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 محمد قراگوزلو

  ٢٠١٢ سپتمبر ٠٣

  

  يابی کارگری    سازمان

  )الف(لنينيسم در معرض نقد لوکزامبورگ . ۶

  

  درآمد 

ھای لنين، تروتسکی، لوکزامبورگ و  پردازی نظريهمارکسيسم کالسيک و به يک مفھوم مارکسيسم ارتدوکس با 

و دقيقاً به . اش، قوت نظری و قدرت انقالبی اش را حفظ کرده است ھای علمی بوخارين تکميل شده و به اعتبار پايه

. درھای درافزوده نويسی در افق سوسياليسم مارکس و انگلس برای ھميشه باز است) علمی بودن(ھمين سبب 

 که از سوی ئینه درافزوده بل که مکمل واقعی و اجتناب ناپذير و ضروری مارکسيسم است اما نقدھااگرچه لنينيسم 

تواند ھم به عنوان درافزوده و ھم در مکان و زمان خاص در ، می ھای چپ به لنينيسم وارد شده است سوسياليست

لمانی و به اھای   از سوی اسپارتاکيستھای آلترناتيوگونه پردازی ترين بخش اين نظريه مھم. جايگاه بديل عمل کند

ھای مختلف   است که جنبهئیطور مشخص رزالوکزامبورگ صورت گرفته و در مجموع تاکنون معتبرترين نقدھا

لندی اھای ھ  و به دنبال او سوسياليست–ھر چند محور نقدھای لوکزامبورگ . استبرده  زير سؤالبر را وانقالب اکت

بر مالحظه نوشته است، اما در جزئيات آن ومعين به لنينيسم و انقالب اکتۀ از سه زاوي – ئیو جريان کمونيسم شورا

سانتراليسم غيردموکراتيک، ديکتاتوری حزبی در تقابل با : از جمله. توان فاکتورھای متعددی نشان داد می

و مخفی و ، انقالب زودرس، بالنکيسم، حزب به جای طبقه، حزب روشن فکران انقالبی ئیدموکراسی شورا

  .... ارضی و مالکيت دھقانانۀن سرنوشت ملل؛ مساليي و غير کارگری، کودتا، ناسيوناليسم متکی به حق تعئی حرفه

 که استفاده از ترم لنينيسم را ئینقدھا. بر دست و پا کردوھا خرده نقد ديگر نيز به انقالب اکت توان ده بر اين سياھه می

سسان تا قلع و قمع ضد انقالب و جريان ؤھا از انحالل مجلس مخاص بلشويک تابد و بدون مراعات شرايط بر نمی

ھا به بورژوازی و خرده نويسد و از نپ به عنوان تمکين لنينيست کمونيسم جنگی را به حساب ديکتاتوری حزبی می

و رويزيونيسم و ) ھای سياسیھا و قتلدادگاه( سی ۀرود که حوادث تلخ دھ بورژوازی ياد می کند و تا آن جا پيش می

  . در اين جا چند ياد آوری ضروری است. دانديابی حزب لنينی می  سازمانۀداری را ھم نتيج راه رشد غير سرمايه
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  ...لنينيسم نيز نيست! مارکسيسم مکتب نيست

اره به اين و اش" اسطوره سازی" بر – به نظر من ناموجه –کيد أخالف دوستانی که استفاده از ترم لنينيسم را با ت. ١

دانند، نگارنده بر اين باور است که ھر چند اين غير مجاز می... مند نبود وکه لنين از دستگاه فکری منسجمی بھره

. تخفيف استترم بعد از مرگ لنين آب بندی شده، اما اعتبار ماترياليسم پراتيک و دستگاه منظم فکری لنين امری بی

با وجودی که به ھيچ وجه انسجام نظری لنينيسم ... استالينيسم، مائوئيسم و م ، مانند تروتسکيسئیھاحتا ترمينولوژی

ھای سياسی اقتصادی و فرھنگی  روشۀگر يک مجموعھا تداعیکنند، اما در مجموع کاربست آنرا حمل نمی

چه گوارا؛ به  مانند زاپاتا و ئیسنت ھای پراتيک سياسی مبارزان برجستهۀ  به پشتوانئیگيرم که رفقا. مشخص است

ھای معين ذھنی و عملی سامان داده ھا را درچارچوبھای موسوم به گوارائيست ھا و زاپاتيست نادرست سازمان

 بلند جنبش ۀ اصلی يک انقالب کارگری است که بعد از کمون پاريس دومين قلۀاند؛ ولی لنينيسم به درستی شکل دھند

 تا کنون تنھا امکان پراتيک پيروزی -  چنان که بارھا گفته ايم– لنينيسم. رود سوسياليستی پرولتری به شمار می

امکان؛ برآيند درک سوسياليستی لنين از ماترياليسم ۀ در نتيجه پديد. سياسی يک انقالب کارگری را ممکن کرده است

ام سرمايه ر مناسبات توليدی و اجتماعی نظييکارگر در تغۀ انقالبی طبقۀ  ارادثيرأاز يک سو فھم ت. پراتيک است

تحقق آرمان ھای اجتماعی ما را به ۀ  در عرصعنصر پيشتاز و عمل گراثر ؤ و از سوی ديگر دريافت نقش مداری

فھم دقيق لنين از ديالکتيک ھگل و مارکس و کاربست به ھنگام آن در . مدل معدل امکان لنينی نزديک می سازد

  .پردازان انقالبی مارکسيست متمايز کرده استانقالب و کسب قدرت سياسی ؛ او را از تمام نظريه ۀ لحظ

يابی به ترين رکن خود يعنی حزب، سازمانبه نظر اين قلم، سوسياليسم علمی مارکس ـ انگلس بدون لنينيسم مھم. ٢

-  و ماترياليسم پراتيک را از دست میئی کارگر؛ دولت شوراۀگری به ھنگام طبقمنظور کسب قدرت سياسی، دخالت

  .دھد

 تحوالت ساختاری اجتماعی در عصر ۀ به عنوان موتور محرک– کارگر ۀکيد بر نقش محوری و کليدی طبقأبا ت. ٣

مانندی  پلخانف بر اين باورم که لنين رھبر بی" نقش شخصيت در تاريخ "ۀ و ضمن مرزبندی با نظري–امپرياليسم  

ستی روسيه را چنان سازمان دھد بود که توانست به ياری ھمرزمانش در حزب بلشويک جنبش کارگری و سوسيالي

از اين منظر . داری عملی و ممکن شود سرمايهۀترين حلق  پيروزی سياسی سوسياليسم در ضعيفۀکه امکان بالقو

ھمان قدر که عروج سوسياليسم از درون جنبش سوسيال دموکراسی روسيه اتفاق يا کودتا نبود به ھمان ميزان 

ھای پيروزی مضاف به اين که ظرفيت.  ظھور فاشيسم نيز تصادفی نبودلمان واشکست جنبش سوسيال دموکراسی 

  .لمان به مراتب نيرومندتر از روسيه بوداسوسياليسم در 

بر تا آن جا که موضع تقويت جنبش سوسياليستی تحت وباری ھر بخش از نقدھای مارکسيستی به انقالب اکت

روط به اين که مد و مدل آنتی لنينيسم از مسير خود فيل مش. مل استأگيرد، قابل ت کارگر را پی میۀھژمونی طبق

بينی و خود روشنفکر پنداری و کيش شخصيت و خود محوری و بايکوت کارگران ساده و غير تئوريک و صرفا 

بله انگلس در تخالف با ماترياليسم مارکس ذھنی نگر بوده " عمل گرا در نھايت به اين نگره سقوط نکند که

-را تئوريزه می"  سوسياليسمۀآيند"و " سوسياليسم آينده"مباحث راسيوناليستی؛ اتوپيک که از  مستقل!!" است

  :تواند از درون تلفيق اين سه روند عروج کندھای سوسياليسم آينده میکند، واقعيت اين است که پايه

تصادی سياسی و ھای مختلف اقھای کارگری در زمينهکيد بر اين که جنبشأ با تسازمان يابی کارگری؛. الف

ھای تقابل طبقات، در  تاريخی بنا به توازن قوا و نسبتۀ طبقاتی جاری ھستند و در ھر برھۀتئوريک بر زمين مبارز

 طبقاتی ھميشه ۀسوسياليسم علمی از درون مبارز. مندی مرکب تدافعی و تعرضی، مخفی و علنی ادامه دارند صورت
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ھای پيشينی و اتوپيک و عقالنی پردازی رشد می کند و ربطی به نقشهشود و داری زاده می سرمايهۀجاری در جامع

  . ندارد

داری  سرمايه  و شناساندن ابعاد جديدی که نظامئی و شناساداری معاصرنقد اقتصاد سياسی سرمايه. ب

کاپيتاليسم گوئيم نقد به اين عرصه می. ھاستبه خود گرفته است؛ از وظايف اصلی سوسياليست) نئوليبراليسم(کنونی

  .حالۀ لحظدر 

آگاھی طبقاتی و . متشکل و متحزب مبارزات ۀ کارگری به مرحلۀمبارزات پراکنده و خودانگيختعبور از . پ

  .  برای خود تبديل کندۀ در خود را به طبقۀتواند طبقاصلی است که میۀ لفؤيابی دو م سازمان

يستی با اين پيش فرض که سازمان و حزب لنينی، ھای مختلف سوسيال سازنده ميان جريانورود به نقدھای. ت

اين نقدھا ھر قدر که . ھای مختلفھای انقالبی و فراکسيونفعاليت گرايشو مرکب از تشکيالتی است  دموکراتيک 

 فاصله بگيرد، ئیھای دشمن سازی ژدانفی ـ بريائولوژيک و سکتی دور شود، ھر اندازه که از سنت از تعلقات ايد

 از یا جدی، سياسی، تئوريک و معطوف به رشد نظری و عملی جنبش کارگری شود، با ھر درجهھر ميزان که

پردازان دو بارزترين نماد اين نقدھا را بايد در ميان نظريه. تواند به سود عروج سوسياليسم عمل کندراديکاليسم می

  .  ـ لوکزامبورگ نشان دادلمان و به طور مشخص نقدھای لنيناجريان ھمپوی سوسيال دموکراسی روسيه و 

دموکراسی سوسياليستی يا ديکتاتوری (آن ۀ  از دموکراسی را تا باالترين مرحلیاچپ کارگری که ھر درجه

که انتقاد کند، بلترين نقدھا استقبال می داند؛ نه فقط از راديکال کارگر میۀبه سود رشد و سازمان يابی طبق) پرولتاريا

در . گردد آن به متدولوژی مارکس و انگلس باز میۀبيند که سابققاً سوسياليستی میھای عمياز خود را در سنت

ھای گردش به  کوکی يا ريشه المثل تريديونيسم پانه نتيجه نقد ھايک ـ فريدمن ھمان اندازه ضروری است که نقد فی

  .کاستورياديس و کلود الفور" سوسياليسم يا بربريت"راست و سقوط جريان 

  .مھرگانۀ دھم مجلۀ  مبسوط از نگارنده در شماریا بنگريد به مقاله دموکراسی سوسياليستی ۀدر زمين* 

باری در ادامه به دو سر فصل از نقد لوکزامبورگ به حزب لنينی و بلشويسم اشاره خواھيم کرد و اين سلسله مقاالت 

اختراع يا کشف . دانممی.  خواھيم دادرا بر متن دفاع از سانتراليسم دموکراتيک، حزب و سازمان يابی لنينی ادامه

 در اين – و بايد –توان در اين زمينه ھزاران مقاله و صدھا کتاب نوشته شده است، اما باز ھم می. جديدی نيست

 دموکراسی خواھی ۀ جديد آنتی لنينيسم در ايران با اقبال روشن فکران به انديشۀبه ويژه اين که برھ. زمينه نوشت

  .  از مارکسيسم ارتدوکس استضد حزبیم شده و در حال تدوين و ترويج درکی چپ ليبرال و ألوکزامبورگ تو

  

   رزالوکزامبورگ بر بلشويسمۀکليات دو مالحظ

اين سه مالحظه در سه .  محوری صورت بسته استۀبر از سه مالحظونقد لوکزامبورگ عليه لنينيسم و انقالب اکت

  . بندی شده است جزوه آب

 مسايل سازمان سوسيال دموکراسی"لنين تحت عنوان " ردچه بايد ک"نقد" 

 با مخالفت ءبر نوشته شد و انتشار آن ابتداوکه يک سال پس از پيروزی انقالب اکت" انقالب روسيه "ۀجزو 

لوی بر اين باور بود که انتشار اين . مواجه گرديد) لمان و جانشين لوکزامبورگارھبر حزب کمونيست (پل لوی 

 ضد انقالب خواھد انجاميد اما پس از باال گرفتن اختالف نظر با لنين و تروتسکی و اخراج از ۀيت جبھمقاله به تقو

 !نسبت به انتشار آن اقدام عاجل کرد) ١٩٢١(کمينترن 
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 کارگر میۀبرای طبق" بھترين تمرين"در مجموع لوکزامبورگ نقد انقالب روسيه را ". مرام نامه "ۀمقال  -

 . کردھای انقالبی و راديکال در سه زمين بازی می  اين تمرينۀدسازی زميندانست و به منظور مساع

" زمين به دھقانان"ھا در جريان انقالب چنان که دانسته است يکی از شعارھای اصلی بلشويک !ارضیۀ مسال١

لع و قمع  اصلی انقالب يعنی کمونيسم جنگی، نپ و قۀ ارضی بعد از انقالب و در سه برھۀدر اين که مسال. بود

در سطح يک .  اصلی انقالب تبديل شد، ترديدی نيستمسايلھا و مخالفان در دوران استالين به يکی از موژيک

را در راستای تقويت مالکيت خصوصی و مخالفت " زمين به دھقانان"توان شعار شعار زيبا و تئوری انتزاعی می

ان راه کار در مقابل انقالب سوسياليستی پيروزمندی با اشتراکی سازی زمين ارزيابی کرد؛ اما وقتی که به عنو

تواند پردازی نمی مواجه بوده است، ھيچ نظريه" عدم توازن ميان شھر و روستا "ۀ پيچيدألۀگيريم که بامسقرار می

دانيم که شعار می. کاری بديل ارائه کند ارضی راهألۀھا در برخورد با مس بلشويکۀکردھای چندگان در مقابل عمل

 پی گرفته - ھا   در تخالف با سياست بلشويک–پيش از انقالب از سوی سوسيال رولوسيونرھا " زمين به دھقانان"

ھم چنين .  ھا به آن تمکين کرد موژيکۀشد و بعد از انقالب لنين ناگزير برای حفظ انقالب از تھاجم موذيانمی

- ھای تازه و مرج دخالت داشتند، تقسيم زمين به ھرجول تقسيم زمين، اشرافؤھای دھقانی مسدانيم که در کميته می

ھای کوچک و بزرگ شده بودند  دامن زد، به خرده بورژوازی امکان رشد داد، دھقانان جديدی که صاحب زمينیا

در جريان جنگ داخلی "دانيم که اما اين را ھم می. به مانعی شاق در راه اشتراکی سازی آينده تبديل گرديدند

نواحی جنوب، بخش اعظم ارتش سفيد از دھقانانی تشکيل شده بود که در جريان انقالب روسيه مالک روسيه، در 

ھا عالوه بر اين. جنگيدندقطعه زمينی بودند و اکنون به قول رزالوکزامبورگ با چنگ و دندان با ارتش سرخ می

رھای به اصطالح بلشويک  سياست تحريم فروش محصوالت کشاورزی به شھۀپس از شکست ارتش سفيد در نتيج

ھا و شھرھای صنعتی الزم بود تا از سوی دھقانان، قدرت گاردھای مسلح کارگران بلشويک اعزامی از کارخانه

داد، دھقانان کوچک  ھای کوچک و بزرگی که در روستا رخ میاين تحريم شکسته شود و در جريان انبوه درگيری

 ." ند ضد انقالب بدل شدئی تودهۀو متوسط به پاي

 ) پيرامون دموکراسی، حسن مرتضویئیھا انديشه–نقد رزا لوکزامبورگ بر بلشويسم : ۀمقال(

ھا نه فقط شھرھا از محصوالت ضروری و حياتی کشاورزی محروم شد، بل جمعی از در جريان اين جنگ

گی ساختار اند که ازعقب م-عدم توازن ميان شھر و روستا  . بھترين کارگران عضو حزب بلشويک کشته شدند

 به نحو اجتناب ناپذيری لنين را به سوی فاصله گرفتن از کمونيسم جنگی و اتخاذ –شد  اقتصادی روسيه ناشی می

پردازان منتقد انقالب برای حفظ انقالب اکتبر تنھا راه ھمين بود و تاکنون ھيچ يک از نظريه. سياست نپ سوق داد

اين تاکتيک لنين نه برای جلب . اندگی و رفتن به سوی نپ ارائه ندادهاکتبر بديلی برای دور شدن از کمونيسم جن

ارھای چپ بود، نه عوامفريبی و يارگيری از دھقانان بود و نه عقب نشينی فرصت طلبانه از اصول . نظر اس

 و و شورش دھقانان درستی تاکتيک لنين) ١٩١٩(انقالب ناکام مجارستان ). اشتراکی کردن زمين(پيش از انقالب 

 .  را به وضوح نشان داد– از جمله رزا –انتزاعی بودن مواضع مخالفان او 

ما به تفصيل در بخش دوم کتاب ... ھای اجباری ودر خصوص کمونيسم جنگی، نپ و اشتراکی سازی: درافزوده

شار آن ايم اگرچه اميدی به انتبحث کرده" داری و داليل شکست سوسياليسم اردوگاھیفروپاشی سرمايهامکان "

در مملکتی که  ...یاروزنه !! بينی نيست، اما کور سوی اميدی داريم باز ھم از سر ناچاری  قابل پيشۀدر آيند

ناشرش تعطيل کرده و دالر فروشی راه انداخته و بھای کاغذ بندی ھشتاد ھزار تومانی با قيمت گوشت و مرغ و 

د شده است و بھای فروش تن زنان و دختران جوان در غذا مسابقه گذاشته و در ھمان حال دستمزد کارگران منجم
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  !راستای کاھش با قيمت مواد مخدر صنعتی رقابت می کند

حق ملل در "لوکزامبورگ به طور مشخص لنين و رفقايش را متھم کرد با اتخاذ شعار  !ين سرنوشتيحق تع.٢

 از -ر نام کشورييھا حتا در جريان تغدر حالی که بلشويک. اندبه ناسيوناليسم فرو غلتيده" ن سرنوشت خودييتع

 برای نخستين بار در تاريخ، مرزھای صوری ناسيوناليسم و شوونيسم را -روسيه تزاری به اتحاد جماھير شوروی

 خود آنان ۀھا را به اراد يا اتحاد ملتئی، امر جدائیترين نوع دموکراسی شورا ھم شکستند و در قالب عالی

ند به عنوان يک حق داوطلبانه و دموکراتيک دفاع کردند اما با اين حال لوکزامبورگ معطوف ساختند و از اين رو

ھا را متھم به عدول از سانتراليسم دموکراتيک و تحکيم ديکتاتوری حزبی کرد و از سوی از يک سو بلشويک

و " ھامليت "ۀألمس. ھای طبقاتی انترناسيوناليستی دانست را مغاير با سياست" ن سرنوشت مللييحق تع"ديگر 

مطرح شده است و در مجموع چنين به نظر " انقالب روسيه "ناسازگاری ميان ناسيوناليسم و سوسياليسم در جزوه

موضع تبينی " بورژوازی ملی مترقی"رسد که با توجه به انکشاف بورژوازی در روسيه و به بايگانی رفتن می

به نظر لنين . مند بوده استتری بھره  سوسياليستی بيش ھا از انسجام راديکاللوکزامبورگ نسبت به بلشويک

. اردذھای ملی احترام گھا و فرھنگکند، بايد به ملتچون دقيقاً سوسياليسم از موضع انترناسيوناليستی حرکت می"

به ويژه اين که فرھنگ خاص . تواند تحمل شوداز اين رو ستم ملی يک گروه عمده بر اقليت درون يک ملت نمی

ال که آيا چنين موضعی نھايتاً انترناسيوناليسم را با ؤلنين به اين س. ابديی اقليت تحت ستم مجال بروز نمآن 

ن ييداد که، اگرچه ھر ملتی حق تعکند، چنين پاسخ میھای ملی تضعيف نمیمشروعيت بخشيدن به جنبش

 خود ۀداری از لحاظ دامنادی سرمايه اقتصۀچون توسع. شود سرنوشت خود را دارد، اما اين حق لزوماً اعمال نمی

 برای غلبه بر ستم ملی فقط ئیھای ملی بورژوا جنبشۀ کارگر از مبارزۀنھايتاً از نظر لنين، طبق. المللی استبين

." شودچرا که پس از آن، فعاليت ايجابی بورژوازی برای تقويت ناسيوناليسم آغاز می. کندمی” منفی“حمايت 

  ) پيشين(

  : بهنيز بنگريد

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

  .نيکا

 از تاريخ مبارزات سياسی و ضد کاپيتاليستی ملل یا ويژهۀن سرنوشت ملل در برھييالبته نگاه سلبی لنين به حق تع

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

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

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

ھم راه و ھم نفس و . ھا بعد از لنين، ساف و عرفات و جرج حبش و ناصر و نکرومه را در کنار خود داريم لسا

  ! 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 وابستته است و اگر ليبراليسم و از نظر مارکسيسم حل شده و فيصله يافألهکه اين مس

گی ادبيات تئوريک خود جست و جو کند و برای ھنوز نوسان پاندوليستی دارد بايد ايراد کار را در عقب ماند

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

تواند برای ھميشه ترکيب تنزيه المله و تنبيه االمه نائينی و   می) سوريه و ايران و سودان" (ديکتاتوری"و " استقالل"

  ! باز کارل پوپر را به بھای مفت چوپ حراج بزندۀجامع
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 که در حال حاضر و پس از –باری رزا لوکزامبورگ ضمن تعرض درست به  ناھمسازی سوسياليسم و ناسيوناليسم 

انقالب ملی راھی است به “مارکس ايستاد که ۀ  در مقابل اين نظري–ين نيز از اعتبار سوسياليستی برخوردار است ا

.  برای منافع طبقاتی پرولتاريا داردئیبه نظر لوکزامبورگ بايد ديد ھر موضعی چه پيامدھا” سوی انقالب بين المللی

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

ی را به وجود آورد که موجب پيشبرد و امکاناتی يبالقوه حاکميت ضروری برای خود مختاری و نيز فضای سياس

  )پيشين. ( کارگر شودۀبرای رشد آگاھی طبق

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

ترين سطوح مختلف پرولتاريا را در سرزمينی پھناور در   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

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

بود که اگرچه امری " حق طالق"ن سرنوشت ملل مانند ييتعبير لنين از حق تع. کارگر روسيه منتھی گرديدۀ طبق

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

 ملت -گيری دولت   لنين زمانی قوت بيشتری گرفت که روند شکلۀويل 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 ] ادی ملیمبارزه برای آز[ھای ملی  تمايز ميان حمايت منفی از جنبش«

 با ستم گر ملی به ضد خود کيد بر مبارزهأحمايت 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 آمد ايداسير

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

ھای کوچک و نه چندان اليسم را در طبقات  کارگر، دولتمکانيکی که منافع اقتصادی پرولتاريا ضرورتاً انترناسيون

 کارگر ضعيف و فاقد سازمان سياسی خود يا سنتی ۀپيشرفته رواج خواھد داد، تحقق نيافت و به ويژه زمانی که طبق

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

لنينی به نحوی عجيبی تعرضی است تا آن " ن سرنوشتييحق ملل در تع "ۀبورگ در برابر نظريموضع رزا لوکزام

تُرھات "، "انحالل انترناسيوناليسم"، "تقويت ضد انقالب"ھا را به سود اری بلشويکذجا که اين سياست گ

، "ساختن انقالب روسيهخفه "، " عوامفريبی  بورژوازیۀاسارت پرولتاريا در حلق"، "عوامفريبی"، "ناسيوناليستی

. دانست... و " ھای انقالبی در کشورھای ھمجوارگيج 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 سياستیافت که به ھرحال پيشبرد ھر درجهگر  بديھی را در نظر نمیألۀنبود و اين مس

  ... نخست مستلزم پيروزی پرولتاريا در يک کشور استۀدرج

با ترسيم ضلع سوم و اصلی نقد .  عزيز يک نفسی چاق کند، بحث را پی خواھيم گرفتۀبه محض اين که خوانند

آزادی بی قيد و ! سسانؤانحالل مجلس م! سانتراليسم! اتيکدموکرھای آزادی! دموکراسی. لوکزامبورگ به بلشويسم

  ...شرط بيان و

  

  بعد از تحرير 
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 از امتداد نقدھای لوکزامبورگ به یا گونه– به  عنوان يک گرايش مارکسيستی – ئیجريان کمونيسم شورا. ١

ت قابل توجه، معتبر و ھا و مقاالھا، کتابروی اين گرايش با وجود برخی راست. شود بلشويسم محسوب می

بخش بسيار مفيدی از اين آثار را ) org.kavoshgar.www://http/(سايت کاووشگر . ارزشمندی توليد کرده است

  .به فارسی برگردانده است

  : از جمله

تئوری کمونيسم  -بھروز دانشور/ ماتيکپل/ لوکزامبورگ در برابر لنين-وحيد تقوی/ کارل کرش / لنين ۀ فلسف

 نه ئی دموکراسی شورا–مريم صبا /کايو برندل/  و نقد بلشويسمئیکمونيسم شورا- وحيد تقوی/پيتر رچلف/ئیشورا

گمان می زنم عنوان اين اثر ..... بھروز دانشور و/ کايو برندل/ ديکتاتوری حزبی؛ کمونيسم نقطه مقابل بلشويسم 

  .کافی معرف ماھيت و محتوای ضد لنينی آن باشدۀ اندازآخری بدون شرح ھم به 

بارھا گفته ايم و تکرار می کنيم که بلشويک ھا از طريق يک پروسه بلشويک شدند و بزرگ ترين انقالب .٢

. تحاد بلشويک ھا و منشويک ھا و اساۀ بر در نتيجوپيروزی انقالب اکت .کارگری تمام تاريخ را به پيروزی رساندند

پيروزی بلشويک ھا به دنبال سازمان يابی کارگران . آنارشيست ھا ونارودنيک ھا و غيره به دست نيامدار ھا و 

  ....  روسيه حاصل شد

 

 


