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اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۸۸در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺰﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻓﻮﺋﺮ ﺑﺎخ اﺛﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ »اﯾـﻦ ﺗﺰﻫـﺎ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﻄﻔﻪای ﺑﯿﻨﻈﯿـﺮ از درﮐـﯽ ﻧـﻮﯾﻦ از دﻧﯿـﺎ اﺳـﺖ« .در واﻗـﻊ ﻣـﺎرﮐﺲ در اﯾـﻦ ﻣـﺘﻦ ﮐﻮﺗـﺎه ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮهای
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ از ﻧﻔﯽ/ﺣﻔﻆ /ارﺗﻘﺎء )  (Aufhebungﻣﺸﻬﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺰم و اﯾﺪهاﻟﯿﺰم ﭘﯿﺶ از ﺧـﻮدش ﻓﺮاﺗـﺮ رﻓﺘـﻪ و
ﺗﺌﻮری ﺟﺪﯾﺪی را ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﺘﻬﺎی ﻗــﺮن  ۱۸ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﻣﯿﮑﺮدﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑ ـﺮای دﮔﺮﮔــﻮن ﮐــﺮدن اﻧﺴــﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ﺷ ـﺮاﯾﻂ ﻣــﺎدی را دﮔﺮﮔــﻮن ﮐــﺮد.
اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﻬﺎی آﻟﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺰد اﻧﺴـﺎن ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد.
ﻣﺎرﮐﺲ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻫـﺮ دو درک ﯾﮑﺠﺎﻧﺒـﻪﻧﮕﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻨﺒﺴـﺖ و ﺟﺴـﺘﺠﻮی »آﻣﻮزﮔـﺎر ﺑـﺰرگ« ﯾـﺎ ﻧـﺎﺟﯽ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳـﯿﺪ در ﺗـﺰ
ﺳﻮم ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
»ﻧﻘﻄــﻪ ﺗﻼﻗــﯽ ﻣﯿــﺎن دﮔﺮﮔــﻮن ﮐــﺮدن ﺷـﺮاﯾﻂ ،و ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ اﻧﺴــﺎن ،ﯾــﺎ ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ ﺧﻮدرﻫــﺎﯾﯽ ،ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﻨﻄﻘــﯽ ﻓﻘــﻂ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ )ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ( اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ و درک اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻮژه ﺗﺎرﯾﺦ  -ﯾﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ  -در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در اﻗﺪام رﻫـﺎﯾﯿﺒﺨﺶ ﺟﻤﻌـﯽ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﺎدی و آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻟﻤﺎﻧﯽ) (۱۸۴۶ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد:
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»ﺿﺮورت اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه واژﮔﻮن ﮐﺮدن ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ
را واژﮔﻮن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﻬﻨﻪ را از ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد روﻓﺘﻪ و ﻗﺎدر ﮔﺮدد ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ«.
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدرﻫﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮوز آزادی اﺳﺖ :ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺧﻮد ،ﺑـﺎ
ﺗﺠﺮﺑــﻪ در ﻋﻤــﻞ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﻗــﺪرت ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑــﻪ ﻟــﺮزه اﻧﺪاﺧﺘــﻪ و ﻫﻤﺰﻣــﺎن آﮔــﺎﻫﯽ ﺧــﻮد را دﮔﺮﮔــﻮن ﮐﻨﻨــﺪ .اﯾــﻦ
درﺳﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺘـﻮن ﺑﻌـﺪی ﻣـﺎرﮐﺲ  -ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل در ﻣﻘﺪﻣـﻪ  ۱۸۵۷ﻣـﺎرﮐﺲ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﺳﯿﺎﺳـﯽ  -ﻧﺴـﺨﻪ
ﺧﯿﻠــﯽ دﺗﺮﻣﯿﻨﯿﺴــﺘﯽﺗﺮی را ﻣﯽﯾــﺎﺑﯿﻢ ﮐــﻪ اﻧﻘــﻼب را ﻧﺘﯿﺠــﻪ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘــﺬﯾﺮ ﺗﻀــﺎد ﻣﯿــﺎن ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻣﻮﻟــﺪ و رواﺑــﻂ ﺗﻮﻟﯿــﺪی
ﻣﯿﺪاﻧــﺪ .ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﯾــﻦ ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﻣﺘــﻮن ﺳﯿﺎﺳــﯽ اﺻــﻠﯽ ﻣــﺎرﮐﺲ ﮔــﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺪﻫﻨــﺪ اﺻــﻞ ﺧﻮدرﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﺎرﮔﺮان راﻫﻨﻤــﺎی
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.
آﻧﺘﻮﻧﯿــﻮ ﮔﺮاﻣﺸـــﯽ در دﻓﺘﺮﻫــﺎی زﻧـــﺪان ﺳــﺎل  ۱۹۳۰ﺑـــﺮای ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺑـــﺎر ﻋﺒــﺎرت »ﻓﻠﺴـــﻔﻪ ﭘﺮاﮐﺴــﯿﺲ« را ﺑـــﺮای اﺷــﺎره ﺑـــﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺮد .ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﻮده ﺑﺮای ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ
ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧـﺪ .اﻣـﺎ اﯾـﻦ رواﯾـﺖ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻧﻤﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﮔﺮاﻣﺸـﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﭘﺮاﮐﺴـﯿﺲ از ﻋﺒـﺎرات
دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ »دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻋﻘﻼﻧﯽ« و ﯾﺎ »ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎدی« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد .در واﻗﻊ ﮔﺮاﻣﺸﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای دﻗﯿـﻖ و
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻨﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن را از ﺧﻮاﻧﺸﻬﺎی ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴـﺘﯽ و ﺗﮑـﺎﻣﻠﮕﺮای ﻣﺎﺗﺮﯾـﺎﻟﯿﺰم ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺟـﺪا
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﮐﻤﺘــﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴــﺖ ﻗــﺮن ﺑﯿﺴــﺘﻤﯽ ﺑــﻪ اﻧــﺪازه رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒــﻮرگ ﺑــﻪ روح ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴــﺘﯽ ﭘﺮاﮐﺴــﯿﺲ ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑﻮدهاﻧــﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﻣﺘﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻤﯿﻨﻮﺷﺖ و ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻣﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﺮد و ﺑـﻪ ﻗـﻮل اﯾﺰاﺑـﻞ ﻟـﻮرﯾﺮو
»اﻧﺪﯾﺸــﻪﻫﺎی رزا ﮐــﻪ در ﻣﻘــﺎﻻت و ﺟــﺰوات و ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎ و ﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮاﮐﻨــﺪه اﺳــﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﭘﺎﺳــﺨﻬﺎی ﻓــﻮری ﺑــﻪ وﺿــﻌﯿﺘﻬﺎی
ﻣﺸــﺨﺺ اﻧــﺪ ﺗــﺎ ﺗﺌﻮرﯾﻬــﺎی ﻣﻨﻄﻘــﯽ ﺑــﺎ اﻧﺴــﺠﺎم دروﻧــﯽ« .ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﯾــﻦ ﺗﻔﺴــﯿﺮ اﺻــﯿﻞ و ﺧﻼﻗﺎﻧــﻪ رزا از ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﻣﺎرﮐﺴــﯽ
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺧﻂ راﻫﻨﻤﺎی آﺛﺎر و ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪ رزا ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ :اﻧﺪﯾﺸـﻪ رزا ﺗﻔﮑـﺮی اﺳـﺖ
در ﺣﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻏﻨﯽ ﻣﯿﺴـﺎزد .ﻣـﺎ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺳـﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣﺜـﺎل ﺗﮑﺎﻣـﻞ اﻧﺪﯾﺸـﻪ او را
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او ﺗﻨﺸﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺎن دﺗﺮﻣﯿﻨﯿﺰم ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
 و وﻟﻮﻧﺘﺎرﯾﺰم ﻋﻤﻞ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ .اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ وﯾﮋه در آﺛﺎر اوﻟﯿﻪ او )ﭘﯿﺶ از  (۱۹۱۴دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد .رﻓﺮم ﯾﺎ اﻧﻘﻼب )،(۱۸۹۹ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ رزا در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺿﺢ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎن اﺳـﺖ .رزا ﻋﻠﯿـﻪ

گرايش سوسياليزم انقالبى

revolutionary-socialism.com

3

فلسفه پراکسيس در اندﯾشه رزا لوکزامبورگ

ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻻﺟﺮم ﺑـﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﺪه و اﯾـﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ ﻣﺴـﯿﺮ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﻘـﻖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از
ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﭼﯿﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺪاﮔﻮژی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل او را از ورﻃـﻪ اﮐﻮﻧـﻮﻣﯿﺰم
ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪﻫﺪ» :ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﺨﺘﮕـﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻻزم را ﺑـﺮای
ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒـﺎرزه ﯾﮑـﯽ از ﻣﺤﻮرﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت او ﺑﺎ ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۰۴ﺑﻮد» :ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺴـﺘﺮش داده و
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺒﺎرزهاش آﮔﺎه ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ،رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺒﺎرزه ،ﻣﺮاﺣﻞ وﯾﮋه و از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺟﺪای
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ...ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ واﺣﺪﻧﺪ«.
اﻟﺒﺘﻪ رزا ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزهاش ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ اﺷـﺘﺒﺎه ﮐﻨـﺪ اﻣـﺎ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﻬـﺎﯾﯽ
»ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ و ﺑـﺎ ارزشﺗﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺧﻄﺎﻧﺎﭘـﺬﯾﺮی ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘـﻪ
ﻣﺮﮐـﺰی« .ﺧﻮدرﻫـﺎﯾﯽ ﺳــﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﻣﺴـﺘﻠﺰم آن اﺳـﺖ ﮐــﻪ ﻃﺒﻘـﻪ اﻧﻘﻼﺑـﯽ در ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻋﻤﻠـﯽ ﺧـﻮد را دﮔﺮﮔــﻮن ﺳـﺎزد .ﺗﺠﺮﺑــﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺸـﻮد  -ﺑﺤﺜـﯽ آﺷـﻨﺎ در ﻣﺎرﮐﺴـﯿﺰم  -ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻇﻬـﻮر اراده ﻧﯿـﺰ
ﻣﯿﺸﻮد:
»وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر در ﺗـﺎرﯾﺦ ﺟﻮاﻣـﻊ
ﻣﺘﻤﺪن ﺗﻮده ﻣﺮدم اراده ﺧﻮد را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤـﻪ ﻃﺒﻘـﺎت ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ در ﻣﯽآورﻧـﺪ ...ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣﺒـﺎرزه ﻫـﺮ روزه ﺑـﺎ
ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ اراده ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه ﻟﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒـﻮرگ را در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﻣﯿﺘـﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﯾـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪ :ﺑـﺮای وﻻدﯾﻤﯿـﺮ اﯾﻠـﯿﭻ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺴﮑﺮا ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﮕﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ را از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ درون ﻣﺒﺎرزات ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﺧــﻮدی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾــﺎ ﻣــﯽآورد .ﺑ ـﺮای اﻧﻘﻼﺑــﯽ ﯾﻬــﻮدی/ﻟﻬﺴــﺘﺎﻧﯽ ،آذرش آﮔــﺎﻫﯽ و اراده اﻧﻘﻼﺑــﯽ در ﻧﺒــﺮد ،در ﻋﻤــﻞ ﺗﻮدهﻫــﺎ
ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯿﺸﻮد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درک رزا از ﺣﺰب ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﺎن اﻧﺪاﻣﻮاره ﻃﺒﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
دارد ﺗﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ روﺳﯿﻪ و ﻟﻬﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻮع اﺣﺰاﺑﻰ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد.
روﯾــﺪادﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑــﯽ  ۱۹۰۵در اﻣﭙﺮاﺗــﻮری ﺗـﺰار رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒــﻮرگ را در اﯾــﻦ ﻋﻘﯿــﺪه ﻣﺼــﻤﻤﺘﺮ ﺳــﺎﺧﺖ ﮐــﻪ ﻓﺮاﯾﻨــﺪ آﮔــﺎه ﺷــﺪن
ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ:
»ﺧﯿــﺰش ﻧﺎﮔﻬــﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳــﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾــﺎ در ﻣــﺎه ژاﻧﻮﯾــﻪ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل روﯾــﺪادﻫﺎی ﺳــﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ،در وﺟــﻪ ﺑﯿﺮوﻧــﯽ ﺧــﻮد ،ﻋﻤﻠــﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻋﻼم ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ .اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻣﺒـﺎرزه ﺳﺮاﺳـﺮی و ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻃﺒﻘـﺎت اﺛـﺮی ﺑـﻪ
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ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ در درون ﺧﻮد اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت داﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻮﮐﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﺣـﺲ آﮔـﺎﻫﯽ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻧﺰد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺪار ﮐﺮد ...اﯾﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ را در روﺳـﯿﻪ ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨـﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾـﺎ ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻫـﺪف ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﯾﯽ از آﻣـﻮزش ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،آﮔـﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دارد.
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را از درون ﺟﺰوات و اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧـﺪه ،در ﻣﺒـﺎرزه
و ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ،در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن در ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ »ﺟﺰوات و اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ« ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻢ ﺑﻬﺎ
ﻣﯿﺪﻫــﺪ.از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒــﻮرگ ﮐــﻪ ﺑﺨــﺶ زﯾــﺎدی از آن ﺷــﺎﻣﻞ ﻧﮕــﺎرش ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑـﺮای روزﻧﺎﻣــﻪﻫﺎ و
ﺟﺰوهﻫﺎ  -ﺟﺪای از آﺛﺎر ﺗﺌﻮرﯾﮏ او در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﺑﻮد ﺑﻪ وﺿﻮح اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ را در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب در ﻧﺰد او ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺟﺰوه ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۰۶درﺑﺎره اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮدهای ﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﺳـﺘﺪﻻل دﺗﺮﻣﯿﻨﯿﺴـﺘﯽ
ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ :اﻧﻘﻼب »ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﺮورت ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ« رخ ﺧﻮاﻫـﺪ داد .اﻣـﺎ دﯾـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ رزا از ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﺑــﺎ ﺗﺌــﻮری اﻧﻘـﻼب ﻧــﺰد ﻣــﺎرﮐﺲ ،ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﻣــﺎرﮐﺲ آن را در اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻟﻤــﺎﻧﯽ ) رزا از وﺟــﻮد اﯾـﻦ اﺛــﺮ اﻃﻼﻋــﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ( ﭘﺮوراﻧﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯿﮑﻨـﺪ :آﮔـﺎﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﺗﻨﻬـﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ »ﻋﻤﻠﯽ« ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯿﺸﻮد ،و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ »ﮔﺴﺘﺮده« ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳﺮاﺳـﺮی
ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ  -ﮐﻪ ﺑﺮای رزا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣـﺎرﮐﺲ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی وﺣـﺪت دﯾـﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻋﯿﻨـﯽ و ذﻫﻨـﯽ اﺳـﺖ،
واﺳﻄﻪای ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻃﺒﻘﻪ در ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد  -ﺑﻪ رزا اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪه
و ﻣﺘــﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ آﻟﻤــﺎن ،ﻣﯿــﺎن اﺧﻼقﮔﺮاﯾــﯽ اﻧﺘﺰاﻋــﯽ ﺑﺮﻧﺸــﺘﯿﻦ و اﮐﻮﻧــﻮﻣﯿﺰم ﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴــﮑﯽ ﻓﺮاﺗــﺮ
رود :ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ ﺷﺮط رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ »ذﻫﻨﯽ« ،اﺧﻼﻗـﯽ و روﺣـﯽ »اﻓـﺮاد اﻧﺴـﺎﻧﯽ« اﺳـﺖ ،و ﺑـﺮای
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴ ـﮑﯽ ﺗﮑﺎﻣــﻞ اﻗﺘﺼــﺎدی ﻋﯿﻨــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ »ﻧــﺎﮔﺰﯾﺮ« ﺑــﻪ ﺳﻮﺳــﯿﺎﻟﯿﺰم راه ﻣﯿﺒــﺮد .از اﯾﻨﺠــﺎ ﻣﯿﺘــﻮان ﻓﻬﻤﯿــﺪ ﭼ ـﺮا رزا
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﺎن ﻧﺌﻮﮐﺎﻧﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۰۵در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی »اﻧﺘﻈـﺎر« ﻣﻨﻔﻌﻼﻧـﻪای ﮐـﻪ »ﻣﺮﮐـﺰ
ارﺗﻮدوﮐﺴﯽ« ﺣﺰب از آن دﻓﺎع ﻣﯿﮑﺮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ
از دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن ،ﻣﯿﺎن رﻓﺮم ﯾﺎ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ« از ﯾﮏ ﻃﺮف
و اﻧﻘﻼب ﯾﺎ »ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ« از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .رزا ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮدهای در آﻟﻤـﺎن ﮐـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۹۰۶ﻋﻠﯿـﻪ
ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و در ﺳﺎل  ۱۹۱۰ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ آن را ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻖ رای ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺮ ﺧﻼف ﻟﻨﯿﻦ ﮐﻪ »آﮔﺎﻫﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪای )ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ(« را از »آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ)ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ(« ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﮑـﺮد،
رزا ﻣﯿﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ آﺷﮑﺎر ﮐـﻪ ﺧﺼـﻠﺖ ﺟﻨـﺒﺶ ﮐـﺎرﮔﺮی در دورهﻫـﺎی ﺗﻔـﻮق ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘـﺎرﯾﺰم ﺑـﻮرژواﯾﯽ اﺳـﺖ و آﮔـﺎﻫﯽ
ﻋﻤﻠــﯽ و ﻓﻌــﺎل ﮐــﻪ در ﺟﺮﯾــﺎن ﻓﺮاﯾﻨــﺪ اﻧﻘﻼﺑــﯽ  -وﻗﺘــﯽ ﺧــﻮد ﺗﻮدهﻫــﺎ و ﻧــﻪ ﻓﻘــﻂ وﮐــﻼی ﭘﺎرﻟﻤــﺎن و رﻫﺒـﺮان ﺣﺰﺑــﯽ در ﺻــﺤﻨﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  -ﺑﺮوز ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﻤـﯿﻦ آﮔـﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠـﯽ  -ﻓﻌـﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ در دوره ﻧﺒـﺮد اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﻧﯿﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ رادﯾﮑﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻧﻘﺪ او ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺎده از ﺣﺪ ﺑﺰرگ ﮐـﺮده و اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ روی آن ﺑﻨـﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ  -و ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻧﯿﺎﻓﺘﻪ را ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ  -و ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﺒـﺎرزه
اﻧﻘﻼﺑﯽ را از ﯾﺎد ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ از ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
»ﺷﺶ ﻣـﺎه اﻧﻘـﻼب ﺑـﯿﺶ از ده ﺳـﺎل ﺟﻠﺴـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺗﻮزﯾـﻊ اﻋﻼﻣﯿـﻪ ﺑـﺮای ﺗﻮدهﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎنﻧﯿﺎﻓﺘﻪ آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
دارد«
ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒـﻮرگ ﻣـﺪاﻓﻊ ﺧـﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑـﻮد؟ ﻧـﻪ ﮐـﺎﻣﻼ ...در ﺟـﺰوه اﻋﺘﺼـﺎب ﻋﻤـﻮﻣﯽ ،ﺣـﺰب و
ﺳــﻨﺪﯾﮑﺎ ) (۱۹۰۶ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ آﻟﻤــﺎن ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﻣﯿﮑﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻧﻘــﺶ »ﭘﯿﺸــﺮوﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨــﺶ ﭘﯿﺸــﮕﺎم« اﯾــﻦ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ
»ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﯽ« ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ »از آﺳـﻤﺎن ﺑﯿﺎﻓﺘـﺪ« .ﺑـﺮ ﻋﮑـﺲ ،ﻧﻘـﺶ اﯾـﻦ ﭘﯿﺸـﮕﺎم دﻗﯿﻘـﺎ ًُ◌ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺴﯿﺮ روﯾﺪادﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ« .رزا ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ رﻫﺒـﺮی ﺳﯿﺎﺳـﯽ
اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮدهای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ »ﺗﺎﮐﺘﯿـﮏ و اﻫـﺪاف ﻣﺒـﺎرزات ﭘـﯿﺶ رو را ﺑـﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾـﺎی آﻟﻤـﺎن ﻧﺸـﺎن
دﻫﺪ« .رزا ﺣﺘﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻠﻮ ﻣﯿـﺮود ﮐـﻪ ﺑﮕﻮﯾـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن ]ﺣـﺰب[ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺖ »ﭘﯿﺸـﮕﺎم ﻫﻤـﻪ ﺗﻮدهﻫـﺎی ﮐـﺎرﮔﺮ اﺳـﺖ« و
»ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺮو و وﺣﺪت و آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽاش را از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﮕﯿﺮد«.
اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ﮐﻪ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒـﻮرگ ﻫـﺪاﯾﺖ آن را در
دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺨﻔﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣـﺰب ﺳﻮﺳـﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤـﺎن...
و ﻧﮑﺘــﻪ دﯾﮕــﺮی ﮐــﻪ ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧــﺪه :ﺑﺮﺧــﻮرد رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒــﻮرگ ﺑــﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠــﻞ )ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص ﺑﻌ ـﺪ از  .(۱۹۱۴رزا ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠــﻞ را
ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺰب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺪ .و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐـﻪ ﮐـﺎرل ﻟﯿﺒﮑﻨﺸـﺖ در ﻧﺎﻣـﻪای ﺑـﻪ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒـﻮرگ
درک او از ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را »زﯾﺎدی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ« ﺑﺎ »اﻧﻀﺒﺎط زﯾﺎدی و ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ« ﻣﯿﺪاﻧﺴـﺖ؛ درﮐـﯽ ﮐـﻪ
ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ »ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺰار ﻋﻤﻞ ]ﺣﺰب[ و ﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺎﻣﻼن اراده در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿـﺮد؛ ﻫﻤﭽـﻮن اﺑﺰارﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺗﺤﻘـﻖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺎن ﭼﯿﺰیاﻧﺪ و ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ«.
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ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ارادهﮔﺮاﯾﯽ ﻓﻌﺎل ،ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ)اﻗﺘﺼﺎدی( ﺗﺌﻮری ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎی او
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه در ﻗﻠﺐ اﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻢ او ﺑـﻪ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ) (۱۹۱۱دﯾـﺪه ﻣﯿﺸـﻮد .ﺗﻨﻬـﺎ
ﭘـﺲ از ﺳــﺎل  ۱۹۱۴و در ﺟــﺰوه ﺑﺤـﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ -ﺟــﺰوهای ﮐــﻪ در ﺳــﺎل  ۱۹۱۵در زﻧـﺪان ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه و در ژاﻧﻮﯾــﻪ
 ۱۹۱۶ﺗﺤـــﺖ ﻧـــﺎم ﻣﺴـــﺘﻌﺎر ژوﻧﯿـــﻮس در ﺳـــﻮﻳﺲ ﻣﻨﺘﺸـــﺮ ﻣﯿﺸـــﻮد  -اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒـــﻮرگ از دﯾـــﺪﮔﺎه ﺳـــﻨﺘﯽ ﺟﻨـــﺒﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﻓﺮاﺗـﺮ ﻣﯿـﺮود .اﯾـﻦ ﺳـﻨﺪ ﺑـﺎ ﺷـﻌﺎر »ﯾـﺎ ﺳﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺰم ﯾـﺎ ﺑﺮﺑﺮﯾـﺖ« ﻧﻘﻄـﻪ ﻋﻄﻔـﯽ در ﺗـﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸـﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴــﺘﯽ اﺳــﺖ .ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺎل ﺟﺎﻟــﺐ اﺳــﺖ ﮐــﻪ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒــﻮرگ در اﯾــﻦ ﺟــﺰوه اﺳــﺘﺪﻻل ﺧــﻮد را ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ »ﻗــﻮاﻧﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ« آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮد
ﯾﺎ از ﺳﺮﻋﺖ آن ﮐﺎﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی آﺷﻨﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ!
اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﯿﺮوزی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺸﯽ ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ »ﺑﺸـﺮﯾﺖ را از ﻗﻠﻤـﺮو ﺣﯿﻮاﻧﯿـﺖ ﺑـﻪ ﻗﻠﻤـﺮو آزادی
رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯿﺸﻮد« ،و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ :و اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ »اﮔـﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺒﺎﺷـﺘﻪ ﻣـﺎدی اﺧﮕـﺮ آﺗﺸـﯿﻦِ اراده آﮔـﺎه
ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻓﺮوزان ﻧﺸﻮد« .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﯾﺴﮑﺮای ﻣﻌﺮوف را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ؛ ﺟﺮﻗﻪ اراده اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ
ﺑﺎروت ﺧﺸـﮏ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﺎدی را ﺷـﻌﻠﻪور ﺳـﺎزد .اﻣـﺎ اﯾـﻦ اﺧﮕـﺮ آﺗﺸـﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺷـﻌﻠﻪور ﻣﯿﺸـﻮد؟ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل »ﻣﺒـﺎرزاﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳـﺖ« ﮐـﻪ »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﺤـﺖ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ آﻣـﻮزش دﯾـﺪه و ﺗـﺎرﯾﺦ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﻣﯿﮕﯿـﺮد .«...ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ اﺧﮕـﺮ آﮔـﺎﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﺳـﺘﻢدﯾﺪﮔﺎن و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷـﺪﮔﺎن در ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻋﻤﻠـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷــﻌﻠﻪور
ﻣﯿﮕﺮدد.
رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﺎ آوردن ﻋﺒﺎرت ﯾـﺎ ﺳﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺰم ﯾـﺎ ﺑﺮﺑﺮﯾـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪای از اﻧﮕﻠـﺲ ارﺟـﺎع ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ »ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻗﺒﻠﺘـﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه« .ﺑﺪون ﺷﮏ اﺷﺎره او ﺑﻪ آﻧﺘﯽ دورﯾﻨﮓ) (۱۸۷۸اﺳﺖ» :ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ روزی ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﯾﮏ دو راﻫﯽ ﻗﺮار دارد :ﯾﺎ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﯾﺎ ﺳﻘﻮط دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ «.در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ» :ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪی ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣـﺪرن اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮده و ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر ﻧﻈـﺎم ﺗـﻮزﯾﻌﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮد
وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺗﻀﺎدی آﺷﮑﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐـﻪ اﮔـﺮ وﺟـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺗﻮزﯾـﻊ دﮔﺮﮔـﻮن ﻧﺸـﻮد ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻣﺪرن ﻣﻀﻤﺤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
اﺳﺘﺪﻻل اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳـﺘﺪﻻل »ژوﻧﯿـﻮس« ﺑﻠﮑـﻪ در اﺻـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧـﻮﻋﯽ ﺑـﺎزی ﺑـﺎ ﮐﻠﻤـﺎت
اﺳﺖ ،اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را از »ﻣﻀﻤﺤﻞ« ﻧﺸﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿـﺮد؛ اﺳـﺘﺪﻻﻟﯽ ﻧﺎروﺷـﻦ
ﺑــﺎ اﺑﻌــﺎدی ﻧــﺎﻣﻌﻠﻮم .در واﻗــﻊ اﯾــﻦ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒــﻮرگ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺑـﺮای ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺑــﺎر ﻋﺒــﺎرت »ﯾــﺎ ﺳﻮﺳــﯿﺎﻟﯿﺰم ﯾــﺎ ﺑﺮﺑﺮﯾــﺖ« را -
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ اﺛﺮات زﯾﺎدی در ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ﮔﺬاﺷـﺖ  -اﺑـﺪاع ﮐـﺮد .اﯾـﻦ ارﺟـﺎع ﺑـﻪ اﻧﮕﻠـﺲ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
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اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﺰ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد دﻫﺪ .ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اوت  ۱۹۱۴اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ او
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده اﺳﺖ.
»ژوﻧﯿﻮس« در ﻓﺮاز زﯾﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻼق ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ:
»اﻣــﺮوز دو اﻧﺘﺨــﺎب در ﺑﺮاﺑــﺮ ﻣــﺎ ﺑــﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪه :ﯾــﺎ ﭘﯿــﺮوزی اﻣﭙﺮﯾ ـﺎﻟﯿﺰم و زوال ﺗﻤــﺪن و ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل آن ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در روم
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ وﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﺗﻤﺪن ﺟﺰ ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺰرگ ﭼﯿـﺰی ﺑـﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ .ﯾـﺎ ﭘﯿـﺮوزی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ اﻣﭙﺮﯾـﺎﻟﯿﺰم و ﺷـﯿﻮه ﻋﻤـﻞ آن ﯾﻌﻨـﯽ ﺟﻨـﮓ .دو راﻫـﯽ اﻣـﺮوز
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﺎ آن و وزن ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی آﮔﺎه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد«.
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ« ﺑﺤﺚ ﮐﺮد :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮﺑﺮﯾـﺖ ﻣـﺪرن و »ﻣﺘﻤـﺪن« اﺳـﺖ  -ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﯿﻠﯽ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ  -ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﮔﻔﺘـﻪ ﺟـﺰوه ژوﻧﯿـﻮس ﯾـﺎ ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ
درﺳﺘﯽ داﻧﺴﺖ :ﻓﺎﺷﯿﺰم در آﻟﻤﺎن ،ﺟﻠﻮه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﻣﺪرن ،از ﭘﺲ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ .اﻣـﺎ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرت ﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﯾـﺎ ﺑﺮﺑﺮﯾـﺖ ﺣـﺮف »ﯾـﺎ« اﺳـﺖ :ﯾﻌﻨـﯽ از ﻧﻈـﺮ رزا ﺗـﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪی ﺑـﺎز اﺳـﺖ ،و آﯾﻨـﺪه
ﻫﻨــﻮز ﻣﻌﻠــﻮم ﻧﯿﺴــﺖ  -ﺑــﺎ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﺗــﺎرﯾﺦ ﯾــﺎ اﻗﺘﺼــﺎد  -اﻣــﺎ در ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻧﻬــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ » ذﻫﻨــﯽ« ﺑﺴــﺘﮕﯽ دارد :آﮔــﺎﻫﯽ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ،اراده ،اﺑﺘﮑﺎر ،ﻋﻤﻞ ،ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﺴﺎﺑﻞ ﻟﻮرﯾﺮو در ﮐﺘﺎب ﺧﻮب ﺧـﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ درﺳـﺖ اﺳـﺖ
ﮐــﻪ ﺣﺘــﯽ در ﺟــﺰوه ژوﻧﯿــﻮس ﻧﯿــﺰ اﺷــﺎراﺗﯽ ﺑــﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷــﯽ ﻧــﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری» ،دﯾﺎﻟﮑﺘﯿــﮏ ﺗــﺎرﯾﺦ« و »ﺿــﺮورت ﺗــﺎرﯾﺨﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم« دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣـﻮل »ﯾـﺎ ﺳﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺰم ﯾـﺎ ﺑﺮﺑﺮﯾـﺖ« ﺧـﻮد را از ﺗﻘـﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ در ﻗﻠﺐ ﺟﺰوهای اﺳﺖ ﮐﻪ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ در ﺳﺎل  ۱۹۱۸درﺑﺎره اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮد .ﻣﺘﻦ ﻣﻬﻤﯽ
ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺤﻮر اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﺳـﻨﺪ را ﺧﯿﻠﯿﻬـﺎ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳـﻨﺪ :از ﯾـﮏ ﻃـﺮف دﻓـﺎع از ﺑﻠﺸـﻮﯾﮑﻬﺎ و
رﻫﺒﺮاﻧﺸﺎن ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ آﺑﺮوی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را ﻧﺠـﺎت دادﻧـﺪ .از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای اﻧﺘﻘـﺎد -
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺿﯽ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ  -ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارﻧﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ  -ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ
اﺳــﺖ  -ﮐــﻪ ﭘﯿﺸــﮕﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳــﺖ .آﻧﭽــﻪ ﮐــﻪ اﻧﻘﻼﺑــﯽ ﯾﻬــﻮدی/ﻟﻬﺴــﺘﺎﻧﯽ/آﻟﻤــﺎﻧﯽ را ﺑــﯿﺶ از ﻫــﺮ ﭼﯿــﺰ ﻧﮕ ـﺮان ﻣﯿﮑﻨــﺪ ﺳــﺮﮐﻮﺑﯽ
آزادﯾﻬﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﻬﺎ اﺳﺖ  -آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،آزادی اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ،آزادی ﺗﺠﻤﻌﺎت .آزادﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎً
ﺿــﺎﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺗﻮدهﻫــﺎی ﮐــﺎرﮔﺮ اﺳــﺖ .ﺑــﺪون اﯾــﻦ آزادﯾﻬــﺎ »ﺗﻔــﻮق ﺗﻮدهﻫــﺎی وﺳــﯿﻊ ﮐــﺎرﮔﺮ اﺻـﻼً ﻣﻤﮑــﻦ ﻧﺨﻮاﻫــﺪ
ﺑﻮد« .وﻇـﺎﯾﻒ ﻋﻈـﯿﻢ ﮔـﺬار ﺑـﻪ ﺳﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺰم ،وﻇـﺎﯾﻔﯽ ﮐـﻪ »ﺑﻠﺸـﻮﯾﮑﻬﺎ ﺑـﺎ ﺟﺴـﺎرت و اراده آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ« ،ﺑـﺪون آﻧﮑـﻪ
»ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺸﺮده آﻣـﻮزش ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪوزﻧـﺪ« ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺤﻘـﻖ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .و اﯾﻨﻬـﺎ ﺑـﺪون آزادﯾﻬـﺎی
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دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦاﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻮ زﻣﯿﻦ ﺑﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﺰاران ﻣﺸﮑﻞ« ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣـﯽآورد.
»ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻧﻬـﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ آورده و ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪی در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﯿﮕﺸـﺎﯾﺪ« .ﺳﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺰم ﺣﺎﺻـﻞ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ« .اﻧﺒﻮه ﺧﻠﻖ ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨـﺪ ،در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت »ﺳﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺰم ﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺟـﯿﻦ روﺷـﻨﻔﮑﺮ ﺣـﻮل ﻓـﺮش ﺳـﺒﺰ ﺳﯿﺎﺳـﺖ آن را دﯾﮑﺘـﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ« .راه ﺣـﻞ ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
ﮔــﺬار ﺑــﻪ ﺳﻮﺳــﯿﺎﻟﯿﺰم ﻧﯿــﺰ ﭼﯿــﺰی ﺟــﺰ ﻋﻤــﻞ اﻧﻘﻼﺑــﯽ ﻧﯿﺴــﺖ» :اﻧﻘــﻼب و اﺻــﻞ ﻧﻮﺳــﺎز آن ﯾﻌﻨــﯽ ﺣﯿــﺎت ﻓﮑــﺮی ،ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮیای ﮐﻪ اﻧﻘﻼب در ﻧﺰد ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،در ﯾﮏ ﮐﻼم ،اﻧﻘـﻼب در ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ آزادﯾﻬـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﯿﭙﺎﻻﯾﺪ«.
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل از ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن  -ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ »ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ« ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ  ۱۹۱۸رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒـﻮرگ ﺑـﺮ
ﺳﺮ آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ  -ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪون آزادﯾﻬﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ ،آﻣﻮزش ﺧﻮدﺑـﻪﺧﻮدی
ﺗﻮدهﻫﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺧﻮدرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،و ﺣﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻮرج ﻟﻮﮐﺎچ در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﻬـﻢ »رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒـﻮرگ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﺖ« ) (۱۹۲۱ﺑـﻪ ﻃـﻮر درﺧﺸـﺎﻧﯽ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻄـﻮر اﯾـﻦ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ وﺣﺪت ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ  -ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﺰﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳـﺖ  -ﻣﻮﻓـﻖ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔـﺬارد؛ ﯾﻌﻨـﯽ » دو راﻫـﯽ ﻣﯿـﺎن ﺗﻘـﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﯽ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻧـﺎب و
اﺧﻼﻗﯿﺎت ّﻧﯿﺎت ﻧﺎب« .ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ وﺣﺪت دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
»ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﯾـﮏ ﻃﺒﻘـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣﺒـﺎرزه و در ﻋﻤـﻞ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﺑـﻪ آﮔـﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ،آن را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺪازه وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﮐﺸﺪ ،ﯾﮏ ﺣﺰب و ﯾـﺎ ﯾـﮏ رزﻣﻨـﺪه ﻣﻨﻔـﺮد
ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮریای از آن ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت را ﺑﻪ درون ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ«.
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺟﻮرج ﻟﻮﮐﺎچ ﻣﻘﺎﻟـﻪ دﯾﮕـﺮی ﻣﯿﻨﻮﯾﺴـﺪ  -ﮐـﻪ در ﺗـﺎرﯾﺦ و آﮔـﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ ) (۱۹۲۳ﻧﯿـﺰ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد  -ﺑﻪ ﻧﺎم » ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ اﻧﺘﻘﺎدی درﺑﺎره ﻧﻘﺪ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ«)ژاﻧﻮﯾـﻪ  (۱۹۲۲و در آن ﺗﻤـﺎم
اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﺠﻤﻦ اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس را ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﺮدود ﻣﯿﺸﻤﺎرد و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ »رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘـﺮی
را از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻘﻼﺑﻬﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﯿﭙﻨﺪارد« .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﺰاﺑﻞ ﻟﻮرﯾﺮو ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اﯾـﻦ اﺗﻬـﺎم ﭼﻨـﺪان ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻟﺤﻦ و ﻣﺤﺘﻮی اﯾﻦ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ  -ﯾﮑﯽ در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۲۱و دﯾﮕﺮی در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۲۲ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ  -را
ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؟ آﯾﺎ ﻟﻮﮐﺎچ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻨﯿـﺰم ارﺗـﻮدوﮐﺲ ﮔﺮوﯾـﺪه اﺳـﺖ؟ ﺷـﺎﯾﺪ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﻨﺸـﺎء
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻮﮐﺎچ در ﺑﺤﺜﻬﺎی دروﻧﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﭘﻞ ﻟـﻮی ،رﻫﺒـﺮ اﺻـﻠﯽ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ »اﻗﺪام ﻣﺎه ﻣﺎرس  «۱۹۲۱ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻼش ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻗﯿﺎﻣﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺘﯽ در
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آﻟﻤﺎن .ﻟﻮﮐﺎچ ﺑﺎ ﺣﺮارت از اﯾﻦ اﻗﺪام دﻓﺎع ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻟﻨﯿﻦ از اﯾﻦ اﻗﺪام اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﻞ ﻟﻮی از ﺣـﺰب اﺧـﺮاج ﻣﯿﺸـﻮد
و در ﺳﺎل  ۱۹۲۲ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪای را ﮐﻪ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒـﻮرگ در ﺳـﺎل  ۱۹۱۸درﺑـﺎره اﻧﻘـﻼب روﺳـﯿﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ او
ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .ﺟﺪال ﻟﻮﮐﺎچ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺣﺴـﺎب ﺷﺨﺼـﯽ اﻟﺒﺘـﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ
ﭘﻞ ﻟﻮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
در واﻗﻊ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ،ﺗﺌـﻮری اﻧﺘﻘـﺎدی و اﻧﺪﯾﺸـﻪ
اﻧﻘﻼﺑــﯽ ﻗــﺮن ﺑﯿﺴــﺘﻢ اﺳــﺖ .ﺑﺎزﺳــﺎزی ﺳﻮﺳــﯿﺎﻟﯿﺰم در ﻗــﺮن ﺑﯿﺴــﺖ و ﯾﮑــﻢ را ﻧﻤﯿﺘــﻮان ﺑــﺪون در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ اﯾ ـﻦ ﺧﻄــﻮط
ﮐﻮﺑﻨﺪه ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .درﺧﺸﺎﻧﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻟﻨﯿﻨﯿﺰم و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺰم ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ارﻧﺴـﺖ ﻣﻨـﺪل و داﻧﯿـﻞ ﺑﻨﺴـﻌﯿﺪ ﻧﯿـﺰ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۱۹۱۸ﺑـﻪ ﺑﻠﺸـﻮﯾﺰم ،در آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ آزادی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ ﻣﺮﺑـﻮط اﺳـﺖ ،در
ﺗﺤﻠﯿـــﻞ ﻧﻬـــﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘـــﺎدی ﻣﻮﺟـــﻪ اﺳـــﺖ .اﻟﺒﺘـــﻪ واﺿـــﺢ اﺳـــﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳـــﯽای ﮐـــﻪ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒـــﻮرگ ﺑـــﻪ آن اﺷـــﺎره ﻣﯿﮑﻨـــﺪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺠﺮی آﻧﻨـﺪ ،ﻧـﻪ »دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﺑﯽﻣﺎﯾـﻪ« ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘـﺎرﯾﺰم ﺑـﻮرژواﯾﯽ ﮐـﻪ
در آن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑﺪاران ،ﺑﯿﺰﻧﺴﻤﻦﻫﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
اﺧﮕـــﺮ اﻧﻘﻼﺑـــﯽ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒـــﻮرگ ﺑـــﺮای آﺧـــﺮﯾﻦ ﺑـــﺎر در دﺳـــﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۱۸در ﺟﺮﯾـــﺎن ﮐﻨﻔـــﺮاﻧﺲ او در ﮐﻨﮕـــﺮه ﻣﻮﺳـــﺲ اﻧﺠﻤـــﻦ
اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس درﺧﺸﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ »ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﯿﻨـﯽ و ﺿـﺮورت اﻧﻘـﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ«
دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻨﻈـﻮر از آن در واﻗـﻊ »ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺗﻠﺨـﯽ« اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻨـﺒﺶ ﮐـﺎرﮔﺮی ﭘـﯿﺶ از ﯾـﺎﻓﺘﻦ راه
اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از ﭼﺸـﻢاﻧﺪاز ﭘﺮاﮐﺴـﯿﺲ
ﺧﻮدرﻫﺎﯾﯽ ﺳﺘﻢدﯾﺪﮔﺎن ﻣﻠﻬﻢ اﺳﺖ» :ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻋﻤـﺎل ﻗـﺪرت را ﯾـﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧـﺪ .راه دﯾﮕـﺮی ﺑـﺮای
آﻣﻮﺧﺘﻦ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣـﺎ آن دورهای را ﮐـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ آﻣـﻮﺧﺘﻦ ﺳﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑـﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾـﺎ
ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪهاﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﻨﻮز ﺑـﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﺘﻬﺎی ﻣﮑﺘـﺐ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴـﮑﯽ ﺳـﭙﺮی
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﻣﻮزش دادن ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮدن ،در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﺟـﺰوه ﭘﺨـﺶ
ﮐﺮدن .ﺧﯿﺮ ،ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﻋﻤـﻞ
ﻣﯿﺸﻮد« .در اﯾﻨﺠﺎ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺮوف ﮔﻮﺗﻪ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ» :در آﻏﺎ ِز ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﺳـﺖ!«.
در ﻋﺒــﺎرات اﻧﻘﻼﺑــﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴــﺖ» :در آﻏــﺎز ﻋﻤــﻞ ﺑــﻮد! اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﺷــﻌﺎر ﻣــﺎ .و ﻋﻤــﻞ ﯾﻌﻨــﯽ ﺷــﻮراﻫﺎی ﮐــﺎرﮔﺮان و ﺳــﺮﺑﺎزان
وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ .«.ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌـﺪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺷـﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻓﺮاﯾﮑﻮر رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻧﻮﺳﮑﻪ ﺑـﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﻟﻦ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
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رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .او ﻧﯿﺰ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺮ اﻧﺴـﺎن دﯾﮕـﺮ و ﻫـﺮ ﻣﺒـﺎرز دﯾﮕـﺮی ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺧﻄﺎﻫـﺎﯾﯽ ﺷـﺪ .اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎی او
ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﮑﺘﺐ دﮔﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺸـﻮد ﺑـﻪ ﮐﺎرﺷـﺎن ﺑﺴـﺖ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ،اﻧﺪﯾﺸـﻪ او
ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑـﺪﯾﻠﻬﺎی رادﯾﮑـﺎل .ﺑﯽﺳـﺒﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ارﺟﺎﻋـﺎت ﻣﻬـﻢ در ﺑﺤﺜﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در
آﻣﺮﯾﮑ ـﺎی ﻻﺗــﯿﻦ در ﻣــﻮرد ﺳﻮﺳــﯿﺎﻟﯿﺰم ﻗــﺮن ﺑﯿﺴــﺖ و ﯾﮑﻤــﯽ ﺟﺮﯾــﺎن دارد .ﺳﻮﺳــﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﮐــﻪ ﻗــﺎدر ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻦﺑﺴــﺘﻬﺎی ﻗــﺮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را  -ﻫﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺰم  -ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ ﮔـﺬارد .درک او از ﺳﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﻫﻤﺰﻣـﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ  -در ﺿﺪﯾﺖ آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم  -ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﭘﺮاﮐﺴـﯿﺲ ﺧﻮدرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﺎرﮔﺮان ،ﺑـﺮ
ﺧﻮدآﻣﻮزی ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ در ﺗﺠﺮﺑﻪ و در ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ اﻣﺮوز ﻓﻌﻠﯿﺘﯽ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨـﺪه ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺳﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺰم آﯾﻨـﺪه
ﻧﻮر اﯾﻦ اﺧﮕﺮ ﭘﺮﺷﻮر را از ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
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