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Εισαγωγή: Η ιστορία μέχρι τώρα

Όπως θα ξέρουν οι πιο υπομονετικοί και αφοσιωμένοι αναγνώστες μας, το αντικείμενο αυ-

τού του άρθρου είναι η Θεωρία ότι ο καπιταλισμός είναι σε παρακμή. Στα δύο προηγούμενα

τεύχη ακολουθήσαμε λεπτομερειακά τα ίχνη της ανάπτυξης της θεωρίας της παρακμής

του καπιταλισμού που εμφανίστηκε ανάμεσα σε Μαρξιστές και επαναστάτες τα τελευταία

εκατό χρόνια.

Στο παρόν, τελευταίο μέρος του άρθρου, θα φέρουμε την κριτική μας επισκόπηση στο

σήμερα εξετάζοντας την πιο πρόσφατη εκδοχή της Θεωρίας της παρακμής που διατυπώ-

θηκε/προβλήθηκε από την ομάδαRadical Chains. Πριν όμως ασχοληθούμε με τουςRadical

Chains και την νέα τους εκδοχή της θεωρίας της πτώσης του καπιταλισμού, θα έπρεπε ίσως,

για χάρη των λιγότερο υπομονετικών και αφοσιωμένων αναγνωστών, να συνοψίσουμε τα

δύο προηγούμενα μέρη του άρθρου.

Στο πρώτο Μέρος, είδαμε με ποιον τρόπο η θεωρία της παρακμής και οι έννοιες της καπι-

ταλιστικής κρίσης και της μετάβασης στον σοσιαλισμό ή τον κομμουνισμό που σχετίζονταν

με αυτήν έπαιξαν έναν κυρίαρχο ρόλο στην επαναστατική ανάλυση του καπιταλισμού στον

20ο αιώνα. Όπως είδαμε, η ιδέα ότι ο καπιταλισμός βρίσκεται υπό μία έννοια σε παρακμή

έχει την αφετηρία της στον κλασσικό Μαρξισμό που αναπτύχθηκε από τον Ένγκελς και

την Δεύτερη Διεθνή.

Την περίοδο του επαναστατικού κύματος που έβαζε τέλος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πό-

λεμο, οι πιο ριζοσπάστες μαρξιστές ταύτισαν την θεωρία ότι ο καπιταλισμός βρίσκεται σε

πτώση ως την αντικειμενική βάση για την επαναστατική πολιτική. Πήραν σαν καθοδηγη-

τική αρχή τους την ιδέα από τον Μαρξ ότι «σε ένα συγκεκριμένο στάδια ανάπτυξης, οι

υλικές παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας έρχονται σε σύγκρουση με τις υπάρχουσες

σχέσεις παραγωγής...Από μορφές ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων αυτές οι σχέσεις

μετατρέπονται σε τροχοπέδη τους. Τότε ξεκινά μια περίοδος κοινωνικής επανάστασης».

Ισχυρίστηκαν ότι ο καπιταλισμός είχε περάσει σε αυτό το στάδιο και αυτό εκφραζόταν με

την διαρκή κρίση του και την φανερή αντικειμενική κίνησή του προς την κατάρρευση και

την κατάπτωση.

Στον απόηχο της ήττας του επαναστατικού κύματος, που ακολούθησε τον Πρώτο Παγ-

κόσμιο Πόλεμο, η αποδοχή της ιδέας ότι ο καπιταλισμός ήταν σε πτώση έγινε, για τις

παραδόσεις εκείνες που ισχυρίζονταν ότι αντιπροσωπεύουν τον «γνήσιο Μαρξισμό» απέ-

ναντι στην προδοσία του - πρώτα από τους ρεφορμιστές Σοσιαλδημοκράτες και ύστερα

από τον Σταλινισμό - ένα δόγμα πίστης.

Για τους αριστερούς κομμουνιστές, η έννοια ότι ο καπιταλισμός η ιδέα ότι ο καπιταλισμός

είχε εισέλθει στην φάση της παρακμής του με το ξέσπασμα του πολέμου το 1914 ήταν ζωτική

αφού του επέτρεψε να διατηρήσουν μιαν ασυμβίβαστη επαναστατική θέση ενώ ταυτόχρονα

να μπορούν να ισχυρίζονται ότι αντιπροσωπεύουν την συνέχεια του αληθινής ορθόδοξης

μαρξιστικής παράδοσης. Για τους αριστερούς κομμουνιστές οι ρεφορμιστικές πλευρές
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της πολιτικής του Μαρξ, του Ένγκελς και της Δεύτερης Διεθνούς. που είχαν οδηγήσει

στην υποστήριξη του συνδικαλισμού και στη συμμετοχής στις κοινοβουλευτικές εκλογές,

μπορούσαν να δικαιολογηθούν στη βάση του ότι ο καπιταλισμός ήταν εκείνη την περίοδο

στην ανοδική του φάση. Τώρα, μετά το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο

καπιταλισμός είχε περάσετ στην παρακμή και δεν ήταν πλέον σε θέση να παραχωρήσει

μόνιμες μεταρρυθμίσεις στην εργατική τάξη. Συνεπώς, για τους αριστερούς κομμουνιστές,

η μόνη επιλογή στην εποχή της καπιταλιστικής πτώσης ήταν: «πόλεμος ή επανάσταση»!

Για τους τροτσκιστές και άλλους συνδεδεμένους με αυτούς σοσιαλιστές, η αύξηση του

κρατικού παρεμβατισμού και σχεδιασμού, η ανάπτυξη των μονοπωλίων, η εθνικοποίηση

βασικών βιομηχανιών και η ανάδυση του κράτους προνοίας όλα έδειχναν προς την πτώση

του καπιταλισμού και την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού. Σαν συνέπεια, για τους τρο-

τσκιστές το καθήκον ήταν να προβληθούν «μεταβατικά αιτήματα» - δηλαδή φαινομενικά

ρεφορμιστικά αιτήματα που έμοιαζαν εύλογα με δεδομένη την ανάπτυξη των παραγωγι-

κών δυνάμεων αλλά που έρχονταν σε αντίθεση με τις κυρίαρχες καπιταλιστικές σχέσεις

παραγωγής.

Έτσι, παρά τις κατά τά άλλα θεμελιώδεις διαφορές που χώριζαν τους αριστερούς κομμουνι-

στές και τους τροτσκιστές, και οι οποίες συχνά τους έφερναν σε οξύτατη αντιπαλότητα/αν-

τίθεση, και για τις δυο αυτές τάσεις η συγκεκριμένη πραγματικότητα της καπιταλιστικής

ανάπτυξης εξηγούνταν με όρους μιας αντικειμενικής λογικής που κατευθυνόταν προς

την κατάρρευση του καπιταλισμού και την σοσιαλιστική επανάσταση. Η υποκείμενη αν-

τικειμενική πραγματικότητα της αντίθεσης ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και τις

παραγωγικές σχέσεις ανήγαγε/περιέστελλε/περιόριζε το πρόβλημα αυτής της επανάστα-

σης απλά στην οργάνωση της πρωτοπορείας ή του κόμματος που θα εκμεταλλευόταν την

κρίση που οπωσδήποτε θα ερχόταν.

Όμως, αντί να τελειώσει μέσα σε μια επαναστατική έκρηξη/έξαρση όπως προέβλεπαν οι

περισσότεροι από τους θεωρητικούς της πτώσης, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ακολου-

θήθηκε από μια από τις πιο παρατεταμένες περιόδους άνθησης στην καπιταλιστική ιστορία.

Ενώ οι παραγωγικές δυνάμεις έμοιαζαν να αναπτύσσονται ταχύτερα από οποτεδήποτα

άλλοτε, η εργατική τάξη στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες φαινόταν ικανοποιημένη

με την βελτίωση των βιωτικών συνθηκών της και τα προνοιακά επιδόματα των μεταπολεμι-

κών σοσιαλδημοκρατικών διακανονισμών. Η εικόνα μιας αναπόδραστης καπιταλιστικής

κρίσης που θα επέφερε/προκαλούσε μιαν αντίδραση της εργατικής τάξης έμοιαζε τώρα να

μην έχει καμμιά σχέση/σημασία.

Και μετά, όταν η ταξική πάλη επέστρεψε τελικά σε μεγάλη κλίμακα, πήρε μορφές - άγριες

απεργίες (συχνά για ζητήμα άσχετα με τους μισθούς), άρνηση της εργασίας, αγώνες μέσα

και έξω από το εργοστάσιο - που δεν ταίριαζαν με άνεση στο σχήμα του παλιού εργατι-

κού κινήματος. Πολλοί από αυτούς τους αγώνες έμοιαζαν να μην σημαδεύονται από μια

αντανακλαστική [knee-jerk] αντίδραση στις οικονομικές δυσκολίες που προκαλούσε ένας

«καπιταλισμός σε κατάρρευση» αλλά από μια πάλη ενάντια στην αλλοτρίωση σε όλες της

τις μορφές που προκαλούνταν από την συνεχιζόμενη ανάπτυξη του καπιταλισμού, και από
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μια πιο ριζοσπαστική αντίληψη για αυτό που βρίσκεται πέρα από τον καπιταλισμό από την

αντίληψη που πρόσφεραν οι σοσιαλιστές.

Ήταν σε αυτό το πλαίσιο που τα νέα ρεύματα τα οποία είδαμε στο δεύτερο μέρος αυτού του

άρθρου αναδύθηκαν. Αυτό που μοιράζονταν ρεύματα όπως ο Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα

(ΣήΒ), οι καταστασιακοί και οι αυτόνομοι ήταν μια απόρριψη του «αντικειμενισμού» του

παλιού εργατικού κινήματος. Αντί να θέσουν την πίστη τους σε μια αντικειμενική παρακμή

της οικονομίας, έδωσαν έμφαση στον άλλο πόλο: το υποκείμενο. Ήταν αυτά τα θεωρητικά

ρεύματα και όχι οι παλιοί αριστεροί θεωρητικοί της παρακμής που εξέφρασαν καλλίτερα

αυτό που συνέβαινε - τον Μάη του 1968 στην Γαλλία, το θερμό Ιταλικό Φθινόπωρο του

1969 και μια γενικότερη αμφισβήτηση που είχε απλωθεί σε ολόκληρη την καπιταλιστική

κοινωνία. Αν και πιο διάχυτα από αυτά της περιόδου 1917-23, αυτά τα γεγονότα ήταν ένα

επαναστατικό κύμα που έθετε σε αμφισβήτηση τον καπιταλισμό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όμως στην δεκαετία του 1970 η μεταπολεμική άνθηση κατέρρευσε. Η καπιταλιστική κρίση

επέστρεψε δριμύτερη. Η στροφή από την μηχανική της καπιταλιστικής κρίσης που ήταν

ένα πλεονέκτημα τώρα έγινε μια αδυναμία. Η ιδέα ότι ο καπιταλισμός ήταν αντικειμενικά

σε πτώση επανήλθε στις προτιμήσεις και υπήρξε μια ανανέωση της παλιά θεωρίας της

κρίσης. Την ίδια στιγμή, μπροστά στην κρίση και στην αυξανόμενη ανεργία, υπήρξε μια

υποχώρηση από τις ελπίδες και τις τάσεις που τα νέα ρεύματα είχαν εκφράσει. Καθώς η

κρίση προχωρούσε, η άρνηση της εργασίας, με την οποία τα νέα αυτά ρεύματα είχαν συνδε-

θεί και που οι παλιοί αριστεριστές δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, έμοιαζε να παραπαίει

μπροστά στην σφαγή του μονεταρισμού και την μαζική επανεπιβολή της εργασίας.

Όμως τα διάφορα αναμασήματα/rehashings της παλιάς θεωρίας της κρίσης και παρακμής

ήταν όλα ανεπαρκή. Οι σέχτες της παλιάς αριστεράς, που δεν είχαν συλλάβει τη σημασία

πολλών από τους αγώνες που είχαν διεξαχθεί, ήταν τώρα βέβαιες ότι η μηχανική της

καπιταλιστικής πτώσης θα έκανε τη δουλειά της. Το κεφάλαιο θα αναγκαζόταν να επιτεθεί

στο βιωτικό επίπεδο της εργατικής τάξης και η κανονική ταξική πάλη θα άρχιζε ξανά. Αυτές

οι ομάδες μπορούσαν τώρα να πουν: «καταλαβαίνουμε την κρίση: συρρεύστε κάτω από τις

σημαίες μας».Πίστευαν ότι, αντιμετωπίζοντας την κατάρρευση της βάσης του ρεφορμισμού,

η εργατική τάξη θα στρεφόταν σε αυτές.𝛼 Υπήρχε έντονη αντιπαράθεση σχετικά με τη φύση

της κρίσης· αντικρουόμενες εκδοχές προσφέροντας· αλλά η αναμενόμενη στροφή της

εργατικής τάξης στον σοσιαλισμό και την επανάσταση δεν συνέβη.

Αυτή είναι, λοιπόν, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αν και το προχώρημα των νέων

ρευμάτων - η εστίασή τους στην αυτενέργεια του προλεταριάτου, στην ριζοσπαστικότητα

του κομμουνισμού κ.λπ. - είναι ουσιαστικές αναφορές για μας, πρέπει παρόλα αυτά να συλ-

λάβουμε τον αντικειμενικό τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η κατάσταση. Η αναδιάρθρωση

που έχει συνοδέψει την κρίση, και η επακόλουθη υποχώρηση της εργατικής τάξης, έχει

κάνει μερικά από τα «μεθυστικά» όνειρα/οράματα του 1968 να μοιάζουν λιγότερο εφικτά.

Σε κάποιο βαθμό υπάρχει μια φτωχοποίηση της φαντασίας από την οποία αυτό το κύμα

𝛼Κι ακόμα περιμένουν!
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είχε πάρει την έμπνευσή του. Υπάρχει μια ανάγκη να ξανασκεφτούμε, να συλλάβουμε το

αντικειμενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται η ταξική πάλη.𝛼 Η αστική τάξη και το

κράτος δεν φαίνονται να είνα σε θέση να κάνουν τις ίδιες παραχωρήσεις ώστε να επαναφο-

μοιώσουν τα κινήματα, έτσι η ταξική πάλη συχνά παίρνει μια πιο απελπισμένη μορφή.𝛽 Στον

απόηχο μιας συγκεκριμένης υποχώρησης του υποκειμένου - απουσία επιθετικής ταξικής

πάλης - υπάρχει ο πειρασμός να υιοθετήσουμε ενός είδους θεωρία της παρακμής.𝛾 Είναι σε

αυτό το πλαίσιο που οι ιδέες του περιοδικού Radical Chains𝛿 είναι σημαντικές.

Η σύνθεση των Radical Chains

Με όλα τα λάθη και τις αμφισημίες του, το περιοδικό Radical Chains έχει κάνει ίσως περισ-

σότερο από κάθε άλλη υπάρχουσα ομάδα μια συγκεκριμένη προσπάθεια να ξανασκεφτεί

τονΜαρξισμό στον απόηχο της τελικής κατάρρευσης τουΑνατολικούΜπλοκ και της πτώσης

του Σταλινισμού. Για να το κάνουν αυτό προσπάθησαν να συνταιριάξουν τον αντικειμενισμό

της τροτσκιστικής παράδοσης με τις πιο «υποκειμενιστικές» και προσανατολισμένες στην

ταξική πάλη θεωρίες του αυτόνομου Μαρξισμού. Από την αυτονομία, οι Radical Chains

έχουν πάρει την ιδέα ότι η εργατική τάξη δεν είναι ένα παθητικό θύμα του κεφαλαίου αλλά

αντίθετα επιβάλλει αλλαγές στο κεφάλαιο. Από τον τροτσκιστή Hillel Ticktin,𝜀 οι Radical

Chains έχουν πάρει την ιδέα ότι κανείς θα πρέπει να συνδέσει τέτοιες αλλαγές με τον νόμο

της αξίας και την αντίθεσή του με τον αναδυόμενο «νόμο του σχεδιασμού».

Υιοθετώντας την ιδέα ότι η παρούσα εποχή του καπιταλισμού είναι μεταβατική, χαρακτη-

ριζόμενη από μια σύγκρουση ανάμεσα στον αναδυόμενο «νόμο του σχεδιασμού» - που

ταυτίζεται με την ανάδυση του κομμουνισμού - και έναν παρακμάζοντα νόμο της αξίας,

οι Radical Chains οδηγούνται αναπόφευκτα σε θεωρία της παρακμής του καπιταλισμού,

αν και μια θεωρία που δίνει έμφαση στην ταξική πάλη. Πραγματικά, όπως θα δούμε, το

κεντρικό επιχείρημά τους ότι η αυξανόμενη δύναμη της εργατικής τάξης έχει αναγκάσει τον

καπιταλισμό να αναπτύξει διαχειριστικές μορφές που, αν και αποτρέπουν και καθυστερούν

τον «νόμο του σχεδιασμού» - και μαζί με αυτό την κίνηση προς τον κομμουνισμό - έχει

υπονομεύσει αυτό που οι ίδιοι βλέπουν σαν την ουσιαστική ρυθμιστική αρχή του ίδιου

του καπιταλισμού, τον νόμο της αξίας. Σαν τέτοια, ο Σταλινισμός και η σοσιαλδημοκρατία

θεωρούνται από τους RC σαν οι κύριες πολιτικές μορφές της «μερικής αναστολής του

𝛼Ή η επανενδυνάμωση του καπιταλισμού!
𝛽Οι «απέλπιδες» αγώνες της «εποχής των ταραχών», κατά TC.
𝛾Ή να εφεύρουμε το ρεύμα της κομμουνστικοποίησης!
𝛿 Αναφορά!
𝜀 is a Marxist theorist and economist. He was born in South Africa in 1937 but had to leave to avoid

arrest for political activism. He then lived and studied in the Soviet Union, where his PhD thesis, which was
critical of official Communist Parties, was rejected. In 1965 he began teaching at Glasgow University, which
later appointed him Professor of Marxist Studies.[1] In 1973 he co-founded Critique, a Journal of Socialist
Theory.[2] Summing up his work, Ticktin says: "My work on the political economy of the USSR showed … it
to be inherently unviable, and nothing to do with socialism, while not being capitalist. My work on capitalism
— or the West — has been to demonstrate the nature of the decline of capitalism, discussing finance capital
and the importance of the Cold War."[3]
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νόμου της αξίας» που βοήθησε στην καθυστέρηση της μετάβασης από τον καπιταλισμό

στον κομμουνισμό.

Όμως, πριν εξετάσουμε την θεωρία των RC για την «μερική αναστολή του νόμου της αξίας»

πιο λεπτομερειακά, είναι αναγκαίο να δούμε με συντομία την αφετηρία της στο έργο του

Hillel Ticktin, που υπήρξε μια πρωταρχική επιρροή στην διαμόρφωση αυτής της θεωρίας.

O Ticktin και η μοιραία έλξη του φονταμενταλισμού

Ο Hillel Ticktin είναι ο εκδότης και βασικός θεωρητικός του μη-στρατευμένου/non-aligned

τροτσκιστικού περιοδικού Critique. Αυτό που φαίνεται να κάνει ελκυστικό τον Ticktin και

το περιοδικό Critique στους RC είναι ότι η ανάλυσή τους δεν προσδένεται στις ανάγκες

μιας συγκεκριμένης τροτσκιστικής σέχτας αλλά προσπαθεί να υψωθεί σε μια προσπάθεια

επανάκτησης του κλασσικού Μαρξισμού. Σαν τέτοιος ο Ticktin προσφέρει, θεωρούν οι RC,

μια προοπτική και μια επεξεργασμένη επαναδιατύπωση του κλασσικού Μαρξισμού.

Με τον Ticktin, η κεντρική έννοια της Δεύτερης Διεθνούς, που αντιθέτει τον σοσιαλισμό σαν

συνειδητό σχεδιασμό της κοινωνίας στην αναρχία της καπιταλιστικής αγοράς, αποκτά μια

«επιστημονική» διαμόρφωση σε όρους της αντίθεσης ανάμεσα στον «νόμο του σχεδιασμού»

και τον «νόμο της αξίας». Στη συνέχεια ο Ticktin προσπαθεί να εξηγήσει «επιστημονικά»

τους νόμους κίνησης της παρούσας μεταβατικής εποχής της παρακμής του καπιταλισμού

σε όρους της πτώσης της καθοριστικής ρυθμιστικής αρχής του καπιταλισμού - του «νόμου

της αξίας» - και της διαφαινόμενης/incipient ανόδου του «νόμου του σχεδιασμού», την

οποία θεωρεί ότι προαναγγέλλει την αναγκαί ανάδυση του σοσιαλισμού.

Όπως οι βασικοί θεωρητικοί του κλασσικού Μαρξισμού, ο Ticktin βλέπει την παρακμή

του καπιταλισμού με όρους της ανάπτυξης των μονοπωλίων, του αυξημένου κρατικού

παρεμβατισμού στην οικονομία και την επακόλουθη παρακμή της ελεύθερης αγοράς και του

καπιταλισμού laissez faire. Καθώς η παραγωγή κοινωνικοποιείται σε όλο και μεγαλύτερη

κλίμακα,𝛼 ο καταμερισμός της κοινωνικής εργασίας δεν μπορεί πια να λειτουργεί απλά

μέσα από τξς τυφλές δυνάμεις της αγοράς. Όλο και περισσότερο το κεφάλαιο και το κράτος

πρέπει να σχεδιάζουν και να ρυθμίζουν συνειδητά την παραγωγή.Όμως, η πλήρης ανάπτυξη

του συνειδητού σχεδιασμού αντιτίθεται στην ατομική ιδιοποίηση που είναι εγγενής στις

καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις.𝛽 Ο σχεδιασμός περιορίζεται στα μεμονωμένα κράτη και

κεφάλαια και έτσι εξυπηρετεί την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε αυτά τα

κεφάλαια και κράτη και έτσι τα ωφέλη/κέρδη από τον ορθολογικό σχεδιασμό καταλήγουν

𝛼Και τι εκφράζει αυτό επί της ουσίας; Περισσότερα εμπορεύματα για τους χαμάληδες εμπορευμάτων-
προλετάριους, κατά Βουαγιέ!

𝛽Πρόχειρος αντίλογος εδώ: Όχι! Γιατί το πραγματικό επίδικο είναι, όπως ορθά λέει ο Βουαγιέ, όχι η
ιδιοποίηση των προϊόντων της εργασίας, αλλά η ιδιοποίηση του ελέγχου του καταμερισμού της εργασίας, το
πραγματικό δικαίωμα που το κεφάλαιο αρνείται στους προλετάριους δεν είναι η παραγωγή-κατανάλωση
εμπορευμάτων αλλά ο έλεγχος της αλλοτρίωσης, που παράγει το εμπόρευμα/χρήμα! Ακόμα και αν δεχόμασταν
ότι υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι «νόμοι» της αξίας και του σχεδιασμού, δεν βρίσκονται σε καμμιά αντίφαση
μεταξύ τους!
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να εκρηγνύοντατ στον κοινωνικό ανορθολογισμό των πολέμων και των συγκρούσεων.

Μόνο με τον θρίαμβο του σοσιαλισμού σε παγκόσμια κλίμακα, όταν η παραγωγή και ο

καταμερισμός της εργασίας θα σχεδιάζονται συνειδητά σύμφωνα με τα συμφέροντα της

κοινωνίας σαν ολότητας, θα συμφιλιωθούν οι αντιτιθέμενες υλικές παραγωγικές δυνάμεις

με τις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και ο «νόμος του σχεδιασμού» θα αναδυθεί ως η

πρωταρχική μορφή κοινωνικής ρύθμισης.

Όμως, αντίθετα προς τους βασικούς θεωρητικούς του κλασσικού Μαρξισμού, ο Ticktin

αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη αυτονομία του χρηματιστικού κεφαλαίου σαν

συμπτώματος της παρακμής του καπιταλισμού. Ο κλασσικός Μαρξισμός, ακολουθώντας το

καθοριστικό/seminal έργο του Hilferding «Finance Capital»,𝛼 είχε δει την σύμπλεξη/ολο-

κλήρωση του τραπεζικού κεφαλαίου με το μονοπωλιακό βιομηχανικό κεφάλαιο σαν το

«σήμα κατατεθέν» του τελικού σταδίου του καπιταλισμού που προανήγγειλε την άνοδο

του ορθολογικού σχεδιασμού και την παρακμή της αναρχίας της αγοράς. Αντίθετα, για τον

Ticktin ο ύστερος καπιταλισμός έχει σαν τυπικό γνώρισμα την αυξανόμενη αυτονομία του

χρηματιστικού κεφαλαίου. Ο Ticktin βλέπει τον καπιταλισμό του 20ου αιώνα σαν μια αντί-

θεση ανάμεσα στις μορφές κοινωνικοποίησης που δεν μπορούν να περιοριστούν/κρατηθούν

προς τα πίσω και στην παρασιτική παρακμιακή μορφή του χρηματιστικού κεφαλαίου.𝛽 Το

χρηματιστικό κεφάλαιο θεωρείται ότι έχει μια παρασιτική σχέση με τις κοινωνικοποιημένες

παραγωγικές δυνάμεις. Καταφέρνει να εμποδίσει την κοινωνικοποίηση να ξεφύγει εκτός

ελέγχου και έτσι επιβάλλει τον κανόνα της αφηρημένης εργασίας.𝛾 Όμως, το χρηματιστικό

κεφάλαιο εξαρτάται τελικά από τον «ξενιστή»/υποδοχέα του - την παραγωγή - που κινείται

αναπόφευκτα προς την κοινωνικοποίηση.

Ορίζοντας την αυξανόμενη αυτονομία του χρηματιστικού κεφαλαίου σαν ένα σύμπτωμα

της παρακμής του καπιταλισμού, ο Ticktin Καταφέρνει να «βολέψει» την άνοδο του παγ-

κόσμιου χρηματιστικού κεφαλαίου των τελευταίων εικοσιπέντε ετών μέσα στην κλασσική

Μαρξιστική θεωρία της παρακμής.𝛿 Στον βαθμό αυτό, ο Ticktin συνεισφέρει μια ζωτική

συμβολή στην ανάπτυξη της κλασσικής θεωρίας της παρακμής.

Μπορεί όμως να αντιτάξει κανείς ότι η αυξανόμενη αυτονομία του χρηματιστικού κεφα-

λαίου είναι απλά το μέσο με το οποίο το κεφάλαιο προσπαθεί να αναδιαρθρωθεί. Από αυτή

την άποψη, η άνοδος του παγκόσμιου χρηματιστικού κεφαλαίου τα τελευταία εικοσιπέντε

χρόνια έχει αποτελέσει το κύριο μέσο με το οποίο το κεφάλαιο προσπάθησε να υπερκε-

ράσει τις περιχαρακωμένες εργατικές τάξεις στις παλιές βιομηχανοποιημένες κοινωνίες

ανακατανέμοντας την παραγωγή σε νέες γεωγραφικές περιοχές και σε νέες βιομηχανίες.𝜀

Έτσι, ενώ η αυξανόμενη αυτονομία του χρηματιστικού κεφαλαίου μπορεί πραγματικά να

𝛼 Δες σχετικά το πρώτο Μέρος του άρθρου
𝛽 Ιδού λοιπόν η αφετηρία όλων των σημερινών αιτιάσεων προς το «κακό», «παρασιτικό» χρηματιστικό

κεφάλαιο!
𝛾 Ενδιαφέρο νσημείο: είναι όντως το χρηματιστικό κεφάλαιο που επιβάλλει τον κανόνα της αφηρημένης

εργασίας;
𝛿 Alas! Only as epicycles!
𝜀 Και πολύ πιο σημαντικό, θα προσθέταμε, να επικοινωνήσει, να ενσωματώσει, μη-παραδοσιακό κεφάλαιο
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αναγγέλει την πτώση της συσσώρευσης του κεφαλαίου σε κάποιες περιοχές, το κάνει μόνο

στον βαθμό που προαναγγέλλει την επιτάχυνση της συσσώρευσης σε άλλες. Από αυτή την

προοπτική, η ιδέα της αυτονομίας του χρηματιστικού κεφαλαίου εμφανίζεται συγκεκριμένα

ως Αγγλο-κεντρική. Πραγματικά, υπό αυτό το πρίσμα, η ιδέα του Ticktin για τον παρασιτικό

και παρακμιακό χαρακτήρα του χρηματιστικού κεφαλαίου μοιάζει αξιοθαύμαστα ανάλογη

με την προοπτική εκείνων των υποστηρικτών/συνηγόρων της Βρετανικής βιομηχανίας που

εδώ και καιρό κλαίγονται για τον «κοντοφθαλμισμό» του City σαν την αιτία της σχετικής

πτώσης της βιομηχανίας στην Βρετανία. Παρόλο που τέτοια επιχειρήματα μπορεί να είναι

αληθή, υιοθετώντας τα ο Ticktin θα μπορούσε να κατηγορηθεί ότι προβάλλει συγκεκριμένες

και μερικές αιτίες της σχετικής παρακμής της Βρετανίας στον καπιταλισμό συνολικά. Ενώ

το ανεξέλεγκτο/footloose χρηματιστικό κεφάλαιο μπορεί να προκαλεί την παρακμή των

παλιών βιομηχανοποιημένων οικονομιών, μπορεί να αποτελεί την ίδια ακριβώς στιγμή το

μέσο μέσα από το οποίο αναδύονται νέες περιοχές συσσώρευσης του κεφαλαίου.

Αυτός ο Αγγλο-κεντρισμός που βρίσκουμε στο έργο του Ticktin μπορούμε να δούμε ότι

μεταφέρεται στην θεωρία που προβάλλουν οι Radical Chains. Για πολλούς, όμως, αυτό θα

μπορούσε να είναι το λιγότερο σημαντικό σημείο κριτικής που θα μπορούσαν να ασκήσουν

στην προσπάθεια των Radical Chains να χρησιμοποιήσουν το έργο του Ticktin. Ο Ticktin

είναι ένας μη-αναδομημένος/unreconstructed τροτσκιστής. Και σαν τέτοιος υπερασπίζεται

την επιμονή του Τρότσκυ για το προχώρημα των παραγωγικών δυνάμεων ενάντια στην

εργατική τάξη, που οδήγησε στην στρατιωτικοποίηση της εργασίας, την συντριβή της

εξέγερσης των εργατών και των ναυτών στην Κροστάνδη και στην νομοταγή αντιπολίτευσή

του στον Στάλιν. Οι Radical Chains αντιτίθενται όμως αποφασιστικά στην τροτσκιστική

πολιτική του Ticktin. Επιμένουν ότι μπορούν να διαχωρίσουν τον καλό Μαρξισμό του από

την πολιτική του.

Θα επιχειρηματολογήσουμε ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτόν τον διαχωρισμό: ότι υιοθε-

τώντας την θεωρία του Ticktin για την παρακμή υιοθετούν υπόρρητα και την πολιτική του.

Αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτό το επιχείρημα πρέπει να κοιτάξουμε την θεωρία για την

πτώση των Radical Chains λίγο πιο λεπτομερειακά.

Οι Radical Chains

«Ο κόσμος στον οποίον ζούμε σπαράσσεται/riven από μια αντίθεση ανάμεσα

στον λανθάνοντα νόμο του σχεδιασμού και τον νόμο της αξίας. Στην μεταβατική

εποχή στο σύνολό της αυτά αντιστοιχούν στος ανάγκες του προλεταριάτου και

στις ανάγκες του κεφαλαίου, που παραμένουν οι δύο πόλοι των ταξικών σχέσεων

σε ολόκληρο τον κόσμο».

Αυτή η αναφορά από την Δήλωση Προθέσεων των Radical Chains συνοψίζει την αποδοχή

που είχε αναπτυχθεί στις χώρες του «υπαρκτού»!!! Με άλλα λόγια, το κεφάλαιο, στην ίδια την κίνηση
της ενοποίησης/παγκοσμιοποίησής του, υιοθετεί, στρέφεται στην πιο αφηρημένη μορφή του,
το χρήμα!!!
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και ταυτόχρονα τον μετασχηματισμό, από την πλευρά τους, της προβληματικής του Ticktin

για την πτώση του καπιταλισμού. Η θεωρία των Radical Chains, όπως και αυτή του Ticktin,

βασίζεται στην ιδέα της σύγκρουσης ανάμεσα σε δυο διαφορετικές οργανωσιακές αρχές.

Δεν αρκεί για το προλεταριάτο να είναι απλά ένας «φορέας της πάλης»· πρέπει να είναι

«φορέας μιας καινούριας οργανωσιακής αρχής η οποία, στον αναπόδραστο ανταγωνισμό

της προς την αξία, πρέπει να καταστήσει το κεφάλαιο ένα κοινωνικά εκρηκτικό και τελικά

καταδικασμένο σύστημα».

Οι Radical Chains δεν είναι όμως ο Ticktin· δέχονται την ιδέα ότι ο τρόπος που «δουλεύει

κανονικά» ο νόμος της αξίας έχει οδηγήσει σε στρεβλές μορφές της λειτουργίας του. Υπάρχει

όμως μια πολύ σημαντική μετατόπιση στο ότι οι Radical Chains δεν αντιλαμβάνονται τον

νόμο της αξίας αποκλειστικά με όρους σχέσεων ανάμεσα σε κεφάλαια, αλλά τον βλέπουν

με όρους της σχέσης κεφάλαιο-εργασία. Το κρίσιμο αντικείμενο του νόμου της αξίας δεν

είναι προϊόντα αλλά η εργατική τάξη. Έτσι ενώ για τον Ticktin είναι φαινόμενα όπως ο

καθορισμός των τιμών από τα μονοπώλια και η κυβερνητική παρέμβαση στην οικονομία

που υπονομεύουν τον νόμο της αξίας, για τους Radical Chains είναι η αναγνώριση και η

διαχείριση αναγκών έξω από τον μισθό - κράτος πρόνοιας, δημόσια υγεία και στέγαση

κ.λπ. Πρόκειται για μια σημαντική μετατόπιση γιατί επιτρέπει στους Radical Chains να

φέρουν «στο παιχνίδι», να εισαγάγουν την ταξική πάλη. Κεντρική στην θεωρία των Radical

Chains είναι η αλληλεπίδραση του κράτους και του νόμου της αξίας. Ο συνδυασμός τους

δημιουργεί «καθεστώτα» ανάγκης, με άλλα λόγια τρόπους με τους οποίους ελέγχεται

η εργατική τάξη. Αν η ορθόδοξη θεωρία της παρακμής έχει ένα σχήμα που βασίζεται

στην ελεύθερη αγορά [laissez-faire] ως σημείο της ωριμότητας του καπιταλισμού και τον

μονοπωλιακό καπιταλισμό ως σημείο της πτώσης του, οι Radical Chains προσφέρουν ένα

παρόμοιο σχήμα που βασίζεται στην εφαρμογή του νόμου της αξίας στην εργατική δύναμη.

Η ωριμότητα του καπιταλισμού ήταν στην φάση που η εργατική τάξη είχε υπαχθεί πλήρως

στον νόμο της αξίας· η παρακμή του είναι η περίοδος που αυτή η πλήρης υπαγωγή ανεστάλη

μερικά μέσα από διοικητικές/διαχειριστικές μορφές.

Ο πλήρης Νόμος της Αξίας

Για τους Radical Chains, η «Πράξη Μεταρρύθμισης των Νόμου των Φτωχών»,𝛼 [Poor Law

Reform Act] του 1834, ήταν το «υψηλότερο προγραμματικό σημείο» του καπιταλισμού

γιατί θεμελίωσε την εργατική δύναμη ως ένα εμπόρευμα. Στον προηγούμενο «Νόμο των

Φτωχών», οι ανάγκες συντήρησης των εργατικής τάξης καλύπτονταν με έναν συνδυασμό

μισθών από τους εργοδότες και ένα πλήθος μορφών ενοριακής/κοινοτικής/parish ενίσχυ-

σης/αγαθοεργίας. Ο Νέος Νόμος των Φτωχών ενοποίησε τον μισθό, τερματίζοντας αυτές

της μορφές τοπικής πρόνοιας. Στην θέση τους προσέφερε μιαν αποκλειστική επιλογή ανά-

𝛼 Αναφορά: The Poor Law Amendment Act 1834 (PLAA), known widely as the New Poor Law, was an Act
of the Parliament of the United Kingdom passed by the Whig government of Earl Grey that reformed the
country's poverty relief system (excepting Scotland, which reformed its poor law in 1845). The PLAA curbed
the cost of poor relief, which had been spiralling throughout the nineteenth century, and led to the creation of
workhouses. T
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μεσα στην συντήρηση μέσω του μισθού ή το πτωχοκομείο/workhouse. Τα πτωχοκομεία

έγιναν όσο το δυνατόν πιο δυσάρεστα ώστε να αποτελούν ουσιαστικά μια μη-επιλογή.

Έτσι η εργατική τάξη ήταν σε ένα σημείο απόλυτης φτώχειας. Οι ανάγκες τους υπήχθησαν

ολοκληρωτικά στο χρήμα, στην επιτακτική ανάγκη της ανταλλαγής της εργατικής τους

δύναμης με τον μισθό.𝛼 Έτσι η ύπαρξή της εξαρτιόταν ολοκληρωτικά από την συσσώρευση.

Αυτή ήταν, ισχυρίζονται οι Radical Chains argue, η «κανονική» ύπαρξη της εργατικής τάξης

μέσα στον καπιταλισμό.

Για τουςRadical Chains, μόνο όταν η υποκειμενική ύπαρξη του εργαζόμενου προλεταριάτου

αντιστοιχεί σε αυτή την κατάσταση απόλυτης φτώχειας είναι ο καπιταλισμός σε κανονική

αντιστοιχία με την καθαρή/ατόφια αντικειμενικότητα του νόμου της αξίας. Από τη στιγμή

που συμβεί μια αλλαγή στην σχέση αυτή, ο καπιταλισμός περνά σε πτώση.

Η «μερική αναστολή του Νόμου της Αξίας»

Αυτή η πλήρης υπαγωγή της ύπαρξης της εργατικής τάξης στο χρήμα𝛽 την ώθησε να δει τα

συμφέροντά της σαν πλήρως αντίθετα με αυτά του κεφαλαίου και, σαν αποτέλεσμα, να

αναπτύξει μορφές συλλογικότητας που απείλησαν να καταστρέψουν το κεφάλαιο. Η απειλή

βασίζεται στο γεγονός ότι η εργατική τάξη αν και εξατομικευμένη από τον νόμο της αξίας

στην (σφαίρα της) ανταλλαγή συλλογικοποιείται στην (σφαίρα της) παραγωγή. Ο νόμος

της αξίας προσπαθεί να επιβάλλει την αφηρημένη εργασία𝛾 αλλά η εργατική τάξη μπορεί

να αντλήσει/αξιποιήσει δύναμή της ως συγκεκριμένη εργασία. Η ιδέα των Radical Chains

για την αυτο-συγκρότησης του προλεταριάτου ως έκφρασης του νόμου του σχεδιασμού

είναι συνδέεται με την ύπαρξή του ως κοινωνικοποιημένης παραγωγικής δύναμης. Σαν

απάντηση στην πλήρη λειτουργία του νόμου της αξίας, η εργατική τάξη ανέπτυξε τη δική της

εναλλακτική, ωθώντας προς μια κοινωνία οργανωμένη από τον σχεδιασμό των αναγκών.

Η αστική τάξη αναγνώρισε το αναπόφευκτο και παρενέβη μέσα από «διοικητικά υποκα-

τάστατα του σχεδιασμού». Μια πλευρά της της Μερικής Αναστολής του Νόμου της Αξίας

είναι η αποδοχή από την αστική τάξη μορφών αντιπροσώπευσης της εργατικής τάξης.

«Υπεύθυνα» συνδικάτα και κόμματα της εργατικής τάξης ενθαρρύνθηκαν. Την ίδια στιγμή,

εγκαταλείφθηκε η αυστηρότητα του Νόμου των Φτωχών. Οι Radical Chains εντοπίζουν

τον τελικό σοσιαλδημοκρατικό διακανονισμό/διευθέτηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο

Πόλεμο σε διαδικασίες που ξεκίνησαν από διορατικά μέλη της αστικής τάξης πολύ νωρίτερα.

Από το τέλος του 19ου αιώνα, τυχαίες/συμπτωματικές μορφές ανακούφισης των φτωχών

άρχισαν να συμπληρώνουν τον Νόμο των Φτωχών. Την περίδο 1906-12 η κυβέρνηση των

Φιλελευθέρων συστηματοποίηση αυτή την κίνηση στο διοικητικό κράτος πρόνοιας.

𝛼 Αν σας θυμίζει κάτι η σημερινή διάλυση των «προνοιακών» δομών (αυτών που προφανώς ανέλαβε
το ίδιο το κράτος από τις ενορίες) έχετε απόλυτο δίκιο. Η ουσία είναι εδώ ότι αυτό συνιστά μέσο ακόμα
μεγαλύτερου ελέγχου της (αναπαραγωγής) της εργατικής τάξης και ακόμα βαθύτερης αλλοτρίωσης από τις
καπιταλιστικές σχέσεις.

𝛽 Είναι η τυπική, με την ορολογία της TC;
𝛾 προφανώς καθιστώντας την εμπόρευμα
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Τέτοιες μεταρρυθμίσεις ισοδυναμούν με μια θεμελιώση τροποποίηση του νόμου της αξίας:

την χαλάρωση των συνθηκών της απόλυτης φτώχειας. Ο μισθός διαιρέθηκε, με το ένα

κομμάτι να παραμένει προσδεμένο στην εργασία ενώ το άλλο το διαχειριζόταν το κράτος.𝛼

Έγινε μια κίνηση σε αυτό που οι Radical Chains αποκαλούν «τυπική αναγνώριση της

ανάγκης»: δηλαδή, μπορεί να καλύψει ανάγκες της μέσα από διοικητικές μορφές. Γραφειο-

κρατικές διαδικασίες, φόρμες, δοκιμασίες/τεστ και άλλα παρόμοια μπήκαν στην ζωή της

εργατικής τάξης.

Υπάρχουν τώρα δυο πλευρές στο κεφάλαιο - ο νόμος της αξίας και η διοίκηση. Αυτή η

Μερική Αναστολή του Νόμους της Αξίας αντιπροσωπεύει συμφωνίες σε εθνικό επίπεδο με

την εργατική τάξη. Το παγκόσμιο προλεταριάτο διαιρείται σε εθνικά τμήματα με διαφορε-

τικούς βαθμούς άμυνας απέναντι στον νόμο της αξίας. Αυτό ενεργεί ώστε να αποτρέψει

την παγκόσμια ενοποίηση του προλεταριάτου ως επαναστατικής δύναμης αλλά ενεργεί

επίσης και ως ένα όριο στην αποτελεσματικότητα του νόμου της αξίας που πρέπει να δρα

παγκόσμια.𝛽

Κρίση της μερικής αναστολής του Νόμου της Αξίας

Η εργατική τάξη δίνει τους αγώνες της μέσα στις μορφές αυτής της Μερικής Αναστολής

του νόμου της αξίας. Χρησιοοποιεί την ύπαρξη της πλήρους απασχόλησης και το κράτος

πρόνοιας για να αυξήσει και τις δυο πλευρές του διαιρεμένου μισθού. Η κρατική διοίκηση

αποδεικνύεται ένας πολύ λιγότερο αποτελεσματικός τρόπος διατήρησης της εργατικής

τάξης υπό έλεγχο από τις καθαρές διεργασίες της αγοράς.𝛾 Οι Radical Chains βλέπουν

τις μορφές πάλης με τις οποίες συνδέθηκαν τα νέα ρεύματα σαν ένδειξη της προσπάθειας

της εργατικής τάξης να βγει από τους περιορισμούς της.𝛿 Τα τελευταία είκοσι χρόνια

περίπου θεωρούνται από τους Radical Chains σαν μια κρίση των μορφών αποτροπής του

κομμουνισμού στην οποία το κεφάλαιο απάντησε προσπαθώντας να επανενοποιήσει τον

μισθό και να επανεπιβεβαιώσει τον νόμο της αξίας. Θεωρούν ότι δεν έχει αξία να κοιτάξει

κανείς τις διαφορετικές μορφές πάλης· αυτό που έχει σημασία είναι να τοποθετηθούν μέσα

σε μια μεγάλη θεωρητική προοπτική!

Η ελκυστικότητα της θεωρίας των Radical Chains έγκειται στο ότι οι συγκεκριμένες εξελί-

ξεις του εικοστού αιώνα εξηγούνται με έναν συνδυασμό υποκειμενικών και αντικειμενικών

παραγόντων. Η επαναστατική θεωρία έχει την τάση να βλέπει την υποκειμενική πτυχή

𝛼 Ας μιλήσουμε λοιπόν για κοινωνικό μισθό!
𝛽 Ενδιαφέρουσες σκέψεις ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της τωρινής φάσης της «τοπι-

κοποίησης». Μοιάζει σαν η εργατική τάξη να θέλει να επανέλθει αμυντικά εντελώς στο καθεστώς αυτό των
«εθνικών συμφωνιών», φάση που σαρώθηκε από την αναδιάρθρωση, που ήταν έκφραση της παγκόσμιας
κλίμακας δράσης του νόμου της αξίας, μια «εκδίκηση, ρεβάνς του νόμου της αξίας».

𝛾 Αν και από μια άλλη άποψη αποδεικνύεται πιο αποτελεσματικός με την εμπέδωση της επισφάλειας
και του ελέγχου μέσα από την επιδοματική πολιτική. Ιδιαίτερα μορφές όπως η «κοινωφελής» εργασία
εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό. Η προσπάθεια ελέγχου φτάνει σε ακραίες μορφές με την κρίση βέβαια, μέχρι
του σημείου κατάργησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων!

𝛿Καλλίτερα θα λέγαμε της «ικανοποίησης» όπως εκφράστηκε με τους αγώνες του 1960-70, αγώνες
έκφρασης της μη-ικανοποίησης.
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- την πάλη της εργατικής τάξης - να εμφανίζεται στις επαναστατικές περιόδους και να

εξαφανίζεται χωρίς ίχνος σε άλλες. Οι Radical Chains θεωρητικοποιούν το υποκειμενικό

ως περιεχόμενο στις μορφές αποτροπής του κομμουνισμού - Σταλινισμός και σοσιαλδημο-

κρατία - αλλά και ως διαρκώς αγωνιζόμενου φτάνοντας τελικά να προκαλεί την έκρηξη

αυτών των μορφών. Αυτή η ανάλυση μοιάζει να έχει μια επαναστατική αιχμή, οι Radical

Chains χρησιμοποιούν την θεωρία για να ασκήσουν κριτική στην τάση της αριστεράς να

συμμορφώνεται με αυτές τις μορφές αποτροπής του κομμουνισμού. Υπάρχει, όμως, μια

αμφισημία εδώ καθώς οι Radical Chains συνδέουν την εξήγησή τους με την ιδέα μιας υπο-

κείμενης διαδικασίας - την κατάρρευση της ουσίας του καπιταλισμού πριν από την ουσία

του κομμουνισμού - τον σχεδιασμό. Αυτό, όπως θα επιχειρηματολογήσουμε, είναι ακριβώς

το πλαίσιο που οδηγεί στον συμβιβασμό/συμμόρφωση της αριστεράς με το κεφάλαιο.

Όμως, πριν περάσουμε στα θεμελιακά εννοιολογικά προβλήματα που οι Radical Chains κλη-

ρονομούν από τον Ticktin θα αναδείξουμε μερικά προβλήματα του ιστορικού απολογισμού

τους για την άνοδο και την πτώση του καπιταλισμού.

Εν ριπή οφθαλμού

Οι Radical Chains έχουν δίκιο να βλέπουν τον «Νέο Νόμο των Φτωχών» ως έκφραση του

ονείρου της αστικής τάξης για μια εργατική τάξη πλήρως που έχει υπαχθεί πλήρως στο

κεφάλαιο. Φαντάζονται ότι αυτή η περίοδος της κανονικής κυριαρχίας της αστικής τάξης,

που αρχίζει το 1834 και μέχρι την αρχή της Μερικής Αναστολής του νόμου της αξίας με την

κίνηση προς τις τυχαίες μορφές ανακούφισης της φτώχειας στα 1880, την ώριμη περίοδο

του καπιταλισμού, διαρκεί γύρω στα πενήντα χρόνια.

Υπάρχει όμως μια διαφοράανάμεσα στην πρόθεση και την πραγματικότητα. Ο «ΝέοςΝόμος

τωνΦτωχών» αν και θεσμοθετείται το 1834 συναντά την αντίσταση της εργατικής τάξης και

των ενοριών έτσι που δεν είναι μέχρι το 1870 που επιβάλλεται πραγματικά. Έτσι ο «Νέος

Νόμος των Φτωχών» αρχίζει, ουσιαστικά, να υπονομεύεται αμέσως σχεδόν με την επιβολή

του. Από αυτό μοιάζει σαν το μέγιστο του καπιταλισμού να μειώνεται σε κάτι λιγότερο από

μία ή δύο δεκαετίες. Από μια ιστορική προοπτική, στην οποία η φεουδαρχία διήρκησε για

αρκετούς αιώνες, η ωριμότητα του καπιταλισμού τελειώνει «εν ριπή οφθαλμού».

Απέναντι σε αυτή την ιδέα ότι η ωριμότητα του καπιταλισμού διήρκησε μόλις για είκοσι

χρόνια στο τελευταίο κομμάτι του 19ου αιώνα και έκτοτε ο καπιταλισμός είναι σε παρακμή,

μπορεί φυσικά να αντιπαραβάλλει κανείς ότι ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο καπιταλιστικός

στη διάρκεια του εικοστού αιώνα από ποτέ. Αυτή η άποψη μοιάζει να τεκμηριώνεται/αι-

τιολογείται αν συλλάβουμε την ανάπτυξη του καπιταλισμού όχι με όρους της παρακμής

του νόμου της αξίας αλλά με όρους της μετατόπισης από την τυπική στην πραγματική

υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο και την επακόλουθη μετατόπιση της έμφασης από

την παραγωγή της απόλυτης υπεραξίας στην παραγωγή της σχετικής υπεραξίας.𝛼

𝛼 This is also TC stuff!!!
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Τυπική και Πραγματική Κυριαρχία

Στην περίοδο που κυριαρχείται από την παραγωγή απόλυτης υπεραξίας, η επιτακτική

ανάγκη του ελέγχου της εργασίας είναι απλά η δημιουργία επαρκούς στέρησης/κακουχίας

για να εξαναγκαστούν οι προλετάριοι να περάσουν τις πύλες του εργοστασίου. Όμως, από

την στιγμή που αρχίζει να κυριαρχεί η σχετική υπεραξία, απαιτείται ένας πιο εξεζητημένος

ρόλος. Η σχέση κεφάλαιο/εργασία πρέπει να αναδιαρθρωθεί/αναδομηθεί. Η μείωση της

αναγκαίας εργασίας απαιτεί την μαζική παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Μια σταθερή

ζήτηση για αυτά τααγαθά έγινε τότε αναγκαία για το κεφάλαιο. Σαναποτέλεσμα, η εργατική

τάξη έγινε μια σημαντική πηγή όχι μόνο εργασίας αλλά επίσης και ζήτησης.𝛼 Την ίδια στιγμή,

η συνεχής επαναστατικοποίηση των μέσων παραγωγής απαιτούσε μια πιο εκπαιδευμένη

εργατική τάξη και ένα καλλίτερα ρυθμιζόμενο εφεδρικό στρατό ανέργων.𝛽

Φυσικά οι Radical Chains έχουν δίκιο στο ότι οι αλλαγές αυτές επιβάλλονται επίσης στο

κεφάλαιο υπό την απειλή της προλεταριακής αυτοοργάνωσης. Αλλά η ιδέα ότι ως εκ τούτου

αντιπροσωπεύουν την παρακμή του κεφαλαίου δεν δικαιολογείται. Είναι μόνο μέσα από

αυτές τις νέες μορφές διαχείρισης της εργατικής τάξης που μπορεί να επιδιωχθεί απο-

τελεσματικά η παραγωγή σχετικής υπεραξίας. Τα φαινόμενα του Τεηλορισμού και του

Φορντισμού υποδεικνύουν ότι ο καπιταλισμός στον εικοστό αιώνα - η επιδίωξη σχετικής

υπεραξίας - είχε ακόμα πολλή ζωή μέσα του. Πραγματικά, η μεταπολεμική άνθηση στην

οποία ο καπιταλισμός αναπτύχθηκε εξαιρετικά βασισμένος στην πλήρη απασχόληση και

στην σύνδεση της ανόδου των βιωτικών συνθηκών της εργατικής τάξης και της υψηλό-

τερης παραγωγικότητας είναι ίσως η περίοδος που οι ανάγκες της εργατικής τάξης και η

συσσώρευση έφτασαν στο σημείο της μεγαλύτερης ολοκλήρωσής/συνύφανσής τους.

Από αυτή την άποψη, ο «Νέος Νόμος των Φτωχών» ήταν πραγματικά περισσότερο μια

μεταβατική μορφή στην ανάπτυξη του καπιταλισμού. Από την μια πλευρά ήταν η τήρηση

της δρακόντειας νομοθεσίας που το κεφάλαιο απαιτούσε στην μακρά περίοδο της ανάδυσής

του. Από την άλλη δημιούργησε ένα εθνικό σύστημα ελέγχου της εργασίας. Η πληθώρα

των «επιτροπών»/boards που δημιούργησε είναι ο άμεσος πρόδρομος των διοικητικών

σωμάτων που στη συνέχεια τα αντικατέστησαν.

Έστι αντί ενός ριζικού ρήγματος, υπάρχει μια αξιοσημείωτη συνέχεια ανάμεσα στα είδη

θεσμών που δημιουργήθηκαν από την Πράξη του 1834 και τις γραφειοκρατικές δομές που

διαμορφώθηκαν αργότερα. Οι μορφές της συστηματικής εθνικής διαχείρισης της εργασίας

που δημιουργήθηκαν με τον «Νέο Νόμο» απλά για να πειθαρχήσουν την εργατική τάξη,

ήταν η υλική βάση για τις νέες σχέσεις αντιπροσώπευσης, διοίκησης και παρεμβατισμού.

Μπορούμε να δούμε, λοιπόν, ότι ο Νέος Νόμος εισήχθη για να εκπληρώσει τις ανάγκες μιας

𝛼Ο εκδημοκρατισμός του εμπορεύματος, περισσότερο φτωχό χρήμα για τους προλετάριους!
𝛽Έχουμε λοιπόν σήμερα μια κίνηση προς την απόλυτη υπεραξία; Δηλαδή την καλλίτερη πειθάρχηση,

μέσω της φτωχοποίησης, μιας εργατικής τάξης που έχει ήδη πραγματικά υπαχθεί στο κεφάλαιο; Διδάχτηκε το
κεφάλαιο από τον προηγούμενο «κύκλο» τυπικής-πραγματικής υπαγωγής; Και αν αυτό είναι πιο προφανές
για τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, τι μπορεί να ειπωθεί για την κίνηση του κεφαλαίου/εργασίας
στις αναδυόμενες;
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περιόδου παραγωγής απόλυτης υπεραξίας. Ακόμα περισσότερο, αν και θεσμοθετήθηκε το

1834 ήταν μόνο τη δεκαετία του 1870 που οι «προβλέψεις» του αντικατέστησαν πλήρως

προηγούμενα συστήματα «ανακούφισης». Τότε όμως το κεφάλαιο κινούνταν ήδη στην

περίοδο κατά την οποία άρχιζε να κυριαρχεί η παραγωγή σχετικής υπεραξίας και αυτό

απαιτούσε έναν άλλο τρόπο συσχέτισης με την εργασία.

Το υποκείμενο πρόβλημα της ιστορικής ανάλυσης των Radical Chains είναι ότι παίρνουν το

στάδιο του laissez faire καπιταλισμού κατά γράμμα/at its own word/τοις μετρητοίς/με τα

δικό του μέτρο. Το «γράμμα» αυτής της περιόδου του καπιταλισμού είναι μια ατομικιστική

ιδεολογία που υπονομεύθηκε αμέσως από την ανάπτυξη συλλογικών μορφών. Η ιδέα ενός

ιδανικού καθεστώτος αναγκών κάτω από τον νόμο της αξίας είναι ένας μύθος. Ο νόμος της

αξίας και ο καπιταλισμός περιορίζονταν πάντα, πρώτα από μορφές έγγειας ιδιοκτησίας και

κοινοτισμού που προϋυπήρχαν, και ύστερα από την ταξική πάλη που αναπτυσσόταν εντός

του. Το κεφάλαιο αναγκάζεται να σχετίζεται με την εργασία μέσα από μορφές διαφορετικές

από τον μισθό και το κράτος είναι ο τρόπος που έχει ανάγκη για να το κάνει.𝛼 Ο «Νόμος

των Φτωχών» εξέφρασε μια στρατηγική για τον έλεγχο της εργατικής τάξης: η κρατική

διοίκηση εκφράζει έναν άλλον. Από τη στιγμή που δούμε ότι ο νόμος της αξίας είναι πάντα

περιορισμένος, η ιδέα της μερικής αναστολής του χάνει την απήχησή της.

Ο φετιχισμός του σχεδιασμού

Με δεδομένο ότι οι Radical Chains επιδιώκουν να τονίσουν την σχέση της πάλης ανάμεσα

στην εργατική τάξη και το κεφάλαιο, πιθανόν μοιάζει περίεργο ότι δεν λαμβάνουν υπόψιν

την μετατόπιση από την τυπική στην πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο.

Όμως μια τέτοια θεώρηση δεν θα υπονόμευε μόνο την προσήλωσή τους σε μια θεωρία

κατάρρευσης αλλά επίσης θα ερχόταν σε αντίθεση με το εννοιολογικό πλαίσιο που έλ-

κουν/προσλαμβάνουν από τον κλασσικό Μαρξισμό μέσω του Ticktin. Για να το εξετάσουμε

αυτό πιο αναλυτικά θα πρέπει για μια ακόμη φορά να επιστρέψουμε εν τάχει στις αφετηρίες

της θεωρίας του κλασσικού Μαρξισμού για την παρακμή.

Όπως έχουμε ήδη παρατηρήσει, η έννοια μιας αντικειμενικά καθορισμένης παρακμής του

καπιταλισμού έχει τις ρίζες της στην ορθόδοξη ερμηνεία του «Προλόγου Σε Μια Συμβολή

Στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας», στην οποία ο Μαρξ δηλώνει ότι: «Σε ένα συγ-

κεκριμένο στάδιο ανάπτυξης, οι υλικές παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας έρχονται σε

σύγκρουση με τις υπάρχουσες σχέσεις παραγωγής...Από μορφές ανάπτυξης των παρα-

γωγικών δυνάμεων οι σχέσεις αυτές μετατρέπονται σε τροχοπέδη τους. Τότε αρχίζει μια

περίοδος κοινωνικής επανάστασης». Για τον κλασσικό Μαρξιστή στην αλλαγή του 19ου

αιώνα, έμοιαζε καθαρό ότι οι κοινωνικές σχέσεις της ατομικής ιδιοκτησίας/ιδιοποίησης και

η αγορά γίνονταν εμπόδιο στην αυξανόμενα κοινωνικοποιημένες δυνάμεις της παραγωγής.

Η κινητήρια δύναμη προς την επανάσταση θεωρητικοποιήθηκε λοιπόν ως η αντίθεση ανά-

μεα στην ανάγκη των παραγωγικών δυνάμεων για σοσιαλιστικό σχεδιασμό και την αναρχία

𝛼 Δες εδώ σχετικά Βουαγιέ για το κράτος και το εμπόρευμα/οικονομία.
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της αγοράς και της ατομικής ιδιοποίησης.

Φυσικά, υπόρρητη σε όλα αυτά είναι η ιδέα ότι ο σοσιαλισμός δικαιολογείται μόνο όταν

γίνεται ιστορικά αναγκαίο να αναπτυχθούν περισσότερο οι παραγωγικές δυνάμεις σε μια

πιο ορθολογική και σχεδιασμένη βάση. Από την στιγμή που ο καπιταλισμός έχει εξαντλήσει

το δυναμικό του στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στην βάση του νόμου της

αξίας, πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ο σοσιαλισμός για να αναλάβει την «μπαγκέτα», το

ραβδάκι της οικονομικής ανάπτυξης. Από την σκοπιά αυτή, ο σοσιαλισμός μοιάζει σαν κάτι

λίγο παραπάνω από την σχεδιασμένη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων.

Όμως, το να δούμε την ιστορία με όρους της αντίθεσης ανάμεσα στην ανάπτυξη των πα-

ραγωγικών δυνάμεων και των υπαρχουσών σχέσεων παραγωγής, όπου κάθε μορφή της

κοινωνίας θεωρείται ότι την διαδέχεται μια άλλη που επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη

των παραγωγικών δυνάμεων, σημαίνει να δούμε τα πράγματα από την σκοπιά του κεφα-

λαίου. Ο Μαρξ επιδίωκε, επεξεργαζόμενος αυτή την άποψη, να στρέψει την προοπτική του

κεφαλαίου ενάντια στο ίδιο το κεφάλαιο. Επιδίωκε να δείξει ότι, όπως και για προηγούμενες

κοινωνίες, ο καπιταλισμός θα επιβάλλει διαρκώς όρια στην ανάπτυξη των παραγωγικών

δυνάμεων και συνεπώς θα ανοίξει την δυνατότητα του ξεπεράσματος του καπιταλισμού

από τους δικούς του όρους.𝛼

Από την σκοπιά του κεφαλαίου, η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο από την ανάπτυξη των

παραγωγικών δυνάμεων𝛽· είναι μόνο με τον καπιταλισμό που η παραγωγή πραγματώνεται

πλήρως σαν μια ξένη/αλλότρια δύναμη που μπορεί να εμφανίζεται αφηρημένα από τις

ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες.𝛾 Ο κομμουνισμός πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την

κατάργηση των τάξεων αλλά και την κατάργηση των παραγωγικών δυνάμεων σαν μιας

διαχωρισμένης δύναμης.

Θεωρώντας τον σοσιαλισμό κύρια σαν την ορθολογικά σχεδιασμένη ανάπτυξη των πα-

ραγωγικών δυνάμεων - και αντιπαραβάλλοντας αυτό στην αναρχία της καπιταλιστικής

αγοράς - οι κλασσικοί Μαρξιστές κατέληξαν να υιοθετήσουν την προοπτική του κεφαλαίου.

Ήταν αυτή η οπτική που επέτρεψε στουν Μπολσεβίκους να αναλάβουν τα καθήκοντα μιας

«παρένθετης» (ενός υποκατάστατου της) αστικής τάξης όταν κατέλαβαν την εξουσία στην

Ρωσία, αφού αυτή η οπτική τους δέσμευσε στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων

με κάθε κόστος. Η λογική αυτής της οπτικής αναπτύχθηκε, ίσως περισσότερο κάθε άλλον,

από τον Τρότσκυ ο οποίος, μέσα από την υποστήριξή του στην εισαγωγή του Τεηλορισμού,

της μονοπρόσωπης διεύθυνσης, της στρατιωτικοποίησης της εργασίας και την συντριβή

της εξέγερσης στην Κροστάνδη, επέδειξε συστηματικά/με συνέπεια την προσήλωσή του

στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων πάνω και ενάντια στις ανάγκες της εργατικής

𝛼Και αυτός είναι ο θεμελιώδης περιορισμός του ίδιου του Μαρξ, η ουσία του οικονομισμού του! Δηλαδή
ότι δεν υπάρχει τρόπος οι όροι του κεφαλαίου να στραφούν εναντίον του στην ίδια τους την βάση, δηλ. να
γίνει πραγματική κριτική της οικονομίας στην βάση της οικονομίας! Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι η
ριζική κριτική της οικονομίας.

𝛽Όχι! Πρέπει να πούμε ότι από την σκοπιά του κεφαλαίου η ιστορία εμφανίζεται σαν τίποτα άλλο από
την ανάπτυξη των (ανύπαρκτων) παραγωγικών δυνάμεων.

𝛾 Επιθυμίες! Hardly a marxist term!
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τάξης.

Για τον Ticktin, όντας επί μακρόν αφοσιωμένος τροτσκιστής, δεν υπάρχει πρόβλημα στην

ταύτιση του σοσιαλισμού με τον σχεδιασμό. Πραγματικά, επαναδιατυπώνοντας τον κλασ-

σικό Μαρξισμό και αναπτύσσοντας την αντίθεση ανάμεσα στον σχεδιασμό και την αναρχία

της αγοράς, ο Ticktin βασίζεται/αντλεί έντονα από τον Preobrazhensky ο οποίος, μαζί με

τον Τρότσκυ, ήταν ο κύριος θεωρητικός της Αριστερής Αντιπολίτευσης στην δεκαετία του

1920. Ήταν ο Preobrazhensky που πρώτος ανέπτυξε την διάκριση ανάμεσα στον νόμο του

σχεδιασμού και τον νόμο της αξίας σαν τις δύο ανταγωνιστικές αρχές της ρύθμισης της

οικονομίας στην περίοδο της μετάβασης από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό. Ήταν στην

βάση αυτής της διάκρισης που ο Preobrazhensky ανέπτυξε τα επιχειρήματα της Αριστερής

Αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας σε βάρος των βιωτικών συνθη-

κών της εργατικής τάξης και της αγροτιάς. Επιχειρήματα που στη συνέχεια τέθηκαν σε

εφαρμογή, μετά την εκκαθάριση της Αριστερής Αντιπολίτευσης, υπό τον Στάλιν.

Για τους Radical Chains, η υιοθέτηση της ιδέας ότι βρισκόμαστε στην περίοδο της κατάρ-

ρευσης του καπιταλισμού και στην επακόλουθη μετάβαση στον σοσιαλισμό, κατά την οποία

η κυρίαρχη αντίθεση είναι αυτή ανάμεσα στον νόμο της αξία και τον νόμο του σχεδιασμού,

είναι πολύ πιο προβληματική. Ένα σημαντικό μέρος του σχεδίου τους είναι η προσπάθειά

τους να απορρίψουν τις παραδοσιακές πολιτικές της αριστεράς, ιδιαίτερα αυτές του Λε-

νινισμού. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο σε άρθρα όπως το «Η κρυφή πολιτική οικονομία της

αριστεράς», στο οποίο τονίζουν σθεναρά την σημασία της αυτενέργειας της εργατικής

τάξης και επιτίθενται στην λενινιστική ιδέα της παθητικότητας της εργατικής τάξης και της

ανάγκης της για μια εξωτερικά επιβεβλημένης πειθαρχίας. Όμως αυτό υπονομεύεται από

την προσκόλησή τους στον «καλό Μαρξισμό» του Ticktin.

Σαν αποτέλεσμα, βρίσκουμε ότι όταν πιέζονται στο ζήτημα του σχεδιασμού, η θέση των

Radical Chains γίνεται και ολισθηρή και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη. Ο τρόπος τους για να

δικαιώσουν τον σχεδιασμό είναι να τον ταυτίσουν ουσιαστικά με την αυτο-χειραφέτηση.

Μας ζητούν να κάνουμε μια επανάσταση στο όνομα του σχεδιασμού και επιμένουν ότι αυτό

είναι θεμιτό επειδή «ο σχεδιασμός είναι η κοινωνική παρουσία του ελεύθερα συνεταιριζό-

μενων προλετάριων και, πέρα από αυτό, η ανθρώπινη μορφή της ύπαρξης».𝛼 Παρόλες τις

προσπάθειές τους, αρνούμενοι να αποκοπούν από το πλαίσιο που θέτει ο Ticktin, οιRadical

Chains καταλήγουν να κριτικάρουν απλά την ιδέα της αριστεράς για τον σχεδιασμό από

την σκοπιά του σχεδιασμού.𝛽 Για μας αυτός ο κλασσικός αριστερίστικος Μαρξισμός δεν

πρέπει να επαναβιώσει αλλά να υπονομευθεί. Αυτό σημαίνει να αμφισβητηθεί το ίδιο το

πλαίσιό του.

Για μας, η αγορά ή ο νόμος της αξίας δεν είναι η ουσία του κεφαλαίου· η ουσία του είναι

μάλλον η αυτο-επέκταση της αξίας: με άλλα λόγια της αλλοτριωμένης εργασίας.𝛾 Το κε-

𝛼 Αυτό είναι πράγματι τραβηγμένο!
𝛽 Είναι αξιοθαύμαστο πώς οι παρωπίδες ενός εκάστου θολώνουν την κρίση του! Αυτό ακριβώς για το οποίο

αιτιώνται τουςRadical Chains αποτυγχάνουν ή αρνούνται να δουν οιAufheben για τον οικονομισμό τουΜαρξ!
𝛾Θεμελιώδες σημείο. Πλησιάζουν σε μια κριτική του οικονομισμού, αλλά...
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φάλαιο είναι πάνω απόλα μια οργάνωση της αλλοτριωμένης εργασίας που εμπλέκει έναν

συνδυασμό πτυχών της αγορά και του σχεδιασμού.𝛼 Ο καπιταλισμός έχει ανάγκη πάντα

τον σχεδιασμό και έχει πάντα ανάγκη τις αγορές. Ο εικοστός αιώνας εμφανίζει μια μόνιμη

ένταση ανάμεσα στην τάση της αγοράς και την τάση του σχεδιασμού. Αυτό που έχει κάνει

η αριστερά είναι να ταυτιστεί με τον έναν πόλο αυτής της διαδικασίας, αυτόν του σχεδια-

σμού. Αλλά το πρόταγμά μας δεν είναι απλά ισοδύναμο του σχεδιασμού. Ο κομμουνισμός

είναι η κατάργηση όλων των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων, και της αγοράς και του

αλλοτριωμένου σχεδιασμού.𝛽 Φυσικά, μια μορφή κοινωνικού σχεδιασμού είναι απαραίτητη

προϋπόθεση του κομμουνισμού𝛾: αλλά το ζήτημα δεν είναι ο σχεδιασμός καθαυτός, σαν

μια διαχωρισμένη και εξειδικευμένη δραστηριότητα, αλλά ο σχεδιασμός στην υπηρεσία του

προτάγματος την ελεύθερης δημιουργίας των ζωών μας. Η εστίαση πρέπει να είναι η παρα-

γωγή των εαυτών μας, όχι πραγμάτων.𝛿 Όχι ο σχεδιασμός της εργασίας και η ανάπτυξη των

παραγωγικών δυνάμεων αλλά ο σχεδιασμός της ελεύθερης δραστηριότητας στην υπηρεσία

της ελεύθερης δημιουργίας της ίδιας της ζωής μας.𝜀

Συμπερασματικά για τους Radical Chains

Με τουςRadical Chains έχουμε την πιο πρόσφατη και ίσως πιο επεξεργασμένη/εξεζητημένη

επαναδιατύπωση της κλασσικής Μαρξιστικής θεωρίας της παρακμής. Για μας, όμως, η

προσπάθειά τους να ενοποιήσουν μια τέτοια αντικειμενιστική Μαρξιστική θεωρία με τις

περισσότερο προσανατολισμένες στην ταξική πάλη θεωρίες που αναδύθηκαν στις δεκαετίες

του 1960 και 1970 έχει αποτύχει, αφήνοντάς τους πολιτικά εκτεθιμένους. Με τους Radical

Chains ολοκληρώνεται η Οδύσσειά μας και μπορούμε να διαγράψουμε ένα κάποιο είδος

συμπεράσματος.

Αντί Συμπεράσματος

Είναι ο καπιταλισμός σε κατάπτωση; Το να έρθουμε αντιμέτωποι με τις θεωρίες της καπι-

ταλιστικής κατάρρευσης συνεπάγεται/εμπλέκει να έρθουμε αντιμέτωποι με τον Μαρξισμό.

Μια από τις ουσιώδεις πτυχές της κριτικής του Μαρξ στην πολιτική οικονομία ήταν να

δειξει ότι οι σχέσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας δεν είναι φυσικές και αιώνιες. Έδειξε,

αντίθετα, με ποιον τρόπο ο καπιταλισμός αποτελεί έναν μεταβατικό τρόπο παραγωγής.

Το ίδιο το κεφάλαιο εμφανίζεται ως μεταβατικό/παροδικό. Εμπεριέχει την άρνησή του

και υπάρχει μια κίνηση κατάργησής του. Παρόλα αυτά η θεωρία της παρακμής δεν κάνει

𝛼 ...πάμε σε μια διαλεκτική αγοράς/σχεδιασμού!
𝛽Έτσι καταλήγουμε να προσθέτουμε τον προσδιορισμό αλλοτριωμένο στον σχεδιασμό, υπονοώντας ότι

υπάρχει και ο μη-αλλοτριωμένος σχεδιασμός!
𝛾 Voila! Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει μη-αλλοτριωμένη εργασία κ.λπ.
𝛿 Εδώ είναι η βαθύτητα του Βουαγιέ: όχι η παραγωγή των εαυτών μας αλλά η παραγωγή των σχέσεών

μας, δηλ. η επικοινωνία!
𝜀Κάτι μάθαμε από τους καταστασιακούς!
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για μας. Εστιάζει στην παρακμή σαν μια περίοδο μέσα στον καπιταλισμό και ταυτίζει την

διαδικασία ξεπεράσματος του κεφαλαίου με αλλαγές στις μορφές του παρά με την πάλη

εναντίον τους.

H παρακμή δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν μια αντικειμενική περίοδος του καπιταλισμού,

ούτε μπορεί η προοδευτική πτυχή του κεφαλαίου να ειδωθεί σαν μια προηγούμενη περίοδος

που τώρα έχει περάσει. Οι προοδευτικές και παρακμιακές τάσεις του καπιταλισμού ήταν

πάντοτε ενωμένες. Ο καπιταλισμός πάντα εμπεριείχε μια παρακμιακή αρνητική διαδικασία

της εμπορευματοποίησης της ζωής από την αξία. Εμπεριέχει επίσης την δημιουργία μιας

παγκόσμιας τάξης που αντιτίθεται, πλούσια σε ανάγκες και με την έσχατη ανάγκη για έναν

καινούριο τρόπο ζωής πέρα από το κεφάλαιο.𝛼

Το πρόβλημα με την Μαρξιστική ορθοδοξία είναι ότι επιδιώκει την καταστροφή του κε-

φαλαίου όχι στις συλλογικές μορφές οργάνωσης και πάλης του προλεταριάτου αλλά στις

μορφές της καπιταλιστικής κοινωνικοποίησης.𝛽 Επιβάλλει ένα γραμμικό εξελικτικό μοντέλο

στην μετατόπιση από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό. Η επαναστατική κίνηση προς

τον κομμουνισμό εμπεριέχει την ρήξη· η θεωρητικοποίηση της παρακμής του καπιταλισμού

το χάνει αυτό ταυτιζόμενηη με πτυχές του κεφαλαίου. Όπως παρατηρεί ο Πάνεκουκ, η

πραγματική παρακμή του καπιταλισμού είναι η αυτοχειραφέτηση της εργατικής τάξης.

𝛼Η αισιοδοξία που πηγάζει από βεβαιότητες που σήμερα πια είναι υπό αμφισβήτηση και καθόλου δεδο-
μένες - όσο και αν μας ελκύει η κοντά στον Βουαγιέ θέση για την «παγκοσμιοποίηση» του προλεταριάτου
από την κίνηση του κεφαλαίου/αλλοτρίωσης.

𝛽 Σωστό σημείο - για την ορθοδοξία, που υποθέτει μια «ουδέτερη» ή οιονεί «προοδευτική» φύση στην
όποια διαδικασία κοινωνικοποίησης, λες και από μόνη της θα «παράξει» τον σοσιαλισμό, κοινωνικοποίηση
των παραγωγικών δυνάμεων, κοινωνικοποίηση των παραγωγικών σχέσεων κ.λπ. Όμως οι διαδικασίες κοι-
νωνικοποίησης δεν είναι ουδέτερες ή «φύσει» προοδευτικές, αλλά πεδίο πάλης, διεκδίκησης. Από την άλλη
η αναφορά στις «συλλογικές» μορφές οργάνωσης υποτείνει μάλλον την εμμονή του Aufheben στην ταξική
συγκρότηση του προλεταριάτου, σημείο τριβής με την TC.
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