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 ھمیشگیخدا آن را بھ عنوان تھدیدی امیدوارم ، اما بگذریم واقعیتشاز  –کمونیزم ... 
حفظ کند تا این اراذل و اوباش برای ما برای طبقھ مرفھ حفظ کند. خدا کمونیزم را 

ز انحصاری لذت بردن از نشوند، تا آن دستھ از جامعھ کھ مجو از این گستاخ گستاخ تر
بھ خواب بروند! تا حداقل دیگر  کابوسدر دستان خود دارند، حداقل با ... را  زندگی

از روی شوخ طبعی در موردشان ھوس نکنند بھ قربانیان خود موعظھ اخالقی بدھند و 
  .جوک بسازند

  ١٩٢٠کارل کراوس، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 کا.پ.د. [حزب کمونیست آلمان]ینگ ھای در یکی از میت ]١٩١٩در ژانویھ آن موقع [
حضور یافتم، کھ در آن رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت سخنرانی می کردند. در آنجا 
پی بردم، کھ آن ھا رھبران عقیدتی انقالب ھستند و تصمیم گرفتم، کھ ترتیب کشتنشان را 

صول قانون آنھا دستگیر شدند. یک نفر باید برای نقض ا در پی دستورات منبدھم. 
...  برایم آسان نبود حذف ھر دوی آن ھادر مورد تصمیم گرفتن تصمیم می گرفت ... 

 ً ً معتقدم، کھ این تصمیم از لحاظ اخالقی و مذھبی کامال   بود. مشروعھنوز ھم عمیقا

  ١٩۶٢، والدمایر پابست سروان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  میان عشق و خشم، رزا لوگزامبورگ

  

  خاطراتی برای آینده

  ھمواره بھ معنای آزادی دگراندیشان است.آزادی 

  

چپ سیاسی فقط در مواردی نادر توانستھ عقاید انتزاعی خود درباره آزادی و رھایی فرد 
قابل فھم و مھم تر از آن افراد کمتر سیاسی برای کھ بھ گونھ ای شرح دھد، و جامعھ را 
آزادی از گذشتھ راه مبارزان  تکیھ بررا با  این کاستی ھاو اغلب کوشیده  جذاب گردد

جبران نماید. از میان این بھ عنوان شاھدانی بر اھداف و مقاصد خوب خود  ھای دور
اسپارتاکوس، برادران گراکوس، توماس مونتزر یا تومازو کامپانال،  بھمبارزان می توان 

ُ  ھفوری شارلژاک رو، گراکیوس بابیف،  ن، فریدریش انگلس، میخاییل ئِ ویا رابرت ا
معاصر  رفقای از آن ھا اشاره کرد. بعد باکونین، فردینان السال یا پیوتر کروپوتکین

اگوست ببل و کالرا زتکین، والدیمیر ایلیچ لنین و آگوستو ساندینو، کارل لیبکنشت،  مانند
، پاتریس لومومبا، ھوشی مین و فرانتس لئو تروتسکی، ژوزف استالین و مائو تسھ تونگ

امروزه در  شخصیت ھای یاد شدهبا این وجود  ھرست اضافھ شدند.بھ این ففانون نیز 
  .حضور بسیار ناچیزی دارندی دنیا کھ باشد، در ھر کجا ،راھپیمایی ھا

 در ھمھ جا حضورشاما  ،کھ ھمواره حضور دارد یک نفر. ھستاما استثناھایی ھم 
نی از تریر: اشاره بھ وی اغلب فراموش می شود؛ یک یھودی آلماآنقدر عادی است، کھ 

ً ھمھ جا نشان  کارل مارکس. بھ غیر از او سھ نفر دیگر ھم ھستند، کھ تصاویرشان تقریبا
در آلمان بھ قتل رسید، یک  شنیعیداده می شود: یک یھودی لھستانی کھ بھ طرز 

در بولیوی در چنگال قاتالنش افتاد و یک ایتالیایی کھ در  ١٩٣٧آرژانتینی کھ در سال 
 فاشیست ھا، توسط آن ھا رھا شد تا  تحمل زندانسال ھا پس از  ١٩٣٧نھایت در سال 

 رزا لوگزامبورگ، ارنستو چھ گوارا و آنتونیو گرامشی نام آن ھا. از شدت بیماری بمیرد
. ھر سھ نھ تنھا عرصھ ھای حرف و عمل را بھ ھم پیوند داده بودند، بلکھ در تفکر است

ً مستقل و بھ دور از وابستگی بھ ھر نوع دکترین یا دستگاه حکومتی  و اندیشھ خود کامال
البتھ آن ھا توسط بودند. ھر سھ تن نیز بھای اعتقادات خود را با زندگیشان پرداختند. 

دشمنان خود بھ قتل رسیدند و نھ افراد مخالف از اردوگاه خودی، کھ در قرن بیستم بھ 
  .رخ می دادکرات 

در ترک دیگری ھم دارند؛ آن ھا ھرگز رزا لوگزامبورگ و آنتونیو گرامشی نقطھ مش
د خود قدرت حکومتی را تجربھ کنند یا نامشان را شونمجبور موقعیتی قرار نگرفتند، کھ 



با شرکت در یک رژیم دیکتاتور یا توتالیتر لکھ دار نمایند. رزا لوگزامبورگ، سوسیال 
بھ قدرت رسیدن دموکرات و بنیانگذار حزب کمونیست آلمان آن قدر زنده نماند تا شاھد 

با شلیک بھ پشتش  ،اسلحھپس از ضرب و شتم با او را  ١٩١٩استالین باشد. در ژانویھ 
بھ قتل رساندند. آنتونیو گرامشی، سوسیال دموکرات و بنیانگذار حزب کمونیست ایتالیا 

تا زمانی کھ دچار بیماری مزمن گردید، در ایتالیا زندانی بود. تنھا  ١٩٢٨از سال 
قصد  ،گوارا در کوبای انقالبی حکومت کرد، اگرچھ او کھ یک پارتیزان بودارنستو چھ 

  نداشت مدت زمان زیادی در این منصب باقی بماند.

گرامشی سال ھاست، کھ بھ آنتونیو گوارا امروزه الھام بخش جوانان است. چھ ارنستو 
کھ از خصوص برای قشر روشنفکر جذاب است. اما در مورد رزا لوگزامبورگ 

باید گفت، کھ اغلب افراد تنھا با یت چندالیھ تری نسبت بھ آن دو برخوردار بود، شخص
  و با افکار و آثارش بیگانھ اند. نام و سرگذشت او آشنا ھستند

با گرایش مذکور از طریق ایجاد عالقھ بھ آثار و شخصیت یکی کتاب حاضر مقابلھ  ھدف
او زنی بود، کھ ھر گونھ امتیاز از منحصر بھ فردترین چھره ھای تاریخ چپ اروپاست. 

ً در  بھ واسطھ جنسیت خود را رد کرد، با علم بھ این موضوع کھ چنین رفتاری صرفا
خدمت قانونی کردن نابرابری جنسیتی قرار می گیرد. او متفکری بود، کھ برای رسیدن 
بھ برابری از طریق آزادی و ھمبستگی، بدون ارجحیت بخشیدن بھ یکی از آن دو، 

  ھ تالش می کرد.مجدان

شده چپ سیاسی  بختکی است، کھ گریبانگیرقرن بیستم، مملو از قتل، خیانت و شکنجھ 
فضیلت ھای اصیل خود کھ در اتاق بھ رھایی یابد، کھ  آنتنھا زمانی می تواند از  و است

صداقت نسبت بھ  بھ روی آورد:شکنجھ و کنفرانس ھای بیشمار حزب از او دزدیده شده، 
شرایط ، بھ ویژه در افکار خود تغییر دمعبھ اعمال خود در گذشتھ و حال؛ اقدامات و 

موجب بروز  رفتار موذیانھ، زیرا مخالفان در برابربھ ویژه  ،صراحت بھ دشوار؛
تمام این فضیلت ھا کھ دھھ دیکتاتوری می شود و نھ رھایی از استعمار و سرکوب. 

صیت یک زن بھ مرعصھ ظھور ھاست بھ فراموشی سپرده شده اند، در زندگی و شخ
 می رسند: رزا لوگزامبورگ.

 

 

 

  



  انقالبی یھودی، لھستانی، آلمانی

ً در اومانیزم متفکرین قدیمی تری ریشھ دارد، کھ تاثیری  بر  پایستاراومانیزم او عمیقا
تاریخ، ادبیات و ھنر انسان ھا و ملل سایر قاره ھا فرھنگ اروپا داشتھ اند. او از مطالعھ 

ی گرفت. قاطعیت او در عمل و تواناییش در تحلیل پیشرفت ھا و حوادث اجتماعی الھام م
جدید و در پاسخگویی بدون تعصب بھ مسایل جدید با افزایش تجارب وی در جنبش ھای 

  کارگری سازمان دھی شده در قالب سوسیال دموکرات بھ بلوغ رسید.

  آنلیس الشیتسا

، رزا لوگزامبورگ بھ ١٩٠٧تا  ١٩٠۵ در جریان انقالب روسیھ در فاصلھ سال ھای
سرزمین مادریش لھستان بازگشت و بھ چنگال پلیس ورشو افتاد. در آن زمان لھستان 

امپراطوری اتریش تقسیم شده  بلکھ بین روسیھ، پروس وملت مستقل نبود، - یک دولت
بود. ورشو، پایتخت لھستان، بھ امپراطوری وسیع روسیھ تعلق داشت، کھ طرفداران 

م تزار بھ کمک پلیس مخفی، بوروکراسی فاسد و رعب و وحشت پلیسی نومیدانھ رژی
محکم بھ قدرت چسبیده بودند. در چنین شرایطی بازداشت شدن بھ دالیل سیاسی خطری 
جدی برای زندگی فرد بھ شمار می رفت. از این رو دوستان نزدیک او در لھستان برای 

ول تھیھ کردند و بھ افسر ارشد نیز رشوه گذاشتن وثیقھ و بیرون آوردن وی مقداری پ
در ھمھ جا تھدید کردند، کھ اگر تار مویی از سر رزا کم شود، جان دادند. بھ عالوه 

او بھ فاصلھ کوتاھی پس از آن کارمندان عالی رتبھ روسی دیگر در امان نخواھد بود. 
سیھ بود و از آزاد شد و بھ فنالند سفر کرد، کھ در آن ھنگام جزیی از امپراطوری رو

  آنجا بھ آلمان گریخت. او دیگر ھرگز بھ سرزمین مادری خود لھستان بازنگشت.

رزا لوگزامبورگ سال ھا یک زندگی دوگانھ سیاسی داشت؛ ھم عضو حزب سوسیال 
ً از یاد رفتھ  دموکرات آلمان (اس.پ.د) بود و ھم یکی از بنیانگذاران حزب تقریبا

، کھ سوسیال ١ی پادشاھی لھستان و لیتوانی)اس.د.کا.پیل (سوسیال دموکرات ھا
او از طریق سوییس کھ در آن دموکرات ھای آلمان بھ ندرت از وجود آن آگاھی داشتند. 

اجازه تحصیل  جازمان آزادترین کشور جھان محسوب می شد و حتی زنان ھم در آن
لوبک می شناختند. داشتند، وارد آلمان شد. با این وجود مقامات آلمانی او را با نام رزالیا 

، بھ واسطھ یک ازدواج مصلحتی با مردی آلمانی کھ فرزند خانواده ای مھاجر بوداو 
 بھ طول انجامید. ١٩٠٣تا  ١٨٩٨سال از مجوز اقامت را کسب کرد. این ازدواج 

توانست تابعیت  ١٨٩٨سالھ تازه فارغ اتحصیل شده در زوریخ در سال  ٢٧اقتصاددان 
 آلمانی کسب نماید.

                                                             
1 Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy - SDKPiL 



افرادی مانند او را بھ سیبری تبعید می کردند، در حالی کھ در آلمان  کنگرهلھستان  در
بھ طور قانونی فعالیت می  ١٨٩٠بزرگترین حزب کارگری سوسیال دموکرات از سال 

ً در مبارزه غیرقانونی علیھ ممنوعیت فعالیت خود طبق قانون شرم آور  کرد. سابقا
پیروزی ھای متعددی در انتخابات بھ دست  شرکت داشت و ھمچنین ٢زوتسیال گزتسھ

آورده بود. نقل مکان بھ امپراطوری پروس کھ قسمتی از خاک لھستان را نیز بھ قلمرو 
شرقی خود ضمیمھ کرده بود، بھترین گزینھ برای یک سوسیالیست لھستانی محسوب می 

می نوشت شد. لوگزامبورگ روان تر از اکثر آلمانی ھا بھ زبان آن ھا سخن می گفت و 
و در این میان باید بھ توانایی ھای مثال زدنی وی در زبان ھای لھستانی، روسی، 

  فرانسوی و انگلیسی نیز اشاره کرد.

در این ھنگام جوانی در اس.پ.د. بھ سرعت بھ شھرت دست یافت. او در جناح چپ 
 جنبش کارگری آلمان یا رزا حزب فعال بود و خیلی زود بھ سخنگوی آن تبدیل شد.

لوگزامبورگ را دوست داشت و یا از او متنفر بود؛ اگرچھ با منشی کھ او داشت، دوست 
داشتنش حتی برای طرفداران او نیز آسان نبود. با این وجود اس.د.کا.پیل. منزلگاه 

از حزب سوسیالیست لھستان  ١٨٩٣سیاسی او باقی ماند. این حزب کوچک در سال 
ده بود، منشعب گردید. اس.د.کا.پیل. در ابتدا کھ یک سال پیشتر تاسیس ش ٣(پ.پ.اس)

ً با الحاق » سوسیال دموکراسی پادشاھی لھستان« (اس.د.کا.پ.) نامیده می شد، اما متعاقبا
سوسیال «بھ » فلیکس جیژینسکی«چپ ھای لیتوانی تحت رھبری آریستوکرات لھستانی 

ف با اکثریت پ.پ.اس. تغییر نام داد. اختال» دموکراسی پادشاھی ھای لھستان و لیتوانی
. این حلقھ از رفقا کھ رزا لوگزامبورگ نیز بر سر مسالھ یک دولت لھستانی مستقل بود

در میانشان بود، مخالف برپایی چنین دولتی بودند، زیرا از تکھ تکھ شدن و جدایی 
نیروھای ضد کاپیتالیستی در جامعھ بیم داشتند. بھ عالوه آن ھا مخالف ھر نوع 

، از جملھ ناسیونالیزم لھستانی بودند، زیرا آن را ھم معنای سرکوب و ناسیونالیزم
  استثمار می دانستند.

ھر چقدر ھم کھ با این ارزیابی موافق باشیم و ھراس از یک ناسیونالیزم لھستانی را 
منطقی بدانیم، باید اذعان داشت، کھ این موضع گیری بسیار غیرواقعی بوده است. در 

ً برانگیختھ شده در اغلب کشورھا بھ شوینیزم و اروپای اوایل قرن ب یستم ناسیونالیزم عمدا

                                                             
٢  Sozialgesetze – قوانینی علیھ فعالیت ھای ھای خطرناک سوسیال «ال یا بھ عبارتی دیگر قوانین ضد سوسیالیستی: قوانین سوسی

ک، کھ موجب ممنوعیت مطبوعات و جزوات حزب سوسیال دموکرات گردید و تنھا ) بھ پیشنھاد بیسمار١٨٧٨» (دموکراسی برای کل جامعھ
سال محکومیت زندان صادر گردید و اصالحات اجتماعی بسیاری نیز  ١٠٠٠ود کرسی ھای پارلمانی آن بر جای ماند. بھ موجب این قوانین حد

صورت گرفت (سیاست نان قندی و تازیانھ). از آنجا کھ سوسیال دموکراسی نمود سیاسی جنبش کارگری بود و قوانین مزبور موجب تقویت 
ً بھ قوی ترین و مورد  ١٨٩٠اعتماد بھ نفس کارگران و در نتیجھ سوسیال دموکراسی شدند، در سال  تمدید قرار نگرفتند. اس.پ.د. متعاقبا

  تاثیرگذارترین حزب سوسیال دموکرات در سطح جھان و الگویی برای احزاب در سایر کشورھا بدل گردید.
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ً موضع گیری رزا لوگزامبورگ و دوستانش منجر بھ  خارجی ستیزی ختم شد. نھایتا
انزوای آن ھا از چپ انترناسیونالیست لھستان گردید، کھ تا کنون نیز قادر بھ ترک آن 

سال پس از مرگ  ٨٠خود حتی  مادری ننبوده اند. رزا لوگزامبورگ در سرزمی
  بھ شمار می رود.دلخراشش ھنوز عنصری نامطلوب 

مسالھ –با این وجود عدم توانایی رزا لوگزامبورگ و دوستانش در برخورد با مسالھ ملی 
موجب شد، کھ آن ھا روی  - ای کھ ھیچ متفکر چپی بھ اندازه کافی بدان نپرداختھ است

اعتقاد راسخی در د. پیش از جنگ جھانی اول آن متمرکز شون حلمسالھ اجتماعی و 
میان سوسیال دموکرات ھای اروپا وجود داشت، مبنی براینکھ بی عدالتی ھای اجتماعی 
کھ مشخصھ کاپیتالیزم ھستند، تنھا با از میان بردن آن اصالح پذیرند. با این حال تمرکز 

خودشان بود،  گاهروی تقویت جایرھبران سوسیال دموکراسی اروپا در پراتیک سیاسی 
فزاینده ھواداران، یعنی  جذبکھ بھ باور آن ھا می توانست بھ بھترین نحو از طریق 

کارگران اتحادیھ ای بیشتر، اعضای بیشتر برای حزب و کرسی ھای پارلمانی بیشتر 
ً قوی رپرولت« نھادھای بومی»باید بھ عالوه بر موارد یاد شده گردد. حاصل  ی احتماال

تا گرفتھ  ٤«یوگندوایھھ»از  و تا بانک ھای مسکنگرفتھ مصرف کنندگان  تر، از باشگاه
ھمھ این ھا بھ ویژه  در میان جوامع غیرمذھبی کشور نیز اشاره کرد.مراسم خاکسپاری 

ھنگامی کارایی داشتند، کھ محیط زندگی کارگران یکسان و نگرانی ھا و مشکالتشان 
محیط اجتماعی نیز دستخوش تغییر می شد. مشابھ بود. بھ محض جا بھ جایی آن ھا، این 

  وجوه ناپایداری وجود داشت. اییوزندگی خرده بورژبرخالف ی ردر شیوه زندگی پرولت

بی وقفھ برای تنھا دو حزب کوچک برداشت متفاوتی از پراتیک سیاسی داشتند: کار 
روسی حول لنین و دیگری  ٥غلبھ بر کاپیتالیزم. یکی از آن ھا حزب بلشویک ھای

با این وجود سیاستمداران حلقھ لنین اس.د.کا.پیل حول رزا لوگزامبورگ و دوستانش بود. 
                                                             

٤  Jugendweihe د. گردکلیسایی برگزار می  یا جشن بلوغ کھ برای جوانان چھارده سالھ فاقد ھر گونھ وابستگی 

روسیھ کارگری در دومین کنفرانس حزب سوسیال دموکرات  ١٩٠٣در سال منشویزم، نیمھ منشویزم:  –بلشویزم؛ منشویک ھا  –بلشویک ھا   ٥
نھ و متمرکز از با سازماندھی سختگیرا« حزبی از نوع جدید»(جرقھ) کھ خواھان « ایسکرا»طرفداران لنین و روزنامھ اش  )اِر.اس.د.اِر.پ.(

جناح انقالبیون حرفھ ای تمام وقت بودند، در انتخابات ارگان ھای رھبری حزب بھ اکثریت (بھ روسی بلشینستوو) دست یافتند، در حالی کھ 
لنین خواھان سازماندھی حزب مطابق با اصول سنتی سوسیال دموکراسی در اقلیت (بھ روسی منشینستوو) باقی ماند. از آن تاریخ طرفداران 

ً  .پ.اِر.د.اس.اِرخود را بلشویک نامیدند، حتی وقتی کھ بعدھا در درون  بلشویک ھا و منشویک ھا سرانجام  ١٩١٢در اقلیت بودند. در سال  غالبا
یکدیگر تقسیم شدند. در حالی کھ بلشویک ھا ھمچون رزا لوگزامبورگ و رفقایش مخالف جنگ جھانی در سال  بھ دو حزب مستقل مخالف

وقتی کھ دولت بورژوایی جایگزین  ١٩١٧اکثریت اس.پ.د. از آن حمایت می کردند. در انقالب فوریھ  درست مانندودند، منشویک ھا ب ١٩١٤
بلشویک ھا منشویک ھا را با شدت بیشتری  ١٩١٧رژیم تزار شد، منشویک ھا از سرکوب بلشویک ھا حمایت کردند. پس از انقالب اکتبر 

طالح بلشویزم توصیفگر سیاست بلشویک ھا در یک مقطع زمانی مشخص است، در حالی کھ بر چسب منشویک یا تحت تعقیب قرار دادند. اص
ً بھ تھدید و ایذا ختم می شد. این برچسب  تنھا بھ منشویک ھای طرفدار منشویزم بیانگر ننگی است، کھ بھ سختی می شد پاکش کرد و معموال

خواندن « نیمھ منشویکی»آن زمان بلشویک ھا مخالف بودند. « خط مشی»ھ کار می رفت، کھ با واقعی زده نمی شد، بلکھ برای تمام کسانی ب
) ھر گونھ نگرش مثبت بھ رزا لوگزامبورگ را برای تمام اعضای ff ٣٦ ، مک. ص.١٩٣١دیدگاه ھای رزا لوگزامبورگ توسط استالین (
آرم و بر جای مانده در کنار او مارکس، انگلس و لنین بودند، کھ در « خدایان»تنھا ). ٣٨. ص. کمونیزم انترناسیونال غیرممکن ساخت (مک

بھ تصویر کشیده شده بودند و در دوره استالینیزم توسط احزاب وفادار بھ مسکو در سرتاسر جھان مورد استفاده قرار می  قتضیپرچمی م
  گرفتند.



نظامی سختگیرانھ بودند، -در تالش برای ایجاد حزبی مبارز با سازماندھی سلسلھ مراتبی
در حالی کھ رھبران روشنفکر اس.د.کا.پیل مجدانھ سعی در ایجاد حزبی داشتند، کھ 

ت بھ اقدام ضدکاپیتالیستی مستقل بزنند. با این ھمھ ھر دو کارگران را قادر سازد دس
ً اعتقاد داشتند، کھ کاپیتالیزم در حال سوق دادن انسانیت بھ سمت فاجعھ است و  عمیقا
بنابراین باید بر آن فایق آمد. از این رو تصادفی نیست، کھ پس از جنگ جھانی اول 

ویک ھای روسیھ و حزب بسیاری از اعضای برجستھ حزب کمونیست لھستان، بلش
آلمان از اس.د.کا.پیل. جذب شدند. رزا لوگزامبورگ و لئو یوگیشس کھ  سابقکمونیست 

سازماندھنده اصلی کا.پ.د. و شریک زندگی رزا بھ مدت یک و نیم دھھ بود، در سال 
در جریان حرکت ضد انقالبی آلمان بھ قتل رسید. سایر اعضای سابق  ١٩١٩

تمام کادر رھبری حزب کمونیست لھستان در جریان اقدامات از جملھ اس.د.کا.پیل. 
  جان خود را از دست دادند. ١٩٣٧ضدانقالبی استالین در سال 

اس.د.کا.پیل. از لحاظ سازمان و اعضایی کھ داشت منحصر بھ فرد بود. این حزب از 
افرادی با محدوده سنی و پیش زمینھ ھای اجتماعی و فرھنگی مشابھ تشکیل شده بود. 
بسیاری از آنان جزئی از بورژوازی یھودیان ھمگون شده لھستان بودند، کھ برای ادامھ 

در  ١٨٧١جرت کرده بودند. رزا لوگزامبورگ، دختر جوان کوتاه قد متولد اتحصیل مھ
شھر کوچک زامشچ و بزرگ شده در کالن شھر ورشو ھم یکی از آن ھا بود. 

بود، بلکھ بیشتر بھ گروھی ھمگون ن« رسومم»ب کارگری احزااس.د.کا.پیل. شبیھ 
ی کھ نھ تنھا یک ھدف سیاسی مشترک را شباھت داشت؛ گروھی متشکل از ھمقطاران

دنبال می کردند، بلکھ روابط شخصی نزدیکی نیز با ھم داشتند. ھمھ بدون در نظر 
ً و بدون ھر گونھ  گرفتن نقاط قوت و ضعفشان پذیرفتھ می شدند و می توانستند کامال

کاری بھ یکدیگر اعتماد کنند. این حزب بھ مثابھ خانھ رزا لوگزامبورگ و محل  محافظھ
با تھدید بھ اقدام تروریستی از زندان  ١٩٠۶اجتماع ھمان دوستانی بود، کھ او را در سال 

طرفداران تزار نجات دادند؛ اگرچھ آن ھا ھمواره تروریزم را رد می کردند و واقعیت 
   متوسل نشدند. ھم این است، کھ ھرگز بھ آن

    

   

  

  از مارکسیزم تا مارکس

ھر مبتال بھ نقرس از  یھمچون پیرمرد غالبی کھ شاھدش ھستیم،« مارکسیزم»متاسفانھ 
  در ھراس است. اندیشھ بلندی



  ١٩١٣رزا لوگزامبورگ، 

  الفبای سوسیالیزم را از یاد برده اند. این مارکسیست ھای ژرف نگر

  ١٩١٨رزا لوگزامبورگ، 

  

یشس چھار سال بزرگتر از رزا لوگزامبورگ و پسر یک خانواده یھودی بسیار لئو یوگ
ثروتمند اھل ویلنیوس بود. او سال ھا در لیتوانی در اقدامات توطئھ آمیز علیھ دولت 
شرکت داشت، چندین ماه در زندان بود و سرباز فراری ارتش روسیھ محسوب می شد. 

جانورشناسی با او آشنا شد و البتھ  یوگیشس در زمان تحصیل لوگزامبورگ در رشتھ
خیلی زود دنیای اقتصاد و سیاست را بھ وی معرفی کرد. او راھنمای لوگزامبورگ در 
مسایل مربوط بھ سوسیالیزم و نیز نخستین شریک زندگیش بود. پس از پایان رابطھ 

ھمچنان دوستان نزدیک یکدیگر باقی ماندند، اما  ١٩٠۶خصوصی آن ھا در حدود سال 
ھ از لحاظ سیاسی. لوگزامبورگ حتی در مقطعی اسلحھ ای خریداری کرد تا از خود در ن

برابر یوگیشس کھ او را بھ مرگ تھدید کرده بود، دفاع نماید. یوگیشس تحصیالت بسیار 
باالیی داشت، اما نویسنده یا شخصیتی آکادمیک نبود. او یک انقالبی بود؛ مرد عمل. نھ 

عی برخوردار بود، بلکھ فردی خودرای نیز بود، کھ بھ ویژه در تنھا از توانایی ھای طبی
 ١٩جوانی عالوه بر تحسین دشمنانی دایمی برای وی بھ وجود آورد. یوگیشس در سن 

دیگر بھ تنھایی در انواع توطئھ چینی ھا تجربھ کسب کرده بود. از بھ راه اندازی سالگی 
قانونی فعاالن از مرزھا و تجمعات غیرقانونی گرفتھ تا جعل اسناد، خروج غیر

اعتصاباتی کھ خود آن ھا را سازماندھی می کرد. حتی قاتالن الکساندر سوم تزار روس 
سالھ درخواست کردند، کھ دو فرد تحت تعقیب را بھ  ٢٠از این جوان  ١٨٨٧در سال 

خارج از کشور منتقل نماید و او نیز این کار را طبق روال ھمیشگی انجام داد. سی سال 
د، در طول نخستین جنگ جھانی، او مسئول سازماندھی مبارزه غیرقانونی بع

علیھ نسل کشی بود. دو ماه بعد از قتل لوگزامبورگ در مارس  ٦اسپارتاکوس گروپھ
موآبیت در حالی کھ در انتظار محاکمھ بھ سر می -او نیز در سلول خود در برلین ١٩١۶

 برد، بھ قتل رسید.

                                                             
٦  Spartakusgruppe  :(گروه اسپارتاکوس) بھ ابتکار رزا لوگزامبورگ و « گروه انترناسیونال»بھ عنوان  ١٩١١در تاریخ دوم ژانویھ

فرانتس مرینگ، کارشناس تاریخ جنبش کارگری در اعتراض بھ حمایت اس.پ.د. از جنگ شکل گرفت. در فاصلھ کوتاھی پس از انتشار 
رواج پیدا کرد. اعضای آن بھ دلیل اقدامات نام اسپارتاکوس گروپھ « گروه انترناسیونال»(نامھ ھای اسپارتاکوس) توسط « اسپارتاکوس بریفھ»

تبلیغی غیرقانونی بھ طور سیستماتیک تحت تعقیب قرار گرفتھ و رھبرانش، رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت، زندانی شدند. این گروه با 
بھ  -ونیست ھای انترناسیونال آلماندر کنار کم–و برخورداری از استقالل سازمانی  ١٩١٨تغییر نام بھ اتحادیھ اسپارتاکیست در نھم نوامبر 

  ھستھ سازمانی و سیاسی حزب کمونیست آلمان (کا.پ.د.) تبدیل شد. کا.پ.د. بعدھا رھبری اتحادیھ اسپارتاکیست را بر عھده گرفت.



زامبورگ و لئو یوگیشس رابطھ ای پایاپای بود. رابطھ سیاسی میان رزا لوگ
لوگزامبورگ بھ لطف تحصیالتش در دانشگاه زوریخ و نیز در مجامع مختلف مھاجرین 
در سوییس بھ سرعت بھ مارکسیست تحصیل کرده فوق العاده ای تبدیل شد. در حالی کھ 

وریک یک بھ سرعت بھ عنوان تئوریسین اس.د.کا.پیل. شناختھ شد، از مھارت ھای تئ
دانشمند درجھ اول نیز برخوردار بود، کھ باید آن را با دفاع از تئوری انباشت خود در 

اثبات می کرد. با این وجود عالقھ وافر او بھ تئوری بھ خاطر خود تئوری  ١٩١٣سال 
نبود، او در اواخر تحصیالتش مطالب فراوانی می نوشت و منتشر می کرد، اما اکثر ان 

اسی بود، کھ نھ بر تئوری بلکھ بر عمل تاکید داشت. او خواھان اقدام و ھا ژورنالیزم سی
ایجاد تغییر و تحول در امور بود. با این حال مواضع سیاسی اصلی وی برای سال ھا نھ 

  لئو یوگیشس انتخاب و تعیین می شد. توسطخودش بلکھ  بھ وسیلھ

گزامبورگ صدایش بھ لوگیشس اغلب بھ واسطھ او افکارش را بیان می کرد و بدون لو
گوش کسی نمی رسید. از آنجا کھ زبان مادریش روسی بود، صبر و سالست الزم را 
برای بیان افکارش بھ صورت مکتوب نداشت، اگرچھ می توانست بھ زبان ھای لھستانی 

  و آلمانی صحبت کند.

رزا لوگزامبورگ در زوریخ مارکسیست شد و در آغاز از خصوصیات ارتدوکس مبرا 
. با این وجود ھیچگاه این خطر او را تھدید نمی کرد، کھ سرانجامش بھ برج عاج نبود

ختم گردد. ذھن ناآرام و طبع او کھ سرشار از شور زندگی بود، مانع رقم خوردن چنین 
سرنوشتی برای وی می شدند. او پیشتر ابزار مناسب برای بروز این انرژی را در 

شت صد سال با قاطعیت می توان گفت، کھ رزا نوشتھ ھایش یافتھ بود: پلمیک. با گذ
لوگزامبورگ یکی از درخشان ترین چھره ھا در عرصھ پلمیک در ادبیات جھان بھ 
شمار می رود. نھ تنھا در دوران حیات وی کسی نتوانست از او در این عرصھ پیشی 

بلکھ بھ واسطھ ویژگی ھای خاص پلمیک وی بسیاری از نوشتھ ھایش در بگیرد، 
حوادث آن دوران تا بھ امروز نیز مناسب و مفید باقی مانده اند. دستاورد رزا خصوص 

لوگزامبورگ با سھولت ظاھری در عین برخورداری از نظمی فوق العاده درست مانند 
  دستاورد کورت توخولسکی برای ھجو سیاسی قرن بیستم بود.

افتند و بر این اساس تعجبی ندارد، کھ بسیاری از دشمنان وی او را غیرقابل تحمل می ی
تقبیحش می کردند. بھ ویژه کسانی کھ تاب تحمل نوشتھ ھای گزنده و زبان تند و تیز او 
را در کنگره ھای حزبی اس.پ.د. نداشتند. بعضی ھا ھم ابایی نداشتند، کھ بھ او برچسب 

ری، عجوزه فتنھ جو بزنند و سعی کنند او را در جمع تحقیر نمایند. قد کوتاه یک و نیم مت
ً آن را مخفی می  سر بیش از اندازه بزرگ، دماغ دراز و یک کفل آسیب دیده (کھ معموال
کرد) بھانھ ھای خوبی بھ دست اعضای عامی تر حزب سوسیال دموکرات می داد تا با 
تمسخر ھای سخیف حقارت و پایین دستی خود را جبران کنند. رزا لوگزامبورگ کھ 



ً از این تمسخرھا رنج می ب رد، با توسل بھ طعنھ ھای خود تا حد امکان از خودش مسلما
دفاع می کرد. برای مثال در توضیح این امر کھ چرا خدمتکاران قدبلند و قوی بنیھ را 

، بھ -در آن زمان خانھ داری یک شغل تمام وقت محسوب می شد–ترجیح می دھد 
مکن است شوخی می گفت، کھ در غیر این صورت کسانی کھ بھ دیدن من می آیند، م

فکر کنند بھ خانھ کوتولھ ھا پا گذاشتھ اند. در مورد مردان نیز بھ ھمین منوال بھ دنبال 
آن ھایی می گشت، کھ از خصوصیات بارز روشنفکری و نیز قد بلند برخوردار بودند، 

بودند. در عکس جذابی او ھرچند بیشتر از اینکھ او خواھان کسی باشد، دیگران خواھان 
در وسط  لوگزامبورگرزا  ١٩٠٧در سال  ٧یتبوروی انترناسیونال دوماز میتینگ پول

ایستاده و چندین مرد مسن تر در اطرافش ھستند. مردان جوان تر ھم بھ ھمان اندازه 
شیفتھ او می شدند. بھ جز لئو یوگیشس تمام شریک ھای زندگی رزا لوگزامبورگ جوان 

سال، پاول  ١۴کالرا زتکین بھ مدت  )، پسر١٩٨٠-١٨٨۵تر از او بودند؛ کُستیا زتکین (
)، پزشکی کھ در جنگ جھانی ١٩١٧-١٨٨۴سال و ھانس دیفنباخ ( ٢لوی بھ مدت 

رزا لوگزامبورگ در مجامع عمومی نسبت بھ زندگی سال.  ٣درگذشت، بھ مدت 
بھ جز آن ازدواج مصلحتی دیگر ھرگز ازدواج نکرد خصوصی خود بسیار محتاط بود. 

ن بدان علت بود، کھ در جو خشک مقدس آلمان دوره ویلھلم و فرزندی نداشت. ای
مسافرت یک زن بھ تنھایی توھین آمیز و ناخوشایند تلقی می شد، بھ ویژه اگر آن زن 

  اخالق و منش رزا لوگزامبورگ را داشت.

ً مطرح وجود استانداردھای دوگانھ اخالقی موجب شد، کھ وی تمام اع تقادات خود را علنا
وص فراو فون اشتاین با تمام احترامات مقتضی برای برگ ھای در خص»نسازد: 

پیچکش: خدا مرا مجازات کند، اما او یک ماده گاو بود. وقتی گوتھ ترکش کرد، رفتارش 
مثل یک زن رختشوی بود، کھ دایم در حال نق زدن است. من مصرانھ معتقدم، کھ 

(از « آشکار می گردد شخصیت یک زن نھ در آغاز عشق، بلکھ ھنگام پایان گرفتن آن
  نامھ ای بھ ماتیلده یاکوب).

چندین دھھ پس از مرگ – ١٩٨٣علنی شدن رابطھ لوگزامبورگ با پاول لوی در سال 
بھ  -ھر دو، با انتشار اکثر نامھ ھای رد و بدل شده میان آن ھا توسط خانواده لوی

وکیل او در  باشد. لوی« محتاط»روشنی نشان می دھد، کھ وی تا چھ حد مجبور بوده 
نافرمانی درست پیش از آغاز جنگ جھانی بود. در پرونده قضایی فرانکفورت بھ دلیل 

او جانشین رزا لوگزامبورگ در سمت رھبری کا.پ.د. شد. آن ھا در سال  ١٩١٩سال 
                                                             

اقدامات  ازیکھ مسئول ھماھنگ س) ١٩١۴-١٨٨٩انترناسیونال دوم: سازمان انترناسیونال احزاب سوسیالیست و اتحادیھ ھای کارگری (  ٧
 یکمیتھ سوسیالیستو یک  اتخاذ می شد انترناسیونالکنگره ھای کلیھ تصمیمات در جریان . بوداقتصادی و سیاسی میان اعضای خود 

در آغاز فعال بود. اس.د.کا.پیل. ه نمایندمسئولیت رھبری کنگره ھا را بر عھده داشت. رزا لوگزامبورگ در این کمیتھ بھ عنوان انترناسیونال 
« سرزمین پدریمدافعان ») را زیر پا گذاشتند و بھ pacifismجنگ جھانی اول رھبران تمام احزاب پیمان دیرینھ خود برای صلح دوستی (

  تبدیل شدند، در حالی کھ کارگران تمام کشورھا را علیھ یکدیگر تحریک می کردند.



رابطھ ای کوتاه اما بسیار نزدیکی با ھم داشتند، ولی دوستی و اعتماد متقابلشان تا  ١٩١۴
مبورگ ادامھ یافت. لوی ھمچنین میراث او را نجات بخشید و در سال لحظھ مرگ لوگزا

منتشر نمود. در « انقالب روسیھ»در بحبوحھ خصومت ھای فراوان تحت عنوان  ١٩٢٢
میان آثار لوگزامبورگ از این اثر بیشتر از ھمھ نقل قول شده و تعابیر نادرست از آن 

آزادی ھمواره بھ »دیھی و قاطع کھ صورت گرفتھ است. از جملھ از این حکم بھ ظاھر ب
  «.معنای آزادی دگراندیشان است

را بھترین واژه برای « فرھیختھ»واژه یکی از زندگی نامھ نویسان لوگزامبورگ 
او روابط خصوصیش  را درست مانند »توصیف موضع وی نسبت بھ زندگی می داند. 

داشت و تنھا در دارایی ھایش با نظم حفظ می کرد: ھر کس جایگاه خاص خود را 
صورت فراخوانده شدن اجازه می یافت نزدیک تر شود و حتی در آن صورت ھم تنھا 

در میان حلقھ نزدیکانش موجب یک گام. اما رابطھ او با آدم ھا خشک و رسمی نبود. 
برانگیختن حس وفاداری و فداکاری می شد، کھ در صورت اجازه وی می توانست بھ 

  تر نتل).(پی« نوعی عشق تبدیل گردد

ناپذیر بود، بھ ویژه در نقد خود از  انعطافرزا لوگزامبورگ در بحث و جدل سیاسی 
او در ابتدا دانش تازه کسب شده خود را از مارکسیزم بھ یافتن راه حلی برای  کاپیتالیزم.

اصالحات اجتماعی یا »بھ خاطر چاپ جزوه  ١٨٩٩در سال  مسایل روز محدود ساخت.
سید. او در این جزوه قصد داشت با ادوارد برنشتاین، یکی از بھ شھرت ر« انقالب؟

طول اندک شاگردان خصوصی فریدریش انگلس تسویھ حساب کند. برنشتاین در 
برقراری زوتسیال گزتسھ سرپرستی نشریات در تبعید را در خارج از کشور بر عھده 

ای اروپا در میان سوسیال دموکرات ھداشت و در مورد مسایل تئوریک سوسیالیزم 
فردی خبره بھ شمار می رفت. اما چند ماه پس از مرگ انگلس از یکی از دیدگاه ھای 
تئوریک رایج سوسیالیزم فاصلھ گرفت؛ از این دیدگاه کھ مشکالت اجتماعی ناشی از 
تولید کاپیتالیستی بھ طور فزاینده ای تشدید می شوند و جامعھ کاپیتالیستی از این رو نھ 

ً بھ تنھا باید بھ چا لش کشیده شود، بلکھ باید بھ طور کامل سرنگون گردد. برنشتاین ظاھرا
بھ جای تشدید می تضادھا : نددیدگاه مزبور بود دست یافتھ بود، کھ برخالف نشانھ ھایی

تا بھ کاپیتالیستی بھ تقابل -توانند تضعیف شوند، از این رو ھمکاری با جامعھ بورژوا
ً چیزی را بھ زبان  دارد.امروز آزموده شده با آن ارجحیت  در نھایت برنشتاین صرفا

آورد، کھ در ذھن بسیاری از نمایندگان سوسیال دموکرات مجلس و رھبران اتحادیھ ھای 
ً اعالم نمی  د. رھبران اتحادیھ ھای کارگری ھرگز بھ شکارگری وجود داشت، ولی علنا

می کردند وجود طور جدی طرفدار ایده اپوزیسیون رادیکال نبودند، زیرا احساس 
سازمان ھای آسیب پذیرشان و بدان ترتیب قدرت خود آن ھا را بھ خطر می اندازد. این 



ً مشھود امر بھ ویژه در موقعیت بحران از جملھ در دوره برقراری  زوتسیال گزتسھ کامال
  بود.

ً از برنشتاین حمایت کنند. ابا تمام این اوصاف تنھا تعداد اندکی جرات کردند، کھ  و علنا
« نگھبانان معبد»واکنش ھای  بدون اینکھ متوجھ باشد مرتکب توھین بزرگی شده بود.

ً بسیار شدید  کھ توسط کارل کائوتسکی، معمار تئوریک اس.پ.د. رھبری می شد، متقابال
اس.پ.د. ادامھ داشت و رزا  ١٩٠٣تا کنگره سال  ٨«مناظره رویزیونیزم»بود. 

ً  برجستھ آن تبدیللوگزامبورگ بھ یکی از نقش آفرینان  شد؛ اگرچھ از لحاظ محتوا صرفا
مواضع شناختھ شده مارکس را خالصھ کرده بود. تضادھای درونی کاپیتالیزم تشدید می 
شود و انسانیت را بھ سمت بربریت سوق می دھد. وظیفھ جنبش کارگری تالش ھمھ 

ورطھ  دردن . سوسیالیزم انسانیت را از غلتیاستجانبھ برای جلوگیری از این روند 
« سوسیالیزم یا بربریت»سقوط نجات می بخشید و ھمین امر موجب شکل گیری فرمول 

  گردید.

، از «اصالح اجتماعی یا انقالب؟»برخی کارشناسان معتقدند، کھ ھیچ کتابی بھ اندازه 
 رھاسازی ھمیشگی برایمارکس  برنامھنخستین آثار لوگزامبورگ، خوانندگان را بھ 

حتی امروز نیز بھ گونھ ای ر، سرکوب و جنگ عالقھ مند نکرده است. جامعھ از استثما
ھیجان انگیز مروری درست از مارکسیزم اصیل ارایھ می دھد؛ مارکسیزمی کھ ھنوز 

  و استالین و طرفدارانش بھ کاریکاتوری بدل نشده بود.توسط کائوتسکی 

زاح گفتھ بود، کھ ھ مرا رد کرده بود و ب« مارکسیزم» خود وجود چیزی بھ ناممارکس 
ً ، وجود داشتھ باشد حتی اگر چنین چیزی ھم  یک کارل مارکس،یعنی او،  خود مطمئنا

. کارل کائوتسکی کھ در کنار برنشتاین مرجع دیگر سوسیالیزم نیست مارکسیست
کارل مارکس را از  کوشید اندیشھ ھای ١٩قرن  ٨٠بھ شمار می رفت، از دھھ تئوریک 

ایش عامھ فھم و نظام مند سازد. او نتیجھ نھایی کار خود را از نوشتھ ھ انبوھیطریق 
ھای تاریخی و  خط سیرھاینامید: ترکیبی از تزھا، استدالالت، « مارکسیزم»
کائوتسکی، کارشناس خستگی ناپذیر حزب در مسایل تئوریک، «. توضیحات علمی»

کی، لنین، تروتس خود را مطرح می ساخت.خاص برای ھر مسالھ نوظھوری تئوری 
از فردی گمنام بھ دومین « اصالح اجتماعی یا انقالب؟»کھ با نوشتن –رزا لوگزامبورگ 

                                                             
٨  Revisionismusdebatte/-streit :١٨٩۶-موعھ مقاالت ادوارد برنشتاین در . بھ دنبال انتشار مج١٩٠٣Neue Zeit  (عصر جدید) تحت

 یی قلمداد می کرداتوپیاگرامی پرداخت و آن را  شکل گرفت، کھ بھ نقد بنیان تئوریک سیاست سوسیال دموکراسی « مسایل سوسیالیزم»عنوان 
 جنبش فشارھای طریق ازتالیزم ظھور نمی کند، بلکھ براساس فرضیات او سوسیالیزم پس از فروپاشی کاپیو خواستار تجدید نظر در آن بود. 

ً تکاملی در پیش -جامعھ بورژوا دامن در کارگری کاپیتالیست رشد می یابد. باید تمام توھمات انقالبی را کنار گذاشت و بھ جای آن سیاستی مطلقا
را تایید لوگزامبورگ مواضع  ١٩٠٣حزب در سال  گرفت. رزا لوگزامبورگ بالعکس سیاست رادیکال انقالبی را دنبال می کرد. کنگره درسدن

بھ طور گسترده ای رواج پیدا کرد. نھ رویکرد برنشتاین و نھ  ١٩٠٧مواضع برنشتاین پس از بخشید. با این وجود  «خاتمھ»کرد و بھ مناظره 
نده باقی ماند. مرتبط ترین مفھوم در این خط مشی انقالبی لوگزامبورگ ھیچ یک بھ سوسیالیزم ختم نشد. از لحاظ تاریخی این مناظره بدون بر

  بھ آن توسعھ داد.باشد، کھ رزا لوگزامبورگ بعدھا ) revolutionäre Realpolitik(« سیاست واقعی انقالبی»زمینھ می تواند 



بھ ھمراه ھزاران مارکسیست دیگر کھ اکنون از یاد  -مارکسیست پرنفوذ آلمان تبدیل شد
  آموختند.او درس  مکتبرفتھ اند، ھمگی از 

ک بھ تئوری فسیرونھ تتا پیش از مناظره رویزیونیزم کائوتسکی پیشتاز بالمنازع ھر گ
مناظره »جایگاه او را مستحکم تر ساخت، زیرا برنشتاین با می رفت. نزاع شمار 

. کمیتھ پذیرفتبھ سود وی خاتمھ با صدور قطعنامھ ای در کنگره حزب « رویزیونیزم
در  -علی رغم میل خود–پیشنھادی وی « راه حل»در واقع با پذیرش اجرایی حزب 

 بھ تقلید از–برای نخستین بار در یک سازمان سیاسی بزرگ  :جعبھ پاندورا را گشود
مسایل تئوریک و ایدئولوژیک از قلمرو مناظره عقالنی بھ قلمرو  -کلیسای کاتولیک

قرار گرفت. این نقض عقالنیت  «تصمیم گیری»سیاست کشیده شد و در ھمان جا مورد 
  بھ امری بدیھی تبدیل گشت.بعدھا در جریان ھای کمونیستی 

ر ھر صورت غلبھ بر کاپیتالیزم با تمام عواقب آن ھدف اصلی باقی ماند. این در حالی د
ً انقالبی نبود و بیشتر بھ صورت پراگماتیک بود،  کھ کمیتھ اجرایی اس.پ.د. دیگر تماما

ً عجیبی دست یافت: در  ً بھ طور تصادفی بھ دستاورد نسبتا عمل می کرد. اس.پ.د. تقریبا
با میلیتاریزم، یھودی ستیزی پنھان، –بھ عنوان یک قدرت جھانی حین اوج گیری آلمان 

حزب جامعھ پرولتری خود را بھ مثابھ جھانی  -خود .وسواس استعمار و فتیشیزم ..
  آلترناتیو بھ ھمراه نھادھا و شبکھ ھای حمایتی خاص خود ایجاد نمود.

جنگ جھانی) بر آن ، نامی کھ تئودور فونتانھ (داستان نویس دوره پیش از «رده چھارم»
نخستین نھاده و توسط دیگران از جملھ مارکس پرولتاریا یا طبقھ کارگر خوانده می شود، 

سرکوب شد. ھنگامی کھ گرھارد ھاوپتمان  ١٨۴۴در سال  شلزینبار در قیام بافندگان 
نیم قرن بعد تصمیم گرفت نمایش این رسوایی را بھ دویچس تئاتر برلین بھ صحنھ ببرد، 

ضرت پادشاه از حضور در لژ مخصوص خود برای تماشا امتناع ورزید. در اعلی ح
و پیروزی در جنگ علیھ  ١٨۴٨محصول انقالب شکست خورده – ٩پروس دوره ویلھلم

در ورسای پس از پیروزی بر فرانسھ ایجاد  ١٨٧١، کھ در سال ١٨۶۶اتریش در سال 
  پرولتاریا پشیزی ھم ارزش نداشت. -گردید

این جنبش رگری در آلمان بھ طرفداران پرولتاریا اعتماد بھ نفس بخشید. نخستین جنبش کا
تحت تاثیر کارل مارکس، یھودی محکوم بھ تبعید قرار داشت و توسط فردینان السال 
یھودی دیگری کھ در فصاحت کالم مثال زدنی بود، رھبری می شد. افرادی کھ ریشھ 

بودند، تا پیش از جنگ جھانی اول نقش یھودی داشتد، اگرچھ دیگر بھ مذھب خود پایبند ن

                                                             
 داخلیآوری، سیاست ). مدرنیزاسیون اقتصاد، علم و فن ١٩١٨- ١٨٨٨آلمان بود ( صدراعظم، یلھلم: دوره ای کھ در آن ویلھلم دومدوره و  ٩

نقطھ اوج فرھنگی غیراصیل، شامل  این دوره بھ شمار می آیند. خصوصیات ازارتجاعی و میلیتاریزم بھ ھمراه امپریالیزم و استعمارگری خشن 
  بیش از حد و صحنھ پردازی ھای عمومی کھ در نھایت منجر بھ شکست تمدن و جنگ جھانی اول گردید. ...



بسزایی در جنبش پرولتری آلمان ایفا کردند. این امر در مورد حزب کمونیست سابق 
یا « یودن فرای»آلمان نیز صدق می کند، کھ در سال ھای پیش از سرکوبی داوطلبانھ 

شده عاری از یھودیان شده بود. ھم کارگران و ھم فرزندان بورژوازی یھودیان ھمگون 
آلمان طرد شده فئودال -(از قبیل برنشتاین و کارل کائوتسکی) از سوی جامعھ کاپیتالیست

بودند و این امر موجب شد تا گرد ھم آیند و نیروی سیاسی جدیدی تشکیل دھند. در 
محیط ھای بورژوای سنتی و برخوردار از تحصیالت عالی بسیاری از یھودیان ھمگون 

ن و اشتفان تسوایک بسیار موفق بودند، در حالی کھ از اوج شده از جملھ آلبرت اینشتای
اگر این تاثیر یھودیان بر سران تجارت در اوایل قرن جدید دیگر مدت ھا گذشتھ بود. 

شان ھمگی در آشویتس یا انموفق نمی شدند از آلمان بگریزند، خودشان یا فرزندیھودیان 
اغلب نادیده « دست راست»وب دیگر اردوگاه ھای مرگ کشتھ می شدند. ماتیلده یاک

در  از دست نازی ھا ویآزاد سازی گرفتھ شده رزا لوگزامبورگ، ھنگامی کھ حوالھ 
  .بوداردوگاه ترزینشتات  عازم رایش امریکا صادر شد، دیگر در قطار

جدی برای ھشت عضو کمیتھ اجرایی اس.پ.د. بھ دنبال ی مناظره رویزیونیزم مشکل
ی و نھ سیاستمدار تازه کار و جوان، رزا لوگزامبورگ، از داشت، کھ نھ کارل کائوتسک

از دید آن ھا در واقع حق با برنشتاین بود. اما دست کشیدن داوطلبانھ از  آن آگاه نبودند.
نگھ داشتھ،  نظریھ ای کھ بھ اعتقاد آن ھا جامعھ آلترناتیوشان را متحد و پا برجا

با ساختاری –جامعھ آلمان  شان درآن ھا در محدوده مشخصخطرناک بھ نظر می رسید. 
خود را بھ مثابھ آدم ھای یک چشم  -ی کھ داشتسوسیالیستی خاص جھان بینیچندالیھ و 

رویزیونیزم ادوارد در جمع کوران قلمداد می کردند و بھ نوعی ھم ھمین طور بودند. 
وفقیت برنشتاین تھدیدی برای پروژه آن ھا بھ شمار می رفت. پروژه ای کھ تا کنون بھ م

ھای بسیاری دست یافتھ بود: ھر سالھ جذب اعضای بیشتر در اتحادیھ ھای کارگری و 
حزب، در باشگاه ھای ورزشی و انجمن ھای مبارزه با مشروبات الکلی، در تعاونی 

 دور ھر درکرسی ھای پارلمانی بیشتر ، بھ ھمراه مصرف و در میان آزاداندیشان
این پیشرفت ھای پی در پی بھ شمار می رفت، باید ھر چیزی کھ تھدیدی برای  .انتخابات

سرکوب می شد؛ از جملھ رفیق ارزشمندی ھمچون ادوارد برنشتاین کھ خارج از روابط 
ً ادامھ یافت.  رھبری اس.پ.د. ھمواره توازن رسمی، دوستی محک خورده آن ھا طبیعتا

  میان محافظان سازمان و محافظان ایدئولوژی را بھ دقت حفظ می کرد.

رزا لوگزامبورگ در حلقھ درونی اس.پ.د. کھ متشکل از اعضای بزرگتر از وی و 
مردان مسن بود، جای نداشت و علی رغم اینکھ بھ بھترین نحو مسایل را درک می کرد، 
در این خصوص چیزی نمی دانست و با این حال در آن دوره از روحیھ بسیار خوبی 

ی صادق و طراح تاکتیک ھای آگوست رییس مشترک حزب، مردبرخوردار بود. 
با رزای حزب، کھ می کوشید دستاورد زندگی خود را از شکست مصون نگھ دارد، 



جوان رابطھ خوبی داشت، اما در عین حال برای مقاصدش از وی استفاده می کرد. او 
نیز بھ سھم خود شیفتھ این مرد بزرگ و مسن بود. در یکی از کنگره ھای حزب در 

  جاری شد.زبانش  ازدر میان جمع « گوست، عاشقتمآ»ھمان سال جملھ 

با ھویت جعلی آنا ماچکھ، روزنامھ نگار آلمانی،  ١٩٠۶وقتی رزا لوگزامبورگ در سال 
در دام پلیس تزاری ورشو افتاد، ببل ھم تمام تمھیدات را بھ کار گرفت تا از جان وی 

پس از آزادی او ا این وجود محافظت کند و او را با پرداخت وثیقھ از زندان آزاد نماید. ب
حمایت مالی از خود از طریق منابع حزبی را رد کرد؛ ھمان طور  مبنی بر ببلپیشنھاد 

درخواست از صدر اعظم آلمان جھت مداخلھ سیاسی و پیشنھاد کھ در زمان بازداشت 
او در خط مقدم ھمچنان یک  بود. برای آزاد کردن خود را رد کردهمعاملھ با روس ھا 

، یک شھروند در معنای رایج در انقالب فرانسھ، با اعتماد بھ نفس )Citoyen( نیَ سیتوآ
او از قدردانی ھای کھ و در آلمان ھمچنین نمونھ ای نادر باقی ماند.  و آگاه از آزادی خود
و حتی  آماده بود تا بھای سنگینی بپردازد و ود، امتناع می ورزیدشمنجر بھ وابستگیش 

ان زنش بھایی بسیار سنگین. رزا لوگزامبورگ از مخفی شدن بھ باور یکی از دوست
 آزاد می یافت. را خودنفرت داشت. او تنھا در مبارزه علنی 

رزا لوگزامبورگ از عدم قاطعیت نفرت داشت و این درست ھمان ویژگی بود، کھ در 
قھرمانان سابق دوره زوتسیال گزتسھ بھ وضوح دیده می شد. در یکی از یکشنبھ ھای 

او بھ ھمراه دوست دیرین اشتوتگارتیش، کالرا زتکین، یکی از  ١٩٠٧ایل سال او
برابری زنان، از طرف خانواده کارل کائوتسکی برای  در راهمبارزان پیشگام و راسخ 

دیر بھ ھمین دلیل ن دو دوست کمی پیاده روی کردند و صرف شام دعوت شدند. ای
بود، بھ شوخی گفت، کھ مھمانان  رسیدند. رییس حزب، آگوست ببل کھ جزء مدعوین

پاسخ تمام سرخوشی  با رزابدتری افتاده باشد.  این بیم داشتند، کھ نکند اتفاق منتظر از
در »داد، کھ چنانچھ حادثھ ای برای آن ھا رخ دھد، باید روی سنگ قبرشان بنویسند: 

  «.اینجا آخرین مردان سوسیال دموکراسی آلمان آرام گرفتھ اند

برای استراتژیست ھای اس.پ.د. بھ مثابھ یک  ١٩٠٧یشستاگ در سال انتخابات را
واترلو بود. آن ھا فاقد ھر نوع تدبیر جدی برای مقابلھ با کارزار انتخاباتی 

بی  ھمقطاران»اولتراناسیونالیستی احزاب بورژوا و سلطنت طلب علیھ بھ زعم آن ھا 
ً  انتخاباتیبدین ترتیب بسیاری از حوزه ھای اس.پ.د. بودند. « وطن کرسی  و متعاقبا

پس از ھمھ موفقیت ھای گذشتھ علی رغم ھای پارلمانی حزب کارگری بزرگ آلمان 
اتیو پرولتری برای نخستین بار افزایش مجدد آرای مطلق آن از دست رفت و جامعھ آلترن

بھ مرزھایی کشانده شد، کھ جامعھ اکثریت ویلھلمی برایش تعیین کرده بود. در این 
ی خود موفق شدند رویافزاینده  کثریت سیاستمداران حاکم با منش امپریالیستیجامعھ ا



ً رواج دھند و این امر  و در کنار آن« جایگاھی در خورشید» توھم ناسیونالیستی را عمیقا
   بر محیط پرولتری نیز بی تاثیر نبود.

ً از  لحاظ کمی رھبری اس.پ.د. باید متوجھ می شد، کھ جامعھ آلترناتیو پرولتریش صرفا
توانستھ با موفقیت توسعھ پیدا کند. ھمزیستی دو جامعھ در کنار یکدیگر و علیھ یکدیگر 

  باشند. ھم ازمستقل و مجزا  کامالً دو تنھا در صورتی امکانپذیر بود، کھ ھر 

ً ایزولھ و میزان محبوبیتش  جامعھ اکثریت علی رغم اینکھ برای مدت زمان طوالنی کامال
موفق شد طبقات پرولتر را با پیشنھاد ادغام ایدئولوژیک  ٨٠از دھھ  بود،« رو بھ افول»

بھ  ١٩٠٧بھ ویژه در انتخابات  نالیزم جذب نماید. این اقدامیا بھ عبارت دیگر ناسیو
 ً عنوان ابزاری کارآمد در محدود ساختن و عقب زدن تاثیر سوسیال دموکراسی کامال

  نمود پیدا کرد.

یک بھ معنای شکست تاکتیک ھای سوسیال دموکراسی برای این رویداد از لحاظ استراتژ
نابودی کاپیتالیزم بود. رابطھ تنش زایی میان تئوری و عمل شکل گرفتھ بود. بر مبنای 

غلبھ بر کاپیتالیزم و بھره مند شدن از یک ایدئولوژی سوسیالیستی کھ رھبری تئوری 
، امری ضروری بود. نتیجھ اس.پ.د. امید داشت بھ واسطھ آن قدرت فراوانی کسب نماید

مناظره رویزیونیزم یک بار دیگر بر این نکتھ تاکید می کرد. در عمل اما حزب مسیر 
و پارلمانتاریزمی پیوستھ خنثی  -کھ خطر کمتری بر ارگان ھای حزب داشت–مصالحھ 

کھ –را در پیش گرفتھ بود. بدین ترتیب باید با آرای جامعھ پرولتری در حال توسعھ 
جامعھ اکثریت سنتی را کنار می زد و بھ شیوه ای صلح  - اقلیت قرار داشت ھنوز در

. رھبری اس.پ.د. از زمان برگزاری انتخابات می ساختآمیز سوسیالیزم را برقرار 
پی برد، کھ رویکرد عملیش نادرست بوده و آن ھا ھرگز نخواھند توانست  ١٩٠٧

ئوریک تبلیغ شده مبتنی بر عدم رد اکثریت آرای ھر دو جامعھ را کسب نمایند. رویکرد ت
  ی نداشت.یانقالب در سیاست عملی آن ھا جا

دو گزینھ برای انتخاب پیش رو بود: نخست بھ راه انداختن جنگی تمام عیار برای برپایی 
سوسیالیزم با گروھی از طرفداران این مرام کھ دچار رکود شده بودند و از لحاظ 

می شد؛ رویھ ای کھ رزا لوگزامبورگ و چپ ھا  مدام از تعدادشان کاستھاستراتژیک 
ً از آن حمایت می کردند. اما با در پیش گرفتن چنین رویھ ای نھ تنھا خطر از بین  طبیعتا
رفتن تاثیر گذاری بر آن بخش از ھواداران حزب کھ بھ ناسیونالیزم گرایش یافتھ بودند، 

ممکن بود تمام قدرت  وجود داشت، بلکھ با این فقدان تاثیر گذاری و تضعیف حزب
گزینھ دوم این بود، کھ سازمان کھ تا آن زمان حاصل شده بود، بھ یک باره نابود گردد. 

در سکوت کامل تمام مفاھیم تاکنونی را کنار بگذارند و بدون جاروجنجال مسیر دیگری 
را در پیش گیرند. رھبری اس.پ.د.گزینھ دوم را انتخاب کرد. آن ھا می خواستند 



کھ قوی ھستند بھ جای توسعھ جامعھ آلترناتیو خود آن را بھ سمت جامعھ مادامی 
 ً بورژوایی سوق دھند و بدین ترتیب حداقل سھمی از قدرت کسب نمایند. این امر طبیعتا

ً مھار با کنار گذاشتن  ھدف اصلی یعنی غلبھ بر کاپیتالیزم و بھ جای آن تالش برای صرفا
تغییری در ظاھر بھ وجود نیامد، اما در درون حزب یچ کاپیتالیزم ھمراه بود. در ابتدا ھ

ً ھمھ چیز تغییر کرده بود. تصمیم اس.پ.د. برای ادغام استراتژیک در جامعھ  تقریبا
ً نمود پیدا کرد: موافقت با ھزینھ ھای جنگ در چھارم  ویلھلمی در چندین موقعیت کامال

ھ آن تالش می کردند، برای نیل ب ١٩٠٧، مشارکت در دولت کھ از سال ١٩١۴آگوست 
  .١٩٣٣و در نھایت در ھم شکستن جنبش کارگری در دوم می  ١٩١٨در سوم اکتبر 

کارکرد  ١٩٠٧از سال . د.پ.اس رھبری نظر درچپ ھای سوسیالیست انترناسیونال 
خود را بھ عنوان تضمین کننده یک ایدئولوژی اتحادبخش از دست داده بودند. بسیاری از 

ولھ شدن تدریجی خود را نداشتند. بھ ھمین دلیل از اعتقادات خود چپ ھا تاب تحمل ایز
تبدیل شدند، کھ البتھ خیلی زود دیگر بھ ھیچ دردی « سربازان حزب»دست کشیدند و بھ 

نمی خوردند. بدین ترتیب برای نخستین بار پدیده ای شکل گرفت، کھ تا بھ امروز نیز 
-ل زندگی خود بھ سیاست انقالبیمایھ تاسف است: اینکھ اکثر چپ ھا در تمام طو

سوسیالیستی و ھدف غلبھ بر کاپیتالیزم پایبند نمی مانند، بلکھ در نقطھ ای معین خود را 
ً ادعا می کنند، کھ پیرو سیاست ھای چپ « با جریان زندگی» ھمسو می سازند و صرفا

  ھستند.

تسلیم شدن  بھچپ ھای درون اس.پ.د. بھ افراد باقی مانده کھ میل  ١٩٠٧پس از سال 
حول فرانتس مرینگ « خط مقدم ایستادگان»یک  ١٩١١از سال نداشتند، محدود گردید. 

و رزا لوگزامبورگ شکل گرفت، کھ کارل لیبکنشت ھم پس از شروع جنگ بھ آن 
در حالی کھ چپ ھای سرشناسی مانند ھاینریش شولتز، بنیانگذار آکادمی حزب،  پیوست،

دند. جایگاه رزا لوگزامبورگ در زمان تعیین این خط مشی در نھایت تسلیم ناسیونالیزم ش
جدید و مخفی در اس.پ.د. بھ اندازه دوره پیش از سفرش بھ لھستان کنگره انقالبی 

نبردھای انقالبی در روسیھ و بھ ویژه در اوج اعتصابات قدرتمند نبود. او در بحبوحھ 
در واقع پیش  گذاشتھ بود. گسترده بسیاری از مواضع مارکسیستی ارتدوکس خود را کنار

از ھر چیز نگرش او بھ سازمان پرولتری بھ طور بنیادین تغییر کرده بود. یک سازمان 
قوی در عرف مارکسیستی پیشنیاز حیاتی برای ھر نوع اقدامی بھ طور اعم و برای اقدام 
انقالبی بھ طور اخص بھ شمار می رفت. رزا لوگزامبورگ متقاعد شده بود، کھ شاکلھ 

ازمانی اس.پ.د. بھ مانعی برای ھر نوع اقدامی بھ خصوص از نوع انقالبی تبدیل شده س
است، زیرا رھبری اس.پ.د. ھر گونھ اقدامی را تھدیدی فزاینده برای موجودیت ارگان 

قلمداد می کرد و حمایت از آن ھا را در برابر نابودی توسط حکومت پلیسی ھای خود 



عھ اکثریت ارجح می شمرد. این رویکرد حتی پیش از سال میلیتاریستی بر اقدام علیھ جام
  و از این سال بھ بعد در پیش گرفتھ شد. ١٩٠٧

رزا لوگزامبورگ در روسیھ بھ عینھ شاھد بود، کھ چگونھ سازمان از دل اقدام انقالبی و 
شکل می گیرد و اینکھ چطور اقدام از سازمان پیشی  نھ اعتصابات گسترده سیاسی

با ایده اعتصابات گسترده سیاسی در چمدان خود بھ کنگره  ١٩٠۶ال او در سگرفت. 
اعتصاب گسترده، »حزب رفت و در آنجا متحمل شکست سنگینی شد. از آن پس جزوه 

کھ او برای کنگره مزبور تھیھ کرده بود، بھ نقطھ « حزب و اتحادیھ ھای کارگری
ل شد. اگرچھ رزا چپ ھای اس.پ.د. تبدی برای ایجاد مبنایی تئوریک جھتشروعی 

ً برعکس داشت: او قصد نداشت از اس.پ.د. جدا  لوگزامبورگ با این کار ھدفی کامال
شود، بلکھ می خواست نظر حزب را برای در پیش گرفتن یک سیاست انقالبی جلب کند 
و در صورت لزوم بدنھ حزب را علیھ رھبری آن کھ مدام محافظھ کارتر می شد، متحد 

  نماید.

با حمایت از اعتصاب گسترده  گ از منظر سیاست سوسیال دموکراتررزا لوگزامبو
سیاسی بھ منطقھ مین گذاری شده پا گذاشت. درخواست اعتصاب سیاسی گسترده یا 

بود، کھ با تمام قوا با آن  انزجاری سراسری در سوسیال دموکراسی بھ معنای ابراز
قرن نوزدھم با یک دھھ ھفتاد . کارل مارکس در آغاز شد: آنارشیزممقابلھ می 

در سنگرھای درسدن حضور داشت،  ١٨۴٨سوسیالیست روس کھ در طول انقالب 
نزاعی شدید داشت؛ با میخاییل باکونین. مارکس معتقد بود، کھ رھایی طبقھ کارگر از 
استثمار و سرکوب از قوانین تاریخی منتج می گردد، کھ دالیل نھایی شان در اقتصاد 

بھ تنھایی کافی نیست. برای نیل بھ سیاستی انقالبی باید این  نھفتھ است. خواست تغییر
قوانین را شناخت و برخوردی مناسب با آن ھا داشت تا پیشرفت بھ سوی جامعھ ای بدون 

کھ استثمار و سرکوب ھمواره تسریع گردد. باکونین برخالف وی، سوسیالیستی بود، 
ایی وی را در کانون ھمھ امور مسایل را از منظر اخالقی واکاوی می کرد و فرد و رھ

قرار می داد. از نظر او میل بھ اقدام در نتیجھ آگاھی از بی عدالتی ھای عریانی کھ 
ضروری سیاست انقالبی بودند.  آشفتگی سیاسی از عواملو  محصول کاپیتالیزم ھستند

ً آن گونھ کھ اتحادیھ ھای کارگری با الھ آنارشیست ھا نمی خواستند ام از اعتصاب صرفا
از سوسیال دموکراسی سود می جستند، یعنی بھ عنوان سالحی در تعارضات اقتصادی 
میان کار و سرمایھ، استفاده کنند، بلکھ پیش از ھر چیز مایل بودند آن را در مبارزه 
سیاسی بھ کار گیرند. حتی برخی امید داشتند، کھ با یک اعتصاب سراسری موجبات 

  د.نل سیستم را فراھم آورفروپاشی ک

میان سوسیالیزم بھ اصطالح علمی و سوسیالیزم بھ اصطالح آزادی خواه یا بھ عبارت 
دیگر آنارشیزم و مارکس و باکونین و ھوادارانشان کھ اغلب چیزی جز مقلد صرف 



نبودند، تقابل آشتی ناپذیری درگرفت. البتھ اشتراکات مھم و آشکاری بین ھر دو طرف 
ً بھ حاشیھ ر انده شدند. در عوض ھر دوی آن ھا کھ دیگر پا بھ سن وجود داشت، کھ عمدا

گذاشتھ بودند، با دشمنی ھای شخصی بر تفاوت ھای انکارناپذیر میان خود افزودند و 
بدین ترتیب چپ ھا متحمل انشعاب بیھوده ای شدند، کھ تا امروز نیز پابرجا مانده است. 

تفاوت ھای اصلی در شیوه اھداف دو طرف در اصل تفاوت بسیار اندکی با ھم داشتند. 
نیل بھ آن ھا نھفتھ بود. در این برھھ از زمان نزاعی شکل گرفت، کھ چپ ھا را در قرن 
بیستم مدام بھ گروه ھا و گروھک ھای کوچک تر و فرقھ ای تر تقسیم کرد: بھ لنینیست 
ھا و گروه ھای منشعب از آن ھا، تروتسکیست ھا و گروه ھای بیشتری کھ از آن ھا 

متعدد دیگری کھ می توان بھ این فھرست  مثال ھایب شدند، مائوئیست ھا و ... و منشع
  اضافھ کرد.

یک بار بھ مزاح گفتھ بود، کھ حق با ھمھ آن ھاست. ھر یک از این  کورت توخولسکی
گروه ھا می توانست بھ تنھایی راه درست خارج شدن از دره جھنمی کاپیتالیزم را بیابد. 

یروی از این شعار کھ ھر چھ اعتقادات طرف مقابل بھ باورھای ما ھر کدام آن ھا بھ پ
نزدیکتر باشند، خطرناک تر ھستند و از این رو باید با معتقدان بھ آن ھا با قدرت ھر چھ 

دیگر بھ مبارزه پرداختند. چپ اروپا مدت زمان درازی « کفار»تمام تر جنگید، با تمام 
سپری کرد. در این مدت کاپیتالیزم بھ نحو از قرن بیستم را با این نگرش کودکانھ 

  چشمگیری توسعھ یافت و جنگ ھای ویرانگری را بھ راه انداخت.

توانستند بھ موفقیت دست یابند. « لنینیست-مارکسیست»با نقاب تنھا استالینیست ھا 
کھ مدتی بعد بھ لکھ –استالینیست ھا کھ در آغاز این نام را برای خود برگزیده بودند 

مسن افراد »از دل گروھی از جوانان انقالبی شکل گرفتند. آن ھا با  -ل گردیدننگ بد
از بسیاری  ، بلکھ«افراد پیر»اطراف لنین و حلقھ یاران وی کھ در واقع نھ فقط از « تر

 ً از جوانان تحصیل کرده مھاجر نیز تشکیل شده بود، از سھ جھت تمایز داشتند: تقریبا
ً بھ شرایط نیمھ بربرگونھ روسیھ فاقد ھر گونھ تجربھ مھاجرت ب ودند و افق دیدشان صرفا

. مبارزه انقالبی برای فراگیری سیستماتیک علم وقتی باقی نگذاشتھ بود، چھ محدود بود
سفید و - آن ھا در چھارچوب طبقھ بندی سیاه« تئوری»برسد بھ کار جدی تئوریک. 

لی پس از انقالب اکتبر آن ھا بھ ویژه در سال ھای جنگ داخدشمن قرار داشت. -دوست
و نیز « تر مسن»انقالبیون بیرحمانھ را در پیش گرفتند، کھ از طرف  سارترویکرد ج

  بسیاری از ھمساالن آن ھا چندان جدی انگاشتھ نشد.

بلشویک ھا بھ دنبال عدم تحقق انقالبی جھانی کھ بھ باورشان انقالب اکتبر سرآغاز آن 
ی طبقاتی مانور دھند و ھر چھ بیشتر بھ بورژوازی بود، تصمیم گرفتند، کھ بین قدرت ھا

کشور در »شھری و روستایی امتیاز ببخشند. روسیھ شورایی در مسیر تبدیل بھ یک 
از نوع کاپیتالیستی قرار داشت و پایان حکومت بلشویک ھا با گذشت « حال صنعتی شدن



یک  ١٩٢٧سال  اما استالین، دبیرکل کا.پ.د.اس.او. از. رسید می نظر بھزمان حتمی 
ن دیکتاتوری مطلق برپا کرد و رژیم چپ رادیکال و توتالیتری را بنا نھاد، کھ در آ

کھ در تبلیغات از آن با عنوان –جامعھ برابری طلب و ناتوان از ھر گونھ مقاومت 
با ترور بھ طور سیستماتیک مورد سرکوب قرار می گرفت.  -یاد می شد« سوسیالیزم»

  می انداخت: دھقانان، کارگران، روشنفکران، ماموران دولت ...رھبر کسی را از قلم ن

افکار رزا لوگزامبورگ برای حکومت استالینیستی تھدید عظیمی محسوب می شد. این 
رژیم مملو از چیزھایی بود، کھ رزا لوگزامبورگ از آن ھا نفرت داشت؛ دیکتاتوری 

تنی بر توافق، جایگزین تام االختیار بھ جای ھژمونی مب« رھبری»گروھی از خواص، 
کردن مباحثھ سیاسی با ترور پلیسی، بوروکراسی بھ عنوان مھمترین عامل کنشگر در 

  جامعھ، کیچ بھ جای فرھنگ. ھمھ این ھا پایھ ھای حکومت استالینی را شکل می دادند.

استالینیست ھا تضمین قدرت خود را در کانون تمام افکار و اقدامات خود قرار داده 
و نقش  -«آژیتپروپ»-« آژیتاسیون و پروپاگاندا»بودند. تئوری برای آن ھا بھ معنای 

اصلیش مشروعیت بخشی و خوب جلوه دادن سیاست ھای بھ اجرا درآمده بود. تنھا وجھ 
کس بھ یدک کشیدن این نام بود. مارکس و بھ ھمراه و مارمشترک آن ھا با مارکسیزم 

وی رزا لوگزامبورگ بالعکس تھدیدی برای حکومت استالینی محسوب می شدند؛ بھ 
ویژه رزا لوگزامبورگ کھ روزھای نخستین حکومت بلشویکی را بھ شدت مورد انتقاد 

ما در قرار داده بود. حتی پس از مرگ ھم باید مھر سکوت بر لب ھایش می زدند. ا
. استالینیزم با مورد مارکس این کار امکانپذیر نبود؛ وجود او برای تبلیغات ضروری بود

بھ خواندن خود بسیاری را از مطالعھ آثار مارکس بازداشت. « لنینیست-مارکسیست»
بھ این سادگی ھا نبود. یافتن تردیدھایی نسبت عالوه پذیرش افکار بسیار پراکنده مارکس 

از میان آثار وی بھ یک کار سیستماتیک نیاز داشت. با « اقعی موجودسوسیالیزم و»بھ 
این وجود آثار مارکس ھمچنان برانداز باقی ماندند. بھ تدریج جوانانی کھ در ابتدای 
فعالیت سیاسی خود اغلب جزء پیروان راسخ استالین بودند، با رجوع بھ نوشتھ ھای 

  ایط حاکم پرداختند.مارکس ھرچھ بیشتر بھ بحث جدی پیرامون نقد شر

بسیاری از افراد از جملھ روشنفکران این  اتحاد جماھیر شورویمرزھای در خارج از 
ً سوسیالیستی می دانستند. آن ھا استالینیزم را پدیده ای اجتناب ناپذیر  حکومت را اساسا
 اما بدون عدول از اسلوب سوسیالیزم و تنھا آلترناتیو برای جنگ، استثمار و سرکوب

احاطھ  ١٩١٧استالینیست ھا کھ در ھالھ انقالب اکتبر قلمداد می کردند.  ده کاپیتالیزمزایی
با پیروزی بر فاشیزم نازی ھا قوی تر شدند، خیل عظیمی  ١٩۴۵شده بودند و در سال 

از نیروھای ضدکاپیتالیستی جھان را تحت تاثیر خود قرار دادند و از این بین بسیاری 
ین با آن ھا متحد شدند. حرکت ھای رھایی بخش از نوع مد حداقل برای مدت زمانی مع

ً پایگاه خود را از دست دادند. تحت چنین  نظر رزا لوگزامبورگ بدین ترتیب طبیعتا



شرایطی دنبالھ روی نکردن از شوروی و در عین حال در پیش گرفتن سیاست 
  ز یک چالش دشوار بھ شمار می رفت.سوسیالیستی چیزی فراتر ا

کھ ناسیونال سوسیالیت ھا در دھھ بیست قرن بیستم در آلمان لباس فرم و ھمان طور 
ادبیات خود را از جنبش کارگری بھ عاریت گرفتند، استالینیست ھا ھم در خارج از 

فکار و ادعاھایی آراستند، کھ ھر کس درصدد تحقق بخشیدن بھ آن ھا اروسیھ خود را با 
آزادی خود و گاھی نیز جانش می پرداخت؛  برمی آمد، باید بھایش را با قربانی کردن

 دست کم در مناطقی کھ تحت سلطھ استالینیزم درآمده بود.

رزا لوگزامبورگ از تمام این موارد مصون ماند. او در نھایت بیگناھی تنھا دوره 
ً بی معنا را تجربھ کرد. او در عین حال تالشی ھم برای  آغازین این رویدادھای کامال

جبھھ گیری مارکسیست ھا در برابر آنارشیست ھا انجام نداد. جبھھ  فاصلھ گرفتن از
)، زمانی کھ مارکسیزم شوروی با ١٩٣٧-١٩٣۶گیری کھ در جنگ داخلی اسپانیا (

ً ھمسو شده بود، ابعاد نسل کشی بھ خود گرفت. لوگزامبورگ بالعکس در  استالینیزم کامال
ً از آنارشیزم فاصلھ می گرفت و البتھ ھر چھ  تمام طول زندگی در صحبت ھایش شدیدا

خواست اقدام بیشتر بھ آن نزدیک تر می شد، این کار را با شدت بیشتری انجام می داد. 
مراقبت کمتر از سازمان با بوروکراسی فزاینده اش و خوداتکایی بزک کرده بیشتر و 

اش و حمایت ھمھ جانبھ وی از اعتصابات سیاسی سراسری موجب شد، کھ او را بھ 
ر تالش برای قاچاق آنارشیزم بھ درون سوسیال دموکراسی و بدین وسیلھ زیر سوال خاط

  بردن تمام دستاوردھای آن بھ شدت مورد سرزنش قرار دھند.

رزا لوگزامبورگ در برابر تمام این حمالت حتی با پرداخت بھایی ھمچون سال ھا 
اول کارل  انزوای سیاسی ایستادگی کرد. در سال ھا پیش از شروع جنگ جھانی

کائوتسکی نزدیک ترین ھم پیمان او در سوسیال دموکراسی آلمان مرتب تئوری ھای 
مارکسیستی جدیدی ابداع می کرد تا سیاست کمیتھ اجرایی اس.پ.د. مبتنی بر سازگاری 

امبورگ بھ یک با رژیم ویلھلم را توجیھ کند و بھ ھمین علت مارکسیزم برای رزا لوگز
رچھ او بھ عنوان مارکسیستی وفادار وارد جنبش سوسیال فحش تبدیل شده بود. اگ

دموکراسی شد، بھ سختی خود را یک مارکسیست معرفی می کرد؛ امری کھ در آن موقع 
در احزاب انترناسیونال دوم بھ ھیچ وجھ عادی نبود. او در دھھ نخست قرن جدید اگر 

و در ارتباط با آثار ھاد نگوییم ھمھ، بسیاری از دگم ھای مارکسیزم کائوتسکی را کنار ن
  مارکس و بھ کارگیری اسلوب وی مسیر خود را در پیش گرفت.

 ١٩٢٣ھیچ یک از رفقای حزبی قابل قیاس با او نبودند (از جملھ کسانی کھ پس از سال 
رزا لوگزامبورگ  ١٩١٨ سالمسئولیت حزب کمونیست را کھ یکی از پایھ گذارانش در 

بھ  ١٩١٠ارنست تلمان و والتر اولبریشت). از سال  بود، افرادی از قبیل روت فیشر،



ً در داخل گیومھ وارونھ و اغلب در  بعد او اصطالحات مارکسیست و مارکسیزم را عمدتا
  معنای منفی بھ کار می گرفت.

وقتی کارل کائوتسکی در جنگ جھانی اول بھ خود اجازه داد، کھ توافق اس.پ.د. با 
ر صلح را با ارجاع بھ مارکسیزم توجیھ کند، رزا سبر  در حال جنگامپراطوری آلمان 

را با شدت ھرچھ تمام تر بھ سخره بگیرد: « ایزم»لوگزامبورگ تنھا می توانست این 
با شتاب کوشید راھزنی ھای امپریالیزم آلمان سوسیال دموکراسی آلمان در آغاز جنگ »

کمپین رھایی بخش  را با سپری ایدئولوژیک از زبالھ دان مارکسیزم بزک کند و آن را
« ایزم»سوسیالیزم تنھا «. مطلوب رھبران بزرگ ما علیھ حکومت تزاری معرفی نماید

ھمواره بی چون و چرا مورد پذیرش رزا لوگزامبورگ بھ شمار می رفت و ھمین برای 
ً کفایت می کرد. او در سخنرانی خود در کنگره تاسیس حزب کمونیست  خواست او کامال

در حضور چپ ھایی با گرایشات مختلف از جملھ  ١٩١٨سامبر د ٣١آلمان در روز 
پیروان محرز آرای مارکس یک بار دیگر بھ مارکسیزم اشاره کرد. او برای اینکھ کسی 

« سیزم رسمیمارک»را نھراساند طبق معمول علیھ مارکسیزم موضع نگرفت، بلکھ میان 
جیح داد رویکرد جدیدی تفاوت قایل شد، اما برای حزب جدید تر« مارکسیزم حقیقی»و 

، بلکھ اعالم «ما بار دیگر بھ آغوش مارکسیزم بازگشتیم»را در پیش گیرد. او نگفت: 
ما بار دیگر در آغوش مارکس و زیر پرچم او قرار گرفتیم. وقتی کھ امروز در »کرد: 

در یک کالم بھ طور –برنامھ خود اعالم می کنیم: وظیفھ اصلی پرولتاریا چیزی بھ جز 
رگ و ریشھ خشکاندن کاپیتالیزم  از یت و تحقق بخشیدن بھ سوسیالیزم وواقع -موجز

 ١٨۴٨رکس و انگلس در سال قرار می دھیم، کھ ما موضعی نیست، خود را در ھمان
  «.و ھرگز از آن منحرف نشدند اتخاذ کرده بودند

ریشھ  یعنی–افراد بیشماری در سرتاسر جھان در قرن بیستم برای ایدئال ھای مارکسیزم 
از خودگذشتگی نشان دادند و جان خود را فدا  -استثمارسرکوب و  کن کردن تمام انواع

حاکم کھ برخی حتی آدم کش ھایی در  بی رحمآرمان ھایی کھ توسط سیاستمداران کردند. 
مقیاس وسیع بودند و با مارکسیزم ھمھ چیز را توجیھ می کردند و بھ آن ھا مشروعیت 

سوسیال فاشیست بودن سوسیال دموکرات ھا در آغاز دھھ سی تا می بخشیدند، از ادعای 
استالین علیھ مردم لھستان در سال -پیمان میان دو دیکتاتور توتالیتر اروپا، توطئھ ھیتلر

، مورد خیانت و سوء استفاده قرار گرفتند. ١٩۶٨و سرکوب بھار پراگ در سال  ١٩٣٩
ھ تونگ و پول پوت نیز خود را نھ تنھا استالین، بریا و مولوتف، بلکھ مائو تس

ھای خوبی می دانستند و سیاست کشتار دستھ جمعی خود را تحت لوای «مارکسیست»
  مارکسیزم پیش می بردند.

  بین سوسیال دموکرات ھا و بلشویک ھا



رزا لوگزامبورگ اشتباه کرد ...؛ او اشتباه کرد ...؛ اشتباه کرد ...؛ اشتباه کرد ...؛ 
 می باقینیز علی رغم این اشتباھاتش ھمواره چون عقابی بود و چنین اشتباه کرد ... اما 

  ماند.

  ١٩٢٢لنین، 

مسیر راه نھ از اکثریت بھ سوی تاکتیک انقالبی، بلکھ از تاکتیک انقالبی بھ سوی 
  اکثریت است.

  ١٩١٨رزا لوگزامبورگ، 

وان رزا لوگزامبورگ آنچنان کھ اغلب تصور می شد بھ اعتصاب سراسری سیاسی بھ عن
عالقھ ای نداشت. اعتصابات سراسری سیاسی بیشتر « بھ خودی خود»شکلی از مبارزه 

بھ واسطھ آن ھا  پرولتری ھای تودهبرای او مترادف با پالتی کامل از اقداماتی بود، کھ 
در مبارزه علیھ رژیم اقتصادی و سیاسی حاکم نیرومندتر می شدند و ھمچنین از 

 توده ھای»می یافتند. در واقع برداشت وی از  قیمومیت رھبری خود نیز رھایی
  با خطاھایی ھمراه بود.« پرولتری

در انگلستان از یک سو و کارل مارکس در آلمان از سویی دیگر در نیمھ  ١٠چارتیست ھا
« سوژه»بھ این باور رسیده بودند، کھ با پرولتاریا باالخره بھ آن  ١٩نخست قرن 

بودند تا ایده دنیایی بھتر را تحقق بخشند، دست  اجتماعی کھ چپ ھا قرن ھا در پی اش
در سوسیال دموکراسی آغاز قرن بیستم این دیدگاه تک بعدی وجود داشت، کھ یافتھ اند. 

افراد یا رفرمیست ھستند یا انقالبی. بعدھا در دوره استالینیزم دیدگاه مزبور ابعاد 
لید و دھقانانی کھ باالجبار مضحکی پیدا کرد. از یک سو کارگران باقی مانده در بخش تو

تبدیل بھ کارگر شده بودند، درست مانند دوران اولیھ کاپیتالیزم از حقوق سیاسی خود 
محروم شدند و در برخی کشورھا حتی در ابعاد وسیعتری مورد استثمار قرار گرفتند. از 

 بت می ساختند، کھ در فاز نخست« طبقھ کارگر»سویی دیگر در تریبون ھای رسمی از 
ھای مشتاق بھ انجام ھمھ و ھر نوع کاری ھمراه بود: تنھا «کادر»اقدام ویژه جذب با 

توانستند برای تبدیل شدن بھ شھروند درجھ یک و  می خالصپیشینھ پرولتری افرادی با 
ورود بھ طبقھ جدید حاکم مناسب باشند. تمام افراد دیگر غیرقابل اطمینان محسوب می 

  کامالً ضروری بود.« نیروھای پرولتری»یاری از شدند، در حالی کھ وجود بس

ھر رزا لوگزامبورگ چنین درک سوسیال راسیستی از پرولتاریا نداشت. از نظر او 
کسی کھ در درون طبقھ کارگر و بھ ھمراه آن بر علیھ شرایط حاکم بود، صرف نظر از 
                                                             

١٠  Chartists – ین جنبش ھای کارگری بریتانیا. برنامھ آن ھا منشور مردم (از نخستThe People’s Charter 1837/38 نام داشت، کھ (
  نمایندگان آن بود.بھ شامل دادخواستی مبنی بر تقاضای حق انتخابات سراسری با رای مخفی، انتخابات سالیانھ پارلمان و پرداخت حقوق 



عمل بود و  خاستگاه یا جایگاه اجتماعیش عضوی از این طبقھ محسوب می شد. معیار او
برگزیده نھ جایگاه. او طبقھ را بھ مثابھ جنبش قلمداد می کرد. البتھ او نیز از باور بھ 

اما برخالف رھبری در باطن دلسرد شده  ان بھ طور کامل رھا نشده بود،کارگر بودن
قرابتی شبھ ژنتیکی از اگر نھ موضعی انقالبی، « کارگران»اس.پ.د. توقع داشت، کھ 

از دید رزا لوگزامبورگ وظیفھ  ضدکاپیتالیستی داشتھ باشند. موضعا بنظر اجتماعی 
سیاست برانگیختن و انتشار این نگرش از طریق اقدامات جنبش و با بوسھ ای 

بھ ھمان صورت قبل بود. او تا لحظھ مرگ بر این اعتقاد باقی ماند، « طبقھ»بازگرداندن 
پیدا کرد، کھ البتھ مایھ « ی پرولتریتوده ھا»اگرچھ بیش از یک بار تردیدھایی نسبت بھ 

با  ١٩١۴اوت  ۴سردرگمی وی نگردید. وقتی فراکسیون اس.پ.د. در رایشستاگ در 
کھ تشنھ تاراج « توده ھای پرولتری»موافقت کرد و بخش بزرگی از ھزینھ ھای جنگ 

و کسب افتخار بودند غرق در حلقھ ھای گل عازم میدان نبرد شدند، رزا لوگزامبورگ با 
ایجاد شوک در  با اقدام خود و طریق بتواندجدیت تمام بھ فکر خودکشی افتاد تا از این 
ژان ژورس، ھمتای فرانسوی او گردد.  انمیان توده ھا موجب تغییر در رویکرد آن
، در ھمین روزھا انھصلح طلب یتو فعال زمحداقل در زمینھ جنگ و صلح و سوسیالی

توده »ھ بھ قتل رسید. در آنجا ھم اتفاقی رخ نداد و توسط افراطیون مدافع جنگ در فرانس
  رھسپار کشتار دستھ جمعی مطلوب خود شدند. با کمال میل« پرولتریھای 

شد، اگرچھ نچپ ھا یعنی طبقھ کارگر مایھ خرسندی آن ھا « سوژه انقالبی»در نھایت 
، کھ از لحاظ جامعھ شناختی کارگران یک جامعھ بزرگترین گروھی بھ شمار می روند

حداقل بھ طور موقت نسبت بھ ایده ھای انقالبی و گاھی حتی اقدام انقالبی اشتیاق نشان 
می دھند. از منظر بین المللی در آغاز قرن بیستم دو رویکرد در میان چپ ھا در ارتباط 
با طبقھ کارگر وجود داشت، کھ بررسی و تحلیل آن ھا امروز نیز ارزشمند است: 

مرتبط با حلقھ رزا لوگزامبورگ و رویکرد چپ ھای روسیھ رویکرد چپ ھای آلمان 
  مرتبط با بلشویک ھای حول لنین.

کھ در آن زمان –ھر دو جریان نتایج سیاست سازگاری سوسیال دموکراسی آلمان را 
برای بسیاری از احزاب و جنبش ھای پرولتری در کشورھای دیگر بھ ویژه آن ھایی کھ 

بھ مثابھ  -حد شده بودند، یک الگو بھ شمار می رفتدر انترناسیونال دوم با ھم مت
رھبران سیاسی آن می دانستند. آن ھا این تفکر را نمی پذیرفتند، « خیانت»و « انحراف»

ً بر تعداد « طبقھ»کارگران بھ عنوان یک کھ  برای نیل بھ سوسیالیزم تالش نکنند و صرفا
د. ھر دو جریان درک ه شوافزودھای سوسیالیستی ھستند،  ایدئال مدافعکھ افرادی 

انترناسیونالیست داشتند و آن را بارزترین - سیاسی یکسانی در خصوص چپ سوسیالیست
بخش سیاسی پرولتاریا و در نتیجھ بازوی سیاسی آن تلقی می کردند. برای ھر دو 
تاثیرگذاری بیشتر بر طبقھ کارگر شرط الزم برای بھبود وضعیت جھان بود. سوسیالیزم 



ھمواره در قالب وظیفھ کارگران باقی ماند. تصور اینکھ حرکت بھ سوی  برای آن ھا
سوسیالیزم چیزی بھ جز جنبش کارگران باشد برای آن ھا غیرممکن بود. امتیاز پابرجای 
ھر دو جریان در این است، کھ آن ھا تفکر سوسیالیستی را در عرصھ سیاست زنده نگاه 

ً خواھ ً در حد یک ارزش بود.داشتند. برخالف اس.پ.د. کھ نھایتا   ان حفظ آن صرفا

ً با ھم متفاوت بودند: در حالی کھ لنین بھ پیروی  البتھ ھر دو جریان از یک جھت کامال
معتقد بود، کھ پرولتاریا قادر نیست خود از این واقعیت کھ حامل از کائوتسکی 

تقل گردد، از بدان من« از بیرون»سوسیالیزم است آگاھی یابد و در نتیجھ این آگاھی باید 
 ً نظر رزا لوگزامبورگ سوسیالیزم یک تئوری نبود کھ بتوان آن را فراگرفت و بعد دقیقا

توسط یک  فرمان موسی. ھدایت شدن مطابق با آن عمل کرد، درست مثل اطاعت از ده
قیم نھ تنھا مورد نفرت او بود، بلکھ از نظر وی در نھایت با وعده سوسیالیزم برای 

–رار داشت. بھ باور او پرولتاریا باید از طریق کنش خود در زندگی رھایی در تضاد ق
از وظایفش آگاه گردد  -بھ واسطھ تجارب موفقیت آمیز و بیشتر از آن شکست ھای خود

  و میان سوسیالیزم و بربریت یکی را انتخاب کند.

آموزش برای رزا لوگزامبورگ از اھمیتی کانونی برخوردار بود و بھ ھمین علت بھ 
مراه فرانتس مرینگ مدرسھ حزب اس.پ.د. را تاسیس کرد و خود نیز در آن مشغول ھ

بلکھ بھ  از بیرون،« انتقال آگاھی»بھ تدریس شد؛ اما او این کار را نھ ابزاری برای 
مثابھ کمکی بھ خودیاری افراد می دانست. برای او رھایی پس از تصاحب قدرت بھ 

انقالب) آغاز نمی شد، بلکھ در درون جنبش  شیوه ھمیشگی (چھ از طریق پارلمان چھ
شکل می گرفت و بدون آموزش گسترده و فراگیر در آن قابل تصور نبود. بھ ھمین علت 
نقش متفاوتی از آنچھ سوسیال دموکرات ھای آلمان از یک سو و بلشویک ھای روسیھ 

حزب  از سویی دیگر برای حزب قایل بودند برای آن در نظر گرفت. برای گروه نخست
ھرچھ بیشتر بھ صورت یک باشگاه انتخاباتی درآمده بود، کھ می بایست حداکثر ممکن 

ھرچھ  ١٩٠٧کرسی ھای پارلمانی را کسب می کرد و پس از شکست انتخاباتی در سال 
نیزم و میلیتاریزم در آلمان آماده بود. برای بیشتر و بیشتر برای واگذاری امتیاز بھ شو

ماشینی بود، کھ در یک انقالب باید برای کسب قدرت و بھ دستھ دوم حزب بھ مثابھ 
  دنبال آن زدودن تمام رذالت ھای تاریخی مورد استفاده قرار می گرفت.

در نھایت ھر دو دستھ ھرچھ بر موفقیت ھاشان افزوده می شد، رابطھ شان با طبقھ ای 
د. برای رزا کھ ادعای فعالیت برای آن را داشتند ابزاری تر و قیم مآبانھ تر می ش

بود. ھمان طور کھ نمایندگان عصر  غیرقابل تحمللوگزامبورگ ھر دو نگرش 
روشنگری طبقھ متوسط را بھ سوی تحقق عالیق سیاسیشان رھنمون شدند و بھ گونھ ای 
برگشت ناپذیر توانایی انجام فعالیت ھای سیاسی مستقل را در آن ایجاد کردند، حزب 

یا در بسط و گسترش خواستشان یعنی آزادی یاری رساند. سوسیالیست ھم باید بھ پرولتار



تغییر تمام شرایطی کھ »برای را خلل ناپذیر ای اراده رزا لوگزامبورگ می خواست 
انسان را بھ موجودی تحقیر شده، بھ بردگی گرفتھ شده، مطرود و تحقیرگر تبدیل می 

را ببخشد. حتی سال ھا  او« انحراف»لنین نمی توانست این برانگیزاند.  (مارکس) «کنند
پس از مرگ وی بھ شیوه یسوعی پنج بار اعالم کرد، کھ او اشتباه کرد ... تا اینکھ در 

  پایان با افزودن یک اما بھ حرف ھایش او را مورد بنده نوازی خود قرار داد.

پارلمان برای انگلس  رزا لوگزامبورگ در خصوص پارلمان با انگلس ھم عقیده بود.
ً تریبو نی برای تبلیغات انقالبی بھ شمار می رفت و نھ ھیچ چیز دیگر. بھ اعتقاد صرفا

رزا جامعھ تنھا ھنگامی می توانست بھ رھایی دست یابد، کھ پرولتاریا خود را رھا 
ساختھ باشد. رھایی از طریق عمل، از طریق تغییرات گام بھ گام در توازن قدرت برای 

. آنچھ در کانون خواست ھای رزا او یگانھ مسیر معقول بھ سوی رھایی بود
لوگزامبورگ قرار داشت نھ رشد کمی مداوم اعضای ارگان ھای پرولتری و رای 
دھندگان، بلکھ افزایش اعتماد بھ نفس و توانایی اقدام سیاسی در آن ھا بود. حزب باید 
پیشنھادھایی برای کارگران مطرح می ساخت و تصمیم گیری را بھ خود آن ھا وامی 

در ھر صورت باید  تصمیم آن ھا خطر رد پیشنھادھا حتی در صورت وجود گذاشت.
  مورد پذیرش قرار می گرفت.

مسالھ ای کھ او حل نشده باقی گذاشت مسالھ انقالب بود؛ اگرچھ شاید بھ این دلیل کھ او 
الوه او بیشتر در مجادلھ قدرت داشت تا در ارایھ توضیحات خود یک انقالبی بود. بھ ع

ً می دانست، کھ چھ چیزی را نمی خواھد: ھر شکلی . او مثبت حداقل در یک مورد دقیقا
) کھ بیشتر سال ھای زندگیش را ١٨٨١-١٨٠۵از بالنکوئیزم. لوییس آگوست بالنکوئی (

ً سازمان یافتھ مطرح کرد، کھ با و مخفی  رستھ ایزندان سپری کرد ایده ایجاد در  شدیدا
ال آن سوسیالیزم را بر پا سازد. رزا لوگزامبورگ دست گیرد و بھ دنببھ کودتا قدرت را 

: کردمی در ابتدا لنین و بلشویک ھا را بھ داشتن چنین دیدگاھی متھم  ١٩٠۴در سال 
لنین، حزب بلشویکی انقالبیون حرفھ ای، بیشتر یک حزب « حزب نوع نوین»

ر بھ بالنکوئیستی است تا کارگری و اگر از لحاظ سیاسی فرصت را مقتضی بداند دیگ
منافع کارگران اھمیتی نخواھد داد. رزا لوگزامبورگ در این مورد تا حدودی حق داشت؛ 
اگرچھ او نیز قادر بھ پیش گویی نبود. زیرا برخالف آنچھ در تئوری مسلم فرض شده 
بود، تعداد اندکی از بلشویک ھا پس از تصاحب قدرت بھ جای کارگران و جنبش آن ھا 

دھقان تکیھ کردند. آن ھا بھ دنبال ابتکار تروتسکی یک  بھ جنبش سربازان انقالبی
نیروی نظامی جدید وابستھ بھ خود بھ نام ارتش سرخ تشکیل دادند، کھ بھ تبع پایگاھی 
اجتماعی و در عین حال سیاسی برایشان محسوب می شد. این ارتش حتی پس از قتل 



دستگاه حاکمیت و  در کنار حزب استالینیستی، ١٩٣٨١١عام کل کادر رھبری در سال 
پایگاه حیاتی حکومت بلشویک ھا باقی ماند. درک شرایط  ١٩٩١پلیس سیاسی تا سال 

سیاسی کنونی در روسیھ نیز بدون این سھ عامل کھ البتھ در ظاھر با واقعیات جدید 
  تطابق پیدا کرده اند امکانپذیر نیست.

ً قدرت مدارانھ، بلکھ مکانیکی  بود: با حزبی مبارز در یک درک لنین از انقالب نھ صرفا
موقعیت انقالبی در نقطھ ای از جامعھ کھ با بیشترین سھولت قابل تغییر است، دستیابی 
بھ پیشرفت عظیم امکانپذیر می شد. این نقطھ قدرت حاکمیت بود، کھ باید تصاحب می 

  شد و ھرگز واگذار نمی گردید.

ً باید بھ کمک قدرت حکومت، پیش از ھمھ با اصالح شرایط مالکیت، از  جامعھ متعاقبا
باال از نو بنا می شد. آنچھ در تئوری از ظاھری آراستھ و الوھی برخوردار بود، در 
عمل الوھیت ناچیزی بھ ھمراه داشت: سوسیالیزم واقعی موجود کھ سھ مرحلھ را طی 

و مرحلھ  ١٩۵٣، مرحلھ توتالیتری تا سال ٢٨/١٩٢٧کرد؛ مرحلھ انقالبی تا سال 
. و سرانجام ھمچون ٩١/١٩٨٩ی بوروکراتیک بھ کندی رو بھ زوال تا سال دیکتاتور

درختی توخالی بر زمین افتاد و ویرانھ ھای اجتماعی کھ بر جای گذاشت بیش از ھمھ در 
؛ و البتھ سرزمین زادگاھش روسیھ تا بھ امروز شرایط رقت بار خود را حفظ کرده اند

  مرحلھ توتالیتری نیز نباید از یاد برد.سالخی خیانت بار میلیون ھا انسان را در 

اما رزا لوگزامبورگ بالعکس احترام مقدسی برای تمام اشکال حیات قایل بود. این گیاه 
ً بیگانھ بود؛ تفکر او طبیعی و  شناس و دوستدار حیوانات با ھر چیز مکانیکی کامال

ورد عظیم بود، ارگانیک بود. در حالی کھ لنین در پی برنامھ ریزی و سازماندھی دستا
، کھ برخالف قدرت سیاسی بھ آسانی برگشت پذیر او بھ دنبال تغییرات پایداری می گشت

نباشند. او مخالف تصاحب قدرت توسط یک گروه کوچک و یا ھر گونھ حکومت اقلیت 
بر اکثریت بود و می خواست، کھ طبقھ کارگر بھ بلوغ برسد و رھایی خود را با دستان 

  نتوانست نظریاتش را در این زمینھ تکمیل کند. خود رقم بزند. اما

مواضع رزا لوگزامبورگ بھ ویژه در زمینھ انقالب تفاوت بسیار ناچیزی با مواضع 
فرانسھ و بھ  ١٧٨٩مارکسیزم سنتی داشت. اندیشھ ھای او در چھارچوب انقالب سال 

ن رھایی و جریان داشت. او قادر نبود تناقض میا ١٨٧١نحو اعلی کمون پاریس در سال 
انقالب و نیز رھایی و خشونت را حل کند. او در مسیر خود برای رھایی انقالب را بھ 
عنوان لحظھ درگیری در نظر نگرفت و نتوانست در این مورد خود را (با استناد بھ آثار 

                                                             
ً کل کادر رھبری و افسران  ١٩٣٨عام رھبران سیاسی بلشویزم انقالبی پرداختند و در سال  بھ قتل ١٩٣٤استالین و گروھش از سال   ١١ تقریبا

نفر، را کشتند. روی ھم رفتھ بیش از ده میلیون نفر قربانی ترور استالینی شدند؛ از کشاورزان گرفتھ تا افراد  ٢٠٠٠٠ارتش سرخ، حدود 
  زندان مامورانی کھ در خارج از مرزھا مشغول خدمت بھ اتحاد جماھیر شوروی بودند.تحصیل کرده و از انقالبیون حرفھ ای گرفتھ تا فر



اولیھ مارکس) از انتظار گشوده شدن دروازه ھای آزادی توسط انقالب رھا سازد. رزا 
نھایت راه گریز از کاپیتالیزم را نھ در ادامھ مسیر خود برای رھایی، در لوگزامبورگ 

می دید؛ اشتباھی کھ او و سایر رھبرای کا.پ.د. کھ در « سنتی»بلکھ در یک انقالب 
تاسیس شد تاوانش را با از دست دادن جان خود  ١٩١٩و اوایل  ١٩١٨اواخر سال 

ً پرداختند. او  « لوکوموتیوھای تاریخ جھان »بھ مثابھ بھ جای آنکھ انقالب ھا را حقیقتا
قلمداد کند، کھ قادرند با رسیدن بھ مقصد تناقضات پیش آمده را برطرف و مسیرھایی را 
برای پیشرفت ھای دموکراتیک ھموار سازند، در اسارت این اندیشھ بود، کھ انقالب 

ً متفاوت با انقالب « سوسیالیستی» ھد داشت (این بھ دنبال خوا« بورژوایی»نتایجی کامال
، بلکھ علیھ انتظار - وجود خواھد داشتامکان وقوعش کھ ھمواره –سخن نھ علیھ انقالب 

  نجات از آن است).

و در واقع این خود موید جایگاه واالی – واقف بودالبتھ رزا لوگزامبورگ بھ خوبی 
ات ، کھ تاکنون نتوانستھ برای چند مسالھ پاسخی قطعی بیابد؛ او در آخرین ساع-اوست

ً زندانی خواھد شد–زندگیش  تصمیم گرفتھ بود در زندان تحلیل  -کھ گمان می کرد مجددا
اگرچھ او مجبور نبود از صفر ھمھ جانبھ ای از انقالب تازه بھ وقوع پیوستھ ارایھ دھد. 

شروع کند، زیرا چھارچوبی کلی برای درک بھتر انقالب در اختیار داشت. او در تئوری 
و ریشھ ھای امپریالیزم را بررسی نماید. بھ اعتقاد او  ده بود دالیلانباشت خود سعی کر

اقتصاد کاپیتالیستی نیازمند رشد مداوم است و بھ ھمین علت ھمواره باید بخش بیشتری 
از جھان غیرسرمایھ داری را بھ شکل مستعمره تحت انقیاد خود درآورد تا وقتی کھ 

کھ او  تھ باشد و کاپیتالیزم در ورطھ ایدیگر ھیچ اقتصاد غیرکاپیتالیستی وجود نداش
کھ با گذار . وظیفھ توده ھای پرولتری و حزبشان این است، نامیده سقوط کند« بربریت»

–بھ سوسیالیزم مانع روند مذکور شوند. او بر ھمین مبنا و با استناد بھ مارکس آلترناتیو 
  سوسیالیزم یا بربریت را ارایھ نمود. -اغلب سوء برداشت شده

با استفاده از تمام ابزارھا از جملھ -« سیاست واقعی انقالبی»یشبرد این گذار با یک پ
ً  -رفرم برای رزا لوگزامبورگ امری بدیھی بود، زیرا انقالب را اگرچھ نھ لزوما

مطلوب، ولی بسیار محتمل می دانست. اما اینکھ چگونھ باید در انقالب رفتار کرد، در 
ً نامعل وم بود. این مسالھ تفاوت اصلی او با لنین محسوب می شد، کھ نھایت برای او کامال

ً می دانست چھ می خواھد: تصاحب قدرت در اولین فرصت مناسب و البتھ تمام  دقیقا
  قدرت و سپس تصمیم گیری درباره مسایل پیش رو.

تفاوت دیگری ھم در این میان وجود داشت: در خصوص مسالھ انشعاب سازمانی از 
ی در حالی کھ بلشویک ھا مسالھ سازمان را نقطھ شروع تمام اقدامات سوسیال دموکراس

انقالبی می دانستند و بر ھمین اساس نیز عمل می کردند، رزا لوگزامبورگ از انقالب 



بھ باور او چپ ھا باید تا حد امکان روسیھ نتیجھ معکوسی گرفتھ بود.  ١٩٠٧تا  ١٩٠۵
  ھ نزدیک بھ طبقھ کارگر باقی بمانند.در احزاب بزرگ سوسیال دموکرات و بدان وسیل

از اس.پ.د.  ١٩١۴آگوست  ۴بھ ھمین علت نیز پس از آغاز جنگ علی رغم خیانت 
را تشکیل داد، کھ خیلی « گروپھ انترناسیونالھ»جدا نشد. البتھ بھ ھمراه فرانتس مرینگ 

وسیال تغییر کرد. اما تمام این ھا در درون حزب س« اسپارتاکوس گروپھ»زود نامش بھ 
بر سر مسالھ جنگ و صلح حزب  ١٩١٧دموکرات صورت گرفت. وقتی در سال 

اس.پ.د. بھ دو شق تقسیم شد، رزا لوگزامبورگ و دوستانش با ھدف حفظ استقالل 
) پیوستند. او فکر می کرد، USPD« (حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان»سیاسی بھ 

باور او با پاگرفتن انقالب جنبش  کھ تاسیس یک حزب مستقل زیان بخش خواھد بود. بھ
تشکیالت سازمانی مناسب را  -در روسیھ شورایی ١٩٠۵درست مثل سال –توده ھا 

شکل گیری انقالب با تغییر نام شکل خواھند داد. بھ ھمین علت نیز تنھا پس از 
بھ اتحادیھ اسپارتاکیست ھا موافقت کرد. حزب کمونیست آلمان « اسپارتاکوس گروپھ»

از دل این اتحادیھ شکل گرفت و رزا از نام آن چندان خشنود نبود، محصول  کھ بعدھا
  ھمان انقالب بھ شمار می رفت.

  در یک انقالب اشتباه

رزا لوگزامبورگ در مقاالت و مانیفست ھایش تالش داشت معنای انقالب را برای 
لوگزامبورگ  لیبکنشت و پرولتاریا شفاف سازد ... اما چند کارگر، چند سرباز قادر بودند

مرگ »د؟ ذھن سربازھا تاریک بود. لیبکنشت خواھان آزادی بود و شعار را درک کنن
را سرداد. این از نظر سربازھا خوب بود ... حاال آن مرد فریاد می زد: « بر جنگ

، جنگ سرکوب شدگان علیھ سرکوبگران ... سرباز نمی توانست «پیش بھ سوی جنگ»
ً از  توده ھا از درک ھر  - رزا لوگزامبورگ چھ می دانستند؟ این را درک کند. و اصال

  دوی آن ھا عاجز بودند.

  ١٩٢١فریتس ھکرت، 

در بوکنھایم در شھر فرانکفورت آم ماین سربازان را  ١٩١٣رزا لوگزامبورگ در سال 
فراخواند تا در صورت بروز جنگ از فرمان سرپیچی کنند و بھ ھمین خاطر بھ یک 

در زندان زنان واقع در خیابان بارنیم  ١٩١۵از آغاز سال سال زندان محکوم شد و 
برلین محبوس بود. بعد از آن فقط مدت کوتاھی آزاد بود و تا انقالب نوامبر در ایالت 

گروه »در حالی کھ  ،بھ سر می برد« ظالحفتحت »شلزین شھر ورونکھ و در برسالو 
با تالش فراوان بھ پیش کار تبلیغات غیرقانونی و خطرناک ضدجنگ را « اسپارتاکوس

ً سفید در سن  نوامبر  ٨سالگی در  ۴٧می برد. او با ظاھر سالخورده و با موھایی تقریبا
حساب می « توده ھای پرولتری»بھ صف انقالب پیوست. و بار دیگر روی  ١٩١٨



قتل عام میلیون ھا کارگر در میادین کرد. رھبری اس.پ.د. کھ بھ مدت چھار سال از 
بھ خاطر وفاداریش پاداش گرفت:  ١٩١٨ایت کرده بود، در سوم اکتبر جنگ جھانی حم

ً بھ ھدف  راھیابی بھ حکومت. در آن موقع آن ھا گمان می کردند، کھ بدین وسیلھ نھایتا
خود یعنی تقسیم قدرت میان جامعھ کھنھ و جامعھ آلترناتیو پرولتری دست یافتھ اند. 

جنبش انقالبی سربازان این تقسیم قدرت  ١٩١٨درست بھ ھمین دلیل نیز وقتی در نوامبر 
را ملغا دانست، با رھبری از قدرت ساقط شده نیروھای مسلح رایش متحد شدند و بدین 

  ترتیب میلیتاریزم را برای سران آلمان ھمچنان حفظ کردند.

کھ سال ھا برای انقالب فعالیت کرده بود، علی رغم اقدامات « گروه اسپارتاکوس»
ً تاثیری حاشیھ ای بر این انقالب داشت. آن ھا تازه وقتی فداکارانھ ضدجن گ خود نھایتا

دیگر ھمھ چیز تمام شده بود؛ پادشاه گریختھ بود، لوکوموتیو انقالب شدند، کھ بر سوار 
جنگ بھ پایان رسیده بود، حکومت جمھوری اعالم شده بود، قانون ھشت ساعت کار بھ 

نی بر طبقات سھ گانھ در پروس برچیده شده بود. اجرا درآمده بود و نظام انتخاباتی مبت
جنبش سربازان بھ ھمان سرعتی کھ شکل گرفتھ بود، از ھم پاشید. با شوھران و پسرانی 

  کھ تنھا یک چیز می خواستند: بازگشت بھ خانھ.

از رمق متمرکز روی طبقھ کارگر و چپ ھای حول کارل لیبکنشت و رزا لوگزامبورگ 
ھی گمان می کردند، کھ طبقھ مذکور انقالب خواھد کرد. اما خیلی افتاده برای مدت کوتا

دیر پی برد، کھ اکثریت این طبقھ نھ تنھا خواھان انقالب نیست، بلکھ حتی با حکومت 
جمھوری کھ جنبش سربازان ترکش کرده بودند، ھم ھیچ گونھ رابطھ جدی نمی توانند 

رھبری اس.پ.د.، سرمست از  .داشتھ باشند. این جمھوری فرزند جنبش کارگری نبود
تقسیم قدرت، آن را نمی خواست. او.اس.پ.د. ھم کھ فعالیت ھایش روی پایان بخشیدن 
بھ جنگ متمرکز بود، آن را نمی خواست. و گروه اسپارتاکوس کھ در پی برپایی انقالب 

  ضدکاپیتالیستی بود، نیز بھ ھمین ترتیب.

ً نظام انتخابات ی مبتنی بر طبقات سھ گانھ از لحاظ سیاسی برای توده ھای پرولتری صرفا
ھا  شد، کھ در چھارچوب یک سلطنت مشروطھ نیز قابل رفع بود. آلمانی مشکل قلمداد می

ً بھ اشتباه سلطنت براندنبورگ سلسلھ را از دست داده آن پروس و سایر حاکمان  - تقریبا
بھ روی جھان در بودند. آزادی و نان بھ ھمراه شرایط سیاسی کمی مدرنیزه شده و باز 

چندین  در عوض تند. اما حکومت جمھوریواقع تنھا چیزھایی بودند، کھ آن ھا می خواس
برایشان بھ ارمغان سال شرایط مشابھ جنگ داخلی و در نھایت تورمی بھ سرعت فزاینده 

حتی پیراھن تن طبقات متوسط را از آن ھا گرفت و در شھرھا مردم را واداشت  آورد و
  ی اسب ھا را زنده زنده سالخی کنند.از فرط گرسنگ



رزا لوگزامبورگ برای مدت ھا  جسد نیمھ تجزیھ شده ١٩٢٣سال این زمانی بود، کھ در
؛ جسد ماه ھا در آب بود و فقط از روی کیف ه بوددر خاک فریدریشسفلده مدفون شد

برای او  ١٩١٩دستی و گردن بندش شناسایی شد. نخستین موج جنگ داخلی در ژانویھ 
ھ بھای جانش تمام شد: وقتی جنگ ھای خیابانی در شھر برلین آغاز شد، کھ تا بھ ب

کھ باید انتخاب می –خوانده می شود، او « قیام اسپارتاکوس»امروز ھمواره بھ اشتباه 
مانند  -کرد در برابر یک اقدام بی چشم انداز موضع موافق یا مخالف را اتخاذ نماید

، تصمیم گرفت بھ حمایت در مورد کمون پاریس ١٨٧١کارل مارکس در سال موضع 
تبلیغاتی از آن بپردازد. اقدام کارل مارکس در مکانی امن یعنی در لندن صورت گرفت، 
در حالی کھ رزا لوگزامبورگ در ویلھلمسدورف در چنگال قاتالنش گرفتار شده بود. 

بھ (اس.پ.د.) کھ گوستاو نوسکھ قتل رزا بھ تایید چنانکھ چند سال پیش بھ اثبات رسید، 
  صورت گرفت.بھ فرماندھی کل قوای مسلح رایش منصوب شده بود،  تازگی

  

  ؟مورد نیازو در عین حال  ، منفورمحبوب

آن ھا (پارووس و رزا لوگزامبورگ) طرحی اتوپیایی و نیمھ منشویکی ابداع کردند، 
ز افکار طرحی از یک انقالب پایدار (کاریکاتوری از طرح انقالبی مارکس)، مملو ا

و آن را در برابر طرح بلشویستی  است اتحاد طبقھ کارگر با دھقانان،منشویستی سی
  دیکتاتوری انقالبی و دموکراتیک پرولتاریا و دھقانان قرار دادند ...

  ١٩٣١استالین، 

چھ در جبھھ –ترس از این زن کوتاه قامت حتی پس از مرگ او در میان مخالفانش 
 ١٩٣٣ھمچنان باقی ماند. نازی ھا درست در سال  -نو چھ در اردوگاه دشم یخود

ستاره سرخ بنای یادبود انقالب را کھ توسط میس فان در روھھ طراحی شده و کنار 
مزار رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت در گورستان فریدریشسفلده برلین نصب شده 

خاک یکسان کردند. کل بنای یادبود را از آنجا کندند و قبرھا را با  ١٩٣۵بود و در سال 
  سنگ قبرھا اکنون در موزه نگھداری می شوند.

دشمنان او در اردوگاه خودی باید تالش بھ مراتب بیشتری می کردند. پس از اقدام 
جایگزین کردن  و دموکراسی از جنبش کارگری و ایده سوسیالیزم« زدودن»استالین بھ 

اطاعت محض ظاھری زیبا و  کھ بھ سیستم استالینی-« مرکزگرایی دموکراتیک»آن با 
از احترام بسیار عجیبی برخوردار  ١٩٣١رزا لوگزامبورگ در سال  -موجھ می بخشید



استالین بھ یاد مفھومی افتاده بود، کھ توسط یکی از رقبای سابقش و رییس شد. 
  ، گریگوری زینویف ابداع شده بود: لوگزامبورگیزم.١٢انترناسیونال کمونیستی

 -چنان کھ می دانیم–ھ بھ ویژه بدان علت بود، کھ رزا لوگزامبورگ عجیب بودن این مسال
ً مورد بحث و بررسی قرار گرفتھ است، ھرگز  بھ جز تئوری انباشت کھ امروزه مجددا

نکرد، بلکھ حتی تالشی برای جمعبندی و یا شرح سیستماتیک دیدگاه ھای تئوریک خود 
ً ھمواره در جدالمواضع تئوریک خو دیدگاه ھای دیگران بسط و گسترش با  د را تقریبا

شاخص ھای اقتصاد ی بود، کھ از می داد. رزا لوگزامبورگ فاقد ھر گونھ بنیان تئوریک
  باشد. او برخوردارملی، فلسفی، تئوری سیاسی یا روان شناسی اجتماعی خاص 

اما آنچھ از رزا لوگزامبورگ بر جای ماند و برای استالینیزم در حال رشد بسیار 
محسوب می شد، نھ یک بنیان تئوریک، بلکھ مواضع سیاسی او بود؛ خواست خطرناک 

نیز پافشاری تسلیم ناپذیر ھا و  سازش ناپذیر او برای دموکراسی و شفافیت در میان چپ
او بر آزادی بھ عنوان شرط اساسی برای تمام جنبش ھای رھایی بخش. از آنجا کھ مقابلھ 

باید یک بنیان تئوریک ساختگی ایجاد می شد و در  با موارد نام برده بسیار دشوار بود،
ھای استالین با آگاھی و دقت کامل وارد عمل شدند. آن ھا نقطھ  اینجا بود، کھ ایدئولوگ

نظرات مندرج در آثار لنین و رزا لوگزامبورگ را در مورد مسایل مختلف زیرورو 
شیدن بھ دیدگاه ھای لنین کردند، تفاوت ھا را با غربالگری بیرون کشیدند و با قداست بخ

در « اشتباھات»معرفی کردند. این « اشتباه»تمام نظرات منحرف رزا لوگزامبورگ را 
آماده ارایھ شدن بود. « لوگزامبورگیزم»نتیجھ نھایی کار سیستماتیزه شدند و بدین ترتیب 

رزا لوگزامبورگ در حالی « طرح اتوپیایی و نیمھ منشویستی»تالش برای ضدیت با 
ً بھ طور کامل با ساز مسکو کوک ت می گرفتصور ، کھ انترناسیونال کمونیستی تقریبا

  شده بود و دیگر ھیچکس جرات اعتراض نداشت.

استالینیست ھا جدای این مورد تالش ھای بسیاری نیز برای تروتسکی، رقیب استالین،  
البتھ  مخصوص بھ خود کردند: تروتسکیزم.« ایزم»بھ خرج دادند و او را مفتخر بھ 

ھواداران تروتسکی بعدھا آن را بھ مفھومی مثبت تبدیل کردند و پرچم خود ساختند. 
از اواسط دھھ سی « تروتسکیست»تروتسکیزم محصولی جھنمی تلقی می شد و برچسب 

ً بھ طور خودکار بھ مرگ منتھی می گردید، در حالی کھ  در شوروی تقریبا
ً افراد « نیمھ منشویستی»لوگزامبورگیزم با عبارت  توصیف می شد؛ صفتی کھ صرفا

در واقع ترجمھ اش می متخصص قادر بھ تفسیر آن بدون ھیچ گونھ سردرگمی بودند. 
ھدف اصلی تخریب وجھھ رزا لوگزامبورگ و جلوگیری از «. تروتسکیزم نرم»شد: 

                                                             
؛ بھ منظور ھماھنگ سازی انقالب جھانی شکل گرفت، اما پس از فروکش کردن موج ١٩٤٣- ١٩١٩انترناسیونال کمونیستی (یا سوم):   ١٢

ل شد. رزا لوگزامبورگ کمی پیش از مرگش علیھ انترناسیونال انقالب در اروپا بھ ابزاری برای سیاست خارجی اتحاد جماھیر شوروی تبدی
ً موضع گیری کرده بود (نک. ص.    ).١٨جدید پس از فروپاشی انترناسیونال دوم در آستانھ آغاز جنگ جھانی اول شدیدا



استناد مجدد افراد بھ خواست او برای دموکراسی و آزادی در حوزه نفوذ استالین آن ھم 
  طور آزادانھ و بدون احساس خطر بود.بھ 

رزا لوگزامبورگ ھم نھایت « جسد»استالینیست ھا از سویی دیگر قصد داشتند از 
استفاده را ببرند، چون برخالف تروتسکی کھ ھنوز بھ قتل نرسیده بود، این زن انقالبی 

فید شدن از آثارش می توانست برای استالین بھ مثابھ یک بت خاموش م« زدوده»پس از 
حتی تا لحظھ سقوط در بلوک شرق رواج  ١٩٨٩واقع شود. این شیزوفرنی تا سال 

داشت. تحریف کنندگان دیدگاه ھای رزا لوگزامبورگ برای مدت مدیدی در آلمان شرقی 
ھر سالھ در دومین یکشنبھ ھر ژانویھ پشت تریبون می رفتند و جمعیت را وامی داشتند 

و در -بھ ھمین منظور برپا شده بود،  ١٩۵١ر سال برایشان ھورا بکشند. در سنی کھ د
 -واقع فاصلھ بسیاری با محل اصلی گورھای رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت داشت

برپایی مراسم یادبود بی  ١٩٩٠ده ھا ھزار نفر ادای احترام می کردند. از سال 
دیگر بھ  رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت در دومین یکشنبھ ژانویھ بار جاروجنجال

مثابھ سوگواری برای دو قربانی ترور سفید است، کھ برای افراد بسیاری کھ از دور و 
نزدیک بھ آنجا می آیند با سوگواری برای شکست چپ ھا در قرن بیستم درآمیختھ است. 

بھ دو  ١٩٨٩تا  ١٩۴٨کھ در فاصلھ سال ھای  ١٩١٩در شھر محل وقوع قتل در سال 
ی رزا لوگزامبورگ بیشتر از ھر شخصیت دیگری بنای یادبود قسمت تقسیم شده بود، برا

نصب شده است، اما ھنوز در میدانی کھ نام خود او را بر خود دارد، یعنی میدان رزا 
در آن قرار  ١٩١۴از سال  )Volksbühne« (خلق صحنھ»لوگزامبورگ، کھ مجسمھ 

  گرفتھ، بنای یادبودی نصب نشده است.

توسط  ١٩۵١یی بنای یادبود در میدان یاد شده در سال نخستین تالش ھا برای برپا
برای رزا « نشان یادبودی» ٢٠٠۶ناکام گذاشتھ شد. تازه در سال  SEDرھبری 

ھمسطح با  لوگزامبورگ در میدان قرار داده شد. آن ھا می خواستند این نشان را
پایھ  با قرار ندادن آن روی یکخوب می دانستند  در حالی کھ، تصویرش قرار دھند

کمترین جلب توجھ را خواھد کرد. بھ جای آن صد جملھ از او را با حروف فلزی درون 
زمین جای دادند. خدا را شکر کھ مبتکران و خالقات این یادبود ھرگز پی نخواھند برد، 
کھ آیا ایده جاودانھ کردن سخنان رزا لوگزامبورگ با قرار دادن آن ھا در معرض دید 

خنده مھیب او را بھ ھمراه خواھد آورد یا نھ. البتھ قصد ما در اینجا عموم در قالبی فلزی 
  تقبیح کارھایی از این دست بھ خودی خود نیست.

جز این چھ چیز دیگری از رزا لوگزامبورگ زاده زامشچ لھستان و جان باختھ در 
 کسی کھ خیلی ھا با نام و ماجرای قتلش آشنا ھستند، اما درباره اش–تیرگارتن برلین 

باقی می ماند؟ اشاره بھ چند نکتھ در اینجا باید کافی  - اغلب تنھا افسانھ ھایی را شنیده اند
  باشد:



ایده ای کھ امروزه بر اھمیت آن افزوده می شود، علی رغم ھراس آور بودن آن بھ 
خاطر ابتذال آشکارش، درک رزا لوگزامبورگ از مفھوم جنبش است. او با ایده در نظر 

ک ماھیت ایستا کلیدی برای مقاومت آینده بر جنبش و نھ ییک عنوان  گرفتن طبقھ بھ
جای گذاشت. امروز کھ شرایط سنتی طبقھ بھ طور فزاینده ای در حال فرسایش است و 

جایگزین می گردد، ایده اقدام مشترک بھ مثابھ پیش شرط رھایی چھره  اشکال جدیدبا 
ً در مورد اندیشھ رھایی نیز صدق می کند،  دیگری بھ خود گرفتھ است. این مسالھ تقریبا

کھ بھ باور امانوئل کانت، فیلسوف عصر روشنگری، بھ مثابھ خالص شدن از دون 
پایگی خود سبب شده است. شرایط فرھنگی و زندگی اشتراکی کھ حداقل برای مدت 

در محیط پرولتری عمل کرده « طبقھ»زمانی و در مواردی بھ مثابھ چیزی شبیھ بھ یک 
ً اند، ا مروزه بھ یک استثنا بدل شده اند. مرام اشتراکی و بھ تبع آن مقاومت موثر اصوال

تنھا از طریق عمل، اقدام و جنبش تحقق می یابند. رزا لوگزامبورگ برای این منظور 
ر محرک برجستھ ای بھ شمار می رود، کھ ابعاد شخصیت و دیدگاه ھایش ھنوز بھ طو

  نشده است. کامل آشکار

او آنچھ  نظر رزا لوگزامبورگ شرط اول ھر دموکراسی محسوب می شد.شفافیت از م
را کھ بھ باور خود متعلق بھ عموم می دانست، از آنجا کھ بھ آن ھا مربوط می شد، با 

ً مقدس از تاریکی خفا بیرون می آورد و برای ھمھ عیان می ساخت.   سالحخشمی تقریبا
محبوب و در نظر برخی دیگر منفور ھمین امر او را در نظر برخی او پلمیک بود و 

امروز کھ غرق کردن جامعھ در اطالعات غلط و پنھان کردن واقعیات بھ  می ساخت.
امری عادی بدل شده پلمیک باید بھ عنوان دارویی برای میل گرایی توام با غرور یک 

  بار دیگر فراگرفتھ شود.

ام سوسیال دموکراسی می رزا لوگزامبورگ نمود آرای خود را در فردینان السال، پیشگ
و مھندسان قلب واقعیت کھ در « سیاستمداران واقعی»یافت. او در برابر دشمنانش، 

ً بھ « ازدیاد تصمیم گیرندگان»نھایت معتقد بودند سیاست ھای چپ نیز بھ دلیل  صرفا
« درھای بستھ»سوی شکست پیش می رود و ازاین رو تصمیمات جدی آن باید پشت 

انقالبی ترین عمل این است، کھ »ره این جملھ را نقل قول می کرد: اتخاذ گردد، ھموا
ً دشمنان «نیدھمواره واقعیت موجود را با صدای بلند اعالم ک . با این شیوه شما طبیعتا
  پیدا خواھید کرد.قدرتمند بسیار و بھ ندرت دوستانی با دل و جرات 

بھ افراد بی دفاع فاقد « ازیفردیت س»در زمانھ ای مانند زمانھ ما کھ جامعھ تحت لوای 
ھویت و ناتوان از ھمکاری و بھ تبع آن مقاومت تکھ تکھ شده است، فردگرایی را می 

او فردگرایی برجستھ و گاھی در حد نامتعارف توان از رزا لوگزامبورگ آموخت. 
فردگرا بود، اما بھ خوبی می دانست کھ فردگرایی بدون ھمکاری بھ بی حاصلی می 

  بیشتر از مرگ از آن ھراس داشت.کھ ی انجامد؛ چیز



نقد رزا لوگزامبورگ از بروکراسی ھا و نھادھا نیز درست بھ ھمان اندازه مسالھ روز 
تلقی می شود. امروزه در عصر بروکراسی ھای خودکفا دیدگاه رزا لوگزامبورگ مبنی 

خشی بھ بر استحالھ سازمان ھا بھ پوستھ ھای زاید بھ محض فعالیت آن ھا با اولویت ب
منافع خود بھ طرز ھراس انگیزی عینیت یافتھ است. آن ھا بر گلوی ھر جنبش، ھر 
بارقھ حیاتی پا می گذارند و زندگی جعلی را جایگزین آن می کنند. این نقطھ پایانی بر 

ً کسانی از آن نفع می برند، کھ در ھر اراده و  نیت رھایی طلبانھ است، زیرا حتما
ً در قلمرو تحت سیطره استالینیزم شکل خدمتشان باشند. بدین تر تیب چنین پدیده ای صرفا

  نگرفتھ است.

آخرین مطلبی کھ درباره رزا لوگزامبورگ باقی می ماند و البتھ حائز اھمیت است، 
و نامھ ھایش ھمواره در پی ادبیات جھانی اوست؛ روح شررباری کھ در نوشتھ ھا 

  روز بر جای مانده است.و سھم اندکی از آن در چپ ھای ام اعتراض بود

رزا لوگزامبورگ در سیاست و زندگی شخصی، در تئوری و در عمل سطحی از 
استاندارد را بھ نمایش گذاشت، کھ از آن ھنگام تنھا در مواردی نادر، در صورت وقوع، 
ً بھ  دست یافتنی بوده است. او با ھمھ تقبیح ھا و افتراھا امروز ھم برای بسیاری صرفا

اموش قابل تحمل و حتی سودمند است. بدین ترتیب این زن بزرگ کوتاه عنوان بتی خ
  قامت کماکان بھ مثابھ یک چالش و بیشتر از آن مایھ امید باقی مانده است.

  یورت شوترومپف

  ٢٠٠۶برلین، فوریھ 

  

       


