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  :لنين، لوکزامبورگ و جنگ
   جونيوس رزا لوکزامبورگۀپاسخ انتقادی لنين به جزو

 
 : مترجمۀمقدم*

کوشد تا به  است که در آن می جونيوس رزا لوکزامبورگ ۀ به جزولنين از نقد جان ريز قرائتکوتاه پيش رو،  متن

بخش ملی و  ئیھای رھا را، که ھمانا عدم تمايزگذاری ميان جنگ لوکزامبورگ به لنيناختصار لّب مطلب انتقاد 

 در اختيار داشته باشيم بد جونيوس ۀکه توضيحی کوتاه در مورد جزو ينبرای ا. امپرياليستی است، بيان دارد ھای جنگ

 اند و خوشبختانه در زبان فارسی نيز به ھمت  آوردهلوکزامبورگ آثار ۀگزيد نيست مستقيماً از توضيحی که ويراستاران

 :قول مستقيم بياوريم ، به آن دسترسی داريم، نقلحسن مرتضویمترجم توانا، 

به دليل مخالفت با جنگ  لوکزامبورگ که ١٩١۵ اپريل و بروریھای  لمان، بين ماه ال دموکراسیدر سوسيا بحران« 

منتشر کرد، نامی که برای امضای مقاالت » جونيوس«مستعار  وی آن را با نام. جھانی اول در زندان بود، نوشته شد

لوسيوس جونيوس  است از نامھمچنين ممکن . شد  استفاده می١٧۶٠ ۀلمانی در دھامطبوعات  اصلی سياسی در

شورشی را بر عھده داشت که به استقرار  شود رھبری ای که گفته می  گرفته شده باشد، شخصيت افسانهبرتوس

 به ١٩١۶اثر را مخفيانه به بيرون از زندان فرستاد و نخستين بار در سال   اينلوکزامبورگ. جمھوری روم انجاميد

 در مواجھه با جنگ جھانی در ئیاروپا نقد او از فروپاشی سوسياليسم. ار يافتس، انتشئيای در زوريخ، سو جزوه شکل

ھای انقالبی مارکسيستی  جوی راھی برای شکل دادن دوباره به ديدگاه و جست  کسانی که درۀگيری مجدد انديش جھت

ر اين جزوه با نظر مساعد انتشا  بود که کمی پس ازئیھا  انترناسيوناليستۀلنين از جمل. تأثير چشمگيری گذاشت بودند،

ھای اين  بسياری از انديشه. ن سرنوشت ملی انتقاد کرده بودييبا حق تع آن را تفسير کرد، ھر چند از مخالفت اين جزوه

 ١٩١٨-١٩١٩ھای  ھای انقالبی سال شورش لمان درا اسپارتاکوس و چپ راديکال ۀھای سياسی اتحادي-بنياد ديدگاه نقد به

 ».بدل شد

، ١٣٨۶ از رزا لوکزامبورگ به کوشش پيتر ھوديس و کوين آندرسن، مترجم حسن مرتضوی، نشر نيکا، ئیھا گزيده«

 )۴٢١ص 

** 
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نحوی درخشان در سوسياليست   بهسالی کمپل در زمان جنگ جھانی اول که در زندان نوشته شد و جونيوس رزاۀ جزو

 . گذشته بودۀجنگ سد ضّد ۀبياني ترين  توصيفش کرد، به جرأت عظيمبروریريويو ماه ف

 بيستم گستراند و ۀخود را بر سد ای پيامبرانه شبح ناشدنی اين جزوه، سوسياليسم يا بربريت، به گونه فراموش موضوع

 .دھد اکنون نيز ھمين کار را انجام می

 لماناسوسيال دموکرات  لمان و حزبااش با حزب سوسياليست ھوادار جنگ   ھمچنين در دشمنیجونيوسۀ جزو

(SPD)ادعای جونيوس. لمان است، مصمم باقی ماندااکثريتی در پارلمان  ، که ھمچنان ادعا دارد حزبی مارکسيستی با 

 .بود» تماماً مقھور و در خدمت امپرياليسم«شمرد که  حزبی را مردود

که   اما ولو آن جزوه بودهۀنويسند  لوکزامبورگدانست که چرا؟ او نمی. اين حال، لنين در مورد جزوه نگرانی داشت با

 .داد ر میييمورد جای ترديد است که نظرش را تغ بود، در اين از چنين چيزی با خبر ھم می

ما از «نويسد  لنين می. اند انقالبی  آشکارا مشخص کرد که طرف حساب او رفقای سنت سوسياليستیلنينھر ترتيب،  به

 با نقادی» «.فرستيم اند، درود می بورژوازی تسليم شدهجنگد که به  کسانی می  اين جزوه که باۀصميم قلب به نويسند

ھا  خاطر خودانتقادی، که برای مارکسيست کنيم که اين کار را به ، قوياً تأکيد میجونيوس ۀھای جزو خطاھا و اشتباه

  يک اثر درخشان مارکسی است و به احتمال زياد،جونيوسدر مجموع، … دھيم می امری بسيار ضروری است، انجام

 ».اند ھای آن تا حد معينی اتفاقی صاننق

 آثار ۀ مجموع٢٢توان در جلد  نقدھا را می اين(گيرانه بودند   بسيار زياد اما عميق و سختلنينھای  اين وجود، نقادی با

 ھای بخش ملی و جنگئيھای رھا  را به خاطر تمايزگذاری ناکافی ميان جنگجونيوس ،لنيناستدالل اصلی ). او يافت

ھای   به جنگجونيوسناکافی اين است که   اين تمايزگذاریۀ، بدترين سويلنينبه زعم . کشد ستی به نقد میامپريالي

  مفيد برای مداخله در جنگئی الگوۀ به مثاب١٨۴٨انقالبی »  ملیۀبرنام« لمان، و به طور مشخص بها ١٨۴٨انقالبی 

 .نگريست می ١٩١۴

» گرای چپ«ھای ملی و  شوونيست تواند به دست ، میجونيوسدقتی  کرد اين بود که اين بی که لنين مشاھد می خطری

ای برای   تزاری به عنوان بھانهۀلمان از جانب روسيا» استقالل ملی« اصطالح تھديد لمان بيفتد، کسانی که از آن بها

 .کردند طلبان، استفاده می از جنگ حمايت

ميلی   بیلنيندر اينجا، . استداللی کمتری دارد  دومين استدالل اوست که توانلنين ۀترين بخش مقال جاریاين حال، انف با

زير  را کائوتسکیترين رھبر مارکسيست آن،  ويژه، مھم حزب سوسيال دموکرات و به  به گسست سازمانی ازجونيوس

 .سؤال می برد

تکامل بخشيد و بعدھا آن را در   آن رائی به تنھالنينفت که گر موضوع، يک اصل مارکسيستی بنيادی را دربرمی ھمين

دھی تفکيک - توان به صورت مکانيکی از سازمان سياست را نمی« :جز خالصه کردؤانديشانه و م  ژرفۀيک جمل

 ».کرد

 اين سازمانِی متمايزی نداد و با  اين بود که به سياست ناشی از احساس عميق ضّدجنگ خود، بيانجونيوسعليه  اتھام

 .کار، خطر شکست را به جان خريده بود

 ۀرھبری پژوھشگر برجست  که تالشی جمعی تحتئیامر مشخصاً برای چپ انقالبی امروز حائز اھميت است، جا اين

 .، در حال انجام استکائوتسکی و لنينتمايز ميان  برای طفره رفتن از (Lars Lih) الرس لی با نام لنين

 در يونان و وحدت چپ سيريزا گرا ھمانند ھای نظری را برای ساختارھای معاصر چپ موضوع، برخی از زمينه اين

کرد، زيرا  گيری حزب سوسيال دموکرات در مورد جنگ دفاع می موضع  ازکائوتسکی. کند در انگلستان، روشن می
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ل جنبش کارگران خال داد که از  شديدی واکنش نشان میۀپرستان بايست به حال و ھوای وطن حزب می ادعا داشت که

 .ھجوم آورده بود

فروپاشی انترناسيونال دوم، رھبرانی  ای پيشتر با نام قلمداد کرد و در مقاله» خيانت«گيری را  پيشاپيش اين موضع لنين

 .ناکام مانده بودند، نکوھش کرد» طبقاتی ئیجو گيری عليه يک آشتی موضع«را که از 

مارکسيسم انقالبی در  اصلی نقصان«: گفت  صريح سخن میئوتسکیکا و جونيوسبه لحاظ شخصيتی در مورد  لنين

 مند، مسير خود را در پيوسته است که بتواند به لحاظ نظام ھم غيرقانونی به دھی  يک کل، فقدان يک سازمانۀلمان به مثابا

 در برابر ھمچنين بايد موضعی مشخص  وظايف جديد آموزش دھد؛ چنين سازمانیۀھا را با روحي پيش گيرد و توده

… کند که ھيچ رفيقی ندارد  را ترسيم میئیدر ذھن ما تصوير فرد تنھا جونيوس» «.طلبی و کائوتسکيسم بگيرد فرصت

» رفاقت«فخرفروشی و   گرفتار شدن در تار ناخوشايند رياکاری،ۀبلکه نتيج… يک احساس شخصی نيست اما اين

 ».طلبان است کائوتسکيستی با فرصت

غيرقانونی و آغاز جنگ عليه  ھای  به رغم انزوايشان، موفق به انتشار اعالميهجونيوساران طرفد«اين حال،  با

 ».کامياب خواھند شد ھا در گذر از مسير صحيح آن. اند کائوتسکيسم شده

، بر دير بودن گسست او از لوکزامبورگ رزا سياسی ۀنام  در زندگیتونی کليف. بين بود  بسيار خوش لنينکه افسوس

 سپارتاکوس به عنوان فراکسيونی درون حزب سوسيال ۀتأسيس اتحادي  بهلوکزامبورگ. کند کی تأکيد میکائوتس

که او و ديگران از حزب   سپارتاکوس ھمراه کائوتسکی ماندند زمانیۀاما او و اتحادي. کمک کرده بود دموکرات

 . تشکيل دھند١٩١٧ ريلاپرا در  (USPD) مستقل سوسيال دموکرات جدا شدند تا حزب سوسيال دموکرات

جو در  تماماً پارلمانی و مصالحه رغم اين واقعيت مسلّم بود که حزب سوسيال دموکرات مستقل يک حزب اتفاق به اين

ھای سراسری و تظاھرات عليه  دارد، با اعتصاب  اشاره میتونی کليف گونه که نگرشش نسبت به جنگ بود که، ھمان

را در جھت انجام   لوکزامبورگپذير، اين اتفاق، بسياری از گرايشات آشکاربه نحوی گريزنا. داشت جنگ مخالفت

 .اعتصاب عليه جنگ، مبھم و ناروشن کرد

 سپارتاکوس سرانجام ۀکه اتحادي لمان و طغيان شوراھای کارگری و سربازان در پايان جنگ بودابا بروز انقالب  تنھا

 سازی ھا طول کشيد تا ثابت کند که به نحو سرنوشت وس مدتسپارتاکۀ اتحادي .لمان را تشکيل داداحزب کمونيست 

 .تأثيرگذار است

در باب  رزا ھای به انديشه ھر چه ھم شرايط تاريخی«: شود که چنين نتيجه بگيرد با کراھتی شديد مجبور می کليف

 » دادندلمان نشانا ١٩١٨-١٩شديد از خود در انقالب  ھا ضعفی دھی شکل داده باشند، اين انديشه سازمان

 منتشر شده در تارنمای انسان شناسی و فرھنگ

  


