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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١٢ دسمبر ٣١

 سازمان يابی کارگری

  بلشويک ھا و تريديونيونيسم.١٠

 !سوسياليسم يا بربريت و راه سوم

 ۀلحظ"بسيار مھم ۀ م اين سلسله مقاالت ، به ضرورت از دو مقولدر مسير عبور از سيم خاردارھای مرز ھشتم و نھ

ونی طبقاتی ، نقبی ھم به چيستی  سخن گفتيم تا ضمن تشريح صف بندی ھای کن"بن بست دوراھی" و "حال دولت

ۀ راه ھمراه با بر و بچه ھای مجلۀ در ادام. کتيک ھای جنبش سوسياليستی کارگری در اوضاع کنونی زده باشيمت

با ريتم ترانه ھای ريتسوس از صف . ان الجرم در ايستگاه تبيين بحران اقتصاد سياسی يونان و ايران ايستاديم مھرگ

دوران تلخ ۀ معشوق گمشدۀ و ياد و خاطر. به ميزبانی صدای شورانگيز ماريا فارانتوری نشستيم . سرھنگان گذشتيم 

 ۀبا سمفونی تئودوراکيس در وسعتی به انداز. ريستيم  به يک پياله محبت گ– به قول حميد جان مصدق –جوانی را 

 نگريستيم و به خاطر ياراِن "چشمان نگران پرالشز تھران"ی غرور را با ئساِل گدا. زيستيم مھربانی و دانش 

  !دربند و دم فرو بسته از نان و کالم در خود شکستيم

کمی گذار از دو راھی سوسياليسم يا "ور شد که  با اين عبارت جمع و ج"بر ايران و يونان اشک مريز"ۀ باری مقال

راه سومی در کار ! البته ايران را روشن خواھد کرد ... ال و گيری حوادث يونان و اسپانيا و پرتبربريت ، سمت گ

  .مشخص اشارتی استفھامی داشتند ۀ دوستان پر شماری ضمن ابراز لطف به نگارنده به دو نکت."  نيست 

  کی از دو راه پيش گفته ، لغزش به پوزيتيويسم در متن يک تحليل مارکسيستی نيست؟ آيا ناگزيرِی ي.الف

فی الجمله بگويم که مارکسيسم لنينيسم ھيچ نسبتی با انواع نحله ھای فلسفی و تاريخی پوزيتيويستی و دترمينيستی و 

توليد ۀ  به منظور تغيير شيوانقالب کارگری" ضرورت"طبقاتی و ۀ کيد مکرر مارکس بر مبارزأت. فاتاليستی ندارد 

ی از بحران اقتصادی به طور خود به اھيچ درجه بديھی است که ۀ لفؤيد اين مؤگی می به سادئاجتماعی بورژوا

لنين به ضرورت دخالت مستقيم حزب کارگری با ۀ تکي. خودی و جبری به فروپاشی سرمايه داری نخواھد انجاميد 

ش نفی پوزيتيويسمی است که از طريق نحله ھای راست سوسيال ھدف کسب قدرت سياسی کم ترين نتيجه ا

: در اين خصوص بنگريد به کتاِب لنين .(  به انترناسيونال دوم تحميل شد– ارفورت ۀ نمونه برنام–دموکراسی 

در ھمين زمينه لوکاچ طی مبحثی فشرده تحت عنوان ...) مطبوعاتی آسياۀ سسؤترياليسم و امپريوکريتی سيسم ، مما

جز حرف زده وممارکس و انگلس در اين مورد به نحوی «به اين نکته اشاره می کند که " گیزب و خود انگيختح"
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جھش از "ی ھمچون عبارت مشھور ا کننده ، ترکيب ھای به کار رفته با اين ھمه بايد پذيرفت که در نقاط تعيين .اند

ش از تصاوير و صنايع زبانی صرف بوده است برای آنان چيزی بي) فقر فلسفه" (قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی

 که –ی می رود که بحران امپرياليستی سرمايه داری را ئداشت ھا حق است وقتی به مصاف آن برهلنين کامالً ب... 

کانيکی و تقدير گرايانه وضعيتی چاره ناپذير توصيف يی ما به شيوه –واپسين بحران می داند او خود مطلقاً آن را 

عمل . پرولتاريا .  نظر لنين ھيچ وضعيتی نيست که فی نفسه و به نحوی انتزاعی چاره ناپذير باشدبه. می کنند

مسلماً اين واقعيت که پرولتاريا از اين  .پرولتاريا راِه برون رفت از اين بحران را برای سرمايه داری سد می کند

قوانين "د پی آمد ضروريات اقتصادی ، پی آمد حيث تواناست ، اين که راه حل بحراِن وابسته به پرولتارياست ، خو

خود بحران اند و بحران را باز می دارند از اين که به راه حلی ۀ صرفاً تعيين کنند" قوانين طبيعی"اما  .است" طبيعی

بر حسب خود سرمايه داری دست يابد ، اما ترميم و بر ساختن بی وقفه و بدون مانع بحران به دست خود نيز فقط به 

لوکاچ ،  (»سقوط به وضعيت بربريت" افول متقابل طبقات پيکارگر:"بروز می دھد ۀ  حل ديگری اجازراه

  )١٣٩ – ١۴٠:خودانگيخته گی توده ھا ، فعاليت حزب؛ صص

به مفھوم عدم امکان بندی و تحقق ساير گزينه ھای " سوسياليسم يا بربريت " آيا محتوم بودن يکی از دو راه .ب

 ؟ به عبارت ديگر در پاسخ به بحران نئوليبراليسم ، راه سومی در کار نيست؟ واضح است که سياسی اقتصادی است

ناديده انگاشتن گزينه ھا و روی کردھای ۀ  به مثاب"راه سومی در کار نيست"پافشاری  ما بر اين موضع که 

 يا بربريت نمی گويد سوسياليسم«) ١٢٨چرا مارکس حق داشت؟ ص (به قول ايگلتون . ترميمی سرمايه داری نيست

اين حکم می تواند به طريقی برعواقب فاجعه . که به طور حتم زندگی ما به يکی از اين دو حالت ختم خواھد شد 

نابودی قرار گرفته باشد ، اما اين ۀ سرمايه داری ممکن است در مرحل... کيد کند أآميز دست نيافتن به سوسياليسم ت

ۀ ممکن است طبق. ممکن است فاشيسم يا بربريت باشد . ن نشود محتمل است احتمال که سوسياليسم جای گزين آ

. ثر عمل کند ؤ آن شده باشد که بتواند به طور مسيستم ، ضعيف تر و بی روحيه تر ازۀ کارگر توسط فشار خرد کنند

يان ھای سياسی و يا امکانی که مارکس نمی توانست کامالً پيش بينی کند اين که نظام سرمايه داری ممکن است طغ

بحران ۀ خود دفع کند و با تکيه به سوسيال دموکراسی و شيفت نقطه به نقط" چپ"رم از سوی جناح ورفۀ را به وسيل

 با اين حال ما در متن چند ».از اين ايدئولوژی به ايدئولوژی ديگر مانند سدی ميان بحران سرمايه و فاجعه عمل کند

د نظريه پردازی ھای کينز تا گيدنز نشان داديم که بازگشت به دولت رفاه اگر مبسوط و مستند ضمن تبيين و نقۀ مقال

در روزگاری که دولت ھای . کارگر ، بسيار دور است ۀ غير ممکن نباشد، دست کم بدون پيروزی چشم گير طبق

ِل سوسيال  با علم و کت- از انگلستان و فرانسه تا يونان و اسپانيا –سوسيال دموکرات و ليبراليست ھای ليبر

دموکراسی خشن ترين بسته ھای نئوليبرالِی رياضت اقتصادی را به زندگی کارگران تحميل می کنند ، در روزگاری 

 بی سابقه ترين –لند ا تا ھيدن از دولت سو–که دايه ھای مھربان تر از مادِر سوسيال دموکراسی در اسکانديناوی 

 که سوسيال – و پذيرفت - الجرم بايد گفت ... داده اند و برنامه ھای خصوصی سازی را در دستور کار قرار 

ما فقط به عنوان مشتی از . دموکراسِی در حاِل عقب نشينی نمی تواند آلترناتيو ممکن بحران نئوليبراليسم باشد 

خود جمھوری خواه و " چپ"ۀ که با ندامت از گذشت–خروار و برای آن که سوسيال دموکرات ھای وطنی را 

و اينک سوسيال " سوسياليست"اين توابان سابقاً ۀ  چھارزانو به زمين سفت واقعيت بنشانيم ، ھم–ده اند دموکرات ش

  :مل در اين مقاالت فرا می خوانيمأدموکرات شده را به ت

  ١٣٨٧، ٢۵٧- ٢۵٨اطالعات سياسی اقتصادی ،ش ۀ دو ماھنام  ؛کينزينيسم آلترناتيو نئوليبراليسم
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کينزينيسم و ! بخش سوم از سلسله مقاالت امکان يابی مکاِن دفن نئوليبراليسم  ،اسیعروج و افول سوسيال دموکر

  ! طبقاتی برای افزايش دستمزدۀ  ،بخش چھارم از سلسله مقاالت مبارزفورديسم

  !بخش پنجم از سلسله مقاالت پيشين  ؛از کنترل بازار آزاد تا مھار جنبش کارگری

  !له مقاالت پيشين ، بخش ششم از سلسپايان ماه عسل کينز

  ! ، بخش ھفتم از سلسله مقاالت پيشينراه سوم آنتونی گيدنز

در نتيجه و به استناد ده ھا استدالل نظری و آمارھای مستند ، اين گمانه زنی ايگلتون که از سوسيال دموکراسی به 

ن گفتن از بازگشت دولت سخ. عنوان يک آلترناتيو احتمالی بحران نئوليبرالی ياد می کند ، کم و بيش منتفی است

جنگ جھانی ديگری ۀ گيرم که سرمايه داری می تواند به پشتوان. رفاه در شرايط کنونی خوش بينِی محض است

ی وجود ندارد و به اين لحاظ که ھر اجا که سرزمين فتح نشده خروج از بحران را مين روبی کند؛ اما از آن ۀ زمين

تخريب ! محتمل استۀ اتمی باشد بازگشت به عصر بربريت يک گزينگونه جنگِ جھان گير احتمالی می تواند 

نمی تواند مانند جنگ دوم جھانی راه حل مناسبی برای ....  و سوريه و عراق و مصر و افغانستان وامدنيِت ليبي

  !خروج از بحران باشد

" يو واقعی بحران نئوليبراليسمسوسياليسم تنھا آلترنات"اثباتی نشان داديم که ۀ  ما ھمچنين در يک کتاب و چند مقال

  .تواند بود

  !رو به جنبش کارگری

نگفته پيداست که تحقق سوسياليسم کارگری فقط از درون يک جنبش اجتماعی فراگير سوسياليستی تحت ھژمونی 

کارگر بر يک جنبش مترقی الجرم بايد ۀ و نگفته تر پيداست که برای ھژمونيک شدن طبق. کارگر ممکن استۀ طبق

دانش چنين ساز و کاری بی ترديد و از نظر ما در . وی تشکل سازی و سازمان يابی و تحزب کارگری رفتبه س

طبقاتی کارگران بدون بھره مندی از آثاِر ۀ تن و جاِن مبارز.  نھفته است مارکسيسم ارتدوکسمتون کالسيک 

 در نھايت – گرامشی و لوکاچ  از مارکس وانگلس تا لنين ولوکزامبورگ و–تئوريک بزرگان سوسياليسم علمی 

حال ۀ کارگر برای تحليل شرايط و لحظۀ  طبقبخش پيشرو. بورژوازی خواھد شدپيک نيک الشخورھای ۀ طعم

ما . کتيک مبارزاتی صحيح ناگزير است که به تئوری انقالبی سوسياليستی مجھز شود بورژوازی و اتخاذ مسير و ت

مائوئيسم در چِپ چريکی ۀ رخن .ھمچنان امری راديکال و انقالبی می دانيماتوپيک نيستيم ، اما آرمان گرا بودن را 

فقط ناشی از درک نادرسِت ) کردستانۀ به ويژه در منطق(  ايران و تحليل ھای نامربوِط نيمه فئودال نيمه مستعمره

 کارگری يک مجلد روزی روزگاری آن استاد فرزانه آرزو کرده بود زيِر متکا يا روی ميز ھر! اپيستمولوژيک نبود

 .به خواندن آثار مارکس تشويق کنيمبا اين حال ما واقع بين تر از آنيم که ھر کسی را . کاپيتال يا آنتی ديورينگ باشد 

حتا . اما گمان نمی زنم که برای تبيين جنبه ھای مختلف انباشت سرمايه و تبيين ارزش استناد به مارکس جرم باشد 

بی کاريم و صبح تا شب پشت "حتا از سوی ما که . کار می کند "  ساعت١۴روزی "خطاب به کارگری که 

نه دوست . ناشی از تنبلی و پوِل توجيبی داشتن نيست " بی کار بودن ما"و نگفته نگذرم که "!! کامپيوتر نشسته ايم

رگِر ديگری که به مانند چند ميليون کا. برای اين که مدت ھاست، بی کارمان کرده اند! ما البته بی کاريم ! عزيز

با يک تفاوِت کوچک ! ما نيز البته بی کاريم!! لطف ايجاد دو ونيم ميليون شغل از سوی دولت کريمه بی کار شده اند

! گیگی و مستمری و از کار افتادنی و بدون يک درھم حقوق بازنشستدرماۀ بيمۀ بدون دفترچ! نسبت به جناِب شما

ما البته بی کاريم اما آن قدر عقل مان می رسد که از ھر تريبون به جای يورش به منافع سرمايه و کوشش برای 
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آن ھم سِر دو زار و ده . روز و پريروز خود بند نکنيمدوستان ديايجاد اتحاد و انسجام طبقاتی در ميان کارگران ؛ به 

  !شاھی حساب و کتاِب شخصی

جای النسه کردن کسانی که با حاشيه سازی ، نيروی فعاالن کارگری را به ھرز می برند ، جنبش کارگری بايد به 

آن دسته از فعاالن پيشرو ، چپ و سوسياليست جنبش کارگری که به . مالحظه و محافظه کاری را کنار بگذارد 

ور کار خود قرار داده طبقاتی خود ، جدل ھای نامربوط ، شخصی و خاله زنکی را در دستۀ جای تقويت دانش مبارز

اند و ظرف دو، سه سال گذشته عليه ھمديگر به صدور بيانيه و سخنرانی و تکذيبيه نويسی روی کرده اند و انواع و 

 ۀ و حاال ھم يکی از ھمان جماعت از يک توصي-اقسام پاپوش و تھمت زنی را برای يک ديگر دوخته و بافته اند

 و ھمين خرده کاری ھای نامربوط آنان را به -ثار مارکس بر آشفته استآۀ رفيقانه و صميمانه در خصوص مطالع

آموزشی ۀ کالس ھای شبان  مارکسيست ھای روسيه،١٨٩٠طبقاتی رانده است؛ بايد بدانند که در سال ۀ مبارزۀ حاشي

وجود ندارد حزب انقالبی  بدون تئوری انقالبی ،"کيد می کرد که أبرای کارگران برگزار می کردند و لنين ھميشه ت

" دولت و انقالب"بر اقدام به نوشتن کتاب وحال دولت در اوج روزھای انقالب اکتۀ لنين خود برای ترسيم لحظ!" 

مارکس به " ارزش اضافی"ۀ نظريۀ از دريچ" کارفرما"با اين حال جسارت ما را به سبب تبيين موضوع . کرد

  کوتاه آمديد؟! بزرگواری خود ببخشيد

  

  !ونيونيسمبلشويسم و تريدي

ما پيش ازاين و به خصوص در بخش ھشتم ھمين سلسله مقاالت به تفصيل از تريديونيونيسم وخود سازمان دھی 

ی ست بر اآن چه که در پی می آيد تکمله . مسخن گفتيم و به مواضع بزرگان سوسياليسم در اين زمينه اشاره کردي

در نتيجه ايجاز اين بخش از متن را . کالم ناگفته مانده بودمباحث پيش گفته که الجرم به سبب عبور از مرز اقتصاد 

 ....بايد در ھمين عرصه تکميل کرد

 از اسناد  يکی- تدوين شده فبروری که در تبيين تکاليف سوسيال دموکراسی روسيه و تحليل انقالب -لنين " اپريلتزھای ....."

 کارگر در ميدان به عنوان پيش شرط اصلی تحقق سوسياليسم ۀقيد و شرط حضور طبقی و اھميت بیئگرادرخشان نفی جانشين

رو گرديد، اما در عين حال از پشتيبانی بلشويک ھای کارگر ھای قديمی روبه با مخالفت بلشويکء ابتدااپريلتزھای . است

مک ادرھای حزبی کبرای مسلط شدن بر کچنين امری به لنين . برخوردار شد) کادرھای پرولتر، کارگراِن پيشگاِم غيرحزبی(

 اصلی سوسيال دموکراسی روسيه تبديل شده بود خطرات يک حزب پيش آھنگ در شرايط فقدان نبردچه در اين دوره به آن. کرد

شود، از يافته و آگاه می طبقاتی خود پرورشۀپرولتاريا در جريان مبارز«: لنين معتقد بود.  کارگر بودۀدھِی طبقخود سازمان

ھای خود را  موفقيتۀگونه درجآموزد که چهشود و میگردد، بيش از پيش به ھم پيوسته میی آزاد میئورژواب ۀموھومات جامع

سه " آثار لنين ۀمجموع(» .کندناپذيری رشد و نمو میطورمقاومتنيروھای خود را آبديده می سازد وبه .مورد سنجش قرار دھد

اش گیموکرات با وجود دوپارچ حزب سوسيال د)تک جلدی .رمزان برگردان محمد پورھ٢٨:ص" منبع و سه جز مارکسيسم

حزب ... ترين اطالعات مربوط به وضعيت درون حزبی را در اختيار مردم قرار دھد کامل١٩٠٧تا ١٩٠٣توانست از سال

ی  موقت آزادی استفاده کند و تشکيالتۀسوسيال دموکرات با وجود انشعاب زودتر از ھر حزب ديگری توانست از فرج

گفتار بر پيش. (بردھا از سيستم انتخابی و نمايندگی بر طبق اعضای متشکل بھره میدموکراتيک به وجود آورد که در کنگره

به روايت مندل، رقبای منشويک لنين مشکالت غيرقانونی بودن؛ فعاليت ). ١٣ آثار لنين جۀمجموع" دوازده سال "ۀمجموع

 برای استقالل سياسی نظور گردآوری تجارب مبارزاتی پراکنده و بيش از ھمه مبارزهھای ضروری به مطبقاتی ناپيوسته، تالش

 دوم حزب سوسيال دموکراسی روسيه به طور ۀانشعاب در کنگر. کم گرفتند کارگر را در ائتالف دستۀو بعداً سرکردگی طبق
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 نقش ألۀکننده بر سر مسو آن نزاع تعيين. ھا را پديد آوردھا و منشويک اختالف سياسی اصلی بعدی ميان بلشويکۀضمنی نطف

از اين موضع . اصل نارودنيکی: داری برای تحقق سوسياليسمدور زدن سرمايه. (بورژوازی روسيه در انقالب آينده بود

 ۀتروتسکی با نظرات خود پيرامون استقالل سياسی طبق.) منشويکی نه لوکزامبورگ و نه تروتسکی، ھيچ کدام دفاع نکردند

که معطوف آن، بیاپريلمباحث لنين در تزھای ) انقالب مداوم. (تر از بلشويک ھا گرفتر در انقالب روسيه موضعی چپکارگ

. است که از سوی مارکس تئوريزه شده" انقالب مداوم" ھمان ۀ يافت پردازی ھای تروتسکی باشد، در واقع شکل بسطبه تئوری

دولت و "کيد کرد که بعدھا از سوی لنين در کتاب أبر مباحثی ت" اندازھاج و چشمنتاي "ۀ با تدوين جزو١٩٠۶تروتسکی در سال 

 مارکس به ١٨۵٢  چ مار۵ ۀدر اين کتاب، لنين با اشاره به قسمتی از نام. به شکلی کالسيک طراحی شد) ١٩١٧" (انقالب

رسد که  اساسی میألۀ به اين مس-س آموزش مارکۀ عمدۀ به عنوان نکت- طبقاتی ۀکيد بر اصل بديھی مبارزأويدمير، ضمن ت

 ۀمجموع (»دھد ديکتاتوری پرولتاريا بسط میۀ طبقاتی را تا قبول نظريۀ مبارزۀمارکسيست فقط آن کسی است که قبول نظري«

  ).۵٢٩پورھرمزان ص. آثار لنين، فارسی، برگردان م

  : گيردقرار می درست مورد توجه لنين ۀلفؤاين م" کوک کائوتسکی با پانهۀمناظر"در مبحث 

کش در اسارات سرمايه ھای زحمتتوده. پرولتاريا در قيد ستم است... داری، در دوران سيادت بورژوازیدر دوران سرمايه«

ھا دموکراتيسم محدود؛ گی مزدوری و نيازمندی و فقر تودهداری به علت وجود برددر دوران سرمايه. برندداری به سر می

ثير أی ما صاحبان مشاغل تحت تئھای سياسی و اتحاديه در سازمانروست کهرو و فقط از اين از اين.تفشرده و مثله و مسخ اس

ھا يعنی افراد و برای بدل شدن به بوروکرات) تر تمايل به فساد دارندو يا به عبارت دقيق(شوند داری فاسد میمحيط سرمايه

  ).۵٨٨: پيشين، ص(» نمايند ابراز تمايل میھا جدا بوده و مافوق آنان ھستندممتازی که از توده

که در اسارت کامل سرمايه ھا را نه در آزادی کامل، بل آنپردازد و تکاملھا میدر ادامه، لنين به نقد سير تکوينی تريديونيون

 سخت معنادار -الب  پيروزی انقۀ آن ھم در آستان-اشاره و ھشدار لنين به خطر بوروکراتيسم تشکيالتی سياسی . بيندداری می

 آغاز شد و به ١٩٢٠س قدرت، از ھمان سال أ در ری و قرار گرفتن حزب به جای طبقهئگرا خطرناک جانشينۀپروس. است

ی کشور کرد و با ئسازی و امور اجرارد مصادر تصميمھای ممتاز را به جای کارگران و شوراھای کارگری واسرعت نخبه

. ريختی را پیئکمونيسم بورژواتيک، از اواخر ھمين دھه بنياد رويزيونيسم و سپس عروج ی بوروکرائگراتحکيم يک اشتراک

اعضای دفتر سياسی متشکل از زينوويف، کامنوف، بوخارين، ريکوف و تومسکی، که گرد ستالين حلقه زده بودند عمالً حزب را 

 ناشی از جنگ خارجی -در پی سقوط صنايع .  نھادندگان حزبی بنادھی جديدی را متشکل از نخبمانبه جای طبقه نشاندند و ساز

عناصر آزموده و پيشگام پرولتاريا به .  و به تبع آن کاھش نيروھای مولد، پرولتاريا حتا کميت حزبی را از دست داد-و داخلی 

داری، ن سرمايهگی، قحطی، تحرکات ضد انقالب سفيد، انزوای انقالب کارگری در جھافقر، گرسن. سرخ درآمدنداستخدام ارتش 

 سانتراليسم دموکراتيک، ۀبه تدريج حزب پرولتری را از طبقه جدا کرد و با زير پا گذاشتن اصول اولي... لمان؛ واشکست انقالب 

سازی  تا حدودی به صنعتی-" نپ" از جمله طرح -ھای مقطعی و ناگزير لنين ھر چند برخی سياست. به مسلخ بوروکراسی کشيد

سازی ستالين صنعتی رسيدن جريان راست به سردمدارِی اما پس از به قدرترگری شوراھا ياری رسانده بود،  کاۀو تقويت بني

گيری از اضافه توليد و غيره به به يک ھدف ستراتژيک مبدل شد و مالکيت اجتماعی بر وسايل توليد، سازمان ناظر بر پيش

  ...داری فراموش گرديد رقابت با جھان سرمايهۀبھان

  :اد داشته باشيم کهبه ي

سازمان يابی کارگری مانند ھر انسان مبارز ديگری به تناسب تغيير و تحوالت اجتماعی بسط يافت و ۀ  مواضع لنين در زمين.الف

اين روش کسانی . در نتيجه می توان در پروسه مندی اين نظرات تناقضاتی را يافت و از آن ھا عليه لنينيسم سود برد. تکميل شد

چه بايد "در بخش بعدی اين سلسله مقاالت به تحريف . ه جای کاربست متدولوژی نقد ديالکتيکی از جز به کل می رونداست که ب
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 بدون دخالت –خواھيم پرداخت اما فی الجمله بايد به اين نکته اشاره کنيم که لنين در اثر پيش گفته حداکثِر آگاھی کارگران " کرد

:  فی المثل چنين گفت١٩٠۵اما در سال ). ١٩٠٢(در حِد آگاھی ھای تريديونيونی می دانست را -روشنفکران انقالبِی مارکسيست

ً ۀ طبق وسيال دموکرات را گرد خود صف تمام کارگران س. گاه خود را گسترش دھيدپاي... سوسيال دموکرات استکارگر ماھيتا

  )٣٣٢پيشين ص ...(ی کنيدئآرا

ضرورت حزب کارگری و " خود به خودی"بورگ جا می زنند و در قفای حرکت کسانی به سھو يا عمد خود را پيرو لوکزام .ب

در روسيه حزب سوسيال دموکرات ھنوز "به نظر لوکزامبورگ . اين يک تحريف حرفه يی است. نقش معين آن را نفی می کنند

فعلی که امتداد ۀ وضعيت اتميزبايد بتواند پرولترھای روسيه را از .. کوشش ھايش بسازدۀ تاريخی کامل به واسطۀ بايد يک دور

مک می کند تا نسبت به اھداف تاريخی اش اين سازمان به پرولتاريا ک.ق دھدرژيم استبدادی است؛ به سمت سازمان دھی طبقه سو

  )٨٢:رزا لوکزامبورگ؛ مارکسيسم يا لنينيسم، آن آربر، ص(  ."آگاه شود

خطای مھلک در نگرش تاريخی سوسيال ) تاريخۀ تی برای تزھای فلسفيادداشت ھای مقدما(به تعبير والتر بنيامين....  اما.پ

ۀ  عکس؛ طبقهدر حالی که ؛ ب. ت منجی ظاھر می شدأکارگر بايد برای نسل ھای آينده در ھيۀ طبق: لمان اين بودادموکراسی 

  .پيش از خود نگه داردۀ کارگر بايد قاطعانه نيروی رستگاری بخِش خويش را برای نسل ھای سپری شد

  !ھنوز اين بحث ادامه دارد....و

  ١٣٩١دی ج ١٠تھران / محمد قراگوزلو

  

 

 


