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 4-1رودلف هیلفردینگ و جنبههایی از مارکسیسم اتریشی
«مارکسییتسیی های اتریشیی » را نم توان بهراحت در کنار دیگر رفرمتسیی ها و
تجدیدنظرطلبان قرار داد و اکثر آنها بهنوع به جناح چپ سوستالدموکراس گرایش
داشییتنید امیا مرور خلیاهییهای از تحولات نظری آنها چه از نظر نحوهی گذار به
سیوسییتالتسی و چه تحلتلشییان از تیتتر و تحولات طبتات

با بحثِ رفرمتسی ارتباط

مسییتتت دتیدا م کنید نظریهدردازان عمدهی این مکتب ازجمله کارل رِنِر ( Karl
 )Rennerاُتو بیاوِر ( )Otto Bauerماکس اَدلر ( )Max Adlerو رودُلف
هتلفرینگ ( )Rudolf Hilferdingاز رهبران حزب سیوستالدموکرات کارگری
اتریش بودند کارل رنر دس از دایان جنگ جهان اول وسییتوط امپراتوری اتریش –
مجارسیتان به ریاسی
اتریش و شییکس ی
احزاب سوستالتس

دول

موق

رسییتد و دس از روی کار آمدن فاشتس ها در

نهای آنها در جنگ جهان دوم باردیگر در د ائتلاف با دیگر
و کمونتس

به دول

و اولتن هدراعظ اتریش مستتل

بازگش

شیید وی در دوران هییدارت خود اهییلاحات مهم را به نفط طبتهی کارگر ازجمله
هشی

سیاع

کار در روز و بتمهی بتکاری را به دتش برد رِنِر بستاری از مه ترین

نوشتههای خود را با نام مستعار منتشر م کرد دیگر نظریهدردازان مارکستس اتریش
نتز در متاطع دارای منصبهای مه دولت بودند از جمله برونو باوِر وزیر خارجه و
1برای قسم های  ۲ 1و  ۳بخش اول نگاه کنتد

به:

بازخوان جنبشهای رفرمتست سوستالتست



معمای انگلسِ 1981



کدام کائوتسک
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هتلفردینگ وزیر مالته و اقتصییاد (در آلمان) بودند ازاینرو آنها همگ مشییکلات
دتشبرد ستاس های سوستالتست ازجمله اجتماع کردنها را در عمل تجربه کردند
رودُلف هتلفردینگ دزشیک بود که شیتفتهی اقتصییاد ستاس شد و بهزودی در
زمرهی شاخصترین مارکستس های اوایل قرن بتست درآمد .او در  18۹۱با همکاری
ماکس آدلر نشیریهی «مطالعات مارکس » ( )Marx-Studienرا راهاندازی کرد
در  18۹۱به توهتهی کائوتسک

اگوس

ببل از او دعوت کرد که در مدرسهی حزب

سییوسییتالدموکرات آلمان تدریس اقتصییاد را به عهده گترد اما چون اجازهی کار در
آلمان نداشیی

و در معرا اخراب بود نتوانسیی

دهد و رزا لوگزامبورگ جای او را گرف

برای مدت طولان به این کار ادامه

هتلفردینگ بهعنوان دبتر خارج نشریهی

به دتش ) (Vorwartsارگان حزب به همکاری با حزب سیوستالدموکرات آلمان
ادامه داد و بهسیبب اعتباری که داشی

به سیردبتری این نشیریه رستد در  18۹۱با

همکاری دیگر مارکسیتسی های اتریشی در نشیریهی نبرد ( )Der Kampfکه
بهزودی به اعتباری مشییابه نشییریهی تئوریکِ زمان نو ( )Die Neue Zeitدر آلمان
رسیتد متالات خود را منتشر م کرد با اعتتاد به نتش مهم که کارگران در فرایند
گذار به سییوسییتالتسیی دارند وی در برگزاری کلاسها و دورههای آموزشیی برای
کارگران اتریش و نتز در فعالت های سازمانده حزبِ روبهرشدِ سوستالدموکراتتک
اتریش بستار فعال بود
هتلفردینگ در دوران جنگ ضیمن اعتراا به تصیمت حزب سوستال دموکرات
آلمان در مورد تصییویب اعتبارات جنگ – که رهبران دسیی

راسییت حزب را

خشییمگتن کرده و او را در معرا خطر اخراب قرار داده بود – بهعنوان دزشییک به
جبهه احضار شد او در طول جنگ به نگارش نوشتههای ستاس و اقتصادی خود ادامه
داد وی بیه همراه جناح چپ سییانتریسیی های طرفدار کائوتسییک

و طرفداران

برنشتاین از حزب سوستالدموکرات انشعاب کرد و به سوستال دموکراتهای مستتل
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دتوسی

درد انتلاب  1819آلمان به آن کشیور بازگشی

و به سردبتری روزنامهی

آزادی ( )Freiheitارگانِ حزب سیوسیتالدموکراتهای مسیتتل منصوب شد در
دول

موق ِ بعد از انتلاب که از ائتلاف هر دو حزب سییوستالدموکرات تشکتل شده

بود هتلفردینگ به عضیوی ِ «کمتسیتون اجتماع سازیها» درآمد اما همانطور که
قبلاً در قسم

کائوتسک اشاره شد حزب به دتشنهادهای این کمتستون توجه نکرد

چرا که نگران عمدهی حزب مسائل آن مانند اجرای آتشبس و تامتن اشتیال و غذا
بود زمان که رهبری دسیی

راسییت حزب بدون اطلاا نمایندگان مسییتتل با ارتش

سیازش کرد تا شیورشِ برلتن و کمونتسی ها را سیرکوب کند مستتلها از ائتلاف
بترون آمدند و هتلفردینگ ه کنار کشیتد وی در  1818شهروندی آلمان را کسب
کرد و به عضیوی

شیورای اقتصیاد در آمد سیپس در زمان که مسیتتلها تصمت

گرفتند به کمونتس ها بپتوندند هتلفردینگ با آنها مخالف
دتشتر با انتلاب اکتبر و بلشیویکها ه مخالف

کرد همانگونه که وی

و استترار یک «حکوم

توتالتتر»

توسط آنها را محکوم کرده بود او به همکاری خود با حزب سوستالدموکرات ادامه
داد و به عضوی

رایشتاگ در آمد و چند بار ه وزیر مالته و اقتصاد شد

مه ترین کار هتلفردینگ نگارش کتاب سییرماایهی مال  :بررس ی تازهترین فاز
توسییعهی سییرمایهداری در سییال  181۹بود  1او بر تحول نظام سییرمایهداری از نظام
رقابت به انحصیاری تأکتد کرد و موانط انباشی

سیرمایه در سیطل مل بر ارر رشد

کارتلها و تراسی های انحصاری قدرتگتری سرمایهی مال و بانکها و ضرورت
خروب از مرزهای مل و گسیترش امپریالتست را نشان داد همتن نظریه دایهی اهل
تئوریهای امپریالتس از جمله نظریهی امپریالتس لنتن قرار گرف

هتلفردینگ این

1 Rudolf Hilferding, (1111), Finance Capital: A Study of the Latest
& Phase of Capitalist Development, ed. Tom Bottomore, Routledge
Kegan
Paul,
https://www.marxists.org/archive/hilferding/1111/finkap/index.htm
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سیرمایهداری تمرکزیافته را «سرمایهداری سازمانیافته» خواند و نظریههای بعدی خود
را بر آن اساس تنظت کرد
مه ترین نتتجهگتری او که گسیسیت آشکار از نظریهی انتلاب مارکس بود بر
این باور اسیتوار بود که سرمایهی سازمانیافته چتزی جز تعویض اهل سرمایهدارانهی
رقاب

آزاد با اهییل سییوسییتالتسییت ِ تولتد برنامهریزیشییده نتس ی

بر این اسییاس

هتلفردینگ به این باور رسییتد که مسییتر سییوسییتالتسیی هموار شییده و از طریق
دموکراتتزهشدن آرام و تدریج ِ اقتصاد دیکتاتوری سرمایهداران بزرگ به دیکتاتوری
درولتاریا بدل م شییود به نظر او دول ِ دموکراتتک تح
دولی ِ تح

هدای

دارلمان جایگزین

کنترل سییرمایهداران م شییود و با اجتماع کردنهای تدریج

سییوسییتالتسییت را برقرار م سییازد این نظریهی بهغای

نظام

خوشبتنانه و در واقط

خوشختالانه با رکود بزرگ سرمایهداری و در د آن ظهور فاشتس دره ریخ
هتلفردینگ خود شاهد تراژیک این واقعت

و

شد که سرمایهداریِ«سازمانیافته» عاری

از بحران نتس

در د روی کار آمدن فاشتس ها هتلفردینگ از آلمان فرار کرد و

به فرانسیه رف

بود

اما عاملتن دول

ویشی او را که ه یهودی و ه سیوستالتس

دستگتر کردند و به گشتادو تحویل دادند وی دس از شکنجههای بستار در زندان جان
داد همسرش نتز که یک دزشک یهودی بود در دیگر اردوگاه نازیها به قتل رستد
هتلفردینگ و دیگر نظریهدردازانِ مارکستس ِ اتریش

برکنار از نظریههای اقتصادی و

جامعهشیناخت ِ متنواشیان که خود موضیوا بحث جداگانهی مهم اس

به مسئلهی

تحولیات و دگرگون های سییاخ

طبتات نتز توجه داشییتند ماکس آدلر یک از

مه ترین نظریهدردازان مارکسیتس

عنوان

اتریش

در  18۳۳در تحلتل مفصل تح
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«دگردیس طبتهی کارگر»  1ضمن ابراز اطمتنان به «درولتاریای جهان » اشاره کرد
کیه طبتیهی کارگر آنگونه که مارکس دتشبتن کرده بود تحول نتاف ؛ نه متحدتر
شید و نه انتلاب تر وی دلتل این امر را قشربندیهای درون که در این طبته رخ داده
م دید آدلر م گوید که مارکس البته خود نوع تفکتک را در طبتهی کارگر م دید
و لایهی بالای آن را کارگران هیینعت

لایهی متان را ارتش ذخترهی کار و لایهی

دایتن آن را لمپندرولتاریا تشیکتل م دادند اما به نظر او تحول سرمایهداری آنچنان
دگردیسیی در این طبته بهوجود آورده که دیگر بهسییخت م توان از یک «طبتهی
واحد» هحب

کرد چرا که این قشربندیهای جدید متضمن جه گتریهای ستاس

متفاوت و گاه متضادی اس
اسی

آدلر م گوید یک قشر مربوط به «اشرافت

که متشکل از کارگران ماهر و کارمندان دفتری اس

کارگری»

قشر دیگر را کارگران

متشکل در شهر و روستا تشکتل م دهد و قشر بعدی به بتکاران دایم یا طولان مدت
مربوط اس

وی اضافه م کند که حت در متان کارگران شاغل ه تفاوتهای جدی

متان نمایندگان کارگران و مسیئولتن تصمت بگتر و حتوقبگتر و اکثری

کارگرا ِن

عمیدتاً منفعل وجود دارد از نظر او همتن تفاوتهای اقتصییادی و اجتماع در متان
کارگران دلتل ضعف طبتهی کارگر در متابله با فاشتس بود
کارل رِنِر دیگر مارکسییتسیی

اتریشیی

در دوران دس از جنگ جهان دوم در

متالهی «تیتتر و تبدیلها در جامعهی مدرن» که با نام مسییتعار منتشییر کرد به ظهور
یک قشر جدید اجتماع اشاره کرد که آن را «طبتهی خدمات » متشکل از کارمندان
حتوقبگتر بخش دولت و بخش خصییوهیی

نامتد  ۲رنر همچنتن اشییاره م کند که

1 Max Adler, “Metamorphosis of the Working Class”. Tom Bottomore,
and Patrick Goode, eds. (1191), Austro-Marxism. See also J. M.
Barbalet, “Limitations of Class Theory and the Disappearance of
Status”, in Sociology, Vol. 01, No. 4.
0 William M. Johnston, (1118), Karl Renner; The Austro-Marxist as
Conciliator, University of California Press.
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ممتازی

مبارزات اتحادیههای کارگری سبب شده که بخش از طبتهی کارگر موقعت

کسییب کند و نتتجه م گترد که طبتهی کارگر آنگونه که در کتاب سییرمایه طرح
شده دیگر وجود خارج ندارد ارر رنر از نخستتن نوشتهها ی مارکستست اس
ظهور طبتهی متوسیط جدید م دردازد برونو باوِر دیگر مارکستس

مه اتریش

که به
نتز

در تحلتل جامعهی شییوروی به بررس ی ظهور طبتهی جدید دیوانسییالار (بوروکرات)
درداخ
در مجموا م توان گف

که تحولات طبتات در سیرمایهداری دتشرفته در اواخر

قرن نوزده و دهههای آغازین قرن بتسیت یک از مه ترین عوامل رشید رفرمتس و
فاهییلهگتری رفرمتس ی ها از خواسی ها و حرک های سییوسییتالتسی ها و رهبران
کارگری در کشیورهای دتشرفته سرمایهداری بوده اس

بخش از این فاهلهگتری را

در گرایشهای نظری مارکستس های اتریش م بتنت در نوشتههای بعدی با تفصتل
بتشتری به این موضوا درداخته خواهد شد

ادامه دارد

