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ی دمکراسراموني پيی هاشهياند: سمينقد رزا لوکزامبورگ بر بلشو  

 
١٣٨٧م شهريورو سبيستشنبه                                                                               یحسن مرتضو :رجمهت     
  

 آلمان ی امپراتوریها  خود در زندانی  آه انقالب اآتبر رخ داد، لوکزامبورگ در حال گذراندن حبس چهار سالهیهنگام

ارتباط با اطالعات و منابع  ی و بی طوالنی از حبسی ناشی دردناك و دستخوش اثرات روانیها یمارير بيتنها، اس. بود

ط است آه ين شرايدر ا.  در دسترس نداشتیزي چی رسمیها او جز روزنامه. ديغر ی میرون آه چون آتشفشاني بیايدن

ل او و نشان دادن آنچه آه تنها در آن دوران يتحل. ن اثر خود را در رابطه با انقالب اآتبر نوشتيتر لوآرامبورگ مهم

ن ي است آه معاصران ایا هانيشگوين اثر پيتر اثر او مهم.  است بس سترگیشده آار تيك نهاد تثبيش بود نه يك گرايفقط 

با . آند ی نمی روشنیاسي سیا هيچ توصينده، هي آی است برای درسيین مقاله آه گويا. اند  نوشتهیـ جهان یخيداد تاريرو

  یريگيالشعاع پ ن جزوه تحتي ایها را خطا دانست، اما خطاها توان جدال آرد و آن ی مشخص آن می از انتقادهایاريبس

.رديگ یك آن قرار مي دمكراتی زهي و انگیاخالق  

ن به نام يد آرِد؟ لنينقد رزا بر چه با: ميار داريسم در اختين و بلشويما از رزا لوآزامبورگ سه نوشته در رابطه با لن

ن بار ي نخستیآه برا" مرامنامه"  به نامیا افتهي بلندباال و انتشارنی ، مقاله»هي روسیال دمكراسي سوسیمسائل سازمان«

شناخت نظرات . است" هيانقالب روس"ن آن يام آمده است، و سوم  آه من از آثار لوآزامبورگ آردهیدي جدی در ترجمه

در " هيانقالب روس "ی جزوه. ازمند خواندن هر سه مقاله استيسم ني و خود بلشوین و تروتسكي لنی لوکزامبورگ درباره

.  انتشار نوشته شده بودیست آلمان، و مسلمًا براين لوکزامبورگ و رهبر حزب آموني، جانشی پل لوی برا١٩١٨سال 

اما . رد، لوآزامبورگ را قانع آرد تا آن را چاپ نكنديتواند خوراك ضدانقالب قرار بگ ین مقاله مين گمان آه اي با ایلو

 ، ١٩٢١ال نترن در سي انقالب آلمان و اخراج از آمی استراتژی  دربارهین و تروتسكي به دنبال اختالفات با لنیخود لو

 و در ١٩٦٣ فقط در سال ی و در آلمان شرق١٩٢١در اروپا در همان سال " هيانقالب روس "ی مقاله. ر آرديينظرش تغ

ن مقاله يبا ايه وآلمان هرگزون روسيانقالبی ازشود آه نسل مهميب روشن مين ترتيبه ا. افت انتشاري١٩٩٠يه درسال روس  

.اند آشنا نبوده  

. پردازد ی م١٩١٧ اآتبر یكيانقالب بلشوی ازديادشده به انتقادات شدي ۀم روشن خواهد شد مقالی بحث ادامه درچنانكه

 او سرشت آسب قدرت و ی برایدياما موضوع آل. یاسيمخالف بود نه با آسب قدرت سلوکزامبورگ نه با انقالب اآتبر

 پرسش درواقع .ی برداشته شودنقالب این دمكراسيتر گسترده ازافتنينان ي اطمیدرنگ برايد بيآه بايی بودها گام

افتد؟ لوکزامبورگ مخالف حكومت  ی میانقالب چه اتفاقپس از: ين بودآند ا یما ملوکزامبورگ آه او را بشدت معاصر

 ین دمكراسيگزي جایستيالي سوسیدمكراس ديبا ايآه هنگام آسب قدرت توسط پرولتار معتقد بود اما يا نبود،پرولتار

   ی نشان میرت لوکزامبورگ را به خوبي است آه بصیا ن نكتهياو. ی درمجموع آنارروده دمكراس شود نه آنكيیبورژوا

.دهد  

ن يلوکزامبورگ ا. شود ین انقالب آغاز مي آلمان نسبت به ایال دمكراسيدگاه سوسي دیابيبا ارز" هيانقالب روس"ی  جزوه
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 یها سم و دفاع از ملتي تزاری سرنگونی تحت لواسم آلمانيالي امپريی آشورگشایك برايدئولوژي ایدگاه را پوششيد

: سم آلمان بوديالي و امپریدمكراس الين حد خواست سوسيه آخري نخست انقالب روسی در واقع مرحله. داند یستم م تحت

 و ی آائوتسكی هين نظرين خواست در ايك ايدئولوژيپوشش ا. شتريسم بودند و نه بي تزاریآنان فقط خواهان سرنگون

 انقالب یافتاده برا  عقبی و از لحاظ اقتصادی آشاورزیه به عنوان آشوري نهفته بود آه روسیدمكراس لايسوس

 است یه تالشين نظرين بود آه اياز نظر لوکزامبورگ مسئله ا. ستيده نيده و باليا رسي پرولتاریكتاتوري و دیاجتماع

 یوندهايه و انكار پي آلمان در قبال انقالب روسیايرولتارژه پي آلمان و به ویال دمكراسيت سوسي فرار از بار مسئولیبرا

ها  آنی ناپختگی مهم برایاريه را معي آلمان از انقالب روسیايت پرولتاريلوکزامبورگ عدم حما در واقع .  آنیالملل نيب  

. استاني بعد آامًال نمایها  در خود سرنوشت انقالب آلمان در سالی آه حتداند یم    

 قرن ی هي اولیها  آه در ساليیفضا. باشدی دشوارستيالي سوسیها استي بودن سیالملل ني درك بی آنونیها  نسلید برايشا

ی آه سرنوشت انقالب روسيه با تكامل بعد ني بودن آن بود و ایالملل نيه انداخته بود بي سایستيالي سوسیها تيفعاليستم برب

 لوکزامبورگ یخيچند بزنگاه تاردر.ترازهمه ينسنگ ی آلمانايولتارت پريمسئوليان،ن مياانقالب اروپاگره خورده بود ودر

  ۀجزو در. يدانسترهبرانش را مقصر می آلمان واي پرولتارین بابت به سختياير اشاره آرده بود وازت خطين مسئوليبه ا

.دهد ی مورد خطاب قرار می جنگ جهانیآدمكشی آلمان را ازبابت شرآت درايمًا پرولتاريوس مستقيجون  

 ی انقالبین انرژيسم و استوارتريآل دهين ايتر مي عظی حتیالملل ني بیدر واقع لوکزامبورگ معتقد است بدون انقالب پرولتر

. از تضاد و خطا گرفتار خواهد شديین انقالب در هزارتويايرسم را تحقق بخشد و ناگزيالي و سوسیتواند دمكراس یهم نم  

 ین و ترتسكي لنیها شود آه گام ین توهم نميهرگز دچار ا. انه استيگرا مًال واقعه آايش لوکزامبورگ از انقالب روسيستا

ن يها را به عنوان ا استين سيز هرگز ايو ن.  آندیابيدادها ارزيد روي تلخ چرخش شدیها را فارغ از اجبار و ضرورت

د يها تقل ا از آنيش ي ستایرانتقاديرت غاند به صو ه ا در سطح جهان بودي پرولتاریكتاتوري استقرار دین اقدام برايآه نخست

 از یجاد شود، بلكه آگاهي ایزن انقالب  هلهلهی هيتواند با خلق روح یا نمي پرولتاریمعتقد است آه آنش انقالب. آند ینم

ها   تودهی از سوی قضاوت انتقادی برايیتر توانا  و از همه مهمی و استقالل معنویاسيف، بلوغ سي وظایدگيچيت و پيجد

  از یل انتقادي را تحلیالملل ني آارگر بی  آارگر آلمان و طبقهی  طبقهین براين تمرين رو بهتريو از هم. پاسخ مسئله است

 یاست ارضيس. پردازديان انقالب ميجرها در كي بلشویها استيس مهم ازۀلوکزامبورگ به چند جنب .دانديه ميانقالب روس

.یكتاتوري و دی همگانیمؤسسان، حق را مجلس ی مسئلهها،  تيمل ی ، مسئله  

 مسئله ی ارضی
 قرن نوزدهم انجام شد اما در يی همراه با انقالبات بورژوای فئودالی مناسبات ارضی نابودی غربی اروپایدر آشورها

ز مبارزه  آغای دهقانان به معنایه براين تشکيل ميدادند، انقالب فوريم جمعيت را دهقانان فاقد زميت عظيه که اآثريروس

تحمل خود  رقابليط غي در شرایزي ناچی خواستار بهبودهایدر ابتدا جنبش دهقان..  بودیاسي سی آگاهیداريبا اربابان و ب

چند ماه قبل از اآتبر . افتي گسترش یاسي مالكانه اما بسرعت از لحاظ دامنه و عمق و خواست سی بود مانند آاهش بهره

 هم یاست، احزاب دهقاني سیشدن طبقات ی قطبی جهيدر نت. آردند یم ميان خود تقسيمسوزاندند، تصرف و  یها را م نيزم

  ۀرش برناميها با پذ كيانقالب اآتبر، بلشوم شد آه دريراست تقس به دو جناح چپ وی انقالبیها ستيالي و حزب سوسیقطب

. چپ با آنان ائتالف و حكومت را به دست گرفتندی انقالبیها ستيالي سوسیارض  
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ن، يتر ن توسط دهقانان آوتاهيم زميع مستقيها را در طرح شعار تصاحب و توز كي بلشویكيلوکزامبورگ حرآت تاآت

 ین دهقانان و حكومت انقالبيوند بيجاد پينداران بزرگ و ايشكستن زم  درهمین فرمول برايتر ن و روشنيتر ساده

.  وجود نداردیستيالين و اقتصاد سوسيم زمين تصاحب مستقي بیوجه اشتراآ چين همه معتقد بود آه هيدانست؛ اما با ا یم

 ی دگرگونی است برایا هيت بزرگ امالك آه پايشود آه مالك یاو معتقد بود آه تصاحب امالك توسط دهقانان فقط سبب م

گ به  امالك بزری هي تجزیعني یت خصوصي است از مالكیدي بدل شود آه خود شكل جدیت دهقاني، به مالكیستياليسوس

 پرهرج و مرج آن در ین اقدامات و نحوه اجراين لوکزامبورگ معتقد بود آه با ايعالوه بر ا. امالك متوسط و خرد

 تصاحب ی آه برای دهقانیها تهيمثًال، در آم. م بودي آن خواهیريگ ن رفتن اختالف شاهد شدتي از بیه به جايروس

 از مالكان یقبال گروه آوچك.  را داشتندیرباخوار قدرت واقعل شده بودند، دهقانان ثروتمند و يامالك اشراف تشك

م ي عظی  مخالف بودند اما اآنون تودهیستيالي سوسی با اصالحات ارضیز از بورژوازي ناچیتيو اقلدار هي و سرمایاشراف  

.ن بودندي به زمیستياليدًا مالك با چنگ و دندان مخالف حمله سوسي از دهقانان جدیو قدرتمند  

 ید از دهقانانيه بخش اعظم ارتش سفي جنوب روسیدر نواح. ن امر بودي بر ایه شاهدي روسی دوران جنگ داخلشك یب

 بودند و اآنون به قول لوکزامبورگ با چنگ و دندان با ینيه مالك قطعه زميان انقالب روسيل شده بود آه در جريتشك

م فروش محصوالت ياست تحري سی جهيد، در نتيف پس از شكست ارتش سین حتيعالوه بر ا. دنديجنگ یارتش سرخ م

 از یك اعزامي مسلح آارگران بلشوی دهقانان، قدرت گاردهایك از سوي به اصطالح بلشوی به شهرهایآشاورز

  آه در ی آوچك و بزرگیها یريان انبوه درگيم شكسته شود و در جرين تحري الزم بود تا ای صنعتیها و شهرها آارخانه

. ضد انقالب بدل شدندیا  تودهیا هيدهقانان متوسط و مرفه به پاداد  یروستا رخ م  

د و يبرو«ن يق لنيه با شعار آوتاه و دقي انقالب روسی آه قرار بود در ابتدای به شكلی ارضی ن است آه مسئلهيت ايواقع

 و ین اجبار آردیاست اشتراآي، نپ و سیسم جنگيآمون. حل شود، حل نشد»  خودتان تصاحب آندیها را برا نيزم

 از یكي ی ارضی  هستند آه مسئلهی واضحی ها ن نشانهيها دهقان در دوران استال ونيلي مید و مهاجرت اجباريتبع

لوکزامبورگ . نده انقالب بر جا گذاشتي آی برایمي عظیامدهايه بود آه پين مسائل انقالب روسيتر ن و مهميتر یبحران

یر اشتراآي نظی آوتاه و آلیص داده بود اما جز عباراتي تشخی را به درستباربودن راه حل آن بتيمص وی ارضی مسئله  

.ميابي ی را نمینيگزياست جايدرنگ، س یآردن ب     

ش از انقالب متفاوت بود و شعار تصاحب يها پ كي بلشوی آشاورزی ن آامال وارد است آه برنامهياست لنين انتقاد به سيا

. ل به شدت مورد انتقاد بودندين دليها به هم  بود آه سالی انقالبیها ستيالي دهقانان در واقع شعار سوسین از سويزم

ها و  كي توسط بلشویاسي و آسب قدرت سی دهقانیها ك سو با هدف جلب نظر تودهين از ي لنیكيروشن است آه اقدام تاآت

اند آه در هنگام قدرت   آردهیلق تیبي عوامفرین را نوعيك لنين تاآتيسم اي از منتقدان بلشویاريبس.  چپ بودیآرها. اس

ن است يآنند ا ین فراموش مي آه هم لوکزامبورگ و هم منتقدان لنیا گر، نكتهي دیاما از سو.  آنار گذاشته شدیبه تمام

   جنبش خودیشده از سو  انجامی بود به عملیدر واقع پاسخ»  خودتان تصاحب آندیها را برا نيد و زميبرو«است يآه س

.ها بود كي بلشویاسي سی انزوای، و مخالفت با آن تنها به معنای دهقانی ختهيانگ  

م ي عظیها  به شورشیديچ ترديه ی بی آشاورزیها نيدرنگ زم یآردن ب ی بر اشتراآی لوکزامبورگ مبنیشنهاد آليپ

.  رخ داد١٩١٩ ان انقالب ناآام مجارستان در ساليقٌا در جريد، چنانكه دقيانجام ی میزيد و خونريه دولت جدي علیدهقان
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 از دهقانان مالك یجاد قشري به ایكياست بلشوي لوکزامبورگ آامًال درست بود آه سینيب شين اوصاف، پي ای اما با همه

لوکزامبورگ .  شدن اقتصاد مقابله خواهند آردیستياليشود آه خصمانه با هر سوس ین موجب مي معیبا منافع ماد

 ی انقالبی جامعه: موضع او روشن بود.  آردینيب شياست بود پين سي ای جهين شهر و روستا را آه نتين جدال بيهمچن

 يیها گاه ن گرهيتر  از بزرگیكين يا.  برسدیستيالي سوسیها  به هدفیدار هي سرمایها  از روشی تواند با استفاده ینم

افتاده از لحاظ  ور عقبك آشي در یستيالي آه انقالب سوسیزمان:  داده نشده استیاست آه تاآنون به آن پاسخ قطع

 در یستياليرسوسي غیها استيرش سير از پذي حفظ قدرت ناگزی برایستياليدهد، حكومت سوس ی رخ میديمناسبات تول

. ی و طبقاتيی است بورژواید مناسباتي بازتولین ماجرا به معنايگر اي دی است اما سوی ارضۀ همانند مسئليیها عرصه

  رخ ی آه انقالب جهانیزماندانستند اما ی میانقالب جهانن ماجرا را دري ایمبورگ حل قطعهم رزا لوآزاها و كيهم بلشو

.اند  شده دهيم آه چگونه ضرورت و انتخاب درهم تني شاهدینجا به خوبيم شد؟ در اي روبرو خواهیندهد با چه اتفاق  

ها ی مليت مسئله  
ش از ي پی ملیحق خودمختار. ها بود تي ملی شد، مسئله داخته به آن پر" هيانقالب روس"ی   آه در جزوهیا ن مسئلهيدوم

ن ي بیلوکزامبورگ معتقد بود سازگار. ن دامن زده بوديان لوکزامبورگ و لني را میادي زیها اآتبر بحث انقالب 

 است یه رایرفت آه انقالب مليپذ ین نظر مارآس را نميدر واقع لوآزامبورگ ا. سم ناممكن استياليسم و سوسيوناليناس

ا دارد ي پرولتاری منافع طبقاتی برايیامدهاي چه پید هر موضعيد دياو در پاسخ معتقد بود آه با. یالملل ني انقالب بیبه سو

تواند  یت آن ميا موفقين موضوع وابسته بود آه آي مثبت از آن به ایابي هر نوع ارزی ملی جه در مورد مسئلهيو در نت

رشد  ی برایشبرد امكاناتيآه موجب پبه وجود آورد رایا یاسي سیفضازي و نی خودمختاری برایت ضروريبالقوه حاآم  

. آارگر شودی  طبقهیآگاه  

 یها ها و فرهنگ د به ملتيآند با ی حرآت میستيوناليسم از موضع انترناسياليقًا سوسين بحث معتقد بود چون دقين در ايلن

ن آه يژه ايتواند تحمل شود به و یك ملت نميت درون يوه عمده بر گروه اقلك گري ینرو ستم ملياز ا.  احترام گذاردیمل

سم را با يوناليتًا انترناسي نهاین موضعيا چنين سوال آه آين به ايلن. ابدي یِت تحت ستم مجال بروز نميفرهنگ خاص آن اقل

سرنوشت خود را  ن يي حق تعیتاگر چه هر مل: داد ین پاسخ ميآند چن یف نمي تضعی ملیها دن به جنبشيت بخشيمشروع

تاً ينها.  استیالملل ني خود بی  از لحاظ دامنهیدار هي سرمای اقتصادی شود چون توسعه ین حق لزومًا اعمال نميدارد اما ا

آند چرا  یم» یمنف«ت ي فقط حمای غلبه بر ستم ملی برايی بورژوای ملیها  جنبشی  آارگر از مبارزهی ن طبقهيلناز نظر

  عمدتًا ١٩٢٠دگاه لنين دست آم تا سال يد. شود یسم آغاز ميوناليت ناسي تقوی برایبورژواز  یجابيت ايآن فعالآه پس از

. بودیالملل ن ي بی ها درون جامعه  ملتیك و برابريسم و انتخاب دمكراتيونالي به اعتقاد دوگانه به انترناسیمتك  

ن نوع ين و نامحدودتريتر یدانست آه جز با دادن افراط ی میاسي سیطلب ك فرصتيها را  كيلوکزامبورگ شعار بلشو

ها  وند آني پی برقراری برایچ روشيه هي روسی در چارچوب امپراتوری قومیها تين سرنوشت به اقليي تعی برایآزاد

ها  کرد که سياست بلشويک لوکزامبورگ به اين مسئله اشاره می. ست نداشتيالي سوسیايبا انقالب و آرمان پرولتار

ره متحد وفادار يك، قفقاز و غي بالتی، آشورهایتوانين، لهستان، لين آه اقوام فنالند، اآراي ایبه جا.  معكوس دادیا جهينت

د خود جهت اتحاد با ي جدی از آزادیگري پس از د یكي ها  ن ملتيا. ه شوند به دشمن سرسخت آن بدل شدنديانقالب روس  

.سم آلمان استفاده کردندياليامپر  
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 مبارزه ی ملی آزادی آه برايیتا جا.  قائل بودی ملیها ت مثبت از جنبشي و حمایت منفين حماي را بیزين تماي لندگاهيد

ن ي در ایاما مسائل مهم. شود ی آغاز میشود اما پس از آن مبارزه با بورژواز ی میت منفيشود از آن حما یم

 به ضد یت منفيحما. شكند ی درهم می ملی  در خود مبارزهیت مثبت و منفين حمايز بين تمايا. آند ی بروز میبند فرمول

 آارگر هنگام مبارزه ی ن آه طبقهيفرض لن.  استید بر مبارزه با ستمگر مليل آه تاآين دليقًا به ايشود دق یخود بدل م

 آن یها فاآت. مد شود در عمل غلط از آار در آیستيونالي ناسیدئولوژير ايتواند اس یتاًٌ نميجاد دولت ـ ملت نهاي ایبرا

 ی همكاری برایك مهميه تئورين توجيتواند حفظ شود و لن ین خلوص مي اینيط معيالبته تحت شرا. شمار است یب

ا ضرورتاً ي پرولتاری آه منافع اقتصادیكيد مكانيين تاياما ا. آند ی ارائه می بورژوازی با جناح مترقیكيتاآت

 یژه زمانيبه و. افتيشرفته رواج خواهد داد تحقق ني آوچك و نه چندان پیاه سم را در طبقات آارگر دولتيوناليانترناس

سم يونالي در تضاد با ناسی طبقاتیآگاه  است، حفظ ی انقالبیا سنتي خود یاسيف و فاقد سازمان سي آارگر ضعی آه طبقه  

.ار دشوار استي بسيیبورژوا  

  مربوط به مجلس موسسان و یها  ما در بخشی آن برایاسيراث سيو به واقع م" هيانقالب روس" ی ن بخش جزوهيتر مهم

.ك نهفته استي دمكراتیها یآزاد  

 آزاديهای دمکراتيک
ل ي انقالب به شدت خواستار تشكیروزيك تا زمان پين و حزب بلشويشود آه لن یمسئله مجلس موسسان از آنجا آغاز م

ه آن دولت يها عل كيفرخواست بلشوي آی از بندهایكي در طفره رفتن از آن یاست دولت آرنسكين مجلس بودند و سيا

 به نام ی معروفی  در جزوهیتروتسك. ن مجلس را منحل آردنديها ا كي انقالب بلشویروزياما پس از پ. شد یمحسوب م

 یها  به نفع چپ در ماهی انقالبیر فضايي از تغی ناشیكي آامال مكانیل آن را به صورتيدال" توفسكيل از اآتبر تا برست"

ست يالي حزب سوسیعنيها   متحدان آنیداند آه از سو ی میر در فهرست داوطلبانيين تغيش از انقالب و عدم انعكاس ايپ

ان انقالب به دو جناح چپ و راست ي در جریست انقالبياليحزب سوس. افته بود ارائه شده بوديش ي آه به چپ گرایانقالب

 یتروتسك.... ندگان راست بود ي از انقالب اآتبر بود هنوز نمودار نماشيها آه مربوط به پ  آن م شد، اما فهرستيتقس

رات پتروگراد و مسكو نداشتند همچنان به همان يي از تغیري دوردست تصوی در نواحی دهقانیها د چون تودهيافزا یم

  یبه عبارت. یسك آوردند آه انقالب اآتبر سرنگون آرده بود مانند آرنی رای و اشخاص  دادندی رایميفهرست راست قد

. عقب مانده بودی حزبیبند  و تكامل گروهیاسي سی مجلس موسسان از تكامل مبارزه  

د يزاد است با ن مردهي شده و بنابرای آه عمرش سپرید اگر مجلس موسسانيگو ی مینيب لوکزامبورگ در پاسخ با نكته

ا قدرت را ي برگزار آنند و یديمجلس موسسان جد ی برایدير انتخابات جديتوانستند بدون تاخ یها م كيمنحل شود، بلشو

 رد آردند و آل یها هر دو نظر را به نفع دولت تك حزب كياما بلشو.  شوراها بسپارنديیبه جنبش در حال شكوفا

ر ي دست و پاگیك را نهادي در بحث خود ساز وآار دمكراتیتروتسك. ر سوال بردنديك را زي دمكراتیسازوآار نهادها

ر ين سازوآار دست و پاگيدهد آه هم یداند اما لوکزامبورگ نشان م ی ميی ابتدایل فنيبزرگ با وسا ی آشوریبرا

تر   كيدمكراتهر چه نهادها دارد وارياختها را در  تودهۀزند عنصریعني قدرتمند  ۀآنند ك عامل اصالحيك ي دمكراتینهادها  

.تر خواهد بود تر و آامل ميها مستق فوذ آن و نیتر و قو ها زنده  تودهیاسيات سيباشند، ضربان ح  

 از يیها  است، نمونهيی بورژوایها  از پارلمانيیها آورد، نمونه ی اثبات نظر خود می آه لوکزامبورگ برايیها نمونه
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سازد، از  ی بدل میام مردميان قيروها را به ناگاه به سخنگو انهيها مرتجعان و م  آه فشار قدرتمند تودهيیها دوران

 يیع لوي و مطی و پارلمان سانسورچی تا مجلس طبقات١٦٤٢ معروف انگلستان در گرماگرم انقالب یپارلمان طوالن

در واقع . م ضدانقالب انتخاب شدي رژی  تحت سلطه١٩٠٩ه آه در سال ي چهارم روسیپ و از همه بارزتر دومايليف

ت يآه اهم است  موضوع  ن ياشاره به ا  دارد و قصدش یحيآامًال تلو  یها آاربرد ن نمونهيا از  لوکزامبورگ ی استفاده  

.شود یشتر مي در دوران انقالب صدها بار بی انتخاباتینهادها  

ك شكل مدرن ي در مورد انحالل مجلس موسسان آورد، ظهور شوراها به عنوان ی آه بعدها تروتسكیگريل ديدل

ن يا.  بدل شدندی از دولت تك حزبیا فاع ساقط و به زائدهز انتيز از حيد آه شوراها ني نكشیقًا طولياما دق.  استیسازمان

  ی پرولتریز دمكراسيشوراها وجه تما آه هنوز وجودی زمانیعنيدهد یص ميتشخ١٩١٨رزا لوآزامبورگ در ش رايگرا

. بوديی بورژوایها در مقابل دولت  

 در ١٩١٩تنها در سال :  است ا نكرده خود ريی و شوراها انتخاب نهایان جمهورين مقاله هنوز ميلوکزامبورگ در ا

نجا به ين در ايهمچن. آند یت مي آارگران و سربازان حمای از شوراهایچ ابهاميه یهاست آه ب ام اسپارتاآيستيان قيجر

آند آه  ین اآتفا ميبه ا.  را حفظ آندی مدنیها ی آزادین شكليتواند به بهتر ی میپردازد آه آدام شكل نهاد ین مسئله نميا

 فرا یت دمكراسي نامحدود مطبوعات و اجتماعات، گسترش گفتگوها و رعای، آزادی حق رایها را به آزاد كيشوبل

ل يتشك آزاد، بدون حق نامحدود یآه بدون مطبوعاتشود چرا ی تمام نمیحق رابا مجلس موسسان و او آارۀبه گفت. بخواند  

.رقابل تصور استيكسره غيع مردم ي وسیها ها حكومت توده يیها و گردهما ها و انجمن سازمان  

. سم در هراس بوديالي سوسیز معناي انقالب و ن ندهي و استفاده از ترور بر آیريگ مين تصميلوکزامبورگ از اثرات ا

 در آل آشور یاسيات سي مرتبط با آن به سرآوب حیها ی و آزادیداد آه حذف دمكراس یص ميلوآزامبورگ تشخ

 شوراها را به عنوان تنها ین و تروتسكيلن.... آند ی را فاسد میكومت وحشت اخالق عمومح«: گفت یم. انجامد یم

اما با . جاد شده بودي ای و مردمی آردند آه توسط انتخابات عمومیندگي نماین نهادهايگزي آارگر جایها  تودهی ندهينما

، بدون یبدون انتخابات عموم. شد شتر فلج میي در شوراها هر چه بی در سراسر آشور، زندگیاسيات سيسرآوب ح

ن خواهد رفت و به ي از بی در هر نهاد اجتماعی آزاد افكار، زندگی  نامحدود مطبوعات و اجتماعات، بدون مبارزهیآزاد

 یزندگ.  خواهد ماندی فعال در آن باقی به عنوان عنصریوانساالريل خواهد شد و تنها دي صرف از آن تبدیظاهر

 ی  به ادارهینشدن  تمامیا ر و تجربهيناپذ اني پای با انرژین از رهبران حزبيرود، چند دوج یواب م رفته رفته به خیعموم

 را یها آار رهبر ان آني برجسته در می چند از مغزهایت فقط تنيدر واقع.  خواهند آردیامور خواهند پرداخت و رهبر

 رهبران آف یها ی سخنرانیشوند تا برا یها دعوت م يی آارگر به گردهمای  از طبقهیگاه نخبگان انجام خواهند داد و گه

 یكتاتوريك دينًا يقيك فرقه است، ين در اصل امورات يب آنند ــ ايشنهادشده را تصوي پیها بزنند و به اتفاق قطعنامه

م حكومت ، به مفهويی به مفهوم بورژوایكتاتوري دیعنياستمدار، ي سی مشتیكتاتوريا، دي پرولتاریكتاتوري نه دیاست ول

 به توحش ی عمومید موجب شود آه زندگير باي ناگزیطين شرايچن: توان فراتر رفت ین هم ميبله، از ا... ها  ژاآوبن

، ی از رزا لوآزامبورگ، ترجمه حسن مرتضويیها دهيگز(» رهيها و غ رباران گروگانياقدام به ترور، ت: ده شوديآش

دگاه رزا لوآزامبورگ ي دی توان ادامه ین اشارات مي در ایبه راحت). ٤١٣-٤١٢. ، صص١٣٨٦كا، تهران، يانتشارات ن  

.ش از آن عنوان آرده بوديها پ د آه سالين ديشاهنگ لنيرا در نقد حزب پ  
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 پرولتاريا را در یكتاتوريالملل دوم د نين بود آه درست مانند بي این و تروتسكي لنیادي بنیبه نظر لوکزامبورگ خطا

كال اشكال ي رادیا د به گونهيد باي جدیاي پرولتاریكتاتورياز نظر رزا لوآزامبورگ د. دادند ی قرار میمقابل دمكراس

ها  ستي مارآسیاز نظر تروتسك.  را حذف آندی را باب آند نه آنكه خود دمكراسی پرولتریك خودگردانيدمكرات

 لوکزامبورگ ی  اما به گفته.آرد ی می را نفین مبنا خود دمكراسي نبودند و بر همی صوریشگر بت دمكراسيستا

 ی شه هستهيهم. آردند ی جدا ميی بورژوای دمكراسیاسي را از شكل سی دمكراسی اجتماعی  هستهی شهيها هم ستيمارآس

اند  آرده ی پنهان شده برمال می صوری و آزادین برابريري شی ر پوستهي را آه زی و نبود آزادی اجتماعیسخت نابرابر

رد يگ ی را به آار می است آه دمكراسیا وهيدر ش«ا ي پرولتاریكتاتوريز ديوجه تما. را حذف آنند یآه خود دمكراس نه آن

 ی و نهادهای، اصل دمكراسی بودن دمكراسيیآردن بورژوا ها با برجسته كي است آه بلشوین در حاليا» .نه در حذف آن

ۀ فاصل یآزادسم ويالي به نام سوسیاستبدادك ويوآرات بوریها هي رویرش تمامينجا تا پذيااز. سوال بردندريك را زيدمكرات  

. وجود داردیآم  

ادآور نظر ي آه یا شود، قطعه ین اظهارنظر معروف لوکزامبورگ مشخص مي نهفته در این جاست آه معنايدر هم

ر قدر  حزب، هی اعضای طرفداران حكومت، فقط برای فقط برایآزاد«:  مطبوعات استی آزادی مارآس جوان درباره

ات يح. شدياند ی است آه متفاوت می آسی برایشه و منحصرًا آزادي همیآزاد. ستي نیهم آه پرشمار باشند ابدًا آزاد

ل آه با حذف ين دليا قاًٌ به يدق ثمر خواهد بود  ی دارند، فقرزده، مفلوك، صلب و بیمحدود  یآه آزاد  يی آشورهایعموم  

)٤١٠. همانجا، ص(».شود ی قطع میشرفت معنوي غنا و پی تمامی  زندهیها  سرچشمهیدمكراس  

 یاسي از شكست سی آن بداند ناشی اقتصادیماندگ  عقبی جهيش از آنكه نتيلوآزامبورگ انحطاط انقالب روسيه را ب

در .  از ماجراستین پاسخ بخشياما ا. دانست ی میالملل ني بیف انقالبي برآورده آردن تكالی برای غربیدمكراس اليسوس

. ك استي دمكراتیها ی ضمانت از آزادی  نداد، نحوهی آه انقالب اآتبر طرح آرد اما به آن پاسخیسش بزرگواقع پر

 یها هيشوند و عمًال نقش مستقل اتحاد یده مي آشیا هي حاشی خود به نقشی آننده ی آه شوراها از نقش رهبریزمان

ست؟ آدام ي چیتين وضعيراه مقابله با چن. شود یل مي خوار و ذلیات عموميانجامد، ح ی از حزب می به تابعیآارگر

ك مسئله ي هزار و ی دفاع آند آه برای شهروندانیتواند از حقوق فرد ی جامعه می عمومین ناتوانيمرجع و نهاد در ا

ن شهامت را داشته باشند آه با يآشند و ا یها، گارد سرخ و ارتش سرخ را به چالش م هياقتدار حزب، شوراها، اتحاد

ها بعد از انقالب اآتبر رخ داد و رزا  آنچه آه سال.  انتقاد آندی بعدیها بتيفراشته بدون ترس از مص ایسر

ن پرسش همچنان ادامه دارد و يا. دي به تحقق انجامی ویها ینيب شين پين بود آه بدتريند ايلوآزامبورگ زنده نماند تا بب

پس از : ن پرسش پاسخ دهديا ر است به ي انسان است ناگزیانگگي ازخودبی آه خواهان الغایستياليل سوسيگمان هر بد یب  

  خواهد افتاد؟یانقالب چه اتفاق
ونب اندرس.نويکديس وهورتپي:  کوششهب  

  یحسن مرتضو :ترجمه
١٣٨٧ وريشهر٢٢  

ستهای انقالبیکمونيسايت   

)١٣٨۵نشرنيکا : تهران(  


