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 ( یکی از رهبران۹۱۹۱-۹۸۸۱)( Eugen Levinéوینه )توضیح مترجم: اویگن لِ

حزب کمونیست، بود.  (KPD)جمهوری شورایی باواریا و عضو حزب کمونیست آلمان 

 یاههای حزبها و تمام کسانی بود که منتقد سیاستائتلافی از اسپارتاکیست

ها خواهان بودند. آن (USPD)ات مستقل دموکرسوسیالو  (SPD)ات دموکرسوسیال

های و سیاست« جمهوری آلمان»وی از ، فرار۹۱۹۸َ های انقلاب نوامبرتعمیق خواسته

انقلاب »حرکت به سمت  ها و نهایتاًدموکراتسازشکارانه و پارلمانتاریستیِ سوسیال

به مونیخ فرستاده شد تا رهبری حزب در  ۹۱۹۱در ماه مارس لوینه بودند. « سوسیالیستی

به مونیخ زمانی او  .جا بر عهده بگیردرا در آن« پرچم سرخ»ی مونیخ و مسئولیت نشریه

وزیر منتخب شوراهای نخست - (Kurt Eisner) رسید که پس از قتل کورت آیزنر

در  «جمهوری شورایی و پارلمانتاریسم»کشمکشی میان  -سربازان، کارگران و دهقانان 

جریان بود. در آخرین روزهای ماه مارس، مجلس ایالتی بایرن، یوهانس هوفمن 

(Johannes Hoffmann) وزیر دموکرات را به عنوان نخستاز حزب سوسیال

، شورای مرکزی و شورای انقلابی کارگران در مونیخ، ۹۱۹۱آوریل  ۷انتخاب کرد؛ اما در 

 اعلام کردند و هوفمن به بامبرگ گریخت. « جمهوری شورایی»

ها و روشنفکران چپ رهبری در اولین فاز جمهوری شورایی، ائتلافی از آنارشیست

یابانی مقاومت خ باهای ارتش سرخ که یگانه گرفتند. بعد از آنشورای مرکزی را بر عهد

، فاز دوم جمهوری شورایی با انحلال شورای کردندخنثی را کودتای دولت هوفمن 

آوریل  ۹۱آغاز شد و لوینه به عضویت این شورا درآمد. « شورای اجرایی»مرکزی و ایجاد 

ارتش آزاد  موسوم بهراستی نظامی دستنیروی شبه دولت هوفمن با همدستی

(Freikorps .مونیخ را محاصره کرد )آوریل با مقاومت ارتش سرخ، ارتش آزاد  ۹۱

، وزیر دفاع وقت از حزب (Gustav Noske)نشینی شد. گوستاو نوسکه وادار به عقب

هایی از ارتش آلمان را به ات، برای تقویت نیروهای ارتش آزاد، یگاندموکرسوسیال

های خرابکارانه، جمهوری شورایی مونیخ ی نظامی و انواع فعالیتحاصرهمونیخ فرستاد. م
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ی اجرایی تحت رهبری لوینه را تحت فشار شدیدی قرار داده بود؛ در نتیجه کمیته

ی موقتی برای مذاکره با دولت هوفمن تشکیل شد که ناکام گیری کرده و کمیتهکناره

 ی میز نبود. ای روماند چرا که جز تسلیمِ محض هیچ گزینه

ها کارگر ، نیروهای ارتش آلمان و ارتش آزاد وارد مونیخ شدند و صدهاولِ ماه م

لوینه  های اعدام سپرده شدند.کمونیست، سوسیالیست و آنارشیست دستگیر و به جوخه

محاکمه و صبح « خیانت بزرگ»به جرم  ۹۱۹۱ژوئن  ۱دستگیر و  هم ۹۱مخفی شد اما در 

 روز بعد اعدام شد. 

دموکرات و کمونیست و شکست ی اشتباهات رهبران سوسیالدرباره هافارغ از داوری

های بعد، خواندن دفاعیات لوینه دشواری، فاشیسم در سال ظهورانقلاب دوم و در نهایت 

ود، در ی کارگر بر سرنوشت خهای مبارزه برای حاکمیت طبقهتناقض و بعضاً  پیچیدگی

 گذارد. رایا، را پیش روی ما میی جمهوری شورایی باواتجربه

یات ها، دفاعاین ترجمه بر اساس متن آلمانی دفاعیات از کتاب )اویگن لوینه: طرح

 Jugendinternationale ،۹۱۹۱دادگاه و موارد دیگر؛ چاپ دوم انتشارات 

ق داده تطبی سایت( انجام شده و سپس با متن انگلیسی موجود در این ۱۱تا  ۱۱صفحات 

ست که از متن انگلیسی افزوده هاییبخشمشخص شده   {}شده است. آنچه در متن با

 ام.شده و آنچه در ] [ آمده را خودم اضافه کرده

 

*** 

 

ام[ اظهارنظر کنم. حتی پیش از اولین بازجویی ی پروندهکه ]درباره برای من دشوار است

 یک وضعیتِ  برآمده ازها و کلیت این دادگاه، تنها توضیح دادم که تمام این دادرسی

 واقعیت تنها بر این «خیانتِ بزرگ»]کیفرخواستِ[ ی[ حقوقی ندارد. سیاسی بوده و ]پایه

ی طور که در سرمقالهشکسته شده است. هماناستوار است که جمهوری شورایی در هم 

https://libcom.org/history/last-words-eugen-leviné
https://libcom.org/history/last-words-eugen-leviné
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روز، خورده خیانت است و خیانتِ پیشکستگفته شده: تنها خیانتِ « آخرین اخبار مونیخ»

ت و نه سی ملاحظات سیاسیشود. پس ]اتهام[ِ خیانت بزرگ نتیجهخیانت محسوب نمی

 حقوقی.

آن را دشمنِ سیاسی خود  دانم که هموارهای میی آن طبقهمن این دادگاه را نماینده

در  گونههچها باشم اما گوی عملکردم در برابر کمونیستتوانستم پاسخام. شاید میشمرده

ام را چونان ]خطری[ در برابر برابر دشمنانی از خودم دفاع کنم که آنچه کرده

اند؟ من در روسیه در وضعیت مشابهی قرار داشتم؛ آنجا از دفاع دیدهشان میموجودیت

ی کافی، تبرئه شدم. حالا که این تاکتیک را دنبال متناع کردم و به دلیل فقدان ادلها

ن کنم چوصراحت توضیح خواهم داد. من از خودم دفاع نمیبهکنم، دلایل آن را نیز نمی

خواستم، باید حالا سکوت تری از سوی شما دارم؛ اگر چنین میانتظار مجازات خفیف

د، دفاع ترنمن، که از نظر سیاسی و انسانی از من به شما نزدیککردم ]چرا که[ وکلای می

 توانستند انجام دهند.میتری ثرؤمبسیار 

دهم که مرا وادار کرد در من اکنون دادگاه را به همان دلایلی مورد خطاب قرار می

تمام طول دادرسی، قاطعانه از خودم دفاع کنم. در سطح مطبوعات و در میان افکار عمومی 

ی ی شخص من و همچنین دربارهی جمهوری شورایی، دربارهیعات وحشتناکی دربارهشا

خواهم آنها را بی پاسخ بگذارم؛ کارگران روند کلی وقایع منتشر شده است که من نمی

 اند و برخی از آنان ممکن است تردید کنند که آیا واقعاً شناختهتازگی مرا بهمونیخ تنها 

جا که من دیگر آزاد نیستم، باید از ]فرصتِ[ این دادگاه ام؟ }از آنسزاوار اعتمادشان بوده

 روشنی بیان کنم.{ بهاستفاده کنم تا همه چیز را 

دلیل دوم آن است که من عضو حزب کمونیست هستم، حزبی که در آلمان بیش از 

 دانم یک بار در فضای عمومیی خود میهمه مورد تنفر و اتهام است. به همین دلیل وظیفه

هایی کار کرده،  ( با چه انگیزهKPDنشان دهم اعضای حزب کمونیست آلمان )

اجرایی و  یکنند کار کنند. من این را به کارگران کمیتهخواهند کار کنند و تلاش میمی

عضو شوراهای کارخانه، که درهمکاری روزانه با هم قد  به }بیش از هزار و دویست{
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ها را امِ آنتا ن این دِین بر من استایم، مدیونم؛ حتی اگر در نهایت مرا انکار کنند، هکشید

 نیز ]از این اتهامات[ پاک کنم.

ای اثبات کنم، بلکه فرصتی را که برتر از خودم دفاع نمیبنابراین من برای حکم سبک

ه ست که بایندهم. تفاوت اصلی میان من و دادستان در حقیقت وجود دارد از دست نمی

ی متضاد های اجتماعی و سیاسی در آلمان و سایر نقاط جهان از زوایای کاملاًی پدیدههمه

ر روند دثیرگذاری أتی قدرت و توان رهبران برای عمل و کنیم. دادستان دربارهنگاه می

 قکند. به چشم او تاسِ وقایع تاریخ جهان بسته به اینکه به دست رهبران صادوقایع غلو می

ند حتی آیها بیرون میشود. اما خودِ رهبران از تودهیا ناصادق بیفتد، متفاوت ریخته می

ها دهشوند نه چون مافوقِ توها رهبر میاگر خاستگاه اجتماعی متفاوتی داشته باشند. آن

طور شهودی هبها هستند؛ بلکه تنها به این دلیل که قادر به ادای آن چیزهایی هستند که توده

رو شما در اینواهند اما به خاطر فقدان آموزش رسمی امکان بیانش را ندارند. ازخمی

د اما ی دارنتربیشمحافل بورژواییِ خود افراد بسیاری را خواهید یافت که از من دانش 

ها احساس ام که تودهمانم چرا که آن چیزی را گفتهدر جمع کارگران من پیروز می

 ی سیاسیهای مونیخ این بود که هنوز تجربهی تودهخواستند. تراژدکردند و میمی

 خوبی فهمیده بودند که برای پیروزی، تمامِ پرولتاریا در کلیتبهها محدودی داشتند. آن

های مختلفی کردند که این کلیت، برنامهخود باید پا به میدان بگذارد؛ با این حال گمان می

و  های مستقلها، سوسیالیستاتدموکرسوسیالست تواند داشته باشد و کافیمی

ها به شکل صوری با هم توافق کنند. جمهوری شورایی مونیخ به دلیل فهم کمونیست

ی خود شکست خورد. وقتی پرولتاریا در هدف و اراده« وحدت»نادرست از همین شعار 

وریِ ص های کاملاًوبستناپذیر است اما وقتی وحدت بر اساس چفتمتحد شود، شکست

ها، ارزیابی من از فرضسازمانی انجام شود دوامی نخواهد داشت. بر اساس این پیش و

خواهد  متفاوت تمام نکاتی که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد با ارزیابی دادستان کاملاً

 بود.
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خواهم به شکل قانونی مسئولیت را تر کنم و نمیخواهم حکم خود را سبکمن نمی

دودی ام. من تا حیی بیندازم بلکه تمام و کمال پای اقداماتم ایستادهبه دوش شورای اجرا

کردند طور غریزی احساس میبههایی را که کارگران ابتکار عمل را به دست گرفتم و ایده

هرگز  توانم بگویم که منچه آقای دادستان توصیف کردند میبیان کردم؛ اما برخلاف آن

 د.نباشده کرران به کارگران تحمیل ام که رهبدر انقلابی شرکت نکرده

ژیتاتورِ ی آعنوان دانشجویی جوان به روسیه رفتم، فهمیده بودم که وظیفهبهوقتی 

شان. ی خود به آنها برخلاف میلی تاریخی توده هاست نه تحمیل ارادهسیاسی بیانِ اراده

ها بوده است، اگر }این اصل مبنای عملکرد من بوده است؛ اقدام من ]در جهتِ[ اقناع توده

ام که اند، متاسفانه مجبور شدهاند و اگر موافق نبودهداده اند، به من پاسخبا من موافق بوده

آن نقشی را بازی کنم که کردم و عواقب حقوقی اشتباهات دیگران را برعهده گرفتم.{ 

 حزب های بنیادینگویم بلکه دیدگاهها را از روی ملاحظات شخصی نمیی اینمن همه

نا دارد شود که ببه عنوان گروهی تعبیر می کنم این حزب معمولاًکمونیست را بیان می

ی حزب امهکه هر خط از برنترور و دیکتاتوری اقلیت را بر پرولتاریا تحمیل کند. در حالی

گواه این است که تنها پرولتاریا قادر است رهایی خود را محقق کند و انقلاب اقتصادی 

های ست که پیش رو دارد. فرمانفرایندیای پرولتاریا در های تودهکنش تنها یکی از

. تنها ستخالی، حرف تو«کردناجتماعی»ی اعتبار بالاترین نهادهای انقلابی دربارهبی

رمایه، امان با سشان جان ببخشند. در مبارزات بیها با عملتوانند به این حرفمیکارگران 

جاد ها، از دل اعتصابات، از طریق ایی تودهنه، با فشار بلاواسطهسینه به سینه در هر کارخا

توانند کنترل تولید و سرانجام هدایت واقعی امور ی، کارگران میدهسازمانمدام نهادهای 

دار رمایهی مرده که سیهاهای پرولتاریا باید بیاموزند که از ماشینرا در دست بگیرند. توده

گیرد به رهبران متفکر، آزاد و مستقلِ این فرآیند بدل شوند. در فرآیند تولید به کار می

احساس مسئولیت کنند چرا که یگانه مالکِ  تمامِ  جامعهثر ؤمسانِ اعضای بهها باید آن

بدون  وری بالاکوشی بدون شلاق کارآفرینی، بهرهها باید سختاند. آنثروت اجتماعی

دارانه و انضباط بدون یوغ و نظم بدون سلطه را توسعه دهند. حداکثر های سرمایهرانه
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ترین نظم شخصی و درک شهروندی سختگیرانهگرایی در جهت نفع عمومی، آرمان

تفاوتی، بیگونه که ی سوسیالیستی هستند؛ همانهای اخلاقی جامعهها از پایهواقعی توده

 اند.داریسرمایهی های اخلاقی جامعهخودخواهی و فساد پایه

دیدگاه  آمیز به اینخشونتی برانگیزِ ترور و مبارزهمجادلهتمام رویکرد ما به پرسش 

ن عهده دارند. مبهها نه تنها بخش اساسی کار بلکه تمامیت آن را گردد که تودهبرمی

م: به شما ی دیکتاتوری پرولتاریا بیان کنام را دربارهام تا موضعشتهتر این فرصت را داپیش

گیری لی واسط میان دیکتاتوری سرمایه و شکگفتم که دیکتاتوری پرولتاریا تنها مرحله

از افراد کارگر وجود دارد. حزب  دموکراسی کامل است که در آن تنها یک طبقه

د اگر که ترین خشونت تحقق یابتواند با کمکمونیست متقاعد شده است که این برنامه می

اقلیت رو به اضمحلالِ مالکان، ذهن خود را در برابر ]این[ ضرورت تاریخی نبندند. 

 شود که این اقلیت رو به افولی مسلحانه، که اتهام اصلی ماست، آن زمانی آغاز میمبارزه

 برد.یی خود دست به اسلحه مبرای دفاع از امتیازات طبقاتی و طبقه

ها انقلاب پرولتری برای رسیدن به اهداف خود نیازی به ترور ندارد، از کشتار انسان»

د ی مبارزه نیازی ندارد چرا که نه بر ضمنزجر و متنفر است. انقلاب پرولتری به این شیوه

ه عرصه انگارانه پا بکه با توهمات سادهکند؛ برای اینافراد بلکه بر ضد نهادها مبارزه می

گذاشته که با سرخوردگی ناشی از آن دست به انتقام خونین بزند. انقلاب پرولتری تلاش ن

ها یونآل خود درآورد بلکه کنش میلی اقلیت نیست تا جهان را با زور به شکل ایدهنومیدانه

م ]شان[ را به انجاتا رسالت تاریخی اندی عظیم مردم است که فراخوانده شدهتودهنفر 

 «برسانند.

« رخارتش س»آید؟ چرا وقتی ما به قدرت رسیدیم به وجود می طورچهس این مبارزه پ

مند از ی تاریخی به ما می آموزد که تاکنون طبقاتِ بهرهرا به وجود آوردیم؟ چون تجربه

 اند.امتیازات ویژه، در برابر از دست رفتن این امتیازات به شکل مسلحانه از خود دفاع کرده
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کنیم، چون ها زندگی نمیی ابریِ فاختهدانیم و چون در آشیانها میو چون ما این ر

حساب کنیم که در بایرن مناسباتِ دیگری حاکم باشد و له أمستوانیم روی این نمی

ی سلب مالکیت بدهند، به همین دار بی هیچ مقاومت اجازهی سرمایهبورژوازی و طبقه

دارانِ سلب بتوانند مقابل هجوم این سرمایهدلیل مجبور بودیم کارگران را مسلح کنیم تا 

 مالکیت شده بایستند.

طور بوده است و بنابراین هر کجا که بتوانیم به قدرت برسیم تاکنون در همه جا همین

طور عمل خواهیم کرد. }ما از کارگران نخواستیم مسلح شوند چراکه از طبیعتا همین

یر مند، از درگشدیم اگر طبقاتِ بهرهبریم. برعکس، ما خوشحال میریزی لذت میخون

نتیجه رسد که این مبارزه بیروزی می–کردند می نتیجه اجتنابی بیشدن در یک مبارزه

خواهم توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که پیروزی پرولتاریا در ماه خواهد بود. می

اعت شش ها سریزی محقق شد. به عنوان مثال در برلین، اولین شلیکنوامبر نیز بدون خون

قایع که از سیر و سلطنتی انجام شد وقتی گروهی از افسرانطبل صااز ظهر مقابل  بعد

 دفاع آتش گشودند.{ خشمگین بودند به روی عابران بی

 ی بورژوازیبه باور من مسلح کردن پرولتاریا برای جلوگیری از هجوم مسلحانه

ن شورای از بولت ایتر بخشی از مقالهضروری بود. }رئیس دادگاه یا دادستان عمومی پیش

ژوازی ای که توسط بورنی شده بود که هر اسلحهاجرایی را نقل کردند که در آن ابراز نگرا

را  که من در ابتدا اوضاعتحویل داده نشده، علیه پرولتاریا به کار خواهد رفت.{ در حالی

شد کردم و }اعتقاد نداشتم که اوضاع در باواریا تفاوتی داشته بابسیار بدبینانه ارزیابی می

وار کم امیدحمله به مونیخ بدهد؛{ کم یها اجازهنکند به پروسیت أجرو دولت باواریا 

قدر مقاومت کنیم تا در سایر نقاط آلمان هم جمهوری شورایی شدم که شاید ما بتوانیم آن

اعلام شود و در نهایت دولت هوفمن از حمله به ما خودداری کند. ما حوادث روزهای 

ه گارد دانیم کلیلی میدبیدانیم بلکه آن را حمام خون اول ماه می را تهاجم پرولتاریا نمی

سفید ]برای مقابله با[ کارگران مونیخ به راه انداخت. در تمام طول اقامتم در مونیخ از 

جا دم. ایناندازه شادمان بوبیام کار کنم، که دست در دست رفقای کمونیستم توانستهاین
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کردم میخود را غریبه احساس نهمیشه یکدلی تام و تمامی وجود داشت و به همین دلیل 

بلکه خودم را همبسته با این کارگران کمونیست و از این طریق به تمام کارگران مونیخ 

 دانستم. }بنابراین محق بودم، حداقل در آن دوره، به نامِ آنها صحبت کنم.{متصل می

انداز کلی من است، فراخواندن و عزل کردن ی دوم که آن هم در جهت چشم}نکته

سنگِ بنای جمهوری شورایی آن است که بر اساس هر نماینده در هر زمان است.{ 

شوراهای کارخانه ساخته شده است. کارگران نه بر اساس محل زیست بلکه بر مبنای محل 

هر روز کنار هم هستند و در جریان کار  کهجایی شوند؛ همانی میدهسازمانکارشان 

جاست که انتخاب نمایندگان رسمی بر اساس اصولی شوند؛ همانروزانه با هم آشنا می

ا گوست یشان یاوهدانند که منتخبجا کارگران میآن رود.متفاوت پیش می کاملاً

عی و عادی یایستد. به همین دلیل این ساختار برای ما طبست که بر سر حرف خود میکسی

ی جدید تنها حول کارگران شکل گرفته بود. هر نماینده دولتِاز این گذشته این  –بود 

د. پس خواستنکنندگانش میماند که انتخابکارگران تا زمانی در منصب خود باقی می

 [ام به شوراهای کارخانه پیشقدم شدم، ]صرفاًنامهبرای پس دادن وکالت که من مکرراًاین

ت توانم دوسمی –توانم بگویم که من و دوستانم رو میاینتوخالی نبود. ازیک ژست 

آوریل استعفا  ۹۷ی[ }سی و پنج نفرمان که در ی اجرایی ]همهدر کمیته –شان خودم بنامم

گیری کنیم؛ هیچ یک از ما به منصبِ خود نچسبیده دادیم،{ هر لحظه آماده بودیم کناره

کردیم هیچ جذابیت طوری که ما زندگی مینان دهم که آنتوانم به شما اطمیبود و می

ی خصوصی }نه برای ما و نه برای کارگرانِ خسته از کار روزانه{ وجود نداشت. همهبه

 ایما تنها از روی احساس مسئولیت در این مناصب حاضر بودیم و آن را چون وظیفه

ت نفر از ما در هوای قدر کنم که حتی یککشیدیم. من این را رد میسنگین به دوش می

را با زور در دست نگرفت؛ قدرت از طرف یا سرمست از آن بود؛ هیچ کدام از ما قدرت 

ها سه بار در طول دو هفته ما را وادار کردند که کارگران مونیخ به ما تنفیذ شده بود. آن

 رایاست سکنم که این این نمایندگی را حفظ کنیم. }بنابراین من این ادعا را نیز رد می
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و یا  –   (Axelrod)وآکسلرود )énLevi (، لوینه (Levien)لویِن –ی جمع سه نفره

ی است. هیچ یک از این سه نفر عضو دادگاهِ انقلاب و یا کمیتهده کراقلیتی بیگانه تعیین 

 اند.{انقلاب نبوده-مبارزه با ضد

این اتهام را هم، که نه از طرف دادستان بلکه از بیرون علیه ما طرح  خواهم شخصاًمی

ار هستم، تبروسدانم که خوبی میبهشود ما بیگانه هستیم. من شده، رد کنم: گفته می

ه توانم خود را در حد پذیرش منصبی ببینم کطور میهیهودی هستم و باواریایی نیستم. چ

ست؟ برای درک این مسئله باید با ذهنیت زیریونخستتراز همی وکیلم{ }به گفته

 ی کارگر به این موضوع فکر کنید.طبقه

آتی است که روزی در جمهوری شورایی جهانی  آرمان ما جمهوری شورایی آلمانِ

متقاعد شده بودیم تا زمانی که این امر محقق نشده و تنها در برخی  شود. ما طبیعتاً ادغام می

ی شورایی اعلام شده، همه باید همکاری کنند؛ اگر کسی احساس نقاطِ جدا از هم جمهور

کند برای برعهده گرفتن منصبی مناسب است و کس دیگری برای آن منصب در می

ام به من ی قبلیهادسترس نیست، باید آن را بپذیرد. من این منصب را پذیرفتم زیرا فعالیت

ی دلیل قانع شدم و در واقع از نظر اخلاقداد و به همین ی روابط اقتصادی میبینشی در زمینه

 کس دیگری در دسترس نبود؛ و تا زمانی کههیچملزم به پذیرش این منصب بودم چرا که 

دراین منصب بودم خود را موظف به عمل در راستای ]منافع[ِ پرولتاریای آلمان و 

 ام.پرولتاریای بین الملل و انقلاب کمونیستی دانسته

اند؛ ]البته که[ راه انداختن اعتصاب عمومی ده روزه کرده بهتهم آقای دادستان مرا م

ه ام. بدیهی بود کدرست است که پیشنهاد فراخوان به اعتصاب عمومی را من طرح کرده

های پرولتر باید آماده باشند و آن هم مسلح؛ چرا برای حفظ دیکتاتوری پرولتاریا، توده

و... ضروری بود. آقای دادستان پرسیدند که ما پلیس نداشتیم و جلوگیری از غارت 

ار که ک توانستم توجیه کنم که ده روز مردم را از کار دور نگه دارم آن هم زمانی طورچه

ها پرولتر را نه برای ده روز بلکه برای صدها و به شدت مورد نیاز بود. دولت آلمان میلیون
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1بغداد و لانگوی صدها روز از کار دور نگه داشته است. دولت آلمان سودای
داشت و ما  

توانید ما را فقط به این خاطر که اهداف متفاوتی را دنبال خواهان کمونیسم بودیم. نمی

 هایی که پی گرفتکه دولت آلمان را به خاطر شیوهکردیم محکوم کنید، درحالیمی

 محکوم نکردید.

اند. }در کند که کارگران تنها به زورِ مسلسل به اعتصاب واداشته شدهدادستان ادعا می

 ی نمایندگانواقعیت{ درخواست اعتصاب عمومی به اتفاق آرا و با مشارکت کلیه

ی پست تصویب شد و ها و کارمندان شامل کارمندان ادارات دولتی و ادارهکارخانه

زنند؟ از ترور و تخلف توسط اقلیت حرف می طورچههمگی خواهان اعتصاب بودند؛ پس 

دادستان[ پذیرد؟ چرا ]کند، میاعتبار میهایی که کارگران مونیخ را بیچرا دادستان افسانه

ی }انبوه{ خودشان اند که از ارادهخواهد اذعان کند که آنها همان کاری را انجام دادهنمی

 سه شنبه بعد از عید پاک، به دلیل عواقب برآمده؟ بعدتر پیشنهاد شد که اعتصاب، روز

اش متوقف شود. من پیشنهاد مخالف دادم. یکشنبه و دوشنبه عید پاک بود، اما اقتصادی

رفته  شد که اعتصاب رو به زوالشد این تصور ایجاد میشنبه کار از سر گرفته میاگر سه

یشنهاد دادم کارگران، پتر بر خواست تر و منطبقی شایستهاست؛ پس به عنوان یک نتیجه

ریم، های[ تئاترها را همچنان بسته نگه داشنبه دوباره اعتصاب کنیم، تمام ]سالنکه روز سه

ه ی کار یا توقف آن تنها بروشنی نشان داده شود که ادامهبهترامواها را متوقف کنیم تا 

ته شد. ا پذیرفی خود کارگران منوط است. این تصمیم دوباره به اتفاق آرتصمیم آزادانه

عملی شد: کارگران و صدها کارمند پست، زن و  طورچهداند که این تصمیم دادستان می

شان در جلوی صف به سمت کاخ }ویتلزباخ{ راهپیمایی های آبیِ روشنمرد با لباس

هایی بازنمایی عنوان تروریستبهجا کردند تا همبستگی خود را با کسانی ابراز کنند که این

 که خواهان به بردگی کشاندن پرولتاریای مونیخ هستند. اندشده

                                                      

 
 .است که در طول جنگ جهانی اول در اشغال ارتش آلمان بود لانگوی کمونی در شمال شرقی فرانسه1
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در مراحل آغازین جمهوری شورایی مجبور شدیم که  طورچهداند{ که }دادستان می

 ها را صرفاًجلوی پروپاگاندای مطبوعات بورژوایی را بگیریم. ما در موقعیتی نبودیم که آن

ن ترور گویند ایرا تعطیل کنیم. میهاشان هرحال مجبور شدیم روزنامهبهسانسور کنیم و 

چم پر»ی[ است. بله این ترور است، همان تروری که دولت هوفمن با ممنوعیت ]نشریه

کند؛ همان تروری که هیچ فرصتی را به من برای دفاع از خود در برابر اعمال می« سرخ

وانم بتجا به ریاست این دادگاه متوسل شوم تا که ایندهد مگر اینرفقای حزبم نمی

 ام{ اظهارنظر کنم.ی پرونده}درباره

هوری ]در جم ی قضایی سختگیرانهبر رویه کند که من شخصاًدادستان مرا متهم می

هایی که در جمهوری شورایی به ام و همزمان مرا در غارتشورایی باواریا[ اصرار ورزیده

ابراز  Kämpferور که شاهد فهمم. یا همانطاین را نمی اند. واقعاًدوقوع پیوسته مقصر می

اعمال  های قضایی سختگیرانه راام به تریبونال دستور بدهم رویهداشتند: من اجازه نداشته

ام مسئولیتِ بودهکه باید مجاز میکند که در نتیجه نباید به من اتهام غارت زده شود؛ یا این

وظایف ما ضروری تریبونال را، در جهتی که برای ]حفظ[ منافع کارگران و ]انجام[ 

دانستم، گوشزد کنم و در این صورت نیز نباید به خاطر انجام این کار مورد اتهام قرار می

ند، خواهان کبه دلیل بررسی امکان مجازات اعدام محکوم می بگیرم. دادستان که مرا صرفاً

 ام.ام و نه مرتکب قتل شدهست که نه غارت کردهمنیمجازات اعدام برای 

. من امکند که من آن را به خطر انداختهی صلحی داخلی صحبت میربارهدادستان د

ه وجه وجود ندارد. تا زمانی کهیچبهام چرا که صلح داخلی هیچ چیزی را به خطر نینداخته

 های مختلف وجود داشته باشد صلحهای دولتروی سربرگ صرفاً« سوسیالیسم»ی کلمه

دارانی وجود دارند، که در پنج سالِ جنگ ه سهامکدرونی وجود نخواهد داشت؛ تا زمانی

شان را دو برابر کنند، کارگرانی خواهند بود که تلاش اند بدون هیچ کاری، داراییتوانسته

ای داران ]هرگز[ چنین اجازهشان را طلب کنند و سهامکنند از این ثروتِ افزوده سهممی

ی به جنگ، وقتی اسرای جنگثیر أتحت تر شدن شرایط اقتصادی تنخواهند داد. و با وخیم

گردند و هیچ اشتغالی، هیچ مسکنی و هیچ پوشاکی منتظرشان نیست و اندک میخانه باز
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ی شود، مبارزهچیزی که هست هم، در فقدان جمهوری کمونیستی عادلانه تقسیم نمی

مکن م تواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد کهداخلی ادامه خواهد یافت؛ این مبارزه می

توان خواهد یافت و نمی ادامه ناگزیری من و رفقایم نباشد اما این مبارزهیید أتاست مورد 

 جلوی آن ایستاد.

جا در ساختمان دادگاه کارمندانی هستند، که با نگاهی به دور و برتان بیندازید، این

ی آشیانه» ها درمارک درآمد دارند. اگر به خانه ۹۸۱تا  ۹۱۱های کنونی زندگی، هزینه

ی کنونی نگاه کنید خواهید فهمید که این ما نیستیم که صلح داخلی را «هااسپارتاکیست

را آشکار کردیم که صلحی وجود ندارد. تا زمانی له أمسبه خطر انداختیم بلکه ما تنها این 

که این صلح درونی وجود نداشته باشد، مبارزه هم ادامه خواهد داشت. و وقتی ]مبارزه[ 

ل مسلحانه به خود بگیرد و آن همه رنج و بدبختی عظیم با خودش به همراه بیاورد اشکا

در روزهای اول ماه می به وجود آمده بود، آن وقت این ما نیستیم که مقصریم  که عملاً

ی کارگر را برای حاکمیت بر سرنوشت خویش طبقه ند[ که حق  اهایی ]مسئولبلکه آن

 کنند.انکار می

ی عهده ها برهمچنین ادعا کرده که مسئولیت اخلاقی تیراندازی به گروگاندادستان 

کنم. مقصر کسانی هستند که پیش از این در من است. من قاطعانه این اتهام را رد می

ها را که دادستانی آلمان تاکنون آنگیری زدند در حالیدست به گروگان ۹۱۹۱آگوست 

شان حکم اعدام صادر نکرده است.  اگر کسان تحت پیگرد قانونی قرار نداده و برای

جا هایی هستند که دزدانه به بامبرگ گریختند و از آندیگری هم مقصر باشند، آن

 برای جنگ به مونیخ فرستادند. ۹پرولتاریای گمراه را به همراه واحدهای افسران و نگروها

کند و قطع میهای لوینه را )خشم و عصبانیت در بین قضات؛ رئیس دادگاه صحبت 

 خواهد که به این شکل ادامه ندهد.(از او می

                                                      

انه ای خنثی بود و بار نژادپرستتتتپوستتتتان در آن زمان کلمهاطلاق به ستتتیاهی نگرو برای استتتتفاده از کلمه۹ 

 .به این سو به خصوص در آلمان غربی این کلمه بار نژادپرستانه و تحقیرآمیز پیدا کرد ۹۱۷۱نداشت. از 
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ها{ چه عواقبی را به جان دانم که }با بیان این حرفآقای رئیس، من خیلی خوب می

ی قدر مرا خشمگین کرده که در تمام دورهخرم. اما باید بگویم که آقای دادستان  آنمی

ا به ی توجیه }تقاضای{ حکم اعدام، مرام سابقه نداشته است. دادستان برافعالیت سیاسی

« بزدلی»های ناشریفانه متهم کرده و این اتهام بیش از هر چیز بر اساس اتهام داشتن انگیزه

سال در  ۹۱که زد توان به کسی ست که میترین اتهامیمطرح شده است، که سنگین

 . استمبارزات انقلابی شرکت داشته 

گویم{ که اگر دادستان مرا هام سکوت کنم و تنها میی این اتام که درباره}من آماده

کند که پس از استعفا از دولت، و وقتی دیگر مسئولیتی نداشتم، به ارتش سرخ متهم می

ه دهم که من باید بر اساس احترام بتر گفته ارجاع میام پیشچه وکیلنپیوستم، به آن

ای با رفقایم شب آخر جلسه کردم؛ی رفقایم وجود داشت عمل میقواعدی که در دایره

داشتم که در آن کارگران، اعضای ارتش سرخ و دیگران حاضر بودند و این تصمیم به 

ی که گردند و آنهایهایشان بر میاتفاق آرا گرفته شد که اعضای ارتش سرخ سر پست

 شدم و خودم را با توافق پنهانشدم. من  پنهانشوند. }من می مخفیاند اعضای دولت بوده

 که خود را نجات بدهم.{رفقای کمونیستم مخفی کردم؛ اما نه برای این

}اما{ آقایان قاضی، شما از یکی از اظهارات من بسیار خشمگین شدید. }من 

ای کنم که محتوکید أتخواهم ی بیان آن صحبت کنم{ اما میی شیوهخواهم دربارهنمی

ه ام که در بین سربازانی که بواندهام واقعیت داشته است. خودم در روزنامه خآنچه گفته

ه دولت اند. از این گذشتتبار نیز حضور داشتهکردند سربازان آفریقاییمیمونیخ حمله 

هوفمن در بامبرگ از اقدامات مشخصِ دیگری نیز اجتناب نکرد. آیا نباید همگان اعتراف 

ایی که توسط آهن و مسدود کردن ورود مواد غذی مونیخ، بستن راهکنند که محاصره

انجام گرفته چیزی جز تکرار محاصره توسط انگلستان نیست که از لحاظ « دولت آزاد»

 گرفت؟اخلاقی مورد اعتراض بسیار قرار می

توانم آقای دادستان را از طرح چنین اتهاماتی منع کنم ، من نمی«بزدلی»ی اتهام درباره

اعدام کرده خواهش کنم هنگام اما شاید اجازه داشته باشم از کسی که درخواست حکم 
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انی که ست که تنها کسجا بپذیرد که این تصور غلطیاجرای حکم حاضر باشد؛ شاید آن

اندازند. شما آن شعر جنگند جان خود را به مخاطره میدر خط مقدم ارتش سرخ می

ی زها جناصده»شناسید: بعد از وقایع ژانویه در برلین را می« به پیش»ی[ انقلابیِ ]نشریه
ارل سه روز بعد ک«. جا نیستند!ریا در یک ردیف؛ کارل، رزا و رفقا هیچ کدام ایناپرولت

 Werner)، دوستان من ورنر مولر «رفقا»لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ به قتل رسیدند و 

Möller)  فرنباخ لفگانگوو (Wolfgang Fernbach)  هم به قتل رسیدند و هیچ

د که تمام و بو ای نوشتهسرخ نبودند. لیبکنشت روز قبلش مقالهها عضو ارتش کدام از آن

کرد. آقایان قضات! من دو بار به اتهام بزدلی توسط کمال مرگش را پیشگویی می

 نمایندگان دولت باواریا به میز محاکمه کشیده شدم. بار اول توسط اشنپن هورست

(Schneppenhorst)   شورایی و بار دوم توسط جمهوری سیس أیید تأتبه دلیل عدم

دادستان فعلی به دلیل جنگیدن؛ نه به زور اسلحه بلکه به روش خودم و منطبق با درک و 

 قضاوت خودم و عقب کشیدن از میدان جنگ طبق توافق حزب کمونیست.

نار ام در کدیگر نتوانسته ،خواهم بگویم که در طول شش ماه گذشتهدر پایان می

 توانست به ملاقاتم بیاید و نتوانستم پسر کوچکتی همسرم نمیام باشم. گاهی حخانواده

ندگی اند. ززنگ گذاشتهبهام پاسبانِ گوشام را ملاقات کنم چون جلوی در خانهساله سه

، (Ernst Toller) طلبی و بزدلی ندارد. وقتی تولرمن چنین است و هیچ نسبتی با قدرت

ترغیب کند، به من اتهام بزدلی زد، من به او  خواست مرا به اعلام جمهوری شوراییکه می

رار کنند، بعد فهای ]اکثریت[ شروع میاتدموکرسوسیالدنبال چه هستی؟ »گفتم: 

ند، به ما شومی تحریکهای[ مستقل دموکراتکنند؛ ]سوسیالکنند و به ما خیانت میمی

 «گذارند.یوار میها را بیخ دکنند و ما کمونیستمان میو بعد نا امید پیوندندمی

ها همگی مردگانی هستیم که به تعطیلات از این موضوع آگاهم که ما کمونیست

کنید یا باید به کارل لیبکنشت و رزا دانم شما مرخصی مرا تمدید میایم. نمیآمده

لوگزامبورگ بپیوندم. در هر صورت من با آرامش و خوشحالی درونی به استقبال حکم 
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تواند متوقف دانم، حکم شما هر چه باشد{، رخدادها را نمیا میشما خواهم رفت. }زیر

بران طور که رهکنند. همانها را تحریک میاند که تودهکند. دادستان معتقد است رهبران

ک جمهوری شورایی را بگیرند، از بین رفتن ی-ها در شبهنتوانستند جلوی اشتباهات توده

 کند.متوقف نمیوجه جنبش را هیچبهیا چند رهبر هم 

دانم که{ دیر یا زود قضات دیگری در این تالار خواهند نشست حال، من می}و با این

محاکمه  «خیانت بزرگ»اند، به جرم و کسانی که مقابل دیکتاتوری پرولتاریا ایستاده

دانید{، من تنها از خواهند شد. }حکم نهایی خود را اعلام کنید اگر آن را متناسب می

 ام، نام جمهوری شورایی که به آن احساس نزدیکیع کردم تا فعالیت سیاسیخودم دفا

ها و من به همراه یکدیگر، با هر دار نشود. آنکنم، و نام روشن کارگران مونیخ لکهمی

قلاب مان را برای انالمللیی بینآنچه در توان دانش و اعتقادمان بود تلاش کردیم وظیفه

 دهیم.جهانی کمونیستی انجام 

 


