
 

 جهموري شورايي مونيخشاعردرفراداشت 

  رامين جوان

 

پس از . دار متولد شددر برلين و از پدر و مادري يهودي و داروخانه 1878اريش موزام در ششم آوريل 
ي كارآموزي به برلين بازگشت و دوره 1901مهاجرت خانواده به لوبك در آن شهر بزرگ شد اما در سال 

در برلين با يك جمع ادبي ناتوراليست آشنا شد كه بر بيان رئاليستي . به پايان بردداري را در آنجا داروخانه
-جامعه«ي فريدريش هافن برلين كه در ، مانند گروه محلهكردندهنر تاكيد داشته و اين گرايش را تبليغ مي

-اين زمان ايدهدر  كمونيست آنارشيست» گوستاو النداور«. گرد آمده بودند» هارت«پيرامون برادران » ي نو

يكي از نخستين آثار قلمي (» 2از ترشح تا تجمع«كرد و در نوشتاري با عنوان را تبليغ مي »1زيستگاه«ي 
  .تاثير به سزايي بر موزام برجاي نهاد) آنارشيستي به زبان آلماني

و به سوئيس، ايتاليا  1909تا  1904هاي بين سال» يوهانس نول«يش گشريك زندنخستين با دوست و 
در نزديكي » مونت وريتا«گرايان در در پي اقامت در كمون گياهخواران و طبيعت. فرانسه سفر كرد

خداپسندانه و  راهزني اخالقي با تكيه بر ارواح، عرفانِ«ي خود مبني بر نهاز نظريات خودخواها» آسكونا«
وار النداور به زندگي كولي» زيستگاه«ي گيري نظريهبه جاي پي. فاصله گرفت» جويانهصرفه گراييِطبيعت

ي كارگر متشكل شده در حزب روي آورد كه ـ با توجه به ادغام تقريبا كامل طبقه يپرولتارياهنري و لمپن
- اي ايدهسوسيال دمكرات كه از دست يازيدن به هرگونه عمل انقالبي خودجوش ناتوان شده بود ـ به گونه

اين  »گان و هنرمندانجنايتكاران، راهزنان، فاحشه«: ي نوين بدل نمودعهآليستي آن را حتا به حامل يك جام
با اين نگاه و در اين محله بود كه وي پس از پايان . نمايدوار، فرهنگ جديدي كه راه مياست زندگي كولي

  .را در شمال مونيخ بنا نهاد» شوابينگ«ي بوهمي ، محله1909سفرهايش در 

  

  دخترك داغ

تازه «دو دفتر شعر از وي منتشر گرديد، همچنين ) 1909(» حفره«و ) 1904(» صحرا«در اين زمان 
نوشته » عشق آزاد«در مورد » كيندفرانك وده«يك نمايشنامه براي تئاتر كه تحت تاثير ) 1909(» متاهلين

                                                            
1 ‐ Siedlungsidee 
2 ‐ Von der Absonderung zur Gemeinschaft 
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- رفتار مياي پدرساالرانه اشتريندبرگ و ساير نويسندگان بوهمي به گونهاين آخري خود موزام،  با .بود

اي موزام دعوتنامه 1903گرايي، در سال ي همجنسبا وجود يك جنگ قلمي پيشين در مورد مسئله: كردند
شاعر در مورد يك همكاري » پائول شيربارت«اندازي نشد، خطاب به اي كه هرگز راهبراي تاسيس روزنامه

ها و نام«حتا در خاطرات خود . »دزنان و به ويژه طرفداران حقوق زنان حق ورود ندارن«: احتمالي نوشت
جامد «يا » دخترك داغ«ي هايش براي زنان از واژههمچنين در برخي اشعار و در دفتر يادداشت» افراد

يادمان «موخره براي  هوبرت وان دن برگ؛(كرد ستفاده ميا) جدايي ميان جسم و روح(» جسماني
  .)205ص  1999انتشارات ناوتيلوس، هامبورگ » غيرسياسي

النداور سازمان داد اما » اتحاد سوسياليستي«تي را البته در ارتباط با .آ.او گروه آنارشيستي خود موسوم به تي
رد و كوشيد تا براي و فرار از ارتش روي آو» ترك كليسا«ي ، او به تبليغ نظريهزيستگاهي به جاي نظريه

ترين آنها تظاهرات كارگران ساختماني بيكار پرولتاريا طرحي مدون آماده سازد كه موفقپنهاي لومفعاليت
كه او را نه قاتل برادر، بل نخستين انسان ي خود به نام قابيل ـدر مجله. بود 1910و  1909هاي طي سال

د نظريات التقاطي خو كوشيد تا) 1919تا  1918همچنين از ( 1914تا  1911از  ـ كردشورشي توصيف مي
مثل خود ـ»  قابيل«. طلبي فردي و كمونيسمِ آنارشيستي تبليغ و ترويج كندلكه معجوني بود از استقال را

نبود كه به صورت جمعي ويرايش و منتشر گردد بلكه خارج از چارچوب سازمانده ي ـ يك نشريهموزام
اي تهاجمي از اين ـ منتشر و به شيوهي يك نفرهنشريه«هاي آنارشيست به صورت تمامي نهادها و گرايش

 .»ها از قلم ناشرتمامي نوشته! همكاري با اين نشريه ممنوع«: شدوصيت آن دفاع ميخص

  

  در مقابله با اپورتونيسم
  

گاه ن( گرددهاي آنارشيستي همواره بازخواني ميمشهورترين شعر او كه در سطح جهان از سوي جنبش
» انقالبي«به نام  شعري است) مونيخرد جمهوري شورايي پتر زادك در موساخته » قتل سرخ«كنيد به فيلم 

- ، يك وداع موفق با اپورتونيسم حاكم بر سوسيال دمكراسي كه نقش كليدي آن را در رخ1907سروده در 

  :الشعاع قرار دادتحت 19/1918دادهاي 
  

  روزي يك انقالبي بود
  ها بودشغلش تميز كردن المپكه 

  به راه انقالبي كشيده شد
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  انقالبياي همراه با عده
  

  كنممن انقالب مي: و فرياد زد
  و كاله انقالب را

  روي گوش چپ خود كشيد
  اش بسيار خطرناك شدقيافه

  
  انقالبيون ما گام نهادند
  در وسط خيابان، وسط

  جايي كه او هميشه با خرسندي
  كردهاي گازي آن را تميز ميالمپ

  
  براي آنكه آنها را از خيابان بردارند

  چراغ گاز را  تيرهايانقالبيون 
  درآوردند از ميان سنگفرش خيابان

  ها سنگر بسازندتا با آن
  

  :اما انقالبي ما فرياد زد
  ها هستمي المپمن تميز كننده

  هاي زيباي روشني بخشاين المپ
  ها دست نزنيدلطفا، لطفا به آن

  
  اما انقالبيون خنديدند

  ي تيرهاي چراغ بلند شدو ناله
  آرام سر در گريبان كشيدانقالبي ما ناالن و 

  از آنجا دور شد و به تلخي گريست
  

  از آن پس در خانه ماند
  :و در آنجا كتابي نوشت
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  چگونه بايد انقالب كرد«
  »ها را هم تميز نمودو المپ

  
 

  از جنگ تا جمهوري شورايي
 

ي داد كه جاذبهموزام براي مدتي كوتاه، اما تعيين كننده، اجازه  1914با آغاز جنگ جهاني اول در آگوست 
كنند، لذا طي او ناگهان ديد كه بيگانگان وحشي وطنش را تهديد مي: ناسيوناليسم او را به سوي خود بكشاند

، دفاع از تنظيم گرديد ي شوابينگ مونيخمحلهدر كه در كافه اشتفاني واقع » مانيفست آنارشيستي«يك 
انتقادهاي تند مشتريان دائمي كافه . قرار دادمورد تمجيد و تاييد » سرزمين پدري«آلمان را به عنوان 

ناشر » فريتز پمفرت«يا » اسكار ماريا گراف«و ديگراني همچون » گوستاو النداور«همچون شريك زندگيش 
وي در  1916تا . خيلي زود او را به موضع ضديت با جنگ باز گرداند» آكسيون«ي اكسپرسيونيستي نشريه

كرد و هر روز ميليتاريستي دفاع ميآنتياشت و به طور قاطع از نظرات قرار دمليتاريسم موضع ضديت با 
مخالف جنگ قرار بيرون ازسوسيال دموكراسي   هاي راديكالِبيشتر تحت تاثير نظرات سوسياليستي و چپ

هاي راديكال برمن كه پيرامون هاي او براي ايجاد نزديكي و وحدت عمل ميان چپتمامي تالش. گرفتمي
كارل «، »مرينگفرانس «رهبريبرلين به » اسپارتاكوس«گرد آمده بودند و گروه » روليشپائول ف«
» كارل رادك«رهبري  به» آلمان هاي انترناسيوناليست سوسياليست «و يا » مبورگلوكزاروزا «، »بكنشتيل

ميان گري براي ميانجي» جمهوري شورايي مونيخ«هايي كه كمي بعد در ثمر ماند ـ درست مثل تالشبي
) برمي گشت1917 كه بنيان گذاري آن به سال(» حزب كمونيست آلمان«و  »شوراي كارگران آنارشيست«

  .به شكست انجاميد
 

جمهوري «پيرامون تشكيل النداور و موزام  گوستاو ي مشتركي از سوياعالميه 1919در هفتم آوريل 
ي همكاري نكرد و به همين جهت پايه هرچند حزب كمونيست در ابتدا با آن .منتشر گرديد» شورايي بايرن

 11هاي خود را متوجه انتخابات شوراها نمود كه در بسيار ضعيف ماند، موزام تمامي تالش شورايي جمهوري
بايست ، بل توسط اكثريت كارگران صنعتي ميفصليكارگران با نه مشروعيت شورا . آوريل برگذار گرديد

ها حمايت خود شوراهاي كارخانهبخشي ازهرچند . اما اين تنها به صورت يك آرزو باقي ماند. شدتامين مي
موزام . دريغ نمودند از هرگونه پشتيبانيشوراهاي وابسته به حزب كمونيست  اما،را از آن اعالم داشتند،

-از همبستگيِ گروهكه از ابر ماموريت داده است» اويگن لوين«به دانست كه مركزيت حزب در برلين نمي

  .ها در مونيخ جلوگيري كندهاي محلي حزب با طرفداران آنارشيست
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محل اقامت هوفمن، سوسيال كه با قطار از بامبرگ ـنظامي يك گروه كماندويي  1919آوريل  12در 
 تاخطر كود. موفق شد موزام و يا عضو ديگر شورا را دستگير كند آمده بودبه مونيخ ـ دمكرات مخالف رژيم

. خود را به ميدان آورده بود، خنثي شدمليتانت توسط حزب كمونيست كه تمامي نيروي  خوشبختانه 
احتماال همين امر موزام را از . نيروهاي هوفمن توانستند زندانيان را فراري داده و با خود به بامبرگ برند

گونه فعاليت و خودنمايي را مرگ نجات داد زيرا حزب كمونيست با ايجاد جمهوري شورايي دوم، امكان هر
به تصرف درآمد و » 1كورپسفراي«هنگامي كه مونيخ در دوم مه توسط نيروهاي . كرد از مخالفان خود سلب

در ميان كشته  چهره برجسته كمونيست هاي آزاخواه يا ليبرتردر حدود يكهزار نفر كشته شدند، النداور
آوريل به آنزباخ منتقل و بعدها در زندان  13سال حبس محكوم شد، در  15موزام اما تنها به . شدگان بود

ي هيتلر، پيش از بر اساس حقوق بشر ساخته و پرداخته 1924اسكان داده شد، اما در » 2نيدر شونه فلد«
  .موقع آزادي خود را به دست آورد

 
» هشدار«ها، ، يك مجموعه از نوشتارهاي جدلي و مانيفست)1920(» سوزان زمين«در زندان دفتر شعر 

كه در آن ) 1921(» يهودا«و درام ) 1920(» از آيزنر تا لوينه«هاي قلمي ، يك سري تسويه حساب)1925(
هاي او ترين درس جمهوري شورايي، لزوم همكاري با حزب كمونيست بود كه تمامي تالشبه نظر او مهم

  .راه به شكست انجاميده بوددر اين 
  
  

  يهودا به مثابه زيرساخت جمهوري شورايي
 

-مي كارگريهرچند كه اين نوشتار به اعتصابات . توان به يك تجزيه و تحليل دقيق رسيدمي» يهودا«از 

اين پيس دراو. استدرآلمان پردازد اما حاوي تجربيات موزام از انقالب و دوران جمهوري شورايي 
به مثابه » 3بالدزي«روشنفكري به نام : دهدشخصيت متفاوت را در مقابل يكديگر قرار مي دو بسيارزيبا
اي با گرايش دست يازيدن به عقده بيمار ريويِكارگر يك » 4شنك«ي انقالب بدون خشونت و نماينده

اين  وارند اور و ارنست توللر جريان ددتجربيات گوستاو الن» بالدزي«در شخصيت . بارخشونتاكسيون هاي 
سرانجام به عنوان و  در اختيار جمهوري دوم قرار داد هايي بود كه خود راآخري يكي از معدود آنارشيست

را به  اندازچشمبيي ناتوان و ونيست، كه بر آن بود تا اين نيرودر مقابل خواست حزب كم ي ارتشفرمانده
  .ايستادگي كرد ،هدف بكشاندخونين و بيزودرس ،ميدان جنگي 

                                                            
  .ھا را بر عھده داشتندی سرکوب کمونيستنيروھای شبه نظامی داوطلبی که به طور عمده وظيفه Freikorpstruppenـ  ١
 Niederschönefeldـ  ٢
 Seebaldـ  ٣
 Schenkـ  ٤
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توللر كه بر خالف اويگن لوين توانست از حكم اعدام خود به كمك دفاعيات ماكس وبر رهايي يابد، دوران 
ها هاي توللر نيز كه در شمار پراجراترين پيسدرام. فلد گذرانددر كنار موزام در زندان نيدرشونهحبس را 

 »شنك«. پرداختنددي لزوم خشونت يا پرهيز از آن ميي كليرفتند به مسئلهدر جمهوري وايمار به شمار مي
گيرد شخصيتي فناتيك داشته و در واقع موضع حزب بالد قرار ميدر مقابل زي» يهودا«ي در نمايشنامه كه

آنچه تواند ميچگونه «كوشد حقانيت اين شعار را اثبات كند كه او مي. كندكمونيست آلمان را نمايندگي مي
بيزاري او از : شودبالد نيز توسط موزام تحريف مياما شخصيت زي» كند جنايت باشد؟ميبه انقالب خدمت 

و » عدالتي است؟بيباز آيا اگر همه گناهكار شوند، «شود كه خشونت، توسط شنك با اين پرسش روبرو مي
ه داليل كند زيرا هر دو، بسرانجام شنك با تزندورف، رئيس پليس همكاري مي. دهدمي» آري«او پاسخ 

مارك  500تزندورف به شنك . كامال متضاد، عالقمند هستند كه تظاهرات اعتصابيون به خون كشانده شود
بالد را به سبب محبوبيتي كه دارد، كند، با اين قرار كه زيدهد كه او نيز ميان متواريان تقسيم ميپول مي

در يك رويارويي . خشونت نمايند حين تظاهرات دستگير و بدين ترتيب تظاهر كنندگان را تحريك به
خواهد وي را به پاسگاه ي آنكه ميبه نشانهگذارد ـبالد ميي زيتعيين كننده، شنك دست خود را بر شانه

  .پليس ببرد
    

مسيح منزه، موزام بر آن است تا در  ،بالدي خيانت در برابر زيبا شخصيت شنك در قالب يهوداي آماده
قهردرشرايطي مشخص  ـ نظر خودش، يعني كاربرد مشروط لرخاريوف روسـ ي يك كارآكتر سومچهره

البته در آن مقطع . دهداش نميفناتيسم را مطرح سازد كه توضيحي هم در بارهپرهيز از وضروري اما با 
ت ،پيروزي انقالب اكتبروسني ديكتاتوري پرولتاريا حمايت او از نظريه تأسي و را بهنگاه اوتوان زماني مي

. كردروسيه پشتيباني مي در شوراييجهموري بلشويسم نسبت داد زيرا در آن زمان وي به شدت از  انقالبي
براي شناساندن ابتكار : يرنويسز(كردتقديم  را به لنين» از آيزنر تا لوين«به همين سبب اثر خود به نام 

اي نامهمصيبت 1924مرگ وي در و به مناسبت ) ي جمهوري شورايي روسيه، به دست رفيق لنينخالقانه
 :سرود

   
پاس بداريد آنچه را او . لنين مرده است/ .../ ها ناله كنيد اي دودكش/ ها هاي كارخانهسوت ناله كنيد اي

 . آفريد

 
كه در روسيه بر سر  از آنچهناآگاهي واقامت خود در زندان اودليل سرودن اين قعطه رابه خاطربعدها 

  .بيان كرد دها آورده شآنارشيست
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ي اقامت در زندان، زمان كوتاهي در در دوره: اين كه اين عذر موجه باشد، به دو دليل مورد ترديد است
موزام عضو حزب كمونيست بود، اما در همين سال هنگامي كه حزب در برابر چپ افراطي  1919سال 

. گذشتنداطالعات از ديوارهاي زندان او مينمايد كه چنان ميگيري نمود ـموضع مخالف گرفت، از آن كناره
در برلين اقامت داشتند  1921از ) گلدمنما وإ مانركبشاپيرو، (هاي روسيه يستدوم آنكه نخستين آنارش

و به رفقاي آلماني خود در مورد شورش ملوانان كرونشتاد و سركوب آنان به ويژه توسط لنين و تروتسكي 
  . دادندگزارش مي

  
نيز در استراتژي خود مبني بر همكاري با حزب  1924موزام پس از آزادي از زندان در بدين ترتيب 

به آن  1925كه در »الملليهاي سرخ بينكمك«كمونيست به ويژه در ارگان كمك به زندانيان موسوم به 
هاد اين ارگان را به يك ن تاـ خود عليرغم انتقادات رفقاي آنارشيست وي كوشيد ـ. پيوست ادامه داد

 ارگان(» پرچم سرخ« 1929فراحزبي و متعلق به تمامي جريانات چپ بدل سازد و تنها هنگامي كه در 
  .، از آن استعفا دادكردي مركزي حزب اقدام به طور علني به تبليغ براي كميته) انجمن

  
 

  هاقتل توسط نازي
 

پس از آزادي از زندان به برلين آمد با استقبال پرشكوه انبوه كارگران مواجه  1925هنگامي كه موزام در 
تئاتر خلقي «بالفاصله پس از اتمام، از سوي اين اثر : بر شهرت او افزوده گشت» يهودا«با انتشار . شد

 50 به مناسبت 1927در برگ و تئاتر پرولتري نورندر  1922به روي صحنه رفت، » كارگران مانهايم
او نوعي از گرايش . در شوراي تئاتر شاغل بودموزام در اين زمان . سالگي نويسنده در برلين به اجرا درآمد

برشت  برتولت داشت و ديگراني همچون يا سياسي رد كه نگاه به رئاليسم اجتماعيكهنري را نمايندگي مي
، نه به دليل نه اين كه اينان به شهرت دست يافتند و موزام. و اريش واينرت بعدها در آن شهرت يافتند

و » ساكو«هاي ايتاليايي ي آنارشيستهاي او از قبيل رسوايي قضايي در محاكمهمحتواي آنارشيستي پيس
ي سوژه» 1ي حكومتيحق ويژه« كه موزام آن را در درام بود در آمريكاشهداي جنبش كارگري » وانزتي«

 ).در پسكاتور به روي سن رفت 1928و در (قرار داد نوشته خود 

  
و در كرد گذاري يك گروه آنارشيستي را در برلين پايه» الملليهاي سرخ بينكمك« نهاددر پي استعفا از

از . ر مشغول شدبه كا» حمايت از نويسندگان آلمان«يك نهاد متعلق به نويسندگان چپ تحت نام پوششي 

                                                            
 Staatsräsonـ  ١
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نمود كه در آن به طور فزاينده نسبت به » 1هشدار«ي يك نفره به نام انشريه بار ديگر اقدام به انتشار 1926
به دليل ضعف مالي انتشار آن  1931داد تا سرانجام در هشدار مي» ناسيونال سوسياليسم«رشد چشمگير 

 ن حزب سوسيال دمكرات و حزب كمونيستي او براي نزديك ساختآخرين تالش نوميدانه. متوقف شد
موفق شد  1932در . هاي مشابه، به شكست انجاميدتالش، مانند تمامي درچارچوب جبهه واحدكارگري

را » كمونيسم آنارشيستي چيست؟. رهاسازي جامعه از دولت«با عنوان  نگري خود را در نوشتاريجهان
  .منتشر سازد

روز پيش  يك. ردها راه تبعيد در پيش گيدرپي به قدرت رسيدن نازيبه دليل ضعف مالي موزام نتوانست 
فوريه  27در آن شب . وي بليطي به مقصد پراگ به دست آورد) آلمان پارلمان(تاگ سوزي رايش از آتش
، اما موزام كردكه او را از رفتن به خانه منع ميرفيق آنارشيست خود آگوستين سوشي بود  ميهمان 1933

ها دستگير شد ساعت پنج و نيم صبح بود كه توسط نازي. ه با همسر خود كرسنتيا وداع كندخواست كمي
ي او در سال آنچه كه سوشي بعدها در زندگينامه. كردراس ساعت هشت حركت مي ،درحالي كه قطار

زه و هاي موآبيت، اشپاندائو، پلوتزناز راه پر رنج زندان: نوشت غير قابل ذكر است در بارسلون 1934
بورگ كه در اين آخري سرانجام در روز بورگ، اورانينبرگ، براندنزونن در مرگ نازي ها اردوگاههاي

اس در يك توالت توسط اسازآنجا كه هم از تباريهودي وهم كمونيست آنارشيست بود  1934ژوئن  10
 اما .از آنجا به مسكو بگريزدا موفق شد با ميراث كتبي موزام به پراگ و نتيكرس. صحرايي به دار آويخته شد

به زندان  »جاسوس تروتسكي«به عنوان  1936آنجا كه مخالف ضد انقالب استالينيستي بود دراز 
ارودگاه كار اجباري تا هاي كميسارياي خلق از زندان: محكوم شد، راه رنج او نيز ادامه يافت وكاراجباري
بدون اجازه فعاليت  1955 سالدردرآخرتوانست  فراوانشكنجه ،آزارواذيت بعد ازتحمل . استالينيستي

   .بازگردددموكراتيك آلمان به ناراست   يا دقيق تر به جهموري به آلمان شرقيمجدد سياسي 

27,06,2015  

                                                            
 Fanalـ  ١


