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چچ ما  چچ آن ها–لوکا  لوکا
به بهانه ی انتشار کتاب «گفتگوهایی با گئورگ لوکاچ» ترجمه ی امید مهرگان

نوید قیداری

 در مقدمه ای که بر کتاب نوشته است، می گوید: «هنوز هم کسانی پیدا می شوند که نمی دانندامید مهرگان
 دلبستگی نداشت، البته این کسان خیال می کنند لنیسن و اسستالین نسام یسک نفسر اسست.»استالین به لوکاچ

لل راستش شاید این جمله بتواند خیال نومارکسیست ها را آسوده کند، اما فقط با توسل به آشکارترین شسسک
اا  ممسسا در عیسسن حسسالاستالین و لنینتجاهل ورزی موفق به این کار می شود. حتم  دو نفر هستند نه یک نفسسر؛ ا

 چیزی نیست کسسه بتسسوان بسسهاستالین نیز نام یک نفر است نه دو نفر! سازش های او با نظام لوکاچ گئورگ
مدعسسا کنسسم سسسال های حیسسات او در دوره ی همین راحتی دستکاری اش کرد. البته من نمی خسسواهم در اینجسسا ا
مدتی را در بازداشت به سر برد، بارها مدتی تبعید شد، م استالین به خوبی و خوشی گذشت. او در این دوره م
و بارها در جلسات کمینترن زیر ضرب رفقای بلشویک رفت و مجبور شد توبه نامه هایی علیسسه آثسسار قبلسسی
مما در عین حال، در تمامی این سال ها نشریه ی خودش را داشت، دارای نفسسوذ بسسود و خویش منتشر نماید. ا

متی شخصی چون   از این که علیه اش جسسدلی علنسسی بسسه راهبرشتاعتبار حزبی اش را حفظ کرد. طوری که ح
ری بیاندازد واهمه داشت. اکنون سوال این است: اگر این موضوع واقعیت داشته باشد که دستاوردهای فک

) مسسورد بی مهسسری مقامسسات رسسسمیتاریخ و آگاهی طبقاتی و تزهای بلوم (لوکاچسال های زندگی لنینیسیتی 
 می توانست چنین اعتباری را برایش به ارمغاناستالینحزب قرار گرفتند، چه چیزی جز هم خوانی با نظام 

آورد؟

ای  ون آق ت هایی چ ت: نومارکسیس ن اس لن دقیق تر سوال ای انبه بیا رمهرگ یاری دیگ ن و بس ه م  -ک
 را بخوانیم- سکوت و بقای او را طسسی دهه هسسای مرگ بسسارلوکاچتوانسته ایم از خلل ترجمه های ایشان آثار 

 چگونه تفسیر می کنند؟ اگر ایشان بخواهند به همیسسن سسسادگی سسسه دهسسه سسسازش و1940 و 1930، 1920
لی ولو پر فراز و نشیب را لپوشانی کنند، چاره ای نخواهند داشت جز آن که بگویند  ، یک فردلوکاچهمکار

لس تبعید و طرد، بسسدون هیسسچ دلبسسستگی ای در برابسسر یکه تازی هسسای غیرانقلبی و بزدل بوده است که از تر
 جور دربیاید. اگر او رالوکاچ سر خم می کرد. گمان نمی کنم این روایت چندان با زندگی و نظریات استالین

فردی غیرانقلبی و بزدل بدانیم، دیگر نمی توان توضیح داد چگونه توانست مفاهیمی همچون «دم انقلبسسی»
ر دهه ی  ونه در اواخ وده1910را بپروراند و چگ ارگری را بیه ش ک ا جنب ثریت چپ ه ه اک امی ک ، هنگ

می دانستند؛ شجاعانه در کنار اقلیتی ایستاد کسسه امکسسان انقلب سوسیالیسسستی را در اروپسسای شسسرقی تأییسسد
 یک فرد هستند، اما آقای مهرگان باید دقت کنند کهلنین و استالینمی کرد. کمتر کسی است که بپندارد 

لد به اصسسطل ح «گسسسست ها»ی1930 لوکاچ همان 1919 لوکاچ  است. در اینجا نبایسسد بیسسش از حسسد در مسسور
لی یک زنسسدگی، خسسود راجان و فرم ها»،زندگی او گزافه گویی کرد. زیرا به قول خودش در کتاب «  «پیوستگ

اا در گسست هایش آشکار می سازد.» دقیق
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ه عسادت روزه هم لق مترجمان و شارحان آثار لوکاچ خوش نمی آیسد. ام لل قول چندان به مذا از قضا این نق
لچ جوان» خیال شان را از بسسابت گرایشسسات لچ پیر» در برابر «لوکا کرده اند با دوگانه های کاذبی همچون «لوکا
میت گرایسسانه و فرهنگسسی یسسا (در بهسسترین حسسالت) بسسا میات ذهن استالینیستی او آسوده کنند و خویش را با نظر

فلسفه ی اخلقش سرگرم سازند.

 سرسختانه علیه چنیسسن دوگانه سسازی هایی مقسساومت می کسرد.مارکساما او برای مثال، در رابطه با زندگی 
مسسزاروشبنابراین بهتر است ما هم در مورد او دست به چنین کارهای مبتذلی نزنیم. زیرا همسسان طور کسسه 

لم دیالکتیک در نزد لوکاچ(یکی از کارکشته ترین شاگردان  لنلوکاچ)  در کتاب «مفهو » نشان می دهسسد، میسسا
لق  للوکاچفلسفه ی اخل  و سرسپردگی اش به حزب، پیوندهای وثیقی وجود دارد. از «جان و فرم ها» تا «هگ

لق اخلقی   را بسسه وفسساداریکانتجوان» و پس از آن، خط مشخصی وجود دارد که تبعیت از دستورات مطل
لن زندگی فکری اوست. بنسسابراین ممثله کرد لم  به حزب کمونیستی می رساند. نادیده گرفتن این مسیر، در حک

لچبهتر است یک بار برای همیشه، انگاره ی « لچ جوان علیه لوکا  پیر» را کنار بگذاریم. ولو اگر این انگارهلوکا
«بسیار جذاب» باشد.

لچ  در مقسساله ی «سسسوژه ی انقلبسسیمیشل لسسووی جوان «جذابیت های فکری» بسیار زیادی دارد. به قول لوکا
مارتدکس انقلبگئورگ لوکاچ لم  » او توانست با انتشار «تاریخ و آگاهی طبقاتی» علیه جزم گرایی مارکسیس

 از این جلوتر نمی آید ولوویکند و خوانش بدیلی از «سوسیالیسم» به دست دهد (نقل به معنی). متأسفانه 
مارتدکس چه بود؟ تلش در جهت انقلبی سوسیالیستی بسسر اسسساس لم  لم مارکسیس توضیح نمی دهد دگماتیس

لب مارکسنظریات  لد افراطی نقد اقتصاد سیاسی وکاپیتال؟ یا تمرکز بر کتا ؟ یا (آن طور که می گویند) تأکی
لش جهان-تاریخی پرولتاریا؟  مارتسسدکس انقلبلوکاچبر نق لم  لت مارکسیسسس  علیه کدام یسسک از ایسسن گرایشسسا

لل این سکوت، باور به تضاد طبقاتی و ایستادن کرد؟ در این مورد سکوت بی شرمانه ای برقرار است. از خل
 نیز به همین سمت تمایلمهرگاندر جبهه ی پرولتاریا به عنوان دگماتیسم جا زده می شود. متأسفانه آقای 

، حین دفاع از کنش خودانگیخته ی «توده های وسیع»، ناگهان تأکید بر114دارد. ایشان در پاورقی صفحه ی 
مجسسب و لع ضدونقیضی فقط موجب تع لش «طبقه ی کارگر» را با جزم اندیشی یکسان می شمارد. چنین موض نق

ملسسق70حیرت خواننده می شود: برای مثال ما می دانیم قریب به  میت کشور به طبقه ی کارکن تع  درصد جمع
دارند. بنابراین اگر کسی از «کنش خودانگیخته ی توده هسسای وسسسیع» ایسسران دم بزنسسد، طسسبیعی اسسست کسسه
لم دفسساع از «کنسسش خواه ناخواه به طور ضمنی تأکید اصلی را بر پرولتاریای ایران نهاده است. اما اگسسر هنگسسا
خودانگیخته ی توده های وسیع» در عین حال نقش بی چون و چرای «توده های وسیع» را نفی کند، این حرف
لل معسسروف «جسسذابیت و گیرایسسی» لوکسساچ کمابیش مهمل و بی معناست. بگذریم. سوال این است: آن به قو
مارتدکس چه بود؟ آیا با تسسوجه بسسه مقسسالت جانبسسدارانه ای لم  لم مارکسیس جوان، یعنی انقلب علیه دگماتیس
مدعاهسسای عا اصل معنسسایی دارد؟ یسسا آن کسسه همچسسون دیگسسر ا مارتدکس چیست؟» این ادد لم  چون «مارکسیس

بورژوازی پوچ و یاوه است؟

مارتدکسی که لم  لت مناسب استفاده کنیم، گزاره ی فوق چندان هم غلط نیست. مارکسیس در واقع اگر از کلما
لی حزب سوسیال دمکرات آلمان و بین الملل دوم بود. البتسسه ایسسن رالوکاچ لع اسم  علیه اش انقلب کرد، موض
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 وکائوتسسسکی ربط دارد، رهسسبران ایسسن جریسسان، یعنسسی افسسرادی از قبیسسل مارکسهم بگویم: تا جایی که به 
لد برنشتاین لت منفسسر مبسست سسساختن از جمل لت فرصت طلبانه و جزمی شسسان و بسسا  ، هرگسسزمسسارکس، با گرایشا

مارتدکس نبوده و نیستند.  لم   زمسسانی گفتسسه بسسود: انقلب سوسیالیسسستی ازمارکسشایسته ی عنوان مارکسیس
لل دوم این نقسسل طریق مبارزات کارگران کشورهای سرمایه داری پیشرفته به پیروزی خواهد رسید. بین المل
لب کارگران را در کشورهای عقب مانده ی اروپای شسسرقی و آلمسسان قول را دستاویزی می کرد تا جلوی انقل

لت فکری اش، برای تکمیل «فلسفه ی انقلب»، خسسود رامارکسبگیرد. در حالی که  لر حیا لل آخ  در پانزده سا
لت انقلب اجتماعی شرق کرده بود. علی رغم مواضع صسسریح و روشسسن او، اعضسسای غرق در مطالعه ی امکانا
لی جسسامعه ی مسسدنی کشورشسسان، بین الملل دوم می پنداشتند پرولتاریای روسیه و آلمان به خاطر عقب مانسسدگ
لف خسسدمت بسسه گسسسترش سسسرمایه داری و تغییسسرات می بایست به جای انقلب سوسیالیسسستی، خسسود را وقسس

)1 ( حزب سوسیال-دموکراتSDPبورژوادمکراتیک کنند. برخلف آن چه در بوق و کرنا می شود، جزمیت 
لش سرمایه. در تأیید نقش جهان-تاریخی پرولتاریا نبود، بلکه عبارت بود از ایمان به نقش رهایی بخ

ال معنایی داشته باشد، آن معنا چنین چیزی است: مارتدکس» اص لم  اگر ترکیب اضافی «جزم گرایی مارکسیس
لش ایی بخ لل ره دی لی ب ذیر دنی، امکان پ امعه ی م لف نیروهای مولد و عقب ماندگی ج با توجه به عدم انکشا
مارتدکس چنین حرفی را پیش می کشسسیدند لم  طبقه ی کارگر، عمل منتفی است. روزگاری مدعیان مارکسیس
لپ به اصطل ح نسسو، در و بدین ترتیب در جبهه ی سرمایه می ایستادند. طنز تلخ تاریخ این است که امروز، چ
ا ته ی ت و خواس ه اس مارتدکس، همین وظیفه را به عهده گرفت لم  لب مخالفت با «جزم اندیشی» مارکسیس قال
لد سرمایه دارانه دفاع می کند. شکی نیسسست مخسسالفت بسسا لی مختلف، از راه رش ناخواسته، در بزنگاه های تاریخ
سرمایه از طریق دفاع از سسسرمایه، پیچیسسدگی ها و جسسذابیت های فراوانسسی دارد. هسسر چسسه کسسه باشسسد، امسسور
لت جزم اندیشسانه بسا ه مخسالف م بایسد گفست ک پارادوکسیکال به طرز خاصسی می درخشسند. امسا ایسن را ه
«جزم اندیشی»، هر چقدر هم که حیرت آور باشد، در نهایت جزم اندیشی است و این حقیقت سسساده، همه ی

جذابیت های پنهان رفقای چپ را بر باد فنا می دهد.

لت طبقاتی ساخته بود، قبول نداشسست. در حسسالیلوکاچ لت مادی سیاس لل دوم از بن بس  تصویری را که بین المل
ت، کائوتسکیکه  ان درمی آویخ د آلم ای مول عه ی نیروه اچ برای توجیه رفرمیسم، به عدم توس هلوک  ب

لد انسان است.» نمی توان با تکیسسه بسسر درستی نشان می داد «مهم ترین عامل در توسعه ی نیروهای مولد، خو
لد جهان مسسادی عقب ماندگی مادی، امکانات انقلب سوسیالیستی را نفی کرد. زیرا از منظری دیالکتیکی، خو
توسط انسان ساخته شده است؛ بنابراین با دگرگونی انسان از طریسسق پراتیسسک انقلبسی، جهسسان مسسادی نیسز

» می آموزیم. انقلب کارگری، بسسا تأییسسدفوئرباخدگرگون می شود. این درسی است که از «تزهایی در مورد 
نقش فعال انسان، می تواند تنگناهسسای مسسادی را پشسست سسسر بگسسذارد و بسسا تحسسول نیروهسسای مولسسد، جهسسان
ی متناسب با خویش را بیافریند. لوکاچ انسان گرا تا جایی که پای می فشارد «ریشسسه ی هسسر چیسسزی در مادد
مارتدکس قرار می گیرد. هنوز هم ذره ای از لم  ال در درون محدوده ی مارکسیس نهایت خود انسان است» کام
اهمیت این دیدگاه انسان گرایانه کاسته نشده است. در سال های گذشته بارها و بارها شنیده ایم که با توجه
لد جهانی و عقب ماندگی ایران، یا با توجه به گسترش مشاغل خدماتی در کنار اقتصاد نفتی، به شرایط اقتصا
1.  Social-Democrat Party
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نمی توان به طبقه ی کارگر وطنی دل بست. غافل از آن که همین اقتصاد نفتی، بر مبنای اسسستثمار بیسسش از
له دویست هزار کارگر سازمان یافته است. علوه بر این بسیاری از امکانات مادی موجسسود، هم اکنسسون در را
لد سرمایه هدر می روند یا در بخش های مخرب صرف می شوند. کسسافی اسسست رفقسسای مسسا دسسست از بازتولی
لد چسسه حمایت از «کارگزاران» سیاسی سرمایه داری بردارند؛ آن وقت خواهند دید همین شرایط مادی موج
امکانات گسترده ای برای آغاز دگرگونی تحت هژمونی طبقه ی کارگر است. امسسا ایسسن بحسسثی دیگسر اسسست.

بگذارید به مسأله ی فعلی برگردیم.

لوکسساچ پیر و لوکاچ اشاره می کند، برخلف افسانه سازی های رایج پیرامون دوگانه ی مزاروشهمان طور که 
ا» ان و فرم ه د: در «ج م پیونسد می زن ه ه له فلسسفی واحسد ب تبا جوان، سراسر زندگی فکری او را یک اش

 قائل به فاصله ای برناگذشتنی میان «باید-بود» و «بودن» است. ایسسن موضسسع، پسسس از آنلوکاچمی خوانیم 
، همچنان بدون تغییر باقی ماند. برای مثال همچنسان کسه درلوکاچبه اصطل ح گسست مارکسیستی مشهور 

» می خوانیم: «[...] بحران سرمایه داری به چنان حدی رسسسیده اسسست کسسهلوکزامبورگمقاله ی «مارکسیسم 
پرولتاریا دیگر نمی تواند تداوم سیستم موجود را تاب آورد، اما خود نیز نمی تواند نظامی دیگر را پایه ریزی

لملوکاچکند.» روشن است که چرا   ، علی رغم تمامی تأکیداتش بر اهمیسست روش دیسسالکتیکی در مارکسیسسس
ارتدکس، همچنان قائل به فاصله ای برناگذشتنی میان «باید-بود» و «بودن» است. زیرا فقط از طریق نشان

ورگدادن ناتوانی پرولتاریا در ایجاد جامعه ی نوین می تواند مقابل انتقادات ی و رزا لوکزامب ، از تمرکزگرای
یر اقض در س رحله ای متن لد سلسله مراتب حزبی، نمایانگر م لت وجو لب حزبی دفاع کند: «ضرور سلسله مرات
تکامل انقلب است؛ بحران سرمایه داری به چنان حدی رسیده اسسست کسسه پرولتاریسسا نمی توانسسد ...» و السسخ.

لچ  پیر نیز به همین ترتیب، به جای طر ح میانجی های مادی لزم برای رسیدن بسسه سوسیالیسسسم، نقسسشلوکا
استعلیی حزب را به «اخلق» حواله می کرد.

لی  لچاخلق گرای اا همچون گسسسستی از استالینیسسسم بسسه نظسسر می رسسسد. امسسا اگسسرلوکا  به اصطل ح متأخر، ظاهر
لف مجار استفاده کنیم باید بگوییم او نیز فقط «به روشی استالینیسسستی از لد فیلسو بخواهیم از اصطلحات خو

لچاستالینیسم گسست.» اگر  لی معطسسوف بسسه هسسدف» ازلوکا لوبری «کنش عقلنسس  جوان با استفاده از مقوله ی 
لچابقای تقسیم کار در جامعه ی سوسیالیستی دفاع می کرد؛   پیسسر نیسسز بسسا اسسستفاده از مقسسوله ی وبسسریلوکسسا

لر سسسرمایه داری را منتفسسی می دانسسست. هسسر دو «پیچیدگی لینحل» جامعه ی مدرن، امکان الغای تقسیم کسسا
اا هسسر دو مسسورد درمسسارکسمورد، انحرافاتی آشکار از بدیل رهایی بخشی هستند که   آن را پرورانسسد؛ ایضسس

لم خوش فکر و کارکشته ی ما، هر چقدر هم که در این مسسورد راستای نظام استالینیستی عمل می کنند. مترج
تجاهل بورزد، نمی تواند حقایق تاریخی را حاشا کند.

لشمهرگانالبته آقای  لم لوکسساچی از رو  آن قدر در اندیشه اش ورزیده هست که متوجه انحرافات مارکسیس
لش دیسسالکتیکی را حرکسست ازمسسارکس، برخلف لوکاچ شود. برای مثال هنگامی که مارکس ، مسسسیر پژوهسس

 بسسدین ترتیسسب اعسستراض18مقولت ساده تر به مقولت پیچیده تر می خواند، ایشسسان در پسساورقی صسسفحه ی 
] ازلوکسساچ بسسرخلف مسسارکسمی کند: «برای درک آناتومی میمون باید به آناتومی انسان رجوع کسسرد ... [

لد سرمایه دارانه استفاده می کند و بسسه یسساری همیسسن آغازگسساه، پیشرفته ترین شیوه ی تولید، یعنی شیوه ی تولی
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می تواند به شیوه های تولید قدیمی تر بپردازد. او نخست مفهوم تولید، در شکل توسعه یافته اش، یعنی تولیسسد
لد اولیه نزدیک می شود.» امسسا بلفاصسسله کالیی را در اختیار دارد و بر آن اساس است که به شیوه های تولی

اا    برای این شبهه پاسخی دارد.» پیداست کسسه چسسرالوکاچحرفش را پس می گیرد و می افزاید: «البته مطمئن
 در آستین دارد. زیرا فقط به این ترتیب اسسستلوکاچ باید به پاسخ احتمالی ای دل ببندد که مهرگانآقای 

اا میان مایه، سخنان  لن تفکسسر درلوکاچکه می تواند به شکلی مطلق لر مد، نمسسودی از زنسسده بود  را در مورد تغیی
لف کهنه مارکسیست بداند. اما راستش من یکی، وقتی خواندم   کوتاه شدن دامن زنسسانلوکاچنزد این فیلسو

را نشانه ی پیروزی بر سرمایه داری می داند، خیلی شرمنده شدم. البته منظورم این نیست که دامسسن زنسسان
 چگونه می توانسسد «تاریخ و آگاهی طبقاتی»باید بلند باشد. بلکه سوالم این است که نویسنده ی کتاب معظم

لر تمام از چنین پیروزی های حقیری دم بزند؟ به نظرم بد نیست آقسسای  ،آدورنسسو از آقایسسان لوکسساچبا افتخا
 عذرخواهی کند، چرا که آنان را به دلیلی مشابه «سه دلقسسک فرانکفسسورت» نامیسسدهمارکوزه و هورکهایمر

بود.

، حرکت از مقولت ساده تر به مقولت پیچیده تر، چیزی نیست که با هیچمهرگان و لوکاچبرخلف ادعای 
لف صسسورت بندی یک از سطو ح تحلیل مارکسیستی سازگاری داشته باشد. در بهترین حالت، این ادعا تحری

مسسارکسمشهور «حرکت از مقولت عام  و انتزاعی به سوی مقولت متعین و انضمامی» است. برای مثسسال 
، از کال (که یک مقوله ی انتزاعی و عام است) به امور متعین و انضمامی ای همچونسرمایه»در جلد یکم «

«قوانین سفاکانه علیه سلب مالکیت شدگان در قرن پانزدهم» می رسد. بسیار اشتباه است اگر کال را با تمام
لن به روشنی ظالمانه را پیچیده بپنداریم. عجیب است پیچیدگی هایش، مقوله ای ساده بدانیم و یک سری قوانی

ه هایلوکاچکه  ه ریش تراف ب ه از اع ری ک ود. البتسه از متفک  مرتکب چنین خبط و خطای فاحشی می ش
،تاریسسخ و آگسساهی طبقسساتی»، چه در «لوکاچوبری اش ابایی ندارد، نمی توان بیش از این انتظار داشت. روش 

لر ضد- چه در «گفتگوها» هرگز مارکسیستی نبوده و نیست. پاسخ دادن به این سوال ساده است که چرا وب
لد بدوی شروع می کرد تا سسسرانجام بسسه پیچیسسدگی لینحسسل جسسامعه ی لر اقتصا سوسالیست، از مقولت ساده ت
زه ی فات ممی امی ص مدرن برسد. او از این طریق، به دو نتیجه ی دلخواهش دست می یافت: اول اینکه تم
سرمایه داری، در جوامع بدوی نیز وجود داشته اند. دوم این که با توجه به پیچیسسدگی بیسسش از حسسد، امکسسان

 مسیر پژوهش تاریخی را برعکس کند حرجی بر او نیست. اینوبردگرگونی سرمایه داری منتفی است. اگر 
 که یسسکلوکاچکار با هدف غایی اش، یعنی دفاع از سرمایه داری جور درمی آید. اما می توانیم بپرسیم چرا  

م در آسستین اش هیسچ «مارکسیست» است، به روشی مشابه گاری را به سر اسب می بندد؟ گمسان نمی کن
«پاسخی برای این شبهه» پیدا شود.

اا بسسرای بسساقیلوکاچ  می تواند با فراغ بال به ما اجازه دهد خودمان تلش کنیم گسساری را برانیسسم. او مطمئنسس
لق   لن هیچ شک و شبهه یی، شل  را هم به دست مان خواهد داد. واضح است که گاری و اسب،استالیننماند

حتی به اندازه ی یک وجب هم از جای شان نخواهند جنبید. اما با کمال تأسف (و مسرت) باید گفسست، ایسسن
 در «فرایند دمکراتیزاسیون»،لوکاچآزمایش پوزیتیویستی هیچ چیزی را اثبات نمی کند. برخلف ادعاهای  

عصر انقلب های کارگری هرگز به پایان نرسیده است و لزم نیست کسی «به تصسساویر رنسسگ و رو رفته ی
لت کم امروز مشخص شده است که تاریخ با «سسسرمایه داری پسسسین» یسسا همسسان گذشته دلخوش» کند. دس
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 در ایسسن مسسورد بسسسیار سسساده انگار بسسود. درلوکاچسرمایه داری سازمان یافته ی دولت رفاهی، پایان نمی یابد. 
لت لب «گفتگوهسسا» آشسسکار می شسسود ایسسن سسساده انگاری، او را دچسسار چسسه اشسستباها بحث هسسای اقتصسسادی کتسسا
لق استثمار و انباشت را در سرمایه داری دولتی تشریح خانمان براندازی کرد: «گفتگوها» به جای آن که منط
اا به صدور فراخوان «تشسسکیل جبهه ی واحسسد سوسیالیسسستی نماید و طر ح مبارزه علیه آن را دراندازد، صرف
علیه دستکاری» اکتفا می کند. بدبختانه مفهوم «دستکاری» بسیار گل و گشادتر از آن است که اصل بتواند

لر اجبسساری و تحمیلسسی سسسرمایه داریلوکاچچیزی را توضیح دهد.  اا می تواند تقسیم کا  تحت این عنوان، صرف
دولتی را لپوشانی کند. بر خلف ادعای سه دلقک فرانکفورتی، چنین خطاهایی محصسسول «زوال عقسسل» در

 در عنفوان جوانی نیز بارها و بارها، تقسیم کار تحمیلی در سرمایه داریلوکاچاثر کهولت سن نیستند. زیرا  
 (بسسهتاریخ و اگسساهی طبقسساتی»دولتی را با انواع و اقسام ترفندهای فلسفی توجیه کرده بود. برای مثال در «

) می خوانیم: «وجود تقسیم کار برای مبارزه ی حزب علیسسه رزا لوکزامبورگمنزله ی بخشی از جدالش علیه
سرمایه داری ضروری است.» می توان پرسید: «آیا خود مبارزه ی حزب نیز برای پرولتاریا ضروری است؟»

لی تمام پاسخ می دهد: «فقط تا جایی که چشم انداز آینسسده ی سوسیالیسسستی جنبسسشلوکزامبورگ  با روشن بین
اتحادیه ای مخدوش نشود».

لس آمسوزشانگلس و مارکسزمانی  زب، اتحادیه هسای کسارگری را «مسدار ، به جای تأکید و تمرکز بسر ح
 نیز فقط تا جایی از تحزبلوکزامبورگنظامی پرولتاریای انقلبی در درون نظام سرمایه داری» می نامیدند. 

لت خودانگیخته ی اتحادیه ای یاری رساند. در مقابل، نه  لچدفاع می کرد که به رشد مبارزا  جسسوان و نسسهلوکسسا
لچ لیلوکا  پیر، هیچ یک بسسه اتحادیه هسسا روی خسسوش نشسسان ندادنسسد. اولسسی اتحادیه هسسا را نمسسود «اصسسل ح طلب

لن متسسوهم و فرصت طلبانه ی توده ها» می دانست و دومی کنش گران اتحادیه  های کسسارگری را مشسستی «انسسسا
خوش خیال» می نامید. من نمی دانم اویی که می خواست سرمایه داری را به وسیله ی کوتاه شسسدن دامن هسسای
ای ا ابزاره ری را ب یار عملی ت داف بس ه اه انی را ک ازه می داد کس زنانه درهم بشکند، چگونه به خود اج
واقع گرایانه تر دنبال می کردند، «متوهم و خوش خیال» بنامد؟ در برابر چنین گزافه گویی هایی که امروز بسسه
لن تفکر» جا زده می شوند، من ترجیح می دهم به همسسان لوکسساچی بسسازگردم کسسه همچسسون مثابه ی «زنده بود

 اصرار داشت: «رادیکال بودن یعنی پرداختن به ریشه ها. اما ریشه ی هر چیزی برای انسان، همانسسامارکس
لن جهانی دیگسسر بسساور داشسست ولوکاچخود انسان است.» بازگشت به همان  ل  ناتمامی که سرسختانه به امکا

لل لی بسسدی لب محقر فاکت های موجود و اثبات نظرورزانه ی امکان ناپسسذیر می دانست واقع گرایی ربطی به بازتا
لش آتی از لف شورمندانه ی جنب لد تاریخی و کش کارگری ندارد؛ بلکه عبارت است از دریافت آگاهانه ی فراین

لت موجود. لل مناسبا د
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