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روزا لوکزامبورگ و بين الملل چهارم

هم اکنون در فرانسه و جاهای ديگر کوشش هايی می شود تا لوکزامبورگيزم
را چونان سنگری به نفع سانتريست های چپ و برعليه بلشويک -لنينيستت هتا
ترستتيم نماين ت  .ايتتن موعتتو متتی توان ت اهميتتت برجستتته ای کس ت کن ت  .شتتاي
عتتروری باش ت در هين ت نزديتتک ملالتته جتتامبی در بتتار لوکزامبتتورگيزم واقبتتی
اختصاص دهيم .اما در اين جا مايل هستيم مختصترا بتر ستر مبتانی مستأله بحت
کنيم.
متتتا بتتتيش از يتتتک بتتتار بتتته ختتتاور روزا لوکزامبتتتورگ و برعليتتته ستتتو تببير
بتتتی شتتترمانه و ا ملانتتته استتتتالين و بوروکراستتتی وی مشبتتتور بتتته انتلتتتاد شتتت ي
گشته ايم؛ و به اين کار نيز ادامه خواهيم داد .در انشام اين کار از هيچ مال ظته
عاوفی برانگيخته نش ايم ،مگر الزامات انتلادی ماترياليستی تتاريخی .در هتر
تتا  ،دفتتا متتا از روزا لوکزامبتتورگ نامشتتروو نيستتت .چتته در نظتتر و چتته در
عمتتل ،جنبتته هتتای درستتت همتتوز
اعضا

هتتای روزا لوکزامبتتورگ هشت ار شت استتت.

زب کارگر سوسياليست و عناصر خويشاون شان (برای مثتا رجتو

کني به "فرهنگ پرولتری" ،هب تی ههنتی" ،استاارتاکو " فرانستوی ،نشتريه
دننن ه

او 915

 42ژوئنننم  915توسنننر تسوت ننشت ودننن دنننره و
 ايننم اله ننن"بيم ا لل جرير" ب چهپ سير.
 -4حن ک رننه وس سوسيه ي ن ) (SAPيننگ وننسو ن ننه ت سه سي ن ه رن اس ات ننه سوسننيه
سننه  91تشننشيل دننر و بسزننت اس
اننورسا یننه چننو و ر و ي ن یننه اس ن سننهب
یبننساآ نآ اص اننسا اس تننهس تسوت ننشت اس يننگ ا س هسننيو ه جريننر سننه  911پش ن يبه ت
رس ر .ب تر يج ارثس اعضه نآ ب سوسيه اورساست بهس وش نر.
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دانشتتشويان سوسياليستتت منتشتتر در بل يتتک ،و هتتم چنتتين کتترارا در "هکستتيون
سوسياليستتت" بل ي تتی و ريتتر ) تنهتتا از جنبتته هتتای عتتبي
روزا اب ا قطبی نبودن  ،استفاد می برن  ،هنها اين نلتاي

و نلايصتتی کتته در
را بته منتهتای درجته

عموميت داد و با مبالغه بر هن ها سيستتمی کتامال بتی مبنتی متی ستازن  .قضتيه
متناقض اين است که استالينيستت هتا در چترخش اخيتر ختود در تئتوری  -بت ون
قبو يا تی درک هن -به جنبه های کاري اتوری منفتی لوکزامبتورگيزم نزديتک
متتی شتتون  ،تتتا از سانتريستتت هتتا و سانتريستتت هتتای چتتپ در اردوگتتا سوستتيا
دموکراستتی چيتتزی نگوينت  .جتتای ان تتار نيستتت کتته روزا لوکزامبتتورگ در برابتتر
مشی محافظته کارانته و در عتين تا مستل (ظفتر نمتون) سوستيا دموکراستی
هلمان ،به وي

پس از انلالب  ،1091با رارت خودانگيختگی ،هکستيون هتای

تود ای را مطرح کرد .اين ملابله از وي گی کتامال انلالبتی و مترقتی برختوردار
بود .روزا خيلی پيش تر از لنين ،خصوصيت بازدارن و متحشر دستگا

زبی

و اتحاديه ها را درک کرد .و هراز بته مبتارز برعليته هن نمتود .از هن جتايی کته
وی بتته تش ت ي تخاصتتمات وبلتتاتی بتتاور داشتتت ،همتتوار بتتر تميتتت و نتتاگزيری
ملابله بنيادی تود ها برعليته ميتل و برعليته پتيش روی رستميت چتپ هتا تأکيت
داشت .در اين گستر عمومی تاريخی صحت ان يشه هتای وی اببتات شت  .از هن
رو که انلتالب " 1011خودانگيختته" بتود .کته هستت ،و از هن رو کته بته ررتم
تمتتام محافظتته کتتاری هتتا و جلتتوگيری هتتای ستتران زبتتی انشتتام گرفتتت .از ستتوی
ديگتتر ،تمتتام تتتاريق متباق ت هلمتتان بتته وعتتوح نشتتان داد کتته ختتودانگيختگی بتته
تنهتايی قتادر بتته پيتروزی نيستتت ،رليتم هيتلتر جت لی مهتم برعليتته نستخه جهتتانی
خودانگيختگی است.
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روزا هرگز خود را تنها به تئوری صرف ختودانگيختگی محت ود نستاخت؛ نته
هماننتتت «پتتتاروو » کتتته هيتتتين ق رگرايانتتته اجتمتتتاعی انلالبتتتی ا
ق رگرايانتته ت اکثر شتتور

را بتتتا هيتتتين

مباوعتته کتترد .در ملابتتل «پتتاروو » ،روزا ستتبی

داشت تا جناح انلالبی پرولتاريا را پيشاپيش هموز

ده  ،و تا جائی که ام تان

داشت متش ل کن  .در لهستان وی تش يالتی خيلی ج ی و مستتلل درستت کترد.
بيشترين چيزی که می توان گفت اين است که در ارزيابی تاريخی -فلسفی او از
جنبش کارگری ،انتخاب ت ارکاتی پيشرو -در ملايسته بتا هکستيون هتای تتود ای
کتته متتی بايستتت انتظتتار

را داشتتت -کتتم بهتتا داد ش ت  .در صتتورتی کتته لنتتين

 ب ون تسلی از مبشزات هکسيون های هين  -کارگران پيشرو را جتبب کترد  ،وپيوستتتتته و خستتتتتگی ناپتتتتبير هنتتتتان را بتتتتاهم در هستتتتته ای مح تتتتم ،قتتتتانونی و
ريرقانونی ،در تش ل های تود ای يا مخفی ،با برنامه ای صريحا تبري

شت

گردهم می هورد.
تئتتوری ختتودانگيختگی روزا ستتال ی ستتالم برعليتته دستتتگا متحشتتر رفرميتزم
بود .اين ليلت که ارل از هن برعليه کار ايشاد دستتگا انلالبتی لنتين استتفاد
شت  .تنهتتا بتته شت لی مطمئنتتا ابتت ائی خصتتلت علت مانت نظتترات وی را هشت ار
ستتاخت .بتترای ختتود روزا ايتتن امتتر بستتيار اتفتتاقی ر متتی داد .او در ا ستتا
انلالبتتی ا

بتتيش از هن واقتتع گتترا بتتود کتته عناصتتر تئتتوری ختتودانگيختگی را

بتته متافيزيتتک کامتتل بست دهت  .چنتتان کتته پيشتتتر گفتتته شت  ،ختتود او در عمتتل در
هر گامی ،اين تئوری را به کناری نهاد .پس از انلالب  1011با شت ت مشتغو
تشت ل پيشتترو کتارگری شت  .عليتتررم دستت نوشتتته بستيار سستتت تئوريتتک ،وی
دربار انلالب روسيه  -که در زن ان نوشته ش و هتيچ گتا توست وی بته چتا
نرسي  -اق امات بب ی روزا به ما اين اجاز را می ده که بته ايتن نتيشته قطبتی
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برسيم که او روز به روز به مفهتوم تئوريتک صترير وترح شت لنتين در متورد
رهبريت هگا و ختودانگيختگی ،نزديتک متی شت ( .قطبتا متی بايستت چنتين بتود
باشتت کتته وی را از انتشتتار دستتت نوشتتته ا

بتتر عليتته مشتتی بلشتتوي ی متتانع

ش ت ؛ دستتت نوشتتته ای کتته بب ت ا هن چنتتان بتتی شتترمانه متتورد سو استتتفاد قتترار
گرفت).
دوبتتار بتته اختتتالف بتتين هکستتيون هتتای تتتود ای خودانگيختتته و کتتار زبتتی
ه فمن در دور کنونی به پردازيم .از جنگ جهانی ب ين سو چه ميتزان نيترو و
از خودگبشتگی رنشبران کليه کشورهای پتيش رفتته و نيمته پتيش رفتته بته کتار
رفته است! چيزی در تاريق ،قابل ملايسه با هن نمی توان يافت .تا اين ت روزا
کتتامال در برابتتر کوتتته ف تتران ،ستترجوخه هتتای کلتته پتتوک و نتتادان بتتوروکراتيزم
محافظه کار ق داشت .تنها با بر باد دادن اين انترلی بتی ت تتود هتا بتود کته
مبنای افسردگی عظيم کارگران پيشروی موفليت هميز فاشيزم را موجت گشتت.
ب ون ان ک گزافه گويی می توان گفت که :وعبيت تمام جهان با بحران رهبری
پرولتاريتتا تبيتتين متتی گتتردد .مي ت ان جنتتبش کتتارگری امتتروز هتتم چنتتان بتتا بلايتتای
وستتيع ستتازمان هتتای ورش ستتته کهنتته مس ت ود متتی شتتود .بب ت از قربتتانی هتتا و
ناامي ی های بتی شتمار ،بختش کتارگران اروپتايی ت اقل کنتار کشتي انت  .در
قطبی ای را کته هگاهانته يتا ناهگاهانته از ايتن تشربيتات تلتق فترا گرفتته ايتن استت
کتتتته :اقتتتت امات متهورانتتتته ،رهبتتتتری متهورانتتتته را ازم دارد .در امتتتتور جتتتتاری،
کارگران هم چنان به سازمان های ق يمی رأی می دهن  ،اما فل رأی شان را و
نه اعتماد بی

شان را .از ورف ديگر ،پتس از فروپاشتی رقتت هور بتين الملتل

سوم خيلی سخت تر خواه بود که اعتمادشان را به تش ل انلالبی ج ي ی جل
کنيم.
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ايتتن درستتت جتتايی استتت کتته بحتتران رهبتتری پرولتاريتتا نهفتتته استتت .خوان ت ن
هوازی هم نوا در مورد هکسيون های تود ای تبري

نش هتی در ايتن موقبيتت

 در ملابله با انتخاب ه فمن کادرهای يتک بتين الملتل نتوين -بته مبنتی از پتيشبردن کاری سراستر ارتشتاعی استت .ايتن درستت در جتايی استت کته  S.A.Pدر
"فراگرد تاريخی" قرار گرفته است .البته کسی از ميتان گتارد ستابق جنتاح چتپ
 S.A.Pپي ا می شود که يتادوار هتای مارکستی ا

را بته منظتور جلتوگيری از

تو ش خودانگيخته به خاور هورد .اين اقت امات صترفا ادبتی فتاظتی چيتزی را
در اين ليلت تغيير نمتی دهت کته شتاگردان «متايلز» مؤلت
ص تلر و نتته کتتم تتتر از مؤل ت

پربهتای قطتع نامته

پربهتتای نشتتريه "بتتولتن جوانتتان"  -ننگتتين تتترين

مزخرفتتات ختتودانگيختگی را بتته پتتيش متتی بتترد کتته ت تا در وي ت

وتترف داران

 S.A.Pبتتی مبنتتی متتی نماي ت  .سياستتت عملتتی شتتواب (هنرورانتته "وفتتر رفتتتن
از صتتتحبت در متتتورد هن چتتته هستتتت" و ستتتخن وری ابتتت ی و د داری دربتتتار
هکسيون هتای تتود ای هينت و "مر لته تتاريخی" خودانگيختته) نيتز چيتزی بته
جز بهر برداری تاکتي ی از لوکزامبورگيسمی سراسر تحري

و سانسور شت

نيستتت .و بتته ان ت از ای کتته "جنتتا يون چتتپ"" ،مارکسيستتت هتتا" از انتلتتاد بتته
مشتتی زبتتی خودشتتان وفتتر متتی رون ت ؛ بتته همتتان ان ت از ملتتاات شتتان برعليتته
مايلز ،تنها به ملص يافتن شاه ی تئوريتک استت .ايتن چنتين شتاه ی در وهلته
او تنهتتا زمتتانی ازم متتی گتتردد کتته شخصتتی در جنتتايتی عم ت ی شتترکت داشتتته
باش .
البتتتته بحتتتران رهبتتتری پرولتاريتتتا را نمتتتی تتتتوان بتتتا فرمتتتولی مشتتترد بروتتترف
نمتتود .ايتتن مستتأله فرهين ت ی بتته رايتتت مبمتتولی متتی باش ت  .نتته فل ت يتتک پروستته
صرفا "تاريخی" ،يبنی ،پروسته ای از پتيش شترو هتای فباليتت هگاهانته ،بل ته
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پروسه ای از زنشير ناگسستنی اق امات اي ئولوليک ،سياستی و تشت يالتی در
جهتتت ادرتتام و گتتردهوری تمتتام بهتتترين ،هگتتا تتترين عناصتتر پرولتاريتتای جهتتانی
زير پرچمی بی ل ه ،عناصری که ارتباو شان با بخش های وسيع تر پرولتاريتا
متتی بايستتت رش ت داد ش ت و عميتتق تتتر گتتردد-،در يتتک کتتالم :ا يتتا رهبتتری
تاريخی پرولتاريا در شراي ج ي و به مرات سخت و دشتوار کنتونی ،هوچيتان
اخير «جنبش» خودانگيختگی بته همتان انت از

تق دارنت بته روزا استتناد کننت

کتته بتتوروکرات هتتای ب تی چتتار کمينتتترن بتته لنتتين .اگتتر از فرعيتتات بگتتباريم ،کتته
ت امتتل جنتتبش بتتر هن هتتا فتتائق همت استتت ،متتی تتتوانيم بتتا رعايتتت کامتتل انصتتاف،
کارهای مان را برای بين الملل چهارم زير عالمت "سه ام" قترار دهتيم ،يبنتی
نه تنها لنين ،بل ه لوکزامبورگ و ليب نخت.
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