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 ".بودنهفته ها در خود پرسش هایش، کهنه فقط در پاسخ رازآلودگیْ"

 مارکس، ایدئولوژی آلمانی 

 

                                                             

کنیم، زیرا در فرانسه این ترکیب جنبه مجازی منفی استفاده می "چپ رادیکال"از ترکیب  "چپ-اولترا"در ترجمه فارسی به جای ترکیب  1

کماکان این بار مجازی منفی را حمل  "فرا"و یا "ماورا" ،"اولترا"خود را از دست داده و کامالً خنثی است در حالی که در فارسی پیشوند 

 کند.می

 ۱۹۵۸دهندگان جریانی بودند که در سال تشکیل شد. در واقع آنها ادامه ۱۹۶۲ در سال "طالعات و مکاتبات کارگریا"یا  ICO ای.سِ.او  2

 ،گروه یکردند .اعضافعالیت می "اطالعات و پیوندهای کارگری"ILO انشعاب کرده و به نام ای.ال.او  "سوسیالیسم یا بربریت"از گروه 

 Echange etروشنفکران و جنبش کارگری بود. این جریان بعدها به جریان ۀلۀ اساسی برای آنها رابطأند و مسارشیست بودکمونیست یا آن

Mouvement "تغییر نام داد. ویژگی و تمایز این سه جریان نسبت به لنینیسم سنتی، اهمیتی است که برای جنبش  "مراودات و جنبش

ها مبارزات درون کارخانه ۀرسانی دربارفعالیت خود را بر اطالع ۀدلیل عمدهمینالت مستقل آن قائلند، بهتغییر و تحوخودپو و کارگری واقعی و 

 دهند.در کلیه کشورها قرار می
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، تدوین شودمیبرگزار  ICOه ابتکار ب ۱۹۶۹ژوئیه -ژوئن درای که المللیجلسات ملّی و بین با هدف ارائه بحث دراین متن 

چپ رادیکال در  های مختلفعالیت گروهف "کردنهماهنگ " یکی از اهداف اساسی این جلساتْ شده است. تردیدی نیست که

شود هماهنگ کرد که در ای مطرح است: کدام فعالیت؟ فقط کارهایی را میمسألهابتدا همین فرانسه و در جهان است. اما در 

یک توافق تئوریک کلی چرخند، امری که قطعاً مستلزم های ذهنی یکسانی میکنند، که حول مشغلهجهتی یکسان حرکت می

همینباشد. به اس و بنیان کاراس تواند معطوف بهفقط می یبحث چنین؛ و دارد و گفتگو بحثنیاز به  نیست، اما در هر صورت

 اصورت تنگاتنگی ببه کهت کنیم که بر دو موضوع متمرکز اسای نظری ارائه میخاطر است که جهت تدارک این جلسات، نوشته

وسیله و  :الیسم؛ در یک کالممضمون سوسیلۀ أو مس "تشکیالت"اصطالح لۀ بهأیکی هستند(: مس واقع فقط هم مرتبطند )که در

ت(، خود را چیسدقیقاً هدف جنبش انقالبی. جریان چپ رادیکال )کمی جلوتر توضیح خواهیم داد که منظورمان از این عبارت 

 کند. هایی بیاندیشیم که این جریان پیشنهاد میحول این دو موضوع بیان و تعریف کرده است. ما قصد داریم در اینجا به راه حل

واقعی فعالیِت  "هماهنگی"کند، بلکه تنها روشی است که نمیتنها ما را از فعالیت مشخص دور  نه این رهیافت از نظر ما،

شان برایهای رادیکال که سازد. برای همۀ چپالمللی را میسر میهای مختلف چپ رادیکال حاضر در جلسات ملّی و بینگروه

شان را به پرسش گیری عمومی فعالیتتئوریکِ سمت ألۀمست مگر آنکه ای نیسای پراتیک است، چارهمسألهفعالیت انقالبیْ واقعاً 

 بگذارند.

های هایی را در مقابل ایدهنیز باشد: هدف این نیست که صرفاً ایدهتاریخی واضح است که نقد ما باید در کنار وجوه دیگرْ 

خصوص از آن نظر ین امر بهاکنیم.  تاریخی مشخصلحاظ مفاهیم مورد بحث را به خواهیم موقعیتِدیگری قرار دهیم، بلکه می

هایی که از دورۀ خاصی از تاریخِ یک گذشتۀ مشخص و به تئوریمورد بحث، خودشان با ارجاع مدام به  ضرورت دارد که مفاهیمِ

 شوند.اند، تعریف میجنبشِ کارگری متصاعد شده

یکی از وجوه آن قالبیِ متعاقب جنگ جهانی اوّل و در واقع جریان چپ رادیکال چیست؟ چپ رادیکال محصول جنبش ان

های چپ رادیکال به لرزه درآورد بدون آنکه تا تخریب آن پیش برود. ایده ۱۹۲۳-۱۹۲۱تا  ۱۹۱۷دارانه را از بود که اروپای سرمایه

وده است. در درجۀ اول، این جنبش ها هزار کارگر انقالبی در اروپا بدارد که خود بیان مبارزۀ ده ریشه ۲۰های سال در این جریانِ

 ،م]چپ رادیکال[ هاولتراچپ اصطالح  قرار داشته است. خودِ  اقلیتگیری عمومی جنبش جهانی انقالبی، در در تقابل با جهت

رت، لونگه...( را داریم، سپس وسط ]سانتر[ بِها امثال اِپرستمیهن-گویای همین امر است: از یک طرف، راست )یعنی سوسیال

، از طرف دیگر چپ )یعنی لنین و انترناسیونال را (...نی مشخصاً کائوتسکی در آلمان، اکثریّت حزب کمونیست در فرانسه)یع

عنوان جریانی در اپوزیسیون مطرح پس جریان چپ رادیکال از همان بدو تولد به قرار دارد. 3سوم( را و دستِ آخر ماورای چپ

                                                             

 .به پانویس قبل رجوع شود  3
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)حزب کمونیست آلمان( و انترناسیونال کمونیستی. این جنبشِ در اقلیت، در تقابل با  KPDدر درون  یاپوزیسیونیعنی شد: 

نی مشخصاً با یع ،حاکم بودندشد، در مقابله با تزهایی که در جنبش کمونیستی اکثریتِ انترناسیونال کمونیستی تعریف می

 هایی ]هم[ در فرانسه وگاهتکیه اما، رفتگلند میانقالبی در آلمان و ه خصوص از جنبشلنینیسم. این جریان نیروی خود را به

 سهولتو برای  نهیمرا به کناری می 4"بوردیگیسم"عمد چپ ایتالیا، . )فعالً بهشدندمحسوب نمیکه وزنۀ چندانی  شتانگلستان دا

توان گفت که معیار ما مینوعی و کمی بعدتر آن را بررسی خواهیم کرد. پس به کنیم[ چپ رادیکال واردش نمیبیشتر در ]دستۀ

 برای تعریف چپ رادیکالْ تقابل با لنینیسم از نظرگاه چپ است، یعنی با لنینیسم در کلیت آن، چه در تئوری و چه در پراتیک(.

در مورد  ICO دهد که این جنبش همگن و یکدست نیست )رجوع شود به جزوۀرادیکال نشان می مطالعۀ جنبش چپ

اند ]و شده تحولو احوال م درون آن، طی زمان و به فراخور اوضاع های متفاوتِ(. وانگهی، گرایش5جنبش شوراها در آلمان

)که اخیراً تجدید چاپ شده( برداشتی از حزب را بسط  6گورتر "پاسخ به لنین"یک مسیر را طی نکرده[: مثالً  مشان هتحول

 "تشکیالت"ایی )ین در بررسی دو موضوع پایهپذیرند. بنابراآن را نمی ،"سوسیالیسم شورایی"ای از جریان دهد که بخش عمدهمی

های چپ پردازیم که به رشد آتی این جریان مربوط است و در نتیجه در گروهمی هایوسیالیسم(، ما صرفاً به ایدهو مضمون س

 شود.ای آن محسوب میهیکی از بهترین نمونه ICOهایی که بدون شک ، گروهمانده استظ وحفمفعلی،  رادیکالِ

خصوص در آلمان( کارگری بهلۀ تشکیالت، هم محصول تجربۀ عملی )مبارزات أمسچپ رادیکال در مورد  هایجریان درک

نفسه انقالبی باشد: حزبی ضرور تواند فیدانیم که از نظر لنین جنبش کارگری نمیهم نقدی تئوریک )نقد لنینیسم(. میاست و 

ک باید یانقالب این است که چگونه  مرکزیِ لۀ أمس یستی را برایش فراهم بیاورد؛یعنی آگاهی سوسیال "آگاهی طبقاتی" تا است

های تشکل"رد. با تالش در جهت تئوریزه کردن تجربۀ بَپیشکه بتواند کارگران را تا پیروزی به نهادا پرقدرت بن "رهبری"

تئوری لنینی درافتادند و معتقد بودند که طبقۀ کارگر برای انقالبی بودن هیچ نیازی ندارد های رادیکال با آلمان، چپدر "کارخانه

شده های متشکل در شوراهای کارگری است و نه پرولتاریایی هدایت و کنترلیک حزب رهبری شود. انقالب، کارِ تودهتوسط  که

نقش خود را همچون نقش  هنوزکند، فعالیت آن را تئوریزه می نامه به لنینکه گورتر در  7KAPD ای. توسط انقالبیون حرفه

                                                             

ر اصول لنینیسم، به سای( کمونیست ایتالیایی. او به جز مخالفت شدید با شرکت در انتخابات، ۱۸۸۹-۱۹۷۰منتسب به آمادِئو بوردیگا ) 4

 هم جریان این شامل توانستمی "… کودکی بیماری رویچپ"ات، نقدِ لنین در خصوص حزب وفادار بود؛ هرچند که از بسیاری جهبه

 داری دولتی در شوروی بود.  و از اولین نقادان سرمایه استالین مخالف او. بشود

5 eijer 1938M-Le mouvement des Conseils ouvriers en Allemagne, Henk Canne    

 ۱۹۳۸نوامبر  ۳ۀ کمونیسموس شمارشده برای اولین بار در نشریۀ رادنچاپ ،مِیِر، نوشتۀ هِنک کان"جنبش شوراهای کارگری در آلمان"

  )idoun.org( نامه رسگشاده به لنی     6

مبارزه طبقات در  یزهایخوراه افت نیکند و در ا جادیا یاسوم همواره در تالش بود که در تمام کشورها احزاب بزرگ توده ونالیانترناس 7

 انیبود که در واقع جر USPDاو.اس.پ.دِ  انیحزب چپ حاکم، جر ۱۹۱۹. در آلمان در گرفتیسطح هر کشور را چندان در نظر نم

https://idoun.org/2022/07/31/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%84%d9%86%db%8c%d9%86/
https://idoun.org/2022/07/31/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%84%d9%86%db%8c%d9%86/
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شکلی که ها و نه رهبری بهچند که آنها وظیفۀ خود را روشنگری تودههر)؛ است ها متشکلدید که بیرون از تودهپیشاهنگی می

سر های رادیکال پشتاز چپ توسط برخی این درک ]در همان زمان هم[ خودِ  امادر تئوری لنینی آمده است، قرار داده بودند(. 

مخالف بودند به این معنی که انقالبیون نباید خود را در  8کارخانه-گذاشته شده بود. آنها با دوگانگی ]دوآلیته[ حزب/تشکیالت

 -ناتحادیۀ عمومی کارگران آلما" منجر به ایجاد ۱۹۲۰ها متشکل سازند. این تز بود که در سال های خاص، متمایز از تودهسازمان

، بود تبدیل شده KAPD "ایتشکل توده"که به  را به این دلیل E, AAUD-AAUDشد.   9E-AAUD "تشکل واحد

 کرد.  شماتت می

                                                             
آلمان به  ستی، حزب کمون۱۹۱۸انقالب آلمان در نوامبر  ی. در فرداشدیمحسوب م یکائوتسک یبه رهبر یدموکراسالیسوس یستیسانتر

دفاع  رینوسکه وز دییبا تا ق،یدو رف نیا ۱۹۱۹ هیژانو ۱۵شد. در  سیتاس( ۱۹۱۸)آخر دسامبر  بکنشتیبورگ و للوکزام یرهبر

نظم و  یبود، در جهت برقرار یدموکراسالیترور شدند. نوسکه که از رهبران سوس یراست افراط ینظام اناتیبه دست جر دموکرات،الیسوس

 .کردیم یمعرف Bluthund "خونخوارسگ "سرکوب انقالب خود را 

 کیت کرده و به سمت او.اس.پ.د. وحد یستیسانتر انیتا با جر آوردیآلمان فشار م ستیبر حزب کمون یستیکمون ونالیدوره انترناس نیا در

 برود. یاحزب بزرگ توده

توسط  یحزبدرون ونیسیاپوز انیجر کرد،یخود را برگزار م ۀکنگر دلبرگیدر ها KPDآلمان  ستیکه حزب کمون یزمان ۱۹۱۹اکتبر  در

 داد،یم لیتشک را ستیاز حزب کمون یتیکه اقل انیجر نیقرار داشت اخراج شد. ا یول لِپُ اریحزب که در اخت یبه شورو لیمتما یرهبر

 سیرا تأس KAPD آلمان یکارگر ستیحزب کمون ۱۹۲۰ لیمهم آن، گورتر و روله در آور یبود و اعضا سمیکالیو سند سمیمخالف پارلمانتار

 یهااتکا به توده یعنیاتخاذ کرده بود،  "نیپاسخ به لن"بود که گورتر در  یبر مواضع یآلمان عمدتاً متک یکارگر ستیکردند. حزب کمون

 یکلطورو به هاکایسند ،یدر برابر احزاب رسم یانتخابات و مواضع به شدت انتقاد درکارگر و حرکت مستقل آنها، مخالفت با شرکت 

خود را در  یکیزدن یستیکمون ونالیبا انترناس یمرزبند رغمیهزار عضو داشت و عل ۵۰به  کیحزب نزد نی. پس از انشعاب، اسمیپارلمانتار

 .نمود فایا یارور نقش برجسته زشیخدر  یکارگر ستیبا آن حفظ کرد. حزب کمون کسالیابتدا، حدود 

به  لیمتما یحزب منشاء گسست از احزاب رسم نیاعنوان عضو نام برد. اَپل به انیو  کیاز اتو روله، پُل مات توانیاز هرمن گورتر م گذشته

   اردوگاه شد.

تمام  که بعدها در -بوجود آمدند؛ ویژگی آنها  ۱۹۱۸نحوی خودپو قبل و بعد از انقالب نوامبر هایی از کارگران است که بهمنظور گروه 8

   دم جدایی میان مطالبات اقتصادی و سیاسی بود.ع -ان عمومیت یافت تشکالت کارگری آلم

از  محسوب می شود،  AAUDابی از که در واقع انشع E-AAUD( ۱۹۳۱-۲۰۱۹) تشکل واحد -کارگران آلمان یعموم یۀاتحاد 9

شکل گرفته  یدیتول سۀسؤم آلمان، بر محور ۱۹۱۸که قبل و پس از انقالب  شودیم لیها تشککارخانه یانقالب یهااز هسته یامجموعه

 جادیها ابلکه حول کارخانه سازندیها متشکل مکه کارگران را بر اساس حرفه کاهاینه مثل سند ه،یاتحاد نیها و پس از آنها اهسته نیبودند. ا

آزاد  دکنندگانیانجمن تول"هدفمند  غیتبل شانیاصل ۀفیآن(. وظ یبودند و نه حزب )و نه تبعات پارلمان کایعنوان، آنها نه سند نیشدند؛ به ا

( ییکایسند تیریو مد یزیرخارج از برنامه ید)بخوان "یوحش" یهااعتصاب قیاز طر طبقاتی ۀجبه کی جادیو کمک رساندن به ا "و برابر

 یو شوراها ایپرولتار یکتاتوریکرده و مدافع د یفنرا  سمیکالیو سند سمیاش هرگونه پارلمانتاردر برنامه "کارگران آلمان یعموم هیاتحاد"بود. 

اتحادیه " بر اساس نقد "تشکل واحد" هزار عضو داشت. ۲۰۰از  شی، ب۱۹۲۱در اوج قدرت خود، در  یعموم هیاتحاد نیاست. ا یکارگر

ندی پس از نسبت به آن، چبا سمتگیری سیاسی و شورایی بیشتری و  تبدیل شده بود .د.پ.آ.که عمالً به شاخۀ سندیکایی ک "عمومی

  شکل گرفت. "اتحادیۀ عمومی"
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 را از آنِ  E-AAUDهای جدید ، این ایده10کوکترین تئوریسین آن، آنتون پانانکمونیسم شورایی و در درجۀ اوّل درخش

های خارج از ارگانکه  ننهاد: هرگونه گردهمایی انقالبیو کار خود را بنا ICOخود کرد؛ و بر اساس همین برداشت است که 

یا تئوری منسجم و فراگیری تدوین سازد، تالش کند خطی برای خود ارائه دهد  شکل بگیرد و شده توسط خودِ کارگرانخلق

آورند و کارگران را در را به گردش درمی دهد. پس انقالبیون صرفاً اطالعاتالجرم خود را در موقعیت رهبری کارگران قرار می

گیری عمومی یک سمت یک تئوری وعنوان یک گروه به تدوینِ کنند که بهدهند، و هرگز تالش نمیتماس با یکدیگر قرار می

 دست بزنند.

های های[ دوران و نقد لنینیسم درک شده است. چپپرولتری و ]ویژگی ۀبا عزیمت از تجرب ،محتوای سوسیالیسم هم

اسی شوراها زیر تسلط سی ،دیدند. در آلمانرادیکال در آلمان و روسیه، رشد عظیم شوراهای کارخانه و شوراهای کارگری را می

( ۱۹۱۸و اوایل  ۱۹۱۷کنترل کارگری ) ددر حوظایفی که توانستند به انجام برسانند،  ،در روسیه ؛نیروهای رفرمیست باقی ماندند

رفته روسیه را در اختیار گیرند. رفته ۀها باید ادارگفت: بلشویکبرچیده شد. لنین می شوراها و بالفاصله پس از آنْ  ماندمحدود 

ای را مسألهو  های رادیکال این کاریکاتور سوسیالیسم را افشاروسیه دستگاه بوروکراتیکی شکل گرفت. چپ برای مدیریت اقتصادِ

دست مشتی د: سوسیالیسم به معنی مدیریت جامعه بهآنها در این زمینه باقی بمان بنیادینعنوان تز بایست بهمطرح کردند که می

شده در شوراهاست. سوسیالیسم مدیریت کارگری است. های کارگر متشکلجامعه توسط توده نیست، بلکه مدیریتِ "جاتیاداره"

های رادیکال باقی مانده است. بدین شکل نقد حزب، به نقد سوسیالیسم روسی پیوند دستگاه نظری چپ این درک در مرکز

سوسیالیستی، شوراهای کارگری را  ۀابزار کسب قدرت و اعمال مدیریت جامعیعنی جای حزب، های رادیکال، بهخورد. چپمی

 گذاشتند.

این پرسش مطرح  ]حال[گذاری شد.لنینیسم حول این دو موضوع پایهبر اساس نقد  ۲۰های جریان چپ رادیکال در سال

نیز[ محصول یک دوران تاریخی نیست؟ و آیا خود ] دهد، خودْآنچه مورد انتقاد قرار می شود که آیا این جریان درست شبیهمی

نقدی عمیق از لنینیسم زده است عبارت دیگر[ آیا چپ رادیکال دست به  ؟ ]بهنداردیک دوران را بر پیشانی های داغ محدودیت

 رد؟ها دست بَمخالفت با آن وارد شده، بدون آنکه حقیقتاً به ریشه یا صرفاً از درِ

 

 

 

                                                             

10 Anton Pannekoek (۱۹۶۰- ۱۸۷۳ستاره )خصوص دربارۀ شوراهای که آثارش به کمونیست پرداز و مبارزشناس معتبر هلندی، نظریه

   شود.مرجع محسوب میکتابی کارگری 
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 تشکیالت لۀأمس 

های بزرگ سوسیالیستی آن حزب، نوعی تمایز است که نزد تمام تئوریسین تئوری لنینیستیِ ۀشناسانعزیمت روش ۀنقط

)یعنی  "سوسیالیسم"و  "جنبش کارگری"شود: مطابق این تمایز، یافت می های پایان زندگی انگلسزمان و حتی در نوشته

ساساً متفاوت و جدا از هم هستند. ، مارکسیسم، سوسیالیسم علمی و غیره... هر نامی به آن بدهیم( دو چیز امبانی نظریها، ایده

انقالبیون. لنین با نقل از کائوتسکی  و سوسیالیسم [در سمت دیگر] وقرار دارد شان سمت کارگران و مبارزات روزمره یک در

، اندهیکدیگر گسسته شد . جنبش کارگری و جنبش انقالبی از"وارد کرد"بی را به میان کارگران های انقالگوید که باید ایدهمی

ای صورت جداگانهای را تأمین کرد. برای این کار، انقالبیون بهیکدیگر متحد و هدایت کارگران توسط انقالبیون حرفه باید آنها را با

خارج از جنبش  انقالبیونْ با قراردادن  کنند. تحلیل لنیندر جنبش کارگری مداخله می "از بیرون"شوند و گردهم جمع می

شود: گویا انقالبیون بالکل در دنیای دیگری غیر از دنیایی هستند که زندگی ظاهر بدیهی استوار میبه ۀیک مشاهد بر، کارگری

کند، بدون اینکه به عمق آن برود: یعنی لنین فقط روی ظاهر این قضیه تأکید می حال آنکهکارگران در آن جریان دارد.  ۀروزمر

جاست داری است. از همینسرمایه ۀرود، محصول جامعای که به سوی کمونیسم میویاییپآن [ جنبش انقالبی، فهم این نکته که]

کار برده: باید بین اصولی که مارکس مطرح حزب را بارها به ۀکه مارکس درک خود را از حزب تدوین کرده بود. مارکس واژ

دهد، تمایز گذاشت. هیچ شکی باقی نیست که خود ارائه می ۀتحول جنبش کارگری در زمان یتوضعهایی که از کند و تحلیلمی

اند )برای مثال در مورد سندیکاها(. از طرف دیگر، متنی موجود نیست که در آنجا مارکس ها اشتباه بودهبرخی از این تحلیل

رو هستیم. ده روبهاز نکات پراکنبسیاری از آثار او با موارد  برخی، بلکه ما در "استدرمورد حزب  نظر مننید این یبب"تصریح کند: 

نظر نظر ما آشکارا نقطهاند تعبیر کنند. با این حال بهها را هر طور مایلو آن بودهتوانند از این بابت مشعوف بنابراین مفسرین می

کند که چیزی یک حزب کمونیستی تولید می داری از ]درون[ خودشسرمایه ۀشود. جامعجامعی از تمام این متون متصاعد می

که این جامعه را به سمت ( نکائوتسکی و لنی درکصورتی مستقل از آگاهی در عینی )یعنی به نیست مگر سازمانیابی جنبشِ

 دهد )در ادامه خواهیم دید که کمونیسم چه هست و یا دست کم چه نیست(.کمونیسم سوق می

کنند بر یکدیگر تکیه داشته و همدیگر را حفظ می ماند، عناصر سیستمصلح اجتماعی، تعادل جامعه ثابت باقی می ۀدور در

قابل اغماض تقلیل  ،جنبش انقالبی به وجوهی محدود و حتی در نخستین نگاه ،و هیچ گسستی ممکن نیست. در این شرایط

ببرند سؤال  زیرهای نظم موجود را برخی از پایهخوریم[ که حتی ممکن است میکارگری ]بر ۀ: مثالً به تعدادی مبارزاست یافته

که اغلب هم از سمت کارگران  های خشنیشورشهمین ترتیب، )برای مثال به پرسش کشیدن سندیکاها در حال حاضر( یا به

فقط ها شورشهرچند که این -رد گیصورت می یا حتی امروز از سوی دانشجویان، برخی قشرهای دهقانی از طرفنبوده، بلکه 

های کوچک و حتی ، گروهدست آخر؛ -خاص به آنها داده است ۀکنند که شرایط عمومی جامعه در آن لحظنقشی را بازی می

اینطور نیست که  اما بریم.نامیم. ما در حال حاضر در چنین شرایطی به سر میمی "انقالبیون"افتاده، کسانی که آنها را اد تکافر
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رسند، نظر میریده از پرولتاریا بهبُ "ونْ انقالبی". یا بهتر بگوییم، اگر "انقالبیون"باشند و در سمت دیگر  "کارگران"در یک سمت 

ت دهد و کامالً اساسی اسای پرولتاریا وجود ندارد. به تعریفی که مارکس ارائه میمشخصاً به این معنی است که در چنین دوره

چرخاند و در هنگامی که سرمایهْ جامعه را می "آرام ۀدور". در پرولتاریا فقط وقتی وجود دارد که انقالبی باشدتوجه کنیم: 

ای از افرادی طرفیم که به فروشِ نیروی کارشان مجبورند، نه با پرولتاریا. پرولتاریا، محصول کند، فقط با مجموعهآن آقایی می

عنوان طبقه نمایان شود، مگر در شرایطی که در تعادل اجتماعیْ یعنی به که هست،تواند چنانی است، نمیرشدِ شکلِ تولیدِ کاالی

 گسستی ایجاد شده باشد.

ای که ]پس از آن[ مستقر شود و ]نیز با[ جامعهای منطبق است که از آن ناشی میبا جامعه در واقع، هر جنبش انقالبی

. ]جنبش دهدکار فکری را انعکاس می-یدیویژه تقسیم کار بهبه مفهوم مورد نظر مارکس،  بحزخواهد کرد: جنبش کمونیستی، 

. سازدرا به جنبش تحمیل مییابد این تقسیم که سرمایه بر آن توسعه می ؛ مبنایی"کندانتخاب نمی"کمونیستی[ این تقسیم را 

در جریان مبارزات روزمره  از دستشان برآیدها داریم که هر چه ای در کارخانهافتادهتک انقالبیِ صلح اجتماعی، کارگرانِ ۀدر دور

)برای مثال سندیکاها، کنند حمایت می یدارهیاز سرما داری و نهادهایی که در میان کارگراندهند؛ ]ازجمله[ نقد سرمایهانجام می

وفقیتی هم ندارند، امری که کامالً طبیعی است. و از طرف دیگر ها(. آنها در این کار چندان م، رفرمیست"کارگری"احزاب 

شان انجام خوانند، و هرچه بتوانند برای پخشِ کار تئوریکنویسند و میانقالبیونی هستند )چه کارگر و چه غیرکارگر( که می

خواست که مییعی است. لنین  طبدهند؛ آنها نیز در انجام این کار همانقدر ناموفق هستند که کارگران، این هم کامالًمی

کند و معتقد است که باید از هر کار تئوریکِ مجدّانه چنین چیزی را رد می ICOرا رهبری کنند؛  "رگرانکا"، "هاتئوریسین"

فقط دو وجه از فرآیند واحدی  "تئوریسین"و انقالبیون  "کارگر"جای دیگری است: انقالبیون  مسأله اماای پرهیز کرد. جمعی

یک گسست عمیق ]بین کارگران و انقالبیون[ وجود دارد، لنین فقط ظاهر قضیه را به جای کلّ هستند. با باور به اینکه اینجا 

توهم محض است و کافی  البیْاین جدایی قُ ،ببینندآنکه بیکند، فقط خطای لنین را وارونه می همْ ICO اماگرفت. واقعیت می

پاریس  ۀدر دانشگاه سانسی ۱۹۶۸که اندکی انقالبی باشد، تا این باطل بودن آشکار شود. در مِه و ژوئن  برسیم ایاست که به دوره

شان را انقالبی فعالیت ۀ، عمد۶۸که قبل و بعد از رخدادهای  "چپ رادیکال"های ز بودیم؟ تعدادی از کمونیستشاهد چه چی

کردند. آنها نیامدند به ی از کارگران انقالبی کار میاقلیتبا و  کنندمی کردند و ]همچنان[داری میسرمایه ۀوقف نقد تئوری جامع

که  -طبقه کارگر  ۀاوضاع اتمیز ۀکارگران بپیوندند و یا با آنها متحد شوند. آنها پیش از این، از کارگرانی که خودشان به واسط

 اند، )فراموش نکنیم که سندیکاها نه تنها این شرایطِاند، جداتر نبودهیگر جدا افتادهاز یکد - غیرانقالبی است ۀشاخص هر دور

که در نوشت، نسبت به زمانیرا می سرمایهکنند(. مارکس وقتی دهند، بلکه آن را تقویت هم میکارگر را کاهش نمی ۀطبق ۀاتمیز

نه )مثل لنین(  مارکسها، جداتر نبود: با کار در بطن این گروه کرد، از کارگرانمی فعالیتو در انترناسیونال  هالیگ کمونیست
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 ( هراسی از این امرICOکارگر را در دست بگیرد و نه )مثل  ۀآمیز به این داشت که با متشکل شدنْ رهبری طبقنیازی تحکم

 .داشت

 

کند که این جامعه طی می مراحلیداری، که مطابق سرمایه ۀعنوان محصول تاریخی جامعبه-درک مارکسیستی از حزب، 

پشت  هراس از حزبْ / ضرورتِ حزب ناپذیرِاجتناب دهد که دو راهیِاجازه می -گیرد،بهای مختلفی به خود صورتتواند می

 سرگذاشته شود.

اجتماعی( جنبشِ انقالبیِ  تحولشده توسط خودیِ )یعنی کامالً متعینحزب برای مارکس چیزی نیست جز سازمان خودبه

ایجاد حزب و چه  خواستِکند. چه مدرن ظهور می ۀخودی از زمینِ تاریخیِ جامعصورت خودبهداری. حزب بهی از سرمایهناش

نکردن: حزب، محصولِ نابِ تاریخی ایجاد . حزب نه برای ایجاد کردن است، نه برای آمیز هستندیک اندازه توهمبه  ،هراس از آن

نظر را خواهیم دید. ما به زودی نتایج عملی این نقطه د حزبی بسازد نه از ساختن آن بهراسد.است. پس ]فرد[ انقالبی نه نیاز دار

 دهد.پردازیم که چپ رادیکال بسیار مورد استفاده قرار میابتدا به استداللی می

، بخبسیار  ؛در روسیه است ۱۹۱۷یک حزب خودداری کرد: اثبات آن هم وقایع پس از گویند که باید از ساختن آنها می

توسط حزب به مفهوم مورد نظر مارکس، انجام شده است؛ در مورد حزبی که لنین  ۱۹۱۷انقالب  در روسیه چه گذشت؟ ببینیم

بسازد، باید گفت که این حزب بین فوریه و اکتبر دائماً نقش ترمز را بازی کرده است. اگر خود  "چه باید کرد؟"خواست بعد از می

سپس ضعف  .خود بود پراتیکدر  "چه باید کرد؟"دور انداختن ]مبانی[  ۀبه واسط ،البی ایفا کردنقش انق ۱۹۱۷لنین در 

. به عهده بگیردناممکن را بورژوایی پرولتاریای روس و غیاب انقالب در اروپا، انقالب روس را وادار کرد که منحصراً وظایف انقالب 

حزبِ  مارکسیستی( هدایت کشور را بر عهده گرفت و تئوری لنینیِمطابق درک لنینی و نه مطابق درک حزب لشویک )حزب ب

در دست  قدرتمندِ ایدئولوژیک یک پوششعنوان به -را در اختیار دارد،آگاهی ... و که دانش، -، "پیشاهنگ آگاه"ها، ریده از تودهبُ

گویند نباید حزبی ایجاد تصور کرده است: آنها می مسألهبورژوازی دولتی قرار گرفت. چپ رایکال این ایدئولوژی را به جای اصل 

در حقیقت شکست انقالب روس معلول حزب لنینی نبود،  است؛ که در روسیه اتفاق افتادهآید. پیش میکرد وگرنه همان چیزی 

باید بین زیرا ای بدمد؛ جان تازه توانست به حزب لنینی که از فوریه تا اکتبر از نفس افتاده بود،این فقدان انقالب جهانی بود که 

بود که انقالب اکتبر  بلشویکباور بر این است که این حزب . قائل گشتتمایز  بلشویکحزب در مفهوم مورد نظر مارکس و حزب 

را  "هاتودهبر رهبری "سال تالش کرده بود  ۱۵که بیش از ، حزب لنین بلشویکرا انجام داد. این نادرست است؛ حزب  ۱۹۱۷

ها به آنها بلشویکهای متشکل )که از همان ابتدا تعدادی از تحرّک و جهش توده ۀتربیت کند، به واسط "اهنگپیش"بسازد و 

قدرت را به  ۀشود گفت تقریباً بالفاصله بعد از اکتبر، همملحق شده بودند(، کنار زده شد. سپس فقط ضعف انقالب بود که، می
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روسیه را سازمان  ۀها را رهبری کند و زندگی جامع، توانست تودهبلشویکحزب دستگاه مرکزمحورِ  پس از آن،حزب واگذار کرد. 

جمعی منسجم منتهی  فعالیت ه ازهای رادیکال این تمایز را نفهمیدند و ]به همین دلیل کارشان[ به امتناع صاف و سادبدهد. چپ

های رادیکال از یک حزب بسازد، چپخواست می. یعنی به پذیرش موضعی متقارن با موضع لنین بسنده کردند. لنین (ICO) شد

ساختن حزب: چپ رادیکال صرفاً جوابی متفاوت به همان سؤال غلط داده است.  زنند. موافق یا مخالفِ ساختن حزب سرباز می

 .سازیمبرای ما کافی نیست که نظرگاه لنین را وارونه کنیم، باید آن را رها 

های لنینیستی یک موضع دقیقاً متقارن با موضع لنین اتخاذ کرده است. گروه هم الیتفع ۀألمسدر مورد  ICOترتیب همینبه

به تبادل اطالعات  ICO( درصددند به هر قیمت کارگران را سازماندهی کنند. "مبارزات کارگری" LO 11مدرن )برای مثال 

 ۱۱ ۀدر شمار ICOموضعی جمعی بگیرد. به نظر ما تحلیلی ]که در نقد[  مسألهیک مورد  کند، بدون اینکه هرگز درکفایت می

تئوری و پراتیک  ۀ، درست است )گرچه این قطعاً به این معنی نیست که ما مجموعآمده 12سیونیستیآانترناسیونال سیتو ۀنشری

 سیونیستی را قبول داشته باشیم(:آسیتو

 ۀیک نقد دقیق از جامعیک اختالف بنیادین: ما به ضرورتِ تدوین و  ( داریمICOما نقاط توافق بسیاری با آنها )رفقای »

تواند تولید شود؛ و برعکس، یافته نمیهای سازماناستثمار کنونی باور داریم. به گمان ما چنین تدوین تئوریکی، جز توسط جمع

عمومی تئوریکی  ۀوجود دارد، باید به کشف پایای که در حال حاضر بین کارگران دائمی ۀیافتکنیم که هر پیوند سازمانما فکر می

نامیده است،  "وجودعدم" گزینشآن را  13"دانشجویی در باب فقر و فالکت در محیط"از کنشِ خود، بپردازد. آنچه ]متن[ 

یک های تئوریا شناخت فاقد ایده ICOکنیم که رفقای به آن دست زده، به این معنی نیست که ما فکر می ICOانتخابی که 

کاهش  راآن ،یابیوحدت تِظرفی جای افزایشِبه  -که متنوع نیز هستند–ها پوشی از این ایدههستند، بلکه برعکس با چشم

 .(۶۳ ۀ)صفح "ت عملی است(.ی که اساساً حائز باالترین اهمی)امر موجب افزایش آن شونددهند نه اینکه می

 کنیم.میدر ادامه به وظایف انقالبی در دستور اشاره 

 

                                                             

که در ماه  "چپ افراطی"متعلق به  "اتحادیۀ کمونیستی"حزب تروتسکیستی فرانسوی نام ارگان  Lutte Ouvrièreکارگری ۀ مبارز" 11

  ها اَرلِت الگییِه بود که جای خود را به ناتالی آرتو داده است.تشکیل شد. سخنگوی این تشکیالت برای سال ۱۹۶۸ژوئن 

گی دوبور و رائول  زیر نظرهنری که -لی تئوریک( محف۱۹۶۹-۱۹۵۸) International Situationniste سیونیستیآانترناسیونال سیتو 12

   خصوص در جنبش دانشجویی بسیار موثر بودند.بهاز نظر نظری در فرانسه  ۱۹۶۸کرد. در قیام مه م فعالیت میگِوانِ

رجوع شود به ترجمه متن توسط بهروز صفدری در ها. کاران سیتوآسیونیستاندربه قلم مصطفی خیاطی از دست 13
https://www.behrouzsafdari.com/ 
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 مضمون سوسیالیسم 

کرد؛ مدیریت اقتصاد به بهترین شکل ممکن، به داری در روسیه را متحقق میرشد سرمایه ۀبایست وظیفانقالب روسیه می

اداریِ کارآمد تربیت شود.  ۀیک پیکر قدیمی بورژوا، "هایمتخصص"و  بلشویککادرهای حزب ز شعار اصلی بدل شد. تالش شد ا

تواند کارگر قرار گرفته، نمی ۀکه برفراز طبق یاقلیت یک چنین مدیریت ن نظر رسیدند کههای رادیکال ]در نقدشان[ به ایچپ

ترتیب به نوعی ایدئولوژی منسجم این سوسیالیسم باشد: آنها در مقابل مدیریتِ بوروکراتیک، مدیریتِ کارگری را گذاشتند. به 

بینیم ، می"های کارگریاشور"کوک، سازند: برای مثال در کتاب پانِمی شوراهای کارگری مرکز آن را رسیم کهچپ رادیکال می

کنند که لنین برای ای را اشغال میآینده، همان مقام مرکزی ۀجامع ۀادار ابزار تصاحب قدرت ومبارزه،  ۀوسیلعنوان بهکه شوراها 

داری چیست؛ چراکه پیش از سرمایه ۀدارد به این فکر کنیم که واقعاً جامعر واقع این درکْ ما را وامیحزب در نظر گرفته بود. د

داری کارگری پیش از هر چیز سرمایه کنیم. تئوری مدیریتِدانستن اینکه سوسیالیسم چیست، ما باید بدانیم با چه چیز مقابله می

شود و نه توسط دار مدیریت میسرمایه اقلیتیک  کند و مهم این است که اقتصاد توسطمدیریت معرفی می ۀیک شیو عنوانرا به

 های کارگر. پس کارفرمایان را با کارگران جایگزین کنیم.توده

شروع  داری که توسط مارکسمدیریت است؟ نقدِ انقالبیِ سرمایه ۀیک شیوداری پیش از هر چیز راستی سرمایهآیا به اما

دهد. برعکس: مارکس کارگران و ت قرار نمیاوّل اهمی ۀچرخاند را در وهلدانستن اینکه چه کسی سرمایه را می ۀألمسشده 

داری سرمایه "کارمند"ارفرما فقط گوید که کدهد؛ او حتی میسرمایه به ما نشان می ۀهای سادمثابه کارکردداران را بهسرمایه

روس نه تنها مدیریت اقتصاد را بر عهده  ریزانِ. برنامه"ه است، و کارگر کارمند نیروی کاررمند سرمایدار فقط کاسرمایه"است: 

اقتصاد روسیه از قوانین عینی انباشت  ۀشوند و کلّ توسعمدیریت می ،که خود توسط اقتصادبلاند، نداشته و از آن دور افتاده

 ۀیک شیوداری سرمایهآورِ تولید است. در خدمتِ مناسباتِ مشخص و الزام "مدیر"کالم،  ۀکند. خالصدارانه پیروی میسرمایه

داری از بین برود، این . چنانچه بخواهیم سرمایهبر مناسبات تولیدتولید است، مبتنی ۀبلکه یک شیو مدیریت نیست

 "رهبران"دهد که سرمایه را قرار می نقش داری در اوّلین مرحلهْ سرمایهاز مناسبات هستند که باید نابود شوند. تحلیل انقالبی 

 کار دیگری بکنند. توانند جز رعایت قوانین عینیِ آنْآمریکا، نمی ۀچه در ایاالت متحد ،شوروی اتحاد جماهیراقتصاد، چه در 

که  ای تاریخیآشکار ساختن یک حرکت، چرخه درتگی آن در چیست؟ پیش از هر چیز مارکس و شایس "کاپیتال"ارزش 

ای داریهشود، در سرمایکه قانون ارزش برقرار میکاالها، یعنی جایی ۀذر از تولید ساداستثنایی محصوالت و گُ ۀبا عزیمت از مبادل

کمونیستیْ به  ۀدر جامع ایشود و با نفی قانون ارزش، از راه حذف هرگونه مبادلهبخشدْ دنبال میت میکه این قانون را عمومی

 ۀواسطیابی سرمایه، موانع و حدود آن بهت داده است: فرآیند ارزشخاکی عمومی ۀداری مبادله را بر تمام کررسد. سرمایهاتمام می

تولیدش های یک کاال را با هزینه این قانون چیزی دیگری نیست مگر قانونی که ضرورتاً قیمت"گیرد. قانون ارزش صورت می
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داری نیست. هدف نه تولید این قانون چیزی غیر از همین پویایی سیستم سرمایه : برای مارکس، در مجموعْ"داردابر نگه میبر

دی گوناگون به نابرابری یای که در آغاز بر فرض برابری استوار است، با در نظر گرفتن شرایط تولکاال که تولید سرمایه است: مبادله

دهد را رشد نمی "توسعه نیافته"داری، صنعت کشورهای ت که سرمایهخصوصاً به این دلیل اس مسألهشود. این میبدل ای فزاینده

ای نیست که قادر باشد نیازهای اجتماعی های مصرفیدر فالکتی هر چه بیشتر غرق شوند. مهم تولید ارزش تاکند و آنها را رها می

 ۀکه به آن اجاز ایواند در بهترین شرایط مبادله شود و مجدداً در ]فرآیند[ تولیدید، بلکه تولید چیزی است که بتنرا برآورده ک

آفریند؟ نه از آن جهت که بد یکدیگر می، قرار گیرد. چرا جهانِ ما ثروت و فقر را دوشادوش دهدمیکسب ارزش بازهم بیشتری 

شان یعنی صنایعی که تولیداتدهد؛ میرشد سودآور مجال  صنایع ۀقانون ارزش فقط به توسعدلیل که اینبهشود، بلکه مدیریت می

ای در هند گذاری شده، نزدیک باشد. ]هیچ[ کارخانهبه ارزشِ اجتماعاً الزم که با زمان کار اندازهو  استای دارای ارزش مبادله

متوسط و سود متوسط را  ۀش مبادلکه بتواند ارزها نفر ضروری باشد، مگر درصورتیشود، حتی اگر برای بقای میلیونساخته نمی

 ]به یکدیگر[ نزدیک کند.

 ،اش را به همراه دارد. سرمایهاین حرکت، نابودی یابیتدهد که عمومیمی حال، تحلیل مارکس نشانعیندر اما

بیشتر و  ،فالن محصول ۀواسطبی ۀشدن تولید را که از زمان ظهور مبادلهْ آغازشده، تعمیق بخشیده است. تولیدکننداجتماعی

های مصرف همچنان فقط ارزش امادهند؛ ای رشد میالعادهخارق ۀشود. نیروهای مولده خود را به شیوکلّ بشریت می بیشتر

تدریج ها و بین کشورهاست. بهآیند: مبادله کماکان خط ]واصل اجتماعی[ بین انسانهای مبادله به گردش درمیارزش ۀواسطبه

فرآیند تولید را اجتماعی خودِ دهد، و رشد می - که قادر استتا جایی -نهایت تولید را بی تتولید ظرفی ۀدارانسرمایه ۀکه شیو

 "اجتماعاً الزم زمان کارِ"ت اجناس و اهمی ۀمبادلهمزمان ضرورت  ؛زندیادینش، قانون ارزش، تیشه میقانون بن ۀکند، به ریشمی

داری، مخلوق سرمایه یِ. نیروهای تولیدکندشود، لغو میکاالها تنظیم می ۀمبادل که بر حسب آن تناسبرا یک محصول برای تولید 

محصوالتِ کارِ اجتماعی پیدا  ۀکه هم ایییکاالکنند؛ شکل توزیع تولید اجتماعی را مطلقاً غیرواقعی و منسوخ می بودنکاالشکل 

 .ه انقالب پرولتاریایی باید بروبدبقایایی کشود، ی میلمتج 14شدهاضافهزیادی مچون شکلیکنند، بیش از پیش همی

افته است، یکار زنده در مقابل کارِ عینیت ۀو تولید مبتنی بر ارزش، مبادل ارزش ۀرابطرشد عالی » [نقل قول از گروندریسه:] 

ثروت، حجم  یعنی تجلی کار اجتماعی تحتِ شکلِ متناقِض سرمایه و کارمزدی. فرض این رابطه آن است که عامل قطعی تولیدِ

به زمان کار و خلق ثروت هر چه کمتر   حال آنکه به مرور رشد صنعت بزرگ،  شده،کار بالفصل است یعنی کار استفادهزمان 

شود. ]...[ وابسته می  افتندبه حرکت می  ای که در زمان کارعوامل مکانیکی  تِبه ظرفی  شده و هرچه بیشترمقدار کار استفاده

شده توسط انسان؛ انجام بالفصلِ شود و نه کارِمیمبنای اصلی تولید ثروت ظاهر  عنوانبهشده نه زمان کار استفادهین واژگونی، با ا

                                                             

14surimposée  
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، فهم او از طبیعت و ظرفیتش برای حکم انسان است ود تصاحب نیروهای مولد عمومیشمیثروت ظاهر  تولید ۀآنچه مبنای عمد

؛ در یک کالم رشد فرد اجتماعی است که مبنای اصلی تولید ساختاجتماعی  ۀپیکرراندن بر آن، به محض اینکه برای خود یک 

  ]...[و ثروت است.

مثابه هد و از طرف دیگر زمان کار را بهاز یک طرف تقلیل کار را به حداقل آن سوق می د :سرمایه تضادی است در روند"

 ]...[ .دهدمنشا و تنها مقیاس ثروت قرار می تنها

کند تا بتواند تولید طور نیروهای تعاون و گردش اجتماعی را بیدار میتمام نیروهای علم و طبیعت و همین او )سرمایه("

تواند نیروهای شده برای آن مستقل سازد. از طرف دیگر او مدعی است که مینحوی نسبی( از زمان کار استفاده)بهثروت را 

مثابه ارزش هب|ها را در حدود تنگی که برای کار بسنجد و آن معیار زمانبر ماعی را که بدین نحو خلق شده بناآسای اجتغول

)مارکس، گروندریسه، مبانی نقد اقتصاد  "محصور و محبوس کند. |شده ضروری استهایی که تاکنون تولیدارزشکردن حفظ

 ، چاپ فرانسه(۲۲۰ ۀسیاسی جلد دوّم، از صفح

ست الغاها )نظام مزدوری( را میسر کند؛ تنها این د لغو همین روابط بین انسانتوانروابط کاالیی بین چیزها می الغایتنها 

که این گردش جهنمیِ تولید برای تولید  الغاستکند. تنها این دهد که محصول کارش را تصاحب که به فرد و بشریت امکان می

کار نسبت به تولیدکننده را از او  محصولِ ۀنحیاتِ جداگا الغاکند؛ این هاست تاریخ آن را محکوم کرده، محو میرا که مدت

 مناسبات کاالیی همراه است. الغاینظام دستمزدی اجباراً با  الغایبخشد. ستاند و به استیالیش بر تولیدکننده پایان میمی

یعنی  د کردشان تعیین خواهاز طریق ارزش مصرفکه جامعه به تولید چیزها اختصاص خواهد داد را  در کمونیسم، زمانی

گیرد که ما اینجا قصد نداریم به آن بپردازیم. گذار را پیشفرض می ۀیک دورشان. )مسلماً چنین تحولی خصلت سودمندی ۀواسطبه

بر صرفاً خواهیم میدر اینجا . ما راطی خواهد کردآهسته  و دورانی از اضمحاللارزش مبادله از امروز به فردا ملغا نخواهد شد 

 کند.داری است که انقالب را تولید مینیستی تأکید کنیم(. این خودِ حرکتِ سرمایهمعنای انقالب کمو

گیرد و تمام مقوالت و خصوصیات تئوری مدیریت جامعه توسط شوراهای کارگری، کاماًل این حرکت را نادیده می

سوسیالیسمی که این تئوری به ما پیشنهاد سسات، و غیره. ؤم حدودمزد، مبادله، قانون ارزش، کند: دستداری را حفظ میسرمایه

شود. دو حالت بیشتر صورت دموکراتیک توسط کارگران اداره میای که بهیدارهسرمای ...داری نیستدهد چیزی غیر از سرمایهمی

 وجود ندارد:

، که غیرممکن استداری داشته باشند، امری مؤسسات سرمایهدیگر  خواهند کارکردی متفاوت ازگری مییا شوراهای کار -

حیات این  ۀاش در ادامماند، درنتیجه شوراهای کارگری به دست ارتجاع )که منبع اصلیدارانه باقی میچراکه روابط تولیدْ سرمایه

 با رگوناگونِ فرآیند کا عواملِای است که هشود؛ زیرا روابط تولیدیْ روابط انسان با انسان نیست، بلکه نحوروابط است( روبیده می
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تولید آنجایی وجود  ۀدارانتوجه کنیم: مناسبات سرمایه 15"یا بربریتسوسیالیسم  یا"گیرند. )به تعریف یکدیگر در رابطه قرار می

عنوان[ لیه، و غیره ]بهو وسایل تولید، مواد او "ذهنی"ل عنوان عامبهدارند که مدیر و مجری وجود دارند( ]یعنی[ نیروی کار انسانی 

نسبت به کارگر است، نیرویی  غریبه ییمثابه نیروسازد، بروز عوامل عینی بهدارانه را میروابط سرمایه رآنچه جوه. "عینی"عامل 

 الغای، درست مثل سرمایه الغایاین عوامل ]همه[ کاال هستند. و  شود. این امر از آنجاست کهبر او مسلط می سرمایهعنوان که به

بنیادین نظام  ۀچیزی مگر تجلی رابطشونده رهبری-کنندهرهبری "انسانی" رابطۀ کاال را مفروض دارد. الغایمزدوری، نظام 

 سرمایه نیست.-مزدوری

داری کارکرد داشته باشند. در این صورت سیستم شوراها به پذیرند که مانند مؤسسات سرمایهیا شوراهای کارگری می -

از  "منتخب"ن یک توهم با هدف پوشاندن استثمار. و طولی نخواهد کشید که رهبرا حیات خود ادامه نخواهد داد مگر همچون

ناپذیری به جداشدن از تطرز مقاومدار، بهعملکرد سرمایه"گوید: سنتی خواهند شد. مارکس میداران همه نظر مثل سرمایه

ای ؛]...[ در جامعهبسپاردردها را به افراد مختلف ککارخواهد که رشد اقتصادی این می عملکرد کارگر تمایل دارد: به عالوه، قانون

داری ین طریق مدیریت کارگری به سرمایه. به ا"رو هستیمروبه غالبی چنین تمایلبا  است حاکمدارانه تولید سرمایه ۀکه در آن شیو

 یش نیامده بوده است.پای وقفه ستمزد و ... هرگزداری و تبعاتش، رقابت، دیا بهتر بگوییم در استمرار سرمایه منجر خواهد شد:

ها انجام دهند. باز خواهد که این کار را تودهی کنترل اقتصاد را در دست گرفته بود: چپ رادیکال میبلشویکبوروکراسی 

ده بینیم که[ چپ رادیکال در قلمروی لنینیسم مانده است، اینجا هم به یافتن پاسخی متفاوت به همان سؤال بسنیکبار دیگر ]می

تصاد توسط رفتن اقگبه دست اینکه : کشدمی یک اصل صحیح را پیشانجام این کار، حداقل )برعکس لنین(  با اما کند؛می

داری است. ناکافی برای امر نابودی سرمایه امازم النفسه یک هدف نیست: این یک شرط این فی اما ؛کارگران امری ضرور است

  آن است.، بلکه نابودیِ "کارگری"یا  "دموکراتیک"نحوی ی بهداری نیست حتمدیریت سرمایه سوسیالیسم

داری، سرمایه ۀتحت سلط ۀکه معتقد بود در جامع ایمیادآوری تز بنیادین مارکس نکردهبا بررسی این دو نکته، ما کاری جز 

 "تشکیالت"مسائل ه این نحو[ ]بما در ابتدا این است که بر این حرکت تأکید کنیم.  ۀحرکتی وجود دارد به سوی انقالب. وظیف

ا با یدی/ذهنی ر  ِاین تقسیم پایداری است، ردسرمایه ۀکه محصول جامع د. جنبش انقالبیشونمحتوای سوسیالیسم روشن می و

، ICOنه به روش  ،ت دارد این است که نباید این وجه را تئوریزه کرد، نه در جهتی که لنین گفتهکند. آنچه اهمیخود حمل می

ناپذیر بازشناسی کرد که فقط با پیروزی تمام عیار انقالب از بین خواهد رفت. بنابراین اجتناب ۀیک مرحلعنوان باید آن را به بلکه

خودی به ها همه اشکالی هستند که جنبش خودبهای در میان نیست. این"تشکیالتی ۀألمس"گوید، هیچ برخالف آنچه لنین می

                                                             

شد. نقد آنها بر اساس ضداستالینیسم در فرانسه منتشر می ۱۹۶۵تا  ۱۹۴۹نشریۀ سیاسی زیر نظر کورنلیوس کاستوریادیس و کلود لوفور از  15

   تروتسکیستی نزدیک به کمونیسم شورایی بود.
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ای جامعه است به آن ملبّس خواهد شد. سهم تئوریک مارکس دقیقاً روشن کردن پویایی درونی سوی کمونیسم که محصول خودِ

جامعه توسط پرولتاریا، بلکه  ۀمدیریت ساد ناست که از سرمایه به کمونیسم رهنمون است. از اینجا سوسیالیسم دیگر نه همچو

جهان قناعت کند: او  16گرفتنبرواند به درتپرولتاریا نمیشود. ظاهر می اتاریخی سرمایه توسط پرولتاری ۀبسان اتمام یک دور

رساند. این آن چیزی است که مارکس را از تمامی متفکّرین اتوپیست و رفرمیست داری را به انتهای خویش میحرکت سرمایه

سراسر زمین گسترانده داری را موجب شده و بر ای که سرمایهیک پویاییِ عینی است، پویایی کند: سوسیالیسم محصولجدا می

آن اصرار  شکلاین حرکت اصرار دارد. لنین و جریان چپ رادیکال پیش از هر چیز بر  مضموناست. مارکس پیش از هر چیز بر 

 "فراموشی"سپردن مضمون جنبش انقالبی. این فراموشیسوسیالیستی، با به ۀداشتند: شکل تشکیالت، شکل مدیریت جامع

شان و پیش از همه رشد محدود نیروهای مولده، به مبارزات انقالبی اجازه ست. شرایط زمانیخودش هم محصولی تاریخی ا

کند شکالی را به انقالبیون تحمیل میاَ )در معنایی که ما تعریف کردیم( داشته باشند. آن شرایطْ کمونیستیداده که مضمونی نمی

تأثیر گذارده و بر آنها های عصر به سهم خود بر محدودیت اَشکالتوانستند اشکالی رادیکال و کمونیستی باشند. این که نمی

 اند.افزوده

اند که شرایط بلوغ انقالب هنوز تکمیل نشده بود. یافته ای شکل گرفته و بسطواقع در دوره نظریات چپ رادیکال در

الب کمونیستی ممکن باشد. لنینیسم کاری کافی قوی نبود که انق ۀداری هنوز آنقدر رشد نکرده بود، پرولتاریا به اندازسرمایه

های مارکس در مورد حزب فاصله گرفته بیان کند. از خیلی پیشترْ از ایده را امکان انقالب در زمان خودیر از اینکه عدمکرد غنمی

هایی حزب از آن،  و پس تشکالت بزرگ رفرمیستی بود ۀانگلس آنها را در پایان عمرش رها کرده بود. آن دوره، دور شده بود: خودِ 

تصدیق نشده بود: تـأیید و کافی  ۀ)که در واقع به سرعت دچار رفرمسیم شدند(. جنبش انقالبی هنوز به انداز بلشویکبه سبک 

خود را نشان دهد.  بایدطور که توانست آنمیو ن ادهگیرافتدموکراسی و لنینیسم بین سوسیالاین جنبش ]به این معنی که[ 

کارگر  ۀطبقن ، به صف و ملحق کردکردن مظنم ۲۰های ابتدای سال ۀدر بریتانیای کبیر، مشخص ،در ایتالیا ،نجا، در آلماهمه

از تحمیل خود به کارگران دچار هراس رسند که به جایی میهای رادیکال چپ ،]به حزب[ بوده است. در واکنش به این شرایط

نتایج شکست کارگری تلقی کنند، آنها هر ]گونه[ حزبی را کنار گذاشتند؛ همچون عنوان جای آنکه احزاب لنینیستی را به. بهشوند

ینیم که بمضمون سوسیالیسم، کافی است ب تاریخ رها کردند. در ارتباط با ۀخانلنین برداشت مارکسیستی از حزب را در فراموش

جنبش اجتماعیِ هیچ ای آلمان، چین و جاهای دیگر، ه]یعنی از[ انقالب روس تا انقالب اسپانیا با گذر از قیام ۱۹۳۶تا  ۱۹۱۷از 

 استاین  شد، تنها تالشوشمییک جنبش انقالبی پیروز اینکه محضگیرد. بهداری را به پرسش نمییهوسیعی حتی مبنای سرما

نقدی  توانستندینمهای رادیکال . در این شرایط چپهمت گماردآن  یواژگونبه د، نه اینکه داری بپردازکه به مدیریت سرمایه

                                                             

16  emparer du monde’S 
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صورت توانستند بهواقعی از لنینیسم به عمل آورند. آنها بدون رفتن تا عمق چیزها، بدون دیدن مضمون جنبش انقالبیْ فقط می

آمد. آشکارا به چشم نمیانقالبی جنبش  [مضمون] به این دلیل کهمندی علیه لنینیسم موضع مخالف بگیرند؛ خیلی ساده، نظام

( آنها جز "کارگری")مخصوصاً نقد سندیکاها و احزاب  عمیقاً صحیح در مورد برخی نکات درعین تأکید بر مواضعِخاطر همینبه

مضمون جنبش  توانستند کاری بکنند، بدون اینکه هرگزنمیتجویزشده توسط لنینیسم  اشکالبا  اشکالی دیگردر تقابل قرار دادن 

اند. ب آنها فتیشیسم حزب لنینیستی را با فتیشیسم شورای کارگری جایگزین کردهکنند. به این ترتیرا بارز و نمایان  انقالبی

جریان چپ رادیکال در  هاینگذاشته است. برداشت سرتوان گفت که جریان چپ رادیکال واقعاً لنینیسم را پشت بنابراین می

  .روری و ناگزیر بوده استای ضاند: این مرحلهت مثبتی ایفا کردهو نقش به شد اندضروری بوده زمان خود

شود، انقالب حاصل از آن به آخر خطش نزدیک میآید، از آن جهت که ضدرد به سرمیلنینیسم دا ۀدورامروز زمانی که  اما

گذاشته شوند. این نقد فقط از آنجا  سر توانند پشتنیستند، باید و می لنینیسم آویزۀنظریات چپ رادیکال، که چیزی جز 

 که همزمانْ  ایدهد که به مضمون واقعی جنبش انقالبیداری در مقیاس جهانی اجازه میاست که رشد سرمایهپذیر امکان

های چپ رادیکال که ما مطرح ساختیم اگر بخواهیم به هر قیمتی به ایده .نظری انداخته شود ،دهدرشد می راآنداری سرمایه

وژی ناب، به مفهومی که مارکس در ایدئولیک ایم مگر تبدیل آن به ه)مدیریت کارگری و هراس از حزب( بچسبیم، کاری نکرد

به از تاریخ جنبش انقالبی که به زودی مهلتش  ایمرحله گوید. ما بر میراثی مهم، محصولاز آن سخن می "ایدئولوژی آلمانی"

یک نفی و رد خشن  وجه مستلزمهیچامری که به -مان نشویم دن گذشتهرسد، تکیه داریم: اگر موفق به پشت سر نهامی سر

طور که کوک نقل قول خواهیم آورد، هماناز پان وارطوطیوقت آن - نیست، بلکه برعکس مستلزم یک درک و جذب عمیق است

 ،ایم بازشناسیمکه ما نتوانستهای "حزب پرولتری"که ]در آینده[ زمانیو  کنندرا از حفظ تکرار می "اصول لنینیسم"دیگرانی 

  یفای نقش خویش قاصر خواهیم ماند.از ااین بار،  کشد،را به جلوی صحنه میمضمونِ انقالب ودِ خ

فهمیدن از جریان جالب توجهی که از همان دوره ]یادشده[ نشأت گرفته، جریانی که موفق به  ی استمثال دیگر بوردیگیسم

واحد پذیرفت: حقیقت تا قبل از  ۀهای لنین را فقط تا زمان جبهنشد. چپ ایتالیا ایده شاپشت سر گذاشتن منشاء و خاستگاه و

گیرد پای فشرد و در بنیادهایش هدف می داری راسرمایهه انقالبی ک ۀ، خطا بعد از آن. بوردیگیسم بر اصل وجود یک برنام۱۹۲۱

 رشد کرد.

نوک  ،"یا بربریتسوسیالسم  یا"ها و بر خالف تروتسکیستم کرد، بوردیگیسرگری را رد میکه تئوری مدیریت کادرحالی

را از ها ترین تحلیلیکی از عمیقو  ات تولیدی را مورد هدف قرار داددرستی مناسبها نکرد، بلکه بهوجه بوروکراتتیز حمله را مت

تواند چیزی غیر از انهدام قانون ارزش دهد که ]مضمون[ انقالب نمیتوضیح می ی. انتشارات بوردیگیستنموداقتصاد روسیه ارائه 

پایبند  "چه باید کرد؟"، به تزهای  فهمیدمیعنوان محصول جامعه و مبادله باشد. در عوض، چپ ایتالیا هرچند که حزب را به
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. چپ ودشید کرده دچار سردرگمی تئوریک بزرگی میای که تولجالب و برجسته رغم متون غالباًماند و از اینجاست که بهباقی می

]حزب کمونیست  PCIکوچک برآمده از  آنچه گروه تبه او حیات بخشیده است. این اس کهمانده  زندانی عصری باقی ،ایتالیا هم

در مورد  ۲ ۀدر مورد حزب، شمار ۱ ۀنشان داد. )مخصوصاً رجوع شود به: شمار 17]الیتغیر[ Invariance ۀایتالیا[ با انتشار مجل

 (."دورنماها"در مورد  ۵ ۀو شمار ۶۸( در مورد مه ۶۶ ۀ)صفح ۴: نقد خودمدیریتی، شماره ۳ارزش، شماره 

توان به کار . فقط از این طریق مینهادنش مان برای پشت سربازشناسی ایدئولوژییک هدف مدنظر دارد: متن ما فقط 

 ۀألمسداری )برای مثال ارزش نزد مارکس و دیگران، تحلیل سرمایه لۀأمسانقالبی،  ۀبرنام ۀعتئوریک الزم کمر بست: مطال

 مان )مطالعات متعددی در مورد لنینیسم،طور پرداختن به کارهای تاریخی برای شناخت و درک بهتر گذشتهامپریالیسم(، همین

یتی هستیم که باید متون قدیمی چپ حال ما در موقععینهستند(. دریا در شرف اتمام اند م،... در جریانرناسیونال سویا انت

 شان ارائه کنیم.هایطور محدودیتاند و همینرادیکال را برای بهتر نشان دادن نقشی که ایفا کرده

یا  سدّ تئوریکینکه هیچ پیوندد، بدون اکه پرولتاریا شکل بگیرد، ]عنصر[ انقالبی از همان ابتدا به او میزمانی

 ۱۱ رۀشما ۀها در چکیدسیونیستآسیتوطور که ن، هماانسجام تئوریکحاد او با جنبش انقالبی شود. ای مانع اتشناسانهجامعه

S.I های انرژی هماهنگی عملیاین انسجام تئوریک همیشه  زیراانقالبیون است،  گویند و ما آن را نقل کردیم، هدف دائمیمی

ن نقدشان از جامعه، تردید به خرج یافته، برای شناساندای سازمانکند. انقالبیون هرگز از مداخله به شیوهانقالبی را تسهیل می

 دهند.نمی

یست که از به کارگران انقالبی نیست؛ برای آنها بحث برسر این هم ن "خط صحیح"برای آنها، بحث برسر دیکته کردن 

یک طرف، کارگران ، چراکه از "ارگران باید خودشان تصمیم بگیرندک"می دست بشویند، با این بهانه که منسج ۀهرگونه مداخل

ت یک کلیطرف دیگر، جنبش انقالبی کند، از معه بر ایشان تحمیل میکنند که شرایط عمومی جافقط تصمیمی را اتخاذ می

 مومی جنبش را بیان کرده و از آنها همیشه منافع عباشد. کمونیستیناپذیر از آن میک عنصر تفکیک ،است که تئوری ارگانیک

گذرد ندارند و پیشنهادات عملی منطبق با معنای آنچه میکلّ یچ ابایی از بیان کنند. در هر شرایطی که قرار بگیرند، هدفاع می

 ۀشده و پیشنهادات عملی صحیح باشند، ضرورتاً با مبارزارائه ، اگر این تحلیلِ انقالبی باشد کنند؛ چنانچه وضعیتْآن را ارائه می

 شوند.می گیری حزب انقالب کمونیستی، سهیمپرولتاریا عجین شده و در شکل

                                                             

17 Jacques Camatte   ،فیلسوف، مبارز مارکسیست فرانسوی که از طرفداران آمادئوس بوردیگا و از اعضای مهم شاخۀ ژاک کامات

گیری کرده و نشریۀ اَنواریانس را پایه گذاشت. جالب از حزب کناره ۱۹۶۶شد. در سال محسوب می "المللیحزب کمونیست بین"فرانسوی

  .دانستمیخود را کامالً پایبند ارتدکسی مارکسیستی  "الیتغیر"است که این نشریه با چنین نامی یعنی 
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یک پلتفرم نیست، بلکه تنها ادای سهمی است در کاری کنیم. این متن پذیریم یا رد میاین متن از نوع متونی نیست که می

اش ممکن است ئه. هر چند که فرضیات بنیادین این متن، محصول تعمقی نسبتاً طوالنی است، خود متن در ]شکل[ اراینظر

 .دنبال کنیمنظر بیاید. این بدان معناست که ما قصد داریم این کار نظری را نشده بهزده و تدوینشتاب

 ۱۹۶۹ژوئن 

 

 ایدونمنتشر شده در سایت 
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