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 ا... هترین زندگان آن سال، آن سالبه عاشق

 به رفیق داوود حیدری
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 :مقدمة مترجم

 

 

ه و انتشار شده کاری است بیهوده؛ چراکه مترجم با ترجمنوشتن یک مقدمه به منظور تشویق به خواندن یک متن ترجمه

-۱۹۰۴) متن پیشتر بر اهمیت و ضرورت خواندن آن صحه گذاشته است. بنابراین، قصد من در اینجا معرفی جزوة دانیل گ ر ن

۱۹۸۸) Daniel Guérinبه یک نگرانی  بیش از هر چیز خط آنارشیست نیست. ضرورت نوشتن این چند-، متفکر مارکسیست

دهند، کسانی که می« بوی آنارشیسم»تجاتی که با نوش« مذهبیون لنینیست»د دگم از یک سو، از برخور گردد: نگرانیبرمی

اش باطل بر پیشانی« آنارشیستی»زدن مهر چون و چرا هر نظری را که مطابق درک خشک و جامدشان از مبارزه نباشد، با بی

لنینیسم، بوروکراسی، اشکال هرمی « یصور»سطح نقد نگرانی از برخورد کسانی که صرفاً در کنند. از سوی دیگر، می اعالم

اند. این هر دو برخورد که در واقع دو سنگر گرفته« ایدئولوژی آنارشیستی»تشکالت، فرادستی رهبران و غیره مانده، و در پشت 

دون ، بکوشدها را از زمینة مادی بروزشان جدا کرده و میکه ایده هستنداز نگاهی منبعث روی یک سکه و وارونة یکدیگرند 

 برتری یکی را بر دیگری به صورت ذهنی نشان دهد. ها،تحلیل تاریخی و زمینة بروز نظرات و جریان

توان گفت که کسی نیست که دستی بر آتش مبارزة نظری یا عملی داشته به جرأت می ؟«خودآگاهی»یا  «خودانگیختگی»

 ای حیاتیپردازیم، مسألهبتوانیم به آن صورت آکادمیک می بهامروز باشد و با این پرسش مواجه نشده باشد. امّا پرسشی که ما 

. برای همین اگر امروز به فراخور دوری و قرار گرفتدر کوران پراتیک مبارزاتی پیش پای مبارزین اوایل قرن بیستم بود که 

ا گرفته و معما را حل شده مان با نظریات آنارشیستی یا میزان نقدمان به لنینیسم، جانب خودانگیختگی یا خودآگاهی رنزدیکی

ایم. مسأله پیش از هر چیز این است که بفهمیم در چه اوضاع و احوال بدانیم، کاری جز فراتاریخی کردن این پرسش نکرده

را گرفتار تناقضاتی کرد که تالش برای  ایشانای این پرسش به صورت ملموسی پیش پای مبارزین قرار گرفت و چطور تاریخی

 بودنشان در مبارزه را رقم زد.  نوعکه  ،شاننها نه تنها مسیر فعالیت آتیفارق شدن از آ

دهد که چطور لوکزامبورگ، این نقاد آتشین سازمان و نشان می تصویری از این تناقض ارائه داده دانیل گرن به زیبایی

اش در هر لحظه از مبارزه مرکزگرای لنینیستی و در عین حال مدافع سرسخت حزب به مثابه خودآگاهی طبقه کارگر، در

شانه یکدیگر گام بهتکاپوست که از تار این تناقض بجهد و طرحی نو دراندازد که در آن خودانگیختگی و خودآگاهی شانه

یابیم که خود نویسنده نیز درگیر همان امّا با خواندن اولین صفحات جزوه، درمی. ... برداشته و پیروزی انقالب را تضمین کنند

ند. آنجا که اهرو شده و از حل کردن آن قاصر بودههای چپ با آن روبتنها لوکزامبورگ که کلّ مارکسیستی است که نهتناقض

رسد که کند و به اینجا میشکوه می« پریش تشکیالتناپذیر، حریفان روانسازش "گرایخودانگیخته"یک مشت »از گرن 
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 داند،می« کارگریغیبت مقطعی و موقتی آموزشی »را ناشی از  ۶۸شکست  و، «گذشت "گراقلیت کنش"از خیر یک »توان نمی

کوک، پانکهورست و بسیاری دیگر قصد داشتند با زند که پیش از او، لوکزامبورگ، روله، گورتر، پانهدر همان مسیری قدم می

و خودآگاهی تعادل برقرار  انگیختگیبین خود« از پایین» ایجاد سازمانی متشکل از انقالبیون سوسیالیست و کارگران انقالبیْ

هم در مورد سازمان گرن خود خودآگاهی بگذارند. امّا همانطور که -نقطة پایانی بر دوگانة خودانگیختگی اینچنین کرده و

چنین سازمانی که  دهدچنانکه تاریخ گواهی می این طرح صرفاً روی کاغذ باقی ماند و ،کندبه درستی بیان می« اسپارتاکوس»

مبارزات کارگری را به سمت تاریا در نقش بخش خودآگاه پرول، هم توسط خود کارگران بنا نهاده شده باشدم از پایین ه

 ترین مبارزانْ زنده زاده نشد! هیچگاه از شکم  خیال  صدیق، سوسیالیسم هدایت کند

-کوک تا آنارشیستمانند پانهدموکراسی مانند رزا تا چپ کمونیسم -ها )از چپ سوسیالبیهوده نبوده که تمام چپ

  «همزیستی خودانگیختگی و خودآگاهی» طرحی برایهایی مانند دانیل گرن( در طی صد سال گذشته به دنبال کمونیست

اند؛ چراکه ایشان با تمام اختالفات تئوریک و استراتژیکی که ممکن است با یکدیگر داشته باشند روی یک مسأله متفق بوده

پدید  ها،ها و نیروی خودآگاهی نخبه، نیروی خودانگختگی تودهروزی از برخورد و به هم پیوستن این دو نیروپی»اند: القول

هاتشان در شکلبندی و در نگاهشان و با رغم عدم تشابهکه این دو نیرو علی» مصداق روزی است ۱۹۱۷انقالب اکتبر ؛ «آیدمی

نرماتیو اند. بدیهی است که چنین نگاهی به انقالب جز از دیدی شده« ن، با هم وارد عرصة نبردشاوجود منافع متفاوت

امتزاج  از مناسبات تاریخی تولیدْو خارج  شرط مهم آن فارغ از زمان و مکان،شده انقالبی است که پیشنرماتیو انقالبآید. برنمی

فاهیم در سیالیتش نیست؛ خودانگیختگی و خودآگاهی است. بدبختی دید نرماتیو است که قادر به دیدن م« صحیح»

 مثل ابزارهای تئوریک یا پراتیک جهانشمول و ابدی بهخودانگیختگی درست مثل خودآگاهی، بعد از اینکه به وجود آمد 

شود تا شاید روزی به کار آید. انگار نه انگار که خود این دو مفهوم در جریان مبارزه طبقاتی پدید مبارزه منتقل می« زرادخانه»

. بازکردن این بحث فرصت بیشتری تاریخیهای اند به ضرورتهای تاریخیپاسخ ،و مانند هر مفهوم دیگری تاریخ دارنداند آمده

  رابطه به این بحث حیاتی دامن خواهیم زد.  طلبد در آینده با انتشار مطلبی در همینمی

تبلیغ یا برعکس، تقبیح نظریات  مطلبْترجمة این این چند خط کافی است که به خواننده اطمینان دهم که هدف از 

ها به نفع خودانگیختگی یا به ضرر هدف این هم نیست که در نهایت با توجه به سنگینی وزن استداللنیست.  لوکزامبورگ

 های رزا در لهکنیم تعمق در بحثخودآگاهی موضع بگیریم و بحث را تمام شده بپنداریم. وانگهی، ما مانند دانیل گرن فکر نمی

« ابزار»کمک خواهد کرد که به  «نخبگان پرولتری»حول این مفهوم را خواهد زدود و به  «هایابهام»یا علیه خودانگیختگی 

 . دست یابند« انقالب کردن»مناسبی برای 
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 الزم و نخواهیم چرخ را از اول بسازیم؛ برای همین سیکل معیوب بیرون بیاییم همینهدف بیش از هر چیز این است که از 

های چپ رادیکال در خودآگاهی یکی از نمودهای تضادی است که ظهور گرایش-است بدانیم که طرح دوگانة خودانگیختگی

 ای در تقابل این دو مفهوم نیست،ازلی-با پذیرش این واقعیت که هیچ چیز ابدی اوایل قرن بیستم بهترین مثال آن است. صرفاً 

ها ای در ابتدای قرن بیستم مسألة اصلی شد و چپبتوانیم دریابیم چرا چنین مسأله، ممکن است است تاریخیبلکه این تقابلی 

بحث خودانگیختگی دوباره مطرح شد و چرا امروز تمام اعتراضات و مبارزات بیش از پیش در  ۶۸نیم کرد و چرا بعد از دو را به 

بیشتر و بیشتر  تا رسیدن به پاسخ این سؤاالت باید یابند؟بروز می «خودانگیخته»به اصطالح غیبت احزاب و سندیکاها به شکل 

به خاطر طرح ایم. پس این متن که امروز به اینجا رسیده ایمدر مورد گذشتة خود بدانیم؛ بدانیم از چه مسیری گذشته

آن، اگر شده که از یادآوری است؛ یادآوری از مسیر طییک  حکمدر زبان به گوش رسیده هایی که کمتر در فضای فارسیبحث

 دانیم. نه هیچ، آنقدر که باید و شاید نمی

 Rosa Luxemburg et la spontanéité« گ و خودانگیختگی انقالبیمبوررزا لوکزا»بخش اصلی کتاب  پیش  رو متن

révolutionnaire,  توسط انتشارات فالم ریون  ۱۹۷۱که در سال  استFlammarion  ها که شامل و پیوستمنتشر شده

ها در متن اصلی هستند مگر آنهایی که باشد ترجمه نشده. پانویسبورگ میمین، تروتسکی و دیگران در مورد لوکزانظرات لن

اند. تمام پرانتزها از نویسنده و تمام مترجم برای توضیح یا تکمیل یک توضیح به متن افزوده و با نام مترجم مشخص شده

مانع از فهم اثر  ی ترجمههاکاستی امید که اند.به متن اصلی اضافه شدهها از مترجم است که برای سهولت خوانایی کروشه

  نشوند.

را برای ترجمه متن این رفیق عزیزی که و از  بر عهده گرفتویرایش این متن  زحمتکه ف. نازنین رفیق از  در آخر

به من داد که تا پیش از آن را امکان آموختن چیزهایی کنم، مخصوصاً از این جهت که تشکر میصمیمانه پیشنهاد کرد 

 به سؤاالتشان.ی ایشان بیافزاید، یا دست کم هاامید که قسمت کردن آن با دیگران بر آموخته دانستم.نمی

 

 

 

 آساره آسا

 ۹۷اسفند  ۲۰
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 پیشگفتار

 

 ۱۹۶۸. مه در دستور کار است ،گوییم که مد شدهنمی باشدنتحقیرآمیز  برای اینکه، امروز ،spontanéité خودانگیختگی

بساط انگشت مانده بود که بند که فقط دو درست درحالی و به پا نکرد، عامدانهآگاهانه و  کس آن راکه هیچبود گردبادی  چونان

ه همه چیز از در ماه م» [گفته بود: ۶۸در مورد وقایع او ]) ،را جارو کند شارل دوگلصالبت  و پر پر قدرت به ظاهرحکومت 

 محکبه آموزشی فرانسه، مؤسسة و هر بنگاه در هر داری و ایدئولوژی بورژوایی را قدرت سرمایه از نو («دستم خارج شده بود

را خیره کرده  این نسلچشمان  اییختگی برای برههدانگو، و اثرات جادویی خرا سرمست یپرشور نسل جوان ۶۸مه  .گذاشت

از  ،های برساختهارزش همة و تنه بزنند تمام نهادها بهازه داد تا اج این جوانان جادوگربه  که ییهابازیهمین شعبده امّابود. 

 به. هت فروبردبدر ناتوانی فرط از  ادامه ماجرادر آنها را ، بیندازندرا به لرزه و حزب کمونیست،  1، س. ژ. ت.هایجمله ارزش

  .است به سالح خودانگیختگی دوباره مطرح شده صرف توسل است که مسألة خاطرهمین 

نشده،  نوز به درستی کشفه ،اخیروقایع های رغم درسکه به ایررسی مجدد پدیدة پیچیدهرسد که ببه نظر می ،ابراینبن

 مفید باشد. 

 پردازینظریههیچ  ابداعتواند درست از این روست که نمی و – élémentaire و بنیادی اولیه است ینیروی یخودانگیختگ

طبیعی  . بنابرایناست شده ستوده هم تا حدیو  ، رزا لوکزامبورگ، مشاهده، تحلیلانقالبی بزرگ پردازنظریه توسطکه  -،باشد

 د،پردازمی هاتودهauto-activité  کنشی-خود به که کارهاییبه  ویژهبه ،کارهای او بهتوجه  ۶۸مه بعد از وقایع بوده که 

 .شودبرابر  چندین

را هم  های آنها و ناکارآمدی، همچنین نقصهی خودانگیختگی را نشان دادت باالدر فرانسه، نه تنها ظرفی ۱۹۶۸ وقایع امّا

خطر  نگرانی ازتشکیالت که با  پریش روان حریفان ، ناپذیرسازش "گرایخودانگیخته"ت یک مشاگر آشکار کرده است. 

 ،نه در طبقة کارگر و محیط دانشجویی هیچ مبارزی، نه درامروز کنار بگذاریم، اند اروری محکوم کردهخود را به ناب  بوروکراسیْ

 . بدبختانه نه حزب کمونیستگذشت "گرکنشاقلیت " از خیر یک بتوان، نهایتشبه انقالب تا  نبردپیشبرای کند که باور نمی

 هنوز هایشانرغم تالشبه ودر رقابت هستند که با یکدیگر مآب های کوچک سکتنه گروه، بدل شده انقالبی-ضد یکه به حزب

البته شکست، . نندبی تدارک ترین بخش مبارزه رااصلیاند نتوانسته به حالاند، تا کافی در پرولتاریا ریشه ندوانده به اندازة

 کارگری یآموزش مقطعی و موقتی غیبت ناشی از ،باشدناشی شده  "گراییخودانگیخته"در بیش از آنکه از افراط، گذرا یشکست

 .خیزدبرمی آگاهیخود از که نقشی برای ایفای زشآمو، است

                                                            
1 CGT  مترجم( شد.در لیموژ تأسیس  ۱۸۹۵کنفدراسیون عمومی کار، سندیکای فرانسوی مزدبگیران است که در سال( 
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 دینادای به عنوان رسد که ضروری میقبل از پرداختن به تحلیل مفاهیم لوکزامبورگیست در مورد خودانگیختگی، به نظر 

بیرونی آن را  نمودهایها و ، چراکه رزا بیشتر معلولبکاویمبا دقت را ها تودهاجمالی ماهیت مکانیسم جنبش  ، به طورشخصی

مثل تمام  ساده ]خودانگیختگی[، این نیروو موتور اولیة  اصلی محرکاش را. درونیعه قرار داده تا دینامیک مورد مطال

به زحمتکشان  1مادی است. منفعت س ر  تیز  حفظ نوع، نیاز به بقا و غریزةمیل جنسی،  مثل گرسنگی و اولیه ،های طبیعیپدیده

و  جدا از هم وارمولکول هستی شوند، بهخارج میهای هر روزی ژست ماتیسم و اتو روزمرگی ودهند، از انفعال تکان می خود

را به این کار آنها  "رهبر"یک  که به این خاطرپیوندند، نه بیگانگی میدر و  زحمتدر  یارانشانبه  و دهندخاتمه می منفرد

بلکه خیلی ساده، برای اینکه  ؛ساختهپیرو خود  و ت، یک اندیشة آگاه آنها را بیداربرای اینکه غالب اوقا تحریک کرده، نه حتی

و اگر پیشتر به یک مرحلة باالتر دست یافته باشند، به بازیابی مجدد شأن  ،آنها را به تأمین و بهبود ]شرایط[ بقایشان ضرورتْ

 کشاند. می شانیانسان

عمال ا   از ایهرشده، در هیچ لحظاستثماوجود دارد. طبقة این جنبش  به نحوی غیرملموس ،پنهان یدر وضعیتهمواره، 

 آنهااز  و سپس حداقلی از احترام ترقابل ایجیره به این هدف کهابتدا کشد؛ نمیدست  نسبی روی استثمارگرانش یفشار

ست بر ا. این فشار مبتنی ماند، نامرئی و واگرا باقی میبه صورت گنگ فترتْرکود و های در دورهاین فشار  امّا. بستاند

  .است و اتمیزهفته در خود فرو رها جنبش توده [هادر این دوره]. منزوی از یکدیگریا گروهی و فردی  ضعیف هایواکنش

به خود را  و شودمنفجر و  آمده تا سطح باالدوباره ناگهان جنبش آید که پیش می]موقعیتی[  ،ل، در برخی اوضاع و احواامّا

 نه حقیرآمیزتمفرط، یا سرکوب  که فالکتدلیل این به . بگذارده نمایش ب ک نیروی جمعی عظیم، همگن و یکدستعنوان ی

د شنور را مییکدیگ فریاد که تمام قربانیانبرآورده  یک از قربانیانش از هر یبلند فریادچنان تنها اقتصادی بلکه سیاسی نیز، 

 -رسدبه گوش می از فریادهای دیگرا دو فریاد پیش یک یها هم، اغلب ترین جنبشدر خودانگیخته حتی)عالوه بر این، 

 این فریاد یکپارچگی ؛ «(دهدمیل خودانگیختگی هُبه ]دیگران را[ هست که  کسیهمیشه »: گفتهمانطور که یک کارگر می

 یرد. گمیبقه را فراشیوع انقالبی تمام ط سازد وبرفی می ایگلولهاعتراض کارگران ]و به این ترتیب[ ؛ به نفس دادهبه آنها اعتماد 

. باشدمی جنبش هدف محدود در عین حال خصلت و  انضمامی خصلت د،کنمیو ویژه  خاصرا ها تودهجنبش  آنچه

هایی که چنین های سیاسی خودآگاه، یا گروهتمام گروه با در ماهیت خود ناخودآگاه است، حتی در آغاز دست کم جنبش که

، بندی بدهداش یک استخواننیرویبه یک حزب  از طریقتواند می، جنبش لا. در برخی اوضاع و احودارد تفاوتادعایی داردند، 

                                                            
 

 
جنبش ابتدایی  . در این فصلبه بعد ۳۹، از صفحه la Taupe ،۱۹۶۹، بروکسل، انتشارات انسه و مانقالب فرا  D. G. ای از فصلخالصه 1

مبارزة طبقاتی تحت  ها بر مبنای انقالب فرانسه در قرن هژدهم بررسی شده. )برای تحلیل با جزئیات، رجوع شود به دی. جی.توده
 .(۱۹۶۸، جلد دوم، انتشارات گالیمار، ۱۷۹۷-۱۷۹۳جمهوری اول،
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، به جستجوی ارد. جنبش کماکان به پیروی از قوانین خاص خودوجود ند ]بین آنها[ ، پیوندی واقعیدر این حالت زبا حتی امّا

مسیر  دوباره بعد از آن تاد، نریزمی Léman که به دریاچه ل مانRhône روُن های آب دهد: همانندادامه می اشهیژهدف و

 یانواع خطاها، منبع ونسیاسی کنش هایهانگیزو ها تودهکنش  هایانگیزهبین  اختالف و ناهمگنی. دنخود را در پیش بگیر

 هاست. سوءتفاهمتمام سرچشمة نیز و  یو تاکتیکشناسایی 

یک زبان  بهو یک جوهر نیستند از که  کنندا با هم اتحاد میگیرند یدر کنار یکدیگر قرار می ییدو نوع نیرودر یک انقالب، 

برای  روند:سیاسی پیش می ها به سمت هدفی صرفاً. برخیگرفتهقرار  بدفهمیابهام و روی یک  یهر انقالب .گویندسخن نمی

برای  د:پیوندنمی مبارزه هبمتفاوت  آشکاراهایی با انگیزه دستة دوماد تزاری. علیه استبد ،۱۹۱۷تا  ۱۹۰۵در روسیه از مثال 

لی های فئوداعلیه نوکری و مالیات در روستا، قحطی و کمبود و حتیهای کم، مالیات، علیه گرانی زندگی، حقوق ،در شهر مثال

خود و با نیروی  را بپذیرند دستة اولترمینولوژی  موقتاً  نظراتْطبیعی  کامالًپیوند ، در پی دستة دومآید که و االآخر. پیش می

خود گام خاص مسیر از  خارجای ]با این کار[ ذره هاجنبش توده امّا .بریزند به خاطر اورا  خون خودحتی ، و بشتابند به کمکش

 د. دارنمیبر

مثل سگی گوش به فرمان اند، جنبش تا ابد طی کرده هاتوده جنبشاندکی از راه را با کنند که چون تصور می سیاسیون

 آنبه هر چه دلخواهشان است کشانند، را به هر کجا که خواستند ب آنتوانند که میکنند خیال میآنها  در اختیار آنهاست،

، عقب بکشند، باز دوباره جلو برانند، برانندرا به جلو  آناش را برطرف کنند یا بگذارند گرسنگی بکشد، بقبوالنند، گرسنگی

ها تودهجنبش امّا  سوارش شوند.ه و بعد دوبار کرده را جایی پارک آناستفاده کنند،  آناز  خودشان حساب و کتاب مطابق 

که کند مگر به کسی وفا نمی کسهیچبه  افتاد راهبه جنبش  نیست. بعد از اینکه هاییپشتک و واروانجام چنین دة اآمهمیشه 

را  جنبش یری که غریزة حفظ نفسدر مس کند، همراهی پیوستههایی با گامجنبش را  هموارهکه به کسی ، باشدوفادار  آن به

 .کشانده جابه آن

کافی شکننده. کمترین چیزی  سست واست  دهد، پیوندیوام میها به تودهکه زبان سیاسیون را  ها با جنبشایدهپیوند 

ه ب گرچه ممکن است ،یک تنفس سادهگاهی به جلو،  رو : در حرکتمقطعی بگسلد توافقاین  این پیوند از هم بپاشد و کهاست 

با یک روز پیشین، با یک ژست،  تا که ایفرد سیاسی آن. قطع کندرا ها تودهتواند جهش باشد، می به دردخورطور استراتژیکی 

با قیل و که هرچند . برانگیزاندرا  احدیزند، بدون اینکه اکنون در خالء دست و پا می، کردمیکلمه، صدها هزار نفر را بسیج 

کند. نمی عملمعجزه دیگر ، ، دیگر اعتمادی در میان نیستندنیست کارگرها دیگر ایده پیوند، بیاورددرپا قال زیاد خود را از 

دیگر در اختیار هیچ احدی  رود ودر خود فرومی ،ناامیدرود، به سمت آن ن بعد از اینخورد که سوگند می ،هاتودهجنبش 

 نیست. 
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واژة  را با یک که آنهابه آنها آموخت ه سیاسیون بدبین باشند، که ب آموخت زحمتکشانبه  یک تجربة طوالنی و بیرحم

آنها در نظر  .مشخص کنند است جنبش خاص خودشان باکه بیانگر ماهیت متفاوت ایشان ، "بازهاسیاست" ،تحقیرآمیز

به . کنندنت خیاآنها ه بدر نهایت  تا گیرندخدمت میرا به آنها که همیشه  انی هستندزبانچرب و پارازیت ،خوشگذران سیاسیونْ

ه اجازر دیگر از اینکه یک باو  کشند، پا پس میاندنهاده سیاسیونرعتی که خود را در اختیار به همان س کارگرانترتیب،  این

قة ر فرانسه که طبد به خصوص، پاستینه و دیردیر ایپیشداوری چنین. دخورنتأسف می ،«سرشان کاله برود»اند که هداد

باز هم  ۶۸مه  بعد ازکه  رگر فرانسهکا طبقة .اش ثبت کرده استحافظهرا در از این دست ها بار سرخوردگی دهکارگر خاطرة 

 .دبسپارگوش بازها سیاست سراییداستانبه حاضر است  هر زمان دیگریداغ شده است، کمتر از نقرهاز گذشته تر بیرحمانه

و  با خستگی و کار خانگیو ، فرسای خود چسبیدهبه کار طاقت شبنیمهصبح تا سپیدة که از  انشزحمتک ةتود امّا

طبقة  در انحصار که ای"اصلیهای رسانه"با و  ،شده خرد و خمیر آورحمل و نقل طوالنی و عذاببا هرها کالن شدر  مخصوصاً

موفق  کلیّت خود ردباز هم ، شدهمحروم  اتاخبار و اطالع کسب درستهای سرگرمی و راه ازو ، فریب داده شده است طمسل

، همیشه 1سیزیفهدفی که بدون آن، این مبارزه مثل تالش  مادی را با یک هدف برتر گره بزند؛شود مبارزه برای بهبود نمی

  باید از نو آغاز شود. می

افقی  شود بهماهر تشکیل شده، موفق می کارگراناز  اًمدتکه ع هوشیارترباسوادتر، و  پرولتری،با این وجود، یک اقلیت 

. اگر این نخبة افکندمی پرتوطبقه نسبی  یناخودآگاهبر طبقه  یخودآگاه ،از تأمین معاش روزانه برسد. به این ترتیب فراتر

به ها ایده پیوند نقشی باشد کهوقفه مراقب اگر بی ؛شود هاتودهو قوانین پیچیدة جنبش  هاویژگی چطور متوجة بداند 2کارگری

بدون آنکه اگر  دهد؛ای که او به آنها پیشنهاد میبیانقال بین مطالبات فوری همراهانش در کار و هدف کندطرزی ثابت بازی می

شانس این وجود دارد که توضیحی ارائه کند،  و دهد پیشنهاد ، بر آن شود که به آنها"هدایت کند"[ سایر کارگران را ]بخواهد

 . مؤثر افتدجنبش[  ]بین نخبه و کلّپیوند 

؟ اخته استاز دستش سکاری چه ها تودهبه یکدیگر نیاز دارند. نخبه بدون  الزامی است، چراکه دو نیرو مطلقاًاین کار 

ی و درحال سردناامید و دل، زودگذری تو فتوحا کوچکبعد از انفجاری  غیر از اینکه ؛بکنندتوانند میکاری بدون نخبه چه ها توده

 روند؟فرو خود به دروندانند، که خود را شکست خورده می

                                                            
مشهور  هادسبه خاطر مجازاتش در  بیش از هر چیز . سیزیفاساطیر یوناندر است ، قهرمانی Σίσυφος یونانیسیزیف یا سیسیفوس به  1

ای پیش از آن که به انتهای مسیر برسد، غلتاند و همیشه لحظهای میاالی قلهبایست سنگ بزرگی را بر روی شیبی ناهموار تا باست. او می

 (مترجم)شد و او مجبور بود کارش را از اول شروع کند. سنگ از دستش خارج می
 همراه آن است.  کارگریصفت  به طور ضمنیدر متن خواهد آمد،  نخبهاز این به بعد هر بار که واژة  2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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ده اآمند. دومی برای نبرد دهمی تن باشکبه یک بازی خطرناک قایم ها تودهگاهی، این حقیقت دارد، نخبه و جنبش 

که مبارزین آگاه به او کمک کنند که از فراز  استکافی  و پیشتر خود را به عرصة جنگ پرتاب کرده حتیاست، یا 

خود را که شود ، موفق نمیحضور دارددارد؛ یا اگر ای که باید، وجود ندر آن لحظه نخبهاین  امّابگذرد. ود های فعلی[ خ]خواسته

بند  بهطبقة مسلط او را  یا ممکن است در انجام وظیفة خود قصور کرده،خودآگاهی  ]در این صورت[به رأس شرایط برساند. 

بار و چند خشونت اغتشاششده، بعد از چند  هاحال خود رکه ]در اینجا منظور خودانگیختگی است[  باشد، و غریزه کشیده

 . است از دست رفته. انقالب کندراه خود را گم مینیروهای ته صف،  ةدرگیری پراکند

 تهشد، اقلیتی خودآگاه قادر است تا  بیرون کشیدههای تجارب پیشین تواند رخ دهد. بعد از اینکه درسبرعکس هم می

در این  شاید شود.در این کار موفق نمی امّا د،کنطلب میحمایتش را و چرخد میها ودهتبه سمت جنبش این اقلیت برود.  خط

خاطرة  چه، اندهستاندکه از دشمن  باشندنانی  تکهمشغول هضم  هاچرتشان گرفته؛ به هر حال چه توده هاتوده لحظة مشخص

 شنحیف هاینیرویکه به اقلیت خودآگاه این ، اشدباز هم پاشانده  را طور موقتی جنبشوحشیانه به ییا سرکوب تازه یشکست

 .از دست رفتهکند. انقالب خود را خسته و فرسوده میبیهود تقلیل داده شده، 

در  اتشانهرغم عدم تشابهعلی این دو نیروروزی که  ؛آیدپدید میپیروزی از برخورد و به هم پیوستن این دو نیرو 

 . ۱۹۱۷اکتبر  ]همچون انقالب[ شان، با هم در عرصة نبرد وارد شوند.ع متفاوتمنافبا وجود  و نگاهشاندر  شکلبندی و

در یک  منافعش و از پرولتاریاست کنداعالم میکه سیاسی است  یک شکلبندی بر سر زمانی که بحث حتیبا این وجود، 

این شود نمی -،لشویک صادق بودهدر مورد حزب بو ۱۹۱۷ که در پاییز همان چیزی- ،اندشده منطبقمنافع پرولتاریا  برلحظه 

او  مراد) «تئوری»و  «خودانگیختگی»گوید میکه موافق بود ت ایتالیایی، سمارکسی ،تفاقی را تعمیم داد و با گرامشیا پیوستگی  

 خیزدبرمیم آلیسایده از خوشبینانهْ این نظر . «در تضاد باشندتوانند با یکدیگر نمی»( ستسیاسی پرولتاریا «رهبری» ،از این واژه

 . گشته استای توسط تاریخ تکذیب بیرحمانه طرزو به 

زا شکلی که ر دامه دارد؛ا ،هست نیز موضوع این کتاب کوچکه البته ک ،کارگری خودآگاه  برای یافتن یک شکل جستجو 

از بدنة طبقه که نه  شکلی .بود کرده اندکی حسبه صورت دیالکتیکی  کرده باشد، کشف واقعاًبدون اینکه آن را لوکزامبورگ 

 به تهدیدهر گونه  ش آن را در برابرهای عملکردشیوهو  بیایدبیرون  از درون خود طبقهشکلی که  .باشد متمایز با آننه  وجدا 

همزیستی خودانگیختگی و معضالت عظیمی که سرانجام در این صورت است که  صرفاً .بداردمصون  ک شدنیبوروکراتی

 د، برداشته خواهند شد.ناندازخودآگاهی را به خطر می
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 فصل اول 

 گیختگی و خودآگاهیخودان

 

 

 

به د ورجوع ششود، مینقل قول آورده  در پانوشتاز آنها  به صورت اختصاری آثاری که اطالع از عنوانیادداشت: برای 

 انتهای متن.

 و جریان درچراکه این د-شیست، آنارخواه مارکسیست و  خواهن بزرگ، اامم که پیشگیسری به گذشته بزنیم و ببین 

تعریف  ،ددار با خودآگاهی ای کهرابطهر خودانگیختگی را دچگونه  -نزدیک یکدیگر بودند،بسیار های دور از خویشاوندان زمان

 اند. کرده

 

  مسألة واژگانی

که مشتق شده ارادی( )آزادانه،   sponteاسپونت ،spontatus وساسپونتات در فرانسه از پایة کلمة التین خودانگیخته

 : این معانی استبه  1Littré. این صفت بنابر فرهنگ لیتره آیدمیاز یک ریشة یونانی  خود آن

 .در خودش است principe شاصل و مبناییا چیزی که کسی . ۱

 . محصول خودش است، دسازمیخود خود را  کهیا چیزی کسی . ۲

 . شودنمیتولید تی خارجی )در فیزیولوژی( چیزی که توسط علّ. ۳

جز در ها، این واژه رسدبه نظر می وبردند، را به کار نمی spontan, Spontaneitätهای مارکس و انگلس واژه

 2د.دناز جمله رزا لوکزامبورگ در سیاست رایج ش افرادی تحت قلم امّا ،شدندبه کار برده نمیچندان  یزبان آلماندر ، فیزیولوژی

این  ؛کردند که هر دو یک معنا دارندرا استفاده می eigentümlichیا  selbständigهای صفتآنها در جنبش پرولتری 

                                                            
 )مترجم( فرانسه. مشهور نامة لغت ؤلف( م۱۸۸۱-۱۸۰۱ولد پاریس )تناس و فیلسوف فرانسوی ، مزبان ش، میل لیترها  1
سوسیالیسم در شود، در دیده می ۱۸۹۹دسامبر  ۲۰-۱۸، "اتحاد فرانسوی"ای از رزا لوکزامبورگ به نام در مقاله spontanپیشتر واژة  2

 .۸۸، ۸۳، ۷۶، ۱۹۷۱، (۱۹۱۲-۱۸۹۸فرانسه )
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 ،و وجود خاص خودش را دارد خودش وجود دارد به واسطةکه جنبش اینعنی ه، ینسبت به دومین معنای فرانسشاید  هاواژه

 «خودمختار»به فرانسه  زبان در غالباً توصیفی  ات . این کلمباشند، تا و کمتر دینامیکبیشتر ایسیعنی  ،ترمحدودکنندهمی ک

اگر شود. صحبت می «هاتوده خودمختارجنبش »از  سیاسی زبان خاصدر  اند. معموالًترجمه شده (« autonome »)اتونوم 

انسه است، فرزبان زبان ما ]منظور  چندان خوش اقبال نبوده، چراکه در خواهیم فهمید، کنیمبررسی  از نزدیک را عبارتاین 

یک  «مستقل»واژة  نسبت به «خودمختار» رود که واژةاین می خطرفارسی هم صادق است[،  زبان در موردمسأله این 

، حقی بوده که فاتحین رومی یکند: اتونومشناسی این محدودیت آگاه می. فرهنگ لیتره ما را در مورد ریشهالقا کند محدودیت

اخیر  نمونةند تا آنها اموراتشان را به واسطة قوانین خاص خود اداره کنند. به همین ترتیب، ه برخی شهرهای یونانی واگذار کردب

 بگذرد.  «خودمختاری داخلی»از مرحلة  دست یافتن به استقاللپیش از است که ناچار شد  تونس مستعمرة کشوردر زمان ما، 

پرولتاریا حرف  geschichtliche Selbsttätigkeitکنند: آنها از استفاده می نیز یدیگر از عبارتمارکس و انگلس 

خودانگیختگی »به  شوند،بعدها باب می هکی واژگان استفاده ازکه با  «تاریخی تفعالی-خود»غوی یعنی زنند، در معنای لیم

 . شده استترجمه  «تاریخی

صحبت  «مردم مسلح (selbsttätig)فعال -سازمان خود»از و دولت، خصوصی مالکیت ، خانواده منشاءهانگلس، در 

 «خودانگیخته»به  اًتقریبرا  tigäselbstt. مترجمین فرانسه گرفته استوام  1دولت و انقالبدر  آن راکند، عبارتی که لنین می

 اند.ترجمه کرده

 کامالً )»نویسد که آنها میکند، المللی کمونیستی اشاره میبین اد تشکلایج تااماقددر نهایت، مارکس زمانی که به اولین 

به طور » به آزادترجمه این عبارت با اینجا باز هم  2.«شوندجامعة مدرن ظاهر می خاکز ا chsigünaturwبه صورت طبیعی( 

 . است شده برگردانده «خودانگیخته

یاسی س تشکالت؟ در بدو امر، در برابر چیزی در برابر چه هاتودهجنبش  «فعالیتی-خود»یا « استقالل»یا « تاریخودمخ»

-]خود selbständigهای ظهور جنبشبه ، بورژواییبزرگ هر جنبش انقالبی در طی ی. به این ترتیب است که انگلس بورژوای

 . استبرده پی اندپرولتاریای مدرن بوده پیشگامانیش که کم و ب طبقه [استوار

برای  . قطعاًاستوجودی خاص کمونیستی دارای یا  یالیستیسسوسیاسی  تشکالتدر برابر  همچنینها جنبش توده امّا

د که بخواهند بر نکنای بنا نمیویژه اصولپرولتاریا ندارند. آنها  منافعی جدا از منافع کلّ»ها کمونیست ،مارکس و انگلس

                                                            
 che WerkeSämtli ، XXI،۱۹۳۱ ،۴۷۲-۴۷۰ ,لنین 1
، مقدمه، صفحات ۱۸۷۸، کندام. ای. دورینگ علم را واژگون میانگلس،  -؛۱۸۴۸، مانیفست کمونیستکارل مارکس و فردریش انگلس،  2

 ، رسالهکارل مارکس، نقل قول از ماکسیمیلیان روبل، ۱۸۶۰فوریه  ۲۹مارکس، نامه به فرایلیلرات، -؛ ۱۹۳۱، انتشارات کوستس، ۳-۴

 .۲۹۰، ۱۹۵۷، بیوگرافی روشنفکر
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به این  الیلد «کنند.جنبش را بازنمایی می منفعت کلّ هموارهند )...(. آنها هبد شکل و حالتجنبش پرولتری را اساسشان 

های ابداعی یا کشف ها، روی پرنسیپبه هیچ عنوان روی ایده»ریک آنها های تئوبرای اینکه برداشت ؟تت چیسهوی اصطالح

 مقابلهستند که  ایتاریخی )...( جنبشها فقط بیان عمومی شده توسط فالن یا بهمان مصلح جهان استوار نیست. این تئوری

 «کند.ان عمل میمچشمان

بر  زیرا، شوندقاطی نمیبا یکدیگر  ری و کمونیسم کامالً، جنبش پرولتمانیفست کمونیستسندگان با این وجود، برای نوی

عمومی جنبش پرولتری را  نتایجامتیاز فهمیدن شرایط، حرکت و  ،ها[ نسبت به باقی تودة پرولترکمونیست»] :این باورند که

ابتدایی هم  «فعالیتی-خود»، یک «وجود خاص»یک  اش،یاسیسآگاهانه بیان  به نسبت ،یجنبش تودة پرولتربنابراین « دارند.

  1.دارد

چندان قابل درک  ۱۸۴۷و در  بردهبه سر میهنوز در دورة جنینی  ]در زمان مارکس و انگلس[ این تفاوتگذاری، قطعاً

در کتابش با عنوان  تسکیبرای مثال ترو گیرد و به این ترتیب است کهتری به خود میشکل روشن ،در فاز بعدی امّا. است نبوده

ش هدایت شده توسط و کن «هاتودهچرخ عظیم »، «هاتوده وارکولولفرایند م»ای بین به طور قابل مالحظه 2یهانقالب روستاریخ 

 3گذارد.تمایز می ،حزب بولشویک و در رأس همة آنها ،سیاسی انقالبی تشکالت

از  ،واژة خودانگیختگی در نهایتکه ممکن است  د و این کامالًگذارمیروی خودانگیختگی را آنارشیسم تکیه  انگذارپایه

چندان وجود ندارد مگر تحت شکل  ه یافته باشد. نزد اشتیرنر، این مفهومبه زبان سیاسی آلمان راهم آنها خود جانب 

Empörung.  و نه در معنای ، خیزش، خشم یعنی اششناسانهریشهدر معنای را این واژه  او کهد کنمی تصریحنویسنده

برجسته شدن  تاهمی در جنبش مردمیآنچه »نویسد: این پرودن است که می امّا 4.دبرکار میه ب (آشوب)شورش،  آن کیفری

به ی است که به طور خودانگیخته لیک انقالب اجتماعی )...( تغییر شک»: نویسدمی و باز .«شان استدارد، خودانگیختگی عالی

پذیرد )...(. یک انقالب )...( ساخته و پرداخته دارد، صورت نمی دانگیختگی به دستور اربابی که یک تئوری د )...(. خورسانجام می

، به چیزها، توسط نیروی شوندمی ایجادبه خود خود » هاکند که انقالبو باکونین تکرار میابعد از  .«اثر هیچ کس نیست واقعاً

خودآگاهی  ق ، در اعمااندتحریک شده واهیدر ظاهر اغلب با دالیل ها که . انقالبشوندواسطة جنبش رخدادها و وقایع تولید می

کنش »در انقالب اجتماعی « .شوندسپس منفجر می و کنندآماده می ایخود را برای مدّت طوالنی ،ی مردمیهاتودهغریزی 

رشد  بهو  به وقوع بپیوندد»تواند . انقالب نمیباشد« همه چیز»باید می« هاتودهکنش خودانگیخته »و « است هیچ افراد تقریباً

                                                            
 ، همانمانیفست کمونیست 1
، اکتبر انقالب؛ جلد سوم "هاگردهم آیی مجدد درون توده"، جلد دوم، فصل ۲۹۷انقالب فوریه،  I، ۱۹۳۳، تاریخ انقالب روسیهتروتسکی،  2

 .۳۸۷ "شورش اکتبر"؛ فصل چهارم، ۳۸۹ "موج بزرگ"
 مالحظه کنید. ۶۴شمارة  در پانویشتر پایین ره را،تناقضات تروتسکی در اینبا 3

 .۳۴۷، ۱۹۴۸، ترجمة السویین، ۱۸۴۴یکتا و تملک آن، ماکس اشتیرنر،  4
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در جنبش »)...(  ال اولانترناسیون استحکامبدین ترتیب، «. هاتودهدار به واسطة کنش خودانگیخته و ادامهمگر  برسداش نهایی

 هاتودهاین  به توسط کنگرة عمومی کهدستی ست و نه )...( در تئوری سیاسی یکهای مردم تمام کشورهاتودهخودانگیختة 

 «.تحمیل شده باشد

ه حریفان مارکسیستشان آنچبرخالف  امّا ند،کنتکیه می خودانگیختگی بر 1این دو متفکر لیبرترگرچه  ،با این وجود

را به جنب و جوش  هاتوده ادوارکه در تمام هایی ایده»پرودن در نظر کنند. نقش اقلیت خودآگاه را تحقیر نمی ابداً ندپندارمی

ن با وارونه کردگرچه  باکونین «.رگز با انبوه ]مردم[ نبوده استلویت هتفکر بوده است )...(. اوزاییدة ذهن چند مپیشتر شته، وادا

 ون خودآگاهبرای انقالبی[ با این حال امّا] د،گیرمی فاصله ویاز ، هاتوده اولیهبه کنش بخشیدن با اولویت  استدالل پرودن،

هایی ایده، «هادر درون توده هاایده ترویج با»که کند؛ خودآگاهی انقالبی وظیفه دارد ویز میتج مبرم و ضروریای وظیفه

در »و « کندعمل به مثابه میانجی  بین ایدة انقالبی و غرایز مردمی »، «کندبه زایش یک انقالب کمک »، با غریزة آنها منطبق

  2«.شودسهیم  هاتوده طبیعی   قدرت  انقالبی  دهی سازمان

 

 ؟ دست کم گرفته شدهای خودانگیختگی

وجود آنارشیسم  در همو  originelاولیه اصلی و در مارکسیسم هم که ه، مفهوم خودکنشی و خودانگیختگی در ادام امّا

 ده است. ش تارتیره و مارکس و انگلس، ابتدا کائوتسکی و سپس لنین، اندکی  جانشینانتوسط  ،دارد

 که خودآگاهی سوسیالیستی نتیجة ضروری است «غلط اًامتم»این  آلمان،دموکراسی -سوسیال پردازنظریه برای کائوتسکی،

شوند. خودآگاهی متفاوت ناشی می پیشفرض. سوسیالیسم و مبارزة طبقاتی از دو باشدمستقیم جنبش تودة پرولتری  و

توسط شنفکران برآمده از بورژوازی هستند. م تا اطالع ثانوی، رولن عحامالر این حال، برخواهد خواست. د وسیالیستی از علمس

خودآگاهی سوسیالیستی عنصری »کائوتسکی مدعی است که . «ابالغ خواهد شد»کارگران  که سوسیالیسم علمی بهآنهاست 

 ]طبق نظر او[ .«ه طور خودانگیخته در آن بروز کندنه چیزی که ب شود،ریا میااست که از خارج وارد مبارزة طبقاتی پرولت

                                                            
درست شده است و معنای اصلی آن در آنارشیسم، مطلق و  aire آزادی، و پسوند libertéة از ترکیب کلم libertaire لیبرتر ةکلم 1

لیبرتر در نقد و مقابله با مفهوم دیگری که از قضا آن هم با همین پسوند ساخته  ةاست بدانیم که کلممحوری بودن  آزادی است. جالب 

 )مترجم(  http://www.behrouzsafdari.com/?p=819 اقتداری یا زورگویانه، به کار رفته است autoritaire شده، یعنی
 .۲۶و  ۲۵، جلد دوم، ۱۳۸و  ۱۳۷، جلد اول، ۱۹۷۰، بازنشر نه خدا نه ارباب D. G.وع شود به رج 2

http://www.behrouzsafdari.com/?p=819
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است و  نه ایدة  «نیاز به سوسیالیسم»، «غریزة سوسیالیستی»اند تولید کند توت چیزی که جنبش کارگری مینهای

  1سیوسیالیستی.

او این کار را با  ،وانگهی. کندپنهان نمیهم را به آن اش یبدگماناما خودانگیختگی نیست، وجود مخالف  لنین گرچه

گاهی  و ،«چیزی جز شکل جنینی خودآگاهی نیست»که خودانگیختگی  کندمی تصدیق. گاهی دهدعباراتی متناقض انجام می

 به پیروی ازاو  3است. 2(sic) «ناخودآگاهی»ای او مترادف کند: خودانگیختگی براز کلماتی بسیار تحقیرآمیزتر استفاده می

در اکثریت هنوز  4،داریتحت سرمایه (sic) حماقت و نفهمیشده، مغروق در بپندارد که کارگران پراکنده، سرکوکائوتسکی می

تواند از بیرون برای ایشان آورده می صرفاًطبقاتی سوسیالیستی داشته باشند و این خودآگاهی  خودآگاهیتوانند نمی، خود

  5شود.

تیجه گرفت که توان ناز چیزی که گفته شد، میاو  به باوررود: پرداز آلمانی ]کائوتسکی[ دورتر میلنین باز هم از نظریه امّا

سرخم کردن ]چراکه[ مصون بدارد.  «خودانگیختگی جنبش کارگریتمام تبعات بردگی »ید خود را از انقالبی با «پیشاهنگ»

را تجویز امر او خالف این  7کند.ی جنبش پرولتری تبدیل می«هخدمتگذار ساد»پیشآهنگ را به یک  6مقابل این خودانگیختگی

 سوسیالیسم آلمان، فردینان السال گذار پایه مدیون لنین«. با خودانگیختگی است (sic) مبارزها، وظیفة م»نویسد: می کند ومی

جز یا در هر حال، ی شود با طبقه قاط حزب که امکان ندارد 8پیش برده.به  "علیه خودانگیختگی سرسختانهای مبارزه"است که 

که  خواهد شدتبدیل  حقیقیطبقاتی  مبارزةیک فقط زمانی به  ولتاریاپر ةخودانگیخت ةمبارز». چنین شود تواندنمیای تا اندازه

 .«شود هدایتتوسط یک سازمان انقالبی قوی 

تأکید روی خودانگیختگی ] باشد،ن «رهبرانش! سرنوشت خود از دستبیرون کشیدن » مدعی کارگرْ  که درصورتیخصوصاً 

  شود!کار دنیا برعکس میاینچنین  9«.لگدمال کردن کامل خودآگاهی توسط خودانگیختگی!»[ یعنی

 

                                                            
، IV، )به فرانسه( در چه باید کرد؟ مجموعه آثار کامل . نقل شده توسط لنین۸۰و  XX ،۷۹،  ۱۹۰۲-۱۹۰۱زمان نو، کارل کائوتسکی،  1

۱۹۲۹ ،۴۴۵-۴۴۶. 
2sic استفاده  های غربی برای نشان دادن جملة نقل شده، عیناً مطابق جملة اصلی،که در بیشتر زبان "چنین"ای التین است به معنی واژه

 )مترجم(آور یا عجیب به نظر آید. نادرستش، تعجب شود که ممکن است معنا یا اصطالحی در آن به خاطر محتوا یا فرم نوشتاریمی
 .۴۵۰، همانجالنین،  3
 .۳۷، ۱۹۵۳، ترجمه فرانسه، انتشارات سوسیالیستی، ۱۹۰۴، مه ش، دو گام به پسیک گام به پیبه همین ترتیب هم،  4
 .۴۸۲و  ۴۳۷. جلد چهارم. چه باید کرد؟ مجموعه آثار 5
 .۴۵۸، همانجا 6
 .۴۵۲، همانجا 7
 .۴۴۷، همانجا 8
 .۵۳۲، همانجا 9
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 ای دیالکتیکیپروسه

فهوم مو  -ب رد،اهی به کار میاصطالحی که گ-احیای مفهوم خودکنشی  که برایزمانی رزا لوکزامبورگتنها کار  ،در واقع

های به سرچشمه تبازگش ،دکنمی مخالفتکائوتسکی و لنین  با -،کنداز آن استفاده می اصطالحی که غالباً-خودانگیختگی 

یسم ا علیه آنارشرضع خود هر چند باور داشته باشد که باید مو)است به آنارشیسم  بیش از آن و مسمارکسیو معتبر  راستین

 .(حفظ کرد

ل مراحر تمام اولین چیزی است که د جنبش سوسیالیستی در تاریخ جوامع طبقاتیْ»د: ویسنلنین می به اعتراض دراو 

 ص بهمخت هستیکه کنشی  کندحساب می (selbständig) تودهمستقیم روی سازمان و روی کنش  گامش، و در هر خود

  .«را داردخود 

اتی بارزم ت ظریفی و توان ط مقدماتی وشر یکی از حزبْانة رایمرکزگ دهیسازمان خوشایند رزا این است که بپندارد قطعاً

ای راییمرکزگ امّا، آری. مرکزگرایی، ستاخودانگیختگی  مهمتر،بسیار  «یاجبارهای صور»ن ای ازبه نظر او،  امّا. باشدمی حزب

ب او جوا«. کزی، نه روی تبعیت مکانیکی مبارزین از یک قدرت مرشده باشد بنا کورکورانه یداربرفرماننه روی »که 

ادرهای کپرولتری خودآگاه که  بین هستةجدایی مطلق قائل شد شود اینجا نمی» :دهدمی ؟چه باید کرددندانشکنی به نویسندة 

اند و کشیده شده به مبارزة طبقاتی ی است کهزمان اندکپرولتاریا که  کناریهای دهد و الیهمستحکم حزب را شکل می

 «.شوداز پیش می بیششان هر روز خودآگاهی طبقاتی

نسبت به هم و داشته با یکدیگر ی مکانیک ایرابطهکه  نیستند جدا از همو  مجزا فرآیندهایی خودانگیختگی و خودآگاهی

از بیش از پیش در جریان همین مبارزه است که ارتش پرولتاریا هر روز ند. ا، بلکه رشدی دیالکتیکیباشند در توالی زمانی

  1است. «شدن»پرولتری خودآگاه در وضعیت دائمی پیشاهنگ  کند.وظایفش در مبارزه آگاهی کسب می

ا رجای او که  تخواهد داش یکمتردلیل  باسواد« یشاهنگپ»اش افزونتر گردد، خودآگاهیپرولتاریا پرتعدادتر و  هرچه

وی آن ر« رؤسا»که  ای، پایة اجتماعیددهمیجای خود را به تعلیم و تربیت  تودهو تشویش رگشتگی . به تدریج که سبگیرد

زارهای ابمجریان، »ش دیگر فقط ی«رؤسا»د، و شو، اگر بشود گفت، رهبر میشود. این توده است کهمی ویران دگیرنمیقرار 

ت که براین اسزا رمعادل ناآگاهی بود، که دیدیم خودانگیختگی که برایش همانطور برخالف لنین  هستند. «کنش خودآگاه او

ن مر را برعهده دارد، امروز نقش رهب که ایسوژهتنها  متعلق است و شدهسپریای ناخودآگاهی طبقة کارگر به گذشته

 طبقة کارگر است.   (das Massen-Ich)معیج

                                                            
1.Q. O  .۲۱۶. 
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مطمئن،  "رهبر"تبدیل توده به »، ترتیببه کند. آنی[ نیست و یک خط راست را دنبال نمی]یا ای لحظه این پروسه قطعاً

ای جز پروسه 1دپرورانیمیکه السال رویای آن را  خوردنیجوش علم با طبقة کارگر،  جوش خوردنهشیار،  خودآگاه و

دیگر از  آنها کهدرست مثل  ،یعناصر پرولتری جدید پیوسته ؛ زیرا جنبش کارگری به طورتواند باشدنیست و نمی یککتیدیال

: چنین است و چنین خواهد ماند سوسیالیستیجنبش  مسلط گرایشبه هر رو،  .کندجذب می ،اندهای اجتماعی کنده شدهالیه

بنا ] در نهایت«. ایالی طبقاتیاستی هر تاریخی  مبنایالغای این رژوایی آن، در معنای بو "رهبری شده" و تودة "هبرانر"الغای 

 2است.« نبش خاص طبقة کارگرج» ،ب آگاه[ حزبه نظر رزا

 

 تجربة انضمامی

و حرارت با شور خصوص رسد. و او این کار را بهعاصر میرزا اکنون از مالحظات تئوریک به تحلیل انضمامی رخدادهای م

طبقة  ،نویسدبرای طبقة کارگر آلمان می]یعنی[ اش، که برای خوانندة کشور پذیرندهچرا ؛دهدانجام می پلمیک بیشتری

پارلمانتاریسم و مطالبات است که شده و سی سال  هدایتای رفرمیست دموکراسی-سوسیال با ترکةهاست سالکه  کارگری

 3.اندگرفتهمعنای کنش مستقیم را تیزی و تندی ، کوتاه مدّت

به ما  پیشین هایتاریخ تمام انقالب» به این نتیجه رسیده بود که۱۹۰۲ در اعتصاب عمومی بلژیک با مشاهدةپیشتر او 

اختیاری ، بیش از اینکه محصول ور پلیس و تاریخنویس رسمی بورژوامأم تصور های مردمی، برخالفدهد که خشونتنشان می

                                                            
 خود عبارت فردینان السال را بخوانیم:  1

یک امکان  ه عنواناین عصر، رسالت به انجام رساندن آنچه قرون تاریک پیشین حتی جرأت نداشتند آن را بچنین است بزرگی رسالت »

 درنظر آورند: آوردن علم برای مردم! 

ایم که آنها را در جلسات ایم که با تمام توانمان با آنها بجنگیم، ما آمادهخواهد باشد، ما آمادهدشواری و مصائب این وظیفه هر چه می

 مان از سر راه برداریم. شبانه

و چیز دشناسد، تنها ای که تمام وجوه زندگی اروپایی را فراگرفته است، برای کسی که عمیقاً تاریخ را میدر اضمحالل و فروپاشی عمومی

 ای که در تماماهیاست و همواره در پهنة تحلیل قوای پنهانی خودخو باقی سترگ، تنها دو چیز است که تازه و باطراوت باقی مانده

 نه کرده، عملگر و مؤثر است: علم و مردم، علم و زحمتکشان!های زندگی اروپایی رخپوچی

 را بنا کند.  تواند در اروپای امروز زندگی جدیدیتنها وحدت این دو می

حاد این دو قطب زحمتکشان. اتوقفش کنم: اتحاد علم و  کشمام را تا زمانی که نفس میام زندگیاین است هدفی که من تصمیم گرفته

ینان فرد«. د کردخواهن مخالف جوامع که زمانی که یکدیگر را تنگ در آغوش بگیرند، با بازوی فوالدین خود تمام معضالت فرهنگ را خرد

حقیر تمالکین و  چیز به نفرت ازابر دادگاه جنایی برلین علیه اتهام تحریک عمومی طبقات بیدفاعیه در بر-علم و زحمتکشان، خودالسال، 
 .۱۸۶۳ژانویه  ۱۶آنان، 

2. Q. O  ، و پراکنده« Genickte Hoffnungen«( »امید مأیوس)» مارکسیم علیه در « ها و رهبرانتوده»، ترجمه به فرانسه با عنوان
 به بعد. ۳۵، صفحات ۱۹۴۶، دفترهای اسپارتاکوس، ژوئیة دیکتاتوری

، ۱۹۵۹، لندن، رزا لوکزامبورگ، یک مطالعه؛ تونی کلیف، ۱۴۹. ص.G. M؛ ۱۸۴-۱۸۳فحات ، نقل قول. صرزا لوکزامبورگپل فرولیش،  3

 .۴۲-۴۱صفحات 
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اند، طبیعی تولید شده ینیروی توسط کههستند  اولیه اجتماعی کامالً هایپدیدهباشند،  "احزاب"یا قالبی  "رهبران"آگاهانة  و

  1.«منبع آن استخصلت طبقاتی جامعة مدرن  ای کهنیروی طبیعی

تفسیر ا آن رخودش که  آنگونه ،بة جنبش کاگری روسیهاش را روی تجرخودانگیختگی-که باید تئوری ضد باور داشتلنین 

، ۱۹۰۵ل از انقالب ، یعنی قب۱۹۰۴دهد. به عقیدة او که در متفاوت ارائه می ز همان تجربه تفسیری کامالً، بناکند. رزا اکردمی

چالش با »را های لنین برداشت که« کندبه ما عرضه میهای بسیاری گواههمین جنبش کارگری در روسیه تاریخ » فرموله شده

 چهستی در روسیه طی کرده، به ما جنبش سوسیالیتا به امروز که هایی فرازونشیب»: نویسد[]رزا می .«سازندمواجه می

اند )...(، بلکه نبوده رهبر این یا آن "ابداع"ر ده سال اخیر د شانو بارورترینهای اساسی تاکتیک دگرگونیآموزند؟ مهمترین می

 .«خود به خود برانگیخته شدهکه ، جنبشی اندبوده خودانگیختة جنبش هر بار محصول

و ؛ ۱۸۹۷و ژانویه  ۱۸۹۶پترزبورگ در اواخر مه سن یآساغولدو اعتصاب  اولیهشمرد: انفجار مثال برمی ینا چندو رز

در باکو در  یقفقاز؛ اعتصاب ۱۹۰۱های دانشجویی در مارس خودانگیخته در طول ناآرامی اًامهای خیابانی تمتظاهراتهمینطور 

با  وند-لو-سور-وستفدر ر ۱۹۰۲در نوامبر خود که خودبهای صاب عمومیمنفجر شد؛ اعتاتفاقی  نحویکه به  ۱۹۰۲مارس 

های منفجر شد؛ سخنرانی اشعمومی هایدر هوای آزاد و سخنرانی اشاش، جلسات عمومیخیابانی غافلگیرانه تحرکات

 گر به عنوان یکم، ندنداشتهم فکر کردن به آن را جرأت  هاحتی پرشورترین  سوسیالیست ،چند سال پیشترکه  ایعمومی

از جنبش آنجا هم »: ترا در برگرف تمام جنوب روسیه ۱۹۰۳سپس گسترة اعتصاب عمومی که از مه تا اوت  .بلندپروازانه رویایی

ی یهاانگیزه خاطربه از نقاطی مختلف، جنبش: رسدنمیبه ظهور فکرشده مطابق یک برنامه از پیش  یک نقطة مرکزی و

در  باکو ظیم عمومی در؛ در آخر، اعتصاب ع«هم جریان یابند در ادامه باتا  شودظاهر می وناگونگ ی، و تحت اشکالوتمتفا

 . شودمیپترزبورگ شروع با اعتصاب عمومی سن ۱۹۰۵انقالب که در ژانویه برای  است یفصلالبسرآغاز  ۱۹۰۴ژوئیه 

های انقالبی برای سرنگونی بزرگترین پیکار شُرف درم کرده بود که جنبش کارگری روسیه ، رزا اعال۱۹۰۴تابستان  اوایلاز 

به  هم اکنونحتی از یا  برد،های خالق، دوران گسترش مبارزه به سر میتفعالیشدیدترین  دوران مطلقه، در آستانة سلطنت

این لیل و بایست از هر نظر صحت و درستی این تحمی ۱۹۰۵انفجار انقالب  2.قاعده در این دوره استآلود و بیای تبگونه

رد، چراکه یافته صحبت کپیشین، نه از کنش سازماننه از برنامه  شدنمی هم دیگر آنجا» کرد.ها را تأیید میپیشبینی

 ییتوانستند جنبش خودانگیختة توده را دنبال کنند؛ رهبران به زحمت فرصت داشتند شعارهازاب به زحمت میهای احفراخوان

در پرولتاریا  کلِّ تقریباًتا وسط تابستان،  ۱۹۰۵طول بهار سال تمام فرموله کنند )...(. در  لهحمدرحال را برای تودة پرولتر 

 .«بخشید قوامعلیه سرمایه را  یناپذیرخستگی اقتصادی مبارزة  ،عظیم الجثهامپراطوری سرتاسر 

                                                            
1G. S  .۳۶.، ص. 
2 Q. O .؛ ۲۱۶. صG. M ۱۱۰-۱۰۶. صفحات. 
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کنش  ترینیاین اولین و عموم»کرد. ها هم سرایت سربازخانهبه  حتیدهات، و به ، ییبورژاخرده ]مبارزه[ به مشاغل آزاد و

ها و نویی را نزد میلاس و خودآگاهی طبقاتبرای اولین بار احس، گرفتگیبرق ناشی از شوکمثل یک مستقیم طبقه )...( 

دی اقتصا اجتماعی و ناپذیر این وجودنده، از خصلت تحملتی برو حدّ شدّتن توده ناگهان با بیدار کرد )...(. ای ها انسانمیلیون

رد به تکان شروع ککه آنچنان  ؛داری تحمل کرده بودیرهای سرمایهها در زنجکه صبورانه آن را در طول دهه ، خصلتیآگاه شد

 .(.«).. رهازنجی از پاره کردنبه شکلی عمومی و خودانگیخته شروع کرد به  ، به طرزی خشن ودادن شدید این زنجیرها

)...(  «گیرند.به طور خودانگیخته شکل میکز صنعتی مهم، شوراهای کارگری عمدة تمام مرااصلی و های در کارخانه»

سرتاسر جنبش در  )...(. گاهی خیزندکف امواج دریا برمیهمچون ونوس از  دقیق و شادمانْیکاهای جدید، جوان، دسن»

موج از اعماق همچون شود؛ گاهی این ای باریک تقسیم میهعظیم سیالبهای زند، گاهی به شبکهمیامپراطوری موج 

به موازات درهم و برهم به شکلی »مام اشکال مبارزه ت .«گرددروی زمین روان می کامالًجوشد، گاهی زنده میسرای چشمه

به طرزی جاودانه در  و ، موّاجستهاکنند: این دریایی از پدیدهر را پر میدیگهم و خورندمیبر یکدیگرشوند، به جاری می

  1«.جنبش توده پرولتریاست همین  .دهندة آن )...(زندة انقالب و در عین حال نیرومندترین چرخ شکل نبض)...(  ،حرکت

 

 دترمینیسم ]جبرگرایی[؟یا  ئیسم ]وحدت وجودی[پانت  

از جنبش  رزاکه شهود نافذی  امّاد. سازممکن است خوانندة ناآشنا را متعجب  حماسی رزا در اینجا حتیلحن غنایی، یا 

ترین و یکی از خاص های طبیعیْخودانگیختگی با پدیدهو جنبش مقایسه کردن در  اشداشت، شیوه هاتوده خودانگیختةاولیه و 

به زعم است.  را در مارکسیسم متمایز کرده او، یکی از چیزهایی که جایگاه اوستفرد های شخصیت منحصربهترین نشاناصیل

انشمول با تمام چیزهای زنده جه communion وحدت و اشتراکشی از حالت نااین مسأله ناشی از نوعی پانتئیسم، برخی، 

به  او باور رازآلودی»آورده:  Henriette Roland-Holstهولست -روالند هاش، هنریتنویس و دوست هلندینامهزندگیبود. 

نظر  امّا 2.«زندگی پیوند داشت ناپذیر ستشک این باور نزد او به نیروی خالق  تا ابد هایشان داشت.ی انقالبی و به تواناییهاتوده

 . ، نباید دربست و بدون رعایت شرط احتیاط پذیرفتاست متمایلبودن خود به مذهبی کهرا  نویسنامهزندگی

 رموزبه  دست یازیدنبرای نوشته،  Mathilde Wurm دوست دیگری، ماتیلد وورم که از زندان به ایدر نامه بعدهارزا 

 همچون، هموارهها تودهروح »: جویددریایی توسل می تصاویر، بازهم به هاتودهثباتی جنبش بیرموز  بهتوان، و نیز 

                                                            
 G. M.، پراکنده 1
 .۱۵۲، ۱۴۸، ۴۶، ۱۹۳۷، زوریخ، رزا لوکزامبورگهولست ، -روالند هنریته 2
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Thalatta1، ترین ی افسارگسیخته را، پستهاکشنده و غوغا یکنواختهای سکون ،را ینهانتمام امکانات  انْداودریای ج

 اوضاع و احوال باشند،به که باید بنا هستند چیزی)...( همیشه ها در خود پنهان کرده. تودهرا  هاو شدیدترین قهرمانی هابزدلی

آن انگیز رقت ،حقیقتدر . هستند دنرساز آنچه به نظر میمتفاوت  سراسر از تبدیل شدن به چیزیای همیشه در نقطه آنها

 افالک وآمده از های نشانهروی  از داند چطورنمیراند، و ای سطح امواج میلحظه وضعیتبه اش را بناکشتی کهاست کاپیتانی 

  2.«کندپیشبینی طوفان را وقوع  اعماقْ از

فقط ها تودهکه  آموختهاز اساتید مارکسیستش  او قطعاً 3.استدترمینیسم گرفتار که رزا  چنین گفته خواهد شداینجا 

ها توده ایتر از خلق و خوی لحظهقوی  4«تکاملقوانین آهنین »عینی به آنها اجازه دهد. زمانی خودانگیخته هستند که شرایط 

با این حال به هیچ را تدارک دیده باشد. ]الزم[ خیزند که تاریخ برای آنها فرصت و وسایل فقط زمانی برمیها تودههستند. 

ها انسان» قطعاًکه کند دقت روشن می کمال او با! گرفتدر نظر تقدیرگرایی  به معنی را ماتریالیسم تاریخیاین  نباید عنوان

خود به رشد پرولتاریا در عمل » قطعاً .«سازندل آنها خودشان تاریخ را میسازند، با این حاتاریخ خود را نمی اجزایتمام 

پرولتاریا علت پذیرد. سوسیالیستی نیز خارج از پرولتاریا صورت نمی تکامل این حال با، به عصر و دوران وابسته است، اجتماعی

درست در  ،جزئی از تاریخ است پرولتاریاست. کنش نیز هآن  پیامدکه محصول و  در عین حال، کامل استو نیروی رانش این ت

 بین امر ذهنی و امر عینی کنش و واکنش دائمی وجود دارد.  5.«سهیم است تاریخکه در تعیین بخشیدن به  حال عین

با تمام آگاهانه  ارزیابی شود، بحث بر سر مبارزة آن حد نهاییارادة انسانی باید تا » دهد کهیک دوست توضیح می رایرزا ب

که به صورت عمیقی  )...( به منابع اولیه بستگی داردها تودهکنم که تأثیر این مداخلة آگاهانه روی من فکر می امّاقوایش است، 

و این قوانین هرگز خطا ایم وابستهتاریخی  تکاملاز یاد نبرید: ما به قوانین  پنهان هستند، به تاریخ بستگی دارد )...(. خصوصاً

کند تا روزنی رو به نور گشوده تاریخ که شب و روز حفر می جسور   به موش کور »رزا در طول جنگ جهانی اول  6.«کنندنمی

هوا  کرده و بهندود  کرده بودند، سد را راه هایی کهزباله از تاریخ پیش از این چه ت ل» صبور باشید!کند. اعتماد می 7«شود

                                                            
1 Thálatta  سرباز یونانی اشاره دارد که کورش جوان علیه برادرش استخدام کرده و هزار دریاست؛ به داستان ده به یونانی به معنی

است این سربازان یونانی  فریاد شوق !Thálatta! Thálatta. کندمیروایت  Anabaseاگزنوفون آن را در یکی از مشهورترین آثارش 

 )مترجم( بینند.ا میکه از بلندی کوهی واقع در ترکیه امروزی دریای سیاه ر
 .۴۷، ۱۹۵۰امبورگ، ، هR. L  … Brief an Freunde.، در ۱۹۱۷فوریه  ۱۶به ماتیلد وورم ،  R. L.نامه  2
 .۱۳۷هولست. همان، -روالند 3
4. R. L  .به ماتیلد وورم، همان 
 .۷۶، ۱۹۷۰، بروکسل، la Taupe، انتشارات ۱۹۱۵، نوشته شده در آوریل بحران سوسیال دموکراسی 5
6. R. L   ،۱۹۱۷به مارت روزنبوم .S. D  ، ....۱۴۹. 
 .۱۶۰، ۱۹۱۷. به همان فرد، آوریل همانجا 7
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تر رفت و روب رادیکال تر به نظر برسند،کننده. هرچه چیزها ناامیددهدآنچه ضروری است انجام مینفرستاده. این دفعه نیز 

 د. منفجر ش الب آلمان چند ماه بعدانق 1.«خواهد بود

 

 شده؟دست کم گرفتهحزب 

که استفاده از واژگانی  با جنش کردن تحلیلا ی هاتودهآلیزه کردن جنبش ایده رزا به خاطر تا اینجای بحث، هرچند که

فرموله کرد و تفاسیری ارائه داد این باره مشاهداتش را  امّامورد سرزنش واقع شده،  دنبه نظر برس "یآلیستایده" ممکن است

بسیاری از ایشان آن خاطر ه برزا پردازیم که ای میتوانند با آنها مخالفت کنند. اکنون به مسألهها به دشواری میکه مارکسیست

ها و ظرفیت به ،دکنبسنده نمی تکیه بر خودانگیختگی انقالبی]عالوه براینکه[ به کند. زیرا یا دست کم نگران می را خشمگین

خالق  قوة ابتکار  نسبت بهرا  تعدادی از کمبودهای آنان و، نگردمی تردیدبه دیدة  ]نیز[ آگاهخودسازماهای سیاسی  هایتوانایی

خودآگاه بیش از اینکه  «اهنگپیش» های انقالبی مختلفْکه در فرصت کندمی یدتأک این موضوعبر شمارد. او کارگر برمی طبقة

 امّاست. هاتودهجنبش  پس  در واقع در  ،«رهبری کند»]توده را[  بیش از اینکه آنچنان که خودش مدعی استو  پیشگام باشد

بعد از رزا  چراکه تروتسکی هم ؟برنجدخشمگین شود یا از این مسأله  فرمان به گوش یک مارکسیست ممکن است که چطور 

 2.چپ بودند بیشتر از حزبْ «صد برابر»ها تودهروسیه  ۱۹۱۷که در برخی مقاطع انقالب  بپذیرد مجبور بود

 وسیالیستیس تشکالت «طبیعی غریزی و اکراه»از  3ریفوسدر مورد قضیة درزا لوکزامبورگ ، ۱۸۹۹اواخر  در ،پیشتر

جنبشی این  ابراز تأسف کرده بود «ای خودانگیختههر جنبش توده نسبت به» ها(و بالنکیست 1هادیست)گ انقالبی فرانسه 

  2.«نددانستمیهمچون دشمنی تهدیدکننده  آن را »تشکالت 

                                                            
 .۲۲۲، ۱۹۱۸. به همان فرد،  فوریه همانجا 1
 ، یادداشت.۴۲. صفحه ۲۹۷تروتسکی، تاریخ انقالب روسیه، همان. جلد دوم،  2
نام کاپیتان آلفرد دریفوس المللی تبدیل شد. بهاسی در فرانسه و حتی بینای سیقضیهحقوقی که به -دریفوس: ماجرایی نظامی ماجرای 3

(۱۸۵۹-۱۹۳۵) Alfred Dreyfus جرم به توسط یک دادگاه نظامی  ۱۸۹۴تبار که در سال ی آلزاس و یهودیارتشی اهل منطقه

او را ی شد که دادگاه بر اساس مدارک جعل بتی شیطان تبعید شد. دو سال بعد ثاجزیرهنفع آلمان از ارتش اخراج و به  جاسوسی به

بوده است. با وجود این پس از یک  Esterhazy (۱۹۲۳-۱۸۴۷هازی )نام استرمحکوم کرده و جاسوس واقعی محتمالً افسر دیگری به

من متهم »با عنوان ور خود را زوال مقاله مشه ۱۸۹۸ژانویه  ۲۸کند. در اینجاست که در هازی را تبرئه میاستردادگاه نظامی محاکمه قالبی 

سردبیری  روزنامه پگاه به ةتازد. معروف است که این شماریمقامات ارتش مشدت به  رساند. او در این مقاله بهچاپ میبه« کنممی

مردم را گردد و این باز شکایت ارتش دادگاهی شده و محکوم میشود. زوال به اش پخش میکلمانسو، ده بار بیش از فروش عادی

شود که ارتش، می آشکار بیش از پیشکند. گیرد و در دنیا انعکاس پیدا میخود میسیاسی به ةسازد. ماجرا کامالً جنبتر میزدههیجان

و  مندان و وکالآید. بسیاری از دانشلرزه درمی های جمهوری در فرانسه بههان تجدید محاکمه نیستند. پایهیهود خوا کلیسا و مجامع ضد

 دوباره دادگاهی نظامی ۱۸۹۹کنند. در طرفداران دریفوس هستند. آناتول فرانس، ژورس، پرست و... از دریفوس دفاع می ءها جزتحصیلکرده
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رفتار رهبران ران و ای میان جنگندگی کارگهکنندناهمگونی خیره بر بلژیک، رزا ۱۹۰۲باز در مورد اعتصاب عمومی 

، یا دست کم قطعی امّاخاموش  یامید»پیش از آنکه درگیری باال بگیرد، رهبران سوسیالیست بود.  گذارده انگشتسوسیالیست 

اینکه مبارزه گسترش یافت، آنها بودند. بعد از  پروراندهرا « بدون اعتصاب عمومی در صورت امکان بیشترفتح و پیشروی میل به 

 خانهبا توپ جنگ نمایش با»چیزی که رزا آن را ؛ «به زنجیر کشیده بودند گراییهای آهنین قانوندر قفس ن راآ همان موقع»

 و بهره بودندبیی مردمی هاتودهاعتماد به کنش  از کند. آنهامقایسه می« شده هایش در آب ریختهبمب زیر نگاه دشمن قبالًکه 

که در خشونت طبقة کارگر »را دور کرده بودند. آنها بر  3«ومی، شبح انقالبشبح تهدیدکنندة پیشرفت آزادانة جنبش عم»

بیهوده  ایگذرانیوقت»بودند و کنش قانونمدارشان به  لگام نهاده« استکنش ]عرصة[ ورود به دة اآم صورت لزوم، هر آن

 خواستمیدموکراسی -سوسیالاگر » د:کراین حکم سختگیرانه را صادر می تبدیل شده بود. رزا« آب با کفگیر همچون برداشتن

-سوسیال شد این بود کهمیای که حاصل مقابله کند، تنها نتیجه ندیاببروز میتاریخی  به مثابه ضرورتیها که با انقالب

در مبارزة طبقاتی؛ مبارزة یا به مانعی ناتوان  شودتبدیل ، garde-arrière 4ساهنگپبه  garde-avant هنگپیشادموکراسی 

  5.«پیروز خواهد شدبه وقت مقتضی  ،علیه او حتی ودموکراسی -سوسیالبدون ، هر طور که شده در نهایت کارکه ای یطبقات

تر هایی باز هم انتقادیگیریجاری شده بود، رزا را به نتیجهدر روسیه  ۱۹۰۴ز تجربة مبارزات عظیم اجتماعی که پیش ا

این این امر  توضیح اند.کاری نکردهنقشی ناکافی )...( های اجتماعی جز ایفای خودآگاهانة سازمانابتکار و رهبری »رساند: می

 قدرقدرت،مرکزی  نیرویغیبت یک ]مسألة[ اند، و ده نبودهاآمها به طور خاص برای چنین رخدادهایی این سازماننیست که 

                                                                                                                                                                                          
از او  ۱۹۰۶در سال  سال بعد، ۱۲ما شود، اسال او عفو می گردد. همانشود که طی آن دوباره دریفوس محکوم میدر شهر ر ن تشکیل می

 http://www.peykarandeesh.org/articles/23-dar-khedmat-khiyanat-va-oful.html )مترجم( گردد.یثیت میح ةاعاد

بود که توسط  ۱۹۱۴( تا سال SFIOگ دیسم آموزة سیاسی غالب در بطن سوسیالیسم فرانسه )بخش فرانسوی انترناسیونال کارگری دوم  1

نظری حزب سوسیالیست فرانسه -های سیاسیترین پایهشد، و در واقع یکی از اصلی( رهبری می۱۸۴۵-۱۹۲۲) Jules Guesdeژول گ د 

 آید. به شمار می

 توان موارد زیر را برشمرد: در مورد خطوط اصلی گدیسم می

ر قدرت برای تسخی ۱۹۳۶و در  ۱۹۱۴های بورژوا، )با این همه این مانع از آن نبود که در لت. رد سوسیالیسم رفرمیست و شرکت در دو۱

 .(دولتی اعالم آمادگی کنند

ها ها با بولشویک. همچنین رد انقالب فوری تا زمانی که شرایط پیروزی آن میسر نباشد. این مسأله یکی از مهمترین نکات تمایز گدیست۲

 کرد.ها در روسیه مینشویکبود و آنها را مترادف م

 (.که خود از مبارزة طبقاتی داشتند)البته مسلماً مطابق درکی  مند انقالب از راه مبارزة طبقاتی. تدارک روش۳

دادند، از همین ای سطحی از آراء مارکس ارائه میدانستند، اما بیشتر نسخههای مارکس میها مبنای نظرات و کنش خود را آموزهگدیست

 دانستند، برخی هم معتقدند که گدیسم بیشتر السالی بود تا مارکسیست. )مترجم(ها را بیشتر نزدیک به بالنکیسم میرو آن
 .۷۶، همان، سوسیالیسم در فرانسه 2
3.G. S ۲۱-۲۰، صفحات. 
-صف است و عکس آن، پسباشد و به معنی نیروهای اول بازی با کلمات پس و پیش و هنگ. آوانگارد مرکب از دو واژه پیش و هنگ می 4

باشد و در زبان سیاسی به صورت تحقیرآمیز اشاره به افرادی دارد که از حضور در صف آهنگ است که به معنی نیروهای پشت جبهه می

 )مترجم(  مقدم قاصرند یا از این کار هراس دارند.
 .۳۶، ۳۸صفحات ، همانجا 5

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Guesde
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یک چنین  ممکن است که وجود قویاًس، . برعکدهندة این امر است، باز هم کمتر توضیحکندتجویز میآن را که لنین چنان

های محلی را کمیتهفقط پریشانی مردد سوسیالیسم،  توده و موضع امانبیبین حملة  تفاوت فاحشبا تشدید کردن   ،ایرهبری

  1کند.بازی می کارمحافظهنقشی  اًطبیعتحزب گوید: میبی هیچ عذاب خاطری رزا ]در نهایت[  .«کند بیشتر

شود. حزب سوسیالیست روسیه، عرضه کرد، تقویت می ۱۹۰۵ای که ظهور انقالب العادهبا نمایش خارق ز همبا ارزیابیاین 

یاد  رخدادها،وقوع  به تدریج ،از انقالبقوانین را  هطراح آن نبوده است. حزب فقط توانست امّا ستهجُدر انقالب شرکت  قطعاً

اصول امکان آموختن »داشت که  رزا اصرا، ر۱۸۹۹از همان «. دشونآموخته نمی مدرسهها در انقالب»که چرا بگیرد؛

 ط در دریای عمیقفق»«. در کالس درس شنا امکان یادگرفتن که است کم همانقدر هاسوسیالیستی از جزوات و در کنفرانس

اعتصاب »: گم کردهراه خود را  بیشتر اوقاتسوسیالیسم روسیه  ]به این معنی[ 2سازد.است که پرولتاریا خود را می «مبارزه

طبیعی که در خاک و ای است تاریخی شده توسط سوسیالیسم نیست، بلکه پدیدهمحصول مصنوعی یک تاکتیک تحمیل هاتوده

 .«انقالب زاده شده

موفقیتش در این کار چنین نادر و اینکه  شده سختیو  رنجمتحمل اعتصابات در رهبری اینکه سوسیالیسم روسیه آنقدر 

. است نبوده بودنش جوان و ضعیف به دلیل صرفاً به ندرت موفق شده که چوب رهبری ارکستر را در دست بگیرد، ه اینک، و بوده

آیند، هر اقدامی برای صحنه می به ی عظیم مردمیهاتودهکه ریزند، زمانیو فرومی برداشتههای جامعه ترک که تمام پایهزمانی

 دمدا» یگستردگی و عمق چنینیک انقالب با «. رسدخورده به نظر میستهمچون اقدامی شک»جنبش  تنظیم کردن از پیش 

 حل و فصل« جنبش کارگری برگزار شده های باالیردهکه توسط و دوستانه آرام  ،مخفیبه دست، در جریان یک کنفرانس 

شود: ابتکارات حزب می به استعارات دریایی و آبی متوسلیک بار دیگر برای بهتر فهماندن حرفش  . و اینجا رزانخواهد شد

اند که ادعای بیهودهپوچ و همانقدر »ها ؛ تمام پیشبینی«در دریاهستند  ایعظیم انقالب همچون قطره کارنامهدر »سوسیالیست 

  3.«خالی کردن اقیانوس با یک لیوان

ون بیر شرکت داشتهر آن دنیز انقالب که خود  صحنةهمین درسی را که از ، ۱۹۰۶ای به کائوتسکی در آوریل در نامهرزا 

 4.«ترندشان پخته"رهبران"نشان دادند که از ها توده یک بار دیگر»کند: خالصه می در چند کلمه کشیده و

جنبش اولیه و خودانگیختة نبود جایی که  برعکس آن،یدک شده،  هاتودهبه  حزباوقات  اغلبطوفان انقالب، اگرچه در 

توان واضح است که نمی». وسط بیاندازدیک انقالب  با فشار یک دکمه و دستور با صدورتواند نمیحزب ، عیان استها توده

                                                            
1.Q. O ، ۲۱۵ صفحه. 
 .۷۸، همان، سوسیالیسم در فرانسه 2
3.G. M  ،۱۵۸-۱۳۶. 
 .۶۹، ۱۹۰۶، همان. ورشو، آوریل ها به کائوتسکینامه 4
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گرفته سوسیالیست  ترین حزبقوی هایباالترین ردهجانب اگر تصمیم از  حتیای را ظاهر کرد، طور انتزاعی اعتصاب تودهبه

به خوشایند خود فرمان آنها را صادر کند )...(، د یا بناها را به صحنه بیاورالبانق)...(. این در قدرت سوسیالیسم نیست که  شود

برای ارگانیسم «. »افتدنمیفرواز آسمان »انقالب  .«به راه اندازد ایقوی و زنده مردمی  رت او نیست که جنبش  در قد

و است[ ]برای ظهور انقالب مناسب  یسخت است که پیشبینی یا حساب کند چه فرصت شدیداًکنندة جنبش کارگری رهبری

گو، جای صدور دستورات به طور انتزاعی نیست، حال وهیچ گفتبی .«را برانگیزانند ]ی انقالبی[ توانند انفجارهاچه عواملی می

 1حفظ کرد.ها تودهتماس را با  ترینتنگاتنگسازگار شد و  وضعیتتوان با هم ب هر اندازه

 

 دموکراسی-سوسیال با کشمکش

این  رزا،هایی که ترکهسوز  . فرو کند ،آلمان حزب سوسیالیست کشور متبوعش،ذهن را در الیم کند که این تعرزا تالش می

کمبود نسبی سوسیالیسم مشاهدة د تا شومیتر حس ای بسیار گزندهزند به شیوهمی گردة سوسیالیسم آلمانیبر  ،مبارز انقالبی

 تکبرْفرط از  حزب یررهبو مفتخر است،  دهیاین سازمان بهیافته و  مقتدرانه سازمان حزب سوسیالیست آلمان؛ چراکه روسی

معنای نقش بی-ده همین پدی» .شده بوروکراتیزاسوینیک پروسة پیشرفتة وارد پیشتر حزب  به این خاطر که]نیز[ و  باد کرده،

شود )...(. نقش می مشاهده در آلمان ]نیز[ هر جای دیگریمثل  -تاکتیک تدوینهای مرکزی در ارگان تصمیم و ابتکار

)...(. هر بار که جنبش کارگری  دارد کارانهمحافظه یخصلت ،حد زیادی تا ،در این رابطه سوسیالیستهای رهبری حزب ارگان

علیه  ندکندرست می یدژاز آن د، در عین حال زننشخم میحدّش را تا آخرین  آنها کند، این ارگانزمین جدیدی فتح می

 2شوند.بسته می ]برای انقالب[ ترهای گستردهافق دموکراسیْ-با این طرز عملکرد سوسیال. «عدیتر بوسیعهای پیشرفت

، رزا در ۱۹۱۳ در ، سپس۱۹۱۰عمومی در پروس، در  رأی حقّ در طول مبارزات سیاسی برای ها، خصوصاًدر خالل سال

هایش را هشدارها و بازخواستناپذیر خستگیزی به طر -که همچنان منتظر ترجمة آنها به فرانسه هستیم-ای مقاالت گزنده

 3یب درآورد تا پیروزی تضمین شود.نیست که کافی باشد آن را از ج دارویینوش هاتودهکند. اعتصاب سیاسی بیان می مجدداً

 هاتودهز کنش بپیوندند. اعتصابات باید ا «وقوع»به  ها ]ی حزب[باالترین ردهبنابه فرمان ای اعتصابات تودهممکن نیست که 

از  ایتواند به طور مصنوعی جنبشی انقالبی بیافریند. باید شرایط اقتصادی و سیاسینمیدموکراسی -سوسیال 4ناشی شوند.

                                                            
1.G. M  ،۱۳۵-۱۳۴. 
2.Q. O  ،۲۱۵. 
3 htskampf und MassenstreikWahlrecسخنرانی کنگرة مگدبورگ ، Magdeburg  ،۱۹۱۰ ،.G. W ،IV ،۱۹۲۸، برلین ،

۶۱۳. 
4Die Theorie und die Praxis زمان نو ، tNeue Zei  ،۲۲  ۱۹۱۰ژوئیه  ۲۹و ،.G. W ،IV ،۵۹۵. 
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شود نمی» 1را تحریک و آن را همچون یک طوفان منفجر کند. هاتودهانرژی انقالبی  ه صعود اولیةکپیش وجود داشته باشد 

اعتصاب  . )...(.هدایت کرد یک رژة نظامیهمچون  رامبارزة بزرگ مردمی توان نمیو  دکر فرودر شیشه  راها انرژی انقالبی توده

امر و و با شده تعیینپیش  هامدّتاز که به یک مانور استراتژیک و بدل شده گشته  جدا این شرایطاز از این انرژی و ها که توده

-مبارزة طبقاتی » 2«نخواهد داشتصورت دیگری  شودبه شکست ختم ر نه بار از هر ده با جز اینکه دستور به انجام رسیده،

نیست. برعکس: دموکراسی -سوسیالمحصول  -کنیمهایمان فراموش میآن را در تحلیلهمانطور که اکثر قریب به اتفاق اوقات 

 دررفته. از پیش زهواربیش  یمحصول امّا .«چیزی نیست مگر محصول دیرهنگام مبارزة طبقاتیخود دموکراسی -سوسیال

شد و یمبا آن هدایت حزب که  را ایجلوی خود را بگیرد و بوروکراسی مکانیکی تواند، رزا دیگر نمی۱۹۱۳در 

وش دبر ختن تاریخ رسالت ساکه  این خیالبا نکند.  افشا کردمی را خفهزندگی معنوی توده  کوچکترین حتی ای کهمرکزگرایی

اول  ابدکاری را بی ازةپیش از اینکه اج هیچ نیست وبدون حزب[ و ]طبقه به تنهایی خود که خیال  با این، استبه تنهایی  حزب

 به طوری که زمانی که ؛شودبازدارندة مبارزة طبقاتی بدل می به عاملدموکرات -حزب سوسیال ،کند به حزب اعتقاد پیداباید 

 کشانده به پیکارطبقه  توسط معنای واقعی کلمهرغم میلش به لیطبقة کارگر بدود و ع پشت سرباید فرصت مهیا شود، او می

ة طبقاز  دن و سرعت بخشیدن به پروسة انقالبیْبه هدف کوتاه کرباید می دموکراسی-سوسیال، برعکسدر حالی که  شود.

 . بگیرد یکارگر پیش

های پشت قفساز زحمت را  رنج وهای ، تودهدسته دست و تفنگ به چوب ب ،وحشی کنندة حیواناترامنباید همچون »

ار کمتری دارد تا ناآگاهی نیافته در مبارزات عظیم خطر بسیی سازمانهاتودهشور و حرارت برای ما . آهنین هدایت کرد

]رسیدن[ یادداده که در انتظار ها تودهها به جایی که انضباط حزب مانند انضباط سندیکاافسوس، در آلمان،  امّا» 3.«رهبران

و  آتش مبارزهتوان اگر خواست بر این باشد که اعتصاب عمومی به راه بیافتد، نمیدست به هیچ کاری نزنند،  فرصت مناسب

ظرف یک  ،-به هر حال گریزناپذیر هستندای باشد صاب تودهانداختن یک اعتاگر بنا به راه  چیزهایی که[]– راجهش پرشور 

 4.«دوباره برانگیخت یجادوی و به صورت مصنوعیتحت فرمان رهبری حزب، ، روز

                                                            
1 sentum der TheorieöDas Offizi ، .N. Z  ۵  ۱۹۱۳سپتامبر ،.G. W ،IV ،۶۵۳. 
2.G. S  ،۵۰-۴۹. 
3 «Taktische Fragen» ،۲۸-۲۶ ۱۹۱۳، ژوئن ،.G. W ،IV ،۶۴۲-۶۳۹ ؛«… Das Offiziosentum» ،۶۶۹، همان. 
4 «pfhtskamZum preussischen Wahlrec» ،Sozialdemokratische Korrespondenz ۲۳  ۱۹۲۴مه ،.G. W ،IV ،

۶۸۵. 
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 «کشیدبه رخ می»دموکراسی -سوسیالکه  ای«دهیتعصب سازمان» دوباره به ،به قتل رسیدنشچند روز پیش از رزا 

 1.«شود "سازمان"باید فدای  ظرفیت کنش جنبشروحیه، اهداف، توان و  ،همه چیزدموکرات[ -در حزب سوسیال]»: دپردازمی

 .سازمان خودانگیختگی را کشته بود

 

 حزب پیشاهنگ؟

یشاهنگ یک پ نقش در باور به نیست، ]بلکه[ «گراخودانگیخته»صد در صد  که به غلط متهم شدهآنچنان با این وجود، رزا

ب حزیک وسط ارزات تهدایت مبکند که نقل شده، او اعالم می ]باالتر[ ی کههایرغم تمام چیز. علیمُصّر است سیاسی خودآگاه

 ناب است. غیرقابل اجت انقالبیْ

 برعکس   و ردهکبر کمبود نسبی حزب سوسیالیست تأکید  آنهایی که در ، بخشروسیه۱۹۰۵اش در مورد انقالب در نوشته

 قطعاً  انقالب[] . انفجارآیندپشت سر هم می]همه[ ، هایی که از کارآمدی مداخالت حزب ستایش کردهها، بخشاین بخش

: در انددهدرآمنمایش  هب جنبش افتادنبه حرکت  چگونگیدر سوسیالیسم  لیغات  متمادی ثمرات  تب امّا» ،دانگیخته بوده استخو

 ش  تختة پر آن را رهبری کرده و از آن ،ماندهمبلغین سوسیالیسم همچنان در رأس جنبش باقی  ،جریان اعتصاب عمومی

اند. ن دادهاخواصاب عمومی فرهستند که به اعت یاهای سوسیالیستیآنها سازمان .«اندساخته ینیرومندانقالبی   فعالیت  تبلیغی 

را ار کاین  «بیش از یک بار»که  نویسدی هم میگاهو  «همه جا»که آنها نویسد میگاهی  ،شدهکه در این تناقضات گرفتار  رزا

 اند. انجام داده

طور کامل بر شرایط مسلط  به های متمادیدر طول هفته ها در بحبوحة اعتصاب عمومیمثال، سوسیالیست در باکو برای

بلکه  روز  کاری  هشت ساعت، نه تنها برای پیش ببرندبه  بود که تبلیغ فعالی رافرصتی همه جا برای آنها  شدند. اعتصاب تقریباً

  2: حق ائتالف، آزادی بیان و نشریات، و غیره.نیز برای مطالبات سیاسی

-سوسیالخطاب به این بار دهد که نات نظری، تردید به خرج نمیبه بیا و رسیدن عبور از بیان وقایع انضمامیبا رزا 

طبیعی بر عهدة  به صورت کامالً ،)...( عملیات هدایتهمچون  اقدامیگفت که  باید مشخصاً»: آلمان صراحتاً بگویددموکراسی 

ای رهبری در اعتصابات توده» .«دموکراسی است-ترین بخش پرولتاریا، بر عهدة سوسیالیافتهترین و سازمانو آگاه ترینروشن

 به جایی رسیدهدر یک دورة انقالبی دموکراسی -)...(. سوسیالگردد برمیاش های رهبریو به ارگانیسمدموکراسی -سوسیالبه 

کردن  وضعای مبتنی است بر اعتصاب تودهدر دوران  "رهبری"وظیفة  ترینمهمرا به دست بگیرد. ]مبارزه[  سیاسی رهبریکه 

                                                            
 .۲۱۵، ۱۹۶۶، هااسپارتاکیست، Gilbert Badia ، در ژیلبر بادیا۱۹۱۹ژانویه  ۸، ۸، شمارة Rote Fahne  درفش سرخ 1
2.G. M  ،۱۰۵ ،۱۱۱ ،۱۱۲. 
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که در هر فاز و در هر لحظه از نبرد، تمام  ایشیوهبه  ؛مبارزة سیاسی تیککاتهت دادن به مبارزه، تنظیم کردن ، جارزهمبشعار 

که این ای به شیوه شود و به فعلیت درآید؛، متحقق پرتاب شده عرصة نبرد بهو در مبارزه درگیر  که پیشتر ییتاریانیروی پرول

تر ایینپهرگز باید ن دقت در موردانرژی و  در مورد دموکراسی-سوسیالتاکتیک  بیان شود.حزب در مبارزه  گیریموضعنیرو با 

 .«از این سطح گذر کند باید باشد، بلکه برعکس، رابطة قوای فعلیاز سطح 

باید تقدیرگرایانه دست روی دست نمی و تواندپرولتاریاست. او نمیترین پیشاهنگ روشنترین و آگاهدموکراسی -سوسیال»

جنبش مردمی خودانگیخته از آسمان بیافتد. برعکس، او وظیفه دارد یا که و ، شودتولید  "انقالبی وضعیت"یک بماند که منتظر 

ی به همراه کشاندن برا به دنبال سرعت بخشیدن به کارها باشد )...(.و ، حرکت کنداز جریان امور  جلوترهمچون همیشه 

بتواند دموکراسی -سوسیالبرای اینکه متقابالً دموکراسی، و -سیاسی سوسیال تعالیفتاریا در یک های پرولترین الیهوسیع

باشد، پیشاهنگ  کلمه معنای سیاسی بهو در رأس تمام جنبش  و حفظ کند بگیرددر دست ها را هدایت واقعی جنبش توده

یک و  عینی اهدافدورة مبارزات آینده، ترین شکل و با قطعیت، برای پرولتاریای آلمان برای به روشن]چگونه[ بداند که باید 

  1.«فراهم کند تاکتیک

 ]امّا[ .استش انقالبی موتور کنها که خودانگیختگی توده ایماین نکته شدهکه متوجه  گمان بردیمهای رزا نوشتهبا خواندن 

ن کنش سیاسی در جهت هدایت کردن ایاز پیش » ممکن نباشد. حزبمهمیز  رسد که هیچ چیز بدون ضرباتاکنون به نظر می

آن چیزی  است این تر شود؛طوری که توده مدام از وظایفش آگاهه تاکتیکی انرژیک، در جهت یک حملة تهاجمی چشمگیر، ب

، این هنگامی که شرایط پخته شد هشیار باشد کهحزب باید  2.«اشوظیفهو همچنین این است  [انجام دهد]تواند که حزب می

 به طور سیاسی )...( »آنها که هشیار باشد بلکه  سالح به دست گیرند تاد دارمیرا واها تودهکه  تنها شور و هیجان نباشد

نه تحت » هاتوده . در غیر این صورتعرصة نبرد وارد شوند به «دموکراسی-تحت رهبری سوسیالیافته همچون ارتشی تعلیم

 «آشفتگی»به  انگیختگی اینجا زیر قلم رزااین ترتیب خود بهکنند. در مبارزه تعجیل می« بلکه در ابهامی آشفته رهبری ما

 گیریبه تصمیمها هستند و نه ما که این توده هنگامی که زمانش فرابرسد» قطعاً که  قبول داردشود. با این وجود، او تبدیل می

سالح معنوی، با یک نها را با این وظیفة ماست که آ»: کنداضافه می به سرعت کردن نظرشبرای کامل  امّا« اندفراخوانده شده

  3.«اند مجهز کنیمکه به آن مرتبط وظایفی و ازخودگذشتگیعت وس بهنبرد،  حد و حدوداز فهم روشن 

یازیده مبارزة طبقاتی پرولتری به آن دستبه لطف هوش تئوریکش، در ابعادی که تا به حال در  موکراسید-السوسی»

بار برای اولیندموکراسی -سوسیالبخشد. می عینیاش اهداف بینیروشنسر ز ا به او و کندنشده در طبقه خودآگاهی وارد می

                                                            
 .۱۵۱-۱۵۰، ۱۳۷، ۱۳۵. همانجا 1
2 «…eoireDie Th» ،همان ،.G. W ،IV ،۵۹۱. 
3 ...«htskampfWahlrec» ،۶۱۴-۶۱۳، همان، همانجا. 
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این بر حزب  .«محکم مجهز کرده یبه ستون فقرات را طبقاتی مبارزة به این ترتیبکارگر ساخته و  یهاتودهپایداری از سازمان 

 . تنها رهبریدهد آن شکل به و آزاد کردهرا ها توده انرژی تواندقرارگیرد. تنها حزب میها توده پیکان نوک تیزاست که در 

با ده کرد تا اآمرا با این روش ها تودهباید »که پیروزی را در برگیرند. امکان بدهد  هاتودهتواند به میاو معقول و منطقی 

 .«ا باشددارد که پیشاهنگ پرولتاری تاریخی مأموریتدموکراسی -سوسیال»  1.«اطمینان کامل در پی ما بیایند

 

 یک سنتز لنگان؟

وار معجزه به همان صورت هم، به نحوی ،رساندمی اوجخودانگیختگی را به  غناییْ  یلحن همانطور که بارزا پس 

گیرد )یا بیشتر روی خودانگیختگی را می حزب جای فتیشیسم  دهد. فتیشیسم نسبت میدموکراسی -سوسیالبه هایی فضیلت

]حزب و دو مفهوم که کند که رزا تالش میاند(. زمانینیدهمتضاد به طور تنگاتنگی در هم ت ضوعمو، چراکه دو نشیندمی آن

گوید از این معجون بچشیم. رزا میای لحظه 2انگیز است.شگفت کامالً نتیجه کند، مخلوط واحد اکسیر  یکرا در خودانگیختی[ 

، قاطع و مستقلکه فرزند این خودآگاهی است و روی سیاست اش یی، روی انرژی انقالبهی طبقاتروی آگا»که توان پرولتاریا 

عنوان به آن و به کند  آزادرا  هاتودهتواند این انرژی که می ، تنها این سیاست استبنا شده استدموکراسی -سوسیالمنطقی 

چه یابد یا در حزب؟ میها تودهمورد نظر منبع خود را در  «انرژی»]باالخره[  3.«دهد شکلزندگی سیاسی  کنندةعامل تعیین

 ! معمایی

پرداز کنند که نظریه، فکر نمیLelio Bassoو للیو باسو  Paul Frolichشاگردان رزا، همچون پل فرولیش  ترینموجه

ی و رهبری سیاس هاتودهی تفعالیخود رزا نزدکه بینند نشان دهند میآنها خود را ملزم ده باشد؛ م ش]رزا[ در این پیچ و خم گ

 کنند. می ازدواجسنت تیک  یر هماهنگی و انسجامد

هدایت  دار هداعی آل ایده دارد؟ حزب انقالبی  وجود  جز روی کاغذجای دیگری این سنتز مشهور آیا پرسید از خود توان می

این  کجازند، ن ندپوزببر نیروی اولیة آن  مراقب است کهد و دهودانگیختگی پرولتاریا را پرورش میدر عین حال خکه  پرولتاریا

                                                            
 .۶۴۱-۶۳۹، همانجا، نقل شده، «یتاکتیکمسائل » 1
تروتسکی،  تاریخ انقالب روسیههستند، به یاد بیاوریم که در  ۱۹۰۵به موازات تحلیل فعلی تناقضات رزا که به ویژه معطوف به انقالب  2

ای ها و کمبودهای حزب( و تئوری)خودانگیختگی توده ۱۹۱۷تناقض بین گزارش تروتسکی از حوادث شود؛ دقیقا همین تناقضات یافت می

 Yvonسازد )نقد خودانگیختگی، بیش از حد ارزیابی کردن احزاب پیشاهنگ(. این ]تناقضات[ چیزی است که ایون بورده که از آن می

Bourdet تاریخ انقالب روسیهتروتسکی در منازعه ها یا البی و خودانگیختگی تودهحزب انق»کننده نشان داده است: ای قانعدر رساله» ،

 .۳۷-۱۵، ۱۹۶۳، کمونیسم و مارکسیسم، چاپ مجدد در ۱۹۶۰، ۱۶-۱۵، شمارة «سیاه و سرخ»
 .G. W ،IV ،۳۷۲.، ۱۹۱۲ژوئن  ۲۶، «مشت در ازای مشت» 3
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انفجار عظیم در اوج را بیالن کمبود نسبی سوسیالیسم نبود که خود او ؟ آن را در واقعیت کشف کرده سرکش رزا لوکزامبورگ 

 ؟ کرد ع ل م هاتوده

خوب خود د که دهمی نسبتدموکراسی آلمان -به سوسیالهایی شایستگی رزاکه  بینیممی یم و خوابخوابدر انگار 

بوده ها محروم این شایستگی ازکه حزبش به صورت تراژیکی  کتمان نکردههرگز  او ،اینعالوه بر  است، زیادیبرایش  دانستمی

ابتدا با رویزیونیسم  بود: کرده «پارلمانی حماقت»را صرف مبارزه با رویزیونیسم و  اشتمام دورة کار سیاسی . او تقریباًاست

از  ،خود به نوبة فروشفضلتئوریسین که این زمانی کائوتسکی خود، زیونیسم دوستیو سپس با رو Vollmarین و ولمار برنشت

-سوسیالضرب شمشیر انتقاد[ به ]رزا و  داد رخدر نهایت، زمانی که جنگ جهانی اول  و. بود دهلتیغپشت به رفرمیسم 

 اشهای عمومیاز نوشتهبیشتر حتی ، خطاب به یک دوست رزا های خصوصیبود. برخی از نامه را به دو نیم کرده پرستیمیهن

  1.کنندمی فرو رفته، برمال اپورتونیسم «باتالق»در بیش از پیش که حزبی  راست کردندر مورد قد را  اوتردید  و دلسردی

، [انترالیزه]اولترا س شدهرکزگرام به غایتمراتبی، دانست که شکل سازماندهی اتوریتر، سلسهبه خوبی می رزاآل؟ حزب ایده

به  قادر بود ]بلکه[نایابی نبود،  دُردیگر هم بود، وکیل مدافعش  خالق ون اأمکه لنین توای دهیسازمانمطیع انضباط آهنین، 

را بار تأسف طریبود که با فریادی بلند خ اوهم  ۱۹۰۴ ابتدای. از دهدآشتی را کارآمدی خودانگیختگی و خودآگاهی  طرز

کند که لوه میج چیزیبرای ما مثل  کامل خود، ذات، در کرده تجویزکه لنین  فت و سختیس مرکزگرایی»: هشدار داده بود

. تمام نگرانی رو نابارو عقیمای روحیه  شب،روحیة نگهبان  سان ای است بهروحیهبلکه  نیست ای مثبت و خالقروحیه حامل آنْ

نبش ج شکوفا کردناش معطوف به بیش از آنکه نگرانی و ،آن بارور کردن بهو نه  است حزب تفعالی کنترل کردنمعطوف به  او

داشت برغیر از چیز دیگری را  «روسیهکراسی دمو-سوسیالخطر برای  ترینبزرگ» رزا«. آن گرایش داردکوچک کردن  باشد، به

رگری جنبش کایک رماست، ببوروکراتیکی که در  زرة از این ترحتمیتر و هیچ چیز ساده» زیرا ،دیدنمی از سازمانلنینیستی 

  .«سپاردن را به روشنفکران تشنة قدرت نمیهنوز جوا

 ؟کدام پیشاهنگ؟ کدام حزببا این تفاسیر، 

 

 اسپارتاکوس، راه حل؟

رزا را، بعد از تردیدهای طوالنی که سرانجام به واسطة در نهایت و انترناسیونال دوم دموکراسی -سوسیالورشکستگی 

 شقتلاز  پیش اندکیفقط  امّا. مدیدی از آن سرباز زده بود یهامدّتکه او برای رساند میابی انقالب آلمان جارو شدند، به انشع

                                                            
 .۲۱۶-۲۱۰شده،  هولست، نقل-، در روالند۱۹۰۴دسامبر  ۱۷اکتبر و  ۲۷های نامه 1
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-سوسیالکه نه از عیوب حزبی سرانجام هستة یک حزب انقالبی در شکل جدید را یافته است،  کندمی گمانکه او  است

سنتزی که در طول زندگی  عملی  دن ه اجرا درآوربرای ب ]جایی[ درخورْ یعنی ، نه از عیوب لنینیسم؛باشدمتأثر دموکراسی 

 بود.  در جستجوی آنکوتاهش کورمال کورمال 

در فردای شکست که  (۱۹۱۹اول ژانویه  – ۱۹۱۸دسامبر  ۳۰) تشکلاین  تأسیسیقطعنامة کنگرة  در هبر اساس آنچ

دهد که وقت آن ساعت ندا می اکنون» بوده به طور بداهه به وجود آمد، گفته شد ۱۹۱۸نوامبر  ۹و انقالب  امپراتوری آلمان

یک هدف  با با یک برنامه روشن،بسازند، حزبی باید )...( یک حزب جدید مستقل  تمام عناصر پرولتری انقالبی است که

ای انقالب اجتماعی ناپذیرابزار تزلزل به عنوان ،انقالبی تفعالیو نیرو  با حداعالی قاطعیت،یک تاکتیک هماهنگ و با مشخص، 

 بر فرازلیگ اسپارتاکوس حزبی نیست که بخواهد »: چنین خواند لیگ اسپارتاکوسدر برنامه توان میو  .«که آغاز گشته

خواهد در هر فرصتی بخشی از فقط میی کارگر یا به واسطة خود کارگران استیالیش را بناکند؛ لیگ اسپارتاکوس هاتوده

طی  ی وسیع کارگرهاتودهم آگاهند، بخشی که در هر قدم از مسیری که تما ترکهدف مشبه که  باشدپرولتاریا ترین خودآگاه

 .«ا یادآوری کندر شانخودآگاهی و وظایف تاریخی آنهابه  کنندمی

ای توده اینکه دة بزرگ زحمتکش بهتوباید[ که ]» :از این قرار است دست یافت که باید به آن ایهدف سوسیالیستی

با  و آن را ،خود سامان بدهد همة زندگی سیاسی و اقتصادی رابر آن باشد که  ،برعکس حتیدهد،  خاتمه باشد شوندهرهبری

 حکومت، پارلمان و ]اعم از[ های تسلط بورژوازیتمام ارگان«. هدایت کند شآزادتر تر وخودآگاه هر دم یابی تعین-خود

 ،های طبقاتی خودش، شوراهای کارگران و سربازانراه ارگان قدرت را از باید. طبقة کارگر میمنحل شوند دبایمی هاشهرداری

 کند.  تمام مدیریت تولید را تصاحب قطعاً تحت تسلط بگیرد، و

 یحکومت توسطو بیشتر از آن،  سوسیالیسم از راه حکم و دستور»د که دهتوضیح می، در مورد برنامه سخنرانیرزا در 

باید توسط . سوسیالیسم نخواهد شدتحقق مبه قوع نخواهد پیوست و باشد، نقص و کامل که بیهر چقدر هم  سوسیالیستی

سیستم شوراهای کارگران و  ،قبل از هر چیز در تمام جهات از همین حاال. ما باید )...( ساخته شودتوسط هر پرولتر  ،هاتوده

داشته باشند  دولتی را در دستتمام قدرت )...(. زحمتکشان باید  را بسازیم و بگسترانیم اللخصوص شوراهای کارگرانو  سربازان

آدم جدید  یمشتبا مشابه خود یا  چیزیواژنگون شود و با رسمی  مرکزی  قدرت  بورژواییْ)...(. کافی نیست که مثل انقالب 

و  .«که از پایینقدرت سیاسی را فتح کنیم، نه از باال بلماست که برجایگزین شود. برماست که آن را از پایین به باال بسازیم )...(، 

ایدة پیوند ]یعنی[ ، بوده مایهگران( برای او ای دیالکتیکیپروسهرجوع شود به بخش ای که از سالیان دور )ایده تکراربا از 

را یادبگیرد. راه  قدرتبا اجرای قدرت ]چگونه[ به اجرا درآوردن  توده باید»کند: کارگر، اضافه میدیالکتیکی بین علم و طبقة 

 .«وجود ندارد در ذهن اواین امر  فروکردنرای دیگری ب
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آور ای شرمبه شیوه در آخر جنگ مخصوصاًکه از سالیان دراز در آلمان و  یکاهای کارگریسنداز اسپارتاکوس عین حال در 

سومین  در .کندبازگشت میگسستی بی ندبدنام شده بود خیانتْبا شدگی بوروکراتیک و در نهایت سنگبا همکاری طبقاتی،  با

های اینها دیگر سازمان»را به صدا درآورده بود: ]سندیکاها[ اسپارتاکوس، رزا صدای ناقوس مرگ  جلسة کنگرة تأسیسی لیگ

اینکه )...( بدون  به پیش برودتواند ...(. مبارزه برای سوسیالیسم نمیند )ادولت و جامعة بورژوایی حامیانکارگری نیستند، بلکه 

 1.«بکشاندسندیکاها  تصفیه را به مبارزه

بازتولید کند: را  ۱۹۱۸و اوایل  ۱۹۱۷اواخر  ها دربولشویک لمان مدلکرد که در آبه طور خالصه، اسپارتاکوس تالش می

 کرده بودند.  واگذار« هابه سوویت [را]تمام قدرت »ای کوتاه ها برای دورهکه بولشویک زمانی

در برابر عموم بولشویسم در مورد  ابراز نظر وی یارانش مانع گرچه، بگوییم تردقیقجلوی خود را گرفته بود، یا رزا  گرچه امّا

ه تا چدانست می به درستی مسلماًاو دهند، بخود را از دست  ب روحیةزحمتکشان آلمان در بحبوحة انقال، تا مبادا شده بودند

به طور . او شدمیلیگ اسپارتاکوس دور  ابق نظرمط]جامعه[ آل ایده از سوسیالیزه شدن  سوویتیک]زندگی[ واقعیت اندازه 

در زمان تأسیس یک رزا بنابراین  2، به این امر اعتراف کرده بود.منتشر شدبعد از قتلش  هامدّت، ای که بعدهاحرمانه در جزوهم

فقط چند ماه طول ه[ ]در روسیاین امر غافل نبود که دموکراسی شوراهای کارگری از نوع سوویتیک  ازآلمان، در حزب انقالبی 

رت قد»در آنجا  و جایگزین شده بوددر روسیه با یک رژیم دولتی شاق  شوراها در همان زمانکه دانست میو  ه بودکشید

ها فلج شده و بوروکراسی تنها که زندگی سوویت باخبر بوداو  .کردجای پای خود را محکم می« هکارخانبازرسان  دیکتاتوری

-دهدر دست بلکه شان دستان کارگران و شوراهایمیان در نه قدرت واقعی دانست که میاو قی مانده. با ی است کهعنصر فعال

برای  تاد وشگاهی برای شرکت در جلسات دعوت می» طبقة کارگر]و امّا[ در مورد طبقة کارگر، . بود دوازه رهبر حزب

بلکه  نه دیکتاتوری پرولتاریا»این «. یشنهادی رأی بدهدهای پقطعنامهبه  یک نظر و یک صدا وکف بزند های رهبران سخنرانی

یک بله رزا موافق . بوده «در معنای بورژوایی آن، در معنای هژمونی ژاکوبنی، سیاستمدار داردیکتاتوری مشتی سیاستم

  3«.ا در دست داردنه اثر بخش کوچکی که به نام طبقه رهبری ر باشد طبقهاثر »بایست این دیکتاتوری می امّا، بود دیکتاتوری

کند آن را در آتش انقالب آلمان که اسپارتاکوس گمان می «رهبری»خودانگیختگی و  میانسنتز  ، آیابه این ترتیب پس

با حتی  همان موقع هایشملهم نبوده که کمبود]مدل روسی[ خارجی  یاز مدلآیا ؟ نبودهمخالفت بحث و شکننده و قابل  ،یافته

فقط به اندازة یک صبح تا ظهر  اشبداقبالیاز  رتاکوساسپا ]عمر[ عالوه بر این، ؟بودند شده رؤیتقابل چشم غیر مسلح هم 

                                                            
، دفترهای اسپارتاکوس، اکتبر و نوامبر اسپارتاکوس و کمون برلین، André et Dori Prudhommeaux موآندره و دوری پرودُ 1

۱۹۴۴ ،۴۴ ،۹۷ ،۹۱ ،۸۰ ،۸۶-۸۷. 
2. R R.  در آلمان. ۱۹۲۲شده در  منتشر 
 .۸۸، ۸۷، ۸۵، ۸۴. ترجمه فرانسه، همانجا 3
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روابطش را با نیز و  اش ساختار بخشدهای کنشد و شیوهسازمان خوبه آن را نداشته که فرصت  اسپارتاکوس ؛ پسکشیدطول 

هنوز چندی از تولد اسپارتاکوس نگذشته ، روشن کند. انسربازو  کارگرانقدرت جدید کارگری، یعنی شورای مرکزی شوراهای 

 به این دلیل که تا حدی ؛چنین شداینو شد.  نیست و نابود یانقالبسرکوب ضدترین رحمانهترین و بیخشن به دستبود که 

کات نتیجة تحر کهکشیده شود  ایبه شورش کارگری خودانگیخته اسپارتاکوس گذاشت، ۱۹۱۹ژانویه  ۵، در سریعخیلی 

خطرناک و  بدهنگام،»دانستند این خیزش رهبران اسپارتاکیست می .کردرا بازی می مهلکای نقش تله و بود طبقاتیدشمن 

مسألة » این مسأله برای آنهابه عقیدة رزا  1رفتند.اش در پی هاتودهبه  «چسبیدن»به خاطر دغدغة  امّا است، «بدون نتیجه

 بود. «شرافت

. رزا به وقوع پیوست یشدیدتردید های جسرکوبو  جدید کارگری حرکاتتحریکات جدید،  ،۱۹۱۹مارس  اوایلدر 

مارس  ۱۰در ، همراه وفادار رزا Leo Jogiches سژانویه به قتل رسیدند، لئو یوگیش  ۱۵ت در لوکزامبورگ و کارل لیبکنش

هر آنچه رزا برایش زحمت کشیده و  پایانبود، ها تودهخودکنشی و  سربازانو  کارگرانخط شوراهای  پایانکشته شد. این 

الخلقة اسپارتاکوس، فرزند عجیب ؛بود حزب کمونیست آلمان به صحنهورود ]آغاز[  در عین حال این، امّامبارزه کرده بود. 

  2.شدمی هر سال بیش از سال گذشته اشنوکرصفتیدر دستان اتوریتر کرملین که ابزاری 

 .است هنوز ناتمام مانده در سطح عملی چه طح نظریدر س چهجستجوی رزا لوکزامبورگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
، بادیا، ۱۹۱۹ژانویه  ۱۴، ۱۴، شمارة درفش سرخ، «نظم بر برلین حاکم است»آخرین مقالة رزا لوکزامبورگ.:  ، و۲۶۱بادیا، نقل شده،  1

۲۳۹. 
 .۱۸۵ -۱۶۹، ۱۹۶۹، برای یک مارکسیسم لیبرتر، در «۱۹۳۳-۱۹۱۹مثالی از ناکارآمدی: حزب کمونیست آلمان »، D. G.رجوع شود به  2
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 فصل دوم

 ای رزا و اعتصاب توده

 

 

 

ة مطالعست که اشد. اکنون الزم  مالحظهآن  ترین وجهترین و انتزاعیلة خودانگیختگی انقالبی در عمومیتا به اینجا مسأ

و ا: آنچه یردگصورت  ودانگیختگی بودهین وسیلة انتقال خمدترآرزا معتبرترین و کار از نگاهکه  یابزار کنشتری در مورد دقیق

 نامید.ای میاعتصاب توده

 

 «سیاسی»های اعتصاب خاستگاه

زار که در لجنهم چقدر ، هر بوده باشندآلمان با لیبرترها مخالف دموکراسی -سوسیالهای تئوریسینکه  چقدر هم هر

آنها  عالوه بر خاطرة چارتیسم انگلستانند. اهبود اعتصاب عمومی واقف تاهمیه پارلمانتاریسم فرورفته باشند، از بخت خوش، ب

با چشم خود  حق رأی عمومیکسب برای  را بلژیک ۱۸۹۳و آوریل  ۱۸۹۱ماه مه  انةاعتصابات پیروزمند دو تجربة به یاد ماندنی  

ای چاپ کرد تحت عنوان ، مقالهزمان نونامه در روز نادوارد برنشتی ن اعتصاب، کمی بعد از دومیبه این صورت. بودند دیده

اعتصاب از نوع اعتصاب بلژیک را همچون سالحی کارا در مبارزة  در این مقاله او«. اعتصاب به مثابه ابزار مبارزة سیاسی»

 ی به اندازةگرفت که با این حال نباید جز در موارد استثنایی از آن استفاده کرد. زمانی که عدم رضایت عمومدر نظر میسیاسی 

یک  تصابْاع امّااند. ریکاردها سابق بر این داشتهرا داشته باشد که با یتواند همان تأثیراتکافی عمیق شد، اعتصاب سیاسی می

تأثیر  نیافتهکارگران سازمانروی  تا طلبدبسیار قوی مییک سازمان  ،های کارگریسازمان« خوبترین»و یافته پرولتاریای تعلیم

به نفع  کننده تعادل رادر یک لحظة تعیینتواند میکند، با انرژی حرکت می هم و با احتیاطهم که چنین اعتصابی ». بگذارند

 متحمل حق رأی عمومی هنوز در آنها کهشد تجویز میاعتصاب به ویژه در کشورهایی  .«طبقات زحمتکش به هم بزند

به وسیلة  «رزة فراپارلمانیمبا»بر اصل کماکان  شاهای بزدالنهکاریمحتاطاترغم تمام این به ،ینبرنشت. بودهایی محدودیت
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، گزارشی در همین ۱۸۹۳سال سوسیالیستی کنگرة انترناسیونال کائوتسکی در  1تأکید داشت. «سیاسی»به اصطالح  اعتصاب

 ارائه کرد. جهت

ملقب  Alexandre Helphand لفاندالکساندر ه ،مارکسیست اصیل و جسوریک ، زمان نوبعد از آنها در همان روزنامه 

 مطلبتر از انقالبی تحقیقی، درآمده بودآلمان  تدموکرا-سوسیالحزب عضویت به که  ییهودی روس ،Parvus پارووس به

را  فرانسه ۶۸ مهاو  که کنیمخیال می نوشتة او. با خواندن منتشر کرد« ای سیاسیاعتصاب تودهکودتا و »با عنوان  ،ینبرنشت

بهترین شرایط کار  کسببه خاطر اینکه هدف آن  ،کندمی فرقدیگر اعتصابات  باها تودهاعتصاب سیاسی »: کردهپیشبینی 

چگونه  امّاد. روداران فردی بلکه دولت را نشانه مینه سرمایه اعتصاب نبنابرای ؛دهدرا هدف قرار میبلکه تغییرات سیاسی  نیست

نظم اقتصادی جامعه به این خاطر که  گیرداعتصاب دامن حکومت را مییرد؟ را بگ حکومتتواند دامن می یاعتصابچنین 

 حکومت .گرفتهخشم و التهاب باال اند. شدهپرتاب رنج و زحمت  جماعت درون به )...(. طبقات متوسطواژگون شده است 

د )...(. کشبه درازا میو گیرد میرا در مقیاس وسیع دربرها توده اعتصابْ از آن جهت که مخصوصاً انسجام استناهماهنگ و بی

 شدّت  این موضوع به  ، در میانة جوش و خروش ایستادگی کند؟کار فراگیر تواند تحت فشار توقف می مدّتچه  حکومتیک 

برای حکومت ، سخت استاعتصاب عمومی  ن یکدرازا کشاندبه بستگی دارد )...(. اگر  هو غیر حرارت، به رفتار ارتششور و 

ی ] نیرو همانقدر قادر نیستدیگر حکومت  .«ی نقطة پایان بگذاردسیاس که بر یک جنبش عمومی اعتراضی استین اتر سخت

با نیرویی که تا کنون  ]نیز[ هاشهرستانجنبش در ؛ ]چراکه[ کند که در زمان باریکادبندی روانهپایتخت به سمت سرکوب[ 

 سرتاسر کشور را دربربگیرد، روحیة ه تجزیهمتداد یابد و هر چقدر کقدر که اعتصاب اهر چ»یابد. ناشناخته بوده گسترش می

  2.«و االآخر شودمی ترارتش سست

در او شود. وارد می]در دفاع از اعتصاب عمومی[ عرصة نبرد  بهاست که  دموکرات-وسیالس  Jaurèsدر فرانسه، این ژورس

با انواع کند همراه میگیری را این موضعاو  امّاباشد.  ربخشثمتواند کند که اعتصاب عمومی سیاسی میدو مقاله تصریح می

با به هر حال بخشی از مسائل روز  ۱۹۶۸ژوئن -فردای مهکه هشدارهایی -هستند،  انهآمیز بدبینمبالغه هشدارهایی که به نحوی

ق شوند. اگر فاول مو ارناچارند همان ب کسانی که در اعتصاب عمومی مشارکت دارند»: نویسد. او می-آنها مطابقت داشت

 شود که اوباعث می بلکه سرپا بایستددهد که اجازه میداری سیستم سرمایهبه  ]نه تنها[ مومی )...( شکست بخورد،اعتصاب ع

متمادی  هایسال برای ارتجاع تاکند راه را باز میبخش بزرگی از توده ترس  حتی. ترس رهبران و گرددبه خشمی شدید مسلح 

)...(. جامعة بورژوایی و مالکیت  مدیدی غیرمسلح خواهد شد مدّتبرای شده به قید کشیده لگدمال و یو پرولتاریا .جوالن دهد

                                                            
 .۶۹۵-۶۸۹، ۱۸۹۴-۱۸۹۳، زمان نو، «litisches KampfmittelDer Strike als po»ادوارد برنشتاین،  1
، II، ۱۸۹۶-۱۸۹۵، زمان نو« Staatsstreich und politischer Massenstrike»پارووس )نام مستعار الکساندر اسرائیل ه لفاند(،  2

۳۶۲-۳۹۲. 
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های راه شدهواژگون اقتصادی  و پریشانی زندگی   نظمیدر بی حتیو ، دفاع از خود را پیدا خواهند کرد ارهای )...(خصوصی ابز

 ورزشی و تمرینات نظامی تفعالی طریقاز انقالب -میلیشیای ضد .«جع را خواهند یافتکار و مرتمحافظه نیروهای  متحد کردن 

با این وجود  .«فیزیکی بسیار شدیدی انجام دهند تفعالیکه  شد ندخواه قادر حتی شده خشمگینداران مغازه»شوند. سبز می

یک » ؛محسوب خواهد شد« هشدار جدّی یکبرای طبقات مرفه » ،نشودموفق اگر اعتصاب عمومی  حتی کند کهاو تأیید می

 1.«است بزرگتغییر عالج آن یک راه تنها دهد که گواهی میبه هرج و مرجی ارگانیک که  مبهمتهدید 

 

 شدهای رسمیتودهاعتصاب 

ب ااعتصدافع مد. او خود را پردازبه مسألة اعتصاب عمومی می، برای اولین بار زمان نودر  ، رزا لوکزامبورگل بعدسایک  

به ا ت خوانده شود، «ایاعتصاب سیاسی توده»و  صورت گیرد به اقتضای موقعیت اعتصاب که این شرط به صرفاً امّا ،خواندمی

تصاب اع علیهدموکراسی -سوسیال. گرچه رزا با برخی از نقدهای گرددآنارشیستی متمایز  قولیاز اعتصاب عمومی به  خوبی

ومی که اغلب علیه اعتصاب عم موکراسید-سوسیالهای استدالل» ند کهکاضافه می اامّ کند، عمومی آنارشیستی همراهی می

« ت پیرکنشبضربة درخشان شمشیر لی»ت ا قاطعیب رزا .«رونددورتر از این نمیو  رسندمی جاهمین ، تا به اندجلو رفته اینچنین

رد ا ر]لیبکنشت  این نظر» و مخصوصاًا .افکندبه دور میعلیه تمام اشکال اعتصاب عمومی را ]منظور ویلهم لیبکنشت است[ 

ا م پرولتاریطحی از سازماندهی و تعلیساحتیاج به  ،به عنوان شرایط مقدماتی ،تحقق یک اعتصاب عمومیکند که مطابق آن[ می

ذیر ناپتنابو اج را حتمیطبقه  توسطتسخیر قدرت سیاسی که که اگر وجود داشته باشند[  ]سازماندهی و تعلیمی ؛دارد

 «. کنندبیهوده میخود اعتصاب عمومی را  سازند، ]در نتیجه[می

یک  در پس خودهای کارگر تعلیم توده]ایدة[ و  روزمرهسازماندهی کذایی ین مقدمات بیند که در واقع، ارزا به درستی می

 به عنوان وسیلة مبارزه سرکوب ترس از نةبه بهاخشونت را  دموکراسی-سوسیال کند؛پنهان میگزینة رفرمیستی و پارلمانی را 

روی خشونت استوار است. قانونمداری بورژوایی و پارلمانتاریسم از چیزی  ایداریدولت سرمایههر . درحالی که گذاردکنار می

 ]استپرولتاریا  فقط )...(، اندهدخشونت تکیه دا برمسلط  طبقات حالی کهدر»اند. یاسی بورژوازی برنخاستهغیر از خشونت س

رها ]به معنی[ این « »؟صرف نظر کندکار گرفتن آن ه باید در مبارزه علیه این طبقات، از پیش و یک بار برای همیشه از بکه[ 

  2.«حد و حصر خشونت ارتجاعی استی بیاستیالدست به  آن سپردنو عرصه کردن 

                                                            
. المللیعمومی و سوسیالیسم. تحقیق بین اعتصاب، در هوبرت الگاردل، ۱۹۰۱اوت تا اول سپتامبر  ۲۹، جمهوری کوچکژان ژورس،  1

۱۹۰۵ ،۱۰۲-۱۱۲. 
2 .G. S  ۳۲-۳۱ ،۳۷-۳۶ ،۴۱. 



36 
 

دیکایی را به اتحادیة سنهم و موکرات د-سوسیالحزب  همای رزا در برابر مسألة مهمی قرار داشت. اعتصاب سیاسی توده

چسبیده بود و در کنش مستقیم  «پارلمانی حماقت»حصاری به فضایل ان که خشم آورده بود. حزب از آن رو خشمگین بود

خواست نمی سندیکاها از آن بود کهفدراسیون  و خشم ؛برایش عزیز بود اندازهبی کهدید می ایقانونمداریتهدیدی علیه ]توده[ 

 را پر از پولش ایهقوبات سازمان سندیکایی را به مخاطره بیاندازد، صندثو بارآوری و  خطر کندخاطر هیچ چیزی در جهان  به

، سهمی ور شوندها حملهیافتهبه انحصارات مقدس سازمان خواستندمیکه  برآشفتگاناین  ها، بهنیافتهه سازمانب وند خالی ک

کار اجباری برای  حتیمجازات زندان،  ]با تدابیری[ مانندتر )هر چه تمام شدّتبا  مپراتوریقوة مقننة ا. عالوه براین، بدهد

 1کار مداخله کند. مربوط به هایدرگیریده بود که در اآمنیز کرد و ارتش قدرقدرت آلمان اعتصابیون( اعتصابات را سرکوب می

-تئوریسین سوسیال الحظةمقابل پشتیبانیاز  ایرهدو برایای، از اعتصاب سیاسی تودهرزا در دفاعش با این حال، 

گیری حداقل در پرنسیپ، موافق بود که سالح رأی برد. کائوتسکیکائوتسکی بهره می ، کارل«رویزیونیسم» رقیبدموکراسی و 

 نیز ی راصاب عمومتهای کنش مستقیم و اعسالح به آنْدر آینده کافی نیست و باید  مومی برای مغلوب کردن حریف طبقاتیع

 مصوبةیک نفع  بهتردید به خرج نداده بود که کائوتسکی  ،۱۹۰۳در  Dersde درسددموکراسی -سوسیالافزود. در کنگرة 

کنید( شده نگاه )به صفحات آخر بخش آنارشیسم منکوبارائه شده بود  Friedeberg دکتر فریدبرگجانب از  کهآنارشیستی 

قریب به دست اکثریت  این مصوبه به، رغم حمایت کائوتسکیحمایت کند؛ البته علی اعتصاب عمومیاز رأی دهد و با این کار 

 ،ت و کالرا زتکینبه همراه کارل لیبکنش ،یک بار دیگر ،نبرم شهر ر کنگرة حزب در ، د۱۹۰۴کائوتسکی در . رد شداعضا  اتفاق

  2.آمیز نبودیترضااین بار هم نتیجة کار  امّاظاهر شد، در نقش وکیل مدافع اعتصاب عمومی 

دهد. آمستردام بحث مفصلی را به مسألة اعتصاب سیاسی اختصاص می در کنگرة انترناسیونال سوسیالیستی ۱۹۰۴ در سال

حزب سوسیالیست هلند ارائه از جانب  کارانه که، یک قطعنامه سازششددکتر فریدبرگ رد  مصوبةدر عینی که یک بار دیگر 

 یک برای موفقیت الزم شروط»د که شها توافق میاین قطعنامه با رفرمیست مطابقپذیرفته شد.  آراء قاطع بود با اکثریت شده

توافق ها رویزیونیست-و با ضد« یک انضباط خودخواستة پرولتاریاست یک سازمان قوی و ]وجود[ ،اعتصاب بسیار گسترده

وسیلة » گیرددربرمیاز زندگی اقتصادی را  های وسیعیکه بخشکه یک اعتصاب گسترده  آن وجود دارد «امکان»که شد می

                                                            
، یک سوسیالیست لیبرتر، دکتر آر. فریدبرگ، پیشنهاد دهد که سندیکاها به ۱۹۰۴بیهوده بود که در کنگرة انترناسیونال سوسیالیستی  1

پارلمانتاریسم و کرد: دکتر آر. فریدبرگ، ت. در فرانسه این کار را میبدهند، فقط به این دلیل که س.ژ. اعضای خود آموزش ضدنظامی
 .۳۰-۲۹، ۱۹۰۴، برلین، اوت اعتصاب عمومی

 .۳۰۶، ۳۰۲، ۲۹۲، ۲۸۳-۲۸۲، ۲۵۲-۲۳۵، ۲۱۷، نقل قول، Lagardelleالگاردل  2
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ای کم و بیش ای با احتیاط به آیندهاعتصاب سیاسی توده امّا، «را به انجام برساندمهمی که تغییرات اجتماعی  باشدای متعالی

  .حواله شد 1،«نچنین اعتصابی الزم و مفید باشدروزی ای در صورتی که»، دور

های آکادمیک گیرکرده بود، مبارزة طبقاتی در روسیه اعتصاب عمومی در این بحث مانآلدموکراسی -سوسیالدر حالی که 

های پرشور اعتصاب جنبش»با تکیه بر تجربة  لئون تروتسکی که آن موقع در مونیخ سکونت داشت،را در دستور قرار داده بود. 

تکثیر آشکارا بر مبنای آن های انقالبی فرصتتزاریسم از راه اعتصاب عمومی که »به این نتیجه رسیده بود که  خود «۱۹۰۳

که تروتسکی تازه با او آشنا شده بود. پارووس پیشتر این نظر را این نظر همان نظر پارووس بود «. ند، سرنگون خواهد شدیابمی

درآمده  تحریررشتة به  ۱۹۰۴که در اواخر  ]تروتسکی[ و بر جزوة دوست جدیدشبود بسط داده  ۱۹۰۴در یک مقاله در اوت 

الوقوع اعتصاب عمومی است، حمایت کنندة انقالب قریبکه سالح تعیینایده  بود، پیشگفتاری نوشت. او در این نوشته از این

  2کرده بود.

ای با اعتصاب عمومی در کنگرة سندیکاهای کارگری آلمان در کلن، اعتصاب سیاسی توده، ۱۹۰۵در مه با این وجود، 

 تعبیر شده، کردنش برای خفه «ارگرطنابی به دور گردن طبقة کبستن »به  و هر دو بدون تمایز ی شده بودآنارشیستی قاط

این شیوة مبارزه که در روسیه »، برخاستمخالفت به انگیز غم هایقضاوتاین  علیهدر حالی که  د. رزا لوکزامبورگدنبو

  3را تحسین کرد.« باشد یک سرمشقدرس و یک ن برای همة زحمتکشاکه  رودو می، یافتهو غیرمنتظره  باشکوهکاربستی 

ای اعتصاب سیاسی توده شورمدافع پربه هیأت ، رزا Iéna نادر یدموکراسی -سوسیالهای در کنگره، ۱۹۰۵در سپتامبر 

رو فکر یبان تفدر گرسر ، باید)...(، در حقیقت میفرادهیم  اند، گوشمباحثی که پیشتر در بحث بیان شده به اگر اینجا»: درآمد

 ارطبوعات اخبم( شما روزانه در کنیم؟ )...انقالب شکوهمند روسیه زندگی می ]دوران[ در واقعاًما آیا از خود بپرسیم: و  برده

در برابر الب روسیه انق نه گوشی برای شنیدن )...(. دنه چشمی برای دیدن داریرسد که به نظر می امّاخوانید )...(، انقالب را می

  .«یادنگیریم تشریف داریم اگر از آن هیچ چیزغ ، االماست

ای(، هر چند که برای مبارزة همین چند وقت پیش این وسیله )اعتصاب توده»کند: ای اضافه میچند هفته بعد، او در مقاله

هوده بحث بر سر آن بیو که تهی از محتواست رسید به نظر میطبقاتی پرولتری و سوسیالیستی بیگانه نبود، همچون چیزی 

. ای از نبرد استبلکه بخش زنده حرکت و ساکن نیستمی یک مفهوم بیکنیم که اعتصاب عمو. امروز ما همگی حس میاست

بار برای واژگونی شود که مبارزة خشونت؟ انقالب روسیه! )...( امروز آشکارا دیده میچیست ماحصل این تغییر جهت ناگهانی

                                                            
 ۲۰تا  ۱۴کنگرة انترناسیونال که در ؛ ششمین ۷۲، ۱۹۶۹، اعتصاب در فرانسه، Robert Brécyدکتر فریدبرگ، نقل شده؛ روبر بر سی 1

 .۶۸-۴۵، ۱۹۰۴، بروکسل، در آمستردام برگزار شد، بیالن تحلیلی ۱۹۰۴اوت 
)آثار تروتسکی در روسیه( جلد دوم، کتاب  Sochineniya، پیشگفتار از پارووس، در ۱۹۰۵، جزوه، بحث ژانویه ۹پیش از تروتسکی،  2

 .۸۹، ۸۷، ۷۸-۷۶، ۶۸-۶۶، ۱۹۶۵)زندگی پارووس(، لندن،  تاجر انقالب،  Scharlauرلوو شا Zeman؛ ز مان ۱۹۲۷-۱۹۲۶اول، مسکو، 
3 «Die Debatten in Köln» ،۳۱-۳۰  ۱۹۰۸مه ،.G. W ،IV ،۳۹۵ ؛.v  ۱۰۶، صفحة ۵مدرک شمارة. 
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تغییر جهت  به اجرا درآمده، ای که با چنین نتایجی در انقالب روسیه. اعتصاب تودهدآیفائق میتحت چه شکلی سلطنت مطلقه 

 .«است ایجاد کرده این موضوع بارةدر برآورد ما درای اساسی

 ؛متزلزل کندرا  August Bebelرهبر پیر مرکزگرای حزب، اگوست ب ب ل  یتحرکبیکه  شودمیاعتقاد پرحرارت رزا موفق 

بر این تأکید هایش محدودیت رغم تمامبهکه  ای، قطعنامهمخالفت نکرد ایبه نفع اعتصاب توده ایطعنامهقل با پذیرش ب ب 

رزا مبارزه باشد.  یی برایکاراتواند وسیلة ای میبه اعتصاب توده همه جانبه در اوضاع و احوال فعلی توسل به هر حالکه  داشت

در  .کردبی تلقی نس ایهمچون پیروزیرا به این متن او ید، رأی مثبت نامببل می «روحییب» آن را رغم چیزی کهعلی

ینا، به خاطر اش به مصوبة خاطر عدم وفاداریه بدموکراسی -سوسیالهای بعدی، رزا مجبور بود که برای شرمگین ساختن سال

  1.کندمراجعه  این مصوبهبه وقفه بی سرباز زدنش از کنش مستقیم

علیه ، جا داشتکه  آنجاتا ساعت کامل  یکرهبر سندیکاها، ،  Legienل گین در مانهایم،۱۹۰۶در در کنگرة بعدی حزب 

، یعنی دفاع از لگین خود   بازی زمین  بهماهرانه  ورود بارزا  .داد سخن سرداد آن دروغینهای مصوبة سال گذشته و خرابی

در مبارزه متولد  یهش سندیکایی روسقدرت جنب کهاین واقعیت از  به وضوحشما »: دادپاسخ چنین  ویبه ، جنبش سندیکایی

  2«.)...(دانید هیچ چیز نمیفرزند انقالب است، و شده 

 

 الگوی روسی شیوع

رشو ، او در آنجا در شورش وبازگشت ]لهستان[ زادگاه خودبه انقالبی،  سرشار از جوش و خروشدر همین زمان، رزا 

 به همراه آورده بود که هدف عمدة آن، را ای، حزب و سندیکاهااب تودهاعتصدرخشان خود، شرکت کرده و از سفرش جزوة 

هراسش از خطر کردن و  به انفعال وش عیان ش، نیازمسیتبوروکرا و تنگ نظری ]به خاطر [ ،بود جنبش سندیکایی آلمانة مؤاخد

روسیه که به تازگی  ۱۹۰۵انقالب  نآتشی وقایعدرس  با زنده کردنای داشت. رزا در نتیجه نفرتی که از اعتصاب سیاسی توده

رفت. او میتر ردوباز از این  او استدالل اثباتی امّا. نواختمیتازیانه  ، او را بارخ داده بود دموکراسی-در پیش چشمان سوسیال

که از زمان انگلس در دو راهی بسیار  ایرا در مواجهه با اعتصاب توده المللیبیندموکراسی -سوسیالبرخورد سنتی 

و -منابع ضعیف است  یا پرولتاریا هنوز از نظر سازمان وای که مدعی است[ ]دوراهیکرد:  خُرد ،ای گرفتار شده بودانگارانهساده

                                                            
، ۱۹۰۵نوامبر  ۷مقالة ؛ ۱۹۰۵ینا(، )کنگرة  پروتکل...؛ G. W ،IV ،۳۹۷-۳۹۶.، ۱۹۰۵دموکراسی، -ینای سوسیالسخنرانی در کنگرة  1

G. W. ،IV ،۳۹۸-۴۰۲در ۱۹۰۵اکتبر  ۲های رزا لوکزامبورگ، اواخر سپتامبر و ؛ نامه ،G. P. Nettl ،۱۹۶۶، رزا لوکزامبورگ ،I ،۳۰۷ 

 (.۱۹۶۴بازنویسی شده، انتشارات پرو،  ای...اعتصاب تودهدوباره در مقدمه پل فرلیش بر  ۱۹۰۵اکتبر  ۲)نامه 
2 «wiegelnGegen das Ab»۱۹۰۶دموکراسی مانهایم، -، سخنرانی در کنگرة سوسیال ،.G. W ،IV ،۴۸۱-۴۸۰. 
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و -یافته است سازمان یک اعتصاب عمومی به خطر بیاندازد؛ یا پیشتر به اندازة کافی قویاً]جریان[ تواند خود را در بنابراین نمی

  1ندارد.نیاز اعتصاب عمومی  «انحرافیراه »به به اهدافش  برای نیلبنابراین 

؛ انقالب کشاندمی ایو پایه میقع بازبینیزیر یک به را  کردن تداللاس [نوع] امروز انقالب روسیه این»کند که رزا بیان می

، با ه این ترتیببو  )...(، قق کردهای را به طرزی باشکوه متحایدة اعتصاب تودهدر تاریخ مبارزة طبقاتی،  باربرای اولینروسیه 

عمل  ادمتض به عنوان ای، که سابق بر این)...(. اعتصاب توده جنبش کارگری گشوده است تکاملدورانی جدید در این کار 

شبینی کمی رزا، با خو .«کندن سالح مبارزة سیاسی جلوه میتری، امروز همچون قویبا آن مبارزه شده بودسیاسی پرولتاریا 

  -،است تضاددر  صادر شده بودینا از به زحمت نی که د مترودر م ۱۹۰۵اش در اواخر گیرانهختکه با قضاوت س- یاز حد بیش

نجام که توسط انقالب روسیه به ارا  عمیقیتغییر شکل  به طور رسمیدموکراسی -سوسیال در مصوبة ینا»که کند یید میتأ

 مبارزة ة پیش روینیز ظرفیت پذیرش مقتضیات جدید دورو اش انقالبی ملتکا ظرفیت»و « در خاطر نگه داشته است رسیده

 «.را به نمایش گذاشته است طبقاتی

و  انتزاعی هایزدن و وارو کپشت». پیونددقوع میوبه ، بلکه چیزی است که نیست ءانشا یک موضوعای اعتصاب توده امّا

مان آل کی که درتئوری طرح کافی است! « های از پیش ساخته شدهطرح»کافی است! در مورد امکان یا عدم امکان آن « ذهنی

به صورت  اعتصاب کهد کشرا بردوش میای تشریح هزاران وجه عینی بار رزا  «.منطبق نیستبا هیچ واقعیتی »درست شده 

 حتییا  "ترویج"ای هاعتصاب تود )...( هر کشور دیگری ازکمتر روسیه  در» .گرفته استبه خود خودانگیخته در انقالب روسیه 

ظاهر شد.  کننیانب سیالبیمثل  بدون برنامه مقدماتی، ایاعتصاب تودهدر آنجا و با این حال،  .«شدهگذاشته  "بحث"به 

وی ، نیر)...(. عرصة کاربردش متحرکای است )...( دهد، پدیدهقالب روسیه آن را به ما نشان میای چنانکه اناعتصاب توده»

بست گرفتار رسد در بنای که به نظر میدر لحظهنقالب دهند. او ناگهان در ال میتغییر شک دائماً  اشاکنندهکنشش، عوامل ره

از ، ب کردحسا روی او در کمال اطمینان توانمیرود ای که گمان میگشاید. و در لحظهمیافق وسیع جدیدی را شده 

 .«زندسر بازمیکردن عمل

! گذاریمن های حکیمانهتمایز «مبارزة سیاسی»و « مبارزة اقتصادی»بین  فروشهای فضلبرخی تئوریسین باشد که مانند

به دور از  .است «جسد»یک  صرفاًشود آنچه دیده میبلکه  دیده شود پدیدهیک زنده بودن گذارند که هایی نمیچنین بحث

                                                            
مبارزة طبقاتی . بعدها انگلس در اوج کهولت در پیشگفتاری بر ۱۸۳۷تخلیص توسط رزا در یک صفحه از یک جزوة انگلس نوشته شده در 1

ما توسل به وسایل قانونی را بهتر از توسل »با لحنی غنایی نوشت:  انگلس نامید،« وصیت»دموکراسی آن را -مارکس که سوسیال در فرانسه

سازیم و از هوای جوانی هایی سرخ میدانیم )...(. ما با این قانونمداری برای خود عضالتی قوی و گونهواژگونی می به وسایل غیرقانونی و

مبارزة طبقاتی در بر  ۱۸۹۵مارس  ۶؛ پیشگفتار انگلس ۱۸۷۳ ،ها در کارباکونینی؛ فردریش انگلس، G. M. ،۹۳«. کنیمابدی استنشاق می
 کارل مارکس. فرانسه
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دو وجه ، ایدر یک دورة اعتصاب توده» واملاز آنها، هر دوی این ع بیرون گذاشتن یکی حتییا بین دو عامل تفاوت گذاشتن 

 .«سازندرزة طبقاتی پرولتریا را میکنندة مباکامل

نقشی که کنند، طبقاتی بازی میها در نبرد عظیم نیافتهروی نقشی که سازمان آلماندموکراسی -سوسیالبه خطاب  دررزا 

با کمک کارگران  ای )...( صرفاًر اقدام به یک اعتصاب تودهمبتنی ببرنامه »ورزد: اصرار میارزشش دست کم گرفته شده  عموماً

ای از ن به درجهزمانی که شرایط در آلما. »«هیچ بودن»به است چنین چیزی محکوم  .«آمیز استتوهم یافته مطلقاًسازمان

ترین و رادیکال طبیعیطور به امروز کامالً قشرهای ]کارگری[ترین نیافتهترین و سازمانمانده)...(، عقبپختگی الزم برسد 

ای نه همچون به این ترتیب، اعتصاب توده»: کندمی جمعبندی ]درنهایت چنین[و  .«سازندمیدر مبارزه پرشورترین عنصر را 

  1.«دکنظهور میشمول از مبارزة طبقاتی پرولتاریا شکلی جهان به مثابهبلکه  مطلقه در دوران سلطنتمحصول خاص روسیه 

 

 دموکراسی-های سوسیالمقاومت

را  اوندة متقاعدکن سخنانهای رزا را تأیید کند و بیش از اینکه پیشبینی دموکراسی-های بعدی، سوسیالدر جریان سال

کم و بیش  اعتصاب رااولین انقالب روسیه ز اینکه اای پشت کرد. بعد توده «سیاسی»اب صتبه اع روزافزونی دهنیبشنود، با کج

طانه، جز حتامای ه شیوهبینا، اعتصاب جز  ۱۹۰۵که در کنگرة ای ، سالح اعتصاب تودهی داده بودتسرّ آلمانبه جنبش کارگری 

رجه دهم صد و هشتاد  خود کائوتسکینظر . سپرده شد یدکیلوازم  ان به دکّ ه بودبیرون نیامد « اگر»و « امّا» با ]قیدهای[

ای به . رزا در نامهشدمحسوب میرقیب یک که  حدنه یک متّرزا،  اشمیدیبرای همرزم قدیگر  پساز این او : ه بودتغییر کرد

مسائلی به  دقیقاً» ول خودشبه ق در آن کهای جزوه ،کندمنتشر کرده بود یاد می ۱۹۰۶ه در کای جزوهیک دوست، با تلخی از 

چ وجه به هی مان هم واقعاًبهترین حتیه شود کمعلوم می»: افزایدو می پرداخته بود« کندمطرح میل کائوتسکی کارامروز که 

 .«ی انقالب روسیه را هضم نکرده استهادرس

 ازای ون علیه شعار اعتصاب تودهاکن ،را ببرداستفاده نهایت  خود پدران مذهبی بود تا از اتوریتة دهاآمهمواره  که کائوتسکی

  2جست.استمداد می (نگاه کنید الگوی روسی شیوعبخش انگلس )به صفحه  قانونگرای معروف  نامهوصیت

ی بود که در اتانتخاب بارفضاحترژیم با دموکراسی -سوسیالمخالفت  ]بین رزا و کائوتسکی[ اختالف موضوع، ۱۹۱۰در 

بر  طرحیدر کائوتسکی ، یکی از پسران کارل  Benedikt Kautskyبندیکت کائوتسکیداد. پروس به بقای خود ادامه می

                                                            
1. G. M ، پراکنده. 
 Ermattung oder»؛ ۲۷نقل شده.،  Briefe an Freunde، در ۱۹۱۰نوامبر  Konrad Haenisch ،۸ نامه به کونراد هائنیش 2

Kampf »G. W.  ،IV ،۵۴۶. 
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 نمایندگان که بهانتخاباتی یک سیستم معنایی بی»چنین خالصه کرده است: ]ماجرا را[ مبورگ، رزا لوکزا نامهزندگی

 . دموکراتیزاسیون این سیستم نهدهدمیپروس  Landtag 1تاگدر الن مضحککرسی  ۷حزب امپراتوری فقط قدرتمندترین 

است که حکومت پروس  ل کرده است. برای همینبزرگ متزلز را با سرمایة وحدت اوبلکه همچنین  تنها اشراف روستایی را خلع

در مقام آلترناتیو نشسته بود. ]با این دموکراسی -سوسیالزیرا  زد.سرباز می[ دموکراسی-سوسیال]به امتیازی  هر واگذاریاز 

از  دنکشی دستزمانی  یا برای قدرتعلیه  آشکاریدر مبارزة وارد شدن یا  بود:[دموکراسی -سوسیالحال دو راه پیش پای 

را دنبال  حلن راهاولیباید رزا باور داشت که [ امّابخت، دومین راه حل را برگزید. ]تیرهاندوهناک و رهبری حزب، . مطالباتش

   .«اییافته است: اعتصاب توده سازدراه کنشی که پیروزی را میسر می پنداشتمیکرد. او 

تزاریسم ضعیف که توسط تمام طبقات مقایسة »د: خیزبرمی علیه مبارز انقالبی ]رزا[ پدرش از دفاعبه  فرزند خلف

 برترهای یافته، تا به دندان مسلح و مورد حمایت الیهسازمان کامالًکه  مله واقع شده بود با حکومت آلماناجتماعی مورد ح

ر این موضوع معطوف به با کائوتسکی بر سلوکزامبورگ  رزا. دعوای خطایی اساسی بود، بودآریستوکراسی، بورژوازی و دهقانی 

 2.«شدشی میدرک و دریافت روابط قوا نادر  ویبلکه از خطای  سیاسی نبودسردی مسألة شور و حرارت یا 

از می به طور رس لة مبارزة سیاسیبه مثابه وسیای را اعتصاب توده»به قول او ینا که بنامصوبة معروف کنگرة  با یادآوری رزا

های کارل لبه استدال)...(« جا داده بود سی دموکرا-سوسیالدر تاکتیک  آن را رفته بود، ووام گ زرادخانة انقالب روسیه

گامی که هنامروز ود. چیره گشته ب حزب ما هایشالوده ینا بردر  پس این روح انقالب روسیه بود که»کائوتسکی پاسخ داد. 

بین روسیه ب به این ترتی وداند، اندة روسیه میموضعیت عقبرا مختص ای در انقالب روسیه کائوتسکی نقش اعتصاب توده

 کند؛یهای انقالب تأکید ما و روشهزمانی که مصرانه علیه نمونه ؛دکنترسیم می مغایرتیای غربی پارلمانی انقالبی و یک اروپ

 که دبنویس باشکوه ایاعتصاب تودهحساب را به رود که شکست پرولتاریای روسیه میپیش تا آنجا  متوهمانهاز  حتیزمانی که 

ای مطابق دهپذیرش اعتصاب توپنج سال پیش، پس  ؛«کردهفرسوده را  خود صرفاً پرولتاریا در نهایت آن، بنا به ادعای او، در پی

فعلی تئوری در واقع  رسد )...(.غیرقابل فهم به نظر می ایمثل سرگردانیآشکارا » آلماندموکراسی -سوسیالمدل روسیه توسط 

 .«یناستدر تصمیمات  تجدید نظر اماًتمتسکی رفیق کائو

آن را که کائوتسکی - فرد بودن سیاسی پرولتاریای آلماناز من مشخصاً»د که کنداده، اعالم می هایش را ادامهاستدالل رزا

م دیواری پشت حکومت قد عل بورژوازی همچونخرده کلّ بورژوازی از جملة آنکه -واقعیت  نایاز و  -خاطر نشان کرده

ه بورژوازی، علیه ای علیمبارزهبه هر مبارزة سیاسی علیه حکومت در عین حال شود: جاری میاین نتیجه که است  -کندمی

                                                            
شود. و نیز پارلمان پروس و شهرهای فدره( در آلمان و در اتریش داده می-های ایاالت )دولتلمانالنتاگ نامی است که به بیشتر پار 1

 )مترجم( خواندند.را به این نام می ۱۹۱۸-۱۹۱۱پارلمان بیکمرال در 
 .۲۲۰-۲۱۸، نقل شده، Briefe an Freundeنامه از بندیک کائوتسکی، در طرح زندگی 2
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رالیسم یا شکل مبارزة قدیمی ها در آلمان نه شکل پارلمانی لیبهر عمل انقالبی تودهو  شوددارانه )...( بدل میاستثمار سرمایه

 .«، به خود خواهد گرفتایبورژوازی انقالبی )...( بلکه شکل پرولتاریای کالسیک، شکل اعتصاب تودهخرده

ترین کمپین حق که در تازهسای سندیکاها باشند ؤاین ر صرفاً اگر بازهم»شد: تر میتند و تیز پیوستهگر سرسخت مجادله

]سندیکالیسم[ محکم کردن نقد روشن کردن وضعیت و  غیر ازأله ، این مساندکرده آراییصفای اعتصاب تودهعلیه شعار  رأی

نیاز به مداخله  حتیدایی( )این راهبین بوسای سندیکاها رؤ ]مسأله اینجاست که[ این امّا. داشتاثر دیگری نمی هابطن توده در

تمام اتوریتة  دانهنتوانست هاآن صورت گرفته وستگاهش م و دحزب و با کمک د توسطخیلی زودتر این کار  چراکهاند، نداشته

گیری عمومی کمپین برای رأی این هم نتیجه، بفرماید :ایکنش تودهدهانه زدن بر  برایوسط بیاندازند را  دموکراسی-سوسیال

  1.«تئوریک نکرده است سراییسخنبا این عملیات رفیق کائوتسکی کاری غیر از شکسته است. درهم  کامالً

موضوع مباحث سیاسی به عنوان ای مسألة اعتصاب تودهطرح سندیکاها تا ممانعت از  مخصوصاًهای رهبری حزب و حلقه

ای در اعتصاب توده به شدّت از طرحپیش رفتند. آنها در واقع،  انونی برای حق رأی عمومی در پروسدر جریان کمپین ق

همان شب منفجر »ای توده اعتصاب است که وحشت داشتند ]با این خیال[ که حرف زدن از آن کافیها و در جراید میتینگ

  2.«بازی با آتش بود» ای برای آنهابرانگیختن مسألة اعتصاب توده صرف. «بشود

تجدید کرد؛  ایبه نفع اعتصاب تودهرا  هایشفراخوان کردرا حس می نزدیک شدن جنگکه رزا در آستانة جنگ جهانی، 

دنبال که باید پروس  دربرای حق رأی عمومی : عالوه بر ادامة مبارزه نوشت ودندب از سردلسوزیها که اینبار در این فراخوان

طلب، خطر جنگ نیروهای جنگ پیشرفت تردیدناپذیرگری، جدید امپریالیسم و نظامی دوراناز منافع کارگران،  نیز دفاعو  شود

 هاقدیمی با آن و با دستگاه کهنه و روزمرة میلمانتارسپار از راه توان صرفاًکه نمیگذارد بر وظایف جدیدی میما را در برا» دائمی

کائوتسکی آیا خود  .«اندازد و آنها را رهبری کندای به راه های تودهکنشدر وقت مقتضی مواجه شد. حزب ما باید یادبگیرد که 

ظیفه برای خود و در چنین وضعیتی کائوتسکی فقط یک و»زندگی کنیم؟  «روی یک آتشفشان»ما که به نوعی  موافق نبود

ند او را از روزمرگی بیرون خواهو می داشته باشدرا و نفوذ  بیشترین وزندموکراسی -سوسیال خواهندکسانی که می بابیند: می

ای و اعتصاب توده ازرزا یک بار دیگر  ۱۹۱۳ینا در دموکراسی -سوسیالکنگرة در « د!کنبرخورد می کودتاچیان مثابهبه  بکشند

[ به رزا ]در پاسخانگیز شخصیت کثیف و نفرتکند. شایدمن، این دفاع می Scheidmann شایدمن ابردر براین بار 

و با بدخویی  برعهده داشتکه ریاست جلسه را  Ebert ، در حالی که ابرتکندرا حواله می اش«عدم دغدغه»و « مسئولیتیبی»

                                                            
1 «sDie Theorie und die Praxi» ،نقل شده ، .G. W  ،IV ،۵۹۳-۵۵۶. 
2 «…Wahlrechtskampf » ،.G. W  ،IV ،۶۱۱-۶۰۹. 
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بوده دو خائنی  ضربة دفرزا پیشتر ه ،به این ترتیب 1.ایت کندرا رعنظم دهد که دستور می ]رزا[ سخنران باشهامت به ادبیبی

او را به قتل تر بگوییم[ ]درستگذارند که او به قتل برسد، یا می ۱۹۱۸که بعد از تصاحب قدرت به یمن انقالب آلمان در 

 رسانند. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1«Taktische Fragen» ،؛ ۶۴۳، همان«Der Politische Massenstriek » ؛ ۶۵۰، ۱۹۱۳ژوئیه  ۲۱سخنرانی

«Massenstreiksresolution des Parteivorstandes» ،۱۱  ؛ ۶۷۱-۶۷۰، ۱۹۱۳سپتامبر«Das Offiziösentum der 

Theorie» ،۶۶۱ ؛«Sich nicht von den Massen schleifen lassen ! » ۱۹۱۳ینا در سخنرانی کنگرة سوسیال دموکراسی ،

۶۷۹-۶۸۱. 
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 فصل سوم

 رزا و آنارشیسم

 

 

 

در انتهای  اشمخفیانهبه غایت  ظهور که در عین حال رها شد،پشت صحنه در  عامدانهغایب بزرگی در صفحات پیشین، 

نتزع از م، خود لوکزامبورگیستْ  انقالبی   تگی طلبید که خودانگیخمیتحلیل  شفافیت  ،در واقعآنارشیسم.  :شدمهیا می صحنه

 بنا . اکنونستا قی ماندهباآنارشیسم از سایه  کار بیرون آوردنهنوز . مورد مطالعه قرار بگیرد ،تماسش با اندیشة لیبرتر نقاط

رح طبه و  کنیم بلهرزا مقابا برداشت را ها کنشی تودهاز خود آنارشیسمتا جایی که ممکن است از نزدیک برداشت داریم 

گر یکدی ه ازیک درّ قخطی به عم با این دو شیوة نگریستن آیا و گنگ است(: مبهم )چراکه موضوع قویاًبپردازیم پرسشی دشوار 

؟ کردغه مبالبه عمد ها باید در مورد این واگراییمیکه  بر این بوده ،اند؟ یا برعکس رزا، تئوریسین مارکسیستجدا شده

 ؟نیستیا  هستمترادف اعتصاب عمومی ای اعتصاب تودهآیا [ باالخره]

 

 شده منکوبآنارشیسم 

، ۱۸۷۰پیش از  حتیدر بطن انترناسیونال اول،  . باکونینآلمان بوده است هاییستسوسیال کابوس، روز اولآنارشیسم از 

رهبران و به باد انتقاد گرفته را دموکراسی -سوسیالانحراف پارلمانتاریستی لیبرال -پیش از انتشار متن مشترک با احزاب بورژوا

گنگ و . او شعار بود ار دادهقربازخواست مورد  جبهة مردمی گم کرده بودندیک ]ایجاد[ راه خود را در را که  دموکرات-سوسیال

که مارکس و انگلس در رد کرده بود  مصرانهو  پرشور چنان راآنها  Volkstaat «دولت مردمی» غیرمارکسیستی دوپلهوی

به رفتار  و ناسزا انگلس با نثار کردن فحش 1نهایت مجبور شدند به نوبة خود این شعار اپورتونیستی را محکوم کنند.

  2.گرفتاسپانیا انتقام خود را در  ۱۸۷۳ای انقالبی یان رخدادهها در جرباکونینیست

                                                            
 .۲۶، ۱۹۶۵، آنارشیسم.، D. G.رجوع شود به   ؛۹۶، نقل شده، Bourdet در بورده ۱۸۷۵مارس  ۲۸-۱۸نامه به انگلس به ببل در  1
 نقل شده.ها...، باکونیستانگلس،  2
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شدند،  اخراج هاروش ترینکارانهدغلو با واهی هایی هواداران باکونین به بهانه ،۱۸۷۲ در کنگرة انترناسیونال در الهه در

 اصطالحباقیماندة انترناسیونال به  ،در طول چندین سال 1را تحسین کرد. این اخراجبعدها رزا لوکزامبورگ ]ناگفته نماند که[ 

ستگی با همببه خاطر نیز ها از سوسیالیست یو شمارنبود ها از آنارشیستمرکب  هر چند که دیگر صرفاً-، «ضد اتوریتر»

 تخته کرده به نیویورک شثمرانتقال بی با راخود  انترناسیونال هایدرکه را  هامارکسیست -د،شدگان به آن پیوسته بودناخراج

 خشمگین ساخت. بودند

 نفوذ و غیرقابل  مستحکمظاهر به در بطن همین دژ  نارشیستآ اژدهای هفت سر در دفعات متعددیبا این وجود، 

، علیه  Johann Mostموست یوهانکه ناشناس،  ارزشمند. مبارزی همانقدر پدیدار شده بود دموکراسی آلمان-سوسیال

صدراعظم  سوسیالیستی-ضدی یاستثنا قانون وضعیتبه حزب ؛ پاسخ ده بودطغیان کر قانونگرایانة حزبسستی و رخوت 

این  به خاطر. کرد![ها را ممنوع اعالم می]یعنی احترام به قانونی بود که فعالیت سوسیالیست بود پاسخی قانونگرایانهمارک بیس

در حالی که به آنارشیسم سپس   وشد  اخراج دسوئیس برگزار گردیخاک در  ۱۸۸۰در سال ای که از کنگرهاو ، «جنایت»

که به اعدام شهدای شیکاگو منتهی  جنبشی را به حرکت درآورد تا در آنجا گشتپیوست، به ایاالت متحدة آمریکا تبعید می

  2شد.

 یجنبش شکوفاییفضای مساعدی را برای  وضعیت عادیْبازگشت به  ،۱۸۹۰استثنایی در  بعد از لغو قانون وضعیت

 خواهندند که میمتهم شدبه این . در چندین مرکز بزرگ، رهبری و گروه پارلمانی آورد فرآهمبوروکراسی  آنارشیستی علیه

به این جوان بودند.  کامالً یگرایی افراد. سخنگویان اصلی این چپفرو کنندپارلمانتاریسم اتالق ب دموکراسی را در-سوسیال

. او سخنگوی آنها شد Werner. حروف چین برلینی، و رنر ندندخوامی Jungenها جوانآنها را با اسم مستعار ترتیب 

 بورژوا[با طبقات ]بورژوا و خرده بورژوایی، به همکاریبه رفرمیسم خرده نیز بود میان ایشان ببلدر  که حزب را «دیکتاتورهای»

اخراج شدند. از کنگرة ارفورت  ۱۸۹۱در دو نفرشان و بنابراین،  کردقضاوت  «آشوبگرانه مطلقاً»را  رفتار آنها حزبمتهم کرد. 

خانة  دروندر بازگشتن به انهای مستقل شکل دادند؛ سپس برخی سوسیالیستمستعجلی از حزب  «هاجوان»کمی بعد، 

ای به نام و نشریه خواندند، در حالی که دیگران خود را لیبرتر به خرج ندادندتعلل  دموکرات[-]یعنی حزب سوسیال قدیمی

  3.منتشر کردند «ارگان سوسیالیسم آنارشیست»  SozialistDer سوسیالیست

                                                            
 .۱۵۸، به سوسیالیسم در فرانسهرجوع شود  1
، برلین، Johann Most, Das Leben eines Reblellenموست، زندگی یک شورشی،  یوهان، Rudolf Rocherردولف روخر  2

 .۱۴، ۱۹۶۸، -۱۹۶۷-۱۸۶۷جنبش کارگری در ایاالت متحدة آمریکا  ،.D. G؛ ۱۹۲۴
 .۵۰-۴۹، ۱۹۰۳، دموکراسی سوسیالیستی آلمان ،Albert Milhaud آلبر میلو 3
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]پیش از که او  . آنارشیسمبه صدا درآمد دموکراسی-، استاد برجستة سوسیالWilhelm Liebknecht تویهلم لیبکنش

. او آن ندکتعقیب میهمه جا او را در که  شدهرسید کابوسی ، به نظر میاست «تاهمی فاقد»که  داداطمینان میوقفه بیاین[ 

  1.«بی است و ضد انقالبی خواهد ماندضد انقالآنارشیسم » که داشتبیان میای هیچ واهمهبیو کرد میمتهم  «ناتوانی»را به 

 قبول کامالً با اینکه شودپذیرفته در حزب  اینکه برای و مخصوصاً در اوان کارش در سوسیالیسم آلمان رزا لوکزامبورگ

کرد که باید به نوبة خود این می ، تصورزیونسیم اپورتونیستی کمتر استیاز خطر رو نارشیسمآکه به هر جهت خطر  داشت

تمایالتشان به سمت »خاطر ه ب هاجوان از ه به گذشتهدر این مورد با نگااو  2.کند افشارا  «بیماری کودکی آنارشیستی»

 کمتر از دیگران ،«ددنشمنتهی  سیاسیورشکستی  به» تحرکاتی که، یعنی «شانتحرکات سراسر منفی»به خاطر  ،«آنارشیسم

 3«.تی چسبیدبه کیمیاگری آنارشیسامروز بازهم  تا بودو منگ  گیج کامالً »  بایدکرد که میادعا می و. نبود چرکین دلْ

همدلی و بار با و این ددهتغییر میرا نظر خود شود اسپارتاکیست می ۱۹۱۸در اواخر  وقتی، رزای انقالبی در نهایت بعدها

ظهورش را در صفوف » ۹۰های که در ابتدای سال« مبارزة مستقیم علیه قانونمداری ارتجاعی افراطیت ااماقد»از  عالقه

از فاسد  جلوگیری به منظورقصد داشتند مبارزین چپ حزب »گوید: رزا چنین می. کند، یاد مینشان داده بود« کارگری آلمان

این  سرگرمببل و دوستانش در همین حین  .«تکیه کنندروی این واکنش خودانگیخته ، پارلمانی اماًدر جهتی تمحزب شدن 

رد کردن این  در ادامه، .«ن با انحراف آنارشیستی تهدید شده استکه جنبش کارگری آلما» بقبوالنند انگلس پیربه  بودند که

هر مقاومتی علیه »کمک خواهد کرد تا  کائوتسکی بهو  چرخدمبورگی میچپ لوکزابا  مخالفتبه سمت آنارشیسم  کالسیک

تکفیر  ضد مارکسیسم در نهایتیا  سندیکالیسم-چون آنارشیسم، آنارکوهم که»، مقاومتی «سازدخُرد و  کند پارلمانتاریسم را رد

 4.«است شده

ر که مالحظه که همانطو یکند با گرایشبلند میسر دموکراسی -در سوسیال]در انترناسیونال دوم[ یک بار دیگر  آنارشیسم

 از مدافعین نهانگارسادهکه  انهسرسختکه  به همان اندازهشد؛ دکتر فریدبرگ بازنمایی میدکتر فریدبرگ  از طرف گردید

                                                            
 .۲۵۵، ۹۲، ۲۱، ۱۸۹۷، خطرسوسیالیسم در ، Domela Nieuwenhuisرجوع شود به دُمال نیوونهیس  1
ها بود: برای مثال «چپ»این مقایسه آنارشیسم با رویزیونیسم صرفاً مختص رزا لوکزامبورگ نیست. در آن زمان این نظر غالب در میان  2

کند و معتقد است که یاد میهای مشترک لیبرالیسم و آنارشیسم از تشابهات و خاستگاهتئوریسن مارکسیسم چپ هلندی کوک انهآنتون پ

کند و حتی از به شدّت بر مرزبندی با آنارشیسم تأکید می در واقع چپ هلندی هم رغم ظاهر متضادشان متقارن هستند.هر دو جریان علی

کند و خطر کند که باید از سر راه برداشتش. بعدها او در این رابطه تجدید نظر میه عنوان دشمنی یاد میآن، همچون رویزیونیسم، ب

اپورتونیستی خواندن  خواند. با گذشت زمان وهر چیز میدموکراسی را آلوده ساخته، باالتر از -رویزیونیسم را که دیگر تمام پیکر سوسیال

ال سوم، و بسط نقد مفاهیم سنتی حزب، بوروکراسی و دیکتاتوری حزب و با تئوریزه کردن سیسم مواضع اپورتونیستی احزاب انترناسیون

شوند با این وجود ها نزدیک و همسایه میها بیش از پیش با آنارشیستشوراها به عنوان تنها راه انقالبی و نیز هدف مبارزة طبقاتی، چپ

 شوند. )مترجم(ا ایشان وارد نمیسازش ب دارند و از درهرگز از نقد آنها دست برنمی
 .G. W ،III ،۱۵۱.، ۱۸۹۸اکتبر  Nachbetrachtungen zum Parteitag» ،۱۴»؛ ۸۸، رفرم یا انقالب؟ 3
 .۷۱-۷۰نقل شده.  اسپارتاکوس،، Prudhommeauxدر  سخنرانی در مورد برنامه، 4
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چیزی که در کشوری مثل آلمان که در آن بود،  هم ضد پارلمانو  «ناب»ار سوسیالیسم هواد اعتصاب عمومی بود، هم

انقالبی مبارزة مداخالتش به نفع این وسیلة بر آمیز بود. او د، تناقضدنتر بوفرمیسترهم از حزب سوسیالیست حتی سندیکاها 

. در افزودو در کنگرة انترناسیونال سوسیالیستی آمستردام همان سال  ۱۹۰۴در  Bremenرمن ب در ، ۱۹۰۳د در رس در کنگرة د 

 الگاردل وبر، ادر پاریس 1ا به صورت جزوه منتشر کرد.خود ر چندان خوبنه ارائه داد و سخنرانی  کنفرانسی  موضوعمورد همین 

Hubert Lagardelle  ده شده توسط هیجان تولی»کند که خاطر نشان میاعتصاب عمومی روی  در پژوهش خود ۱۹۰۵ در

آن  ارزش بود که به هر حال کرده تنظیمای اعالمیهآمستردام در فریدبرگ  2.«ها آرام نخواهد شدبه این آسانی فریدبرگتبلیغ 

که ای سازش روی اعتصاب توده به قطعنامهکند که[ ]در این اعالمیه خاطر نشان میدر موردش صحبت شود: او که  را دارد

گسترش بین آنارشیسم و سوسیالیسم را  این قطعنامه قصد دارد فاصلةچراکه » نخواهد دادرأی ارائه شده  هایهلندتوسط 

کارل  حتی نفس افتاده بود. به نفسْ  فریدبرگ 3«.برود که این فاصله از بین آنمخواهان در حالی که من برعکس  دهد،

های برداشت نای بودند، در برمرت اعتصاب تودهبا وجودی که هر دو از هواداران پرشور و حرا نشت و کالرا زتکینکلیب

  4.ارزیابی کرده بودندفریدبرگ را عجیب و غریب 

 

 ایاعتصاب عمومی و اعتصاب توده

که حزبش از  ایدر حکم قاطعانهاعتصاب عمومی محکوم کردن در ، ۱۹۰۵انقالب روسیه  پرتویمالحظه شد که رزا، در 

یسم یمی مارکسقطه نظرات قددر ن بنیادینی را انقالب روسیه بازبینی» قطعاً  :نوشت. او تجدید نظر کرد ،بود به ارث بردهانگلس 

پیش [ بردندها بکار میکه آنارشیست به کاربردن اصطالح ]اعتصاب عمومیتا  حتیو ا«. است ایجاب کردهای اعتصاب توده حول

ر دحافظت از خود مبرای  امّارسانده بود.  بلوغبه « اعتصاب عمومی را حتیو ای )...( ایدة اعتصاب توده»رود: انقالب روسیه می

 بنوازد.  ایکهبا تر نیزا آنارشیسم رزمان د که باید همکرفکر می ر حریفان رفرمیست و ضد آنارشیستشدر برابدرون حزب آلمان 

، اقرار به اشتباهات گذشته! با گویی افتاده باشدبه خالفهم که هرچند  ،که حق داشت بودمارکسیسم این  تمام اینها،با 

! پدران اندنبودهخطا بر  امّااند، اشتباه کرده قطعاً مارکس و انگلس !آوردبه دست می« ای تحت شکل جدیدپیروزی»یسم مارکس

انقالب روسیه «. »از آنارشیسم اشتباه بوده است نقد آنها»که  «شودنتیجه نمی»ه این از این مسأل کنند!مقدس هرگز خطا نمی

                                                            
 اعتصاب عمومی را گرامی داشت.« اخالقی»ش دکتر فریدبرگ، نقل شده. فریدبرگ در آنجا، مانند چند تن دیگر، ارز 1
 .۲۱۷الگاردل، نقل شده.  2
 آل آنارشیستی است.آل سوسیالیستی و ایدهپیشگام کمونیسم لیبرتر امروز، فریدبرگ، در پیشگفتار روی جزوة خود، آرزومند ازدواج ایده 3
 .۳۰۶، ۲۳۰؛ الگاردل، نقل شده. ۴۸-۴۷، نقل شده. کنگرة ششم )...( در آمستردام 4
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مدرسینش  گوربه بایست میحزب باکونین » .«بلکه بیشتر محو تاریخی آن است تبه معنای اعادة حیثیت از آنارشیسم نیس

 .«شدمیبدل 

از حزب سوسیالیست روسیه فراتر ها که جنبش اولیه توده دکرتصدیق می کامالً در عین اینکه رزاهمانطور که دیدیم، 

و  «دموکرات است-های سوسیالدستان سازمان درها انقالبی و نیز اعتصاب توده کنش  کامل  رهبری »که  داشت، ادعا رفته

یا مدعیان چنین  «آنارشیست»مشتی  .«انقالب روس وجود ندارند در طلقاًی مها به عنوان گرایش سیاسی جدّآنارشیست»

ه قواربیبدشکل و در چند شهر بود. و او از « ابهام و پریشانی طبقة کارگر»کردند ایجاد [ تنها کاری که میدر روسیه عنوانی]

لومپن  دارپرچمبدل شده، « گران اوباشدزدان و غارت دارپرچم»رسد: آنارشیسم به گویی به آن میبه ناسزا کردن آنارشیسم

 او آرزوهایش را به جای«. کنندمی رخُرخُانقالب  کشتی جنگی در پی امواجکوسه  دستهکه مثل یک »ی ضدانقالبی پرولتاریا

  1.«خاتمه یافته است تمام و کمالکار تاریخی آنارشیسم کسب و » به این ترتیبکند که پیشبینی میگیرد و میها واقعیت

را در برابر غضب بوروکراسی حزبش و او  ،بود دموکراسی انداخته-به سمت راست سوسیال رزا این لنگری که ،با این حال

طعمة انحرافات  که خود ویاتهام  این علیه از او نتوانستو  در امان نگه نداشت آن در برابر بوروکراسی سندیکاها بیشتر از

  «فکار سیزی» را  مل سندیکایی مطالباتیع اصالح یا انقالب؟حافظت کند. او در سندیکالیستی شده، م-آنارشیستی و آنارکو

، ۱۹۰۸. در شودمییا تصاحب  نابودبه سرعت توسط بورژوازی  به چنگ آوردهپرولتاریا که  ایجزئی هر رفرم  زیرا، تعبیر کرده

. کمیسیون عمومی اصطالح استفاده کرد نامحتاطانه از اینخود  به نوبة مسیر قدرتبا عنوان  کائوتسکی در کتاب خود

رزا  . در این جزوهداد هر دوی آنهابه شکن جوابی دندانکار سیزیف یا نتایج مثبت  با عنوان جویانهای انتقامسندیکاها با جزوه

در  چندی بعد، 2فحش خوردند. «سندیکالیست-آنارکو»د و به عنوان گذاشته شدن سبدلوکزامبوگ و کائوتسکی هر دو در یک 

برخورد  «سندیکالیست-آنارکو»ا ]به عنوان[ با رزبه نوبة خود اش ایدرجه ۱۸۰بعد از چرخش این کائوتسکی است که  ۱۹۱۳

  3کند.تقبیح می« و آنارشیستی دموکرات-سوسیال مفاهیمسنتز »به خاطر او را در مورد انقالب روسیه  ۱۹۰۶کند و جزوة می

 و ط زبانیاحتیا]مربوط به[ دی تا حد زیا آن تبری جستن ازهایش برای نارشیسم، تالشلعن و نفرین رزا علیه آبنابراین 

عتصاب به هایی بین اعتصاب عمومی آنارشیستی و اهنر دفاع از خود بوده است. باید دید که آیا در واقعیت چنین تفاوت

 ای وجود دارد؟اصطالح توده

                                                            
1.G. M  ،۹۶-۹۲. 
 .۸۸، نقل شده. رزا لوکزامبورگ؛ فُرلیش، ۶۴ رفرم یا انقالب؟ 2
 .۲۰۳-۲۰۲، ۱۹۱۴برلین،  ،Der politische Massenstieikکائوتسکی،  3
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ای ، در کنگرهبنگردلیبرترها  به نسبتتش به حسن نیّ با دیدة ظن توانست نمی هیچ کس، که Brackeبراک  ،دیست پیرگ

آن نامیدن  اعتصاب عمومیاز کنند که بحث می یدر مورد چیز ها از چندی پیشآلمانی»توضیح داد:  ۱۹۰۴در حزب خود در 

  1.«زنندی حرف میااز اعتصاب توده پیوسته است. ]به جای آن[به مفهوم آنارشیستی  اصطالحاکراه دارند، چراکه این 

ین این دو بکه را خویشاوندی بدیهی و مسلمی  ممتازشفحات متعددی از بیوگرافی در ص G. P. Nettl جی. پی. ن تل

 نشان داده است. مفهوم رقیب وجود داشته

 

 های اعتصاب عمومیخاستگاه

های بریتانیایی و چارتیست ۱۸۴۰اوان ای کهن بوده است: این ایده توسط پرولترهای پاریسی در ایدة اعتصاب عمومی ایده

تنها در وضعیت یک  امّاشد، مطرح انترناسیونال اول در کنگرة بروکسل  ۱۸۶۸در این ایده دوباره  2به تجربه درآمد. ۱۸۴۸در 

 (.بخش اعتصاب عمومی علیه جنگبه رجوع شود )]جهانی[ جنگ  اعالن

در مورد ای در مقاله ۱۸۶۹بقاتی انقالبی دید، باکونین بود. او در مبارزة ط برای اولین فردی که در اعتصاب عمومی سالحی

اعتصابات زمانی که  »فرانسه به وقوع پیوست نوشت: سوئیس و شماری که در بلژیک، انگلستان، پروس، های بیاعتصاب

تبدیل عتصاب عمومی یک اده هستند که به اآمبه خوبی ، شودمی ترنزدیکنزدیک و تماسشان با یکدیگر  یابند وگسترش می

که اساسی  کردن تواند جز به زیر و زبرنمی اند،ه امروز در پرولتاریا حاکمکهای رهایی یک اعتصاب عمومی با ایده؛ و شوند

 .«راندهمه چیز ما را به آنجا می امّاایم، هنوز به آنجا نرسیده ما بدون شک، .بیانجامد ،پوشاندجامعه می تن بر ای جدیدجامه

از »کند: این پرسش را مطرح می دموکراسی علیه اعتصاب عمومی-سیالسو بدبینانةنومیدانه و های استداللبا گذر از نین باکو

اندهی پرولتاریا به حد قبل از اینکه سازدمکه ین نیست ز اا ترسجای آیند، آیا اینقدر به سرعت در پی هم میاعتصابات اینکه 

، چراکه اعتصابات کنیمچنین فکر نمیما »: افزایدبه سرعت می اعتراض دفعبرای « ؟شدجامعه زیر و رو شده با دکفایت برس

زیمت د؛ سپس هر اعتصاب نقطة عدهننمایش میتفاهم نزد کارگران را  سطحی ازنیروی جمعی، از  سطحی قبل از هر چیزابتدا 

  3.«شودهای جدیدی میبندیگروه

                                                            
 .II ،۴۹۹-۴۹۶؛ I ،۲۹۷ ،۴۲۵ ،۴۲۹ ،۴۳۷، نقل شده. Nettlنتل  1
  Colette؛ کولت شامبالن۱۹۱۳، مجلة علوم سیاسی، «ریسدر پا ۱۸۴۰جنبش کارگری »، Octave Festyاوکتاو ف ستی  2

Chambelland ،( ۱۹۱۴-۱۸۷۱ایدة اعتصاب عمومی در فرانسه) ،؛ بر سی۲۲-۱۱)دستنوشته(،  ۱۹۵۳، پاریس Brécy .نقل شده ، 
 mes GuillaumeJa)جیمز گیوم  V ،۵۲-۵۱، مجموعه آثار، ۱۸۶۹آوریل  ۳، ژنو، برابری، «سازمان و اعتصاب عمومی»باکونین،  3

امّا او ، رئیس کمیتة تحریریة روزنامه نبوده است؟  Charles Perronپرسد که آیا نویسندة این مقاله نه باکونین بلکه شارل پ رونمی

 «.(دادندکه تبلیغات سیاسی باکونین در انترناسیونال را شکل می»کند بازنمایی می «نظراتی را»که مقاله کند تصدیق می
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رزا در ماند، رزا لوکزامبورگ دور نمیاز نظر  ([به پانویس قبلی )رجوع شودی سازمان و اعتصاب عموم] متن به یادماندنی

  1از آن نقل قول خواهد آورد. ]بعدها[ اش با این متن،عین حفظ فاصله

انقالب روسیه نظری که  بود، نی وقایع آیندهپیشبی حاویبه طرزی شاهکار که -نظر باکونین  این بهباید  انگلس معتقد بود

 تسخر زد. -کردند به روزکننده از نو ای خیرهبه شیوهآن را  ۱۹۶۸و  ۱۹۳۶ها در فرانسه در اشغال کارخانه از آن، و پس ۱۹۰۵

اعتصاب عمومی در برنامه باکونین اهرمی است که »: نویسدمیصداقتی با بی این نظرندی بعد در عین کاریکاتوریزه کردن چاو 

استفاده شده. یک صبح زیبا تمام کارگران تمام مؤسسات یک کشور یا سراسر جهان از ای بر انقالب اجتماعی مقدمهبه عنوان 

به حمله علیه زحمتکشان  یابه اطاعت  یا، طبقات مالک را در چهار هفتهحداکثر کشند و به این ترتیب کار کردن دست می

توانند جامعة کهنه را ق همین فرصت میهم حق دفاع از خود را خواهند داشت و از طری زحمتکشاندارند، به طوری که وامی

  2.«کنند یکسر واژگون

مز جیشاگرد باکونین ، مسألة اعتصاب عمومی در دستور کار قرار گرفت. ۱۸۷۳در کنگرة انترناسیونال در ژنو در سپتامبر 

سازماندهی  مامات وقفهایشان را که تالشخواست( )میاز کارگران »که ارائه کرد ای مصوبه ، James Guillaumeگیوم

کارا برای تحقق  تنها اعتصاب واقعاً]یعنی[ ، اعتصاب عمومی یدهند که روزبه آنها اجازه میکنند که  هاییحرفه بدنةالمللی بین

به  موکول)اعتصاب عمومی معتدل شد: ]نهایی[  نگارش جریان این متن در«. آغاز کنندرا  ]از یوغ سرمایه[ رهایی کامل کار

دهندة غیرلیبرتر انترناسیونال بایست با احتیاط با افراد شکلمی در واقع، .شد سازمان سندیکایی( مقدمةو ست، ای دوردآینده

به سوسیالیسم  هااین هدیه دادنرغم . با این وجود علیبرخورد شود، افتاده بودبه حرکت که تازه بعد از انشعاب الهه دوباره 

پشت که کنگره را به دنبال خود بکشد. او  با قطعنامه مخالفت کرد و موفق شد Hales یلزرفرمیست، یک نمایندة بریتانیایی، ه 

باید ابتدا همه جا برای این کار خود را سازمان داد؛ اعتصاب عمومی غیرقابل اجراست، می»: این استدالل بچگانه پناه گرفته بود

  3.«به وقوع خواهد پیوست الب اجتماعیانق باشد،زمانی که سازمان زحمتکشان کامل با این حال 

و  فرسایندهاین واقعیت دارد که گاه با روندی تکراری و  ایدة اعتصاب عمومی مدفون نشد. هابه تعویق انداختنرغم این به

در  ۱۸۸۸این ایده به ترتیب در  گرفته شد.ازسر این ایده توسط جنبش کارگری فرانسه انگارانهساده شدّتگاه تحت شکلی به 

در   ۱۸۹۵Limogesدر   Nantesدر ۱۸۹۴در  ، Marseilleمارسیدر  ۱۸۹۲، در  Bordeauxبوردودیکایی کنگرة سن

                                                            
1. G. S ، ۳۰ داند. شاید در مورد تاریخ بروکسل می انترناسیونالو محل انتشارش را روزنامه  ۱۸۶۹مه  ۲۷. اما رزا تاریخ انتشار این مقاله را

)و نه  مارس ۲۷به تاریخ  انترناسیونالدر همان زمان مقالة دیگری از   برابریو محل انتشار مقاله اشتباهی وجود داشته باشد، چون مجلة 

 کرد.ورد سرکوب مبارزات کارگری بلژیک منتشر ( در ممه
 .G. M ،۹۳-۹۲.؛ ۱۶-۱۵نقل شده.  ها...،باکونیستیانگلس،  2
 .III ،۱۹۰۹ ،۱۱۸ ،۱۲۴، انترناسیونال، مدارک و خاطراتجیمز گیوم،  3
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خائن ، یک سیاستمدار اینکه در آنجا تأیید شود، از طریق وساطتبدون  حتیاین ایده  1فته شد.پذیر، Rennes نر در  ۱۸۹۸

در جنبش بعداً برانگیز استفاده کرد، شک هایی کامالًای هدفکه از آن بر  Aristide Briandآریستید بریانآتی به پرولتاریا، 

  2کند.نفوذ میسوسیالیستی 

متعددی حائز اعتبار بود: اعتصاب عمومی سالح خاص آنها، آفریدة  عللزحمتکشان به  اعتصاب عمومی در چشم

آن به هیچ رهبر سیاسی کم و بیش خودانگیختة خود آنها بود. هیچ تئوریسینی آن را کشف نکرده بود. آنها برای پیشبردن 

یا « خواهجمهوری»حکومتی  حتی، نیرفتند که برای رهایی منتظر گروهی پارلمازیر بار این نمیاعتباری نیاز نداشتند. آنها بی

. اعتصاب د، آب بکشندجوشمی شاندرون خوداز که  ینبرد هایاز سرچشمهبر آن بودند بمانند. آنها  «سوسیالیست»وزیری 

که ژورژ سورل  همانطورو  داشتضدپارلمانی  مرزیبه وضوح اعتصاب عمومی بنابراین آنها بود.  «کنش مستقیم»می ابزار عمو

آنطور به تکاپو »های پارلمانی سوسیالیست بود که به همین خاطردرست ، کندمیخاطر نشان  Georges Sorelوف لسفی

بر  بسازد «افسانه»یک  خواست از اعتصاب عمومیکه میل نیز[ از این رو ]البته خود سور) 3«.بجنگند آنکه با  افتاده بودند

که هواداران اعتصاب عمومی  ته این پرت و پالها این است»: اظهار داشت روییترشبا ، ۱۹۰۵در  یناببل در کنگرة  .خطا بود(

  4.«دهندمیشان را برای مشارکت در کنش سیاسی از دست و رغبت تمام میل

 

 انقالبی و اعتصاب عمومی سمسندیکالی

، در فرانسه اعتصاب عمومی )یا مطابق ترمینولوژی آلمانی های انقالبی مشخصاًاین یک واقعیت بود که سندیکالیست

محکوم  بود درآمدهدر معنای پارلمانتاریستی و انتخاباتی کلمه  «سیاسی»به خدمت یک هدف  کههنگای  را( ایاعتصاب توده

رأی  حق گسترشکه داوشان - ۱۹۰۲و  ۱۸۹۳در جریان اعتصابات بلژیک در که  ایاستفادهاز جمله  ،. در واقعکردندمی

 بیهودههم که رزا لوکزامبورگ از طرفی  همانطور بایست،می ن چیزی. چنیبوده استچنین  از این عبارت شده -عمومی بوده،

بوده ای مسأله سطح نظریدر  چیزی چنیندر نهایت . دنیز بوده باش ۱۹۱۴و  ۱۹۱۰بین  ایهدف اعتصاب توده ،کندتوصیه می

 .است بسط دادهآن را ای با پیشگفتار کائوتسکی هولست در کتابش در مورد اعتصاب توده-هنریته روالندکه 

                                                            
 ، و غیره.۳۹؛ برسی، نقل شده. ۴۳-۴۲الگاردل، نقل شده.  1
 .۶۱-۶۰؛ برسی، نقل شده. I ،۱۹۶۳ ،۲۸۲، بریان، Georges Suarès(؛ ژورژ سوارس ۱۹۰۰) اعتصاب عمومی و انقالبآریستید بریان،  2
تفکر در ؛ ژورژ سورل، ۴۹؛ کولت شامبالن، نقل شده. ۱۶۰-۱۵۶و در این پژوهش نقطه نظر کریستیان کورنلیسان،  ۹الگاردل، نقل شده،  3

 ، و االآخر.۱۶۹، ۱۹۱۰، مورد خشونت
 .۳۰۲، ۱۹۰۵ینا، کنگرة  پروتکل 4
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 ند. کریستیان کورنلیسکردنمی محکومشوند را با غضب شان اعتصاب عمومیصاحب سیاسیون  اینکهها آنارشیست

Christian Cornelissenاعتصاب »که  کندمیتأکید ، بودفرانسه ترک کرده قضد مبه که هلند را هلندی وسیالیست لیبرتر ، س

)...(. حزب درست شود  هدف ویژه این حزبراستای تواند به طرزی مصنوعی توسط یک حزب، حال هر حزبی در عمومی نمی

سالح جداً ، با این خطر )...( مواجه است که هدایت کند حزب ا در اعتصابی عمومی برای منافعها رخواهد تودهای که میسیاسی

 یر مونات، پی۱۹۰۷در کنگرة آنارشیستی انترناسیونال آمستردام، در  1.«را بدنام کند باشکوهی که )...( اعتصاب عمومی است

Pierre Monatte م ده دونوا ، و اAmédée Dunois  اعتصاب »گفت: که می به تصویب برسانندای را مصوبه تاتالش کردند

که چیز دیگری نیست مگر ی کرد قاط( Politischer Massenstiekl)شود با اعتصاب عمومی سیاسی عمومی را نمی

 2«.اشهای اقتصادی و انقالبیدفای از هسیاسیون برای منحرف کردن اعتصاب توده ی از طرفاقدام

این مای سیاسیون. شد نه در ش مای آنارشیستی وارد میدر ش  نه کامالً ۱۹۰۵انقالب روسیه  بزرگ ها، اعتصابدر عوض

 Charles Bonnierدیست گ ونیةهمانطور که شارل ب آشتی دادند.دیگر یکاعتصاب را با  هر دو شکلهواداران  هااعتصاب

به  به همراه خیلی ابزارهای دیگر د کهدنی بو، ابزاریک اثر بسیار پیچیده بودند اوج کمال» هااین اعتصابکند، خاطر نشان می

 3.«مثمرثمر واقع شدند، خود در آن تولید شده بودند مطلوب در فضایی که ل استثنائاً به خاطر اوضاع و احوا و، شدند کارگرفته

مانی و انتخاباتی پارل هایدر ترکیبمشارکت ها اشتباه نکرده بودند که از سیاست. سندیکالیست تا داریم «سیاست»زیرا 

: به بود جدی خالءحاوی یک  برداشتشان از اعتصاب عمومی انقالبی مسلماً امّاباز زده بودند.  سردموکراسی -سیاسیون سوسیال

روی ضرورت مطلق حمله به  کردند کهفراموش می برنامه اقتصادی، آنها اغلب قریب به اتفاق اوقات معطوف بهموازات کنش 

تحت یک شکل جدید به قولی اینکه دوباره آن را برای نه  ماً، مسلکنندوایی یا سلطنت مطلقه اصرار مرکز، به دولت بورژ

 4را برای همیشه بشکنند. آنبلکه برای اینکه کمر  متوّلد کنند «پرولتری»یا « مردمی»

 وجه نه ماجراجویانه بود یچبه هی بود، اقدام جدّیک  سردمدارانشدر روحیة واقعی، اعتصاب عمومی،  یرةذخنیروی این  امّا

 و برخالف شمای کاریکاتورواری نبود انتزاعی ای وافسانه و ابداً و اصالً شده،مای از پیش تعیینش  روی  از شدهبرداریگ ردهو نه 

د توجه را مور درجریانواقعیات دند، کرمی ارائه ها و از جملة آنها رزا لوکزامبورگ برای بی اعتبار کردنشدموکرات-که سوسیال

اعتصاب »کند که می اظهار ۱۹۰۴در ، Victor Griffuelhes لیسئگریفو. دبیر فرانسوی س. ژ. ت.، ویکتور دادمی قرار

و کارگر مطابق درجة خودآگاهی  ]انقالبی[ . کنشتواند بیافریندشمیو  دیابدرمیآن را  خواهد بود که زحمتکش چیزیعمومی 

                                                            
 ۱۶۰-۱۵۹ن، نقل شده. کورنلیس 1
 .۸۳برسی، نقل شده.  2
 .۲۱۶، در سورل، نقل شده. ۱۹۰۵نوامبر  ۱۸، سوسیالیستشارل بونیه،  3
 .۲۸۶-۲۸۵، ۱۹۶۹.، برای یک مارکسیسم لیبرتر، D. G.رجوع شود به  4
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 مترقی ةیک روحی ازاوضاع و احوال،  دل  از)...(. جنبش  یابدمیجریان آن خواهد داد، به و ای که اهمبارز جهتمطابق تجربه و 

  1.«لد خواهد شدمتوّ ،کنندحمل میرا  ]این روحیه[ شدن گیرهمهعناصر  خودْدر بلندای رخدادهایی که  بهای روحیه، کارگری

 اعتصاب عمومیْ« سرانجام منطقی»که  آمدهحت صرابه که توسط س. ژ. ت. فرانسه منتشر شده،  یدرخشاندر جزوة 

متوقف ]عمل[ . اعتصاب عمومی به است« دارطبقة سرمایهاز تصرف مالکیت ابزارآالت اجتماعی، یعنی خلع ید » و خودگردانی

ی محصوالت رو تولید و گردش  مجدد سازماندهیبا )...(  فوراً»بلکه اعتصاب عمومی باید  دشوکار محدود نمیسادة  کردن

اثر سندیکاها  socialisationاجتماعی کردن «. پیگیری شود به اشتراک گذاشتن ابزارآالت اجتماعی»، با «جدید یهایپایه

تبدیل  عصبی سازمان جدید اجتماعی هایگاهبه گره که ،2]یا بورس کار[ . در خانة کارگرانیکس دیگریچه اثر خواهد بود و نه

در مورد توزیع، امّا . مند منتقل خواهند شدعالقه هایهبه گروشود و سپس محصوالت ی میجار اند، تقاضا برای محصوالتشده

 3.«راسیون حمل و نقل تضمین خواهد شدتوزیع توسط فد

ال[ نفعل و فعماینکه این اصطالحات ]اعتصاب عمومی پیش از ، هواداران اعتصاب عمومی بیان آشکار این مسألهبدون 

ساده از  یافتةتعمیم که مبتنی است بر دست کشیدن «منفعل»ومی بین اعتصاب عمشدند قائل می تمایز، وجود داشته باشند

 ینا .زحمتکشان برود تولید توسط گرفتندر دست  سمت باید بهکه از اشغال مؤسسات می «فعال»و یک اعتصاب عمومی  کار

 خواهند داشت.ی ای جنینآگاهیاز آن  ،فرانسه ۱۹۶۸و  ۱۹۳۶اعتصابیون  ی است کهبرداشت

اعتصاب  پیرامونهولست که کتابش -دموکرات هلندی هنریته روالند-کارخانه برای کارگران، چه فضاحتی! سوسیال

-ر سوسیالبا گروه کُ و  بنددچشمانش را در برابر این حقیقت تلخ میکائوتسکی را به همراه دارد،  ی ازعمومی پیشگفتار

کند که ستش را سرزنش میرزا لوکزامبورگ هم دوخود  به هر رو، ردازی خطرناک! رویا!وتوپیا! خیالپا :کشدهوار میدموکرات 

ای های طبقاتی، عرصهروی تقابلاش تکیه و ]برعکس[ دکنتکیه می بسیار زیاد روی موضوع سازماندهی و انضباط» در کتابش

                                                            
 ل، نقل شده.شده توسط الگارد تکرار، ۱۹۰۳، جنبش سوسیالیستی ی درویکتور گریفوئله، پژوهش 1
2Bourses du Travail توانند جلسات خود را برگزار کنند. ایدة ایجاد بورس کار نهادی است متعلق به کارگران که در آن سندیکاها می

تحقق درآمد. هدف ایجاد آن سازماندهی بازار کار به منظور عمومی کردن سطح دستمزدها  ۱۸۴۳مطرح شد و در  ۱۷۹۰برای اولین بار در 

کشاند. سرانجام اولین بورس کار ها به پاریس میاما این پروژه به سرانجام نرسید چراکه چنین طرحی کارگران زیادی را از شهرستان بود.

افتتاح شد. عالوه بر فرآهم آوردن یک مکان مشخص و دائمی برای جلسات کارگری، هدف دیگر بورس کار  ۱۸۸۷در پاریس در فوریه 

باشد. گفتنی است که ایدة ایجاد چنین نهادی از جانب کارفرمایان مزد بر اساس عرضه و تقاضای نیروی کار میانتشار هفتگی حداقل دست

ها از این ایده استقبال کردند با این نگاه که چنین بورسی که توسط خود سندیکاها اداره شود، امکان خوبی به پیشنهاد شد و سوسیالیست

ها نیز حامی این پروژه بودند، چراکه چنین مکانی امکان برگزاری جلسات کارگری را دهد. گ دیستمی های سوسیالیستیتبلیغ و ترویج ایده

 کند. )مترجم(تسهیل و تکثیر می
 .۱۱-۸، ۱۹۰۲، جزوة س. ژ. ت.، اعتصاب عمومی رفرمیستی و اعتصاب عمومی انقالبی 3
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 ین با پرشو کریستیان کورنلیس 1.«است بسیار کمکند، ای به عنوان یک پدیدة اولیه ظهور میکه در آن اعتصاب توده

  2فردا خواهد شد. «ورترض»دیروز  ی«وتوپیاا»: کندمی اعالمهوشیارانه به آینده 

 

 اعتصاب عمومی علیه جنگ؟ 

عرصة مبارزه علیه  بلکه درمبارزة اجتماعی نه در عرصة  ،این سالح کارگری اعتصاب عمومیکاربردن  به شکل دیگریک 

زنگ  ،ه بودانجامید ۱۸۷۰آلمان -شده و به جنگ فرانسهآغاز  ۱۸۶۶پروس -که با جنگ اتریش بلواییآشوب و جنگ بود. 

با  ای پذیرفتبود، قطعنامه گردآمده که در بروکسل، کنگرة انترناسیونال ۱۸۶۸ یل. همچنین، در اواخطری بود برای کارگران

رهای متبوعشان، دست از که در صورت بروز جنگ در کشو کندکنگره به ویژه از زحمتکشان درخواست می»: گیریاین نتیجه

و انترناسیونال  هنوز تدارک دیده نشده ۱۸۷۲در  هر الهبه جاست یادآوری کنیم که در این زمان انشعاب مقدّ 3.«کار بکشند

لونگه  شارل کردرا ارائه می قطعنامه کسی کهو  جان دادشورای عمومی به در آن مذبور همانی بود که کارل مارکس 

Longuet Charles  نی، یکی از دختران مارکس را به همسری چهار سال بعد ج  امّاهنوز پرودنی بود  آن موقعکه  –بود

 . -برگزید

به انترناسیونال اول چندان  یکیاین  امّابازسازی شود،  ۱۸۸۹در در کنگرة پاریس بایست می کارگری قطعاًانترناسیونال 

جود، در دومین ها از آن اخراج شده بودند. با این وها اشباع شده بود و آنارشیستدموکرات-لشباهتی نداشت: توسط سوسیا

، در نظر داشت که به نام 4سدُم ال نیوونهی لیبرتر، هایگرایش از، یک سوسیالیست هلندی در بروکسل ۱۸۹۱در کنگرة آن 

                                                            
اکتبر  ۲رزا لوکزامبورگ به نویسنده،  ؛ نامه۲۷، ۱۹۰۶درسد،  ،demokratie-Generalstreik und Sozialهولست، -هنریته روالند 1

 .۲۱۹، نقل شده. رزا لوکزامبورگ؛ از همو، ۱۹۰۵
 .۱۵۷ن، در الگاردل، نقل شده. کورنلیس 2
 .I ،۱۹۶۲ ،۴۰۴، انترناسیونال اول، Jacques Freymondژک فریمون،  3
عجین شده است. او در  Ferdinand Domela Nieuwenhuisنیوو نهُیس  جنبش کارگری هلند از بدو ظهورش با نام فردیناند دُمال 4

در آمستردام به دنیا آمد، در جوانی به تحصیل در رشتة االهیات لوتری پرداخت و مانند پدرش کشیش پروتستان شد. اما کم  ۱۸۴۶سال 

در آن زمان دمال نیوونهیس  را از تن درآورد. های سوسیالیستی شد و رخت کشیشیجذب ایده ۱۸۷۹کم اعتقاد خود را از دست داد و در 

حق برای  Recht voor Allenای به نام کرد. در همان سال نشریهبرای کسب حق رأی همگانی و نیز حق ایجاد سندیکاها  مبارزه می
بود به پخش تراکت در  دموکرات هلند بدل شد؛ فعالیت او در این دوران معطوف-حزب سوسیال SDBراه انداخت که بعداً به ارگان  همه

ها علیه جنگ و کلیسا، سلطنت مطلقه، های مارکسیستی به پرولتاریا، و شرکت در تظاهرات و میتیگها، تعلیم آموزهها و سربازخانهکارخانه

هیس نیوون ۱۸۸۶عدالتی طبقاتی. طولی نکشید که جنبش کارگری تازه متولدشدة هلند مورد سرکوب واقع شد. در مصرف الکل و بی

بازداشت و به تحمل یک سال زندان محکوم شد. این اولین بار در هلند بود که پلیس مسلح حق داشت که در جلسات عمومی حاضر شود و 

 حضار را پراکنده و سخنگویان را بازداشت کند. 
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تماس « سوسیالیسم علمی» هایدانست، برای مدت زیادی به طور کتبی با تئوریسیننیوونهیس که خود را شاگرد مارکس و انگلس می

گری های انقالبیکردند برخوردی محتاطانه به برداشتداشت. مارکس و انگلس که با عالقه رشد جنبش سوسیالیستی در هلند را دنبال می

 بالفصل نیوونهیس داشتند. 

مارکس را در شکل  سرمایهسی بود که اهمیت نیوونهیس در هلند محدود به فعالیت ترویجی و سازماندهندة طبقة کارگر نبود. او اولین ک

های بیشمار او گلچینی بود از انسانگرایی اجتماعی توان او را مارکسیست دانست. نوشتهشده منتشر کرد. با این وجود نمیای خالصهنسخه

مانست؛ لند به یک پیامبر میکارگر ه درآمیخته بود. در واقع نیوونهیس در بین طبقة« اندیشة آزاد»و اخالق مذهبی که با خداناباوری و 

های اتوپیایی و آخرزمانی بود. نیوونهیس نماد ظهور آرام و مبهم پرولتاریایی رشدنیافته ای که تحت تأثیر عمیق مسیحیت و ایدهنوباوه طبقة

 بود که به شدت از روحیة مذهبی آکنده بود. 

دموکرات تغییر -به حزب سوسیال ۱۸۸۴که در -وسیال دموکرات( )اتحاد س SDBدر درون  ۱۸۸۰های یس در سالوجود، نیوونه با این

های آلمان او هم به درستی تاکتیک پارلمانی به عنوان تریبون دموکرات-فرد اصلی حزب سوسیالیست بود. درست مثل سوسیال  -نام داد

 ۹۰وبیت باالیی برخوردار بود، و نزدیک به از محب« بستهبا دستان پینه»انقالبی برای جنبش کارگری باور داشت. حزب در بین کارگران 

از  ۱۸۸۸نیوونهیس در دادند، به عالوه، در بین خرده دهقانان شمال کشور هم جایگاه مهمی داشت. درصد اعضایش را پرولترها تشکیل می

عالیتش در پارلمان یک به عنوان نماینده انجام وظیفه کرد. در مدت سه سال ف ۱۸۹۱دهقانان فریسالند انتخاب شد و تا -طرف خرده

های مهمی که پیشنهاد کرد: تأمین اجتماعی، استقالل مستعمرات، حذف مقرری دموکرات شناخته بود، مخصوصاً به خاطر رفرم-سوسیال

ها و غیره. به خاطر خون، ممنوعیت کار کودکان، مبارزه علیه بیکاری، حذف کلیساهای پروتستان کالوانیست و دولت، ملی کردن زمین

شش هزار عضو جذب کرد. اما نیوو نهُیس در  ۱۸۹۳ن بود که حزب به سرعت در های کارگری آنچنادر محیط SDBوفقیت تبلیغات م

تأسیس  ۱۸۸۹دموکرات در بطن انترناسیونال دوم )که در سال -کنش پارلمانتاریستی را به دور افکند و اینچنین تنها رهبر سوسیال ۱۸۹۱

 پارلمانتاریسم او را به طرزی ملموس به مواضع آنارشیستی نزدیک ساخت.  شده بود( تبدیل شد. این رد

یافته در در بطن جنبش کارگری سازمان« ناشکیبایی انقالبی»دلیل این تحول به رشد مبارزات طبقاتی چه ازلحاظ آماری و چه از لحاظ 

بیکاری شد، آشوب بیشتر کشورهای اروپایی را در گردد. تحت فشار یک بحران ادواری شدید که موجب گسترش بازمی ۱۹۸۰های سال

کردند. در چنین فضایی که حمله می SDBشدند، اوباش تحت حمایت پلیس به دفاتر  برگرفت. در هلند کارگران دائماً با پلیس درگیر می

پارلمانی کردند؛ تاکتیکی که به نظر شروع به تردید در مورد تاکیتک  SDBزد، نیوونهُیس و مبارزین را دامن می« مبارزة نهایی»امید به 

سندیکالیست -اپوزیسیون آنارکو ۱۸۹۰های آنها در تناقض با مبارزة انقالبی بود. این تردید در مورد پارلمانتاریسم مختص حزب نبود. سال

مثابه اپورتونیسم سر مخالفت  که با هرگونه فعالیت انتخاباتی و پارلمانی به المللی رشد کرد،دموکراسی بین-و اپوزیسیون درون سوسیال

 های دیگری در بلژیک، سوئد، دانمارک شدند.  در آلمان یاد کرد که سرمشق گروه (Jungen) هاجوانتوان از داشت. برای مثال می

کنش »ایدة  بردند به طور بالفصل انقالبی است پس طرفدارای که در آن به سر میبر این بودند دوران تاریخی« هاجوان»نیوو نهُیس و 

داری پنداشتند که یک چرخه جدید رشد سرمایهداد که میبودند؛ این تحلیل خواه ناخواه آنان را در مقابل کسانی قرار می« مستقیم

شدة پرولتاریا در سندیکاها و احزاب پارلمانی است و از این رو به رفرمیسم تمایل داشتند. گشوده شده است که مستلزم فعالیت سازماندهی

 ،Troelstra (1860-1930)ر آن زمان گرایش رادیکال در حزب توفق بیشتری داشت و حتی رهبر رفرمیسم آتی حزب، تروئلسترا د

و نیوونهیس  SDBفعالیت حزب را غیرقانونی اعالم کرد. با این وجود، رادیکالیسم  ۱۸۹۴موافق اعمال خشونت بود، از همین رو دولت در 

 المللی شد. دموکرات بین-عمل موجب انزوای حزب در میان جنبش سوسیال که بیشتر در حرف بود تا در

از ضرورت  ۱۸۹۱پرداخت. در می« اعتصاب عمومی»های آنارشیستی مانند در انترناسیونال دوم، نیوونهیس بیش از پیش به تبلیغ ایده

نفع طرح ویلهم لیبکنشت پدر کارل لیبکنشت  طلب در صورت وقوع جنگ دفاع کرد. طرح او بهاعتصاب عمومی کارگران کشورهای جنگ

گری اشاره کرده بود بدون اینکه هیچ راهی برای مبارزه علیه آن دارانة نظامیهای سرمایهکنار گذاشته شد. طرح لیبکنشت صرفاً به ریشه

 ارائه کند.

هادش مبنی بر عمومی کارگران که به اعتصاب در کنگرة زوریخ پیشن ۱۸۹۳اعتصاب عمومی از نظر دمال نیوونهیس شاهراه انقالب بود. در 

داد. در این کنگره طرحی تصویب شد که های آنارشیستی نشان مینظامی و حتی به اعتصاب زنان پیوسته به روشنی تعلقش را به ایده

شان مبارزه ورهای متبوعکردند و برای خلع سالح کشبایست از رأی به اعتبارات جنگی امتناع میدموکرات می-برمبنای آن احزاب سوسیال

های عضو انترناسیونال از طرف تمام سازمان« ضرورت تشکل کارگری و کنش سیاسی»کردند. در همین کنگره به رسمیت شناختن می

 شد. SDBها( اجباری شد. همین مسألة شرکت در انتخابات به مثابه کنش سیاسی بود موجب انشعاب در )احزاب، سندیکاها و انجمن

های انتخاباتی بدون قید و باید تمام فعالیتکند که بر اساس آن میدر کنگرة گرونینگ حزب نیوونهیس طرحی پیشنهاد می ۱۸۹۳در 

شود. مخالفین این رأی ممتنع پذیرفته می ۱۴مخالف و  ۴۰رأی موافق در برای  ۴۷شرط کنار گذاشته شوند. این طرح با اکثریت ضعیفی، 
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-و تروئلسترا قرار داشتند تحت حمایت سوسیال  Frank van der Goes (1859-1939)درگوسانطرح که در رأس آنها فرانک ف

دموکراسی آلمان تأسیس -را بر مبنای برنامه سوسیالSDAP دموکرات -های آلمان از حزب جدا شدند و حزب کارگری سوسیالدموکرات

ه اقلیت موافق تاکتیک انتخاباتی به اکثریت تبدیل شدند و در هم بعد از انشعاب تغییر رویه داد و چیزی نگذشت ک SDBکردند. اما 

عضو برای شرکت در پارلمان کاندیدا اعالم کرد. این یک گسست از بینش آنارشیستی محسوب  ۲۰۰۰حزب کارگری اصلی با  ۱۸۹۷

 گرفت، فراهم کرد. ، حزبی که سه سال بعد تصمیم به انحالل خود SDBشد و موجبات جدایی نیوونهیس و یارانش را از  می

، زمانی که انترناسیونال تصمیم به اخراج ۱۸۹۶به هر حال رفتن نیوونهیس از حزب اتفاقی نبود؛ یک سال قبل از جدایی از حزب، در 

 ها گرفت نیوونهیس با خشم کنگرة لندن انترناسیونال را ترک کرد. جدایی او از حزب حاصل چندانی به بار نیاورد؛ به همراهآنارشیست

 De Vrijeهای آتی سندیکالیسم انقالبی، روزنامهیکی از تئوریسین Christian Cornelissen (1864-1943)کریستیان کرنلیسن 

Socialist های لیبرتر )سوسیالیست لیبرتر( را ایجاد کرد و یک تشکل به نام فدراسیون سوسیالیست(Federatie van vrije 

socialisten) گرفتن یک جنبش سوسیالیستی در هلند، نقش دست اول آنارشیسم در مبارزات هی داشت. با شکلایجاد کرد که عمر کوتا

شد و آنارشیسم هلندی تقریباً به طور انحصاری به یک نیروی سندیکالیست تبدیل شد که البته در سیاسی به پایان خودش نزدیک می

 مبارزات اقتصادی بسیار نفوذ داشت. 

ارشیسم رفت چیزی از نقش حائز اهمیت او در سازماندهنگی جنبش کارگری تازه متولد شده در هلند اینکه نیوونهیس به سمت آن

توانستند در یک سازمان کنار هم مبارزه کنند، قطعاً چهرة شاخص جنبش کارگری ها میها و مارکسیستکاهد. او زمانی که آنارشیستنمی

یافته، به جنبش کارگری وفادار ماند با شرکت در اعتصابات بزرگ لیستی سازماناش از جنبش سوسیاالمللی بود. و بعد از جداییبین

گری و انقالبی ظاهر شد، بدون اینکه طلب و ضدنظامیکارگری و جنبش علیه سرمایه. علیه تهدید جنگ او در عین حال در مقام یک صلح

، کورنلیسن  Kropotkine آنارشیست مانند کروپتکین طلبی بکند. برخالف برخی افراد برجستةاش را فدای صلحفعالیت انقالبی

Cornelissen ژان گراو ،Jean Grave   که از در حمایت جنگ امپریالیستی درآمدند در طولی جنگ جهانی اول، دمال نیوونهیس به

کارگر در آمستردام  ۱۰۰۰۰۰لغ ، با۱۹۱۹اش در نوامبر های انترناسیونالیستی وفادار باقی ماند. عجیب نیست که در مراسم خاکسپاریایده

یکی از رهبران حزب کمونیست هلند و عضو کمیتة اجرایی  Rutgersشرکت داشتند. انتر ناسیونال سوم به طور رسمی روتگرس 

 به مراسم خاکسپاری او فرستاد.  انترناسیونال را به عنوان  نماینده

دانند. هلندی می« شوراگرایی»اش از کنش مستقیم پرولتاریا پدر و طرفداری برخی نیوونهیس را به خاطر نقد زودهنگامش از پارلمانتاریسم

وار موضع چپ کمونیست را در برابر به نحوی روشن و خالصه ۱۹۲۰های در سال  KAPDیکی از اعضای برجستة حزب  Gorterگورتر 

بود، او در پی انقالب فوری بود. او در طول تمام  در یک دورة تحول که در آن زمان تازه در هلند آغاز شده»کند: نیوونهیس بیان می

های کرد. تفاوت ما مارکسیستاش به آنارشیسم انقالبی وفادار ماند، انقالب روس را مشاهده و درک کرده بود و آن را تحسین میزندگی

بدین «. ی که او به صورت زودرس انقالبی بودهایی انقالبی در یک دورة انقالبی هستیم در حالانقالبی و او در این است که ما به دنبال روش

برد یک فاصله، یک ناهمخوانی ای که او در آن به سر میهای رادیکال بین عمل انقالبی نیوونهیس و دوران تاریخیترتیب، به نظر چپ

رفت بلکه تازه شروع به رشد خود پنداشت سرمایه رو به خاموشی نمیوجود داشت؛ او انقالبی  دورانی غیرانقالبی بود. بر عکس  آنچه او می

 طلبید. های رفرمیستی میهایی انقالبی که فعالیتدر ابعادی جدید کرده بود، پس چنین دورانی نه کنش

به هر حال، نیوونهیس برای جریانات آنارشیست و شوراگرا به نماد مخالفت با اپورتونیسم زادة پارلمانتاریسم بدل شد. نقد برندة او بر 

رفت که نقد انگس بر دموکراسی و انترناسیونال دوم به یکی از منابع اصلی نقد اپورتونیسم تبدیل شد و در همان جهتی می-سوسیال

 دموکرات آلمان )رجوع شود به نقد انگلس بر برنامه ارفورت(.-اپورتونیسم در حزب سوسیال

شمرد، دموکراسی را برمی-نقایص حاد سوسیال د برخی ازبه فرانسه منتشر ش ۱۸۹۷که در « سوسیالیسم در خطر»نیوونهیس در کتابش 

توان نقدهای او را می بودند. نسج گرفته Bernsteinو برنشتین   Vollmarهای رویزیونیستی فلماردر تئوری ۱۸۹۵نقایصی که بعد از 

و درآغوش گرفتن ایدئولوژی بورژوازی بورژوا در حزب که ماهیت پرولتری حزب را به خطر انداخته -نفوذ عناصر خرده-چنین خالصه کرد: 

داری با تعریف انقالب به مثابه تصاحب سادة دولت سرمایه« سوسیالیسم دولتی»تئوری  –شرکت در انتخابات ترجمان آن است.  مخصوصاً

یی هستند که هاها صرفاً رفرمیستدموکرات-سوسیال»کند: از راه رفرم توسط جنبش کارگری، هدف انقالبی را خالی از محتوا می

گیرد که جنبش کارگری باید مبارزة برای کسب بنابراین او نتیجه می«. خواهند جامعة فعلی را بر مبنای سوسیالیسم دولتی تغییر دهندمی

نی دموکراسی به عنوان جریا-نیوونهیس علناً سوسیال«. کنندها صرفاً به تقویت وضع موجود کمک میتمام رفرم»رفرم را رها کند، چراکه 

ها بلکه این نظر نه تنها آنارشیست«. دموکراسی شکست سوسیالیسم خواهد بود-پیروزی سوسیال»معرفی کرد. و معتقد بود که « بورژوا»

-سوسیال»به نظر آنها  این نظر را بسط دادند،« شوراگراها»را از لحاظ نظری تغذیه کرد؛ برخی جریانات « شوراگرا»برخی جریانات 
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با یک فراخوان به مردم برای اعالم  »ام کشورها های تمکه سوسیالیست داشتعنوان میارائه کند که ای قطعنامهحزبش 

کرد، در توضیحاتش جلوتر از لنین حرکت میستیزی[ ]در جنگکه پاسخ خواهند داد. او به اعالم جنگ « اعتصاب عمومی

ترجیح ها )...( رولتاریا و بورژوازی را به جنگ بین ملتجنگ شهری بین پریم که ما ناچاپرده گفت و بی باید صریح»: افزود

داد و [ سخن]این  .«انجام دهندکار را  این الزم است که حتیو که جنگ را با انقالب پاسخ دهند  استمردمان این حق دهیم. 

و  خشم شدّتاز آلمان  رأی دادند. نمایندگان مطرود. تنها فرانسه، بریتانیای کبیر و هلند به متن بلند کرد همه را تقریباًهوار 

حرف زدن وقفه بیبه جای »داد:  به او شکنی دندانجواب ت، با برآشفتگیویلهلم لیبکنش . سخنگوی آن،ددنغضب آتش گرفته بو

 1.«تحکم کردن سازمان کارگری کار کرداز انقالب، بهتر است برای بهبود سرنوشت پرولتاریا و مس

ن و در رأس آ کردیس یاد خواهد نهپیشنهاد نیوو کینه و نفرت ازموکراسی آلمان با د-در طول نزدیک به ربع قرن، سوسیال

 د.مانغافل نمیهیچ فرصتی برای منکوب کردن آن از رزا لوکزامبورگ 

 پیشنهادی اومرتکب جرم شد. قطعنامه  برای بار دومیس ، دُمال نیوونه۱۸۹۳در سومین کنگرة انترناسیونال در زوریخ در 

ورهایی شدر کفقط : اعتصاب عمومی با یک توضیح اضافه ،کندرا مطرح می اعتصاب عمومی در صورت جنگدرخواست  دوباره

خدمت  سر باز زدن ازکارگران بتوانند تأثیری روی جنگ بگذارند؛ در باقی کشورها از طریق  آنهاکه در قابل اجرا خواهد بود 

قطعنامه هلندی  د:شوبه آسمان بلند میآلمان های دموکرات-سوسیالفریاد شود. یک بار دیگر، می به جنگ پاسخ دادهنظامی 

ویکتور آدلر  .«کندکه نقش تزاریسم روسیه را بازی میدر اثراتش ارتجاعی است، چرا»در واقعیت  امّافقط در ظاهر انقالبی است، 

Victor Adler به  کردن این پیشنهادرد ، «تنها ]عمل[ انقالبی واقعی» ]از نظر او[ .خواند «جنایت»یک  را همچونآن  حتی

ن کار را در ای یک بار دیگر، همان طور که کارد به استخوانش رسیده بوددیگر یس که نیوونه مه آلمانی بود.ناعقط-نفع ضد

اندکی بار با که این . پیشنهاد اوکردی را به شوینیسم متهم آلمان هایسوسیالیست یک لحظه تردید بیده بود، انجام دا ۱۸۷۰

                                                                                                                                                                                          
دموکراسی یک -در واقعیت سوسیال»و « ترین جریان در درون بخش پیشرفتة بورژوازی در نظر گرفته شودعنوان قاطع دموکراسی باید به

 «.حزب رفرمیست بورژوا نشده، او از همان اول چنین بوده

ذاشت. در ابتدای دموکراسی باید بر وجود یک گرایش مذهبی در بینش او صحه گ-در کنار تمام نقدهای پیشگویانة نیوونهیس بر سوسیال

طلبانه گری و صلحگیری جنبش کارگری هلند یک گرایش آنارشیستی مذهبی بسیار قوی درآن وجود داشت که از نظرات ضدنظامیشکل

برای کسب قدرت « قهر طبقاتی»شد و تا جنگ جهانی اول هم وجود داشت. نیوونهیس معرف این گرایش بود، او با رد اصل تغذیه می

اش در هلند سهیم به صورت قطعی از مارکسیسم که، خودش از کسانی بود که در اشاعه« دیکتاتوری پرولتاریا»ا و برقراری توسط پرولتاری

های کمونیست خواهان الغای اتوریتة سیاسی، یعنی اتوریتة دولتی آنارشیست»طلبی تولستوی مدل سیاسی او شد: بود، برید، و صلح

کنند. تولستوی این مسأله را ک طبقه یا یک فرد بر دیگر طبقات یا یک فرد دیگر مسلط باشد را رد میهستند، چراکه آنها اینکه صرفاً ی

 )مترجم( «.توان چیزی به سخنانش افزودآنچنان واضح بیان کرده که دیگر نمی

 .Philippe Bouriner  ،۱۹۶۸، نوشتة فلیپ بورینه«۱۹۶۸هلندی: از خاستگاه تا -چپ کمونیست آلمانی»برگرفته از کتاب 
 .۳۷، ۳۴، نقل شده. خطرسوسیالیسم در ؛ نیوونهیس، ۳۶-۳۵؛ برسی، نقل شده، ۷۷-۶۶، ۱۸۹۱، تحلیل کنگرة انترناسیونال بروکسل 1
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« نداعت که با جنگ در ارتباطهایی از صندر شاخه»ه ویژه باید عمومی ب د که اعتصابکرمی تصریح، بود تغییر ارائه شده

 1رد شد. هماین پیشنهاد  امّا گسترده شود.

 

 رزا علیه اعتصاب عمومی

که رزا لوکزامبورگ معتقد بود باید بگوییم که[ امّا ]آور به نظر بیاید، برای ما حیرتامروز این امر  ممکن است کههر چند 

دموکراسی -رهبران سوسیال ازباید  «نظامی»اعتصاب عمومی  درست مثل ،«ماعیاجت»ن اعتصاب عمومی حکوم کردم در

با  برخورد کردن ،به این ترتیبو  بستش نقش نمیدر ذهنکاریکاتور یک جز چیزی از اعتصاب عمومی  امّا. پیروی کرد

. او از همان مثل آب خوردن ساده بود برای او ،ا جنگیدبا آنه امکاناتبایست با تمام وتوپیا که میاین ا با و «ایدة غلط»این

به  و نیز اعتصاب عمومی که به یک مقولة انتزاعی و مطلق اعتقادیک تفکر )...(، به اعتصاب عمومی به عنوان  اعتقاد» ،۱۹۰۲

 به را «اجراستؤثر و قابلمهم  در هر لحظه و در تمام کشورهاکه وسیلة مبارزة طبقاتی  و نه یکی در میان سایرین[]تنها عنوان 

دیگر  ها و ترامواهاآهنمانند، راهها خاموش میکنند، فانوسنانواها دیگر نان شیرمال درست نمی». گرفتمیریشخند و استهزا 

 ایدستیچوب همچونکه »کرد می «ذروی کاغ شدهترسیم طرحاین »او فقط متلکْ بار  « انهدام! تحویل بگیرید: چرخند،نمی

 2.«چرخدمیدور خودش که در خالء است  بازی[ده]شعب

ه ک ایستادمنتظر تنها به خاطر گیجی و گنگی ممکن است »: از این قرار استزا رنظر در طول اولین انقالب روسیه، 

 .«شودلت و پار « دارادامه»یک اعتصاب عمومی توسط  با یک ضربه، تنها و صرفاًآنارشیستی فقط  طرحمطابق نت مطلقه سلط

که هم -پیشرفت اعتصابات عمومی این  دارادامهیا خصلت  خصلت منحصر به فردآنارشیسم روی بحث رفتن دنبال اینکه آیا  امّا

، چه هست و چه نیست، -کندرا متجلی می ۱۹۰۵دهند که کل را شکل مییک یکدیگر متمایزند و هم در عین حال با هم  از

  3ست؟نی محتواجز یک بحث بیچیزی 

رزا بر این باور است که اعتصاب عمومی نه «. آمیزاندیشة معجزه»عمومی آنارشیستی چیزی نخواهد بود جز یک  اعتصاب

در هر لحظة دلخواه به  ،هبنا به میل و ارادتوان آن را می که بلکه یک چیزی است« یا یک ضرورت تاریخی تکاملمحصول یک »

در این است  -"اندازیمبه راه می"، یک اعتصاب عمومی نداریم دیگریچارة  راه هیچزمانی که ما پس ». کار برد یا دور انداخت

آن را  ،های دیگرمان به خطا رفتهتیر تمام سالحوقتی ذخیره که  سنگین  سالح ی ازنوع برداشت نخراشیدة آنارشیسم،حقیقت 

 امکاناعتصاب عمومی را به عنوان  ،یس در طول سالیاندمال نیوونهرزا[ نظر ]بنا به  .«کشیمباز در دورترین گوشه بیرون 

                                                            
 .۲۲-۲۰، ۱۸۹۳، تحلیل کنگرة سوسیالیستی انترناسیونال زوریخ 1
2. G. S  ،۳۰-۳۱  . 
3  .G. M ،۱۱۴. 
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به  کهرا  انگلس ی«هچهار هفت»بود )اینچنین رزا  ]به ملّت[ قالب کرده« در بیست و چهار ساعت»انقالب اجتماعی  برانگیزانندة

ب عمومی اعتصا ایدة 1«انتشار» امّا :نویسدمی ۱۹۱۰(. در چالندمیباز هم  کرده بود کاریکاتوریزه]نظرات باکونین را[  تمسخر

کشوری که در امروز . و آن را جدّی نگرفتکس  ، هیچحاصل کندموفقیت  ارزنی هم اشبرای حامییس نتوانست توسط نیوونه

در آنجا  ،«زنندرا می حرف اعتصابها فقط مدام در آنجا سندیکالیست، به اجرا درآمده فرانسه استاز همه جا کمتر اعتصاب  آن

  2«.مدفون شده ست کههامدّت»اعتصاب عمومی 

]چقدر[ حمالتش علیه  یابیم کهدر می، دربارة سوسیالیسم فرانسهی همیشه مطلع وقتی با خواندن مطالعات درخشان رزا

 در حیرتدر برابر عدم فهمش از سندیکالیسم انقالبی  به حق بوده، Millerandران   می گراییرفرمیسم ژورس و وزارت

در  اگر سندیکالیسم و آنارشیسمند: در چشم او، اهر دو مسأله به یکدیگر مربوط ذهن رزا انیم. این واقعیت دارد که درممی

 «پارلمانی ماندگیعقب»بر گردن  ، تقصیرشوندمی محظوظاز یک چنین مطلوبیتی بین کارگران فرانسه  [به رفرمیسمواکنش ]

  3.ژورسی بوده

در  تریبون پشت اش درخلهدست کم در مدا ، رزا۱۹۰۷ارت در با این وجود در کنگرة سوسیالیستی انترناسیونال اشتوتگ

کند که در کنگرة انترناسیونال قبلی، یعنی رسد. او یادآوری مییک اعتصاب عمومی علیه جنگ می پرنسیپنهایت به تحسین 

رد که پرولتاریا کای تصویب شد که درخواست می، مسألة اعتصاب عومی به بحث گذاشته و قطعنامه۱۹۰۴کنگرة آمستردام در 

ة کافی المللی برای اعتصاب عمومی به اندازاش دچار توهم نکند و در نظر بگیرد که سوسیالیسم بینرا در مورد نیروهای واقعی

نة این نمواست که از  «نتخیا»این یک  گویدقوع پیوست و او میانقالب روسیه به و مدّتدر این  امّاده نیست. اآمپخته و 

ای در ین اعتصابات تودهاآیا در نظر گرفته شد، یک اتوپیا نبود.  «اتوپیا»به عنوان  ۱۹۰۴گرفته نشود. آنچه در الهام  انقالب

 ؟ نقش بازی کرداپن ژ-کشور تزار نبود که در نقطة پایان گذاشتن بر جنگ روسیه

نه علیه جنگ که  هنوزکنگره )هر چند که در این زمان  ۱۹۰۵نا در ر قطعنامه تصویب شده در کنگرة یدرزا ترتیب  بدین

اعتصاب که »موکراسی اعالم کرده بود د-کند که سوسیال(، خاطر نشان میکردمی تفعالیبرای مبارزه برای رأی عمومی 

ع و ر برخی اوضادکه  داشته امکانکه  د، راهی بودهتی در نظر گرفته بوهومی[ آنارشیسبه عنوان مف]ها آن را مدّتای که او توده

 «.آیدبه کار  احوال

                                                            
1colportage  تحقیرآمیز باری منفی و  در معنای انتشار حاملو استفاده از این واژه  است گرددوره فروشاولین معنای این واژه دست

 . )مترجم(است
2«Weltpolitik und Massenstreik »۷  ۱۹۰۵نوامبر ،.G. W ،IV،۴۰۰ ؛«…Whlrechtskampf» ،۶۱۲-۶۱۱ ؛«Taktische 

Fragen» ،۶۳۵. 
دسامبر  ۶-۵، «دموکراسی و پارلمانتاریسم-سوسیال)»، نقل شده.، سم در فرانسهسوسیالی؛ I ،۲۴۲-۲۴۱ ،۳۶۸-۳۶۷ن تل، نقل شده.  3

۱۹۰۴ ،)۲۱۹-۲۲۱. 
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کرد برای که توصیه میای ؛ قطعنامهمخالفت کرد Vaillant-Jaurèsژورس -ییانبا قطعنامه جسورانة و با حرارت ل ب ب  امّا

حمایت متن رهبر پیر مرکزگرای حزبش  ازرزا در نهایت . رفتشورش پیش  تا تا اعتصاب عمومی وباید جلوگیری از جنگ 

ف که به تأیید لنین و مارتُ اصالحیة الحاقی این کارزمان با هم .تصحیح کرد با مهارت را آن مفاد ،. با این وجودکندمی

Martov این از صحنه به در کندموفق نشد آن را  که غافلگیر شده بودو ببل رساند، میکنگره نیز به تصویب  را رسیده بود .

به شده توسط جنگ د، از بحران اقتصادی و سیاسی ایجاد به وقوع بپیوند یجنگبه هر رو در صورتی که »کند می الحاق توصیه

 تأکید داشترزا درست یا غلط  این الحاق مشهور باقی ماند.«. استفاده شوددارانه )...( سقوط استیالی سرمایهتعجیل در  منظور

 1.رودمی« ژورس و و ییان]قطعنامه پیشنهادی[ دورتر از  از برخی نقطه نظرات» یهاصالحکه 

های که باید با بدترین رفرمیست بر این بود، او ۱۹۱۰المللی سوسیالیستی کوپنهاگ در در کنگرة بین این، وجودبا 

متحد  اش ویکتور آدلر اتریشیبلژیکی، با حریف همیشگیVandervelde ، با واندرولد Ebert دموکرات، با ابرت-سوسیال

اعتصاب عمومی کارگری به » ]یعنی[ مطرح کرده بودند،Keir Hardie  ردیاه ریکیکه و ییان و  رابتواند پیشنهادی  شود تا

  2.موکول کرد «کنگرة بعدی به» ،«کردندای جنگ ابزارآالت تهیه میویژه در صنایعی که بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .I ،۳۹۹-۳۹۳ ،۴۰۱؛ نتل، نقل شده، ۸۱؛ برسی، نقل شده، ۱۸۲-۱۱۶، ۱۹۰۷، المللی سوسیالیستی اشتوتگارتتحلیل کنگرة بین 1
 .۴۳-۴۲، ۲۸-۲۷؛ برسی، نقل شده، ۲۳۳-۳۱۱، ۱۹۱۰، المللی سوسیالیستی کوپنهاگتحلیل کنگرة بین 2
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 گیرینتیجه

 رزا در چپ و راست

 

 

گاه آن گ رزا لوکزامبورکه ومی در برابر اعتصاب عم آورهای حیرتغریب، این زیگزاگ های عجیب وتغییر جهت دادناین 

 در واقع. دآوربیرون می گرفتارش بودکه  ایمخمصهاز  را حزب در محبوس یرزا پیوست،و گاه به آن مییافت را آنارشیستی می

به  هویژ یطرز ، بهکرده بود دریافتروسیه  انقالبآن را در  او که آنطورای از اعتصاب توده او برداشتهمانطور که مالحظه شد، 

عتصاب ا»اصطالح ه آن را به همرادیگر اکراه نداشت که  او موقتاً اصطالحی که ،بود نزدیک شده اعتصاب عمومیاز برداشت 

 به کار ببرد. «ایتوده

 او به زحمتکه راچ نامطمئن باقی ماند،و متزلزل  طوالنی یمدّت برای شادر طول زندگیکار نظری رزا لوکزامبورگ 

نتخاب کرده ابرای رزمیدن که  فضایی رها کند؛موکرات آلمان د-سوسیال نفوذ و استیالی فضایاز  ور کاملبه ط توانست خود را

 ل کرده بودکه در آنجا تحمّ هاییها و اهانتیرغم همة دلسردبهکرد و هایی که او را از آن جدا میرغم عدم توافقبه و بود

 . نگه دارد در آن ه باشدتا آنجا که جا داشتبه هر قیمتی  خود را خواستمی

آزاد و خودانگیختة سیاسی  تفعالیاز یک  تأکید کرده که برداشت رزا اودر بیوگرافی  هولست-دوستش هنریته روالند

 افزایدرا تصدیق کند. بیوگراف میهرگز نخواسته باشد آن  او خود داشت، هر چند کهدر خود  «سندیکالیستی»ها چیزی توده

از نظر روانی به حزب  تعلق داشت، آنبه  مدّت، حزبی که آنقدر طوالنی گرفتتصمیم به ترک حزب  عانهقاطزمانی که او  حتی

، رها شود. از بوداز باال که در او حک شده  دهیزگرایانه و سازمانفاهیم مرکاز برخی م به طور کامل نتوانستو هرگز  ماندوابسته 

]از رزا[  Gustave Landauerو گوستاو الندور  Kurt Eisner یسنرآکورت زند که هولست حدس می-روالند این نقطه نظر

ورانه از مدل روسیه که کورکرا تحقق ببخشند سوسیالیسمی کردند تالش ، ۱۹۱۹1در  اند. آنها در خالل کمون مونیختهدورتر رف

 1د.ها باشخودگردان افراد و گروه تفعالیه به دنبال راهی آغشته به مفهوم کلپیروی نکند ب

                                                            
رسید. امّا خیزش انقالبی طنین انقالب روسیه در اغلب کشورهای اروپایی مخصوصًا در آلمان به گوش می ۱۹۱۸-۱۹۱۹های در سال 1

ا کمتر دموکراسی سرکوب شد. اگر امروز شورش اسپارتاکیست در برلین شناخته شده است، ام-کارگران آلمان با خشونت توسط سوسیال

       ها، جمهوری شورایی بایرن )به آلمانیترین  این خیزشهای انقالبی چیزی شنیده باشد. یکی از رادیکالکسی است که از سایر خیزش

 (Bayerische Räterepublik .است 
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نگار ضد جنگ به ، روزنامهدموکرات آلمان برگزار شده بود-، در هنگام یک تظاهرات برای صلح که توسط حزب سوسیال۱۹۱۸نوامبر  ۷در 

که عضو حزب سوسیالیست مستقل آلمان بود و به تازگی از زندان آزاد شده بود بر کرسی خطابه رفته و  Kurt Eisnerنام کورت آیسنر 

قاومت کند. به همراه جمعی از هوادارانش ساختمان را بدون مها و در دست گرفتن کنترل شهر تهیج میجمعیت را به اشغال سربازخانه

کنند. با نوامبر یک شورایی از سربازان و کارگران قدرت را به آینسر واگذار می ۸گریزند. اش میکنند. شاه، لویی سوم و خانوادهاشغال می

دهد که قصد ندارد که اقداماتی از نوع کند. آینسر اطمینان میرا اعالم می« جمهوری سوسیالیستی بایرن»موافقت اعضای شورا او 

در نظر نگیرند و از او که « سرخ»ها او را همچون یک افراطی یستی انجام دهد، با این حال این مانع از آن نیست که ناسیونالیستکمون

داری او، اوضاع اقتصادی آشفته است، حکومت توان تأمین نیازهای مردم مبارز ضد جنگ و یهودی است انزجار نداشته باشند. در زمان زمام

اند از توزیع گرا هستند و از حوادث مونیخ شوکه شدهنقل عمومی از کار افتاده است، دهقانان بایرنی که اکثریتشان محافظه را ندارد، حمل و

شود او را هو نظمی بر مونیخ حاکم شده و کارگران به محض اینکه آیسنرو در انظار عمومی ظاهر میزنند، بیمحصوالتشان سر باز می

-ها و حکومت آیسنر بود. حزب سوسیالبار برای حزب مستقلانتخابات قوه مقننه برگزار شد؛ نتیجه شکستی خفتژانویه  ۱۲کنند. روز می

 آورد.دموکرات اکثریت آرای النتاگ را به دست می

تل در حالی که کورت آیسنر عازم الندتاگ است توسط یک آریستوکرات ناسیونالیست هوادار گروه ضدیهود به ق ۱۹۱۹فوریه  ۲۱روز 

نویس از نامه استعفایش را یافتند. مرگ آیسنر به سرعت جو مونیخ را فایده بود چراکه در جیب آینسر یک چرکرسد؛ قتل او بیمی

دموکرات است تیراندازی کرده و او را به شدت زخمی -کند: یک کمونیست به حریف اصلی او که عضو حزب سیوسیالزده میآشوب

گزیند که متشکل برمی« شورای مرکزی جمهوری بایرن»شود و یک ها برگزار میعمومی شوراهای مونیخیکند. فردای آن روز جلسة می

و شوراهای  KAD و حزب کمونیستUSPD های مستقل حزب سوسیالیست ،SPD دموکرات-است از نمایندگان حزب سوسیال

گیرد. در ابتدای ماه مارس بعد از چند هفته رار میق Ernst Niekischدموکرات چپ ارنست نیکیش -دهقانی و در رأس آن یک سوسیال

های تازه کارهایش را معلق کرد. کند اما او از ترس خشونتخالء قدرت مرکزی، شورای مرکزی دوباره قدرت سیاسی را به النتاگ واگذار می

دموکرات -سوسیال Johannes Hoffmannگیری یک حکومت ائتالفی به ریاست یوهانس هُوفمان مارس پارلمان بدون رأی ۱۷در 

کند و کارگران آورد. و همین موضوع بورژوازی را نگران میکند که او هم در برقراری نظم و بهبود اوضاع موفقیتی به دست نمیمنصوب می

 را مصمم به شورش. 

ی آوریل جمهوری شورایی در وضعیتی آشفته و در غیاب یک قدرت مرکزی کارا، شوراهای کارگران و سربازان مسلح شدند. در ابتدا

 آوریل در جلسة شورای آوسبورگ برای اولین بار طرح یک جمهوری شورایی مطرح شد.  ۳مجارستان به عناصر رادیکال جانی تازه داد. در 

های مستقل و یک بخش از وزرای هوفمان که تنها راه برون رفت از بحران حکومتی را در کانالیزه کردن جنبش دموکرات-سوسیال

ها پیشنهاد و به مستقل ها دموکرات به کمونیست-دیدند، با ایجاد شوراها موافقت کردند. در جریان یک جلسة مخفی وزرای سوسیالمی

ها نیز این پیشنهاد را رد کردند و اعالم ها را نپذیرفتند. مستقلدموکرات-ها همکاری با سوسیالشد که به حکومت وارد شوند. کمونیست

 فعلی ترکیبی مصنوعی است که بدون مشارکت توده خلق شده. کردند که حکومت

و گوستاو  Erich Mühsamم زاهایی مانند اریش موو آنارشیست آوریل شورای مرکزی مونیخ برگزار شد که در آن نیکیش ۶در شب 

ای با امضای ارنست نیکیش هگرفت و اعالمیحضور داشتند. این شورا ایدة برپایی جمهوری شورایی را پی Gustav Landauerالند ور 

اینچنین و برکناری هوفمان و « داری بورژوایشدة سرمایهارگان عقیم عصر سپری»، Landtagالنتاگ  صادر شد مبنی بر انحالل

 ساله ریاست حکومت انقالبی را ۲۵نویس نامهیک شاعر و نمایش Ernst Toller رسماً تأسیس شد. انست تول ر« جمهوری شورایی بایرن»

ها و حتی یک وزیر سوسیالیست. با اینکه همگی کم و ها و آنارشیستبرعهده گرفت، حکومتی که ائتالفی ناهمگون بود متشکل از مستقل

ای آنارشیستی داشت. در طی تلگرامی به لنین، او را از اتحاد پرولتاریای بایرن با خواندند، امّا حکومت چهرهبیش خود را سوسیالیست می

ها برای یک حکومت ها شروع کردند به تبلیغ در کارخانهحزب کمونیستْ حکومت جدید را به رسمیت نشناخت و کمونیست خبر کردند.

 واقعی.« سویتیک»

جا بر  در عرض چند روز این حکومت تولر که اعضایش به هیچ وجه آمادگی اداره کردن اوضاع را نداشتند، با اخذ تصمیمات نامعقول و بی

 افزود. میثباتی خود بی

آوریل گروهانی از داوطلبین را به سوی مونیخ فرستاد، امّا با مقاومت  ۱۳هوفمان که در آن زمان به بامبرگ گریخته بود بیکار ننشست؛ در 

ها به سرکردگی کشته به جای گذاشت. همان شب کمونیست ۱۲ - ۱۱بایرن مواجه و مجبور به عقب نشینی شد. این نبرد « ارتش سرخ»

تولر پایان نهاده و « آنارشیستی»دو یهودی روس تصمیم گرفتند بر حکومت  Max Levienن و ماکس لوی Eugen Levinéلوینه  اوژن

قدرت را در مونیخ در دست بگیرند و بدین ترتیب دومین فاز جمهوری شورایی بایرن را افتتاح کنند. تولر و الندور نیز قدرت جدید را به 
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شایستگی عظیم او با این اوصاف، کنند. رزا لوکزامبورگ را فلج می کار بسیارْ تناقضات ها و گوییم که بدفهمیدر پایان می

دموکراسی آلمان را با اصرار بر اولویت -قصد داشته که سوسیالهم مفاهیم سازمان اتوریتر لنینی را دیده و هم این است که 

کاری که هیچ مارکسیست دیگری پیش از او نکرده بود. اش جدا کند، گرایی رفرمیستیاز قانون اهی تودهتفعالیکنندة خودتعیین

هیچ تردیدی تحت الهام ؛ و عالوه بر آن، بی2است به عمل آوردهاز او  یگرم و آتشین بزرگداشتتروتسکی روی این نکتة اخیر 

 اختصاص خواهند یافت.  ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵در دو انقالب روسیه  اینویسد که به جنبش تودهاکتبر آثاری میفاتح بعدها اوست که 

درست بین در کشف سنتزی دقیق و  یکی ناتوانی رزاست برای مثال، ؛هایی داردمحدودیت العادهفوقاین استنباط  امّا

به خودآگاهی  قادر است اینخبة کارگری چه نوعاینکه  تعییناش در ناتوانی ،دقیقتربه طور یا  خودانگیختگی و خودآگاهی

 .رساندبهره به تمام پرولتاریا  این خودآگاهیو از یابید دست

                                                                                                                                                                                          
آوریل  ۲۷روز کار آنان بدون مشورت با مرکزیت حزب کمونیست آلمان بود امّا با تشویق لنین همراه بود.  رسمیت شناختند. گرچه این

 اند یا نه؟ ها گروگان گرفتن از میان بورژوازی کردهپرسد آیا آنها شروع به ملی کردن بانکدر طی تلگرامی از لوین می لنین شخصاً

ها از حمایت اندکی در میان جمعیت شهری برخوردار بودند و همین و دهقانی بود کمونیست کاردر بایرن که ایالتی مجموعاً محافظه

انقالبیون، یک -یک کمیسیون نظامی، یک کمیسیون برای خلع سالح ضد ساخت. حزب کمونیستموضوع موقعیتش را به شدت ضعیف می

های بورژا ممنوع شدند. خدمات ها بلوکه و روزنامهردند. بانککمیتة تبلیغات، یک کمیسیون اقتصادی و یک کمیسیون حمل و نقل ایجاد ک

تلفن و تلگراف به شدت تحت کنترل درآمد. حکومت جدید به رهبری اوژن لُوینه در امور سیاسی و اقتصادی حکومت بولشویک را سرمشق 

های لنین شروع کرد به وینه به پیروی از آموزهشدند و لواقعی یا فرضی بازداشت می« انقالبیون-ضد»و « ترور سرخ»خود قرار داد. سیاست 

ساختارمندی ایجاد کردند که بخش زیادی از کارگران « ارتش سرخ»ها دار. کمونیستبازداشت اعضای آریستوکراسی و بورژوازی سرمایه

داشت که قصد دارد که تیر م میداد و اندکی بعد تقریباً به بیست هزار نفر رسید. حکومت کمونیستی اعالبیکار را در صفوف خود جای می

کمان انقالب بلشویکی در اروپا باشد و برای این کار الزم است که کارگران آموزش نظامی ببینند و تملک فردی سالح ممنوع است و 

 مجازات مرگ در پی دارد. 

ووُرت مبرگ به عنوان نیروی کمکی  Freikorps) نظامیان ضد کمونیست )به آلمانیههوفمان بار دیگر حمله را از سرگرفت و اینبار از شب 

شد که به سالح سنگین مسلح بودند. در ها بالغ بر سی و پنچ هزار نفر میدموکرات-ارتش رسمی استمداد طلبید. تعداد نفرات سوسیال

د و به خاطر غیبت مونیخ  جو رعب و وحشت حاکم شد و شهر به خاطر یک اعتصاب عمومی فلج شده بود. خدمات عمومی از کار افتاده بو

حمله آغاز شد.  Gustav Noskeآوریل با تحریک گوستاو نوسکه  ۲۳یک قدرت مرکزی کارا مونیخ طعمة ناامنی و غارت شده بود. در 

کنند. و شوراهای کارگری که از این نظامیان شهر مونیخ را بلوکه و اعالم کردند که هر فردی را که با اسلحه ببیند درجا اعدام میشبه

اش از بین رفته بود، رأی رایط به وحشت افتاده بودند علیه حکومت جمهوری شورایی که در آن هنگام تمام اتوریتة مرکزی و اخالقیش

 اعتمادی دادند. در حالی که وحشت بر اوضاع مستولی بود یک واحد از ارتش سرخ بایرن ده گروگان را اعدام کرد. بی

ن افزود؛ انتقام از جمهوری شورایی به حمام خون تبدیل شد. در اول مه ارتش سفید وارد مونیخ شد. از نظامیاها بر خشم شبهاعدام گروگان

مه سربازانْ گوستاو الندور را گرفتند و او را آنقدر زدند تا مرد و سپس جسد او را چند  ۲این لحظه به بعد ترور سفید بر اوضاع حاکم بود. 

مه دیگر مقاومتی در شهر نبود و جمهوری شورایی بایرن به صورت قطعی سرکوب شد. بر اساس  ۳ روز همانجا رها کردند که بپوسد. روز

 ۳۳۵دموکرات و -نفرشان از اعضای حکومت سوسیال ۳۸نفر کشته شدند که فقط  ۶۰۶یا  ۵۷۷اطالعات رسمی بین یکم تا هشتم مه 

به حبس و تبعید شدند. ماکس ارکتشان در جنبش شورایی محکوم نفر به خاطر مش ۲۲۰۹نفر تیرباران و  ۱۸۴نفرشان مردم عادی بودند، 

شود( اما اوژن لوینه بازداشت و به جرم خیانت به های استالینی اعدام میدر روسیه در طی پروسه ۱۹۳۷موفق به فرار شد )او در لوین 

کیش )سرانجام به یکی از نمایندگان اصلی م و ارنست نیزام سپرده شد. ارنست تولر، اریش موژوئن به جوخه اعدا ۵مرگ محکوم و روز 

 شوند. شود( نیز به زندان محکوم میبولشویک تبدیل می-جریان ناسیونال
https://wikirouge.net/R%C3%A9volution_bavaroise   

 . ۱۹۰-۱۸۹، ۱۷۴، ۷۳-۷۰ ه،، نقل شدرزا لوکزامبورگهولست، -روالند 1
 .Belfond، انتشارات ۱۹۷۰ ،وظایف سیاسی مادر تروتسکی،  ۱۹۳۵ژوئن  ۲۴، «رزا لوکزامبورگ و انترناسیونال چهارم»تروتسکی  2

https://wikirouge.net/R%C3%A9volution_bavaroise
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 : ر و ناکافی بپردازدمختص اشاراتیتوانسته به  صرفاً اش نوشتهدر واپسین روزهای زندگیکه  ایدر دو مقالهرزا 

ساطع شده و منتخب ها هتوداز است که  ایرهبری» داشته باشدباید میآنچه  ؛چیزی که کم داردخیزش اسپارتاکیستی 

ای بنشاند که قادر به هدایت و به استفاده کنندههای رهبریکارگران انقالبی را روی پای ارگانیسم»بایست او می .«ها باشدتوده

ه ببرآمده از اسپارتاکوس، چراکه بنا حزب کمونیست  ؟ در هر صورت نه رهبری «رهبری»کدام  «.ها باشنداز انرژی مبارزاتی توده

 1.وجود داشت« رهبری تغیب»در آنجا  به هر حال نظر رزا

تنها شاید  را نیافته. بحثی که او گشوده است نقطة پایان خود حلی بیابد،هنوز نتوانسته راه کندکه او مطرح می ایمسأله

کم و بیش به راز  2(.A.IF.)پرتغالی -ی اسپانیاییشان فدراسیون آنارشیستها در سنت باکونین و وارثین اسپانیاییآنارشیست

یعنی ای کارگری توده در بطن سازمان که  باکونیستی «هایبرادری»نزدیک شده باشند: ها و پیشآهنگ بین توده رابطة

 کنفدراسیون ملی کاریعنی که درون خود سندیکای مرکزی اسپانیا، فدراسیون آنارشیستی  به وجود آمدند و انترناسیونال اول

(.C.N.T)3  بارآورده را به. 

 طوف است: دو نکته مع روی، به آن مشغول شدهفرانسه  ۱۹۶۸تعدادی از زحمکتشان از مه فکر ای که رهبری

 .ته شودساخ یشروکارگران پاز بلکه باید  از روشنفکران خارج از طبقه باشد مرکب اًمدتنخبة انقالبی نباید ع. ۱

 ت.با توده مطابق اس «رهبران»جایگزینی تدریجی  ک لوکزامبورگیبا دیالکتیچیزی است که  وانگهی، این

کتاریستی، هایی اتوریتر، سچراکه این واژه هم زمان کاربست شوند؛ید داده نمیغسل تعم «حزب»ت به نام این اقلی. ۲

 د.شوبدبینی رشدیابندة زحمتکشان میموجب گیرد که می]به خود[ گرایانه انتخابات

تا اعتصاب  بنامدای اعتصاب توده آن رامایل بود و او  گذشتیه روس ۱۹۰۵خالل انقالب رزا از آنچه در  فهم هوشیارانة

ه با آن سی است کارزنده در زرادخانة ایدئولوژیک کمونیسم لیبرتر باقی ماند، در عین حال که فانوهمچون سهمی عمومی، 

 یابد. ه خود را میرابقة کارگر ط -ران ما بیش از پیش رایج و کاراستدودر شکلی که - همین شکل مبارزه هنوز

ای به یهنارشیسم ساکالیسم انقالبی و آمبارز برجسته علیه سندیاین انصافانة غالب اوقات غلوآمیز و بی ،قادهای شدیدتان امّا

 یاچیزهند. بنابراین دهمیکراسی دمو-السوسی کاهد، زیرا این انتقادها بوی گنداندازد و از برد آن میروی شهوداتش می

ی رد ه صورت قالبببه شرطی که نه آنها را بپذیریم و نه  امّا، ن کنیمهای اوست که ما امروز باید استخراجشادر نوشتهبسیاری 

 قبول کنیم. در بست کنیم، نه آنها را  نفیبالکل کنیم، نه آنها را 

                                                            
 .۲۴۲، ۲۲۴ژانویه در بادیا، نقل شده،  ۱۱، و مقالة ۱۹۱۹ژانویه  ۱۴، نقل شده، «نظم حاکم بر برلین» 1
2 e Ibérique (F.A.I.)Fédération Anarchist 
3Confédération Nationale du Travail (C.N.T.) 
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 سپارتاکوس دراکه رزا در کنگرة لیگ اند هاییایده ترین بخش کارنامه لوکزامبورگی، مطمئناً روزبهترین و نیز نوآورانه

دن کوم کررولتاریا، محیت شوراهای کارگری، همة قدرت به پشب زندگی بسیار کوتاهش ایراد کرده بود: اولوواپسین 

ر دگره این کن ر سکه برفراز  امیو ابه یباالتر گفته شد که دوپهلوی امّا. نیافتهافراد سازمان تاهمیسندیکالیسم بوروکراتیک، 

ظر به نبنا ،ان موقعهمه به حزب کمونیست و در نتیجه تبعیتش از یک انقالب روسی کیعنی تغییر شکل اسپارتاکوس  بود؛ پرواز

 برنامه دموکراسی کارگری سوویتیک.  به دور ریختنشروع کرده بود  رزا

انسه ترجمه به فر امروزتا از آنها  اندکی دّتشبخش به  که گذاشته به جاای که رزا لوکزامبورگ غنیاینچنین مواد عظیم و 

که  ودخواهد ب تحائز اهمین جهت آاز  این کار مخصوصاًو  .طلبدمی عمیق ورزانةهاندیشکار  یکو این  ،باید مرتب شوندشده، 

دة هایی که پدیامتمام ابه که کامالً اند، هنوز موفق نشده۱۹۶۸مبارزة مه  مبارزات اخیر در فرانسه، مخصوصاً ]بدانیم[ 

بر  امّا. ستاه دارک دیدعزیمتی برای این بازبینی ت نقطة اند از بین ببرد. رزا قطعاًها را احاطه کردهخودانگیختگی انقالبی توده

 جش به پیشین نتایآخرسرحد عهدة اقلیت خودآگاه پرولتاریاست که این دستآورد را ابتدا روی کاغذ سپس در میدان عمل، تا 

 ببرد. 

روی[ ]نیبا اتکا به ز پیش هر لحظه بیش ا پیشروی جوانش ، طبقة کارگر و به ویژه بال  ۱۹۷۱ ةکه در فرانسرسد به نظر می

. دارد داع آنهاضروری برای کشف و اب یکه بلوغرسد به نظر میبرای مبارزه است،  در جستجوی وسایل خاص خود خودش

خود   صرفاًنشان به سر رسیده. زما داشتند،را  ۶۸انقالب مه  تندر انحصار گرفو مال خود کردن داعیه ای لحظهیی که «هافرقه»

فقط و فقط  «گراهاچپ»ست به منزوی شدن از طبقة کارگر. نی حاوی گرایشی ابه طور ضم « gauchisme » «گراچپ»واژة 

 نجات خواهند یافت. اوشدن با  یابی خود با طبقه و درآمیخته، با هویتطبقه در محاط شدنبا 

. این آید حساب بهبرای چنین حرکتی ای مقدمة ناکافی و فقیرانه که شاید به عنوان بود نوشتة کوتاهیواندید[ ]آنچه خ

ین شک و تردیدی به نتایجی دگم که در آن جای کمتر کند که برای آرامش روحشانمی و دلسرد فقط کسانی را ناامیدنوشته 

 پذیرایی شود. 1العادهپر از صید خارق با یک سینی نقرهاز آنها  د کهانتظار داشتنکه را کسانی نیز و  نباشد نیاز دارند

 

 

 

 

                                                            
به  گیرانی که بعد از گوش فرادادن به سخنان عیسی مسیحاشاره به داستان معجزة عیسی مسیح است که شرح آن در انجیل آمده. ماهی 1

کنند ای میالعادهتاده بود، اینک به اشارة او چنان صید خارقاندازند و با اینکه پیشتر چیزی در تورشان نیافاو تورشان را در آب می دستور

 که از تصورشان خارج است.
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