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  شود چگونه مارکس بی معنا می
 
 

  ارنست مندل:نويسنده
  شيرين پارسايی:مترجم

  
  

  مقدمه - ١
       

   به"جمع گرایی روشمند" و "فردگرایی روشمند" بين دو روش متفاوت ها س و مارکسيستگوید مارک پروفسور جان الستر می
  :کند  را این گونه تعریف می"فردگرایی روشمند"او .  هستند"فردگرایی روشمند"واقع طرفدار 

 
وها و  آرزنظيرنی ذههای   که درباره حالتیی عّلتبييننخست، . شود  دیده میتبييندر علوم اجتماعی، سه رده "

پردازد؛ و  ها میکنشهای فردی، که به آرزوها و باورهای نهفته در پس کنش نيت تبيينسپس، ... باورهاست
 ها در روش سهم مارکسيست. های فردی کنشهای براساس   پدیده مجموعهمعلولی از و  ی علتتبيينسرانجام، 

  ".١ در این نوع آخری استعمدتًاهای علوم اجتماعی 
 

  :تر به بيان روشن
 

براساس (!)  در اصل فقط) ها ها و دگرگونی آن ساختار آن(های اجتماعی  ن همه پدیدهآطبق آموزه هایی که بر... 
  .ندپذیر   توضيح-شان  های کنششان و  شان، باورهای های شان، هدف های  ویژگی-افراد

  
ها تاریخ  تاریخ همه دوران": اصل کهکه با این  ای گفت این است که در توصيف نظریهتوان  میترین چيزی که  در این باره  کم

کمی متناقض ها و باورهای فردی،  کنشبه های اجتماعی صرفًا  فروکاستن همه پدیده ،، شناخته شده"مبارزات طبقاتی است
  .نماید می

  
توان آن را با  باید بحکمی هرش نباید بدون تأمل کنار گذاشت و هم چون به صرف تناقضرا  متناقض یک حکمدرست است که 

کلی و رور و بررسی  یک م.آورد نمای او چنين سنجشی را تاب نمی سفيم که فرض متناقضاتبرای الستر م. ها سنجيد داده 
 واقعی حرکتاست  فرض الستر نه به اندیشه مارکس ربط دارد و نه قادر  مسجل می سازد کههای مارکس عينی نوشته

  . را توضيح دهدتاریخ
  
 
  شرایط اجتماعی مقاومتلابغير قفشار  -٢
 

چنين رابطه ميان منافع،   هم یاهای اجتماعی و های گروه کنشهای فردی و  کنشله رابطه ميان أخواهم بگویم مس نمی
من به یک جنبه این . ندای واقعی نيست های اجتماعی، مسئله اهداف و باورهای فردی و منافع، اهداف و باورهای گروه

 برای الستر از  چيزهایی که چرا که.است طرح مسئله اصوًال اشکال در نحوهاما  .٢ام یی دیگر پرداخته در جاجامعمسئله بطور 
ای مرکب به نظر می   مجموعه درظاهر، هرچند که غالبًای تعلق دارند متفاوت های دو مجموعه پدیدهبه یک جنس می باشند

های  این دو علم با داده.  همسایگی هم نيز نيستند نيستند حتی در واحدشناسی یک علم شناسی و جامعه روان. رسند
این آن چيزی است که . پردازند  مییهای متفاوتی از زندگی، تجارب و تحوالت انسان  به جنبه وتجربی متفاوتی سروکار دارند

  .پای استداللش می لنگدکند و این همان جایی است که   رد میالستر تلویحًا
  

  :رود له می شود به بيراهه میأکه مانع  رویکرد درست به مسالستر با فرمولی من درآوردی 
 

ها مقدم بر فرد   فرض بر این است که نهادهایی فراتر از فرد وجود دارند که در توضيح پدیده"جمع گرایی روشمند"در 
باید ن نهادها یا تحول ایو  این نهادها حاکم برها، قواعد و قوانين  پدیده برخورد به  از این رو نقطه شروع. هستند
  .۶دنشو ج میمنتهای فردی از الگوی کلی  کنش و دنباش

 
بندی   توليدی و این یا آن صورتوجهبا این یا آن ( ی خاصهجامع هر انکار نخواهد کرد که این نکته را هيچ مارکسيستی 

من حتی این . خرم ه جان میمن با کمال ميل این اتهام را ب. شود  خودش متحول می ویژهپایه قانون و قاعده بر) اجتماعی
و حتی برای (دانم که توانسته این قواعد و قوانين را برای جوامع مختلف  های روش مارکسيستی می را یکی از برترینکته 

تنها یک . دنشو  می"منتج"های فردی از الگویی کلی  کنشاما این به معنای آن نيست که . بندی کند فرمول) تاریخ به طور کلی
 یا تنفر بيمارگونه هيتلر از یهودیان را از روابط طبقاتی ميان کار و  و است کشف قانون نسبيت توسط انشتيناحمق ممکن

ها،   آرزوها، شوقسوای(د ننکته مهم این است که آیا شرایط و نهادهای اجتماعی خاصی وجود دار. سرمایه استنتاج کند
  د؟ن کننده باش  فردی تعيينهای مشخص کنشبرخی  گيری شکل در ی قاطعه گونه ابکه ) های فردی و امثالهم باورها، هدف

  
  با هيچ هيچ شيوه ای،ابرا راه بيندازد، دوم  جنگ جهانی ستتوان شد، یا این که چگونه  آلمان این که هيتلر چگونه صدراعظم 

که با استناد به نبوغ   همانطور توضيح داد؛هيتلر فردی و خصوصيات اسرار توسط  توان شيوه مهم دیگری نمیو یا با هيچ ی لاص
 همه. دکر  ژاپن به بمباران اتمیدوم اقدام جنگ جهانی یپایانلحظات توان توضيح داد که چرا و چگونه آمریکا در  انشتين نمی
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) ها که البته من در آن تردید دارم  آن بودن هر یک ارزشمندسوای( "جمع گرایی روشمند" و "فردگرایی روشمند"اختالف ميان 
وزن )  با تاریخ جوامع طبقاتیرتبطهای دیگر م چنين در همه نمونه و هم(ای که آورده شد  در هر دو نمونه. در همين جاست

این و یا تر از  کننده ها، بسيار تعيين  این جناحهر یک ازهای  های عمده طبقاتی، حکومت ، جناحینيروهای اجتماعی، طبقات
  .يافته استن سازمانافراد یا هر توده و فرد آن 

  
در ترتيب توضيحات با کدام " تقدم"روع تحليل، شمسأله بر سر این نيست که چه به لحاظ ترتب زمانی و چه به لحاظ نحوه 

 آگاه  ها نيز از آن کنترل ندارد و غالبًا ها که کسی بر آن ایاثر فشارهای اجتماعی  برمسأله بر سر این است که آیا. است
  .هد یا ننشو  یا تحول می وهای فردی، دستخوش دگرگونیها و باور کنشنيست، آیا 

  
، سرپناه و چند غذاهيچ انسانی بدون . صرف زنده ماندن:  را درنظر بگيریم یعنی بقای زندگیمشکل اصلی زندگی بشر

یکسره فردی یا با  از طریق کنش هایتواند این نيازها را   نمیات حيواندیگربرخالف انسان . تواند زنده بماند  نمیوليهمایحتاج ا
؛ یعنی در پيوند زد برآورده سادتوان  انسانی میعیجمکار این نيازها را تنها از طریق انسان .  یکسره غریزی برآورده سازداعمال

وه نحاما .  افراد بشر استعام تک تکآرزوی به دست آوردن خوراک آرزوی . با دیگر افراد و بر اساس اهداف مشترک و آگاهانه
به  بيشتر به شرایط اجتماعی که در آن قرار گرفته است بستگی دارد تا شود از طریق آن این آرزو متحقق میمشخصی که 

 ؛ شرایطی چون روابط توليدی، روابط ارتباطاتی، سطح توسعه هر فردشناختی   روان"همتایی بی"های فردی و  ویژگی
  . آن هانيروهای توليدی و امثال

  
 رعيت  یکودالی،ئفدر جامعه . تواند غذایی به دست آورد نها با گردن نهادن به خواست اربابش میداری، برده ت در جامعه برده
که   مثًال این،دهنگردن  ،اند که اربابان برای او وضع کردهی  به شماری از قواعد که را توليد کندد خووغهذآتواند  میبه این شرط 

 عادی، توليدکننده اصرع مدر جامعه بورژوایی. کار کند  آن های برا رایگانبه یا کليسا و ارباب زمين هایبر روی سه روز هفته 
  گروه ازایندر کشورهای امپریاليستی ( کنند نمير برای خود توليد می و اگر جزو آن کشاورزانی نباشد که در حد بخور

  است کهپول  واسطه باکاالییمبادله  از طریق، فقط )دهند کشاورزان بيش از یک یا دو درصد جمعيت فعال را تشکيل نمی
د پول کافی برای خرید مایحتاج اصلی زندگی خویش به نتوان د و بدون فروش نيروی کار خود نمینتواند غذا به دست آور می

  و انسان ها نه آن ها را،دافرا مستقل از خواست و اراده ًا عمدهستند همه شرایط اجتماعی اجباری روابط این. دندست آور
  .اندآفریده خود  نه اند وب کرده انتخا دوخ
  
ای توضيح داد که در تحليل نهایی فقط افراد را  توان به گونه های اجتماعی را می که همه پدیده این ادعا ،این که ب کالمُل

را نيز ملحوظ های اجتماعی باید نيروها و نهادهای اجتماعی  توضيح پدیدهدر . ، به هيج وجه درست نيستدنشامل شو
 بر خر یا مقدمأمنظر از این که این منطق،  صرف - را می سازندها  آنینيروها و نهادهایی که مستقل و جدا از افراد ،داشت
  .  منطق خودشان را دارند-  کند های شخصی عمل  انگيزه

  
 ها  از این یککداماین که . متضاد اميال  وها، منافع، اهداف ها، شوق  بسياری انگيزه تعدادترکبی است ازها  شخصيت انسان

  شخصی"یکسره"های  کنشو نه رفتارها و ( یا رفتار اجتماعی را کنش وسرانجام شکل معينی از ) ها یا ترکيبی از اینو (
 نيز از رهگذر  خودهایی که فشار، بستگی داردغالب به فشار شرایط اجتماعی  عمدتًا،رقم خواهد زد) چون آرایش موی سر

  میناشیها  و نيروی نسبی آن) های عمده طبقات اجتماعی و امثالهم یعنی طبقات، جناح( های اجتماعی جدال ميان گروه
 فرد به "شخصيت کلی" تغييری در که لزومًا آن  بی،کند  هم تغيير می فردیکنشبا تغيير این شرایط، . یابد ند و تعدیل میشو

  .وجود آید
  

 به   و گوش"مطيع قانون"ن پيرو اقتدار، کماکا عمومًاو چه مرد  چه زن  اس مانده اس  باقیاعضای،  دوم بعد از جنگ جهانی
چنان   لحاظ ایدئولوژیک و اخالقی همبهشد؛ یعنی به طور کلی   مقامات باال صادر می سویفرمان دستوراتی بودند که از 

خت دوست  که فرزندانشان را سعين آندر . ١٩٤٢-١٩٤٤یا و  ١٩٣٥، ١٩٣٠های   سالنظيربين بودند؛ درست  کوته
رسيدند، درست در همان  گذاشتند و با مهربانی به حيوانات خانگی خود می داشتند، بر سر مزار پدر و مادرشان گل می می
. شوند مرتکب نمیدیگر های هولناکی مرتکب شدند، امروز  ها جنایت دیروز آن. ها آدم بودند ها، سرگرم کشتار ميليون لحظه

اس بطور  یک صدهزار فرد اس. تغيير کرده بودبود که  شرایط اجتماعی ، اینغيير نکرده بودندفرد تیک ها در مقام  در اصل آن
 و پيروان شهيملر، هایدری  زیر فرمان و تهييج هيتلر، یافتهاس سازمان صدهزار اس اما یک. ، جماعتی جنایتکار نيستفردی

 به واقع جماعتی ،داشت  آن ها نياز  به اعمالماعیدر شرایط ویژه و به دالیل اجتو حکومتش ها، که طبقه حاکم  اصلی آن
  .متحقق شدجنایت در درون این افراد بوده اما این استعداد تنها تحت شرایط خاصی  ارتکاب  استعداد مسلمًا. جنایتکار بودند

  
  :گوید محق است وقتی می مورد مهم یکالستر در 

  
 قائم به خود ومنطق   یکاز �تاریخ�  یا و�سرمایه �که) يست چنين نو در نظریه مارکس هم یقينًا(این درست نيست " 
  ." برخوردار استهای مربوط به آن سره جدا از کل مجموعه انسان یک

  
ای از یک مشت   در تحليل نهایی مجموعه"سرمایه" است که  نکتههای بنيادین مارکس درست همين به واقع، یکی از یافته

 درافرادی هستند که  اما این افراد هميشه،. لکه نوعی رابطه خاص ميان افراد است ب،نيست) یا حتی یک مقدار پول( چيز
 و مجزا از شرایط اجتماعی، به همان "کلی"افراد . هستند، اما آنان همواره ویژه ای کنند شرایط اجتماعی خاصی زندگی می

 کلی و "تاریخ" هستند، دقيقًا نظير باور به) ارسره برآمده از پند ای و یک اسطوره( واقعی، انتزاعی و متافيزیکی اندازه غير
  .انتزاعی
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 و پردازد،  می"جمع گرایی روشمند" با "فردگرایی روشمند"به تفاوت ميان در توضيح واقعيت اجتماعی جایی که  الستر در آن
 پس از بحثی او). ٢١١-٢١٦(زند  ای می دهنده  مثال تکان،داری له اجباری دیدن کار کارگران در نظام سرمایهأ به مسپاسخ در

 :کرد قابل فهم چنين خالصه زبانبه توان آن  رسد که می ای می طوالنی، انتزاعی و آشفته، به نتيجه
 

 وضع مالی و ودر  کنار می،رددا  برمی را خود از وسایل توليدسرانه شود سهم استثمار میکه  ی فکر کندکارگراگر "
  .٣خواهد کردبهتری پيدا 

  
 ،رددا  را برمیمتعلق به خودش است وسایل توليد  شدهبه زور مجبور به فروش نيروی کار خودر کند که اگر کارگری فک

  .خواهد کرد وضع مالی بهتری پيدا  وودر کنار می
  

 که اگر وسایل توليد خویش را  به این دليل است که فکر می کندناگزیر از فروش نيروی کار خود استاگر کارگری 
  .")٢١٦(شد خواهد  وضع مالی او بطرز غيرقابل قبولی بدتر رود و کنار داردبر

 
، همين که می تواند معنایی داشته باشدتک کارگر یک در مورد تنها و تنها، ش بودن و ظاهری سطحیصرف نظر ازاین سخن 

، وی، فرانسیی بریتانيا ميليون کارگر مزدبگير٢٥آیا . شود در مورد کل توده کارگران مزدبگير به کار رود سخنی آشکارا یاوه می
، درآمد "کنار بروند" خود از وسایل توليد "سرانه"توانند با سهم  می ) ميليون کارگر آمریکایی١١٠ چه رسد به( ی، آلمانییایتاليا
  را "وسایل توليد خودشان"توانند  ها می د؟ آیا آنآی زمين چه میبهای یا و آالت  هزینه ماشين سربر  ؟ها چه خواهد شد آن
 توانند از بحران شود؟ آیا توده آنان می دارند، نقش اثرگذار سرمایه صنعتی و بانکداری متمرکز در اقتصاد چه می نگهرای خود ب

داران، کشاورزان، صاحبان صنایع و صنعتگران  درآمد و وضعيت پرمخاطره مغازه. برند ها، بيکاری، بيماری و پيری جان سالم به در
رود که  هنگام از ميان نمی  الستر فقط و فقط آن�؟ آیا غيرواقعی بودن این فرضيه پوچ رومر شود کوچک در جامعه چه می

  را بپذیریم؟) داری یعنی سرنگونی سرمایه(در تمامی مناسبات مالکيت و روابط قدرت در جامعه هم زمان   وای تحولی ریشه
  

دار  کند ولی او فقط مغازه الص شود و این کار را هم میتواند تصميم بگيرد از وضعيت پرولتری خ فرد کارگر می درست است که
 یا شاید بکوشد با کشاورزی بخورونمير یا با خوردن ،دوش و ولگرد هم بشود  ممکن است خانه به ،شود و صنعتگر نمی

ها  ه ایند بيش از یک قرن است کنده اما آنطور که آمار نشان می. ادامه دهدزندگی به ها  های وحشی در جنگل فرنگی توت
ناچارند نيروی )  درصد جمعيت فعال در بسياری از کشورها٩٠بيش از (اکثریت فزاینده . و جمعيتی اندکند) رو به زوال(اقليتی

چون در . دهند؟ نه چرا؟ آیا چون چنين دوست دارند یا چنين ترجيح می. کار خود را به صاحبان سرمایه یا به حکومت بفروشند
 ميليون خانوار ٥١ که کفاف وجود ندارددر آمریکا آنقدر توت فرنگی وحشی . چاره دیگری ندارند ها، سراسر دنيا، اکثریت آن

   .کارگر را بدهد
  

 حد روابط تابرای سادگی بحث، شرایط اجتماعی را ( شاید کسی از در مخالفت درآید و بگوید که شرایط اجتماعی حاکم
 فردی "اوليه"های  ها و انتخاب  که با انگيزهغالب شوندتواند   دليل میفقط به این) يمکاه اجتماعی توليد و ارتباطات می

 مبتنی بر مالکيت "آزادی" و "مالکيت"یابد که با پسندهای فردی نسبت به  توليد کاالیی به این دليل عموميت می. ندخوان هم
  اما این نيز به لحاظ تاریخی نادرست است. خوانی دارد هم

  
نظير محصور ( ویژه رشته تحوالت نهادی و فرایندهای اقتصادی از خالل یک) پول( و اقتصاد بازار یافته تعميماین توليد کاالیی 

ها به روشنی   آن هم برخالف آرزوهایی که این انسان، شده استکل کره زمين تحميلها ميليون انسان در  بر ده) ها کردن
درست .  قاطی شده استپيآمدون بر این، در این نظریه، علت با افز. درپی  پیخشم آلودهای   انقالبعليهاند و  بيان داشته

کننده بازتوليد کمابيش پيوسته مجموعه خاصی از روابط  که هموار) ساختارهای روانی( "روحيات"است که در درازمدت برخی 
خر بر پيدایش آن روابط أن م، اما ای)البته نه بطور دائمی و نه در مورد همه( شود ، در اکثریت زحمتکشان درونی میندتوليدی ا

  .زمان با آن توليدی است، نه مقدم یا حتی هم
  

شناسان بورژوا و امثالهم از  گران، قوم ، موعظه"گرایان اخالق"دانان، سياستمداران،  پایان اقتصاد های بی زبان کافی است زخم
، "تنبل"های  ، ایرلندی"تنبل"های  ، انگليسی"تنبل" های  چقدر برضد فالندریم تا ببينيممطالعه کنيرا  به امروزقرن پانزدهم تا 

، مجارهای "تنبل"های  ، اسپانيایی"تنبل"های  ، ایتاليایی"تنبل"های  آلمانی) باورکردنی نيست اما( ،"تنبل"های  فرانسوی
. اند  داد سخن دادهغيرالنهایه،  و الی"تنبل"های  ، هندی"تنبل"های  ، مکزیکی"تنبل"، سياهان "تنبل"های  ، لهستانی"تنبل"

کار، مقدم بر   در موردروحيه و طرزفکر جهانشمول . خر را دریابيمأها را ببينيم تا فاصله زمانی ميان تقدم و ت کافی است این
  .وخو است داری در عرصه روحيه و خلق ترین فرزند سرمایه این، حرامزاده. داری نيست تولد صنعت سرمایه

 
 های اجتماعی تهای فردی و اولوی اولویت -٣
 

های فردی   و هوساميال از ملهم فردی یا هکنش "حاصل جمع"های اجتماعی چيزی جز  فرضيه الستر این است که پدیده
   در جنگ غریزه حفظ.ترین پدیده اجتماعی دید منفیاین " جنگ"توان در  کنندگی این فرضيه را می گواه روشن گمراه. ندنيست

شته و محرک اصلی  سرپناه برتری دا ایجادبدست آوردن خوراک ور وری دیگری نظيامست و بر ترین انگيزه آدمی ا جان اصلی
 شوند که در طول تاریخ ميليون هایی می بيگاه درگير جنگ ها با وجود برخورداری از این غریزه باز هم گاه و اما انسان. می باشد

 "اميال" و "باورها" که بارها و بارها به ناگهان باشد  دليلشاید به اینچيست؟  جنوندليل این . ها کشته برجای گذاشته است
   کرده است؟غليانها انسان  جان، در وجود  تر از آرزوی حفظ فردی اساسی

  
شان را بر سر هدفی خاص بگذارند،  که به راستی مایلند جانهستند های متعصبی  توان منکر شد که هنوز آدم گرچه نمی

 دهند دادند و می های دیروز و امروز را تشکيل می توان اکثریت چشمگير سربازانی که ارتش اما به نظرم روشن است که نمی
خطر مرگ است که در برابر ) با اکراهی فراوان و فزاینده(ها در شرایط اجتماعی اجباری  آن. بندی کرد  در این مقوله طبقهرا
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ا سرنوشت دیگرشان بالفاصله جلوی جوخه تيرباران قرار  زیر،شود ل میتحميها   زیرا انضباط نظامی بر آن،ندشو میتسليم 
 فردی عليه جنگ کار طغيان چراکه ،ددارن زیرا هيچ راه گریزی ن،)استتری  فوری تر و که البته خطر بزرگ( فتن خواهد بودگر

 و ،ارائه می دهد "ترم کشر" یا و" خير" که جنگ را قرار داردهایی   زیرا ذهن آدميان هنوز زیر نفوذ ایدئولوژی،ای است بيهوده
های جمعی  ، شورش)دنده میگاه به گاه رخ که ( دندر واقع، هنگامی که این شرایط تغيير کن.  از این دست بسياریزیراهایی

  .های بزرگ  حتی در درون ارتش،دهند  رخ میبرضد جنگ 
  

مایه افراد  "مرگ" و "جویی پرخاش"های  زهغریها فقط از  که جنگ مگر نه این: باز ممکن است کسی به اعتراض بگوید
 ادعا زیستی دارد؟ این  هم"لذت"اصل   جان و  با غریزه حفظ دقيقًا"آرزوی مرگ "شناسان گيرند و به گفته فروید و دیگر روان می
ها   فردی فروکاست، خوب پس چرا جنگ"آرزوی مرگ" جنگ را بتوان به  اگر سرچشمه. ستني  ای بيش یک سفسطهصرفًا

 باشند؟ پس داشته همواره حضور، "جویی های پرخاش انگيزه"چنين  ، و هم"آرزوی مرگ"يستند؟ مگر بنا نيست هميشگی ن
آميزتر از دیگر  صلح) ها و روابط توليدی چارچوب( های اجتماعی تاریخی ختارچرا برخی دوره های تاریخی و در واقع برخی سا

آیا این نمونه بارزی )  کردانکارتوان آن را  ه شواهد تاریخی به سختی میو با توجه ب(؟ اگر چنين است  و جوامع هستندها دوره
 این پی آمد بلکه " و اهداف فردیاميالها،  ها، هوس انگيزه"جمع ساده  نيست که نه حاصل) جنگ( از یک پدیده اجتماعی

و  مناقشات ،ها وها، کشمکشاین نيرميان  نهادهای اجتماعی و نيروهای اجتماعی، رابطه مجرایاز است که  "ها انگيزه"
   ؟ر کرده اندوعبها  های آنبرخورد

  
 مبارزه طبقاتی از جانب "های انگيزه"له أمسهمين دید کاهش گرایانه با   ٤های مختلف کتابش  در بخشر الستهنگامی که
  :گوید داران می مایهاو در مورد سر. کشاند بست می و را به بنااش  سازی کند، ساده داران و کارگران را مطرح می سرمایه

 
این ( چون منطقی برای همگان صادق دانست  هم آن راداری بر اساس فرضی عمل کند که نتوان اگر هر سرمایه"... 

 به واقع باید انتظار داشته باشيم با مخالفت رو)  باید دستمزدهای پایين را حفظ کنند یا بپذیرندکارگرانشفرض که فقط 
 زیرا هرکس با دیگری بر "ایستد  به نوبه خود در مقابل ابراز منافع دیگران میفرد متقابًالهر "به قول مارکس . رو شود به

 )٢٦.("کند هایی ناهمساز رفتار می اساس فرض
 
آن  بررسی بهباید  می بينيم و فرایند تاریخی متضاد مشخص یکبيند، ما  منطقی می) تناقض( تضاد  جایی که الستر نوعیآن
شناختی   گویی یک جریان فکری یا یک فرایند روانتو( دار فرد سرمایهیک  "مفروضات"الستر از زاویه ائی که از آن ج. پردازیمب

 هستند  شرایط اجتماعی های فشارت که اینس این نکته نيقادر به دیدنشود او  به موضوع نزدیک می) ساده و خالص است
  .ای متضاد عمل کند گونه به خود "مفروضات" از مستقلدارد  دار را وامی  سرمایهکه
  

 دستمزد بهشود  دار مجبور می فرد سرمایه)  در بازارها و باالتر از همه، در زیر فشار رقابت قيمت(در زیر فشار این شرایط 
 و این جدای از آن است که وی چه ،هدکابها  باید از آن  کهنگاه کندهایی  هزینه  دسته از آنبه چشم عمدًا کارگران خود

، یا شایسته ترین ها، اصول بهداشتی، اصل بقای "های کلیخواست " درباره "هایی انگيزه" و "مفروضات"، "ها اندیشه"
 اما ندها بسيار واقعی ا ها و مفروضات و انگيزه همه این اندیشه. (بهترین راه نجات روح فناناپذیر خود و کارگرانش داشته باشد

 که فرعیدر مورد جز دار نسبت به دستمزدهای کارگران باشد؛ البته   سرمایهرخوردنحوه بتواند تعيين کننده   نمیدر این مرحله
 یکارفرمایک شاخصه چيزهایی که تفاوت کرده باشد؛ یعنی   وی را نسبت به ورشکست شدنش بیشها و مفروضات اندیشه
او های فنی  توجه به آهستگی آهنگ نوآوریدر این شرایط رقابتی تقریبًا آزاد و با ). ندنيست  دار سرمایه در مقام یکدار  سرمایه

صاد ت، در سطح اقسرمایه داری از نظر هيچ . دارد  سهم خود از بازار را محفوظ نگه است که می تواندها با کاستن از هزینهط فق
  . در این رویکرد وجود ندارد"تضاد منطقی"خرد هيچ 

  
ها  این تضادها بطور مشخص در عرصه. ضاد ندارند؟ البته که دارنداما آیا در سطح اقتصاد کالن، این رویکردها در درون خود ت

های فنی   بر سر راه نوآوری ایجاد شدههای اقتصادی اضافه توليد، موانع  بحراناز قبيلهایی   عرصه،ندشو  میبسياری ظاهر
می  ونقل و توزیع های حمل نه هزیکه منجر به باال رفتن( دست بودن دستمزدها، تالش برای کشف بازارهای دور پائينبه خاطر 

های  ها و شورش اند، لزوم رویارویی با اعتصاب نيافته باقی مانده  هنوز توسعه دستدر حالی که بازارهای نزدیک) ندوش
فالکت  ناشی از  دارهای واگير بيماریاشاعه داران از بابت  ند، خطرات شخصی سرمایه اای پرهزینه کارگری که به طرز فزاینده

  ...های کارگری در شهرهای بزرگ و محلهدر سترده  گو فقر
  

این نه به خاطر سرخم کردن آنان در برابر . شود آغاز میتنوعی داران نسبت به دستمزدها  به این ترتيب در رویکرد سرمایه
 تغييريری است که از فشارهای اجتماعی يتغدر حال های اجتماعی  ، بلکه به خاطر سرخم کردن در مقابل اولویت"منطق"

 مبادا سهم خود از  کهترسند  می از اینداران کوچک تا سرحد مرگ  سرمایهازآن جایی کهاید یادآور شد ب. ۵دنگير یافته مایه می
به  وبا کراهت داران بزرگتر، با دودلی به مراتب بيشتری  ندارشان را از دست بدهند، در قياس با سرمایه و تمام داریعنی  ،بازار

 نيروی محرکه مضاعفی خودتر به دستمزدهای کارگران  " مترقی"تر، و  "منعطف" برخوردیک در واقع، . "دهند تن می"این فشار 
نه ) دیا اقتصهای رونق بخصوص در دوره(داران بزرگ گاهی  از همين روست که سرمایه. د باشبرای تراکم و تمرکز سرمایه می

ند بلکه دستمزدهای کارگران خود  نگر کاالهای خود می بالقوه خریددرت قچشمبه داران  دستمزد کارگران دیگر سرمایهبه تنها 
 این فشار جدید را دقيقًاد بو بيان تئوریک این نکته  که"کينز"مکتب .  بود"چرخش" این جلی ت"هنری فورد. "بينند را نيز چنين می

  .کرد بيان می
  

درست همان موقع که او .  موقتی و محدود استواره هم"حلی راه"د  ده میارائه "تناقض" برای این "الستر" که "حلی راه"اما 
  بلندموج"ها و   کسادیاوجدر بحبوحه . المللی در سراسر جهان به جهت عکس چرخيد نوشت، بورژوازی بين کتاب خود را می

 این انگلیظامی ن  صنایعالبته بدون احتساب( درصد ظرفيت توليدی است٧٠ که ميزان توليد صنعتی آمریکا فقط در حد "رکود 
 دستمزد کارگران در همه کشورهای پيشرفته و حتی در اکثر هشداران به کا ، سرمایه)باشد مي درصد ٦٠ کمتر از رقم
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 را  او"ات متضاديفرض" الستر و "تناقض منطقی"اند؟ آیا  شدهباره دیوانه   یک آنانآیا. اند یافته دست زده توسعه کشورهای کمتر
  کنند؟ سر خم میشه ناپذیر افزایش نرخ سود؟ یا صرفًا دربرابر اولویت اجتماعی خداند به فراموشی سپرده

  
نماید، الگوهای تکرار شونده  چه تناقض منطقی الینحل می شود آن  معلوم می به این ترتيب، در پرتو تحليل تاریخی مشخص،

 و  شرایط اقتصادی و فرازتابعیعنی ( ر فشارهای اجتماعی متغيتوسط الگوهایی که ،ندداری ا  سرمایه سيستمرفتارهای
متضادی هستيم از   هایگرایشکه شاهد  نهایی این نتيجه. ندبطور کامل قابل توضيح ا) فرودهای مبارزه طبقاتی

ه رو به وار و نه هم اند روبه افزایشوارهنه هم(د؛نیاب دستمزدهای واقعی، مطلق و نسبی، که گاه افزایش و گاه کاهش می
  .دنکن های مختلف بروز می  به شکل خاصیبندی اجتماعی  و در هر صورتبخش خاصیر و در ه) کاهش

  
، به مارکس حوش یک حداقل فيزیولوژیکی در نوسان است و داری دستمزدها حول الستر این اندیشه پوچ را که در سرمایه

، دی هر کارگری متفاوت از دیگری است در ادامه مطلب ابتدا ما را از این نکته آگاه می سازد که نياز فروی. دهد نسبت می
های علمی بنيادی مارکس  در حالی است که یکی از نوآوری). ١١- ١٢(پردازد و نظرات دیگر میحکم فوق به کوبيدن سپس 

 از . السال را رد کرد- مالتوس -ریکاردو ) "تنخواه مزد"یا نظریه (" قانون آهنين دستمزدها"اصًال این بود که وی با قاطعيت نظریه 
 تقسيم بود و دقيقًا )ه، توليد خالص ملی، درآمد ملینارزش افزو( موجود، کل ارزش تازه پدید آمده "تنخواه"نظر مارکس تنها 

می  در جریان مبارزه مشخص و در واقع نخستين و مهمترین هدف مبارزه طبقاتی تابع که استاین ارزش ميان سرمایه و کار 
که براساس آن دستمزدها حول و حوش یک حداقل (شناختی مزد  جای نظریه جمعيتاز همين روست که مارکس به. باشد

عرضه با احتساب نه فقط حرکت تصادفی بلکه حرکت درازمدت (نظریه مزد و انباشت سرمایه را ) فيزیولوژیکی در نوسان است
 ء دیگرحداقل فيزیولوژیکی و جزجزء یک :  متمایز استءدر این نظریه، دستمزد دارای دو جز. نشاند می)  نيروی کارو تقاضای
مدت  فرودهای درازمدت و ميان و های مبارزه طبقاتی وابسته است و فراز نشيب و  آخری، به فرازءاین جز. اخالقی-تاریخی

  .)البته نه بطور مکانيکی(کننده آن است  تعيينارتش ذخيره نيروی کار صنعتی 
 

های آدام اسميت   او  در مقایسه با نظریه نظریه ارزش کارجب آن می شود که مو که است مارکسنزد این نوآوری نظری دقيقًا
هر چه  خود موضع کماکان بر اما الستر به جای در نظر گرفتن این نکته. شوند "تر بينانه واقع"تر و   منسجمو ریکاردو به مراتب

  :فشارد می بيشتر پا
 

گيرد؛  میداری  را مشخصه وجه توليد سرمایهی آنان  به جای دستمزد پولی کارگران، سبد مصرفمارکس عمومًا"
 این کار به مارکس امکان داد تا از چيزی به . استکننده بسيار گمراهکه این  داشت اذعان  به اینهرچند که گاه خود

توانند ميزان معينی دستمزد را در سبدهای ب اگر کارگران است این جمله بی معنی .نام ارزش نيروی کار سخن براند
 شدباکل آن معادل ارزش که ) ؟(نيستنيازی  شدبا همان قيمت  کل آن معادلمختلف فراوانی مصرف کنند، حتی اگر

 مارکس  از آن شد کهاز سوی دیگر، این رویه همچنين مانع). ها متناسب نيستند ها بطور کلی با ارزش زیرا قيمت(
  ).١٣٧("کندبنيادی محکم برای نظریه ارزش کار در تفسير ریکاردو فراهم 

 
گيری ساده برای   یک مالک اندازه،یکّممالک که از نظر مارکس نيروی کار یک  نخست این. جا همه چيز نادرست است در این

ارزش، از نظر مارکس، چيزی نيست جز بخشی از کل کار .  اساس و جوهر ارزش است"کار".  نيست"عوامل مختلف توليد"
 توليد شده مصرف  این است که جدا از ارزش"مجرد"منظور از (  در زمانی معينخص وش م جامعهیک  بالقوه موجود در مجرد

دستمزد فقط . داردبنابراین، ارزش با دستمزد فرق ). فاوتهای مت ها و صنف  کار در حرفهن بيند قائل ش تمایزیعنی ،توسط کار
جدا ساختن ارزش از .  کاالی نيروی کار، استیک کاالی خاص) تر، قيمت بازار در نوسان حول ارزشدقيق یا به بيان ( ارزش

گرفته همان چيزی بود که مارکس آن  تر از نظریه ریکاردو صورت ای روشمندتر و کامل ، که در نظریه مارکس به شيوههادستمزد
  .شمرد نظری اصلی خود می) گرد و نه عقب( را دستاورد

  
 مستقيم بيانهای بازار  که قيمت چنان يروی کار نيستند، هم مستقيم ارزش نبيانکه، از نظر مارکس، دستمزدها  دوم این
 نيروی ارزش نوسانات از مستقلدستمزدها، . کند ها دخالت می های توليد نيستند؛ قانون عرضه و تقاضا در تعيين آن قيمت

که در شرایط  ینافزایش یابند یا ا) انباشت سریع سرمایه(اقتصادی سریع کار، ممکن است در شرایط اشتغال کامل و رشد 
این افزایش یا کاهش، مستقل از هر تغييری در . کاهش یابند) سرمایهسطح پائين انباشت ( بيکاری وسيع و رکود اقتصادی

   .شود  مصرفی است که با پول دستمزد خریده میاجناسسبد 
  

کند  چه این ارزش را تعيين می آن.  یک پدیده اجتماعی است و نه فردی،ها که، ارزش نيروی کار همانند همه ارزش سوم این
است، و ربطی به )  برای توليد این اجناس الزمیعنی مدت زمان کار( نيروی کار در صنایع توليد اجناس مصرفیميانگين بارآوری 

تنها . کند  تقسيم می متفاوت اجناس دستمزدی و خدماتبه چه نحوی بين خانوار طبقه کارگر درآمد خود را یکاین ندارد که 
اما چنين . دهندسطح زندگی کارگران به شدت تحت تأثير قرار اجناس لوکس اگر آورد که  و توان در این سخن اما امی میهنگ

هنگامی که کارگران اجناس لوکس را دیگر مقطعی مصرف .  لحاظ تاریخی، متناقض استبه لحاظ منطقی و هم بهفرضی، هم 
به اجناس بنقد د بود و ند، آن اجناس دیگر لوکس نخواهفته باشاهای کارگری گسترش ی نکنند و مصرف آن در خانواده

 ی کهشود که با آن بتوان هم این اجناس و از آن پس، مبارزه برای کسب دستمزدهایی شروع می. شده انددستمزدی تبدیل 
ه موفق شوند،  که کارگران در این مبارزو زمانی.  را خرید و هم اجناس دستمزدی پيشين را محسوب می شدندقبال لوکس

 اجناسی که خانوارهای کارگری دیگر بطور گسترده آن ،شود میشامل هم را ارزش نيروی کار ارزش اجناس دستمزدی جدید 
  .کنند را مصرف می

  
د یا برحسب نشو برحسب زمان کار محاسبه می های انباشته بنابراین، مسئله مورد اختالف این است که آیا همه این ارزش

 چه برای اجناس خاص ،کنيمسان استفاده  یک یک معيار  ازکه در همه موارد  به شرط آن،برحسب اسکناسمعادل طال یا 
، در جمعاختالفات کوچک ميان این ). های بازار های توليد یا قيمت یا قيمت(کل کاالی نيروی کار دستمزدی و چه برای ارزش 
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کنند و پس از این دوره،  به عنوان   میخنثیدیگر را  هم)  طی یک چرخه معين کارییعنی احتماًال( یک دوره درازمدت
  شوند های اجتماعی تثبيت می ميانگين

.  
 بلکه ،های اجتماعی  ميانگينبه معنای نه فقط .هستندکه همه این فرایندها، فرایندهای اجتماعی  این)  کليدینکته(چهارم 

به رسميت انجامد؛ یعنی   میجدید "عیجمقرارداد "که به یک  که برآمده از مبارزات ميان نيروهای زنده اجتماعی بدین معنا
به رسميت شناخته یا ) یا حتی در سطح ملی( های مختلف صنعت  برای جامعه در بخشی جدیدیدستمزدهاشناخته شدن 
این فرایند به  در بسياری از کشورها هامروز.  برای بازتوليد کاالی نيروی کار"ًا الزمنيروی کار اجتماع" جدیدی از شدن ميزان

و فردا در سطح (دهد زنی جمعی در سطح ملی یا در یک شاخه صنعت رخ می آگاهانه، از طریق چانه هنيمشکلی آگاهانه یا 
  .)المللی آغاز خواهد شد بين

  
تغيير کامًال مجموعه اجناس سبد مصرفی خود را )  در کشورهای خيلی کوچکجز ،یا حتی یکصد هزار کارگر( اگر یک کارگر

خواری  ضدمشروبیک یا   وآدمالخمر  دائمد، یک شکمباره یا یک گياهخوار شود، یک سيگاری یا غيرسيگاری شود، یک ده
 که بر اثر مبارزات پيروزمند کارگری، کند تغيير می زمانیاین ارزش . کند تغيير نمینيروی کار ) های بازتوليد هزینه( شود، ارزش

ذهاب را در دستمزد ميانگين ساالنه خود  و وق یا خدمات درمانی مجانی یا حق ایابکارگران بتوانند مثًال تعطيالت با حق
)  آنیا بدونکمک دولت با (  و آن وقتی است که کارفرمایانتواند تغيير کند ارزش در جهت عکس هم میالبته این . بگنجانند

 آموزشی را به طبقه کارگر خدمات یا  خدمات درمانی یا حق بازنشستگی صندوق دربگيران دستمزدبتوانند افزایش سهم 
و  محروم سازند خدماتموفق شوند خانوارهای کارگری را از این   از ميزان دستمزدهای واقعیهشکه با کا  یا این،تحميل کنند

  . بخرندشخصًا  خود برخی کاالها و خدمات را با پول دستمزدآنان مجبور شوند
  

 تفسير خاص خود از نظریه ارزش کار، "اثبات" و چه برای " ارزش نيروی کار در موردنظریه اش دفاع از در"بنابراین، مارکس چه 
 و اصوًال به جنين  یکسان است،کنند می کند که سبد خدمات و اجناس دستمزدی که خانوارهای کارگری مصرف فرض نمی

  .فرضی نيازی هم ندارد
 
  جبرگرایی مکانيکی یا پارامتری- ٤
 

 "متافيزیک هگلی" تحت عنوان فقطکه ) ٣٤-٤٨(است  با دیالکتيکشی کتاب الستر، مخالفت شدیدها ترین جنبه یکی از مهم
گرایانه مارکس، راهی است  الستر قبول ندارد که دیالکتيک ماده.  مطرح شده است از سوی اوهای منطقی  تناقضیعنی،

اما رد ).  شناخت و رابطه ميان ذهن و عينتضاد بودن حرکت طبيعت، تاریخ، خود فرایندم یعنی( برای درک تضادهای واقعی
در دام خود کند اما   الستر دیالکتيک را رد می.یی بر خود الستر بر می گردد تف سرباال هم چوندیالکتيک ماتریاليستی

 باطنی، از درک فرایندهای تاریخی واقعی  او، عليرغم ميل. ی که در تارعنکبوت گرفتار آیدمگس ، شبيهافتد دیالکتيک می
به غير از این، پاسخ . آیند  به نظر می"منطقا ناقض هم" به این خاطر است که این فرایندها در نگاه اول ماند و این دقيقًا درمی

  ). به جای آن که دیالکتيکی باشد مکانيکی و صوری استو خطاست اش "منطق" که چرا( رسد نمیش دیگری به ذهن
  

تازد که  پردازد، با پيروی از ماکس وبر به شدت به مارکس می يه سرمایه میله موسوم به انباشت اولأوقتی که او به مس
پيدا کردن  بر سر لهأاما مس .۶ را در طلوع جامعه بورژوازی ندیده است"گذاری مجدد انگيزه سرمایه"دشوار بودن درک 

های جهان، بازرگانان و  مدندر بيشتر ت.  نيستشانگذاری مجدد سود سرمایه برای سرمایه - صاحبان پولای برای"انگيزه"
و ميزان  سود چگونگی تقسيمنحوه شماری در خصوص  های بی رساله. اند هزاران سال این کار را کرده) بانکدارها( ها صراف

 گرفته تاحکمای چينی از  یهود گرفته تا سناتورهای رومی، تورات از اند،گذاری مجدد نوشته شده  سرمایهسود در اختصاص
  .فالسفه مسلمان

  
 سرمایه است که پيوسته به - که این سرشت پول  وقتی به این اشاره می کنددر واقع، گوشزد مارکس کامًال درست است

-  کاال چرخهیعنی( گردش کاال ساده  فرایند جای)پول-کاال-یعنی چرخه پول ( گردش پولفرایند  این که.افزایش پول گرایش دارد
توان  و بر ارزش آن نمی. شد  افزوده نمی اوليه، بر ارزش پولپول-کاال- پول گردشدرود اگر ب  بيهوده می عمًال را گرفت)کاالی-پول

یعنی انباشت سرمایه صورت (  شود مرحله بعدی به کار گرفتهگذاری  سرمایهرکم بخشی از سود د که دست افزود مگر این
  .)گيرد

  
مشکل واقعی   یک سرمایه و انواع طبقات حاکم- بان پول ، روابط سياسی و اجتماعی ميان صاحداری در دوران پيش از سرمایه

 ندده باش یا بيش از اندازه ثروتمند ش وندباشه ردبيش از اندازه سرمایه انباشت ک از این که مبادا ، سرمایه�صاحبان پول . بود
 رو، واکنش طبيعی از همين. بردند و بدین خاطر اموال شان توسط طبقات حاکم مصادره شود، در هراسی دائمی به سر می

گذاری بخشی از   از سرمایهبه همين دليل . بود و مستقالتمالک یا تبدیل آن به  ا وشان ها پنهان کردن بخشی از ثروت آن
چه (  بودنامتداوم و در نتيجه، محدود های انباشته بطورکلی گذاری مجدد سرمایه  سرمایه درنتيجهورزیدند، سود خودداری می

 .)واقعی و چه در واکنش به خطر مصادرههای  دراثر مصادره
  

 سلب مالکيت،  خطر غصب اموال وسياسی تغيير کرد، آن هنگام که در مقابل -تنها آن هنگام که رابطه نيروهای اجتماعی
 شد و این امکان فراهم آمد متداوم) انباشت سرمایه( گذاری مجدد نامتداوم های واقعی و پایدار به دست آمد، سرمایه تضمين

 که لویی یازدهم از ژاک وجودداشتدر قرن پانزدهم هنوز این احتمال . دوبرای هميشه تثبيت شداری  ه وجه توليد سرمایهک
 امپراتورارل پنجم ش در قرن شانزدهم  ام. سلب مالکيت کند، بودتأمين کرده فرانسه را وحدتهای   جنگهزینهکوار بانکدار که 

هایش   جنگهزینهتوانست از بانکداران آلمانی و آنتورپی که  ، دیگر نمی)های آمریکاییجدای از کشور(هلنداسپانيا، اتریش و 
 "های انگيزه" نه  و تغيير کرده بود بود که نيروهای سياسی و اجتماعیاتبمناس  این. بودند سلب مالکيت کندتأمين کردهرا 

  . سرمایه-صاحبان پول 
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بخشی زنجيره تاریخی رویدادهایی را توضيح دهد که نخست به ظهور طبقات  تواند به نحو رضایت به همين ترتيب، الستر نمی
  ).دار یعنی بازتوليد پيوسته سرمایه و طبقه سرمایه( ه توسط پرولتاریای نوینن و سپس به توليد ارزش افزوندحاکم انجاميد

  
امکان استثمار را با خود   اضافه توليد و پيدایشامکانافزایش در ميزان بارآوری نيروی کار فقط : گوید  می١٦٩الستر در صفحه 
توليدکنندگان به کار بيشتر بستگی ) خواست(" آمادگی"شود، به  شود یا نمی اینکه این امکان، متحقق می. آورد به همراه می

  .توانستند کمتر کار کنند ها هميشه می دارد؛ آن
 

اضافه توليد  بارآوری نيروی کار سرانجام به یکباال رفتن . اما زنجيره واقعی رخدادها در ظهور جامعه طبقاتی این چنين نيست
 کشف آمریکا پيش ازتمدن های بومی قاره یونانيان، (  فاتحان خارجیتوسط بعدها یاانجاميد که ) مثًال انبارهای غله( واقعی
گوید  وقتی الستر می. غصب شد...) در مصر، چين، روم، و( یمحل یا حاکمان  و)مناطق حاره در آفریقا کلمب، کرستف

ها را   آن بودند کهحاکماناین کند که   فراموش می"خودداری کنند"توانستند از کار بيشتر برای توليد اضافه  توليدکنندگان می
تنها . برای آن وجود داردتی طبقا کومت همان چيزی است که حدر واقع در تحليل نهایی این دقيقًا. کردند  کار میمجبور به این

ز گاهی باشند ا این واکنش ها تنها تا زمانی که جزیی، بی اهميت و هر .داد  رخ می یا فرار بود که غالبًا وچاره دیگر، انقالب
 این توانست بطور مداوم و پيوسته از  میزمانیحاکم تا   طبقه .ندیابحاکم و روند توليد افزونه می توانند تثبيت  است که طبقه

  .دنای و مقطعی باش هایی کوچک، حاشيه ها فقط واکنش  که این واکنششوده بيشتر برخوردار فزونتوليد ا
  

  :کند  تکرار میفزونه راها بر ضد نظریه ارزش ا نماترین بحث افزون بر این، الستر با طرح پرسش زیر، در واقع یکی از نخ
 

پذیر است که کارگران کل توليد خالص را مصرف  ل امکان سود تنها به این دليوجودواضح و مبرهن است که "
که توانایی  خالصه این. آميز خلق چيزی از هيچ هستندراز کند که کارگران دارای توان  اما این ثابت نمی... کنند نمی

که  ناما ای. سازد  را در هر سطحی از مصرف فراهم می افزونه از طبيعت، امکان وجود توليدگيری انسان برای بهره
گذاری مجدد صرف شود  دار یا برای سرمایه این اضافه توليد باید برای مصرف بيشتر کارگران یا برای مصرف سرمایه

  )١٤١(". ندارد�منبع نهایی سود�له أبه مس(!) پرسش دیگری است که هيچ ربطی
 

 " نهایی درآمد اربابمنبع"، شضی اربابارا رویبر زمين خود کار کند و سه روز را  روی بر را  سه روز در هفته اگر یک رعيت 
 عضالت، اعصاب و مغز خود بکار گرفتن یک کارگر در طول یک روز کار با مشابهًا . ٧ کار بدون دستمزد رعایا: کامًال روشن است
عت چهار سامعادل  مثًال  دست مزدش هشت ساعت کار کرده اما که وی عمًالچرا، افزاید ها و مواد خام می بر ارزش ماشين

 به معنای آن است که او نيمی از کار هفتگی خود را در ازای هيچ به کارفرما داده این. است) یا ارزش نيروی کار خود(کارش 
 یعنی کل درآمد طبقه ،ها و سودها ها، بهره  اجارهبه بيان دقيق تریا (" منبع نهایی سود".  همانند آن رعيتاست؛ دقيقًا

.  کامًال روشن است مثل روز، یعنی غصب ارزش افزونه،در مورد برده یا رعيت، فرایند مزبور. ست ساعت ا٤ همين  در)بورژواز
هاله ای از  در ی بازارمناسباتدر پی و  کارگر صنعتی مزدبر، این فرایند به دليل انواع معامالت پولی پيچيده و پی  اما در مورد

ای از واقعيت آن   ذره نکته به هيچ وجهاما این. سازد ارتر می را دشو آنآشکار سازیگيرد، و همين ابهام،  ابهام قرار می
ه است ن ارزش افزومورد در اش نظریه به کمکتوضيح این فرایند ) و در تاریخ( بزرگترین سهم مارکس در علم اقتصاد. کاهد نمی

  . جامعهتوليدکه در تحليل نهایی چيزی نيست جز جلوه پولی اضافه 
  

 یا باید ، وافزایند ها و مواد خام می  که کارگران ارزشی بر ارزش ماشينمنکر آن شدریه، یا باید برای رد کردن اساس این نظ
یعنی فرض شود که تمام ارزش افزوده کارگران به ( شود  که این ارزش افزوده بين سرمایه و کار تقسيم میمنکر آن شد
تاکنون پاسخی به  که نکته ای )ند؟دار  کارگران به استخدام  عالقهداران رسد؛ اما در این صورت، اصًال چرا سرمایه خودشان می

زنده کماکان  هامروز سال پيش برای اولين بار فرموله شد ١٣٠که ه مارکس ن نظریه ارزش افزوبدین ترتيب.  استنشده هآن داد
  . است و موی دماغ

  
استفاده تواند مورد  می  موردبرای مقاصد مختلف طبقه کارگر توليد شده توسط) افزونهارزش (فزونه از این واقعيت که محصول ا

 آن  چه کسی عمًال این کهکند؟ و  آن را توليد می چه کسی واقعًا این که: اصلی نداردپرسش، هيچ ربطی به این دو قرارگيرد
مدعی کسی ، می کند یا جاده  و ساختن کليساصرفکه ارباب بخشی از درآمد خود را  کند؟ به صرف این  میغصبرا 
پی نخودسياه  شود مصداق بارز  از هيچ توليد میافزونهاین نظر که ارزش . کنند ها درآمد ارباب را توليد نمیشود که رعيت مین

 در "منبع نهایی سود" که پس هيچ دليلی برای وجود کردنگيری  نتيجهچنين و پس از طرح این نکته انحرافی  فرستادن است
  .یاوه گویی نيست یک  و ضیک مغلطه محچيزی بيش از کار نيست، 

  
 جبرگرایی  یک منطق صوری قرار دارد جبرگرایی از نوعیاو  جبرگرایی مکانيکی در تقابل با  در عين آن کهجبرگرایی دیالکتيکی

  تاریخانکشاف آدمی در کنش جایگاه واقعیدهد   امکان میتاریخی به طرفداران ماتریاليسم چرا کهپارامتریک هم هست؛ 
ان ش ولی نتيجه اعمال ،سازند زنان و مردان تاریخ خود را می درست است که.  بفهمد راهای تاریخی  بحرانآمدپي و دریابد

  احتمالیچند پيامد آبستن یکی از) ها اگر نگویيم همه آن( های تاریخی اکثر بحران. ستاشده نبطور مکانيکی از پيش تعيين 
بریم   را بکار می"پارامتری جبرگرایی" از همين روست که ما عبارت .شماربي و دلبخواهی تصادفی و نه پيامدهای د بودنخواه

  .احتماالت متعدد در مجموعه معينی از پارامترهاستوجود که بيانگر 
  

یک بحران تاریخی عميق در یک جامعه معين ممکن است یا . بيند  نمی" و حتمییرب ناپذنااجت"مارکس هرگز سوسياليسم را 
این همان چيزی ). بربریتگشت به ازمثًال ب( یا به سقوط مشترک همه طبقات اجتماعیبينجامد و بی به پيروزی طبقه انقال

مبارزه آگاهانه برای  باشدغير از این اگر . همان چيزی که ممکن است امروز نيز دوباره رخ دهد. است که در عهد باستان رخ داد
 به فرایندی "شتاب بخشيدن" برای استپرمخاطره ای شی تالرفًا  یا ص ووقتف الت و ااستفایده  یکسره بی یا  سوسياليسم

  .رخ خواهد داد خود به خود که به هرصورت 
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 این دیدگاهی است که الستر و طرفداران . استکامًال مردودای از تاریخ  مارکسيسم چنين دیدگاه تقدیرگرایانه از نظر 
عملی  وجهی بودن عمل و بی مارکسيسم درک درستی از دو  ر این،افزون ب. ترند الملل دوم به آن نزدیک کائوتسکی در بين

 نيز که همواره به معنای پذیرش سير جاری رویدادهای به ظاهر عملی پيامدهای اخالقی بی .سياسی دارد-اجتماعی
رک خواند و با د مارکسيسم همه را به مقاومت فرا می.  است، از نگاه مارکسيسم دور نمانده است"غيرقابل برگشت"

نه هيتلر و نه . پذیر کند  ناپذیر را اجتناب   ظاهر اجتناب کوشد رویدادهای به اجتماعی این مقاومت مقدور، می/پارامترهای مادی
 ینی در حلقه آخرهر یک پيروزی. شان نيز محتوم نبود پيروزی.  تاریخ نبودندانکشافیر پذناب ااجتن محصول  هيچ یکاستالين
  . داشت ها اجتماعی نقش مهمی در آنیها عملی برخی نيروی  بودند که بیییها ها و واکنش  کنش زنجيره

  
وليت اصلی ئبه عالوه مس( ١٩٣٣ تا بهار ١٩٣٢عملی سوسيال دموکراسی آلمان در فاصله تابستان  وليت تاریخی بیئمس

کننده  تحکيم قدرت او تعيينگيری هيتلر و  در قدرت) های جنایتکارانه استالين  سياستفرعیوليت ئطبقه حاکم آلمان و مس
هرچند که ( ها نيست  آن کمتر از ایناهميتوليت دیگری که ئاما مس. اند داشته  به آن اذعان  تاریخ همه مورخان جدیو بودند

رها کردن یعنی : ت بر آن پای فشردشدوليتی است که رزا لوکزامبورگ به ئمس ،)داشته انداذعان  به آن کمتر مورخان 
حکومت . ١٩١٨ تا پایيز ١٩١٧ جنگ در فاصله دسامبر اوج گذاشتن آن در تنهاب پيروزمند روسيه و منزوی و  انقالانهمداع

 انقالب اجتماعی پيروزمند روسيه، هزاران بار در فرداییعنی ضدانقالب سياسی  در روسيه،  دیکتاتوری استالين*ترميدور
 تا بود) یعنی ابرت، نوسک، و اسکيدمان (١٩١٨- ١٩١٩ای ه انقالب سوسيال دموکراسی آلمان در سال بيشتر محصول ضد

  .مارکس که جای خود دارد، محصول لنين
 
 درک تاریخی از پيشرفت بشر- ۵
 

ميان افراد و   نيروهای اجتماعی ميانجی گرایانهشود که الستر نقش به همان ترتيب که رد ماتریاليسم دیالکتيک مانع آن می
ين روابط توليدی و نيروهای ا ب مبارزه طبقاتی م ميانجی گرایانهو مانع درک نقش(را دریابد رند که در آن قرار داشرایط اجتماعی 

مارکس پيشرفت تاریخ را نه یک . دشو بشر هم می )تاریخی(  درک صحيح از رویکرد مارکس به پيشرفتمانع، )شود مولد می
 بر طبيعت ش شدنچيرهسير مگامی که آدمی در هر . بيند درونی می حرکت خطی ساده بلکه حرکتی همواره دارای تضاد

 نه  از نظر مارکسچنين این پيشرفت هم. محتوم  کور وی انسان به سرنوشتتبعيتشکلی از است به قرین ظاهرًا  ،دارد برمی
 پيشرفت به  یکچه که در کوتاه مدت آن.  ای است ناهمزمان و منقطعتاریخی  بلکه پيشرفتیناهمزمان و موازییک پيشرفت 

همه چيز همواره موضوع تحليل مشخص از .  محتمل استهم عکس آن ، پسرفت باشد یکرسد چه بسا در درازمدت می نظر
  .های منطقی و متافيزیکیتجرید  و کلياتفرایند مشخص است نه 

  
  غير مستقيم واقعکند، در یاد می) ١١١-١١٢(  بریتانيا بر هندوستانسلطه انه مارکس بر نتایج مترقيتأکيدهنگامی که الستر از 

اگر این طور . داند  را موجه میسلطه این پی آمدهای همه و همچنينبر هند بریتانيا سلطه خواهد بگوید که پس مارکس  می
کند؟ الستر   همان حکمرانان حمایت میعليه  هندینسربازاحرارت از شورش  و  چرا همين مارکس با شورپساست 
 با مقایسهدر  داری  بر ویژگی و نتایج مترقيانه بردهدر حالی کهند که مارکس و انگلس نيز اشاره کنکته توانست به این  می

داری را که با جنبشی به رهبری  های بردگان عليه برده قيام معذا در عين حال  داشتندتأکيد برخی شرایط پيش از آن
 و غيرمنطقی است؟ نه، ناقض مترخوردینحوه بآیا چنين . کردند ستودند و از آن حمایت می  می رااسپارتاکوس شروع شد

  .یمپيشرفت بشر را بپذیرد)  تاریخی ناهمزمانییعنی(  ویژگی دیالکتيکیبه شرط این کهالبته 
  

 از بهتر است  بمراتبد برده، بردگیخونظر  پذیرد که حتی از نقطه به واقع اگر آدم اسير احساسات نباشد، به آسانی می
  بدوی کمونيسماز در دوران گذار پدیده ای رایجد، و خور ش این که غذای یک آدمه رسد بهچ( در جنگ کشته شدنیا اسارت و 
 برای.  که از نظر یک توليدکننده، رعيت بودن بهتر است تا برده بودنقبول کردتوان   میمشابهًا). داری  جامعه بردهبه قبيله ای

ند ستتوان شهروندان آزاد مییونان باستان   درکهن که دليل ای روشن است کامًال  نشود احساساتی که دسخوش ناظرره
، شد کار بردگان تأمين میِقَبل شان از  این بود که زندگی و معاش ، را به امور اجتماعی و سياسی اختصاص دهندزیادیوقت 

   داشت،پيآمدهای بسيار مثبتی برای جامعههمين واقعيت  اما از نظر همين ناظر .واقعيتی کامًال شناخته شده و مسلم
  

.  خویش تن دهند"مترقی"القاعده به این سرنوشت  ها باید علی ها و رعيت  به معنای آن نيست که بردهبه هيج وجهاما این 
رانان را  از یک سو، حکم. ، به نوبه خود از دو جنبه مایه پيشرفت بشر شدندسرواژها با انقالب بر ضد بردگی و  برعکس، آن

ای به خاطر  که این تا اندازه(های تکنولوژیک   از جمله پيشرفت، استثمار بگردندازتری  ای پيچيدهه واداشتند تا به دنبال شکل
بر ) ایدئولوژیک و سياسی( ناپذیر آگاهانه از سوی دیگر، سنت مبارزه سازش). ها، بود کمبود نيروی انسانی، یعنی کمبود برده

  جامعهیک  که بدون آن تالش پرولتاریای امروزی برای رسيدن به سنتی ، گذاشتند  اشکال سرکوب و استثمار را پایههمهضد 
  .بود طبقه، دشوارتر می بی

  
 به "گرایانه و ابزاری غایت" نگاهی  واميدارد تاالستر را پيشرفت بشر، در بارهگاه دیالکتيکی و تاریخی مارکس بدفهمی دید

 غيرانسانی سيستم پی آمدهایسبت به آثار و  ن شد که مارکس  موجب که این نگاه مدعی شودمارکس نسبت دهد و 
  نظامگاه نوعی توجيه رود که گاه و بی جا پيش می الستر تا آن. ، بی اعتنا باشدداری شده ای سرمایه ماشينی و کارخانه

الم  از کتابش را  با این اعبخشو این ). ١١٧(" توجيه مرسوم استالينيسم"، شبيه دهد داری را به مارکس نسبت می سرمایه
  :رساند به پایان ميآتشينیجرم 

 
نشينی برای جهش به  عقب�  بر مقوله که است تاریخ پندارورزانه دربارههای  به آن نظریه مابنابراین، اعتراض اصلی"

ها، هرچند در قياس با  های عقالنی این نظریه  نارسایی.ه نظریه ب نه و عملبهاست   اعتراضیاین ،ند استوار�پيش
آورند چندان اهميتی  ، اما در قياس با فجایع سياسی که ممکن است به باراندی، جدی نتفکر عقالاستانداردهای 

 نه حفظ کنيم و نظریه کمونيسم مارکس است قلب و روح فرد را که  انسان به مثابه یکما باید احترام به  .٨دنندار
  )١١٧-١١٨(".ندبي  می کردنقربانی یبرا ماقبل کمونيست را خيل گوسفندانی انسان های  را که آنفلسفه تاریخ
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 مروری سطحی  حتی راانهداری بار صنعتی شدن سرمایه های مارکس و انگلس درباره آثار اجتماعی فاجعه اگر کسی نوشته
 زمخت و احمقانه  کم ارائه دستدر تضاد با اندیشه مارکس نداند آشکارا اگر استنباطی  را  فوقبرداشتیهم کرده باشد، 

موضع ين هم  در تناقض با شهای دیگر کتاب  که الستر در بخشباید به این نکنه هم اشاره شود(کس خواهد ناميد  ماریهنظر
ایدئولوژیک علتش در تعصبات  نيست بلکه شاز عدم صداقتالستر   توسط نظر مارکسنادرست ارائه دليل). گوید خود سخن می

 که به ظاهر گزاره هاییوحدت واقعی و عملی  در درک  اشنیناتوایعنی ( خورد  منطقی آب می اندیشی شبه جزماز و 
  .)ندمتضاد

  
وقوف بخش نظام ماشينی مدرن  توان بالقوه انقالبی و رهایی  به عصر خود بيش از هر نویسنده هم در حالی که مارکس 
 که وقتی ی داشت آگاههم نکته  این بهحال درعين، ) کارزمانگير   چشمهش آن در کا بالقوه توانو بيش از همه به ، داشت

تواند برای بشر داشته  د چه فجایعی مینگير  قرار  سرمایه دارانو در جهت منافعسرمایه  حاکميت در خدمتها  این دستگاه
  :دنباش

 
  همهشود، این آميختگی فرایندهای اجتماعی توليد می  باعث توسعه فنون و افزایش ميزان درهمانهدار توليد سرمایه"

  ٩ ".)خاک و کارگر( ها  اصلی همه ثروتمنابع تخریب با  است همراههم زماناما 
 
  :نویسد می Otechestvenniye Zapiski مارکس در پاسخی به مجله روسی ١٨٧٧در نوامبر و 
 

آیا  که  می پرسداو... یاد کردم � بزرگ روسیمحقق�از یک ... �سرمایه�  کتاب دومين چاپ آلمانی برؤخرهمدر "
ویران کردن جوامع با باید داری  به نظام سرمایهروسيه برای رسدن گویند  صاددانان ليبرال میهمانطور که اقت

های  تواند بدون تجربه کردن شکنجه ، میاشتاریخ  و شرایط  ویژه رشد  توجه به یا برعکس، با،کندشروع روستایی 
  ."١٠، از همه دستاوردهای آن برخوردار شودداری نظام سرمایه

 
 این ،داری بودند های سرمایه  آکنده از خشم اخالقی سوزانی عليه شرارتشان هموارهلس در طول زندگی مارکس و انگ

به اشاره هم  با کمال تعجب کم ترین الستر لیفشارد و ميليان روبل به درستی بر آن پای می ماکسی"همان چيزی است که 
 بازگو را چند موردجا تنها  خورد که در این و به چشم میهای این د این خشم در فرازهای بيشماری از نوشته. کند آن نمی
  : نوشت"سفه حق هگللای برای نقد ف مقاله"مارکس در مقدمه . کنم می

 
 واژگونی ، از همين رو،دین به پایان می رسدنقد برای انسان واالترین موجود خود انسان است،  با آموزش این نکته که

  ١١... استحکم مطلق د،نشو ل میبد... بند، مطرود، زبون ودر ،ی خواراتوجود به م هاهمه روابطی که در آن انسان
 

 ١٨٦٠-٦٧های  سال بعد در سال بيست وپنج بار دیگر در دو نامه در ، گفته بود ١٨٤٣ در سال را  فوقکلمات مارکس با آن که
  :سدی نومی

 
اعتنایی مطلق به منافع  ها و با بی ین انگيزهتر پاک  به شيوه خود، با یک هر  وجایی که ما هر دو آگاهانه، از آن"

اهتزاز در به   در برابر چشمان بی فرهنگان بی مایهرا �زحمتکشان و بينوایان� پرچم که هاست خصوصی، سال
د، مبارزه را ترک کنيم، باید آن را نگير ها مایه می تفاهمءایم، اگر بنا باشد بر سر چيزهای بی اهميت، که از سو آورده

  ." ١٢  تاریخ بشمارمخفت انگيز عليه بسيار  توهينی
 

 را وقف ام که پایم لب گور است و به همين خاطر، باید هر لحظه زندگی چرا من پاسخ ترا ندادم؟ برای اینراستی "
نم که لزومی ندارد ئمطم. ام ام را سر آن گذاشته  و خانوادهخوشی ام،  امکه سالمتیکنم، کتابی تکميل کتابم 

اگر کسی انتخاب کرد که . خندم  مینامندشان،  می�اهل عمل�های که  این آدمعقل من به . شتری بدهمات بيتوضيح
   ".١٣سر در آخور خود فرو برد  پشت کند و انسان ها به رنج مختار است که البته ، باشدخر

 
  ":سرمایه" جلد اول ٢٣تر از همه، این بند از فصل  دهنده و تکان

 
 ضرر به  به کار گرفته می شوند افزایش بارآوری اجتماعی نيروی کار که براییهای همه شيوهداری  در نظام سرمایه"

نگی دیالکتيکی نوعی وارود دچار نشو کار گرفته می  ابزارهایی که برای توسعه توليد بههيکل. دنشو  میتمامفرد کارگر 
 کارگر را از شکل طبيعی خارج  هااین. دنشو یی برای انقياد و استثمار توليدکنندگان تبدیل مهاید و به ابزارنشو می
و با تبدیل کارش به د نکاه  حد یک زائده ماشين فرومیتاند، او را نک بدل میت انسان تکه تکه شده را به اوند و نک می

به همان نسبت که علم در مقام نيرویی مستقل . برد  از کارش را از بين میش واقعی اارضای خاطر ،نوعی شکنجه
. د ساز کارگر را از امکانات فکری فرایند کار بيگانه میابزاری می شود که  هم به همان نسبتشود، رایند کار میوارد ف

 که به دليل بی معنایی ،کند  میخودکامگی شمولد و کارگر را در جریان کار منانداز این ابزار شرایط کار را از شکل می
های  و دنده چرخزیر ش را به انکند و همسر و فرزند ر می کا را وقف اشزندگی  او.اش سخت نفرت انگيز است

  )٧٩٩(."دهول می دهخردکننده سرمایه 
 

 شود که  العاده نوشت، به این متهم می داری را بر پایه خشم اخالقی فوق  برضد سرمایهکيفرخواست خروشانو مردی که این 
 ! می بيند"کشتارگاه برای یگوسفندانگله " به چشما ر!) داری از جمله کارگران سرمایه( ماقبل کمونيست ینسان هاابه 

این مفاهيم با به مارکس نسبت دادن نمی شود  است که متوجهکرده  کور راالستر دیالکتيک آن چنان چشمان  ضدیت با
ای  جامعه را برکه صنعتی شدن لزومًا  نظير این،"سياست واقعی"  یاو"  پيشرفت"بينانه و پوچ در خصوص  مکانيستی کوته
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خود  خودی پردازند، به نظر از این که بشریت و کارگران چه قيمتی برای آن می شدن صرف کند، که صنعتی کمونيسم آماده می
  . دارد انصافی شدیدی در حق مارکس روا می  چه بی... و ، استخوب

  
 خالصی از شر روحيه تسليم ،سهمواره تعيين کننده است عبارت است از باال بردن ميزان اعتماد به نفآنچه در نظر مارکس 

و این همه . شدگان طلبی و نوکر صفتی، ارتقای روحيه مبارزه جویی، اتحاد یک پارچه و آزاد همه استثمارشدگان و سرکوب
فقط  به این خاطر است که در درازمدت هرگونه شرایطی که در آن انسان سرکوب می شود باید برانداخته شود و این کار دقيقًا

 است که در طول زندگی مارکس راهنمای سياست او بود و "یحکم مطلق"این همان . آید  برمیشدگان ود سرکوباز عهده خ
  .نماید  می"افراطی چپ"به نظر الستر 

  
ای  گرایی پدرساالرانه و متکبرانه  نخبهچرا که بدیل عبارت خواهد بود از. این دیدگاه الستر است که تضاد دارد نه دیدگاه مارکس

که هستند که به خود حق می دهند هم چون شاهان تعيين کنند ")  سياستمداران دانشمند"یا " (دانشمندان"آن این که در 
. ا تعيين کنندر ها "ناممکن"ها و  "ممکن"این ، و )از جمله برضد کسانی که درگيرند( ناممکن" و چه چيز "ممکن"چه چيز 

حکم مطلق، شود که  آشکار میای  و استالينيست ها از همان لحظه  یسوعيونمذهيی فرقه تشابه این دیدگاه با دیدگاه 
. گذاریمکنار  موقتًا یا  و بخشًایا و اندکی و تعهد به آن ) تواند باشد رهایی زحمتکشان تنها دستکار خود زحمتکشان می( یعنی

  هيچ و ، نکردرها را  مطلقحکم این دو يچ گاههسياسی در عمل در زندگيش با افتخار تمام بحث من این است که مارکس 
  . کندلحظه ترک نباید  هممدعی سوسياليستانسان 

 
 انقالب و ضدانقالب -۶
 

. ند نادرست اکامًالها   همه آند و عمًالنهای او معنای چندانی ندار  برخی از نوشته،الستر درباره انقالب خيلی چيزها نوشته
 :استآمده نخستين چنين در . دنرس  می به اوج خودعبارت زیرتناقضات آشفته او در دو همه 

 
به این ). یا بشود(  باشدیکمونيسم فقط هنگامی مطلوب است که نظامی بهينه برای توسعه نيروهای توليد"

داری   سرمایهانکشافپذیر است که  کمونيسم فقط آن هنگام امکان.  کمونيسم الزم برایگویيم شرایط عينی می
.  کمونيسم الزم برایشرایط ذهنی گویيم به این می. داری در مردم ایجاد کرده باشد یهای برای برانداختن سرما انگيزه

  )٢٩٣(".زمان این دو شرایط را تضمين کند همحضور ای نياز داشت که  روشن است که مارکس به نظریه
 

: الستر است وارونه منطقمنطق واقعی . این سخن به لحاظ منطقی متناقض و به لحاظ تاریخی غيرقابل دفاع است
 د که آن را از ميان بردارندرده باشای برای مردم ایجاد ک داری انگيزه پذیر است که توسعه سرمایه کمونيسم فقط هنگامی امکان

های  دستمزدامکان مادی از ميان برداشتن مالکيت خصوصی، توليد کاالیی و   که است هنگامی این همو) شرایط ذهنی(
این . ایجاد شده باشدبنقد ) دولتیعنی امکان مادی از ميان برداشتن جامعه طبقاتی و (" ارمشوق اصلی ک"پولی به عنوان 

 رازآميزتر باز هماما  ، یک راز استاد توسعه نيروهای توليدی ربط د"شرایط بهينه"باید به را که چرا امکان پدیداری کمونيسم 
  )٢٩٠-١.(بکاهيم  یا حتی به توليد حداکثر، فرو"نامحدودپيشرفت فنی " را در عمل به حد "بهينه" که معنای  وقتیشود می

  
 در  کهچرا. کمونيسمدر نه داری و  هدفی است در سرمایه" توليد برای توليد".  مصادره به مطلوب است یکاین آشکارا
 البته و ( بيشتر هرچه به انباشت باید  به ناگزیر  و موفقيت شان در زندگی شکوفایی شخصيت زنان و مردانداری سرمایه
 تنهًا  سنجشدیگری معيار سنجش برتری یکی برو  مقایسه دو نظام رد؟ چرا داشته باشدچيزهای مادی ربط ) تر فایده بی

 اتمی، نابودی نابودی یت در برابرحفظ بشرمثًال  چرا تواند بيشتر توليد کند؟  که کدام نظام می این یعنی، باید باشدميزان توليد
و این که همه نيازهای بشر را بتوان با وجود برچيده (انکاه همگانی ناشی از رقابت های بيرحمانه محيط زیست، تنش های ج

اعتبار  معيار چرا د؟ نداری نباش ای برای از ميان برداشتن نظام سرمایه"انگيزه " معيار و)شدن مالکيت خصوصی برآورده ساخت
  ١۴ ؟ش باید باشدتوليددر ميزان سيستم 

 
  :شویم رو می روبهشگفت انگيز تر  ی باز هم، با رویکردمی پردازد" انقالب کمونيستی" که به موضوع یدر پاراگراف بعد

 
 عملی با اهداف، زدپردامی های انقالبی  له استراتژی و تاکتيکأها به مس بسياری از آثار مارکس که وی در آن"

ب نوشته شده و باید به عنوان ابزاری برای این آثار در جریان یک انقالب، یا به اميد یک انقال. ندنوشته شده ا
  وسازش به گرایشها را  ، که من آنروبرو هستيم متمایز گرایش دو آن ها بادر . دنپيشبرد این هدف درک شو

 که حاکم  هایشمتکی بر آرزواندیشه   بهگرایش را البته باید از گرایشاین دو . نامم  میپند و اندرز دادن به گرایش
 نحوه بيان  سازشگرایش اندیشه او را از شکل انداخت و به پند و اندرز دادن  گرایش . جدا کرد،کس استبر آثار مار

  )٤٣٨.("او را
 

. شود در این رویکرد یکی از تزهای محوری ماتریاليسم تاریخی نادیده گرفته می:  رویکرد الستر نادرست استهمدر اینجا 
 سراشيبی و سقوطیعنی وارد مرحله ( می شوددچار بحران ساختاری ) یمعين ی توليدوجهبا ( هنگامی که یک جامعه معين

 عليهد، نيروهای توليدی نشو  هنگامی که مجموعه معينی از روابط توليدی مانع توسعه بيشتر نيروهای توليدی می،)شده
به دیگر .  استیانسان ها، شورش نيروهای توليدی ترین شکل این شورش کنند که مهم شورش میموجود نظم اجتماعی 
 مستقل ،دنده  رخ میی مفروض"آل ایده" پيآمدناپذیر و مستقل از هر  انقالبی و انقالبی، بطور اجتناب-پيشاهای  سخن بحران

ها چه   این شورشآمدهای پی درباره موعظه گرانگرایان یا  از این که سياستمداران، دانشمندان، فالسفه، اخالق
باور هر یا و د نانجام  میناخوشاندها فقط به تحوالت   آدم براین باور باشد که این شورشاندیشند و مستقل از این که می

   .دیگری
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 ستمناپذیر استثمار و   اجتنابهمراه ستمگان بر ضد استثمار و ستم دیدجنبش انقالبی استثمارشدگان و : بطورکلی اینکه
 گرچه نه  اند،ها رخ داده ها و در همه تمدن  در همه دورانها این جنبش.  به اندازه خود جامعه طبقاتی قدمت داردکهاست 
یا و انقالبی - پيشاصبغهد، نشو زمان می ها با بحران عميق اجتماعی هم هنگامی که این جنبش. وقفه اما بطور متناوب بی

ر معمول حکمرانی کنند و توانند بطو دهد که به قول لنين فرادستان دیگر نمی انقالب هنگامی رخ می. دنگير انقالبی به خود می
  .ندهنپذیرند که فرادست بر آنان حکم را فرودستان دیگر نمی

  
 وبارها در بسياری از کشورهای  و های انقالبی بارها این گونه بحران)  روسيه١٩٠٥انقالب سال  زماناز ( از آغاز قرن بيستم

بينی کرد که با  نامه اکونوميست در سرمقاله مشهوری پيش در پنجاهمين سالگرد انقالب اکتبر، هفته. ند رخ داده ا  قارهدر پنج
اگر نگویيم  از سال (١٩١٧هایی که از سال  ، چرخه انقالب)بينی آن و شکست قابل پيش(ها  مضحکه انقالب فرهنگی چينی

ای قرن هفدهم ه  به راحتی فراموش کردند به انقالبسيیالبته این آقایان آنگلي. (شروع شد، به پایان خواهد رسيد) ا١٧٨٩
 که تاریخ نشان خواهد داد که دادماطمينان پاسخ با  همان زمانمن ).  اشاره کنند هم آمریکا١٧٧٦انگلستان و انقالب سال 

افزون بر .  استژرف تر از این حرف هاهای ساختاری جامعه بورژوایی  بينی آنان نادرست از آب درخواهد آمد زیرا بحران پيش
  .رخ دادندام،  های اقتصادی مورد اشاره بحران آن دیری نپایيداین، 

  
در ) و این بار با پوستی کامًال سرخ( بار دیگر " پير کورموش"نامه اکونوميست خشک نشده بود که  هنوز مرکب صفحات هفته

ال، انقالب سپس انقالب ویتنام جنوبی، انقالب پرتغ.  ایتاليا ظاهر شد در١٩٦٩ در فرانسه و در پایيز داغ سال ١٩٦٨ماه مه 
داری بلکه  درست است که این انقالب نه در یک کشور سرمایه(  ، هم چنين انقالب لهستاند و دنایران، انقالب نيکاراگواه رخ دا
توان داشت که در  ترین تردیدی نمی کم).  اما جزیی از انقالب جهانی امروز است،بودساالری  انقالبی سياسی بر ضد دیوان

  .و غيره و غيره :و شاعر آلمانی ميانه قرن نوزدهم، بيفزایيمئ نيز باید همانند لناادامه این فهرست، ما
  

 در درون جنبش "ها انقالبی"و ) گرایان ی یا تدریج(" طلبان اصًالح"از همان شروع مباحثات ميان   همانطور که تاریخ قرن بيستم،
ها  له واقعی این نيست که آیا انقالبأ نشان داده، مس)ها گيری تجدیدنظرطلبی برنشتاینی یعنی از بدو شکل(سوسياليستی 

. "قابل توصيه"یا ) "شر و گناه اخالقی"های آلمان، تجسم   سوسيال دموکراتهبریا به قول فردریش ابرت ر(هستند  "بد"
 ،ظامیتضادهای اقتصادی، اجتماعی، سياسی، ن( که تضادهای جامعه بورژوازی له واقعی این است که با توجه به اینأمس

برنشتاین که . نه یا خواهند دادرخ به ناگزیر   هاانقالبسرانجام  آیا ،یابند بطور متناوب شدت می) فرهنگی و حتی اخالقی
 بيان خوبی و آن را به ه بودله را به خوبی فهميدأتر از پيروان بعدیش بود، این مس  لحاظ فکری منسجمبهتر و  بسيار باهوش

:  بر پایه احتمال تخفيف تدریجی تمام تضادهای درونی جامعه بورژوایی در درازمدت بود  اوایانه تدریجی گرایراه حل ه. کرد
؛ از فقر؛ نه ای  های تودهبيکاریاز ؛ نه های حاد اقتصادی بحراناز  نه ،جنگاز نه دیگر از هيچ کدام از آن ها خبری نخواهد بود، 

ای  انفجارهای توده از  نه و؛های دموکراتيک  آزادیليهاز دست اندازی عه  ن؛از حکومت های دیکتاتوری نه ؛از امپریاليسمنه 
  .خودانگيخته فراپارلمانی

  
 حق باآیا  .گفت و چه کسی نادرست توان دید که چه کسی درست می  ترازنامه قرن بيستم، به راحتی مینگاهی بهبا 

، ١٩٥٦، ١٩٤٤-٤٨، ١٩٣٨، )اسپانيا(١٩٣٦، ١٩٣٣، ١٩٢٩، ١٩١٨، ١٩١٧، ١٩١٤های   روزا لوکزامبورگ؟ سال با یا بودبرنشتاین
.  هستنددعیاین مان همگی گواه) دومين رکود اقتصادی(١٩٧٣-٩، ؟)آرژانتين(١٩٧٥، )شيلی(١٩٧٣، ١٩٦٨، )اندونزی(١٩٦٥

  همدر آینده.  اما این فجایع رخ دادند،توان اجتناب کرد کردند از این فجایع می  فکر می گرایانههای تدریجی طرفداران سياست
  .رخ خواهند دادفجایع دیگر بارها و بارها 

  
دهند، نه  پی رخ می در های انقالبی که پی های زحمتکش و در برابر این بحران طلب توده های رهایی  جنبشمواجهه بادر 

 ها ما، بلکه آننه .  شده اندپرداز خيالدچار توهم و که  هستند  السترنظيرگرایانی  ها بلکه شکاکان و تدریج مارکسيست
 و به  پند و اندرز دادن های بی حاصل متوسل می شونده آرزوهایشان را به جای واقعيت می گيرند و بجا جا و آن  اینهستند
  . ١۵ ندردا ایشرگ های مرگبار سازش

   
یعنی مانع به (  کارگران شود توسط زیرا وقتی آدم بکوشد مانع کسب قدرت"های مرگبار سازش به گرایش"گویم  برای این می

 و باعث تضعيف کرده روحيه و در نتيجه تضعيف طبقه کارگر را دچار تفرقه، ،)های انقالبی شود پيروزی رسيدن بحران
پرتغال  در ١٩٧٥  در سالو اتریش  و لمان در آ١٩١٩ سالکم شکستی محدود، همانطور که در  دست( شود  میششکست

ای از  چرخه  ودهد دار تغيير می  را به نفع طبقه سرمایهتوازن قدرت اهیخواهی نخو آدم نتيجه آن که). سال چنين شد
بدین .  همانطور که در آلمان چنين شد، که به احتمال زیاد سرانجام خودش قربانی اصلی خواهد بودگشاید ضدانقالب را می

  .کند کار می به سود دشمنش   آدم عمًالترتيب
  

به اعتقاد .  به پيروزی دست یابندآن هاالبی دوران خود به کارگران کمک کند تا های انق  در جنبش کهدادمی مارکس ترجيح 
بيش از  ها باز همين است، حتی  سوسياليست مبرمد وظيفهن رخ دهها عمًال  در هر جای دنيا که این جنبشهممن امروز 
است، نتایج خوب آن  سنگين تر از کفه انقالبنتایج بد   کفه ترازویبر این باور باشد که) به اشتباه(حتی اگر کسی . گذشته

 ر د بيشترشدگان بيشتر و بهتر خود را سازمان دهند و کشان و سرکوب  که هرچه زحمت باشدرا قبول داشتهین باور اباید البد 
 و کاهش نتایج بد خواهد شد و پيروزی ضدانقالب یقينًا شک باعث افزایش نتایج خوب  بیشرکت کنندهای دموکراتيک  فعاليت

و ( های قرن بيستم فرایندهای واقعی اساس آن انقالب در تقابل با این رویکرد دیالکتيکی که بر. تری است شر بزرگ
از همين . ایم خوانده جایی  مطلبی دره و ن ایمشنيدهاز کسی ای   ما تاکنون نه بحث متقاعدکننده،بوده اند) یناپذیر اجتناب

بخش همه استثمارشدگان و همه  عنی افزون بر طرفداری از مبارزات رهاییی( من افزون بر سوسياليست بودن روست که
 هم پيام علمی او و هم پيام سياسی ،این پيام مارکس است.  هستم همطرفدار انقالبیک سوسياليست ) شدگان سرکوب

  .استو معتبر  زنده گذشتهبيش از امروزه  آن بخش از ميراث اوست که  دقيقًااین. ش اخالقی ا-
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. نداشده های محبوب دانشگاهيان   یکی از مشغله امروزه، را درک کردن"روح زمانه"و  به نرخ روز نان خوردنن مارکس، زد 
ها به خوبی  هر دو این.  دستمزدهای واقعی را در اولویت قرار داده استهش زدن جنبش کارگری و کا بنوبه خودهمبورژوازی 

ای به واقع ایدئولوژی طبقه حاکم  ی است بر این که ایدئولوژی حاکم بر هر جامعهيدأییکدیگرند، و برای هزارمين بار تمکمل 
 اما به هر حال او نيز به زدن ،گيرد زنند قرار نمی  جاهل و غيرصادقی که مارکس را میفراددرست است که الستر جزو ا. است

 ،ای از بنياد نامنسجم  اندیشهمثابهه ارائه آن بو  کردن اندیشه مارکس، مخدوش تنها از طریقاو . مارکس مشغول است
 به تواند میاست که  )هاآن   کردنو دگرگون تاریخی/  اجتماعی های ناتوان از توضيح واقعيتدر نتيجهو ( ثبات و غيرواقعی بی

قاد که نتوان آن را زیر انت یک اصل هم وجود ندارددر  مارکسيسم کالسيک حتی احتماال " ثابت کند که هدفش به رسد، یعنی
گرایی  و غيرواقعاندیشه  در نامنسجمی، گویی در تناقض جز فرو رفتن هر چه بيشتر  که استرو ینااز . "بردشدید و پيوسته 

  .ماند ی دیگری برایش باقی نمی چاره
 

در نهم .  نام ماه یازدهم از تقویم جدیدی بود که پس از انقالب کبير فرانسه مورد استفاده قرار گرفتThermidorترميدور * 
حکومت روبسپير و جناح ژاکوبن سرنگون می شود و با این ) ١٧٩۴ ژوئيه سال ٢٧مطابق با ( تقویم جدید ٢ترميدور سال 

 تقویم جدید ٨سال  در هژدهم ماه برومر( به راست جمهوری اول آغاز شده و راه برای کودتای ناپلئون بناپارت چرخشواژگونی 
  . شود می هموار) ١٧٩٩ نوامبر ٩، مطابق با 

  
  

  
 

  یادداشت ها
 
  .٤، صفحه )١٩٨٥انتشارات دانشگاه کمبریج، : کمبریج (معنا کردن مارکس-1
 
، ١٥٧، شماره نيو لفت ریویو، نشریه "مورد جنگ جهانی دوم:  در تاریخشخصيتنقش "ام با عنوان  نگاه کنيد به مقاله -٢
  .٦١-٧٧صفحات ) ١٩٨٦ن ئژو-ماه مه(
 
 برای ساکت کردن یکی از منتقدانش به او پيشنهاد مکارپيرمرد . افتد ک روتچيلد در قرن نوزدهم میآدم یاد ماجرای  مضح -٣
 ثروتش می شد همان سهمی که اگر قرار  معادلثروتش را به او بدهد؛ یعنی) ٣٠.٠٠٠.٠٠٠/١(کند که یک سی ميليونيوم  می

  .رسيد به او می کندرا در ميان اهالی فرانسه به تساوی تقسيم 
 
مطرح کرده  کتابش در جا های مختلفاز نظریه اقتصادی مارکس که در جان الستر توانم در اینجا به همه انتقادات  من نمی -۴

 که پيش از همه از سوی "تحوالتمسئله "له موسوم به أحل مس شوم که انتقاد از راه تنها بطور گذرا یادآور می.  بپردازم،است
 قرار "ارتدکس"های  انگارد، مورد انتقاد شدید مارکسيست  میامر مسلمیالستر آن را  ، و شدهمطرحطرفداران جدید ریکاردو 

 نگاه ١٩٨٥فریدمن و دیگران؛ لندن انتشارات ورسو، سال  . نوشته مندل، ای، سرافا وریکاردو، مارکسبه کتاب (گرفته 
  . نشده است پاسخی به آن داده هيچ از جانب طرفداران جدید ریکاردوامروز تا به .)کنيد

 
 تشکيل نمایندگی می کندکالن را از نقطه نظر سازمانی  خرد به اقتصاد  اقتصاد"محرکی"هایی که گذر از  از جمله پدیده-۵

  .وجه همواره به نفع افزایش دستمزدها عمل نکردند  است که به هيچانهای کارفرمای اتحادیه
 
 که سرمایه پيش از آن که بطور روشمند در خود فرایند توليد این. دفهم نمیهم  را  انباشت سرمایه مارکسنظریهالستر -۶

 توليد ایجاد شده در روابط ضافهب بخشی از اغصاز طریق (تواند از همان آغاز در فرایند گردش   شود، میتوليد انهدار سرمایه
  .انباشت شود) انهدار توليدی غيرسرمایه

 
کنند و در واقع خدمات ارباب  های احتمالی حفاظت می  دزدیبرابرها در  ا، از آن دستمزد رعای  کار بیازایاین که اربابان در  -٧

 در معنای اقتصادی آن ندارد و "مبادله"این هيچ ربطی به . ستبيش نيشوخی  یک شود البته   می"مبادله"با کار رعيت 
گيرند؛ همانطور  از مردم باج می  شانکه بابت حفاظت ادعایی  استجنایت کاریهای   دارودسته هاییکسره همانند ادعای

  .کند که خود الستر نيز به درستی به آن اشاره می
 
های استعماری و  یی از ماجراجو شان ماکس وبر با حمایتاز نوعگرای  گرایان عمل  فجایع سياسی که اخالق همهآن -٨

 از "پرداز غيرخيال"بين  تمداران واقعسياس ؟ و یا آن فجایعی کهدن می شوچهپس  "آورند به بار می"های امپریاليستی  جنگ
  ".نددآور به بار "قماش کيسينجر و نيکسون با دستور بمباران و نابودی کامبوج 

 
  .٦٣٨جلد اول ص ) ١٩٧٦ن، سال ئهارموندزورث؛ انتشارات پنگو (سرمایه -٩
 
  .٢٩٢ص ) ١٩٧٥مسکو، انتشارات پروگرس، سال  ( مکاتبات مارکس و انگلسمنتخب -١٠
 
  .١٨٢جلد سوم، ص ) ١٩٧٥نيویورک، انتشارات اینترنشنال، سال  ( آثار مارکس و انگلسجموعهم -١١
 
  .٥٧ ص ٤١ آثار مارکس و انگلس، جلد جموعهدر م. ١٨٦٠ فوریه ٢٣، نامه مارکس به فردیناند فریليگرث -١٢
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  .١٧٣، ص منتخب مکاتبات مارکس و انگلس  -١٣
 
در نظام "اگر کسی : کند نویس، پرسش شعاری دیگری مطرح می من داستانالستر با نقل قول از واسيلی گروس -١۴

ای می تواند به مردم بزند؟ خوب معلوم است که  فروشی خصوصی باز کند چه لطمه  یک دکه ساندویچ"سوسياليستی
  )٥١٧!(هيچ

 
 ، طرح کند دیگریجاییه  بپرسشیک کند   او را از خود بی خود کرده فراموش می"سوسياليسم بازار" به عشقاما الستر که 

از جمله کاالهای ( برای کاالهای مصرفی لوکس جامعه اقليتزیاده خواهی هایاگر کسی با برآورده ساختن :  کهپرسشاین 
 قانون بازار بر توزیع نيروهای توليدی ميان موجب شود کهمدیریت برنامه ریزی شده را سست کند، پایه های ) وارداتی
شود، حاکم   ميان خانوارها تقسيم مینابرابر به شدت پرنوسان، که بطور "ثرؤتقاضای م"يد و براساس های گوناگون تول شاخه

 ساعت ٣٠ ساعت یا حتی ٣٥به جای (کار کنند  ساعت ٤٢ها توليدکننده را مجبور کند که در هفته  شود و در نتيجه ميليون
 بيکار شوند، آن وقت آیا لطمه بزرگی اجبارًاا هزار توليدکننده صده و بيگاه  گاههم چنين موجب شود که ، و )دهند که ترجيح می

  آیا الستر هم همين نظر را دارد؟.  استپاسخ مثبتمن ؟ به نظر وارد نمی آیدبه شمار فراوانی از مردم 
 

نند چه ک  دموکراتيک، خودشان تعيين  هایگيری ، که براساس تصميمستههمب از توليدکنندگان  متشکل  جامعه یکمن معتقدم
ای است که در آن  تر از جامعه  عادالنه به مراتبای چيزی توليد کنند، چگونه توليد کنند، کجا کار کنند، و چقدر کار کنند، جامعه

  کند؟ ينطور فکر نمیهمیا الستر آ. کند  این چيزها را دور از چشم اکثریت توليدکنندگان تعيين می"نيروهای بازار"
 

) ١٩٨٦اکتبر - ، سپتامبر١٥٩ریویو، شماره  نشریه نيولفت(" ریزی سوسياليستی در دفاع از برنامه" ام با عنوان من در مقاله
 پاسخ ،)٥٦٢(پردازی محض است  جامعه وفور آنطور که مارکس در نظر دارد یک خيال مدعی استبه این گفته الستر که

  .ام داده
 
های  اما خطر پيروزی. کند  اشاره میمساعدیط مادی ناهای انقالبی در شرا  پيروزی"خطرات" الستر به درستی به -١٥

 و با نظریه انقالب می کندبه این خطرات اشاره دائمًا  ١٩٠٥- ١٩٠٦های  شود؟ تروتسکی از همان سال ضدانقالب چه می
الب در المللی، با فراهم شدن  شرایط انق  گسترش تدریجی انقالب در عرصه بين با:می دهدمداوم خود پاسخی واقعی به آن 

 بلوغ تدریجی محصول درپی در جامعه بورژوایی است و هم های پی  بحرانلحصوم که این هم -ی پس از دیگر ها یکیکشوری
 .ه باشد پرولتاریا به دست آوردوسط قدرت کسب که بتواند حمایت اکثریت زحمتکشان را برای  ایرهبری انقالبی شایسته
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