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لابی وسیالیست انقاین س رزا لوکزامبورگ سالگی تولد 252 گردسال 0202 مارس پنجم

ی هاآلمان است. سهم لوکزامبورگ در پیشبرد ایده - ارگری لهستانکجنبش  بزرگِ

یک  ه درکقدر گسترده است ی آندارسرمایهسوسیالیستی و درمبارزه برای جایگزینی 

ویر توانم تصنمی جااین من در ،نتیجه مطلب را ادا کرد. در توان حق  نمی کوتاه ینوشته

سی پیشبرد اقتصاد سیاسی مارک سهم او دری دربارهعوض به دست بدهم. به یکلی و جامع

ارایه  یشهانقد بعضی از نوشته کنم و همین طور چند پیشنهاد هم درمی نکاتی را مطرح

 خواهم داد.

 دسترس بود و اخیرا   آثار لوکزامبورگ به زبان آلمانی در یمجموعه 2792ی دههاز 

شده  جلد منتشر 21 در (ودیسیودیس )هیبه انگلیسی به ویراستاری پیتر  شمجموعه آثار

توجه با »کرد  رذک 653همبستگی  یکه در نشریهای مقاله ودیس دریطور که است. همان

ی ی اقتصادی خود نشان داد به نظرم منطقهاپیشبرد نوشته به زمان، توجه و دقتی که او در

 هااست که مجموعه آثار او را با سهم او در پیشبرد اقتصاد مارکسی آغاز کنیم و این نوشته

 «.اندمجلد تنظیم شده دو صفحه است که در 2022هم حداقل 

اب کتاب منتشرشده و کت سه -است  شده رکتابی که از لوکزامبورگ منتش چهار

 یسعهتو» :تئوری اقتصادی هستندی دربارههمه  -گاه تکمیل نشدتری که هیچعظیم

 . هر«د سیاسیاقتصا برای مقدمه»و  «آنتی کریتیک» ،«انباشت سرمایه»، «صنعتی در لهستان

 بسیاریاقت این عرصه ل بود که درری دَدان قَکار بگیرید لوکزامبورگ اقتصادهمعیاری که ب

به رد نظریات  و در این کتاب است «انباشت سرمایه»ترین کتاب او داشت. معروف

پرداخت که  -سی درآلمان دموکراسوسیالرهبران  –رفرمیستی برنشتاین و کائوتسکی 

 - نخواهد کرد و همین طور تئوری رودولف هیلفردینگ« سقوط»ی دارسرمایه

ند انباشت توانند به فرایمی ی مالیدارسرمایهصار و که مدعی بود انح -ریشی تمارکسیست ا

 سرمایه اندکی ثبات بدهند. 

تاب ک شناخته شده است لوکزامبورگ کوشید در هامیان مارکسیست طور که درهمان

 بازارها ییذاتی وجود دارد که از توانا گرایشیی دارسرمایهانباشت  خود نشان بدهد که در
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که  دهدمی شده فزونی بگیرد. به نظر او، این نشانتولیدبرای خرید کالاها و خدمات 

عین  درامر بعلاوه، این  .خواهد شد طور همو اینگرفتار بحران شود تواند می یدارسرمایه

دهد. برای اجتناب از تولید مازاد در می طلبی امپریالیستی را هم توضیحگسترش حال

های خارجی و یافتن خریداران تازه برای ی ناچار است برای یافتن بازاردارسرمایهداخل، 

جهان بپردازد. او  ی دردارسرمایهی غیرهاکند به جستجو در بخشمی چه که تولیدآن

ش در جلد ابررسی در کافی نیست و او هابحرانی دربارهاعتقاد داشت که تحلیل مارکس 

ی بازتولید سخن گفت از این نکته غفلت کرد. یعنی تولید هاوقتی از طرح «سرمایه»دوم 

از  ان و همدارسرمایههم از سوی یی که هست )نسبت تقاضای بهدارسرمایهمازاد کالاهای 

قاضا را تا این ت کندمی ی را مجبوردارسرمایهسوی کارگران در کشورهای امپریالیستی( 

ن که از ای لوکزامبورگ پیدا کند. یدارسرمایهی غیر هاان در مستعمرهییروستا درمیان

ه در نداشت. همان گونه ک ییپردازان بزرگ را به چالش بکشد ابامارکس یا دیگر نظریه

ه خودشان به نیست کص اشختعدادی از امارکسیسم شامل »گیرد می آنتی کریتیک نتیجه

ز را مه چیآنها تعظیم کرده ه برابر باید در هابدهند که توده "تخصص"خودشان جواز 

نقلابی ی ایگیرد. مارکسیسم دورنمامی بپذیرند همانند آن چه که در مذاهب ناموفق انجام

 یدهنیروی زن ی تازه باشد...هاجهان است و باید همیشه به دنبال دانش و نوآوریی درباره

 خمیان رعدوبرقی که از تاری فرایند انتقاد از خود و در آن تنها در برخورد روشنفکران در

 «.تواند حفظ شودمی آیدمی

ه توانم به چند مقاله اشارمی وجود دارد. مؤثرتزهای لوکزامبورگ چند انتقاد ی درباره

 :گویندمی صیل از این انتقادها سخنفتکنم که به

ی تقابل نظری هنری گروسمان و رزا هوف در بحث دربارهی کارل لادنمقاله

 داریهای سرمایهلوکزامبورگ در مورد بحران

 ی امپریالیسم از نظر گروسمانی ریک کان دربارهمقاله

https://imhojournal.org/articles/henryk-grossmann-vs-rosa-luxemburg-causes-meaning-economic-crises-not-just-history-karel-ludenhoff/
https://imhojournal.org/articles/henryk-grossmann-vs-rosa-luxemburg-causes-meaning-economic-crises-not-just-history-karel-ludenhoff/
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2017/07/henryk_grossman_on_imperialism.pdf
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ی ملی از نظر ها و مسألهی علم اقتصاد، بحرانی مارتین توماس دربارهمقاله

 لوکزامبورگ

 کارگر یی امپریالیسم مدرن و طبقهی سیمون موهان دربارهمقاله

 

 یهنر بحران از آنِی دربارهترین انتقاد از تئوری لوکزامبورگ مؤثربه باور من 

رگ با لوکزامبوگراسمان . داندمی قدر کارهای لوکزامبورگ راگراسمان است. گراسمان 

ران اقتصادی ی به بحدارسرمایهنظام گرایش خاطر موافق است که گسترش امپریالیستی به

 داند کهمی امپریالیسم را عاملی اوت داشت کهفتجا این امبورگ درولی او با لوکز است.

نزولی نرخ سود را جبران کند نه این که نیاز دارد به دنبال بازار برای  گرایش تواندمی

ترین مدهوند با عپی کننده درتولیدات اضافی خود باشد. امپریالیسم درواقع عامل خنثی

نرخ سودآوری به کاهش در  گرایش، یعنی یدارسرمایهتولید « سقوط»عامل بحران و 

 . است زمان گذر

اب کت امپریالیسم انتقاد داشت. در یبارهلنین هم به توضیح لوکزامبورگ در

ی به دارمایهسرنیاز  آمدپی گوید که امپریالیسممی امپریالیسم، لنینی دربارهاش معروف

 یدارسرمایهشماری از کشورها  که در» شودناشی می جااین صدور سرمایه است که از

ها( هبخش کشاورزی و فقر تود یماندهبه خاطر وضعیت عقب) بیش از حد قوام یافته است

از لنین  نا. گراسم«گذاری پیدا بکندی سودآور برای سرمایههاتواند زمینهنمی سرمایه»و 

وجود ندارد.  ی سودآورگذارسرمایهی هافرصت ءچرا درکشورهای مبدا»فراتر رفت 

 یی مدرن قدمت دارد. وظیفهدارسرمایهواقعیت این است که صادرات سرمایه به قدر 

علمی توضیح این واقعیت است و درنتیجه، توضیح نقشی که سرمایه در سازوکار تولید 

 «کندمی ی ایفادارسرمایه

ع الوکزامبورگ که کتاب سرمایه را خوانده بود از قانون سودآوری مارکس بااطل

س او دستر ریسه دروندگر یسرمایه و مجموعهی دربارههای مارکس البته یادداشت -بود

ورگ، کند. برای لوکزامبمی ی رددارسرمایهنبود. ولی او این قانون را برای توضیح بحران 

https://www.workersliberty.org/story/2019-01-16/luxemburg-economics-crises-and-national-question
https://www.workersliberty.org/story/2019-01-16/luxemburg-economics-crises-and-national-question
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/06/29/modern-imperialism-and-the-working-class/
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این قانون برای درازمدت خوب است. درواقع آن قدر درازمدت که وقتی در کتاب آنتی 

وز زمانی هن»نویسد می دهدمی خود پاسخ «انباشت سرمایه»از کتاب کریتیک به انتقاد 

مان زی به خاطر نرخ نزولی سودآوری سقوط کند به آن دارسرمایهمانده که باید بگذرد تا 

 «هنوز خیلی مانده است

مربوط به زمان از نگاه بشر بود نه زمان ای ولی از نگاه مارکس قانون سودآوری مقوله

 ،مایهسر مازادنرخ سود را با  وقتی آدام اسمیت کاهش در»ناسی شمربوط به اعصار زمین

گوید که غلط است. می دارد از یک اثر دائمی سخن دهدمیتوضیح  ،انباشت سرمایه

اند. فاوتمت هاییمقوله هاتولید و بحران، اضافهسرمایهگذرای  مازاددرمقابل این توضیح، 

 ی ارزش اضافی(هاهاینظریه« )بحران دائمی وجود ندارد

از سوی  سیاسی، ترین قانون مارکس در اقتصادمهم رد  یبارهودیس دریپیتر 

اخته شده چه کمتر شنآن»ی به من نوشت ایمیل دراو سنجی جالبی دارد. لوکزامبورگ نکته

چه کسی ارتباط قانون سودآوری به بحران را رد به  که لوکزامبورگ در پاسخاست این 

انویه ژ در« انباشت سرمایه»ی دربارهنامی بود که بی ینویسندهآن شخص، « کرده است

مطلبی نوشته بود. چند سال پیش که داشتم  Dresdener Volkszeitung در 0226

 میران عیساکویچ کردم فهمیدم که نویسندهمی ی لوکزامبورگ را ویراستاریهانامه

پیوست  Bundists هابوندیست به 2878و درسال  به دنیا آمد 2882نخیمسون بود که در 

ا ر آن درآمد. اگرچه امروز کسی او دانانسیاسی ترین اقتصادو به صورت یکی از بزرگ

از »دهد می ودیس ادامهیزمان خود حضور چشمگیری داشت.  درولی  آوردنمی به یاد

بسیار  ود شدت دلگیر شده بومکاتبات لوکزامبورگ روشن است که از انتقاد نخیمسون به

غفلت  ین او تنها کسی بود که به لوکزامبورگ از زاویهادر میان منتقدجالب است چون 

رانس به فای نامه در لوکزامبورگسود به او ایراد گرفته بود. ی دربارهاز قانون مارکس 

خیلی بد است برای نخیمسون که این سیلی به »نویسد می، 2726 یفوریه مهرینگ در

ند توامی ترین افتخاری است کهبزرگ ولی درنهایت، این شودمی صورت او نواخته
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این داوری رسد می به نظر«. بشود ییگونصیب این آدم رذل و متخصص پریشان

 ی این اقتصاددان بوندیست بود. دربارهای نسنجیده

در اختیار دولت  که Freikorp راستی فرای کورپیان دستنظامشبه

 یمسوند. نخاندنبه قتل رسرا  رزا لوکزامبورگ 2727 قیام سالدر  دموکرات بودندسوسیال

 جنگجویانی ،اقتصاددان . هردوکشت NKVD استالین لیس مخفیپ 2768هم درسال را 

متفاوت به قتل  ییبه دست نیروها کردند ولیمی انقلابی بودند که برای سوسیالیسم مبارزه

  رسیدند.

 

 :بخوانید پیونداصل مقاله را دراین 

https://thenextrecession.wordpress.com/2021/03/06/lu

xemburg-150/ 
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