
 

 

 تئوری مارکسیستی و پرولتاریا

 1 رزا لوکزامبورگ

 

یازدهمین تز مارکس در باره  ”.اند، مسأله بر سر تغییر آن است فالسفه صرفاً دنیا را به اشکال مختلف تفسیر کرده"

  2فویرباخ

چند سال قبل بود که از  فقطو اگرچه . زمین گذاشتبر بیست سال پیش، مارکس سِر واالیش را برای استراحت 

  همین امروزهایی که  کافیست تا به تودهبا این حال شنیدیم، را   ”بحران مارکسیسم” ه نامپروفسورهای آلمانی چیزی ب

به دنبال سوسیالیسم هستند و به اهمیتی که سوسیالیسم در کشورهای باصطالح متمدن دارد نظر  در آلمان فقط

  .  های مارکس را دریابیم بیندازیم تا عظمِت تاثیر اندیشه

توانستیم  خواستیم کاری را که مارکس در حق طبقه کارگر معاصر انجام داد در چند کلمه بیان کنیم، می اگر می

ای  شرایط تاریخی ویژه باای  ــ یعنی طبقه راززدایی کردرا بمثابٔه یک مقولٔه تاریخی  بقٔه کارگر مدرنمارکس ط: بگوییم

شان در جامعه بورژوایی به  کارگران مزدی، که بواسطٔه تشابه هستی اجتماعی  توده .حرکت برای وجود و قوانینِ 

 شان و بخشاً ُپلی برای رسیدن به سرزمین موعودِ  شرایطکردند و به جستجوی راهی برای خالصی از  مىهمبستگی روی 

مارکس نخستین  .تر از مارکس نیز در کشورهای کاپیتالیستی وجود داشتند پیشآمدند، طبیعتا  مىسوسیالیسم بر

تسخیر  ویژٔه تاریخیِ   تکليف توسِط حادشان آ ارتقاء داد، آنهم با پیوندزدنکارگر  طبقهمرتبٔه به کسی بود که کارگران را 

     .قدرت سیاسی در انقالب سوسیالیستی

زد که پرولترى ، ُپلی بود که مارکس میان سوسیالیسم و آن جنبش مبارزٔه طبقاتی برای تسخیر قدرت سیاسی

 . خیزد معاصر برمی از عمق جامعهٔ  اش درشکل ابتدايى

پیش . دهد مینشان را خود غرایز محکم کند،  پرولتاریا را با ترس و نفرت دنبال می سیاسیآمال که بورژوازی  هنگامى

اولیٔه طبقه کارگر های  از انگیزهبه مجلس نمايندگان فرانسه خود گزارش ، در 3کاسیمیر پریر، ۱۳۸۱از این در نوامبر 

طبقات  ”.ه استدر نیامدجنبش کارگری لیون  از سیاسی  هیچ چیز! توانیم راحت باشیم آقایان، می”: گفتاروپا 

قیمومیت پدرساالرانٔه   ابتدایی از رهایی آتی کارگران از  ٔنشانهیک حاکم هرگونه انگیزٔه سیاسی پرولتاریا را بمثابٔه 

 . گیرند بورژوازی درنظرمی

و  آنرا به سالحی مرگبار قراردهد طبقاتی  آگاهانهٔ  مبارزهٔ  طبقٔه کارگر را بر بنیانِ   تنها مارکس بود که موفق شد سیاست

انکشاف  تئوری مارکسی  بطور عام، و  تاریخبرداشت ماتریالیستى از . علیه نظم اجتماعی موجود بدل سازد

فقط برای کسی . دهند را تشکیل می کارگری سوسیال دموکراسی معاصر   بطور خاص، اساس سیاست کاپیتالیستی
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آگاهانٔه   سیاست به تواند مىاست  مبهممارکسیسم به یک اندازه اساس و دموکراتيک سوسیال   سیاست اساسکه 

   .بیاندیشد بیرون از تئوری مارکسیکارگرى  طبقاتی

جوهر فلسفه را بمثابه یک مسئله ابدی ( ۱۳۳۱)« و پایان فلسفٔه کالسیک آلمانی فویر باخلودویک »انگلس در کتاب 

و  وجوداگر مفاهیم  .بندی کرد ، و مسئلٔه آگاهی انسان در جهان عینی و مادی فرمولوجود بارابطٔه اندیشه  راجع به

اند ــ به  ای با قطعّیت آهنین بدان چسبیده حرفه  زنی فردی ــ که فالسفهٔ  مجرد طبیعت و گمانه را از جهانِ  اندیشه

سوسیالیسم  .اظهار کرد سیالیسمسوراجع به  نيز   ىتوان چیز مشابه قلمرو حیات اجتماعی منتقل کنیم، آنوقت می

وجود با اندیشه ــ یعنی سازگار کردن اشکال تاریخی  وجود جستجو برای وسایل و راههای سازگاریِ همیشه با احساس و 

 .است با آگاهی اجتماعی ــ همراه بوده

. ، بیابندداشت یک قرن قدمتکه حلی برای این وظیفٔه سنگین،  این بر عهده مارکس و رفیقش انگلس بود تا راه

ای است   و مبادله ىروابط تولید ، تاریخ تحليل نهايىدر جوامع تاکنونی،  کلیهٔ  از طریق این کشف که تاریِخ  ٬مارکس

در نهادهای سیاسی و اجتماعی بمثابٔه مبارزه طبقاتی بروز خود را  ،که انکشاف آن تحت حاکمیت مالکیت خصوصی

تفاوِت ما به یک توضیح پیرامون بود که به این ترتیب  .آشکار کرد تاریخ رابرندٔه  دهد، مهمترین نیروی پیش می

در کلیٔه جوامع تاکنونی، و میان اراده انسان و عمل اجتماعی، و میان مقاصد و نتایج وجود ی میان آگاهی و ضرور 

 .  دست یافتیم

. یافتدست  خود پروسٔه اجتماعی به راز پنهان در پِس  براى اولين بار بود که بشریت های مارکس به لطف ایده

توانست راهی را که جامعه از مرحله طبیعی و ناآگاه ــ که تاریخ را به  بعالوه، کشف قوانین انکشاف کاپیتالیستی نیز 

 انسانقالیی و تاریخ حقیقی سازد ــ به مرحلٔه آگاه، عُ  که زنبور عسل کندویش را می ساخت مى ای شیوههمان 

و برای شوند  هم سازگار میبا برای نخستين بار ٬اراده و عمل جامعهای که در آن  یعنی مرحله؛ دتشريح کن ٬پيمايد مى

   .کند که مایل به انجامش است انساِن اجتماعی کاری را میها،  هزاره از  نخستین بار، پس

که تنها انقالب  ”آزادیقلمروى ضرورت به قلمروى جهش از ”آخرین ، این ...(در لودویک فویر باخ و )بقول انگلس 

های  سیاستبواسطه  ،نظم موجود درونهم اکنون ــ  جامعه بمثابه یک کّل استتحقق آن براى سوسیالیستی قادر به 

تئوری مارکس در دستانش، امروز یگانه  4ای با نِخ  آریادنه انکارگر حزب . است در حال وقوع  سوسیال دموکراتیک

سوسیال دموکراسی  قدرِت  رازِ  تماماین  .خواهد میو چه  کند میچه  داند مینظر تاریخی  حزبی است که از نقطه

 .است

، ىهر از گاه. انگیز و پیشرفت دائمی سوسیال دموکراسی است حیرت مبهوِت مقاومِت دیریست که جهان بورژوایی 

کند  شود که به بورژوازی توصیه  پیدا می ،ههای ما کور شد سیاست اخالقِی ويژهٔ های  که از موفقیتى پیر  يک خرفت

فهمند که آنچه منشاء  آنها نمی. سوسیال دموکراسی درس بگیردى رّ ایدئالیسم سِ و عقالنیت و  ”مثال ما”تا از 

است، برای احزاب بورژوایی حکم سم  در حال پيشرفت کارگرِ  طبقه  سرزندگی، مایٔه جوانی و انرژی برای  سیاست

 .کشنده را دارد

ساله علیه  ۱۱ن ــ مثل قانو  د تا بزرگترین ستمده میرا قدرت اخالقی درونی آن به ما ، آن چیست که را در واقعزی

بهبود جزئی در  بهمحروم شدگان آیا دلیلش مثال اشتیاق  ؟حمل کنیمای ت را با چنین خندٔه شجاعانهــ  5ها سوسیالیست
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 ،بورژواها مایل نیست که بخاطر راحتی روزمره ها و خرده فرهنگ بیپرولتاریای مدرن برخالف  است؟شان  شرایط

 اندازِ  چشمتاثير دهد که  های انگلیسی نشان می اتحادیهدنیای  هٔ کاران حسابو ساده  اتتعصب. شود قهرمان

  .تا چه اندازه ناچيز استطبقه کارگر  اخالقىِ ــ  در ايجاد فضايى براى پرواز روحى دستاوردهای مادی کوچک

رواج تعقيب و ستم  با تشديدِ در بین مسیحیان اولیه  مثالاست که فرقه یک  زاهدانهٔ  رياضِت آیا این همان فلسفٔه 

پرولتاریای امروزین، بمثابه جانشین و شاگرد جامعه بورژوازی، بیش از آن ماتریالیست زاده شده و  گرفت؟ مىبیشتری 

برحسب  ٬گيرد مىهای خود  ایده ازى را که قدرت عشق و است که  ــ از گوشت و خونــ سالم احساسى و  انسانِ یک 

    .شکنجه استخراج کند روحيات بردگى فقط از 

ها، پیروان  شود ما اینچنین نفوذناپذیر باشیم؟ دالیل چارتیست است که سبب می ”عدالت”آیا این  آخر اينکهو 

سرسختى با اینحال همٔه آنها خیلی زود تسلیم  ٬نبودند" عادالنه"کمتر از ما  و مکاتب سوسیالیستی اتوپیایی 6یتلینگاو 

 .کنونی شدند جامعهٔ 

آمیز  گونه اَعمال خشونت همهدر برابر و د آور  میدرحرکت ه کوپالش را پیروزمندانه ب و  اگر جنبش کارگری معاصر یال

یعنی ، گردد برمیتاریخی انکشاف عينى از قانونیت خونسردش درک به بویژه دلیلش ، کند مقاومت میجهان دشمن 

ــ یعنی  7کند میايجاد خود را نفى ]...[ با یک پروسٔه طبیعی سنگدالنه  « تولید کاپیتالیستی»درک این واقعیت که 

این نگرش است که جنبش کارگری آن ضمانت قاطع  بنا به. کنندگان، یعنی انقالب سوسیالیستی خلع يداز  خلع يد

 .بلکه بردباری، قدرت عمل و شجاعت تحملاشتياق کند، و نه صرفاً  اش را برداشت می برای پیروزی نهائی

بورژوایی تا کوچکترین    اما کلید فهِم سیاست. حریف استدرک حرکات  ،مبارزاتی  سیاستتوفیق در  نخستین شرِط 

 اظت کنند؟فشدن حوهم دچار تو  گیرشدنفلاغاز ما را اندازه همان به آن کدامند تا  های روزمرهٔ  خمو  پيچو آن اجزاء 

منافع ، از منظر شان درونیبا آشفتگى آگاهی اجتماعی را  اَشکال همه نیست که باید اين بينشاز فراتر این کلید چیزی 

و  ىنزاع موجود میان نیروهای اجتماعی تولید ”منظر نهایت از در طبقات و گروهها، از تضادهای زندگی مادی و  

  8.دادتوضیح  ”روابط تولیدی

جهانی ــ سازگار کنیم،   های نوین حیات سیاسی ــ مثل سیاست با جلوهمان را   سیاست تاد ساز  میقادر  راو چه چیزی ما 

، حتی اگر از نزدیک شویم شیاهر ظنمودار بنحوی مورد ارزیابی قرار دهیم که به هستٔه   و بویژه آنرا با قضاوتی عمیق

آنهم در حالیکه منتقدین صاحب قریحٔه بورژوازی تنها سطح را  بهره باشیم، اندیشی بی استعداد ویژه و ژرف

مجدداً، این چیزی نیست  شوند؟ گرفتار میاى  نومیدکنندهاندازند به تضاد  که به عمق می در هر نگاهىخراشند یا  می

حیات مادی، پروسٔه عمومی حیات احتماعی، سیاسی وجه تولید ”تاریخی بر اساس این قانون که  توسعهٔ نگرش بغیر از 

   ”9 .کند و فکری را مشروط می

 برای تجربهٔ  کند تا از انتخاب راهها و وسایل مبارزه معیاری برایمان فراهم می ،آن چیست که بیش از هر چیز دیگر

اقتصادی و سیاسی  تحوالتاجتناب کنیم؟ وقتی که سیر  ــ دهند در میانرژی ه کهــ هدف و فرارهای اتوپیایی  بی

 برای تشخیص جهت کلی برنامهٔ  نه تنهاــ  سنجش تواند بمثابٔه معیار  د، همین درک مینشو  می فهمیدهمعاصر  جامعهٔ 

طبقه کارگر به لطف این رهنمود، برای نخستین بار  .ــ عمل کندمان  های سیاسی مبارزاتی ما، بلکه همٔه جزئیات تالش
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های سیاسی  کاری روزمره تبدیل کند و ریزهسیاست  جارىِ   سکهٔ موفق شد تا ایدٔه سوسیالیسم بمثابه هدف نهایی را به 

یش بورژوایی که توسط کارگران به پ  سیاستهم پیش از مارکس  .ابزار اجرایِی ایدٔه بزرگ ارتقاء دهدروزانه را به سطح 

  سیاستاما فقط از مارکس و توسط مارکس است که . هم سوسیالیسم انقالبی و وجود داشت شد میبرده 

 کلمٔه موجودیت پیدا کرده که همزمان و به تمام معنی دربردارندٔه معنای هر دو طبقٔه کارگر  سوسياليستى

 .است انقالبی و (تیکيُپل رئال ) گرایانه عمل سیاست

کنند که با  می  یافتنی دستصرفاً بفهمیم که خود را دلمشغول اهداف را هایی  سیاست آنتیک ياگر از رئال پل  

طبقاتی پرولتاریا ــ که در روح   باشند، بنابراین تفاوت میان سیاستیابی ترین زمان قابل دست مٔوثرترین وسایل در کوتاه

؛ حال استبورژوایی واقعی   سیاست ،هروزان ادىم  سیاستبورژوایی این است که از منظر   ــ با سیاستاست مارکسی 

اختالف مشابهی میان تئوری مبتذل دقیقا  .استواقعی ، توسعهتاریخِی گرايش سوسیالیستی از منظر   آنکه سیاست

ــ با تئوری مارکسی که  شود ه میدیفهم ظاهری  ىاز منظر یک دکاندار بازاری بمثابه چیز ارزش اقتصادِی ارزش ــ که 

 .داند، وجود دارد ارزش را یک رابطه اجنماعی در یک عصر تاریخی معین می

چارچوب نظم از های فعالیتش  تیک پرولتری، انقالبی نیز هست به این معنی که در کلیه بخشيبا اینحال رئال پل

رود؛ چرا که آگاهانه خودش را صرفاً بمثابه مرحلٔه مقدماتی فعالیتی درنظر  موجودی که در آن کارکرد دارد، فراتر می

 .دهد سوق مىپرولتاریای انقالبِی حاکم   گیرد که رئال پلتیک پرولتری را به سوی سیاست می

در قدرت اخالقی، که توسط آن بر  مخاطرات : کند ی میبه این ترتیب، تئوری مارکس در همه چیز نفوذ و پرتوافشان

ترین جزئیاتش؛ در انتقاد ما از مخالفان؛ در آژیتاسیون  های مبارزه، حتی در نهایی کنیم؛ در تاکتیک غلبه می

اریم که اگر اینجا و آنجا توهم د .کنیم؛ در کلیه کارها، از فرق سر تا نوک پا ها را جذب می مان، که توسط آن توده روزانه

، این صرفاً نشانه آن است که استاز تئوری مارکس مستقل اش  درونیرغم همه قدرت  امروز ما علی  سیاست

خبریم؛ درست مثل زبان بورژوایی مولیر در  زند هرچند که خودمان از آن بی پراکسیس ما با عبارات مارکسی حرف می

 .نثر

از انقالب ی که فهمیم که جامعه بورژوازی او را بخاطر مفهومکافیست دستاوردهای مارکس را در نظر بیاوریم تا ب

این برای طبقات مسلط عیان شد که غلبه بر . تبدیل نمودبه دشمن مرگبار خود داشت ر طبقه کارگسوسیالیستی 

گذرد، شاهد سلسله  در بیست سالی که از مرگ مارکس می. جنبش کارگری مدرن به معنی غلبه بر مارکس است

 .یمه اجنبش کارگری بودعمل های ثابتی برای تخریب روح مارکسی در تئوری و  تالش

تیک بورژوایی راه يیان دو قطِب اتوپیسِم سوسیالیستی ــ انقالبی و رئال پلجنبش کارگری از نقطٔه آغاز تاریخ خود، م

با  .زمينه تاريخى را براى  اولى آماده کردگرای پیشابورژوایی  مطلق وتمام یا نیمه گرای تام جامعه مطلق. است پیموده

تماماً خاتمه پذیرفت؛ هر  ی غربیتوسعٔه حاکمیت طبقاتی بورژوازی، مرحلٔه اتوپیایی ــ انقالبی سوسیالیسم در اروپا

شدن در آش شله قلمکار رئال  خطر بعدی ــ گم. چند که بروزات منفردی از آن تا همین امروز قابل مشاهده است

 .پارلمانتاریسم ظاهر شدزمين گیری جنبش کارگری در  ــ در جریان قوتبورژوايی پلتیک 

را انقالبی پرولتاریا   سیاست بر عملى غلبهٔ هایی برای  قادر خواهد بود تا سالحایده این بود که پارلمانتاریسم بورژوایی 

جایگزین مبارزه  ٬ايجاد خواهد شدها  رفرم که به دنبالو اتحاد دموکراتیک طبقات و صلح اجتماعی فراهم کند 

 .دو طبقاتی ش
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تیک بورژوایی برای يبودن متدهای رئال پلو نتیجه چه شد؟ در اینجا و آنجا این توهم مدتی دوام یافت اما نامناسب 

از کار افتادگی ، 11، خیانت لیبرالیسم در بلژیک10گرایی در فرانسه وزارتشکست : طبقه کارگر سریعا آشکار گردید

قانون  .درهم شکسته شد پشت اعتصاب با اعتصاب« توسعه آرام»رٔویای کوتاه مدت  - 12پارلمانتاریسم در آلمان

ها و  و هر روز نشانه. مارکسِی گرایش به تیزترشدن تقابالت اجتماعی بمثابٔه شالودٔه مبارزه طبقاتی، خود را اثبات کرد

روز  بانهلرزه، ظرف یک ش همچون یک زمینآهن،  ساعته راه ۱۲در هلند، اعتصاب . آورد ای بهمراه می های تازه شگفتی

          13.هلند در آتش است. ور شد ه از درون آن مبارزه طبقاتی شعلهرا در دل جامعه گشود کعظيم یک شکاف 

، شالودٔه دموکراسی بورژوایی و  قانونگذاری بورژوایی همچون ورقٔه «ىهای کارگر  راهپیمایی گردان»بنابراین در پرتو 

تواند بر این  اش نمی کند که هدف نهایی ریزد و برای چندمین بار طبقٔه کارگر را واقف می  نازک یخ شکسته و فرومی

 .بر مارکس است ”عملی”های مکرر بمنظور غلبٔه  تالشاین همه نتیجٔه . شالوده متحقق شود

بر  تئوریکغلبٔه را صرف   شان ــ اجتماعی  شغلی  سکوی پرش موقعیتو  همه عمرشانکه کوش  سخت توجيه گر صدها 

کرده این باور را بپرورانند که  های وفاداِر اقشار تحصیل به کجا رسیدند؟ آنها موفق شدند در حلقه. کردندمارکسیسم 

شان  شود جدی های بورژوا ــ آنهایی که می همان ایدئولوگاما حتی  .است” آمیز اغراق”و  ”تک ُبعدی”آثار مارکس 

 ”این چنین تئوری عمیق و ژرف”توان در برابر  نمی ”حقایق کم یابیش نیمه”ــ دریافتند که با  14گرفت مثل استاملر

  آن مخالفت کند؟ در کلّیتتواند با تئوری مارکسی  چه چیزی میبر سر با اینحال آکادمی بورژوایی . بجایی رسید

 های فلسفه، تاریخ، و اقتصاد تاکید ورزید، پژوهش که مارکس بر جایگاه تاریخی طبقه کارگر در حوزه روزى  از آن

فلسفه بورژوایِی تاریخ . خاتمه یافته استى فلسفٔه کالسیک طبیع. است ها، سررشته را ُگم کرده این حوزهبورژوايى در 

از سلطٔه ماتریالیسم ناآگاه جا که آندر پژوهش تاریخی، تا  .است می به انتها رسیدهاقتصادسیاسی عل. است تمام شده

بنابراین از توضیح . است هشد  ىتئوری واحد گونه ، گلچین درخشانی از همه رنگها جایگزین هر نباشدخبری اثر  بیو  

: کنند اقتصاددانان بین دو مکتب نوسان می. شود میفاصله گرفته فلسفه تاریخ نوعی پروسٔه تاریخ، یعنی کلّیِت 

 ٬اولی، تئوری اقتصادی. ؛ که یکی اعتراض علیه دیگری و هر دو اعتراضی علیه مارکس هستند”ذهنی”و  ”تاریخی”

متد تحقیقی ــ عینی که  تنها؛ حال آنکه دومی در اصل نفی مارکس استکه  کند را نفی میدانش در این حوزه  يعنى

 .را انکار مى کند ٬اقتصاد سیاسی را به علم تبدیل کردبراى اولين بار 

بورژواها هستند به بازار عرضه   البته هر ماهه، در نمایشگاه کتب علوم اجتماعی، کوهی از تولیداتی که نتیجه تالش

و با  ، در ابعاد وسیع کاپیتالیستیاند نوشته شدهمعاصر ترین مجلدات که توسط اساتید بلندپرواز  و ضخیم. شوند می

کوشانه، پژوهش یا همچون شترمرغ سرش را  اما در این چنین تحقیقات سخت .شوند  سرعت ماشینی بیرون داده می

فاً و صر  داردتر ن برد، بنحویکه نیازی به دیدن روابط گسترده شده فرو می قطعه کوچک و قطعه ه هاىای از پدید در ماسه

که در نهایت کند  را تحریک می« های اجتماعی تئوری»صرفاً اندیشه و  شیا پژوهخورد؛  بدرد نیازهای روزانه می

                                                           
10

  Ministerialism النیالکساندر م های وزارت؛ و بویژه اشاره به  های فرانسه برای اشغال پُست اشاره به اشتیاق سوسیالیست 

 ۴۰۹۱تا سال  ۴۳۰۰از سال  (روسو-والدک ریپ یرینخست وزبه )فرانسه  ییدر دولت بورژوا یبازرگان ریبه عنوان وزکه 
 .رکت کردش

11
 Emile)وندرولده  لیام .دوثروتمندان ببنفع که انتخاباتی شد  ستمیلغو س یبرا یصاب عمومبلژیک شاهد اعت ۴۰۹۱در سال   

Vandervelde)دبه نتیجه نرسیحرکت اما این . داد کیبه پارلمان بلژرا  یعموم یحق رأ شنهاد  ی، پکی، رهبر حزب کارگر بلژ .

. پیدا کردادامه  ۴۰۴۰تا سال انجامید و این مبارزه  یعموم ببه اعتصا یعمومخواست انتخابات  بار دیگر ۴۰۴۱در سال 
 .فت کردنددر عمل با خواست انتخابات عمومی مخالاما بارها همنظر بودند حزب کارگر اگرچه با ، برالیحزب ل ندگانینما
12

اغلب توسط دولت اتخاذ  یاسیس ماتیتصمبود و کامل  یاسیقدرت سفاقد آلمان  شتاگی، راماریتا پیش از تشکیل جمهوری وا  

 .شد یم
13

 .هیاتحادحق داشتن حق اعتصاب و  منظورکارگران ب سایربا  یهمبستگدر ( ۴۰۹۱)کارگران راه آهن هلند اشاره به اعتصاب   
14

  Rudolf Stammler (۴۳۸۴-۴۰۱۳ )در آلمان بود ینئوکانت یفلسفه حقوق یاصل ندهیو نما یپرداز حقوق هینظر. 
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اند، آنطور که ذائقه مرتبط با کاالهای  دهمدفون شهای مارکس هستند که زیر تزیینات سنگین  اندیشهاز ی صرفاً بازتاب

ا یک استنتاج نیروبخش ی نمانگاه جسور به دور  خودمختار اندیشه،  هیچ جا از پرواز. کنند را جلب می ”مدرن”بازار 

                          .خبری نیست

 است که مارکسیفقط متد اين ، مجدداً است بوجود آوردهو اگر پیشرفت اجتماعی سلسله مشکالت علمی جدیدی 

 .کند راههایی برای حل آنها پیشنهاد می

تواند به  که علم اجتماعی بورژوایی میاست شناختی  معرفت گراییِ  فقدان تئوری، و شک جا، این فقطبنابراین در همه 

به قیمت زندگی مادرش فرزند تئوری مارکسی، فرزند علم بورژوایی است، اما تولد این . مصاِف دانش مارکسی بیاورد

 .است تمام شده

هایی را که جامعه بورژوایی قصد داشت در میدان جنگ علیه  چرخش رو به باالی طبقه کارگر، سالح ٬بنابراین

و امروز، بیست سال پس از مرگ مارکس، جامعه . ه استسوسیالیسم مارکسی بکاربگیرد، از دستانش خارج کرد

 .باشد یگری سرزنده میقدرت است، حال آنکه مارکس بیش از هر زمان د بورژوایی بیش از پیش در برابرش بی

کند تا وسایلی برای  در حالیکه جامعه به عبث مبارزه می. مانده استجامعه معاصر هنوز یک آسایش باقی براى البته 

 زیرا. که تنها وسایل واقعی برای انجام اینکار در خود این تئوری نهفته استندارد غلبه بر تئوری مارکس بیابد، توجه 

 و دیالکتیکی است  سراسر زیرا  .کند که اعتبار محدود زمانی دارد ری مارکسی صرفاً ادعا میتئو  ،است تاریخی سراسر 

 . کند های معین برای انحالل خودش را حمل می در درونش بذر 

ترین  از متد تاریخی پژوهش، انتزاع کنیم، در آنصورت تئوری مارکسی در عمومی اگر از بخش تغییرناپذیر آن، یعنی

طبقاتی استوار   که بر نزاع؛ خوداز آخرین شکل آنتاگونیستی جامعه تاریخی است که سير آن به بينش شامل  شخطوط

 .مى رسد ٬بناشدهکمونیستی که بر اساس منافع همبستٔه همه اعضایش جامعه ، به است

رٔه ویژه از توسعٔه های کالسیک اولیٔه اقنصاد سیاسی ــ بازتاب ذهنی یک دو  تئوری مارکسی بویژه ــ دقیقاً مثل تئوری

اما چیزی فراتر از یک  .، یعنی شکل انتقالی از فاز کاپیتالیستی به فاز سوسیالیستِی تاریخ اقتصادی و سیاسی است

تواند متحقق شود مگر آنکه دانش  نمی کرد شناساییانتقال تاریخی که مارکس آن  ٬براى نمونه. بازتاب ِصرف است

اینکه تئوری مارکس به شکل آگاهی طبقه . مارکسی به دانش یک طبقه ویژٔه جامعه، یعنی پرولتاری مدرن بدل گردد

انقالب تاریخی است که در تئوری مارکس آن تحقق  شرط پیشآید،  تاریخی در  عنصر یک  ٔو به مثابهکارگر 

 .بندی شده است فرمول

. رساند به اثبات میدائما خیزد، تئوری مارکس حقانیتش را  پرولتر جدیدی که به حمایت از مبارزه طبقاتی برمیبا هر 

انقالب اجتماعی . تاریخی و نیز خودش یک پروسه است  بنابراین، تئوری مارکس بطور همزمان هم جزئی از پروسهٔ 

                 .   خواهد بود مانیفست کمونیستآخرین فصل از 

اما . خواهد کرد ”غلبه“آن بخش از تئوری مارکسی که برای نظم اجتماعی موجود خطرناکترین است دیر یا زود نتیجتاً 

 . نظم اجتماعی موجود[ غلبه بر] همراه بافقط 
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