سرخ» ()۲
« ُرزای ُ
مقدمهای بر «استراتژی انقالب سوسیالیستی»

عکس رُزا لوکزامبورگ ( )۳۹۸۱در  ۲۲سالگی

ی .کهن

مقدمه
در بخش نخست 1این نوشتار به نقطهنظرات رزا لوکزامبورگ حول "مسئله ملی"" ،حق تعیین سرنوشت" و "خودمختاری"
اشاراتی شد .بعالوه خاطرنشان گردید که رزا لوکزامبورگ با موضع مارکس حول "جنبش استقاللطلبی" لهستان ،2و نیز موضع
لنین پیرامون "حق تعیین سرنوشت خلقها" 3توافق نداشت .ضمنا در همانجا -بطور فشرده -نظریات رزا لوکزامبورگ راجع به
«رفرم» و «انقالب» معرفی گردید 4و اشاره شد که او با نقطهنظرات انگلس -در پیشگفتار «مبارزات طبقاتی در فرانسه» -نیز
موافق نبود.

5

مسلما جا دارد که در دوره حساس کنونی که مسئله ملی-قومی و خودگردانی فدراتیو ،فضای سیاسی ایران را تحتالشعاع قرار
خوبمان است.

داده 6نظریات رزا لوکزامبورگ عمیقتر مورد بررسی قرارگیرند که الزمهاش ترجمه مقاالت او توسط مترجمان
بیتردید این مقاالت –بویژه آنهایی که در نوشتار پیشین مورد استفاده قرار گرفتند -میتوانند به روشنتر شدن مباحثات ملی،
خودمختاری ،خودگردانی و جدایی یا همگرایی ملل و اقوام یاری رسانند.
اما نوشتار حاضر مدخلی است به تئوری «استراتژی انقالب سوسیالیستی» رزا لوکزامبورگ که با نقد رویزیونیسم و رفرمیسم -در
کتاب «رفرم یا انقالب» -7آغاز شد و با تنظیم برنامه حزب اسپارتاکوس تکمیل گردید .پرداختن به این مباحثات ،آنهم در این دوره
تاریخی که پروژههای اصالح و رفرم –یکی بعد از دیگری -شکست خوردهاند و شبح انقالب بر فراز آسمان ایران در گشت و
گذار است ،میتوانند آموزنده و راهگشا باشند.
«استراتژی انقالب سوسیالیستی» ،در واقع ،همان نقشه راهنمای طبقه کارگر است که نحوه پیشبرد مبارزه -از تشکلیابی تا تحقق
انقالب سوسیالیستی -را تشریح میکند .بعبارت بهتر «استراتژی انقالب سوسیالیستی» به کارگران میآموزد که چگونه خود را
سازمان دهند ،چطور بمثابه یک طبقه بمیدان آیند ،چگونه انقالب کنند و قدرت سیاسی را بدست گیرند ،چطور وجه تولیدی
کاپیتالیستی را برچینند و مالکیت بورژوایی را ملغا نمایند و  ...خالصه چگونه جامعه سوسیالیستی را بنا کنند.
1

به این معنا ،تنظیم «استراتژی انقالب سوسیالیستی» محتاج یک تحلیل مشخص از شرایط مشخص است تا بر اساس آن بتوان نقشه
راه را ترسیم و راهکار مناسب را تنظیم نمود .بعبارت دقیقتر «استراتژی انقالب سوسیالیستی» یک مقوله فراتاریخی و از
پیشدادهشده نیست که با فرمولهای کلیشهای تعریف و تعیین شده باشد.
مارکس و انگلس از بدو فعالیت شان در اتحادیه کمونیستها شروع به تدوین و تنظیم استراتژی انقالب سوسیالیستی کردند و در پيام
کميتهمرکزی–ازجمله-نوشتند:

درجهتمنافع پرولتاريایانقالبینيستند،بلکهصرفا
نهتنهاخواهانتغيير کل جامعه 
خردهبورژواهای ِدموکرات
« ...
ِ
ِ
مشتاق تغييرات در آن شرايط اجتماعیئی هستند که جامعه حاضر را تاحدامکان برای خودشان قابل تحمل و راحتتر
ِ
ختمهرچهسريعترانقالب است،...بنفعماووظيف ٔه ماستکه

درحاليکهخردهبورژوازیدموکراتخواهان

مینمايد ...

روايیشانبزيرکشيدهشوند ،قدرتدولتی

طبقاتکميابيش مالکازمقامات 
حکم

انقالبرامداومکنيم؛ تاآنزمانکههم ٔه 
توسط پرولتاريا تصرف گردد و مجامع پرولتری به آن حد رش ِد کافی برسند –نه تنها در يک کشور بلکه در همه
نيروهایتعيينکنندهٔ توليدی،در

کشورهایپيشرفتهجهان -کهرقابتميانپرولتاريایاينکشورها پايانبپذيردو الاقل 
نگرانیمانمیتواندبسادگیبراصالحمالکيتخصوصی8باشدبلکهبرالغایآنست؛نهبر

دستانکارگرانتمرکزيابد.
فرونشاندن آنتاگونيسم طبقاتی بلکه بر الغای طبقات ،و نه بر اصالح جامع ٔه حاضر بلکه بر تاسيس يک جامع ٔه نوين
است(9».مارکس-انگلس،لندن)۰۵۸۱
در همین نوشتار ،مارکس و انگلس تحلیل روشنی از نیروها و جریانات دخالتگر اجتماعی ارائه دادند و با بررسی توازن قوای
طبقاتی ،نقشه و راهنمای عمل طبقه کارگر را ترسیم نمودند .همین روش را بعدتر در مانیفست 10و آثار بعدی ادامه دادند.
با این توضیح ،میشود به ضرورت نگارش مقدمه حاضر -پیش از بررسی «استراتژی انقالب سوسیالیستی» رزا لوکزامبورگ-
پیبرد .در اینجا سعی شده تا با توصیف شرایط تاریخی ،اقتصادی و اجتماعی آن ایام ،زمینه الزم برای درک بهتر بحث فراهم
گردد.
پیشزمین ٔه تاریخی
پس از فروپاشی «امپراتوری روم غربی»( 11قرن  ۵میالدی) ،ساکنین اروپا که از طوایف و اقوام مختلف تشکیل شده بودند،
نواحی تحت فرمانروایی خود (ملوکالوایفی) را تاسیس نمودند 12.آنها اگرچه قلمروهای جداگانه و اعتقادات مذهبی متفاوت داشتند
ولی عموما با نظام فئودالی (ارباب-رعیتی) اداره میشدند.
در اواخر قرن هشتم «امپراتوری مقدس روم» )Heiliges Römisches Reich) 13توسط پادشاه فرانکها( 14شارلمانی) در اروپا
تشکیل شد .پادشاهی آلمان ،پس از سال  ،۸۶۲بزرگترین سرزمین این امپراتوری بود که با وسعتگرفتن دامنه نفوذشان ،نام
امپراتوری نیز به «امپراتوری مقدس روم ملت آلمان» تغییر پیدا کرد (.)۳۵۳۲
در سال  ۳۰۷۳پادشاهی پروس شکل گرفت و بمرور دو سوم امپراطوری آلمان را از آن خود نمود .با آغاز سلطنت ویلهلم اول
( )۳۹۵۹و نخستوزیری «اتوفون بیسمارک» ،پروس سه جنگ پیاپی را از سر گذراند تا امپراطوری نوتاسیس آلمان را تشکیل
داد ( 15.)۳۹۰۳این امپراتوری که به رایش دوم معروف است 16تا انقالب نوامبر  ۳۸۳۹و تشکیل جمهوری وایمار دوام داشت.
به این معنی ،تاریخ آلمان معاصر با دوره پسین رنسانس (اواسط قرن  ،)۳۶انقالب صنعتی ( ۳۰۶۷ببعد) ،انقالب کبیر فرانسه
( ،)۳۰۹۸سرنگونی «امپراتوری مقدس روم» توسط ناپلئون اول ( )۳۹۷۶و گردهمآیی بیش از  ۱۹امیرنشین ریز و درشت در
کنگره وین
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( )۳۹۳۵و تاسیس اتحادیه آلمانیها به سرپرستی اتریش ،جنبشهای معروف به «بهار مردم» ( ،)۳۹۸۹سرکوب
2

انقالب مارس ( )۳۹۸۹بدستور پادشاه پروس (فردریش ویلهلم چهارم) ،جنگهای پیاپی ،ظهور پروتستانیسم و مقابله آن با حاکمیت
کلیسای کاتولیک و ظهور رایش به رهبری پادشاه پروس ( )۳۹۰۳گره خورده است.

18

عالوه بر اینها ،فقدان یک دولت مرکزی قدرتمند و حاکمیت دیرپای فئودالیسم سبب شده بود تا صنعتی شدن آلمان و پاگیری
کاپیتالیسم بسیار دیرتر از انگلیس و فرانسه صورت بگیرد 19.برای مثال ،استفاده از ماشین بخار از سال  ۳۹۲۷در آلمان آغاز شد.
با این همه ،کاپیتالیسم با شتاب بیتشری در آلمان به پیش رفت؛ مثال بین سالهای  ۳۹۱۲تا  ۳۹۸۹تعداد کارگران آزاد -بدون در
نظر گرفتن بخش کشاورزی -از  ۸۵۷۷۷۷به  ۲۷۷۷۷۷۷نفر افزایش یافت که این رقم در برگیرنده کودکان زیر  ۳۸سال نیز
میشد.

20

تشکالت کارگری در اعتراض به شرایط سخت و طاقتفرسای کار

21

خیلی زود در آلمان شکل گرفتند

22

که سازمانده اولین

اعتصابات کارگری ( ۳۹۲۹و  )۳۹۱۹و شورشهای اعتراضی ( )۳۹۸۲بودند .برخورد خشن حاکمیت و صاحبکاران با فعالین
کارگری سبب شد تا آنها به کشورهای همسایه بگریزند و هستههای مقاومت کارگری را در خارج از کشور سازمان دهند که برای
نمونه میشود به «اتحادیه فرودستان» (پاریس )۳۹۱۸ ،و «اتحادیه عدالتخواهان» (سوئیس و انگلستان )۳۹۸۷ ،اشاره کرد .23در
واقع همین اتحادیه است که مارکس و انگلس به آن جذب شدند و به «اتحادیه کمونیستها» معروف شد (.)۳۹۸۰
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در چنین شرایطی کارگران آلمان انقالب مارس ( )۳۹۸۹را تدارک دیدند .اگرچه آنها شکست خوردند ولی دور جدیدی از مبارزه
را پیریزی کردند که با تاسیس "تشکل سراسری کارگران آلمان" ( )ADAV-۳۹۶۱به رهبری فردیناند السال آغاز شد .ادامه این
روند به تاسیس «حزب کارگران سوسیالیست» ) (SAPDانجامید .تشکیل «جامعه بینالمللی کارگران» ( ،۳۹۶۸معروف به
انترناسیونال اول) سهم بسزایی در تکامل بخشیدن به مبارزات کارگران آلمان داشت.

25

خیزشهای انقالبی «بهار مردم»( 26دهههای  ۱۷و  ۸۷قرن  )۳۸که سراسر اروپا (ایتالیا ،فرانسه ،آلمان اتریش ،مجارستان ،هلند،
بلژیک و  )...را لرزاند و اعالم موجودیت احزاب سوسیال-دموکرات ،یکی بعد از دیگری( ،ایتالیا  ،۳۹۹۲روسیه ،۳۹۹۱
انگلستان  ،۳۹۹١بلژیک  ،۳۹۹١نروژ  ،۳۹۹۰اتریش و سوئیس  ،۳۹۹۹سوئد  )۳۹۹۸عمال تاکیدی بر این واقعیت بود که فاکتور
دخالتگر جدیدی (طبقه کارگر) به محاسبات اجتماعی تاکنونی راه یافته که قویا علیه مناسبات نوپای کاپیتالیستی و استقرار مناسبات
سوسیالیستی جزم کرده است.
بورژوازی اروپا در مواجهه با این خطر و بمنظور مقابله با تحرکات انقالبی طبقه کارگر به تاسیس «اتحاد مقدس»La Sainte- 27
 Allianceدست زد تا جلوی پیشرویهای آنرا بگیرد.
مباحثه رفرم یا انقالب در یک چنین دوره تاریخی و بر بستر چنین شرایط اجتماعی-اقتصادی-سیاسی طرح گردید .بعبارت دیگر،
این بحث نتیجه تخیالت ،تمایالت ،آرزوها و فلسفهبافیهای فعالین کارگری و سوسیالیستها نبود بلکه محصول یک جدال طبقاتی
واقعی بود که بطور عینی جریان داشت و پاسخ مطلوب خود را طلب میکرد.

رفرم
توسعه مناسبات کاپیتالیستی در شرایطی رخ داد که اروپا مصایب «جنگ سی ساله» 28را پشتسر گذاشته و بیش از یک-سوم از
جمعیتاش را از دست داده بود؛ دوره سیاه سلطه امیران ،مالکان ،اربابان و کشیشان رو به پایان بود و بشریت در حال تجربه دوره
نویدبخشی بود که با استقرار و توسعه کاپیتالیسم امکانپذیر گردیده بود .مارکس در فصل اول مانیفست ،در تحسین دستاوردهای
کاپیتالیسم تا آنجا پیش میرود که ادعا میکند که رشد نیروهای مولده ،در طول سده اول حيات کاپيتاليسم  بمراتب انبوهتر و
29

نسلهایپيشينبودهاست.
عظيمترازمجموعۀدستاوردهای 


انقالب صنعتی و شکوفایی عصر روشنگری  Age of Enlightenmentکه با ایده آزادی و رهایی توام بود ،دائما عرصه را بر
خرافات کلیسایی ،ایدههای بردگی و بندگی تنگ میکرد و عرصه را برای پرورش عقل ،علم ،درایت و معرفت میگشود.
3

قراردادهای اجتماعی و مجامع قانونگذاری جای احکام مذهبی و استبدادی را میگرفت و برخورداری از حقوق دموکراتیک (از
جمله «حق رای همگانی»« ،ممنوعیت کار کودکان»« ،انتخابات آزاد» و  )...مضمون اصلی مبارزات تودهای را تشکیل میداد.
قابلیت رشد و تعالی فردی و اجتماعی تحت مناسبات کاپیتالیستی ،واقعیت غیرقابل انکاری بود که بستر مادی رشد رفرمیسم را
فراهم میکرد .از طرف دیگر کاپیتالیسم نوپا ،آن ظرفیت و توان را از خود نشان میداد تا با واگذاری فرصتها و امکانات الزم ،راه
را برای رشد و بالندگی شهروندان و کارگران هموار کند.
از همینجا بود که ادوراد برنشتاین نسبت به کاپیتالیسم و دستاوردهایش امیدوار شد و چنین برداشت کرد که با رشد مناسبات
کاپبتالیستی ،دوره صلح ،توسعه ،رونق و شکوفایی ادامه پیدا خواهد کرد و برخورداری از رفاه عمومی و حقوق دموکراتیک بیشتر
خواهد شد:

«در همه کشورهای پیشرفته شاهد آن هستیم که امتیازات ویژه بورژواهای کاپیتالیست قدم بقدم در اختیار سازمانهای
دموکراتیک گذاشته میشود ...منافع مشترک در ابعاد فزایندهای بر منفعت فردی چیرگی مییابند و نوسانات اولیه نیروهای
اقتصادی متوقف میشوند».
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برنشتاین ،پرچمدار رویزیونیسم

ادوارد برنشتاین ( )۳۹۵۷-۳۸۱۲در سال – ۳۹۰۳یعنی در  ۲۳سالگی -در حالیکه کارمند بانک بود جذب حزب سوسیال-
دموکرات آلمان ) (SDPشد .پس از به اجرادرآمدن قانون ضدسوسیالیستی ،برنشتاین راهی زوریخ و بعدتر لندن گردید و در حلقه
دوستان نزدیک انگلس جای گرفت و مجذوب فابیانها 31شد .او در سال  ۳۹۹۷خودش را مارکسیست خواند و از سال  ۳۹۹۳تا
 ۳۹۸۷سردبیری نشریه «سوسیال-دموکرات» (ارگان حزب) را بعهده گرفت .برنشتاین در فاصله سالهای  ۳۹۸۵تا  ۳۹۸۹مقاالتی
تحت عنوان «مشکالت سوسیالیسم»  Problems of Socialismدر نشریه «زمان نو»  Neue Zeitنوشت و ادعا کرد که ضمن
پایبندی به اصول بنیادین مارکسیسم درصدد است تا آنرا از افکار و عناصر جزمی و غیرعلمی بپاالید.
بعدتر در سال  ،۳۹۸۸اندیشههایش را بصورت کتابی تحت عنوان «پیششرطهای سوسیالیسم و وظایف سوسیال-دموکراتها»

منتشر نمود .البته در ترجمه انگلیسی این کتاب ،عنوان «سوسیالیسم تکاملی»
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انتخاب شد تا برنشتاین را یک تکاملگرا

(ا ُولوشونیست) و نه "رویزیونیست" معرفی کند! بعدتر ،هودارانش کوشیدند تا مباحثاث مربوط به «رفرم یا انقالب» را نیز تحت
عنوان «ا ُولوسیون یا ر ُولوسیون» ( Evolution or Revolutionبمعنی «تکامل یا انقالب») به پیش ببرند .دالیل زیادی برای این
فرمولبندی جدید آورده شد که روایت ریچارد ویکارت ( )Richard Weikartدر کتاب «داروینیسم سوسیالیست» ،33فصل  ،۰از
آن جمله است:

«اکثر برنشتاینشناسان نسبت به تاثیر [تئوری] تکامل بیولوژیک بر اندیشه برنشتاین بیتوجهی نشان دادهاند ...اما تاثیر
تکامل بیولوژیک بر آراء و تغییر مبانی فکری برنشتاین بیش از آن است که بعضی از پژوهشگران میپندارند ...برنشتاین
با خواندن کتاب «آنتی دورینگ» ،اثر انگلس ،به مارکسیسم روی آورد .این اثر انگلس ،که برنشتاین آنرا همچون انجیل
4

"کیش سوسیالیستی"اش پذیرفت؛ تنها توانست ایمان او را به اعتبار تئوری داروینی تقویت کند .در واقع برنشتاین حوالی
سال  ۳۹۹۲انگس را ترغیب کرد تا مقالهای درباره داروین در نشریه «سوسیال دموکرات» بنویسد؛ اما انگلس در آن ایام
گرفتارتر از آن بود که خواست وی را برآورده کند ...عالقه برنشتاین به داروینیسم زمانی تشدید شد که مشغول ویرایش و
آماده کردن مقاله انگلس با عنوان "نقش کار بر جسم میمون" ( )۸٦-۳۹۸۵برای انتشار بود ...او بعدتر نوشت" :مارکس از
همان ابتدا بیشترین عالقه را به تحقیقات داروین نشان داد و روی این موضوع کوچکترین شکی وجود ندارد" ...برنشتاین
اضافه کرد ..." :کامال مسجل است که تئوری مارکس بروشنی تکاملگرا است ...برای مارکس ،تکامل دربرگیرنده انقالب
است و برعکس؛ یعنی یکی [از این دو] پیشزمینه دیگری است ...مارکس یک تکاملگرای انقالبی بود" .برای برنشتاین
تئوری تکامل مهمترین پرنسیپ در توضیح اندیشه هایش بود .او نوشت" :ایدهای که بستر رویزیونیسم را میسازد ،ایده
تکامل و ایده پیشرفت است"( ».ریچارد ویکارت)۳۸۸٦ ،
برنشتاین که در ابتدا اندیشههایش را زیر پوشش عناوینی مثل "زنگارزدایی از چهره راستین مارکس" و "در دفاع از مارکسیسم
واقعی" ابراز می کرد ،پس از مرگ انگلس و علنیتر شدن اختالفاتش با آموزههای مارکس ،این ادعا را کنار گذاشت و به نقد و رد
علنی آراء مارکس پرداخت .او مدعی شد که صحت نظریات مارکس نه تنها در عمل به اثبات نرسیده بلکه خالفشان ثابت
شدهاست .او با نفی مبارزه طبقاتی ،ر َد دیکتاتوری پرولتاریا ،نفی مبارزه قهرآمیز ،ر ّد تئوری ارزش مارکس ،نفی عاملیت طبقه
کارگر و  ...نتیجه گرفت که هر تالش انقالبی محکوم به شکست است و هر درجه از رفرم که به هر درجه از بهبودی در شرایط
اقتصادی و اجتماعی مردم بیانجامد باید مبنای فعالیت احزاب سوسیال-دموکرات قرارگیرد.
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او ادعا میکرد که بهترین ،کوتاهترین و سریعترین راه برای رسیدن به سوسیالیسم -در کشورهای صنعتی اروپا -رویکرد به
فعالیتهای اتحادیهای و اقدامات پارلمانتاریستی است.
علیرغم انتقادات و مخالفتهای جناح چپ حزب (از جمله رزا لوکزامبورگ) با ایدهها و اندیشههای برنشتاین ،او چندین دوره متوالی
(از  ۳۸۷۲تا  ،۳۸۷٦از  ۳۸۳۲تا  ،۳۸۳۹از  ۳۸۲۷تا  )۳۸۲۹نماینده حزب سوسیال-دموکرات در پارلمان آلمان (رایشستاگ)
بود .گفته میشود که ابقای او در این پست و حفظ موقعیت سیاسیاش در حزب ،مدیون دوستی نزدیکش با انگلس و حمایت
همهجانبه اتحادیههای کارگری و صنفی ،و محبوبیتش در مجامع روشنفکری و دانشگاهی و اقشار میانی بود.

نقش انگلس
انگلس پیش از مرگش ،آگوست ببل و ادوارد برنشتاین را به عنوان وصی سیاسی خود انتخاب کرده بود .پس از مرگ انگلس،
برنشتاین بخشهایی از مقاله وی (مقدمهای بر مبارزات طبقاتی در فرانسه ،نوشته مارکس) را بعنوان وصیتنامه سیاسی انگلس
منتشر کرد و از آن بمثابه سندی در حمایت از مواضع رویزیونیستیاش استفاده نمود .در آنجا ،در رابطه با توفیقات حزب سوسیال-
دموکرات آلمان در انتخابات آمده بود:

«کارگران آلمان ...خدمت بزرگ دیگری هم کردند ...آنها به رفقایشان در دیگر کشورها ،سالح جدیدی عرضه کردند؛
آنهم یکی از موثرترینشان را که همانا نحوه استفاده از حق رای عمومی است»...
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بعالوه ،ضمن اشاره به افزایش بینه نظامی دولتها ،و تشدید توان سرکوبشان و تغییر مناسبات شهرنشینی آمده بود:

« ...تعداد مراکز نظامی [پادگانها] بسیار زیاد شده است .بکمک راهآهن ،ظرف  ۲۸ساعت میشود تعداد این مراکز را به
بیش از دو برابر رساند و ظرف  ۸۹ساعت به ارتشهای عظیم بدل نمود .تهیه اسلحه برای چنین ارتشی که نیروهایش
اینچنین افزایش یافته ،بمراتب موثرتر شده است ...امروز تفنگهای با کالیبر پایین و خشاب خودکار وجود دارند که بُردشان
چهار برابر بیشتر ،دقتشان ده برابر باالتر و سرعتشان ده برابر بیشتر است ...پیشتر از بیل ارتشی ( pickaxe of the
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sapper؛ که قابلیت چندکاره دارد مثل کلنگ و -...م) برای شکستن و گذشتن از دیوارهای ضدآتش استفاده میشد و امروز
از دینامیت( »...همانجا)
نهایتا ،انگلس نتیجه گرفته بود:

«شورش به سبک قدیم و با سنگربندی خیابانی که تا سال  ۳۹۹۸در همه جا مرسوم بود ،دیگر تا حد زیادی کهنه شده است.
بگذارید روی این موضوع دچار توهم نشویم :پیروزی واقعی قیام بر ارتش در یک جدال خیابانی ...یکی از نادرترین
استثناهاست( ».همانجا)
البته انگلس تاکید کرد که مواضع حاضر او در رابطه با شرایط فعلی آلمان است و یک نسخه عام و فراتاریخی نیست:

«البته رفقای غیرآلمانی ما الاقل از حقشان برای انقالب کردن نمیگذرند .حق انقالب کردن در نهایت یگانه "حق تاریخی"
واقعی است؛ تنها حقی که [حیات] همه دولتهای مدرن –بی هیچ استثنایی -به آن وابسته است( ».همانجا)
تا پیش از انتشار جلد  ۵۷از مجموعه آثار جدید مارکس-انگلس ( )Marx and Engels Collected Works; MECWکه در
اوایل  ۲۷۷۵منتشر شد و حاوی  ۲۲۸نامه جدیداالنتشار بود ،نقش انگلس در رابطه با حمایتش از برنشتاین و مواضع
رفرمیستیاش در هالهای از ابهام بود .پُل همپتون که به تجزیه و تحلیل مکاتبات منتشر شده پرداخته مینویسد:

«احتماال مهمترین مجادله سیاسی آخرین سال زندگی انگلس ،به نظراتش حول رفرم و انقالب مربوط میشود؛ خصوصا به
مقدمهاش بر کتاب مارکس با عنوان "مبارزات طبقاتی در فرانسه" ( )MECW, Volume 27که سرآغاز مباحثات در
سالهای بعد شد».
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سپس پُل همپتون به تشریح جزئیات ماجرا میپردازد که خالصهاش از اینقرار است:
پس از لغو «قوانين ضدسوسياليستی» 37رهبران حزب سوسيال-دموکرات آلمان تصميم میگيرند تا کتاب مارکس با عنوان
«مبارزاتطبقاتیدرفرانسه»رامنتشرکنند.در ۰۱ژانويهسال ۰۱( ۰۵۸۸سالپسازمرگمارکسوحدود ۷ماهقبلاز
انگلسقبولمیکندوبادرنظرداشتنشرايط

ایازانگلسدرخواستمیکنندتاپيشگفتاریبرآنبنويسد.


طینامه
مرگانگلس)
نويسدودراختيارحزبقرارمیدهد.


سياسیآنروزآلمانآنرامی
کندتالحنمقالهراکمیماليمترکندتابهانهای


ازحزبدريافتمی
مدتیبعدانگلسنامهای( ٦مارس،۰۵۸۸بهامضایفيشر)

بدستدولتنيفتدکهچاپشراممنوعنمايد.دوروزبعدانگلسدرجوابنوشت:

ام؛هرچندکهکامالنمیتوانمنيمیازموارداعتراض


مناعتراضمهمشماراتاجايیکهامکانشبودمدنظرقرارداده
«
وتماماززور،خيریبهشمانمیرساند.نهکسیباورتانخواهد


نظرمنطرفداریشماازپرهيزتام

ازنقطه
رابفهمم...
کردونههيچحزبیدرهيجکشوریآنقدرپيشخواهدرفتکهخودراازحق مقاومتمسلحانهدربرابر[اقدامات]
ِ
غيرقانونی محروم سازد .همچنين من بايد اين واقعيت را درنظربگيرم که مطالب من توسط غيرآلمانیها هم خوانده
ومنبسادگینمیتوانمآنانراتاآنحدنسبتبخودممرددسازم(».همانجا)

خواهندشد...
نهايتامقالهبطورناکاملچاپشد.دراولآوريلانگلسخطاببهکارلکائوتسکینوشت:
فشردهایاز"پيشگفتارم"راديدمکهبدوناطالعقبلیمندر«بهپيش»( Vorwärts, 30

«متعجبشدموقتیامروز 

ت قانونيت
)Marchبچاپرسيدهبود.
مطلبآنطوربزکشدهبودتاهرطورکهشدهمرابعنوانيکهوادار صلحدوس ِ
ِ
[اقداماتقانونی]معرفیکند.بيشتربههميندليلاستکهميلدارماينمطلببطورکاملدر«عصرنو»منتشرگردد
تااينتصورننگينزدودهشود(».همانجا)
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چند ماه بعد ،انگلس فوت کرد و یکسال بعد برنشتاین با انتشار بخشهایی از "پيشگفتار" درمقدمهکتابش(سوسياليسم تکاملی)،
وانمود کردکهمواضعباصطالحرويزيونيستیاونهتنهاموردتاييدانگلسبوده،بلکهعينادرراستایمواضعیاستکهانگلس

در"پيشگفتار"ارائهدادهاست:يعنیترجيحدادنمبارزهقانونیوپارلمانیبجایانقالبقهرآميز!
ریازانف نسخه اصلی "پيشگفتار"رادر سال  ۳۸۲۵منتشر کرد 38و موارد اختالف این نسخه و نسخه ادعایی برنشتاین را نشان
داد.
نامههای جدیداالنتشار انگلس ( )۲۷۷۵بخشی از ابهامات باقیمانده را رفع کرد ولی نقاط تیره و تار دیگری باقیست که پرداختن به
آنها در حوصله این نوشتار نیست .اما تا همینجا مسلم است که برنشتاین و دیگرانی در رهبری حزب سوسیال-دموکرات آلمان ،از
اعتماد انگلس سوءاستفاده کردند و با توسل به اتوریته او به تبلیغ ایدههای رفرمیستی و رویزیونیستی خود پرداختند.
رزا لوکزامبورگ که از ماجرا بیاطالع بود ،نقد جانانهای به پیشگفتاری که با امضای انگلس منتشر شده بود کرد که نشانه
هشیاری انقالبی رزا لوکزامبورگ بود.
با این مقدمه ،مبانی مادی ایدههای رفرمیستی و انقالبی تشریح شدند .بر شرایط ویژه اواخر قرن  ۳۸تاکید گردید که با رشد سریع
کاپیتالیسم در اروپا (دوره رقابت آزاد) همراه شد؛ زمینههای الزم برای رفرم را فراهم نمود و شکلگیرى سازمانهاى تودهاى طبقه
کارگر را امکانپذیر ساخت .اما در اوایل قرن  ۲۷اوضاع تغییر کرد و همان احزاب توده اى ،به سازمانهاى بوروکراتیکی بدل شدند
و جزو ضمایم دولل بورژوایى درآمدند .بحث رزا لوکزامبورگ در واقع بازتاب نقطه عطف این دو دوره تاریخی است؛ یعنی وقتی
که کاپیتالیسم با بحران اقتصادی روبرو میشود و رفرمیسم در درون احزاب کارگری ،علیه منافع طبقه کارگر قدعلم میکند و به
سدی در برابر انقالب بدل میگردد.
بدنبال این مقدمه میشود کار بررسی «استراتژی انقالب سوسیالیستی» رزا لوکزامبورگ را آغاز نمود.

ادامهدارد



پانویس
1

لينکدسترسی
2
حلمسايلملی،درچهارچوب[سيستم]کاپيتاليستی...يک
"دي ِدمارکسبهمسئل ٔهلهستانونيزاروپایشرقیمنسوخوغلطبود...واميدبه ِ
فرمول]حقمليتها
ِ
اتوپيایتمامعياراست...تالشعمومیبرایتقسيمکشورهایموجودبهواحدهایملی...يکاقدامارتجاعیاست[...
وسيلهایبرایاجتناباز[پرداختن]بهاينمسئله

حل]مسئل ٔهمليتنيست؛بلکه
برایخودمختاری،اساسايکراهبر ِدراهگشاوسياسیبرای[ ِ
است".بهنقلاز)The National Qestion (1909
3
اساسیاشاز

میشودکهحزبخواهانيکجمهوریدموکراتيکاستکهقانون
«...دربرنامهحزبسوسيال-دموکراسیروسيه...گفته 
حقخودمختاریبرایمليتها"،درنگاهنخست،يک
حقخودمختاریدارند"ِ "....
میشودکه"همهمليتهایتشکيلدهندٔهدولتِ ،
جملهمتضمن 
حقمليتهابرایآزادیو
شدهاستِ ":
ناسيوناليسمبورژوايیاستکهدرتمامکشورها،درهم ٔهاعصار،بااينفرمولبندیارائه 
ِ
شعار
فرمول"حقمليتهابرایخودمختاری،اساسايکراهبر ِدراهگشاوسياسیبرایمسئل ٔهمليتنيست؛بلکهوسيلهای
ِ
استقالل"...خالصهاينکه،
برایاجتناباز[پرداختن]بهاينمسئلهاست»...بهنقلاز)The National Qestion (1909
4
رزالوکزامبورگميانرفرمورفرميسمتمايزقايلشدوهمزمانبانفیرفرميسم،درحمايتازرفرمتاکيدکردکهچنيناقداماتیبرای
آنها
جامعهطبقاتیهستند .

تکامل
ِ
یمختلفیدر
رفرمقانونیوانقالب،فاکتورها ِ
نمیکنندِ ":
ازميانبرداشتنروابطتوليدیکاپيتاليستیکفايت 

آهنربا]،و[همچون]بورژوازیوپرولتاريا،بطور
میکنند،وهمزماننظيرقطبهایشمالوجنوب[يک 
يکديگررامشروطوتکميل 
رفرمقانونی
مقابلتصرفِقدرتسياسیوانقالباجتماعی،ازروشهای ِ
ِ
یودر
مینمايند"...کسانیکهبجا ِ
منحصربفردیيکديگررادفع 
نمیکنند،بلکههدفديگریرادنبال
آهستهتریبرایرسيدنبههدفِيکسانراانتخاب 

مطمئنتر،آرامترو

میکنند،درواقعراه
دفاع 
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تقليلاستثمارخواهدشد.
رفرمکاپيتاليسم؛نهالغایسيستمکارمزدی،بلکه ِ
مینمايند[...درغيراينصورت]برنامهمانهتحققسوسياليسم،بلکه ِ

تقليلگرايیبهمبارزهعليهسوءاستفادههایکاپيتاليسمونهالغایخو ِدکاپيتاليسم"(.بهنقلاز Rosa Luxemburg: Reform or
واينيعنی 
Revolution, Chap.8
5
پيشگفتارانگلسبهمراهکتابمارکس.لينکدسترسی
6
نظامسلطنتیچناندرنخوتآريايیوعظمتطلبیپرشين(فارس)غرقبودکهنهتنها

مسئلهملی-قومیدرايرانهرگزجدیگرفتهنشد.
قومیوکمکبههمگرايیوهمزيستیبرابرالحقوقاقوامواقليتهایساکنايراننکرد،بلکهسياسترسمیاشرا

اقدامیبرایحلمسئلهملی-
برفارسسازیبنانهادکهبرشووينيسمفارسمبتنیبود.باقيام۸۷اقوامواقليتهایقومی-مذهبیاينامکانرايافتندتابرایکسبحقوق

مادهایاشراکهدرآنخودمختاریبرای
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