمیبی فعالیتی هیچ طبقات ةمبارز
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رسند، در نهایت چیزی جز کارکرد این داری مثل قطعات ملتهب و مجزایی به نظر میتمام آنچه امروز در دنیای سرمایه

 نیست. آنچه به راستی در بحران است کلیت همان مناسباتی بردمیسرداری جهانی است و اکنون در بحران بهکلیتی که سرمایه

مقابل یکدیگر قرار دارد؛ هر قدر که این مناسبات پیچیده  در متخاصم ۀاست که بر استثمار کار مزدوری و قرار گرفتن دو طبق

گون بیان شوند. این بحراِن های گوناگون و اشکال گونارویی در وساطتدرهای این روشده باشد و هر قدر که هر کدام از حلقه

حاکمیت "غربی و گرایش به نوعی  "نظم نوین جهانی"ست که در دو شکل عمدة کارکرد خود )داریمناسبات جهانی سرمایه

 .بیندخورده میهمشرقی( به لحظۀ تصادم رسیده و تعادل گذشته خود را در جنگ اوکراین به "ملی

 نیست،  …های جنسیتی و محیطی، از ستم، از بحران زیستانه از جنگ، از پاندمینگارهای روزنامهمسئلۀ ما ارائه تحلیل

قطعات ملتهب در چه مفصلبندی مشخصی با تضاد اساسی کار و سرمایه قرار دارند و در این میان  این که است این اصلی مسئلۀ

آنها نباید اجازه دهند یک تئوری فرسوده  هاست وین وظیفه، مختص کمونیستا. است چگونه طبقات ةمسیر و قانونمندی مبارز

 .و منسوخ جلوی نگاهشان را سد کند و یا در تحلیل جزئیات این پازِل غرق شوند

های تمدن بشری و کنند، به اینکه گویا چشمشان را بر تمام پیشرفتخواهی متهم میها را به زیادهبسیاری، کمونیست

و گویی این بهتر بودن نتیجه  "مان بهتر از قرون وسطی استحال وضع زندگیهربه"بینند که اند و نمیدستاوردهای آن بسته

 .تر شدن سرمایه بوده استتر شدن مناسبات و خیرخواهانهعادالنه

شان دو امر جداگانه نیست. مانند؛ اهداف نهایی آنها و اهداف روزمرهها یک لحظه از وضعیت زحمتکشان غافل نمیکمونیست

کلیت  بلکه کنند،نمی خالصه( قاره هفت از) جهان ةیت زحمتکشان را به وضعیت بخشی از جمعیت در دو قارفقط آنها وضع

ها دهند؛ کمونیستهای مردم را در سراسر دنیا مورد توجه قرار میداری را و وضعیت کارگران، زحمتکشان و تودهجهان سرمایه

شمول است و کل زحمتکشان جهان را در نظر افتند اما نگاهشان جهانمیرالبته در مبارزات جاری خود اول با بورژوازی خودی د

 .های زحمتکش معنایی ندارددانند که مرزهای ملی برای پرولتاریا و خلقدارند، زیرا می

در اینجا قصد ما ارائه کردن آمار فالکت در سطح جهان نیست فقط برای آنکه به وضعیت واقعی زحمتکشان در قلب اروپا 

هایی برخوردار بوده و به چه ابتکاراتی داری از چه تواناییحال یادآوری کرده باشیم که مناسبات سرمایهعینهَکی انداخته و درنگا

زند، یک لحظه خود را چند قرن به عقب پرتاب کرده و آن را با موقعیت فعلی آوردن حداکثر سود خود دست میدستجهت به

 .ممقایسه کنی "های معاصرچیومپی"

قول صنعت کیلومتری فلورانس، در شهر پراتو که به ۲۰ها در همان سال پس از چیومپی ۶۵۰طنز روزگار این است که 

شود، شصت، هفتاد هزار کارگر چینی در شرایط بردگی داوطلبانه در حال محسوب می «جواهرات قرون وسطی»توریسم یکی از 

های کوچک، فاقد اولین امکانات ایمنی و بهداشتی، در گرمای درکارگاهساعت کار فشرده  ۱۴-۱۵کندن هستند؛ روزی جان

خوابند. آنها فاقد هرگونه وجود خورند و میدارند، می "مسکن"دوز؛ در همان جا وهای دوختها و دستگاهفرسای ماشینطاقت
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طوری که یکی از لیا قرار دارد بهشان کسی با خبر نیست. این شهرک چینی در مرکز ایتاحقوقی هستند و حتی از آمار دقیق

ها و آشکارا به ریش تمام سندیکالیست« ایمهزار کیلومتر به اروپا نزدیک کرده ۱۱ما چین را »دهد: کارفرماهای ایتالیایی پُز می

پا برسد، با مارک خندد. آنها سفارشاتی را که در گذشته دو ماه زمان الزم داشت تا به بازار ارودستگاه حقوقی بورژوایی میوو دم

 6.دهندساعته به هر مرکز فروشی تحویل می ۴۸ "ساخت ایتالیا"

سر خودشان و  |شر در حال بهبود است!داری وضعیت نوع بکه با پیشرفت سرمایه|قابل توجه تمام کسانی که با این تصور 

 7.مالنددیگران را شیره می

بندیم... مبادا که را می هایمانمان را کر کرده اما ما محکم و استوار چشمباری، این قهقهه منحوس سرمایه است که گوش

 !من "کارگری وحدت" شعار …تَرَک بردارد 

توانیم تر نیست. اما برای درمان سرطان نمیبله، اهمیت کشف مارکس یعنی استخراج ارزش اضافی از کشف سلول زنده کم

لتری رفتیم یعنی به دیدار کسانی مان از سلول زنده بسنده کنیم. به همین دلیل ما به سراغ ریشه و منشأ نقد برنامه پروبه دانش

های گسست از این تفکر سنتی را باز کردند، البته به قیمتی که برای اولین بار در درون اندیشه مارکسیستی از همه سو راه

 8.گزاف

 طبقات ةای از تأثیر رشد سرمایه در مبارزدرست پس از انقالب اکتبر، دقیقاً به لحظه« چپ رادیکال»با آغاز کردن از 

های ر دفاع از وضعیت کارگری و وساطتبه تضاد با ابزا "صف مستقل پرولتری"طبقه یعنی اتونومی  و استقالل از دفاع که رسیممی

کنند، ابزار ادغام طبقه در سرمایه حال که از زندگی و معیشت کارگران دفاع میعینها درطترسد. خود این وساضروری آن می

های تئوریک پردازیرا در انواع و اقسام نظریهکرده و آن « گیر»هم هستند؛ به همین خاطر چپ رادیکال در این فرایند متضاد 

 .دهدارائه می

در لحظۀ جدایی این دو مضمون  9کنیمرا به شما تقدیم می ه ترجمه فارسی آنمتن نامه سرگشاده گورتر به لنین که در ادام

مرور و بنابر امکانات منتشر اند را بهدهقرار دارد. متون دیگری که به همین تاریخچه تعلق داشته و نقش مهمی در آن ایفا کر

                                                            
 .۲۰۲۰یه ئیانگ در لوموند دیپلماتیک اول ژوجُردن پوی و لِی نوشته "یک دهکده چینی در ایتالیا"شده از مقاله اطالعات برگرفته 6
کنند برخورده ه، حیوان دوستانه، طبیعت دوستانه فعالیت میهای بشردوستان او. ج. اِن ممکن است که به خَیرینِ جهان، به آنهایی که در انواع و اقسام  7

وحوش ناپل، در بسیاری از و به ما ایراد بگیرند که این مثال ما مربوط به موقعیتی استثنایی است. باید به آنها گفت که در همان جنوب ایتالیا حول

المللی توجه کنند. بنابر آخرین گزارش بانک توانند به آمار نهادهای بینان میها( اوضاع از این هم بدتر است. دوستهای شهرهای بزرگ )مگالوپولحومه

 ۱.۹۸ها کاوید تا کند یعنی با کمتر از دو دالر در روز. راستی باید چقدر در میان زبالهجهانی بیش از نیمی از جمعیت کره زمین زیر خط فقر زندگی می

 دالر ارزش به دست آورد؟
انقالب و چندی بعد به فاشیسم یا در سرکوب انقالب آلمان به ضد درون به کارگر ۀبسیاری از رفقای چپ رادیکال پس از واژگون شدن بخشی از طبق 8

 .ست به خودکشی زدندهای اعدام سپرده شدند و یا دجوخه
ما به ترجمه دوباره متن )با مقابله سه زبانه( پرداختیم زیرا  .منتشر شده است "واکاوی سوسیالیستی"ای از این متن چندی پیش در سایت ترجمه 9

 .ساختت که ترجمه دوباره آن را ضروری میسای و مفهومیهای ترجمهمجموعاً حاوی برخی لغزش
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خواهیم نمود. هدف این است که خوانندگان بتوانند به متونی از جنبش چپ رادیکال دستیابی داشته و نظر مستقل خود را در 

 .ارتباط با آن کسب کنند

هایی نگاه کرد که به یکدیگر پله مانند رو پایان ماجرا نیست، باید به آنهاهیچفراموش نکنیم که هیچ کدام از این متون به

ای از متنی لحظه هر. است شده فتح کمونیستی جنبش انتقادی ۀنظری ۀلاند، نباید روی یک پله ایستاد با این خیال که قمتصل

ای که خود در جریان تحوالت اجتماعی به سهم خود جاری دهد؛ لحظهنشان می را رادیکال چپ در طبقات ةرشد نظری مبارز

کند. اما برای رو هستیم که تمام این پیشینه را منسوخ میو مآالً پشت سر گذاشته شده است. امروز با چرخشی دیگر روبهشده 

 .های این نقد سوار شویمدستیابی به این بینش نیاز داریم بر شانه

زنیکُف، لوکزامبورگ، گورتر، به بعد مشغول این فرآیند نقد شدند، فرزندان پانکوک، بوردیگا، میا ۶۸هایی که از کمونیست

دانند که چگونه اند و خوب میی باز به نقد آثار آنها نشستهها که با چشمانهای اسپارتاکیستبچه هستند؛ …کُرش، روله 

 .شناسِ نیاکان خود باشندحق

 .مسئله ما کماکان انقالب و کمونیسم است 
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