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 Political  سياسی

  
   Von Patrik Köbele - پاتريک کوبل: نويسنده

  جاويد: برگردان از
  ٢٠١۶ جنوری ٢٢

  

  موضع طبقاتی از دست دادن

 
در  .عميق ترين سقوط :   شکست سوسيال دموکراسی  نوشتۀدر بار"  يونيوسۀجزو"در " روزا لوکزامبورگ"

  ھيچ جا سازمان پرولتاريا  به طور کامل در خدمت امپرياليسم قرار نگرفت  به جز در المان

  )ارت در اشتوتگ١٩٠٧ست  عکس اگ(

 موضع طبقاتی از دست دادن

که عمده ترين بخش  "تحت عنوان بحران سوسيال دمکراسی " يونيوس ۀجزو"روزا لوکزامبورگ ايده ھای خود را در

  .له يعنی تبديل سوسيال دموکراسی انقالبی در يک حزب اصالح طلب می باشد أ درک اين مس ۀمورد مشاجر

ن آن ھرگز است  او روشن می سازد که يک جنگ امپرياليستی توسط عامالآن چه او نوشت امروز ھم مھم وبا مفھوم 

اگر سوسياليست ھا پس از آن در مورد ما .  وروشن می سازد که جنگ منجربه چه خواھد شد  چنين توجيه نمی گردد

اربرد نداشته نه در مورد مواضع طبقاتی ما ، بنابراين يک بخش اساسی  ماترياليسم تاريخی  بايد ديگر ک صحبت کند و

   . باشد 

او به استدالل فراکسيون پارلمانی سوسيال دموکرات ھا به موافقت اعتبارات جنگی اشاره می کند که می گويند  در حال 

  .حاضر ما با  واقعيت جنگ مواجه ھستيم 

 بلکه در مورد د تصميم  بگيريمما نه برای جنگ ونه عليه جنگ امروز باي. وما را وحشت تھاجم دشمن تھديد می کند 

   .لۀ دفاع از کشور منابع الزم را جست وجو کنيم أمس
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 آزادشان پيروزی استبداد روسيه بسيارخطرناک است ، اگر ھمه چيز در معرض خطر قرار گيرد  ۀآيند برای مردم ما و

  :کيد کرده ايم به واقعيت عمل خواھيم کرد أما آن چه را در حقيقت ھمواره ت

  ".  کرده ميھن پشت نخواھيم ما دروقت خطرھرگز ب" 

دفاع از خود را  ما خود را در ھماھنگی بين المللی  احساس  می کنيم ، که حق تمام مليت ھا را در استقالل ملی  و

  .ما نيز ھمانطور مطابق به آن  ھر جنگ اشغالگرانه را محکوم می کنيم  و. درھر زمان به رسميت می شناسد 

می دانست که آن " روزا لوکزامبورگ ".ا اعتبارات جنگی مورد نياز را تصويب کرديم با رھنمون شدن به اين اصول م

عميق ترين  «  آن ۀواين آن چيزی است که وی در موردش نوشت که نتيج. ھا  موقعيت طبقاتی خود را رھا کرده اند 

يا به طور کامل در خدمت سازمان پرولتار) غير از المان(ودر ھيچ جا . باشد می » سقوط ونيرومند ترين فروپاشی

 .امپرياليزم  قرار نگرفت

 بين الملل دوم  به اين دليل به ميان آمد که سوسيال دموکراسی المان به عنوان خالص ترين ۀفاجع  بين المللی وۀفاجع

  .تجسم سوسياليزم مارکسيستی به شمار می آمد 

طبقاتی  ديده نمی شد به ھمين سبب دليل دومی که   ۀ رھبری سوسيال دموکراسی اثری از مبارزۀدر حالی که درتاريخچ

  .تغيير رابطه رقابتی بين سرمايه می باشد : در مرکز تجزيه وتحليل  قرار می گيرد 

 دولت را در ۀانحصار به يک عنصر ساختاری  تعيين سود گيری تبديل شده است  که برای اھداف  ومنافع خود مجموع

  .خدمت گرفته است 

انحصارات پيشتاز ودولت آن برای مستعمرات .  جديدی از سرمايه داری به وجود آمده بود لۀوان مرحامپرياليزم به عن

 .  آغاز گرديد می باشد ١٩١۴می جنگيدند ، مناطق نفوذ ، بازار ھا  اين ھا پس زمينه ھای  جنگ وحشيانه که از 

 ورويداد ھای آن ، در گيری ھای مسلحانه جنگ ۀبه دور از دروغ ھای دفاع وبه دور از حوادث ساخته و پرداخته شد

 ۀشرم ، بی حرمتی ، در خون پای ماندن، آلوده به خاک وکثافات گشتن ـ  چنين است وضع جامع«نشان  از اين ھا دارد 

 »ًبورژوازی و حقيقتا چنين است 

 وحاکميت قانون  واگر آن ھا  بدون عيب ومتواضعانه وبه درستی به نظم  فرھنگی ، فلسفه ، و اخالق  نظم، صلح

در پی آن  موجی از ھرج ومرج و سم  تظاھر می کنند ، اما در واقعيت به عنوان  يک حيوان وحشی از بند رسته  و

  . حقيقی شان  ظاھر می شود ۀمرگبار برای فرھنگ و انسانيت تمام عريانی مخوف وچھر

تسليم سوسيال دموکراسی : خی جھانی بودند  تاريۀدر ميان اين الزامات مخفی و خوفناک ، در حال اجرای  يک فاجع

  .جھانی را به عمل می آورند 

 

  پارلمانتاريسم ورود به
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ياليستی وبا يک ستراتيژی انقالبی  به عليه سرمايه داری امپر :در خواست حزب کمونيست المان از اعضايش 

 در شھر آخن المان  ھمراه با نمايندگان  حزب کمونيست  ١۵/ ٢/ ٢٠١۴تظاھرات  ضد جنگ در ( .تظاھرات بپردازيد

  )حزب کمونيست ھالند   لوکزامبورگ و،بلجيم

  وآن  نقطۀ بدون بازگشت ی نيز تصميم می گيرندموريت ھای جنگی   به ھر چيز ديگرأپشتيبابان وتصويب کنندگان  م

 وچيزی خوب وانمود کنند  ـ اگر چه ءعطاافراتر از اين ھيچ کثافت ديگری وجود ندارد که آن را . محسوب می گردد

   واين درس بزرگی است که بايد  از تصويب وام جنگی کشيده شود  مانند ھميشه با کلمات چرب ونرم آن را توجيه کنند 

  .روزا لوکزمبورگ به ھمين مناسبت  علل اصلی انتقال سوسيال دموکراسی  به يک حزب جنگ را شناسائی کرد 

ترک مواضع طبقاتی ودر نتيجه گرايش به   ملی وألۀتحليل طبقاتی به خصوص در مورد مس  سؤال تجزيه و:اول 

تحليل طبقاتی به  در نتيجه انتقال از تجزيه و وموقعيت ناسيوناليستی ، يعنی آتش بس يا به اصطالح ھمبستگی با سرمايه 

  .ھمکاری اجتماعی 

 امپرياليستی  آن  وبه ھمين ترتيب رسيدن وتکامل المان به يک ۀ نشناختن  گذار از سرمايه داری به مرحلدر مرحله دوم

  . کشور امپرياليستی 

   کارگر ۀسازمان  کارمندان وطبق) تحاديها( مستقل بودن چھارم ۀ ورود به پارلمانتاريسم بورژوائی  و وظيفًثالثا

 

  مريکا؟ااياالت متحده  متجاوز پوتين؟ متجاوز

 اعضای سوسيال ًبدون اتھام تھديد روس ھا  احتماال. اين تجزيه وتحليل امروز نيز از اھميت خاصی برخوردار است 

 گروه پارلمانی سوسيال به عنوان ياد آوری.  به ضرورت جنگ متقاعد نمی شدند ٢٠١۴ست دموکرات ھا در اگ

  : دموکرات ھا اظھار داشت که 

  ".واھيم کردما در وقت خطرھرگز به ميھن پشت نخ"

  .رئيس جمھور روسيه  بازگشته است "والديمير پوتين " سال بعد تر روح تزار وترور ناشی از وی گويا در فرم  ١٠٠

اگر در . سيه در برابر اوکراين يک متجاوز است که رو رسانه ھای المانی اين صدا ھا را خشن ترفرياد می زنند ،

با . ايستاده است " البی " به زودی دوباره  در کناره رود " ايوان مخوف " برابر اين ھيستری گسترده فرض کنيم که

در افکار عمومی اين وضعيت واقعی  وارونه  نشان داده می شود وبا قاطعيت . وجود اين  ھيچ کس آن را باور نمی کند 

  .روغ می گويند د

قادر نيستند تا نا رضايتی  را با شعار  با وجود اين نمی خواھند و)  وھم چنان ما کمونيست ھا(نبش صلح نيروھای ج

    .ھای روشن  وتجمع وسيع مردم به جاده ھا بکشانند

 نا رضايتی حزب چپ که مدت طوالنی است با بردن سياست بين مردم ودر اجتماع وداع کرده است می خواھد کمی از

  .در پارلمان پيدا کند " تصاحب نمايندگی " را بين مردم بکشاند تا  تمرکزبھتر برای 

آن ھا تا حدودی اين نا رضايتی را انکار وآن را به شدت تحريف می کنند ويک .  را ديگران پر می کنند ءاين خال

ھم ھر شرارت  بدون توجه که در کدام نقطه ای بر اين اساس ھنوز . تصوير بسيار ساده از امپرياليسم ارائه می کنند 

  . امريکا  بر می گرددۀزمين  مرتکب شده اند در آخرين تحليل به فعاليت ھای مخرب اياالت متحد

دولت المان نه به اين خاطر که منافع خود را بی مالحظه پيگيری می کند مورد انتقاد قرار نمی گيرد ، بلکه به اين سبب 

ھر چيز را در مورد اياالت متحده  می گيرد که يک ھمکار مطيع  و احمق قابل استفاده که ھمه ومورد انتقاد قرار 

  .امريکا  انکار می کند 
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  .منتشر گرديده وھم چنين به صفوف حزب چپ رسيده است "   اياالت متحده امريکا ۀلمان مستعمرا"شعار دروغين 

جنگ  گسترش ناتو به سمت شرق ودر اطراف روسيه و. وده است تعداد جنگ در سراسر جھان ھيچ گاه به اين اندازه نب

 جمھوری خلق چين از اقيانوس آرام چارچوبی را برای تشديد  اوضاع فراھم ۀاقتصادی عليه روسيه  وھم چنان محاصر

  .کرده است 

نگی کشور کورس ج.يافتن برخی از کشور ھای تھاجمی که امکانات برای بسط نفوذ و قدرت خود جست وجو می کنند 

عضو ناتو ترکيه در برابر جمعيت کرد ھای خودش ودر برابر کشور ھمسايه اش سوريه  وحمايت از سازمان 

  .در اين جا يکی از داليل آن است " دولت اسالمی" تروريستی 

 سازمان اسرائيل برخورد ھميشه  مرگبار خود را با فلسطينی ھا تشديد می کند و فراتر از آن  پايگاه ھای حزب هللا 

  .شيعه ھای لبنان را که در کنار رئيس جمھور سوريه بشار اسد عليه دولت اسالمی می جنگد  بمبارد می کند  

که در : وفراموش نکنيم . ارسال  جديد سالح ھای قوای مسلح المان در سوريه  را ھم در اين جا  بايد طبقه بندی کرد 

  . د پايان جنگ عمومی دوم ونه کمتر از آن در حال فرار ھستند حال حاضر بيشترترين مردم در سراسر جھان  مانن

  .ی را تشديد کنند ئاين وضعيت می تواند ھر وقت دليلی به دست کشور ھا بدھد ، که بسياری از جنگ ھای منطقه 

 اروپا  ۀحادي سرمايه داری به امپرياليسم وتوسعه وتکامل المان به امپرياليسم پيشرو در اتۀبی توجھی برای تکامل وتوسع

پايه واساسی است برای اين منظور که اقدامات دولت فدرال المان به عنوان مشارکت المان برای نابودی سالح ھای 

  .ی سوريه در بحر مديترانه  تا حدودی با ساده لوحی شروع گرديده استئکيميا

  .مشارکت در چنين عملياتی است می  واين  ابتکارخلع سالح نيست ، بلکه بيشتر در مورد افزايش تجربه در شرايط نظا

 . رقابت بين امپرياليست ھا را نديدن  منجر به ارزيابی اشتباه آميز می گردد تفاوت ھا ، تناقصات  وشباھت ھا و

اگردر  رقابت ھر دو دولت امپرياليستی ،  امريکا به حاکميت المان وۀبا توجه به حمالت متعددی از جانب اياالت متحد

  .لمان اھميت وخطر امپرياليسم المان را دست کم خواھيم گرفت اد ، منجر به آن خواھد شد که نقش مستقل آن ترديد شو

 

 
 


