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 ٢٠١٣ اگست ٢۵

   سوسياليسم خرده بورژواھا–سوسياليسم کارگران 

  ستم ملیۀ و بحثی در زمين
  )ئیابھام زدا(در آمد 

... کارگر وۀ  تشتت تشکيالتی ؛ اجتماعی نشدن؛ فقدان ارتباط منسجم با طبقبا وجود ضعف ھای مشھودی ھمچون

گذشته  بسياری از دست اندازھای سوسياليسم خلقی و ۀ واقعيت اين است که چپ سوسياليست ايران طی سه دھ

شکيالتی کارگر را از مناسبات سياسی و تۀ حاال ديگر جريان ھا و افرادی که طبق .غيرکارگری را درنورديده است

. خود يک سره بيرون گذاشته بودند ؛ به صورت موسمی ھم که شده به سوسياليسم ارتدوکس کارگران روی کرده اند

خاص و ۀ ی است که در يک برھپيش گفته مرھون نقدھای ارزشمندۀ بی ترديد پيشروی نظری چپ ما در عرص

ايران را باال " و سه جز سوسياليسم خلقیسه منبع"شکل بست و " بورژوزای ملی، مترقی"پرشور در برخورد با 

  .ن کرد و دل و روده اش را بيرون کشيدئيپا

تا آن جا که در توان اين قلم بوده است ، کوشيده ايم که مرزھای آن فتوحات نظری را يک گام کوچک ھم که شده 

  : نوشتم- مقاله و به يک مفھوم در پايان يک سلسله – یاچند سال پيش در ابتدای مقاله . جلوتر ببريم

اين . ثير مستقيم پذيرفته استأ لوکاچی ت-ئیسوسياليسم خلقی ايران در چھل سال گذشته ھمواره از سنت ھای مائو«

 زمانی برای کسب قدرت به کوه و جنگل  و دھات زده و زمانی ديگر برای انتقال آگاھی ئیسوسياليسم خرده بورژوا

واقعيت اين است که اگرچه روزگار ....کارگر در آورده استۀ زگار طبقدمار از رو" کارگران نا آگاه" طبقاتی به 

 به ويژه پس از –پنجاه ايران سپری شده است و غالب بازماندگان متشتت آن ۀ چپ ميليتانت و غيرکارگری دھ

خود ابراز ندامت فرموده ؛ در متن جريان ھای جمھوری خواھی و سکوالريستی و ۀ  از گذشت- فروپاشی شوروی

 فرو ئیليبراليسم ملحوظ در مانيفست مشروطه خواھی و وبری گراۀ يال دموکراتيک عروج کرده و به ورطسوس

 لوکاچی – ئیغلتيده اند؛ با اين اوصاف ھنوز ھم افرادی از آن چپ به صورت رفت و برگشت زير پرچم ھای مائو

اگر چھل سال پيش . ادگاری می گيرندسينه می زنند و ھر از چند گاه با کاريکاتور کالشينکوف ھای کاغذی عکس ي

 جان  یاقيام سياھکل رقم خورد و انسان ھای شريف و مبارزان برجسته " پيوند"ۀ تئوری آب بندی نشدۀ از حاشي

  »....برکف نھادند و در مسير مسدود پيوند با کارگران الجرم به کوه و جنگل زدند؛ شگفتا امروز نيز

 :لينک" کارگرۀ  غيبت طبقۀدربار"ۀ بنگريد به مقال
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نيست و اشتباه سياسی به معنای سقوط به جھنم سياھی و " پل صراط "ھر چند به قول نازنينی مسير سوسياليسم ما 

از آن جا که دست کم در . ت با اين حال گاه اصرار بر ماندن در پرتگاه چندان دلخواه و دلچسب نيستتباھی نيز نيس

 از ما دامن ئیين به در و ديوار زدن دست و قلم ما در مظان اتھام قرار گرفته و به ابھامات و پرسش ھاادو مورد از

  .مخود می دانم که به اجمال بگويم و بگذارم و بگذرۀ زده است وظيف

نقد سوسياليسم خلقی کل مبارزات جريان چريکی تحت عناوين مختلفی به سخره گرفته می ۀ  زمانی که به بھان.الف

کيد بر اعتبار نقد پوپوليسم، از أشد ما ضمن انتشار يک سلسله مقاله به ستايش آن جان فشانی ھا برخاستيم و ضمن ت

ن شعر حماسی ييدر متن آن مقاالت تب.  ستايش ياد کرديمگسست چپ راديکال و ميليتانت نسبت به رويزيونيسم با

حاال . سياھکل را آفريده بودندۀ  که حماسئیو پاس داشت رفقا" مدايح بی صله" شد برای یااحمد شاملو بھانه 

و " جنگ مسلحانه ھم ستراتژی ھم تاکتيک"گاه آن مقاالت رفته اند سراغ  به خاستءعزيزان پير و جوانی بی اعتنا

خالف پندار خام چپ آوانتوريست  کارگران، . دفاع از تشکل و دستمزد مسخره می کنند" جرم"کارگری را به فعال 

) اعم از جمع آوری تومار(کارگران، مبارزه ! نمی کنند که شھيد شوند و به بھشت بروند) اعم از اعتصاب(مبارزه 

 به سودشان بود از سلب ءفردا اگر توازن قوابيکاری بگيرند و ۀ می کنند که امروز دستمزدشان باال رود و بيم

ۀ مناقشاتی در زمين. روز سلب مالکيت کنند و کل جامعه را به آزادی و برابری رھنمون شوندگان ديمالکيت کنند

رفرم و انقالب از دوران کائوتسکی و برنشتاين و لوکزامبورگ تا کش مکش ھای بلشويک ھا و منشويک ھا جريان 

با اين حال اگر کسی . نظری آن برای سوسياليست ھا و کارگران رزمنده کامال روشن استداشته و اينک افق 

يای ؤر" بيست و چھار ساعت در خواب و بيداری"شرايط انقالبی و غير انقالبی را درک نمی کند و برای تعبير

  .ن بخردکالشينکوف در سر می پروراند، می تواند يک بليت يکسره به سوی سرزمين ھای اشغالی فلسطي

 به ھمان سياق ما در متن تحليل مشخص از شرايط مشخص، قانون کار ونزوئال را دست آوردی مھم برای .ب

کارگری ايران به دست آوردھای مثبت رفرميسم در ونزوئال توجه  کارگران دانسته وضمن حمله به قانون کار ضد

کيد أطوالنی آن تا سوسياليسم تۀ نستيم  و به فاصلچاوز را مفيد دا" سوسياليسم قرن بيست و يکمی"رفرميسم  .داديم

به استناد آمار و ارقامی که مورد . در بحث ونزوئال ما از امکان بھبود زندگی اجتماعی کارگران دفاع کرديم. کرديم

قع حمايت از آن گونه رفرمی بود که می تواند ميانجی انقالب واۀ استدالل ما بر پاي. د امپرياليست ھا نيز ھستئيأت

گفتيم که ميان نئوليبراليسم احمدی نژاد و بوليواريسم چاوز تفاوت ھای ساختاری ھست و به صرف يک سالم . شود

وعليک و مناسبات ديپلماتيک و خانه سازی نمی توان چاوز و کاسترو را دو دستی تقديم امپرياليسم و نئوليبراليسم 

دوستانی که در قلب اسکانديناوی و در کنار جسد دولت . بعد از آن مقاله طبق معمول مناقشاتی در گرفت. کرد

رفاه برای افزايش دستمزد خود با کارفرما چانه می زنند و در ھمان حال به کارگر سنديکاليست و ۀ نئوليبراليزه شد

عزيزانی  !رضايت ندھد به ريش ما خنديدند" لغو کارمزدی "اتحاديه گرای وطنی ھشدار می دھند که به کم تر از 

را رنگ زده " سوسياليست"  که گاو محترم را از روی شاخ ارجمندش می شناسند و در يک برھه فرانسوا اوالندھم

به عنوان يک سوسياليست تيپيک سخن گفتند و از " فرمانده چاوز"و به جای موريس تورز انداخته بودند، ناگھان از

 اين دليل ساده که مادورو يک راننده اتوبوس آن ھم به. نيکالس مادوروی بی گناه يک سوسياليست ديگر ساختند

عزيزان ديگری ھم البته از آن سوی بام افتادند و بی توجه به مبارزات ضد نئوليبرالی و ضد امپرياليستی ! است

! نه خير" به ره آورد مفيد و مثبت اين مبارزات به ما آموختند که ءمردم زحمت کش و دولت ونزوئال و بی اعتنا

نقد ۀ و ما که خود در زمين!" عجب !و سرمايه داری دولتی است! وسياليست پرولتری نيستسرھنگ چاوز س
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مستند و جامع نوشته و کتابی نسبتا مفيد منتشر کرده ايم، با ۀ سرمايه داری دولتی دست باال داريم و در اين زمينه مقال

ميديم که کجای قانون کار ونزوئال به آن عزيزان و استشھاد محلی دوستان شان آخرھم نفھۀ وجود حسن نيت رفيقان

ً کجا ادعا" سرھنگ چاوز"سته است و قانون کار ايران مان  برای اثبات آن ادعا ی سوسياليسم پرولتری کرده و اساسا

 رفاه در اوج ھيچ ؟ و راستش ھنوز ھم نفھميده ايم که اگر سرمايه داری دولتی مثالً "نقد گوتا"چه نيازی به فاکت از 

ار آزاد ندارد پس اين ھمه مبارزه برای دستمزد و ساعت کار و رفاه برای چيست؟ حاال فردا يک عده فرقی با باز

بد به جای بدتر دفاع ۀ چه نشسته ايد؟ فالنی از سرمايه داری دولتی و گزين! خاليق"تمبک به دست خواھند گرفت که 

تحليل دقيق مبتنی بر ساختار شناسی و ديگری ھم که می خواھند خودشان را از زحمت يک ۀ برای دست!" می کنه

چه ! سرمايه داری سرمايه داريه ديگه"مباحث جدی اقتصادسياسی خالص کنند بھترين روش ھمين است که بگويند

 ۀنظری با نئوليبراليسم ساخته و پرداختۀ اين بندگان خدا فکر کرده اند مبارز!" فرقی می کنه؟ حاال رفاه يا نئوليبرال

چه بايد کرد کسانی که قادر به تطبيق متدولوژی نقد اقتصاد سياسی .  و کروگمن و امثالھم استامثال استيگليتز

برای اين که بدانيم سوسياليسم مارکس انبان کد و فاکت  . می بينندئیمارکسيستی نيستند ناگزير ھمه چيز را فله 

  .ايد تلفات بدھيمحاال حاالھا ب،نيست بل که متدولوژی نقد اقتصاد سياسی سرمايه داری است 

  

   سوسياليسم کارگران و سوسياليسم خرده بورژواھا

برای ھر يک از اين بندھا می .  و انتزاعی نيستئیآن چه که در پی گفته خواھد شد يک سلسله مباحث نظری کليشه 

ھوشمند ۀ دوليت را به خواننؤاين مس. در سطوح جھانی و کم و بيش داخلی. توان مابه ازای سياسی و سازمانی يافت

  .وا می نھم و فی الجمله می گذرم

  

به نظر ما منبع ثروت  . ما به تقدم تاريخی نيروی کار به عنوان منشاء ايجاد تمام ثروت ھای انسانی باورمنديم.اول

تضاد اصلی، تضاد کار .  سرمايه شرايط عينی و واقعی زندگی را می سازد -روابط تاريخی کار . استنيروی کار 

 ۀ قبول بی چون و چرای نظريۀ آزادی بخش تنھا و تنھا می تواند بر پايۀ در عصر ما ھر نظري. است سرمايه -

  .ارزش کار مارکس تدوين شود

در نتيجه برای آنان ذھن و ايجاد ثروت .  انسان می داننددانش و ذھنيتخرده بورژواھا توليد ثروت را ناشی از 

 سرمايه -کسيست ھا تضاد کار چپ ھای نو و فراروايتی ھا و پساماربه نظر . مستقل از شرايط عينی و واقعی است

سوسياليسم  .ش را به انواع تضادھای قومی ، جنسی ، فرھنگی، ھويتی ، ميان بافتی، زيستی و غيره داده استجاي

ک پست مدرن از آنجا که منبع ثروت را دانش بشری می داند در نتيجه نابرابری ھای اقتصادی و سياسی را به ي

 . تقليل می دھدزندگیۀ شيوسلسله اختالفات فرھنگی و مناقشه بر سر 

  

توليد ، با مالکيت خصوصی ۀ اين شيو. اجتماعی توليد سرمايه داری استۀ ما جمع کردن بساط شيوۀ ھدف اولي .دوم

انقالب  ابزار رسيدن به اين ھدف .بر ابزار توليد و کار مزدی تعريف می شود) دولت غير کارگری(= و دولتی 

انقالب از سوی حزب سياسی کارگری سوسياليستی در متن يک جنبش اجتماعی فراگير سوسياليستی .  استسياسی

ً در انحصار طبقھژمونی . شکل می بندد . کارگر آگاه ، پيشرو و متشکل و متحزب استۀ چنين جنبشی مطلقا

. سياسی و انقالبی سوسياليست ھا نيز نيستخشونت يک ترم نھادينه شده در ادبيات . خشونت در ذات انقالب نيست
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تاريخی به ما آموخته است که ھيچ دولتی با اختيار و به اعتبار نصيحت و نقد سياسی و ادب و ۀ با اين حال يک تجرب

 !متانت و نظريه پردازی قدرت سياسی را رھا نکرده است

 ، توليد و توزيع و انسانی کردن ی بازار، مھار آنارشھدف سوسياليسم پست مدرن تحمل پذير کردن سرمايه داری 

. دار سرمايه داری شاد و فراتر از سرمايه داری استسوسياليسم پست مدرن طرف. ومت استسرمايه و حک

ابزار اين سوسياليسم رفرم . سوسياليسم پست مدرن از برابری فرھنگی در عين نابرابری اقتصادی دفاع می کند 

 ، روشن ئیاز طريق حزب خرده بورژوا) نه انقالب(، سرنگونی ) نه حکومت(لت  دوتغييرسياسی، کودتا، البی و 

  .گان راديکال استفکران و نخب

 

 ھمچون ستم ملی ، جنسی ، قومی و مذھبی و غيره فقط در ئیتضادھای حاشيه  در متن سوسياليسم کارگران .سوم

ی حتا در کشورھای اصلی با وجود انکشاف  سرمايه دار. سرمايه داری پايان می يابدۀ پرتو حل تضاد اصلی جامع

  .گنديدگی ھنوز نتوانسته است بر اين تعارض ھا  به طور کامل فايق بيايدۀ و رسيدن به مرحل

اين مقوله که راه حل پايان بخشيدن به ستم ملی می تواند بيرون از انقالب سوسياليستی قرار گيرد و تعارض ملی می 

کردستان ۀ اما تجرب. چندان بی راه نيست....  سرمايه رفع و رجوع شود و– کار تواند در چارچوبی خارج از تضاد

ما راه حل ۀ دست کم در منطق) کا. ک. پ(حزب کارگران کردستان ترکيهۀ عراق و سازش خفت بار و بی نتيج

  . امپرياليستی را بالوجه کرده است- بورژوا

اين .  در شھر اربيل برگزار خواھد شد"ملی کردکنفرانس " تحت عنوان تجمعیاز قرار به زودی : ياد آوری

ما پيش از اين در متن . کنفرانس از زوايای مختلف مورد تحليل و نقد نيروھای سياسی ايران ھم قرار گرفته است

ستم ملی را با توجه به کش مکش ميان بلشويک ھا و ألۀ مس" سازمان يابی کارگری"بخش ششم از سلسله مقاالت

عزيز به لينک زير آن بخش از موضوع مورد بحث را ۀ ررسيده ايم و عالوه بر توجه دادن خواننداسپارتاکيست ھا ب

  :در انتھای اين مقاله ضميمه می کنيم

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=47610 

  

تکيه )  انقالب مداوم(سوسياليسم کارگران در پاسخ به بحران ساختاری سرمايه به يک روی کرد ساختاری  . چھارم

 متقابل ھابرماسی کنش ارتباطیخالف . کارگر استۀ پيداست که اين سوسياليسم ھمان جنبش اجتماعی طبق. می زند

ً یاو درک فرصت طلبانه   می کند و از ھمين جا آن را تا حد محدود" مبارزه" به  که شکل بندی طبقه را صرفا

معلول مناقشات موضعی و مکانی تقليل می دھد، به نظر ما طبقه بنياد واقعی و مادی در عمق استخراج کار اضافه 

 را از قالب ارزش ھا و ذھنيت ھا کنار می گذارد آگاھی طبقاتیاين سوسياليسم . در چارچوب مناسبات توليدی است

به ھمين منوال نيز سرمايه داری رژيم تاريخی . آگاھی آنان می داندۀ  کنندتعيينان ھا را و موجوديت اجتماعی انس

  .متکی به کار اضافی بدون پرداخت دستمزد آن است

  

 يا بھره مندی تعارض ميان مصرف بيشتر سرمايه داری مبتنی بر ئیاز منظر سوسياليسم خرده بورژوا .پنجم 

ی ھمانا نقد جناح چپ توليدنۀ  مصرف به جای مناسبات استثمارگراناختیروان شن ييجار زدن تب .فزونتر است

ميل " می کوشد ئیاين سوسياليسم خرده بورژوا . بازار و دست پنھان آن استئیبورژوازی نسبت به بنيادگرا

 از.  حزبی کندکار توليدی و عمل انقالبیرا جای گزين مفاھيم مارکسيستی لنينيستی " گیشدت ھمبست"و " مصرف
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حال آن !  نھادينه شده استزيستۀ شيونظر اين  جماعت عمل انقالبی در پارادايم راديکاليسم متکی به گزينش مشدد 

که در متن سوسياليسم کارگران عمل انقالبی ناشی از آگاھی طبقاتی و نقد راديکال ايدئولوژی وارونه ساز 

اجتماعی توليد سرمايه داری ۀ يز از نقد ما به شيو نستم ملیبه اين مفھوم نقد ما نسبت به . بورژوازی حاکم است

از جمله لباس و (زيست ۀ زيست و فرھنگ و مليت فراتر می رود و البته به شيوۀ نقدی که از شيو .ت گرفته استأنش

  .نيز جواب می دھد....) زبان و ھنر بومی و ملی 

  

و بازھم نگفته .  ی انقالبی برخوردار است نگفته پيداست که در عصر امپرياليزم خرده بورژوازی از ماھيت.ششم

ت می يابد که از حالت سيال  ھمه با ھم به سمتی پيش برود که اھيت زمانی از چيستی ذھنی؛ ماديپيداست که اين م

اين . کارگر در ميدان باشد و متشکل باشد و متحزب باشد و بر يک جنبش اجتماعی فراگير نيز ھژمونيک باشدۀ طبق

نقش خرده بورژوازی در جنبش ھای اجتماعی و ۀ دربار.اين بند ھم برسيم ۀ اشته باشيد تا به نتيجاصل بديھی را د

مارکس ، انگلس و (ارزيابی طبقاتی جنبش ھای اجتماعی با توجه به نظريه مندی ھای سوسياليسم ارتدوکسۀ نحو

  :بنگريد به .  مفصل به ايجاز سخن گفته استیانگارنده در مقاله ) لنين

http://www.ofros.com/maghale/gharagozolo_mahiyat.htm 

  :ھمچنين بنگريد به نقد مشفقانه ی محمد مالجو به آن تحليل

http://www.goftogu.com/article/2010/03/labour-class.html 

 .تاريخی نيروھای مولده بوده ؛ انکار کرده استۀ توليد اجتماعی نمايندۀ جناح چپ بورژوازی اين حقيقت را که شيو

 ئی تالشی است که سوسياليسم بورژوا سرمايه– شناختی تضاد کار ئیتنظيم زيباۀ  کردن نيروی کار به شيوئیکاال

در اين چارچوب به .  تنزل داده است"ميل افراد"مين آن ھا را به أتۀ  مطالبات اجتماعی و شيوءده و منشادنبال کر

محدود " آنان- ما"و دو قطبی "  دشمن–دوست ۀ تماميت خواھان"طبقاتی به نيازھای ۀ غايت عافيت طلبانه؛ مبارز

 درصدی ھا و ٩٩ظيم و سيال و ھمه با ھم يا ھمان خيل ع) مولتی تود( خلقۀعبارت است از انبوھ" ما."شده است

چند بانک دار و صاحب کارتل و تراست و " ئیمافيا" ھستند که در جيب گشاد و ئیآنان ھمان يک درصدی ھا

ھم جا زده می شود " بورژوازی خصوصی "با ھوده است که در اين خيل گل و گشاد ما . زرادخانه محدود شده اند

سوسياليسم خرده بورژواھا !  می شودکارگران نھی و نفی و مسخرهۀ بارزات پراکندمو تالش برای سازمان دادن به 

 درصدی عليه جنگ و جھانی ٩٩طبقاتی را به اعتراض ۀ خالف سوسياليسم ارتدوکس کارگران طبقه و مبارز

دھد و از  تقليل می امريکاانحصاری ۀ و سرماي"  و تنزيلیئیربا"ۀ سازی و جنبش وال استريت و مقابله با سرماي

گاه سکوی پرشی می ايستد که کم ترين ما به ازای آن حمايت از سرمايه داران کوچک و خرد ھمين خاستگاه در جاي

" منقالب"احتياجی ھم به انقالب . در اين تقسيم بندی نيازی به درھم شکستن قوانين و حاکميت بازار نيست!! است

وصيفی طبقه بندی ھای موجود و رفتارھای غير سياسی؛ کافی است و فقط کافی ست ضمن پذيرش کليت ت. نيست

  !طراحی کنيم" زندگیۀ شيو"جديد را بر اساس ۀ طبق

  

  بعد از تحرير

 می توان به آثار امثال نگری و ھارت و باتلر و ھاروی و جکسون ئیبرای يافتن نمايندگان سوسياليسم خرده بورژوا

اين ! دوصله ندارين به خودتان زحمت ندھي اگر حال و ح.رفت.... و ژيژک و اسپرينکر و اسميت و بورديو و
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کمی دقت در مقاالت و مقوالت و کامنت ھا و  .بيماری بيش از يک دھه است که گريبان چپ ما را نيز گرفته است

  . و شناساندن اين خرده بورژوازی پر مدعا ياری می کندئیکامنت ھا به شناساۀ جوابي

  

  ضميمه

  اسپارتاکيست ھا ستم ملی، بلشويک ھا و -

...........  

به "  سرنوشت خودتعيينحق ملل در "لوکزامبورگ به طور مشخص لنين و رفقايش را متھم کرد با اتخاذ شعار 

 از روسيه تزاری به اتحاد - نام کشورتغييرھا حتا در جريان در حالی که بلشويک. اندناسيوناليسم فرو غلتيده

 تاريخ، مرزھای صوری ناسيوناليسم و شوونيسم را ھم شکستند و در قالب  برای نخستين بار در- جماھير شوروی

 خود آنان معطوف ساختند و از اين ۀھا را به اراد يا اتحاد ملتئی، امر جدائیترين نوع دموکراسی شورا عالی

ھا را ويکروند به عنوان يک حق داوطلبانه و دموکراتيک دفاع کردند اما با اين حال لوکزامبورگ از يک سو بلش

 سرنوشت تعيينحق "متھم به عدول از سانتراليسم دموکراتيک و تحکيم ديکتاتوری حزبی کرد و از سوی ديگر 

و ناسازگاری ميان ناسيوناليسم و " ھامليت "ألۀمس. ھای طبقاتی انترناسيوناليستی دانست را مغاير با سياست" ملل

رسد که با توجه به انکشاف  و در مجموع چنين به نظر میمطرح شده است" انقالب روسيه "سوسياليسم در جزوه

 موضع تبينی لوکزامبورگ نسبت به بلشويک" بورژوازی ملی مترقی"بورژوازی در روسيه و به بايگانی رفتن 

ً سوسياليسم از موضع "به نظر لنين . مند بوده استتری بھره ھا از انسجام راديکال سوسياليستی بيش چون دقيقا

 يک گروه ستم ملیاز اين رو . ھای ملی احترام گزاردھا و فرھنگکند، بايد به ملتوناليستی حرکت میانترناسي

به ويژه اين که فرھنگ خاص آن اقليت تحت ستم مجال بروز . تواند تحمل شودعمده بر اقليت درون يک ملت نمی

ھای ملی يسم را با مشروعيت بخشيدن به جنبشال که آيا چنين موضعی نھايتاً انترناسيونالؤلنين به اين س. ابديی نم

 سرنوشت خود را دارد، اما اين حق لزوماً تعيينداد که، اگرچه ھر ملتی حق کند، چنين پاسخ میتضعيف نمی

ً از نظر لنين، طبق. المللی است خود بينۀداری از لحاظ دامن اقتصادی سرمايهۀچون توسع. شود اعمال نمی  ۀنھايتا

چرا که پس از آن، . کندمی” منفی“ برای غلبه بر ستم ملی فقط حمايت ئیھای ملی بورژوا جنبشۀزکارگر از مبار

 ) پيشين." (شودفعاليت ايجابی بورژوازی برای تقويت ناسيوناليسم آغاز می

  :نيز بنگريد به

نشر : ھران ترجمان حسن مرتضوی، ت از رزا لوکزامبورگ،ئیھاگزيده) ١٣٨۵(کوين . پيتر، اندرسون. ھوديس

  .نيکا

 از تاريخ مبارزات سياسی و ضد کاپيتاليستی ملل یا ويژهۀ سرنوشت ملل در برھتعيينالبته نگاه سلبی لنين به حق 

استقالل سياسی و به اساطير پيوسته بود اما ھدف " بورژوازی ملی"دورانی که اگرچه . تحت ستم طراحی شده است

سوسياليسم "ھنوز . داد را شکل می" جھان سوم"ھای ی اصلی سيبل آرمانھاگی ھنوز يکی از دايرهتقابل با وابست

حتا ! عليه امپرياليسم غرب! باشد" دوزخيان روی زمين" فرياد اتوانست در الجزاير و مصر و ليبيمی" ئیفريقاا

نفس و راه و ھم ھم. نکرومه را در کنار خود داريمھا بعد از لنين، ساف و عرفات و جرج حبش و ناصر و  سال

  ! خودۀھمساي

نگفته پيداست .  اين مجال استۀھای آن در چپ سوسياليست بيرون از حوصلگی و ريشه وابستۀنقد نظري: در افزوده

گی طنی در دو راھی استقالل و وابستله از نظر مارکسيسم حل شده و فيصله يافته است و اگر ليبراليسم وأکه اين مس
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گی ادبيات تئوريک خود جست و جو کند و برای يراد کار را در عقب ماندھنوز نوسان پاندوليستی دارد بايد ا

و ) ا عراق، افغانستان، ليبيۀنمون(گی  نظامی امپرياليسم، وابستۀبست ترديد گزينش ميان حمل رفت از بن برون

 »بيه االمهتنزيه المله و تن«تواند برای ھميشه ترکيب  می) سوريه و ايران و سودان" (ديکتاتوری"و " استقالل"

  ! باز کارل پوپر را به بھای مفت چوپ حراج بزندۀنائينی و  جامع

 که در حال حاضر و پس از –باری رزا لوکزامبورگ ضمن تعرض درست به  ناھمسازی سوسياليسم و ناسيوناليسم 

ی راھی است به انقالب مل«مارکس ايستاد که ۀ  در مقابل اين نظري–اين نيز از اعتبار سوسياليستی برخوردار است 

 برای منافع طبقاتی پرولتاريا دارد ئی به نظر لوکزامبورگ بايد ديد ھر موضعی چه پيامدھا»سوی انقالب بين المللی

تواند  ملی ھر نوع ارزيابی مثبت از آن به اين موضوع وابسته بود که آيا موقعيت آن میألۀو در نتيجه در مورد مس

ی را به وجود آورد که موجب پيشبرد و امکاناتی ئياری و نيز فضای سياسبالقوه حاکميت ضروری برای خود مخت

  )پيشين. ( کارگر شودۀبرای رشد آگاھی طبق

گی صفوف پرولتاريای متشتت و  راستای تقويت انسجام و يک پارچدرموضوع موضعی که لنين به درست و 

رولتاريا را در سرزمينی پھناور در ترين سطوح مختلف پ  پيش کشيده بود و توانست نامتوازنناھمگون روسيه

موضع و سياست لنين به از ميان  .ويل شده استأبر متحد کند، به نادرست توراستای پيروزی انقالب کارگری اکت

 رقابت ميان کارگران اقليت ملل تحت ستم و کارگران ملل باال دست انجاميد و به انسجام و اتحاد ۀرفتن حس و انگيز

بود که اگرچه امری " حق طالق" سرنوشت ملل مانند تعيينتعبير لنين از حق . تھی گرديدکارگر روسيه منۀ طبق

قانونی، پذيرفته شده و رسمی است اما علی العموم ھيچ انسانی به يک زوج نامتجانس نيز در پيش نھاد اول بديل 

 ملت -گيری دولت  ند شکل لنين زمانی قوت بيشتری گرفت که روۀويل نادرست از نظريأت. نھد  را پيش نمیئیجدا

)State - Nation (ئیبه سوی تثبيت ضد انقالب بورژوا)  سمت گيری کرد) يا کمپرادور" ملی"اعم از .  

ھا عليه   اين جنبشۀمبارز[و حمايت مثبت ] مبارزه برای آزادی ملی[ھای ملی  تمايز ميان حمايت منفی از جنبش«

 با ستم گر ملی به ضد خود کيد بر مبارزهأ حمايت منفی به سبب ت.در روند حوادث تاريخی پاسخ نداد] بورژوازی

تواند  کارگر ھنگام مبارزه برای ايجاد دولت ـ  ملت در نھايت نمیۀ لنين مبتنی بر اين که طبقۀتبديل شد و فرضي

تواند حفظ البته در شرايط معينی اين خلوص می. ئولوژی ناسيوناليستی شود، در عمل غلط از آب در آمداسير ايد

ئيد أاما اين ت. کند ارائه می!] ؟[کتيکی با جناح مترقی بورژوازی توجيه تئوريک مھمی برای ھمکاری تشود و لنين 

ً انترناسيوناليسم را در ط چندان ھای کوچک و نبقات  کارگر، دولتمکانيکی که منافع اقتصادی پرولتاريا ضرورتا

 کارگر ضعيف و فاقد سازمان سياسی خود يا سنتی ۀويژه زمانی که طبقپيشرفته رواج خواھد داد، تحقق نيافت و به 

  )پيشين(» .انقالبی است؛ حفظ آگاھی طبقاتی در تضاد با ناسيوناليسم بورژوازی بسيار دشوار است

لنينی به نحوی عجيبی تعرضی است تا آن "  سرنوشتتعيينحق ملل در  "ۀموضع رزا لوکزامبورگ در برابر نظري

تُرھات "، "انحالل انترناسيوناليسم"، "تقويت ضد انقالب"ھا را به سود سياست گزاری بلشويکجا که اين 

، "خفه ساختن انقالب روسيه"، " عوامفريبی  بورژوازیۀاسارت پرولتاريا در حلق"، "عوامفريبی"، "ناسيوناليستی

. دانست... و " ورھای ھمجوارھای انقالبی در کشگيج ساختن توده"، "ھای ضد انقالبپرچم کوشش"، "ھجويات"

منطبق با منطق منافع طبقاتی پرولتاريای روسيه " انقالب روسيه "ۀواضح است که بسياری از اين نقدھا در جزو

ھای انترناسيوناليستی در  از سياستیاگرفت که به ھرحال پيشبرد ھر درجه  بديھی را در نظر نمیألۀنبود و اين مس

  ...رولتاريا در يک کشور است نخست مستلزم پيروزی پۀدرج

 


