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International Communist Current 

 المللیجریان کمونیست بین
در رابطه با المللی این کتاب ترجمه سری مقاالت زیرین از جریان کمونیست بین

توضیحات اضافی صدای . انقالب آلمان است که بصورت یک کتاب ارائه میشود

 Steinklopferمقاالت را رفیق  انترناسیونالیستی با ]*[ مشخص شده است.

 نگاشته است. 

Germany 1918-19:   

 Faced with the war, the revolutionary proletariat renews its 

internationalist principles 

 From war to revolution 

 Formation of the party, absence of the International 

 Civil War 

 From Noske to Hitler 

 

 

 المللی:آدرس وبسایت جریان کمونیست بین

http://www.internationalism.org     

 ایمیل جریان کمونیست بین المللی:

international@internationalism.org      
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 صدای انترناسیونالیستی به قرار زیر است:  هایآدرس

 وبسایت:

www.internationalistvoice.org  

 :امکانال تلگر

http://t.me/intvoice 

 :رتییوت

www.internationalistvoice.org  

 ایمیل:

http://twitter.com/int_voice  

 

 انقالب کمونیستی یا نابودی بشریت!
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 از صدای انترناسیونالیستی حمایت کنید!

 

بارای اناداز و ارائاه ششا  ، دخالات سیساتماتیکرکن اساسی کاار انقالبای

وجود یک گرایش انقالبی هر شند بسیار ضایی   بقه کارگر است.طۀ مبارز تکامل

مظهر آنتاگونیس  میان دو طبقه اجتماعی است. یک گرایش انقالبی بارومتر مباارزه 

 طبقاتی است.

، سرشاری برخوردارند منابعکه از تبلیغاتی بورژوازی  هایبر خالف دستگاه

داری، اساتممار، سارمایهظاا  علیاه نانی که اوسط کساا تای تنهاالبارایش انقایک گ

مقیقتاا انترناسیونالیساتی صادای  شاود.هساتند، ممایات مای وغیاره یبردگی مادد

شا  دساتگاه سیاسای ملات، دموکراسای، انترناسیونالیست است و هیچ توهمی باه 

کند. صدای انترناسیونالیستی بارای ندارد و از سنت کمونیست ش  دفاع می سرمایه

از ارزشاها و  اشخود و در دفااع ۀدر مبارز رزمد ومی انقالب کمونیستیتحقق امر 

ممایات  . از صدای انترناسیونالیساتیدارد نیاز پرولتری به ممایت شما های پرنسی 

 .کنید
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 آلمان فارسی انقالبای بر ترجمۀ مقدمه

 

اگر یکسان قرار دادن کمونیسا  باا اساتالینید  بدرگتارین درون قارن بیسات  

کوهمند اکتبر نید بدرگترین شگفتی قرن بیست  باود. انقاالب باشد، وقوع انقالب ش

پرولتری اکتبر، افق دیگری را به روی پرولتاریای جهانی گشود. افق به زیر کشیدن 

داری در سراسار جهاان و برپاائی جهاانی بادون اساتممار و طبقاه، نظا  بربر سرمایه

 جهان کمونیستی.

  بر ویرانه های انقالب اکتبر و بار روی انقالب اکتبر شکست خورد، استالینید       

ان نفار از راستخوانهای کمونیستهای بخون تپیده شده، خود را تحکی  بخشید. هادا

کمونیستها و کارگران، تبیید، زندانی و قتل عا  شدند، کسانی که انقالب اکتبار را 

خلااق کاارده بودنااد، همااک کسااانی کااه نیروهااای زناادۀ انقااالب بودنااد، پیشااقراو  

 اریای جهانی.پرولت

در شکساات مااوق انقااالب جهااانی و بایااد علاات شکساات انقااالب اکتباار را        

مخصوصا شکست انقالب آلمان جستجو کرد، که منتهی به اندوای انقالب اکتبر و 

انقالب جهانی و به تبع آن، انقالب اکتبر ناه در سپس منجر به انحطاط آن گردید. 

این مسالله مقانیات ایان نیخ شکست خورد. مسکو یا پتروگراد بلکه در برلین و مو
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ها، کاه در عصار انحطااط سارمایه داری، عصار امپریالیسا ، نظریک انترناسیونالیست

شاان امپریالیسات عصری که در آن تمامی دولتها صرف نظر از بدرگی و کوشکی

پاییر اسات را ااباات مایالمللی امکانهستند، انقالب کمونیستی تنها در سطح بین

است بود و ترین دژهای بورژوازی جهانی ژوازی آلمان یکی از مستحک کند. بور

از عواقا  که تسخیر آن برای پرولتاریا به آسانی دژهاای دیگار باورژوازی نباود. 

هاا ابتادا در آلماان توساط قتال عاا  نسالی از کمونیسات انقاالب آلماان، شکست

ل و سااپس در روساایه توسااط قاتاا«( نوسااکه»ها)سااگان شااکاری شااون دمکاارات

لیا درک علل شکست انقالب آلمان، تجدیه و تحلیل آن بود. « استالین»کمونیستها

و درس گرفتن از نکات ضی  و قوت آن برای انقالبیون و پرولتاریا مائد اهمیات 

است. در این راستا مبادرت باه ترجماک سلساله مقااالتی از جریاان کمونیسات باین

در راساتای امیادواری  رائه میدهی ، یک کتاب ابه شکل آنها را و  ای کردهالمللی 

 سود مند قرار گیرد.شفافیت مواضع انترناسیونالیستی و پرولتری 

 صدای انترناسیونالیستی

 1401 آبان
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 مقدمه

 به 1918 – 1919سالهای  انقالب پرولتری آلمان که با مبارزات از سا  90

توساط پس از تسخیر قهرمانانه قدرت  گیرد.تراژدیک خود رسید، می نقطه اوق

انقالب جهانى باه آلماان تغییار  نبرد، مرکد میدان 1917کارگران روسیه در اکتبر 

جهاانى  باورژوازیو شکسات خاورد.  ر پا شدمبارزه قطیى ب آنجا،مکان داد. در 

 موادث را به فراموشی تاریخی بسپارد. بطاوری کاه همواره درصدد بوده که این

آن هادف  تنهااوانماود ساازد کاه  نجاا را تکایی  نمایاد وآمبارزات نمی تواند 

 در ما  ماضارکه  ای بوده استشتی جویانهآدر شرایط  "دمکراسى"و  "صلح"

یان اسات از انتشار این کتاب، ا . هدفداردرا همان مکومت  داری آلمانسرمایه

در یکای از کشاورهای  وازی راژباور ،دهی  جنابش انقالباى در آلماانکه نشان 

 قادرت ماکمیات سارمایهداری اروپا تا لبک پرتگاه از دسات دادن مرکدی سرمایه

  ،شکست انقالب در آلمان، همانند شکست انقاالب در روسایه باوجود پیش برد.

بلکه بارای  الز تنها نه  ،امروز یادآورى این مسلله یک دلگرمی است که انقالب

 پییر است. نید امکاندارى جهانی سرمایه مکومتواژگون کردن 

 دارد اختصاا  به ایناو   فصل .تقسی  شده است فصل پنج به کتاباین 
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هاای پرنسای در مواجهاه باا جناگ جهاانی او  ی انقالباگونه پرولتاریاای ش که

 1918قالباى دو  باه مباارزات ان فصال کناد.انترناسیونالیستی خودش را امیاء می

دنباا  کاه باه  پاردازدمایتاسا  بااری ماوادث  باه و سا اختصا  دارد. فصل

رهبری انقالبی در کنگره افتتامیه مدب کمونیست آلمان در انتهااى  گیریشکل

را بررساای خواهااد کاارد.  1919 سااا  شکساات  شهااار فصاال .اتفاااا افتاااد 1918

ر  لینکبخات و ورگ و کااادامباازا لوکوبه اهمیت تااریخى قتال ر فصلآخرین 

 پردازد.می ،برای ما  به جای گیارده اند هی که این انقالبیون امروزامیراا
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 فصل اول:

                         :1918 -19 آلمـان درسـال 

ــ ــا جن ــا گ،ـرو در رو ب  بیالـانقــ یپرولتاری

 خـود را یـالیستــاسیونـرنـتهـای انپرنسیپ

 کندمی د بناـدیـتج
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 و اغتشاش شكست

 که در مخالفت با جنگ جهانى او  شروع شاده باود، جهانیموق انقالب 

متحمل شاده از بدرگترین شکست سیاسی که جنبش کارگری  بیدشند سا   تنها

.  بارای ، انجا  گرفته اسات1914در اوت ها  سوسیالیست المللبینفروپاشى  بود؛

یال شکسات خاوردن ل گرفات و دالکپاسخ به این سلوا  که  شرا این جنگ ش

 هاا در روسایه و بااالخصانقالب ، درک ماهیت و مسیری را کهستشی المللبین

 .         سازدضروری می راپیمود آلمان  در
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 به طرف جنگ مسیر

های بدرگ انداز بود . قدرتازاوائل قرن بیست  جنگ جهانی در فضا طنین

البتاه جنابش کاارگری آنارا ودناد. شاده ب مادهبرای آن آ قراریبیامپریالیستی با 

به خااطر دو عامال  . اما بروز آنهشدار داده بود آن علیه پیشگویى کرده بود و بر

اصلى جنگ  نظامی پیشگامان کافییکی از عوامل آمادگی نا به تیویق افتاده بود.

بارای در ما  تکمیال یاک ناوگاان جنگای باود کاه او را  آلمان ،بود. براى مما 

و برای این کاار مجباور  ساختمستید می (هاوسانروای اقیانفرم)یا انرقابت با بریت

بود جدیره هلیگولند را در دریاى آزاد به پایگاه دریایى تبادیل کناد و کاناالی را 

در و غیاره.  دانبه اتماا  برسا را که بین دریای شما  و بالتیک درما  ساخت بود

عامل دومی که آن شدند. می جا  خود نددیکانها به سرسازىمادهآ دهه او  قرن

. وجاود باود : ترس از طبقه کارگررا به تاخیر انداخت و بیشترین برتری را داشت

بلکااه آشااکارا بااه وساایله  تنهااا تفکاار فرضاای جناابش کااارگری نبااود، ایاان تاارس

هاای  شخصایت ، یکای از«ن بُولاووُ» ه باود.بیان شددارى سرمایهنمایندگان اصلى 

ترس از سوسیا  دمکراسى بود ا اساسکه اظهار کرد دولت آلمان برجسته  سیاسی

مبلغ  ، خباروبرپاو   جنگ را به عق  بیاندازد. تاکرد که طبقه ماک  را وادار می
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 برلین نوشت:  محافل جنگ در علنی و طرفداری بدنا  امپریالیست

تواند آلماان یکه م یدیرخ ندهد، تنها ش اساسیفاجیه  کیکه  یزمان تا"

  "است که نان ندارند. یکسان یمفظ صلح کند، گرسنگرا مجبور به 

، در کتاابش انتلوریساین برجساته نظاامی در آن زما برنهاردی،وُن نرا  ژ

یک خطر بی پروا وجاود  ،جنگ مدرن های میاصر،درجنگکه اخطار داده بود 

هایی تنها بر شنین بینش دارد شرا که نیاز دارد میلیونها انسان منظبط را بسیج کند.

جناگ امپریالیساتی قارن اولین تجربه بر ی مالمظات نظرى قرار نداشت بلکه رو

اپان باه زایاش جنابش ژ جناگ  باین روسایه و .بودبدرگ های بیست  بین قدرت

 ه بود.در روسیه نیرو بخشید 1905انقالبى 

کارد کاه طبقاه تقویت مای یشنین مالمظاتی امیدها را در جنبش کارگر

کارد تاا  را نخواهد داشت. این امیدها کماک گراه انداختن جن جرات بهماک  

درسات زماانی کاه  ،الملال سوسیالیسات پوشاانیده شاودهای درون باینواگرائی

 مقیقاتاش[ داشت. این پرولتاریا از طریق بحث آزاد نیاز به روشن شدن ]مواضع

هااا الملاال سوسیالیسااتجناابش بااین ونهیچکاادا  از جریانااات متفاااوت درکااه 

. باا ایان وجاود، کارد، ایجاد توه  قدرت و ومدت مایدجنگ نبودن "خواهان"
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طلبان در اساس با جنگ امپریالیستی مخاال  نبودناد بلکاه ها و فرصترفرمیست

ایجااد مای گکه با وقوع جن خود موقییت مالی و قانونیدست دادن بسادگی از 

از  باه نوباک خاود، ،به دور کائوتساکى "یانههای ممارکسیست"ترس داشتند.  ،شد

را کاه  یکه توه  اتحاد در جنبش کارگر لیدل نیعمدتاً به ا ،نددیترسیگ مجن

 برد.یم نیکرد، از بیاز آن دفاع م یمتیبه هر ق دیبا

تشدید مباارزه طبقااتی گفت میسخن  ظرفیت طبقه کارگریدی که به نفع ش

نجا، طولی نکشاید آدر. کردمیدر روسیه بود که  از بروز جنگ جهانی جلوگیری 

جناگ جهاانى  آساتانکدر  .یابد را  باز 1905شکست  ی توانست نبش کارگرکه ج

 .باودفتاه گرشادت  امپراطاوری تاداردر  ایتاودهیک موق جدیاد اعتصااب  ،او 

 - ردشاین اماروز شاباهت دا یتباه وضایتا مدودی نجا آ در وضییت طبقه کارگر

یاک  در ،های مدرن متمرکد شادهدر کارخانه به شدتیک اقلیت از کل جمییت 

اسات،  ییپارلماان باورژواسیاسای  کنتار های کشور عق  مانده که فاقد مکانیس 

  کاه، ند. باا یاک تفااوت مها وشامای مشیانه استمماروبوسیله سرمایه جهانی بطور 

در  ،رورش یافتاه بودنادپ انترناسیونالیستیهای سوسیالیستی سنتکارگران روسیه با 

-یساتیونالیابوس ضاد انقاالب ناسصورتى که کاارگران شیناى اماروز هناوز از کا

 برند.رنج مى یستینیاستال
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میرفای  داریسارمایههمه این عوامل روسایه را بمماباه تهدیادی باه اباات 

 . کردمی

با این وجود روسیه نموناه باارز نبارد طبقااتی جهاانی نباود. مرکاد و قلا  

کلید  قرار داشت. یو مرکد یغرب یای امپریالیستی در اروپاهتنشداری و سرمایه

در آلماان قارار داشات. آلماان بلکاه ناه در روسایه  داریوضییت جهانی سرمایه

یبه شاالش ما شتریرا ب یمیقد یهای استیمارقدرت ینظ  جهانکه کشوری بود 

تارین و متمرکدتارین طبقاه توسایه یافتاه ،تارینکشاور دارای قاوى این و .دیکش

سیاسى طبقه کارگر آلماان بود. نقش  یستیالیآموزش سوس نیترشرفتهیکارگر با پ

هاای اصالی کاارگری  باه وسایله نجا اتحادیاهآ کند که دراین تصویر را بیان می

 هایدیگار کشاورو  گیارى شد در صورتى که در بریتانیامدب سوسیالیست پایه

جناابش  کیااک ضاامیمبصااورت سوسیالیساا   داری در اروپااا،پیشاارو ساارمایه

، مباارزات روزاناه کاارگران باه طاور . در آلماننمایان شدهای کارگرى اتحادیه

 شد.می دهید یستیالیسوس یی عالیدر پرتو هدف نها یسنت

 یهاى سوسیالیساتدر اتحادیه زداییدر انتهاى قرن نوزده   فرآیند سیاست

کارگری هاى اتحادیهاز مدب سوسیالیست.  خود "یئرها"در آلمان شروع شد،  

سوسیالیسا ( نهاائی ) هادفبطور آشکار به وجاود یاک ومادت باین جنابش و 
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را باا  سایی و کوشاش اعتراض داشاتند. تلوریساین مادب ادوارد برنشاتاین ایان

. این نقاش "جنبش همه شید و هدف هیچ شید"فرمولبندى مشهورش تیمی  داد: 

بارد، برتارى ها را در جنبش کارگری به زیر سااا  مایرهبری سوسیا  دمکرات

مدب سوسیا  دمکرات آلمان،  ،ستاین مدب سوسیالی جنبش بر هدف غایی ، و

داد . پاس از اعتصاابات کاارگری خاودش در تضااد قارار مایهااى اتحادیهرا با 

باا پیاروزى  اماا تشادید شاد. هاایایان ناساازگار ،در روسایه 1905سراسری  در 

بااه دور  "یانااهم"کااارگری باار ماادب خاتمااه یافاات. تحاات تاا ایر هاااى اتحادیااه

 - در جنبش کارگری به هار قیمتای باودکه خواهان مفظ ومدت  –کائوتسکی 

کاارگری هااى اتحادیاهباه را تصمی  گرفت که  مسلله اعتصاب سراسرى  مدب

امااا اعتصاااب سراساارى شااامل تمااا  مساالله مااا  و آینااده انقااالب  1.کنادواگیار

درست قبل از جناگ  یالمللنیطبقه کارگر آلمان و ب  ،یترت نیبه ا! ری بودپرولت

 شدند. یاسیاو  خلع سالح س یجهان

ادغاا   یبارا اییاتحادیهجنبش  یآنها، آماده ساز یاسیرسیغ تیاعال  ماه

را داد کاه  یاتاودههای تشکلبه طبقه ماک   نیبود. ا یدار هیآن در دولت سرما

باه  یدارهیدر قلا  سارما جیبسا نیداشت. ا ازیجنگ ن یکارگران برا جیبس یبرا

                                                 
 .1906در سا    مدب از مانهای   تصمی  کنگره 1



19 

 

 یکه آلمان برا - هیرگران در روسکا یو سرگردان هیروم  یتضی ینوبه خود برا

در آنجاا  یاشکستن شتاب مبارزات توده جهیو در نت -مرجع بود  یآنها نقطه اصل

 .بود یکاف

بودند، قابالً تجاارب  ایتودهدرگیرمبارزه  1911کارگران روسیه که از سا  

جناگ و مباارزات انقالبای را در پشات سار داشاتند. ولای در  ،بحرانهاى اقتصاادی

جناگ جهاانی پاس از یاک دوره  نجاآغربى و مرکدى این شنین نبود. در اروپاى 

طبقه کاارگر در شرایط  واقیىهای فتتصادی شروع شد. پیشرقاصالمات طوالنی ا

هماراه  یرفرمیسات توهماات باا مدن بیکااری،آباال رفتن دستمددها و پایین از طریق 

بایسات  جهانى مىى دارسرمایهیرامون ی بدرگ به پهابود. دورانی که اغل  جنگ

ساا   15خاود را  اولین و بدرگترین بحران رکود اقتصاادى جهاانى شد.میمحدود 

سرمایه دارى، ناه باا یاک بحاران  انحطاطنشان داد. مرمله  1929بید یینی در سا  

باا  -جنابش کاارگری بطاور سانتی انتظاارش را داشات آنچنان که ، بلکه اقتصادى

جناح ش  جنابش کاارگری  اندوایست و با شک و بحران جنگ جهانى شروع شد

دلیلای بارای باه تیویاق  دیگر بورژوازیاعتصاب سراسرى ادامه یافت،  هبر سر مسلل

بارعکس: هار دیاد. جااید نمایدر جنگ امپریالیستی  اش راممله عجوالنه انداختن

تواند یآن کشنده باشد. اکنون انتظار فقط م یهابرنامه یتواند برایاکنون م یریتاخ
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توسایه  یبارا ،یمباارزه طبقاات یبارا ،یبحران اقتصااد یمینا باشد: انتظار برا نیابه 

 گورکنان آن! یانقالب یآگاه
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 المللبینفروپاشى 

 الملالبینانفجار  هراه به جنگ جهانى باز شد. وقوع جنگ ب ،بدین ترتی 

سوسایا  دمکراساى اعتراضاات  ،جناگ آساتانک منتهاى شاد. درهاا  سوسیالیست

 گانى را سازمان داد و جلسات سراسری در اروپا برگدار نمود. رهباری مادبهم

)قاتال آیناده  انقاالب آلماان( را باا  آلمان فریدریک ابرت در سوسیا  دمکرات

که مانع توقیا  اموالشاان شاود و هوگاو  ،بودجه مدبی به زوریخ سویس فرستاد

ى را بار علیاه لمللااباینمقاومات  تا به بروکسل گسیل کرد همیشه متدلد  راهاس 

مخالفت با جنگ قبال از وقاوع آن یاک شیادی اسات و  جنگ سازمان دهد. اما

 - زمانی که کامال به واقییت تبدیل شد مبارزه با آن شید دیگری است. در اینجاا 

همبسااتگی  سااوگندهمگاای  1907ارت در سااا  گی اشااتوتالمللااباایندر کنگااره 

در سا  سپس ز روی شابلوسی بود و اه  د زیادی دوتا مالبته پرولتری بستند که 

از طرفداران جناح ش  اقادامات  یبرخ یمت .در باسل تجدید گردیده بود 1912

انجا   –هروه در فرانسه  ا،یتالیدر ا ینیموسول -جنگ  هیعل کا یبه ظاهر راد یفور

 اند.رفته س یاکنون به اردوگاه شوون دادند که

. مشهور شگفت زده شدند للالمبینمفتضحانک شکست  گستردگی همه از 
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که انتشارات مدب سوسیالیست آلمان در اظهاار  ابتدا میتقد بود که لنین در است

 ایجاادن آجیال ساند پلیساى اسات و هادف  ،در مورد ممایت از جناگ شنظر

باه نظار  هاای خاارق از کشاور مای باشاد.اباتى در درون جنبش سوسیالیساتبى

به اصو  خود شگفت یدمکراس ا یسوس انتیخ دانیاز م یخود بورژواز رسدمی

کاارگری بارای بسایج کاارگران هااى اتحادیاهروى به طور عمده  بود.زده شده 

هاای جنگ به موافقات آستانکدر  هانآانجا  شده بود و با رهبرى  اساسی کارهاى

نااد. دربیضای از کشااور هاا، قسامت هااای مها  سوساایا  دای رسایده بومحرماناه

گشاایش سیاسای از  دهد کاهبود. این نشان می گدمکراسی در واقع مخال  جن

هاای سیاسای طبقاک سازمان خیانتبه مفهو  به طور اتوماتیک مسیر بطرف جنگ 

. شکسات قابال توجاه سوسایا  دمکراسای بیشاتر از هماه در ]کارگر[ نبوده است

کاه ، متای کساانی در بیضاى ماوارد ،در آلماان کشورهای عمدۀ متخاص  باود.

. در خاود را بلناد کنناد یگ بودند، در ابتدا نتوانستند صدامخالفان جن نیترقاطع

رأى  یجنگااعتباارات نفر  بر ضاد  14جایی که ، فراکسیون رایشتاگ در مجلس

نفر به نفع جنگ موضع گرفتند، متى کار  لینکبخت در ابتادا باه  78داده بودند، 

 ن شد.آخاطر انضباط سنتى فراکسیون  تسلی  
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 داد؟ توضیح ار مسئله نیچگونه می توان ا

ن آعینای  زمیناه در را اتفاقاات، هماه از او  بایاد البتاه ماابرای این منظاور 

ی جدیدعصر  یک به که است طبقاتى مبارزهاساسی  شرایطدر  تغییر. ارزیابی کنی 

. از اسات قطیاىدارى سرمایه تاریخىانحطاط  شود،میوارد  انقالباتو  هاجنگ از

شاان باه اردوگااه کارگری و پیوستنهای اتحادیهانتقا   ،ها برای ماطریق این زمینه

 ازبااه لحااار تاااریخی اجتناااب ناپااییر بااود.  و کااامال قاباال درک اساات بااورژوازی

ی بودناد، طبقاات مباارزه از نیافتهبلون مرمله یک کننده بیان ،هاارگاناین  یکهئنجاآ

 یهار بخشا یفور که دفاع ماار از منافع یادر دوره ،نداشتند انقالبىماهیت هرگد 

در خادمت طبقاه  توانساتندینما گاریمستلد  منطق انقالب باود، آنهاا د ایاز پرولتار

 زنده بمانند. ،توانستندیبه اردوگاه دشمن م وستنیخود باشند و تنها با پ یاصل

، توضایح میدهادکامال بطاور  کاارگری راهای اتحادیهنقش آنچه که اما 

 ایان نااقص اسات.  ،یکنایما یبررسادماوکرات را  ا یمورد امداب سوسا یوقت

 بارای را شاانقدیمی اقل مرکد امداباین   و ا جهانى جنگ که با دارد مقیقت

 تغییار باا کاه درسات اساتهمچناین  و. دادند دست از انتخابات در هاتودهبسیج 

به طاور  کارگرای طبقه سیاسی توده امداب اساس ]و ضرورت وجودی[ ،شرایط
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مادب  کیاهاا، انقاالب نیباا جناگ و همچنا ییروایادر رو. رفاتکلی از بین 

غالا   هیادر تقابال باا روم یشنا کند، و مت انیبتواند بر خالف جر دیبا یپرولتر

 از دفاع کارگر طبقه سیاسیسازمان  یک اصلىوظیفک  اما کل. کیطبقه به عنوان 

 جدیاد دوران باا کاه اساتپرولتاری  انترناسیونالیس  به عقیده خصوصاً اشبرنامه

 ضارورت یاک بناابراین. کنادیما دایاپ یشتریب تیاهم، برعکس. یابد نمی یرتغی

 قارار بحاران در جهاانى جنگ با برخورد در سوسیالیست امداب که بود تاریخى

 تسالی  این جریان هجو  با طل  فرصت و رفرمیست جریانات تما  متى و گیرند

 روزاکااه ا نچااه رآالبتااه ایاان مساالله ، بپیوندنااد نه آیااا باا و ندوشاا بااورژوازی

توضایح  ، باه طاور کامالکندبیان می "یدمکراس سوسیا  بحران"  دامبورگکلو

 .دهدنمی

 بحاران باعثلدوما  تاریخى اساسی تغییر شنین کهدرست است  همچنیناین 

 قبیال از ،اصاو  متاى و قادیمی آزماایش شاده، های تاکتیک، شودمی ایبرنامه

 به ئیواژبور انقالبات یا ملی هایجنبش از ممایت، پارلمانى انتخابات در شرکت

 کاه بسپاری  خاطر به باید ما اینجادر  اما .شوندمیقدیمی و منسوخ   ناگهانى طور

 ایهبرناما و یتااکتیک پیامادهای نهااآ هناوز اگرشاهزماان  نآ انقالبیاون از خیلاى

بودناد، باا ایان وجاود توانساتند باه انترناسیونالیسا   درک نکرده را جدید]دوران[ 
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 ند.مانب باقى وفادار لتریپرو

هر کوششای کاه اتفاقاات رخ داده شاده را تنهاا بار اسااس شارایط عینای 

یادی کاه در تااریخ شکاه هار رساد میتوضیح دهد در پایان به این نتیجه منطقی 

را موزی از تایخ آاین دیدگاه امکان درس  .ناپییر می باشد اجتنابافتد میاتفاا 

خودماان  "شارایط عینای"محصاو   ید به نوبک خودن ما زیرا که، بردزیر سوا  می

 .کنادنمیر انکا را "شرایط عینی" اهمیت اینهستی . هیچ مارکسیستی در ذهنش 

خودشان به فاجیاه سوسیالیسا  در زمان ن آکه انقالبیون را اما اگر ما توضیحاتی 

ل نها باالتر از عوامال عینای باه عواماآیابی  که در می، بررسی کنی  ،دادند 1914

 کردند. نرا برجستهآو  دادندذهنى اهمیت 

 تاوهمی امسااسدر یکى از دالیل اصالى شکسات جنابش سوسیالیساتی 

بااور  آینده دربه پیروزی خود  اعتقاد اشتباهی کهآن قرار دارد، ناپییرى  شکست

توساایه  یاعتقاااد را باار سااه اصاال اساساا نیاادو  ا ونا یانترناسااداشاات.  راسااخ

عباارت  نهاایکه قبالً توسط مارکس مشخص شده بود. ااستوار کرد  یدارهیسرما

کاارگران و محرو  شدن قدرت تولیدى از یک طرف و تمرکد سرمایه  بودند از:

را محاو اصالى  اتیطبقاجامیاه کاه تضااد هاى میاانی میف الیه ؛از طرف دیگر

بحاران بشاکل داری و خصوصااً افدایش بی نظمی در شیوه تولید سارمایه میکرد؛
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بااردن سیساات  سااوا زیاار سااا  را باه ساامت  داریساارمایه اننااکورگ، اقتصاادى

هاا یکه این بیانشئنجاآاز  خود کامالً میتبر بودند. یها به خود نشیب نیا .دهدمی

از  مساتقلهساتند کاه  عینایضادهای محصو  ت ،شرط براى سوسیالیس  سه پیش

را  خاودش باه ناشاار مادت درازدر ، شاوندآشاکار مای هر طبقه اجتمااعیارادۀ 

نکاه آ. اوالً شادنددو نتیجه خیلی دشاوار ، با این ما  آنها منجر به کندتحمیل می

ن آشاود از پیاروزی است. اانیاً تنها زماانی مایاجتناب ناپییرپیروزى سوسیالیس  

اتفااا بیفتاد و جنابش کاارگری تسالی   پایش از موعادممانیت کرد که انقالب 

 ها گردد.جیتهی

تاا  هبراى اینک ند،رناک بوداخط دازهایش از انبدر ژرف ها این جمع بندی

 انقاالب وبه ناشار پیش شرط مادی را برای دارى سرمایه. درست بودنددودی ام

بر مای مقابله زودرسرا در طبقه ماک ی که خطرو  آورد.بوجود می سوسیالیس 

ساو   و فصال  را در سوا  اخیرانگید ما اهمیت مدن است.واقیی  انگیخت، بسیار

 د.دی خواهی شهار   لفص

هیچ جایی برای ی این است که سوسیالیست آینده برایاما مشکل این طرح 

 بااقی داریسارمایه مادرن ىهاقدرت بینی امپریالیست جنگهاىی از جدید پدیده

 مشااهده ما قبالً. دیگنجیطرح واره نم نیدر ا یکل مسلله جنگ جهان .نگیاشت
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 یناده صاورتآکاه در را  جنگای ییرىناپااجتناابی کاارگر جنبش که نمودی 

 بارای اماا. باود داده تشاخیص ،بپیوناد بوقاوع اینکاه از خواهد پییرفت را زودتر

گیاری نشاد ، تشخیص این مسلله منجر به این نتیجاهله کبمماب دمکراسى سوسیا 

بخاش از تجدیاه و  دو ایاناجتنااب ناپاییر نیسات.  سوسیالیس  پیروزىکه دیگر 

 اسکیدوفرنىمانند  که بصورتی ،ندماند باقى ه  جدا از دیم اتحلیل از واقییت ت

تناقضای گرشاه  شناین. دیرسامای نظار باه]عد  توانایی درک و یا بیان واقییت[ 

 و هااابحااران ازنیساات. بساایاری  میمااو  غیاارلاای وتوانااد کشاانده باشااد ماای

 این که شده ناشی مسلله این ازکارگری  جنبش تاریخدر  درگب هایىسرگردان

ت اسات. یاواقی تکامالاز   گاهیآعق  ماندن  شده،محبوس  گیشته در هاطرح

 وسایله باه جنگ ادامه و موقت دولت از پشتیبانى کنی ، ذکر را ممالی توانی می

الگوی  وق  قربانی مدبه. روسی در 1917 فوریه انقالب از پس بلشویکمدب 

 جناگ باا جهاهموا در را اشنارسایی که بود شده 1905 ازسا  وازیژبور انقالب

ها طو  کشید تا راهی برای و هفته لنین آوریلی تدها. کرد آشکار جهانى جدید

 . پیدا شوداز این بحران  خروق

 باود کسای اولاین ،1985 سا  در مرگش از پیش کمی انگلس فردریک

 او .نماود ترسای  را اروپاا در عماومی هایجنگدیدگاه  از الز  بندی جمع که
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 در. دارد وجاود بربریات و سوسیالیسا  باین تاریخى بانتخا یک که کرد  اعال

اماا  .رودمای سالوا  زیر آشکارا سوسیالیس  پیروزى، اجتناب ناپییر بودن بیان او

 او بناابراین. دهاد ارائه بینش این از بندی جمع یک فورا نتوانست انگلس متى

سوسایا   مادب در "جوانان"از  مخال  جریانظهور دهد که تشخیص نتوانست 

بیااان واقیاای از توجیااه  –آن  ضاای  نکااات تمااا  بااا وجااود –کاارات آلمااان دم

عمادتا  هکا پارلمانتاریسا ( باا هادفنارضایتی در شهارشوب فیالیتهائی )عمدتا 

 آلماان مادب بحاران آخارین مقابال در، انگلس تبدیل شده بود. ،ناکافی بودند

ناا  دفااع  به مدب موجود وضع از کسانیکه علیه بر قوا تما  با ،مرگش از پیش

 ت.گرف موضع ،کردند دفاع ج زودرسیتهی از صبر و شکیبائی و برای اجتناب از

  ،قرن اوایل برنشتاین دراش برعلیه جد  بود که در گدامبورکلو روزا این

ترسای   "سوسیالیسا  یاا بربریات"انگلس در ماورد  از دیدگاه طیىاجمع بندی ق

ری اسات و بایاد از گجنبش کارهای ار کشیدن یکی از فضیلتظاگرشه انت .نمود

نیست که انقالب  دیگر آن تاریخیو  خطر اصلیاما  مقابله زودرس اجتناب کرد،

. ایان دیادگاه عملای گاردد پیوندد بلکه ممکن است بسیار دیارببسیار زود بوقوع 

 عامال مرکادی اهمیت روى انقالب، و کامل فیا  سازىآماده بر را ت کید تما 

 .گیاردمی ذهنى
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الملل دو  بر بینشروع به تسلط به ای بود بر علیه فلسفه جبری که  این ضر

ی از شا  هاائهنشاانباه یکای از  ،مجدد مارکسیسا  انقالباى کرده بود، بازسازی

 2 .دتبدیل شقبل و در خال  جنگ جهانی او   انقالبى،

سوساایا  دموکراسای نوشااته بحاران در  گدامبااورکهماانطور کاه روزا لو

 :است

است تا قاوانین عینای توسایه تااریخی را آموخته مى به ما سوسیالیس  عل"

، اماا باا وجاود سازدبشناسی . انسان به اراده خودش تاریخ را نمیبرسمیت 

کاه  یدر اقادامات خاود باه درجاه بلاوغ ایپرولتار تاریخ را می سازد. این

دارد. اما باز ه ، تکامل  یکرده است بستگ شرفتیبه آن پ یتکامل اجتماع

ن آنیروى محرک  که ؛ به همان اندازهستین ایجد پرولتار یدیش یاجتماع

                                                 
کتااب خااطرات خاود از جنابش  در در زوریخ اقامت داشت، گکسیکه درخال  جن یبرندلوویلى م 2

 :230بهه سو    ج  یندبرلوم آورد.نقطه نظرات لنین را به یاد می، جوانان پرولتر

ید ش، که همه مدرسه نظری مارکسیس  تحری  شدۀ او را را توضیح داد وکائوتسکی  لنین به ما اشتباه "

و تقریباا هایچ شیادی را از عوامال ذهناى و شاتاب   شتو روابط اقتصادى انتظار دا را  از توسیه تاریخى

لنین اهمیت شخص و توده را در فرآیند تااریخى را خااطر نشاان  ،در مقابله با این شت.ار نداظانقالب انت

تاریخ خودشان را درسات  ،ها، در شهارشوب روابط اقتصادى میینرا که انسان یاو  تد مارکسیست .کرد

هاااى منفاارد  در مبااارزه  خصاای انسااانهااای ش ارزشتاکیااد از کننااد در میاارض توجااه قاارار داد. ایاان یم

وادار  هاى تصاورکردنىو ما را به بدرگترین کوشش گیاشته است اجتماعى که  بدرگترین ت ایر را بر ما

 "کرد. می
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 "است.نید  نآ اندازه محصو  و اار همان ، بهاست نآو علت 

یک نیروی اجتمااعی قاوانین عینای  به این دلیل که برای اولین بارهمواره 

د اراده اامی توان  -ااتای پرولتااریاا طبق آگااهی  -کرده است  تاریخی را کش 

 ]مای تواناد[ مى تواند تاریخ را بسازد بلکاه . او نه تنهااعما  کند آگاهانه اخود ر

 یارد.گن اار بآروند بطور آگاهانه در

را  نهاائیسوسیالیس  اولین جنابش عماومی در جهاان اسات کاه هادف  "

یک اندیشه آگاهانه، یک برناماه ی اجتماعی انسان گدر زند تییین کرده و

دلیال فریادریک  هماین اسات. باه یان نهادهآزاد بشر را بنو اراده مشخص 

سوسیالیست را یک گا  بلناد باه وسایله  نهائی پرولتاریایانگلس پیروزى 

این مرمله، به  .نژاد انسانی از عال  میوانى به قلمرو آزادى خطاب می کند

رشاد  هنردباان از گیشاته با پلکوسیله قوانین تغییرناپییر تاریخی با هداران 

مگار  واهد گرفتخاست. اما هرگد انجا  ن خوردهگره زجرآورش و کند 

تکامال کاه از  از شارایط ماادی، ، کاههااتودهانه آگاه ارادهسوزان ک جرق

  ".سرششمه نگیرد ،شده است ایجادگیشته 

  :باید پرولتاریا
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اینکاه بجای  بیاموزد که شگونه سکان هدایت جامیه را در دست گیرد، "

 3آگاه آن باشد. راهنمایجامیه باشد،  ناتوانقربانى 

 دقااوانین عیناای تاااریخى و تضااا شااناختنبااه رساامیت  بااراى مارکسیساا 

عناصر ذهنی  و –شود یا نادیده گرفته میانکار  هانارشیستآکه بوسیله -اقتصادى

 4.اهمیت دارد ه  تیلق دارند، هکه ب

اناد و یکادیگر را متقاابالً یافتاه این عناصر به طور جدانشدنى بااه  پیوناد

تضیی  ترین عوامل در ر قرار مى دهند. ما این مسلله را در رابطه با مه تحت ت ای

تضایی   اینهاا از یکاى. ببینای   تاوانییما یالمللبینپرولتاریای تدریجى زندگى 

 پیشارفت وسایله بهتا مد زیادی  البته. این امر بودی کارگرجنبش در همبستگی 

ی رفرمیسات اتتوهم و شدممایت می بود شده شروع 1914 ازقبل   که اقتصادى

                                                 
 .269و  268همان جا صفحه های  3

و بااه طاارف  ناپدیااد شاادن اقشااار میااانیتمایاال بااه  تواقییاا ازبرنشااتاین اباار بردر بااه درسااتی شاا   4

رسامیت شاناختن اینکاه تاا شاه شا  باه هار ماا  از بکارد، فقیار شادن پرولتاریاا دفااع مای بحران و

مااد ساارمایه داری، در سااالهای قباال از جنااگ جهااانی او ، بااه طااور موقاات بااه تقلیاال دادن ایاان 

وان ممااا  در نظریااک لنااین از گرایشاات شااده بااود، شکسات خااورد. ایاان عااد  وضاوح خااود را بااه عنا

ای از طبقااه باار طبااق آن تنهااا یااک اقلیاات ممتاااز و نااه بخااش گسااترده هکاا "اشاارافیت کااارگری"

هااای دیگاار بدساات آورده تااا بااه مااا  بیااان شااده افاادایش دسااتمدد قاباال تااوجهی باایش از دوره

اساات. ایاان دساات کاا  گاارفتن اهمیاات سیاساای پایااه مااادی باارای توهمااات رفرمیسااتی کمااک کاارد 

 ورژوازی بتواند پرولتاریا را به جنگ بسیج کند.تا ب
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شاود تاا از کرد. اما آن نید از ظرفیت دشمن طبقاتی منجار مایرا باز تولید می آن

 ضاد قاانون باا هماراه( را اجتمااعى بیماه رحک طسماریب تجربه خود یاد بگیرد.

 فردی وابستگی بارا  بین کارگران یگهمبست را میرفی کرد تا )خود سوسیالیستی

تاالش  کاه. و هنگامی دندین کگجای ،شد تبدیل "رفاه تدول" به بیدها کهآنها 

شکست دادن جنبش کارگری از طریق غیر قانونی اعاال  کاردن برای  بیسمارک

ی که در اواخار قارن ناوزده  جاایگدین بورژوازی امپریالیست ،شکست خورد آن

کارگران  یهمبستگ نکهیبا درک ا. کرد وارونه خود را تاکتیکهایدولت او شد، 

را کنااار  یسااتیالیضااد سوس نیکنااد، قااوانیساارکوب اغلاا  رشااد ماا طیدر شاارا

زنادگی "در  دعاوت کارد تااسوسایا  دمکراسای  گیاشت، در عوض مکرراً از

آن را باه داشاته باشاد و  "مشارکت ساازنده")یینی اداره کردن دولت(  "سیاسی

هاای تواناد پیشارفت، کاه مای"عملای راهتنهاا "مته  کرد، که از  "فرقه گرائی"

 رود. طفره میی برای کارگران داشته باشد، واقی

تییاین کنناده عامال  باارابطاه  دررا لنین پیوند میان سطوح ذهنای و عینای 

مبارزه بارای . این تند  دادن نشان دادامداب عمده سوسیالیست  دیگری در زوا 

در درون او با شناسایی ساه جریاان مره بود. روز یک روا  تهی بهبشریت  زادیآ

، متشکل از یانهمبه اصطالح که "جریان دو  را برجسته کرد  وکراسی،سوسیا  دم
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و  "در نوساان هساتند هااانترناسیونالیسات و اجتمااعی پرستیکسانى که بین وطن

 نها به قرار زیر است. آمشخصات 

بلییاده قانون پوسایده  توسطکه عادی هستند  با روا  مردمیاینها  –میانه "

 رلماانى مکومات و غیاره فاساد شاده اناد،و باه وسایله فضاای پا انادشده

 از نظار .اندعادت کردهیک شغل رامت و کار رامت  که به یکارگداران

اماا  کنند،ی نمیگنها هیچ الیه مخصوصی را نمایندآتاریخى و  اقتصادى، 

که پشت سر  1914تا  1871ری بین سالهای  گنها بیان انتقالى جنبش کارآ

ن آکه به طور واقیی ضارورت  ،دوره جدید برایهستند )..(  ،ما قرار دارد

آغاز  سوسیالیستیات انقالب عصر، هدیردگغاز آجهانی او   گاز زمان جن

 5."گردیده است

 نباود شیادى "بحران سوسایا  دمکراساى" زمان، ها در آنبراى مارکسیست

 تاا باه ماا  نچاهبه آ شخصاًبه وقوع بپیوندد. آنها  نهاآکه خارق از موزه فیالیت 

شکست جنبش کارگری  ،نهاآ براىکنند. یت میمسلول است امساس افتادهاتفاا 

نارا آدامباورگ کهمانگونه کاه روزا لوبود.  نهاآبممابه شکست خود  زمان نآ در

                                                 
 یفه کارگران در انقالب ما .ظلنین، و 5
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 ."داری  مانهمواره بر وجدان را قربانیان جنگ ما"مطرح کرد 

 ی قابل توجه بود، آن اسات کاهالملل سوسیالیستنچه درباره فروپاشى بینآ

تحلیال  تجدیاه وایای یاا برناماهرساائی محصاو  ناایان ]فروپاشای[  له او مر ود

 نادرست از وضییت جهانى نبود.

ها و شیارها و قیاس منطقای بلکاه ود برنامهبالمللى، نه از کمبین پرولتاریای"

 در امپریالیس  به ممله برای موار و از قدرت مقاومتاز  از فقدان در عمل،

 6د.برمی جرن ساز سرنوشت لحظه

انجاا   ناپییرىامکانممایت از انترناسیونالیس  براى کائوتسکی، شکست 

 انترناسایونا  : جماع بنادی او .رده باودی[ را اابات کاالمللبیناین کار]همبستگی 

یاشاته شاود. گجنگ باید کناار زمان  اساسا ابداری است برای زمان صلح که در

بااالتر از  1914اوت  مفتضاحانک شکسات ،ون لنینچهم ،زا لوکدامبورگوبراى ر

ن آرهبارى درون ی در المللاى کاارگری باینگهمه نتیجه فرسایش اخالا همبست

 بود.

                                                 
سخنرانیهای  رفته شده ازگ. بر1916ژانویه  "جدوه جونیوس"، بحران سوسیا  دمکراسى گدامبورکلو 6

   324صفحه  1970مطبوعات راه یابزا لوکدامبورگ، ور
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بایاد  ، آیاافارا رسایدباورنکردنى  ومشت وروز  1914شهار  اوت سپس " 

تواند یک تصادف صرف ؟ یک اتفاا این شنین با اهمیت نمیافتاداتفاا می

اما شاید ممکن است علت  .ود را داشته باشددالیل مه  و عینی خ باشد. باید

 ،باشاد بوده این اشتباهات در رهبری طبقه کارگر و خود سوسیا  دمکراسی

کـه از  یافتاه باود،نبارد تضایی   ماان بارایآماادگى کاه مقیقات این در

          ".مان دست کشیده بودیمو اعتقاد راسخ مانشجاعت
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 جزر و مد عطف

و جهاانی یک رویداد با اهمیت تاریخى ها سوسیالیستل الملفروپاشى بین

بارای تغییرناپاییر  وسیاسى بود. اما این یک شکست قطیى  ظالمانک یک شکست

باه پرولتاریا  سیاسییشترهاى بکه: الیه ه این استنسل ایجاد نکرد. اولین نشان یک

قالبای ابلاوت، لر، رهبر گاروه انو. ریکارد مندوفادار ماندپرولتری  انترناسیونالیس 

 د:ورمی آیاد  ، بهنماینده کارخانه صنیت فلد

ی وسیع قبل از جنگ تحت نفوذ مطبوعات سیاسی و هااز آنجائیکه توده" 

عقاید میینی درباره دولات و های کارگری آموزش دیده بودند تا اتحادیه

، اگر شه در ابتدا آشکار نبود ]ولی بیدا[ میلو  شد کاه نده باشجامیه داشت

 7."کردندا، بطور مستقی  تبلیغات جنگی و جنگ را رد میآنه

در ید  بیاد از پیاروزی اساتالین 1930 ضااد شادید باا اوضااع ساا این در ت

کاارگران باه قطاار هنگامیکاه پیشاروترین  روسیه و فاشیسا  در آلماان رخ داد و

یاا  «فاشیسات –ضاد »( تیامپریالیسا)سرزمین پدری سیاسی ناسیونالیس  و دفاع از

                                                 
 32 حهصفاز امپراطوری به جمهوری، بخش او ،   7
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 کشیده شدند. «سیالیستیسو»

بلکاه ، نبودتکمیل بسیج اولیه برای جنگ در نتیجک شکست عمیق ن یبنابرا

 ی هیساترىهااباود. ایان بسایج باا صاحنه هااتودهاستیال یافتن موقتی  نشان دهندۀ

ون زمانی که ماا چدخالت فیا  جمییت همبیان، نباید با جمیى همراه بود. اما این 

، ]شااهد باودی [ فرانساه و هلناد وازی انقالبای درژهای ملی باورگدر خال  جن

را باه  خاودهاای ریشه 1914سا   اشتباه گرفته شود. آژیتاسیون عمومی شدید از 

در که  بی سابقه و دستکاری ى مدرن و تبلیغاتئطور کلى در منش جامیه بورژوا

 1914 ساا  هیساتری مفهاو ، در این .می کندمفهو  پیدا  ،است اختیارات دولت

 1870الً جدید نبود. قبالً در آلمان در موقع جناگ فرانساه و پاروس در ساا  کام

باه  کیفیت جدیدی ،ماهیت جنگ مدرندر از طریق تکامل شاهد بودی ، اما  آنرا

 .داده شد آن

 

 

 

 

 



38 

 

 جنون جنگ امپریالیستی

 اقتصاادی، سیاسای،قادرت عظای  رساد کاه جنابش کاارگری به نظر مى

 دست ک  گرفتاه باود.جهانی را  گناشی شده از جنهاى روانی اجتماعی و زلدله

مااوراى کنتار  هار کاه میاد، آو خشاونت  مقیاس عظی  الجماه شنیندر اتفاقاتی 

 تیادادی از .ددیارا برانگ دیاست کاه امساساات شاد ریناگد، نیروى انسانى است

را  "ونگهاداری ظمفا"شناسان عقیده دارند که  جنگ غریده دفاع از خود مرد  

له ممکان لمسا ، و این وجه مشترک انسان با دیگر موجودات اسات.کندیمبیدار 

جنگ مدرن   این است کهیدی که مسل  است شه   نباشد. باشد و یا است اینطور 

ها نسلنهفته است و از طریق  ما تاریخىجمیی هاى قدیمى را که در مافظه ترس

ترس از  ]یینی[ :منتقل شده استاه آگآگاهانه و ناخود  ،به وسیله فرهنگ و سنت

 ایان. انگیاددرا برمای تبیید، محرومیات، بردگاى ،جنسیتجاوز ،گرسنگى ،مرگ

ای محادود نشاده جنگ مدرن امپریالیستی ک  و بیش به ارتش مرفاهواقییت که 

 الیادهخارانیروی مخرب  تسلیحاتی باو  گیردمیاست  بلکه تما  جوامع را در بر 

د. که ایجاد میکند، تشدید میکنبى اباتى را  و بسیار زیاد، ومشت شوندمیرفی می

نه  ،اخالقی را نید اضافه کرد. در جنگ جهانى پیامدهای ق،یعماارات باید به این 
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ند، شاومیکارگر به ارتاش فراخواناده ها بلکه میلیون فقط یک دسته از سربازان،

فتاه بقیه جامیاه در پشات جبهاه قارار گر د.میشوند تا یکدیگر را بکشنفراخوانده 

در یک شنین وضاییتی، اصاو   .تالش کنند د تا در همان جهتمقید بودن بود، و

وناه کاه گهمان کرد.صدا نمی دیگر ساخت بیش از ایناخالقی که جامیه را می

 نرا بیان کرد: آزا لوکدامبورگ ور

ید باه یاک گاروه آبریافته سازمانکه در صدد کشتار  دسته از مردمیهر "

  8."شودومشى تبدیل می

فضاایی از  جناون جمیای واقیای و ،شودشروع می گای که جنهظدر لح

شطاور  کاه گویدزا لوکدامبورگ مىوگردد. رمی ایجادی جمیهای دستهعا قتل

گارى شدند. ریشه تما  ومشاى تمامی اهالى شهرها به یک جمییت دیوانه تبدیل

 بود.شده  ورهیروشیما قبالً در این جنگ محص و تسشویاز آنجمله آقرن بیست  

 دادن باه فراخاوانواکنش مدب کاارگر باه وقاوع جناگ شگوناه باود؟ 

زا لوکدامبورگ جواب می دهد: یاوه اسات. اولاین وسربازان به ترک خدمت؟ ر

با توجه به ت نخکب  لیهلاست که مقاومت کنند شیدى که ویلاین یفه انقالبیون ظو

                                                 
 .326همان جا صفحه  8
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 طوفاانی از امساساات آن را که ، زمانین اشاره  می کندآبه  1870تجربه جنگ 

 . کرد  یوصت تانسانی

 خشا و در  کننادهخیاره، انگیادمیارت «مردمای روح» هایطغیان شنین "

از کناد کاه قابال انسان امساس نااتوانی مای. دخرد کننده هستن شاناصلی

.  ممل یک ی استواقی ]*[«ورجما نیروی » یک بود. قدرت زیادی برخودار

محسااوس  یمریفاا چهاای جااا،همااه ،هااوااپیاادمى درمیااان ماارد  اساات، در 

شیاد ن زماان آدر کاردن نیست.)...( بنابراین بر خالف جهت جریاان شانا 

 ".کمی نبود

سوسیا  دمکراسی بار خاالف جریاان شانا کارد. نظار روزا  1870درسا   

  :استشنین گ دامبورکلو

و بااراى شهاال سااا  سوساایا   دهااای خااود وفااادار ماندنااپسااتنهااا بااه آ "

زنادگی  ،درت اخالقى که مخال  دنیائى از دشمنان بودن قآبا  دمکراسى

 9."دکر

                                                 

نیروئی است که اغل  در شرایط بروز بالیای طبییی مانند سیل، زمین لرزه و فورانهای  –نیروی ماجور ]*[ 

 آتشفشانی که نارامتی یا آسی  بوجود می آورد و نمیتوان پیش بینی کرد، اطالا می شود.
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  .است می پردازد اینجا به اصل موضوع که میماى تما  استدال  او

ی جاد اینکاه ماال همان شید اتفاا افتاده است. شاید درابتدا ما هیچ شیاد"

 هداران کاارگر کاه ای  وافتخار پرولتاریا را مفظ کرده باشی ، انجا  نداده

در گیجای   بایساتنمای میرنادمسایر تااریکی ذهناى مای در نگرها ودر س

 ، سوسایا نهاا باودهآ در زنادگى آنچاهکاه  باا اطمیناان ، امابمیرند رومى

صاداى   رؤیاا اسات. تکاه یاک المللى بیش ازبینبخش رهائیدمکراسى 

هاا شویونیستی توده بر سرمستیی یک پتوى خیس بایست مانندمی مدب ما

ایاد، کارگران باهوش را از هاییان محافظات نم توانستکرد. میعمل می

ین کاردن  ذهان مارد  را باراى امپریالیسا   آگو زهار تخادیر می توانست

ها توده توانستمی جنگ صلیبى بر علیه سوسیا  دمکراسى ند.تر کمشکل

ناان کاه چ. همنادبیادار ک زماان کوتااهیرا به طور باورنکردنى در مدت 

ها و انسانى در توده صادا ،مترقىزنده، ر عنصر )...( ه داشتجنگ ادامه 

 ".شدجمع میبه دور استانداردهای سوسیا  دمکراسى 

 بااانقالبیاون در مواجهاه اولاین وظیفاه  "میمیت اخالقى بى همتا" فتح این
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 جنگ است.

پرولتاریاای در  ها و آخرین افکاراین نگرانى درکوتسکی ئبراى امما  کا

هاا و یختن خشا  تاودهگباراى او، بارانغیر ممکن باود. شان یونیفر  قبل از مرگ

یادی نباود جاد یاک شکاه جناگ در گرفات  زمانی ن توسط دولت، آسرکوبی 

انترناسیونا  نشاان  کرد:  یکبار اعال  «رسژو»سوسیالیست فرانسوى  ژست خالی.

، خیلاى از رهباران در ماا  ماضار ى در جهان اسات.ادرت اخالقااتما  ق دهندۀ

مسالله  نیسات بلکاه هیچ ژست خالینمی دانند که انترناسیونالیس   آن دیگر سابق

 سوسیالیس  جهانى است.برای زندگى و مرگ 
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 و نقش انقالبیون عطفنقطه 

شکست مدب سوسیالیست مقیقتاً باه یاک وضاع اسافبار منتهاى گردیاد. 

نظاامی  باود. تماا  اساتراتژى ناامیلو مدت زماان  جنگ بهن امکان آاولین نتیجه 

 و دساتیابی بار دو جبهاهدر جناگ از گشاودن  اجتناب مبتنی بر آلمانبورژوازی 

ور روانه کردن تما   نیروهایش بطرف شارا و ظفرانسه بمنیک پیروزی سریع بر 

طبقاه  در مقابالن آباود. اساتراتژى آن  کشااندن ه تسالی رای بامحاصره روسیه ب

 پیاروزی قااطع بار آن کارگر و طبقهکردن یرگغافل بود: برهمان اساسنید  کارگر

 فرصتی پیدا کند تا موقییت خود را مجددا تمبیت کند.نکه زمانی آقبل از 

 کال و هماراه باا آن تساخیر فرانساه( 10)اولین نبارد ماارن 1914سپتامبر  تا

 آلماان، باورژوازی تنهاا باود. ناه کامال شکست خورده، استراتژى پیروزى سریع

توانسات ناه ماى ،هی گرفتاار شاده باودجهانی اکنون بر سر دو را بورژوازی بلکه

سارباز هاا ساابقه میلیاونعا  بیقتل. نشینی کند و نه آن را پشت سر بگیاردعق  

هیچ گونه بدون  ،بود. طبقه کارگراممقانه کامال نید  داریمتى از دیدگاه سرمایه

باه دا   ،خاود عمال ابتکاار طریاق جناگ ازبه برای پایان دادن  ش  انداز سریعش

                                                 
 است. شرقی فرانسه رودخانه ای در شما  –مارن  10
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شرط  شیپ نیتریاساس یبه وجود آمد، نابود  یترت نیکه به ا یخطربود. افتاده 

 . ایبود: خود پرولتار س یالیسوس یو فرهنگ یماد

از ى ئهاااقلیات طبقه است. کل ی ازبخشبینوان شان طبقها انقالبیون برابطک 

ها کنند. اما در تاریخ توانند فیالیت خود را جانشین خالقیت تودهطبقه هرگد نمى

انقالبیون میتواند یاک تا ایر قطیاى داشاته باشاد.  دخالت اتی وجود دارد کهظلح

باراى پیاروزى  هاتوده، وقتی آیدبوجود می انقالبروند بسوی  درشنین لحظاتی 

تییاین  ،درساتش در پیدا کاردن راه ،کمک به طبقه . اینجاست کهکنندمیمبارزه 

زود یا دیر هنگاا  اجتناب خیلی  از گیرد،هاى دشمن قرار نتا در دا کننده است، 

، آینادبوجود مای در لحظات شکست اما آنها نید .در وعده تاریخی دوری گدیند

باید تماید قائال شاوی .  . اما اینجاهای درست ضروری استدرسگرفتن که زمانی

تنهاا در دراز مادت و از طریاق انتقاا   این کاار ،شکست مفتضحانهدر مواجهه با 

در مورد شکست وقاایع   شود.میبیدی تییین کننده هاى سلاین دروس به ندادن 

کاه در  توانست باشادفوری میانقالبیون به همان اندازه  تاایر تییین کنندۀ، 1914

 ، بلکهبودقطیی ن هبه این دلیل است که شکست متحمل شدتنها . این انقالبخود 

قیی کلمه مسلله مبارزۀ طبقاتی به مینای وا است که با تبدیل بدلیل شرایط جنگی

 شادن ]مباارزه[ الیاده ای در سیاسایکرده بود، باعث شتاب فوا یا زندگی مرگ
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 شد.

، گسترش مبارزۀ طبقاتی اقتصادی و بالفاصله جنگ مشکالتمواجهه با در

توانناد اما انقالبیاون نمای د.بوماهیت آشکارا سیاسی به آن اجتناب ناپییر  گرفتن

طبقاه،  سارگردانی .ناد تاا ایان اتفااا رخ دهادخود را راضی کنند که منتظر بمان

 ایانه ن بود. بآبیشتر از همه نتیجه قصور رهبرى سیاسى  ،ای ونه که ما دیدهگهمان

د، ری به انقالب وفادار ماندنگکه در جنبش کاربود  ولیت همه کسانیلمس ترتی 

 جبهاه"بایست متى قبال از اعتصاابات درانقالبیون مینقطه عطفی را آغاز کنند. 

و پرنسای   رفتنادمایبیارون در سنگرها،  ها قبل از شورش سربازانسا  ،"داخلی

 .کردنددوباره تائید میالمللى را بین پرولتاریای یگهمبست

رای دادن بار  جناگ ودر انتقاد از  انقالبیون کار خود را از درون مجلس،

ن غااز نمودنااد. ایاان آخارین باااری بااود کاه ایاان تریبااوآاعتبااارات جنگاای علیاه 

اماا ایان از هماان ابتادا باا  یارد.گانقالبای قارار اهاداف  توانست مورد استفادهمی

تبلیغات و آژیتاسیون غیر قانونی انقالبیون و شرکت در اولین تظاهرات بارای ناان 

شافاف  بارای خودشاان مجدد سازماندهیهمچنان  انقالبیونوظیفک اصلی  امابود. 

 کشور از خارق انقالبیون با دوباره ماست همه از باالتر و شاناتنظر نقطه کردن

 اتحادیاه1916 هما مااه او در روز  اماا. باود جدیاد الملالبین یک ت سیس برای
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ی خود کاف اندازه بهبار  اولین براى آینده، کمونیست مدب هستهها یستاسپارتاک

 بطاور که روزی. بیایید هاخیابان به عظمت با و شکاراآ که کرد امساس را قوی

اتحادیااه  .میگرفاات جشاان را اشالمللااىبااین همبسااتگیکااارگری  بشجناا ساانتى

هانااائو،  نااا،یدرساادن،  شااهرهای در را تظاااهراتفراخااوان   هااااسپارتاکیساات

نفر در  قصر پساتمر گردآماده  10000. را داد نیو باالتر از همه در برل کیبرانسو

وش فارا به سخنان کار  لبیکنخت در مورد تقبیح جناگ امپریالیساتی گا تابودند 

 ید.آدستگیری وی بیمل  جلوگیری ازبیهوده برای دهند. یک نبرد خیابانى 

بهترین  از یستیانترناسیونالاپوزسیون  در قصر پستمر هدر اعتراض او  ماه م

 .اداماه یافات دیگار هااىدساتگیری و شاد. محارو رهبران شاناخته شادۀ خاود 

 توجاه مرکاد را خاودش خواساتهمای اینکاه متای و مسالولیتىبى به ختنکبلی

 سایلهو باه او جمیای و کاارگر روز ، اقدا واقع در .شد ، مته دهد قرار دیگران

 کاه اسات ایان درساتها تصمی  گرفته شاده باود. یستارتاکاتحادیه اسپ رهبری

 نقاد را ماجراجویاناه و تروریساتی اعما  مانند را محتوابی مرکات مارکسیس 

 مرکات امااشاده باود.  مسااب هااتاوده جمیى عمل روى بر. این اقدا  کندمی

هاای و آرماان آرزوهاتجس  ن . آبود فردی قهرمانى عمل ز یکا بیش ختنکبلی

 .میکارد مجسا  باورژوازی جامیهواجهه با جنون م در راتن از پرولترها  هامیلیون
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 : نوشت بیداً زا لوکدامبورگور که همانطور

 شاکوه بدون دنیا یخکه تار نکنی ، زیرا فراموش را این بدهید اجازه "  

 11."شودنمی ساخته رفتار شری  بدون عالی، اخالا بدون روح،

باا سارعت  هااعظمت از رومیاه و جارات از اتحادیاه اسپارتاکیساتاین  

پایش از شا   ،، برلین1916ژوئن  27زیادی در میان کارگران فلد پخش گردید. 

قارار  ر شاد.دستگیعلیه جنگ عمومی تحریک  به دلیل ،ختنکبکار  لیمحاکمه 

هاا غیار قاانونی توساط اتحادیاه اسپارتاکیساتاعتراضای و پس از تظااهرات بود 

 ،. در دسااتور کاااربرگاادار شااود هااا نمایناادگان کااارگران کارخانااه نشسااتی از 

تنهاا نماینادۀ « بوریورق لدی» مخالفتهمبستگی با لیبکنخت قرار داشت. در برابر 

بارای روز بیاد پیشانهاد  اتیامماضر از گروه مخال  در مدب سوسیالیست، اقاد

 را ترک کردند. نجاآو در سکوت  دشدن هیچ بحث دیگری نشد. همه بلند شد.

 گکارخاناه بادر تراشکارها ماشین هایشاان را در 9ساعت  روز بید صبح

للوه،  هایکارخانه از کارگر 55000. کردندایتخت آلمان خاموش پتسلیحاتی در 

 هااای بیاارون از دروازه رزکوپ شاارکت جناارا  الکتریااک، بورساایگ، شااوا
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تاش آهای امی اخبار همانند شیلهظعلیرغ  سانسور ن .مدندآن گرد هایشاکارخانه

همبسااتگی  بااا  در سراساار امپراطااورى پخااش گردیااد: کااارگران تساالیحاتی در

در کارخانجاات  ،ندویاکا، ناه فقاط در بارلین بلکاه در بر! میلاو  شادختنکبلی

 .در روسیه اقدا  به همبستگی نمودند سازى در برمن و غیره متىکشتى

ری گهاى کارهداران اعتصاب کننده را به جبهه فرستاد. اتحادیه بورژوازی

اماا باه  .دکردنا هادر کارخانهشروع به تیقی  کردن  «ملقه رهبری» یجستجودر

 یگباود. همبسات بسیار زیادکارگران بین ی گشدند، همبستنها دستگیر میآ ندرت

بر علیه جنگ امپریالیستی: این آغاز انقالب جهانى بود،  ی پرولتریانترناسیونالیست

 .بود اولین اعتصاب سیاسی سراسرى در تاریخ آلمان

گساترش  قصر پساتمر باه جواناان انقالبای از  روشن سریع، شیلهخیلی اما 

 شان، این جوانان، متى قبال ازکاارگران فلاد کااربا الها  از رهبران سیاسى یافت.

و  رگوبدگاادر مبرانگیختناد.  جناگ رابدرگ بر علیاه  لین اعتصاب، اوباتجربه

 غیرقانونی اعتراضات، ها بوداسپارتاکیست سنگر که ندویک،ابر درمهمتر از همه 

 تصامی  ی آشاکار علیاهبه یک جنبش اعتصاب 1916 درسا  کارگر جهانی روز

کاه  ان جوانکارگر وکارآموزان  دستمددهای از یبخشپرداخت  مبنی بر دولت

 و شتاال بارای نآ از تا شود ریخته اجبارى اندازپس مساب یک بهبایست می
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 به ه  بدرگسا  کارگران. یافت، تشدید گیرد قرار استفاده مورد جنگی ممایت

مقامات نظامی مجبور به عقا  نشاینی  مه ماه پنج  در. برخاستند نهاآ ممایت از

 ن جنبش شدند.از این ممله به منظور جلوگیری از گسترش بیشتر ای

 اصالىرویااروئی  تنهاا و اولاین، کاه  1916ساا  در« تلنادیو» نبرد از پس

از  کوشاک گاروه یاک باود، آلماانبریتانیا و  دریایى نیروى بین جنگطو  در

 نآ و بگیرند عهده به را« هاین» کشتی کنتر  تا ریختند ایبرنامه انقالبى انملوان

  12ببرناد. دانمارک جنگ به اعتراض بهدر  "به کل جهان تظاهراتی " عنوان به را

 ناوگاان شاورش اولاین نهاا، اماا آگردیاد خنماى و کشا  هاحطر این شه اگر

 نهاا. آانجاا  یافات 1917گوستا ابتداى دراعال  کردند که  جنگ در را دریایی

  شارایط و خدماه درماان شگاونگی مساائل مرباوط باهدور باهخواسته هایشان را 

 شما یا :دادند اولتیماتو  دولت بهان ملوان، بدودی ماا. کردند شروع زیستی خدمه

و اعادا   سرکوب موق یک با دولت .کنی یم اعتصاب ما یا کنید تما  را جنگ

 . دادپاسخ  پیتسشیار ماکس و کوبیس آلبین انقالبى، رهبران از نفر دو

 بارلین، در گساترده اعتصاابات ی ازماوج 1917 آوریال اوساطدر  اماا  

باه وقاوع  دیگار شهرهاى و سدن هانوور، ،ندویکابر ،ها  ،مگبورگ، لیپدیگ

                                                 
 زندگی ماجراجوئی از هرمان –دمکراسی پرولتری و برادری بین المللی  12
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ی مدب سوسایا  دمکارات آلماان رهبر و کارگری هاىاتحادیه اگرشه. پیوست

و تاالش  ،هیچکدا  جرأت نکردند آشکارا با جنبش بیش از ایان مخاال  باشاند

اقتصااادى محاادود کننااد، کااارگران در لیپدیااگ سااائل را بااه م نآکردنااد کااه 

که در دیگار شاهرها  پایان دادن به جنگویژه  به ،سیاسىمطالبات ای از مجموعه

 کردند. مطرح ،ه  مطرح شده بود

یک جنبش عمیقا انقالباى باا آغازساا   تشکیل دهندۀ اجداء ،بدین ترتی 

 صدها اولین مداخله عمومی 1917موق اعتصابات در آوریل . مهیا شده بود 1918

دفااع  بستر طبقااتی بر مادی منافع ازکه بود سراسرکشور در کارگران از هدارنفر

 ایان عین ماا ، در .برخاستند امپریالیستی جنگ ت بامخالف ا بهو مستقیم کردند

 همبساتگی آشاکارا و ،باود گرفتاه الهاا  روسیه 1917 فوریه انقالب از جنبش

 را کاارگر طبقاه قلا  . انترناسیونالیس  پرولتاریکرد اعالن نآ با را اشطبقاتی

 .بود تسخیرکرده

 توانسات کاارگر طبقاه دوبااره ،جناگ ضاد جنابش با دیگر، طرف از

 قبیال از سیاساى هااىگاروه فقاط ما، منظورارائه دهد.  را خود انقالبى رهبرى

به تشکیل  1918که در ادامه و در پایان  «ش  برمن»ها  و یا اتحادیه اسپارتاکیست

 ىهااو کاانون هاالیه ظهور بلکه همچنین نیست مدب کمونیست آلمان پیوست،
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و  انقالبیااونمبااارزۀ طبقاااتی، در ارتباااط بااا  و زناادگی مرکااد در سیاساای شاادیداً

 صنیتى، شهرهاى توان دررا می. یکی از این مراکد آنان استمواضع  همدردی با

هاا کارخاناه اننماینادگ و« اوبلاوت»تبلور یافته در پدیدۀ  فلد، بخش در خصوصاً

 .یافت

 ،باود پرولترهاا از یکاوشک هساته یاک یتىصن کارگر طبقهدرون  در"

 بروز از که بودند مایل بلکه کردندمیرا محکو   جنگ فقط نه کسانیکه

 درگرفت، ناگهان جنگ که وقتى و نمایند؛ جلوگیری ایبه هر وسیله نآ

جناگ باا تماا  ابادار ممکان در نظار به  پایان بخشیدن خود را وظیفه نهاآ

و تار مصام آنهاا مردمای  اماا ،بودناد دکانا تیداد در نهاگرفته بودند. آ

تاا بارای  رفتناد جبهاه باه کاهبودند کسانی مقابل نقطه . آنهابودند ترفیا 

باه  ادارات و کارخاناه در جنگ برعلیه بارزه. مندوش کشتههایشان آرمان

 به همراه را مشابهی  خطرات اما شهرت نداشت، هاجبهه در اندازه مبارزه

دسات گرفتناد و باه راه  باه را مباارزات ماان. کساانی کاه در آن زداشت

 13".بودآرمانهای بشریت  واالترین انداختند، انگیده آنها

                                                 
 33، همان جا صفحه مولر 13
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 ،یافت می شاد کارگران جدید نسل میان در که مراکدی از دیگر یکی 

 سانگراعادا  جاد  انادازی ششا  یچها جوانی بودند کاه کارگران وکارآموزان 

نهفته  سوسیالیست جوانان هایانسازم میان  جوشش در ایناصلی  هسته .ندنداشت

شیادی  "جریان عاادی"بر علیه  شورش بوسیله جنگ بروز از قبل کسانیکهبود، 

 .آغاز کرده بود ،کردتر را توصی  میکه وضییت نسل مسن

، زمااان بساایار جنااگ برعلیااه شااورش یکااهئجا، مساالح نیروهاااىدرون  در

سیاسای  د، یاک مرکادگرفت تا توسیه یابا "داخلی جبهه"تری نسبت به طوالنی

 انملوانا درمیاان مقاومات سیاسای مرکاد این، روسیه مانند. نید ایجاد شدپیشرفته 

 در سیاسای هایسازمانو کارگران با مستقی  ارتباط یکه محلئجا ل گرفت،کش

 کارخاناه در کاه کاارگرانی همانناد شانشرایط و شانشغل یکهنکسا، بود بنادر

 ن،آافدون بر  .گرفتندمی سرششمه نهاآ از ماًعمو بود کهشبیه  بودند کار مشغو 

 ،بودناد شاده اساتخدا  "غیار نظاامی"ناااوگان تجاااری  وسیله به نهاآ از خیلى

 همبساتگیبارای آنهاا   و کارده مساافرت جهاان باه سراسار کاه یجاوانان مارد

 .بود زندگى وشیک ر بلکه صرف عبارت یک نه انترناسیونالیستی

 باا نهااآ سیاساى زنادگىایش ایان تمرکاد در عالوه بر این، ظهاور و افاد 

 از مااکیدوره  ایان از عیناى شاواهد تما . دمشخص ش شدید تلوریک فیالیت
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 تلوریکی مسائل روی بر بحث و جد  خال  از تلوریکی الیادهفوا سطح یک

 در تلاوریکی زنادگى . ایانباود قاانونى غیر متفاوت جلسات و هاکنفرانس در

 بار لنین هاىنوشته است، شده بیان زا لوکدامبورگودمکراسى ر سوسیا  بحران

 و نشاریات انباوه همچنین و برمن در «بررسی سیاست کار» مقاالت ،جنگ علیه

ترین و ماصل عمیق شد می دست به دست به سختی که قانونی غیر هایاعالمیه

 .است کرده ایجاد بیست  قرن  که است انسانی فرهنگ جسورترین محصو  

 تارینمها  و تارینقاوی از یکاى علیاه بار انقالباى وفانط براى صحنه 

 .بود شده راستهآ جهانى دارىسرمایه سنگرهای

خواهاد پرداخات. آنهاا باا اعتصااب  1918دو  به مبارزات انقالبای  فصل

اولین تاالش بارای شاوراهای کاارگری در آلماان را آغااز  1918ژانویه  ایتوده

منجر به پایان جناگ جهاانی او  شاد باه نوامبر که  9کردند و با موادث انقالبی 

 اوق خود رسید.
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 فصل دوم:

        

                    1918 -19 الــان در ســآلم

 از جنگ تا انقالب

 

 

 

 

 

 



55 

 

بوقوع  در مقطیی که  انقالب تاریخی را، -جهانی ، ما زمینه او  فصلدر 

شکسات طبقاه  ،فاجیاه جناگ جهاانى او این زمینه، بررسی کردی . پیوست را 

هااى بود. اگرشاه ساا  جنگبرای ممانیت از بروز آن  کارگر و رهبرى سیاسى

گساترش  ی باه سامترایش عماومگا از کشاور روسایه، بغیار اولیه قرن بیسات ،

، اماا ایان جنابش هناوز باه خاوردبچش  میشکار و مشخص آاعتصاب عمومی 

 یی  کند.سنگینی توهمات رفرمیستی را تضاندازه کافى نیرومند نبود که 

جنبش کارگری انترناسیونالیستی و ساازمانیافته میلاو  شاد باه  در رابطه با

لحار نظری، سازمانی و اخالقی آمادگی جنگ جهاانی را نداشات، شیادی کاه 

گیشاته خاود کاه بار  های. گرفتار در طرحمدتها قبل آن را پیش بینی کرده بود

ییر توساایه اساااس آن انقااالب پرولتااری محصااو  کاا  و باایش اجتناااب ناپاا

 داری است، این ایده را به عناوان ناوعی فارض ضامنی پییرفتاه باود کاهسرمایه

آن می باشد، شده  زودرس ک از مقابل جلوگیری ااهالیستاى سوسیاااسااسوظیفه 

اپوزوسایون  باه اساتمناء .شرایط عینای مهیاا گارددداد که بود، منفیالنه اجازه می

از  شکسات خاوردنتوانسات بپاییرد یاا هاا ش  انقالبی، بین الملل سوسیالیسات

تار محتمال جنگ جهانی امکان بروزداری سرمایه درک اینکه در عصر انحطاط

باا نادیاده گارفتن  ، انترناسایونا از هماه تارمه  ی است.از بحران جهانی اقتصاد
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سوسیالیسا  و  باینالوقوع ضرورت انتخاب قری که شگونه های تاریخی، نشانه

 نقااش ودر تاااریخ و خصوصااا  عاماال ذهنااى را نترناساایونا قاارار دارد، ابربریاات 

بادلیل رشکستگى باین الملال، و. نتیجه را کامال دست ک  گرفتود خولیت لمس

هااى اتحادیاه باه ویاژهبخشی از رهبرى آن، شویونیستی بروز جنگ و دیوانگى 

، جهاان سراسر انقالب پرولتری دربرای  تالشبود. شرایط برای اولین  کارگری

ه ، باآندوران انحطااط  هباداری باار سارمایهفاجیاهناگهانی و  ل افو  نسبتابه دلی

جنگ جهانی امپریالیستی، و در نهایت به بحران بی سابقه و فاجیه باار از جنابش 

 کارگری خت  شد. 

وجاود  توانادهیچ پاساخ انقالباى باه جناگ نمایکه  به زودی روشن شد

ونالیسا  پرولتاری ناه یاک مسالله انترناسیبدون امیای ایان بااور کاه  داشته باشد

پرنساای  سوسیالیسااتی اساات، ]جهااان[ تنهااا  "تاارینمقاادس"تاااکتیکی بلکااه 

)آنچنااان کااه روزا لوکدامبااورگ اساات  طبقااه کااارگر از آن "پاادریساارزمین"

 خاتنکبکاار  لیبیان علنای  ،قبلی دیدی  فصلنطور که ما در هما آنرابیان کرد(.

از  کمتااار، بااارلین در 1916درساااا  کاااارگر جهاااانی در روز جناااگ رعلیاااهب

 برگادار دوره انهم طو  درانترناسیونالیست  هایسوسیالیستکه  ىئهاکنفرانس

زیمروالد و کینتاا  و امساساات گساتردۀ  هاینفرانسانند کم ،کرده بودند، نبود
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بخشیدند، نقطه عط  ضروری به سوی انقالب باود. در آنها الها  که همبستگی 

در  هااى کاارگرو تشدید اساتممار تاوده سنگرها جنگ در از ومشت مواجهه با

که طی ده ها سا  مبارزات  باره تمامی نتایج و از میان بردن یک "جبهه داخلی"

و  هاااعتصاب سراسرى و بلون الیاه شاهد گسترش ما ،بود شدهکارگری کس  

 .قادر برهبری مملک انقالبی بودند، هستی  طبقه کارگر که شدهسیاسی  مراکد
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 در پایان بخشیدن به جنگ پرولتاریاسئولیت م

جنابش سوسیالیساتی در مواجهاه باا جناگ  شکساتدرک علل بنابراین 

انقالبیون در دغدغک اصلی که  همانگونه قبل بود، فصلاصلی  مضمون و محتوای

میاروف باه  بحاران سوسایا  دمکراساىدر  این بوضاوح او  جنگ بود. کمرمل

د  وقااییی کاه است. در  شده بیان گدامبورلوک بوسیله روزا "وساونیی ۀجدو"

 ساوا  پیامادکاه  رسی میاتی میدومین ساا  به  پرداخته می شود در فصل دو 

 نیروى اجتمااعى و باا کادا  روش جناگ را باه پایاان خواهادکدا  : او  است 

 ؟رساند

( Obleute)اوبلاوت "انقالبى اننمایندگ" لر، یکى از رهبرانوریکارد م

اصالى انقاالب در آلماان مایمورخاان ترین برجستهیکی از  هادر برلین که بید

فرهنگ، ناابودی  بنیاد »پیشگیری از این امر بیان کرد:مسلولیت انقالب را  ،رددگ

 14.«پرولتاریا و همچنین جنبش سوسیالیستی

روزا لوکدامباورگ باود کاه ایان ، شنان بود در اغل  مواردهمانطور که 

 بیان کرد. ترین شیوهوشنبه رروز جهان را  سلوا  تاریخى

                                                 
 .ب آلمانقسمت او  از کتاب سه گانه خود در مورد انقال رطوری تا جمهوری،پلر: از اموریکارد م 14
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 نقاش و کادا  شارایطی در انتظاار شاه ،ه خواهد شدشجنگ  از پس "

وناه شگکاه صالح دارد باه اینکاه  کامل بستگی است، همگی بطور طبقه کارگر

 -یا متى  طرفیننیروهاى متخاص  ارتش  فرسودگیصرفاً از آیا باید اتفاا بیفتد. 

ردد، گمتخاص  جنگ منتج  ینز طرفیکى ا نظامی پیروزىاز طریق  –بدتراز آن 

آراماش اجتمااعی در  به عبارت دیگر صلحی کاه بادون شارکت کاارگران، باا

یک شنین صلحی فقط نشانی از شکسات  درون کشورهای مختل  بوجود آید،

 4جنگ  می باشد.) ...( پس از ورشکستگى  از طریقتاریخی جهانی سوسیالیس  

براى م موریت تاریخى طبقه کارگر تییین کننده  آزموندومین ، 1914آگوست 

 خاتمـهبه  قادر بودندناتوان وقوع آن  به قرار زیر است: آیا آنها به جنگی که از

دارى امپریالیست ار صلح از دستان سرمایهظخواهند بود، نمی توان انت آن دادن

داشت، بلکه تسخیر آن و تحمیل کاردن آن باه همچون کار دیپلماسى در کابینه 

   15"؟بورژوازی

بارای  امتماالی یدر این قسمت، روزا لوکدامباورگ باه شارح ساه ساناریو

 اماداب یگویرانای و فرساود یاولا کناد.توصی  میجنگ  یافتنایان پی گونگش

                                                 
، باااه 1916ساااپتامبر  - 1ناماااه هاااای اساااپارتاکوس شااامارۀ  "خاااتنکبلی" :گدامباااورکروزا لو 15

 216-217 ات، صفح4جلد شماره  گدامبورکلوآاار روزا : یآلمان
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ه باابتادا از هماان . در اینجاا او دو طارف جناگ اسات درهارریالیست پمتخاص  ام

ارد خاطر نشان خود د تاریخیعصر انحطاط داری در رقابت سرمایهبست پتانسیل بن

منجار باه روناد  ،نشاود راه مال خاودشپرولتاریا قادر باه تحمیال  رگکه ا می کند

جامیاه سارمایه اضـمالالل این تمایل به طرف پوسیدگی و فروپاشی خواهد شد.

هاى و رژی رهبری روسیه  هی ببلوک امپریالیست "نفجارا"بید با تنها شند دهه داری 

آمریکاا  باقیمانده قدرتابر تنها رهبرى افو  آنق  و متیا 1989درسا   یاستالینیست

، باه یاک شناین رونادیکاه قبالً پى برده باود  [روزا لوکدامبورگ] او آشکار شد.

 .مطلوب نیستانقالبى آلترناتیو  یکو توسیک یشرفت پبرای  خودی خود،

شکسات منجار باه  ادامه خواهاد داشات وپایان تلخ  تادو  آن که جنگ  

اجتنااب  شکاف، ، نتیجه اصلیصورت. در این رددگمیلوک مطلق یکى از دو ب

 خواهد بود، فاراه  آوردن یاک آماادگی جدیاد اردوگاه پیروزدرون  ییر درپنا

کمتر  کارگرمتی طبقه  که تر جنگ جهانیمخرببیشتر برای جنگی دو ، متی 

 .خواهد بودبا آن قادر به مخالفت 

شکسات تااریخی کاه نخواهاد باود بلدر هر دو صورت، نتیجاه زودگایر 

انادازد و متای ها  باه تیویاق مایدر جهان مداقل برای یک نسل را سوسیالیس  

بربریات سارمایه آلترناتیو پرولتری را در مقابل امکان ممکن است در دراز مدت،
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قابال متوجاه شاده در آن زماان  . انقالبیاونبسیار تضیی  کند، وجاود داردداری 

نی که اعتماد به نفاس طبقاه کاارگر را یک پروسه پنها "بدرگجنگ "بودند که 

ماموریت تاریخی خود تضیی  کناد مهیاا کارده باود. باه ایان ترتیا ، انجا  در 

موج  یک بحران ناژاد انساانی شاد، شارا کاه تنهاا  "بحران سوسیا  دمکراسى"

 پرولتاریا مامل یک آلترناتیو برای جامیک سرمایه داری است.
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 1918ژانویه  ایدهتوانقالب روسیه و اعتصاب 

 ایاان داد؟پانقالبای  ابدارهایتوان به جنگ امپریالیستی بوسیله شگونه می

 راراساااى در ساهااى واقیاهاای سوسیالیساتاهگتما  نبرای پاسخ به این سوا ، 

هاای تارین قادرتاصالی ده بود. آلماان یکای ازاه شاا به طرف آلمان دوختادنی

در واقع تنها قدرت بدرگ اقتصادی، یکی از و رهبر  اقتصادی در قاره اروپا بود،

 تیاداد تحصایل کارده ویشترین کشوری با ب .بود متخاص دو بلوک امپریالیستی 

 طاو گااهی طبقااتی، کساانیکه در آ بااکارگرانی دیده سوسیالیستی و  آموزش

 .دور ه  جمع شده بودند ه همبستگی بین المللیانگید اجنگ بطور ششمگیری ب

ناه در  ذاتاً بین المللى است. اولین پاسخ به ساا  بااال یکارگر اما جنبش

در  ینقطاه عطفا 1917در ساا  انقاالب روسایه  .در روسیه داده شاد بلکه آلمان

،  1917فوریه  ماه . تااین به تغییر وضییت آلمان نید کمک کرد تاریخ جهان بود.

 ان،آلما طبقااتی باه مناافع گااهکاارگران آ هادف ،در روسایه تبا آغاز تحاوال

در باود. متاى  تحمیل صلح به مکوماتگسترده کردن مبارزات کارگری برای 
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 1916در روز او  سا  نو  تاسیس آن،در لحظک  16هااتحادیه اسپارتاکیستدرون 

در پرتاو  .میتقاد نباود در آلماانالوقاوع قری هیچ کس به امتما  یک انقالب 

ماان باه ایان نتیجاه مخفای انقالباى در آل محافال 1917تا آوریال  ،روسیه کتجرب

 سارنگونیجنگ  بلکه در ادامه آن دادن به که هدف نه فقط پایان  ندرسیده بود

بود. بدودی، پیروزى انقاالب در پتروگاراد و مساکو در اکتبار خواهد ی  ژکل ر

ساازمان دادن  سااخت کاهروشن  گدر برلین و هامبور محافل، براى این 1917

ای اسات بارای وسایلهاهاى کاارگران قیا  مسلحانه و رهبری آن به وسایله شاور

 .رسیدن به هدف

تاوده هااى وسایع مارد  در  ربا  سارخاار فوری اکتبار به طرز متناقضی،  

نوعی خوشحالی ساده لومانه در مورد نددیاک شادن  برعکس بود. تقریباآلمان 

صلح " دست ستولت آلمان نمی توانصلح شکل گرفت، بر اساس این فرضیه د

واکنش نشان  کند. ایننقبو   دراز شده بود،از طرف شرا که را  "بدون انضما 

یینای مادب « سوسیالیسات»جناگ افاروز مادب تبلیغاات دهندۀ آن است کاه 

، باود شدهتحمیل  ناخواستهآلمان اجبار بر جنگ به که  آلمانسوسیا  دمکرات 

                                                 
گ، کار  دامبورکلو روزاغیرقانونى بوسیله کوشک به عنوان یک گروه ها اتحادیه اسپارتاکیست 16

و  کردغیر قانونی منتشروس را نامه های اسپارتاک .تاسیس شدمحرینگ  زتکین و فرانس کالرالیبکنخت، 

 .جنگ فراه  کرداتما  بید از  رامدب کمونیست آلمان هسته اولیه گروه  این
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ردد، گامرباوط مای مردمایهااى یکه به تودهئ. تا آنجاهنوز تا شه مد ادامه دارد

 و الب روسایهاانق ازیشت سه ماه گس از پفقط نگرش به جنگ  در یطفنقطه ع

ایان  17بوجاود آماد.سک فلیتو -با میاکرات صلح بین آلمان و روسیه در برست

راطوری اتاریش پر آلمان و امارتاسااران در سگاااراابوسیله ک به دقتمیاکرات 

آلمان و   پریالیساموار  نتیجک آنها، امریه دیکتاتور شد.یری می گی پو مجارستان 

تبادیل جمهاوری شاوروی باه ی از مناطق غربی که بیادا گبدرهای بخش اشغا 

 را باه هاا نفارمیلیاون ،انقالبای در آنجاا هاایجنبش ومشیانهسرکوب  شده بود،

 "در خاناه"دشمن اصالى  که: کردمتقاعد  هاشیار اتحادیه اسپارتاکیستصحت 

مایاکرات برسات یاک اعتصااب  دارى می باشاد.است  و آن خود نظا  سرمایه

مجارستان شروع شد و در ویان  -سراسرى غو  پیکر را دامن زد، که از اطریش

ی گساترش یافات و زنادگسارعت باه آلماان این اعتصابات باه ردید. گمتمرکد 

ر در بارلین گلیاون کااریبیش از نی  م و کرد فلج اقتصادی را در بیست شهر مه 

 ویهیلت نمایندگان شاور هایهمان خواستهها در واقع خواسته. ندکرد اعتصاب

ییرد. کاارگران پاایاان پ الحااابادون و در برست باود کاه جناگ بایاد فاوری 

                                                 
 شوروی نوبنیاد تازه جمهوری با پیمانانش ه  و آلمان بین 1918 مارس 3 در سکفلیتو برست قرارداد17

 روسیه در ش  کمونیست"ک ما مقال به  همچنین. نگاه کنید دکشیدن طو  ماه سه میاکرات .شد امضا

 مجلک انترناسیونالیستی. 8در شمارۀ  "1918- 1930
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سازماندهی کردند انتخابی  ینمایندگ هایهیلتی از سیستم طریق ازخودشان را 

اتحادیااه  هااای مشخصاای کااه توسااط یااک جاادوه ازباادنبا  طاارح و در کاال

. کردنادگرفات، پیاروی مایدرس مایسایه رو تحاوالت ها کاه ازاسپارتاکیست

به نشریک روزانه مدب سوسیا  دمکرات آلمان )به پایش(  ن عینىاشاهد گدارش

در آن بارلین  هااىخیاباان شگونه که دهدتوضیح می 1918ژانویه  28 در شمارۀ

در ، سااختمانها نماای ، به طاوری کاهشده بود یدهمه پوش درو  خلوتروز صبح 

وقتیکاه  :رساید. خبرنگاار نوشاتبه نظر می مخدوشو  جهان مبه همچون  واقع

از و ماه را  بیرون آمادخورشید  ،دها سرازیر شدنخیابان عدمی راسخ بهها با توده

 د.بین بر
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 رهبری اعتصاباتتفرقه و انشعاب در درون 

ی را در درون رهبارى انقالباى دربااره اهاداف فاورى ااین اعتصاب بحما

شد که پرولتاریا ر روزافدونی این سوا  میاتی مطرح میبطوجنبش دامن زد، اما 

آن  در رهبارى ایان اقال و اصالیشگونه می تواند به جنگ پایان دهد. مرکاد 

 از اخاراق از پاس که داشت قرار دمکراسى سوسیا  ش  جناح دراختیار زمان

با جنگ یک مدب جدیاد  انشبخاطر مخالفت 18مدب سوسیا  دمکرات آلمان

ایان مادب،  .ه بودنادتشاکیل داد  دمکرات مساتقل آلماان را مدب سوسیابنا  

 مادب سوسایا  دمکارات آلماان بااه خیاناتخته شاده مخالفاان شانابسایاری از 

باود، از جملاه بسایاری افاراد ماردد و  دور خود گرد آوردهبه را انترناسیونالیس  

همچنااین شااامل یااک  –ی تااا عناصاار پرولتااری یبیشااتر خاارده بااورژوا متدلااد  و

هاا: یاک فراکسایون باا ن رادیکا  انقالبی از خودش بود، اسپارتاکیستاپوزسیو

 1917ساااختار و پالتفاار  خودشااان بودنااد. پاایش از ایاان در تابسااتان و پااائید 

ها و دیگر جریانات درون مدب سوسیا  دمکارات مساتقل آلماان اسپارتاکیست

در تظاهرات اعتراض آمیدی را در پاسخ به نارضاایتی همگاانی و شاور و شاوا 

                                                 
 .بود کرده پشتیبانى جنگ از که آلمان سوسیالیست مدب 18
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 (obleute)اوبلاوت  ما  رشد بخاطر انقالب در روسایه را ترتیا  داده بودناد.

هااا کااه نفااوذ زیااادی بخصااو  در صاانایع در کارخانااه "نمایناادگان انقالباای"

باا اشااره باه گیری بودند. این محافل تسلیحاتی برلین داشتند، مخال  این جهت

صبر کنند تا نارضایتی  خواستندمیدولت آلمان « اراده صلح»ها به توهمات توده

متحد تجلی دهند.  و تر شود و سپس آنرا در یک اقدا  جمییشدیدتر و عمومی

از اعتصاب سراسرى  برای، فراخوان 1918در طو  روزهاى او  در این هنگا  و 

تصاامی  گرفاات کااه  اوبلااوت در سرتاساار آلمااان بااه باارلین رسااید، هاااکارخانااه

تصامی   تادارک دیاده وهاا جمیی توده که عمل یها را به جلساتاسپارتاکیست

 ورساین اصالیلتبیاد از آنکاه  ترسایدندمایدعاوت نکناد. آنهاا  ،شدمیگیری 

و آنچه که باه ناا  روزا لوکدامبورگ به زندان فرستاده شده بود ها اسپارتاکیست

از ایان گاروه ششامان آنهاا  ها دراسپارتاکیست از "شتابددگی" و "عملگرایی"

واند خطری در راه ارائاه عمال متحاد سراساری در آلماان می تمسلط شده بود، 

شاد، آنهاا  آشاکارها ایجاد کند. وقتى که این ماجرا برای اتحادیه اسپارتاکیست

باه  ،شه تصامیمی میگیارد بمانند اوبلوت منتظراینکه ارائه دادند بدون  فراخوانی

 ند.ادد فراخوانمبارزه تداو  

اط باا نگارش باه مادب سوسایا  عد  اعتماد دو جانبه سپس در ارتبا این
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کاارگری پای بردناد کاه یاک هاى زمانیکه اتحادیه دمکرات آلمان تشدید شد.

متی یک عضو از مدب سوسایا   وشده کمیته رهبری اعتصاب مخفیانه ت سیس

 مادب سوسایا  دمکارات آلماانفوراً دمکرات آلمان در آن مضور ندارد، لیا 

 آساتانک ا کارد. درپاجنجا  باه اب[ ]در کمیتک اعتصبرای در خواست نمایندگى 

ان اعتصااابی در یااک جلسااه مخفااى گژانویااه اکمریاات نماینااد 28 اعتصاااب در

کاه کمیتاه اوبلاوت  ایان دباا وجاود. دناای در برلین بر علیه آن رأى داکارخانه

مدب سوسایا  ان گرفت که نمایندگاعتصاب را تحت نفوذ خود داشت تصمی  

دیگار  که سوسیا  دمکراسیکرد تدال  را میاس ییرد و اینپرا ب دمکرات آلمان

و محرومیات آناان موجا  ایجااد  موقییتی نیست که مانع اعتصاب شاوددر آن 

اختالف و در نتیجاه موجا  تضایی  ومادت در اقادامات آتای خواهاد شاد. 

 .ندها این تصمی  را قویاً محکو  کرداسپارتاکیست

دیااه اتحا رسااید. بااه اوق خااودایاان بحااث در مااین اعتصاااب خااود 

تشدید مرکت به سوی جناگ داخلای را در صاورت شروع به ها اسپارتاکیست

لحظاه آندرخواست نمود. این گروه اعتقااد داشات ، توانایی مقدماتی این عمل

قویاً با این  اوبلوت .ادایان دپممکن است جنگ را از طریق انقالب ای است که 

 ،دهی جنابشمانساازپایاان دادن تارجیح داد کاه مسالولیت  ،طرح مخاال  باود
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ایان  . استدال  اصلی آنها، را به عهده بگیردخود رسیده بود زمانیکه به نقطه اوق

ى ااقاان بااارلیار موفق بشاود، محادود باه بگمتى ا یک جنبش شورشیبود که 

 .بودند انقالب جل  نشدهان به سمت هنوز سربازدر مالیکه  واهد مانداخ
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 الب جهانیاه روسیه و آلمان در انقگجای

 شات.قارار دا کلایو  اساسایاین عد  توافق تاکتیکی دو ساوا  پس در 

الز  دستیابی به مییاری براى قضااوت در ماورد شارایط  در رابطه بااولین سوا  

 بر خواهی  گشت. بیدارسش پقیا  انقالبی ارتباط دارد. ما به این برای 

ردد. گامای بار یجهان انقالب روسیه در پرولتاریایو سوا  دو   به نقش 

الها  بخش قیا  انقالبای در بالفاصله  در روسیهسرنگونی مکومت بورژوائی آیا 

بارای را  یاصالی امپریالیساتبازیگران شد؟ یا مداقل  خواهد اپمرکد و غرب ارو

 ؟مجبور خواهد کردپایان دادن به جنگ 

ه  قیا  اکتبر و  آستانک ها ه  در مدب بلشویک در روسیه درهمان بحث

ساک فآلمان در برست و لیتوپریالیستی مناسبت میاکرات صلح با مکومت ام به

قاراردادی باا آلماان  گونهرفت. درمدب بلشویک، مخالفان امضاء هرگ صورت

 یاده اصالی باراىکردند که انگآنها استدال  میشد، بوخارین رهبری می توسط

 اناداختن راه رفاتگدر روسایه باه دسات  1917که قدرت را در اکتبر  پرولتاریا

رهاا مندلاه باه داد باا آلماان رارو امضااء قاشت انقالب در آلمان و غرب قرار دا

بارای کسا  زماان ای وضاع میاناهمتروتسکی یک  ود.بکردن این جهت گیری 
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 جملاهنکرد. طرفداران لدو  امضا قارارداد، از  که واقیا مشکل را مل اتخاذ کرد

کردناد. اکتبار تردیاد نمای انقاالب ۀ انترناسیونالیستیانگید وجه دربه هیج  ،لنین

که تصمی  به تصرف قدرت بار کردند این بود مباممه و جد  میآنها شیدی که 

 ش خواهاد یافات. ساترگآلماان  باهاین فرض استوار بود که انقالب باه سارعت 

انقاالب متماى  تـداوم فـور برعکس: طرفداران قیا  متیکر شده بودند که 

ابتکارعمل انقالب جهانی را باه دسات یق اینکه از طرروسیه و پرولتاریای نیست 

. یک شناین متحمل خواهد شد خطر اندوا قرار دارد و رنج عظیمی رادر ، یردگب

، توجیاه میکارد کاه آیناده در خطار کرده بوداستدال  خطری را خصوصاً لنین 

روسیه بلکه پرولتاریای جهانی، آیندۀ نه تنهاا پرولتاریاا،  پرولتاریایاست، نه تنها 

ه گونااه ای باا تصاامی  بایااد در هوشاایاری کاماال و بنااابراین،لکااه کاال بشااریت. ب

رفته می شد. لنین این مبامماات را در رابطاه باا برسات تکارار کارد: مسلوالنه گ

ترین قرارداد را باا نا مطلوب متى بود کهموجه از نظر اخالقی  روسیهپرولتاریای 

کند، از آنجائیکاه مطمالن  بورژوازی آلمان به منظور دست یافتن به زمان امضاء

 که انقالب آلمان بالفاصله آغاز خواهد شد. نبود

بود با سه مقالاه شده در سلو  زندان از جهان جدا که روزا لوکدامبورگ 

دخالت مث ابمدر  "روسیه تراژدی"و "فاجیه سوی به"، "مسلولیت تاریخی" -
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ودناد کاه ساه تاا از نوشته شده ب 1918ژوئن و سپتامبر  ،به ترتی  در ژانویه .کرد

میروف که را تشکیل میدهند  های زیرزمینیو مشهورترین دست نوشته ترینمه 

کند یبصورت واضح بیان م ها، اودر این نامه .هستند "های اسپارتاکوسنامه" به

بخاطر این واقییت که آنهاا  توانمینروسیه را پرولتاریای  ها و نهنه بلشویککه 

ایان  پریالیس  آلمان قرار داد منیقاد کنناد سارزنش کارد.مجبور شده بودند با ام

از همه در آلمان  جاهاى دیگر و بیشتر ناشی از فقدان شرایط انقالبی در وضییت

را مشاخص نمایاد:  انادوهناک زیارینتوانسات تناقضاات  اوبود. بر این اساس، 

 روزتا باه اما تاریخ طو درای بود که بشریت اگرشه انقالب روسیه بلندترین قله

وتااه کاردن اولاین ااار فاورى آن ک ،نقطه عطفی در تااریخ به عنوانو  فتح کرد

باه ایان دلیال  باود ومشت جنگ جهانی طوالنی کردنبلکه  نبود انیهجنگ ج

 .کردمیزاد آا داشتن جنگ در دو جبهه پساده که امپریالیس  آلمان را از بر

ورى زیار نوشت اگر تروتسکی به امکان یک صلح فا 1918انویه ژاو در 

 باور دارد: ها در غرب فشار توده

 آلااودمقاادار زیااادى آب در شااراب کاا آنموقااع مااا مجبااور هسااتی  " 

  "تروتسکی بریدی .

  دهد:یو ادامه م
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از شرا باه  یآلمان نیروهای بس تنها آن خواهد بود کهاولین نتیجه آتش "

منتقل شاوند. در مقیقات ایان امار در ماا  ماضار در ماا  وقاوع  غرب

 19".است

ترسای   تغییارو تحاوالتوئن او دومین جمع بندی خود را از این ژدر ماه 

نیروهاای  ای شرقی تبدیل شاده باود،پدر اروبه ژاندار  ضد انقالب  آلمان :نمود

زماین گیار شاده توساط پرولتاریاا انقالبی را از فنالند تا اوکراین قتل عا  نمود. 

دهاد توضایح مای1918پتامبر در س کرد. او سپسمی "ایفا نقش مرده "موداث، 

  .کندمیبلییدن  فرو بهکه جنگ جهانی روسیه انقالبی را تهدید 

رساید شکساته هنی جنگ جهانی که در مشرا زمین باه نظار مایملقک آ"

دولتهاای متحاد باا اماطاه مای کناد:  را تماا  دنیاا امانبی شده بود دوباره

  پیشاروی در ماا اپنای از شاما  و شارا بطاور طبییایژ سربازان شک و

شایلهاسات.  از غارب و جناوب  آلمان کمملک اجتناب ناپییر نتیج هستند،

 ،اساتخاک روسیه در ما  در نوردیدن سراسر  را که هاى جنگ جهانى

 از نشاینی عقا  .بگیارد فرا  را روسیه انقالب است ممکن لحظه هر در

 در کاه اسات شیدى ،هابه بهای بدرگترین فداکاری متی جهانی، جنگ

                                                 
 .از آاار روزا لوکدامبورگ 375، صفحه 4جلد ، مسلولیت تاریخى 19
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  20."است غیرممکن سادگى به انجا  آن روسیه براى نهائی، تحلیل

روزا لوکدامبورگ به روشنی تشخیص داد که مدیت نظامى فورى آلمان 

 تاوازن مااهشند برای  میتوانستبدست آورده بود انقالب در روسیه  طریق ازکه 

 . اگرشه انقالب در روسیهتغییر دهدوازی ژرا بنفع بور آلماننیروهای طبقاتی در 

 تحمیل شاده توساط "سارقانصلح " شه و اگر بودران آلمانی گالها  بخش کار

توهماات بسایاری را در باین کاارگران  امپریالیس  آلمان پس از قرار داد برست،

دامن زد، تقریباً مدت یک سا  طاو  کشاید تاا باه آن ماد از بلاون برساند کاه 

 ارا بر ضد امپریالیس  شورش کنند.آشک

تاوان جناگ جهاانی مای در متنطبییت ویژه  انقالب علت این امر را در 

ی در یاک مقیاسایک کشاتار نه فقط  1914 سا  "گجنگ بدر"جستجو کرد. 

پیکرترین غو همچنین  بلکهکه قبل از آن ]بشریت[ هرگد شاهد نبوده است،  بود

باود کاه تااکنون تااریخ درطاو   مادی و انسانی ،اقتصادى یافته سازمانعملیات 

تماا  مناابع  و همچناین ها انسانونامیلیبه مینای واقیای کلمه  .ستا شده دهاادی

اندازۀ آن یکه ئجا تاتبدیل شده بودند  جهنمیهاى یک ماشین ه دندانهاب ،هاجامی

باعث برانگیختن دو امساس  لئ. همه این مسادیکشمیرا به شالش تصور انسانی 

                                                 
 (.1972رسیاسی )جاناتان کی ، از روزا لوکدامبورگ، منتخ  آاا "تراژدی روسیه" 20
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ی از ساوی قادرت بی و امساس سواز جنگ از یک  تنفردر درون پرولتاریا شد، 

 .دیگر

 تنهـا کاه دهاد تشاخیص کاارگر طبقاه اینکه از پیش ،شنین شرایطیدر 

بای و فاداکاری  هااو رناجدرد ، دهاد پایان را جنگ است قادر که است نیرویی

است و به شیوه ای ناهمگن  گیر. عالوه بر این، این فرایند وقتطلبدرا میاندازه 

برسامیت  فرآیند این جوان  مهمترین ازتا  دو. یابدو به طور ناموزون توسیه می

 و ریالیساتیپام جناگ هایتالش راهدن مانند انگیدهاست،  واقییتشناختن این 

ه با کاهتواند ماشاین جناگ را کنتار  کناد خود بورژوازی نمی که مقیقت آن

در  روسیه در. استشده  انسان ارادهاز  مستقل دارىسرمایه محصو  یک عنوان

پییرش اینکه بورژوازی  ،1918 مجارستان و اتریش، آلمان ماننده   ،1917سا  

قاد  بار  شکسات ساوى باه کاه زماانی متاى نیسات جناگقادر به پایان دادن 

 نشان داد که تییین کننده است. ،میداشت

 و آلماان در عمومی اعتصاباتهای محدودیت و سکفلیتو برست قرارداد 

همه شیدی را که نشان داد، ایان باود  باالتر از 1918 ژانویه درمجارستان  -اتریش

 طبقاه قطیای عمال فقاط اماا شود شروع روسیه از تواند می جهانی انقالبکه: 

 – فرانساه یاا بریتانیاا آلماان،- کشاورهای متخاصا  اصالی از یکاى در کاارگر
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 .بدهد خاتمه جنگ به تواندمی
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 جنگدادن به مسابقه برای پایان 

بیاان  نطاور کاه روزا لوکدامباورگآآلماان اریاای با وجاود اینکاه پرولت

 اهی طبقااتىآگا 1918نیمه نخسات در طو  ، "کردنقش مرده ایفا می"د رکمی

از تابستان آن ساا  باه بیاد، ساربازان  بر این، . عالوهیافتبسوی بلون تکامل می

باه ایان دو عامال  شاوند.آلوده میباسیل انقالب طور جدی به  برای اولین بار به

نظامى آزادشاده آلماانی  اناسراى جنگى و زندانی ،کمک کرد. در روسیهله مسل

این انتخاب را داشتند که در روسیه باقی بمانند و در انقاالب شارکت نمایناد یاا 

ورا افا دااب کردناابیادی را  انتخاگردند. کسانی که آلترنااتیو اینکه به آلمان بر

 –وشاااات د  تااااو  بیناااوان گ -جبهااه   خااط مقااد بوساایله ارتااش آلمااان بااه 

کردناد. در آنها خبر انقالب روسیه را باا خاود ممال مای امااده می شدند. افرست

اعتصاب سراسری ماه ژانویه مجاازات شاده و ان رهبرنفر از خود آلمان، هداران 

شورش طبقه کارگر بر رو به رشد  ، جایی که اخبارشدند فرستاده جنگ به جبهه

 جناگ و درک روزافادون بیهاودگیاماا باا خاود ممال کردناد.  ضد جنگ را

ایجااد را شکست آلمان بود که در ذهنیت ارتش تغییر قطیى  بودن ناپییراجتناب

 .کرد
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غیر متی  پایید آن سا  در آنجا اتفاقی رخ داد که تا شند ماه پیشآغاز  با

 و رهباران سو از یکه طبق گاهآزمان بین کارگران  مسابقه ای بابود:  تصورقابل 

کادامیک از  برای تییاین اینکاهشته بود، گغاز آدیگر از سوی  آلمانی بورژواز

 دو طبقه اصلی جامیه مدرن می تواند به این جنگ خاتمه دهد.

صفوف خود در  راى اتدا دو مسلله اصلااب ،  آلمانااه ماکاطبقاز طرف  

از نمایندگان اصلى  بسیاریله او  ناتوانى کامل لد. مسکن مال و فصل بایستمی

دیگار آن  ومتی از تصور امکان شکست که به شهرۀ آنها سایه افکنده باود.  آن

به فکر ایجاد صلح باشند بدون آنکه به شاکل جباران ناپاییری قلا   ونهگکه ش

ما مجبور هستی  به  ،ساا  دومى ۀدربار دستگاه دولتی خودش را بی اعتبار نکند.

 ین بلکاه ازئاپاانقالب از نه به وسیله یک بورژوازی  خاطر بسپاری  که در آلمان

پروس به قدرت آورده شد و کشور  قبل از هرشید ارتش سلطنتى -ارتش  طریق

 بدون اینکاه ایان ساتون و نمااد فتشکست را پییرمیتوان . شگونه کردرا متحد 

 و ومدت ملی را زیر سوا  برد؟ قدرت

 -کشااورهای اطااریش جبهااه  سااپتامبر: هاا  پیمانااان غربااى از طریااق 15

 به جبهه  بالکان نفوذ کردند.  مجارستان

 تسلی  شد. ،یکی از ه  پیمانان مه  برلین ،سپتامبر: بلغارستان 27
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رف، ولودند شسپتامبر: سر فرماندهی و فرمانده کل ارتش آلمان، اری 29

]او اعال  کرد[ کرد،  مطلعجنگ از دست رفته است دهان اصلی را از اینکه فرمان

ارتاش در  نکاهآقبال از  ساعت است،شند ی روز یا متشند جنگ تنها موضوع 

 .بریددتما  جبهه ها فرو 

 میادآمبالغه ها تا مدودی جبههوضییت از  رفوتوصی  لودند  ،در واقع

باه  رفولودنادبود یاا اینکاه  شدهومشت  ش دشارخوداو دانی  آیا بود. ما نمی

بود تا  ترسی  کردهرا برای رهبری آلمان  واقییتاز  ترطور عمدى تصویرى سیاه

و ش پییرفتاه شااد: تساالی  اپیشاانهادات . باه هاار ماا ،دنااش را بپییرایشانهاداتپ

 پارلمانى.انتصاب یک دولت 

آلماان یاک شکسات تماا  عیاار  ازمیخواسات  رفولودناد این اقادا ،با 

اماا او یاک هادف از پیشروی انقاالب  جلاوگیری نمایاد.  ورد وآممانیت بیمل 

 عهدنامه تسلی  باه وسایله یاک دولات غیار دیگری نید داشت. او می خواست که

اش را در مجامع عمومی ارتش بتواند شکستکه  ، به این منظوراعال  شود نظامى

کاه بار طباق آماده کارد  "از پشت خنجر زدن"افسانک  را برایزمینه  انکار کند. او

اماا  .شکسات خاوردآلمان بوسیله دشمن خائن در پشت خطاوط پیروز ارتش آن 

ایان فقاط ژرفااى . دوذکر شبا این نا  توانست نمی البته اارولتااریاا،پا ،این دشمن
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مجبور ، دلیلهمین وشاند. به پرا می  بورژوازی ر وگااه کاراگسترش جدایی طبق

. باا سارزنش شاود کارگران «گمراه کردن»به خاطر یک قربانی پیدا کند تا  است

تارین قرباانی اسا توجه به تاریخ خا  تمدن غرب در دو هدار سا  گیشاته، من

د  دست بود: یهودیان. نتیجه این بود کاه یهاودی ساتیدی در  ]*[«بد طلییه»همانند 

هاا بیشتر از همه در امپراتورى روسیه در ما  گسترش بود، ساا ما  افدایش بود 

 آغاز شده بود و باه( Auschwitz)آشویتس بطرف  مسیر بدرگیش از جنگ پ

  ایی برگشته بود. پمرکد سیاست ارو

گ درخواست پیشانهاد صالح یندنبراو ه رفو: لودند1918در او  اکتبر  

یرتارین گیپایک کنفرانس ملاى از  ،در همان زمان  21.فوری به متحدین کردند

خواساتار تقویات  هاا و شا  بارمن،هاى انقالباى، اتحادیاه اسپارتاکیساتگروه

 ،یان زماانا شادند. در تشکیل شوراهای کارگران آژیتاسیون در میان سربازان و

صدها هدار نفر از کسانیکه از خدمت وظیفه فرار کرده بودند در ما  انتقاا  باه 

انقالبااى کااه بیااداً زندگینامااه روزا لیش   فاارُوپشاات جبهااه بودنااد. و مماال پااا

                                                 

بد طلییه یا بدغاله گناه، میوانی است که بار گناهان دیگران بر او تحمیل شده و رانده می شود. نمادی ]*[ 

از نابودی گناهان انسان است، از طریق آئینی که گناهان مرد  نمادین به میوانات منتقل و سپس آن میوان 

 .قربانی یا اخراق می شد
وریل آ در مجموعه ای از توافق نامه ها کهکه  "روابط صمیمانه"به اصطالح  ،بریتانیا وه انساتحاد فر 21

 .شدلستان و فرانسه امضا گبین ان 1904
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باود کاه در ششمانشاان  هااتاوده در ینوشت یک رفتار جدیدرا  لوگدامبورک

 قابل مشاهده بود.

ای پایاان دادن باه جناگ از طارف دو بورژوازی، تاالش بار در اردوگاه

، دولتای آلماانرما  بیهیچکدا  از رهبران ، عامل جدید متوق  شده بود. اوال

 قطیای و متمای تردیاد گباه مارخاود « رعیت»ها هرگد از فرستادن میلیونکه 

ویلهلا  دو  اطاالع قیصار  را نداشتند که به امپراطور، این، جسارت نکرده بودند

گیاری و از سالطنت کنااره است تختش را از دسات بدهادکه او مجبور  ،بدهند

را ایان اندیشاه  ،متخاص  در جنگ امپریالیستی ، طرفدیگر از سوی]اانیا[ . کند

متقاعاد  جدیاد، کاین بهان اکه وقوع انقالب فوری نیست و ب در سر پرورانده بود

 هاین خطر را بیهاده گرفتا کسری بس را به عق  بی اندازد وکه آتش شده بود

 داد.یفرصت را از دست مبورژوازی . بود

سرکوب خونین نیروهاای انقالبای مماانیتی  ازهیچکدا  از عوامل فوا اما 

و از  ه باودکه قبالً از جبهاه برگشاترا از ارتش گروهی  صو خد. به نبیمل نیاور

 انتخاب کرده بودند. ند،نبرای اشغا  شهرهای اصلی استفاده ک ندآن می توانست

برای قیا  مسلحانه آماده می بیشتر و بیشترانقالبیون  پرولتاریا، گاهاردو در

نوامبر را بارای  11نوامبر و سپس  4 اوبلوت ابتدا به جنگ خاتمه بدهند. تاند دش
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که ناه  موادث شنان تغییر یافتند ،اما در این مدت روز قیا  در برلین تییین نمود.

ی باار شااتند و تاا ایر عمیقااهیچکاادا  انتظااارش را ندا بااورژوازیکااارگران و نااه 

 .گیاشتندانقالب روند
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 هم پاشیدگی ارتش از شورش در نیرو  دریایى و

تصریح شاده توساط بس تشآ مانیشرایط په ور واقییت بخشیدن بظبه من

مخالفان جنگ، دولت در برلین از بیست  اکتبر هر گونه عملیات نیاروی دریاائی 

نماود   اعاال از آن یک هفتاه بیاد را متوق  کرد.خصوصا عملیات زیر دریائی 

 کند.یشرطی موافقت مقید و بس بدون هیج که با یک آتش

 ساوامل شاما  آلماانآغازی از یک پایان، افسران ناوگان جنگی در  در

دفااع از  -طبقاه باساتانی آنهاا بهتار بگاوئی ، جناون . یااکارشان به جنون کشاید

امپریالیساتی ، جناون جناگ "رضاایت"ای مبارزه طلبی یا اعطاافتخارات، سنت 

بدون آگاهی دولت خود، آنها تصامی  گرفتناد تاا باا  گر ساخت.را جلوه مدرن

ناوگان جنگی به جنگ بدرگ دریائی در برابر نیروی دریائی بریتانیا که در طو  

در  ددادنامای آنهاا تارجیحجنگ، آنها بیهوده انتظارش را کشیده بودند، بروند. 

تصور میکردند که ملواناان و تا اینکه بدون یک نبرد تسلی  شوند.  افتخار بمیرند

 22ن آنها هستند.زیر فرمانشان آماده پیروى از فرامی نفرات 80000خدمه، همه 

، ماداقل برخای از ان شورش کردنادخدمه و ملواناما این بار شنین نبود. 

                                                 
عملیات انتحاری نیروی هوایی ژاپن در جنگ جهاانی او ، و بما  گایاری انتحااری بنیادگرایاان  22

 .اسالمی پیشینیان اروپایی خود را داشته است
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لحظاک  سار انجاا  در یاک .شان سار پیچای کردنادنهافرمانده از دستوراتآنها 

هاائی هایشان تسخیر شده بودند و کشتیهائی که بوسیله خدمهتراژدیک، کشتی

 نشاانه یکادیگروی ره بارا  هایشااناسالحهکه هنوز در تسلط فرماندهان بودناد، 

 باه تیرانادازی از اینکاه برای امتماال ،. سپس خدمه شورشی تسلی  شدندگرفتند

 . کنند اجتناب شانهمقطاران

. شیدی که مسل  انداخت راهب آلمان در را انقالب که بودجنبشی ن این اما

 کاه جاایى ،ددنبارده شا کیال شاهر باه زنادانی بینوان شده دستگیر خدمه بود

 جارأتان دیگاری کاه ملوانا .نددشامای محکو  مرگ به خائن بینوان امتماال

 باکاناه باى مااال ناد،نبک شارکت آزاد دریاى در اصلى شورش در بودند نکرده

 طبقاه تماا . اما باالتر از هماه، کردندمی بیان شانهمکارانا ب را نشا همبستگی

. گوستاو نوسکک ریختند بیرون ملوانان با اخوت و یگهمبست در کیل شهر کارگر

سوسیا  دمکرات که برای سرکوبی بیرممانک شورش ارسا  شده باود، هنگاامی 

لح، ساربازان و کارگران مس شهر را در دستان نوامبر وارد شهر کیل شد، 4درکه 

هیلات نماینادگان شاهر کیال بارای  بر این تیداد زیاادی از عالوه .ملوانان یافت

خاوب  ، آنهاابه سوی نقاط مختل  عاز  شده بودنادفراخواندن مرد  به انقالب 

و هیچ راه برگشتی برای آنهاا متصاور  انداز سر مدی عبور کردهدانستند که می
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ها  از  ،شاده باود کامالً متیج  نوسکهگوستاو  پیروزی یا مرگ متمی. :نیست

 باه عناوان یاک قهرماان او از شاهر کیالشورشایان  ه  اینکه سرعت اتفاقات و

 23کردند. استقبا 

از ها  ماشین قدرتمند نظامی آلمان سار انجاا   زیر ضربات این موادث،

دی کارده باود ریقبالً دولت برنامه گشتند وبرمیاز بلژیک  که کرهاییپاشید. لش

 در شهر کلن استفاده کند، گریختند. "برقراری نظ "آنها برای  تا از

ی که انقطهو ها به طرف برلین مقر مکومت نوامبر، تما  شش  8 ش در  

. شااییه شاد دوخته، بودنددر آن متمرکد شده نیروهاى مسلح اصلى ضدانقالب 

 گیرد .ساز روز بید در پایتخت در میسرنوشت نبردشده بود که 

 :به خاطر می آورد ،در برلینابلوت  لر، رهبرویکارد مبیدها ر 

هاای مسالح گاروه ]*[ایساتاده باود . هالیسش تور در هشت  نوامبر من در "

در ردیا  سبکهایی از مسلسل و توپخانه مجهد به سالح سنگین و ستون

 رظاانساانی باه ن نیاروی. نادایان باه طارف مرکاد شاهر روان بودپهاى بى 

                                                 
 1918-1919در  هافینر ید به  تجدیه و تحلیل این وقایع توسط مورخ آلمانی سباستیننگاه کن 23

نا  محلی در  سیست  ممل و نقل، به جنوب و مرکد شهر. در باال و زیرزمین ایستگاه عمومی برلین]*[ 

 برلین
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 سارکوببارای  «موفقیات» که قبال با تشکیل شده استاز قاتلین  رسیدمی

بودند.  مورداستفاده قرار گفتهو روسیه  کردن کارگران و روستاییان فنالند

در بارلین بارای در خاون غلتانادن  را ونه شکی نباود کاه آنهااگهیچجای 

  ."انقالب مورد استفاده قرار خواهند داد

ات آلمان با ارسا  پیا  دهد مدب سوسیا  دمکرلر در ادامه توضیح میوم

 با وقوعانش، این دستور را ابالن کرده بود که به هر وسیله ممکن کارمندبه تما  

 دهد: کنند. او همچنین ادامه می مخالفتانقالب 

بااه هرگااد ماان پااس از وقااوع جنااگ، در راس جناابش انقالباای بااوده ا . "

 ،اال، شاک نکارده باود . اماا ماشرایطمتى در بدترین  پیروزى کارگران

یک امساس دلهاره، نگرانای من با  ،دنشوقطیى نددیک میوقتی لحظات 

ای ، پرولتاریا، گریبانگیر بود . من خود ، در زیاد در مورد رفقای ه  طبقه

 24."مواجه با عظمت زمان، امساس شر ، عجد و ناتوانی میکرد 

 

 

                                                 
 143از امپراتوری به جمهوری، صفحک  -لر وریکارد م 24
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 توسط کارگران جنگ اختتام : انقالب نوامبر

گران آلمانی به دالیال تااریخی، باه فرهناگ اغل  ادعا می شود که کار

طبقات ماک  آن کشاور  تسلطاند و خصوصاً فرهنگ اطاعت و تسلی  خو کرده

ایان  1918ناوامبر  9انقالب عاجد کرده است.  انجا  آنها را از براى شندین قرن،

 محااالت ها ازاهر کنندهظادعا را رد کرد. در صبح آن روز، صدها هدار نفر از ت

دولتاای و  موسساات هار کااری که از سه طرف باه مرکاد شهااااارگاابدرک ک

هاایی رشان راهاآنها در مسیا کارده باود روان بودند. ورامحصمناطق تجارتای را 

ر ظاد نردنکمی هاى اصلى بگیرند و سیى کردند که از سربازخانهمیرا انتخاب 

جایى که   ،صلىهاى اخود جل  کنند و از آنجا بطرف زندانسوی سربازها را به 

کردناد. آنهاا مسالح باه مایقصد داشتند رفقای اسیرشان را آزاد بکنند مرکات 

در  تفنگ و نارنجک بودند. و آماده بودند که به خاطر انقالب  بمیرند. همه شید

 شده بود.ی ریدخودى برنامهو خودبهجای خودش 

آلماان باه شدند. انقالب نوامبر در  نفر از مرد  کشته 15در آن روز  فقط 

همان اندازه انقالب اکتبر در روسیه ک  تلفات بود. اما هیچ کس از قبال ایان را 

برلین عد  و جسارت بدرگی در آن روز از خود نشان پرولتاریای انتظار نداشت. 
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 داد.

اباارت و شاایدمن در سوساایا  دمکاارات آلمااان  رهبااران ماادبظهاار،  

 مفتخر ابرت شفریدری. وردندخ میغیا  و پارلمان آلمان نشسته بودند، رایشتاگ

 ی بارای نجااتتشاکیل دولتابارای  اشاراف و اروتمنادان وسایله به اینکه ازبود 

 بیارون از را صاداهای مارد  کاه وقتاى آنهاا. فراخوانده شده بود داری سرمایه

 باه و نمایاد شافتهآ را او جمییاتازدما   غوغای که نداد اجازه ابرت ،شنیدند

 بودناد هرسان که م موران با همراه شیدمند. دا ادامه غیایش به خوردن رامیآ

 شاه بیارون در ببیند تا برداشت قد  بالکن بطرفیورش برده شود  ساختمان به

 در اهرکننادهظت میلیونی جمییت یک ، شیدی شبیهدید او که شیدىت. خبراس

 را شایدمن  وقتای جمییات .باود براندنبرگ دروازه و رایشتاک بین شمندارها

او  .آمده است سخنرانى او برایندکرد می فکر ندشد ساکت نددید بالکن روی

 کاه وقتىرا اعال  کرد.  "نآلماآزاد  جمهورى" که موظ  به بداهه گویی بود،

 تیریا  کناد دومای انجاا  داده باودرا کاه  آنچاهتاا برگشات  ابارت بطرف او

 نجات نید را سلطنت بلکه داری سرمایهتنها  نه زیرا قصد داشت خشمناک بود،

 25.هدد

                                                 
وگاه ضد انقالب، را می توان در خاطرات رهبری وقت سوسیا  مکایاتی از این قبیل، از داخل ارد 25
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خت در باالکن کااخ نکبدر همان لحظه سوسیالیست واقیى کار  لیتقریبا 

تماا  پرولتاریاای ، کاردرا اعال  مای سلطنتی ایستاده بود، جمهورى سوسیالیستی

. و شناد سااعت بیاد گاروه انقالبای خوانادفرا مایکشورها را به انقالب جهانی 

در  .وردآ اشغا  خود دررا در رایشتاک به  جلسههاى اصلى یکى از اتاااوبلوت 

ای بیاد اات روزهاای که در تجمیااااناایندگارای نمای را باآنها درخواست ،آنجا

کاارگران و  تاا شاورای انقالبایناد، ردند تنطای  کدشااب مایاانتخامی بایستی 

 .سربازان را ت سیس کنند

دارى سارمایه نظا گون گردید. اما ژسلطنت وا ،بود یدهجنگ به پایان رس

 .داشتبه پایان خود اصله زیادی کما کان ف

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

از کیل تاا  –فیلی  شیدمن: خاطرات یک سوسیا  دموکرات. گوستاو نوسکه  دموکرات ها پیدا کرد.

 .1920کا ، تاریخ انقالب آلمان، 
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 جنگ داخلى: پس از پیروز 

دامبورگ کما شروط تاریخی را که به وسیله روزا لو ،فصلدر ابتداى این 

 : کادا  طبقاه قاادررا یاادآوری کاردی  تدوین و در این ساا  متمرکد شده بود

گ را یاافتن جنا جنگ خاتمه دهد؟ ما سه سناریو ممکن برای پایااناست که به 

رفاتن هار  یا اینکاه باا  تحلیالبورژوازی به وسیله  پرولتاریا، برشمردی : به وسیله

وقاایع بوضاوح نشاان میدهاد کاه پرولتاریاا نقاش  جناگ.در دوطرف متخاص  

ایان مقیقات باه تنهاایی  را ایفاا کارد. "جنگ بدرگ"رهبری در پایان دادن به 

شارا  دهاد کاهتوضایح ماى کناد.توانایی بالقوه کارگران انقالبای را ترسای  مای

کناد، انقاالب ناوامبر بورژوازی این روز واقیی را در ساکوت پارده پوشای مای

1918. 

را موادث ماه نوامبر سه سناریوى  ،ىوداما این تما  داستان نیست. تا مد

 ،ىودمیخات. تاا مادآدامبورگ ترسی  شده بود را دره  ککه به وسیله روزا لو

 1918ارتش آلمان بودند. با شروع نوامبر  این اتفاقات همچنین محصو  شکست

از پرولتاری  قیاا طندآمیاد اینکاه تنهاا مقیقتاً شکست مطلق نظامى نددیک باود. 

ورد، متفقاین را مجباور نماود کاه آ امی آلمان ممانیت بیملظسرنوشت اشغا  ن
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 جنگ را برای جلوگیری از گسترش انقالب متوق  نمایند.

فرساودگی را، بایش از  و "رانی متقابالوی" ی از قبیلعناصر 1918نوامبر 

فقاط ایان . در واقاع ساخت لیس و فرانسه آشکارگدر ان همه در آلمان، اما متی

کفاه باه بیاد باود کاه  1917پیمانان غرباى از  مداخله ایاالت متحده در کنار ه 

ی کاه مرگباار بساترا به نفع آنهاا بار ها  زد و یاک راه خروجاى از بان ترازو

 باز کرد. ،بودند گرفتار شدهدر آن  اییپارو هایقدرت

ور نیسات کاه ظابراى ایان من کنی ،می نقش عوامل دیگراشاره به اگر ما 

براى  ،ر قرار گیرندظک بشماری . آنها مه  هستند که مد نشنقش پرولتاریا را کو

موادث رخ داده شده را توضیح دهند. انقالب مااه  تاکنند اینکه  آنها کمک می

. اما این همچناین باه مقاومت ناپییر به پیروزی رسیدیک نیروى  نوامبر به عنوان

آن کشاور ارتاش شرا که  امپریالیس  آلمان جنگ را باخته بود،این دلیل بود که 

در اضمحال  کامل بود و براى اینکه نه فقط طبقه کارگر بلکه بخش وساییی از 

 .بودصلح بورژواری ماال خواهان کس   وازی و متىژخرده بور

بید از پیروزى بدرگ، جمییت برلین شوراهای کارگران و ساربازان روز 

فات گه می توان چدر کنار تشکالت خود آنک خود به نوب را  انتخاب کردند. این

مادب سوسایا   کرد کاه بوسایلهمیایجاد را سوسیالیستی  تموقدولت یک نوع 
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تحت رهبری فریدریک  دمکرات آلمان و مدب سوسیا  دمکرات مستقل آلمان

 نظاامى جدیاد نامه محرماناه باا رهبارىهمان روز، ابرت یک موافقت بود.برت ا

 مهر و مو  کرد. انقالببرای دره  شکستن 

غااز جناگ آانقالبی را در مواجهاه باا تازیشپما نیروهاى  ،بیدى فصلدر  

خاواهی   بررسای مورد انقالب جهانى سرنوشت سازموادث آستانک در و داخلی 

 داد.
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 فصل سوم:

 

                      1918 ـ 19آلمان در سال 

 فقدان انترناسیونال، ل گیری حزبكش
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  نهفات تا 1914 وقتیکه جنگ جهانی او  شروع شاد، در شهاار  اگوسات

شادند نهاا متیهاد آ، گرد ه  آمدناد گدامبورکازسوسیالیستها در آپارتمان روزا لو

، یکى از یادآوریاین  .ه خواهند کردمبارزبر علیه جنگ و انترناسیونالیس  برای  که

ور مایآخصوصیات مه  انقالبى بودن، برخالف جهت جریاان شانا کاردن، را یااد

شود، البته ما نباید شنین نتیجه گیری کنی  که نقش مدب طبقه کارگر در ماوادای 

ن اسات، آشرا که  قضایه عکاس  بود. ایتکان داد، ماشیهن زمان آکه جهان را در

سیى کردی ، نودومین سالگرد مبارزات انقالبای ما  فصل های قبلی همانطور که در

ا  اران در سوسیاااو ، ماا تاد بحا فصالدر  .ها زنده نگاه داریا را در خاطره آلمان

از باین ادب پیشتااما 26مدب سوسیاا  دمکاارات آلماااندر  خصوصاً ،دموکراسی

 بارایامکاان را  کاه ایان الملل دو   را ارائه دادی ، یکی از مهمتارین عاواملی باود

دو  ماا  فصالدر  .طبقه کارگر را بطرف جنگ بکشااند فراه  ساخت تاامپریالیس  

کرد میاتی بود و این امکان را فراه  میطبقه کارگر  ، که برایانقالبیون را دخالت

از بطوریکاه  های انترناسیونالیستی خودش را امیاء کند، استدال  کردی .تا پرنسی 

و قتال عاا  امپریالیساتی )در انقاالب ناوامبر ساا   گت باه جناانقالبی توانس طریق

                                                 
 (Sozialdemokratische Partei Deutschlandsمدب سوسیا  دموکرات آلمان ) 26
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های تاسیس یاک مادب و باین ( پایان دهد. در مین شنین فرایندی، آنها پایه1918

 بنیان نهادند.الملل جدیدی را 

درک   درتواناایی انقالبیاون ، ، ماا اشااره کاردی دوى این مرامال و در هر 

 فروپاشای. پاس از ی باودش ممبت و فیاالقن نیاز آنها برای ایفاییش پالویت زمانی 

علال ایان  پی باردن باه ]انقالبیون[ زمان نک آجنگ، وظیف مواجهه باانترناسیونا  در 

 ایان وظیفاهدرمبارزه بر علیاه جناگ،  ن از آن بود.درس گرفتمفتضحانه و شکست 

  را پاارش  انترناساایونال اولااین کسااانی باشااند کااه تااابااود هاااى واقیااى سوسیالیساات

 .روشن کردند راه انقالب را و اشتندبرافر
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 شوراها و حزب طبقه

بیاد  صابح روزک جناگ در خاتما منجار باه 1918نوامبر  9قیا  کارگران در 

و تیااداد بیشااماری از شاااهدادگان  آلمااانامپراطااوری شااد.  1918نااوامبر  10 ییناای

ا  ماااه ااگرشااه قیاا  -دوران جدیاادی از انقااالب شااروع شااد   -ساارنگون شاادند 

انقاالب  "نارا آدامباورگ کلو روزا مای شاد، ]اماا[کاارگران رهباری  توسطمبرنوا

باود.  اشاتیاا عمیاق باه صالح ،نآبدان خااطر کاه روح مااک   بار ، نامید"سربازان

که سربازان بید از شهار سا  از درون سنگرها بیشتر از هر گروه اجتمااعی  یرزویآ

روز فراماوش  کاه باه آنشیادی باود ایان  .جس  کرده بودندتیش خود آنرا پدیگر 

را سایراب مایها نآ سرشار از توهمی بود که رنگ و شکوه خاصی میداد و نشدنی

کاه بااالخره  شادندساوده خااطر آهایی از بورژوازی نجائیکه متی بخشآاز د. کر

از پیشکساوتان  روز شده بود. متى دو تا مالت آنجنگ تما  شد، اخوت همگانی 

رناج  و کارگران از توهمات نه  ناوامبر بورژوازی ، ]یینی[ىامبارزات اجتماع مه 

 ساربازانی از توانادهنوز ه  میتصور میکرد  این بود که بورژوازیتوه   .ندبردمی

استفاده کناد. امااا در روزهاای بیادی ران ااارگاگشتند بر علیه کجبهه بر می که از



97 

 

 هایشااناناهخواساتند باه خمای 27"هاریاات خاکستاک"ایان تااوها  از ه  پاشاید. 

در  ساربازانکه  ندبود توه  ایندر کارگران  .برگردند نه اینکه با کارگران بجنگند

در خال  اولین نشست شورای  .خواهان انقالب هستند ونها آ در کنار حال حاضر

، در باارلین برگاایار شااد ن در دهاا  نااوامبرآکااارگران و سااربازان کااه انتخابااات 

کردند یا که از ضروت مبارزه طبقاتی صحبت می را نمایندگان سربازان، انقالبیونی

ن مااارد  ارا همچاااون دشمااااسی راااااوکادم جدیاااد سوسااایا  اینکاااه مکومااات

 . کردندوید میآنها را تقریبا ملقآ ]نمایندگان سربازان[ ،اادپنداشتنمی

عاد  از سانگینی مااکی ، بطاور عماو ، این شوراهای کاارگران وساربازان

را غاز تحو  خیلی بدرگ اجتماعی ای از آنشانهجیبی که بطور ع بود پویایی انسانی

کردناد و ان افسران را بینوان نماینده خود انتخااب مایزبسیاری مواقع، سربا .داشت

 رایباه آنهاا قبال از جناگ  ت کهکارگران ه  به همان نامددهای سوسیا  دموکرا

منصاوب جادء هیچ کااری بدین ترتی ، این شوراها  .کردندداده بودند، میرفی می

 و ماادب سوساایا  دمکاارات آلمااان افااروزانجنااگ ه رهبااری کااردن دولتاای باا

عماومی بارای به یاک انتخاباات  دادن فراخواناز طریق به خودکشی  گیریتصمی 

 ی نتوانستند انجا  دهند.دیگر کار، نظا   پارلمانی یک

                                                 
 داشتند. "پالتوهای خاکستری"ونیفور  سربازان آلمان ی 27
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میدى در اقدامات اولیه، شوراهاى کارگران قل  و مرکاد انقاالب اان باوجود

هار شیادی ، بایش ازهور شادآیاد گدامبورکامبر بودند. همانگونه که روزا لوماه نو

کارگران در ایان تحاو   ، رفتار بنیادیکه، اابت کرد هائیگیری شنین ارگانشکل

کاه ، انقالب گشوده شده باود صفحکاما ماال یک مرمله نوینی از متجس  شده بود.

د. دوران تاوه  باه پایاان شوراها بلکه مادب طبقااتی باو نهدیگر آن ساا  مرکدى 

شاد. شاروع جناگ داخلاى نددیاک ماى و شاد، لحظاه سرنوشات ساازنددیک می

مای، یاتاوده هایکارکرد و ساختار خود بینوان ارگانی به دلیل شوراهاى کارگر

. ماال ساا  محوری این دی به روز دیگر تجدید و انقالبی کنناز روز توانند خود را

طبقاه  کاارگری، در یپرولتری دست برتر را در شاوراهادیدگاه انقالبی و بود: آیا 

 ؟به دست خواهد آورد کارگر

متمرکاد و  سیاسای پیشاتازانقالب پرولتاری نیازمناد یاک  ، بمنظور پیروزی 

ن اطمینان دارد. ایان شااید مهمتارین درسای آکه طبقه بینوان کل به  یکپارشه دارد

شاده باود. کاار ایان مادب، است که از انقالب اکتبر ساا  قبال در روسایه گرفتاه 

در جدوه اش درباره اعتصااب سراسارى  1906همانگونه که روزا لوگدامبورک در 

باه  یاک رهبارى سیاساىاعما  ها بلکه توده دیگر نه سازمان دادن ،بحث کرده بود

 .است هاى خودشمد ظرفیت طبقه دراعتماد واقیی  ]جل [ وطبقه 
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 مشكالت سازمانیابی انقالبیون 

. وجاااود نداشاااتدر آلماااان شناااین مدبااای  1918 ساااا تهااااى اماااا در ان

بودناد،  مدب سوسیا  دمکارات آلماان سیاست جنگیکه مخال   ئیسوسیالیستها

 .( تجماع کارده بودنادUSPD) مدب سوسیا  دمکارات مساتقل آلماان اغل  در

]مخالفاان  اخراق شدند. بیدا از مدب سوسیا  دمکرات آلمان مخالفان مدب قبلی،

یک دسته دره  باره  باا دههاا هدارنفار عضاو، از  کرات آلمان[مدب سوسیا  دم

کساانیکه  متایوبودناد ها تا کسانیکه خواهان مماشات با جنگ افاروزان پاسفیست

اصاالی تاارین سااازمان  .بودنااد ی انترناسیونالیسااتیانقالبااهااای پرنساای پایبنااد بااه 

مادب ر ، یک فراکسایون مساتقل دهایستاسپارتاکاتالادیۀ ها انترناسیونالیست

هاای کاوشکتر انترناسیونالیسات باود. دیگار گاروه سوسیا  دمکرات مستقل آلمان

هاایی از ) گاروه بود 28(IKD) کمونیست های انترناسیونالیست آلمانشامل 

مادب سوسایا  دمکارات خاارق از  کاهش  که در برمن ظاهر شدند (  اپوزیسیون

کاامال شاناخته شاده  هایستاسپارتاکاتالادیۀ . یافته بودندسازمان مستقل آلمان 

جنابش اعتصاابی بار  شدۀ ان شناختهو در میان کارگران امترا  داشت. اما رهبربود 

                                                 
 (Internationale Kommunisten Deutschlandsکمونیستهای انترناسیونالیست آلمان ) 28



100 

 

نماینادگان  ساختار غیار رسامی از هاى سیاسى نبود بلکه ازگروه این ضد جنگ از

 .بودند (revolutionär Obleute)"نمایندگان انقالبی"ی اتشکالت کارخانه 

گیریاد یی کاه صاورت مایخوردهاا و زد یناولاباه علات  1918دسامبر  در

 عامال ومختل   اجداء اماگردد. وضییت بحرانی شده و منجر به جنگ داخلی می

مادب و دیگرعناصر شا  در  هایستاسپارتاکاتحادیه  - انقالبى طبقه مدب بالقوه

و  کمونیساات هااای انترناسیونالیساات آلمااان، سوساایا  دمکاارات مسااتقل آلمااان

 . ندبودجدا  و کامال از ه بوده اساساً هنوزمردد  (Obleute) نمایندگان انقالبی

ن شادبه مطرح شروع  جدیزیر فشار موادث، موضوع تاسیس مدب خیلی 

 گردد.می با یک شتاب سریع  بررسی شود. و سرانجا می

 اولین کنگره ملى شاوراهای کاارگران و ساربازان  در شااندده  دساامبر در

رون ار رادیکااا  در بیاااااااکارگ 250000کااه در مالی. گاارددتشااکیل ماایباارلین 

 10از ایان نماینادگان )وردند آار می اده  فشانماین 489د و بر اردناکرات میااهظات

هاای انترناسیونالیسات کمونیساتنفار باه  10وتیلاق داشات   هایستنفر به اسپارتاک

جلساه ماضار در ایان اجازه نداشاتند خت نکبو کار  لی گدامبورکروزا لو آلمان(

 مااموریتیمضار را مورد خطااب قارار دهند)باه ایان بهاناه کاه آنهاا هایچ  وند تاش
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 موکو نداشتند(. وقتی این کنگره تفویض قدرت را به یک نظا  پارلمانى در آینده 

 ن پاسخ دهند.آ، به متالدمشخص شد که انقالبیون مجبورند با یک روش ، کرد

ی ااصاو  برناماه  انیه،دریک بی هایست، اسپارتاک1918  دسامبر شهاردهدر 

 د؟نه مى خواهـچ هایستاسپارتاک: ه بودخود را انتشار داد

در  های انترناسیونالیست آلماانکمونیست  دسامبر، کنفرانس ملى هفدهدر  

تشکیل مدب  وپرولتاریا خواستار دیکتاتورى ی سازمان تجدید فرایند از طریقبرلین 

اینکه، در انتخابات درمورد امه نوافقتکنفرانس در رسیدن به یک م. طبقه کارگر شد

 شکست خورد. ،ملی شرکت کند یا نه مجلسیش رو در پ

، از قبیال مدب سوسیا  دمکرات مستقل آلمانرهبران ش   با آن، ه  زمان

لر ، موضوع لدو  ایجااد وو در میان نمایندگان کارخانه ای، ریکارد م لدبور جورق

 .یک مدب وامد کارگری را مطرح کردند

گرد ه  آمدند المللى جوانان در برلین نمایندگان جنبش بین، همان لحظه در

دساامبر، کنفارانس  هیجاده در  کردناد. تاسایس اینجا آنها یک دبیرخاناهآدر  و

در محلااک ای در باارلین )تااوده گبااا یااک متیناا کااه المللااى جوانااان برگاادار شاادبین

Neukölln وندنبری ساخنرانیماخات و ویلاى نکبکاار  لی که در آن( ادامه یافت 

 کردند.
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در هاا اتحادیاه اسپارتاکیسات نمایندگان جلسهدر که  در شنین زمینه ای بود

مادب سوسایا  دمکارات مساتقل آلماان دسامبر از   29د تا ه شتصمی  گرفت، برلین

دهند. سه نفراز نماینادگان برعلیاه ایان تصامی   کیلشتو یک مدب جدا  جدا شده

مشاااترک از اتحادیاااه کنفااارانس ان یاااک ت، فراخاااوساااهماااان نش رأى دادناااد.

 بید روز کههای انترناسونالیست آلمان را صادر کرد، و کمونیست هااسپارتاکیست

 ایانداشتند.  شرکت منطقه و شهر 56نماینده از  127در آن  و، شد شروع برلین در

 .تا مدودی ممکان گردیاد هابلشویکنماینده « دکار کار » وساطت با کنفرانس

این نمایندگان تا قبل از ورودشان پى نبردند که برای تشکیل یک مدب بسیارى از 

 29اند.امضار شدهجدید 

از وقتى که امساس شده باود ممکان نیسات  ]اوبلوت[نمایندگان کارخانه ها

نها را در یک وضییت انقالبی و مصم  به  پیوند داد باه مشاارکت دعاوت نشاده آ

و  اتحادیاه اسپارتاکیساتهاطرفاداران  بودند. این تصمی  با اکمریت اعضاای جاوان و

                                                 
 دستور جلسه  در نامه های دعوتی بدین قرار بود:    29

 بحران در مدب سوسیا  دمکرات مستقل آلمان .1

 هابرنامه اسپارتاکیست .2

 مجلس ملی .3

                                                                                                        کنفرانس بین المللی       .4
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نهاا امیادوار بودناد ، آدر عوض .شدممایت می کمونیستهای انترناسونالیست آلمان

 30.ن ملحق خواهند شدآها وقتی که مدب تشکیل شد به که نمایندگان کارخانه

تیادادی بود موسس مدب کمونیست آلمان را گرد ه  آورده نچه کنگره آ

 هاابرمن )شامل کار  رداک، اگرشه او نماینده بلشویک ش  برجستههای شهرهاز 

به تیویق خیلی کردند تاسیس مدب که امساس میکسانی همان در این جلسه بود(

 تارمها و  گدامبورکروزا لو ها، کسانی مملاز اتحادیه اسپارتاکیستافتاده است و 

سات کاه اسااس نگرانای او ایان باود کاه ایان گاا  ممکان اگیچس از همه للو جو

شاان مبامماات هر دو طرف برای توجیاه مواضاع، یمتناقض رزبه ط، نگا  باشدزوده

مدب کمونیست روسیه )بلشویک( شش نمایناده باه کنفارانس  .خوبی انجا  دادند

جلاوگیرى  آلماانپلایس  توساطنها در کنفرانس آدو نفر از  که از شرکتفرستاد، 

 31مد.آبیمل 

 

 

 

                                                 
( خواسته شده است که در کنگره موسس مدب مضور داشته Obleuteرسد که از ابیلوت )بنظر می 30

 باشد.

 های بید به قتل رسیدند.ی در ماهشش نفر از مبارزین ماضر در این  کنفرانس بوسیله مقا  های آلمان 31



104 

 

 ای بودیك پیشرفت بزرگ برنامه موسس:کنگره 

به مربوط  موسس مدب کمونیست آلمانهاى اصلى در کنگره دوتا از بحث

 کاه بودناد موضوعاتی اینها .بود کارگری هاىتحادیها و پارلمانى انتخابات مسلله

تحت الشیاع مسائل  اما بودند کرده ایفا 1914 از پیش بحمهای در یمهم نقش قبالً

 بار محاوری مسالله به آنها االودند. مبخود گرفته ب فرعیجنگ قرار گرفته و شکل 

گشاایش در بحاث  تاریسا  راموضوع پارلمان ه  اکنون لیبکنختکار   .گشتندمی

را ارائه کارد.  "مدب سوسیا  دمکرات مستقل آلماندر  بحران"خود تحت عنوان 

مدب  انشیاب ارا بهشاولین کنگره ملى شوراهای کارگران برلین این مسلله را که نا

: مجلاس ملاى یاا جمهاوری مطرح کردندانجامید، رات مستقل آلمان  سوسیا  دمک

اش را همه انقالبیون بود که انتخابات بورژوازی و نظا  پارلمانى این وظیفهشوراها؟ 

اماا  .کنناد شات محکاو شوراها را در پی دا ماکمیتبینوان ضد انقالبی که مرگ 

 ها واسپارتاکیست اتحادیک درخواست مدب سوسیا  دمکرات مستقل آلمانرهبرى 

یاک کنگاره فاوا الیااده برگداری برای در برلین ( Obleute)نمایندگان انقالبی 

 . کرده بود را ردمورد این گیری در بحث و تصمی ای بر
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را درک  ایان کاار  رادک، هیلات نماینادگان بلشاویک جریان مبامثدر 

باشاد مای ساسموبرای یاک کنگاره توسیه داد که تکامل تاریخی نه تنها یک نیاز 

منطاق انقاالب در ، جناگ کناد. باا پایاانمایبلکه متی دستور کارش را ه  میلو  

سااا  محاوری دیگار صالح  .باودخواهد آلمان لدوماً با انقالب در روسیه متفاوت 

 مسلله بیکارى بود.و ن آقیمت  ،مواد غیائى تامیننبود، بلکه 

و  "ملاى مجلاس" للهدر دستور کار قرار دادن مسابا  هااسپارتاکیست رهبرى

روشان  گیاریموضعبراى یک ، کنگره او  روز دو طو  در، "یاقتصاد زاترمبا"

پارلماانى باورژوازی و بار علیاه شاکل  نظاا  در براباردر مورد شوراهاى کاارگران 

کارگری به عنوان یک برنامه استوار بر پایه یاک  هایمنسوخ شده مبارزات اتحادیه

اکمریات نماینادگان  گساترش یافات.هاا بحث دامنک اما ند.مدب جدید امیدوار بود

برای به عنوان ابداری  بودند، متی در انتخابات بورژوازی شرکت هر گونه مخال 

 د.ورزیدنمیمخالفت  کارگری یهااتحادیه کار در درون او ب تبلیغ و آژیتاسیون

بارای  .در تاریخ جنبش کاارگران باود خطیرکنگره یکى از لحظات  ،این سطحدر 

دوران جدیاد  ارادیکا  منطبق با ضعامومدب انقالبی طبقه این یک ولین بار با نا  ا

بنادی مانیفسات فرماو بار  رات قویااً ظااین ن فرمولبندی شد. ،دارىانحطاط سرمایه

تحات  را نگاشاته شااد روتسکیاتوسط تاکه شناد مااه بید  یانترناسیونا  کمونیست
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تبدیل شدند، هماانطور  اسی کمونیست ش ضع اساموبه آنها  وتاایر خود قرار داد. 

 تا امروز هستند. که

 برشسا  بااکردند، اغلا  می ضع دفاع انمایندگانی که از این مو مداخالت

 زاوو از طارف مباارزان باا تجرباه همچاون ر شادروبرو میناشکیبا و فاقد استدال  

انتقااد مورد  ،نها شریک نبودآرادیکا   هایگیریکه در نتیجه دامبورگ، کسیکلو

کند که ضع جدید ترسی  میاتصویر خوبی را از مو ،جلسهصورتاما  .گرفتقرار می

ق یابلکه یک جنابش عم هنها نبودآ هاینها محصو  افراد و ضی ]مواضع جدید[ آ

را  بودناداهی طبقااتی قال آگاانکه صدها هدار نفر از کارگران کاه  است اجتماعى

باارلین خطاااب بااه ماادب  ۀنااد( نمایGelwitzkiلااویتدکی )گ 32.شااامل ماای شااد

ها برویاد و ساربازان را متقاعاد گوید، بجای مشارکت در انتخابات به سربازخانهمی

مجلاس ملای ضاد  اسات و  "دولات پرولتاریاای جهاانی"کنید که مجمع شوراها، 

شارکت  کاه اشااره کارد (بارلین)( نمایناده نیکاولن Levineانقالبی است. لوین )

 شپاا  فارولی 33.هاا نیساتجدء تقویت توه   توده ها در انتخابات شیدیکمونیست

                                                 
 .Der Gründungsparteitag der KPDاسناد و صورت جلسه  کنگره افتتامیاه ، هارمن وبار) 32

Protokoll und Materalien. Herausgegeben) 

                        لوین شند ماه بید بینوان رهبرجمهوری شورایی باورین اعدا  شد. 33
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(Paul Frolich نماینده هامبورگ در )در مورد مبارزه اقتصادی، با دلیال  مباممی

اند شرا که بر اساس ای دیگر قدیمی شدهاستدال  میکرد که اشکا  قدیمی اتحادیه

ی انمایناده «هامر» 34.استۀ طبقاتی مبارز سیاسیو ابیاد مبارزه اقتصادی  بینجدائی 

شاان در هار کاارت عضاویتود که کارگران میادن در منطقاه رااز اسن گدارش د

 روزابارای خاود اناد. شنانچاه های کارگری را پاره کرده و به دور انداختاهاتحادیه

های کارگری بخااطر اهاداف کار در داخل اتحادیهطرفدار هنوز که  دامبورگکلو

 نابودیبا مبارزه برای  تاریا برای رهایی خوداعال  کردکه مبارزه پرول، بودتاکتیکی 

 .یکسان است کارگری هایاتحادیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 برمن که بیدا زندگینامه مشهور روزا لوگدامبورگ را نوشت.نماینده برجسته ش   34
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 اعتصابات توده ای قیام و 

باویژه بارای زیاادی از اهمیات تااریخی موسس ای در کنگره مث برنامهمبا

دامباورگ عمیقاا کلو . اما در لحظه تاسیس خاود کنگاره، روزابود برخوردار آینده

 هاایانتخاباات پارلماانی و اتحادیاه ی شاونمساائلاینکاه مورد گفت در درست می

نهادهاا در آنچاه نقاش ایان  سو، مسللهاز یک . قرار دارند یدر مرتبه اانو کارگری

ای بارای هنوز موضع تازه که به دوران امپریالیس ، جنگ و انقالب تبدیل شده بود،

ایان بارای یت تجربه عملی تکاافوی شافافه   بحث وه  که  ،بودجنبش کارگری 

 ایتودههای کافی بود که بدانی  و موافقت کنی  که ارگان کافی نبود. فیالموضوع 

ابادار ، شاوراهای کاارگری بلکاه هاای کاارگرینه پارلمان یا اتحادیه طبقه کارگر

ث مبامادیگار، ایان  ساوی. از پرولتاریاا هساتنددیکتااتوری  بیاان مبارزه طبقاتی و

طبقاه بارای بیادی  یینی شناساایی گاا کنگره  یاصلگرایش داشت تا از وظای  

کنگره متاسفانه در روشان کاردن ایان  انحراف پیدا کند. رسیدن به قدرت سیاسی،

 در ماورد ایان موضاوع باه وسایله روزا مهمتارین مباماث ها شکست خورد.سلوا 

 31از ظهااار روز دو  کنگاااره ) در بیاااد "برناماااه مااا" و از طریاااق دامبااورگکلو

که ما فاز دو  انقاالب مای را در اینجا او طبییت شیدی ئه گردید.ارا( 1918دسامبر



109 

 

 بالفاصالهدر فاز او ، مادامیکاه مباارزه بار علیاه جناگ باود مسالله  ت.می ، شکافان

 هاقتصاادی طبقاطبقااتی مطالباات  مسالله، در خاال  انقاالب ناوامبر شد.میسیاسی 

 گااهیآ طح پاایینسا تااد رکابود. این بنوبک خود کمک  کنار گیاشته شده کارگر

کلای  رزویآدر یاک بطاور عماو   که ادرا همراه با این موادث توضیح د طبقاتی

 . باارای روزابیااان شااده بااود "کماا   سوسیالیساا " از "وماادت" وشااتی آ باارای

گشات مطالباات اقتصاادی باه ازاصلی دومین فااز انقاالب، ب مشخصهدامبورگ کلو

 بود.مرکد صحنه برای طبقه 

ر عمل سیاسی است. دمهمترین کند که فتح قدرت نمیدر اینجا او فراموش 

برجسته میمه  دیگری بین پروسه انقالبی در روسیه و آلمان  هایعوض او تفاوت

 روسیه، طبقه کارگر قادرت را تساخیر کارد بادون اینکاه از 1917. در انقالب کرد

ین دلیل به اد، این رکخاطر نشاندامبورگ کاما روزا لو .سالح اعتصاب استفاده کند

باه  .غاز گردیادآ 1905شروع نشد بلکه از سا   1917که انقالب روسیه از سا   بود

ی اعتصااب تاودهاز خال  تجربه 1917سخن دیگر طبقه کارگر روسیه قبل از سا  

 بود.ای گیر کرده 

در کنگااره او دیگاار در مااورد تحااو  ایااده اصاالی جناااح شاا  سوساایا  

با خیاا   او. را تکرار نکرد 1905بید از سا    ایتودهدموکراسی در مورد اعتصاب 
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در اینجا  هنوز در ذهن  نمایندگان مضور دارد. که این مطال رامت تصور میکرد 

تسخیر قدرت مایاصلی  ای شرط: اعتصاب تودهکنی یم وریآما بطور مختصر یاد

ن از بایباشد، دقیقا بخاطراینکه جدایی بین مبارزات اقتصادی و مبارزات سیاسای را 

بینوان ابادار  شانلحظهکارگری متی در قدرتمندترین  های. بنابراین اتحادیهبردمی

 ایاعتصااب تاوده ، ]ولای[نادن، تنها اقلیتی ازطبقاه را ساازماندهی مای کانراکارگ

هااای تااوده، کناادرا فیااا  ماای پرولتاریااا "کناادگااان را جمااع ماایردای ازبتااوده"

 فقاطمبارزات کاارگری آنها نتابیده است. بر موزش سیاسی که نور آ ایسازمانیافته

مبارزات کارگری شورشی است برعلیه خود وجود تقسای  . نیستبرعلیه فقر مادی 

گاردد. راز هادایت مایآن یینای بردگاان ماددی  اصالی انکار، کاه بوسایله قربانیا

که به یاک انساان واقیای تبادیل ی است از طرف پرولتاریا ای کوششاعتصاب توده

شااوراهای ای باه وسایله تاوده ب: اعتصاان و ناه شنادان بای اهمیات. در پایااگاردد

در را مباارزه  دهاد تااابدار سازمانی مایطبقه و به  گرددهدایت می ی نوبنیادکارگر

 .متمرکد کندکس  قدرت  راستای

دامبورگ در سخنرانی خاود در کنگاره کلو برای این منظور است که روزا 

 عمال مباارزه بارای تساخیر قادرت ناه اولاین خرین مرملهآبینوان  قیا  مسلحانه بر

 نیسات دولتسرنگونی ما  ماضر در وظیفه  گفت که د. اورن پافشاری کآمرمله 
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انقالب بورژوازی منش  تفاوت اصلی باد که رک استدال او . است تضیی  آنبلکه 

 35ید.آمی  "پایین"است که از آن ای توده
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 گرهـوغ کنـبل عـدم

اینادگان دوران بیادی انقاالب، ناه باا جنابش اعتصااب برای تیادادی از نم

اما این دقیقاا در ، ای بلکه با مبارزه فوری برای تسخیر قدرت مشخص شده بودتوده

 شاد، کسایاظهار مای 36لههکنگره فهمیده نشد. این سردرگمی بویژه بوسیله اتو رو

متای  وجاود دارد.روز  14 امکان کس  قادرت سیاسای در طاو  کردمی دعاکه ا

امتماا  پیاروزی دراز مادت انقاالب را پییرفتاه باود در مالی که خت نکبکار  لی

 37.درد کن "یندهآ یهاهفته"در را  "سریع بسیار پیروزی" امتما خواست نمی

کاه بار   یباور کنا ینیکه به اظهارات شاهدان ع  یرا دار الز  لیتما  دالما 

. ه باودگره شوکه و نگران شادکن نیا جیرزا لوکدامبورگ از نتا ژهیاساس آنها به و

دامباورگ و کلو روزا باهاولین عکس الیمل او این بود کاه  سچیوگی للودر مورد 

                                                 
 ی نفی کرد، و یک دیدگاه فردگرایانه را بینوانیمدب طبقاتی را بینوان بورژوازهر به زودی  اگرشه او 36

  و مباارزه طبقااتی وفاادار ماناد. در کنگاره او آگاهی طبقاتی گسترش داد، علیرغ  این به مارکسیس رشد

ها  بایست سیاسی( بود که باورش این بود که می-ی) گروه اقتصاد "سازمان وامد"های یکی از پارتیدان

روزا  "مبااارزه اقتصااادی"د. در جااد  در بااارۀ هااای کااارگری را بگیااراتحادیااهجااای هاا   ماادب وجااای 

 هاایو ارگاان های کاارگریهاا شاورا: آلترنااتیو اتحادیاه گفاتداد و پاساخبه این دیدگاه لوکدامبورگ 

 سیاسی(.-ینه سازمان وامد)نه گروه اقتصاد ای استتوده
 (Protokoll und Materalien) 222پروتکل و مطال  صفحک  37
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او  38د.نه و پنهان شاوترک کرد توصیه کرد که برای مدتی برلین راکار  لینکبخت 

 روند. میپیش ن ترس داشت که مدب و طبقه کارگر بطرف فاجیه آاز 

ای باه مواضاع برناماهرا هراسانده باود ناه  دامباورگکلو شیدیکه بیشتر روزا

بلکه نابینایی اغل  نمایندگان بود که خطر مضاور ضاد انقاالب و تصوی  رسیده، 

نفوذ افکاار دیدند. تسلط و نمیهایی که جریان داشت را ناپختگی عمومی در بحث

پشات  ماا  ماضار که اکمریات طبقاه در کرد، این تصور را ایجاد میپوچ واهی و

اساتقبا  دامبورگ با هلهله و شاادی کلو روزا مضوراز  .اندقرار گرفته مدب جدید

که در اسرع وقت به عنوان  طرح شاندده نفر از نمایندگان بسرعت تصوی  شد. شد

منتشر شود. بر عکس آن کنگره خاودش در ارائاه مباماث  جادی  "جدوۀ تبلیغی"

اصالی آن  هاایشکست خورد. به طور خا ، هایچ گوناه مداخلاک جادی در ایاده

یاک  .قادرت هناوز در برناماه قارار ناداردکس  مبارزه برای  صورت نگرفت؛ که

 سافرش باهخارین آکه  درباره  کسی، بود ارنست مایر مشارکتاستمنا قابل ستایش 

گدارش کرد که، بخاش بدرگای از خارده  صحبت کرد. نامیه رودخانه شرقی ال 

 :ایت می کرد. او ادامه دادن نامیه از لدو  درس دادن به برلین مکآبورژوازی 

                                                 
خواست که کنگاره باا شکسات پایاان می مبامثدر واکنش به  گیچسهای کالرزتین، جومطابق گفته 38

  .بیندازدمدب را به تاخیر  یینی تاسیسیابد، 



114 

 

 هاا هناوزساتاننجا بیشتر شوکه شد  که دریافت  متای کاارگران شهرآمن "

بایست باا تماا  نیارو، ما می به همین دلیل، اندنکرده را های شرایطضرورت

 روساتاها نیادبلکاه باه  ی متوسط وکوشاکرا نه فقط به شهرها فیالیت خود

 ".توسیه دهی 

ایجااد انتخااب  تشاویقدر مورد  شایده، پا  فلوری مایر همچنان در پاسخ به

 گفت: ی محلییشوراهای جمهوری

گیری انتخابات امکان شکلکه  ضد انقالب استتبلیغات مسلما نمونه بارز "

های به نامیه تقسی  کردن آلمان شیدی نیست جد، و تجلی دهدرا می مستقل

از تااایرات ی از نظار اجتمااع میف مناطق محرو  تفکیک شده اجتماعی و

 39. "بخش مترقی اجتماع

 پیشانهادکاه  کسای بسیار مه  بود فرانکل نماینده کوییندبرگدخالت بویژه 

وجود داشاته باشاد. او اعاال  شده، اصال نباید بحمی در مورد موضوعات ارائه  کرد

 کرد:

                                                 
 214پروتکل و مطال  صفحک  39
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فقاط  دامباورگا لوکباشکوه رفیاق روز در بارۀ سخنرانی به باور من بحث" 

 40 ."خواهد شد باعث تضیی  آن

پرولتاریاا در این همیاری با مداخله باومر تداو  یافت، او اظهار کارد موضاع 

برابر هر مق رای بسایار آشاکار اسات و او از ایان کاه اصاال بحمای در ماورد ایان 

  41.«به شدت پشیمان است»موضوع شده است، 

یان د اما در پانرا جمیبندی ک مبامث  دامبورگکلو بود که روزاقرار بر آن 

 : یس جلسه اعال  کردئر. بندی نشدعمهیچ ج

نتوانست بحاث را جیمبنادی کناد، او ماالش  دامبورگلوکمتاسفانه رفیق "

 42 ".خوب نیست

                                                 
است موافقت نشان داد، خوشبختانه پیشنهاد  "کامال درست!"مطابق با صورتجلسه ، این پیشنهاد با فریاد  40

   فرانکلین رای نیاورد.

مسلله و به همین دلیل گلویتدکی روز قبل گفته بود که متی بحث در مورد این   - 209همانجا صفحک  41

بوده است. و وقتیکه فریتد هکرت که شهرت انقالبی روزا لوکدامبورگ یا لینکبخت را نداشت، « آورشر »

ممایت کند، که بوسیله فریاد یاکوب متوق   موضع کمیته مرکدی بر شرکت در انتخاباتسیی کرد از 

رون دولت بورژوائی د درسوسیا  دموکرات کشور وزیر نوسکه «. کنداینجا روح نوسکه صحبت می»شد: 

     در تاریخ ابت شده است.« سگ شکاری ضد انقالب»در آن زمان بینوان 

 224همانجا صفحک  42
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در کنگااره افتتامیااه  "جااوانی ناااپختگی"ناارا آشیدیکااه کااار  راداک بیاادا 

فاقد فرهنگ بحث و گفتگو بودن  دستی وتابی، خا بی مشخصک آن 43توصی  کرد

  :دامبورگ در مورد این مسلله در روز قبل صحبت کرده بودکلو زارو .بود

 اید.من تصور  بر این است که شما رادیکالیس  خود را خیلی سبک گرفته"

. این پختگی کندمیاین را اابت  «سریعگیری رای»بویژه فراخوان شما برای 

استه شاده )........ ( از ما خوو رومیه جدی نیست که در این اتاا تیلق دارد 

توانی  دارای فکر کامل انجا  دهی ، ما نمیرا است که وظیفه سترگ تاریخ 

ن هادف آملی در جلوی ما بمنظور رسایدن باا ایافته باشی  که شه مربلون و

تواناد باا خونساردی گیری در مورد شنین امر مهمای نمایتصمی  .قرار دارد

جادیتی کاه باه  ت،آنچه در اینجا ک  داری ، نگرش تااملی اسا .گرفته شود

کناد بلکاه بایاد باا آن متحاد هیچ وجه شور و شوا انقالبی را مایف نمای

 44"شود.

 

                                                 
نهایات ها بیکنگره جوانی و بی تجربگی مدب را به شدت نشان داد. پیوند با توده - 47همانجا صفحک  43

 را نداشت  امساس این، من داری به طرف ش  مستقل جهت گیری کردضیی  بود. کنگره به شکل کنایه

                                                                                     . پیش روی خود دار مدب  در ما  ماضر یک که
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 "نمایندگان کارخانه"مذاکرات با 

( بارای مایاکره و امتماا  Obleute) «اوبلاوت»برلینای انقالبای نمایندگان 

ازاتفاقاات عجیا  ایان  .پیوستن به مدب جدیاد نماینادگانی باه کنگاره فرساتادند

 ۀن بااود کااه اکمریاات هفاات نماینااده فرسااتاده شااده، خااود را نمایناادآماایاکره 

نهاا در ماورد مساائل آی کاه یکردند، ران کار میآدانستند که در هایی میکارخانه

رساد در ماا  که به نظر می، "شانکار"ویژه میدادند، فقط بید از مشورت با محل 

را در مااورد ، رای خااود سیساات  تناساابیاند، باار اساااس نااوعی ماضاار جمااع شااده

از کاه باه نماینادگی  خات، کساینکب. لیانادازدموضوعات خاا  باه صاندوا می

که بارای  ، به کنگره گدارش دادکردمیگیری ، این بحث ها را پی هایستاسپارتاک

رای  16ن و آرای به نفاع  26در مورد مسلله شرکت در انتخابات مجلس ملی، مما  

اقلیات؛ نماینادگان  اما در دماا   :فدایدای؛ در ادامه گدارش مهن ریخته شدآه یلعبر

در پشات سار را که شصات هادار کاارگر هستند  مه  در اسپندابسیار های کارخانه

مادب سوسایا  نفار از نماینادگان جنااح شا   دولادببور  میاگ وود ".خود دارند

 در رای گیری شرکت نکردند. دمکرات مستقل آلمان
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در داشاتن عناصار   Obleute مسلله ی مورد مناقشه دیگر درخواست گروه

، شاده باود پیشانهادبرنامه و ساازمانی کاه بوسایله کنگاره  هایکمیسونمساوی در 

 بدرگی از [ بخشاوبلوت. این درخواست با این توجیه رد شد که نمایندگان ]ندبود

کردند، در مالی که مدب کمونیست آلماان طبقک کارگر در برلین را نمایندگی می

 راسر کشور است.نماینده طبقه در س

کاه بسایار ساازنده رامایاکراتی  یارسد فضابه نظر می، که مناقشه اصلیاما 

شد باه مسالله تاکتیاک و اساتراتژی بارای مربوط می ه بود، مسمو  کرد،شروع شد

بایست در مرکد شور کنگره قرار می همان موضوعی کهدورۀ آتی. به عبارت دیگر 

 تاکتیاک" او کاه آنچاه راخواسات  هااتیسااز اسپارتاک، ریکارد مولرمی گرفت. 

ی هااتاکتیکویاژه باه باه  او کاه رسایدنظر میه ب مینامد، کنار بگیارند. "کودتایی

ن آدر اشااره داسات،  هایستاسپارتاکبه رهبری در برلین  انهتظاهرات مسلحانه روز

رویارویی یک  برای برانگیختنتالش در خا  مطابق گفته مولر، بورژوازی  کلحظ

خات در پاساخ اظهاار نکبشیدیکاه، لی .باودسیاسای در بارلین  تازانبا پیش گا زودهن

روزناماه ضاد ) "( اساتVorwärts)پیشبه صدای شما شبیه سخنگویان " :داشت

  45.سوسیا  دمکراتهای آلمان( انقالبی
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 نقطاهایان رساد خت برای کنگره توصای  کارد، بنظار ماینکبنگونه که لیآ

رسید از اینکه پنج گروه اوبلوت که بنظر می .کنگره باشد میاکراتمنفی در  عط 

های فوا دارد راضی هست، تغییر جهت داده و تقاضای هشت نفر نماینده در کمیته

کرد، که خودشان مدب خود را ها داشت و متی تهدید مینفر نماینده را در کمیته

 دهند.تشکیل می

از  رادیکاا  شابه عناصر " ساند که به تصوی  ای راهدر ادامه قطینام کنگره

مایاکرات شکسات  را مسالو  "مدب ورشکستک سوسیا  دمکارات مساتقل آلماان

نفاوذ خاود بار  از "متفااوت در تاالش بودناد  «هاایبهاناه» این عناصار باه. دانست

 46".بهره ببرند کارگران انقالبی

منتشار شاد،  پرچم سرخ در 1919سند مربوط به کنگره که در سو  ژانویه 

ایان مقالاه از  .ی متفاوت بودروم بیانگرامبورگ نوشته شده بود، دکلو بوسیله روزا

باارلین و  های باادرگدر جهاات اتحاااد بااا نمایناادگان کارخانااهماایاکراتی  شــروع

 :ای کهنمایندگان گروه اوبلوت صحبت می کرد، شروع پروسه

پرولتری  پروسه اتحاد تما  عناصر واقیی به طور طبییی، مقاومت ناپییر به "

 ی وامد منجار خواهاد شاد. ایان کاهتشکیالت ارشوبهش یک در و انقالبی
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قراوالن گااروه انقالباای اوبلااوت از باارلین باادرگ، نمایناادگان مینااوی پشاا

دو  هر، همکاری ها خواهد پیوستیستاسپارتاکاتحادیه برلین به  پرولتاریای

تا به امروز اابت شده در برلین طبقه کارگر انقالبی  اقدامات تمامیطرف در 

 47"است.
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حزب کمونیست جوانان  «زامبورگیسمکلو»ادعای 

  آلمان

 ؟توضیح دادرا  نواقصات مادرزادی مدب کمونیست آلمان  توانمیشگونه 

 و مادب کمونیسات آلماان، ها  از طریاق آلمانبید از شکست انقالب در 

 نآویاژه های انترناسیونالیست، تفاسیر متیددی که تاکید کمونیست توسط همچنین

مطارح  را، بخصاو  در مقایساه باا روسایه باود، آلماانضیی  بودن جنبش در  بر

بااه   و "خااودانگیختگی"مااته  بااه ممایاات از تمااایالت  هااایسااتاسپارتاک. کردنااد

 هماهمنشااء  .ندمدب شد گیریدر مورد شکل تیزامبورگیسکلو اصطالح تلوری

زان مادب سوسایا  بارای جادایی از جناگ افاروهاا اکیساتاسپارت تردیداز ، شید

 "رادیکااا " انجواناا در مقاباالدامبااورگ کمالیماات روزا لودمکاارات گرفتااه تااا 

 .کردندجستجو می تلوری خودانگیختگیرا در   ،درمدب

باه  باه طاور میماو در مادب،  "تلوری خاودانگیختگی" ریشه های ادعائی

اعتصاابات  -روسایه  1905دامباورگ در بااره ای انقاالب کلو میاروف روزا ۀجدو

، رایبا جایلکاه او د،گاردبرمای –ی کاارگری هاای، مدب سیاسی و اتحادیهودهات

سوسیا  دموکراسی، های رفرمیستطلبان و ها در مبارزه بر علیه فرصتتوده کمداخل
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مایمادب فراخاوان  در درون خاودسیاسی تشکیالتی  ۀزمبار را در لترناتیوآتنها 

 ای ازعوامالطبقه به مجموعاهکه پیشرفت مدب  ، درک این موضوعد. در واقعده

یکای از مهمتارین  ک کاارگرطبقا زۀکه تکامل مبااربستگی دارد  "ذهنی"و "عینی"

ن آدامباورگ بار کنهاست، تد اساسی جنابش مارکسیساتی خیلای قبال از روزا لوآ

 48.ه استاستوار بود

درون بساایار مشااخص در مبااارزۀ  یااکدامبااورگ کلو روزا ،از همااه تاارمه 

هاای اتحادیهبر کنتر  سیاسی مدب  مبارزه برای بازگرداندن: کردپیشنهاد مدب را 

هاا این یک باور عمومی باویژه در میاان سندیکالیسات .سوسیا  دمکراتکارگری 

که شکل سازمانی امداب سیاسی خیلی بیشتر مساتید تسالی  شادن باه منطاق ، است

ا ی رهاای کاارگری کاه مساتقیما مباارزات کاارگرداری اسات تاا اتحادیاهسرمایه

گفات، فهمیاد زمانیکاه دامبورگ خیلای خاوب مایکلو روزا کنند.سازماندهی می

که  است کنونیکارگری بازتاب تقسی  کار  هایاتحادیهقضیه بر خالف آن است، 

 او مای دانسات، ناه مادب. باشادمای اتیطبقاهاای جامیاک ترین پایهعمیقاساس بر 

طلبای یدئولوژی فرصتا اصلیمامل  کارگری هایبلکه اتحادیهسوسیا  دمکرات 

                                                 
 – 1849انگلس را در اتحادیه کمونیست ها بید از شکست انقالب  مشاهده کنید گفتگوی مارکس و 48

1848 
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هاای کاارگری و اتحادیه ندطلبی درسوسیا  دموکراسی قبل از جنگ بودو اصالح

، در واقییات براماداب سیاسای کاارگر مسالط خاود "مساتقل"تحت پوشش شیار 

دامبورگ پیشانهاد شاده باود، واقییات کنارسایی این استراتژی که بوسیله لو. شدند

یا  "خودانگیختگی"که شودکه گاهی ادعا میآن طور شود اما این باعث نمی .دارد

در خاال   هاایساتگیری گرایش اسپارتاکشکلبطور مشابه،  باشد! (!ی)سندیکالیست

و ساپس بینوان اپوزسیون ابتدا در مدب سوسیا  دمکرات آلمان او  جهانی جنگ 

بلکاه  نباودمدب ناشید شمردن  داللت بر در مدب سوسیا  دمکرات مستقل آلمان

که از ریدش عناصر خوب  بودجنگیدن برای مدب  برایراسخ  ناپییر و عد  تدلد 

 ورد.میآ بورژوازی ممانیت بیمل انن در دستآ

ا ، کاالر1920پریال آدر مادب کمونیسات آلماان   ردر جریان کنگره شها

باه او نوشاته اسات کاه  اشناماه آخرین دامبورگ درکلو کین ادعا کرد که روزاتز

انتخاباات بارای عضاویت در مادب جدیاد، یاک  شرکت در عد  گنجاندن شرط

ایان کاه کین تزا کالر صداقتاشتباه در کنگره موسس بود. امتیاجی نیست که در 

ناه  نویساند، وخواندن اینکه دیگران واقیا شه مای . توانائیادعا را میکند شک کنی 

 اسات کاه یدیاامتماالً ناادرتر از آن شیا انتظار دارید،  خواهید ونچه که شما میآ

تااریخ یاازده  باه کاینتزا دامبورگ باه کاالرکروزا لو کنام شود. یمیموالً تصور م
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دامبورگ نوشات بادین کلو می باشد که بیدا منتشر شد. شیدیکه روزا 1919 کژانوی

 قرار است :

شرکت در انتخابات مربوط می عد   ما باالتر از همه، سلوالی که به مسللها"

کنیااد. هاایچ  یار زیاااد ارزیااابی میرا بساا ایاان تصاامی  اهمیاات شااما :گااردد

. لااه هاادایت کننااده کنفاارانس نبااودهرومضااور نداشاات،  "ایسااتیروهله"

یک رادیکالیس  تا مدی کودکاناه، ناپختاه،  ما تا مدی پیروزی "شکست"

را بااه  سالوا  ایااانرا تصامی  گارفتی  آ.( ماا باه اتفااا ..) ناپییر باودتسالی 

در مقیقات سالوا   ژدیاک نکنای .تبادیل نکنای  و آنارا ترا کابیناهموضوع 

دهاد هل میهای تحوالت طوفانی مجلس ملی، ما را دقیقا بطرف پیش زمینه

نیاد مشاکوک باه انتخابات مجلس ملی  و با پیشروی اوضاع، متی برگداری

    49"رسد.نظر می

 رادیکاا  بوسایله نماینادگانی هایگیریدر مقیقت، در اغل  موارد موضع

باه ایجااد کردند، پختگی کنفرانس را بیان میناتابی و بی، بوضوحکه  شدمطرح می

امتنااع از شارکت در انتخاباات  مالصـولکه این ناپختگی کرد کمک این تصور 

وقتیکه  ،سا  بید یک مدودتصور که  این. های کارگری استاتحادیه یای یبورژوا

                                                 
 42و  43پروتکل و مطال  صفحات  49
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در هایشاان گیاریبرگ، اکمریت بدرگی را بخاطر موضعلرهبری در کنفرانس هاید

 50.انگیدی داشاتپیامدهای غ کارگری اخراق کرد،  هایمورد انتخابات و اتحادیه

دانست که بدون وجود مدب هیچ دامبورگ نبود، او میکلو این طرز برخورد روزا

ن آ انتقا  دهند نیست و بیدشان را به نسل دیگری برای انقالبیون که تجربیات ۀشار

 د.ردگنمی تاسیسه  بدون دخالت نسل جوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
کمونیسات آلماان رفتناد، ان ها، اکمریت شان به طرف تاسیس مدب کاارگرقسمت بدرگی از اخراجی 50

جادایی افتااده  تا مدب کمونیست وجود داشت، با تاس  که در بین نیروهای انقالبی ناگهان در آلمان دو

 بود.
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 «جوانان رادیكال» شخصیت «طبقهفاقد »دعای ا

کاارگران مادب کمونیسات آلماان و مادب  هاا ازرادیکاا بید از اخاراق 

 بااارۀ نقااشدر پردازی آغاااز نظریااه، کمونیساات آلمااان از انترناساایونا  کمونیساات

 "طبقاهفاقاد "و  "ریشاهبی"ی کاه بشادت عناصر بیان وزن  عنوان به "هارادیکا "

هاا مسلما درست است که در میان هواداران جوان اسپارتاکیست. هستند، شروع شد

، جناگان فراریا ،"ساربازان سارخ" هاای، بویژه در صافوف گروهدر خال  جنگ

در سر می را  "ترور کامال انقالبی"و  نابودیی که رویای هایجریانمیلوالن و غیره 

ند و گروه اوبلوت به درستی باه بیضی از این عناصر خیلی مشکوک بود. ندندپرورا

یا کارگران جوانی کاه از خاال  جناگ  افراد داغدار یگربیضی د .نون بودظاینها م

هیچ راهی برای بیان عقایاد خاود باه جاد جنگیادن باا کسانیکه  .سیاسی شده بودند

کاه بادودی  بودناد "شریکی"های اسلحه یاد نگرفته بودند و مشتاا آن نوع کمپین

 51.ماکس هولد عملی گردده بوسیل می بایست

                                                 
ماکس هولد، هوادار مدب کمونیست آلمان و مدب کارگران کمونیست آلمان، کسیکه هواداران  51

                                  فیا  بودند. 1920مسلح او در مرکد آلمان دراوایل سا  
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 فاهناادرزهمچااون  نویسااندگانیبوساایله  1970ایاان تیااابیر دوباااره در سااا  

(Fähnders) و رکتور (Rector) 52.ادامه یافت گرایی و ادبیاتش  شاندر کتاب 

باا  "اسایونلمپنید"ش  و  بین کمونیستتد خود را در موردپیوند  نها تالش کردندآ

، طغیاانش  هنرمندان و نویسندگان رادیکا نامه و زندگی تصویر کردن شرح ما  

را نفای  جاک لنادن، کاه جامیاه موجاود جوان یاچون ماکسی  گورگی انی همگر

با رجوع به یکی از آنها  میکردند از طریق اینکه خودشان را خارق از آن قرار دهند.

یکای از  آد  شاارر": نوشاتند ،کمونیسات آلماان کاارگران مادبرهبران پرنفاوذ 

او را به سمت مواضع سفت و )...(  بود یبین الملل شورشگرنمایندگان  ترینا رادیک

 53د.سوا دامونیست ش  سخت ک

هاای و کمونیساتمبارزان جوان مادب کمونیسات آلماان در واقییت بیشتر 

از لحاار  .سیاسای شاده بودناد 1914 ش ، در جنبش جوانان سوسیالیسات قبال از

ناشای از جناگ نبودناد، اماا  "لمپنیسا " و "ریشاه باودنبی"نها محصاو  آسیاسی 

نسال قادیمی کاارگران  بارخالفد. بیشاتر شانها مو  مسلله جنگ آسیاسی شدن 

                                                 
 Walter)لماررادیکالیس  ش  وادبیات ، مطالیه تاریخ و ادبیات سوسیالیستی در جمهوری وی 52

Fähnders, Martin Rector) 

یکی از شهرهای پیشرومدب کمونیست کارگری آلمان که ممایت خود را برای مدب طبقاتی  53

 ادامه داد .                         1933ش  در سا   انقالبی تا زمان متالشی شدن تشکیالت کمونیست
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داری را ها سا  یکنواختی عصر ابات سرمایهسوسیالیست، کسانیکه سنگینی وزن ده

شبح نددیک شدن بسیج جنگی، تحمل کرده بودند؛ جوانان سوسیالیست مستقیما با 

و با در نظار گارفتن اینکاه  54پرداختند. "ضد جنگی"ت پر قدرت سنبه توسیک یک 

نفوذ ش  مارکسیت تبدیل به یک اقلیت مندوی در درون سوسیا  دموکراسی شد، 

        55.تر بودخیلی قویجوانان ادیکا  های رآنها در سازمان

شان ولگارد بودناد، باا توجاه باه در جوانی "هارادیکا "اتی نظیر اینکه اتهام

، ایان خاناه بخشی از زندگی میمولی پرولترهای آن زماان باود "سرگردانی"ه اینک

مضافا، بقایای سانت قادیمی سارگردانی کاارگران . وردآبدوشی را به مساب نمی

 آلماان اولاین تشاکیالت سیاسای سوسیالیساتی در ک، شیدیکه هنوز مشخصریگمدد ب

ه مباارزات کاارگران این سنت بیشتر از همه امار ،بودها کمونیست اتحادیههمچون 

دیادن " عااز  . بسایاری از کاارگران جاوانبودبرای منع کار کودکان در کارخانه 

 با پاای پیااده نها. آدنمددی گرد بردگی بارقبل از اینکه تسلی  اسارت بودند "جهان

                                                 
در بلژیک بود، وقتیکه عناصر جوان  1860  اولین مضورجنبش جوانان رادیکا  سوسیالیستی درسا 54

 استفادهسربازان سربازخانه بر علیه اعتصابات کارگری  تا مانع شوند ازتهیج شدند )با شندین موفقیت( 

 ند.   نک

رماان " : و نید زندگیناماه و تفسایر از 1929نگاه کنید به رمان شاررئر بنا  ما  وطن نگاشته شده در سا   55

 "ون پرولتریکار جمیی انقالبی
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 .کردنادی زباان، ایتالیاا، بالکاان ومتای خاورمیاناه را سایامت مایآلمانکشورهای 

در شاهرهای بادرگ از طارف ی بودناد، ا جنابش کاارگردر ارتبااط با کسانی کاه

، ارتباطاات کردنادهای ارزان قیمت یاا مجاانی پیادا مایهای کارگری خانهاتحادیه

بادین  دناد.کرپیادا مای محلی جوانانهای سازمانو ممایت در سیاسی و اجتماعی 

طریاق مرکاد فیالیات تباادالت باین المللای بادور سیاسات، فرهناگ، هنار و علااو  

ارتباااط  و دموختنااآدیگااران از دریاهااا گاایر کردنااد، زبااان  56یافاات. گسااترش

باه . تیجبی نادارد کاه ایان جواناان سوسیالیستی را در اکناف جهان بر قرار ساختند

 57!ندپیشقراوالن انترناسیونالیس  پرولتری در سراسر اروپا تبدیل شد

 

 

 

 

 

 

                                                 
( تجدید میات "جبهه سو "یکی از مهمترین شاهدان این قسمت از تاریخ ، ویلیا  موزنبرگ است ) 56

      .                                                                                               1930پاندده سا  پیش اولین انتشار در سا    از جنبش جوانان کارگر

لمان کار  لینکبخت و در ایتالیا امادئو بوردیگا آرهبر برجسته جوانان سوسیالیست قبل از جنگ در  57

 بود.
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  ؟چه کسانی بودند (Obleute) اوبلوتگروه انقالبی 

، هاای خاارجیمددبگیار و عامال دولات ماامور، گاروه فاوا را ضد انقالب

باه عناوان یاک نهاا آبه طور کلی  .کردمته  می "جهانی س بلشوی"و سپس  آنتانت

در تااریخ ابات و  ضادمدبی  گاراکارخاناه گارا،، محلیجریان عمومی سندیکایی

بارای  توطلاه انقالبای یبینوان ناوعآنها با تحسین  "کارگرگرا". در محافل اندشده

 "نفوذ" نحوه. شگونه میتوان اندخرابکاری در جنگ امپریالیستی در نظر گرفته شده

 های کلیدی صنایع نظامی آلمان را توضیح داد؟بر بخشها و آنها در کارخانه

 محفالاجازه دهیاد باه ایان مقیقات بچسابی . گاروه اوبلاوت بیناوان یاک 

ت شاروع کارد، دماوکرامدب سوسایا  از فیاالن و کارگداران در درون کوشک 

طریق مخالفت راساخ خاود باا جناگ بدسات  از را شانکه اعتماد همکارانکسانی

بیشتر در میان تراشکاران  نها بویژه در پایتخت در صنیت فلد برلین وآورده بودند. آ

 بودناد. بااالتردساتمددهای نها کارگران با هوش، تحصیل کرده و با آ .مستقر بودند

هاای ضایی  طبقاه، شاون بسایج مایت و همبستگی از الیاهمیهیا با داشتن مس م

 .شدند، مشهور بودندکه به جبهه فرستاده می یکار مردان جانشینی نمودن زنان برای

نهاا آ .نها رشد یافتنادآبه دور شده در خال  جنگ، یک شبکه از کارگران سیاسی 
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سوسایا   آنها تقریبا به طور کامال از اعضاای ساابقد، نبودنجریان ضد مدبی یک 

هواداران جناح شا  مادب سوسایا   دمکرات بودند که در ما  ماضر از اعضا و

در  آنهاا باا شاور و شاوابودناد.  هااسپارتاکیستو از جمله  دمکرات مستقل آلمان

جناگ در مایی در طاو  زیرزمینای انقالبا محافالهای سیاسای کاه در تما  بحث

 .جستندشرکت می ،گرفت

ی زیاادی باا کاری بخود گرفته باود تاا درجاه ای که این سیاسیل ویژهکش

ای باا هاای تاودهشد، جائیکاه تشاکیل جماعهای زیرزمینی تییین میشرایط فیالیت

هااا، کااارگران بصااورت در کارخانااه .هااای باااز کمتاار صااورت میگرفااتبحااث

سیسات  جاسوسای  .کردنادوبی رهباران خاود مفاظات مایکمیدی از سارآموفقیت

از پیادا  متای مرتباا مدب سوسیا  دمکرات آلمان ری وکارگ هایگسترده اتحادیه

ر صاورت دساتگیری، هار یاک از .  دخوردشکست می "اصلی رهبران"کردن نا  

 .دکرن شکاف را پر میآ ،، بالفاصله یک نفر جایگدیناین نمایندگان

متیلق نها آ .ساده بود به بخشهای کلیدی بسیار "نفوذ  "نها درآتوانایی  "راز"

داران در ابات ناا  آنهاا باا یکادیگر بودند، بطوری کاه سارمایهکارگران بهترین به 

نارا بدانناد، ایان آکارفرمایان خودشان، بادون اینکاه رقابت میکردند. به این ترتی  

 کلیدی اقتصاد جنگی قرار داده بودند. هایرا در پستانترناسیونالیست انقالبیون 
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  انترناسیونالدان ــفق

ذکار شاده در  به وضییت آلمان سه تا از نیروهایهیچ عجی  نیست با توجه 

ایفاا گیاری مادب طبقاه ای در شاکلطبقه کارگر نقش تییین کنناده درونباال، در

 اتالاددر خال  انقالب روسیه، اساسا روش  س یکی از مشخصات بلشوی کرده اند.

برناماه و تجرباه نمایناده طبقه کارگربود: مدب قبل از جنگ،  وندر هایهمان نیرو

کاه  کاار هاایو محلها در کارخانهطبقاتی  پیشرفته و آگاهکارگران  بود. زمانیسا

 ساازمانیهاای بحاران در ملو میاتی نقش ممبت مدب را در طبقه لنگر انداختند، 

 جوانان انقالبی در مبارزه بر علیه جنگ سیاسی شده بودند. ایفا کردند؛

از  یمشاابه میادان فقادان ،در مقایسه با این، آنچه در آلمان قابل توجه است 

کیفیات پاائین نه این و  .باشدبین این اجدا ضروری می وحدت و اعتماد متقابل

هاا تواناایی شافافیت بخشایدن باه بناابراین بلشاویک .، بسایار مها  باودعناصاراین 

اماا در  های خود در عین ما  ومدت خود را مفظ و تحمیل میکردناد.سردرگمی

 .نبود اینطور آلمان

ماموریاتعد  اعتمااد در  از این نبود ومدت و آلمانان انقالبی در پیشاهنگ

 ند.درنج می بر بودکه عمیقا ریشه کرده  هایشان
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با یاک دشامن  آلمانانقالب  این است کهدالیل اصلی این موضوع  یکی از

تار از روسایه لمانهاخیلی ظ قطیا آلمانبورژوازی در  ه بود.روبرو شد بسیار قدرتمند

بر این، مرمله تاریخ آغاز شده توساط جناگ جهاانی، ساالح جدیاد و عالوه بود. 

کشاوری باا توسایه 1914قبال از  . آلمانبود قدرتمندی را در دستان آنها قرار داده

در دوران جدیاد،  .باودجنابش کاارگری درسراسار جهاان های ترین ساازمانیافتاه

یگار نمایدای تاودهسوسایا  دمکارات هاای کاارگری و اماداب اتحادیهزمانیکه 

در  .باشند، این ابدارها به دلیل موانع عظای  باودند در خدمت آرمان پرولتاریا ستتوان

باود،  آلماانقدرت طبقه کارگر زمانی شیدیکه  کند.کار میاینجا دیالکتیک تاریخ 

 .ماال به ضی  او مبد  شده بود

ور شد. بمنظور خواست که به شنین استحکامات ترسناکی مملهجسارت می

تاا خاودت را  باید از قدرت دشمن صرف نظر کنای ،ه به خود قوت قل  بدیاینک

بورژوازی آلمان نبود. وقتیکه کارگران روسیه باه  قدرتفقط  مشکل. اما آرا  کنی

داری هناوز بوسایله ، جهاان سارمایهیورش بردند 1917مکومت بورژوازی درسا  

است که ارتش آلمان بود. این یک مقیقت مسلمی  از ه  پاشیدهجنگ امپریالیستی 

نهاا آرهبران بلشویک در برگشتن باه روسایه، از اینارو کاه  در واقع به لنین و دیگر



134 

 

شرا ضایی  خواهاد  کامیدوار بودند به این طریق مقاومت نظامی دشمن را در جبه

 کرد، کمک کرد.

داری بر علیه کاارگران متحاد شادند. زمانیکه جنگ تما  شد، جهان سرمایه

ای مدب کمونیست آلمان، تصوی  قطیناماهیکی از لحظات قدرتمند اولین کنگره 

زماین داران با  است مبنی بر شناسائی و افشاگری همکاری نظامی انگلستان و آلمان

علیاه  بار  یماوزش وامادهای شابه نظاامی ضادانقالبآک در جهات تیدر بال محلی

 ."آلمانانقالب فردای "و  "سیهانقالب امروز رو"

توانست به انقالبیون و در شنین موقییتی، تنها یک انترناسیونالیس  جدید، می

، بدهد. انقاالب هناوز در نفساعتماد به  یک اطمینان بایسته و آلمان تما  کارگران

توانست بدون مضور مدب جهانی طبقه کارگر پیروزمناد باشاد، بخااطر روسیه می

صاحت  آلمان درمورد این اما –زی روسیه  نسبتا ضیی  و مندوی بود اینکه بورژوا

. انترناسیونا  کمونیست هنوز تاسیس نشده بود هنگامی که رودروئای قااطع نداشت

ساازمانی باا گارده  آوردن تنهاا شناین  انقالب آلماان در بارلین صاورت گرفات.

بارای  برابار  وظایتوانست با ، میتلوریک و تجربیات تما  کارگراندستاوردهای 

     عمل کند.انجا  رهبری انقالب جهانی 
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تنها فقط خود وقوع جنگ بدرگ جهانی بود، که نیاز انقالبیون را برای یک 

اما در کرد.  ضروری، از اپوزسیون ش  انترناسیونالیست تمرکد یافتهومدت واقیی 

ساازی اختالفاات سیاسای کاه هناوز دو سازمانی یاا شافاف ومدتشرایط جنگ، 

هاا بلشویکبسیار دشوار بود: ، را از ه  جدا میکرد یان عمده ش  قبل از جنگجر

ایان ومادت  فقادان .دامبورگکلو به دور روزا لهستانو  آلمانبه دور لنین و ش  

دشوارتر است که نقاط قوت سیاسی جریانات در کشورهای مختل  قبل از جنگ، 

 .دا  را کاهش دهی را به میراث مشترک همه تبدیل کنی  و نقاط ضی  هر ک

ساات در هاایچ کشااوری شااوک ناشاای از فروپاشاای انترناساایونا  سوسیال

 هاییبه ویژگینجا، اعتماد آدر  .عمیق نبود آلمانبه اندازه کشور  ]انترناسیونا  دو [

. عمیقا متدلاد  شادیا انظباط مدبی  مرکدتتکوین تلوریکی، رهبریت سیاسی، مانند 

 58ساخت.ل کمش را ترمی  شنین اعتمادیی گربحران جنبش کارشرایط جنگی و 

 

 

 

 

                                                 
هاا در طاو  جناگ های منظ  با بلشویکای از بلون جوانان سوسیالیست سوئیس تحت تاایر بحثنمونه 58

های عظی  روانشناسی نظر ابلیتاست. لنین با ق پییرکه شه شیدی در آن شرایط خا  امکاندهد نشان می

 جست.جوانان را بطرف خود جل  کرد، در مبامث شبانک آنها شرکت می
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 ه ـجـیـتـن

ما بار روی ضای  شاکل گیاری مادب کاه ظااهر شاد بیشاتر  فصلدر این 

بیادی  فصالموضوع  که 1919برای فهمیدن شکست اوائل بود این الز   .پرداختی 

مادب کمونیسات گیاری شکللحظه میهیا علیرغ  این ضی ، کسانیکه در  .است

مظهر هماه آنچاه ی خود بودند، شدند، بهترین نمایندگان طبقهه  جمع  دور آلمان

بهتر. ما به ایان سالوا   اییندهآنمایندگان مقیقی در بشریت نجی  و بدرگ است، 

 برخواهی  گشت. کتابدر پایان 

نا   این شایستهکه  پرولتاریارهبری سیاسی  تشکیلنیروهای انقالبی، ومدت 

ای کاه از طبقاه بهتراین را کس هیچ .ه بودشد لتبدیدی انقالب کمر مسلله، به باشد

، باه بیادنوامبر  9 انقالب از .دشد را درک نکرتهدید میاین فراگرد  مستقیماتوسط

، هاااصلی زندگی سیاسی بورژوازی مساتقیما بطارف ناابودی اسپارتاکیسات محور

 و تاسایس شاد عاا فضاای قتل ایان در میاان مدب کمونیست آلماان د.میطوف ش

کارد، ایان موضاوع شد، مهیا مایطیی برعلیه انقالبی که بدودی منتج میاقت اضرب

 بیدی است. فصل
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 فصل چهارم:

 

                                     :نود سال پیش 

 1918 - 1919انقالب در آلمان، جنگ داخلی  
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توضایح دادیا  کاه،  1918 - 1919 آلماان انقاالب ۀدربار در سه فصل قبلی

، با جناگ جهاانی او پس از فروپاشی انترناسیونا  سوسیالیستی در مواجهه  نهشگو

انقاالب تغییار داد و در  به نفع طبقه کارگر را مسیر مرکتجیر و مد بوجود آمده 

همچون انقالب اکتبار روسایه در ساا  قبال کاه به اوق خود رسید که  1918نوامبر 

قدرتمند  مالی که اکتبر اولین ضربک . درنقطه اوق قیا  برعلیه جنگ امپریالیستی بود

آلماان باود کاه بود اما این عمال پرولتاریاای  "جنگ بدرگ"طبقه کارگر بر علیه 

 د.به پایان رسان راجنگ  سرانجا 

طبقاه مااک ، در اینجاا تاوازی توساط های تاریخی نوشاته شاده کتابطبق 

 فقاط جنابش، آلمااندر جنبش انقالبی . جنبش در روسیه و آلمان به پایان می رسد

برخالف روسیه در آلمان، جنبش تودههدایت شد. جنگ  بود که علیه 1918نوامبر 

باشاد، وجاود نداشات.  داریای انقالبی سوسیالیستی کاه مساتقیما بار علیاه سارمایه

، برای نفهمیدن جنگیدنددر آلمان می "یبلشویک" برای انقالب که "انیگرا افراط"

شان پرداخت کنناد. ایان شناین ادعاا با جان خود بایست بهای آنرااین موضوع، می

 شده است. 
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در ماورد  ،تاریخ نویساان اماروز با بی اعتناییطبقه ماک  وقت، با این ما ، 

موافق نبود. برنامه آنها برای آن روز این  داریسرمایه ماهیت تسلی  ناپییر مکومت

 !جنگ داخلیبود: 
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 سیستم شورایی و "قدرت دوگانه"

گیری باا مضاور قادرت دوگاناک ناشای از انقاالب ناوامبر توجیاه ین جهتا

، ترین نتیجه انقالب ماه نوامبر را پایان جناگ امپریالیساتی بادانی اصلی اگرشد. می

این سیست   ، بطوریکهبودسربازان  سیست  شورایی کارگران ونید ماصل اساسی آن 

 شش قرار داد.مجارستان تما  کشور را تحت پو وروسیه، اتریش  در

کاه از ماوادای ها، بفوریات بورژوازی آلمان، بخصو  سوسیا  دموکرات

در آنهاا مداخلاه  ،بادو تشاکیل شاوراها از درس گرفتند. در روسیه اتفاا افتاده بود

کردند تا این ارگانهای انقالبی را به پوستک خاالی تبادیل کنناد. در بسایاری ماوارد، 

مادب سوسایا  دمکارات سات مدبای کاه باین آنها انتخاب نمایندگان بر اساس لی

جویاان مادب سوسایا  دمکارات مساتقل آلماان آشاتیو نمایندگان مردد و  آلمان

کارد، را هائی محارو  میتقسی  شده بود و بطور مواری انقالبیون را از شنین ارگان

در اولین کنگره ملی شورای کارگران و ساربازان در بارلین، جنااح  تحمیل کردند.

خات و روزا لوگدامباورگ جلاوگیری بیمال نکباز سخنرانی کاار  لیش  سرمایه 

تماا  کارد کاه . مهمتر از همه، طرمی را تصوی  کارد کاه در آن اعاال  مایوردآ

 کند.آینده واگیار می یپارلماندولت قدرت را به 
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دهند را تشکیل میبنیان این افسانه هنوز ه  بورژوازی  از یهائشنین موفقیت

 را اماا ایان مساللهبودناد. روسایه انقالبای نبرخالف آلمان ری[ ]کارگ که شوراهای

 پیروی مسیرانقالبی انقالب از یک د که شوراهای روسیه در ابتداینکنفراموش می

بیشتر نمایندگانی که در او  انتخاب شدند، انقالبای نبودناد و در متی کردند و نمی

 .گیار کنندوا از خود شان راکه قدرتعجله داشتند  "شوراها"ابتدا 

 ربای ضار ۀدر باار هایچ تاوهمیاز انقالب ماه نوامبر، بورژوازی آلمان  پس

در مالی که شوراها مدعی قدرت برای خود بودناد،  .بودن سیست  شورایی نداشت

اداماه  هادر کناار شاورا بورژوازی همدیستی خود را یدستگاه دولتکه  نداجازه داد

باود، پویا و انیطااف پاییر  ماهیت خودبه دلیل دهد. از طرف دیگر سیست  شورایی 

هر شرخش  بارا قادر ساخته بود که  هاعمل، شورا، نگرش و نحوۀ ترکی  سازمانی

بفوریات ایان  کاههاا اسپارتاکیساترا رادیکاالیده کناد. و مرکت بنیاادی جنابش 

یج  برای انتخاب مجادد نماینادگانی یند، بی وقفه شروع به تهه بودموضوع را فهمید

 به سمت ش  بچرخانند. که می توانستند تما  جنبش را بودندآغاز کرده 

 «قدرت دوگاناه» شرایطنظامی آلمان، خطر بالقوه رهبری هیچکس به اندازه 

شده بود فورا  انتخاب عملیات ارتجاع که به رهبرینر ماموری ورگژنرا   .را نفهمید

بارت ابا هاسوسایا  دماوکراتبا صدر اعظ  جدیاد برهباری را  998محرمانه تماس 
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ژنارا  ، ]در دوهدار سا  قبال «اتوک»کرد. همچون افسانه سناتور رو  باستان،  برقرار

 خاونیکارتاژ ]دشامن " رساند:می نبا این جمله به پایا را هر سخنرانی خود [نرورگ

شاوراهای کاارگران باه ویاژه مشاغو  ناابودی نار ورگ ژنارا . "شود نابودر [ باید 

انقاالب ناوامبر شاوراهای و بیاد از شاه در خاال  اگرشاده باود.  شاورای ساربازان

ت اااران را از پیشرفاااارگااای که کمرده کسربازان تامدودی به وزنه محافظه کاران

ایان انقاالب شادن  ادیکا ردانست که نر میور، اما گد  شده بودااداشت مبباز می

دنبا  خود شورای سربازان را به  "ای کارگراناهشور"گرایش را تغییر خواهد داد، 

مااک   شکستن قوانین نظامی باالتر از همه سربازان یشورا. خواست دانکشخواهد 

این بدین مینی بود که بود.  بر نیروهای مسلح و تحمیل کردن آن بر فرماندهان خود

 د. هیچ یک از افراد طبقاه مااک شتنکمتر از تسلیح انقالب رضایت نداهیچ شید به 

حصار خود به نیروهای مسلح را به زیر سوا  نبرده است. تا به ما  بطور داوطلبانه ان

قرار  دستور روز جنگ داخلی را در ،واقیی سیست  شورایی یتوجودم در این مینا،

 .داد

زماان بایش  گیشت، که پس از انقالب نوامبر بورژوازی فهمیدفراتر از آن، 

تمایل  بقه کارگررادیکالیس  طبسوی خودانگیخته شرایط  تما  نبود. اواز این به نفع 

و رشاد  "دموکراسای"داشت، از دست دادن توه  خاود باه سوسایا  دمکراسای و 
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ترین تردیاد و بفوریات، سیاسات دون کوشاکبورژوازی آلمان با اعتماد به نفس.

برخورد قاطع با دشمن  شروع کرد. هدف اوبه شکل سیستماتیک برخورد نظامی را 

طاور ه با ایط انقالبای بلاون پیادا کناد.آنکه وضییت به شر قبل ازطبقاتی خود بود، 

 - شکست خونین کارگران در پایتخت پرولتاریا از طریق یک "بریدن سر"، تردقیق

دیگار  در اتاینکاه مباارز قبال ازآلماان،  یمرکد سیاسای جنابش کاارگر -برلین 

 .دنواکنش نشان ده "بحرانی"ه مرملک ایاالت بتواند ب

قادرت خاود را تاا کوشاد دا  میهرکطبقه، بطوریکه  بین دوۀ آشکار مبارز

تواناد باه شاکل تنها میخود، ماکمیت طبقاتی اعما  کند، هر کدا  با تشکیالت و 

باه جناگ  "قادرت دوگاناه"، زیارا شرایط ناپایدار ظاهر گاردد بی ابات وموقتی، 

 گردد.داخلی خت  می
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 نیروهای ضد انقالب 

، انقالب آلمان  با نیروهاای 1917روسیه در سا   [انقالب]موقییت برخالف 

از طریاق جناگ دیگار ماکماه  کد. طبقاشداری مواجه تما  جهان سرمایه از دشمن

انقاالب تقسای  نشاد. باه ایان ترتیا ، منفک و جادا رقی ، امپریالیستی به دو دسته 

، مقابله کندمجبور بود که نه فقط با بورژوازی آلمان، بلکه با نیروهای متحد آن نید 

به محاض  و آماده بودند سامل غربی رودخانه راین تجمع کرده بودند کنار آنها در

، مداخلاه نظاامی دادآنکه دولت آلمان کنتر  خود را بر اوضاع اجتماعی از دسات 

بااود، نقااش  شااده صااحنه سیاساای کااه نساابتا تااازه واردایاااالت متحااده،  کننااد.

، بازی کارد "هامق تیین سرنوشت ملت"را با کارت خود، بصورت  "دموکراسی"

تالش  به این ترتی کرد.  میرفی رفاهضامن صلح و  تنهااین کشور خود را بینوان  و

 باهبرای انقالب روسیه فرموله کند. باورژوازی فرانساه، سیاسی  آلترناتیوکرد، یک 

زد، که با نفوذ در عماق پرستی افراطی را دامن میوطنوسواس و عطش سه  خود 

انتقاا  خواسات از آن می ،انقاالب کشایدن پروساخاک آلمان و به خاک و خون ک

را  ضد انقالب متحدین یترین قدرت جهانی روز، رهبرگیری نماید. بریتانیا بدرگ

به آلماان اعماا  کارده  ، که در خال  جنگهاتحری بجای رفع  بدست گرفته بود.
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 یاک رژیا  سیاسایآلماان آنرا تشدید کرد. لندن تصمی  گرفته بود مادامیکاه بود، 

از جمییات آلماان را ، نکارده باود مساتقر]بریتانیاا[  ورد تائید دولات اعلیحضارتم

 .بکشدگرسنگی 

 باود: بین دو نیاروی عمادهاتحاد ضد انقالب  مرکدیدر خود آلمان، محور 

ترور سافید باود،  در «اس  تروا»سوسیا  دموکراسی و ارتش. سوسیا  دموکراسی 

انقالب را از داخل خرابکاری مای را اداره میکرد،طبقاتی دشمن  وطکه  پشت خط

 ( بارایی کاارگریهاااتحادیاه و) از اقتدار باقیمانده مدب کاارگری ساابقکرد و 

ارتش ه  نیروهای مسالح کرد. تالش می رومیهآشفتگی و تضیی   مداکمرایجاد 

هاای ویژگی ازتواناایی اساتراتژیک  جسارت و، ظل کرد، اما همچنین می تامینرا 

 بارز آن بود.

بدور کرنسکی در سا  که ی ئهاتردیدهای سوسیالیست مقایسه با تدلد  و در

یاون مادب سوسایا  دمکارات آلماان ضد انقالبگرد آمده بودند،  روسیهدر  1917

تواناائی  باابایاد ها  را بی سازمانی توده افساران روسایه  عاری از امساسات بودند!

 59مقایسه کرد.نظامی پروسی بیرممی نخبگان 

                                                 

 تییین کنناده ن ضد انقالبیداین اتحاد بین ارتش و مدب سوسیا  دموکرات، که برای به پیروزی رس59 

قادرت  ه  شکستندر. خود امکان پییر نبود به خودی اابت کرد، که بدون ممایت بورژوازی بریتانیا بود
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مارگ، بارای مال  این اتحاد، نوامبر ماه انقالبهای پس ازهفتهو  هادر روز

 باید هستک ]آلمان[ دو مشکل عمده آغاز شد. با توجه به فروپاشی ارتش امپراطوری،

آورد، یک ارتش ترورسفید. ]ایان ارتاش محک  یک نیروی جدید را به وجود می

افساران  رکلشا زاترور سفید[ نیروی اولیاه خاود را از دو منباع اصالی تاامین کارد، 

خودشاان را توانساتند نمای که دیگر جنگ کن شده ناشی از ریشهافراد از قدیمی و

 اناماا قربانیابودناد، امپریالیسا   انخاود قربانیا وفاق دهناد. "غیر نظامی"با زندگی 

راهای بارای نفارت کاور خاود بودناد و در جساتجوی  ی کهوامانده، سربازان سابق

ن دستمددی پرداخت کند. افسران اشرافی تحت شاخواستند کسی به این خدمتمی

ممایاات سیاساای و تحاات پوشااش ماادب سوساایا  دمکاارات آلمااان از میااان ایاان 

، ]میاروف شاد[ ماددوران ضاد انقاالب ]*[«فریکاورپس»مستاصالن آنچه را که باه  

 هسته اصلی جنبش نازی را تشکیل دهند. تا بیدااستخدا  و آموزش دادند 

                                                                                                                 

اینکاه نیروهاای ارتجاائی را  نظامی پروس یکی از اهداف جنگ در لندن باود. ایان هادف باه منظاورقشر 

اتحاد بین بورژوازی آلماان و بریتانیاا صحبت کردن در مورد اینکه در این مفهو ،  تضیی  نکند، رها شد.

ماا باه ایان ساوا  در آخارین  آمید باشد. تواند اغراامیبودند، ن المللی ضد انقالب روزبه عنوان ستون بین

 گشت.خواهی   باز فصل از کتاب

شادند تر که بطور داوطل  انتخااب می، در اصل یک عنوان برای وامدهای نظامی سبک«فریکورپس»]*[

 .و خودشان را به جنگ شریکی اختصا  می دادند، اطالا می شود. شیدی شبیه بسیج در ایران
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عوامال  جاسوسای وهای از ملقاهکامال ساری این نیروهای نظامی باا یاک 

ارتش هماهناگ  پرسنلو تحریک کننده که توسط مدب سوسیا  دمکرات آلمان 

 شد.، پشتیبانی میده بودنشد

 بارای کاارگران باود.دومین مسالله شگاونگی توجیاه کااربرد تارور سافید 

شهار سا  جنگ به مدت  بنا  صلحند. را مل کردشکل این مها تسوسیا  دموکرا

تبلیاغ مای ما ال بناا  ممانیات از جناگ داخلای .ندامپریالیستی را موعظه کرده بود

خواهاان ه کنای  کامشااهده نمایدر اینجاا کسای را کاه ند اظهار کرد کردند. آنها

زیادی تا ماال در این جناگ کارگران ! خون هایستخونریدی باشد، بجدء اسپارتاک

 !ی هستندخونریدی بیشتره ها تشنیستاما اسپارتاک، است شده بدرگ ریخته

: منتشااار کردنااادور را آشاار  هاااایدرون نیااد روزآن جمیااای  هایرسااانه

باا  ،کنادسربازان را برای ضاد انقاالب اجیرمایکند، قتل و غارت میاسپارتاکوس 

بارای برقاراری  گیارد وان پاو  مایداراز سارمایهکند، می نیروهای متحد همکاری

باه  اها ریساتاسپارتاک ا  دمکارات آلماانمدب سوسای .کندمی تالشدیکتاتوری 

 ! دادشان میکرد که خود انجا می مته انجا  کارهائی 

 در قرن بیسات  در یاک کشاور هایافته از انسانو سازماناولین تیقی  بدرگ 

ها جهاتایستاکااارتاه اسپارعلیاامستقیما ب ی غربیاروپا صنیتی در "متمدن"بسیار
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و افسران ارشد نظامی، کاه تارجیح مای ان دارسرمایه. در مالی که بودگیری شاده 

؛ جایده خیلی بدرگی بارای ناابودی رهباران اساپارتاکوس باقی بمانند ناشناسدادند 

هاای مدبای علناا در روزناماه]اماا[ مادب سوسایا  دمکارات آلماان ، ندکردتییین 

باار خااالف دوسااتان جدیااد  .دامبااورگ شاادکلو خاات و روزانکبخواسااتار تاارور لی

اتی ناه فقاط بوسایله غریاده طبقایی خود، مدب سوسایا  دمکارات آلماان، بورژوا

تر از ساااربازان ی عمیاااقبلکاااه باااا تفکااار اساااتراتژیکی باااا نفرتااا ئی(باااورژوا)

 ین توجیه شده بود.ر این کمپد« فریکورپس»مددور

سطحی و با این تصور خود را اجازه نداد تا بورژواری آلمان در آن لحظات  

 ایماشایهاکوس فقاط یاک گاروه کوشاک و ااارتاااسپاکه ، فری  دهدزودگیر 

پاد و ماضار باود یاک ضاربه تاو می دانست که قل  پرولتاریاا در آنجاا مای .است

 د.دنآن ب همهلک ب
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 اولین پیروزی برای کارگران:  1918دسامبر 

 جانبه آغاز کرد. مقرضد انقالب ممله خود را در شش  دسامبر در برلین سه 

گاروه . ورد یاورش قارار گرفاتها مایساتروزناماه اسپارتاک «خپارش  سار» اصلی

سیی در دستگیری رهبران ارگاان اجرائای شاوراهای کاارگران دیگری از سربازان 

به انادازۀ کردن شوراها  نابودآنها برای  قصدهمینطور . داشتبودند را  که در جلسه

برت ت، از ابآمادۀ خدمدر گوشه دیگر، گروه دیگری از سربازان  :روشن بودکافی 

شااوراها را غیاار قااانونی اعااال  کنااد. و تظاااهرات اجرائاای خواسااتند هیلاات ماای

نفار  30 نفار کشاته و 18با ، یک کمین بود، مرکد شهر نددیکی درها یستاسپارتاک

 شارایطاز بادتر شادن و خالقیات کاارگران  قوه ابتکاارپرولتری،  شجاعت زخمی.

در باارۀ  بارای ساربازان نداها توانساتشوراجرائی هیلت  انورد. رهبرآممانیت بیمل 

د، ضمن آنکه گروهای از اسایران جنگای روسایه کاه از نسخنرانی کن این اقدامات

باا غاافلگیری  در کماا  تیجا  و مدند، توانساتندآپشت بطرف مرکد شهر، باال می
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بر آنان غلبه کارده و آناان را شکسات با دستان خالی  ،در مرکد شهر هاشی مسلسل

 60.دهند

 «پارش  سارخ» خت را در محال کاار او درنکبکار  لی تاتالش شد  یدب روز

 بکشند، خونسردی او جانش را نجات داد. وبدزدند یا  دستگیرکنند

گیری اولین تظاهرات عظی  همبساتگی پرولتاریاای اقدامات باعث شکل این

ها یساتباه بیاد تماا  تظااهرات اسپارتاکزماان از این  ها شد.برلین با اسپارتاکیست

هایی که در سق  آن مسلسل نص  شاده باود همراهای بود و بوسیله کامیون مسلح

 منااطق در ناوامبر مااه اواخار در کاه عظیمی اعتصاب موق زمان، همان در می شد.

 شناین باا مواجهه در بود، آمده وجود به« روهر»و « سیلیسیای شمالی»صنایع سنگین 

 . شد تشدید تحریکاتی

بود، ملوانان مسلحی کاه از  «ی دریائی مردمینیرو» هدف بیدی ضد انقالب

آنهاا،  آشاکار مده بودند. مضورآبنادر ساملی، برای گستراندن انقالب به پایتخت 

                                                 

هنوز توسط بورژوازی آلمان محکو  به سرای جنگی باوجود پایان جنگ گر اروسی و دی اسیرهداران  60 

شارکت  ها  طبقااتی آلماانی خاود و خواهرانان آنها فیاالنه در انقالب در کنار برادر بودند.کار اجباری 

 کردند.
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را اشاغا  قصر مقدس پادشاه پاروس  آنهاآن،  عالوه بر، تحریک مقامات بود باعث

  61.دنبوکرده 

آنهاا مااده کارد. آزمیناه را بادقت مدب سوسیا  دمکرات آلماان این دفیه 

 سوسیا  دمکراتقدرت به دولت  واگیاری برایمنتظر نتیجه کنگره ملی شدند که 

باه لواناان را شاان مارتبااط جمیای در کمپینهاای ینده باود. رساانهآو مجلس ملی 

 های جنایتکار!کردند. اسپارتاکیستغارتگری و غارت مته  می

ملوانان در  نفر از 28دسامبر، ش  عید کریسمس، دولت به  24در صبح روز 

بای  تسالی   62نفر از همقطاران آنها درساختمان جن  قصر التیمااتو  داد. 80قصر و 

پادگانی که به لحار نظامی خوب مسلح نبود، عهد کرد که تا آخارین  شرط.قید و 

 کودکاان و زنان تخلیه برای زمانی متیدقیقا ده دقیقه بید ) نفر مبارزه خواهد کرد.

 از خاواب ها شروع شد و شهر بادرگ را( غرش تو شتندا وجود ها ساختمان از

 بیدار کرد.

                                                 

، از طارف جاان ساال  باه در بارده باود جناگ جهاانی دو از کاه به یاد ماندنی، این ساختمان باروک 61 

ی که از . بالکنجایگدین گردید استالینیستی "کاخ جمهوری" او ب منهد  شدری دموکراتیک آلمان جمهو

در نماای  شاد وبرداشاته در روز انقالب نوامبر اعال  کارد، از قبال  را جمهوری سوسیالیستیآن لیبکنخت 

لیبکنخات  ه. به این ترتی ، جایی کایکپارشه شد "جمهوری دموکراتیک آلماندولتی  شورای"از مجاور 

 .تبدیل شد "سوسیالیس  در یک کشور"به یک نماد ملی داده بود به انقالب جهانی را  فراخوان

 این ساختمان، واقع در پشت کاخ، هنوز ه  وجود دارد. 62 
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دیگری ، اگر در هر جای علیرغ  سرسختی ملوانان، بخاطر تسلیح نامناس "

. در اما در مرکد برلین نبرد در گرفت ه شده بوداختبسنگر گرفته بودند، نبرد 

فیاایی، جغرامشکالت ها، ها، تپهرودخانهکه،  ، کامال شناخته شدجریان نبرد

انساانی  نقش در برلین مشکالت جغرافیاییایفا کردند. نقش خیلی مهمی را 

مدند، آنها آ به غرش در درگهان بد ها، با تکبر وکه تو  وقتی .بازی کرد

مرد  غیر نظامی را از خواب بیدار کردند، کسانیکه سراسایمه فهمیدناد کاه 

 63."گویندتو  ها شه می

متمرکد  ، سلطنت در آلمان مدت زیادی نبود کهبر خالف انگلستان یا فرانسه

کااالن یااک باارلین بصااورت س، باار خااالف لناادن یااا پاااری]و باااز هاا [ شااده بااود. 

شابیه « روهار» ۀدولتی در نیامده بود. مانناد در برنامه، تحت نظارت یک جهانیشهر

باا دولتی از سه طارف بود. نتیجه آن شده بود که منطقه  را کردهیک رشد سرطانی 

                                                 

از رماان  بخاشآخارین  ه شاده اسات، درنویسنده کتاب کار  و روزا فرمول دوبلین، آلفردتوسط این  63 

مادب سوسایا  دمکارات مساتقل  به عنوان یکی از هواداران جنااح شا  او .در شهار جلد استکه خود 

و باا  نوشاته شاد 1930 دهاک او در گدارشاات تااریخیانقالب در برلین باود.  عینی، یکی از شاهدان آلمان

 ست.مشخص شده ا، سردرگمی و ناامیدی ضد انقالب پیروز
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کاارگران  64.محاصاره شاده باود بدرگ کاارگریاز محالت  "ربند قرمدکم"یک 

 کاارگر طبقاک کودکاان و زنان. وردندآمسلح برای دفاع از ملوانان به صحنه هجو  

و توانایی  شوخ طبییشان، جسارت هفقط بد، ]آنها[ نه بودهدف ایستادبین اسلحه و 

 و افساران ده زمین انداختنهایشان را بمسلح بودند. سربازان سالحشان متقاعد سازی

 را خلع سالح نمودند. خود

در پایتخات، مرکاد شاهر را  تظاهرات بید ازنها  ناوامبرترین بید عظی روز 

در دفاع از انقالب. و  مدب سوسیا  دمکرات آلماناین دفیه بر علیه  -تسخیر کرد 

مادب  کروزنامه روزانا «به پیش» از کارگران مرکد اداری هاییدر همان روز گروه

کاه ایان مرکات نتیجاه  شاکی نیسات را اشاغا  نمودناد. سوسیا  دمکرات آلماان

ساخنگوی طبقاه  «باه پایش»شناد دهاه  برایعمیق پرولتاریا بود.  خش  خودانگیخته

در خاال  جناگ  مادب سوسایا  دمکارات آلماان رهباریاینکاه  تا – کارگر بود

ضاد انقاالب  ارگاانترین متقلا  و تارینیندر ما  ماضر ننگ جهانی آنرا ربود. و

 شده بود.

                                                 

 قارندر فرار از دولت های مختل   هاینلتوبازسازی مرکد شهر پس از سقوط دیوار برلین،  ۀدور در 64 

، در هیچ نقشک رسمی مشخص نشده ماک  کطبقومشت  آاار تاریخی ازبیست  از خاک در آورده شد، این 

 ساخته شده است. یجدید های تونلبود که  گدارش نشدهبود، 
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امکان بهر برداری از این موقییت را  بالفاصله مدب سوسیا  دمکرات آلمان

ممله به آزادی "آغاز کرد و کمپین خود را تحت عنوان جدید  تحریکبرای یک 

باه »نماینادگان انقالبای، باه شایبه مرکادی ، «اوبلوت» اماا شروع کرد. "مطبوعات

را متقاعاد کردناد ک خردمندانه گاروه اشاغا  کنناده با یک تاکتیشتافتند و « پیش

 تا از یک رودررویی زودرس اجتناب کنند. نشینی کنندعق  موقتیبطور 

 ملوان از تدفین یازده نفر به پایان رسید: انقالبی از عد  سا  با یک تظاهرات

مدب سوسیا  دمکرات مستقل در همان روز  جان باخته بودند. در نبرد مارستا که 

. و زمانیکه دولات خارق شد مدب سوسیا  دمکرات آلماندولت ائتالفی  از انآلم

 مادب کمونیسات آلماان، کنگره موسس ۀ فرار از پایتخت بازی میکرداید برت بااب

 شروع شد. 
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 «به پیش» واشغال مجدد « هورنایش»مسئله 

ه طبقانشان داد که تمبیت عمیق انقالب آغاز شده بود.  1918موادث دسامبر 

واکانش یاا تاکتیاک طریاق شاجاعت در  دوران جدید ازاز در اولین تقابل  کارگر

مدب سوسیا  دمکرات آلمان ماداقل شاروع  عاقالنه عق  نشینی خود، پیروز شد.

. بسارعت ه باودضد انقالبی خود در مقابال طبقاه بمماباه کال کارد ماهیت به افشای

خطرنااک  متای وباوده  دشوار یزتهیج بورژواتحریک و استراتژی میلو  شد که 

 است.

روشانی ششامگیری  هبا هااطبقه مااک  از اولاین زدوخورد، با تکیه به دیوار

مستقیما و به شکل گسترده هدف قرار دادن دریافت که [ طبقه ماک ]درس گرفت. 

 یاا کاارگری شاوراهای رهباریاساپارتاکوس،  -سمبل و سیمای مشخص انقاالب 

 همبستگی تما  طبقاه کاارگر را و باشد اشتهد میکوس نتیجه تواندمی ملوانان لشکر

کوشکتر ممله شاود، کساانیکه فقاط ممایات  هایشخصیت. بهتر است به برانگیدد

تقسای  کاارگران در  شیادی کاه مای توانسات باهاز طبقه را به دنبا  دارند،  بخشی

ابمیال » ایشنین شهاره بینجامد. پایتخت و جدا کردن آنها از سایر بخش های کشور

تیلاق مدب سوسیا  دمکرات مستقل آلمان بود ؛ کسیکه به جناح ش   «نهورایش
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تواند بوجود یکی از عجای  سرنوشت، یکی از تناقضاتی که هر انقالبی می داشت.

به شروع . در این شغل، او بودیس پلیس برلین کرده ئاین مرد را رآورد، این بود که 

ترتیا  او یاک تحریاک کنناده به این  .مبارز کرده بودتوزیع سالح بین کارگران 

کاه  نیروهای ضاد انقاالببه تقویت هدف قرار دادن او برای طبقک ماک  شده بود. 

 ماا  عاین کارد. درمی کماکهمچنان پس از شکست اولیک در ما  تدلد  بودند، 

 !بود یبرای بسیج نیروهای انقالب مبه  عاملی انتظامی نیروی فرمانده یک از دفاع

 مابه  کمتار کاه ،داشت خود آستین درنید  را دومی تحریک ضدانقالب اما

یگر به قوه بالفیل آن دمردد کردن  وشقه شقه  در طبقه کارگر، انداختن تفرقه نبود،

 مدب سوسیا  دمکرات آلماناز دید رهبری  مسللهنداشت. این  و ابها  بیشتری نیاز

 سیا  دموکراتکارگران سو« به پیش»دفتر اشغا  کوتاه مدت که ، پنهان نمانده بود

اماا  .کارگران از محتوای این روزنامه شرمسار بودنادبسیاری از  .شوکه کرده بودرا 

نظامی، بین  شبح درگیریشیدی که آنها را نگران کرده بود موضوعی دیگری بود: 

مدب که بوسیله این موضوع  -سوسیا  دموکرات و کارگران کمونیست کارگران 

]شارا کاه ادعاا میکارد[  – شدمیراسته ای آندهزن با رنگ سوسیا  دمکرات آلمان

تر بود ممکن بود پیامدهای اشغا  شنین دفاتری باشد. بار این نگرانی از همه سنگین
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 آن انگیده ، زیرادانستمی یخوببه  این را مدب سوسیا  دمکرات آلمانرهبری  -

 .بود طبقه ومدت از دفاع برای پرولتری واقیی نگرانی یک

کلـی دروغ یک دوبااره باه مرکات انداختاه شاده باود. تحر دستگاه کل

کودتای مددور روسیه است،  ،فاسد است، جنایتکار است «هورنابیش» :ساخته شد

 ! بیندی را تدارک میضد انقالب

 !شود کناربر باید فورا استیفا دهد یا اینکه با زور «هورنابیش»: التیماتوم

شدند  مستقرمرکد شهر در سرباز  10000بار  : اینبی رحمنمایش نیروی 

 ژنرا های ممتاز لشکراینها شامل شدند.  جمع نددیکی این در دیگر سرباز 80000 و

گاارد از  "نهنایتیا  آ"یاک  و نظاا  پیااده نیروهاایبا انظباط عالی بودند،  مارکر

ساااربازان از دساااته  ی و اولاااینئناااوامی باااورژوا ان از، شااابه نظامیااایساااامل

نیاروی مسالح  و "گاارد جمهاوری"شاامل روهاا نیهمچناین  «.فریکاورپس»مددور

 ازکاه مساتقیما مها  نظاامی  هاایو یگان مدب ساوسیا  دمکارات آلماانملیشای 

 بودند.، کردمیواداری ها هراتااسوسیا  دموک

 .بود شدن بسته آماده تله
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 1919ژانویه  تله مرگبار

از  آن دساته  «هاورنابیاش» باهمملاه انتظار داشت، همانگونه که بورژوازی 

. متی باعث کردند، بسیج نکردمیواداری انقالبیون ه ازکه در پایتخت نیروهائی را 

شاناخته نا «هاورنابیش»ها ه  نشد، که در آنجا ناا  برانگیختن کارگران دیگر ایالت

  65بود.

 ایان. کرد غافلگیر را همه که داشت وجود جدید وضییت در مولفه یک اما

نفر باه  150000ژانویه  5یکشنبه بود. روز  رلینب پرولتاریای واکنش شدت و وسیت

 «الکسااندر محال» فرماندهی پلایس درمقابل دفتر  در 66«اوبلوت»انقالبیون  فراخوان

کاار  ابداررها کردن ، مدود نی  میلیون نفر از کارگران با بید تظاهرت کردند. روز

آنهاا  ودناد.آمادۀ مبارزه و مردن بمرکد شهر را تصرف کردند. این کارگران  خود،

 بلکه دفاع از انقالب موضوع واقیی است.  «هورنابیش»بفوریت فهمیدند که نه 

 خونسرد آنقدر اما، بود شده غافلگیر پاسخ این قدرت ضد انقالب از اگرشه

به اضاافه دفتار ، «به پیش» . بار دیگر دفتر روزنامهبرد پیش را خود های نقشه که بود

                                                 

هاامبورگ، از شهرساتانها، از جملاه  بیضای درها ا  سااختمانغشاا اعتصاابات، تظااهرات وبستگی هم 65 

 اشتوتگارت و دوسلدورف بودند.

 قبلی(. هایفصلدر کارخانه ها )نگاه کنید به  ینمایندگان انقالب 66 
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 کنناده تحریاکهر اشغا  شد. این دفیه ماموران در مرکد ش، شندین روزنامه دیگر

 67.ابتکار عمل را در دست داشتند)پروکاتورهای پلیس(  پلیس

داد. در  هشادارباه طبقاه کاارگر الفاصاله ب آلماان جاوانکمونیسات مدب 

، از کااارگران خواساات «پاارش  ساارخ» صاافحه او  روزنامااهو در مقالااک اعالمیااه  

، اماا را مسالح کنناد تخااب کنناد و خاودان خاود یشاوراهابرای نمایندگان جدید 

شناین قیاامی  اسات.فارا نرسایده  انهلحظاه قیاا  مسالحهنوز  همچنین متوجه بود که

توانسات این ]قیا [ فقط مای. بودمحتاق به یک رهبری متمرکد در سطح کل کشور 

 . شود فراه  داشتند، تسلط آنها در انقالبیون کهشوراهای کارگری  توسط

در مقار  و مشاورت، رهبران انقالب بمنظاور گفتگاو ویهاندر غروب پنج  ژ

در آنجاا ماضار  «اوبلاوت» نفار از 70دوره  جماع شادند. در مادود  «هورنابیش»

مدب سوسیا  دمکارات هواداران جناح ش  از آنها از  درصد 80تقریبا ه بودند، ک

ضای بودند. اع مدب کمونیست آلمانو بقیه متیلق به هواداران  مستقل آلمان بودند

و همچناین  مدب سوسیا  دمکارات مساتقل آلماانکمیته مرکدی تشکیالت برلین 

                                                 

، شاده اسات توسط ریکارد مولر در تاریخ خود از انقالب آلماان مساتند ، در ما  ماضرپیشرفت این 67 

یاک  توسط مورخاان بیناوان امروز ،نوشته شده است 1920در دهه  ]تاریخ انقالب آلمان که توسط مولر[

 .است واقییت پییرفته شده
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ا  هاکار  لیبکنخات و ویل مدب کمونیست آلمان،کمیته مرکدی  یدونفر از اعضا

 .مضور داشتندپیک 

، مطمالن نبودناد کاه شگوناه بایاد یکارگرهای سازماندر او ، نمایندگان 

الواقاع رسایده، فضاا فای هایگدارش فتبا دریا آن، از پس اما واکنش نشان دهند.

و  ی محلایهاروزنامه کمربوط به اشغا  مسلحانها گدارششون برا، تغییر کرد. این 

قیاا  مسالحانه باود. یاک باه  ی مختلا  بارای پیوساتناهاپادگان گی ادعائیمادهآ

یان شارایط، ناه تنهاا دفاع کاردن مملاه باه کاه، اکناون در اکارد  اعاال  لیبکنخت

 بلکه قیا  مسلحانه ضروریست. «هورنابیش»

 مداخله که دهدمی نشان دراماتیک نشست این از عینی شاهدان هایگدارش

قطا  جناگ، لیبکنخات یاک در طو  دوران . بود مرگباری عط  نقطه لیبکنخت

باود. مااال در ایان  یآلمان و متی جهانپرولتاریای  اخالقیسیاسی و وجدان  نمای

. از همه مهمتار، او هدایتگری خود را از دست داد ولحظه دشوار انقالب او رهبری 

 جریاان که هنوز نیروی سیاسی غال  بودند، مهیا کرد. ایان« مستقل ها»راه را برای 

 ترعمیاق اعتماد و روشن بلندمدت اندازشش  مشخص، اصو  داشتن بدون «مستقل»

 نتیجاه در و دباو نوسان در فوری شرایط فشار تحت دائماً که پرولتاریا بود آرمان به

 که بود «مرکدگرایی» سکه دیگر روی اما. شده بود محکو  ماک  طبقه به سازش با
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 قارار کاار دساتور در نامشخصای «اقادا » کاه زمان هر که شدمی امساس شدت به

 .خود انقالبی عد  ابت برای متی باشد، داشته مشارکت گیرد،می

فش فراتاار از شاات و اهااداندا یروشاان برنامااه سیاساای هاایچ ماادب مسااتقل"

، تصمیمات در کنفارانسدر این  نبود.« شایدمن -اببرت »ت ادولسرنگااونی 

هاای صاو  شهارهخکاه بمشاخص شاااد ها بود. و در اینجاا دست مستقل

که میماوال  اند، کسانیکه که در کمیته مدب در برلین نشسته مردد، کسانی

همیشاه  ن ماا در عیدوست ندارند خود را در میرض خطر قرار بدهند، اما 

ترین نشااان دادنااد کااه ومشاای ای هسااتند،خواهااان شاارکت در هاار مساالله

 هایمنش "ترینانقالبی" ، خود را باسروصداکنندگان هستند ]در مالی که[

 68."کردندمی میرفیممکن 

 رقابات باین رهباریوضاییت در نتیجاه باه ناوعی لر، ومطابق گفته ریکارد م

 تبدیل شد. مدب کمونیست آلمانان و نمایندگ مدب سوسیا  دمکرات آلمان

نشاان دهناد و در نتیجاه اهاداف خواستند جرات خود را ها میماال مستقل"

ارائااه دادنااد. آیااا لیبکنخاات ماایلیبکنخاات پیشاانهادی باااالتر از پیشاانهادات 

                                                 

 35-36صفحات  : جنگ داخلی در آلمان.از مولر از تاریخ انقالب آلمان سو  جلد 68 
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شیله « مردد سست و عناصر»که از این « انقالبی»توانست در مواجهه با آتش 

 (همان.)"بودنشیدی که هرگد در ذات او  ؟کشید، خودش را مهار کندمی

 ی نظامینیروهاگی مادهۀ آنمایندگان سربازان که در بار کسانی مانندهشدار 

 داشتند، شنیده نشد. و تردید برای جنگیدن شک

برعلیاه هادف پیشانهادی باا تنادترین کاال   لربا صدای بلناد ووریکارد م "

داشات، پایش شارط   او اظهاار. دولت صبحت کارد سرنگونی ، یینیمبارزه

سرتاسر کشور، روز به روز در ماا  در سیاسی و نظامی وجود ندارد. جنبش

روانی مباارزه بارای  وشرایط سیاسی، نظامی  بدودیگسترش است، بنابراین 

در و ایدولاه شاده   هنگاا  زود اقادا  یاکشاد.  خواهادتسخیر قدرت نائل 

او تنهاا باا  دهاد.قارار مایبرلین، توسایه بیشاتر انقاالب را در میارض خطار 

دشااواری توانساات علیاارغ  اعتراضااات از هاار سااو، نگاارش خااود را در رد 

مادب  ، بینوان نماینده کمیته مرکادی«پیک»]مواضع پیشنهادی[ ارائه دهد. 
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 کاامالً طاور و باهبه تندی برعلیه ریکارد مولرصحبت کرد  کمونیست آلمان

 69."شد مبارزه شروع و فوری رأی خواستار مشخص

برای اعتصاب بتصوی  رسید. فراخوان  شد وگیاشته رای به مه  سه تصمی  

 بارای درخواسات یینای دیگار، قطیناماه . دورسایدتصوی  به را آعمومی به اتفاا 

 رای شاش باا اماا قااطع اکمریت با مطبوعاتی، دفاتر اشغا  تداو  و دولت سرنگونی

 70.رسید تصوی  به مخال 

 لیبکنخات، رئایس، ساه و عضاو 53 باا "موقات انقالبای اقدا  کمیته" سپس

 .شد شولده تشکیل لدبور،

 .پرولتاریا در دا  گرفتار شده بود ماال

 

                                                 

جنابش باود.  ترین رهبارانتارین و باا اساتیدادریکارد مولر یکای از باا تجرباه، 33فحک همانجا، صمولر69 

وجاود باازی کارد،  در روسایه 1917روتسکی در سا  مولر در آلمان و ت ی کهزیادی بین نقش هایشباهت

 . هر دو تبدیل باه تااریخ از انقاالببودندشوراهای کارگران در پایتخت  اجرائیدارد. هر دو رئیس کمیته 

در آن دخالت داشته اند. دیدن جمیبندی که در آن ویلهل  پیک هشدارهای آنها به طور مستقی   شدند که

 کند، دردناک است.ولی را رد مییک شنین رهبر با تجربه و مسل

و  Müller ،Däumig ،Eckert ،Malzahn، Neuendorfعبااارت بودنااد از: شااش مخااال  70 

Rusch. 
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 اسپارتاکوس ۀهفتبه اصطالح 

، بارلین در ای از نبارد خاونینخواسات بشاود یینای هفتاهشیدی که می ماال

 کودتاای"نامیاد: منمای کاردن  "هفته اسپارتاکوس"آن را  بورژوازی بوجود آمد.

آلماان و انقاالب سرنوشات  ."زادی و دموکراسایآقهرماناان "وساطت "کمونیستی

 ژانویه گرفته شد. 12ژانویه تا  5در این هفته، از  زیادی مد تاانقالب جهانی 

روز بید از تشکیل کمیته انقالبی، اعتصاب عمومی، تقریبا سراسر شهر صبح 

ازیر شده بودند سرقبل به خیابانها روز متی کارگران بیشتری نسبت به  .گرفتفرا را 

]از  ممایات فیاا  پادگانهاا ها بهامیدظهر همک بودند. اما  نید از آنها مسلحسیاری و ب

های زنده، خاود را بای کارگران[ نقش بر آب شد. متی وامدهای ملوانان، اسطوره

 دلیال باه را دورنبااخ خاود طرف اعال  کردند و تا آنجاا پایش رفتناد کاه نمایناده

کردند. بید از ظهر همان روز،  دستگیر به قیا  فراخوان در او غیرمسلوالنه مشارکت

در جاائی کاه از آن کمیتاه انقالبای را  «وامدهای نیاروی دریاائی مردمای»ملوانانب 

ترتی ، اقدامات مشخص انجا  شاده  همین ممایت بدنبا  داشت، اخراق کردند. به
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ائیکاه هایچ برای عد  کردن دولت کنار گیاشته شد یا متی صرف نظر شد، از آنج

 71!قدرت مسلح قابل روئیتی در پشت سر آنها وجود نداشت

های بیشتری از طارف بودند، منتظر راهنمایی هاها در خیابانسراسر روز توده

مید آاجارای موفقیات هاایی ارائاه نشاد. هنارشان بودند. اما شناین راهنمااییرهبران

باشاد، کاه هادف مایهاا بطارف تمرکد و جهت دادن انارژیدر ای، تودهاقدامات 

کنندگان امساس موفقیت که در آن شرکت زمانیماورای نقطه عدیمت قرار دارد، 

در شنین موقییتی،  شود.میای باعث پیشرفت جنبش توده، دنکنمیجمیی و قدرت 

 شناینیاک ای روزهای قبال کاافی نیسات. فقط تکرار اعتصابات و تظاهرات توده

ها را : محاصره و آژیتاسیون سربازخانهمما نوان یبگامی میتوانست به جلو باشد که، 

به منظور جل  ممایت سربازان به مرملک جدیدی از انقالب، خلع سالح افساران و 

اما کمیته انقالبی خود  72شروع به مسلح کردن خود کارگران به شکل گسترده کند.

 اقادامی قابالً کاه دلیال این به ویژه به، اقداماتی را پیشنهاد نداد شنینانجا  گمارده 

                                                 

است، اما متاسفانه درست است. پس از شکست تاالش باورنکردنی ، یملوان انقالبیک ، «لمگن»مورد  71 

 صحت امضاای«  Hamburger» همبرگربه نا  کارمندان یکی از مصادره بانک دولت، ) خود درهای مکرر 

شنان رومیه خودش را باخت که به خانه رفت و به رختخواب خاود « لمگن» بیچاره( او را زیر سوا  میبرد

 خدید.

پارش   در مالء عا  توسط مدب کمونیست آلمان، باه ویاژه در ارگاان مطبوعااتی خاودتدبیر  دقیقا این72 

 سرخ ارائه شده است.
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شیادی  هایچ فراخوانی با بود. کرده ارائه ترواقیی غیر مت سفانه تر، امارادیکا  بسیار

 نا امید اقداماتی به مرات  کمتر جیاب وکمتر از قیا  مسلحانه، خیلی عینی است اما 

نشینی. کمیته هماراه باا پرولتاریاا، عق  یک اوق، نقطه یک، رسیدکننده به نظر می

 بود. توخالی و گمراه ادیکالیس ر یک اسیر

قیاا  را  ۀپیشانهادی درباارمدب کمونیست آلمان هنگامیکه اخباار رهبریت 

، لیبکنخات یوگیچسدریافت کرد ومشت زده شد. بویژه روزا لوکدامبورگ و للو 

 بلکاه گیشاته، هفتاه در مادب کنگره تصمیمات تنها نهو پیک را مته  نمودند که 

 73ند.اهیاشتگ کنار را مدب برنامه خود

. نبود زمان مسلله( هنوز) ترتی  این به و نبودند، جبران قابل اشتباهات این اما

 کاه دامای از را پرولتاریاا شگونه: کرد مواجه ومشتناکی دوراهی با را مدب وقایع

 کرد؟ خارق بود شده گرفتار آن در قبالً

 زهاایرو" جریاان در هاا بلشاویک که بود کاری از دشوارتر بسیار کار این

 باه شاد موفاق مدب که زمانی ،انجا  دادند روسیه در 1917 سا  میروف "جوالی

 به دا  مقابلک زودرس نظامی نیفتد. تا کند، کمک طبقه

                                                 

نامه که اعال  کرده بود مدب تنها زمانی که ممایت تودۀ عظی  پرولتاریاا را دارد، بخش ویژه ای از بر 73 

 اقدا  به کس  قدرت خواهد کرد.
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 رزا فراخااوان شااگفت آور، پاسااخ متناقضاای اساات کااه ماادب تحاات تاا ایر

اسات. مادب کمونیسات آلماان  ایان ترتیا لوکدامبورگ بدان دسات یافات، باه 

 آن سرساخت قهرماان باه تا آن زمان، ماال باید انهانقالب مسلحمخال  ترین مص 

گارفتن قادرت در بارلین تنهاا راه  .. ایان ها  بخااطر یاک دلیال اساتشاود تبدیل

، داشاتپرولتاریاای آلماان  سار که بارای بریادن بودجلوگیری از قتل عا  خونینی 

ساتند توانکارگران بارلین مای، شدطرف میاین خطر برهنگامیکه  گرفت.شکل می

یا اینکه در مالت مناسبی عق  نشاینی کنناد تاا اینکاه  بررسی کنندرا  مشکل مفظ

 .انقالب درسراسر کشور به مرمله بلون برسد

 یاک البتاهمدب روسیه در مخفیگاه خاود در بارلین، فرستادۀ کار  رادک، 

خاود را  هاای اسالحهدر مالیکاه د، عق  نشینی فوری، اپیشنهاد د یدیگرآلترناتیو 

اما طبقاه بمفهاو  کال  .آنها را تسلی  کنندمتی اند، اما در صورت لدو  ردهمفظ ک

 یکمونیسات "کودتاای"یک این بود که سیمای  مشکل بود. نیروی مسلحهنوز فاقد 

مبارزان  از داد. هیچ عق  نشینی به دولترا  الز  خونریدی بهانه "غیردموکراتیک"

 مسلله شود!این مانع توانست مین

تجدیاه و  ایان لوگدامباورگ بار اسااس پیشنهاد شده توساط روزا البته اقدا 

در  و نیست. ه نفع پرولتاریا نامطلوبنیروی نظامی در پایتحت ب کموازن بود که تحلیل
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، نقش بار "خودش"را نیروهای  کمیته انقالبیالفاصله امیدهای ب ،شش  ژانویه: واقع

. گاارد باودبه کارده ضد انقالب ها  اشاتباه محاسا کهبدودی روشن شد آب کرد، 

، از ساه  خاوده ، مااال بانیروهای طرفدار مدب سوسیا  دمکراتو خواه جمهوری

 لروکردند. ه  ریکارد مااستفاده از نیروی نظامی برعلیه کارگران انقالبی، امتناع می

تجدیه و ا صحت ه، بیدبیان علت موادث گستاو نوسکه ضد انقالبی، در انقالبی ه 

در ابتادای قاوا  گ را تائید کردند. از نقطه نظر نظامی، توازندامبورکلو تحلیل روزا

  .هفته، بنفع طبقه کارگر بود

نظامی، بلکه توازن نیروهای سیاسی له تییین کننده، نه توازن نیروهای سلماما 

رهباری کارد، باه ایان دلیال سااده کاه وزن و این به نفع پرولتاریا سنگینی نمی بود.

 در دساات نااه هنااوز و بااود متدلااد  عناصاار ،«هااامرکدگرا»دساات  جناابش هنااوز در

خیادش ، "هنار قیاا "درک مارکسیساتی بودند. مطاابق باا پیگیر  کسانیکه انقالبیون

های خرین پستآکه صرفا ، است در روند اجرای انقالبخرین مرمله، آ ،مسلحانه

 کند.مقاومت را جاروب می

ای مسالح کاردن جه ب بود، داده مانور آن در که دامی درک با موقت کمیته

انادکی پایش سارنگونی آن را اعاال   هرد کبا دولتی ک شروع به میاکرهکارگران، 

بدون اینکه بداند برای شه شیدی میخواهد میاکره کند. با توجه باه ، متی کرده بود
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را  لیبکنخات و پیاکمدب کمونیست آلمان در ده  ژانویه، این نگرش در کمیته، 

الحه، سیاسات مصااماا صادمه، قابال زده شاده باود.  از کمیته کرد. مجبور به استیفا

 صانایع، تماا  شاک و تردیاد هاا را رو کارده باود. کاارگران پرولتاریا را فلج کرد

ماده بودناد، آبه صاحنه مدب سوسیا  دمکرات آلمان بدرگ برای محکو  نمودن 

 "امداب سوسیالیست"شتی بین ۀ آدوبار ارخواست "هااسپارتاکیست"اما لیبکنخت و 

 ند.بود

، نوساکه باود "خاوردنتلاو تلو" در ماا  در این زمان وقتیکه ضاد انقاالب

بارای بدسات  وانماود میکاردمالیکاه،  در او ز را نجاات داد.رو ،سوسیا  دمکرات

مانه  . کسی باید سگ شاکاری باشاد"اظهار داشت: ، کندمیاکره میآوردن زمان 

ران، اااافسن آشاکارا ها اکناوسوسیا  دمکرات ".ازپییرفتن مسلولیت هراسی ندار 

فارا مای کشیدن مقاومت پرولتاریاا را برای به خون میلیشیای بورژوازی محصلین و

شاادن کااارگران و از دساات رفااتن رومیااه آنهااا، راه باارای تقساای  . بااا ناادخواند

جنایت شامل بمباران سااختمانها باا توپخاناه،  ترور سفید، باز شد. اینترین یانهومش

ندگان میاکره کننده، بدنا  و زجارکش کاردن کاارگران، قتل زندانیان و متی نمای

ها متی سربازانی که دست دوستی با انقالبیون داده بودند، تجاوز به زنان و آزار بچه

در محالت کارگری، هتک مرمت اجساد مرده، بلکه همچنین شاکار سیساتماتیک 
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شاد. د مایو به قتل رساندن انقالبیونی شون روزا لوکدامبورگ و کار  لیبکنخت نی

 ما به ماهیت و اهمیت این ترورها در آخرین فصل کتاب بر خواهی  گشت.
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  1919 سمار تاژانویه  ،اعتصاب انقالبی توده ای

ناوامبر  27در  «پارش  سارخ» روزا لوکدامبورگ در مقالاه مشاهوری کاه در

 غااز دوره جدیادی را در انقاالبآمنتشر شاد،  "دوزخ در مرکت"با عنوان  1918

. بادودی ایان موضاوع باه شایوۀ قابال تاوجهی توساط ایاعتصاب توده اعال  کرد:

 مسالله .دبهتار نشابا پایان جناگ شرایط مورد تائید قرار گرفت. شرایط مادی مرد  

و ساقوط ارهاای کوتااه مادت کاخاراق، بیکااری جمیای، تاور ،  .دشن خالف آ

رین دولتای و همچناین ها کارگر، ماموبرای میلیونرا  ، بیچارگیی واقییدستمددها

امیدی انفقر مادی به طور فداینده و همچنین  کرد.متوسط ایجاد الیه بدرگی از طبقه 

از خود دفاع کنند. شک  خالی تا تلخ از نتیجه انقالب نوامبر، توده ها را مجبور کرد 

ئی دموکراسای باورژوا ادعاائی مبنای بار مدایاایبر در براآنها، استدال  قدرتمندی 

سراسار  1919بخصاو  در ساه ماهاک او  ساا  موق اعتصاابات موفاق  بود. جدید

را فرا گرفت. بسیار فراتر از مراکد سنتی جنابش ساازمان یافتاه سوسیالیساتی  کشور

مانند برلین، بنادر ساملی و یا با تمرکد مهندسای و بخاش هاائی باا تکنولاوژی بااال 
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اینها  قالبی کشیده شدند.، بخشهای ک  تجربک سیاسی پرولتاریا نید به روند ان74بودند

ای در اعتصااب تاودهخاود دامباورگ در جادوه ککاه روزا لوبودناد  شامل کسانی

ژه یاینها باو 75بود.برده  نا بَردبه(  هایالیه) "هاهلوت هایالیه"از آنها بینوان  1906

 سوسیالیساتی ازتحصایلکاه بساختی طبقه بودند، کسانیترین بخش از لگدما  شده

 و دماوکرات سوسایا  کاارگداران توساط اغل  ترتی  این به بودند وای برده بهره

. روزا لوکدامباورگ، نگریساتندمای تحقیار باه جناگ از قبل کارگری هایاتحادیه

یناده بارای سوسیالیسا  آای در مباارزات پیش بینی کرده بود که آنها نقش برجسته

 بازی خواهند کرد. 

میلیونها نفر از کارگران میادن، فلاد و مما ،  ه عنوانب آنجا بودند. و ماال آنها

در آنجاا،  76.بودناد سااکن، وساتفالن و سافلی رایانصانیتی منااطق  درکه  نساجی

مبارزات تدافیی طبقه کارگر بدودی با همکاری ومشیانه کارفرمایان، گاارد مسالح 

                                                 

جناابش  مقاااو  و طاوالنی ماادت در اشااتوتگارت یاا دره رایاان، سانگر منطقاکتااورینگن،  باارای نموناه 74 

 .بودمارکسیستی 

ز اسپارتا در یونان( بودند. وابسته به زمین، اکمریت مردمان بومی الکونیا و میسینیا )مناطقی ا« هاهلوت» 75 

کردناد. را ممایت مای« اسپارتائی»کردند و از لحار اقتصادی شهروندان آنها در بخش کشاورزی کار می

شادند: هار پاائید در جریاان سانت آنها طبق مرسومات مورد بد رفتاری، تحقیر و متی قتال عاا  واقاع مای

به قتل برساند بادون اینکاه قاتال ترسای از واکانش « اسپارتا»توسط یک شهروند توانستند کریپتیا، آنها می

 داشته باشند.

 «.وپُر»و « روهر»ک در اطراف رودخانتمرکد یافته  76 
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 اولاین ازروبارو شاد. « فریكورپس»های های کارگری و دستهها، اتحادیهکارخانه

در کنفاارانس شااد، کااه  متبلااور اعتصااابی جناابش اصاالی خواسااته دو ،برخوردهااا

تماا  قادرت باه  :فرموله شده باود "ابسن"نمایندگان از تما  مناطق در او  فوریه در

 کارخانه ها و میادن!  شدن اجتماعیدست شورای های کارگران و سربازان! 

 ونناد کساربازان را خلاع ساالح  تا دها تالش نمودننظامیزمانیکه وضییت، 

برای « فریکورپس»نیروهای  نفر از 30000.، متشنج شدشوراهای آنها را منحل کنند

فوریه، شوراهای کارگران و ساربازان فراخاوانی  14 فرستاده شد. در «روهر»اشغا  

برای اعتصاب عمومی و مقاومات مسالحانه صاادر کارد. در بیضای از منااطق عاد  

متای جرئات مملاه ماددور سافید به مادی باود کاه ارتاش  کارگران برای بسیج 

کاه علناا از یاورش نظاامی و  مدب سوسیا  دمکارات آلماان . خش  برعلیهشتندا

 25بود. باه مادی کاه در  کرد، وص  ناپییرنمودن اعتصابات ممایت می محکو 

تصامی  گرفتناد  -شاد که بوسیله نمایندگان کمونیست ممایت می -فوریه شوراها 

در مرکاد باود کاه در شنین لحظااتی تاسفانه، درست م که به اعتصابات پایان دهند.

اینکاه  سرازیر شاوند یاامیادن به ترسید که کارگران آلمان شروع شد! رهبریت می
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جک بااالئی در مقیقت، کارگران در 77.به کارگران سوسیا  دموکراتیک ممله کنند

 کاار باه بازگشات فراخاوان باه کاه بدرگی اقلیت از نظ  و انظباط را نشان دادند، با

 .باشند مخال  آن با اگر متی - ندشتگیا امترا 

 وجاود باا س آغااز شاد کاهماار ماهدر اواخر  عظی ای دومین اعتصاب توده

 شندین هفته طو  کشید. « فریکورپس»نیروهای سرکوب 

 هایبدودی مشخص شد که رهبری مدب سوسایا  دماوکرات و اتحادیاه "

 جنابش قادرت داده اسات. دسات زها اکارگری نفوذ خود را بر روی توده

 تسالیحات از اساتفاده و داشاتن اختیار در مارس و فوریه های ماه در انقالبی

-باورژوا دولات اقتصاادی های پایه بردن بین از امکان در بلکه نبود، نظامی

 نظامی، عظی  بسیج )...( بود تولید مناطق ترینمه  کردن فلج با سوسیالیستی

 نتوانست بشکند، را قدرت این نتوانست ینظام ومشیگری بورژوازی،تسلیح 

 78"کند. کار به بازگشت به مجبور را اعتصابی کارگران

                                                 

یک جلسه عمومی از مدب سوسیا  به  در روهر« مو  هی »در شهر فوریه کارگران کمونیست  22در  77 

 ممله کردند. دموکرات با مسلسل

 .141و 142سو ، صفحات  دمولر جل 78 
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مرکاد آلماان  ،ای در منطقه شاناخته شادهمرکد دومین اعتصاب بدرگ توده

در آنجا، جنبش اعتصابی در اواسط فوریه نه تنها در پاساخ باه فقار و  79قرار داشت.

در و اعتصاابات قربانیان سارکوب در بارلین سرکوبی بلکه همچنین در همبستگی با 

نیروی خود را  ،جنبشانطور که در منطقک دومی، گسترده شد. هم  «راین»و  «روهر»

 بسرعتها که سوسیا  دموکراتیهدایت شورای کارگری و سربازی، جائطریق از 

 کرد. ، کس  میبودند نفوذ خود در ما  از دست دادن

در د، تسالط داشاتن «روهار»بار منطقاک   نسنگی صنایع در مالی که کارگران

صانیت  ای ازاخهبلکه همچنین هر مرفه و شا چیانمیدن جنبش نه تنها ]راین[، اینجا

هن به کارگران آغاز انقالب، کارگران راه زمان آ . برای اولین بار ازه بودرا فراگرفت

در پایاان بارت دولات اباولاین اقادامات  یکی از بود.ای ویژهاز اهمیت  این د.پیوستن

نیااز  هان باود. باورژوازیآدساتمددها در راه قابال مالمظاک جنگ در واقع افدایش

را از ایان  ی خاودضد انقالبهای تی کند تا بتواند  "خنمی"داشت که این بخش را 

 طرف آلمان به آنطرف برساند. ماال برای اولین بار این امکان به شالش کشیده شد. 

                                                 

ها  و در نددیکای کمربناد شایمیایی  شهردر آنهالت. مرکد اقل  -استان زاکسن، تورینگن و ساکسون 79 

 تاسیسات غو  پیکر لونا قرار داشت. در اطراف
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مدناد تاا از آهاا بیارون ه ساربازان از پادگاانتر از این نبود کاشیدی برجسته

ملی که از دست کارگران برلین فرار کرده  . مجلسها ممایت کننداعتصاب کننده

گرماگر   برگدار کند. در در آنجا خود راپارلمانی  رفت تا اجالس« یماراو»بود، به 

سانگر در پشات  تامبارزات تند طبقاتی و خش  سربازان به آنجا رسید و مجبور شد 

 80را برگدار کند.خود مسلسل ها و یگان توپخانه جلسه 

، «ههالا»خیاباانی را در  نبردهای، «فریکورپس»اشغا  گدینشی شهرها بوسیله 

برانگیخت، شنانچه ریکارد مولر مطارح کارد، انفجاار خشا  « زیتد»و « بورگسمر»

می نتوانست، ، عملیات نظا«روهر»منطقه  مانند. "به نقطه ای از جنون رسید"توده ها 

 جنبش اعتصابی را بشکند.

 دهنده نشان فوریه 24 در عمومی اعتصاب برای کارخانه نمایندگان فراخوان

. این مسلله به اتفاا آراء توسط نماینادگان، منجملاه بود دیگری مه  بسیار پیشرفت

نمایندگان مدب سوسیا  دمکرات آلمان مورد ممایت قرار گرفت. به سخن دیگر: 

 داد.کراسی متی کنتر  خود بر اعضایش را ه  از دست میسوسیا  دمو

گساترش یافات. بیشاتر از مداکمر درجه  از همان وملک شروع، اعتصاب به"

این امتما  تشدید یافتن وجود نداشت، مگراینکه از طریق قیا  مسلحانه، که 

                                                 
 شود.را شامل می 1919 - 1933از تاریخ آلمان  ای اصطالح "جمهوری وایمار"، دوره 80 
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اعتصاب کنندگان آنرا نفی کردند و مکایت از بی مینی بودن آن بود. تنهاا 

  81."اعتصابات از طریق کارگران برلین بودای موار کردن بر راه

 باه تاا فراخواندناد بارلین در را پرولتاریاا کاارگران، کاه است دلیل همین به

 .بود ورشیله روهر و راین در و آلمان مرکد در که بپیوندند جنبشی

 بهتارین باه بودناد، شده متحمل تازه که شکستی وجود با برلین در کارگران

ای تغییار یافتاه ها به مجامع توده. آنجا، مرکد اقل از خیاباندادند پاسخ ممکن شکل

، بطاور گرفت صورت هاپادگانها، ادارات، هایی که در کارخانهبود. بحث و جد 

داد و تیداد نمایندگان آنرا مداو  نفوذ مدب سوسیا  دمکرات آلمان را کاهش می

رای خلع سالح کردن سربازان و از آورد. تالش مدب نوسکه بدر شوراها پایین می

، فقط این پروسه را تشدید کرد. مجمع عمومی شوراهای آنهاهای بین بردن سازمان

هاای خاود و سازمان برای دفاع ازبه کل پرولتاریا فوریه،  28کارگران در برلین در 

برای  مدب سوسیا  دمکرات آلمان هایفراخوان داد. کوششه مادگی برای مبارزآ

 بوسیله نمایندگان خود عقی  ماند.قطینامه از این  ممانیت

مادب سوسایا  خاود را دوبااره انتخااب کارد،  اجرائایاین مجمع، کمیتاه 

 19 درنهااد اکمریت خود را از دست داد. در انتخاباات بیادی ایان دمکرات آلمان 

                                                 
 .614صفحۀ  همانجا مولر،  81 
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مادب به همان میادان نماینادگان  مدب کمونیست آلمان نمایندگان تیدادریل، وآ

 82کرد. تغییر انقالببود. در شوراهای برلین، جریان به نفع  مکرات آلمانسوسیا  د

توانناد دریافتن اینکه کارگران تنهاا در گارو اتحااد، تشاکالت متمرکاد مای

بارای انتخاباات مجادد شاوراهای های عظیمی را در بارلین ، آژیتاسیونپیروز شوند

 سازمان این جدید لیم کنگره فراخوان برای و سراسر کشوردر کارگران وسربازان 

 مدب سوسیا  دمکرات آلمان هیستریک دولت و هایبا وجود مخالفت .کرد آغاز

کارد. سوسایا  عالقمنادی  این پیشنهاد، شورای سربازان به نفع این پیشنهاد اظهار اب

از مشاکالت باه طاور کامال و  ندزمان کردها تالش برای بدست آوردن دموکرات

  ند.گاه بوددر آن زمان آ هائیعملی در تحقق شنین طرح

                                                 

ها تنها ماورد مدب سوسیا  دمکرات مستقل آلمان و اتحادیه اسپارتاکیستدر هفته های او  انقالب،  82 

اعضاای  .ک زیاادی داشاتندهاا سالط. سوسایا  دماوکراتنادیک شهار  کل نمایندگان قارار گرفت ممایت

 :به شرح زیر است ندانتخاب شد 1919در آغاز سا  که در برلین  نمایندگان مدب

، مدب کمونیست آلمان 271ها؛  سوسیا  دموکرات305مدب سوسیا  دمکرات مستقل آلمان یه: فور 28

 .95ها ، دموکرات99

، مادب کمونیسات 164هاا ؛ سوسایا  دماوکرات312 مدب سوسیا  دمکرات مساتقل آلماان ریل:وآ 19

 .73ها ، دموکرات103آلمان 

 کند فیالیت مخفیانه صورت به توانستمی طفق دوره این درالز  به ذکر است که مدب کمونیست آلمان 

هواداری  هاکمونیستاز در واقع  مدب سوسیا  دمکرات مستقل آلمانتیداد قابل توجهی از نمایندگان و 

 آنها بپیوندند. به صفوف خواستندمیو به زودی کردند می
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خیلی عاجلی روبر شده بود. فراخوان ممایت از  مسللهاما، جنبش در برلین با 

 سران برلین در سو  ماراااارگاورای کاعمومی ش مجمع کارگران در مرکد آلمان.

 مدب سوسیا  دمکارات آلماان. داد جلسه تشکیل مورد این در گیریتصمی برای 

در ماا  گشات و کاارگران پایتخات هناوز بار سار انویه دانست که شبح هفته ژمی

ورد. کاارگران ها  آو مصم  بود از اعتصاب عمومی جلوگیری بیمال  گیار است

تبلیاغ و تارویج همبستگی با مرکاد آلماان برای انقالبیون،  .در او  واقیا مردد بودند

 هایخاناهکار تماا  از هااییهیلت. دادند تغییربه تدریج مسیر جریان را  کردند ومی

کاه قابال در  هناداطاالع دباه آن  تاابه اجالس شاوراها فرساتاده شادند  شهر اصلی

شاده اسات کاه کارهاا را  گرفتاه هاا تصامی کاارگری در کارخاناه عمومیمجامع

ها و مستقلین ش ، اکمریت کاارگران روشن شد که در آنجا، کمونیست. بخوابانند

 . شتندرا در پشت سر خود دا

کاار فقاط در وامادهایی کاه  را فارا گرفتاه باود. بارلین اعتصاب تقریبا کل

ب، برا، آتش نشانی، آ) بود شده تییین منظور این برای یی کارگرهابوسیله شورا

مدب سوسیا  دمکرات آلماان غیایی( جریان داشت. موادگاز، بهداشت، تولیدات 

 یو از نماینادگانرا محکو  کردند  بسرعت اعتصاب «به پیش»سخنگوی روزنامه  و

 : اینکه شدنتیجه آن  شنین کاری را بکنند. که ندبودند، خواست خود که از اعضای
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 ایاان، باار اعااال  مواضااع کردنااد. عااالوه نمایناادگان باار علیااه مواضااع ماادب خااود

تیاداد  بودناد و از جملاه سوسایا  دموکراسای شادید نفاوذ تحات کاه ها،شاپخانه

در اعتاراض باه دناد، مااال اعتصاب نپیوساته بو میدودی مشاغلی بودند که به جبهه

به اعتصاب ملحق شدند. به این ترتی  بخش  نگرش مدب سوسیا  دمکرات آلمان،

 بدرگی از کمپین نفرت ضد انقالب خاموش شد.

 مرگباار ژانویاه رومای یی ]شرایط[، ضاربهبهبودهائی از همک نشانه باوجود

ی کااه بوقااوع پیوساات، درساات زماااندیاار خیلاای اعتصاااب عمااومی در باارلین . بااود

از واقیااا هااا باادتر از آن، کمونیساات گرفتنااد.اعتصااابات در مرکااد آلمااان پایااان می

، از شارکت در رهباری اعتصاابات در کناار بودناد دیاده آسی شکست ماه ژانویه 

 فروپاشای باه شاروع اعتصااب جبهاه ومدتها امتناع ورزیدند. سوسیا  دموکرات

 .یافت گسترش رومیه تضیی  و تفرقه. کرد

. آوردنادبه برلین هجو  « فریکورپس»بود که نیروهای لحظه ای ان هم و این

ها در کارخانهبجای تجمع در خیابان ژانویهماه از موادث  گرفتن درسبا کارگران 

 هاو  باا ،راناارگااامملااه سااریع بااه ک جااای بااه فریکااورپس اماااهااا تجمااع کردنااد. 

کاه از ئی آغاز کرد هابرای شروع با هنگی سربازان تاخت، هاها و شوراسربازخانه

تارین کارده بودناد و کساانیکه کوشاک امتنااعسرکوب کاارگران در مااه ژانویاه 
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باه طارف بود که تما  اینها ابید از  فقط بودند. کردههمبستگی با جمییت کارگران 

 هااخیابان در سرپاییها اعدا کارگران برگشتند. همانگونه که در ژانویه انجا  شد، 

آنها باه  اجسادو  رسیدند قتل به( جوگیچس للو جمله ازبیون )، انقالگرفتمی انجا 

 واز ژانویاه باود تر مخاوفپرتاب شد. این دفیه ترور سفید  «سبپری» درون رودخانه

 یشرقواقع در قسمت « لیختنبرگ». مناطق کارگری را گرفتهدار نفر  یش ازب جان

 مرکد شهر به وسیله نیروی هوایی بمباران شد.

 : نوشت مارس تا ژانویه مبارزه مورد رد مولر ریچارد

کارمنادان آلمان بود، کارگران، کارکنان،  ترین قیا  پرولتاریایاین عظی  "

 قبالًاز خرده بورژوازی طبقه میانی، در مقیاسی که  هاییبخشو متی دولت 

 جریاان در دیگار باار یاک فقاط آن از پس و بود، نیافته دست آن به هرگد

 ناه عماومی اعتصااب در مردمی هایتوده .یافت تدس آن به کودتای کا 

 ساکساونی، بلکه در شده به آن تمرکد اینجا در که آلمان از مناطقی در تنها

 نظا  و تولیاد دیوارهای به اجتماعی انقالب امواق جا همه باوریا، و بادن در
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 تاداو  مسیر در کارگر هایتوده .کوبید، ایستادند می داری سرمایه مالکیت

 83."برداشتند گا  1918 نوامبر اسیسی تحو 

 :با این ما 

ژانویه هناوز باار سانگین خاود را بارجنبش انقالبای ناشی از اقدا  مصیبت "

را از ها   کاارگران بارلین آن انگیادغ  شروع بی مینی و پیامادهای .داشت

ها کار سرسخت توانستد تا مجددا آنها را باه مباارزه پاشید، تنها پس از هفته

قااادر اگاار توطلااه ژانویااه بوقااوع نپیوسااته بااود، کااارگران باارلین  نااد.نبرگردا

و در مرکاد آلماان  «نلاوساتف -نادراینال»مباارزات در  شدند تا به کمکمی

میادی اداماه یاباد و آلماان مایآتوانست بطور موفقیات انقالب میبشتابند. 

 84."نشان دهد سیاسی و اقتصادی دیگری را جدیدکامال شهرۀ توانست 

                                                 

 .161صفحک همانجا،  مولر  83 

 .154صفحک  همانجا 84 
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 می توانست پیروز شود؟ یا انقالبآ

شارایط شکست پرولتاریای جهاانی بارای جلاوگیری از جناگ جهاانی او  

کاه در درجاک انقاالب یک در مقایسه با  کرد.سختی را برای پیروزی انقالب ایجاد 

باا مشاکالت انقالب بر علیه جناگ جهاانی است، بحران اقتصادی او  در پاسخ به 

کارد،  میلاو از کارگران را کشت یا  ا نفره، جنگ میلیوناوال اساسی روبرو است.

بار اانیاا،  بودناد. باا آگااهی طبقااتی یهائسوسیالیست با تجربه و از آنهابسیاری که 

اداماک آن، زمانیکاه  شناین جنگای را توانادمی خالف بحران اقتصاادی، باورژوازی

 اتفااا 1918دهد، متوقا  کناد. ایان امار در ناوامبر سیست  را مورد تهدید قرار می

 باسآتاش باه کاه آنهاایی بین کشور هر در کارگر طبقه در شکاف یک اینافتاد. 

 کناد، مال را شاانمشکل توانساتمای سوسیالیسا  فقط که کسانی و بودند راضی

خود جنگ و ساپس باین کاارگران  ابتدا توسطجهانی  پرولتاریای، کرد. االما ایجاد

، "یروز شده بودندپ"و کارگران کشوری که  "شکست خورده بودند"کشوری که 

 از جناگ آن دریکاه ئنیسات کاه موقییات انقالبای در جا تصادفیتقسی  شد. هیج 

های مجارستان، آلمان( و نه در میان قدرت-)روسیه، اطریش بودند خورده شکست

 بوجود آمد. مریکا(آاصلی متحدین )انگلستان، فرانسه، 
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در شناین ، لتاریانقاالب پروامکان پیاروزی یا این بدین مینی است که اما آ

 کاه ایان یکای ازکنای  خااطر نشاان مای؟  ما بود ابتدا غیر ممکن همان از شرایطی

خاود  ینقش ضاد انقالبا توجیهاصلی بود که سوسیا  دموکراسی برای استدالالت 

 .بود واقییت از دور بسیار امر این واقع در اما پیش کشیده بود.

رومای تضایی   وفیدیکی  پرولتاریا را از نظر "جنگ بدرگ"اگر شه اوال، 

 ، اما این طبقه را از هجو  قدرتمند انقالبی بار علیاه سارمایه داری بااز نداشات.کرد

جنگ جهانی دو  بود صدمک ناشی از  اعما  شده عظی  بود، اما کمتر ازمما  خون 

تاوان وهیچ قیاسی ه ، که جنگ سو  جهانی با سالمهای اتمی که دربر دارد، نمی

 کرد.

تواند جنگ را متوق  کند، اما این بادین مفهاو  ه بورژوازی می، اگرشاانیا

مادی و پیامدهای سیاسی آنرا از بین ببرد. عواق  ناشای از  یجانت دتواننیست که می

و اساتممار بایش از ماد تولیدی، ازه  پاشیدگی اقتصادی  دستگاهفرسودگی ها، این

پایان جناگ منجار باه . بویژه در کشورهای شکست خورده، بودطبقه کارگر اروپا 

قبال از جناگ نشاد و عکاس آن  مارد  باه ۀسریع استانداردهای زندگی تود ارتقاء

 را طبقه کردن منحرف خطر "صنایع شدن اجتماعی" برای تقاضا اگرشه اتفاا افتاد.

 و آنارشیسا  عالقاه ماورد مادیریتی خود هایپروژه سمت به قدرت برای مبارزه از
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 ایان اصالی محرکاه نیاروی آلماان در 1919 ساا  در داشت، اما بر در سندیکالیس 

و بیشاتر متقاعاد  . کاارگران بیشاتربود پرولتاریا فیدیکی بقای برای نگرانی خواسته،

 وبا قیمت مناسا   غیائی، ذغا  سنگ و غیرهمواد  ناتوان از تولیدشدند که سرمایه 

 باه ران شاروعرا به سر کنند، کارگ زمستانبتوانند  جمییت ۀتود تا استبقدر کافی 

 میارض در فرساوده کاه و ضایی  کاار نیاروی یک که کردند موضوع این درک

خود مجبور است  شود، دیر خیلی اینکه از قبل عفونت نید قرار دارد، و بیماری خطر

 این میضالت را بدست بگیرد. 

. پایان یافتن خود جنگ، خاتمه نیافت ا، مبارزه بر علیه جنگ، بدر این مفهو 

ین، تاایر جنگ بر آگاهی طبقاتی عمیاق باود. آن تصاویر قهرماناناه را از عالوه بر ا

 جنگ های مدرن ربود.

و  "شکسات خاورده"بین کاارگران در کشاورهای ایجاد شده  شکافاالما، 

در خاال  و ، کشاور بریتانیاا در ویاژه باه شیره شدنی نباود.از جنگ،  "پیروز شده"

سا  جنبه از  ترینقابل توجهشت. پایان جنگ، جنبش اعتصابی قدرتمندی وجود دا

صحنه باود. ه از فرانسنسبی پرولتاریای در مرکد اروپا، غیبت  "سا  انقالب"، 1919

 1871 در سااا  تااا کمااون پاااریس 1848کجاا بااود آن بخااش از طبقااه کااه از سااا  

بود؟ تا مادود زیاادی باه جناون مایهن پرساتی باورژوازی پیشاهنگ قیا  پرولتری 
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بر اسااس غرامات  دور جدیدی از رفاه "خودش"به کارگران گردد، که مربوط می

یا هیچ پادزهری برای شناین سا  ناسیونالیساتی آجنگی از آلمان را وعده داده بود. 

 آلمان پادزهر آن بود. پرولتاریای؟ بله که وجود داشت. پیروزی نبود وجود

گااهی آ ملقاه اتصاا  میااتی باین انقاالب در شارا و 1919در سا  آلمان 

ماوزش سوسیالیساتی آ 1919اروپا در ساا   کارگر طبقهدر غرب بود. خفته اتی طبق

هناوز باا ضاد انقاالب ،  اااالیساوسیاعقیده راسخ آنها به لدو  و امکان س دیده بود.

امکان  بهتوه  توانست، میالب در آلمان اااستالینیستی تحلیل نرفته بود. پیروزی انق

 نقش سرگیری ازد. نک تضیی هانی را قبل از جنگ ج "آشکار"ابات  ازگشت بهب

 شادت باه را سوسیالیس  آینده به اعتماد طبقاتی مبارزه در آلمان پرولتاریای رهبری

 .کردمی تقویت

باود؟ انقاالب ناوامبر  نانهیبیا پیروزی انقالب در آلمان یک امکان واقیآاما، 

را عظای  آن توهمات، ابهامات و تردید همچنین  اما طبقه و قهرمانیقدرت و  1918

روسایه نباود. 1917انقالب فوریه ، اصال کمتر از وضییت شکار کرد. اما این مسللهآ

به دنبا  داشت انقالب روسایه پتانسایل عظیمای از بلاون و ترقای را ی که ئدر ماهها

 ، بااباه بیاد 1918. در آلماان، از ناوامبر شاد پیروزی در اکتبرنشان داد که منجر به 

ماا  1919 سه ماهک او  سا  . درهستی  مشابهی بسیار لونب شاهدپایان جنگ،  وجود
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 فداینادۀ ، نقاشرا باه مباارزه کل طبقه مشارکتای، اعتصابات تودهشاهد گسترش 

بارای ایجااد یاک  آنهاا و شاروع تاالش در درونو انقالبیاون  یشوراهای کاارگر

مادب سوسایا   نقاش ضاد انقالبایسازمان متمرکد و رهباری باودی . ایان مسالله 

ای کاه کنناده تااایر محادود همچناین کاارگری و هایو اتحادیاهات آلماان دمکر

  داشته است را آشکار کرد.سرکوب دولتی 

در شاهرهای  «شورایی هایجمهوری»های محلی و قیا ، 1919 سا طو  در 

از سرشاار . ایان ماوادث ه بودنادجاهای دیگر برشیده شد در و «یرنبا» ساملی در

 نتیجاهبارای آنها ینده است. آهایی تلخ برای رگران و درسهایی از قهرمانی کامما 

در جاای دیگاری قارار تییاین کنناده  کادا. مرنبودناد کننده تییینانقالب درآلمان 

 «نلاوستف -راین»ایالت  هصنیت در جایلکه امروز عظی  . اولین مسلله، تمرکدشتدا

 شایطانی از ناوعهای توسط گونه . در نگاه بورژوازی، این نامیه، بودشودنامیده می

زندگی آنها  و ندبود، کسانیکه هرگد روشنایی روز را ندیده بوداراز  سکنا گدیده 

 این قرار داشت. برای بورژوازی ومشتناک بود، دیدن ی مرزهای تمدن بشریماورا

می ندرت به خورشید که جایی وسیع، به شکل شهرها در گسترده خاکستری ارتش

آماد. مای بیارون ها کوره و میادن از بود، ]تو گوئی[ سیاه باریدمی که برف و تابد،

]بورژوازی[ ومشت زده شاد، متای بیشاتر ومشات زده شاد، زمانیکاه باا هاوش و 



188 

 

کاه دیگار ناه انضباط این ارتاش  نظ  و ، گرمی انسانیت، مس همبستگی وآگاهی

قهرماناان  ، بلکاهبرای تولیاد جناگ جنگ امپریالیستی ودر تو  بینوان گوشت د 

 1920و ناه در ساا   1919نه در سا   ی در جنگ طبقاتی خود بودند، آشنا شد.اصل

در  نتوانست این دشمن را« فریکورپس»و گروه مددور  ارتشرکیبی از ومشیگری ت

 شکسات از پس که خوردند شکست زمانی تنها کارگران اینخود نابود کند. زمین 

 سارخ ارتاش" کاه ندشاد مرتکا  را اشاتباه این ،1920 سا  در 85«کا » کودتای

 نبارد یاک در تاا فرساتادند سانگ زغا  میادن و شهرها از خارق به را خود "روهر

 .کنند شرکت متیارف

که از  قدیمی بسیارمسن و خیلی  کارگربا طبقک  دومین مسلله در مرکد آلمان

قبال و در خاال   مرکاد آلمااندر  86های سوسیالیستی متاار بود، قارار داشات.سنت

 ت سایس هواپیما تولید و شیمیاییصنایع  مانند مدرنی فوا ، صنایعجهانی او  جنگ

 از ، رادیکا  و سرشارزاما مباربدون تجربه ان جوان و کارگرنفر از  ها هدارده و شد

                                                 

مارس  12در « لوت وتید»و « کا »دولتی و دست راستی بود که توسط  توطله کا  نوعی کودتای 85 

 در برلین صورت گرفت. 1920

 ، گوتا، ارفاورتهای آیشناخجنبش مارکسیستی در آلمان با نا  شهر دوران طفولیتتصادفی نیست که  86 

 .و تورینگن مرتبط شده است
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]در  1920در ساا  ایان بخاش همچناین  را باه خاود جایب کارد.همبستگی  مس

 شد.  تریهگسترد مبارزات درگیر 1921 سوعملیات مار« توطلک کا » جریان[

 انقاالب گاوارش دساتگاه و قلا  ها،ریهاما اگر روهر، راین و مرکد آلمان، 

از نیویاورک و  سومین شهر بدرگ در جهاان )بیاد ،، برلین مغد آن بود. برلینبودند

ن در اروپای آن روز بود. اساس رشد اقتصادی آن ولندن(، شیدی شبیه به دره سلیک

هاای دراز ماوزشنیروی کاری باا آرار داشت. قو آموزش دیده  ماهر کار بر نیروی

  بود.خود تشکیل مدب طبقاتی  که در پروسکسوسیالیستی مدت 

روز قارار  دساتور کاار درهناوز تساخیر قادرت  1919سه ماهک او  ساا  در

وظیفک آن لحظه کس  زمان، به منظور اینکه انقالب در درون کل طبقه باه نداشت. 

زماان در ایان لحظاات ک شکسات قطیای باود. بلون برسد و همچنین اجتناب از یا

شد، پرولتاریاا تاالش تر میگاهی طبقاتی عمیقآ. تییین کننده در کنار پرولتاریا بود

 هاایگردانکند.  ایجاد شورا را و مدب، پیروزی خودالز  برای کرد ارگانهای می

 .بودند مبارزه به پیوستن ما  در طبقه اصلی

لین، زماان  بطارف باورژوازی شرخیااد. در بار 1919شکسات ژانویاه باا اماا 

اماا شکسات ژانویاه . 1919پریال آ-سژانویه و مار بخش بود: دودر  شکست برلین

رومای  ، بخاطر آن که تنها یک شکست فیدیکی نبود بلکه یک شکساتقطیی بود



190 

 

 کاه باود نیرویای ای،تاوده اعتصااب در طبقاه کننده تییین هایبخش . اتحادبودنید 

قیاا  را خنمای کناد و مسایر منتهای باه  ی نیروی ضاد انقاالب رااستراتژ توانستمی

 در مقابل1917 سا  در پایان تابستانکه نچه آ مشابه با - اتحاد رونداما این  بگشاید.

فاکتور بساتگی داشات:  دو هبیشتر ازهمه بانجا  گرفت، توطله کورنیل  در روسیه 

در استراتژی خود شد  موفقپایتخت. بورژوازی در ن او بودن کارگراتی مدب طبق

. نادوارد کتییاین کننادۀ انقاالب  جراماات جادی بار عناصاربا هدف پیشاگیری، 

، بایش از هار شیادی "کورنیلا  هایروز"مواجهه با  ن درانقالب در آلماشکست 

 87]روسیه[ بود. "روزهای ژوئیه"ناشی از شکست خود در مواجهه با نسخک آلمانی 

                                                 

 مهمتارین در تاریخ جنبش کارگری یکی ازانقالب روسیه بلکه در ، نه تنها 1917ژوئیه سا   هایروز 87 

را  ی پتروگارادا، رهباران شاورنفری نیرومنادتظاهرات مسلحانه، نی  میلیون  یکژوئیه  4لحظات بودند. در

بلشویک درخواست به پاسخ در اما محاصره کردند و از آنها درخواست نمودند تا قدرت را بدست گیرد.

 را بدست خود گرفتند ژوئیه نیروهای ضد انقالب شهر 5. درندشد متفرا آمید مسالمت طور به عصر در ها

زود با این ما ، پرولتاریا باا اجتنااب از مباارزه  کردند. کارگران مبارزترینها و و شروع به شکار بلشویک

باه عناوان توانسات ، بودبرای آن آماده ن هنوز به عنوان یک کل طبقه که زمانیقدرت، کس  برای هنگا  

پرولتاریا آن امکاان را سااخت  برای مسلله . ایننگه دارد ای انقالبی خود را دست نخوردهنیروه ،یک کل

از ماهیت ضاد انقالبای دموکراسای را بگیرد، بطور مشخص درک آنها  ضروریهای درس که از موادث

ن کاارگران و دهقانااها و سوسیا  رولوسیونرها که به منافع یینی منشویک سرمایه: جدید بورژوایی و ش 

 و پرولتاریاا قااطع شکسات خطار هرگاد. ه بودنادو به اردوگاه دشامن منتقال شاد خیانت کرده بودند فقیر

اعتمااد ]از تااریخ[ . در هایچ زماان دیگاری نبود دراماتیک ساعت 72 این از بیشتر بلشویک مدب انحال 

اهمیات  ن شناین بااایادر مدب طبقه، پیشاتاز کمونیسات،  های خودگردان ترینپیشرفته بهعمیق پرولتاریا 

 نبوده است.
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 و تادوین به قادر بود که مدب انقالبی یک فقدانبا روسیه بارزترین تفاوت 

 انقالب ناپییراجتناب هایطوفان برابر در بینانهروشن و منسج  سیاست یک از دفاع

قبلای گفتای ،  فصالهماانطور کاه ماا در باشد.  خود صفوف درون یهاواگرایی و

اماا  -توانست در روسیه بدون تشکیل مدب طبقاتی جهانی پیروز گردد انقالب می

 . نه ماندر آل

 را به کنگره موسس یک فصل کامل از این کتاب است که مابه همین دلیل 

 نه ، امااختصا  دادی . این کنگره خیلی از مسائل را فهمید مدب کمونیست آلمان

 رزا توسااط شااده ارائااه وضااییت تحلیاال رسااماً اگرشااه. زمااان آن مسااائل تااریندان

نماینادگان دشامن طبقااتی را  در واقییات خیلای ازولی ، پییرفت را لوکدامبورگ

گاه آنها در ددی ند اماداشت اصرارها برنقش تودهبه شدت ناشید گرفته بودند. اگرشه 

                                                                                                                 

باه کاابوس ومشات خاود از پس از شکست کارگران در ماه ژوئیه، بورژوازی فکار مای کارد مای تواناد 

و بلاوک آشاکارا ارتجااعی از کرنساکی  "دموکراتیاک" بلاوک تقسی  کار بینهد. بدلیل پایان دانقالب 

کودتائی را ساازمان داد کاه در آن   ماک کبین ماههای اوت و اوایل سپتامبر طبقکرونیل ،  ارتش یرهبر

 هاشاورادر مقابال باشاند،  رسید قابل اعتماادسیی در استفاده از قداا و هنگ قفقاز که هنوز ه  به نظر می

اساتوار آنهاا، ای از کارگران و سربازان، سازمان شکست مفتضحانه بود. واکنش گستردهیک . تالش کرد

قیا  ی شوراهای پتروگراد شد و مسلولیت نظامی انقالببه کمیتک  دیلکمیته برای دفاع از انقالب که بیدها تب

و یاا  شادندیا بادون بسایج متای تسالی  کرونیل   بدان مینی است که نیروهای -را بر عهده گرفت  اکتبر

 فرار کردند. کارگران و سربازانبسوی بیشتر 
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گیشاته باود. در  یئاز انقاالب باورژواهاائی تحت تااایر نموناهمورد انقالب، هنوز 

خرین مرمله برای تساخیر ]در انقالب بورژوائی[ آتسخیر قدرت بوسیله بورژوازی، 

از آنجائیکاه  بود. شده آماده اشاقتصادی قدرت افدایش با پیشاپیش که بود قدرت

انباشات ااروت  توانادپرولتاریا، بینوان طبقه استممار شده، بدون داشتن مالکیت نمی

گااهی، آپیروزی خاود را بایاد از طریاق دیگار مهیاا کناد. او بایاد لیا ، داشته باشد

بگیارد کاه سرنوشات  د فیاالنه یاادوری کند. او بایآجمعخود را تجربه، تشکیالت 

 88گیرد.بدر دستش خودش خود را 

 

 

 

 

 

                                                 

بودناد در لهساتان  رشلوساکیما یا یوگیچس 1905 -1906 بر خالف لوکدامبورگ، در دوران انقالب 88 

، فاقاد را بنیان نهادندمدب کمونیست آلمان  بسیاری از کسانی که، ( آن موقع )بخشی از امپراتوری روسیه

 .بودند برای پیروزی انقالبدرک مشکالت صرف نظرنکردنی  و ایتجربه مستقی  از اعتصاب توده
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 انقالب  زمان اقتصاد

را تییین می کند. انقاالب  شیوه تولید سرمایه داری، ماهیت انقالب پرولتری

همکااری طای مرامال  د.ساازشکار میآ ه داری راارمایاپرولتری راز شیوه تولید س

مولاده ی هاسرمایه داری نیروشود که، می موجا ی شدن ااد و صنیتاولیات مختل 

ایجااد از طریاق  کاار ایان آورد. وجود را بهرا که پیش شرط جامیه بی طبقه است 

، اسات لق ااروتاخا کاه «جمیی کارگر». این آیدمیبوجود  کارارتباط در نیروی 

 ازخود برده روابط مالکیت سرمایه داری، خصوصی، رقابتی، و تملک هرق و مرق 

مالکیت خصوصای را منساوخ مای است. انقالب پرولتریمشترک  کار ویۀ نیرامر

ساازد. تحات سالطک می مارتبط تولیاد ویژگای به این مفهو  که مالکیت را بااکند، 

. اما است کرده ایجاد خود رهاییشرایط مادی برای  همان ابتدا سرمایه، پرولتاریا از

 باهماموریت تاریخی خود را د نمی توانزمانی  ه داری، تنهاااجامیه سرمای گورکنان

عمال  از "کاار مشاترک"انقاالب پرولتاری خاود محصاو   کاه کاه برساانند پایان

رناج ساخن مای گویاد. تجس  یافتاه و که بصورت یک فرد  باشد،کارگران جهان 

  .آگاهی جمعی در مبارزۀ مشترک شودجمیی از کار مددی باید تبدیل به 
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هاای اقلیاتو ها  بارای بینوان کل طبقه به ه  پیوستن در مباارزه، ه  برای 

مادب جدیادی ازیاک ناوع "مبارزه بارای  برد. در روسیه، زمان میخاود یاانقالب

ای و از خال  اعتصابات تاوده 1903دوازده سا  طو  کشید، از سا   بیش از "طبقه

 هااای خیااره کنناادهجنااگ جهااانی او  تااا روزآسااتانک در همچنااین  و 1905 -1906

و او  جناگ جهاانی  زمیناکبمفهاو  کال،  غربای کشورهای در و. در آلمان 1917

فرصت الز  برای بلاون یاافتن را محادود ، است آن مظهر که تاریخ ومشیانهشتاب 

 را موجاود زماان 1918 باس آتاش از پاس بورژوازی عد  و کرده بود. هوشمندی

 .داد کاهش بیشتر

آن در اعتمااد  ۀ تدلد  طبقه و پیشقراو  انقالبایدر بار کتابما بارها در این 

درمواجهاه باا باروز جناگ  یسات سوسیال باین الملال فروپاشایاار  به نفس خود در

 صحبت کرده ای . این شه مینی دارد؟

فرد به قدرت  اعتماد به نفس به نفس را بینوان مادتعی مسلله ایجامیه بورژوا

 ونکهر گانسانی، بیشتر ازگونک کند که فراموش میرا د. این تصور نکمیخود درک 

وابسته است. تما  این مساائل، خود به جامیه برای بقا و پیشرفت ، شناخته شده دیگر

 فاردی، صاورت به نه کار مشترک کهه  برای پرولتاریا مقیقت دارد، بیشتر از این 

آورد نه انقالبیون فردی بلکه کند، شیدی که پدید میه میو مبارز تولید جمیی بلکه
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ر شاادیدتر از اسایکااارگران بصاورت فاردی، بتوانی های انقالبای اسات. نااساازمان

مبارزه در خود را ]پرولتاریا[ منفرد است،  یا متی مالکین کوشک، منفرد دارسرمایه

نهفتاه در طبقاه را آشاکار مای ساازد. ذات جامیاک  ،و پنهاانواقیی به عنوان قدرت 

ناک کمونیستی آینده نیازمند یک آینده نگری جمیای اسات کاه در آن تائیاد آگاها

. اعتمااد باه مکان پییر می سازدکامل فردیت را ااجازۀ رشد  ، برای اولین بارجامیه

 اعضای جامیهاز جانبهدوبه نفس  اعتماد است، اعتماد به نفس کلنفس فرد متضمن 

   است. مبارزه در

است که طبقه  از طریق به ه  پیوستن ومدت در مبارزه دیگر، تنهاعبارت به 

به تنها پرولتاریا . ایجاد کند برای پیروزی را الز به نفس  مادو اعت شجاعت تواندمی

یاد. امنبطاور کاافی تیاد خاود را  تحلیلاینظاری و ساالح تواناد ای جمیی میشیوه

بلاون در برلین، در مقیقت محصو  عد ک تییین کننده نمایندگان در لحظ اتاشتباه

 د.  بوطبقه به ممابه کل  جوان مدب توانایی جمیی در و ناپختگی

اهمیات  منکار به هایچ وجاه جمیی از مبارزۀ پرولتری پافشاری ما بر طبییت

. تروتسکی در تاریخ انقاالب روسایه نوشات کاه: بادون نیست د در تاریخافرانقش 

 1917ها در تشاخیص دقیاق زماان مناسا  قیاا  در اکتبار بلشویکممکن بود لنین، 

را از دسات  "د باا تااریخیاایم" بودکردند. مدب زمانی نددیک خیلی دیر عمل می
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، ا  پیاکهویل کار  لیبکنخت وفرستادن بجای اگر مدب کمونیست آلمان،  .بدهد

بین خود روزا لوکدامبورگ و للو یوگیچس را به مقار فرمانادهی تحلیلگران روشن

امتماال نتیجاک تااریخی آن متفااوت ر پنج  ژانویه فرستاده بود، د« هورنابمیل ابیش»

 .شدمی

 در مباارزات انقالبای آن زماانرا لنین و روزا لوکدامبورگ  قشن ما اهمیت

نقاش آنهاا  بایش از هماه  این است کهکنی  می، شیدی که ما انکار کنی نمی انکار

 ظرفیت جمیی آنهاا است. اهمیت آنها بیش ازهمه از آنها بوده محصو  نبون فردی

تابیاد، مادب می شد، همانند یک منشور تماا  نورهاایی را کاه از طبقاه وناشی می

کرد. نقش غا  انگیاد روزا لوکدامباورگ در بینوان یک کل متمرکد و هدایت می

در لحظات تییین کننده  انقالب آلمان، بیانگر این واقییت است که نفوذ او بر مدب

باین جنابش زناده تجربه او که است مرتبط واقییت این کافی زیاد نبود، بابه اندازه 

 انادوای از هناوز آلماان در جنابش کاه کرد، زمانی جس م لحظه یک در را المللی

 .بردمی رنج جهان پرولتاریای بقیه از خود

و شکسات اولاین اسات  کنی  که تاریخ یک پروسه بااز تاکیدخواهی  ما می

شه مای" کقصتیری   ماه  قصد، و قطعی نبود نتیجهموق انقالب جهانی، یک 

زگشت وجود ندارد و تنها راه به جلو در تاریخ راهی برای با .نیست "دوتوانست بش
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 اینجاا در است. اماا "اجتناب ناپییر"است. در نگاه به گیشته، مسیر تاریخی همیشه 

 آماوزی درس برای آن توانایی پرولتاریا، - عد  عد  یا - عد  که کنی می فراموش

 گر،دی عبارت به .است میادله این از بخشی المللی، بین سطح در نیروها به پیوستن و

 باه رسایدن بارای ماا تاالش. دارد بستگی نید ما به شودمی "اجتناب غیرقابل" آنچه

 .است تاریخ میادله فعال بخش آگاهانه هدفی

عظای  شکسات انقاالب  کتااب، پیامادهای از فصال پایاانیفصل بیدی، در 

 .خواهی  کردارتباطی این موادث برای امروز و فردا را بررسی المظه آلمان و م
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 فصل پنجم:

 

لراز نوسكه تا هیت 1918 ـ 19آلمان در سال   
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شکست انقالب کارگری در آلمان، نقطه عطفی در قرن بیست  باود، باه ایان 

مینی که شکست انقالب جهانی را نیاد در برداشات. تمبیات رژیا  ناازی در آلماان 

ود، کاه ایان ای بود که به پرولتاریای انقالبی وارد شده بنشانگر ضربات خرد کننده

خود، باعث تسریع پیشروی آلمان بساوی جناگ جهاانی دو  گردیاد. ومشایگری 

منحصر بفرد رژی  نازی، بدودی به عنوان توجیهی برای مبارزات ضاد فاشیساتی باا 

در خادمت  "دموکراتیاک"کاردن پرولتاریاا باه کما  امپریالیساتی  هدف هدایت

 داریسارمایهفاشیساتی، جنگ قری  الوقوع قرار گرفت. بر طباق ایادئولوژی ضاد 

مارد  را در برابار تواناد مایاست که تا مدودی  "شیطان کوشکتری"دمکراتیک، 

و میماساازی کاه هناوز ها   رازآلاودهای جامیه بورژوائی مفظ کند. ایان بدترین

، دروغی از مبارزات انقالبی در آلمان را اارات مضری بر آگاهی طبقه کارگر دارد

نها توسط سوسیا  دموکراسی که رژی  ترور را برعلیه آنها آ ]در واقع[ارائه میدهد: 

از دالیلی  براه انداخت و راه ورود فاشیس  راهموار کرد، شکست خورند. این یکی

ای ضاخی  از ساکوت ماوداث را در پارده ایانماک  دوسات دارد  طبقهاست که 

 بپیچد و آنرا بپوشاند.
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 نظم در برلینحكومت 

پاارتیدان نیروهاای مسالح  کپنج عضاو از کمیتا 1919در ش  پاندده  ژانویه 

نفار  رلین کاه در میاان آنهاا دوبا در «ویلمرسادورف»نشینمرفه کمحل دربورژوازی 

راه یافتند، « مارکسن»شد، به آپارتمان خانواده بازرگان و یکنفر می فروش دیده می

 ( KPDو در آنجا سه نفر از اعضای ارگان مرکدی مدب کمونیست آلمان جوان )

ا  پیک را پیدا کردند. کتابهاای هبنامهای روزا لوکدامبورگ، کار  لیبکنخت و ویل

کااه رهبااران ماادب کمونیساات آلمااان  گویناادماایتاااریخی هنااوز هاا   "متیااارف"

لوکدامبورگ، لیبکنخت و پیک از آنجاا رباوده  ،شدند. ولی در واقییت "دستگیر"

هاای آنهاا د کاه زنادانیمتقاعد شده بودنا "ارتش شهروندان"شدند. اگرشه فیالین 

ولی آنها را تحویل پلیس ندادند. درعوض آنهاا را باه هتال مجلال  هستند جنایتکار

«  (GKSD)بخش مفاظت ساپاه ساواره نظاا »روز  تنها صبح همان، جائیکه «ادن»

بخاش مفاظات ساپاه »، بردناد. ه باودمرکد فرماندهی خود را در آنجا مساتقر کارد

تاوان در رتش امپراطوری بود که منشااء آنهاا را مایوامد نخبگان از ا« سواره نظا 

خود محافظان امپراطوری جستجو کرد. همانناد جانشاینان خاود در جناگ جهاانی 

 اماا ندفرستاد جنگ کرا به جبه "شوک"دو ، اگر شه نیروهای اس اس، وامدهای 



201 

 

. باه محاض اینکاه خبار شاروع ندان سیست  امنیتی و جاسوسای خاود را داشاتهمچن

بخش مفاظت سپاه سواره نظا  بطرف خانه برگشتند تا  ،جبهه غرب رسید انقالب به

ا  نوامبر باه اطاراف بارلین رسایدند. رهبری ضد انقالب را بدست بگیرند و در سی

میان شهر در ش  کریسمس، ممله ای را بر علیه سربازان انقالبای در کااخ  آنها در

های گازی انجا    و نارنجکامپراطوری در بیست وشهار  دسامبر با استفاده از تو

 89دادند.

در خاطرات « پابست والدمر»فرمانده کل بخش مفاظت سپاه سواره نظا  بنا  

زاده باود خود، نوشته است که شگونه یکی از افسران، که یاک کاتولیاک اشاراف

و از  اسات "قدیساه"پس از شنیدن سخنرانی روزا لوکدامبورگ اعال  کارد کاه او 

در "از وامدش دیدار کند.  تاروزا لوکدامبورگ اجازه دهد  خواست که به والدمر

ماان میاادان خطااری را کااه از طریااق خااان  "پابساات اعااال  کاارد کااه  "ایاان لحظااه

شد را تشخیص داد ، او بیشتر از دیگران خطرناک بود لوکدامبورگ نمایندگی می

 90."متی بیشتر از آنهایی که به سالح مجهد بودند

                                                 

 قبلی را مالمظه کنید. فصلاین ممله به وسیله بسیج خود جوش کارگران خنمی شد،  89

، هاامبورگ 107، صافحه )جسد در کانا  لندوهر، قتال روزا لوکدامباورگ« کالوس گتینگر»به نقل از 90

( نویسنده، جامیه شناس و کارگردان، که قسمت زیادی از عمر خاود را صارف  جساتجو در ماورد 2008
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نظ  و قانون از ویلمرسدورف  به محال باان هتال  وقتیکه پنج مدافع بی باک

رسیدند، بخاطر خدمتی که کرده بودناد پااداش و جاایده دریافات نمودناد. بخاش 

در پایتخت جایده نقدی قابال که مفاظت سپاه سواره نظا  یکی از سه سازمانی بود 

 91ای برای دستگیری لیبکنخت و لوکدامبورگ تخصیص داده بود.مالمظه

ای از بازجویی خود را از روزا لوکدامبورگ در آن ش  این پابست خالصه 

 شنین بیان کرده است. 

  "آیا شما خان  روزا لوکدامبورگ هستید؟"سلوا  میکند: ]پابست[ او 

  "لطفا خودتان تصمی  بگیرید."پاسخ میدهد  [زا]ر او

 . "ها، شما باید باشیدبا بررسی عکس"]پابست می گوید[ 

  "اگر شما شنین می گوئید."]رزا پاسخ میدهد[ 

هاای پیاراهنش سوزنی بیرون آورد و شروع به دوخاتن کنااره[ زا]رسپس او 

کرد که در موقع دستگیری پاره شده بود و بیدا به خواندن یکای از کتابهاای ماورد 

 عالقه اش، فاوست گوته، مشغو  شد و مضور بازجوی خود را نادیده گرفت.

                                                                                                                 

 :پابسات کتاب او )والادمر شرایط و شگونگی قتل لوکدامبورگ و لیبکنخت اختصا  داده است، آخرین

ضد انقالب( از مدایای اسناد تاریخی که در مسکو و برلین شرقی  بدست آمده با نگاهی از درون باه طاور 

                  کند.                                                                                      کامل مینی و مفهو  مدب سوسیا  دموکرات را اابات می

سوسایا   مادبهاا و ساازمان جاسوسای سالطنت طلا از  "هناگ رایشاتاگ"دیگران عبارت بودناد:  91

 فرماندهی آنتون فیشر.   بهدمکراسی 
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فضاای قتال عاا  ، اسیر شده "هایتاکیستاسپار"خبر ورود  انتشاربه محض 

های خا  خاود . با این ما  پابست برنامهبه وجود آمد کیمیان مهمانان هتل ش در

ها و افسران نیروی دریایی را کاه خیلای ماورد امتارا  و افتخاار را داشت. او ستوان

بنحاوی جریحاه دار شاده باود، زمانیکاه  "شانشرف"بودند، صدا کرد. مردانی که 

ستان آنها یینی ملوانان ناوگان امپراطوری بمنظاور شاروع انقاالب، ناوگاان را زیرد

تاا آخار عمار ، ، سوگندیاد کردنادترک کرده بودند. این آقایان محتر  به مردانگی

 .خواهند کردسکوت اختیار در مورد آنچه که اکنون در پی خواهد آمد،  ،خود

 "مکومت نظامیتوسط   اداع"، ن بودند و ]میخواستند[ از محاکمهآنها نگرا

جلاوه دهاد، یا هر شید دیگری که می توانست قربانیان را بیناوان شاهید یاا قهرماان 

قارار شاد وانماود کنندکاه . اسپارتاکیست هاا بایاد باا خفات بمیرناد. اجتناب کنند

وانمود شود که اتوموبیال در پاارک مرکادی شاهر  برند ویبه زندان مرا لیبکنخت 

به او تیراندازی شده است. از آنجایلکاه « هنگا  فرار»و در خراب شده « تیرگاردان»

برای لوکدامبورگ کمتر باور کردنی بود، با توجه به شکل پاهای  "راه ملی"شنین 

زد، تصامی  گرفتاه شاد کاه او بصاورت لوکدامبورگ که موقع راه رفتن لنگ مای

روی دریاائی قربانی اراذ  و اوباش شهری نمایان شود. نقش اوباش ه  به ستوان نیا

 1918در ناوامبر « سوشاون»محو  شده بود که پادرش دریاسااالر « هرمن سوشون»
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علیرغ  میل خاود مجباور  زمانیکه بینوان فرماندار شهر کیل به ننگی دشار شده بود

بایست خارق هتل منتظار می شده بود با کارگران و سربازان انقالبی میاکره کند. او

بادود و باا بیارون کشااندن روزا لوکدامباورگ از به ایستد، سپس بطرف اتوموبیال 

 او شلیک کند.  سرداخل اتوموبیل به 

مطرومه   کاعدا ، عنصری قابل پیش بینی نشده در نقش طرح اجرای کدر پروس

ظاهر گشت. او باا فرماناده خاود بناا  پتاری « رانگ»در وجود شخص سربازی بنا  

آنهاا قصاد  ست خود باقی بماناد.ش  در پ 11بید از ساعت تا قرار گیاشته بود که 

گرفات را ای که برای از بین بردن انقالبیون تیلاق مایداشتند سه  بیشتری از جایده

برای خود بر دارند. زمانیکاه لیبکنخات را باه داخاال اتوموبیال در خاارق از هتاال 

ساازد، وارد مای  ضربه هولناکی با قنداا تفنگ باه پشات سار او« رانگ»بردند، می

ماورد  "مین فارار باا گلولاه"داستان پردازی در مورد اینکه لیبکنخت درعملی که 

اصابت قرار گرفته است را بی اعتبار کارد. در بهات و میارت ناشای از ایان عمال، 

. وقتیکه روزا لوکدامبورگ را از هتال از صحنه نبود« رانگ» میفهیچکس بفکر 

استفاده کرد و ضاربهبا اونیفور  رسمی، از همان روش قبلی « رانگ»خارق کردند، 

ای به او زد که بیهوش بر زمین افتاد. زمانیکه بار زماین افتااده باود دوماین ضاربه را 

نواخت، سپس او را در مالت نیمه مرده، در ماشاینی کاه منتظار باود پارت کردناد. 
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دیگری نواخات، بیاد از ایان  ککه سر پست بود ضرب "فون روزسکی"سرباز بیدی 

شیادی کاه  ،او را اعادا   کناد. در پای آن تااجلاو آماد  به« سوشون»ماجرا بود که 

شلیک شده بود و « تیرگارتن»متیاقبا انجا  شد، کامال مشهود است، به لیبکنخت در 

روز بیاد قااتلین   92انداخته شده باود.« لندوهور»جسد روزا لوکدامبورگ در کانا  

 د.گرفتنهایی که بدین مناسبت راه انداخته بودند عکس میدر مهمانی

پااس از اباااراز شاااوک و محکاومیااات ایاان دولاات سوساایا  دماوکااارات 

، که به عهده بخش مفاظت ساپاه داد را "تحقیقات ترینجدی" ۀ، وعد"جناایات"

بود که شهرت « نسیور»گیاشته شد. مسلو  این تحقیقات شخصی بنا   سواره نظا 

افریقاای "در کشی استیماری توسط ارتش آلمان خود را در سرپوش نهادن به نسل

« ادن»انجا  داده بود، کس  کرده بود. دفتار خاود را باه هتال  "جنوب غربی آلمان

انتقا  داد، در این مکان او در تحقیقات خاودش از پابسات و یکای از همکااران او 

ریادی برناماهکه به قتل مته  شده بود کمک گرفت. « هارتونگ -فون فلوک »بنا  

 پارش » در ایمقالاه انتشاار باا دادگااه ۀدن ایدبرای اتالف وقت و سپس مدفون کر

، نشریه مدب کمونیست آلمان بتاریخ دوازده  فوریه، متوق  شد. این مقاله «سرخ

                                                 
تنها دستگیر شده از آن سه نفر بود که توانست فرار کند و جان خود را نجات دهاد. تاا « ویلهل  پیک»  92

شد یا اینکاه  آزادشناخته نشدن  یلبه دلخت، ا بلوف زدن خود را رها سابه امروز روشن نشده است آیا او ب

                                                                                                       شد. ]آلمان شرقی[ با خیانت به رفقایش خود را رها ساخت. پیک بیدا ریس جمهور آلمان دموکراتیک 
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نددیاک باود از اینارو  هااقتالعینی ایان مقیقت تاریخی ه عنوان بطور برجسته ای ب

 93خش  عمو  را بر انگیخت.

گاااه تحاات نظاار کااان دادشااروع شااد. م 1919محاکمااات در هشاات  ماااه مااه 

ویلهلا  »بخش مفاظت سپاه سواره نظا  قرار گرفت، قاضی پروناده  نیروهای مسلح

 -فاون فلاوک »و « پابست»نماینده ناوگان امپراطوری و دوست شخصی « کاناریس

بود. او بیدا، تا آنجا پیش رفت که باه مقاا   فرمانادهی اداره جاسوسای « هارتونگ

شیاد دوبااره، طباق روا  نقشاه پایش رفات،  ارتش نازی ارتقاء یافات. تقریباا هماه

بجداینکه کارکنان هتل ادن، علیرغ  تارس از دسات دادن شاغل و قارار گارفتن در 

قاتالن نظامی، صادقانه و بدرستی در ماورد آنچاه توسط لیست سیاه و ضرب و شت  

تیری  کرد که سخنان افسران « آننا بلگر»دیده بودند شهادت دادند. دختر نظافتچی 

را شنیده اسات کاه از قبال خاود را « تیرگاردان» در لیبکنخت از "استقبا " ۀردر با

که هار دوی « کرا »و « میس تلسکی»برای آن آماده کرده بودند. خدمتکاران زن 

افشاء « پتری»او را با افسر مافوا او،  کو رابط« رانگ»شان بود، هویت آنها هفده سا 

را  "شلیک ماین فارار"روایت  شون و شرا کردند. علیرغ  تما  اینها، دادگاه بدون

در مورد لیبکنخت تائید کرد و افسرانی را که شلیک کرده بودند تبرئه سااخت. در 

                                                 

 یک ماه بید در هنگا  فرار کشته شد.« للو یوگیچس»نویسنده این مقاله  93
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بندی شنین بود که دو سرباز تالش کرده بودناد او را مورد روزا لوکدامبورگ جمع

بکشند، اما قاتل شناخته شده وجود ندارد و علت مرگ او ها  میلاو  نیسات، زیارا 

 جسد او را نیافته اند.که 

کارگران جسد روزا لوکدامباورگ را در دریچاه  1919در سی یک  ماه مه  

 یدندموکرات، با شان یا کشور مدب سوس یرگوستاو نوسکه، وز .کانا  پیدا کردند

داد که خبر منتشر شده دوباره ظاهر شده است، بالفاصله دستور ]روزا[  "او"که  ینا

شاد  یمادع ومنتشر شاد  یرسم یهاطالع یکید بود که . تنها سه روز بمتوق  شود

 یداپ یگشت نظام یکرزا لوکدامبورگ نه توسط کارگران، بلکه توسط  یایکه بقا

 شده است.

بر خالف تمامی قوانین، نوسکه جنازه را باه دوساتان نظاامی خاود و قااتلین 

در نوساکه موضوع اشاره کنند که  ینمقامات مسلو  نتوانستند به اروزا تحویل داد. 

هاا متای از جساد . بدیهی است، سوسیا  دماوکراتاست یدهجسد را دزد مقیقت

 روزا لوکدامبورگ ومشت کرده بودند. ۀمرد

برای شندین دهه نگه داشته شاد. اماا « ادن»پیمان سکوت بسته شده در هتل  

توانست بی اعتباری عمومی شکسته شد. او دیگر نمی« پابست»سرانجا  توسط خود 

هاا بیاد از جناگ جهانی دو ، او در مصامباه ی اعما  خود تحمل کند. ساا را برا
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های مهمی را بیان کرد و در مباممه با اشاره« استرن ،اشپیگل»خباری بنا   تباا مجال

د. ]بخصاو [ در کرمورخان در رابطه با خاطرات خود خیلی ]از مقایق[ را روشن 

 "ضاد کمونیسا "وران جنگ سرد دموکراتیک آلمان غربی در دفدرا  جمهوری 

تیری  کرد که او به وزیر کشاور سوسایا  « پابست»شرایط برای ارائه مطلوب بود. 

باارای مشااورت در مااورد  1919هااا، نوسااکه در عصاار پاااندده  ژانویااه دمااوکرات

پایاان دادن باه "زند. آنها بار لادو  شگونگی بر خورد با زندانیان شاخص، تلفن می

تند و به منظور پایان دادن به آن، نوسکه اظهاار مای دارد: توافق داش "جنگ داخلی

ای در ناماه 94."های شما هستندجناب ژنرا ، شما باید تصمی  بگیرید، آنها زندانی"

نوساکه و "پابست به دکتر فرانتد می نویسد، اشاره می کناد کاه:  1969که در سا  

در نامه "دستور دهد. توانستمن در توافق کاملی بودی ، مسلما نوسکه از خود نمی

بایست برای امترا  در برابر مان های اممق میاین آلمانی"ای دیگر پابست نوشت: 

ها و میادین پس از ما بایاد باه یااد ماا نامگایاری زانو خ  شوند. خیابانو نوسکه تا 

 کمونیسات نیماه مدب  )بجد جنااح شا  بود ونمونه نوسکه در آن زمان  95شوند!

                                                 
 «فون لوتویتنیر»ژنرا   94
بمناسبت نودمین سالگرد این جنایت مدب لیبرا  آلمان )آف پی دی( پیشانهاد اماداث بناای یااد باود  95

مرکل دبیر او   که سخنگوی مدب دمکرات مسیحی است و آنجال« پوفاال»برای نوسکه در برلین را کرد. 
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توانسات  ایان کاار را بادون رضاایت د. در مقیقت من نمایبو بدون شکست( خود

از در پشت صحنه( انجا  داده باش ، و واضح است کاه مان بایاد « ابرت»نوسکه )و 

 96" .ردکمیافسرهای  محافظت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

توصای  کارد. ) نقال قاو  شاده از روزناماه  "دفاع جساورانه از جمهاوری"آن است، اقدامات نوسکه را 

Tagesspiegel   2009برلین در ژانویه) 

 سا  بید( 74گتینگر : قتل روزا لوکدامبورگ، نگاه کنید به فصل ) 96
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 ی سیاسیهاقتلسیستمی از 

در تاریخ آلمان، این اولین بار نبود که اقدا  به  1920تا  1918سالهای بین در 

عا  ومشتناکی تا مارز بیسات هادار نفار مواجهاه  قالب پرولتری و یا قیا  با قتل وان

پاریس و کمون پااریس  1848توان انقالب ژوئیه شده باشد. مشابه این صحنه را می

 1917را گواه گرفت. بنابراین پیروزی انقالب اکتبر روسایه در ساا   1871در سا  

های داخلای کاه در پاساخ باه جنگ تقریبا بدون خونریدی صورت گرفت، ولی در

ها نفار انقالب روسیه بوسیله سرمایه جهانی بر علیه آن اعما  گردید، بیش از میلیون

سیاسای  جان باختناد. شیدیکاه در آلماان اتفااا جدیادی باود، بکاارگیری کشاتار

 97.بودسیستماتیک، نه فقط در انتهای دوران انقالب بلکه از آغاز انقالب 

امیال »شاهد دیگری، بنا  « گینگرکالوس »ین موضوع پس ازما در رابطه با ا

دهای ، او کتااب مشاهوری را تحات عناوان را مورد استناد قرار می« گامبل یولیوس

اماروز، « کالوس گینگر»انتشار داد. همانند  1924در سا   شهار سا  کشتار سیاسی

                                                 
االصال کاه  یهاودی یهنرمند آلماان یس،وا یترپ یسندهگا  برداشته شده در آلمان توسط نو ینا یتاهم 97

. در رمان تاریخی خود )زیبائی از مقاومت( داستان وزیر سوئد یختها به سوئد گر یفرار از آزار ناز یبرا

فرستد و به کرنسکی رئیس پیغامی برای پتروگراد می 1917را نقل می کند که در تابستان  اریک پالمستیرنا

 دهد که کرنسکی اظهار می دارد که لنین خطر اصلی نیست.ن را میدولت وقت روسیه، پیشنهاد قتل لنی

 



211 

 

ازی باود گامبل یک کمونیست انقالبی نبود، در مقیقت او مدافع جمهوری باورژو

که در ویلمار تاسیس شده بود. اماا او بایش از هماه انساانی باود کاه در جساتجوی 

 98را در این راه فدا کند.مقیقت بود و ماضر بود که جانش 

گویاد، گایار از از نظر گامبل وجه مشخصه کشتار در آلمان، شیدیکه او می

هایی یست کشتهاین بر اساس ل 99بود. "کشتار صنیتی"به متدی از  "مبتدیکشتار  "

هاای ضاربت، متشاکل از افساران هاای امنیتای و گاروهاست که از خاال  ساازمان

، اساتوار اسات. ایان "رویشان کاار انجاا  گرفتاه"وسربازان جمع آوری گردیده و 

هاای رسامی دولات آمید در کنار ارگانهای مرگ، نه تنها بصورت مسالمتجوخه

که فیاالنه  با آنهاا همکااری نیاد کارده کردند بلو با آنها همدیستی می دموکراتیک

را  هااقتالشاد کاه هاا ایفاا مایاست. نقش کلیدی در این اساتراتژی توساط رساانه

کردند و عاقبت مرده را از هر شیادی کاه بارایش بااقی پیشاپیش توجیه و آماده می

 کردند: شهرت خوبش.ماند، سرقت می

                                                 
 ,Wunderhornتوسط موسسه  1985گامبل: شهار سا  از قتل های سیاسی، تجدید شا  در سا   98

Heidelberg 
 

 آیا کسی می تواند این عبارات را بدون تفکر به مسلله آشویتد بخواند؟ 99
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باا تارور جدیاد   100گدر مقایسه با ترور عمدتا فردی جناح ش  قبل از جن 

 جناح راست گامبل نوشت: 

مارتکبین،  بخاوبی  -بخشندگی باور نکردنی دادگاه ها، در برابر مجارمین "

ی سیاسای کناونی در آلماان، باا دیگار هااقتالشناخته شده اسات. بناابراین 

کشورها که در گیشته ه  عمومیت داشته، در دو نکتاه فارا دارد، مقیااس 

هاای گیشاته، شاوند. در زماانرمین مجازات نمیآنها و اینکه تا شه مد مج

تصامی  قطیای و اراده نیرومنادی باود.  نیازمند اینها کقتل سیاسی علیرغ  هم

شان را شد انکار کرد . مرتکبین، جان و جس فاداکاری یک قهرمانی را نمی

شاان خیلای مشاکل باود. اماروز، ماته  انداختند، فارار کاردنبه مخاطره می

شان در سراسار کشاور ها با نمایندگاندارد. شاید سازمانهیچگونه ریسکی ن

هاای ماادی ومیناوی کنناد. باه میناای جایی برایش درست کنند و ممایت

توانند برای خروق از کشاور تماا  خوب، کارمندان دولت، سران پلیس، می

مدارک و امکانات الز  را فراه  کنند و در صورت لدو ... او را در بهترین 

زندگی کند سکنی دهند، باه زباان دیگار قتال سیاسای از تواند میهتلی که 

                                                 
 ی یا ناردونیک ها و سوسیالیت های انقالبی روسیهبرای مما  آنارشیست های اروپای غرب 100
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 به یاک منباع یک عمل قهرمانی به رفتار عادی روزانه تبدیل گردیده، عمال

 101"درآمد آسان.

جنااح راسات  یدر مورد کودتاا رفت،یم یشپ یانفراد هایقتل یآنچه برا

کاه  یادیش - شادیاساتفاده م یعوسا یااسکشتن در مق یکه برا کرد،یصدا م یدن

اگر کودتا موفاق شاود، شاه بهتار. اگار ". یدنام «یافتهسازمان یمهقتل ن»گامبل آن را 

قااتالن  یبارا اقیاتفا یچند کاه هاردکیماصل م ینانها اطمشکست بخورد، دادگاه

قتل از جنااح راسات واقیااً تااوان نشاده  یک یو آنها مطملن شده اند. مت افتد.ینم

کردند بار اسااس عفاو عماومی اعتراف می ات خودجنایکه به   یمتی قاتالناست. 

 .شدندبیرون فرستاده می (عفو کا )

هاای ضاد انقالبای در پاساخ باه وقاوع انقاالب تیداد زیادی از این ساازمان

کاه آنهاا در کال کشاور ممناوع  یو هنگاام 102کارگری در آلمان بوجاود آمدناد.

                                                 
 147 گامبل همانجا صفحه 101

گامبل لیست بلند باالیی از این سازمانها در کتاب خود ارائه می دهد. ما بدون اینکه به خود زممت  102

ر متن دهی  و آنارا ترجمه کنیا  این لیست را فقط برای بیان تاایر تصور ابیاد این پدیده ذکر می کنی . ]د

 [صدای انترناسیونالیستیتوضیح  –اصلی نید ترجمه نشده اند 
Verband nationalgesinnter Soldaten, Bund der Aufrechten, Deutschvölkische 

Schutz- und Trutzbund, Stahlhelm, Organisation "C", Freikorps and Reichsfahne 

Oberland, Bund der Getreuen, Kleinkaliberschützen, Deutschnationaler 

Jugendverband, Notwehrverband, Jungsturm, Nationalverband Deutscher 

Offiziere, Orgesch, Rossbach, Bund der Kaisertreuen, Reichsbund Schwarz-Weiß-
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، تماا  لغاو شاداده های فاوا الیادادگاهزمانیکه مکومت نظامی و سیست   و شدند،

ای برای جنااح راسات همچنان باقی ماندند و مونیخ را بصورت النه« بایرن»اینها در 

دلبساتگی باه مارا  ")و تبییدیان روسی( تبادیل کردناد. شیدیکاه  افراطی در آلمان

فرنُاده "تقسای  کاار باود. نااقلین اصالی ایان یاک شد، در واقییت  میرفی "بایرون

نبودناد و از مرکاد « نوبایر»فداران او بودند که اصال اهل و طر« لوندروف» "بایرون

 103فرماندهی کل نظامیان سابق تشکیل گردیده بودند.

 

 

                                                                                                                 
Rot, Deutschsoziale Partei, Deutscher Orden, Eos, Verein ehemaliger Baltikumer, 

Turnverein Theodor Körner, Allgemeiner deutschvölkischer Turnvereine, 

Heimatssucher, Alte Kameraden, Unverzagt, Deutscher Eiche, Jungdeutscher 

Orden, Hermansorden, Nationalverband deutscher Soldaten, Militärorganisation 

der Deutschsozialen und Nationalsozialisten, Olympia (Bund für Leibesübungen), 

Deutscher Orden, Bund für Freiheit und Ordnung, Jungsturm, 

Jungdeutschlandbund, Jung-Bismarckbund, Frontbund, Deutscher Waffenring 

(Studentenkorps), Andreas-Hofer-Bund, Orka, Orzentz, Heimatbund der 

Königstreuen, Knappenschaft, Hochschulring deutscher Art, Deutschvölkische 

Jugend, Alldeutscher Verband, Christliche Pfadfinder, Deutschnationaler 

Beamtenbund, Bund der Niederdeutschen, Teja-Bund, Jungsturm, Deutschbund, 

Hermannsbund, Adlerund Falke, Deutschland-Bund, Junglehrer-Bund, 

Jugendwanderriegen-Verband, Wandervögel völkischer Art, Reichsbund 

ehemaliger Kadetten. 
کودتاای آبجاو »عمال دیکتاتور آلمان در خال  جناگ جهاانی او  باود کسایکه « لودندروف»ژنرا   103

  در مونیخ راه انداخت. 1923را  به همراه هیتلر در سا  « فروشی

هیتلر در یک آبجوفروشی در مومه شهر برلین نقشه کودتا را طرامی کردند و به این ناا   لودندروف و*[]

 .میروف شد
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 سیستم ترور و وحشت سوسیال دمكراسی، ارتش و

از پشات سار خنجار "دو  اشااره کاردی ، داساتان  فصلهمانگونه که ما در 

محض اینکه او متوجاه  بوسیله ژنرا  الندرف کش  شد. به 1918در سپتامبر  "زدن

شد که جنگ از دست رفته است، فراخوان تشکیل یک دولت غیر نظامی را داد تاا 

بتواند تقاضای صلح کند. ایده اصلی او این بود کاه غیرنظامیاان را مقصار شکسات 

جلوه دهد تا آبروی ارتش را مفظ کند. هنوز انقالب رخ نداده باود کاه ایان کاار 

اهمیت جدیدی را برای خود کس  کرد. تبلیغ « زدن خنجر»انجا  گرفت و داستان 

اش اینکه نیروی مسلح با شکوه، هرگد در میدان نبرد شکست نخورده بود و پیروزی

 یاژهبود که جامیه و به و ینهدفش ا دزدیده شد، توسط انقالبها در آخرین لحظه

 کنند. یوانهسوزان از انقالب د یسربازان را با نفرت

دولات "ا شناین جایگااهی در هادمکارات یا ا باه سوساکه در ابتاد یهنگام

مادب سوسایا  دمکارات آلماان،  یشاد، در درون رهبار یشنهادپ یرنظامیغ "ننگ

را رد  یشانهادپ ینخواست ایتله است، م یک ینا ینکها یصباهوش، با تشخ یدمنش
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 "سیاسات مدبای"کسیکه منافع خوب ما  میهن را باه « ابرت»اما او بوسیله  104.کند

  105میداد کنار گیاشته شد. ترجیح

دولات مادب سوسایا  دمکارات آلماان و  1918هنگامیکه در ده  دسامبر 

هاای  ها به داخل خیاباانفرماندهان عالی نظامی با مارش جمیی سربازان که از جبهه

شان ایان باود کاه از ایان نیروهاا بارای برلین سرازیرشده بودند، مواجه شدند، سیی

از این نیروها قادردانی « ابرت»ده کنند. برای این منظور دره  شکستن انقالب استفا

ایان نیارو هرگاد در "گفت کاه « براندرنبورگ»کرد و خطاب به نیروها در دروازه 

دکتارین رسامی مادب « ابارت». در ایان لحظاه "میدان نبرد شکست نخورده است

را  "از پشاات ساار خنجاار زدن"سوساایا  دمکاارات آلمااان و دولاات او، داسااتان 

  106ساخت.

به مینای واقیی کلمه طبقه کارگر را مقصار  "از پشت خنجر زدن"البته تبلیغ 

دانست و عاقالنه ه  نبود در این لحظه که جنگ داخلی شاروع شکست آلمان نمی

                                                 
شیدمن خود هدف یک قتل ناموفق سیاسی توسط جناح خیلی راست واقع گردید، آنها او را در قبو   104

                                                                                                                  که بوسیله قدرت های غربی دیکته شده بود مقصر می دانستند.         « ورسای»میاهدۀ 

به خوبی شناخته « ابرت» "زمامداری"تحسین صدراعظ  سابق آلمان غربی  هلموت اشمیت برای  105

                                                                    شده است.   

با ایان ما  رومیه انقاالبی به پایتخات سرایت کرده بود، بیشتر دسته ها با جمییت ه  آوایی می 106

 کردند و یا متفرا می شدند.
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شد، طبقه کارگر را مقصر اعال  نماید. یینای زماانی کاه بارای باورژوازی الز  می

د یافات شاود، کساانیکه ]ماته  کند. اقلیتی بای است تا مرزهای طبقاتی را مخدوش

توانند بیناوان مجرماان واقیای اند و میها را دستکاری و گمراه کردهشوند تا[ توده

 شناخته شوند.

های آلماانی بودناد. ان، روسیه  و عاملین او یینی بلشویکقصریکی از این م

کردناد، سوسیالیسا  که یک سوسیالیس  ومشی و از نوع آسیائی را نماینادگی مای

مختلا ،  باا عبااراتکرد. را تهدید می "تمدن اروپائی"ی که ممل یک باسیل قحط

این موضوعات، ادامه مستقی  تبلیغات ضد روسی زمان جنگ شد. مادب سوسایا  

کنندگان این س  بود. دراینجاا پخش ینترو پستدمکرات آلمان یکی از مهمترین 

رجرئت آن بصورت موقتی ارتش واقیا مردد بود، از آنجائیکه برخی از نمایندگان پ

ایده که یک اتحااد این شد، شده بودند )نامیده می "بلشویس  ملی"درگیر شیدیکه 

مای "یورساا یقادرت هاا "نظامی، از نظامیگری آلمان با روسیه پرولتری بر علیه 

توانست از نظر اخالقی همچنین انقالب را در هر دو کشور آلماان و روسایه از باین 

 ببرد(.

آنهاا را از هماان ابتادا در ذهان « الندردف»ها بودند که هودیبیدی ی مقصر

ها از شنین موردی رسید که سوسیا  دمکراتداشت. در نگاه او  اینطور به نظر می
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ممایت نکنند. در واقییت این تبلیغات، اساسا اراجیفی بود که دوباره بوسیله افسران 

ریشاه بادون عناصر" ای "خارجی" جای به "یهودی" کتکرار و پخش می شد. کلم

کاه در شهااارشوب  یاصاطالمات. شااد جاایگدین "روشانفکران" یااا و "ملای هاای

 "کتااب هایکر ". این تنفر ضد روشنفکری از بودروز به همین مینی آن فرهنگی 

. دو روز قبل از اینکاه لیبکنخات و است یدیست یهودیشناخته شده  یهایژگیاز و

روزنامااه روزانااه ماادب سوساایا   "پاایش بااه"روزا لوکدامبااورگ بااه قتاال برسااند، 

باود.  فراخاوان قتال عاا  منتشار کارد کاه در واقاع یاک "شایری"دمکرات آلمان 

ها فقط پرولترها در میان کشته شدهدر غسالخانه ]روزنامه[ اظهار تاس  می کرد که 

 اند.فرار کرده «کار ، روزا، راداک» "امما "قرار دارند در مالی که کسانی 

 .در مباارزات کاارگران اخاتال  ایجااد میکارد ،سی از درونسوسیا  دمکرا

باا شکسات  .کارد یرا رهبار یاپرولتار یهآن عل یهایضدانقالب و لشکرکش یحتسل

انقااالب، سوساایا  دمکراساای نااا خواسااته امکااان پیااروزی بیاادی ناساایونا  دادن 

اش از سوسیالیس  را بوجود آورد. مدب سوسیا  دمکارات آلماان بیشاتر از وظیفاه

داری دفاااع کاارده اساات. بااا کمااک بااه ایجاااد ارتااش مااددور غیاار رساامی رمایهساا

هاای های مرگ و با گسترش ایدئولوژی، با مفاظت از افسران جوخه«فریکورپس»
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 مسلط شاود،بر زندگی سیاسی آلمان  آینده ربع قرن قرار بود تاو نفرت که  ارتجاع

 .کمک کردنجامید، هائی که به تولید رژی  هیتلر ابه پرورش محیط نهفیاال

ایان  "من از انقالب همانناد یاک گنااه بیادار ." زاهدانه اعال  کرد:« ابرت»

نشانگر تنفر صنایع و نظامیان نبود که ترس از دسات دادن اماوا  خاود را داشاتند و 

برای توانستند رسید که آنها نمیبرای کسانی که نظ  موجود شنان طبییی به نظر می

نند. گناهانی که سوسایا  دمکراسای از آنهاا متنفار باود، دیگری مبارزه ک شیدهای

شااان در جنبشاای در کنااار انقالبیااون ، شاارکتبااود آنااان خااود کگناهااان گیشاات

 یناز آنها هرگاد خودشاان شنا یاریاگر بس یمتانترناسیونالیست پرولتری و میتقد، 

سوسیا   شان بود. رهبران. این تنفر از ارتداد در مقابل علت خیانتنداشتند یاعتقاد

های کارگری میتقد بودند که جنبش کارگری، دارایای آنهاا دموکراسی و اتحادیه

است، وقتیکه آنها با بورژوازی امپریالیستی در شروع جنگ جهاانی او  ها  پیماان 

آمید که آنها شدند، فکر کردند که این آخرخط سوسیالیس  است، یک فصل توه 

ه تنها شهار سا  بیاد، انقاالب باه اوق خاود تصمی  گرفته بودند آنرا ببندند. زمانیک

رسید همانند ظاهر شدن دوباره مخوف شبح از گیشته بود. نفرت از انقاالب نشاان 

، آنهاا دشامنان خاود یبار رو ،امساسات خاود یآنها با فرافکنترس از آن ه  بود. 

ها مجازات شوند )این ترس شامل افسران ترسیدند از اینکه بوسیله اسپارتاکیستمی
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فارار از آساتانه در  1918بین کریسمس و سا  نو « ابرت» 107جوخه مرگ ه  بود(.

دشامنی باا روزا  یینینفرت آنها  اصلیهدف پایتخت بود. تما  اینها در رابطه با آن 

از هر شید ارتجاعی که  یکانونلوکدامبورگ، تبلور یافته بود. سوسیا  دمکراسی به 

بدیل شده بود. بنابراین هار شیادی از وجاود داری متیفن شده بود، تدر نظا  سرمایه

درخشاش  روزا لوگدامبورگ، همچاون وفااداری او باه پرنسای  هاا، شاجاعت او،

 یادآم یاکآنهاا تحر یزن بودن او برا یکاالصل و  یهودیبودن،  یخارج ی،فکر

خاون و آمااده بارای انتقاا ، به ، زنی با تفنگ،  تشنه  "روزای سرخ"آنها او را  بود.

 د. می نامیدن

کنی ، ما باید های پدیده انقالب در آلمان را بررسی میزمانیکه یکی از ریشه

درجه ای از نوکرمابی سوسیا  دموکراسی را که نسبت به ارتاش مشاهود باود، ماد 

نظار داشاته باشای ، متاای دساته هاایی از افساران پروساای آنارا اممقاناه و تنفاارآور 

ی افسران با مدب سوسیا  دمکارات هادانستند. در سراسر دوران همکاری دستهمی

هیچوقت ]نظامیان[ در مجامع عمومی منکر این قضیه نبودند کاه  بیاد از بار  ،آلمان

خواهناد  "جهان "هاا[ را باه آورده شدن خواسته هاشاان، آنهاا ]سوسایا  دمکارات

                                                 
دارناد کاه آنهاا تارس اظهاار مای« بخش مفاظت سپاه ساواره نظاا »پس از قتل کار  و روزا، اعضای  107

 فرستاده شوند بدون محاکمه اعدا  خواهند شد. داشتند از اینکه اگر آنها به زندان
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هاا را توانست سگ وفاداری ممال سوسایا  دمکاراتفرستاد. هیچ یک از اینها نمی

ن نوکرمااابی البتااه یااک شیااد جدیااد نبااود. ایاان ویژگاای رفتااار درهاا  بشااکند. ایاا

اماا در  108باود. 1914سیاستمداران رفرمیسات قبال از ساا   های کارگری واتحادیه

تواناد مایما  ماضر با این اعتقاد ترکی  شده بود که بجاد ارتاش شیاد دیگاری ن

 و بنابراین مدب سوسیا  دمکرات آلمان را نجات دهد. داریسرمایه

افسران جناح دست راستی بر علیه دولت مدب سوسیا   1920مارس  در ماه

میاروف اسات. در کناار « کاا  کودتاای»دمکرات آلمان شورش کردند که بناا  

 1919در دو قتال پااندده  ژانویاه « نوساکه»و « ابرت»گران ما همه همکاران کودتا

فون »نرا  او ]قتل روزا لوکدامبورگ و کار  لیبکنخت[ را پیدا می کنی : پابست و ژ

و افسران نیروی دریائی که در باال ذکار  بخش مفاظت سپاه سواره نظا از « یتدلوتو

ایی را به نیروهای خود وعده پاداش مالی قابل توجه« یتدلوتو »و « کا »شده است. 

داده بودند. کودتا، نه بوسیله دولت )که به اشتوتگارت فارار « ابرت»برای سرنگونی 

                                                 
، اشمیت از طرف مدب سوسیا  دموکرات، در 1918در خال  اعتصابات توده ای در برلین در سا   108

یک هیلت نمایندگی از کارگران که برای میاکره به اداره دولتی فرستاده شده بودند، قرار داشت. در 

گرفتند که آنجا را ترک کنند، اشمیت از مقامات رسمی  آنجا به آنها توجهی نشد، کارگران تصمی 

ای خواستار انجا   مالقات با هیلت نمایندگی شد، وقتیکه یکی از آنها به او قو  دولتی بطور ملتمسانه

نمایندگان شیدی دریافت نکردند. گفته شده توسط  "خوشی سرخ شده بود."مبهمی داد، صورت او از 

 106صفحه « مپراطوری تا جمهوریاز ا»ریکارد مولر از کتاب 
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طرف اعاال  کارده وسیله فرماندهان رسمی ارتش )آنها خود را بیکرده بودند( نه ب

مااک ، مادب  کبودند( بلکه بوسیله پرولتاریا خنمی شد. سه مدب متخاصا  از طبقا

و فرمانده هان نظامی )که مااال دیگار  "طرفداران کا "سوسیا  دمکرات آلمان ، 

. همه شید خوب بی طرف نبودند( با ه  دوباره برای سرکوب پرولتاریا متحد شدند

است زمانی که پایان آن خوب باشاد! بجاد یاک شیاد: شگوناه اشاخا  بیچااره و 

امیدوار کرده بودند؟ مشکلی « ابرت»متمرد که خود را برای پاداش برای سرنگونی 

 به مکومت برگشت و خودش این پاداش ها را پرداخت کرد.« ابرت»نیست! 

بحث  1933تسکی قبل از بر سر این موضوع بحث زیادی هست )شنانچه ترو

شه در سیسات  سارمایه ادغاا   های بیشتری کرده بود( که سوسیا  دموکراسی، اگر

خااطر اینکاه خودشاان را قیا  کناد، بمقامات علیه شده است هنوز ه  ممکن است 

 از ظهور فاشیس   ممانیت کنند. و نجات دهند
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 و سوسیال دموکراسی داریسرمایهدیكتاتوری 

هااای رتااش شناادان مخااال  سوساایا  دموکراساای و اتحادیااهدر مقیقاات ا

در  109کارگری  به عنوان امداب سیست  سیاسی موجود باه عناوان یاک کال نباود.

کشاور نبودناد، بلکاه   ۀآلمان قبل از جنگ ]جهانی او [، امداب سیاسی اداره کنند

گروهی نظامی ماکمیات داشات، سیساتمی کاه نهااد آن سالطنت باود. باورژوازی 

شد، هر شند ساختار یکپارشه و مالی قوی گا  به گا  در سیستی  ادغا  میصنیتی و 

( که بطور موار قبال "های آلمانهمه باشگاه")« انجمن پان آلمان»غیر رسمی بویژه 

 110و در طو  جنگ جهانی، کشور را اداره می کرد.

در مقابل این، پارلماان امپراطاوری آلماان )رایشاتاگ( تقریباا هایچ قادرتی 

امداب سیاسی، تجربیات دولت واقیی را نداشتند و بیشاتر بصاورت گاروه نداشت.

ای بودند تا شیاد هایی منطقههای فشار )البی های( گوناگون اقتصادی و  فراکسیون

 دیگری.

                                                 
اروتمندترین مارد در دوران « استین»نموند. و بویژه نوسکه استقبا  می« ابرت»به طور کلی، نظامیان از  109

 ، رهبر اتحادیه های سوسیا  دموکرات نهاده بود.«لیژن»جنگ جهانی او  بود، نا  قایق خود را به یاد 

  بود.« کا  کودتای»اصلی بنا به گفته گامبل، آن برگدار کنندۀ  110
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در اصل شیدی که محصو  عق  ماندگی سیاسی آلمان بود با وقوع جناگ 

بله باا جناگ و انقالبای کاه جهانی ]او [ نشان داد که امتیاز عظیمی برایش بود. مقا

را بر کل جامیه ضاروری کارد. دولت بدنبا  آن بوقوع پیوست، کنتر  دیکتاتوری 

غاارب بااویژه در کشااور هااای انگلوساکسااون بااا  "یمیقااد هاییدمکراساا "در 

دولتی از طریق ادغاا  تادریجی اماداب  داریسرمایهدو مدبی،  ۀهای پیچیدسیست 

از باورژوازی در دولات باه تادریج پدیادار  های مختل  اقتصاادیسیاسی و جناح

و  یتانیاابردولتی اابت کرده است که دست کا  در  داریسرمایهگشت. این نوع از 

 آمریکا خیلی موار است. اگر شه زمان طوالنی طی کرد تا بوجود بیاید.  

در آلمان ساختار برای شنین دولات دیکتااتوری از قبال موجاود باود. یکای 

ظرفیت و توانایی آلمان برای نگه داشاتن جناگ در طاو   "یرازها"ازاصلی ترین 

کاه تاا باه ماا   –های بدرگ از جهان قدرت کبیش از شهار سا  بر علیه تقریبا هم

ایان  یکارآمددر  –های خود قرار داشتند منابع مستیمراتی را پشت سر امپراطوری

کاه  یمهنگاا یاسات کاه متحادان غربا یالدل ینباه هما ینهمچناسیست  نهفته بود. 

 یگاالر»جنگ ]جهانی او [ شادند، فقاط  یاندر پا« پروس ینظام»خواستار انحال  

 کردند. ینم «یباز
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« ابرت»نه تنها ارتش، بلکه خود  یدی ،د های قبلیبخشهمانطور که قبالً در 

را برای بید  1914ه  می خواست نظا  سلطنتی را، در قال  شکل رایشتاگ قبل از 

داری دولتی را خواستند ساختار سرمایهآنها مییگر،ارت دبه عباز جنگ مفظ کند. 

که خود را در خال  جنگ ابات کرده بود، نگهدارند. در مواجهه با خطار انقاالب 

از  یبارادمکراسی سیاسی مدبی و زرا و برا این موضوع رها شد. تما  زرادخانه 

 بود. یازکارگران مورد ن یدئولوژیکبردن ا ینب

ه جمهوری وایمار را بوجود آورد. یک گروه از امداب ای بود کاین پدیده

بدون تجربه و بی اار ]بدون[ اینکه بتوانند باه  همکاری کنند، یا اینکه نتوانساتند باا 

دولتی ادغاا  کنناد. هایچ بییاد نیسات کاه  داریسرمایهنظ  و دیسیپلین خود را در 

باورژوازی کاه در خواست از شر اینها خال  شود. اما تنها مدب واقیی ارتش می

 بود.  آلمان وجود داشت همان مدب سوسیا  دمکرات آلمان

بوسایله انقاالب غیار  111داری دولتایسارمایه یاما اگر نگهداشتن رژی  جنگ

هاای ایاالت متحده آمریکا بارای انحاال  پایگااهبه ویژه طرح بریتانیا و  ،ممکن شد

غربای  "هاایمکراساید" .اجتماعی خود توسط انقالب نید غیر ممکن شد -نظامی 

                                                 
با ذوا وشوا آنرا « آ ا گ»رئیس کنسرن غو  پیکر « والتر راتهنوو»سوسیالیس  دولتی  همانگونه که  111

 نامید.
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ای از کاسات نظاامی و قادرت دسات نخاورده خاود را بمنظاور هسته ندمجبور بود

 1933. این بدون عواق  باقی نماند. زمانیکاه در ساا  دارندسرکوب کارگران نگه 

را کنااار  یماااروا یساات سرهبااران ساانتی آلمااان، نیروهااای نظااامی و صاانایع باادرگ 

خاود  یغرب یالیستیامپر یرا نسبت به رقبا خود یسازمان یتکشور مد ینگیاشتند، ا

اختالف اساسی  آن، ترکی در سطح  دو  به دست آورد. یدر تدارک جنگ جهان

سیست  جدید با سیست  قدی  ]این بود که[ مدب سوسایا  دمکارات آلماان بوسایله 

. شاده باود یگدینجاامدب ناسیونا  سوسیالیست کاارگران آلماان )مادب ناازی( 

 ،آلمان در شکسات دادن پرولتاریاا بسایار موفاق شاده باود مدب سوسیا  دمکرات

 بیش از این دیگر به خدماتش امتیاجی نبود.
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 قطب های دیالكتیكی انقالب جهانی: روسیه و آلمان 

لناین باه مادب وشاوراهای روسایه فراخاوان قیاا  را داد. در  1917 در اکتبر

بوسیله یک مداد ناوک »ه شده نوشت ،به کمیته مرکدی بلشویکهاخطاب قطینامه ای 

، 112)تروتساکی( «جویده و بر روی یک صفحه از دفترشه شطرنجی مشق کودکاان

 او نوشت: 

شناساد انقالب روسیه را به رسامیت مای المللیینب یتموقیکمیته مرکدی "

)شورش در ناوگان دریائی آلمان باه عناوان باارزترین تجلای رشاد انقاالب 

همچناین تهدیاد صالح توساط  اسات،وپاا سوسیالیستی جهانی در سراسار ار

و همچناین شارایط  -امپریالیست ها با هدف خفه کردن انقالب در روسایه( 

نظامی )تصامی  تردیاد ناپاییر باورژوازی روسایه و کرنساکی و شارکاء باه  

را  یاتاکمر یااکه مادب پرولتار یتواقی ینو ا ها(یآلمان هتسلی  پتروگراد ب

ان دهقان باشورش یدر همراه ها این مهه – در شوراها به دست آورده است

مسکو( و سر انجاا   در )انتخابات -نسبت به مدب ما مرد  و افدایش اعتماد 

                                                 
 . 999للون تروتسکی : تاریخ انقالب روسیه  شا  پلوتو صفحه  112
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تدارک آشکار دومین ممله  کورنیل  ..... هماه اینهاا، قیاا  مسالحانه را در 

 113"دستور روز قرار می دهند.

و  این فرمو  بندی ماوی کال دیادگاه مارکسیساتی از انقاالب جهاانی روز

گردد. از یکطارف قیاا  در نقش محوری که آلمان در این پروسه دارد را شامل می

، شیدیکه عالمتی  برای تما  رخ دهد به آغاز انقالب در آلمان باید در پاسخروسیه 

که قادر به سرکوب انقالب در  یهروس یبورژوازباشد بود و از طرف دیگر اروپا می

یفه را به دولت آلمان، ژاندار  ضد انقالب در ، این وظیست، قصد داردن ودقلمرو خ

. لنین برعلیاه کساانیکه مخاال  قیاا  در واگیار کند پطروگراد( یلتحوقاره اروپا )

درون مدب خودش بودند غرید، کسانیکه همبستگی خود را با انقالب آلمان اعال  

آلمان  ییاپرولتار یکه منتظر رهبر ندخواست یهکار از کارگران روس یناکردند و با 

 باشند.

اماا داشاتن یاک  : تحات شارایط ساخت و بسایار بادکنیدفقط به این فکر "

ای، بادون لیبکنخت )و او در زندان است( بدون دسترسی باه هایچ روزناماه

داشتن آزادی شرکت در یک تجمع، بدون شوراها، با تما  جمییت طبقاتی 

                                                 
 26مجموعه آاار لنین جلد  1917در ده  اکتبر « ار اس دی ا  پی»نشست کمیته مرکدی  113
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ونالیسا  خصاومت به ایاده انترناسی مرفه که باور نکردنی از جمله دهقانان –

دارند، با امپریالیست بدرگ، متوسط و خرده بورژوازی خارا الیاده سازمان 

های انقالبی آلمان، کارگرانی کاه در لبااس انترناسیونالیست ،یافته در آلمان

ملوانان بودند، شورشی را در ناو دریائی شروع کردندکه یک درصد شانس 

 برنده شدن داشت.

، اکمریات در تجمیااتای که در اختیاار داریا ، آزادی ها نشریهاما ما، با ده

های پرولتاری کاه بهتارین موقییات را در جهاان شوراها، ما انترناسیونالیست

ماان باشای . داری ، باید ماضر به ممایات از انقالبیاون آلماانی توساط قیاا 

کار  ینترعاقالنهاستدال  کنی  که « راندوک»و « شیدمن»]متما[ ما باید ممل 

آن موقاع جهاان  ی ،شاو یرباارانتاست تا شورش نکنی ، شرا که اگر ما  ینا

های شناین عاالی، میقاو  و ایاده آلای را از دسات خواهاد انترناسیونالیست

  114"داد.

در « بحران بحد بلون رسیده است»همانگونه که لیبکنخت در مقاله میروفش 

 ، نوشت:ی اندازندکسانیکه قیا  را در روسیه به تاخیر مدر مورد 1917سپتامبر 29

                                                 
 204صفحه  26مجموعه آاار جلد 1917لنین نامه به رفقا در اکتبر  114
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خائنین به اهداف و آرمان ]پرولتاریا[ که با کردار خود به کارگران انقالبی "

 115"د.کر دنآلمان که قیا  را در نیروی دریائی آغاز کرده اند، خیانت خواه

در مدب بلشویک، به مناسبت اولین بحران سیاسی که باه  یهای مشابهبحث

میاهاده  یعاد  امضاا یاا یامضااد: ان بودر جری ،انجا  گرفتدنبا  تسخیر قدرت 

رساد کاه جاد  در . در اولین نگااه بنظار مایآلمان یالیس با امپر یتوفسکل -برست

کند: ما باید تحقیر . ما  این لنین است که از امتیاط دفاع میکرده استجبهه تغییر 

الب . زمانیکه سرنوشت انقتداو  وجود دارد این میاهده را بپییری . اما در واقییت،

روسیه در خطر است، شش  انااداز انقااالب در آلماان در کانااون جاد  قارار مای

باه آنچاه در آلماان  یادشکند که هماه گیارد. در هر دو صورت لنیاان پافشاری می

تر و قطیاا خیلای . میهیا پیروزی انقالب در آنجا طوالنیدارد یدهد بستگیم یرو

است که انقالب روسیه باید رهبری را تر از روسیه خواهد بود. به همین دلیل سخت

، «لیتوفسک -برست» ۀکه با میاهد است یلدل ینبه همبدست گیرد.  1917در اکتبر 

 "پایاداری". این مسلولیتی است که انقالب روسیه باا آماده سازش باشدروسیه باید 

 خود قادر خواهد بود تا از انقالب آلمان و انقالب جهانی ممایت کند.
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ا، انقالب در آلمان با امساس مسلولیت نسبت به انقالب روسایه از همان ابتد

کارد کاه کاارگران روسایه را از همراه بود. پرولتاریای آلمان امسااس وظیفاه مای

المللاای رهااا سااازد. همانگونااه کااه روزا لوکدامبااورگ در زناادان، در اناادوای بااین

منتشار  1922یادداشتهای خود در مورد انقالب روسیه که پس از مرگ او در ساا  

 شد، نوشته است:

ه ای زنجیار ۀهر اتفاقی که در روسیه رخ دهد قابل فه  است و نشان دهناد"

اجتناب ناپییر از علت و میلو  است، نقطاه شاروع  و انتهاای ایان ماوادث 

 116"شکست کارگران آلمان و اشغا  روسیه توسط امپریالیس  آلمان.

آغازگر انقالب جهانی شکوه و عظمت رخ دادهای روسیه در این است که  

 بود.

. در این مفهو  خدمت است یکیبلشو یاستدر س یدارو پا یامر اساس ینا "

قادرت  یربا تساخ المللیتاریخی آنان جاودانه است، در راس پرولتاریای بین

باه پیشارفته تارین شاکل پرداختند و  یالیس تحقق سوسیاسی و در عمل به س

و سارمایه در سراسار جهاان اقادا   بین نیاروی کاار تقابلممکن به برشیدن 
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کردند. در روسیه مشکل تنهاا مای توانسات مطارح شاود. نمای توانسات در 

تیلاق  «بلشویسا »روسیه مال شاود. و در ایان میناا، آیناده در هماه جاا باه 

 117"دارد.

بنابراین همبستگی عملی آلمان با پرولتاریای روسیه، تسخیر انقالبای قادرت 

و سوسایا  دمکراسای در قااره  یلیتاریساتیب مضادانقالسیاسی، تخری  دژ اصالی 

 یلسا یاکرا باه  یهتواند رخنه به دست آماده در روسایگا  م ینتنها ااروپا است. 

 در سراسر جهان گسترش دهد.  یانقالب

« تاراژدی روسایه»روزا لوکدامبورگ، در نوشته دیگری از سلو  زندان بناا  

 کرد، اولین خطر در ما  ماضر دو خطر مهلک از اندوای انقالب روسیه را برجسته

داری جهاانی کاه در ماا  ماضار توساط آلماان عا  ومشتناک بوسیله سارمایهقتل

نمایندگی می شود. و دومین خطر انحطاط سیاسی و تند  رومی، خود  ،نظامی شده

 یادر لحظاهباشد که خود را درسیست  جهانی امپریالیستی الحاا کند. دژ روسیه می

از  لیتوفساک( او ایان خطار را -)بیاد از میاهاده برسات تن بود که او در ما  نوش

 ینظاام یالتدر تشاک یمل یکموسو  به بلشو یکه قرار بود به خط فکر یدد یسمت

روسیه "محور اصلی این تفکر که با ارائه اتحاد نظامی ]آلمان[ با  شود. یلآلمان تبد
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ان بار علیاه رقباای بود نه تنها کمک به هژماونی جهاانی امپریالیسا  آلما "بلشویک

اروپایی خود میکرد بلکه در عین ما  انحطااط اخالقای انقاالب روسایه، مهمتار از 

 شد.همه، تخری  پرنسی  های پایه ای آن، انترناسیونالیس  پرولتری نید می

 یآلمان را در آن لحظاه بارا یبورژواز یدر واقع، رزا لوکدامبورگ آمادگ

اماا او اساساا در شناساایی  کرد. یابیارز ادیز یاربس ییماجراجو یندست زدن به شن

خطر دو  مق داشت و تشخیص این که تحقق آن نتیجاه مساتقی  شکسات انقاالب 

 آلمان و انقالب جهانی است که بدین صورت او جمیبندی کرد:

 یاروین یاهصاادقانه علهاا در مباارزات شکست سیاسای بلشاویکگونه هر "

 ".دارد یتارجح ینحطاط اخالقا ینبر ا یخیاوضاع تار یندو ناخوشا ی عظ

 توان فهمید. آنهاا دوهای روسیه و آلمان را تنها از طریق یکدیگر میانقالب

لحظه از یک زمان و همان پروسه تاریخی هستند. انقاالب جهاانی در ماشایه اروپاا 

تارین ملقاه اتصاا  در زنجیاره امپریالیسا  باود، شارا کاه آغاز شد. روسیه ضایی 

بایسات ریق جنگ امپریالیساتی تقسای  شاده باود. اماا آن مایبورژوازی جهان از ط

شاد، اگار شاد، دنباا  مای[ وارد میداریسرمایهتوسط ضربه دو  که به قل  نظا  ]

جهانی بود. ضربه دو  با شروع انقالب نوامبر  داریسرمایهشانسی به سرنگونی نظا  
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ن ضاربه مرگباار در آلمان وارد شد. اما بورژوازی قادر به منحرف کاردن ایا 1918

بسوی قل  خود شد. این تغییر جهت با سرنوشت انقالب روسیه گاره خاورده باود. 

اما نتیجه در آنجا نه با فرضیه او  بلکه باا فرضایه دو  روزا لوکدامباورگ مطابقات 

تماا  وقاایع  بااوجودمیکرد، شیدیکه او بیشترین ترس را از آن داشت. روسیه سرخ 

د انقالبی سفید را شکسات داد. ترکیبای از ساه عامال نیروهای ض کغیر مترقبه، ممل

اصلی این امکان را ایجاد نمود، اوال رهبری سیاسی و تشکیالتی پرولتاریای روسایه 

که مدرسه مارکسیستی و مدرسه انقالب را گیرانده بود. اانیا وسیت کشور روسیه، 

ی که باه شیدیکه در ما  ماضر به شکست ناپللون کمک کرده بود ]و باز ه [ شید

شکست هیتلر ه  کمک کرد. این یکی از امتیازاتی بود که  به سود انقالبیون برعلیه 

متجاوزین ضد انقالب مورد استفاده قرار گرفات. االماا اعتمااد دهقاناان باه رهباری 

انقالب کارگری که اکمریت زیادی از جمییت روسیه را شامل می شد. این دهقانان 

 دادند.ارخ به رهبری تااروتساکی را تادارک میبودند که بهترین بخش ارتش سا

از درون انقالب اندوا شده بیرون آمد  داریسرمایهشیدیکه متیاق  انحطاط  

ضد انقالب به نا  انقالب بود. بنابراین بورژوازی توانست بدین وسایله راز شکسات 

ای نگاه انقالب روسیه را مدفون سازد. تما  اینها ه  بر اساس توانائی بورژوازی بار

داشتن راز این واقییت است که قیا  انقالبی پرولتری در آلمان باود. راز ایان اسات 
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شکسات « روهار»و « بارلین»که انقالب روسیه ناه در مساکو و پتروگاراد، بلکاه در 

باشاد. خورده بود. شکست انقالب آلمان کلید درک شکسات انقاالب روسایه مای

ت. بدرگترین تابو تااریخی، شیادی کاه طبقه ماک  این کلید را پنهان نگه داشته اس

همه محافل مسلو  به آن پایبند هستند. در خانه جالد هرگد از طناب دار ذکاری باه 

 آید.میان نمی

به یک مینا مبارزات انقالبی در آلمان مشکالتی به مرات  بیشتر از روسیه را 

رو در رو با داشت. این دقیقا به این خاطر است که انقالب در آلمان در یک مبارزه 

بورژوازی شکست خورد. نه فقط این درون که استالینید  میاد  سوسیالیسا  اسات 

بلکه همچنین این درون که دمکراسی باورژوائی، متضااد باا فاشیسا  اسات، میادان 

 زیادی بستگی به این دارد که مبارزات آلمان فراموش شده است. 

بایش از هار شیاد ندی کاه ایشاویک ناخ خجالت است. ،ماند یم یآنچه باق

خود را در ارتباط با قتل لوکدامبورگ و لیبکنخت کاه نماادی بارای پیاروزی ضاد 

ها هدار نشان دهنده دهدر واقع این جنایت  118تبدیل شده است، نشان میدهد.انقالب 

 یااروزیپ یو شاارط باارا یاادق یاراده باا ی،رمماا ی، مظهاار باا اساات، یگاارد یااتجنا

                                                 
« مدب دمکرات آزاد آلماان»های افراطی در افکارشان از همانطوری که ما در باال ذکر کردی ، لیبرا  118

یشنهاد نامگیاری یک مکان عمومی به نا  نوسکه را کردناد. مادب سوسایا  دمکارات، مادب در برلین پ

 شان ندادند.این پیشنهاد را رد کرد و هیچ توضیحی ه  به این شکسته نفسی غیر شاخص« نوسکه»
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 یدمکراسا یتحات رهبار یاتجنا یانا یااآدر دفاع از نظامش است. اما  یبورژواز

آیا این جنایت محصو  مشترک سوسیا  دمکراسای باا صورت نگرفت؟  ییبورژوا

تلفیقای از  ، ناه عاامالن آن،ایان جنایاتآیاا قربانیاان  جناح راسات افراطای نباود؟

توانساتند بودناد کاه ماینمااینگر آن شیادی نبودند، آنها ها نترینو انسانیها بهترین

وشن را برای نوع ما رق  بدنند؟ به همین دلیل ها  در آن زماان و ها  در ای رآینده

کنناد باا انساانی امسااس مسالولیت مای کزمان کنونی، کسانیکه برای آیناده جامیا

هااا مجاایوب قربانیااان ایاان جنایاات امساااس عمیااق نگراناای در مااورد ایاان جنایاات

پیش کماک سا   90، که برای نجات سیست  درومشتناکگردند؟ این جنایات می

کرد، هنوز ممکن است بیان اابات واکنشی باشد که باه خاود ایان جنایاات بار مای

 گردد.

ی سیاسای در هااقتالسیساتمی از  در ماورددر مطالیات خود « امیل گومبل»

کند باین ایان عمال و ارتباطی پیدا می ،انجا  شده میالدی 1920 کدر دهکه آلمان، 

دافیان نظا  موجاود اجتمااعی، کاه تااریخ را از م "قهرمانانه"و  یانهفردگرا یدگاهد

 بااور داشاته باشاد ،جناح راست به این ایده تمایل دارد"محصولی از افراد می بینند.

ای در نظاا  اقتصاادی که میتوان اپوزسیون ش  را کاه نااقلین امیاد باه تغییار ریشاه
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پروساه  اما تاریخ یک 119".برد یناز بتوان با تصفیه رهبری آن متفاوت دارند را، می

ها ساخته می شود، نه فقاط توساط ناها نفر از انسجمیی است که با تجربیات ملیون

 کند تا این دروس را در انحصار خود داشته باشد.طبقه ماک  که سیی می

، در مطالیاه خاود از انقاالب «سباساتین هاافنر»آلمانی،  "لیبرا "تاریخ نگار 

کند که این جنایت ه  وضوع اشاره میانجا  داده، به این م 1970آلمان که در سا  

مانند یک زخ  روباز باقی مانده و نتیجه طوالنی آن هنوزه  یک پرسش بی جواب 

 است.

که این موادث، تاریخ واقیای از سلساله ی  امروز با ومشت متوجه می شو"

نی  قرن  ک. با نگاهی به گیشته از فاصلبودموادث غ  انگید از انقالب آلمان 

 ار تاریخااای آن شیاادی غیاار طبییای و غیار قابال پایش بینایگیشته، تاایا

و باایاد گفاات ایاان  را به خود اختصا  داده است ]*[همچون وقایع گلگتا

مااوادث اگاار در آن زمااان رخ داده اساات، ظاااهرا باعااث تغییاار شیاادی 

 "اند.نگردیده

 و:

                                                 
 146گامبل همانجا صفحه  119

 .یدندکش ی را به صل یحمس یسیدر آن ع هایاست که روم یگلگتا نا  تپه ا ]*[
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ر هداران نفری باود کاه د شروع کشتار  1919ی پاندده  ژانویه سا  هاقتل"

در دهه بید یینی در زماان  ماه های آینده تحت نظر نوسکه به قتل رسیدند و

نشاانی تواناد مایها نفر تداو  یافات. و ایان خاود هیتلر با کشته شدن میلیون

 120"برای مسائل دیگری باشد.

 یخیتاار یتواقی ینتوانند ایطبقه کارگر م یندهآ ینسل امروز و نسل ها یاآ

کن اسات در دراز مادت ایاده هاای انقالبای را باا کشاتن آیا مم؟ باز پس گیرندرا 

ناقلین آنها از میان برد؟ آخرین جمله روزا لوکدامبورگ در آخرین مقاله خود قبال 

من بودم، هسـتم و "شنین اسات: ، ازمرگش که به نا  انقالب صحبت کرده بود

 ."خواهم بود
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