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يادداشت مترجم :امروز ،پانزدهم ژانويه ،صدمين سالگرد قتل جبونانهي رزا لوكزامبورگ و كارل ليبكنشت بهدستان
آلودهي اوباشِ فاشيست و گماشتگانِ سرمايه و رژيمِ ستم و سركوب و شكنجه است .بهياد اين انقﻼبيون رزمنده و
آزاديخواه ،ترجمهي بند پنجم از نوشتهي رزا لوكزامبورگ زير عنوان »آنچه اتحاد اسپارتاكوس ميخواهد« را،
كه نخستين بار بهعنوان پيشنويس برنامهي حزب كمونيست آلمان در سال  1918در نشريهي »پرچم سرخ« انتشار
يافت ،به خوانندگانِ »نقد« تقديم ميكنم.
شعار و عنوان باﻻ كه جملهي پاياني برنامهي اتحاد اسپارتاكوس است ،كمتر در گفتاوردها از رزا لوكزامبورگ ديده
ميشود .آوازهي رزا لوكزامبورگ ،پايبنديِ استوار اوست به آزادي و به جداييناپذيري دمكراسي و سوسياليسم ،به دفاع
جانانهاش ،به معناي دقيق كلمه ،از آزادي انديشهوبيانِ دگرانديشان .پنداشته ميشود ،اين جمله فراخواني است به
خشونت عليه دشمنان ،و سازگار نيست با آوازهي او .بهنظر من ،اين جمله ،تنها سازشناپذيري سرسختانه و دليرانهي
زني است آزاديخواه در مبارزه عليه روابط سلطه و استثمار و عزم راسخ او براي درهمشكستن بازگشتناپذير سازوكار
اجتماعي مبتني بر سلطه و استثمار و به زانودرآوردنِ قدرت سياسيِ باني و پاسدار آن .نه تنها ناسازگاري و تناقضي ميان
ايندو خواسته نيست ،بلكه تنها در هم آوايي و توامانيِ آنهاست كه ميتوان از سقوط به پرتگاههاي ديكتاتوري حزبي از
يكسو و مماشات و سازشطلبي با حاكميت ستم و استثمار و ايدئولوژي بورژوايي ،از سوي ديگر ،پرهيز كرد) .ك.خ(.

V
اتحاد اسپاتاكوس ،از آنجا كه هشداردهنده است ،از آنجا كه خواستار پيگير و وجدان سوسياليستي انقﻼب است،
آماج نفرت ،پيگرد و هرزهدراييِ دشمنان آشكار و نهانِ انقﻼب و پرولتارياست.
مصلوبش كنيد! فرياد ميزنند سرمايهداراني كه از هراسِ ازكف رفتنِ خزانههايشان بر خود ميلرزند.
مصلوبش كنيد! فرياد ميزنند خردهبورژواها ،افسران ،ساميستيزان ،همانا ريزهخواران و گماشتگان بورژوازي ،كه از
هراسِ از كف رفتن ديگچه و نوالهشان در پناه سلطهي طبقاتي بورژوازي بر خود ميلرزند.
مصلوبش كنيد! فرياد ميزنند شايدمانهايي كه همچون يهوداي اسخريوطي كارگران را به بورژوازي فروختهاند و از
هراس از كف رفتن پشيزي كه بهاي سلطهي سياسيشان است ،بر خود مي لرزند.
مصلوبش كنيد! تكرار ميكنند پژواكوار اين فريادها را ،كارگران و سربازانِ فريبخورده ،خيانتشده و به بدسگاليِ
دچارآمدهاي كه نميدانند خشمشان عليه اتحاد اسپارتاكوس ،نيشتر خشمي است در گوشت و خون خويش.
در نفرت ،در هرزهدرايي عليه اتحاد اسپارتاكوس ،متحد شده است همهي آنچه ضد انقﻼبي است ،دشمن مردم
است ،ضد سوسياليست است ،عاري از صراحت ،گريزان از روشنايي و تيره و تار است .چنين است كه آشكار ميشود در
اوست] ،در اتحاد اسپارتاكوس است[ كه قلب انقﻼب ميتپد ،كه آينده از آنِ اوست.
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اتحاد اسپارتاكوس حزبي نيست كه بخواهد از فراز تودهي كارگران يا به دستاويز آنان به حكومت برسد .اتحاد
اسپارتاكوس فقط بخش آگاهبههدف پرولتارياست كه وظايف تاريخي را در هر گام تودهي عظيم پرولتاريا در كل
گسترهاش ،يادآور ميشود؛ بخشي از پرولتارياست كه در هر مرحلهي معين از انقﻼب ،هدف سوسياليستي نهايي را ،و در
همهي مسائل ملي ،منافع انقﻼب جهانيِ پرولتاريايي را نمايندگي ميكند.
اتحاد اسپارتاكوس مشاركت در حكومت و همكاسهگي با گماردگان بورژوازي ،شايدمان ـ ابِرت ،را رد ميكند ،زيرا
در چنين همكارياي ،خيانت به اصول بنيادين سوسياليسم ،نيرومندسازيِ ضد انقﻼب و فلجكردن انقﻼب را ميبيند.
اتحاد اسپارتاكوس همچنين بهدستگرفتن قدرت را رد ميكند ،آن هم نه تنها از اين رو كه شايدمان ـ ابِرت
ورشكست شدهاند و مستقلها در همكاري با آنها به آخر خط و بنبست رسيدهاند ]و قدرت سهلالوصول شده است[.
اتحاد اسپارتاكوس هرگز و به هيچ شيوهي ديگر عنان قدرت دولتي را بدست نخواهد گرفت مگر از طريق ارادهي
آشكار و بي اما و اگر اكثريت عظيم تودهي پرولتاريا در آلمان ،نه هرگز به شيوهي ديگري جز به اعتبار و با تأييد

آگاهانهي پرولتاريا نسبت به ديدگاهها ،هدفها و شيوههاي مبارزاتي اتحاد اسپارتاكوس.
انقﻼب پرولتري تنها ميتواند مرحله به مرحله ،گام به گام ،از مسير جلجتاي تجربيات تلخ خويش و از مجراي شكستها
و پيروزيها به روشنايي و روشنبيني كامل و بلوغ دست يابد.
پيروزي اتحاد اسپارتاكوس در آغاز انقﻼب نيست ،در انتهاي آن است ،پيروزي اتحاد اسپارتاكوس همانا
پيروزي تودههاي ميليوني و انبوه پرولتارياي سوسياليست است.
بپا خيز ،پرولتاريا! پيش به سوي نبرد .در اين واپسين مبارزهي طبقاتي تاريخ جهان بر سر واﻻترينِ هدفهاي بشريت،
سخن يكي است و بس :چنگ بر چشمان دشمن ،زانوان بر سينهاش!

* منبع :اين نوشته نخستين بار در شمارهي  29نشريهي »پرچم سرخ« )در برلين( به تاريخ  14دسامبر  1918زير عنوان
»? «Was will der Spartakusbundمنتشر شده است .برگرفته از:
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1918/12/waswill.htm

لينک کوتاه شده در سايت »ﻧﻘد«https://wp.me/p9vUft-H5 :
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