
                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١ 

 

  ""بحران مارکسيسمبحران مارکسيسم""در مورد در مورد 
در روزگ99ار خ99وش گذش99ته، يعن99ی زم99انی ک99ه مردم99ان ب99ه بح99ران مارکسيس99م اش99اره     

ه9ای خ9اص م9ارکس ب9ود ک9ه ظ9اهرًا از آزم9ون             کردند، هدفش9ان يک9ی از پ9يش نه9اده           می

، ي99ا نظري999ه ب99ه اص999طالح   "ح99اد ش999دن مب99ارزه طبق999اتی  "بي99رون نيام999ده ب99ود؛ نظري999ه   

اي9ن س9ه   . آن" سقوط فاجع9ه آمي9ز    " يا نظريه به اصطالح      و" داری  ی سرمايه   بينوائی"

ام9ا ام9روز ديگ9ر    . ان9د  طلبان بوده نکته اساسی آماج حمالت انتقادی بورژواها و اصالح 

ديگ9ر چ9ه کس9ی ج9رأت آن را دارد ک9ه         . ای نيست   ورود به بحث در اين موارد کار ساده       

ح99ال مرتف99ع ش99دند؟ بخواه99د ثاب99ت کن99د ام99روزه تض99ادهای اجتم99اعی ح99ادتر نش99ده و در  

، وزي99ر ام99ور داخل99ه، و ديگ99ر   "آيک99ز"اکن99ون، حت99ی در اي99االت متح99ده آمريک99ا، آق99ای   

ای "شص99ت خ99انواده"بزرگ99ان حکوم99ت مجبورن99د ک99ه در س99خنان خ99ويش آش99کارا ب99ه    

از س9وی ديگ9ر،   . اشاره کنند که زمام کليه امور اقتصادی اين کشور را در دست دارن9د         

ه99ای رون99ق اقتص99ادی، و بيس99ت    ه ميلي99ون در س99ال ش99ماره بيک99اران اي99ن کش99ور ب99ين د  

بدينس99ان س99طوری از کت99اب   . ميلي99ون در س99اليان بح99ران اقتص99ادی، در نوس99ان اس99ت     

داری، يعنی تکثر سرمايه در  سرمايه، که مارکس در آنها از قطبی شدن جامعه سرمايه

گوي99د، آری هم99ان س99طور ک99ه آن را  ي99ک قط99ب و تجم99ع فق99ر در قطب99ی ديگ99ر، س99خن م99ی

  . اند خواندند، اکنون به تصوير دقيقی از واقعيت تبديل شده می" ام فريبیعو"

ی سوسيال دموکراتها از رش9د آرام و عم9ومی رف9اه، فرهن9گ،                امروزه تصور قديمی  

در س99ر آغ99از ک99ار، و در  . ای س99خت و تعمي99ر ناپ99ذير دي99ده اس99ت   ص99لح و آزادی، لطم99ه 

ز کوش9ش ب99رای انطب99اق  گ9وهر، اي99ن تص9ور ورشکس99ته سوس9يال دموکراس99ی چي9زی ج99    

ه9ا در   ه9ا و روش  همه اين نظريه. ی طبقه کارگر نبود افکار ليبراليسم بر شرايط زندگی    

ای  عصر انقالب صنعتی ريشه داشتند؛ در عصر تجارت و رقابت آزاد، يعنی در گذش9ته        

ام999ا . ش999د داری هن999وز و نس999بتًا نظ999امی مترق999ی محس999وب م999ی   دور ک999ه در آن س999رمايه
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باي9د  . توان م9داوا ک9رد      دردهای آن را نمی   . روز نظامی ارتجاعی است   ی ام   داری  سرمايه

  .از صفحه روزگار زدوده شود

اکن99ون کمت99ر آدم کل99ه خش99کی وج99ود دارد ک99ه براس99تی ب99اور داش99ته باش99د ک99ه رژيم99ی  

تواند از حاد ش9دن دهش9تناک تض9ادهای اجتم9اعی         ی پارلمانی می    مبتنی بر قانونگزاری  

 بل9ه، هم9ه جزئي9ات تحليل9ی، و     -نظرات مارکس در هم9ه  بدينسان صحت . جلوگيری کند 

بح99ران "پ99س اکن99ون ديگ99ر  . اثب99ات ش99ده اس99ت " فاجع99ه"ني99ز در پ99يش تشخيص99ش از  

به چه امری مربوط است؟ منتقدين ام9روزی ديگ9ر حت9ی رحم9ت پ9رداختن              " مارکسيسم

  .دهند درست به صورت مسئله را هم بخود نمی

ی  داری، در ي99ک دوران ت99اريخی س9رمايه ام9ا در ص99فحات ت9اريخ ثب99ت خواه99د ش9د ک99ه    

ی خ99ود س99پرده ش99ود، ب99رای نج99ات خويش99تن از  بلن99د، و پ99يش از آنک99ه ب99ه گ99ور ت99اريخی

بورژوازی خواس9تار م9رگ نيس9ت و هم9ه نيروئ9ی را      . هالک، دست به تالشی عظيم زد     

و . س9ازد  ب9اری از ارتج9اع مب9دل م9ی     که از گذشته به ارث برده است به انفج9ار خش9ونت      

  .بريم ای است که ما در آن بسر می ست همان دورهاين در

توان99د اش99خاص را  ش99ود، بلک99ه، ب99ا روش خ99اص خ99ود، م99ی   ق99درت ن99ه تنه99ا ف99اتح م99ی 

و، در نتيج99ه، ش99روع انفج99ار ارتج99اعی ن99ه تنه99ا اح99زاب را از ه99م  . ه99م بکن99د" مج99اب"

قاي9ان  اکن9ون بس9ياری از آ  . ب9رد   پاشد بلکه مردمان را نيز اخالقًا به سوی تالشی م9ی            می

آنان ترس خود را، ک9ه ناش9ی از     . اند  شان پنهان کرده    ها  هاشان را در کفش     راديکال قلب 

: کنن9د  روياروئی با ارتجاع است، به زبان انتقادهای عمومی و مرگ ناپذير ترجم9ه م9ی          

لن9ين  "، ..."مارکس در اشتباه ب9ود  "، !"ها غلط باشد ها و روش بايد جائی از نظريه "

: رون99د ه99ا حت99ی از اي99ن ه99م پيش99تر م99ی  و برخ99ی..." اف99ل مان99د ک99ه از دي99دن اي99ن نکت99ه غ

انقالب اکتبر به پيدايش "، ..."ی خود را نشان داده است  روش انقالبی ورشکستگی"

انق9الب کبي9ر فرانس9ه    ..." جامي9ده اس9ت   ترين نوع ديکتاتوری ديوانساالرانه ان  وحشيانه

توان گفت که هستی بصورت کاملی  يعنی، کًال می. نيز بر رژيم سلطنتی نقطه پايان نهاد

آي9د   و هر آنچه بدنيا م9ی "انجامد، تولد به مرگ،  آفريده نشده است؛ جوانی به پيری می 
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نن99د ک99ه ک آوری فرام99وش م99ی ی ش99گفت اي99ن آقاي99ان ب99ه راحت99ی." محک99وم ب99ه زوال اس99ت

ای هماهن9گ، راه خ9ود    وار بسوی جامع9ه     انسان، در گذار از زندگی در شرايطی ميمون       

ای دش9وار   کنند که وظيف9ه  را بی داشتن هيچ چراغ راهنمائی گشوده است؛ فراموش می      

نهد، نيم قدمی، و  بر عهده انسان است و در هر يک يا دو قدمی که بسوی پيش فرا می

کنن9د ک9ه راه از خ9ارزار     آن9ان فرام9وش م9ی   . گ9ردد  ر م9ی حتی گاه دو قدمی بس9وی پ9س ب9        

توانس9ته اخت9راع کن9د،     پوشيده است و هيچ کس روشی رمزآميز اختراع نکرده، و نم9ی    

متأس9فانه باي9د گف9ت ک9ه     . وقفه ب9ر ب9اال روی ت9اريخ ممک9ن باش9د      که به مدد آن صعود بی  

رش9د او ش9کل   وقتی انسان در مرحله فرگشت آف9رينش ب9ود، و ب9ه هنگ9امی ک9ه ش9رايط                

بهر حال، کًال بايد گفت که ضايعه . گرفتند، از آقايان خردگرا دعوت بعمل نيامده بود    می

  ...تعمير پذير نيست 

ه9ای گذش9ته ت9اريخ و     بيائيد، بخاطر ادامه بحث هم که ش9ده، بپ9ذيريم ک9ه هم9ه انق9الب       

ام9ا ب9ا   . استای از اشتباه بيش نبوده  داريد، همه تاريخ کًال زنجيره حتی، اگر خوش می   

واقعيات کنونی چه بايد کرد؟ با ارتش عظ9يم بيک9اران دائم9ی؟ ب9ا دهقان9ان فق9ر زده؟ ب9ا                 

ی اقتص9ادی؟ ب9ا جنگ9ی ک9ه ب9زودی از راه خواه9د        ی همه س9طوح زن9دگی     سقوط عمومی 

ان9د ک9ه، روزی در آين9ده، فهرس9تی از هم9ه       رسيد؟ آقايان عقالی شکاک به ما ق9ول داده  

ی گذش9ته ب9ر آنه9ا س9ريده اس9ت       های بزرگ انقالبی   مه جنبش پوست موزهائی که پای ه    

توانند به ما بگويند ک9ه اکن9ون، ه9م اکن9ون، چ9ه باي9د              اما آيا اين آقايان می    . فراهم آورند 

  کرد؟

خردگرايان، ترس9يده در براب9ر ارتج9اع، ب9ه خل9ع س9الح       . ما بيهوده در انتظار پاسخيم   

نماين99د، و خويش99تن را از حق99وق  اجتم99اعی را ط99رد م99ی-خ99ويش مش99غولند، تفک99ر علم99ی

با اين همه بايد دانست . سازند گيری انقالبی در آينده محروم می نسبت به هرگونه انتقام

ی ارتجاع خود بشدت بی ثبات، متض9اد و زودگذرن9د و    ساز موج کنونی   که شرايط آماده  

حمل9ه  ی اي9ن   رهب9ری . س9ازند  زمينه را برای حمله جديدی از جان9ب پرولتاري9ا آم9اده م9ی      

و " دگماتيس9ت "حقًا از آن کسانی خواه9د ب9ود ک9ه اکن9ون از جان9ب خردگراي9ان بعن9وان                  
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ها، تا زمانی  ها و سکتاريست    شوند، چرا که اين دگماتيست      نام برده می  " سکتاريست"

ت9ر از روش علم9ی نباش9د، از کن9ار      که هيچکس، مطلقًا ه9يچکس، مبش9ر چي9زی متع9الی       

 .رزيدنهادن اين روش خودداری خواهند و

  لئون تروتسکی

  ١٩٣٩ مارس ٧
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