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نيروزا لوکزامبورک و لن  
  

                 ١٣٨٨ فروردين ٢٢شنبه                                                                                عظيمیمراد  - کيمات پل

    
  شگفتار مترجميپ

ند يستی از ضرورت پاسخگوئی به فراياليهی برای هر باورمند مارکسی است که انقالب سوسينسته ای بدن دايا

ا انباشت يه داری يند رشد سرمايچرا که، در فرا. ه ناشی می گردديا، بحران انباشت سرمايه داری، يبحران سرما

ن مرحله رهگشائی رشد يدر ا. ه با مشکل انباشت روبرو می شوديه، مرحله ای فرا می رسد که سرمايسرما

ه ی يبرای روس. ه داری به انقالب اجتماعی را ضروری می سازديروهای مولده تحول انقالبی روابط سرماين

د يه داری، توليد سرماين بود که با سرنگونی روابط توليستی، به معنای ايالي،  فرض  ضرورت انقالب سوس١٩١٧

ا شرائط کار يد اجتماعی، يند توليو فرا. ع را بدست می گرفتنديد و توزي ی تولدات اجتماعی ادارهيم توليکنندگان مستق

اگر لجوج و . ه داری سامانه ای برتر می شديدات اجتماعی به نسبت روابط سرمايم توليد کنندگان مستقيست توليو ز

تش را يت غالب جمعي، اکثره کشوری عقب افتادهيروس. ن شرائطی بوديه فاقد چنيم که روسيريد به پذيم، بايجزم نباش

ستی ياليجه، اطالق انقالب سوسيبه نت. دات صنعتی بلکه کشاورزی بوديه نه توليد غالب اجتماعی روسيدهقانان وتول

.                                                       ، ادعای نادرستی است١٩١٧ک ها، در اکتبر ياسی توسط بلشويبه کسب قدرت س

ت  يک وضعي ١٩١٧ه ی يری است که در پس ورودش در جنگ جهانی اول، روسيت انکارناپذيز واقعين نياما، ا

ه داری ياسی رشد سرماي، موانع س١٩١٧ه ی يروزی انقالب فوريبا پ. د را تجربه می کرديبحران اجتماعی شد

ن باور بودند، يک بر ايزب بلشوته مرکزی حيت غالب اعضای کميه، اکثريدر پس انقالب فور. ده شديه برچيروس

ده يه دار به قدرت رسيستی طبقه ی سرمايد، بايروز گردي سرنگون و دموکراسی پ-سلطنت مطلقه-سمياکنون که تزار

عنی اگر انقالب مدوام را يک معنا، ينان، به يا. ه را سازماندهی می کرديا انباشت سرمايه داری يند رشد سرمايو فرا

ته يت می شناخت، ولی کميه را به رسميز عقب ماندگی روسين نيگرچه، لن. اب سخن نمی گفتندم، بی حسيريده بگيناد

ن بود که در پی کسب ين ايموافق با مستندات موجود، انتظار لن. اسی متقاعد کرديمرکزی را به گرفتن قدرت س

عنی صنعت را به ي ب آلمان مکمل آن،يک ها، و جاری شدن دموکراسی، انقالب عتقرياسی توسط بلشويقدرت س

، ١٨۴٨ل مارکس از انقالب يب الوقوع آلمان، تحلياما، در فقدان عملی شدن انقالب قر. ه ارمغان خواهد آورديروس

ح حرکت نادرست ينرو، برای تصحياز ا. ديک گرديه و حزب بلشوينی روسيا انقالب مداوم ترجمان شرائط عي

به . ه را به اروپا می کشاندندي همانند انقالب فرانسه، انقالب روسستیيک ها می بايک ها و نجات انقالب، بلشويبلشو

 - همچون کموناردها-ک نبرد نابرابريک ها در يا بلشويه به انقالب اروپا متحول می شد، يا انقالب روسيجه، ينت

به . ن شکستی، تجربه ای آموزنده بر توشه ی آگاهی طبقه ی کارگر جهان می افزوديو چن. شکست می خوردند

ولی آنچه اتفاق افتاد . روزی اش را هموار می کنديسخن مارکس، طبقه ی کارگر جهان از درون شکست ها راه پ

اتش يده ای که در حيستی شوروی شد، پدياليا به اصطالح قوام گرفتن حکومت سوسيک ها، يت قدرت بلشويتثب



غاتی در ين زرادخانه ی تبليم  تريشی اش عظن ضربه را بر جنبش جهانی طبقه ی کارگر وارد کرد، و با تاليمهلکتر

، ‘رهائی فرد در گرو رهائی جامعه و رهائی جامعه در گرو رهائی فرد است’ا آرمان يسم، يبی اعتبار کردن کمون

 .   ه دار جهان قرار داديار طبقات سرمايدر اخت

ک ها، يه ای به بلشويادات پارغم انتقي، روزالوکزامبورک، عل١٩١٩ه ی سال يژانو١۵ش از کشته شدنش در يتا پ

  .بانی کردين اساس که هنوز انقالبی عمل می کردند، از آنها پشتيبرا

ه به اروپا، يدن انقالب روسي، در پشت دروازه های ورشو با هدف کش١٩٢٠ولی با شکست ارتش سرخ، در اگوست 

ه ی ي همسا-ال جاده ی آلمان راروزی در نبرد ورشو، به احتميپ. ن رفتيک ها از بيح انحرافات بلشويد تصحيام

  ، *ورشو’در کتابش ‘ Adam Zamoyskiآدام زاموسکی، .  به روی ارتش سرخ می گشود-شرقی لهستان

Warsawن نتوانست اروپا را فتح کند، انتشارات هارپر، ي، لن١٩٢٠Harper press ،د يشا: سدي، می نو‘٢٠٠٨

ن يدر فاصله ی زمانی ب***  ا واترلوي** سازی نبرد ماراتنبرای عده ای شگفت آور باشد که نبردی، به سرنوشت 

هر دو نبرد باال . ، رخ داد١٩٣٩، و آغاز جنگ جهانی دوم، در سال ١٩١٨ان جنگ جهانی اول، در سال يپا

ن يا. ، به شکست ارتش سرخ تمام شد١٩٢٠ولی نبرد در پشت دروازه های ورشو، دراگوست . سرنوشت ساز بودند

ن جنگ بر خالف دو يخی ايت تارينکه، چرا اهميل ايدل. ق گذاشتير عميهای آنی و آتی جهان تاثاست يشکست در س

خ ير تارين شکست مسين بود که، گرچه ايلش ايک دلي. ستيگر بر جسته نمی شود، درکش چندان هم مشکل نينبرد د

ش جلو يروزيفا کرد، تا با پينده شد، ايخ آير تارير در مسيينکه با شکستش مانع تغين نقش را بخاطر اير داد، اييرا تغ

 -ن شکست متاثر نشدنديستی از اياليچ کدام از کشورهای امپرين بود که، هين به معنای اين رخدادی را سد کند؛ ايچن

ر يگر، نظينکه مورخان آن زمان، سرگرم موضوعات ديگرش ايل ديدل. ما دخالت نداشتندين نبرد مستقيآنها در ا

ح داده اند که خط ين نبرد اشاره کردند ترجياگر مورخان ندرتا به ا. ر شدنديشورشان در جنگ کبروزی کيل از پيتجل

رند که کشورشان جنگی را باخت، بلکه شکست ين آخری  ها، دوست نداشتند به پذيا.  را دنبال  کنندیمورخان روس

  .    ديپشت دروازه های ورشو جزئی از کل جنگ  داخلی محسوب گرد

ت های ي، روا١٩١٧-ون خرده مالک دهقانیيلي بوجود آمدن ده ها م-هيه داری روسيد نازل اقتصاد سرمارغم، رشيعل

ت از وی، يشی به تبعيتروتسکی و گرا. ک ها ابراز شده استيگوناگونی در خصوص محتوای اقتصادی دولت بلشو

گر، اقدامات يشی ديگرا. ابی کردنديزستی اريالين را سوسيه، در دوره ی استاليا انباشت سرمايند رشد اقتصادی يفرا

ن ي، به رهبری لن‘New Economic  Planningن، نپ، يبرنامه ی اقتصادی نو’اده شدن ياقتصادی، بخصوص پ

نان بحث می کنند که با شروع برنامه های اقتصادی پنج ساله تحت رهبری يا. را اقداماتی اضطرای دانسته اند

استقرار ه يه داری دولتی در روسين به بعد سرمايد و از ايه به سرانجام  رسي روسد اقتصاديند تولين، بحث فراياستال

ه ی يپابره داری دولتی، بلکه او ين انجامش داد، نه اختراع سرماين است که آنچه استالياريولی مشکل بحث اخ. افتي

ازدهم ين در کنگره ی يلن. دن را شتاب دايه داری دوره ی لنيند رشد سرمايسی، فرايک حکومت اختناق پلياستقرار 

  :ديمی گو**** کيحزب بلشو

ولی، . ميمی رجعت می کنيبه کتاب های قد لسوفانه برخورد کرده  وي دولتی فه داریياز سرمارينه ی تعبيما درزم«

 ه داری هايسرمالتی دره داری دويسرماکتاب ها با ن يا. دا نخواهد شدين کتاب ها پي، در اميما دنبال آنچه می گرد



ن موضوع به يحتی ا. ست ها وجود ندارديه داری تحت قدرت کمونيک کتاب درباره ی سرمايحتی . سر وکار دارند

  . »سدين مورد مطلبی بنويز خطور نکرد تا در ايفکر مارکس ن

بود ا نيعنی بود يل مارکسی، يه داری دولتی را نه برمبنای تحلين سرمايلن. ن نکته عطف توجه کرديد به اينجا بايادر

ولی، . سه می کنديه داری های متعارف غربی  مقايه با سرماياسی روسيروابط کارمزدی، بلکه با تفاوت روبنای س

ه يخا، در عروج سرمايم؛ تاريه داری دولتی را کنار بگذاريد سرمايند تولياگر اطالعات کنونی در خصوص فرا

اسی در يروبناهای س. ميه داری شاهديورهای سرمااسی در کشيداری ما با دو نوع کامال متفاوت از روبنا های س

ه داری در  پروس و سپس يند رشد سرمايهلند، انگلستان و فرانسه دموکراسی بورژوائی بودند، در  صورتی که فرا

اسی ين، هنوز درجاتی از آزادی های سيه ی زمان لنيدر روس. ه داشتيدر آلمان مبتنی بر سلطنت مطلقه واختناق تک

ن تفاوت در روبنا، معرف نوع يولی، ا. ديکتاتوری و اختناق برپا گرديت دين حاکمي با تسلط جناح استالوجود داشت،

  .    ستيه آن زمان نيد اجتماعی روسيند توليفرا

ستی، ياليدن به انقالب سوسيق رسيت تفاوت طرين، در نهايعمل، لن-ا تئوریيس، ينقد روزالوکزامبورک از پراکس

ه داری و انقالب يبحران سرما’ا مقوله ی يابی طبقه ی کارگر، امر اقتصاد ي ملی، تشکل در سه محور مسئله ی

ت نوع تشکل ياما اهم. خی شده استيبا تحول تاکنونی موضوع مسئله ی ملی مقوله ای تار. بروز کرد‘ ستیياليسوس

دستور روز جنبش ضد  هر دو در ‘ الستیيه داری و انقالب سوسيبحران سرما’ابی طبقه ی کارگر و مقوله ی ي

 . ه داری طبقه ی کارگر جهانی قرار دارنديسرما

. نی کرده استيابی لنيک تنها اشاراتی به نقد روزالوکزامبورک از درک و طرح  سازمان يمتن حاضر، پل ماتدر

ن ي ا- استنی را نقد کردهيابی کارگری لنيل بوده است که روزالوکزامبورک در مقاله ای تشکل ين دليجاز به اين ايا

 . شتر به فارسی ترجمه شده استيمقاله پ

 

  عظيمیمراد 
 

 

 

 

 

  
  تخت لهستانيورشو، پا*

ده بود تا ين شهر تا آتن را دويد که سربازی فاصله ی ايونانی می گويافسانه ای . ونان باستان بوده استيماراتن، اسم شهری در ** 

  .ارشاه را خبردهديشکست سربازان خشا

  .  شکست خورد- در ائتالف هفتم-ني، از ارتش متفق١٨١۵ک، محلی  که ناپلئون، در سال يبلژواترلو، مکانی در کشور *** 

  .٣٩ص ‘ Pathfinderراهگشا، ’، سخنرانی ها ونوشته ها، انتشارات ١٩٢٢-١٩٢٣،‘نين نبردهای لنيآخر’**** 

  



  نيروزالوکزامبورک و لن
  ١٩٣۵، Paul Mattickک، يپل مات’از ٭

آنها، نه تنها بر جنبش های کارگری . ال دموکراسی ظهور کردندي، هر دو، از جنبش سوسنيروزا لوکزامبررک و لن

هردو مظهر جنبش مخالف . افتيت جهانی ير گذاشتند، بلکه نقش شان اهميه، لهستان و آلمان تاثيروس

ری با يداناپذنام هردو  بطور ج. دنديونال دوم گرديسم انترناسيورفرم‘ Revisionismزم، يژنيدنظرطلبی، رويتجد’

ست هائی بودند ين شد، و هر دو مارکسيابی جنبش کارگری در خالل و  بعداز جنگ جهانی اول عجيد سازمان يتجد

ان دلخواه ي اگر ب-هر دو انسان هائی سرشار از توان. ت عملی بوديکه برای آنها تئوری در همان حال فعال

  .سوختند شمعی بودند که سراپا -ميروزالوکزامبورک را بکار بر

اء انقالبی جنبش کارگری فرو رفته در باتالق ي اح-کسانی را برای خودين هردو هدف ي   گرچه لوکزامبورک و لن

ن هدف راهشان  يدند، ولی آنها در راستای تحقق اي گز-ه داری جهانی رايسم، و سرنگونی جامعه سرمايرفرم

اری از مسائل مربوط  به يک های انقالبی و بسيه ی تاکتن کننديين که، برسر مسائل تعيرغم ايعل. گر جدا شديازهمد

ش  گفته يد از پيشا. گر را پاس داشتند يکديشه احترام يگر باقی ماندند، مع الوصف، همياصول انقالبی مخالف همد

ا تفاوت مسائل ين، همچون تفاوت روز از شب، ياری از مسائل مهم، تفاوت درک لوکزامبورک با لنيشود که در بس

  .الب بورژوائی با انقالبات پرولتری فرق می کندانق

دگاه های ياسی گرفته تا آشتی دادن ديست ها در گذشته، از مالحظات سينير لنيگيدات ناپيادآور شد که، تمام تمهيد يبا

ات آنها را محو کنند، تا بنا به ين با لوکزامبورک، و اکنون که سر درخاک گذشته اند سعی دارند تفاوت نظريلن

ست ، و آنها فقط يخی نيق تارير از تخطئه ی حقايوه ای غين شيچن. دگاه های آنها استفاده کننديائط متفاوت از دشر

 . فات سود خواهند بردين تحريبرای زمانی کوتاه از ا

جنگ جهانی اول -شايسم پيه رفرميگر متحد کرد، مبارزه ی مشترک آن  ها علين را با هم دي آنچه لوکزامبورک و لن

ن مبارزه ی مشترک آنها، در ياما ا. ال دموکراسی در خالل جنگ جهانی اول بودينزم، سوسيا شويوطن پرستی، و 

ک جدا يهمان حال منشا اختالف آنها بر سر چگونگی راهی شد که آنها را به انقالب رهنمون می کرد، و چون تاکت

د يابی جنبش جديت بر سر محتوا و شکل سازمان ستی در تفاوياليست، لهذا اختالف راهبرد انقالب سوسياز  اصول ن

د نظر طلبی معروف بودند، و به ير تجدين، هر دو، به دشمنان آشتی ناپذيروزالوکزامبورک و لن. کارگری بروز کرد

ک يت مشکل است که يگر، امروز بی نهايگر ظاهر می شود، از سوی ديل اغلب اسامی آنها در کنار همدين دليهم

، ١٩٣٠ونال سوم، در خالل دهه ی يست، انترناسيدی نيترد. م کردين آنها را ترسياختالف بر واقعی از يتصو

ه آنچه به يبواسطه ی بحران های درونی اش، به دفعات از نام روزا لوکزامبورک، مخصوصا در مبارزه اش عل

ه ي جدل های له و علنيولی، ا. ا سوء استفاده کرديده می شد، استفاده ينام‘ انقالب لوکزامبورکی-ضد’عنوان 

در آخر، . ن برجسته گردنديلوکزامبورک، هرگز موجد آن نشد که آثارش بهتر شناخته شوند، و نه اختالفات او با لن

تحت  ”-ال دموکراسی آلمانيکبار سوسياق، ين سيدرست به هم: دند که بگذارند گذشته فراموش شوديمخالفان بهتر د

 قولش ونال سوم يگر انترناسيشانه خالی کرد، و بار د د چاپ آثار لوکزامبورک ياز تجد_ “)١(  تنگنای مالی بهانه ی

  ه ين وجود، هر کجا که رقابت عليبا ا. مبنی بر انتشار آثار روزا لوکزامبورک را شکست) نيق کالرا زتکيطراز( 



ی آلمان سالوسانه از ال دموکراسياغلب سوس. ونال سوم باال گرفت، روزا لوکزامبورک با اقبال روبرو شديانترناس

آنها برای . دياش گرد)٣(“ عت تندخوی يطب”نکه او قربانی يند، از ايعشق و دلسوزی به انقالبی خطاکار سخن می گو

ه به  Noskeق حزبی شان نوسکه،يند او بدست مزدوران بربرصفت رفينکه بگويزند، نه ايروزا اشک تمساح می ر

ت ساختن ين کارگری ادعا می کنند که به اهميونال،  ظاهرا فعالي انترناساکنون، بعد از تجربه ی هر دو. ديقتل رس

ن همه،  عالقه ی ياموزند، با ايات گذشته درس بيا می خواهند از تجربين انقالبی پی برده اند، و گويک جنبش نوي

ود و حتی در خصوص ن فراتر از تنزل دادن اختالفات آنها به مسئله ی ملی جلوتر نمی ريآنها به لوکزامبورک و  لن

. کی مسئله ی ملی، با اشاره به استقالل لهستان بسنده می کننديب به کل به اختالفات تاکتيز، آنها قريمقوله ی ملی ن

ن ين روزا لوکزامبورک و لنيات بين مورد، آنها با آه و ناله  سعی می کنند تا آن جا که ممکن است تفاوت نظريدر ا

ان ين ادعا بحث را به پايق را واژگونه کرده و با ايه برانند، تمام حقايده، آنرا به حاششتر کم رنگتر کريرا هر چه ب

  . روز در آمدين بحث پين از ايرسانند که لن

. گر بوده باشدين بر سر مسئله ی ملی نمی تواند جدا از مسائل مورد اختالف دين لوکزامبورک و لنياما، اختالف ب

مسئله ی ملی . گر که در انقالب جهانی نقش اساسی دارند، گره می خورديسائل دمسئله ی ملی بطور تنگاتنگ به م

ده ی يژاکوبنی و ادگاه ين ديا اختالف بين، ين لوکزامبورک و لنيادی بيک مورد از شرح اختالف بنيزی جز يچ

 Maxتمن، ماکس شاخ’اگر فردی همانند . ستيجهانی ن) ر خط از مترجميبرجستگی و ز( واقعی انقالب پرولتری 

Shachtman ‘ونال يمفهوم لوکزامبورکی از مسئله ی ملی نسبت به ماجراجوئی های ملی گرائی دوره ی انترناس

. ح باشديد صحيز باين نسبت به مسئله ی ملی نيد می کند، پس مخالفت لوکزامبورک با موضع لنين را تائيسوم استال

ر کرده باشد، ولی تا جائی که به مسئله ی ييونال سوم تغياساست های  انترنيشتر سين، ممکن است بيبعد از مرگ لن

ست ضرورتا با اتخاذ موضع مخالف لوکزامبورک، ينيک لني. نی باقی ماندياست کامال لنين سيملی مربوط می شود، ا

ب يموضع لوکزامبورک مستلزم تخر. ل می شوديک بلکه به دشمن خونی لوکزامبورک تبديمآال نه تنها مخالف تئور

ات ين گردد، در همان حال نمی تواند طرفدار نظريته ی لنين کسی که جذب اتورينی است، و بنابرايسم لنيشوبل

  .لوکزامبورک باشد

  سميمبارزه با رفرم
دوره ی فوق سود حاصل ازآن، سم، گسترش انحصارات و تصاحب ياليه داری جهانی، توسعه ی امپريگسترش سرما

ن رفاهی و بهبود يب قوانيتصو.  در درون جنبش کارگری را فراهم کردت کارگریيک اشرافيل يانتقالی تشک

سم در جنبش يدنظرطلبی و توسعه ی رفرمين ها منجر به گسترش تجديعمومی در سطح زندگی کارگران، همه ی ا

ه داری مخالفت می کرد، از طرف يق توسعه ی سرمايسم انقالبی با حقاينکه مارکسياکنون، بخاطر ا. کارگری شد

را يسم از راه دموکراسی را پذياليسم انقالبی، آن ها تئوری رشد آهسته ی سوسيسم طرد شد و به جای مارکسيرمرف

ه بسوی جنبش کارگری جلب يسرما-ادی از آحاد اقشار خردهيبا رشد جنبش قانونی طبقه کارگر، شمار ز. شدند

ت يازات مادی موقعيامت‘ کارگران مرفه’ت فکری جنبش کارگری را بدست گرفتند و با ينان رهبريشدند، بزودی ا

ستم يل قرن بيدر آستانه ی تحو. م کردنديگر تقسي باهم د-د فراهم کرده بودي که شرائط جد-های شغلی پردرآمد را

ست های يداد از جانب به اصطالح مارکسين رويمقاومت در مقابل ا. روزمند شده بوديسم از همه جهت پيرفرم



ز ين حرف ها نيآنها بزودی حتی از ا. ک لفاظی نبوديش از يزی بيرهبری کائوتسکی، چ، به ‘)اصول گرا(ارتدکس’

ت ياد کرد، که در حماين  يد از لوکزامبورک و لنيژه باين های مشهور آن موقع، به ويسيان تئوريدر م. دنديدست کش

ه يان کرده در حزب، بلکه عليسم آشيه رفرميستی، مبارزه ای   بی امان نه تنها علياز جنبش کارگری واقعا مارکس

  . سم ارتدکس، را تا آخر ادامه دادنديمارکس

د بتوان گفت که مبارزه ی قلمی لوکزامبورک ي، شا‘ revisionismدنظرطلبی، يتجد’ه يان همه ی حمالت علياز م

 گرائی خلص، ات قانونيگر، در مخالفت با چرنديکبار دي او )٥(ن يه برنشتايدر مجادله اش عل. ز تر بودياز همه ت

ق قانونی و در چهارچوب جامعه ی يند اقتصادی، نمی تواند از طريک فراياستثمار طبقه ی کارگر به عنوان ” گفت 

در ” د می کرد که اصالح اجتماعی يرانه تاکيگيلوکزامبورک پ. )٦(“ابد يف يده شود و نه تخفيه داری برچيسرما

ن بهره کشی به نفع يست، بلکه آماجش نظم و نسق دادن به ايری نه دايوه ی استثمار سرمايرنده ی هجوم به شيبرگ

سم بلکه به سمت فروپاشی ياليه نه بسوی سوسيد سرمايلوکزامبورک می گو. )٦(“ ه داری استيجامعه ی سرما

ه داری، نه برای رفرم، بلکه برای انقالب خودشان يدن سرمايه ی از هم پاشيد به نظريحرکت می کند، کارگران با

سم يمارکس; ميريده می گيم ما معضالت جاری را ناديست که بگوئين معنا نين برداشت به ايالبته، ا. آماده کنندرا 

اما، برعکس . ه داری مبارزه می کنديز برای بهبود شرائط کار و زندگی کارگران در چهارچوب سرمايانقالبی ن

برای . شبرد مبارزه است تا اهداف فوریيگی پن توجهش معطوف به  چگونيشتريسم انقالبی بيسم، مارکسيونيزيرو

عنی بسط دادن مسائل ياسی، يه های کارگری و مبارزه ی سيسم انقالبی، مسئله ی جنبش در درون اتحاديمارکس

ان يسم  در مقابل انقالب بيقرار دادن آشکار رفرم. ج آگاهی انقالبی طبقاتی استينظری انقالب طبقه کارگر، ترو

د چشممان را يما نبا. دا کننديند اجتماعی پيد مکان مناسب  شان را در تمام فراين مخالفت ها باي ا;نادرست مسئله است

اق يزمانی بعد، بهمان س). ٦(م ياز هدف نهائی، انقالب کارگری، بخاطر مبارزه برای خواست های روزمره، ببند

م يصالحات ثمره ی جانبی مبارزه ی مستقز، اين نيبرای لن. دنظرطلبان حمله کردين به تجديروزا لوکزامبورک، لن

ک تن ظاهر شدند و يستی، يه اخته کردن جنبش مارکسيهر دو در مبارزه ی شان عل. اسی بوديبرای کسب قدرت س

ن بار، وقتی که شرائط يبرای اول. اسی انتخاب کردندين مبارزه ی انقالبی برای کسب قدرت سيگاهشان را در زميجا

اتی ياسی را به مسئله ی حي، مبارزه ی انقالبی برای کسب قدرت س١٩٠۵و بعد از انقالب ش از، در خالل يه پيروس

ن از هم يوه ی کنکرت با آن برخورد کرد، همگامی و همدوشی روزالوکزامبورک و لنيستی به شيل کرد و می بايتبد

له ور شد، در مرحله ی اول ن شعين لوکزامبورک و لنيب اختالفی که بين ترتيبد. گر شدنديگسست و آنها مخالف همد

  .ابی طبقه ی کارگر و ملی بروز دادنديعنی در موضوعات سازمانيکی، يخود را در  مسائل تاکت

  مسئله ی ملی
ستی به خاطر ين باور بود که جنبش های ملی برای استقالل می باير وی براير کائوتسکی، نظيدا تحت تاثين ،شديلن

. ابی کرديشرو ارزي، آنها را پ“ ن می کنديه داری را تضميی توسعه ی سرمان شرائط برايدولت ملی بهتر” نکه يا

ل انقالبی است که ين دلين سرنوشت ملل به ايين اظهار می کند که خواست تعيه لوکزامبورک، لنيمجادله اش علدر

در ” ی، بل. “ستيگر نيک ديخواست های دموکراتوت ترازچ وجه متفايک است، که به هيک خواست دموکراتين يا”

  ه ستم وجود يک عليک محتوای دموکراتي” ن اظهار می کند، يلن“ سم بورژوائی هرملت تحت ستميوناليروح ناس



  .)٧(“ميت می کنيد وشرط حماين اعتراض را بی قيدارد، و ما ا

ن سرنوشت، می توان درک او نسبت به دموکراسی را در نوشته های يين راجع به حق ملل در تعيمشابه نگرش لن 

د، ين سرنوشت ملل را متوجه گرديين  به مسئله ی ملی و حق تعينکه نگرش لنيشما برای ا. )٨(گر او مشاهده کرديد

ن ييستی و حق تعياليانقالب سوس” ش در باره ی ين در تزهايلن. ديدگاه او در باره ی دموکراسی آگاه شويد از ديبا

ا را از انقالب يکر کرد که مبارزه برای دموکراسی پرولتارن کامال اشتباه خواهد بود فيا: سديمی نو“ سرنوشت ملل

روزمند دموکراسی کامل را به ارمغان يسم پياليکه سوسيبرعکس، درست همانطور. ستی منحرف می کندياليسوس

ر و يگيک مبارزه ی همه جانبه، پيب طبقه ی کارگری که از به راه انداختن يرممکن است، بهمان ترتياورد، غين

. “ديه دار آماده نمايه طبقه ی سرمايروزی عليرای دموکراسی کوتاهی کند، نمی تواند خودش را برای پانقالبی ب

ر از جنبش ها و جنگ ها برای يزی غين جنبش های ملی و جنگ ها چيب، روشن می شود که برای لنين ترتيبد

ن مبارزه برای دموکراسی يی لنن جنگ ها شرکت کند، چونکه برايد در ايستند، که طبقه ی کارگر بايدموکراسی ن

ز ياگر مبارزه برای دموکراسی ممکن است، جنگ برای دموکراسی ن”. سم استياليش شرط مبارزه برای سوسيپ

ک جنگ واقعی ملی، به ين پدری، در يکلمات دفاع از سرزم” ن، ين برداشت لنينرو، با چنياز ا. )٩(“ ممکن است 

ا مام وطن ين پدری، ين طرفدار دفاع از سرزمين موردی لنيو در  چن، )٩(“ ستيبکاری نيک نوع فريچ وجه يه

سد، ما ين می نويلن” ، “ ه سرکوب مبارزه می کنديه دار ملت تحت ستم عليتا آن جائی که طبقه ی سرما” . است

نکه يرای ام، بيبانی کرده ايه دار ملت تحت ستم پشتيگران از طبقه ی سرماين موارد قاطع تر از ديتاکنون در تمام ا

   )١٠(“ .ميه هر نوع از سرکوبيما دشمنان نه ترس و راسخ عل

ت ي البته، تا زمانی که حاکم-ن موضعيسم تا امروز به اينين موضع باقی ماند، و لنين تا آخر عمرش روی اي   لن

ش از انقالب يکه پيدر حال. ر جزئی رخ داده استييک تغيفقط .  وفادار مانده است-اندازديسم را به خطر نيبلشو

را )ر خط از مترجميبرجستگی و ز (کيجنبش عمومی دموکراته جنگ های ملی و جنبش های ملی بخشی از يروس

ر يبرجستگی و ز ( انقالب جهانی طبقه ی کارگرند ين جنبش ها بخشی از فرايه ايل می دادند، بعداز انقالب فوريتشک

  .را احراز کردند)خط از مترجم

وس، يونيجزوه ی ” در. الوکزمبورک کامال نادرست بودنجا جمع بندی شد، برای روزيه در ان، آن چنان کيموضع لن

Junius “تا ”: ان می کندين بيمقطع جنگ جهانی اول نوشت، روزالوکزامبورک موضعش را به اختصار چن، که در

ستی يالي های جهانی امپراستيژه تا زمانی که سياتشان ادامه می دهند، به ويه داری به حيزمانی که کشورهای سرما

چ وجه ين سرنوشت هيين کرده و شکل می دهند، حق ملی برای تعييگر را تعيرونی کشورهای ديات درونی وبيح

چ جنگ يستی هيليدر شرائط حاضر امپر... ا صلح  ندارديستی چه در زمان جنگ و يلياست های امپريمشترکی با س

ن عاجز شود يت جهانی معين وضعيستی که از درک ايالياست سوسي سملی دفاعی نمی تواند وجود داشته باشد، و هر

ش محکوم به يک کشور بر آن حکومت کند، از پين  گردباد جهانی اجازه دهد که نقطه نظرات مجزای يو در بطن  ا

  “     نابودی است 

 ن ينشد در مقابل لنن خصوص هرگز حاضر يدار ماند، و در اين اعتقادش پايروزا لوکزمبورک تا آخر عمرش به  ا 

  گذاشته شد  به مورد اجراء  سرنوشت   نييتع ملی برای  است حق يکه س وقتی  ه يانقالب روسبعد از  و ;ديايکوتاه ب



رانه به يگين پيده و چنينقدر لجوجانه به موضعشان  چسبيک ها ايد چرا بلشويروزالوکزامبورک از خود می پرس

ان يدر تناقض آشکار با ب” است ين سيت  ايانده اند، چونکه، در  نهان سرنوشت خود وفادار مييشعار حق ملل در تع

گر يک ديشبرد اصول دموکراتين نسبت به پيگر، همچنينه های ديدر زم‘ زم يت گرائی، سانتراليمرکز’ح اصل يصر

ال نکه در خصوص اشکيزند، برای ايرت انگين جا دهان باز کرده، واقعا حيتناقضی که در ا..... رديقرار می گ

م، در ير داريقت اجتناب ناپذيستی ارزشمند و در حقيالياست سوسيادهای سياز به بنياسی ما نيک زندگی سيدموکرات

ه داری و دغلکاری يراز لفاظی خورده سرمايزی غيچ‘ ن سرنوشت خودييحق ملل در تع’حالی که شعار معروف 

  .)١١(“ستين

. ن می گذارديلن” انواع مختلف فرصت طلبی” به حساب است نادرست مسئله ی ملی راين سيروزا لوکزامبورک ا

وند يزه ی انقالب پيه را به انگيت های درون امپراطوری روسياری از مليبس”است ين سين حساب کرد که اين  چنيلن

ک يبا  فراهم شدن آزدی اشتهای آنها را تحر” است فرصت طلبانه او نسبت به دهقانان، ي، هم چنانکه س” می دهد،

  .)١١(”ن راه دهقانان را به انقالب وفادار کندير کنند، و از اين های اشراف را تسخيا زمکرد ت

ک ها انتظار يمتاسفانه، برعکس آن چه بلشو. ه بوده انديرقابل توجين محاسبات ،افسوس، معلوم  شدند که کامال غيا

 ی تازه استفاده کرده و نسبت به ن فرصت آزادی اعطاء شدهيگری از ايکی بعد از دي) آزاد شده(‘ ملل’داشتند، 

ر يکی شدند و زيسم آلمان ياليه با امپريه انقالب روسيک موضع کامال خصمانه گرفتند، و بر عليه يانقالب روس

ه دار و ين طبقات سرمايبلکه ا‘ ملت ها’ن يالبته نه ا... ه بردنديت آلمان  پرچم ضد انقالب را تا درون روسيحما

ن يينها حق ملل برای تعيا... ت دادندياست های ارتجاعی را فعلين سيشورها بودند که ان کيه دار ايخرده سرما

لی و ين جاست که ما به خصلت تخيقا ايدق... اما. ل کردندياست طبقاتی ضد انقالبی تبديک ابزار سيسرنوشت را به 

ره کننده ی جامعه ی طبقاتی يت خيم، که در واقعين سرنوشت ملل می رسيين   جمله ی  حق تعيه داری ايخرده سرما

  )١٢(“.ل می شوديه دار  تبديت طبقه ی سرماين جمله به سادگی به ابزاری در دست حاکميا...

ک ها به درون مبارزه ی انقالبی را يالت جدائی طلبانه بلشوين حقنه کردن مسئله ی ملی و تماي   ا

ص يستی تشخياليا به درون صفوف جنبش سوسن نوع سردرگمی هيوارد کردن بدتر” روزالوکزامبورک به مثابه 

ار ضد انقالب قرار يدئولوژی ئی را در اختيک ها آن چنان ايبلشو” : ديروزالوکزامبورک ادامه داده می گو. ”داد

حق ملل در ”شعار ; پنهان کنند” ن سرنوشت خودييشعار حق ملل در تع”انقالبی خود را در پشت -دادند تا جنگ ضد

با جمله ی ... ف نموديت طبقه ی کارگر را تضعيت و موقعيه دار را تقوي موضع طبقه ی سرما”ن سرنوشت خودييتع

دئولوژی ئی را يب اين ترتيختند و بديانقالب ر-اب ضديک ها آب در آسيبلشو”ن سرنوشت خود، ييحق ملل در تع

جنگ طبقاتی جهانی را فراهم زی شده ی کامل يه، بلکه نابودی برنامه ريدند که نه  تنها خود انقالب روسيتدارک د

  . )١٢(” کرد 

ک بار يما د الزم باشد، ي شا-بانی می کرديمصرانه پشت” ن سرنوشت خودييتعحق ملل در”از ن ين چنين ايچرا لن

م؟ ي  به سراغ روزالوکزامبورک برو-”رهائی ملل تحت ستمن سرنوشت و ييحق ملل در تع”خصوص شعار گر دريد

ن مانند روزالوکزامبورک يرد، و لنيتناقض با خواست انقالب جهانی قرار می گعار در ن شيست که اين شکی نيدر ا

ن باور نداشت که اگر يست های آن دوره، لنيت می کرد، چونکه، همانند تمام مارکسيرخداد انقالب جهانی حمااز



ده بود که ين با مارکس هم عقيلن. ه تنها به پشتوانه ی منابع داخلی اش وارد جنگ انقالبی شود، دوام خواهد کرديروس

حاضر ) Gemeineigentum(ت اشتراکیيای اروپا شود، مالکيه همزمان موجب انقالب پرلتاريانقالب روس”اگر 

ن روشن بود ين نه تنها برای لنين رو، اي، از ا“ ستی گردديه ممکن است نقطه شروع توسعه ی جامعه ی کمونيروس

ک انقالب اروپائی و  الجرم به ي را بدست می گرفتند، بلکه آنرا به ستی قدرتيه می بايک ها ی روسيکه بلشو

نی منتج يه ی شرائط عيبرپا. سم دگرگون می شدياليه به سوسيجتا انقالب روسيانقالب جهانی گسترش می دادند، تا نت

د به اروپای ه نتوانيش از روزالوکزمبورک قادر نبود تصور کند  که اگر انقالب روسين بياز جنگ جهانی اول، لن

برای . اورديستی دوام بياليه قادر نخواهد بود در مقابل قدرت های امپريده شود، انقالب روسيغربی کش

 – )١٣(“اورنديست ها دوام بيليسه های امپريه بتوانند در مقابل دسيون روسيانقالب” د بود که يروزالوکزامبورک بع

ن ين و  تروتسکی و عدم اعتمادش نسبت به اي افرادی مانند لننظری که نه بر مبنای  تجربه ی روزالوکزامبورک از

ان در دادن استشين سرنوشت خود را تکرار می کردند، نه از سييباره ی حق ملل در تعکه جمالت مهمل درها، 

ضعی ه حمله کرده بودند، نه از مويست ها به روسيالين علت بود که امپريده اش به اينه عق; رهيغاز به دهقانان، ويامت

ج می کردند، که مطابق آمار عقب افتادگی توسعه ی يغ و  ترويال دموکراسی تبليسرچشمه می گرفت که سوس

او . ن باوری داشتيشتر چنيبلکه روزا لوکزامبورک پ. سم را مجاز می نمودياليه نه انقالب را محق و نه سوسيروس

ک عده افراد ورشکسته ی يفته ی اروپا از ايال دموکراسی در کشورهای توسعه يسوس” : از درون زندان نوشت

) ١٣(“. زی کند آنها با آرامش به آن نگاه خواهند کرديه خونريل شده اند، و زمانی که انقالب روسيبزدل تشک

ک ها ين انتقاد روزا لوکزمبورک از بلشويشتريک ها بود، ولی بهرحال، بيروزالوکزامبورک طرفدار انقالب بلشو

ای يک ها را معلول کوتاهی پرلتارينی های اقتصادی بلشويوسته عقب نشياو پ. نقالب جهانی بوداز به ايه ی نياز زاو

ک ها برای ياد از ولع بلشويعتا من اکنون زيطب” : سدياو  می نو“ بلی”. ابی می کردياروپا در  کمک به آن ها رد 

آنها در . د آنها را سرزنش  کردي نبا...زياما گذشته از همه چ]. ک ي پل مات-تووسکي ل-برست[ستميصلح خوشنود ن

ال دموکراسی اروپا يل، سوسين دليبه ا. دندين دو شر، شر کمتری را گزيت دشوار قرار دارند، و از بيک موقعي

ممکن است ” : سديروزالوکزامبورک باز هم می نو. )١٣(“ ه به نفع شر منتهی شد يمسئولند، چونکه انقالب روس

ن ياگر چن. استيکتاتوری پرلتاريکاتوری از ديک ها کارياد بزنند که حکومت بلشوي فرست های دولت آلمانياليسوس

ه ی طبقه ی کارگر آلمان و شما يت محصول مشی و روين وضعيل است که اين دلين  است، پس فقط به ايا چنيبود 

  ).١٤(“ ستی استياليکاتور مبارزه ی انقالب  سوسيان است، رفتاری که کاريآقا

است از گسترش جنبش ين سيگرچه ا. نديک ها را به بياست بلشويلی زود از دست رفت تا سيورک خروزالوکزمب

ه داری دولتی يک ها را در چهارجوب سرماين وصف توانست بقاء حکومت بلشويد، با ايجهانی دست کش-انقالب

اگر انقالب آلمان رخ  ” :لهلم لبکنخت در هموندی با روزالوکزامبورک در زندان  نوشتيآن چنانکه و. ن کنديتام

ا به زندگی نکبت بار پس يا به تنهائی به جنگ ادامه دهد و يه باقی می ماند يوهائی که برای روسيندهد، آلترنات

  )١٥(“.ندينش

وجود ‘” Eugen Vargaوگن وارگا،ي’ست هائی چون يه کمونيدر روس” . ک ها دومی را انتخاب کردنديبلشو 

دن به انقالب يه کسانی هستند که از انتظار کشيدر روس: ست بود، نوشتي مارکسک يدارد، موقعی که او هنوز 



ه ای که انقالب اجتماعی يبا روس. ه وفق دهندياروپا خسته شده اند و قطعا می خواهند خود را با شرائط انزوای روس

ه داری يل کشورهای سرمابهرحا... گر را به عنوان مسئله ای مشاهده خواهند کرد که با آن کاری ندارديکشورهای د

ن يه ای که در چنيروس... اتشان ادامه دهنديه به حيگان روسيقادر خواهند شد که با صلح و صفا به عنوان همسا

  )١٦(“.شتاب انقالب جهانی را کند خواهد کرد... مخمصه ای افتاده 

ن های گسترده ای جدا يرزمقت دارد که سين حقيا. بت بار نشديک ها مصين برای حکومت بلشوياست حق ملل لنيس

. ديک ها از گذشته استوارترگرديل دادند، ولی قدرت دولت بلشويه باقی ماندند وحکومت های ارتجاعی تشکياز روس

ن يولی  ا. جا بودنديا معلوم شد که هوشدارهای روزا لوکزامبورک بيد، و گوين به ثبوت رسيظاهرا، صحت خط لن

ن مقوله ی يولی، اگر به ا; ک ربطش داديگاه قدرتمند دستگاه دولت بلشويا به جاح است که آنرا تيباور تا آن حد صح

چ وجه ين بود، به هين لوکزامبورک و لنيم، موضعی که مورد اختالف بيز از منظر انقالب جهانی نگاه کنيمناقشه آم

 بدو انقالب زاده شد، نه اما، نه آن هستی که در; ک وجود دارديه بلشويست که، هنوز روسيدی نيترد. اعتبار ندارد

ه ای که روزا يروس. ده استيه بروز انقالب جهانی گرديه دژی عليخط شروع انقالب جهانی، بلکه اکنون روس

آن چه از آن باقی ; ه اش را از دست داديثاق اوليت گفتند، ميگر در کنارش به آن تهنيون ديلوکزامبورک و تمام انقالب

اکنون همچون ”: ف می کندين توصي ترسش را از آن چن١٩١٨می يزامبورک به قدست که روزا لوکيه ايمانده، روس

ک با آلمان ياتحاد دولت بلشو. ک و آلمان بوجود آمده استيوحدتی از دولت بلشو... ک کابوس وحشتناکي

ن با يناله شدن لين هم پيبا ا... ن المللی وارد می کنديسم بياليک  ضربه ی هولناک اخالقی به سوسيست ياليامپر

انقالب ...ب انقالبی در شرق خاموش خواهد شديمشعل اخالق و پرنس‘ Hindenburgندنبورک، يه’

و گذشته . م کرديدادی است که ما تجربه خواهين روين هولناکتريا... ستی ياليت آلمان امپرير حمايز....ستیياليسوس

ک نبرد يک ها در  يولی، سرنگون شدن بلشو.. .لی خواهد بوديستی کامال تخيالين انقالب سوسين چنيا... ن، ياز ا

  ).١٧(“.ن سقوط اخالقی برتری خواهد داشتيخی، به ايک قدرت برتر و در شرائط نامساعد تاريه يشرافتمندانه، عل

کی يکتاتوری بلشويندنبورگ برای لحظه ای سرد شد و امروز دينی با آلمان هيه ی لنيگرچه روابط دوستانه ی روس

ن شرح ها، امروز، يه کند، با تمام ايزه های فرانسه تکيژه به سرنيه ی ملل و به ويموما به اتحادح می دهد عيترج

نترن يشه در اصول به آن معتقد بودند و در کنگره ی چهار کمياستی را عمل می کنند که هميک ها سيعلنا بلشو

ن قرض مالی گرفتن با انعقاد ي بچ تفاوت اصولیيه” : ف می کندينگونه توصيلی شفاف اين اصل را خين ايبوخار

ه يک دولت سرمايک اتحاد نظامی با يم که ياکنون ما به اندازه ی کافی بزرگ شده ا. ک اتحاد نظامی وجود نداردي

ن گونه دفاع ملی، يا. ميگر را خرد کنيه داری ديه داری، دولت سرماين دولت سرمايق ايم، تا از طريداری منعقد کن

ن اتحاد يروزی اين کشوری را ملزم می کند که برای پيه داری، رفقای چنيا دولت های سرمااز نوع اتحاد نظامی ب

  .“اری کنندي

ه ين منافع سرماي، ب)س جمهور آلمان، از مترجميرئ( نبورگينديلد مارشال هين با فياله شدن ناپسند لنين هم پيادر

ن فرو ياست آورده می شود، اما، اين سيه ايتوجلی برای يک، افول موج انقالبی به عنوان دليداری و حاکمان بلشو

است ين، توپ فوتبال سيگرد آمدن جنبش کارگری دور اسم لن. ده استيتش نرسيکش کردن موج انقالبی هنوز به نها

 بهره -نيک لنيتاکت. شبرد عمل انقالبی ناتوان کرده استيک ها را از  پيه داری است، که کامال بلشويهای سرما



اخطار های روزا . خی ثابت کرد که نادرست بوديدر بعد تار-های ملی برای مقاصد انقالب جهانیری از جنبش يگ

 .ديد گرديشتر از آنکه باور او باشد، تائيلی بيلوکزامبورک خ

لش يه تحويبا سالح هائی که روس‘ آزاد شده’ه يترک. دنديه کشيستی دور روسيک حلقه ی فاشي‘ آزاد شده’ملت های 

ن الملل سوم يه و بين، که در مبارزه اش برای آزادی توسط روسيچ. ست ها را گلوله باران می کنديداده بود کمون

اکنون، اجساد . س به خاک و خون می کشديت می شود، جنبش کارگری را، همچون خاطره ی کمون پاريحما

ه عبارت پردازی در ن افتاده، گواهی بر درستی نظر روزالوکزمبورک  است کينی به زميهزاران هزار کارگر چ

مبارزه برای ” تا جائی  که . ستين“ ب خرده بورژوائیيفر”ک يش از يزی بين سرنوشت چييباره ی حق ملل در تع

ونال سوم ياست ملی انترناسيقطعا ماجراجوئی های س“ د يآزادی ملی، مبارزه ای برای دموکراسی به حساب آ

سم در آلمان يروزی فاشيش شرط های پيهائی بودند که سهمی در پن ها ماجراجوئی يجش در آلمان آشکار شدند، اينتا

گر، خود کارگران را يزی ديقی، گذشته از هر چيسم حقيوناليتلر برای کسب لقب ناسيده سال رقابت با ه. ادا کردند

ه اشاره ب( »Saar Plebisciteت، يسئار پلبسا« به مناسبت واقعه ی  ‘ Litvinov»نوف، يتويل«و . ست کرديفاش

ن سرنوشت مردم را در اتحاد يينی حق تعيده ی لنيروزی ايپ)  آلمان، مترجمرفراندوم اتحاد ملل در منطقه ی سئار

 Maxماکس شاختمن،«ر ين واقعه ای، به افرادی نظيقتا، با مالحظه ی چنيانسان حق. ملل جشن گرفت

Shachtman «دی که روزا لوکزامبورک، ينتقاد شدرغم ايعل” : ديرت می کند که او حتی امروز می تواند بگويح

  .)١٨(“د شديک ها در آخر تائياست بلشويک ها وارد کرد، معهذا، سياست ملی بلشويبعد از انقالب، به س

ک ين در خصوص مسئله ی ملی هرگز يادآوری کرد، که طرز تلقی لنيز ضرورت دارد ين نين  رابطه، اي   در ا

است کامال ين سين، ايگذشته از ا. ک ها قرار گرفتياز های بلشوي نشه تابعی ازياست همگن نبود، بلکه هميس

ه دولت خودی قطعا نشان می دهد که نه تنها ما ياست انقالبی در زمان جنگ عليس” : ن نوشتيلن. متناقض بود

 ن،ين تفکر لنيدر دنبال کردن ا. )١٩(“ميغ می کنين شکستی را تبليک چنيم، بلکه يمشتاق شکست دولت خودی هست

ک اندازه از شعار شکست طلبی ير جنگ به يچون که کشورهای در گ. مير می رسيما به  تناقض مسخره ی ز

»defeatism «ک يک از ين تاکتيکشور خودی  و به همان اندازه با خطر انقالب پرولتری مواجه نمی گردند، ا

گر نابودی کشور ياز طرف دند و يب می بين شعار آسين می کند که کمتر از ايروزی کشوری را تاميطرف پ

  .  ل می کنديشکست خورده را تسه

نی بر له شکست کشور خودی عمل يد برابر با مشی لنيستی، طبقه ی کارگر بايليک جنگ امپرين، به هنگام يبنابرا

د برگشته و از بورژوازی خودی در مبارزه اش يسپس، اگر کشور خودی شکست خورد، آنگاه کارگران با. کند

با کمک طبقه ی کارگر دو باره استقاللش را کسب ‘ ملت تحت ستم’و سپس، اگر . ت کننديی ملی حمابرای آزاد

نی  است؟ ير نادرست از تفکر لنيک تفسين يا، ايآ. گر از دفاع دولت ملی دست بکشنديک بار ديد يکرد، کارگران با

ک ها در ين و بلشوي، لن١٩١۴ ـ١٩١٨ای در ساله. ميد در عمل نگاه کنين ديد به اياجازه ده: ديک لحظه صبر  کني

 آن ها طرفدار دفاع ١٩١٩ ـ١٩٢٣در سالهای . موضع شان نسبت به آلمان با دفاع از دولت خودی مخالفت کردند

ک قدرت يکه، بواسطه ی کمک طبقه ی کارگر، آلمان دوباره به يامروز وقت. ملی و آزادی ملی آلمان شدند

ه يا علي  بر له -و فردا. گر با دفاع از دولت ملی مخالفت می کننديک بار دي ها کيده، بلشويل گرديستی تبديليامپر



ه را يستی برای  جنگ جهانی بعدی دارد، که روسيليزی خواهند شد، بستگی به گروه بندی قدرت های امپريچه چ

ارائه داد کامال در ر ين در خالل جنگ اخيک شکست طلبی ای که لنيتاکت. ديا آن گروه خواهد دين يات متحد ايدر ه

ک دور باطل را طی يک صرفا ين تاکتيا. ن سرنوشت و جنگ های آزادی بخش داردييتناقض با حق ملل در تع

روزا لوکزامبورک . ب را بازی می کنديه داری رقين دولت های سرمايطبقه ی کارگر نقش جبران عدالت ب; کرد

 .ستی ندارديارزه ی طبقاتی مارکسچ قرابتی با مبياست هين سيح  دهد ايد تا توضيدرد کش

ک دان خودش را از يا تاکتين يسيک تاکتياساسا، او فقط به عنوان . ک، بوديا پراگماتياستمدار عملی، يک سين ي لن

ک بدست يال دموکراسی تالش کرد از راه دموکراتيآن چه را که سوس. ز داديونال دوم تمين های انترناسيسيتئور

ه بر ياو خواست نه از راه سخنرانی در پارلمان، بلکه با تک. ه از راه انقالبی کسبش کندن در صدد شد کيآورد، لن

ق ين می خواست از طريلن. سم را برای کارگران تحقق بخشدياليدان واقعی جنگ طبقاتی سوسيروی قدرت در مين

ب، می ين ترتيبد. ردت توده ها را برای خود کسب  کين طرح، حزب حمايحزبش برای توده ها انقالب کند، در ا

ستی دردست يقدرت می با. ه ی تحت استثمار آزاد می شديد روسيک ها می افتاد، تا شايستی قدرت بدست بلشويبا

ق ياسی از طريکسب قدرت س. ه داری جهانی را مغلوب می کرديد انقالب سرمايک ها قرار می گرفت، تا شايبلشو

د قرار ين و تمجي اغلب به عنوان زرنگی و انعطاف مورد تحساستی کهيس-نی بودياست لنيان سيحزب آغاز و پا

  .  است کامال فرصت طلبانه بوديک سين يقت ايگرفت، ولی در حق

تش را حفظ ياسی را بدست گرفته و حاکميتی نبود که قدرت سيه در وضعيه دار روسيدر آغاز انقالب، طبقه ی سرما

. ک ها قرار داديار بلشويفه را در اختين وظيه ايه دار روسيسرماطبقه ی . کند، و بتواند مسئله ی ارضی را حل کند

چ کس يه توسط ما و نه هيک روسيدموکرات-انقالب بورژوا”ن سالگرد انقالب اکتبر اعالم کرد ين در چهارميلن

اسی را در دست يک ها قدرت سيبلشو. افتياری دهقانان تحقق يق ين انقالب از طري، و ا“ديگری به فرجام رسيد

ن دهقانان و کارگران را در چنان تعادلی نگهداشتند که آن ها را قادر کرد در قدرت يون بيسيوسته اپوزيرفتند، و پگ

گ زاگ زدن را هم در عرصه ياست معروف زياسی را حفظ کنند سينکه، آن ها قدرت سيبرای ا. اسی باقی بماننديس

ن يخ بحران ايونال سوم را به تاريخ انترناسيد که تاراست بوين سيا. ن المللی بکار بردنديه و هم در سطح بيروس

 . ونال و مآال سقوطش رقم زديانترناس

ک خطوط اجمالی ضرورت رشد قدرت يک ها به دهقانان، روزا لوکزامبورک قادر شد در ياز بلشوين امتيبا اول

ه يانيب”امد يدر پ. ح می شدين خط نادرست توسط انقالب جهانی تصحينکه اينی کند، مگر ايش بيکی را پيه بلشويروس

ستی يک ها می بايبلشو” روزالوکزمبورک نوشت، “ م آن توسط دهقانانين و تقسيک ها برای تصرف زميی بلشو

ست، بلکه يستی نياليک اقدام سوسين نه تنها يم زمين تقسيا. ضرورتا کامال خالف آن چه قصد کردند عمل می کردند

ن موقع در يدر ا(  روزالوکزامبورک خبر نداشت)٢٠(“.  را سد می کندسميالين عمل جلو حرکت به سوی سوسيا

م کرده ين خود تقسين ها را بيک ها اجازه دهند، آنها زمينکه بلشوين ها را قبل از ايکه دهقانان حتی زم) زندان بود

ت خود جوش حرک. زی را که قبال انجام شده بود،  قانونی می کرديک ها صرفا آن چين فرمان بلشويبودند، و ا

ک ها يحرکت کرد، شعاری که بلشو‘ پرچم داران آگاهی انقالبی’عنی يک ها، يع تر از شعار بلشويلی سريدهقانان خ

  .خود را تجلی آن می دانستند



ت الزم ين نيش برند، و در انجام ايرانه تا آخر به پيگيک ها، بهر حال، می خواستند که انقالب بورژوائی را پيبلشو

 را به سرانجام -ه داری کردن کشاورزیي برای سرما-ل دهقانان به کارگران مزدی کشاورزی يد تبدنيبود که فرا

ن ين حرکت در سراسر جهان به عنوان اشتراکی کردن زميوسته ادامه دارد، ايند بطور پين فرايهنوز، ا. رسانند

د امکان يک جنگ انقالبی جديون ن بديده و اشتراکی کردن زميان نرسين حرکت هرگز به پايا; جشن گرفته می شود

ن فرضش اشتباه می يست ها می توانند معتقد باشند که روزا لوکزامبورک در اينيظاهرا، بهر حال، لن. ستير نيپذ

تازه گذشته از آن،  . از دهديکسم مجبور می شد در مسئله ی ارضی به دهقانان امتيکرد که بدون انقالب جهانی، بلشو

ه يآنچه در روس. سم شدياليسم عمال منجر به سوسين است که آنها ثابت کنند که بلشوي ان ادعائی مستلزميک چني

ک ها يحتی اگر چه ممکن است حکومت بلشو. ه داری  دولتی استيسم بلکه سرماياليوجود دارد، بهررو، نه سوس

استثمار می کند، از ه داری دولتی است که کارگران مزدی را يک حکومت سرماين يده شود، هنوز ايسم نامياليسوس

  .ديد و ثابت گرديم، باالخره در آخر ترسش تائيف قائل شوين رو، هر اندازه در ترس روزا لوکزامبورک تخفيا

ری را طی کنند يشان در قدرت، مسيک ها را واداشت برای بقايدر خالل چند  سال اول انقالب، جنبش دهقانان بلشو

ه ير از سرمايگری غيز اجازه ی  نظم ديه نينکه در خود روسياخت و ار انديکه ضرورتا انقالب جهانی را به تاخ

ق انقالبی توسط طبقه يستی به طريسم نائل گردد، می باياليداری دولتی را نداد، که بعدها اگر قرار است  که به سوس

دند که با کسب ک ها باور می کريم که بلشوين نکته توجه دارين لحظه، ما صرفا به ايدر ا. ی کارگر سرنگون گردد

ری ياما، س. سم رهنمون می شدندياليح به سوسياست صحيدی و اتخاذ سيع کليار گرفتن صناياسی و در اختيقدرت س

ن شکل قدرت ي سازماندهی کردن متمرکز تر-ل شديک ها تحميه به بلشويکه  بواسطه ی عقب افتادگی شرائط روس

دند ياسی شان گذاشته شد، و آنها کوشيا ظاهرا بحساب زرنگی سک هي به نظر بلشو-از دادن به دهقانانياسی و امتيس

  .ز بکار برندين المللی نياست را در عرصه ی بين سيا

نی شد، و يش بيره کننده ای پين با روشنی خيشتر از رخداد انقالب، توسط لنيلی پيه، خين حرکت انقالب روسيقوان

ن تئوری، عمل يب اين ترتيبد. ه برازنده گرددي شرائط روسن تئوری و عمل آن چنان برش داده شد که به قامتيکل ا

نگ، يلفرديه«ستی کردن ياليات سوسيرش نظريپذ’، ‘ن  از حزبيمفهوم مع’، ‘فوق تمرکزگرائی’است يو اتخاذ س

Hilferding‘«گرچه، روزا لوکزامبورک با . ح می دهدين در باره ی مسئله ملی را توضين موضع لني، و همچن

چ يل کند، که هيه های آنرا تحلينی را درک کرده و پاياست لنيلی خوب قادر بود سيه، خي شرائط روسآشنائی اش با

ک يک ها عمال به عنوان ين کند، و گرچه او می توانست ، تا زمانی که بلشويگری نمی توانست چنيست ديمارکس

ن  وصف يرد، با اير به پذيجتناب ناپذک معامله ی اين ها را به عنوان يجهانی ظاهر می شدند، همه ا-روی انقالبين

ا يز کنند، قويه برای اهداف انقالبی کارگران سراسر جهان  نسخه ای تجويت خاص روسين که از وضعياو از ا

ک ها از يوقتی بلشو”، که “ش می آوردين خطر را پيا” ستی ينياست  لنيد سيروزا لوکزامبورک می گو. مخالف بود

ک هائی که شرائط جبری بر آن ياندازند، تاکتيک ها را جابين تاکتيالش کنند که الت بسازند و تيک فضيضرورت 

  ک ها را به مثابه الگوی جهانشمولين تاکتيچن قابل اجرا دانسته وزمان هاهمۀ برای ل کرده، اکنون آنها را يها تحم

  .)٢١(“ه کنندين المللی توصيستی  به طبقه ی کارگر بياليک های سوسيتاکت



ر ين کرد، او مسيک ها را تامين، در کسب قدرت بلشوين دهقانان و کارگران انتظارات لنيل که اتحاد بيلن ديبه ا

مردم تحت ستم عمدتا ملل . اس بزرگتر، فرض کرديک مقيند مشابه، و لو در يک فرايانقالب جهانی را به مثابه 

رد منافع دهقانان و طبقه ی کارگر را در ابعاد تی تالش کيستی به عنوان واقعيونال سوم کمونيدهقانی اند، و انترناس

ج شوند، تا يه بسيه سرمايه عليگر به تاسی از مشی روسيجهانی بهم جوش دهد، تا کارگران و دهقانان کشورهای د

ک ها از جنبش های آزادی بخش ملی در ين افق، بلشويموافق با ا. ه را در سطح جهانی شکست داديسرما

ستی يليق دخالت امپرين طريت کردند، تا از ايه داری  حمايلی در کشورهای سرمات های ميمستعمرات و اقل

  .ف کننديه را تضعيه داری در روسيکشورهای سرما

ستی در يونال کمونيماجراجوئی های انترناس. ه ظاهر نشدين ها، انقالب جهانی نسخه ی فراختر روسيولی با تمام ا

ن يت شناخته شد، ايال کارگران و دهقانان بسازد بعنوان اشتباهاتی به رسمونينکه خود را انترناسيش برای ايتالش ها

زی که يتنها چ. ه داری را متالشی کرديه سرمايت کند، جنبش انقالبی عليونال را تقوينکه انترناسيخط مشی بجای ا

خی بود يتارک فرجه ی يق کسب يه از طريک ها در روسيان می شد بدست آورد قوام گرفتن قدرت بلشوين ميدر ا

  .ميت جهانی آن شد که ما امروز با آن روبرو هستيه و موقعيده ی روسيکه منجر به پد

ش يدموکراسی زمان پ-اليک طرف توسط نقطه نظرات سوسين در خصوص مسئله ملی، از يحالی که موضع لندر

له ای برای يه عنوان وسگر بين می شد، که نتوانست آنرا کامال کنار بگذارد، از سوی ديياز جنگ جهانی اول تع

د، برای روزا ياس جهانی انجاميمق آن درتا به گسترش سلطه ی يک ها و نهايت بلشويت حاکميبرپائی و تثب

  .   نه ی مرگباری برای آن پرداخت خواهد شدياست غلط نبود، که هزيک سير از يگری غيچ معنای ديلوکزامبورک ه

ش شرط يابی و  کسب قدرت برای حزب پيش، سازمانيع عمومن، که برای او حفظ کردن موضيز با لنيتمادر

مضاف بر . از های طبقاتی کارگران بوديسم بود، نگاه روزا لوکزامبورک متوجه نياليروزی سوسيضروری برای پ

وند می خورد، روزا لوکزامبورک يه پين عمدتا به شرائط عقب افتاده ی روسين، در حالی که تئوری و عمل لنيا

طبقه کارگر نمی ‘ خیيرسالت تار’ن رو در يافته تر قرار می داد و از اي شروعش را کشورهای توسعه وسته نقطهيپ

شتر وزنه را روی جنبش های خود يروزا لوکزامبورک ب. ت را مشاهده کنديرهبر-و-توانست معضلی بنام حزب

ن رو، روزا ياز ا.  گذاشتت رهبری میيفير کارگری و ابتکارات خود کارگران و نه رشد سازمان و کيجوش فراگ

ن نسبت به نقش يخ، و به تبع از آن، هم چنيابی اش از عامل خود جوشی در تاريه در ارزيلوکزامبورک از پا

م الزم است باختصار ين اختالفات وارد شوينکه به ايش از ايپ. ن تفاوت داشتيسازمان در مبارزه ی طبقاتی با لن

ن مسئله يم، چونکه اي را در مورد تئوری انباشت مارکسی اشاره کننيتفاوت نظرات روزا لوکزامبورک و لن

  .   گر مورد اختالف آنها گره می خورديتنگاتنگ به مسائل  د

  ه داریيفروپاشی سرما
ستی خود يد کرده بود که جنبش کارگری می بايش تاکيد نظرطلبان، روزا لوکزامبورک از پيه تجديدر مبارزه اش عل

ه داری ي پرسش انقالب و نه اصالحات آماده کند، از منظر روزالوکزامبورک سرمارا برای رودرروئی با

ه ياو، در مخالفت با اصالح طلبان، که کوشش می کردند سرما. ری بسوی فروپاشی سوق می کنديبطوراجتناب ناپذ

ستی ياليانقالب سوستی ندارد، يچ محدوديه هينکه انباشت سرمايبا فرض ا” داری را ابدی جلوه دهند، معتقد بود که 



ستم های يد به دوره ی سيدر آن صورت ما با. خی اش را از دست می دهدينی تاريه های محکم ضرورت عيپا

ای يسم از بی عدالتی محظ و ناهنجاری های دنياليستی در جستجوی استنتاج  سوسيمارکس-شايمغشوش و مکاتب پ

  .)٢٢(“ ميه کنينقالبی گری طبقه کارگر تکا به تنهائی با بر اراده و جبر ايم ، و يحاضر به گرد

ه يسم نظريا رفرميه اصالح طلبی ي   اثر عمده ی ادبی روزا لوکزامبورک، به عنوان جزئی از مبارزه ی او عل

در همان . ديه داری طرح گردينی رشد سرمايت عيه، برای  اثبات  محدوديپردازی شد، در راستای فروپاشی سرما

  )٢٣(.ه بوديئوری مارکسی انباشت سرماه  نقد تين نظريحال، ا

ه ی اجتماعی را باز کرده بود، ولی جوابش ي   به نظر روزا لوکزامبورک، مارکس صرفا سئوال انباشت کل سرما

کربی سر و  دست يک پيو همچون ’ ناقص’تال مارکس يا کاپيه يبه درک روزا لوکزامبورک،  سرما. را نداده بود

او می گفت که . از به پرکردن داشتيدا بودند که نيپ‘ درزهائی’تال مارکس ي کاپبه نظر لوکزامبورک در; بود

در ; “ه داران و کارگران ارائه داده بود يک جامعه ی صرفا مشکل از سرمايه را در يند انباشت سرمايفرا”مارکس 

ضروری و در همان در به همان اندازه ” ن ين رو، ايده گرفته بود، از ايرا ناد“ تجارت خارج”ستم اش مارکس يس

ر يه دار و طبقه کارگر، را غيعنی طبقه سرمايستم او تحقق ارزش اضافی در خارج از دو طبقه ی اجتماعی، يس

اثر او ; “ر کرده است يک دور باطل گيدر ” ه يتال مار کس، انباشت سرمايا کاپيه يدر سرما. “ممکن می کرد 

  .ن تناقضات را بر طرف کنديود ا، و او عزم کرده ب“تناقضات فاحش است” دارای 

قرار می داد که برابر  با آن “  ک ایيالکتيتناقض د” ه ی يه را بر پايروزا لوکزامبورک ضرورت تالشی سرما

ه يو سرما... ه داری محاصره شوديسرما-ريه را مجبور می کرد که توسط مناطق غيند انباشت سرمايضرورت فرا

  .)٢٤(“ار داشته باشديا مفری، را در اختين گروه ، يه دهد که چنتا زمانی می توانست به حرکتش ادام

افتن يه و در تحقق يه را در حوزه ی چرخش، در سئوال برگشت سرمايروزا لوکزامبورک مشکل انباشت سرما

د مطرح می شدند، يش در حوزه ی تولين مشکالت از پيارزش اضافی جستجو می کرد، در حالی که برای مارکس ا

ارزش اضافی، و  نه  )مترجم، فونت کج در متن(د ي تول.ه بوديی مارکس انباشت مسئله ی گسترش سرماچونکه برا

ک بخش از ارزش اضافی، آن ياما، برای روزا لوکزامبورک، . افتن آن، برای مارکس مسئله ی واقعی بوديتحقق 

ل ارزش اضافی به يا تبديقق تح; ابديه داری تحقق يچنان که مارکس مطرح می کند، نمی تواند در کشور سرما

نگونه يروزالوکزامبورک مسئله را ا. ه داری ممکن استيسرما-ريق تجارت با کشورهای غيه تنها از طريسرما

ن يعی اقتصاد کاالئی ساده را جانشيل را دارد که به جای اقتصاد طبين تمايند انباشت همه جا ايفرا”: ارائه می کند

ه داری به عنوان تنها يد سرمايب تولين ترتيه داری را قرار دهد، بديه اقتصاد سرماکند، به جای اقتصاد کاالئی ساد

 -ند نائل شدين فرايت اينکه غايبه محض ا. ابديد در تمام کشورها و شعب صنعت تسلط مطلق می يوه ی توليش

ر قابل حل يه ی غفيک وظيه شدن ارزش اضافی به يتحقق و سرما. ل می شودير ممکن تبديه به امر غيانباشت سرما

رو های يشتر نين است که رشد بيه داری به معنای ايه ی سرماير ممکن شدن انباشت از زوايغ... مبدل می گردد

  .)٢٥(“ه فرا می رسديخی سرماينی افول تاريب ضرورت عين ترتيده است، و  بدير ممکن گرديدی غيتول

اد و يات تازگی داشت بنين نظريزی که در خصوص ايتنها چ; شه ها توسط روزا لوکزمبورک تازه نبودندين انديا

د مارکس ياو تالش می کرد که درستی آن ها را با رجوع به طرح بازتول. ات می دادين نظريه ای بود که او به ايپا



ن بخش ين بيک رابطه ی معيد يبا. د انباشت کنديه بايبرابر با نظر مارکس، سرما. ه ثابت کنديدر جلد دوم  سرما

روی کار و وسائل يد، نيه داران بتوانند از بازار وسائل تولينکه سرمايد وجود داشته باشد، تا ايتلف تولهای مخ

ن رابطه را کنترل نمی کنند، بلکه بازار کورکورانه يانسان ها ا. ن کننديه را تاميد سرمايمصرف برای باز تول

د يده گرفتن دپارتمان توليناد(  دو دپارتمان عمدهن ها را بهيمارکس ا. ل می کنديند تحمين فرايش را برای ايروين

ن دو دپارتمان را ين ايمبادله ب. د وسائل مصرفيد ، و  توليد وسائل توليتول: کاهش می دهد)کاالهای تجملی، مترجم

ند انباشت بدون آشفتگی ين طرح مارکسی، ظاهرا فرايبر مبنای ا. ح می کندياری تشريمارکس با انتخاب ارقام اخت

“ ميريتش به پذين طرح را در کلياگر ما ا” . چ اصطکاکی عمل می کندين دپارتمان بدون هين ايمبادله ب.  می کندريس

ه داری به تنهائی تمام ارزش اضافی را يد سرمايا توليد که گوين می نمايظاهرا چن” د، ي، روزا لوکزامبورک می گو

ه داری، به يد  سرماياگر در تول. ش می کنديازهايه شده را صرف نيمتحقق می کند و تمام ارزش اضافی سرما

تی بر سر راه انباشت يچ محدووديد باشند، در آن صورت هيدار اضافه توليه داری خريتنهائی خود کشورهای سرما

د نامحدود برای ير از توليگری به غير ديچ تفسيش شرط های مارکسی، طرح او هيتحت پ...وجود نخواهد داشت

   )٢٦(“.ا مجاز نمی شماردد ريخاطر نفس تول

دی آن چنانکه ين توليچن. انباشت باشد‘ هدف’د نمی توانديد برای توليد، باالخره تولياما، روزالوکزمبورک می گو

چ ينمودار انباشت مارکسی ه” . “ه داری کامال بی معنی استياز نقطه نظر سرما” شنهاد می کند يطرح مارکس پ

ر انباشت مصرف يست، در سيدی نيترد.. رديد انجام می گيش توليبرای چه کسی افزا: سئوال نمی دهدن يجوابی به ا

ن وصف هنوز مصرف شخصی يبا ا: اد می گردديه داران زيکارگران افزون می شود، همچنان که مصرف سرما

ه داران ي، سرما)مترجممنظور کاهش سه دپارتمان به دو، (رديد ساده قرار می گيتر توليه داران تحت سرتيسرما

ن وصف يکه آن ها تمام ارزش اضافی خودشان را مصرف نمی کنند، با ايد می کنند، وقتيبرای چه کسانی تول

  ...     داوطلبانه از مصرف شخصی امساک می کنند تا آنرا انباشت کنند؟،   

م تر کارگران است، يرچه عظن زندگی ارتش هيه توجهش کمتر به تامينقطع انباشت سرماين گذشته هدف الياز ا

ه يش شرط سرمايه تابعی از انباشت است، ولی هرگز هدف و پيه ی سرماينکه مصرف کارگران از زاويبرای ا

ه داری را يد سرماين نابودی محتوم توليت وفق دهد، ايد افزون شده ی مارکسی با واقعياگر طرح باز تول...ستين

   .    )٢٧(“ فرمان خواهد داد 

ن آن ها، برابر با نظر روزا يد، تعادل بين دو دپارتمان بزرگ توليه ی مبادله ی بدون اصطکاک باما رابط

ه نشان می دهد يک سرمايب ارگانيش ترکيفرض افزا” . ر ممکن استيلوکزامبورک  در طرح مارکسی بسادگی غ

ممکن شدن انباشت ممتد را ر يعنی، غي; ن دو دپارتمان با مانع مواجه می شوديت متناسب ضروری بين کميکه تام

ن رو، در ير ممکن است، از اين دو دپارتمان غيمبادله ب. ح داديمی توان برحسب نمودار کامال کمی وار توض

زش د اريگر، توليد شده بفروش نمی رسد، به عبارت ديد وسائل مصرفی، مقداری از ارزش اضافی توليدپارتمان تول

  لوکزامبورک،روزان تئوریيبا ا.)٢٨(“دا کنديه داری تحقق پيسرما-شايرهای پکشو تنها ميتواند درحداده ازياضافی ز

  .ه داری را شرح دهديستی کشورهای سرمايلياست های  امپرين توانست ضرورت  سيهمچن



رد، همپنانکه می توان آنرا در تمام آثار اقتصادی ين می گيم با نظر لنين تئوری روزا لوکزامبورک در تقابل مستقيا

خی   يت های تارين به تناقضاتی می نگرد که به محدوديلن. ن کامال موافق با طرح مارکس استينظر لن. دين ديلن

. د نگاه می کندين نه مانند روزا لوکزامبورک به حوزه ی گردش، بلکه به حوزه توليه داری اشاره دارد، لنيسرما

ل که ين دليی های مارکسی قرار می دهد، به اه ی تئورين موضع اقتصادی اش را بدون انتقاد و بسادگی بر پايلن

ه داری عام و يق توسعه ی سرماين در تحقيک اش، لنيدر آثار تئور. نديل کردن تئوری انباشت نمی بيازی به تکمين

ن وجود دارد، يژه از لنيک نوشته ی وي. ندين مارکس می بيه خودش را محدود به کار برد دکتريه داری روسيسرما

ن نوشته يه تئوری انباشت روزا لوکزامبورک است، ولی در اين علين نوشته ی لنيه نشده است، اولی هنوز ترجم

گرش در خصوص انباشت مطرح کرده، و ما صرفا ين صرفا نقطه نظری را تکرار می کند که او در تمام آثار ديلن

  .مي درک کنه راين دو نظرينکه کامال عمق تناقض بيم، تا اينجا آشنا می شوين نظر در ايبا ا

، اعتقاد داشتند که دهقانان عامل تحول ١٨۶٠ و١٨٧٠جنبش خلقی در دهه های(ک هايه نارودنيش عليدر نوشته ها 

ک ها ين نارودنيهمچن. سم نائل می شودياليه داری به سوسيه جنبش دهقانی با دور زدن سرماياجتماعی اند و در روس

ن فی ي، لن)از مترجم...ارت آنها به انفعال دهقانان غلبه خواهد کردخ را قهرمانان ساخته و جسيمعتقد بودند که تار

ک ها اظهار می ينارودن. نی کرده بوديش بيه ی روزا لوکزامبورک را پيه نظريش علياری از بحث هايالحال بس

 ن بواسطه ی فقر مردميه داری مکفی نبود و گذشته از ايه  برای توسعه ی اقتصاد سرمايکردند که بازار روس

ک ها باور نداشتند که ارزش اضافی ينده، نارودنيهمانند روزا لوکزمبورک آ. وسته آب می رودين بازار پيه ايروس

ن، سئوال مربوط به تحقق ارزش يبرابر  با نظر لن. ه بدون بازار های جهانی متحقق گردديه داری روسيسرما

رجی مشکل را حل نمی کند، بلکه صرفا آن را وند زدن تجارت خايپ” ; چ ربطی به بازار خارجی نداشتياضافی ه

  .)٢٩(“جا بجا می کند 

  د اجتماعیيچ وجه، نه با قانون تحقق توليبه” ه داری  ضرورت بازار خارجیيسرمارن، برای کشويبا نظر لنبربرا

جه ی يه داری تنها به عنوان نتيح داده می شود که سرمايقت توضين حقي، بلکه با ا)و مخصوصا با ارزش اضافی ( 

د در بازار ي آب کردن تول).٣٠(“ افته ی کاال از مرز های ملی فراتر می روديار توسعه ی يعروج چرخش  بس

از به يه در حوزه ی بازار جهانی نيند توسعه ی ورود سرمايبلکه خود فرا” ح نمی دهد، يزی را توضيجهانی چ

ابی ارزش اضافی می يتحقق ‘ مشکالت’ صحبت ازوقتی که فردی... دا کردن معادل آن دارديعنی، پيح دارد، يتوض

ه و نه يقت در تمام حوزه های سرمايدر حق‘ مشکالت’ن يز گردد که اين نيد متوجه ايانسان با” د، ين می گويلن“ کند 

ن گونه از مشکالت، نه تنها در رابطه با تحقق يا. رقابل اجتنابنديتنها در حوزه ی ارزش اضافی  ممکن است، بلکه غ

ع نامتناسب در بخش های مختلف ير و ثابت، بواسطه ی توزييه متغي اضافی، بلکه در رابطه با تحقق سرماارزش

وسته يد پيد در شکل کاالهای مصرفی، بلکه در شکل وسائل تولينه فقط در رابطه با تحقق تول; د حادث می شود يتول

  ).٣١(“ دا می شوديهو

ه داری يد سرمايقانون تول” سدي، می نو١٨٩٩ ،سميقتصادگری رمانتخصلت نمائی ان در يم، لنيهم چنانکه می دان

شتری از  يعنی، بخش هرچه بيابد، يش می ير افزايه متغياز سرماع تريثابت سره ی ين است که سرمايقت چنيحقدر

به . ندد را فراهم می کيابد که وسائل توليان می يد اجتماعی جريل شده به آن دپارتمان از توليه ی تازه تشکيسرما



. د می کنديع تر از دپارتمانی رشد کند که وسائل مصرفی را توليد وشرط سريستی بدون قين دپارتمان بايجه، اينت

ن يا. رديه داری را در بر می گيد سرمايت تری در کل حجم توليد وسائل مصرف بخش هرچه  کم اهميجه، توليدرنت

دپارتمان اولی :  و ساختار خاص اجتماعی آن مطابقت دارده داریيخی سرمايند در همگنی کامل با رسالت تاريفرا

  . “افته و جلو مصرف توده های کارگر را سد می کند يص يروهای مولد اجتماعی تخصيبرای توسعه ی ن

م که مارکس ين استنتاج کنيد و مصرف چنين تولين تناقض بيست که از اين نيبی معنی تر از ا”ن يز برای لنيچ چيه

ا بحران ها را با مصرف ناکافی يه داری را به چالش می کشد، يفتن ارزش اضافی در جامعه ی سرماايامکان تحقق 

بکارمی برند بگونه ای هماهنگ ‘ بازار’گر در نقش يکديد که برای يدپارتمان های مختلف تول... ح می دهديتوض

ازارهای جهانی از مرزهای ملی شرفته در جستجوی بيرند و صنعت پيشی می گيگر پيرشد نمی کنند، آن ها از همد

ست ارزش اضافی يه داری قادر نيک کشور سرماين ندارد که يچ وجه داللت بر ايت به هين وضعيا. گذر می کند

ع متفاوت يبا توز. ع گوناگون اشاره داردين صرفا به عدم تناسب در رشد صنايبلکه ا... د شده را متحقق نکنديتول

  .  )٣٢(“ابديدات می تواند در داخل کشور تحقق يله ملی، همان اندازه از تويسرما

د را بطور کلی و ارزش يند تحقق توليکامال فرا”دش ين بر می گردد، مارکس با طرح بازتوليتا آن جائی که  به لن

ن مورد يهی برای دخالت دادن بازار جهانی در ايچ گونه توجيز داده و آشکار کردند که هيژه تمياضافی را به و

ن با فقدان همگنی در  يالت توسعه طلبی آن برای لنيه داری به بحران و تمايری سرمايب پذيآس“ .اردوجود  ند

وسته به يه داری است که پين از خصلت انحصارگری سرمايا. حنديتوسعه ی شعبات گوناگون صنعت قابل تشر

ه و چنگ انداختن بر منابع يماق صدور سرياز طر. ستی جهان ادامه می دهديليم امپريتوسعه طلبی مستعمرات و تقس

توسعه ی . ه داری عمده،  سودهای کالنی بدست می آورنديه دار کشورهای سرمايمواد خام ، طبقه ی سرما

   )٣٤(.ش حجم سود استين، نه چندان در خدمت تحقق ارزش اضافی بلکه برای افزايستی، به نظر لنيليامپر

قت ين حقيا. ه ی روزا لوکزامبورکيک تر است تا نظريلی نزديه ی مارکسی خين به نظريست که مفهوم لنيشکی ن

ه، ناشی از تئوری انباشت مارکسی، کامال يت شناختن قانون فروپاشی سرمايدارد که روزا لوکزامبورک در به رسم

 افتنيده گرفت و تئوری تحقق ين نظر را ناديه ی مارکسی برای ايولی، بهرو روزا لوکزامبورک ، پا: حق با او بود

. ستی و نادرست رد کرديرمارکسيه ی غين  بدرستی آنرا به عنوان نظريارزش اضافی خودش را ارائه داد و لن

ن در فهرست اسامی به کتابش در باره ی  زندگنامه ی مارکس به ين رابطه اشاره کرد که، لنيجالب است در ا

  )٣٥(.“اشاره می کند‘ Otto Bauerبوئر،اوتو ’ر نادرست از تئوری مارکس توسط يدر تفس) لوکزامبورکی(ل يتحل”

انتقاد اش به - از تئوری انباشت روزا لوکزامبورک به درستی توسط روزا لوکزامبورک در ضد)٣٦(اما انتقاد بوئر  

نکه بوئر در حمالتش به روزا لوکزامبورک ي، نام می برد، برای ا“سم رسمیيرسوائی برای مارکس”ک يعنوان 

ه داری يد نظرطلبی اش را تکرار می کند، که سرمايه ی تجدينکه نظرين نمی کند، مگر اايچ حرف تازه ای را بيه

“ ا انباشت قابل تصور استيه داری حتی بدون گسترش، يسرما”د بوئر، ياز د. تی برای رشد ندارديچ محدوديه

ه داری داغان می يکه سرما“ کی تحقق ارزش اضافی استينه بواسطه ی عدم امکان مکان” ن يد، ايبوئر می گو...

وسته يه داری بخاطر رشد پيسرما....ن سو می کشاند ير را به ايتی است، که مردم فراگيبخاطر نارضا” شود، بلکه 



افته، متحد و متشکل می شود، ضربه ی يه داری آموزش يد سرمايسم توليق مکانيی طبقه ی کارگر، که از طر

   )٣٧(“.افت خواهد کرديمرگبار را  در

طرف روز اضی ازنقائص اعتراری ازيبسل شده، که به يد تعديتول -ک طرح بازيق يطرازکرد تالش بوئر

ه، هنوز            يک سرمايب ارگانيش ترکيشد، ثابت کند که حتی با فرض افزابه طرح مارکس وارد ميلوکزامبورک 

ت کرد روزا لوکزامبورک ثاب. سر استيه داری ميد سرماين دو دپارتمان در طرح باز توليمبادله ی  موزون بک ي

د کاالهای مصرفی يک مقدار از ارزش اضافی فروش نرفته در دپارتمان توليل شده ی بوئر يکه حتی در طرح تعد

د ير بازارهای جديه مجبور از تسخيابد سرماين مقدار ارزش اضافی تحقق ينکه ايباقی می ماند، و اکنون برای ا

ل يتحل”ن به او به عنوان ين ها، لنيولی با تمام ا. اشتادی ندين استدالل روزا لوکزمبورک، بوئر حرف زيبه ا. است

  “.گر تئوری نادرست روزا لوکزامبورک اشاره می کند

افت يجی که بوئر از طرحش  دريقت نتايبلکه، در حق; ديبی نرساني   نه تنها بحث بوئر به روزا لوکزامبورک آس

، می توان با رجوع به همان )ن دو دپارتمانيادله بمستقل از مسئله ی رابطه مب( عنی امکان انباشت نامحدوديکرد، 

ثابت کرد که اگر ‘ Henryk Grussmanک گروسمن، يهنر’. ه استين طرح کامال بی پايطرح بوئر نشان داد که ا

جه ی اش نه توسعه ی بی يابد، نتيه برای زمان طوالنی تری گسترش يقرار باشد مطابق طرح  بوئر انباشت سرما

ه روزا يب، نقد تئوری فروپاشی سرماين ترتيبد. ه منجر خواهد شدي بلکه به فروپاشی سرماه،يعارضه ی سرما

  )٣٨(.دی شديلوکزامبورک، صرفا منجر به تئوری جد

زی نبود، و ين را به جانبداری از او جلب کرد، اختالف بر سر چين لوکزامبورک و بوئر، که همفکری لنياختالف ب 

ن بحث به  امکان يا. ن بی معنی بودن کل بحث او را متوجه نشدياد آوری کرد که لنيود ده نخواهد بين بی فايباز هم ا

ل شد، که يه تبديد سرمايتول-ن دو دپارتمان طرح مارکسی بازيا عدم امکان رابطه ی  مبادله ی بدون اصطکاک بي

طرح  مارکس صرفا به ستم مارکسی، يدر س. ن دو دپارتمان بستگی دارديتحقق کامل ارزش اضافی به رابطه ی ب

ک گروسمن، در يهنر. ه ی مادی در عالم واقعیيک متصور شد و نه به عنوان پايل تئوريعنوان کمکی برای تحل

ن يد را باز کرد، و بديگرش، معنای واقعی طرح بازتولين در آثار دي، هم چن)٣٩(تال مارکسيطرح کاپساختار-ديتجد

کل انتقاد روزا . داددتر قراريد ومفيجده ی يک پايکس روی ق بحث را با رجوع به تئوری انباشت ماريطر

ه ی يک پاي‘ ديطرح بازتول’ن فرض گذاشته می شود، که ين طرح، روی ايه ی ايه مارکس بر پايلوکزامبورک عل

  .مادی دارد

. ه داری نداردير مادی از سرمايک تصويچ ادعائی برای ارائه ی يطرح در خودش، ه”د، يولی، گروسمن می گو

گر يب سازی است، که با مفروضات ساده شده ی ديند مارکسی تقريک حلقه در فراي، فقط )دو دپارتمان(ن طرحيا

نی  يک کل عيالت بعدی، موضوع درجه به درجه به يزی شده، و با تعديه ريل می شود،  که روی آن طرح پايتشک

د و يد وسائل توليد وسائل مصرف، توليتول( ن سه دپارتمانيک از ايق هر ين طريبد. ابدين می ير تکويجدائی ناپذ

د واقعی کامال بی يگر برای شناسائی توليبدون دو دپارتمان د) ه داراني برای مصرف سرما-د وسائل تجملیيتول

دن به يند رسين مرحله در فراي اول-ه ی را کسب کنديافت آگاهی اوليشتر از دريتی بيمعنی می گردد و نمی تواند اهم

   )٤٠(“).Annaherungsverfahren( نی يت عيواقع



مت يشان بلکه با قيت امر کاال ها نه با ارزش هايطرح مارکسی با مبادله ی ارزش ها سرو کار دارد، ولی در واقع

د هر کدام از دپارتمان های سه گانه ی  يد مبتنی بر ارزش ها، بايتول-ک طرح بازيدر ” . د مبادله می شونديهای تول

شی برای معادل شدن نرخ های مختلف سود به نرخ متوسط يت، گرايولی، در واقع. د کننديت تولنرخ های سود متفاو

ن، اگر فرد يبنابرا. د ی مدنظرگرفته می شوديمت های توليتی که فی الحال در مفهوم قيسود وجود دارد، وضع

د فرض طرح بر ي، اول باا امکان تحقق ارزش اضافی قبول کنديبخواهد طرح را به عنوان اساسی برای نقد کردن 

  .    )٤١(“ل کنديمت کاالها تبديمبنای ارزش کاال ها را به طرح ق

حتی اگر روزا لوکزامبورک قادر می شد نشان دهد که در طرح مارکسی امکان ندارد تمام کاالها فروخته شوند، 

زی يمبورک قصد دارد چه چد شده رو دست می ماند، روزالوکزينرو هر سال مقداری از کاالهای مصرفی توليواز ا

در دپارتمان ‘ باقی مانده کاالهای فروخته نشده’ه ی طرح ارزش کاالها، يت که برپاين واقعيصرفا ا” را ثابت کند؟ 

ن ياما، ا. )٤٢(“ شان مبادله می شوندي فرض که کاال ها برابر با ارزش ها-شين پيعنی، با ايمصرف رخ داده است، 

ه گذاری می يلش را روی آن پايطرح ارزش، که روزا لوکزامبورک تحل. ستيدق نت صايفرض در عالم واقع-شيپ

ل ين نرخ های متفاوت را به نرخ متوسط  تحويدی نرخ های سود متفاوت دارند، و او ايکند، در شعب گوناگون تول

ک با کدام ج روزالوکزامبورين صورت نتايدر ا. چ عاملی از رقابت را دخالت نمی دهدينمی کند، چونکه طرح ه

  نی ندارند؟يچ  اعتبار عيج لوکزامبورک از طرحی مشتق می شود که هيق می کند، وقتی که نتايتی تطبيواقع

ع مجدد ارزش يه توزين پايدی می گردد و بر ايمت های توليسی ارزش ها به قينکه، رقابت موجد دگرديبرای ا” 

ن در يشيری در تناسب رابطه ی پييب ضرورتا تغيتن ترين بخش های مختلف صنعت انجام می شود، بدياضافی در ب

در طرح ارزش کاال ها ‘ تعادل مصرف‘ک ين کامال ممکن و حتی محتمل است که يحوزه های طرح رخ می دهد، ا

د يمت توليه ی طرح ارزش، بعدا در طرح قيک تعادل اولين برود، و برعکس، يد از بيمت توليبعدا در طرح ق

  .)٤٣(“ نامتعادل گردد

نرخ متوسط ک طرف، او يح داده می شود که، از يقت بخوبی توضين حقيک روزا لوکزامبورک در ايفتگی تئورآش

ه ی انفرادی را به مانند پاره ای از          يسرماعمال هر” گر،يطرف دازند، ين کننده می بييرا عامل تع سود

تی که عمال آن را کسب کرده، سودی يمت کيه ی اجتماعی مشاهده می کند، که مطابق باحجمش، بدون رعايسرما

ن سئوال را بررسی يرد، ايه ی طرحی که نرخ متوسط سود را نمی پذين ها، او بر پاي، ولی، با تمام ا“قائل می شود

ر است؟ اگر فرد نرخ متوسط  سود را به حساب آورد، بحث عدم تناسب روزا يا مبادله ی کامل امکان پذيمی کند که آ

گر با يک دپارتمان باالتر از ارزش متوسط و دپارتمان ديارزش اش را از دست می دهد، چونکه لوکزامبورک تمام 

  . ن می روديارزش اضافی بخش فروخته نشده از ب‘ ديمت توليق’ن تر کاال ها را می فروشد و براساس يارزش پائ

وسته برای انباشت يی اجبار پتنزل نرخ سود می تواند بواسطه . کی استيقانون انباشت مارکس با تنزل نرخ سود 

اد شدن ارزش اضافی که قادر ين نه از زيمطابق مارکس، ا. از راه رشد حجم سود برای مدت کوتاهی جبران شود

روزا لوکزامبورک . ه داری بسوی نابودی می روديست متحقق شود، بلکه از نبود ارزش اضافی است که سرماين

ن سئوال را ، که از يل، او مجبور می شود اين دليو به ا; رديده می گيادکامال عواقب ناشی از تنزل نرخ سود را ن

  . انباشت مطرح کند‘ هدف’نقطه نظرمارکسی بی معنی است، راجع به 



ن دلداری يا.. ه داری بواسطه ی تنزل نرخ سود نابود خواهد شديکه سرما” ، “گفته می شود”سند، ياو می نو

ه های کالن  تنزل ين اظهار مارکس  که برای سرمايعنی، ايکس محو می شود، ک جمله ی ساده از ماريمتاسفانه با 

ن آمدن نرخ سود يه داری بواسطه ی پائين افول سرمايبنابرا. ش حجم  سود موازنه می شودينرخ سود متقابال با افزا

ن ينست اروزا لوکزامبورک نتوا) ۴۵(“.د الزم دارديه زمان خاموش شدن خورشيزی شبيررس است، چيهنوز د

ن در همان حال يان کرده است، او هم چنيقتی را بين حقيست، چنيدی نيابد که، در حالی که مارکس، تردينکته را در

قت، يدر حق; ن آمدن نرخ سود منجر به افت حجم سود می گرددينکه پائيا; ح می دهديه را توضيت های سرمايمحدود

ه ياز های سرماين آمدن مطلق حجم واقعی سود، نسبت به نيپائنکه اظهار اولی او آن چه نخست نسبی است، سپس يا

  .ان می کنديبرای انباشت را ب

قت ين حقي، و او به ا)۴۶(“ ش نزولی داردينرخ سود گرا” ر قابل تصور بود که ين غيح است که برای لنين صحيا

طی را که بواسطه ی آن ها ک چند شرائيل کرد و يش نزولی نرخ سود را تحلين گرايمارکس ا” اشاره می کند که 

ش نزولی سود عمل می کنند، را بر ينکه در خالف جهت گرايا ايده می شود يش نزولی نرخ سود پوشيگرا

ک يقتی که، از يحق; ز کامال درک نکردين نيستم مارکسی را لنين قانون در سيت کامل ايولی اهم. )۴٧(“شمرد

ت شرح خودش از بحران را  در يگر  محدودي از سوی درش جواب بوئر به روزا لوکزامبورک، ويطرف، با پذ

دگاه های متناقض او را يد ديل، شاين دليبا. ح می دهديد گوناگون  توضيمقوله ی توسعه ی نا موزون حوزه های تول

ر است، و در زمان يه داری اجتناب ناپذيان سرمايک موقع باور داشت که پايح می دهد، که برابر با آنها، او يتوض

در نوشته . ابديه داری نتواند از آن شرائط نجات يتی وجود ندارد که سرمايچ وضعيد می کرد که مطلقا هير تاکگيد

ن، يه داری را نمی توان سراغ گرفت، با وجود ايان سرمايچ بحث اقتصادی قانع کننده ای در باره ی پاين هيهای لن

ن يا. ر بسوی سقوط می روديه داری بطور اجتناب ناپذيستم سرماياو  در همان حال   استوارانه اعتقاد داشت که س

ال دموکراسی را در امکان انتقال يح داده شود که، در حالی که او بوئر و سوسيقت توضين حقيد با اين، شاينگرش لن

ن وصف، همسو با آن ها تصور می کرد که سرنگونی يسم باور نداشت، با اياليه داری به سوسيستی سرمايرفرم

ابی و يم، موضوع سازمانيق تر بگوئيا، دقياری به تنهائی موضوع رشد آگاهی انقالبی طبقه کارگر ه ديسرما

  .ت آن بوده استيرهبر

  جنبش خود جوش و نقش سازمان
د کرد که برای مارکس قانون انباشت در همان حال قانون يم که روزا لوکزامبورک به درستی تاکيديشتر ديما پ

گرچه او در . جش درست بودندين وصف نتايالل روزالوکزامبورک نادرست، ولی با ااستد. ه بوديفروپاشی سرما

. ت شناختين قانون را به رسميه، کامال از مارکس دور شد، ولی او وجود ايحش از قانون فروپاشی سرمايتوض

 شد کامال ن بحث ها مربوط میيح بودند، و تا آن جائی که به ايه درک روزا لوکزامبورک صحين عليبحث های لن

ک يه داری با يا سرماين سئوال طفره رفت که آين از پاسخ گفتن به اين، لنيبا وجود ا; در همگنی با مارکس بود

ن، در حالی که يتئوری لن. ر استيگين هم ناکافی و هم نا پيه ی بحران لنينی مواجه می شود؟ نظريت عيمحدود

ج يبحث روزا لوکزامبورک، گرچه اشتباه بود، ولی هنوز نتا. ج انقالبی منجر نمی شديح تر بود، ولی به نتايصح

  . ه داری به سوی فروپاشی بودير سرمايد و نشان دادن سيچون که سئوال بر سر تاک. انقالبی اش را حفظ می کرد



ه يکتر بود، فروپاشی سرمايلی نزديال دموکراسی خين، که هنوز به نسبت روزا لوکزامبورک به مواضع سوسي   لن

ن يلن. ک ضرورت اقتصادی مشاهده کندياسی آگاهانه دانست تا آنرا به مثابه يشتر به عنوان عمل سي را بداری

اسی در سخن گفتن از انقالب کارگری نقش محوريدارد،  يا سيا عامل اقتصادی و ين سئوال را بفهمد که آينتوانست ا

دو عامل . ن دارديئط کنکرت لحظه ی معن سئوال بستگی به شرايست؟ بلکه ايک انتزاعی نيک مقوله ی تئوري

شتر گمانه زنی ين بيلن. ديم مجرد دينکه آنها را مفاهيرند، تا ايگر جدائی  ناپذيقت ازهمدياسی در حقياقتصادی وس

ه داری به اصطالح ينگ سرمايلفرديرفته بود، که برابر با هيه داری را پذينگ راجع به توسعه ی سرمايلفرديهای ه

ن نخست مجبور بود از خصلت بورژوائی يم، لنين گونه بگوئيا. )۴٨(دارد‘ ک کارتل عام ي’وی ل بحرکت بسيتما

نرو خودش را آگاهانه با بروزات و ضرورت های انقالب بورژوائی يه آغاز می کرد و از ايب روسيانقالب عتقر

شرفته ی يار پيی کشورهای بسنگ در رابطه با شرائط اقتصاديلفردين طرز تلقی هيوفق می داد، اما، او بعدا، همچن

  .شتری قائل شديائی وزنه ی بيانقالب پرولتار‘ اسیيجنبه س’جتا به يل کرد، و نتيه داری را بر خودش تحميسرما

که ما در عصر انقالب خلص ) م می دادين باور به بعد جهانی تعمياو ا( ک فرض نادرست بودين ين، اي   برابر با لن

برای . ائی اتفاق نخواهد افتادين انقالب خلص پرولتاريقت، برای او هرگز چنيدر حق; ميائی زندگی می کنيپرولتار

گرچه، مطالبات انقالب بورژوائی . کی انقالب بورژوائی به انقالب پرولتری بوديالکتيل دين، تبدين، انقالب راستيلن

ائی يدرچهارچوب انقالب پرولتارن مطالبات تنها می  توانند ين پس، ايهنوز در دستور روز قرار دارند، ولی ازا

( تمام مردم تحت ستمن انقالب يا; ائی استيت پرولتاريائی تنها از جنبه ی رهبرين انقالب پرولتارياما، ا; ابنديتحقق 
 دهقانان، طبقات متوسط، مردم مستعمرات، ملل ;ا گردندين پرولتاريستی متحديرد که بايرا در برمی گ) در اصل

سمی که از انحصارگری اقتصادی ياليسم رخ می دهد، امپريالين انقالب واقعی در عصر امپريا. رهيتحت ستٍم و غ

ه ين مرحله ی رشد سرمايآخر’و ‘ دچار رکود’و ‘ انگل وار’ه داری يک سرماين ين ايدار شده است، برای لنيپد

د يلی به اجتماعی شدن  توليخ’سميلين، امپري در قاموس لن )۴٩.(دائی انقالب اجتماعی استيش از پيبالفاصله پ‘ داری

ک نظم يند آگاه باشد، به ين فراينکه به ايه داری را، بدون ايسم  بی اراده سرماياليا امپريگو; ک می شودينزد

  .)۵٠(“د را ارائه می دهديزه شدن کامل تولياليک انتقال از آزادی کامل رقابت به سوسياجتماعی می برد که 

مانده يسئوال باق; د را برای اجتماعی کردن آماده کرده استينحصاری، هم اکنون توله داری اين، سرمايمطابق با لن

ع را برابر يه داران گرفت و آنرا در دست دولت قرار داد، و  سپس توزين است که کنترل اقتصاد را از دست سرمايا

ائی است، ي حزب پرولتاراسی برایير قدرت سيسم مسئله ی تسخياليکل پرسش سوس. م داديستی تنظياليبا اصول سوس

ال دموکراسی، تا آن جائی که به ساختمان ين و سوسين لنيب. سم را برای کارگران عملی می سازدياليکه سوس

ال دموکراسی ين او و سوسيتنها تفاوت ب. چ تفاوتی وجود ندارديسم و مسائل سازماندهی مربوط می گردد، هياليسوس

رت سياسی، ر قديتسخ. ا از راه انقالبیياز راه پارلمانی : د کسب شودي باديقی است که کنترل روی توليراجع به طر

 راه حل کافی برای مسئله ی اقتصاد -ال دموکراسیيسوس لنينی و -دو نظرکنترل کامل روی انحسار، درهر

کنگره ی ن در يه داری دولتی به هراس نمی افتد، لنيدائی دورنمای سرماين از پيل، لنين دليبه ا. ستی استياليسوس

ه داری است يه داری دولتی آن نوع از سرمايسرما: ديه داری دولتی می گويه مخالفان سرمايک عليازده حزب بلشوي

ه داری به دولت ين سرمايا; مين کنييم، حد و حدود آنرا تعيم آنرا محدود کنيم که می توانيتی هستيکه ما در موقع



م ين ما هستيو ا. مين ما هستيشقراول آن، اين بخش کارگران، پيشروتري دولت کارگران است، پ-وصل است، و دولت

  . “ه داری بآن بستگی داردين سرمايت ايکه ماه

طبقاتی کارگران  -انقالب پرولتری به تنهائی به طرز تلقی آگاهی‘ Otto Bauerاوتوبوئر،’ که برای یدر حال

- اليک نگاه ساده در سازمان سوسيبا (  بستگی داشتاسی،يس) در اصل(اراده یه ی ي، بر پايافتهسازمان 

ال دموکرات تحت سلطه ی آقای اتو بائر و يک آلمان،   آشکار می کند که توده های بدنه ی حزب سوسيدموکرات

دا می کرد، که به نوبت يه داری به طرزتلقی حزب بستگی پين سرنوشت سرماياق، برای لنين سي، بد)شرکاء بود

خ جوانمردی، از خودگذشتگی و شجاعت يخ باز هم تارين  می کرد، و تمام تارييخود سکان حزب را بوروکراسی تع

  . ده اندين فضائل رسين خصلت ها به عالی تريک گروه از مردم می شد که در اي

ن کننده می شوند، يين اقتصادی تعين عامل اراده و نه قوانيه داری دولتی، برای لنين موضع در باره ی سرمايبا ا

ن تنها برای يست، لنيه داری انحصاری نين سرمايراز قوانيه داری دولتی غين سرمايقت که قوانين حقيرغم ايعل

در همگنی با . ت داشتيت حزب و رهبريفيل انقالب بستگی به کين تحلين در آخريخودش راستگو ماند، برای لن

ی يقالب ضرورت اجتناب ناپذری برای انين آگاهی انقالبی ضرورت اجتناب ناپذي، برای لن‘Kautiskyکائوتسکی، ’

ن آگاهی تنها می تواند از خارج بدرون طبقه کارگر يو  ا) دئولوژی بود و بسيآگاهی ئی که برای کائوتسکی ا( دارد

ستند از درون ي، چونکه کارگران قادر ن) مترجم-ن بلکه از کائوتسکی اقتباس کرده بودين تز نه ابداع لنيا( آورده شود

ش، فقط يابی، باتالشهايطبقه ی کارگر، به لحاظ سازمان ”ن ادعا می کند  که ين هم چني لنخود به آگاهی برسند،

ه ها را متحقق يابی در اتحاديعنی طبقه کارگر ممکن است  ضرورت تشکل يدا کند، يه گری پيقادراست آگاهی اتحاد

ن ضروری کار و يکنند تا قوانه داران مبارزه و تالش کنند که  دولت را مجبور يه سرمايق آن عليکند، و از طر

اسی ازطرف کارگران يک عمل سيه داری را ين کار به دولت سرمايل قوانيمارکس تحم( ب کنديره را تصويغ

ه ها ناآگاه بوده يا از طرز تلقی مارکس به جنبش کارگری و نظرش به اتحادين يف می کرد، به نظر می رسد، لنيتعر

خی و اقتصادی ين اجتماعی از تئوری های فلسفی، تاريگفته می شود که دکتر. )مترجم -ده گرفته بوديا آنرا ناديو 

ن، کارگران يبرابر با لن. )٥١(. “رديندگان دانشور طبقات دارا، روشنفکران، نشات می گيحرکت می کند که از نما

ن يبد. ط دهندستی را از درون خودشان بسياليروزی انقالب سوسيشرط ضروری پ-شياسی، پيستند، آگاهی سيقادر ن

باشد، آن چنان که مارکس آنرا مشاهده می کرد، باز می ‘ عمل طبقه کارگر’نکه يسم از اياليب، باز هم سوسيترت

و  ; وابسته می شود) ر خط از مترجميبرجستگی و ز( دئولوژی انقالبی بورژوازیي به اسمياليماند، اکنون سوس

مذهبی امروز صرفا خط کائوتسکی ’ ستيمارکس‘ ’J Middlton Murryدلتن ماری، يجی م’ست که آقای يشکی ن

اساسا ”سم ياليجه منطقی می رسد که کل سوسين نتيدگاه، به اين ديکه او، برابر با اين را دنبال می کند، وقتيو لن

    )٥٢(.“ستيش داده نير کييک جنبش بورژوائی تغيش از يزی بيچ

ستی يدا کنند، هنوز بر موضع مارکسياسی پيستند آگاهی سي نکه، ادعا می کند کارگران قادرين ،وقتي   قطعا، لن

اسی را سرزنش می يکه با غم و حسرت فقدان آگاهی س‘ Arnold Rugeآرنولد روگه، ’ه يدر جدلش عل. استوار بود

ستی، بواسطه ی فقر موجود، در ين آگاهی می باينکه باالخره چنير بود، برای اين آگاهی متحيکرد، و از فقدان ا

شانی اجتماعی موجد ين نادرست است گفته شود که پريا”: دار می شد مارکس اظهار کردين طبقه کارگر پددرو



ک ياسی يدرک س. اسی می آورديبهبود اجتماعی آگاهی س: ن استيقت برعکس ايبلکه حق. اسی می شوديآگاهی س

نکه در ناز و نعمت زندگی می يان کسی داده نشده، بلکه او به خاطر ين آگاهی به چنيخصلت روشنفکرانه است، ا

.                                                           )٥٣() ر خط از مترجميبرجستگی و ز(ن آگاهی را با خود دارد يش ايکند، از پ

آگاهی ن يکه او نمی تواند انقالب پرولتری را بدون ايکی ندارد، و وقتين با مارکس نزديشتر از اين بيولی لن

ک امر دخالت ين انقالب را يروشنفکرانه تصور کند، تا سطح روشنفکر انقالبی همچون آقای روگه تنزل می کند، لن

با ’هرچه مردم ” : ، مارکس گفت‘نيلن-روگه’ن نظر يه ايعل. ون حرفه ای فرض می کنديا انقالبي‘ افراد دانا’آگاه 

انرژی اش را در شورش های سرکوب شده ی ... ا يرولتارشتر پياسی عمومی داشته باشند، بيو درک س‘ فرهنگ

اسی فکر کند، علت ين خط سيا در امتداد اينکه، وقتی پرولتاريبرای ا. ده و نامعقول هدر خواهد داديفايانه، بيوحش

ک شکل خاص دولت می يروی قهر و سرنگونی يتمام شرارت ها را در اراده های مردم و تمام عالج ها را در ن

 ف میيدرکش از اهداف واقعی را تحر; شانی اجتماعی را از او پنهان می کنديشه های پرياسی ري درک س...نديب
  .  )٥٤()مترجم از-يرخطبرجستگی و ز( “ب می دهديفر زه ی اجتماعی اش راي، غرکند

” :  دهدست، مارکس جواب میير نيهرگز انقالبی امکان پذ “  اسیيروح س”بدون ) ن يو موضع لن( به ادعای روگه

ن روح، به يت دوگانه ی ايت و ماهيت نخبه در جامعه را ، مطابق بامحدوديک حاکمياسی يک انقالب با روح سي

ت نخبه ی يت نخبه با حاکميک حاکميض يش از تعوين هرگز بيلن. “نه ی جامعه در جامعه سازماندهی می کنديهز

از . سم کافی بوديالين عمل برای سوسيکه به نظراو اد را هدف خود قرار نداد، چونيگر بر باالی سر وسائل توليد

ن را رهنمون کرد تا کار يتی که لني وضع-اسیي عامل س-اده از حد او روی جنبه ی ذهنی يد زين تاکين رو، همچنيا

سمی ياليچ سوسيقت هيبرابر با مارکس، در حق. اسی مشاهده کنديک عمل سيسم را به مانند ياليابی سوسيسازمان 

اسی را الزم دارد ين عمل سيا”ا ياما پرولتار. استياسی پرولتارين انقالب عمل سيقالب رخ نمی دهد، و ابدون ان

ابی شروع می شود، جائی که يجائی که عمل سازمان. ند نابودی و انحالل دولت داردياز به فرايفقط تا جائی که او ن

   )۵۶(. “را دور می اندازداسی اش يسم پوسته ی سياليهدف مناسبش، روحش ظاهر می شود، سوس

نی ياسی معيشرطهای س-شيه داری را منوط به پيان سرماين، که در درجه ی اول پايعناصر بورژوائی در تفکر لن

زی که يچ(ديزه کردن توليالين، گسترش انحصار گری را با سوسيگذشته از ا; می کند که ضرورتا وجود ندارند

ار گرفتن يسم را به در اختياليرد، و کل موضوع سوسيکسان می گي  )ستين نيامروز برای همه روشن است که چن

دن يد منوط می کند، و برای رسيک بوروکراسی جديمی با يک دولت قدين کردن يانحصارات توسط دولت و جانش

ک ي; ابدير کاهش می يت مردم فراگيون و بورژوازی برای کسب حماين انقالبين هدف،  انقالب به رقابت بيبه ا

ل می دهد، يت هدفش را تقلير خود جوش کارگران، توان و شفافي موضعی ضرورتا عنصر انقالبی جنبش فراگنيچن

.    دئولوژی منجمد شده، بزرگ جلوه دهديک ايستی را، که درياليآگاهی سوسينکه قادرشود بهمان نسبت نقش فرد وتا ا

ن ين ايرگران را انکار کند، اما، برای لنکا‘ Spontaneityخود جوشی،’ست، نمی تواند عنصر يدی نين ،ترديلن

که در سازمان به کمال می رسد و ) ۵٧(“ستير از شکل نطفه ائی آگاهی نيزی غيضرورتا چ”عنصر خود جوش 

دار شدن خود جوش يب. نکه، اکنون آگاهی کامل را کسب کرده استيفقط بعد از آن براستی انقالبی می شود برای ا

قت که ين حقيا” . ستيستی کافی نياليروزی انقالب سوسين برای پيا; ضی نمی کندن را راير لنيکارگران فراگ



ن  مبارزه را يابی ايسازمان”سد ين می نوي، لن“ر بطور خود جوش وارد عرصه ی جنبش می شونديکارگران فراگ

  ) ۵٨ (.“شتر ضروری می کندين سازمان را بيبر عکس، وجود ا. کمتر ضروری نمی کند

نکه تئوری يو ا“ ردينقش عنصر آگاه را کم می گ” ن است که ياشتباه ذاتی در تئوری خود جوشی اسد ين می نويلن

ق طبقه ضروری يبرای توف” ت قوی ين رهبري، چون که به درک لن“ت قوی را انکار می کند يرهبر”خود جوش 

زی يزمان  برنامه رد مبارزه سازماندهی شود، سايبا. ن ضعف جنبش کارگری استيضعف سازمان برای لن. “است

ر نفوذ داشته يد روی کارگران فراگين دومی بايا. ن ها به سازمان و رهبری درست مربوط می گردنديهمه ی ا; شود

ابی شوند، ير سازمان يکجا و چگونه کارگران فراگ. دير بحساب می آيش از خود کارگران فراگين نفوذ بيباشد، و ا

ها برای ) ه ها بود، مترجميته های کارگری در اتحاديمونه ی روشن ادغام کمک ني( هيا در اتحاديخواه در شورا ها 

  .ک ها رهبری شوندين است که آن ها توسط بلشوين مسئله ايمهم تر. او موضوع بی تفاوتی است

روزا لوکزامبورک آگاهی انقالبی را با . ندين موضوعات را در روشنائی کامال متفاوتی می بيروزا لوکزامبورک ا

-ک  عمليرد، برای روزا لوکزامبورک آگاهی انقالبی يست اشتباه نمی گينيون حرفه ای لنيهی روشنفکری انقالبآگا

کارگران . ت های ضروری ناشی می شوديمحدودير است، که ازخود کارگران فراگ) مترجم-سيپراکس(آگاهی

. د عمل کنندين علت آن ها بايو به ان نمی توانند عمل کنند، يراز اينکه غير انقالبی عمل می کنند برای ايفراگ

ست که در سازمان تبلور کند، پرولتاری زنده و مبارز يدئولوژی  نيک ايسم برای روزا لوکزامبورک تنها يمارکس

ق يا به طرين علت که پرلتارين را می خواهد ، بلکه به ايا اينکه پرولتاريت می دهد نه برای ايسم واقعيکه به مارکس

ون آگاه ير تنها ماده ای محسوب می شوند که انقالبين کارگران فراگيدر حالی که برای لن.  عمل کندگری نمی توانديد

ابان بکار يک راننده ی اتوبوس، فقط اتوبوس را برای مسافربری درخيروی آن ها کار کنند، درست همانگونه که 

ت ير در فعاليشتر از کارگران فراگيکه بون آگاه نه از رشد درک، بليدر نوشته های روزا لوکزامبورک انقالب. برد

ت را ياده از حد به نقش سازمان و رهبريد زيست که او تاکين تنها از روی اصول نيا. رندينی نشات می گيانقالبی ع

هنگام انقالب، برای هر ارگان رهبری کننده ی جنبش کارگری، ” او از روی تجربه ثابت می کند که ; رد می کند

ا نمی توانند منجر ينی و محاسبه کند که کدام فرصت ها و عوامل  می توانند يش بيد پيکلی می نمات مشيامری بی نها

کی، نمی تواند يک، خشک و مکانيه ی بوروکراتيک نظري”:  ديروزا لوکزامبورک می گو... “به انفجار شوند

بر . نی از قدرتش باشديمعآبستن مبارزه شود، جز مواردی که  مبارزه می تواند  محصول سازمان در مرحله ی 

ن يکی نشان می دهد که سازمان به  عنوان محصول مبارزه ی کارگران، از درون ايالکتيح زنده و ديعکس، توض

  )٥٩(.“مبارزات سرمی زند

چ يچ برنامه و هين جا هيدر ا”  د يروزا لوکزامبورک می گو) ١٩٠٥(هير روسيبا اشاره به جنبش اعتصابات فراگ

زش های خود جوش ينکه صدای احزاب به ندرت می توانست با خين شده وجود نداشت، برای اييعش تياقدام از پ

ل خروشان توده ها يرهبران حرکت ها به سختی فرصت برای فرموله کردن شعار برای س; توده ها همگام شود

اگر شرائط منجر به ” : ان خود جوش توده ها، روزا لوکزامبورک ادامه می دهدين غليم دادن ايبا تعم. “داشتند

ن ين کارگران، بلکه آن هائی که بدترين نه بهترين ايقيب به ير کارگری در آلمان گردد، تقريظهور اعتصابات فراگ

   )٦٠(.“ت برای عمل را جلوه خواهند دادين ظرفيم تريابی شدن را ندارند، عظيا اصال سازمان يابی يت سازمانيظرف



ن يو نه ا. ن آغاز شونديق صدور فرامينمی توانند از طر”، “ انقالبات ”، د می کنديا تاکيروزالوکزامبورک قو

لی يم، خيا دچار اضطراب شويم ينکه بترسين بود ه است که، بدون ايشه فقط ايفه ی ما هميوظ. فه ی حزب استيوظ

م، و يگوئخی به آن ها بير را در هرمقطعی از تاريف کارگران فراگيعنی، بطور واضح  وظاي; ميساده حرف بزن

دل نگرانی، در . ”مين ناشی می شوند به آن ها اعالم کنياسی عملی و شعارها را که از شرائط معيبرنامه ی س

نان به قضاوت يد با اطمير کارگری، را باين رهنمود ها توسط  جنبش انقالبی فراگيخصوص جذب و زمان عمل ا

ن وصف، يابان برهوت به نظر رسد، با ايصدائی در بسم همچون ياليگرچه ممکن است، در اول سوس. ميخ بگذاريتار

د، يخی فرا رسين می کند، تا بعدها، وقتی که لحظه ی عمل تارياسی تاميت سيسم برای خود اخالق و موقعياليسوس

  .    “)۶١(ده شوديوه اش چيم

است يس’ن موردش، برچسب يه ی جنبش خود جوش روزا لوکزامبورک انتقاد می شود، عادی ترياغلب از نظر

د ين شد تاکيروزا لوکزامبورک بارها بر ا. ابی جنبش کارگری اقامه شده استيه سازمانيبه آن است، که عل‘ فاجعه

، روزالوکزمبورک نوشت، “ ال دموکرات هايسوس” . “ )۶٢(ستيالت نيضد تشک”کند که تئوری او 

شان يوه ی جبری دست هايک شيد به يها نباولی آن. “ ا هستندين آگاهان طبقاتی پرولتاريشروترين و پيروشنفکرتر”

زی باشند  که در هر جنبش خود جوش از يمنتظر آن چ; ت انقالبی شوندينه گذاشته، منتظر ظهور وضعيرا روی س

داد ها را شتاب دهند و  تالش کنند يگر، رخداد روير هر وقت ديد حاال، نظيبر عکس، آن ها با. افتدين بيآسمان به زم

         )٦٣(. “دادها سرعت بخشنديکه به وقوع رو

د می يند عادی مفيک فراين آنرا استقبال کرده و به  عنوان يابی را ممکن می داند و بنابراين نقش از سازمان ياو ا

ن يا. ن آنرا مطلقا ضروری مشاهده کرده و کل انقالب را به عملی شدن آن وابسته می کنديند، در حالی که لنيب

ابی را ين دو مفهوم متفاوت از شکل و محتوای سازمانيابی برای انقالب، همچنيسازمان ت ياختالف بر سر اهم

ار يابی برای جنبش ما، مخفی کاری مطلق و انتخاب بسيتنها اصل جدی سازمان ”ن، يمطابق با لن. دخالت می دهد

ا فراهم شدند، هنوز ن خصلت هينکه ايبه محض ا. ”ون حرفه ای استي، برای متتشکل کردن انقالب)۶۴(ق اعضايدق

ن برای  ما ضرور ت يا. ن شوديد تاميون باين انقالبيعنی، رفاقت کامل بي، ‘ دموکراسی’ز مطمئن تر از يک چي

ن يا. ستيک نينی رفاقت انقالبی با کنترل دموکراتيگزيچ سئوالی از جاينجا هيدر ا... نکهيبالشرط دارد، برای ا

ر قابل يقی، اعضا سازمان انقالبی را غيک حقيرممکن شد کنترل دموکراتين اشتباه  است باور کرد، که غيبزرگتر

مانند دموکراسی فکر کنند، اما آنها -چ فرصتی ندارند تا به اشکال عروسکيون حرفه ای  هيانقالب. کنترل می کند

   )۶۵(. “اق احساس می کننديشان را با اشتيت هايمسئول

ک ي” ن می خواست يلن) چ معنائی ندارنديک باشند، هيکه آن ها دموکراتتا زمانی ( ن نامه ی سازمان يبا کاربرد آئ

ن اسلحه يد ايق تر باشد، بايبه نظر او، هرچه سرچشمه ی فرصت طلبی عم. ه فرصت طلبی بسازدياسلحه ی برا عل

ت ي فعالت کلين انضباط حزبی، تبعيدتري، اعمال شد‘زميمرکزگرائی، سانترال’ن اسلحه یيا. )۶۶(“ ز براتر باشدين

ن يلن“ روح شبگرد ”ن يسته وار قادر بود ايالبته، روزا لوکزمبورک شا. ته مرکزی استيحزبی از دستورات کم

روزا ( “ اشتباه خواهد بود فکر کرد” ن يولی ا. )۶٧(ابی کنديشه يه را ريت خاص روشنفکران روسينسبت به  موقع

ممکن حزبشان  -ت کارگران درون سازمانيابل عملی اکثررقينامه ی غيکه آئ” ) سدين می نويه لنيلوکزامبورک عل



ن شود، و فقدان کنترل عمومی کارگران بر يته ی مرکزی حزب جانشيفردی از جانب اتور-ک سلطه یياست با 

). ۶٧(ت کارگران انقالبی دهديته مرکزی روی فعاليروی اعمال ارگان های حزبی جای خود را به کنترل کم

رغم يم گردد، عليکارگران ممکن است موجد اشتباه عظ‘  رهبری-خود’می کند، گرچه روزالوکزامبورک اضافه 

حتی ”که ينکه او معتقد بود رهبری کارگران است، برای ا -ن، هنوز روزالوکزامبورک  طرفدار جنبش خوديا

 که هرگز ته مرکزیيخی بی اندازه از کميک جنبش واقعا انقالبی کارگری مرتکب شود، در بعد تارياشتباهی که 

  .  )٦٧(“ دتر و ارزشمند تر  استياشتباه نمی کند، مف

ش به يم تاکنون بخشی از آن کم و بينجا به آنها اشاره کردين را که ما در اين روزا لوکزامبورک و لنياختالفات ب

. ستندي ی روز نگر مسئلهينه ساز اختالفات آن ها بودند، اکنون دياری از مقوالتی که زميبس. وسته انديخ گذشته پيتار

ا جنبش خود يافته ينکه انقالب بستگی به جنبش سازمان ين، عامل اساسی در رابطه با اختالفات آن ها، ايبا وجود ا

خ به نفع روزا لوکزمبورک  حکم  يز تارين جا نياما ا. ن ضرورت روز استيجوش طبقه کارگر دارد، هنوز مهمتر

د در حال عروج است، يک جنبش کارگری جدياکنون .  سوم دفن شده استونالير آوار انترناسيزم زينيلن. داده است

ن و روزا لوکزامبورک تداعی می ين جنبش خود را با لنيا. ک ندارديال دموکراتيای سوسيچ عالقه ای به بقايکه ه

است که ن ين جنبش همانا ايشرط ا-شين پياول).  ١٩٣٠اشاره به دهه ی (کند، ولی، هنوز گذشته را نقد نکرده است

نجا روزا لوکزامبورک به همان انداز که يم جدا کند، و در ايخودش را از نفوذ سنت های مضر جنبش کارگر ی قد

ون آگاه، از تئوری انقالبی يد کارگری با هسته ی انقالبين جنبش جديا. سم مانع بزرگی استينيمی است لنيکمک عظ

و . ستیينيونال لنيرد، تا از کمال انترناسي بهره می گشتريش، بياری از ضعفهايرغم بسيروزا لوکزامبورک، عل

ونال دوم گفت، يانه جنگ جهانی اول و فروپاشی انترناسيک موقع روزا لوکزامبورک در ميهمانطوری که 

م، ياما ما شکست  نخورد”: نديونال سوم بگوين رفتن انترناسيت از بيون امروز می توانند با رعايهمانطور هم انقالب

   “م شديروز خواهيم، پيرياد گيم، چگونه يوش نکرده باشاگر فرام

  ١٩٣۵  -  Paul Mattick.پل ماتيک  

  مراد عظيمی :جمهتر   

  :حي٭ توض
ن ين آورده شده بود، فکر کردم بی مناسبت نباشد آنرا دوباره به ايک در مقاله ی افسانه ی لنينامه ی پل ماتيشتر خالصه زندگيگرچه پ

  .مه کنميمقاله ضم

  )١٩٠۴-١٩٨١(کي پل مات

 سالگی ١۴ک در ين در خانواده ی آگاه به منافع طبقاتی بزرگ شد، ماتيا متولد  شد و در برليرندر شهر پوم١٩٠۴ک در سال يپل مات

منس دوره ی آموزش کارگر ي، او در کارخانه ی ز١٩١٨در سال . شد‘ Freie Solzilistiche Jugendاسپارتاکوس،’عضو گروه 

منس  به شورای کارگران انتخاب يی کارآموزان کارخانه ی زنده ي آلمان، به عنوان نما١٩١٨پ م، در انقالب . فلزکاری شروع کرد

  . شد

ست يون کمونيسيش اپوزيک تحت نفوذ گرايد به مرگ شد، ماتير و تهدين بار دستگيش در انقالب چنديت هايک به خاطر فعاليپل مات

ل ک ا يو تشک) اسپارتاکوس (ی دی ست آلمان ک پيدر حزب کمون‘ Heidelbergدلبرگ،يها’بعد از انشعاب . کالتر شديهای آلمان راد

  جوانان   سازمانۀينشر، او عضو پی دی شد و در١٩٢٠سال بهارپی دی در

    .وگند همکاری کرديروته 



، برای مدتی به شهر کلن رفت، ولی وقوع ‘ Klocknerکلوکنر،’دا  کردن کار در يک برای پي مات-سالگی ١٧ در سن - ١٩٢١در سال 

ک سازمانده و مروج در ک ا پی يک به عنوان يمات. ری های تازه موجب شدند که او نتواند استخدام شودي و  دستگام هاياعتصابات، ق

ن با روشنفکران، ياو همچن. گر آشنا شديوکسان د‘ Jan Appleان اپل،ي’نجا با يت کرد، او در ايه کلن فعاليو در ناحيآی و در ا ا 

  . س کرده بود، رابطه برقرار کرديتاس‘ Otto Ruhleاوتو روله،’ برقرار کرد، که و ئی رابطهيسندگان و هنرمندان ا ا ينو

کار ين سال بي برای چند– ١٩٢٣ژه بعد از سال ي به و–دهای انقالبی ير کارگری و اميکال فراگيک با فروکش شدن مبارزات راديمات

  .  و ئی در آلمان نگهداشتياطش را با ک ا پی دی و ا ا کا مهاجرت کرد، در حالی که هنوز ارتبيبه آمر١٩٢۶ماند، او در سال 

ن، انتشار اثر عمده يگذشته از ا. ق، در  صدر آنها از آثار مارکس،  را دنبال کرديک دوره از مطالعات نظری عميک يکا، ماتيدر آمر

 نقش اساسی در پرورش ،١٩٢٩در سال ‘  ....Das Akkumulationsانباشت ،’، ‘Henryk Grussmannک گروسمن،يهنر’ی 

برای . گروسمن تئوری انباشت مارکس را، که کامال فراموش شده  بود، دوباره به مرکز جنبش کارگری آورد. فا کردنديفکری او ا

ن زمان ياز ا. س، او مرتبط شديما با عمل انقالبی ،پراکسيک بلکه مستقيک ماده ی تئوريمارکس نه صرفا ‘ اسیينقد اقتصاد س’ک يمات

ه از مارکس متمرکز شد، که ضرورتا بحران يه داری  و منطق درونی تناقضات ذاتی سرمايک  روی تئوری توسعه ی سرمايبعد ماتبه 

  .اسی جنبش کارگری دانستياد تمام نگرش های سيرا موجد می شود به عنوان بن

در . ن های متعدد کارگران آلمانی را متحد کندکاگو نقل مکان کرد، او نخست تالش کرد سازماي، به ش١٩٢٠ک در اواخر دهه ی يمات

 Augustس، ياوگست سپ’ه ی سنتی بود و زمانی  يک نشريتوگ، يتزرتزايکاگوئر آرباي، تالش کرد به روزنامه ی ش١٩٣١سال  

Spies ‘ تتزگن،يجوزف د’وJoseph Diezgen ‘ه تنها ک برای دوره ای بيمات. رش بودند، سر و سامانی دهد، ولی موفق نشديسردب

ک يرغم اختالفات ملی و قسمتی تمام کارگران را در يوست، که علي پIWW‘سازمان کارگران صنعتی جهان ’کا، يسازمان انقالبی آمر

ولی . ک اعتصاب عمومی آماده کنديه داری، طبقه ی کارگر را برای يه ی بزرگ گرد آورده بود، تا برای سرنگون کردن سرماياتحاد

کارسازی های ي فروکش کرد، و تنها ب١٩٣٠در اوائل دهه ی ‘ Wobblesز، يوابل’ات مبارز معروف به دوره ی طالئی اعتصاب

ستی يه ی مارکسيک پايک برای ارائه ی ي، پل مات١٩٣٣در سال .  فراهم کردIWWگسترده دوباره فرصتی برای رشد منطقه ای 

  .ت سازمان را بهبود ندادين تالش وضعين کرد، گرچه ايس برنامه ای را بر اساس تئوری گروسمن تدويش نوي  پIWWمحکم به  

ستی يک گروه کمونيرون، باالخره موفق شد  که ينی از بيرگذاری روی حزب کارگران متحد لنيبعداز کوشش های ناموفق برای تاث

ن را  با گروه های کوچک گ ارتباطشايگروه پل مات. س کندي تاسUWP  و افراد اخراجی از IWW سابق یشورائی با عده ای از رفقا

ن المللی را انتشار دادند، که  در دهه ی يسم چپ آلمانی و هلندی در اروپا حفظ کردند و مجله ی مکاتبه ی شورای بيکمون

گر درج يکا و کشورهای دياسی مسائل روز در آمريه مقاالت و نقد های سين نشريدر ا. ه ی مشابه در هلند شديهمطراز نشر١٩٣٠

  .شدند

. ز او می نوشتيه را سازماندهی می کرد بلکه بخش اعظم مطالب را  نيشتر  کار فنی نشريک نه تنها بيا از کارش در کارخانه، ماتجد 

آشنا شد و از زمان ١٩٣۵ک با او در سال يه مقاله می نوشتند کارل کورش بود، که ماتيان افراد معدودی که مرتب برای نشريدر م

  .دوست شخصی اش باقی ماندکا سالها يمهاجرتش به آمر

ک اسم مجله اش را از سال ين رفت، ماتيرسما از ب١٩٣٠مه ی دهه ی ينی شد و سپس در نير زمياروپا ز‘ سم شورائیيکمون’وقتی که 

  .ر دادييبه رساله های نو تغ١٩۴٢سم زنده، و از سال يبه مارکس١٩٣٨

تماس ) بعدا به مکتب فرانکفورت معروف شد( ستی ياليقات سوسيی تحقک گروسمن با موسسه يق کارل  کورش و هنريک از طريمات

ر در يکا برای موسسه ی باال به رشته ی تحريکاری در آمريق مهم در باره ی جنبش بيک تحقي١٩٣۶ک در سال  يمات. برقرار کرد

منتشرش ‘ New Criticک،يو کرتين’ی   موسسه ی انتشارات١٩۶٩د، باالخره در سال يگانی کشيق راهش را به باين تحقيآورد، گرچه ا

ستی معروف يش ضد کمونيکا توسط گرايگرد روشنفکران منتقد، چپ آمريکا در جنگ جهانی دوم، و متعاقبا پي بعداز ورود آمر. کرد

موقتی و مجبور شد که به دهات پناه برده، از راه کارهای ١٩۵٠ک در اوائل دهه ی يمات. نابود شد‘ McCarthyismسم، يمکارت’به 



اسی کمی داشت، گهگاهی به مجالت مختلف يت های سي فعال-گراني همچون د-کيدر دوره ی بعد از جنگ، مات. سندگی گذران کندينو

  .مقاالت کوتاه می نوشت

ن، ينزيتئوری ک’ه يک سلسه مقاالت انتقادی علينز، مطالعه کرد و ينراد کيه ی جان مي روی نظر١٩۵٠ و ١٩۴٠ک دهه ی يمات

Keynesian theory ‘ه داری مدرن يده ها و نمودهای تازه ی سرماين اثرش برای جواب دادن نقادانه به پديک در ايمات. ف کرديتال

  . شتر داديرا گسترش ب‘ Grossmanگروسمن،’ه داری مارکس و يتئوری بسط سرما

کی ي. ک دخالتگری های گسترده و مهمی انجام دادي، مات١٩۶٠کال در دهه ی يشه های رادياسی و ظهور انديبا مساعد شدن شرائط س

 Marx and Keynes, The Limits of Mxedت های اقتصاد مختلط،ينز، محدوديمارکس و ک’ف ياز کارهای عمده اش تال

Economy ‘ ادی گذاشتير زيتاث١٩۶٨ بود، که به زبانهای مختلف ترجمه شد و در دوره ی بعد از جنبش دانشجوئی ١٩۶٩در سال .

ک تز يک بعدی در جامعه ی طبقاتی، بود، ماتي مرد -‘Critic of Herbert Marcuseنقد هربرت مارکوس،’ک يگر ماتيثر مهم دا

شده ‘ مفهوم افسانه ای’شرفته يه داری پيگر در جوامع سرمايده بود، ديمارکوس را که در آن طبقه ی کارگر آنچنان که مارکس فهم

ک نشان داد  که خود يه موافق بود، ماتيدئولوژی طبقه ی سرمايل انتقادی مارکوس از ايک با تحليگرچه، مات. است، با قدرت رد کرد

  .ک تنها نقد جدی به نوشته اش بوده استيد کرد که نقد ماتيبعدا مارکوس تائ. دئولوژی وجود دارديک ايک بعدی تنها به عنوان يتئوری 

 ک          يدر سال آکادم. ک به زبانهای گوناگون چاپ شدندي تازه ی ماتمی ويادی از مقاالت قدي، تعداد ز١٩٧٠در دهه ی 

ک سخنرانی هائی در نقد اقتصاد ينجا، ماتيدر ا. لد دانمارک شرکت کرديبه عنوان پرفسور دعوتی در دانشگاه روزک١٩٧۵ -١٩٧۶

نسن ين روبل، ارنست مندل ، ژان رابيليماکسم’راد کرد و همراه با يان ايخ جنبش های کارگری به دانشجوياسی مارکس، تاريس

Maximilian Rubel, Ernest Mendel, Joan Robinson, ک در ي، مات١٩٧٧در سال . نارهائی شرکت کردي و تنی چند در سم
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) U.S.P.D( ست مستقل آلمانيال رفرميون رای حزب سوسيلي م۵نکه از يپشت کرد، تا ا) K.A.P.D( ست آلمانيکارگران کمون
  .محروم نشود

ر عمل و بطورمادی کنترل را از نکه ديبه عوض ا: ن فرمول بندی آشکار می شودين در ايسم لنيدئالين ايد کرد؟ هم چنيچه با: نيلن -۶۵
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