
٭ لنينبرابرلوکزامبورگ در 

  پل ماتيک

  بهروز دانشور: مترجم

 

  

 دو  ايفا کردند؛ کار آنای  برجستهدموکراسى برخاستند و در آن نقش  از سوسيال هردورزا لوکزامبورگ و لنين

. المللی بود دارای اهميتى بينهمچنين  که بل ، کارگری روسيه و لهستان و آلمان تاثير گذاشت تنها بر جنبش نه

ناپذير با  طرزی جدايى  و نامشان به مظهر جنبش ضديت با رويزيونيسم و رفرميسمِ انترناسيونال دوم بودند،هردو

هايى   هر دو مارکسيست.جنگ جهانى و پس از آن گره خورده استجريان تجديدِ سازمان جنبش کارگری در 

ی رزا  تعبير مورد عالقهو اگر از   ـ بودند پرتکاپوی يها انسان. زنده بودحال پراتيک  درعينبرايشان  تئوریبودند که 

  .» که از هر دو سو سوختند بودندهايى شمع« ـ   استفاده کنيملوکزامبورگ 

احياءِ انقالبى جنبش کارگری   يعنی ؛ی همانندی تعيين کرده بودند اگرچه لوکزامبورگ و لنين برای خود وظيفه

در تالش برای رسيدن به اين  ، اماداری در مقياسى جهانى ی سرمايه معهفرورفته در باتالق رفرميسم و برانداختن جا

بر سر مسائل  ، با اين همهنمودند  رعايت می و هر چند همواره حرمت همديگر را . راه آنان از هم جدا شد،هدف

 ،گفتچنين ش پيشاپيتوان  می. های انقالبى و بسياری از اصول انقالب در اختالف باقى ماندند ساز تاکتيک سرنوشت

مسائل انقالب سوسياليستى با تفاوت  لوکزامبورگ با لنين همچون های برداشتتفاوت ، متعددیکه در نکات اساسى 

مالحظات سياسى   و تمامى تالش. بودروز با شب اختالف  عبارت ديگر، همچون ، يا بهمسائل انقالب بورژوائى

دو   زدودن تضاد ميان آنهم در نبود آنان، و ، آنلوکزامبورگو لنين بين  رفع اختالفبرای  ثبات بیهای  لنينيست

 گران تحريفخود مگر کسی  تاريخ است که به ی ابلهانه صرفا تحريف ، آنانی از هر دوبرداری بهرهمنظور  به

  . موقتای گونه بههم  کند و آن نمىکمکی 

                                                 
٭

صورت ) اختالف آرای لوکزامبورگ و لنين (Die Gegensätze zwischen Luxemburg und Leninی حاضر از متن آلمانی  رجمه ت

ی انگليسی اين مقاله با عنوان  ترجمه.  به چاپ رساندئیمکاتبات شورا 12ی   در شماره1935گرفته که پل ماتيک برای اولين بار در 

Luxemburg versus Lenin) بنام يشها شتهای از نو در مجموعه او توسط خود) لوکزامبورگ دربرابر لنين Anti-Bolshevik 

Communism. Merlin Press, 1978 )مالحضات و ، انگليسیدر تطبيق ترجمه فارسی با اين متن. انتشار يافت )بلشويک کمونيسم آنتي 

ها، همه بر طبق متن انگليسی تنظيم و به   مقاله و پانوشت بندی فصلشده، ی انگليسی در نظر گرفته  های ماتيک به ترجمه افزوده

با ها   توضيحات مترجم فارسی در پاورقی.اند در پانوشت اشاره شده است  انگليسی نيامدهی  ترجمهآلمانی که درمتن های  پاورقی

  .٭ مشخص شده است متعال
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 جنگِول در طو شونيسمِ  ازجنگ ی مشترکشان با رفرميسمِ پيش مبارزهلوکزامبورگ و لنين ی اتحاد  مايه

جا که   انقالب توأم بود؛ و از آنمسيری   دربارهدو  آنبا مجادله ميانهمواره اما اين مبارزه . دموکراسى بود سوسيال

ای بود اصولی بر سر مضمون و شکل جنبش نوين کارگری،  ناپذير است، در نهايت مجادله تاکتيک از اصول جدائى

  .توری پرولتاريابر سر انقالب و ديکتا

 را انو بدين سبب نام آن   ـناپذير رويزيونيسم بودند که معروف است که لوکزامبورگ و لنين دشمنان آشتى با اين

اندازه   اما امروزه بدست آوردنِ تصويری واقعى از اختالفات ميان آن دو بىـ  آورند اغلب در رديف هم به ميان مى

اش بارها از نام رزا  های سياسى درونى  انترناسيونال سوم در رابطه با بحرانگذشتهی  دههول  در طهرچند. مشکل است

 »ضدانقالبى لوکزامبورگيسم  «چه آن عليه اش ويژه در مبارزه  به؛استفاده کرده است لوکزامبورگ استفاده و سوءِ

.  استگرديدهرستی روشن نظرهايش با لنين بد  نه آثار لوکزامبورگ بهتر شناخته شده و نه اختالفِليکن ،ناميد مى

دموکراسى آلمان از انتشار  گونه که زمانى سوسيال يافته تلقى کنند و همان بينند که گذشته را پايان عموما بهتر مى

) زاتکين  کالرايقاز طر(که اسر باز زد، انترناسيونال سوم نيز قولى ر  1»کمبود پول «ی بهانه  بهآثار رزا لوکزامبورگ

 دربرابر انترناسيونال سوم پديدار ی با اين همه هر جا که رقابت2. او داده بود زير پا گذاشته استبرای انتشار آثار

هر و  که با مِ،استشرم  ی بیحد دموکراسى اغلب به حتا سوسيال. کند محبوبيت پيدا میرزا لوکزامبورگ ، شود مي

 قربانىعنوان   تا به،کند ی خودش شد ياد 3»دروطبع تن« که قربانی ای» خطارفته به« انقالبىِ عنوان  او بهاندوه از

 ـ پس  مانند جنبش زير نفوذ تروتسکى  ه ـجا هم ک  آن حتاو .شان، نوسکه ی مزدوران رفيق حزبى قساوت ددمنشانه

 در عين حال که بل،  برپا کنندکه نه تنها جنبشى واقعا انقالبىکوشند  ظاهرا می ،از تجارب هر دو انترناسيونال

 به مجادله برسر دو ، پرداختن به لوکزامبورگ و لنين از تقليل اختالفات آناند های گذشته از درسگيری  بهرهخواهان 

. رود موردی خاص و تقريبا منحصر به مسائل تاکتيکىِ مربوط به استقالل لهستان فراتر نمى ی ملى و آن هم به  مسأله

 مجزا کنند، و با اين اختالفات بکاهند، آن را از ساير در اين کار هم سعى بر اين است که از حدت اين اختالف

  .لنين از اين مجادله پيروز بيرون آمده است، به موضوع فيصله دهندگويا  که ،یفاکتهر ادعاي مغاير با 

 سوا نانتوان از ديگر مسائلِ مورد اختالف ميان آ ی ملى را نمى ی مسأله مجادله ميان لوکزامبورگ و لنين در باره

صورت تنگاتنگى گره خورده و تنها يک نمونه از اختالفات اساسى  انقالب جهانى به اين مسأله با ديگر مسائلِ. کرد

مثل ماکس   ـآن که .  و يا اختالف ميان درک ژاکوبنى و درک واقعا پرولتری از انقالب جهانى استدو آنميان 

تأييد را ی استالين  ليستى انترناسيونال سوم در دورهکزامبورگ در قبال ماجراجوئىِ ناسيونا درک لوـ  4مان شاخت 

م که سياست انترناسيونال سوم از زمان درگذشت  ههراندازه. انددب، بايد آن درک را در مقابل لنين نيز موجه کند می

ار در مقابل يک لنينيست بايد باالجب. ی ملى واقعا لنينيستى باقى مانده است در مورد مسألهاما لنين تغيير کرده باشد، 

 مواضع. ناپذير وی است که دشمن آشتى  بل،تنها مخالف نظری لوکزامبورگ لوکزامبورگ موضع بگيرد؛ او نه

تواند  نمىکند،  اتکا میلنين  تئوری لوکزامبورگ تخريب بلشويسم لنينيستى را دربر دارد و لذا کسى که به

  .رزا لوکزامبورگ باشد مواضع مدعیحال  درعين
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  ميسمضديت با رفر

امکان  ،سودهای همراه با آن مافوقی اقتصاد و   فزايندهشدن ی امپرياليستى، انحصاری داری جهانى، توسعه رشد سرمايه

 اجتماعى و بهبود عمومى سطح  تأمينوضع قوانين و گری کار در ميان طبقهفرادستی قشر گذرای  گيریِ شکل

.  و رشد رفرميسم در جنبش کارگری انجاميديزيونيسمرو، و اين همه به گسترش فراهم ساخترا زندگى کارگران 

ی رشد آرام  جای آن نظريه ، و به گشتمطرود داری ی سرمايه های توسعه  واقعيتدر مقابلمارکسيسم انقالبى 

با رشدِ جنبش کارگری قانونى که تحت اين شرايط ممکن شده بود، . سوسياليسم از راه دموکراسى پذيرفته شد

دست  رهبری فکری آن را بهدر اندک زمانی بورژوازی جلب اين جنبش شدند که   از خردهتری های بزرگ بخش

وحوش  در حول. سهيم شدندنوکيسه های دارای حقوق در درون جنبش، با کارگران  ست و در مزايای مادی پهگرفت

اصطالح   سوی بهمقاومت در برابر اين تحول ازحتا . طور کامل حاکم شده بود  رفرميسم به،آغاز قرن بيستم

 چندی بعد ،پردازي نبود بارت از عبيش چيزی  که هرگز،ها کائوتسکى و در رأس آن» ارتدوکس«های  مارکسيست

ويژه از لوکزامبورگ و لنين نام برد که  پردازان آن دوره بايد به ترين نظريه از ميان سرشناس. کنار گذاشته شدنيز 

 کارگري  نيز، به نفع جنبش»ها ارتدوکس«بعد با  که اندکى  بل،رفرميسم رسمىتنها با  رحمانه، نه ی خود را بى مبارزه

  .پيش بردند انقالبی واقعا

ی   او در مشاجره. توان گفت که رزا لوکزامبورگ شديدتر از همه تجديدنظرطلبی را بباد حمله گرفت جرأت مى به

 بار ديگر خاطرنشان ساخت که ، نابریِباو ی قانون در مقابله با ياوه 5اش عليه برنشتاين، قلمىمستقيم 

ی   از طريق قانونگذاری در چارچوب جامعه،ی کارگر را که فرآيندی اقتصادی است استثمار طبقه توان نمی«

،  نيستداری تعرضى بر استثمار سرمايه « او تأکيد کرد که اصالحات اجتماعى ».تر کرد بورژوائى الغاء يا ماليم

رزا لوکزامبورگ . داری است ی سرمايه نفع خود جامعه به 1-5»در آوردن اين استثمارکه تالشی برای به نظم  بل

ی  رود و برای اين فروپاشى است که طبقه که به سوی فروپاشى مى سوی سوسياليسم، بل سرمايه نه به «: نوشت

روز يست از مسائل الزم ناما بدين منظور  ».نه برای رفرم و برای انقالب  ؛ آماده نمايدکارگر بايد خود را 

داری مبارزه  ی سرمايه ی جامعه  برای بهبود وضع زندگى کارگران در محدوده،پوشيد؛ مارکسيسم انقالبى هم چشم

 اهداف  بهگی پيشرفت مبارزه است تا چگونه به معطوف بمراتب بيشتر ،رويزيونيسمخالف  بر، اش توجهاما ، کند مى

 کارگری، بر سر عوامل ذهنى انقالب بر سر رشد مسألهای و سياسى  حاديه برای مارکسيسم، در مبارزات ات.فوری آن

ها  درمقابلِ هم گذاشتنِ خشکِ يا رفرم يا انقالب اشتباه خواهد بود؛ اين تقابل. گسترش آگاهى طبقاتى انقالبى است

 نبايد در مبارزه را ى يعنى انقالب پرولتریيهدف نها. شان در کل فرآيند اجتماعى قرار داد را بايد در جای ويژه

به نظر .  حمله بردرويزيونيسمبه همان طريق  به چندی بعد لنين نيز 6.ی فراموشى سپرد برای مطالبات روزمره به بوته

هردوی آنان در . باشد  میتصرف قدرت سياسىآن  هدفِ است کهای  وی نيز اصالحات صرفا محصولِ فرعى مبارزه

قدرت تصرف ی انقالبى برای  رأی بودند و بر موضعِ مبارزه همطور کلی  بهى شان عليه مسخ جنبش مارکسيست مبارزه

 ١٩٠٥ی انقالب   که اوضاع روسيه در دورهدرآمدندمخالفت باهم   درِاز  بار زمانى  اولينها  نآ. شردندف میپای 
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گونه  بدين. کرد طلب مىای حاد بدل نمود که پاسخ مشخصى را  قدرت را به مسألهدستيابی به ی انقالبى برای  مبارزه

دهى و  بر سر موضوعات تاکتيکى، مسائل سازماندر ابتدا ای که ميان لوکزامبورگ و لنين در گرفت،  جادلهم

  . زد ی ملى دور مى مسأله

  

  ی ملى مسألهی  درباره

ی ملى را بايد  طلبانه های استقالل شدت تحت تأثير کائوتسکى قرار داشت، همانند وی معتقد بود که جنبش لنين که به

او . »کند داری تضمين مى ی سرمايه دولت ملى بهترين شرايط را برای توسعه «شمار آورد، زيرا  هايى مترقى به جنبش

رو  ها در تعيين سرنوشت خويش از آن گويد که خواست حق ملت اش عليه رزا لوکزامبورگ مى ی قلمى در مشاجره

او تاکيد آری، . های دمکراتيک ندارد چ تفاوتى با ساير خواست هيو است دمکراتيکی انقالبى است، که خواست

گری وجود دارد، و از  کش مضمون عمومى دمکراتيکى برضد ستم  ناسيوناليسم بورژوائىِ ملت ستمهردر   «دارد که 

   7».کنيم شرط پشتيبانى مى و قيد  ما بى،اين مضمون

 به که است ی همان نگرشـ  هايش نيز پيداست  نوشتهگونه که از ديگر همان  ـ حق تعيين سرنوشتبه لنين نگرش

با ها در تعيين سرنوشت خويش بايد  ی ملى و حق ملت ی مسأله و برای فهم طرز فکر وی در باره  8دمکراسى داشت،

ها در تعيين سرنوشت  ی انقالب سوسياليستى و حق ملت دربارهدر تزهايش او . آشنا شد  دموکراسىبهاين نگرش او 

 پرولتاريا را از انقالب ،که مبارزه برای دمکراسىاست اگر تصور شود   بزرگیاشتباه «دهد که  يح مى توضخويش

 که دمکراسى کامل را تحقق نبخشد، یطور که سوسياليسم پيروزمند برعکس، همان. سازد سوسياليستى منحرف مى

تواند  ای را برای دمکراسى پيش نبرد، نمى بهجان  همهپيگير و انقالبىِی  ه که مبارزهماست، پرولتاريائى ممکن ناامری 

های ملى  ها و جنگ نظر لنين جنبش رو روشن است که به ازاين» .خود را برای پيروزی بر بورژوازی آماده کند

نظر او  بهزيرا ها شرکت کند،  هايى برای دمکراسى، که پرولتاريا بايد در آن ها و جنگ جنبش جز  نيستندچيزی

اگر مبارزه برای  «: نويسد او مى. استشرط ضروری مبارزه برای سوسياليسم   پيششک بیکراسى مبارزه برای دم

در يک   « است که برای او و همچنين9».دمکراسى ممکن است، بنابراين جنگ برای دمکراسى نيز ممکن است

 از  موردی طرفدارِ دفاع در چنينلنيننيست و » کاری وجه فريب هيچ  به›دفاع از مام وطن‹جنگ واقعا ملى کلمات 

جا ما هميشه و در  کند، تا آن کش با ستمگر مبارزه مى جا که بورژوازي ملت ستم تا آن «نويسد  او مى.  استميهن

10».باک و پيگير هرگونه ستمگری هستيم تر از همه طرفدار وی هستيم، زيرا ما دشمنان بى هر موردی و راسخ

هم لنين تا به آخر وفادار ماند و  هم ـ برد نمیمت بلشويکى را زير سؤال خودِ حکومادامی که   ـ رويکردبه اين 

های  ها و جنگ لنين جنبشبه نظر اگر . تنها تغيير کوچکى در آن داده شد.    وفادار مانده است لنينيسم تا به امروز

ها بخشى از  نقالب آن، بعد از ابودندبخش ملى تا پيش از انقالب روسيه بخشى از جنبش دمکراتيک عمومى  آزادي

  .شدند انقالب جهانى پرولتری ی پروسه
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اش  ونيوسيی  جزوهاو در . نظر رزا لوکزامبورگ کامال اشتباه بود جا به اختصار بيان شد، به  لنين، که در اينديدگاه

ی وجود دار های سرمايه تا زمانى که دولت « : ديدگاه خود را چنين خالصه کرد،که در خاللِ جنگ انتشار يافت

و شکل کرده ها را تعيين  خصوص تا زمانى که سياست جهانىِ امپرياليستى حيات داخلى و خارجى دولت دارند، به

در . ... مشترکى نداردی   نقطهها چه در جنگ و چه در صلح هيچ دهد، حق تعيين سرنوشت با عمل آن دولت مى

 امکان وجود ندارند، و هر سياست سوسياليستى که بر  تدافعى ديگر اصالهای ملىِ محيط امپرياليستى امروزين جنگ

يک منفرد های  از ديدگاه در ميان گرداب جهانىاجازه دهد که بندد، و  چشم بر  تاريخىی معين گی مرحله ويژهاين 

بند ماند، بدون   بر اين نظر پايآخر تا به  رزا لوکزامبورگ٭».هدايت شود، از پيش محکوم به شکست است کشور

 زمانى که سياست ،از انقالب روسيه پساو ترين امتيازی در اين مورد به لنين باشد؛ و  ه حاضر به دادن کوچکک اين

ها با  که چرا بلشويکبه طرح اين پرسش پرداخت ی عمل در آمد،  ها در تعيين سرنوشت خويش به مرحله حق ملت

که  ، در حالىاند چسبيدهين سرنوشت خويش ها در تعي ناپذيری به شعار حق ملت چنان سرسختى و پيگيری انعطاف

 در ساير موارد و همچنين در تناقض شديد با اندر تناقض شديد با سانتراليسم صريح آن«چنين سياستى هرچه باشد 

 تر بيش ،کند جا بروز مى تناقضى که در اين. ... اند  در برابر ديگر اصول دمکراتيک اتخاذ کردهانروشى است که آن

ترين   با پرارزشاعما واق...  که در مورد اشکال دمکراتيک زندگى سياسى در هر کشور  استقابل فهمغيربدان سبب 

ها  حق ملت‹ معروفکه شعار  ناپذير سياست سوسياليستى سروکار داريم، در حالى ی اجتناب شالوده، آری با شالوده

   11».بورژوائى نيست ردهوپالی پوچ خ پردازی و پرت  عبارت يک چيزی جز›در تعيين سرنوشت خويش

د که با بين می»  اپورتونيسمینوع« را یلی م مسالهرزا لوکزامبورگ علت اين سياست نادرست لنين در مورد 

مشابه اتخاذ شده بود؛ »  به امر انقالب،در دامن امپراطوری روسيهجاگرفته های  ملتديگر بند ساختن  پاي «ی محاسبه

گرديد  اشتهای آنان به زمين با شعار تصاحب مستقيم زمين و امالکِ اشراف ارضا که«دهقانان، اپورتونيسم در برابر 

11».زير پرچم انقالب گرد آيند به طريق ازاينتا 

ها  چه بلشويک برعکسِ آن. کلى غلط از آب در آمد ها به حسابدريغا که « در هر دو مورد زامبورگلوکنظر  به

تا کردند استفاده رسيده  ارمغانبه آزادي تازه از يکى پس از ديگری، ) دهآزادش (›های ملت‹... انتظارش را داشتند، 

داخل   پرچم ضدانقالب را بهدر پناه آنم آلمان متحد شوند و  انقالب روسيه با امپرياليس برضد خونىیدشمنچون 

فقط که   درآورند، بلاجرا سياست ارتجاعى را بهاين  که بودند ن›ها ملت‹  اينبديهى است که. ... روسيه بکشانندخود 

 ی و را به ابزار سياست طبقات›ها در تعيين سرنوشت خويش حق ملت‹که  ... . بودندبورژوا طبقات بورژوا و خرده

در دقيقا پردازی ناسيوناليستى  بورژوائى اين عبارت ی خرده پنداربافانهخصلت ... اما . ضدانقالبىِ خود تبديل کردند

طبقاتى ی  ابزاری در خدمت سلطهسادگى به  به... ی طبقاتى   جامعهخشن واقعيت وبچهارچ که در ،اين نهفته است

12».شود ى مبدل مىزبورژوا

                                                 
 Die Krise derیبحران سوسيال دمکراسا عنوان ببود که اش   برای اين مقالهنام مستعار لوکزامبورگ Junius ونيوسي ٭

Sozialdemokratie   در زندان به نگارش در آورد١٩١٥ تاريخ آوريل  به  .  
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نظر رزا   به،ها بلشويکاز طرف ی انقالبى  مبارزهدرون  طلبانه به جدائی و تمايالت ی ملیها ی تالش مسألهواردکردن 

 را عرضه کردند ای ها ايدئولوژی بلشويک... نداخت؛ ترين آشفتگى را در صفوف سوسياليسم ا بزرگ«لوکزامبورگ 

.  موقعيت بورژوازی را تقويت و موقعيت پرولتاريا را تضعيف کردندان آن؛پوشانيدضدانقالب را کارزار ی  که چهره

 اای ر وسيله ايدئولوژي  و بدينريختندها آب به آسياب ضدانقالب  ی تعيين سرنوشت ملت پردازي در باره با عبارت... 

کل  تسويه حساب برایطرح ضدانقالب  سود هکه ب کردن خود انقالب روسيه، بل خفهتنها جهت نه  ،ردندکفراهم 

12».جنگ جهانى

ها در تعيين  شعار حق ملتروی سرسختى با چنان ـ   کنيماز نو طرحرا  لوکزامبورگاگر پرسش  ـچرا لنين  

با در تناقض  ی استشک اين شعار کرد؟ بى ری میپافشا سرکوب شدههای  سرنوشت خويش و شعار آزادی ملت

ی  ، زيرا مثل همهبودانقالب جهانى بروز هوادار نيز مانند رزا لوکزامبورگ خود ن ی انقالب جهانى، و لني خواسته

دوام انقالبى ی  در مبارزه ،خودبا اتکا به منابع  تنهائى به  نداشت که روسيه بتواندباورهای آن دوره  مارکسيست

گاه   آن، انقالبى پرولتری در اروپا شود باعث بروزاگر انقالبى در روسيه همزمان «با بيان انگلس که رأی  هم. ردبياو

برای  ٭»کار درآيد  از  تحولى کمونيستىسرآغازتواند  روسيه مىدر   کنونی(Gemeineigentum) مالکيت اشتراکىِ

ويژه  به اگر ،که همچنين گرفتند، بل قدرت را بدست مىه در روسيبايست  میها  لنين نه تنها روشن بود که بلشويک

بايست به انقالب اروپائى و بنابراين به انقالب جهانى بدل  میانقالب روسيه ،  به سوسياليسم بيانجامدانقالبقرار بود 

د که توانست تصور کن مىنرزا لوکزامبورگ نيز همچون  ناشى از جنگ جهانى، لنين  به دليل وضعيت عينىِ.شد مى

نظر رزا  به. دوام بياوردداری  های سرمايه  روسيه بتواند در برابر قدرت، اروپای غربىبهانقالب بدون گسترش 

 )Hexensabbatهمايش جادوگران  (ها بتوانند در اين آشوب بزرگ روس  «لوکزامبورگ بسيار نامحتمل بود که 

 و ،کسانى چون لنين و تروتسکى در مورد  اویِاداعتم   و بیتجارببه دليل تنها  ،نظراين   13»ايستادگى کنند

سبب  بهتنها يا و  دهقانان و غيره و غيره، امتيازدهی بهها و سياست  ی حق ملت  در بارهان آنمضحکپردازی  عبارت

 دموکراسى تبليغ که سوسيالبود ن ديدگاهى ناشی ازا اين نظر طبع  ، نبود انقالب روسيهعليهحمالت امپرياليستى 

کند و نه سوسياليسم   نه انقالب را توجيه مى،اقتصادی روسيهماندگی  که عقب  کرد آمار ثابت مىاز روی  و( ودنم می

که ] بود[بدين علت «در زندان نوشت او طور که  ی اول، همان در درجهاين نظر که   بل؛)دارد جاز میرا م

د نخواهبا آسودگی به نظاره  کهشکيل شده است ى تا های فرومايه يافته از بزدل دموکراسى در غربِ توسعه سوسيال

های انقالب جهانى به نقد  ها را از منظر ضرورت  که بلشويک همهرقدر او 13».ها ريخته شود خون روسنشست تا 

پرولتاريای  ها را در کوتاهى  آن اقتصادیشينىن منشاء عقبهمواره و   بود،طرفدار انقالب بلشويکى ، بازديکش می

  ازکهطبيعی است آری، «: نويسد کائوتسکى مى   به لوئيزهای  در نامه.کرد  بدانان جستجو میدر کمک یغرباروپای 

ها   آن...همه  باايناما . مباش نوشنود خچندان ]ليتوفسک برست[صلح  شان در مورد  تعصباآلن هم با اين  ،ها بلشويک

                                                 
 اگر انقالب روسيه عالمت شروع  «:انيفست حزب کمونيست بر م1882 و انگلس در پيشگفتار چاپ روسی سال مارکسنقل قول از  ٭

تواند  گاه مالکيت اشتراکی ارضی کنونی روسيه می نحوی که هردو يکديگر را تکميل کنند، آن انقالبی پرولتری در غرب بشود، به

  6 ص چاپ پکن، فارسی،مانيفست حزب کمونيست» .سرآغاز تکاملی کمونيستی گردد
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بد را  ،دو از ميان آن بدتر را دارند و  و خاب ميان بد فقط حق انتکه اند قرار گرفتهتنگنائی ها در  آن. مقصر نيستند

در تأييد او مجددا و  13».اند  ديگران ،برد  مىسوداز انقالب روسيه شيطان که   ،وضعيت اين مسؤل. کنند انتخاب مى

 از ها کاريکاتوری زنند که حکومتِ بلشويکبهای دولتىِ آلمان فرياد  بگذار سوسياليست  «: نويسد میها  بلشويک

پرولتاريای آلمان رفتار  محصول ،اينروست که  ، فقط از آنباشد میاگر چنين بوده يا . ديکتاتوری پرولتارياست

14».دبو ی طبقاتى سوسياليستى از مبارزه که کاريکاتوریرفتاری ، است

ز اکشيدن  با وجود دستسياست بلشويکى،  تا شاهد اين باشد کهدرگذشت  آن اززودتر رگ رزا لوکزامبو

ليبکنشت . داري دولتى حفظ کند  حکومت بلشويکى را در چارچوب سرمايهتوانستباز  ،بارورسازی جنبش انقالبى

 شق  روسيه دو برای انقالبوقوع نپيوندد بهاگر انقالب در آلمان  «: نوشت با رزا لوکزامبورگ نظری هماز زندان در 

   15».انگيز  اسفروغينِددوام يا و  انقالبى ]در حال رزم[نابودی يا  : ماند مىباقی 

 روسيه در «: نوشتزمانی که هنوز کمونيست بود، اويگن وارگا . ندها دومى را انتخاب کرد بلشويک

طور   بهخواهند اند، و مى هتنگ آمد بهبرای انقالب در اروپا  هايى وجود دارند که از انتظارکشيدن طوالنى کمونيست

با  داری خواهند توانست کشورهای سرمايهمسلما ... . کنندتجهيز ]  آيندهدر[ای منزوی  روسيه رایخود را بقطعی 

آميز  ى که انقالب اجتماعى در کشورهای ديگر را امری نامربوط به خود تلقى کند، در همجواری مسالمتا روسيه

16».کردند خواهد  روند انقالب جهانى را ک ...ی انقالبى  روسيهمحصورساختنِگونه  اين... . زندگى کنند

و مانده  مناطق بزرگى از روسيه جدا درست است که. ها به حکومت بلشويکى پايان نداد در مورد ملتسياست لنين 

 در يستیظاهر مشى لنين به.  شدتر قدرت دولت بلشويکى از هر زمانى مستحکماما های ارتجاعى تبديل شدند،  به دولت

در صورتی اين تنها ليکن . اساس بودند  رزا لوکزامبورگ بىظاهر هشدارهای  به،مورد روسيه درست از آب درآمد

که ی ظرمن ،نظر انقالب جهانى نقطهاز ، اما بلشويکى باشد دستگاه دولتىِ گيریِقدرتدرست است که مسأله بر سر 

ی بلشويکى  روسيهدرست است که  .ی ندارد اعتباروجه هيچ به ی ميان لوکزامبورگ و لنين بود، مشاجرهموضوع 

مثابه  که به ی شروعِ انقالب جهانى، بل نقطه به عنوان يعنى ؛شد تلقی میکه در آغاز گونه  آن پابرجاست، اما نه هنوز

 وی ارجشه همراه ى که رزا لوکزامبورگ و هرانقالبىِ ديگری با روسيه.  که در برابر آن ايستاده است استدژی

اش را از   هراس1918 در همان ى است که رزا لوکزامبورگا ه مانده، روسي باقیچه نهاده بودند، از بين رفته است؛ آن

ها با   بلشويکاتحاد.  آلمانوها   بلشويکپيمانی ميان  ـشود سان شبحى هولناک نزديک مى به  «: آن چنين بيان کرد

وغريب   عجيب›آميزش‹با . ... المللى خواهد بود ی معنوی بر سوسياليسم بين ترين ضربه امپرياليسم آلمان وحشتناک

تحت ... سوسياليستى انقالب . ...  منبع نورِ معنوی در شرق خاموش خواهد شد٭ ميان لنين و هيندِنبورگ مضحکو

گذشته از . توانيم شاهدش باشيم مىديگر  که ما ، چيزی خواهد بودترين هولناکاين  ... . امپرياليسم آلمانحمايت 

                                                 
٭

 Hindenburg ترين و پرنفوذترين مدافعان صلح برست  و از مشتاقبود  در جمهوری وايمار  آلمانرت دومين رئيس جمهوربِبعد از ا

  .  قدرت را به هيتلر تفويض کرد1933او بود که  در سال . رفت شمار می بهليتوفسک با روسيه 
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 در ،با شرافت نبردیدر  ها بلشويکشکست نهائی که  ر ه.خواهد بود یخيالصرفا تصوری ...  خود اينآن، 

17».نی استداد معنوی ترجيحزوال بر اين  ، متحمل شوندتاريخىقدرتی و نامساعدبودن شرايط ئی با قدررورودر

 ،ديکتاتوري بلشويکى سردی گرائيده و   هيندِنبورگ موقتا بهی لنينى با آلمانِ دوستى دراز مدت روسيهگرچه 

همه  با اينی ملل تکيه کند،  بر جامعه عامطور  به و ،های فرانسوی بر سرنيزهطور خاص  بهدهد که  جيح مىامروزه تر

کرد و بوخارين در چهارمين  اصل از آن دفاع مى در کند که همواره عمل مىچيزی آن  به ی آشکارصورت به

ض و پيمان نظامى تفاوت اصولى وجود ميان استقرا«: طور روشن چنين بيان کرده بود ی جهانى کمينترن به کنگره

کمک اين دولت   تا به،بورژوازی ببنديميک ايم که بتوانيم پيمانى نظامى با  قدر رشد کرده ما ديگر آن. ندارد

های  شکل پيمان نظامى با دولتيعنی  دفاع از ميهن، در اين شکلِ. بورژوايى بورژوازی ديگری را شکست دهيم

٭ ». کشور است که اين بلوک را برای رسيدن به پيروزی ياری دهندنآی رفقای   وظيفه،بورژوايى

عالوه  بهميان لنين و هيندنبورگ، ميان مصالح کاپيتاليستى و مصالح حاکمان بلشويک، وغريب   عجيب در آميزش

 لنينام ای که پشت ن  جنبش کارگري.گذارد به نمايش میخود را   نيزموج انقالب جهانىی  نيافته  هنوز پايانزوالِ

تاکتيک لنين .  استمطلقا ناتوان از هر عمل انقالبىکه است، کاپيتاليستی  یی سياست  بازيچهصف کشيده است،

هشدارهای رزا .  از لحاظ تاريخى نادرست از آب درآمدـ  های ملى برای اهداف انقالب جهانى استفاده از جنبش   ـ

  .ست فکرش را بکندتوان میخود  او  بودند کهیلوکزامبورگ بجاتر از آن

گرفته   تحويلهاي  با سالح›آزادشده‹ی   ترکيه.اند تشکيل داده روسيه به دور کمربندی فاشيستى ›آزادشده‹های  ملت

اش  بخش ملى ی آزادي چين که روسيه و انترناسيونال سوم از مبارزه. کند ها را سالخى مى  کمونيست،از روسيه

  هزار هزاراننعش .کند کمون پاريس خفه مىی  کننده تداعیه سبکی برا  خود کنند، جنبش کارگری حمايت مى

ها در تعيين سرنوشت خويش  پردازی حق ملت ه عبارت کاسترگ نظر رزا لوکزامبوگواهی بر درستی کارگر 

دهد  خوبى نشان مى های انترناسيونال سوم در آلمان به ماجراجوئى . نيست»بورژوائى خرده وپالی پرت «چيزی جز 

 از جمله که خود يیها  ماجراجوئى؛» برای دمکراسى استای مبارزه برای رهائى ملى مبارزه« اندازه ا چهکه ت

 خودِ ، واقعىناسيوناليسمِعنوانِ ده سال رقابت مدام با هيتلر بر سر . روند  پيروزی فاشيسم بشمار مىهای شرط پيش

 برای تعيين سرنوشت گيري سبت راي به منای ملل امعهر جف دوين يتو ل .مبدل کردفاشيست به کارگران را 

با در نظرگرفتن اين تحول، . گفتها را شادباش  تعيين سرنوشت خلقحق ی لنينىِ  پيروزي انديشه ٭٭ زار ی منطقه

رغم انتقاد  علي «توانند بگويند که  مان تعجب کرد که امروزه هنوز می هايی مثل ماکس شاخت بايد از آدمواقعا 

ی ماحصل آن تائيد  وسيله شان بعد از انقالب کرد، اين سياست به ها در مورد سياست ملی ه بلشويکشديدی که رزا ب

                                                 
 .Bucharin, Materialien zur Frage des Programms der Kommunistischen Internationale, Hamburg, S. 74-96 ٭

٭٭
   Against Aggression, Maxim Litvinov Speachs,  London 1939 وينف  ماکسيم ليتMaxim Litvinov) 1951از ) 1867ـ

 ، درصد ساکنين داری حق رای95 ، در زمان هيتلر1935سال  به Saarی زار  گيری منطقه در رای. ی روسيه بود  وزير امور خارجه1930

  .دادندرای سوم  بازگشت زار به رايشبه 
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18».شد

از  که همواره بل, وجه انسجام قطعی نداشت هيچ بهی ملى  لنين در مورد مسألهتوجه داشت که موضع بايد در اين باره 

اقدام انقالبی در   «: نويسد یلنين م. اسر متناقض بودکرد و افزون براين سياستی سر ها تبعييت می نيازهای بلشويک

 نه تنها حاکی از ميل به شکست آن، بلکه همچنين، تبليغ عملی زمان جنگ عليه حکومت کشور خودی، مطمئنا

جا که اين  از آن: خواهيم رسيد معنا بی، به اين تناقض را ادامه دهيمانديشه گر اين  ا19».چنين شکستی است

گذارد،  اثر نمیسان  مراه با آن انقالب پرولتری، بر کشورهای در حال جنگ با يکديگر به يکطلبی و ه شکست

خورده را  چنين تاکتيکی پيروزیِ آن کشوری را که از اين امر کمتر متاثر شده و همچنين سرکوب کشور شکست

گاه که  و آن. ور خودی باشدشنظر لنين پرولتاريا بايد در جنگ امپرياليستى طرفدار شکست ک هب. دخواهد کرتسهيل 

  زمانی که بازو. اش برای رهائى ملى پشتيبانى کند  در مبارزهیاين امر روی داد، بايد دوباره از بورژوازی خود

ی کارگر  گاه طبقه  تبديل شد، آنها  با ديگرملت به کمک پرولتاريا دوباره به ملتى با حقوقِ برابر»ديده ستم  ملتِ«

بگذاريد نگاهی به : آيا اين يک تعبير نادرست از تفکر لنينيستی است؟ صبر کنيد .يهن را رد کندبايد ازنو دفاع از م

 دفاع از سرزمين ت با مخالف،در برابر آلمان ١٩١٨ تا ١٩١٤ درها   موضع لنين و بلشويک.پراتيک واقعی بيندازيم

امروز که آلمان دوباره .  ملى آلمان بودندها طرفدار دفاع از سرزمين پدری و رهائى  آن١٩٢٣ تا ١٩١٩از . پدری بود

نو مخالف دفاع از سرزمين پدری در  ها از از برکت کمکِ پرولتاريا به قدرتى امپرياليستى تبديل شده است، آن

 فردا با ،که آنان اين و . ـ هستند  در حال حاضر همدل با روسيه  آن در فرانسه و کشورهای ديگرِموافقو    ـآلمان 

ها برای جنگ جهانى بعدی دارد، که  ی قدرت مجموعهترکيب  موافق خواهند بود، بستگى به و با کدامکدام مخالف 

 که توسط لنين در طی جنگ جهانی  طلبی تاکتيک شکست. شمردها خواهد  متحد اين يا آن گروه قدرترا روسيه 

خوردنی است  چرخ. ی قرار داردبخش مل های رهائی ها و جنگ ارائه شد، در تضاد کامل با حق تعيين سرنوشت ملت

 رزا. کند دار را ايفا می  المصالحه ميان رقبای سرمايه ای بسته؛ که پرولتاريا در آن نقش وجه صِرف در دايره

  .  نداردمارکسيستیبا منطق  ی طبقاتى  ربطى به مبارزههيچ ،ن اي کهنشان دهدکوشيد  موشکافانه میلوکزامبورگ 

 پردازان انترناسيونال دوم نظريهاز  تاکتيکی آگاه به  خود را اساسا در مقاماو. ودب اهل عمل یمدار ياستلنين س

کوشيد از راه انقالبى بدست  خواستند از راه دمکراتيک بدان برسند، او مى ها مى چه را که آن آن. کرد متمايز می

ی   در ميدان واقعى مبارزهری قهرکارگي بهکه با  رافى در پارلمان، بل حسوسياليسم را نه با خواست مىاو آورد؛ 

ها انقالب کند، بدين طريق که حزب   تودهبرایاش  ب حزی  وسيله خواست به مى . کندفتح کارگران  برایطبقاتى

ارشدگان روسيه ، تا استثمافتاد میها  دست بلشويک بايست به قدرت مى. پشتيبانى ازخود جلب نمايد ها را به توده

 عنوان  بهنادرست به  او که ستسيا. واساس سياستِ لنينى بود قدرت سياسى توسط حزب پايهتصرف . بتوانند رها شوند

نخست ی   بود، که در درجهیمحضسياست اپورتونيستی در واقعيت ، شده تحسين پذير   و انعطافهوشمندانهسياستی 

  . بود بلشويکحزبخود  قدرت برای کسبمعطوف به 

ی ارضى را  توانست مسأله  نبود، زيرا نمىآمده در به نگهداشتنِ قدرتِ بدستبورژوازی قاروسيه، انقالب با آغاز 

اعالم  انقالب اکتبر گردمناسبت چهارمين سال  لنين به.عهده گرفتند بهها  بلشويکرا اين کار . طور انقالبى حل کند به
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کمک   و اين انقالب به٭،» رسانديمبه فرجام خودمکراتيک را د  -اما بهتر از هرکس ديگر انقالب بورژو« که کرد

 همواره چنان ، دهقانانوران تضادهای کارگميان ها قدرت را در دست داشتند و  بلشويک. انجام رسيد دهقانان به

 سطحدر  چه ، سياست زيگزاگ،خاطر  همين به. بتوانند قدرت را نگهدارندخودشان که  کردند،  ايجاد مىتوازنی

  . ساختبدلمآن ها و انحطاط  ه تاريخ انترناسيونال سوم را به تاريخ بحران اجرا شد ک جهانىسطحروسيه و چه در 

 عدم در صورت  ـ روسيه را تحول ناگزيرِ، تاها با دهقانان کافى بود سازشنخستين  همان ،برای رزا لوکزامبورگ

او . بينى کند اش پيش در خطوط کلى ـ دنز پس را  »گناه نخستين« اين ارتجاعینيروی  ، که جهانىیانقالب وقوع

 درست در جهت مخالف  ضرورتا بايد می ،ی دهقانان وسيله ها و امالک به  فوری و تقسيم زمينرف تصشعارِ «نوشت 

نيز سد را رسيدن به سوسياليسم که راه  بلآيد  شمار نمی بهتنها اقدامى سوسياليستى  اين کار نه. تأثير بگذارد

 ند،ه بودتقسيم کردرا ها  که دهقانان زميندانست  نمى) در زندان بودزمان   آنکه( رزا لوکزامبورگ 20».کند می

 نقانوصورت  بهانجام رسيده بود  چه را که قبال در عمل به تنها آنان اينو  .را اعالم کنند آنها  ويککه بلش  از آنپيش

ها خود را   که بلشويک،»انقالبى آگاهى حامالنِ«جا نيز از شعار  های دهقان، اين  تودهعمل خودجوشِ. درآوردند

  .بود جلوتر، کردند مىتلقی چنين 

ديل دهقانان به تبنيز ن کار ی اي خواستند انقالب بورژوائى را پيگيرانه به فرجام برسانند و الزمه ها مى  بلشويکاما

ست و در شدت در جريان ا اين فرايند همچنان به. بودکردن کشاورزی  داری کارگران مزدبگير روستائى يعنى سرمايه

 بدون ،همتواند  اتمام نرسيده و نمى  هنوز بهی کهشود؛ فرايند کردن تجليل مى عنوان اشتراکى از آن بهسراسر دنيا 

 کنند که دعاعليه لوکزامبورگ اظاهرا توانند  ها مى  لنينيست،با وجود اين. اتمام برسد ى بها های اجتماعى تازه تالطم

. در اشتباه بوده است ،شدخواهد سليم ی تی دهقان يسم در مسأله بلشو،ب جهانى انقالبدونپنداشت  جا که مى وی آن

چه در روسيه  آناما .  استشده وسياليسم رهنمون که بلشويسم واقعا به س،نشان دهدبايد اما اين برهان در عين حال 

داری  سرمايه ،واقعيتدر آن ، اما نيز بنامندسوسياليسم آن را ممکن است . داری دولتى است  سرمايه،وجود دارد

تعديل شده چند که کلی گ، هررلوکزامبو هراس  و بدين ترتيباست،ی کارگران مزدبگير  استثمارکننده دولتىِ

  .تأييد شده است باز ،باشد

ادار به اتخاذ روشى کرد  وحفظِ قدرت،  به منظورها را های نخست انقالب روسيه بلشويک های دهقانى در سال جنبش

 ؛داد نمىرا در خود روسيه  داری دولتى تر از سرمايه زی بيشچي ی  اجازهشد، و  مانع انقالب جهانى مى لزوماکه 

اما . طرزی انقالبى سرنگون شود توسط پرولتاريا، اگر بخواهد به سوسياليسم برسد، به بعدها  که بايدای داری سرمايه

 توانستند به قدرت برسند  بود کهکمک جنبش دهقانى هب ها  تنها اين است که بلشويک،ی مورد توجه ما مسأله اينجا

يک تا با  ،را در تصرف داشتفرماندهى سياسى و اقتصادی های  ستپ معتقد بودند که کافى است  اين،عالوه برو 

 يعنى ،ها تحميل کرده بود مانده به بلشويک چه اوضاع اجتماعى عقب آن. سياست درست به سوسياليسم رسيد

 آميزِ نظر آنان سياست هوشيارانه و موفقيت سازش با دهقانان، بهنيز و  ،قدرت و اختياراترکز تمترين  افراطی

                                                 
٭
   ٨٢٢ ص آثار منتخبه در يک جلد،،   انقالب اکتبرگشتمناسبت چهارمين سال به، لنين 
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  .بندند که قصد داشتند در سطح جهانى نيز آن را بکار ،رسيد خودشان مى

بينى کرده و کل تئوری و عمل   از آغاز آن با روشنى بسيار پيش  خيلى پيش،لنين قوانين حرکت انقالب روسيه را

 علت سانتراليسم افراطى او، برداشت خاص وی از بود اين .طراحی شده بودبا اوضاع اجتماعى روسيه برای انطباق او 

 رزا که با اين. ی ملى گ، و همچنين نگرش وی به مسألهکردن هيلفردين اجتماعی نقش حزب، پذيرش آرای 

طرزی   آن را بهی پايهمد و هاست لنين را بفسي ،خوبی قادر بود بهاوضاع روسيه اش با  بنا بر آشنائیلوکزامبورگ 

ظاهر  نيروی انقالب جهانى همچونها واقعا  که بلشويکمادام   را ـهمه و مارکسيستى تحليل کند، و اين عالى

که بخواهند از اين وضعيتِ خاصِ   با تمام قوا در برابر ايناو، اما به حساب آوردناپذير  چون امری اجتنابـ   شدند

: او در مورد سياست لنين نوشت.  ايستاد،ی کارگر بسازند لى برای حل وظايف انقالب جهانى طبقهروسيه فرمو

خواهند ب و کنند درست از وضعيت اضطراری مزيتى برای خود  ها بلشويکه شود ک خطر از آنجا شروع مى«

 آن  وردهحاظ تدوين ک صورت تئوريک از هر ل بر آنان تحميل کرده است بهمهلک شان را که اين شرايط  تاکتيک

21».المللى توصيه کنند به پرولتاريای بين ،برای تقليد  در آينده،الگوی تاکتيک سوسياليستىرا همچون 

او بر ، تصور ها سپرد دست بلشويک لنين، قدرت را واقعا بهانتظار طبق اد ميان دهقانان و کارگران، اتحاز آنجا که  

عمدتا تمديده های س ملت.  داردیمشابه روند ،تر  در مقياسى بزرگهرچند ،همانقالب جهانى  سيرِکه اين بود، 

 منافع ،کرد در سياست دهقانى خود بودند و انترناسيونال کمونيستى تالش مىی کشاورزبا اقتصاد ی يها ملت

نان با آردادن با رودررو قرا، طبق الگوی روسيه، تا هم پيوند زند بهکشاورزان را با منافع کارگران در مقياس جهانى 

ها  بخش ملى در مستعمره های آزادي  پشتيبانى از جنبشصورت، همان به.  جهان شکست دهدسراسرآن را در سرمايه، 

طريق   زيرا بدين،ها سودمند بود  برای بلشويک،داری های ملى درکشورهای سرمايه بخش اقليت های آزادي و جنبش

  .شد اری در روسيه تضعيف مىد ی امپرياليستى کشورهای سرمايه مداخلهخطر 

های انترناسيونال  ماجراجوئى .دکررخورد ب انقالب روسيه ی شده  بزرگچون کپىِ همشد می ن،انقالب جهانىبا اما 

شناخته ی بزرگ يعنوان خطاها به، از خودش  دهقانى وانترناسيونالى کارگری  برای ساختن  در تالش،کمونيستى

.  آن را متالشى ساختندعکس ، بهداری  پيشروی جنبش انقالبى برضد سرمايهک بهجای کم بهاقداماتی که ؛ ستا شده

 یآوردن مجالِ تنفس  از راه بدست،يه حفظ قدرت دولتى بلشويکى در روس،ديبدست آتوانست  میچه  ی آن همه

  .ن مواجهيم که امروز با آ،دگيری اوضاع و احوالى در روسيه و جهان انجامي  که به شکل، درازمدت بود وتاريخى

که او  ـدموکراتيک پيش از جنگ  ديدگاه سوسيالتوسط سو  ی ملى از يک لنين درمورد مسألهکه موضع  در حالی

ى بود در جهت برپايى و تحکيم حاکميت ا وسيلهاين  ، و از سوی ديگرشد  تعيين مىـ دکامال برآن چيره نشده بو

 معنىِ ديگری ،موضعانى، برای رزا لوکزامبورگ اين بلشويکى در روسيه و گسترش احتمالى آن در مقياس جه

  .آورد دنبال مى نداشت جز سياستى غلط، که نتايج زيانباری به

شرط الزم برای   پيش، تشکيالت و تسخير قدرت برای حزباش،  در همخوانى با ديدگاه کلىبرخالف لنين که کامال

 اگر تئوری ،افزون بر اين. طبقاتى پرولتاريا بوديازهای ننگاه رزا لوکزامبورگ معطوف به  پيروزی سوسياليسم بود،
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 وضعيت رزا لوکزامبورگ همواره عزيمتی  ی روسيه بود، نقطه مانده و عمل لنين اساسا در پيوند با مناسبات عقب

ی  را مسالهی کارگر   طبقه› تاريخىرسالت‹توانست  نمی بنابراينو   بود،تر يافته داری توسعه کشورهای سرمايه

ای و ابتکار خود کارگران در  ی توده های خودانگيخته جنبش رایب یتر بيشاهميت او . ببيندرهبری  -و -حزب

 به بها دادنمورد  در ،اساس او با لنين از ترتيب بدين.  رهبرانهای توانائی رشد تشکيالت و  بود تاشان قائل مبارزه

. ی طبقاتى تفاوت داشت ی نقش تشکيالت در مبارزه  مسأله بها دادن به،رو ازآن و ،گى در تاريخ عامل خودانگيخته

ی  طور کوتاه به تفاوت آرای لوکزامبورگ و لنين در باره به جازه دهيدم اها بپردازي که به اين تفاوت اما پيش از آن

  . بپردازيم، زيرا اين مسأله پيوند تنگاتنگى با مسائل ديگر دارد سرمايه انباشت مارکس در موردی نظريه

  

  فروپاشى سرمايه

ی کارگر بايد خود را برای  تأکيد کرده بود که طبقه ها ی خود با ريويزيونيست  در مبارزه،تر پيشا لوکزامبورگ زر

  در برابر.رود داری ناگزير به سمت فروپاشى خود مى زيرا سرمايهسامان دهد، ب و نه برای اصالحات انقال

 ،اين فرضکه با « فشرد بر اين پای می ، او ابدی قائل شودیداری دوام سرمايهبرای ريويزيونيسم که در تالش بود 

 از اش را  عينى وضرورت تاريخىی مستحکم  پايه  محدوديت اقتصادی ندارد، سوسياليسمداری انباشت سرمايهکه 

 ستندخوا شويم، که مى های پيشامارکسيستى گم مى ها و مکتب نظام غبار در ،صورت ما در آن. دهد دست می

گيری  ی کارگر نتيجه  عزم راسخ انقالبى طبقها از و صرف، بيعدالتى و پليدی دنيای کنونىا ازسوسياليسم را صرف

22».کنند

به اثبات  د، تخصيصدرنظرگرفته شده بورفرميسم ی وی با  بخشى از مبارزه مثابه  که به انباشت سرمايه،ویاصلی اثر 

ی  بر تئوری انباشت سرمايهبود حال نقدی همان و در داشت، داری  ی سرمايه عينى برای توسعهوجود محدوديتی 

23.مارکس

 ی مارکس سرمايه. را فقط طرح کرده، اما بدان پاسخ نداده است ی کل ی انباشت سرمايه نظر او مارکس مسأله به

 را در  سرمايه انباشتدرون« مارکس ؛شد  مىرفع داشت که بايد يی›ها  نقصان‹آمد،   مى›ناتمام ‹  و›کامل نا ‹نظر او  به

 تجارت خارجى را ،خودسيستم در «، او »داران و کارگران تشکيل شده است ى تبيين کرده که فقط از سرمايها جامعه

، هم او در سيستم ،ی اجتماعىِ موجود بنابراين تحقق ارزش اضافى در خارج از هر دو طبقه« و »ناديده انگاشته است

؛ »به دور نادرستی افتاده است« نزد مارکس انباشت سرمايه ».رسد نظر مى به ناممکنحال  ضروری و هم در عين

  .ها برآمد است، که لوکزامبورگ در صدد رفع آن ی »های آشکار تناقض«ی  اثر او دربرگيرندهآری، 

انباشت که  «کرد مستدل » تناقض ديالکتيکى«اين رمبنای داری را ب ضرورت فروپاشى سرمايه لوکزامبورگ خود

و تنها تا زمانى .... مثابه محيط پيرامون خود دارد  داری به  غيرسرمايهنواحیداری برای حرکت خود نياز به  مايهسر

24»چنين محيطی برايش فراهم باشدتواند به هستى خود ادامه دهد که  مى
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که  جست، در حالى ی فروش کاالها و تحقق ارزش اضافى مى ، در مسألهی دوران حوزههای انباشت را در  او دشواری

زائى سرمايه   ارزشموضوع  ، توليد وجود دارند، زيرا انباشتی حوزهدر  ها از پيش نظر مارکس اين دشواری به

(Kapitalverwertung)نظر رزا  اما به.  مشکل واقعى استمارکسنظر   ارزش اضافى و نه تحقق آن، به توليد. است

کرد امکان فروش ندارد، و  چه مارکس بيانش مى نظير آن ای  داري  در سرمايه،لوکزامبورگ بخشى از ارزش اضافی

را موضوع او اين . داری ممکن است تبديل آن به سرمايه تنها از راه بازرگانى خارجى با کشورهای غيرسرمايه

 ،طبيعىجای اقتصاد  جا بدين گرايش دارد که اقتصاد کاالئى ساده را به روند انباشت همه «: کند گونه مطرح مى بدين

 در ،ی توليد مثابه يگانه و تنها شيوه  ساده بنشاند، و توليد سرمايه را بهجای اقتصاد کاالئىِ داری را به و اقتصاد سرمايه

صرفا اين که هرچند   ـپايان رسيد   بهروندگاه که اين  آن. ها به حاکميت مطلق برساند تمامى کشورها و رشته

تکليفی  به  آن،کردن و سرمايهارزش اضافى تحقق . گردد ممکن مىناامری  انباشت ـ  ماند طرحى نظری باقى مى

 و ،تر نيروهای مولد بيشد رش نىِ عدم امکانمع به  سرمايه،ی از زاويهاشت، عدم امکان انب...  .گردد تبديل مىالينحل 

25».داری است تاريخىِ نابودی سرمايه و معنىِ ضروت عينى بنابراين به

. بخشيد ی بود که وی به آن نظرات میا شالوده ،بود چه بديع اى نبودند، آن  تازههایزامبورگ چيزلوک اين تامالت رزا

نظر  به.  ثابت کندسرمايه بازتوليد مارکس در جلد دوم )Schema(طرحِ  را با تکيه بر ها کوشيد درستى آن او مى

 وسايل ،داران  توليد برقرار باشد تا سرمايههای مختلف رشتهبايد نسبت معينى ميان . مارکس سرمايه بايد انباشت شود

شود،  ها کنترل نمى اين نسبت که توسط انسان. را برای بازتوليد در بازار بيابند الزم  وسايل مصرفىِ،توليد و کارگران

: تقليل داد جامعدو بخش توليدی  را به مارکس آن. سازد طور غيرمستقيم از راه بازار غالب مى کورکورانه خود را به

 مبادله ميان دو بخش را  بود، برگزيدهیدلبخواه ی که بطور  ارقامبااو . توليد وسايل توليد و توليد وسايل مصرف

 شکال مبادله ميان دو بخش بدون اِ وانباشت ظاهرا بدون اختالل جريان دارد ،مارکس طرحِبر اساس اين . توضيح داد

ه  کنمايد ميچنين  ، را درنظر بگيريم بازتوليدت طرحِاين عبارع اگر  «: گويد رزا لوکزامبورگ مى. گيرد صورت مى

 را برای شده کند و ارزش اضافى سرمايه  ارزش اضافى خود را متحقق مىتنهائی کل به ،داری گوئى توليد سرمايه

 ،باشدخود تنهائى خريدار محصول اضافى   خود به،داری اما اگر توليد سرمايه. دهد نيازهای خود مورد استفاده قرار مى

 برای تعبير ديگری يی جا بازتوليدطرحِ ،های مارکس فرض پيش با. ... توان يافت ديگر برای انباشت مرزی نمى

26».وليد تخاطر حدومرز به  جز توليد بى،گذارد نمى

القا ليد  بازتوطرحِگونه که  چنين توليدی، آن  انباشت باشد؛ اين›هدف‹ تواند نمى رزا لوکزامبورگ اينی  اما به گفته

 بازتوليد گسترده  کهپرسشاين  انباشت مارکس به نمودار«. ... ست »معنا داری کامال بى  ديد سرمايهاز«کند  مى

 مصرفِ کارگران ،انباشتدر جريان درست است که « ... ».دهد  پاسخى نمى،گيرد کسى صورت مى اساسا برای چه

 پسبازتوليد ساده قرار دارد؛ زير عنوان داران   شخصى سرمايهيابد، اما مصرف داران افزايش مى مثل مصرفِ سرمايه

که داوطلبانه از  ، بل نکردهی ارزش اضافى را مصرف همه خود  وقتى که،کنند  توليد مىکسى چهداران برای  سرمايه

ارتشى  تواند نگهداري مى، باز نی سرمايه وقفه  بىهدف انباشتِ ... کنند؟  مىاش يعنى انباشت  ،›برکنده دل‹ آن

 شرط آن ت و نه هدف و پيشمد انباشآ پي ،داری به لحاظ سرمايهاز کارگران باشد، زيرا مصرف کارگران روزافزون 
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توليد پايان ی   نشانه آنخودِ  ،کند مطابقت  عينیی مارکس با واقعيت بازتوليد گستردهطرح  که ،هر آن ... .است

27.»بودخواهد داری  سرمايه

  بازتوليدطرحرچوب  چهاها در آنبين  تعادليعنی  ش بزرگ توليد،ميان دو بخصطکاک بدون ا ی ی مبادله رابطهاما 

معنای  را بپذيريم، اين به آ-27 ترکيب ارگانيک سرمايهشداگر ر «. امبورگ اصال ممکن نيستزنظر لوک مارکس، به

 را دار ادامهناپذيري انباشتِ  ى امکان؛ يعنتوان حفظ نمود را نمی] شميان دو بخ[ الزم ىِکه تناسب کمبود خواهد آن 

و  ميان دو بخش ممکن نيست، همسنگی  مبادله. اثبات کرد صرف ىِکم با مقادير ،یودارنمصورت  بهتوان  مى

در  که تنها مازادی؛  ی ارزش اضاف يعنی مازاد توليدماند، خواهد جا   در بخش کاالهای مصرفى بهفروشی غيرقابلِ مازاد

های   رزا لوکزامبورگ همچنين ضرورت،با اين تئوری 28».فروش رود  بهتواند داری مى ايهکشورهای غيرسرم

  .دهد داری را توضيح مى  کشورهای سرمايهتیامپرياليس

چشم  بههای اقتصادی او  ي نوشته  همهدر نظر لنين قرار دارد که ، با اين تئوری رزا لوکزامبورگکامل  مغايرتدر

 ی در حوزه ،اند داری  محدوديت تاريخى سرمايهی همل با مارکس تضادهايى را که نشانی کاأير او در هم. خورد می

خود را نظرات  ،وچرا چون غيرنقادانه و بیلنين . رانود ی در حوزهـ  مثل رزا لوکزامبورگ ـنه ، وجست مى توليد

بررسى ش در در آثار تئوريکاو . ديد میشدنى ن تکميلرا ها   زيرا آن،های اقتصادی مارکس قرار داد يی تئور برپايه

های مارکس محدود   خود را به کاربرد آموزه،طور خاص داری روسيه به طور عام و سرمايه داری به ی سرمايه توسعه

  .کرد

 خود را عليه نظر رزا لوکزامبورگ هاي بسياری از استدالل پيشاپيش ،ها هايش عليه نارودنيک در همان نوشتهلنين 

شرط اصلىِ ها  برای آنزيرا  ، داری در روسيه را باور کنند ی سرمايه خواستند توسعه ها نمى ارودنيکن. کرده بودح طرم

داری نهاده  ی سرمايه به عرصه پا که خيلى دير سبب اين  به،بود و اين بازار برای روسيه ی بازار خارجى  توسعه، آن

داری کافى نبوده،  اقتصاد سرمايهگسترش داری برای   سرمايهکردند که بازار داخلىِ  ادعا مىها آن. بود، وجود نداشت

 پيش از ها نيز آن. شود تر می  وچکپيوسته کاين بازار   همراه است،داری سرمايهکه با  ،ها دن تودهحتا با بينواشو 

ر لنين نظ اما به. کردند بازارهای خارجى رد مى در صورت نبود ا،رداری  ارزش اضافى سرمايهتحقق  ،لوکزامبورگ

اندازد  تعويق مى وارد کردن بازرگانىِ خارجى مشکل را به« : ربطى نداردسألهارزش اضافى به اين موضوع تحقق م

29».ندک ولى حل نمى

و (محصول  رسيدنِ تحقق به قوانين ی وسيله بهاساسا نه   « لنيننظر ، بهداری لزوم بازار خارجى برای يک کشور سرمايه

آن ی   نتيجه درفقطداری   که سرمايه،که بدين وسيله بل ،شود ميداده توضيح  اجتماعی )خصوص ارزش اضافىِ به

  فروش فرآورده:گويد لنين مى  30».دفراتر رو ملیکه از مرزهای  ،آيد  میی پديد ا يافته  کامال توسعهگردش کاالئىِ

ی  وضيح چگونگیِ يافتنِ فرآوردهت : نياز به توضيح داردشکه خود بل«دهد،  در بازار خارجى چيزی را توضيح نمى

 که اين تصديق کرد همچين بايد ،شود  صحبت مىاضافی  ارزشتحقق› مشکالت‹وقتى که از  .... آنمعادل 

که در مورد  بل ،اضافى  ارزش در موردهم نه فقط نو آ ، هستندنيز ناپذير که اجتناب بل ،پذير امکانتنها  نه› مشکالت‹
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های مختلف توليد منشأ  مشکالتى از اين نوع، که از تقسيم نامتناسب شاخه. داری يهی سرما وردهآفراجزای ی  همه

تنها در   نه؛دنآي وجود مى به ی متغير و ثابت نيز  در تحقق سرمايهکه بل ،اضافى تنها در تحقق ارزش اند، مدام نه گرفته

31».در شکل وسايل توليدیهمچنين  که بل ،تحقق فراورده در شکل کاالهای مصرفى

داری  اين قانونِ توليد سرمايهدر واقع «: نويسد  مىنمائى رمانتيسيسم اقتصادی در خصلت  در کتابلنين 1899  سالدر

ايجاد نوی  تری از سرمايه کند، يعنى بخش روزافزون ی متغير رشد مى تر از سرمايه ی ثابت سريع است که سرمايه

ا طلقبايد محوزه  اين ،در نتيجه. استوسايل توليد ی  سازندهه کيابد  جريان می توليد اجتماعى ی حوزهسوی آن  به

تری را   کمهرچه جای  وسايل مصرف، در نتيجه. رشد کند استوسايل مصرفی  سازنده که ای حوزهتر از آن  سريع

ماعىِ اجتساخت با داری و  يهو اين کامال با رسالت تاريخىِ سرما. کند میداری اشغال  مقدار کل توليد سرمايه در

های مردم  توده گيری بهرهمانع  تکامل نيروهای مولد جامعه و دومى ت براسمبتنی اولى :  دارداهنگی آن همی ويژه

٭».از اين نيروهای مولد

 که مارکس ه شود، که از اين تناقض ميان توليد و مصرف نتيجه گرفت،تر از اين نيست معنى بى«چيز   برای لنين هيچ

 نامکفى  مصرفِآمدِ عنوان پی ها را به  بحران، ياداری نفى کرده ی سرمايه فى را در جامعه تحقق ارزش اضااحتمال

های  شاخه ... «: نويسد  در جای ديگری مىداری روسيه ی سرمايه  توسعهی او در کتابش در باره» .استتوضيح داده 

جلو ازهم ها  آنيابند،  مىنرشد  يکسانطور  کنند به ديگر عمل مى  برای هم›بازار‹گوناگون صنعت که در حکم 

دهد که برای   نشان نمیوجه هيچ  به امراين. پردازد بازار خارجى مىوجوی  به جستتر   و صنعت رشديافته،زنند می

 را مختلف صنايع ی توسعه در تناسبى  بى،اين تنها .... ناممکن استرساندن ارزش اضافى  تحقق داری به  سرمايهکشور

در درون محصول همان مقدار است ممکن  ديگر، ای گونهبه ی ملى  سرمايهتوزيع   صورتدر. سازد خاطرنشان مى

32».برسدکشور به تحقق 

طور خاص را  طور عام و ارزش اضافى به رسيدنِ فراورده به تحقق به روند  «بازتوليد خود   مارکس با طرح،لنيننظر  به

 مطلقا نادرست ،تحققی  مسأله در رابطه با ر خارجىحساب آوردن بازا بهآشکار کرد که  و توضيح دادکامال 

 موزونی رشدناازطريق نظر لنين  بهی آن،  طلبانه توسعههای  و گرايش داری برای بحران  مستعد بودن سرمايه  33».است

از خصلت انحصاری ، امپرياليسمی  او در کتابش درباره. شود صنعت توضيح داده مىگوناگون های  شاخه

 بورژوازی کشورهای مسلطِ. کند  استنتاج می تقسيم امپرياليستى جهان را و گرانه استعمارمداومگسترش داری،  سرمايه

  به نظر او.آورد سودهای عظيمى بدست مى اضافه ،مواد خامابع ی صدور سرمايه و تسلط بر من وسيله به، داری سرمايه

34. سودها استمافزودن به حج برای که بل ،خاطر تحقق ارزش اضافى  بيشتر نه به،امپرياليستىی  توسعه

  در تئوریِگرچه لوکزامبورگ. تر است  رزا لوکزامبورگ به مارکس نزديکاز برداشت ،ترديد برداشت لنين بى

 مارکساستدالل  اما مبنای سرمايه را بازشناخت،  کامال بدرستى قانون فروپاشىِ ،انباشت سرمايهمارکس در مورد 

عنوان  بهدرستی  بهآن را  که لنين ،طرح نمودتحقق در مورد  ش راخودخاص و تئوری ديد  نراقانون ن ايبرای 

                                                 
 ٣٧ص.، جلد سفيد،فارسىی  ، ترجمهنمائى رمانتيسيسم اقتصادی در خصلت لنين، ٭
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ی  نامه که لنين در کتاب ،ه شودکر دادذاما در اين رابطه جالب است ت. کرد غيرمارکسيستى و نادرست رد ای  تئوری

 تئوری مارکساز  )لوکزامبورگ( نادرستعبير تی  درباره باوئر  اتو تحليلِ«اش به  ی مارکس نامه زندگىافزوده به 

  .هدد  ارجاع مىتسايت نويدر  35»

 برای مارکسيسم  رسوائی«درستی  به  را خوداشتبه تئوری انب  36باوئرنقد  ،ضدنقد اشدر  لوکزامبورگ  اما رزا

 داری سرمايهبرای کرد که  مىرا تکرار رويزيونيستی  ديدگاهتش فقط اين  در حمالباوئر ناميد؛ زيرا »رسمى کنونى

علت  به و اين  ... .نيز قابل تصور استيافتن  ن توسعهداری بدو سرمايه« باوئرنظر   به.وجود نداردحدومرزی عينى 

که است علت خشمى  به« که ل، بکند سقوط میداری  ت که سرمايهسني» بودن مکانيکىِ تحقق ارزش اضافى ناممکن

 ، برانداخته خواهد شدای يابنده فزونى ی کارگرِ مدام  توسط طبقه]داری سرمايه[  ... .دهد  را بدان سوق مىی مردمها توده

37». استيافته ديده، متحدشده و سازمان داری آموزش  روند توليد سرمايه سازوکارِی خودِ وسيله بهکه 

طرح به لوکزامبورگ    که بسياری از نقايص مورد ايراد رزا،ای شده بازتوليدِ اصالح های طرحی  وسيله  بهکوشيد باوئر

 ميان دو اصطکاک بدونی  ، مبادله نيزفرض رشد ترکيب ارگانيک سرمايه  که حتا بااثبات کند ،مارکس را نداشت

 مازادِ نيزی او  شده اصالح  که در طرح،ورگ ثابت کردلوکزامب  اما رزا. بازتوليد ممکن استطرح بخش در 

 بازارهای جديد را ناگزير تسخير ،رسيدن تحقق بهی ماند که برا فروشى در بخش کاالهای مصرفى باقى مى غيرقابل

  نادرست رزاتئوریِ گر تحليل«عنوان  همه، لنين به او به اين اب.  ديگر حرفى برای گفتن نداشتباوئر ،جا اين. سازد مى

  .دهد مىرجاع  ا»لوکزامبورگ 

 ،باوئر طرحِبه خود همين  با مراجعه که بلرد، ب  زير سؤال نمىتنها اصال لوکزامبورگ را نه   نظر رزاباوئراستدالل 

ی  ی رابطه مستقل از مسأله( نامحدود  دال بر امکان انباشت،خودشبازتوليد طرح گيری او از  نادرستى کامل نتيجه

ی زمانىِ  به دورهرا  طرح باوئر اگرهنريک گروسمان ثابت کرد که . قابل اثبات بود)  ميان دو بخش مبادله

پايان  که بل، گرفت نتيجه می باوئرکه  ،ریدا اصطکاک سرمايه دون بگسترش نه آمد آن  م، پیبسط دهيتری  طوالنى

  ازتئوری جديدی  صرفا به، فروپاشى در موردلوکزامبورگ  تئوری رزاعليهمبارزه . بود سرمايه خواهد زائیِ ارزش

38.فروپاشى انجاميد

ر  و با،ى بود بر سر هيچا به همراه داشت، مشاجرهرا  باوئر از، که طرفداری لنين باوئرمشاجره ميان لوکزامبورگ و 

اين بحث برسرِ امکان يا عدم . ديد  کل اين بحث را نمىودنِا بمعن ى لنين بکهذکر اين نکته جالب توجه است ديگر 

ش زد، که تحقق کامل ارز  ميان دو بخش طرح بازتوليد مارکسى دور مى،اصطکاک دوني ب مبادلهی  رابطه انِامک

 در نظر تحليل نظریبرای  یکمکای  عنوان وسيله بهتنها در سيستم مارکس، آن طرح اما . اضافى بدان بستگى داشت

هنريک گروسمان در . باشدجهان خارجی در ای عينی  گرفته شده بود و چنان پنداشته نشده بود که دارای پايه

 معنای واقعى طرح ،ش در آثار ديگرطور ينو هم 39مارکس،ی  سرمايه ساختار اش از طرحِ کننده متقاعد بازسازیِ

. ی نو و بارورتری قرار داد ترتيب بحث بر سر تئوری انباشت مارکس را بر شالوده بازتوليد را نشان داد و بدين
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دارای بر اين فرض استوار بود که طرح بازتوليد  ،داشتاين طرح بر مبنای  لوکزامبورگ به مارکس ی کهتمامى نقد

  .است نیای عي پايه

 از واقعيت مشخص یکه انعکاس داردخود ادعا ن خودی  به،بازتوليد طرح«کند که  مىتاکيد  گروسمان ،اما

ارکس، که با م نزد Annäherungsverfahren)(  تخمينفرآينديى است در   حلقهصرفاطرح اين . داری است سرمايه

مفهوم  به ،های بعدي جرح و تعديلهمراه با  و ،است مبتنى بر آنه بازتوليدطرح که ،ای کننده های ساده ديگر فرض

بنابراين هريک از اين سه جزء . دنده  مىتشکيلناپذيری را   کل جدايى،موضوعی  رفته تر ساختن رفته مشخص

ی  مرحله از  بيشیتواند اهميت شود و نمى یمعنا م  بىتنهايى، بدون دو جزء ديگر، برای شناخت واقعيت کامال به

40.».داشته باشدی نخست در فرايند رهيافت به واقعيت مشخص   پله يعنیاخت،مقدماتى شن

 بر که بل ،شان  کاالها نه براساس ارزش،ها سروکار دارد، اما در واقعيت ی ارزش  مارکس با مبادلهبازتوليدطرح 

  در هر بخشِزومال،  استها بنا شده بازتوليد که براساس ارزشطرح در «. شوند  مبادله میهای توليد اساس قيمت

سود در حد شدن  يکسان  گرايش به سودمتفاوتهای  نرخ ،اما در واقعيت. آيد میدست  به یمتفاوتهای   سود نرخِ،طرح

 امکان  يا تأييدِردبنابراين اگر کسى بخواهد . در مفهوم قيمت توليد خوابيده است  نقداد، امری که خودنمتوسط دار

41».دن تبديل کها قيمتبر مبتني  طرحِاستوار کند، بايد آن را نخست به يک رح ط ارزش اضافى را بر اين تحققِ

رفتن کامل  فروش  به،مارکسبازتوليد طرح شد که در  امر هم مى  حتا اگر رزا لوکزامبورگ موفق به اثبات اين

توانست ثابت  چيزی را مى ، چهشود ايجاد میيى از وسايل مصرف   مازادِ فزايندهاجباراو هرساله بوده کاالها ناممکن 

 ارزشمبتني بر  طرح چهارچوب در ، مصرفىوسايل در بخش ›رقابل فروش غيمازاد‹ که ، راامرتنها اين «کند؟ 

 ی درفرض پيشچنين اما  42».شوند هايشان مبادله مى ه کاالها با ارزشک اينفرض  پيش با يعنىآيد،  وجود مى به

های   که تحليل رزا لوکزامبورگ براساس آن استوار است، شاخه،زشارمبتنی بر طرح در .  نداردجائی واقعيت

از بازتوليد طرح شوند، چرا که در  د، که به سود متوسطِ يکسان تبديل نمىن سودهای متفاوتى دار نرخِ،مختلفِ توليد

کنند،  بيان میواقعيت چه چيزی را در مورد های رزا لوکزامبورگ  گيري نتيجهپس . شده است پوشی چشمرقابت 

  اند که اعتبار عينى ندارد؟   استنتاج شدهبازتوليدیطرح ها از   آنوقتی که

های   ميان شاخه،و از اين طريق ارزش اضافىشده های توليد تبديل  ها به قيمت جا که بر اثر رقابت، ارزش  آناز«

های  تاکنونى در حوزه تناسبیِي  تغييری نيز در رابطهضرورتا پس شود،   بازتوزيع مى،)در طرح(مختلف صنعت 

 مبتنى بر در طرحِ› یمصرف مازاد‹ ممکن و حتا محتمل است که يک  لذا کامال؛دهد روی مىبازتوليد  طرح مختلفِ

 بعدا در طرح ،ی طرح مبتنى بر ارزش  تعادل اوليه، و برعکس بين برود توليد از مبتنى بر قيمتِ بعدا در طرحِ،ارزش

   43».شودتناسبى تبديل  بى به ، توليدمبتنى بر قيمتِ

 سو در نرخ سودِ دهد که او از يک  خود را به بهترين وجه در اين امر نشان مى،سردرگمى نظری رزا لوکزامبورگ

ی کل اجتماعى  مثابه بخشى از سرمايه بهی ا سرمايهتک  هر اکه واقعا ب«يند، ب را مىکننده ای  هدايتمل  عا،متوسط

که خود آن سرمايه عمال ] از ارزش اضافی[ بدون توجه به کميتى  ور آن سرمايهکند و برحسب مقدا برخورد مى
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و  44،»دهد تخصيص میحاصل در جامعه  ارزش اضافىِکل از به آن سودی به عنوان سهمی  ،کسب کرده است

طرح اس هم براس  بدون مازاد ممکن است؛ و آنای پردازد که آيا مبادله به بررسى اين پرسش مىباز همه او  بااين

 نرخ سود متوسط را در نظر بگيريم، استدالل رزا کارکرداگر . بيگانه است نرخ سود متوسط  بای کهبازتوليد

بخش  در يک بخش باالتر وکاالها در دهد، زيرا   هرگونه ارزشى را از دست مى،تناسبى  بى درموردلوکزامبورگ

 غيرقابل فروش ارزش اضافى جزء ،های توليد قيمت ی پايه و بر رسند، شان به فروش می تر از ارزش ديگر پايين

  .تواند از بين برود مى

 نرخ نزولانباشت، به ر دائمى اجباسبب  به. نرخ سود يکسان استنزول  با قانون یی مارکس قانون انباشت سرمايه

ارزش زونیِ فنه از سرمايه نظر مارکس،  به.  جبران شودرشد حجم سودتواند با  فقط برای زمان محدودی میسود 

رزا لوکزامبورگ پيامدهای . شود  که نابود مى، ارزش اضافى استکمبود که از بل، نداردتحقق امکان  که ای اضافى

، انباشت ›هدف‹ي  درباره شد طرح پرسشى ناگزير از ،نيزسبب  نرخ سود را کامال ناديده گرفت؛ و بدين نزول

  .معنا بود بی ديدگاه مارکساز پرسشی که 

تسالی  ی اين مايه. ... نرخ سود نابود خواهد شدنزول  علت داری به گويند که سرمايه مى«: نويسد مىورگ لوکزامب

نرخ سود نزول های بزرگ  اين عبارت که برای سرمايهيعنی با شود،  ی مارکس محو مى  متاسفانه با يک جمله،خاطر

نرخ سود هنوز راه درازی نزول داری بر اثر  سرمايهبنابراين تا نابودی . شود از طريق باال رفتن حجم سود جبران مى

در ،  اين فاکتبيانبا که مارکس  رنيافتد را او اين موضوع  45».درپيش است، همچنان که تا خاموشى خورشيد

؛ در پی داردنيز را  کاهش حجم سود ،نرخ سودنزول يادآوری کرده و آن اين که نيز آن را زمان محدوديت مان ه

انباشت  نيازهای مقايسه با  در ،راموجود کاهش نسبى و سپس کاهش مطلق حجم سودِ ابتدا  ،رخ سودننزول در واقع 

  .کند  بيان مىسرمايه

 نمود يافت و به اين امر اشاره درک قابل   46،»نرخ سود گرايش به کاهش دارد«را که درست است که لنين اين 

کنند،  آن عمل مىدر مقابل  يا دارند  مینگهوشيده پمارکس اين گرايش و شماری از شرايطى را که آن را «که 

 ،سو از يک را امراين .  روشن نبودیمارکس  سيستماين قانون در ت کامل اهمينيز برای او  اما 47،»تحليل کرده است

ناموزونی توضيحِ بحران به کردن  ديگر محدودباوئر به رزا لوکزامبورگ توسط او، و از سویپاسخ دفاعی پذيرش 

 که دهد  را توضيح میهای متناقض او برداشت، آخر دستاين نيز و . سازد روشن مى های گوناگون صنعت اخهشرشد 

  هيچمطلقا داری  سرمايهکرد که برای  و زمانى ديگر تأکيد مى،داری اعتقاد داشت به پايان گريزناپذير سرمايهگاهی 

ى ا کننده متقاعد او استدالل اقتصادی  در آثار.ن بيابد، که نتواند راه گريزی از آوجود نداردی ناپذير چاره اوضاع

سوی  ناپذيری به چارهطور  شود، اما در عين حال او اعتقاد راسخ دارد که اين نظام به داری يافت نمى برای پايان سرمايه

ه امکان  ب)دموکراسى و سوسيال( باوئرکه برخالف  اين وجود او با که ،علت اين امر در آن است. رود نابودی مى

پنداشت   مى)دموکراسى و سوسيال( باوئرهمراه  بهاما داری به سوسياليسم اعتقاد نداشت،   سرمايهرفرميستىِدگرگونی 
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برداشت آن از  ،هر دواست، که ی کارگر  ی رشد آگاهى انقالبى طبقه داری صرفا مسأله که واژگونى سرمايه

 .باشد می و رهبران آن ی تشکيالت مسألهديگری نداشتند جز اين که انقالب 

  

 گى و نقش سازمان خودانگيخته

 قانون حال درعين ،کرد که برای مارکس قانون انباشت درستى تأکيد مى لوکزامبورگ به  ديديم که رزاجا اينتا

او در که  و بااين. نددرست بودهايش  گيری نتيحهاما کرد،  اشتباه میاستدالل گرچه او در . استفروپاشى سرمايه 

. شناخت رسميت مى  اين قانون را به قانون فروپاشى سرمايه کامال با مارکس تفاوت داشت، اما وجودِاش از حتوضي

 مارکس توضيحات، با ند بود طرح شدهجاکه  تاآن و،ندبودقابل قبول  برداشت لوکزامبورگ عليه لنين های استدالل

. رفت میوست، طفره بر با حدومرزی عينى روریدا  که آيا سرمايهپرسش اين طرح  از او اما ،ندهمخوانى داشت

استدالل .  انقالبى نيانجاميدحقيقتاّهای  گيري به نتيجه او، ترِ درستهرچند  نظرِ. بودبحران او نارسا و متناقض ی  آموزه

مندی بر قانون تأکيد :است اين مسأله برسرکه زيرا . ، باز انقالبى ماند بوداشتباهبا وجودی که  حتالوکزامبورگ، 

  .اثبات آنو  داری به فروپاشى گرايش سرمايه

داری را بيشتر  تر بود، فروپاشى سرمايه دموکراسى بسيار نزديک سوسيالز به لوکزامبورگ هنو  رزا نسبت بهلنين که

، که آيا در رابطه با انقالب پرولتریمسأله   که اينفتياناو در. ديد تا ضرورتى اقتصادی ى مىا سياسى آگاهانه اقدام

،  استیهر زمان معين ی اوضاع مشخصِ که مسأله بل ،تئوری مجرد ی عامل اقتصادی غالب است يا سياسى، نه مسأله

لنين . ناپذيرند در واقعيت، برخالف عالم مفاهيم، ازهم جدايى اين دو عامل. که تحليل آن، بايد بدين مسأله پاسخ دهد

به سوی باصطالح  یيک اينی  عقيده داری، که به ی سرمايه هی توسع های هيلفردينگ را در باره گمانبسياری از 

 یِتخصلت بورژوائى انقالب آعزيمت از با  ،در آغاز کارتنها  او نه. گرايش دارد، پذيرفته بود  48›یکارتل فراگير‹

 حمل با بعدها که بلهای بورژوائى آن،  و ضرورت ی خود با نمودها آگاهانهسازگارکردن با دين ترتيب  و ب،روسيه

 انقالب ›سياسى ي جنبه‹به  ، به پربهادادنشنيز داری  سرمايهتر يافته ی کشورهای توسعه نگرش هيلفردينگ در باره

  .پرولتری رسيد

که ما در عصر انقالب خالص )  داشتمصداق المللى  بينی  عرصهدر موردو اين (نظر لنين اين فرض نادرست بود  به

  برای او تبديلِواقعىانقالب . نظر او چنين انقالبى هرگز امکان ندارد  امر، بهيتِکنيم؛ در واقع پرولتری زندگى مى

 ،روز هستند هنوز در دستور  کههای انقالب بورژوائى خواست.  انقالب بورژوائى به انقالب پرولتری استديالکتيکىِ

پرولتری اش   رهبریری تنها دراند؛ اما اين انقالب پرولت پس تنها در چهارچوب انقالب پرولتری قابل تحقق اين از

دهقانان، طبقات متوسط، : گيرد بر مى  در، را که بايد به متحدين پرولتاريا بدل شوندگان ی ستمديده همه واست؛ 

امپرياليسمی که با ، دهد  رخ می در عصر امپرياليسمواقعی اين انقالبِ. های ستمديده وغيره های مستعمرات، ملت خلق

ی  ی توسعه آخرين مرحله‹  و›گنديده‹، ›انگلى‹ داريِ نظر لنين سرمايه بهو ، پا گرفته شدن اقتصاد انحصاري

شدن  اجتماعیبه «منجر در درک لنين، امپرياليسم  49. است انقالب پرولتریبروزاز   بالفاصله پيش،›داری سرمايه
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م اجتماعى انظيک نوع ان به ش گاهىو آرغم اراده  علی، قول معروف بهداران را  سرمايهشود و  تقريبا کامل توليد می

50.»شدن کامل از آزادی کامل رقابت به اجتماعى گذارعبارت است از کشاند، که  مىنوينی 

 ،مانده ی باقى مسألهشدن آماده کرده است؛ تنها  برای اجتماعى ازاين  توليد را پيش،داری انحصاری نظر لنين سرمايه به

تنظيم توزيع براساس اصول ازآن،  پسدست دولت و  داران و سپردن آن به کنترل اقتصاد از دست سرمايه درآوردن

 در پیِ آنی تصرف قدرت سياسى برای حزب پرولتری است، که  مسألهی سوسياليسم  مسألهکل . سوسياليستى است

سر  مساله بر جا که دموکراسى، تا آن  ميان لنين و سوسيال.ديبخش خواهد سوسياليسم را برای کارگران تحقق 

  دست  بهگیِگوناختالف تنها برسر چ . وجود نداشت اختالفىبود،ساختمان سوسياليسم و مسائل سازماندهى آن 

بر کنترل تصاحب قدرت سياسى و  ،در هردو ديدگاهاما . ی پارلمانى يا انقالبى شيوه به: بودتوليد آوردن کنترل بر 

داری دولتى نيز ابائى  بدين سبب لنين از سرمايه. ستى بود مسائل اقتصاد سوسياليی بسنده برای راه حل،کل انحصار

داری دولتى آن شکل از  سرمايه«: ی حزب بلشويک گفت نداشت و دربرابر مخالفان آن در يازدهمين کنگره

داری دولتى با  داری است که ما قادر خواهيم بود آن را محدود و مرزهای آن را تعيين کنيم؛ اين سرمايه سرمايه

و اين . ، ما هستيم است، پيشاهنگ استکارگرانوتر ر بخش پيشاند،   کارگران دولتاما اين است، وطمربدولت 

آ-50».خواهد بودبر چه منوال داری دولتى  به ما بستگى دارد که اين سرمايهتنها 

ها   آنی سياسى اده اربهو يافته،   سازمان آگاهى طبقاتى، کارگرانِيت تنها به وضع،اگر نزد اتو باوئر انقالب پرولتری

کامل دارند، درعمل  دموکراسى که بر اعضای خود تسلط های سوسيال به سازماننگاهى  که با تک (شتبستگى دا

داری دولتى به   سرنوشت سرمايه،نزد لنين نيزجا  ، اين)شتاش بستگى دا بدين معناست که به اتوباوئر و دارودسته

بزرگواری، شرح حال  از نوتاريخ  و کل  شده است،تعيينورکراسى بتوسط هم   اينرفتار حزب بستگى دارد، که 

  .بينند واالترين فاضالن آموزش مىنزد را   که اين فضايلاستازخودگذشتگى و شجاعت گروهى 

ين عم اراده ونه قوانين اقتصادیآن را سرنوشت که   دال براين،داری دولتى سرمايهی  درباره اش موضعبا اين لنين اما 

داری  جز قوانين اقتصادی سرمايهی داری دولتى اصوال چيز که قوانين اقتصادی سرمايه  اينرغم  علی   ـکند مى

به کيفيت حزب و رهبران آن در تحليل نهائى ماند، زيرا برای او انقالب نيز وفادار خود   تنها بهـ  انحصاری نيستند

ى که ا آگاهى(را برای انقالب  مطلقا الزم بىِ آگاهى انقاله نظرش که ب،با کائوتسکىهمنوائی در . بستگى داشت

ميان کارگران برد، زيرا که کارگران  توان به تنها از خارج مى) ر نه چيز ديگ،برای کائوتسکى ايدئولوژی بود

آگاهى تواند  صرفا می خود ا تالشی کارگر، ب طبقه«کرد که  دن آن ناتوانند، لنين نيز ادعا مىانخود از پرور خودي به

کند و دولت را کارفرمايان مبارزه حاصل نمايد، يعنی اعتقاد به اين که بايد تشکيل اتحاديه دهد، برضد ای  اديهاتح

 ،فلسفىهای  تئوری  آنازسوسياليسم ی  اما آموزه. مجبور به صدور قانون کار الزم برای کارگران بنمايد و غيره

 51.»اند  تتبع نموده روشنفکران،ارا دطبقاتدانشور ن است که نمايندگانشو و نما يافته  ای تاريخى و اقتصادی

. پيروزی سوسياليسم است بپرورانند ریشرط ضرو ى را که پيشا توانند آگاهى سياسى ی لنين نمى کارگران به عقيده

 سوسياليسم ؛کنار گذاشتديد،  گونه که مارکس مى ، آن را بودن›ی کارگر  طبقهامرِ‹،  سوسياليسم بار ديگرسان بدين
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 موریدلتون يم. ى ج، مذهبى›مارکسيست‹ و بدون شک ،به ايدئولوژی انقالبى بورژوازیوابسته بود اکنون 

J. Middleton Murryِرسد ی مى بدين نتيجه امنطقکه  کند، وقتى  کائوتسکى و لنين را دنبال مى پای امروزه فقط رد، 

   52.نيست  »داده ييرِمراماساسا جنبش بورژواهای تغ«تر از  سوسياليسم چيزی بيشکل که 

تکيه مارکسيستى  موضع بر ،اند  ناتوان»آگاهى سياسى« کارگران از پروردن ، کهکند که ادعا مى جا  آن ،لنينالبته 

 ،کرد و از نبود آن آگاهى سياسى شکوه مىفقدان اندوه از  ، که باروگه  آرنولداش با  مارکس در مشاجره.  استداده

نادرست است بگوئيم که «: نوشتمتحير بود،  فريد،آ یمرا آن  بايستى در آن زمانود موج کتفالنظر وی  که به

 ،آسايش اجتماعى: واقعيت درست برعکس است. آورد همراه مى سياسى به  (Verständnis) شعور،فالکت اجتماعى

 در نازونعمت بسر کسى ارزانى شده که ى عقالنى است که بها آفريند، زيرا شعور سياسى خصيصه شعور سياسى را مى

53».برد مى

ى بدون اين ا تواند انقالب پرولتري که نمىجا  آن  اوکه  بل،نداردمارکس   از اين ربطى به بيشنين ديگر لدرک اما 

 ›دانايان‹ی   آگاهانهی مداخلهکه کل انقالب را منوط به جا  آنتصور کند،   (Intellekt-Bewußtsein)گاهیآ  ـشعور

 ،لنين ـ  روگه اين برداشتِدر برابر. کند زل مىتنروگه  چون يیبه سطح انقالبىِ بورژوا ،کند ی مىا  حرفهانقالبيونيا 

بيند  هرکدام علت هرگونه فالکت اجتماعی را در اين مى ،هرجا احزاب سياسى وجود دارند «: گويد مارکس مىاما 

اديکال و انقالبى علت فالکت را نه در ذات حتا سياستمداران ر.  دولت را بدست دارد اش سکانِ  رقيب،جاى او که به

 او در ». ديگرى بگذارنددولتىِ  جاى آن شکلِ خواهند به جويند، و مى  خاصى از دولت مى که در شکلِ  بل،دولت

همان  پرولتاريا بهباشد گيرتر  تر و همه يافته سياسى مردم پرورش رچه شعوره«: دهد  ادامه میاش توصيف درخشان

سبب اين که  به. خواهد دادهدر  ،کشيده خون بهثمر و   بى،های نامعقول ی خود را در شورشهانيرو... تر اندازه بيش

وسايل ی   و همه،ها ی انسان  اراده اِعمالرا درها  بدبختیی  انديشد، علت همه های سياسى مى پرولتاريا در راستای مشى

های فالکت اجتماعى را از   ريشهسياسى شعور...  .ندبي  مى بخصوصى از دولت شکلدرمان را در قهر و در سرنگونى 

54».نمايد   مىکوراجتماعى او را کرده و غريزه ف کند؛ بينش وی را از اهداف واقعى خود تحري وی پنهان مى

 انقالبِ«: نويسد  ناممکن است، مى›روح سياسى‹که انقالب بدون )  لنينموضعو (مارکس دربرابر حکم روگه 

  به خرج جامعهو ،ها اين روحی  دوپارهطبع محدود و با  مطابق ،در جامعهدارودسته حاکم را ک  ي، سياسىهای حرو

نظر او  حاکميت بر ابزار توليد نداشت، زيرا که بهعويض  از ت بيش هرگز قصدی ،هماما لنين   55».دهد سازمان مى

که او را برآن   ـجاست  از همين هم ازحد او بر عامل ذهنى و سياسى تأکيد بيش. بوداين برای سوسياليسم کافى 

 ، درست است کهمارکسنظر  بهکه  در حالی. سياسى ببينديک اقدام سوسياليسم را  ماندهىزکه کار ساداشت  می

سياسى را  اقداماين « اما پرولتاريا ،سياسى پرولتارياست اقدام ، سوسياليسم وجود ندارد و اين انقالب،بدون انقالب

ماندهى سوسياليسم آغاز زجائى که سا. ارد که برای روند تخريب و نابودی ضروری استجا الزم د تنها تا آن

ی سياسى خود را بدور  جا سوسياليسم پوسته آنشود،  پديدار میآن  واقعیروح  و جائى که هدفشود،  مى

56».افکند مى
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موجود ما وسىِ معينى، که لزهای سيا فرض داری را به پيش  پايان سرمايهنخستبورژوائى در تفکر لنين، که عناصر 

چيزی که امروزه  (پندارد می يکیشدن توليد  با اجتماعىروزافزون را شدن  انحصاريو سپس کند؛  نيستند، منوط مى

 انحصارات توسط دولت و کنترل موکول به را ی سوسياليسم مسأله کل و، )بر هر کسى روشن است که چنين نيست

 و انقالبيونى ميان ا به مسابقهيش د، و انقالب برانک بوروکراسى کهن مىی کردن بوروکراسی نو به جا جايگزين

 ای جنبش توده انقالبىِعنصر کند؛ چنين ديدگاهى ناگزير بايد  ها تنزل پيدا مى بورژوازی برای جلب توده

گاهى نقش آو  ی خودفرد  نقشبهمان نسبتتواند تا ب ،خوار شماردرا  قدرت و روشنىِ هدف آنو  ،خودانگيخته

  .بزرگ جلوه دهد،  استپيدا کرده تنزل ايدئولوژیيک  به ای را که سوسياليستى

اساسا چيز ديگری جز شکل «گى  گى را نفى کند، اما برای او خودانگيخته  خودانگيختهعنصرتواند  لنين مسلما نمى

 زيرا که کامال ،انقالبى استواقعا ازآن  تنها پس و رسد مىبه حد بلوغ  که در تشکيالت 57،»ای آگاهى نيست نطفه

او . و برای پيروزی سوسياليستى کافى نيست کند  ها او را راضى نمى تودهي  بيداری خودانگيخته. آگاهانه است

 که بل ،دهى اين مبارزه را نه کمتر پيوندند سازمان ه جنبش مىخودانگيخته ببطور ها  اين امر که توده«: نويسد مى

58».کند  مىضروریتر  بيش

  فردیِرهبریِ«  و»نقش عنصر آگاهى را کوچک«ی لنين در اين است که  گفته گى به ی خودانگيخته خطای نظريه

و  سازمانهای  ضعف.  است»برای موفقيت طبقه ضروری«نظر لنين   که بهای رهبری، »دکن  را نفى مىدرتمندق

ريزی  را طرحسازمان دهی و سازمانمبارزه را بايد .  هستندهای خود جنبش کارگری  برای وی ضعف،رهبری آن

 ،ها نفوذ داشته باشد و اين نفوذ  اين رهبری بايد روی توده.دان و به رهبری درست بستگى داردکرد؛ همه چيز ب

ها، برای او  اند، در شوراها يا اتحاديه ها در کجا و چگونه سازمان يافته اين که توده. ها ارزش دارد تر از توده بيش

  .شوندها رهبری   بلشويکتوسطمهم اين است که آنان . اهميتى ندارد

انقالبيون  آگاهیِ  ـشعورا  انقالبى را باو آگاهىِ .بيند مىمتفاوتی کامال در پرتو لوکزامبورگ اين مسائل را  رزا

هاست که از جبر  خود توده(Tat-Bewußtsein)  آگاهیِ ـ عملی  برای وکه بل گيرد،  ای لنينى اشتباه نمى حرفه

ی ديگری عمل کنند،  گونه توانند به که آنان نمى کنند، چون  وی انقالبى عمل مىبه نظرها  توده. خيزد ورت برمىضر

 که بليابد نيست،   ايدئولوژی، که در تشکيالت تبلور مىصرفامارکسيسم برای وی . که آنان بايد عمل کنند و چون

 ،تواند  جز اين نمىکهبدان سبب  که بل ،خواهد که مى نرزمنده است که مارکسيسم را، نه چو ی پرولتاريای زنده

کنند، درست مثل   آگاه با آن کار مىنوانقالبيهستند که   خامی ي ها فقط ماده اگر برای لنين توده. کند مى عملی

 آگاه نه تنها انقالبيون ،لوکزامبورگ  های رزا نوشتهبنا بر گيرد،  کار مى را تنها برای راندن بهآن  که ،ی تراموا راننده

 ، استانقالبىعمل  حالدرکه  ای  توده درون از  از آن،تر ب بيشمرات  بهکه بل ،شناخترشد  ی در نتيجه

 که ، بلدنک از اندازه بر نقش سازمان و رهبری را بداليل اصولى رد مى تأکيد بيشتنها  نه لوکزامبورگ . آورند سربرمى

بينى و   پيش،ی جنبش پرولتری کننده  برای هر ارگان رهبری،نقالبدر خالل ا« که هدد برمبنای تجربه نشان مى

برداشت .... اندازه مشکل است ممکن است به انفجار بيانجامند و کدام نه، بىی عواملرويدادها و  کدام ،که برآورد اين
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. درک کندرشد آن، از ينى يی مع جز محصول تشکيالت در مرحلهبتواند مبارزه را  مقرراتى، قالبى و ديوانساالرانه نمى

   59».آورد سربرمی محصول مبارزه مثابهِ  بهتشکيالت ،توضيح زنده و ديالکتيکى در عکس، به

شده و نه حرکتى  معين ای از پيش نه برنامه«: گويد  روسيه مى١٩٠٥ای  با اشاره به جنبش اعتصاب توده لوکزامبورگ

ها گام  پای خيزش خودجوش توده توانستند پابه ندرت مى های احزاب به  زيرا فراخوان،يافته وجود داشت سازمان

 تعميم ا و با ».رونده را تنظيم کنند ی پرولتاريای پيش بردارند؛ رهبران فرصت چندانى نداشتند تا شعارهای توده

 اين نه سازمان ، نزديک به يقين،ای بيانجامد در آلمان به اعتصاب تودهاوضاع اگر «: دهد  ادامه مىموضوع چنين

ترين توانايى عمل  که بيش خواهند بود ،اند نيافته يافته يا اصال سازمان  آنان که بدتر سازمانکه بل ، کارگرانترين يافته

60».ظهور خواهند رساند ی صهنرا به م

ی  وظيفه. و اين هم اصال تکليف حزب نيست. دهند ها با صدور فرمان رخ نمى انقالب«کند که  او صريحا تأکيد مى

 تاريخى ی ر لحظهدر هها را  تکاليف توده يعنى گوئيم؛بسخن  پروا بىمواره با صراحت و نها اين است که هما ت

اين . مياند اعالم کن  استنتاج شدهاوضاعکه از  را ئیارهاو شع سياسىعمل نامه ر بگذاريم و بپيش رويشاندر روشنی  به

اريخ  تخودا اطمينان خاطر به بايد بها اقدام خواهد کرد،  ایِ انقالبی بدان آيا و کِی جنبش توده  که،دلواپسی را

   61». شتااگذو

 »Katastrophenpolitik بار سياست فاجعه« که عادت دارند ،گى  خودانگيخته ازلوکزامبورگ رزابه درک  ،بسياری

را  بر اين نکته تأکيد ،رتکرا به او.  است جنبش کارگری نشانه رفته خودِدهیِ عليه سازمانکه اند  مهر اتهام زده ،بنامند

: نويسد میاو . نيست pour la désorganisation« 62پاشی  بر لهِ سازمان« وی درککه ديد  میضروری 

د و نبايد نتوان  نمىها آن. ندست هپرولتاريا  بين و روشناتی طبق به منافع ه آگاانشاهنگ پيها تدموکرا سوسيال«

از آسمان  ای که انگيخته جنبش خودانتظارِدر  ؛يش وضعيت انقالبى بنشيندسينه در انتظار پيدا به تقديرگرايانه دست

63».دنها شتاب بخش د که بدانند و بکوشنعکس بايد، مثل هميشه، از روند رويدادها پيشى گير به. نازل شود

وری  ضر را مطلقاسازمانکه لنين   و لذا مطلوب و بديهى ميداند، در صورتىپذير امکان ،اين نقش سازمان رااو 

 ،ی اهميت سازمان برای انقالب اين اختالف درباره. کند به تحقق اين ضرورت موکول مى و کل انقالب را ،بيند مى

يگانه اصل جدی سازمانى «نظر لنين  به. ی خودِ شکل و مضمون سازمان دربر دارد دو برداشت متفاوت را نيز درباره

. ای است فه حرانقالبيونمودن ن آمادهو   64ردن بسيار دقيق اعضاک گزينبهبرای جنبش ما پنهانکاری بسيار شديد، 

ين باعتماد کامل رفيقانه در ت، يعنی شده اسمين أت دموکراسی از فراترهرگاه اين صفات موجود باشد، چيزی 

نى را دموکراتيک همگا توان نظارت  نمى،ی ما  برای ما ضرورت قطعى دارد، زيرا در روسيه،›فراتر‹و اين . انقالبيون

 اعضای ، واقعى›دموکراتيک‹شد که عدم امکان نظارت  اشتباه بزرگى بود اگر تصور مى. جايگزين آن ساخت

،  ...  ای دموکراتيسم باشند  بازيچهاشکالها وقت اين را ندارند که درفکر   آن:کند  میناپذير را کنترلسازمان انقالبى 

65».ها بسيار شديد است ولى حس مسئوليت در آن



www.kavoshgar.org لوکزامبورگ در برابر لنين                                                                          کاوشگر 
 

 24 

ای  رندهسالح کمابيش ب«خواست  ) نداشتندبرای او اهميتی که دموکراتيک بودند  مادامی که ( با ابزار تشکيالتى لنين

بايد اين سالح نسبت همان  ، بهباشندتر  اپورتونيسم عميقهای  يشهرهر قدر . پرداخته شودساخته و عليه اپورتونيسم 

 هر فعاليتى از  در حزب و پيروی کاملِ انظباطيعنی شديدترين بود، ›سانتراليسم ‹،اين سالح  66».تر باشد برنده

 لنين را در وضعيت 67»نگهبانیروحِ «اين خوبی قادر بود  بهلوکزامبورگ    البته رزا.ی مرکزی دستورات کميته

ميت حاکتوان  میکه ، اشتباه استاين فکر « )عليه لنينی او  نوشته بنابر (اما ؛ خاص روشنفکران روسيه رديابى کند

کارگران در درون سازمان اکثريت حاکميت  هنوز غيرعملیِاصل  به جای ، رامرکزیی  مطلق يک اتوريته

کنترل  را جايگزين فقدان های کارگران انقالبى فعاليت بر ی مرکزی کميتهمعکوس کنترل  و ، گذاشتشان حزبى

 اشتباهات و ، کارگرانرهبریِ  اگر خودِا و حت2-67».کرد های حزبى  ارگان قصورهای کارگر بر اعمال و علنى توده

 زيرا اعتقاد دارد که حتا ،لوکزامبورگ آماده است زيان آن را بپذيرد  دنبال داشته باشد، رزا های نادرستى به گام

تر و ارزشمندتر  مراتب ثمربخش شود از نظر تاريخى به  واقعا انقالبى مرتکب مىاشتباهاتى که يک جنبش کارگریِ«

3-67». است›ها ی مرکزي کميته‹  بهترينناپذيریِ از اشتباه

سر گذاشته  پشت تاريخ کمابيش ،جا خاطرنشان ساختيم اختالفات ميان لوکزامبورگ و لنين را که در اينبخشی از 

اما نکته . سازند خود مشغول نمى  امروزه ديگر ما را به،بخشيدند  معنا مى و جدلاين بحث که به چيزهای زيادی. است

 يا به جنبش است متشکل جنبش کارگریِوجود به منوط که آيا انقالب اين  ، دو ى در مباحثات آناساس

 نفع رزا جا نيز تاريخ به اما اين. بسيار مبرمى برخوردار است از اهميتهنوز  ،  بستگی داردی کارگران خودانگيخته

جنبش کارگری نوينى در  . است مدفون شدههای انترناسيونال سوم لنينيسم زير خرابه .لوکزامبورگ حکم کرده است 

 ،نمايان بود لوکزامبورگ لنين و آرای وز درهن دموکراسى، که سوسيالآثار  که نه با ،حال سربرآوردن است

 جنبش مرگبارِ گسستن از تأثيرات سنتیجنبشی که . های گذشته را پوشى از درس و نه قصد چشم داردسروکاری 

 لوکزامبورگ کمک  رزا  کهاندازه همان  به موردايندر  آن شده است، و  وجودیشرط  نخستين پيش، کهنکارگریِ

، جنبشی است اهآگ از انقالبيون شيرناپذ ن جدائیکانو با ،اين جنبش نوين کارگران. است  لنينيسم مانع بودهکند،  می

تری  و اميد بيش گيردی رت بيش ی بهرهش، فراوانهای  ضعفرغم  علیانقالبى لوکزامبورگ، تئوری  ازتواند  مىکه 

ی جنگ  لوکزامبورگ در بحبوحه  گونه که رزا و همان.  دستاوردهای انترناسيونال لنينيستى تا از کلِ،بدست آورد

توانند  ورشکستگى انترناسيونال سوم مى به ظرن  با، امروز نيزانقالبيونجهانى و ورشکستگى انترناسيونال دوم گفت، 

  ».ايم و چنانچه طريق آموختن را از ياد نبريم، پيروز خواهيم شد نکردهاه گم  ر،ما اما «: بگويند
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