
 

 

 رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین

 رزا لوکزامبورگ رد قتلگسالصدویکمین ، ۱۲۱۲ژانویه  ۲۱

 کهن. ی

 

 

 (۱۷۷۱ –۱۷۸۱)کودکی 

اعالم و دو هفته پیش از  (امپراتور آلمان)حدود دو ماه پس از تاجگذاری ویلهلم دوم – ۱۷۸۱ماه مارس  ۵رزا در 

تحت آنزمان که ( ، واقع در جنوب شرقی ورشوZamość, Poland) 1در زاموشک لهستان ،«کمون پاریس»موجودیت 

رزا آخرین عضو . سوم آن یهودی بودند/نفر جمعیت داشت که حدود یک ۸۷۷۷زاموشک . سلطٔه روسیه بود،  بدنیا آمد

، به مطالعهاسواد و عالقمند مادر رزا، لینا، که ب. یک خانوادٔه یهودِی طبقٔه متوسط و بافرهنگ بود( از پنج فرزند)

که از ( یا الیاس)پدر رزا، ادوراد . خواندن و نوشتن را به رزا بیاموزد سالگی ۵تا پیش از  شدموفق  ،موسیقی و شعر بود

ای  رفرمیست و آسیمیله در یک مدرسٔه غیرمذهبِی ورشو تحصیل کرده و از یهودیان ،بود  بزرگتر فرزند دیگر خانواده ۹

و وضع مادی نسبتا خوبی بود چوب  او در کار تجارِت . داد رشد علمی فرزندانش عالقه زیادی نشان میبه بود که 

 . اشتد

در . آزاری در امان بماند های حاکمان روسی و یهودی خانوادٔه رزا به ورشو نقل مکان کرد تا از سختگیری ۱۷۸۱در سال 

خانوادٔه رزا حشرونشری با . سوم آنها یهودی بودند-نفر جمعیت داشت که بیش از یک ۱۱۷۷۷۷آنزمان ورشو حدود 

 . محافل یهودی نداشتند

پزشکان بغلط بیماری . بستری گردیددر خانه یکسال بدنبالش که به بیماری لگن خاصره مبتال شد و  بود هرزا پنج سال

این امر به ضعف جسمانِی شدید رزا و عوارض . و کار مداوا را آغاز نمودند 2او را ِسل استخوانی تشخیص دادند

شان، از ر اب درامان ماندن از تمسخر دیگران و نگاههای رقت رزا بعدتر، بمنظور . دامینجاو لنگیدنش  ناپذیر  برگشت 

خانه، زیرنظر مادرش، سالگی به مدرسه نرفت و در  ۹حتی تا  کرد؛ میبازی با همساالنش امتناع  رفتن به بیرون و 

بیماری، تنهایی و اشتیاق به یادگیری، رزای خردسال را به دنیای خواندن، نوشتن و . دگذرانرا   تحصیالِت ابتدایی

که بعضی از آنها، در  نمودهای کودکان  اشعار و داستان سالگی شروع به نوشتن و ترجمهٔ  ۹در . کشاند اندیشیدن

او ! شاید این نخستین جلوه از روحیٔه سرکش و شورشی رزا بود. بچاپ رسیدند« ومجله کودکان ورش»همان زمان، در 

اش  برای ارتقای تواناییهای فکریهمٔه این محدودیتها نه تنها تسلیم بیماری، ناتوانی جسمی و تنهایی نشد، بلکه از 

 ! بهره جست

 (۱۷۸۷ -۱۷۷۱)و جوانی  نوجوانی

این . که مختص فرزنداِن مقامات روسی، زمینداران و اشراف بود پذیرفته شد ای زا در دبیرستاِن ویژه، ر ۱۷۷۷در سال 

را که در امتحان  کسانیپذیرفت؛ آنهم  آموزان یهودی و لهستانی را می مدرسه فقط تعداد بسیار معدودی از دانش
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، ه زبان لهستانیآموزش، به زبان روسی بود و هرگونه مراوده ب. آوردند باالیی می شدند و نمرهٔ  ورودی قبول می

طعم تلخ تبعیض، تحقیر،  با این همه،. آموزان ممتاز بود زا جزو دانشدر تمام دورٔه تحصیلی، ر  3.داشتبهمراه مجازات 

ترین مرتبٔه هیرارشِی  زدن، یهودی و لهستانی بودن، او را در پایین لنگچرا که  ؛چشیدبسردی توهین و نابرابری را 

 ،تواناییهایش کشیدن ه ُرخپشتکار و ب ،ذکاوت ابد تا کر  شتال از این وضع ناراحت بود کهرزا . ه بودتحصیلی قرار داد

را اش نیز حسادت فرزنداِن مالکان و حاکمان  اما برتری تحصیلی. دکنهایش پیدا  را در جمع همکالسیجایگاه بهتری 

مسئولیِن ا ام؛ (۱۷۷٤) لی به پایان رساندبا این همه، رزا دبیرستان را با نمرات عا. دتر کر  برانگیخت و او را منزوی

یهودی، لهستانی و او یک آموز ممتاز را به او اهدا کنند؛ دلیلش هم این بود که  مدرسه حاضر نشدند تا جایزٔه دانش

 ! معترض بود

تبار  لهستانیقاتل از آنجا که . رسید به قتل « ارادٔه خلق»تزار روس، الکساندر دوم، بدست چریکهای  ۱۷۷۱در سال 

شد تا تظاهراتی را در حومه  موفق  4«پرولتاریا»، حزب ۱۷۷۱در سال . ه شدافزود ها  روسها بر لهستانی آزارِ نفرت و ، بود

روسیه مواجه شد  این اقدامات با واکنش بیرحمانٔه پلیِس . ورشو سازماندهی کند و بعضی مقامات روسی را ترور کند

، چهار تن از ۱۷۷۱در سال . انجامید -که زنان هم جزوشان بودند-« پرولتاریا»رهبران  به دستگیری، تبعید و اعدام که

این اولین باری بود که رزا کلماتی چون  .شدند به دار آویخته  -در نزدیکی محِل زندگی رزا–رهبران این جریان 

     . شنید سوسیالیسم، پرولتاریا و مبارزه مسلحانه را می

 (۱۸۱۱ - ۱۷۷۸) سیاسیفعالیت اولین دور ٔه 

( Marcin Kasprzak) 5که تحت سرپرستی مارسین کاسپارزاگ-رزا شانزده سال داشت که به یکی از محافل مخفی 

های ارتباطی رزا لوکزامبورگ با جنبش سوسیالیستِی  در واقع نخستین حلقه مارسین و حزب پرولتاریا ، .پیوست -بود

 ،دریافت کرده بود ۱۷۷۷مارس  ۵او که پاسپورتش را در . لو رفت سیاسی رزا  ٔرابطه، ۱۷۷۹در سال . کارگران بودند

در  ،بکمک مارسینبه این خاطر، به پیشنهاد و . رفت می؛ اما ریسک دستگیریش را ترک کندکشور گرفت تا تصمیم 

 . سال داشت ۱۷ ، رزاآنزماندر  .گریختبه زوریخ  و شد مخفی  ،درون یک ارابٔه علوفه

او خیلی زود . دشکن ا سآلمانی ( Lubeck)و کارل لوبک ( لهستانی)رزا در خانٔه رفقای سوسیالیست، المپیا  ،زوریخدر 

که بعد از تصویب قانون ممنوعیت فعالیِت سوسیالیستی توسط بیسمارک به زوریخ –با سوسیالیستهای فراری آلمان 

 Robert)از جمله روبرت زایدل –های روسی، لهستانی، اتریشی، فرانسوی و سویسی  و مارکسیست -گریخته بودند

Seidel) برهان کارگران»که سردبیر نشریه »(Arbeiterstimme (The Workers’ Cause آشنایی و . شد آشنا  -بود

 Pawel)، پاول آکسلرود (zasulicیا  Vera Sassulitsch)، ورا زاسولیچ (Georgi Plechanow)با پلخانف او مصاحبت 

Axelrod) آناتولی لوناچارسکی ،(Anatoly Lunacharsky ) او در . بخش و آموزنده بود  برایش بسیار مسرت دیگرانو

رزا . نمود کرد و در نوشتن مقاالِت کارل لوبک، به او کمک می شرکت می فعاالنهسیاسی مطالعاتی و مباحثات  جلساِت 

 .      پروراند اش را می و روحیٔه جهان وطنیکرد  احساس میالملِل انقالبیون  در این جمع، خود را جزئی از بین

به تحصیل در ی زود خیلدانست،  رزا که عاشِق علم بود و آنرا برای فهم بهتر سوسیالیسم انقالبِی مارکس ضروری می

بجز  ،زنان ممنوع بودبرای  یدانشگاه تتحصیالکشورهای اروپایی، تقریبا همٔه در در آن ایام،  .عالقمند شددانشگاه 

 و از این میان،. آمدند به همین دلیل اکثر دختران جوان و مشتاق تحصیالِت دانشگاهی به زوریخ می .دانشگاه زوریخ

 ! دندبو   روس ،نیمی از دانشجویان دختر
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به حقوق، ( ۱۷۹۷)شناسی و جانورشناسی کرد؛ اما بعدتر  ه در سال اول دانشگاه، رزا شروع به آموختن ریاضیات، گیا

 ( ۱۷۹۷ژوالی  ۰۷. )اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ عالقمند شد و نهایتا دکترایش را در اقتصاد و حقوق گرفت

بود و در سالهای ( Vilniusلیتوانی)متولد ویلنا  او . آشنا شد( Leo Jogiches)رزا در بیست سالگی، با لئو یوگیشس 

بدل محبوب و انقالبی   ٔسالگی به چهره ۱۷بخاطر فعالیتهای ضدتزاریش دستگیر و زندانی شده و در  ۱۷۷۹و  ۱۷۷۷

بادوام و عمیقی آشنایی با لئو، به عشق و رفاقِت . نیز بود که به زوریخ گریخته بودپیشینه بواسطٔه همین . بود هگشت

های عاشقانٔه رزا  ضمنا نامه 6.انجامید که تینا جولیا ریشتر، قصٔه دراماتیک آن را برشته تحریر درآورده است

     7.ستا لوکزامبورگ به لئو، بطور جداگانه، بصورت کتاب منتشر شده

از آنجا که این حزب  ، رزا به عضویت حزب درآمد؛ اما( ,۱۷۹۱PPS)« حزب سوسیالیست لهستان»پس از تاسیس 

لهستان را در صدر " استقاللِ "و " مسئله ملی"کرد و  کارگری تبلیغ می یالملل بین اتحادِ  ناسیونالیستی را بجایتمایالت 

بهمراه لئو و  -را « حزب سوسیال دموکراسی پادشاهی لهستان»هایش قرار داده بود، از آن استعفا کرد و  خواسته

) « سوسیال دموکراسی پادشاهی لهستان و لیتوانی»؛ این حزب بعدتر به ( ,۱۷۹۱SDKP)تاسیس نمود  -سایرین

۱۹۷۷SDKPiL,  )کادر رهبری این حزب، عموما از فراریان و مهاجران لهستانی بودند 8.تغییر نام داد  . 

سردبیری روزنامٔه و دو سال بعد، به  نمودآغاز  -برهبری پلخانف-« آزادی کار»، رزا همکاریش را با گروه ۱۷۹۰در سال 

 Sprawa)« مسئله کارگران»او همزمان با یک نشریٔه زیرزمینی کارگری بنام . درآمد« موضوِع کار»گروه با عنوان 

Robotnicza )صدای کارگر»بعالوه برای رورنامه . اشتهمکاری د »(Arbeiterstimme ) عصر نو»و نیز مجلٔه »

(Die Neue Zeit  ) نوشت شد، مقاله می تگارت منتشر میکه توسط کائوتسکی در اشتو . 

جمع « هدف کارگری»های لهستانی که گرد نشریه  ، رزا بعنوان نمایندٰه اقلیتی از سوسیالیست(۱۷۹۱)سالگی  ۰۰در 

شرکت  9«الملل سوسیالیست بین»گردید، در سومین کنگرٔه  بودند و زیر نظر لئو یوگیشس و خودش منتشر می شده

رزا مورد بررسی   اعتبارنامٔه نمایندگیلهستان نسبت به شرکت رزا،  نماینده حزب سوسیالیسِت پس از اعتراض ما کرد ا

 . دگردیجبور به َترک کنگره رزا مناچارا و  ؛دشمجدد قرار گرفت و رّد 

شکستِن مقاومتش، شروع  ، و درهمبعدی برای جلوگیری از شرکت رزا در کنگره« حزب سوسیالیست لهستان»رهبران 

آنها امیدوار بودند تا با بدنام . کردند( اُخرانا)با پلیس سیاسی روسیه  شایعاتی دال بر همکاری رفقای رزابه پخش 

. منحرف کنند اش ناسیونالیستیاش، توجه نمایندگان کنگره را از مباحثات ضد کردن او و تخریب شخصیت سیاسی

رزا در کمیسونی که برای رسیدگی به این اتهام . دبو ( (A. Varsavskyآدلف وارزاوسکی  ، افراِد مورد اتهامیکی از 

متهم دیگر مارسین کاسپارزاک بود؛ . گی این اتهام را نشان داد پایه تشکیل شد شرکت کرد و با قدرت و جدیت، بی

مارسین پس از فرار از زنداِن ! همان کسی که حزب پرولتاریای دوم را بنا نهاده و رزا را از لهستان فراری داده بود

حزب »رهبران . برد و در خطر تحویل به روسیه بسرمیبود رشو، در گذر از مرِز آلمان توسط پلیس بازداشت شده و 

اش با رزا مطلع بودند، با شایعٔه همکاریش با  که دل خوشی از مارسین نداشتند و از نزدیکی« سوسیالیست لهستان

رزا به کمک رفقایش و با انتشار مقاالت و ! ن بدر کننداُخرانا تصمیم داشتند تا هر دو حریف سیاسی خود را از میدا

این . خواندداد و این اقدام زشت را نوعی انتقامجویی سیاسی  گی این ادعا را نیز نشان  پایه های متعدد بی سخنرانی

از میدان ، برای لهستان طلباِن باصطالح سوسیالیسِت  گرایان و استقالل تجربه به رزا فهماند که ناسیونالیستها، ملی

حزب سوسالیست »او آموخت که باید به سیاستهای ! قرمزهای زیادی بگذرند بدرکردن رفقایشان حتی حاضرند از خط

ای تحت عنوان  در همین راستا هم بود که مقاله. تر بپردازد تر و جدی عمیق" استقالل"و " مسئله ملی"حول « لهستان
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منتشر « عصر نو»در نشریٔه ُپراعتبار کائوتسکی « یالیستی لهستاندر بارٔه جریانهای ناسیونالیستی در جنبش سوس»

 :نوشت در پاسخ به مباحثات رزا بطور تحقیرآمیزی « حزب سوسیالیست لهستان»ارگان . کرد

، در بارٔه عقیدهٔ [م-کنایه از یهودی بودن رزا]دوشیزه ُرزا همراه با چند روس دیگر از بردیچف »

فقط متاسفیم که یک مجلٔه جدی آلمانی، ... ار تشنجات هیستریک شده استپرستِی لهستانی ما، دچ میهن

منظور کنگرهٔ انترناسیونال در ]او کسی است که در سوئیس . خود را بدام این دوشیزه رزا انداخته است

سوسیالیسم . خواست به آدمها بباوراند که نمایندٔه کسی یا چیزی در لهستان است می[ م.زوریخ است

به ناحق ادعای  -در معیت تعدادی روس از بردیچف–نقدر تنزل نکرده است که دوشیزه رزا لهستانی آ

   10«.سخنگویی آنرا داشته باشد

از حزب –( Józef Piłsudski)وزف پیلسودسکی ج، به مرکز جدل رزا با (۱۷۹۱ژوئیه  ۱۸) کنگرٔه انترناسیونال در لندن

نام و بانفوذی بود که از حمایت ویکتور آدلر، ویلهلم لیبکنشت  وزف شخص صاحبج. بدل شد -سوسیالیست لهستان

 -ها بگمان خیلی- ی جوان و ناشناسبرخوردار بود؛ حال آنکه رزادموکرات -سوسیالاحزاب و سایر رهبران سرشناس 

رزا مغلوب و  تایجنت !داشت" درک مکانیکی از مارکسیسم"ئی بود که "مکتبی"و " کله بی"، "پرخاشجو"، "فروش فضل"

  11.صادر کردوزف پیروز شد و کنگره به حمایت از حزب سوسیالیست لهستان قطعنامٔه حمایتی ج

مدت کوتاهی بعد، مادر . داد که پزشک بود از ابتالی مادرش به سرطان معده خبر ( ژوزف) برادر رزا، ۱۷۹۸در اواسط 

  ورزید، ناکامی در زندگی عشقی ای که به آنها عشق می مرگ مادر، دوری از خانواده(. ۱۷۹۸سپتامبر  ۰۹)رزا درگذشت 

های بجامانده از این دوره، او بارها  در نامه. د، سالهای پایانِی اقامت رزا در زوریخ را با غصه و غم آکن و انزوای سیاسی

چرا باید از دیدن مادر مریضم محروم باشم؟ چرا نباید همدل و همسری در کنارم باشد تا با او دردل : پرسد از خود می

ردی و احساس ادامه دهم؟ و چرا باید در جمع افرادی بسرببرم که با س روح و بی کنم؟ چرا باید به زندگی با این مرد بی

 کنند؟  می مزنند و تحقیر و توهین طعنه میبمن تندی، 

مهمتر از همه وجدان، خودسرزنشی، آزردگی و  زیاد، پریشانی، عذاِب  این احساسات به همراه خستگی ناشی از کارِ 

الزم  های زمینه دموکرات آلمان،-یعنی حزب سوسیال پیوستن به بزرگترین حزب کارگری جهان،قلبی برای اشتیاق 

 .    کردند فراهم  رابه آلمان  مهاجرت رزابرای 

های اول ماه مه  ریشه»: از دورٔه اقامت ُرزا لوکزامبورگ در سوئیس، چهار اثر در دسترس است که عبارتند از

، 14«دموکراسی و مبارزات ملی در ترکیه-سوسیال»، 13«مسئله لهستان در کنگرٔه انترناسیونال در لندن»، 12«کدامند؟

اش  سالگی ۰۸ دکترای رزا لوکزامبورگ است که در  ٔنامه کتاب اخیر، در واقع پایان .15«صنعتی در لهستانتوسعه »

 (.۱۷۹۷)منتشر شد 

 (۱۹۷۷ – ۱۷۹۷) دوره دوم فعالیت سیاسی رزا 

های  اتحادیه ؛کارگران رو به بهبود گذاشت آلمان به برترین قدرت اقتصادی اروپا بدل شد و سطح زندگی ۱۷۸۷از 

فرانسه از  ،۱۷۹۱در سال  .دندشروع به رشد نمو و  گرایشات رفرمیستی ند گیری و فعالیت کرد شروع به پاکارگری 

اما روی کار آمدن ویلهلم دوم و اعالم  ،ن خود کندلمان ربوده و از آطریق اتحاد با روسیه تالش کرد تا این برتری را از آ 

این فرصت را از فرانسه گرفت و به این ترتیب آلمان به مرکز تخاصمات قدرتهای  امپراتوری آلمان توسط بیسمارک،

 . اروپایی بدل گردید
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ویلهلم دوم برای ارضای بلندپروازیهای خود و جلب رضایت بورژوازی آلمان، ( ۱۷۹۷)در سال ورود رزا به آلمان 

اعتبارات جنگی و  ۱۹۷۷د و در سال نمو اده کرد و نیروی نظامی در اورشلیم و قسطنطنیه پی سیاست استعماری پیشه 

 !  دنمو و مارشال فون والدرزی را مامور لشکرکشی به چین  کرد نظامی را دوبرابر 

امنیتی پلیس  نزد« لوکزامبورگ دکتر رزا»که با نام -آزاد برای رزا  مسلما  امکان فعالیت سیاسیِ  ،در چنین فضایی

قانونا اجازٔه  و  شد محسوب میامپراتوری روس رزا شهروند که د؛ بویژه اشآسان بتوانست  نمی -بودشده آلمان ثبت 

ده تحویل دا پلیس سیاسِی روسیه به بعالوه، در آلمان این خطر وجود داشت تا دستگیر و . نداشترا اقامت در آلمان 

 از اینرو .باشدبرخوردار امنیت بیشتری از آلمان  شهروندِ  مثابهتا ب دکنتهیه را بعیت پروس اتشود؛ از اینرو الزم بود تا 

 .ردازدواِج مصلحتی ک( پسر کارل لوبک)با گوستاو لوبک 

اولین چیزی که ذهن رزا را بخود (. ۱۷۹۷مه  ۰۵)پیوست ( SPD)دمکرات آلمان -، رزا به حزب سوسیالبعدمدتی 

 ،دموکرات روسیه و لهستان-سوسیالحزب . ، تفاوتها و شباهتهای مبارزٔه حزبی در روسیه و آلمان بوداشتد مشغول 

رار داشتند؛ حال قامنیتی تزار  پلیسدر حالی مشغول سازماندهی کارگران بودند که تحت تعقیب و فشار وحشیانٔه 

و با کسب بیش از کرده در انتخابات شرکت  ۱۷۹۷در فوریه ی تفعالیت آزاد سیاسی داشت و ح اجازهٔ  SPDآنکه حزب 

« به پیش»بعالوه، نشریه . ه بوددبخود اختصاص دا کرسی پارلمانی را  ۱۵رای، یک میلیون و چهارصدهزار 

(Vorwärts ) های  ایدهبود تا  آزاد -سالٔه ممنوعیت تبلیغات سوسیالیستی ۱۰بعد از اتمام دورٔه –ارگان حزب

 .   درا به تبلیغ کنسوسیالیستی 

لهستانی بود که در معادن  کارگران، سخنرانی برای اش اولین ماموریت حزبیاز آنجا که زبان آلمانی رزا ضعیف بود، 

(Königshütte, Katscher, Gleiwitz ) بارهای کارگرِی برلین -بعدتر، او ماموریت یافت تا در رستوران. دندکر  میکار

رزا به چهرٔه محبوب کارگران بدل شد و همزمان پس از مدت کوتاهی، . حاضر شود و برای کارگران سخنرانی کند

بعالوه توانست سردبیری . تثبیت نمود -در درون حزب–قعیت خود را بعنوان متخصص امور روسیه و لهستان مو

عصر »را بعهده بگیرد، به عضویت هیئت تحریریه مجلٔه ( Saxony Workers’ Paper)« روزنامٔه کارگری ساکسونی»

 .درآید« به پیشروزنامه »و ( Leipziger Volkszeitung)« روزنامٔه خلق الیپزیک»، «نو

او . کرد اش، و احساسات متنوعی را در خودش بیدار  های متفاوتی را بین رفقای حزیی واکنشمحبوبیت روزافزون رزا 

 :، نوشت(نامید که او را جوجیو می)اش به لئو  در نامه

اند؟ قبال برایت نوشتم جوجیو که بِبل گزارشی درباره  هاِی کنگرهٔ حزب تعیین شده پرسیدی که سخنران»

. هنوز معلوم نیست چه کسی راجع به میلیتاریسم حرف خواهد زد[ ولی]برنشتاین خواهد داد 

م ات برای تالش کردن من برای سخنرانی، آنه توصیه. دیگر ربطی به ما ندارند[ های سخنران]

کنم؛ آنهم  ای تعجب می از اینکه بازهم این توصیٔه غیرعملی را داده! بهرقیمتی که شده، بچگانه است

کنی برای کسی که یکسال در این جنبش  واقعا فکر می. ، برای چنین مسئلٔه مهمی ای چنین توصیه

برجسته [ این مقاالت]حتی اگر بگوییم که –فعالیت داشته و تنها با انتشار چند مقاله ابراز وجود کرده 

آیا شانسی وجود دارد تا به او اعتماد کنند و فرصتِ سخنرانی در کنگرٔه حزب را  -باشند  هم بوده

دراختیارش بگذارند؟ آنهم به شخصی که به گروه تعلق ندارد، از حمایتِ کسی برخوردار نیست، و تنها 

شخصی که برای مقاصد آتی، نه تنها در  کند؟ استفاده می[ رفتن برای جابازکردن و پیش]هایش  از آرنج

هراس ( بِبل، کارل کائوتسکی، سینگر و دیگران)بلکه در قلب متحدینش ( آئور و شرکاء)بین مخالفین 

اندازد؟ شخصی که این احساس را در آنها برانگیخته که بهتر است  تا حد ممکن دور نگهش دارند  می

فهمی؟ جنگیدن برای یک  اهد زد؟ تو اینها را نمیچونکه سریع رشد خواهد کرد و از آنها جلو خو
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اول ماه ) 16«...سخنرانی، معنایش جنگیدن علیه همه آنهاست؛ دلیلی برای اینکار وجود ندارد جوجیو

 (    ۹۹۱۱مه 

را در جبهٔه خود داشت، اما در  -از جمله کالرا زتکین، فرانتس مهرینگ، کارل لیبکنشت –رزا افراد بانفوذی البته 

 : نوشت ، به لئو ۱۷۹۹آوریل  ۰۸او در نامه مورخ . و روابط دورنی آن ناراضی و شاکی بود SPDمجموع از 

گذارد که هربار با خویش  ئی بر جای می آشفتگی هر نزدیکی با دارودستٔه حزب، در من چنان دل»

در هر تماس با آنان، آنقدر از کثافت ... دور نگاه دار... میل دریایی ۳خود را به فاصلٔه : گویم می

بینم که با شتاب به سوراخ موش خود باز  می... شوم، آنقدر ضعف شخصیت و ابتذال  انباشته می

دموکرات -م تا در حزب سوسیالکن من در دهات سیبری بیشتر انسانیت را لمس می... گردم می

«.آلمان
17
  

SPD  رفت تا سازماندٔه اصلی تحرکات و فعالیتهای کارگری اروپا شود، با  بزرگترین حزب کارگری جهان بود و میاگرچه

رزا در نقد اینگونه روابط . وپا گیر، خشک و اقتدارگرا بود دست -بنظر رزا–اش  اینحال ساختار، کارکرد و سازماِن حزبی

اعضا و رهبران حزب به مذاق نمود که  استفاده می... و " وار اطاعت بّره"، "دیسپلین گورستانی"های تندی مثل  واژهاز 

و جلوه دهند او یک شخص ناراضی، غرغرو، پرخاشگر و بدور از انضباط حزبی از همین سبب شد تا . دآم نمی خوش

ناخوانده بمانند  رزا تئوریکباحثات ها و م حرفها، نوشته تاشد  ها هم سبب  مسلما همین اصطحکاک. ندکناش  منزوی

 . جدی گرفته نشوندو 

 (۱۸۱۱ – ۱۸۱۱)طغیان  نخستین

در « پیرامون مسایل سوسیالیسم»، برنشتاین شروع به انتشار مقاالتی تحت عنوان ۱۷۹۱-۱۷۹۷در فاصلٔه سالهای 

ادعای او بطور خالصه از اینقرار . پرداخت ( قالبیونان)نمود و به انتقاد از مواضع جناح چپ حزب « عصر نو»نشریه 

پس بجای تدارک  ،گیری و بالندگی است کاپیتالیسم در حال تحلیل و زوال نیست بلکه در حال رشد، قدرت: بودند

 . انقالب باید همٔه تواِن حزب را بر اصالحات و بهبود شرایط کار و زیست شهروندان متمرکز کرد

او در بخشی از سخنرانیش در . پاسخی منطقی، استداللی و سیاسی به ادعاهای برنشتاین بدهدرزا تصمیم گرفت تا 

 :گفت( ۱۷۹۷اشتوتگارت، )کنفرانس حزبی 

و مبارزات " هدف نهایی"شود و آنهم درِک رابطٔه میاِن  یک نکتٔه بسیار مهم در حزب ما مشاهده می»

یک حزب . طالبات سیاسی مبارزه کنیمبرایمان مسجل است که باید برای م... روزمرٔه ماست

تواند از زیر  های روشن برای شرایط موجود داشته باشد و هرگر نمی سوسیالیستی همواره باید پاسخ

باید کامال روشن باشد و باید " هدف نهایی"مان از  از اینرو، برداشت... خالی نماید اش شانه بارِ وظیفه

     18«.هوا بادخیز یا طوفانی باشددر راستای متحقق کردنش بکوشیم حتی اگر 

نشان او . منتشر کرددر پلمیک با برنشتاین را  19«رفرم یا انقالب»سالگی، جزوه  ۰۸در یعنی ، ۱۹۷۷رزا در سال بعدتر، 

بعالوه، رزا  .رفرمیسم استرفرم نیست، بلکه آنچه که مذموم است . هدف است ،ابزار و انقالب ،رفرمداد که 

کند، بلکه در درازمدت خیل بیشتری  نمی تر رسیدن به سوسیالیسم هموار را برای سم نه تنها راه هشدار داد که رفرمی

 .کند از کارگران و زحمتکشان را در درون نظام حاکم ادغام می

این ضربه آنقدر مرا از پا »: اش گذاشت این حادثه تاثیر عمیقی بر روحیه. رفت ، پدر رزا از دنیا ۱۹۷۷سپتامبر  ۱۷در 

در اعماق وجود . بنویسم و نه با کسی حرف بزنمچیزی توانستم نه برای کسی  انداخته بود که تا ماهها نمی

زنده را بطور  یک فردِ  تفاوت نسبت به همه چیز؛ تنها وظایف روزمرهٔ  ای بودم بی خویش همچون مرده

   20«.دادم مکانیکی انجام می
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بلندپروازیهای ویلهلم دوم واقعا ! شدند بایست انجام می یف زیادی میاما تحوالت بزرگی در راه بودند و کارها و وظا

 -شان بر سر منافع اقتصادی-برای رزا تقریبا مسجل بود که تناقضات و تخاضمات دول امپریالیستی . بود نگران کننده

 . دانجامیبه جنگ خواهد 

اما زمان . شد  انتخاب « الیپزیگر فولکزتسایتونگ»به سردبیری روزنامه رزا الک،  ، پس از مرگ برونو شون۱۹۷۱در اواخر 

  . بود؛ و همکارانش از او ناراضی بودندگیر  ناپذیر و سخت او سازش .وردیازیادی در این پست دوام ن

دوم  در بهار همین سال در جریان یک سخنرانی، خطاب به ویلهلم. فتاز گوستاو لوبک طالق گر ، رزا ۱۹۷۱در آوریل 

این . «زند از حقایق هیچ اطالعی ندارد مردی که راجع به زندگی مرفه و مطمئن کارگران حرف می»: فتگ

آزاد  ماه حبس ۰پس از   اما (۱۹۷٤اوت  ۰۵)د یماه زندان محکوم گرد ۱شد و رزا به   تلقی  21«توهین به قیصر»سخن، 

  (.۱۹۷٤اکتبر  ۰٤)شد   

 روسیه ۱۸۱۱انقالب 

او دیگر ! و حضور لنین در رهبریش، موجب دلگرمی رزا شد( ۱۷۹۷)دموکرات روسیه -اعالم موجودیت حزب سوسیال

از این پس او از . چندان نگران نبود «انترناسیونال»جلسات در  اش مواضع ابراز کرد و برای  احساس تنهایی نمی

  .برخوردار بود انقالبی فیقر حمایت یک 

شرکت  -ندداشتکه بلشویکها در آن اکثریت را -دموکراتهای روسیه -مین کنگرٔه سوسیالدر دو  ۱۹۷۱در اوت  رزا

ها  ها و بلشویک د تا یک مقالٔه تحلیلی راجع به اختالفات منشویکنک میخواست  در  سردبیر ایسکرا از رزا. دکن می

که در  یسدنو  می 22«دموکراسی روسیه-سوسیالمسایل سازمانی »او این مقاله را به زبان آلمانی و با عنوان . بنویسد

را به باد انتقاد ( منشویک و بلشویک)  رزا هردو جناحمقاله  در این. رسد می بچاپ « عصر نو»در مجله  ۱۹۷٤سال 

و " ساختار حزب کارگری"، "مسئلٔه ملی"د؛ همزمان از مواضع حزب پیرامون و ش میشان  وحدتخواهان و  در یگ می

در باره وضعیت : مرامنامه»شود گفت که این مقاله، بهمراه مقالٔه  می. دنک  میانتقاد " ای نبش تودهرابطٔه حزب با ج"

زا از دربرگیرندٔه مهمترین انتقادات ر  ،(۱۹۱۷) 24«در باره انقالب روسیه»و ( ۱۹۱۱) 23«دموکراسی روسیه-سوسیال

 .  زا هرگز آنها را ندیدشود که ر  گفته می جواب داد امالنین گرچه به این انتقادات . ها و لنین هستند بلشویک

های اقناعی و  بحث د و بانک می الملِل سوسیالیستی در آمستردام شرکت  بین ، رزا در کنگرهٔ ۱۹۷٤در ماه اوت 

. داینممواضع انقالبی و انترناسیونالیستی را علیه مواضع ناسیونالیستی بسیج و تقویت  کند تا تالش می اش هیجانی

 . دیاب میها خاتمه  ناسیونالیست و  ها ریستبر پارلمانتاو انترناسیونالیستها کنگره با پیروزی انقالبیون  -ن بارای–نهایتا 

و کسی که کمکش کرد تا از لهستان بگریزد، بقتل  اش رفیق قدیمیشود که  پس از برگشت از کنگره رزا خبردار می

  .بودبرای رزا و جنبش سوسیالیستی ضایعه سنگینی  -اربدست نیروهای تز –قتل مارسین کاسپارزاک . رسیده است 

د که نه تنها یک انقالب ر را منتشر ک« تئوری نسبیت»انیشتین : بودآبستن حوادث امیدوارکنندٔه فراوان  ۱۹۷۵سال 

در . دمآ بلکه انقالبی در حوزٔه اندیشه بحساب می بود -بطور عام–و دانش  -بطور خاص–بزرگ در قلمرو علم فیزیک 

تئوری »انتشار . راند باوری را از حوزٔه علم بیرون  گرایی و ایمان اندیشی، جزم واقع، این تئوری باورهای مکانیکی، مطلق

های دیرین را  دنیای کهن و سنت... زیگموند فروید، ظهور کوبیسم توسط پابلو پیکاسو و ژرژ براک و « تکامل

که در روسیه، اعتراضات و  استبعالوه در همین سال  .دو الندگی گشد و راه را برای نواندیشی، نوآوری و بانپاش فرو 

 . در یگ  میای باال  اعتصابات توده
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بسوی کاخ شان   بمنظور تسلیم عریضهمردمی که : دنک میرا تجربه « یکشنبه خونین»پترزبوگ،  ژانویه، سن ۰۰در 

عدٔه زیادی کشته و مجروح . ندغلط می با شلیک ماموران تزار بر خاک و خون  بودند،حرکت در زمستانی تزار 

 .ندشو  می 

های لهستانی و آلمانی پیرامون  ، و مقاالتی در روزنامهرددا می ؛ یادداشت بر ندک وقایع روسیه را با دقت دنبال می رزا

، دشکف ؛ او میاست های رزا بجریان درآورده ای در رگ انقالب در روسیه، خون تازه. یسدنو  تحوالِت روسیه می

ناپذیر مرا  کنم یک انرژی پایان احساس می»: جنگد د و با تمام توانش مینک سخنرانی می یسد،نو  می

 25«کند تسخیرمی

در رزا . شود حزب انتخاب می المللی بعنوان متخصِص مسایل روسیه و امور بینرزا بل، آگوست بِ با حمایت 

خواند و اعالم   میدموکراتهای روسیه فرا-از سوسیالدموکراتهای آلمان و لهستان را به حمایت -هایش، سوسیال نوشته

  .که انقالب روسیه یک فراخوان عملی برای دفن کردن هرگونه رویزیونیسم و رفرمیسم است دارد می 

د و به تبعیت از تجربٔه روسیه، خواستار نک میشرکت ( ۱۹۷۵کلن )در کنگره سندیکاهای کارگری رزا اوت،  ۰۸تا  ۰۰از 

د و نک  میشرایط آلمان را با روسیه متفاوت ارزیابی  ،کنگره. دو ش  میاعتصاب عمومی در آلمان برسمیت شناختن حق 

 .دهد تشخیص نمیبا شرایط آلمان متناسب اعتصاب عمومی را 

را به کنگره و ند ک مید، شرکت و ش می برگذار ( Jena)که در ینا  SPD، ُرزا لوکرامبورگ در کنگزه ۱۹۷۵در سپتامبر 

را بمثابٔه یک ابزاِر عمل انقالبی کارگراِن عمومی اعتصاب تا شود  خواستار آن میو  کند میتشویق حمایت از بلشویکها 

نهایتا اما . دو ش  میروبرو  یهای کارگر  ِت نمایندگان اتحادیهبا مخالفمجددا این پیشنهاد . آلمان برسمیت بشناسند

 . برسمیت بشناسدشرایط مقتضی برای  ،ای را بمثابه یک حربٔه سیاسی تا اعتصاب توده دپذیر  میکنگره 

تحت –رک جعلی اد و با مدو ش می وتنها سوار یک قطاِر مملو از نظامیان  زا علیرغم بیماریش، یکهسال، ر در اواخر همین 

 ( ۱۹۷۵دسامبر  ۰۹)پیوندد تا به انقالبیون روسیه ب ودر   میبه ورشو  -، روزنامه نگار«آنا ماچکه»نام 

 : شتنو ورشو اقامتش در روزهای بارٔه او در 

آبستن؛ آبستنی که هر ساعت در  یک عصر پربار و... کنم را تجربه میآوری  اینجا، دوران شگفت»

عصری که برخالف برلین، موشهای . آید حال زایمان است و از هر زایش بازهم باردارتر بیرون می

     26«...زاید شده نمی های له مرده و حتی مگس

و اعالم ممنوعیت اجتماعات، دستگیری فعالین کارگری و توقیف نشریات سوسیالیستی  ۱۹۷۵پس از شکست انقالب 

سالگیش را در زندان، در تنهایی  ۱۵سالروز تولِد و ( ۱۹۷۱چهارم مارس )شود  رزا در ورشو دستگیر می. شود آغاز می

 ! گیرد جشن می

او قرار است در دادگاه نظامی محاکمه شود و احتمال دارد که برایش حکم . زا توطئه علیه امنیت کشور استاتهام ر 

پس –زا را المللی و پرداخت وثیقٔه سنگین، ر  بینند و زیر فشار بین ا تدارک میکمپین بزرگی ر  SPD. اعدام صادر گردد

 . (۱۹۷۱ژوئن  ۰۷)کند  از زندان آزاد می -حبس از چهار ماه

سال حبس با اعمال  ۷ماند و به  شود؛ اما لئو که همراه او دستگیر شده، در زندان باقی می زا به فنالند تبعید میر 

 (. ۱۹۷۸آپریل ) رساند میبه برلین خود را شود و  موفق بفرار می گذرد که لئو  چندی نمی اما. شود شاقه محکوم می



 9 رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین

 revolutionary-socialism.com سوسیالیزم انقالبىگرايش 

با لنین، د تا بیتشر یاب میرا این فرصت در فنالند، اما (. ۱۹۷۱) استدر مونیخ اولین باری که رزا لنین را مالقات کرد، 

تحت را روسیه  ۱۹۷۵از انقالب  شهای آموخته تجارب و رزا . کندو گفتگو بوگدانف و سایرین دیدار  ،کامنف، زینویف

  .هدد می قرار  SPDبرای چاپ در اختیار آنرا و  آورد برشته تحریر درمی 27«ای، حزب و اتحادیه اعتصاب توده»عنوان 

ند و آنرا با ک  توصیف می« انگیختهخود ایِ  سیاسِی توده اِت گیرِی اعتصاب پا»روسیه را با فرمول  ۱۹۷۵یژگی انقالب رزا و 

گیرد که برخورداری از یک سازمان حزبی متشکل، با اعضای  کند و نتیجه می مقایسه می SPDیافتٔه  مبارزه سازمان

که در آن بسیاری از حقوق دموکراتیک -کاپیتالیستی  میلیونی، و نمایندگان پارلمانی، آنهم در یک کشور پیشرفتهٔ 

مانده که  روسیٔه عقب. کند تری برای پیشبرد مبارزٔه طبقاتی فراهم نمی لزوما شرایط بهتر و مناسب -اند متحقق شده

ی گیر  بهرهقابل مقایسه نیست، با  SPDکه ابدا با ( ۱۷۹۷)زیر یوغ دیکتاتوری تزاری است، به کمک یک حزب نوتاسیس 

به این . دنرا نمایندگی ک یانقالبِی برتر و مبارزاتی انداز  رسد و چشمتواند ب میای به نتایج بهتری  از اعتصاب توده

بعبارت دیگر تجربه روسیه ثابت کرد که  .لزوما برتری ندارد یا توده" خودانگیختگی"بر  حزبی، "سازمان"معنی، 

  28.«است  حرِف مفت ،انقالب همه چیز، و باقی[ برای آنها]... ای نیستند ها شاگرد مدرسه توده»

 -مثابه موتور انقالبب-ا توسل به این حربه و ب نده بودای زد کارگران روسیه در شرایطی دست به اعتصاب تودهدر واقع 

بودند، بلکه سازمانهای  -مشابه آلمان–ند که نه تنها فاقد سازمان سراسری و متشکلی ه بودآورد بحرکت در  جامعه را

 !بود دهرسینای  ایده اعتصاب تودهشان به  سیاسی موجود نیز عقل

در غیاب دهد  چرا که نشان می ؛بویژه برای کارگران ایران واجد اهمیت است ،این تجربهمطالعه، تامل و تفکر حول 

    29.توان حرکت انقالبی سازمان داد نیز می حزب فراگیر سیاسی

 . شود بازگشت به برلین می ، رزا آمادهٔ ۱۹۷۱در سپتامبر 

توانم بدون اغراق و در کمال صداقت بگویم که ماههای اقامت من در روسیه، شادترین ایام  می... »

گردم وقتی  راب میام که دستخوش اضط در حال حاضر آنقدر با محیط انقالبی خوگرفته ...عمرم بودند

            30«.کنم که دوباره در روزمرگی رایج و آرامش آلمان فروخواهم رفت تصورش را می

 بازگشت به آلمان

 ششود که در غیاب روبرو می( پسر کالرا زتکین)در آنجا با کنستانین زتکین . گردد به برلین بازمیرزا  ۱۹۷۱سپتامبر  ۱٤

. سال از رزا کوچکتر است ۱۷سال دارد و  ۰۰او . اش ساکن شده تا امورات دانشگاهیش را بگذراند در منزل مسکونی

رزا هم احساس متقابلی نشان . پرستد میاو را و است رزا عاشق او . شوند آنها همخانه و پس از مدتی همخوابه می

کند و  جریان را برای کالرا تعریف می رزا. 31«بدارمای که دوستت  با دوست داشتن من، برآنم داشته»: دهد می

 . دکن میپیدا ادامه  ۱۹۷۹این رابطه تا . شود همراه معشوقش همه جا ظاهر می

او متهم به براندازِی مسلحانٔه حکومت پادشاهی لهستان . شود لئو به دادگاه فراخوانده می ۱۹۷۸ژانویه  ۱٤در روز 

او پیش از عزیمت به سیبری، وقتی که در . شود محکوم می -در سیبری-قه سال حبس با اعمال شا ۷او به . است

وقتی از رابطٔه عاشقانه رزا با کنستانین زتکین . رساند کند و خودش را به برلین می زندان ورشو محبوس بود فرار می

رزا که از تهدیدات نظامیاِن ! دشبککند که رزا را بدست خودش  و تهدید می کند میگل شود، حسادتش  خبردار می

 ! گذارد پروس و روس هراسی بخود راه نداده بود، به تهدیدات لئو وقعی نمی



 01 رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین

 revolutionary-socialism.com سوسیالیزم انقالبىگرايش 

در بحبوحٔه  رزاد که هستن از طرفی خوشحالآنها ؛ استرزا دوگانه نسبت به بازگشت رهبری و اعضای حزب واکنش 

های رای بکشاند، از طرف دیگر از  ها را به پای صندوق اش توده های مهیج تواند با سخنرانی انتخابات بازگشته و می

 :نویسد به کالرا می اش  در نامهرزا . ندو رهبری آن ناخشنود SPDجانبداریش از بلشویکها و انتقاداتش از سیاستهای 

نظری و تردیِد حاکم  تنگ. ام ینجا خودم را نسبتا منزوی احساس کردهاز زمان بازگشتم از روسیه، در ا»

آگوست ببل و بسیاری ... کنم تر از گذشته حس می تر و بیرحمانه مان را، بمراتب دردناک بر حزب

به همین خاطر هم هست که با . چیز را به کانالهای پارلمانتاریستی هدایت کنند درصدند تا همه... دیگر

، خشمگینانه به هر جنبش یا فردی که قصد فراتر رفتن از این محدوده را داشته "ردمدشمن م"انگِ 

های ما، با فریادهای  احساسم این است که دمیدن یک َدم هواِی تازه به تاکتیک... کنند باشد، حمله می

             32«.شادیبخش استقبال خواهد شد

از ، برد و در بازداشت بسرمی بودکوم به تبعید حدر حالیکه ماو . کند تروتسکی را مالقات میدر برلین، رزا مدتی بعد 

 . ه بودرساندبه آلمان  خود را خته و ظامیان گریچنگ ن

و  فتهر گهای کارگری صورت  و نمایندگان اتحادیه SPDمالقاتی میان  ۱۹۷۱فوریه  ۱۱در شود که  رزا مطلع می ضمنا

 جزوهبود که از انتشار  نایاین توافق   معنای عملی. توافق شده که مسئلٔه اعتصاب عمومی مسکوت گذاشته شود

حزب به راهکارها و فعالیتهای قانونی و  ؛ چرا که با وفاداریِ شودجلوگیری  «اعتصاب توده ای، حزب و اتحادیه»

 . قرار داشتپارلمانتاریستی در تضاد 

جدل سنگینی میان او و نمایندگان . دنک می در مانهایم شرکت  SPDزا در کنگره ، ر ۱۹۷۱ر سپتامب ۰۹تا  ۰۱از 

را تندورانه « ...اعتصاب توده ای»کنگره جزوه . در یگ میصورت « اعتصاب عمومی»ارگری بر سر کسندیکاهای 

 با افزودن بخشهایی به رزا که مصمم است تا کتاب را منتشر کند،  .دهد میو رای به عدم انتشار آن  دنک می ارزیابی 

  ((۱۹۷۱) 33«ای اعتصاب توده». )کند آنرا آماده انتشار می  ،آن

دو ماه حبس محکوم به « تحریک به خشونت»بجرم د و رزا و ش می گاه وایمار صادر حکم داد  ۱۹۷۱دسامبر  ۱۰در 

 .دگرد  می

به گردن رزا و جناح راست حزب تقصیر را  SPDو محرز شدن سقوط آرای  ،۱۹۷۸نتایج انتخابات پس از اعالِم 

اسم رزا از لیست نمایندگاِن اتهام، ؛ به همین ازدندا انقالبیون روسیه میهایش از  و حمایتو اگیریهای تندروانه  موضع

فردریش ِابرت  ،(Gustav Noske)مثل گوستاو نوسکه –های جدیدی  در عوض چهره! خورد خط می ۱۹۷۸کنگره 

(Friedrich Ebert ) و فیلیپ شایدمان(Philipp Scheidemann)- شود ه میندنجادر رهبری حزب گ . 

شود و در حمایت از سیاستهای  می دموکرات روسیه حاضر -در کنگره حزب سوسیالرزا  ۱۹۷۸در ماههای مه و ژوئن 

 :گوید بلشویکها می

وجود  SPDاجع به اعتصاب عمومی، در درون صفوِف ئی ر ، نگرش بسیار منفی۹۱۹۱تا سال ... »

دانستند؛ و به این اعتبار  آنرا یک شعار ارتجاعی و یک  داشت؛ آنها این اقدام را کامال آنارشیستی می

اعتصاب عمومِی پرولتاریای روسیه یک شکل جدید از مبارزه را به ... پنداشتند اتوپی زیانبار می

که در تقابل با مبارزٔه سیاسی نبود، بلکه سالحی برای پیشبرد همین -نشان داد ... پرولتاریای آلمان

آسایی برای نیِل ناگهانی به نظم سوسیالیستی نداشت اما سالح  مبارزه بود؛ و اگرچه داروی معجز

اکنون  هم... ترین آزادیها از دولت طبقاتِی مدرن بود موثری در مبارزٔه طبقاتی، برای گرفتن ابتدایی

تر و   بمثابه مبارزانی پیشرفته-شان  ای مضاعف، به مبارزه برادران روسی مان، با توجهکارگران آل

دموکراسی روسیه اولین جریانی است -سوسیال... اند چشم دوخته -بمنزلٔه پیشگاماِن طبقٔه کارگر جهانی
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اِم نه در یک دورٔه آر–های مارکس را  کردن اصوِل آموزه که وظیفٔه سخت اما پرافتخارِ متحقق

         34«... است دار شده عهده -پارلمانتاریستی از حیات دولت، بلکه در یک دورهٔ انقالبِی طوفانی

 .   کند در همین نشست هم است که رزا برای نخستین بار استالین را مالقات می

کرده بود، ماههای شود تا بموجب حکمی که دادگاه وایمار صادر  پس از بازگشت از کنگره، رزا به زندان احضار می

 .را در زندان بگذراند ۱۹۷۸ژوئن و ژوئیه 

زمزمٔه جنگ باال گرفته، درگیریها . کند الملل سوسیالیست در اشتوتگارت شرکت می رزا در کنگره بین ۱۹۷۸اوت  ۱۷در 

یروهای شده، و اتریش، مجارستان، روسیه و آلمان و فرانسه در حال جابجایی ن در بالکان و جنگ در مراکش آغاز 

روسیه  ۱۹۷۵و انقالب ( ۱۹۷۱)مراکش رزا و لنین که وقوع جنگ جهانی را از زمان وقوع جنگ . نظامی خود هستند

ای را در محکومیت جنگ و آمادگی کارگران برای مقابله با آن تنظیم و  به همراه مارتف قطعنامهبودند،  کرده بینی  پیش

 : گذارند ای می و توده (عمومی) بر اعتصاب سراسریآنان تاکیدشان را . کنند به کنگره تسلیم می

شان در پارلماِن  کند، این وظیفٔه کارگران و نمایندگان در زمانی که خطر وقوع جنگ تهدیدمان می»

 طبقاتی ٔ توانند بسته به عمق و شدت مبارزه که البته می-کشورهای درگیر است که با اتخاذ تدابیر مناسب 

گیری از وقوع جنگ بعمل  هر اقدام ممکن را برای پیش -تفاوت باشندو وضعیت سیاسِی عمومی م

خاتمٔه فوری جنگ را  است تا خواستِ اینان  همدر صورتی که جنگ بوقوع بپیوندد وظیفٔه . آورند

 ،های اقتصادی و سیاسِی ناشی از جنگ برای بیداری اقشار مختلف اجتماعی نمایندگی کنند و از بحران

  35«.برداری نمایند دار بهره بمنظور سرعت بخشیدن به سرنگونی حاکمیتِ طبقهٔ سرمایه

تدریس  -آگوست ببل تاسیس شده  که توسط -علم در مدرسٔه حزبی د تا بعنوان مو ش میدعوت  از رزا ۱۹۷۸در اکتبر 

رزا این وظیفه . دو ش میاقتصاد دار تدریس اقتصاد سیاسی و تاریِخ  ، عهدهاستاو که تنها زن معلم این مدرسه . کند

پیشگفتاری بر »که شروع به نوشتن هم است در همین ایام  .دهد میانجام ( ۱۹۱٤آگوست )را تا بسته شدن مدرسه 

 -شماره ۷در -تا این یادداشتها را بصورت جزواتی  در یگ میتصمیم رزا  ۱۹۷۹در سال . داینم می 36«اقتصاد سیاسی

این یادداشتها  ۱۹۰۵در سال . ندک میاش را آمادٔه چاپ  د و تنها دو شمارهو ش میمنتشر کند؛ اما موفق به اینکار ن

 . ندگردیدبصورت کتاب منتشر 

درگیریهای نظامی میان که در همین ایام است  .استکردن رزا منزوی روی حزب و  سالهای راست ۱۹۷۹ -۱۹۷۸سالهای 

ایستایی و »و  37«مسئله ملی» اتزو رزا در انزوایش ج !گیرد  باالمیقدرتهای امپریالیستی در بالکان و مراکش 

 .کند را آماده انتشار می 38«پیشتازی مارکسیسم

 آغاز شورش

ای در تشویق کارگران به  مقالهرزا . دیر گ آلمان اوج میدر سراسر ای  تظاهرات و اعتراضات توده ۱۹۱۷در فوریه و مارس 

 سردبیر، از انتشار مقاله(. ۱۹۱۷ مارس ۰)فرستد  می« به پیش»نویسد و آنرا برای نشریٔه حزبی  اعتصاب عمومی می

 ! کند فرستد؛ اما کائوتسکی هم از انتشار آن امتناع می می« عصر نو»مقاله را برای  رزا. زند سرباز می

ها را به اعتراض و اعتصاب علیه جنگ و  نماید، توده ع کارگری سخنرانی میکند، در مجام دائم سفر می رزا

انتشار مجلٔه  -نهمزما–او  .دشو  همبستگی جهانی کارگران میخواهان تحکیم کند و  میلیتاریسم دعوت می

 .دکن را آغاز می« دموکراسی-مراسالت سوسیال»

 :شود پلیس روبرو می با حملهٔ و کند  در تظاهرات برلین شرکت می ۱۹۱۷مارس  ۱در روز  رزا
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بینند،  کنند و شمشیرهای آخته را می اسبهای ماموران پلیس را مشاهده می ،ها به محض اینکه توده»

در میدان [... و من کنستانتین زتکین و کورت رزنفلد]ما سه نفر . کنند آنکه تامل نمایند جاخالی می بی

. ها طبعا جرات نکردند به ما دست بزنند نخوردیم و گزمهماندیم و به اندازه یک بند انگشت هم تکان 

       39«!توان آموخت؛ از جمله جا خالی نکردن را همه چیز را می

SPD او دوستی دیرینه و عمیقش را . شود تر می رابطه رزا با کائوتسکی و بِبل تیره. دچرخ بیشتر و بیشتر به راست می

  !کند خطاب می« رهبر باتالق» را  ویدهد و  با کائوتسکی خاتمه می

، پس از آزادی از زنداناو  .رزا بجرم تشویِق سربازان و کارگران به انصراف از جنگ، به یکسال زندان محکوم می شود

 40«انباشت سرمایه»همزمان شروع به نگارش کتاب . گیرد؛ روزی دو ساعت تدریس در مدرسٔه حزبی را ازسرمی

 .دگرد  میچاپ  ۱۹۱۱این کتاب در سال . شود می محسوبمهمترین اثر تئوریک رزا کند؛ که  می

او آماج حمالت جناح راست . شود بیش از پیش منزوی و رانده می SPDرزا از جانب رهبری و اعضای  ۱۹۱۱در سال 

در درون جامعه، احساسات  بورژوایی قرار دارد؛ و این در حالیست که  جاعی و راستحزب و جریانات ارت

؛ بلندپروازیهای ویلهلم دوم با افزایش بودجه نظامی، گرفتن است اوجدر حال ملی  طلبیِ  و عظمت تیناسیونالیس

. گردد محسوس میشود؛ خطر جنگ بیش از پیش  تر می ازدیاد نیروهای نظامی و اتخاذ سیاستهای میلیتاریستی عینی

شان  کند تا رابطه اما حزب امتناع می. شود طلبانٔه حکومت می لیه سیاست جنگگیری قاطِع حزب ع رزا خواستار موضع

طلبی  پرستی و عظمت کنند و در این جو میهن آماده می ۱۹۱۰آنها خود را برای انتخابات ! خوردنبا حکومت بهم 

. زا را منزوی کندگیرد تا ر  تصمیم می  SPDدرعوض رهبری ! ظاهر شوند" مخالفین منافع ملی"خواهند در موضع  نمی

برخورد او  اب ،ه انتقادات رزاسیاسی ببجای پاسخ کند و  گیری می در جریان جنگ مراکش، حتی ببل علیه رزا موضع

 (۱۹۱۱در کنگره حزب در سپتامبر . )دکن شخصی می

 : نویسد می ۱۹۱۱در ماه اوت رزا 

ارتباط گسست ناپذیرِ ... 41.داری است سیاست امپریالیستی، محصول عادی و ضروری تحول سرمایه»

آنچیزی است که باید به طبقه کارگر  ... -که فرزنِد مشروعش است-امپریالیسم با توسعه اقتصادی 

توانند علیه امپریالیسم، جنگ، غصبِ  آنها باید بفهمند و نتیجه بگیرند که می. بیاموزیم تا درکش کند

 [مقاومت]کنند اما فقط از طریق رودرویی شکنی و خشونتِ سیاسی مبارزه  آزاری، قانون زمین، مردم

چاره  جستجو برای یافتن یک داروی شفابخش یا راهِ . کشِی سیاسی، آنهم با توسل به انقالب مستقیم با نسل

برای تناقضاتِ درونی سیاستهای امپریالیستی، و تالش برای مقابله با طوفانها و مصایبش، آنهم از 

ناامیدانٔه خرده  طریق برگردان اوضاع به وضعیت ماقبلش، نه یک سیاست پرولتری بلکه یک سیاست

این سیاست در واقع چیزی نیست مگر دفاعِ دائم از امپریالیسم دیروز، در برابر . بورژوازی است

 42«امپریالیسم امروز

! کند رای جمع می SPDکند و برای  هنوز در تبلیغات انتخاباتی شرکت می! ستا فادار و SPDهنوز به  با این همه، رزا

از همان بدنٔه حزب، آنرا »کند، آنهم با این استدالل که باید  ماندن در حزب دفاع میهنوز در همه نشستها، از باقی 

  43«.از نو فتح نمود

SPD  کرسی پارلمانی به بزرگترین  ۱۱۷با بیش از چهار میلیون رای و : کند موفقیت بزرگی کسب می ۱۹۱۰در انتخابات

اما اوضاع . دزن می دستبا احزاب میانه  به ائتالفت، و گرفتن قدر   برای تکمیل موفقیت. شود حزب پارلمان بدل می

رهبران حزب که از تاکتیک در نقد  رزا. کند راست قدرت را قبضه میرود و جناح  پیش نمی SPDطبق محاسبات 
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هاِی پارلمانی را به دوش  شان غّره بودند و نیز در نقد نمایندگانی که افتخار کسب اکثریت کرسی پیروزی انتخاباتی

 : کشیدند به استهزا گفت می

آنچه که در این دوران خطیر !... بدست آوردن نمایندگی مجلس، عقل را از سر این آدمها پرانده است»

دوراندیشی و توجه به عوامل تعیین کننده در ... وهای پارلمانیچینی کمتر در راهر نیاز هست، دسیسه

در پارلمان نیست که مسایل بزرگ و ... 44.باید یک گام بزرگ به پیش برداشت... مبارزٔه طبقاتی است

تواند آزادی را برای  گردند، تنها یک انقالب مردمی می فصل می مرتبط به سرنوشت پرولتاریا حل و

پارلمانتاریسم برگِ ُموِی نازکی است که برای پوشاندن ... به ارمغان بیاورد های کار و زحمت توده

  45«.رود عورتِ فرمانروایِی مطلقهٔ نظامی بکار می

سکه زن )، شایدمان (یراق ساز)، راه برای ابرت (۱۹۱۱اوت  ۱۱)و ببل ( ۱۹۱۱)از جمله پاول زینگر -درگذشت رهبران حزب 

شود  قادر نمیبندند تا آنجا که  راه را بر رزا میهم متعاقبا آنها . کند و اوتو براون باز می( هیزم شکن)، نوسکه (سربی

 . ت کندشرکحزب  ۱۹۱۰بعنوان نماینده در کنگره 

مجلس ملی آلمان رای به افزایش . گیرد نگرو با بلغارستان و ترکیه با یونان درمی جنگ میان مونته ۱۹۱۱و  ۱۹۱۰در 

 ! ها علیه اسالوها جنگ ژرمن: شود دهد و کشور آماده جنگ می می  اعتبارات نظامی

نیست، جزو رهبری حزب لهستانی  او فقط جزو رهبران جنبش کارگری آلمان. شود روزبروز بیشتر می مشغلٔه رزا

SDKPiL  بارها لنین را مالقات ۱۹۱۰نیز هست و با رهبران انقالبی روسیه نیز پیوندهای نزدیکی دارد؛ مثال در سال ،

او باهوش و . کنم من با او با خشنودی بحث می. و امروز چند بار، باز آمده است. او دیروز آمد»: کند می

 46«.بافرهنگ است

داند و از اینرو خواستار تصویب  رزا خطر جنگ را جدی می. کند در کنگره ینا شرکت میرزا  ۱۹۱۱ در سپتامبر

با اکثریت آراء  رزاپیشنهاد . شود میاعتبارات جنگی بودجٔه بیشتر برای  و تخصیص ای در محکومیت جنگ قطعنامه

 .  شود رد می

خواهد تا از شرکت در  اش علیه جنگ، از سربازان و شهروندان می در یوکنهایم، در سخنرانی ، رزا۱۹۱۱سپتامبر  ۰۱در 

 : گوید او از جمله می. علنی نمایندبا سیاستهای میلیتاریستی دولت  شان را جنگ امتناع کنند و مخالفت

گوییم که نه، تحت اگر انتظار دارند که برادران فرانسوی یا غیرآلمانی خودرا به قتل برسانیم، باید ب»

 . «هیچ شرایطی چنین نخواهیم کرد

گردد؛ اما بدون  شود و به یک سال زندان محکوم می پس از سخنرانی، رزا بجرم تحریک سربازان به شورش دستگیر می

شود و به سخنرانی  پس از ترک دادگاه، بالفاصله در گردهمای دیگری حاضر میاو . شود گذراندن محکومیتش آزاد می

کرد و گروه  دموکرات، دفاع از میهن را تبلیغ می-رهبری حزب سوسیالاین در حالی بود که . پردازد جنگ می علیه

  47.داد پارلمانِی حزب، به اعتبارات جنگی رای مثبت می

پردازد و نطق تاریخی او بر محبوبیت و  او به دفاع از خود می. شود به دادگاه احضار می ۱۹۱۱فوریه  ۰۷در  رزا

بجرم نیز کارل لیبکنشت  ۱۹۱۱در فوریه  . شود معوق می ۱۹۱۱ژوئن  ۰۹ادامه دادرسی به . افزاید معروفیت او می

 .شود تبلیغات ضدجنگ به اداره پلیس احضار  می

، از بدرفتاری نظامیان شترزا درسخنرانی دیگری که به مخالفت با جنگ و میلتاریسم اختصاص دا ۱۹۱٤مارس  ۸روز 

ارتش در حکِم مرکز عصبی »کند که  او اظهار می. دارد می بر  با سربازان و خودکشی یک سرباز در پادگان پرده

حمل بر  ،این اظهارات 48«نیمدولت امروزی است؛ و درست علیه آن است که باید همٔه قدرت خود را متمرکز ک
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سرباز پای  ۱۷۷۷۷در حمایت از رزا . صادر گردد رزاشود تا حکم جلب  شود و قرار می تحقیر ارتش و نظامیان می

 .که سربازان تحت اذیت و آزار افسران و مقامات نظامی هستند ه بودشد کنند که در آن تاکید  ای را امضا می بیانیه

 :در پیام اول ماه نوشت رزا

در جریان رقابت، همٔه کشورهای کاپیتالیستی در زمین و بر دریا، زنجیرِ نامحدود و نامعقولی از »

و هر   های خونین که از آفریقا تا اروپا گسترده شده تسلیحات جنگی مستقر کرده اند؛ زنجیری از جنگ

تمامی کشورهای ور کردِن آتشِ یک جنگ جهانی است؛ بعالوه سالهاست که در  لحظه آماده شعله

ای جریان دارد؛ و همه اینها در حالی  کاپیتالیستی جهان، شبحِ کنترل ناشدٰه بحران و گرسنگی توده

 49«.شود آیند که روز جهانی کارگر، پس از حدود یکربع قرن نزدیک می بنمایش درمی

بی و حکومت نظامی روزبروز کند تا بلندترین صدای مخالف با جنگ باشد؛ اما دیوار سانسور حز  دائما تالش می رزا

به مواضع پاسفیستی کائوتسکی علیه  ۱۹۱٤تا  ۱۹۱۷سالهای بخاطر انتقادات شدیدی که در . کنند بیشتر محدودش می

کند و علیه  شود، سخنرانی می تسلیم نمی با این همه رزا . دنشو  چاپ نمی «عصر نو»در  شکند، مقاالت جنگ می

  .نویسد جنگ امپریالیستی دائما می

ها را درهم کوبید و  باید نخست سوسیالیست»: کند ویلهلم دوم دستور سرکوب و قتل عام سوسیالیستها را صادر می

       50«...دادن یک حماِم خون و  در صورت نیاز، با سازمان...سر برید

 آغاز جنگ حهانی اول

سالٔه ناسیونالیسِت  ۱۷بدست یک جوان ( فردیناند-فرانسوا) 51مجارستان-ولیعهد امپراتوری اتریش ۱۹۱٤ژوئن  ۰۷در 

بدنبال آن آلمان به . دهد مجارستان به صربستان اولتیماتوم می-همان شب اتریش. رسد صرب در سارایوو بقتل می

م کنند، روز سو روز دوم اوت نیروهای آلمانی خاک لوکزامبورگ را اشغال می(. اول اوت)دهد  روسیه اولتیماتوم می

 .دهد اوت آلمان به فرانسه اعالن جنگ می

اما . کند رزا مخالفت شدیدش را با جنگ اعالم می. شود کنگره انترناسیونال در بروکسل تشکیل می ۱۹۱۱ژوالی  ۰۹در 

وطنی  دموکرات اروپا بقدری شدید است که جهان-طلبانٔه نمایندگان احزاب سوسیال تمایالت ناسیونالیستی و عظمت

و  (به رهبری لنین) دموکراتهای روس-به استثنای سوسیال! است طبقاتی پرولتاریا را از یادشان بردهو همبستگی 

به این ترتیب، انترناسیونال ! اند سوسیالیستهای صرب، سایر احزاب عضو بین الملل سوسیالیستی، جنگ را پذیرفته

رهبر جنبش کارگری ( Jean Jaurès)در مسیر بازگشت از کنگره به پاریس، ژان ژورس  52!شود دوم عمال منحل می

 . رسد فرانسه، بدست ناسیونالیستهای فرانسوی بقتل می

دهد و با میلیتاریسم جنگی آلمان همگام و همراه  به بودجٔه جنگی حکومت رای مثبت می SPD ،۱۹۱٤اوت  ٤در 

 !شوند حاضر میReichstag)  )پارلمان برای تصویب اعتبار جنگی در رایشتاگ  نمایندگان ۱۹۱۱دسامبر  ۰در . شود می

او در نطق ! کند چنین می 53نفر، کارل لیبکنشت رای منفی بدهند، اما فقط یک نمایندٔه پارلمان ۱۸  رود که انتظار می

 :گوید می -شود ای حاضر به درجش  نمی که هیچ نشریه-اش  پارلمانی

خصلت تاریخی و وقایع متعاقب این جنگ، اعتماد به . گ یک جنگ تدافعی نیستبرای آلمان این جن»

شود و  سازد؛ آنهم زمانی که مدعی دفاع از کشور می حکومت کاپیتالیستی را برایمان غیرممکن می

یک صلح فوری و عاری از تحقیرِ همگان، خواست ... کند  برای این منظور اعتبار مالی طلب می

مطالبٔه همزمان و مداوِم چنین صلحی، در . این راستا باید مورد حمایت قرار گیرد هر تالشی در. ماست

تمامی کشورهای متخاصم، قادر خواهد بود تا بر این قتل عام خونین خاتمه بخشد، پیش از آنکه طاقت 
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اما اعتراض من به جنگ است؛ علیه آنهایی که مسئول و مسبب ... همٔه مردمان درگیر کامال طاق شود

کند،  ئی که این جنگ دنبال می کنند، علیه اهداِف کاپیتالیستی اش می ن هستند، علیه آنهایی که راهبریآ

توجهی کامل به  کردن نیروهای نظامی، علیه بی طرفی بلژیک و لوکزامبورگ، علیه دیکته علیه نقض بی

بعالوه ... ئی که حکومت و طبقٔه حاکم بخاطرش همین امروز مقصرند وظایف اجتماعی و سیاسی

   54«...گرایش به تضعیف و تخریب جنبش کارگری، یک تالش بُناپارتیستی است

اما این خبر ! گیرد کند و جدی نمی که لنین آنرا شایعٔه تلقی میاست خبر شروع جنگ بقدری غیرمترقبه و ناباورانه 

شروع جنگ جهانی، رزا را غرق در  55.گیرد خودکشی میبه   برای رزا بقدری ناگوار است که در روز چهارم اوت تصمیم

کرد که روزی لولٔه  ها باور داشت و گمان نمی ها، به توده او به کارگران، به سوسیالیست. کند ناامیدی و یاس می

دموکرات آلمان و سایر کشورهای اروپایی -کرد که حزب سوسیال او باور نمی. شان را بسوی همدیگر نشانه روند تفنگ

او بارها از . طلبی ملی را برافرازند روند و بجای همبستگی طبقاتی، پرچم عظمت ووینیسم فروش-در باتالق سوسیال

چه دلیلی دارد که یک سرباز آلمانی، یک سرباز فرانسوی را دشمن خود بپندارد، در حالیکه »: دیپرس خود می

ها برای منافع -آنشان در وضعیت سرکوب و استثمار یکسان قرار دارند؟ به چه دلیلی باید  هر دوی

 «سرکوبگران خود همدیگر را سالخی کنند؟

 :نویسد مید، و ش میچاپ ( لندن)در لیبرلیدر  ۱۹۱٤در دسامبر ای که  مقاله گذارد و  سر می رزا این بحران را پشتاما 

این . این کشتارِ وحشتناک و متقابِل میلیونها پرولتر است که اینک با دهشتِ بسیار ناظرش هستیم»

و " آزادی"، "تمدن"، "میهن"نٔه یاکارازیر پوشش رکه خواهیهای امپریالیسم خونخوار است  هزیاد

کنند،  دار می سازند، تمدن را لکه گیرند و شهرها و روستاها را ویران می صورت می" حقوق انسانها"

... . ..ورزند نمایند و به سوسیالیسم خیانت چشمگیری می آزادی و حقوق مردمان را زیرپا لگد می

داری به حیاتش  توان امپریالیسم، میلیتاریسم و جنگها را از میان برداشت، تا زمانی که سرمایه نمی

  56«.دهد ادامه می

 لیگ اسپارتاکوس

یک حزب حتی  SPD  ،نظر رزا از نقطه. دافت  دموکراتش دریایی فاصله می-و رفقای سوسیال از این پس میان رزا

شوینیسم -، میلیتاریسم و ناسیونالامپریالیسمخدمِت  در پادوی امپریالیسم است که  یک نیست بلکههم طلب  اصالح

در منزل ... بر مبنای این تحلیل، گروهی متشکل از کارل لیبکنشت، کالرا زتکین و فرانتس مهرینگ و . است درآمده

  .کنند صادر می SPDای علیه جنگ و مواضع  شوند و اطالعیه رزا جمع می

 .شود فوریه دستگیر و به یکسال زندان محکوم می ۱۷او در روز . شود فرمان جلب رزا صادر می ۱۹۱۵فوریه  ۱۱

-بحران سوسیال»یا  57«جزؤه یونیوس»معروفترین اثِر این دوره . کند با نام مستعار شروع به نوشتن میدر زندان، رزا 

  :نویسد او می .است« دموکراسی

انسان تاریخ را به ارادهٔ خود . تکامل تاریخ را بشناسیم انین علمیِ آموزد که قو سوسیالیسم علمی بما می»

پرولتاریا در کنش اجتماعی خود، به درجٔه تکامِل . سازد تاریخ را می[ اوست که]سازد؛ با این همه،  نمی

سوسیالیسم ... اجتماعی دوران خویش وابسته است؛ اما تکامل اجتماعی نیز از پرولتاریا مستقل نیست

... شود تنها با زنجیرٔه درازی  ازمبارزاتِ قدرتمند حاصل می. افتد ای از آسمان فرو نمی مائدههمچون 

یا پیشروی بسوی : ای روبروست داری با دوراهه جامعه سرمایه“: فردریش انگلس زمانی گفته بود

آنکه  ایم بی توجهی خوانده و تکرار کرده ما این کلمات را با بی... ”سوسیالیسم یا بازگشت به بربریت

به . امروزه ما در چنین شرایطی قرار داریم... برداشتی از معنا و مفهوم وحشتناک آنها داشته باشیم

یا پیروزی امپریالیسم و : بینی کرده بود پیش... همان نحو که فریدریش انگلس، بیش از یک نسل قبل
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زدایی و یک گورستاِن  ابی و نسلزدایی، ویرانی، خر نابودی کِل فرهنگ، و همانند روم باستان، جمعیت

های در حال توازن آن منتظر  که کفه–این دوراهه تاریخ جهان ... گسترده؛ یا پیروزی سوسیالیسم

گیری وابسته  آیندٔه فرهنگ و انسانیت به این تصمیم. انتخابی ناگزیر است -گیری پرولتاریاست تصمیم

        58«.است

در اول  این اساسنامه. فرستد بخارج از زندان مینرا آکند و  را تهیه می« گروه انترناسیونال»در زندان اساسنامه رزا  

 Die)« انترناسیونال»انتشار مجلٔه و  رسد بتصویب می« گروه انترناسیونال»در کنگره سراسری  ۱۹۱۱ژانویه 

Internationale ) در –رفقای سابقش « نالانترناسیو »در سرمقاله رزا  .دشو  یمآغازSPD –  که  کند میمتهم را

توقیف اش،  پس از انتشار اولین شمارهاین مجله  !اند بدل کرده" امپریالیست-سوسیال"را به یک حزب تشکیالت 

 . دشو  می

 ها غیرقانونی ها تعطیل و میتینگ روزنامه. شود رفته بر سراسر آلمان مستقر می حکومت نظامی رفته ۱۹۱۵اوت  ۵از 

های  نامه»اقدام به انتشار  «انترناسیونالگروه » .شوند ها آغاز می گردند؛ دستگیریها و بگیروببند اعالم می

لیگ اسپارتاکوس این گروه بعدتر به  .هدد میبیرون  ۱۹۱۱ژانویه  ۰۸در  اش را اولین شماره کند و  می« اسپارتاکوس

  . دشو  میمعروف 

« انباشت سرمایه»کتاب دیگران به کند که پاسخی به نقدهای  می« ضِد نقد»به نوشتن  در همین ایام رزا شروع

 . است

بر علیه جنگ « لیگ اسپارتاکوس»شود و بالفاصله در تظاهرات اول ماه مه که توسط  آزاد می ۱۹۱۱نهایتا رزا در فوریٔه 

کرده و علیه جنگ، گرانی و گرسنگی زن در جلوی مجلس ملی تجمع  ۱۷۷۷بیش از . کند ترتیب داده شده شرکت می

كارل لیبكنشت در . اند و با پلیس درگیر شده  زده در شهرهای دیگر نیز مردم دست به تظاهرات . دهند شعار می

بعد هم  59«!دشمن ما، در درون کشور ماست»: کند که با این شعار ختم شده بود ای را پخش می تظاهرات اعالمیه

به همین جرم نیز دستگیر و به چهار سال و یکماه زندان با اعمال . کند می" جنگ برمرگ "شروع به سردادن شعار 

 . شود سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می ۱۷شاقه و 

 Die Geschichte)« تاریخ معاصرین من»در زندان شروع به ترجمه . گردد باردیگر دستگیر می رزا، ۱۹۱۱ژوئیه  ۱۷در 

meines Zeitgenossen  ) نوشته کورولنکو(Wladimir Korolenko )این کتاب در   60.کند از روسی به آلمانی می

 .شود منتشر می ۱۹۱۹

های جنگ حکایت دارد؛ از آن  کند که از حضورشان در جبهه از دوستان نزدیکش کارتهایی دریافت می رزا ،انددر زن

های دوستانی که  ها و نامهکارت این(. پزشک)کین و ماکسیم زت( پزشک و رفیق نزدیک رزا)هانس دیفن باخ : جمله است

-سوسیالسابقا گویا همٔه رفقای . دنده ، آزرش میو کمی انعطاف بخرج دهد کنند تا پراگماتیست باشد نصیحتش می

 !اند های شووینیست بدل شده گرا یا ناسیونالیست به دموکراتهای ملی ،دموکرات

 :نوشت( Matilde and Emanuel Wurm)تیلده و امانوئل ُورم ما  ، در جواب نامه۱۹۱۱دسامبر  ۰۷در  رزا

مندم که چرا شما بسمت دهانهٔ  در نگاه مالیخولیایی شما، من گِله... نامه شما از خشم بجوشم آورد... »

مردمانی چون شما اصال ! که واژٔه خوبی است" پیشروی نکردن"راستش ! کنید توپ پیشروی نمی

اختالف صرفا در درجٔه نیست بلکه در جنس . خزند روند، بلکه می هم نمی کنند؛ حتی راه پیشروی نمی

 61هاسهٔ : دهد کنم احساس ناخوشایندی به من دست می وقتی به قهرمانان شما فکر می... است

–اش در رایشتاگ، کشیشِ مردد  داشتنی هاِی دوست برانگیز ، دیتمن با آن ریش زیبا و سخنرانی ستایش
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که –در زندان الکساندر پالتز ... حاضرم: خورم قسم می!... این لیست پایان ندارد! آه... و  -کائوتسکی

و ( بدون توالت)مترمربعِی بین دستشویی  ۹۹دیدم و در فاصلٔه  در آنجا از  بام تا شام نوری نمی

خواندم، سالهای متمادی  را از برمی Mörikeموریکه [ اشعار]تختخواب کوچِک آهنی محبوس بودم و 

نکنم و اصال کاری به کارشان " مبارزه"به همراه قهرمانان تو، باصطالح !( لحنم را ببخش)نم ولی بما

        62«...دانم انسان کیست شود انسان شد، فقط می ای بپیچم که چطور می توانم نسخه آه نمی …!نداشته باشم

  

نشان نویسد،  می( ۱۹۱۸مه  ۰)از زندان به سونیا لبیکنشت که  یا مشابهی را در نامه اترزا لوکزامبورگ احساس

 :دهد می

آخر میدانی بعضی . کنم چیز را اینقدر عمیق احساس می کنم باید نگران خودم بشوم که همه گمان می»

رسد که من اصال یک موجود انسانِی واقعی نیستم؛ بلکه یک پرنده یا حیوانم در  وقتها اینطور بنظرم می

یا حتی بیشتر، به یک چمنزار وسیعِ مملو از ... بلحاظ باطنی، به یک قطعه باغچٔه کوچک ! قالبِ انسان

توانم برایت  این احساسم را با اطمبنان می. مان خاطر دارم تا به کنگرٔه حزب زنبور، بیشتر تعلق

وجود واقعا  میدانی، با این! کنم بازبگویم چون فورا مظنون نخواهی شد که دارم به سوسیالیسم خیانت می

ریسک  ام بیشتر به چرخ مِن درونی. امید دارم که در حال انجام وظیفه، در نبرد خیابانی یا زندان بمیرم

البته نه به این دلیل که مثل خیلی از سیاسیون ورشکستٔه ". رفقا"تعلق دارد تا به [ م-خوان پرندٔه آوازه]

یابم  ای می طبیعت نیز در هر قدم، چیز بیرحمانه ام؛ برعکس، در اخالقی، پناهگاه آرامی درطبیعت یافته

  63«.دهد که شدیدا عذابم می

 رسد انقالب اکتبر فرا می

کند تا حول جنگ به بحث  دعوت می جناح چپ و( مرکزگراها)ها  سانتریستاز   SPD ،۱۹۱۱سپتامبر  ۰۱تا  ۰۱از 

بیکاری و صدمات ناشی از جنگ، مردم را  کمبود مواد غذایی، فقر، تلفات انسانی،این در حالیست که . بنشینند

یک با تشکیل ها را باال ببرد و  خواهد روحیٔه توده با توسل به این تاکتیک می SPD در واقع .است شدیدا ناراضی کرده

آن است که به  فراتر از اما اختالفات . دویق کنتش ، مردم را به ادامٔه تحمل مصایب جنگ«جبهٔه مقاومت ملی»

ژانویه  ۸)دهند  ای تشکیل می ها، جلسه بعد از کنفرانس، دو جناِح مرکز و چپ به همراه مستقل. بیانجامدتفاهمی 

بود، این فراخوان را بمنزلٔه  که به جلسه دعوت نشده SPD. گفتگو کنند ،و جنگ SPDتا حول سیاستهای ( ۱۹۱۸

اعم از برنشتاین، کائوتسکی، -ست را کنندگان در نش کند و همه شرکت تلقی میاز تشکیالت حزب اعضای گسست 

 ! کند را از حزب اخراج می  -...هوگو هازه و فرانتس مهرینگ و 

! دهند را تشکیل می USPD« دموکرات مستقل-حزب سوسیال»، SPD، افراد و گرایشات اخراج شده از ۱۹۱۸در آوریل 

پذیرد که علیه ابرت و شادیمان و نوسکه،  میو حتی ! دهد رزا که در زندان است، این اقدام را مورد تایید قرار می

 ! قطار شود هم... و برنشتاین و ( کائوتسکی)دوباره با رهبر باتالق 

این . ندا شتهگذا ملوانان در سایر بنادر نیز سر به شورش . کند در ماه اوت، شورای ملوانان کیل دعوت به اعتصاب می

 . شوند شوند و چند نفر از رهبران اعتصابیون  اعدام می سرکوب می توسط حکومت رحمانه اعتراضات بی

س با شایدمان مشغول مذاکره است تا اجازٔه عبور لنین از وُ ر شود که رفیق مورد ستایشش پا می دار ر رزا در زندان خب

دولت آلمان که  .لنین که پناهنده سوئیس است بایست از خاک پروس بگذرد تا به پتروگراد برسد! خاک پروس را بگیرد

را به ضرر  -به رهبری لنین-در حال جنگ با دولت تزاری روسیه است و اعتراضات و اعتصابات جاری در روسیه 
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لنین و همرانش با یک قطار دربست از خاک آلمان . کند داند موافقت می دشمنش نیکالی دوم و به نفع خودش می

      .کنند گذر می

این درحالیست که کارگراِن پتروگراد از . شود ن خاک روسیه به رهبری انقالب مشغول میلنین از درو ۱۹۱۸آوریل  ۱۸از 

های یاکند و شورای کمیسار  دولت کرنسکی سقوط می ۱۹۱۸نوامبر  ۸در . اند مارس مبارزه مسلحانه را آغاز کرده ۷

 .شود خلق تشکیل می

 . کند ید و از آن ستایش میگو  رزا لوکزامبورگ از زندان پیروزی انقالب اکنبر را تبریک می

شان، برای تصرف قدرت سیاسی در روسیه، مشت محکمی است بر دهان  در هر حال، نفس اقدام... »

-بسیار پیشرفتٔه ما، سوسیال در غربِ ... خواب زده های یستدموکراتهای ما و همه انترناسیونال-سوسیال

دی، خونفشانی روسها را نظاره دموکراسی از زبونان و سگهای رامی ترکیب شده که با خونسر

  64«.کنند می

کند تا با  او در مقاالتش سوسیالیستهای اروپا و آلمان را تشویق می. بخشد ای به رزا می انقالب بلشویکی جان تازه

 . بگیرندسرمشِق از آن شان، انقالب اکتبر را مورد حمایت قرار دهند و  انقالب در کشورهای متبوع

شود که هانس دیفن باخ که برایش بسیار عزیز بود، در جبهٔه جنگ کشته شده  خبردار میرزا ، ۱۹۱۸نوامبر  ۱۷در 

 .شود پرداختمارک به رزا  ۵۷۷۷۷اش قید کرده که از دارایی اش  نامه او در وصیت. است

 . کند مجارستان را فلج می-اعتصاب سراسری امپراتوری اتریش ۱۹۱۷ژانویه  ۱۱در 

  65.شوند زنند و خواهان حکومت کارگری می ب کارگران فنالند دست به انقالب میانقال ۱۹۱۷ژانویه  ۰۷در 

علیه جنگ دست به اعتصاب عمومی ، شهر ۵۷ک میلیون کارگر آلمانی در بیش از ی( ۱۹۱۷ژانویه )در همین ایام 

لغت  Obleute)« تاُبلو ». صنایع نظامی و تسلیحاتی هستند میان حدود نیم میلیون نفر کارگرِ این زنند که از  می

متشکل از شصت نمایندٔه منتخب کارگران، سازماندهی و رهبری اعتصاب را بعهده ( کننده آلمانی به معنی هماهنگ

« شورای کارگران»کند و اسمش را  ژانویه اُبلوت از میان خود یک هیئت مرکزی انتخاب می ۰۷در  . گیرد می

Arbeiterrat خواستٔه اصلی اعتصابیون، خاتمٔه فوری جنگ و صلح . های روسیه است گذارد که یادآور سوویت می

       .شود اما عمر این جنبش چندان دراز نیست و توسط دولت شدیدا سرکوب می .قیدوشرط است بی

 .دآی میبحساب  ها به اسپارتاکیستمهلکی دستگیری او ضربه . شود ، لئو یوگیشس دستگیر می۱۹۱۷مارس  ۰۱در 

 صلح

و تظاهرات وسیعی را برای خاتمٔه جنگ سازمان  مدنده خیابان آب -شهر اروپا ۰۷در –های میلیونی و معترض  توده

قیدوشرط جنگ  قطع بی خواهانِ بمیدان آمده و  "کشور ماست دشمن اصلی درونِ "با شعار نیز ها  اسپارتاکیست.دادند

 .ه بودندشد

سه ماه بعد از پیروزی انقالب . کند که جنگ در شرف اتمام است پیروزی انقالب اکتبر ، این نوید را در دلها زنده می

های سنگیِن جنگ تحلیل رفته و  زیربار هزینهکه اقتصاد آلمان . شوند اکتبر، بلشویکها خواستار صلِح بی قیدوشرط می

پیشنهاد صلح را کند،  را کنار گوشش حس میر انقالب کارگری و خطاست ای  اعتراضات فزایندٔه تودهزیر فشار 

واقع )در شهر برست  ۱۹۱۷مارس  ۱شود و نهایتا در  مذاکرات آغاز می. گذارد پذیرد، اما برایش شروط سنگینی می می

دنبال ب .رسد  به امضای طرفین می( Brest – Litovsk)لیتووسک -قرارداد صلح برست( در بالروس، نزدیک مرز لهستان
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ادعای حاکمیت بر فنالند، استونی، لیتوانی، لتونی، لهستان، بالروس و اوکراین را این قرارداد، دولت لنین، 

و ، حدود یک سوم از جمعیت، بلشویکهابه این ترتیب، . شناسد استقالل این کشورها را برسمیت میگیرد و  می پس

 . دهند سنگ خود را از دست می نیمی از صنایع و کارخانجات و نود درصد از معادن زغال

ماند و بجای برسمیت شناختن کشورهای تازه به استقالل رسیده، به بخشهایی از  به قرارداد صلح وفادار نمیآلمان اما 

آنها را به امپراطوری آلمان ملحق نهادهای نوپای این کشورها، قمع وحشیانٔه  و  قلع کند و با این مناطق حمله می

    67.کنند شروع به حمله به کشور شوراها می( از جمله آلمان و عثمانی)نیروهای متحدین کمی بعدتر  66.سازد می

این چیزی جز »: نوشت اما بعدتر معترضانه  68داد لیتووسك موافقت ضمنی نشان -صلح برستابتدا با پیماِن  رزا

لیتووسك نه -رزا عهدنامٔه صلح برستر بنظ 69«.مپریالیسم آلمان نیستتسلیم پرولتاریای انقالبی روس در برابر ا

نیروهای نظامِی رای را ب یتنها به صالح بلشویکها و کشورهای باصطالح تازه به استقالل رسیده نبود، بلکه عمال فرصت

 . شان را علیه معترضان داخلی بکار گیرند سرکوبگرانه  داد تا با خالصی از نبرد با روسها، نیرویفراهم کرد آلمان 

ند بود در رابطه با جنگ و پروسٔه صلح و نقش دولت آلمان و دولت انقالبی بلشویکها، سه مقاله نوشت که عبارت رزا

تراژدی "و( Towards Catastrophe" )به سوی فاجعه"، (The Historical Responsibility" )مسئولیت تاریخی»از 

به  -"های اسپارتاکوس نامه"نام  تحت–زیرزمینی  های نوشته اینها بصورت دست(. The Russian Tragedy70" )روسیه

 .شدند منتشر ۱۹۱۷ترتیب، در ژانویه ، ژوئن و سپتامبر 

رفقایش ارنست . نویسد چندین مقالٔه انتقادی، علیه انقالب روسیه می -از درون زندان-رزا ، ۱۹۱۷در تابستان بعالوه، 

بعدتر، باز از . کنند امتناع می« های اسپارتاکوس نامه»از چاپ آنها در ( Paul Levi)ی و ل لو و پُ ( Ernst Meyer)میر 

ملل، دموکراسی و  حقِ مقالٔه تکمیلی دیگری در نقد سیاستهای بلشویکها پیرامون رفرم ارضی، رزا درون زندان، 

 .رسد ی بچاپ میو ل لو توسط پ 71«انقالب روسیه»زیر عنوان  ۱۹۰۰نویسد که در سال  میدیکتاتوری 

: گزیند برمی SPDدهد و دو وزیر از  دولتش را تشکیل می( Prince Max of Baden)شاهزاده بادن  ۱۹۱۷اکتبر  ۰روز 

 .ابرت و شایدمان

 . شوند زنند و خواستار برکناری دولت می نفر از اهالی برلین دست به تظاهرات می ۵۷۷۷اکتبر  ۱۱در 

   .شود آزاد میاز زندان اکتبر کارل لیبکنشت  ۰۱

 قیام آلمان 

این در حالی است که ارتش آلمان صلح را . کند مجددا شورش می( Kiel)ناوگان کیل  ۱۹۱۷نوامبر  ۹تا اکتبر  ۰۸از 

. است به ناوگان انگلستان گرفته  کرده و تصمیم به حمله پذیرفته ولی فرمانده نیروی دریایی از پذیرش آن امتناع 

ها و تشکیل شورای ملوانان دست به شورش  کنند و با اشغال کشتی ت نمیملوانان کیل از دستور فرماندهی متابع

نفر  ۱۷۷۷۷شود که تعداد شورشیان بالغ بر  گفته می. پیوندند سازی و انبارداری نیز به آنها می کارگران کشتی. زنند می

و شهر به اشغال شورای کارگران و  شود در کیل تشکیل می« شورای کارگران و سربازان« در چهارم نوامبر 72.بود

شورش کیل به . فرستاد تا ریاست شورای کیل را بعهده بگیرد با نگرانی نوسکه را به محل می SPD. آید ملوانان درمی

ایستگاه قطار، . دکن فلج می -یکی بعد از دیگری-اعتصاب عمومی شهرهای آلمان را . رسد بندر هامبورگ نیز می

 . های نظامی را دارند مردم قصد حمله به پادگان. آیند ی به اشغال مردم درمیشهرداری و مراکز دولت

 .شود آغاز می 73اکتبر انقالب مجارستان ۱۱
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کند، در مونیخ جمهوری اعالم  پادشاهی باواریا سقوط می. شود نوامبر انقالب در سراسر آلمان گسترده می ۸-۷

پس از قرنها اقتدار،  (Hohenzollern)تسولرن   هوهنرسد و رژیم  یانقالب به برلین م ۱۹۱۷نوامبر  ۹در روز  شود، می

دهد و  گریزد و بدنبال آن صدراعظمش پرنس ماکس فون بادن استعفا می می به هلندویلهلم دوم . کند سقوط می

ان گیری انقالب، شایدمان استقرار جمهوریت را در آلم با اوج. شود  وزیری منصوب می به نخست (SPDرهبر )ابرت 

 .شود ند، از زندان آزاد میودرزا بدست انقالبیونی که دربهای زندان را گشدر همین روز . کند اعالم می

 SPDنماینده از  ۱متشکل از ( Council of People’s Representatives)« شورای نمایندگان مردم»نوامبر  ۱۷در 

( Barthو برات  Dittmann، دیتمن  Haaseهاسه) USPDنماینده از  ۱و ( Landsbergابرت، شایدمان و الندزبرگ )

 . شود تشکیل می

 .کند شود و در همین روز لیگ اسپارتاکوس اعالم موجودیت می بس امضا می نوامبر معاهدٔه آتش ۱۱در 

کند و هدفش را برقراری سوسیالیسم اعالم  در اتریش، اعالم جمهوری می« شورای نمایندگان مردم»نوامبر،  ۱۰در 

 .ددار  می

 .دشو  جمهوری در مجارستان اعالم می ،نوامبر ۱۱در 

گیرد  را بعهده می( Rote Fahne)« پرچم سرخ»سردبیری روزنامه اسپارتاكیستی بالفاصله  ، رزااز زندان پس از آزادی

 (.۱۹۱۷نوامبر  ۱۱)

ها به  اسپارتاکیست. ورندآ کنند و آنرا به اشغال خود درمی حمله می« پرچم سرخ»نظامیان به دفتر  ۱۹۱۷دسامبر  ۱در 

نفر و  ۱۱شدن  کشتهبه گشاید که  ارتش به روی نظامیان آتش می. کنند آیند و به اشغال دفترشان اعتراض می محل می

 . انجامد نفر می ۱۷شدن  زخمی

 ۱۹۷. شود برگذار می« کنگرۀ سراسری شوراهای کارگران و سربازان آلمان»نخستین و آخرین  ۱۹۱۷دسامبر  ۱۱در 

کارل لیبکنشت و -رهبران اسپارتاکیست . کنند سرباز در نشست حضور پیدا می ۷۱کارگر و  ۱۷۱ماینده، متشکل از ن

کنگره علیرغم اصرار اسپارتاکیست به . کند کنند اما کنگره موافقت نمی دو بار تقاضای سخنرانی می -رزا لوکزامبورگ

 ار کند و خواست ، خود را منحل اعالم می«رگران و سربازانتمام قدرت به دست شورای کا»کاری و اتخاذ شعار  ادامه

 .شود برگذاری مجلس موسسان می

ولت سرنگونی دخواهان و خیزبردارد این قدرت را داشت که برای تصرف قدرت سیاسی  یانقالبجنبش  ،نظر رزاب

ای به  عالقه -از وحشِت انقالب پرولتری– SPDدر سازش با سران  ،اما رهبران شوراهای کارگران و سربازان. شود

 . دهند  میجمهوریت و برگزاری مجلس موسسان رضایت اعالم ند و به هد میبردن به قدرت سیاسی نشان ن دست

 بازگشت به مارکس

د و ش را که دیگر ارگان دولتی محسوب می« به پیش»دفتر اشغال دفترشان،  به تالفیِ  ،ها دسامبر اسپارتاکیست ۰۵در 

ها از جبهه  کنند و اسپارتاکیست حکومت را رها می USPDسوسیالیستهای مستقل . ندآور  میخود درتسخیر به 

 . نمایند شوند و اقدام به تاسیس حزب کمونیست می خارج می USPDائتالف با 

و نطق افتتاحیه کنگره را که بعدتر به ( ۱۹۱۷دسامبر  ۱۷)كند  رزا در كنگره موسس حزب كمونیست آلمان شركت می

  .کند ایراد می، دو ش  میمشهور « برنامه ما»
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 موسس حزب کمونیست آلمان، به برنامٔه پیشنهادی رزا لوکزامبورگ رای  ٔنمایندگان کنگره ۱۹۱۹در اول ژانویه سال 

پس از . دماین منحل و حزب کمونیست آلمان اعالم موجودیت می" لیگ اسپارتاکوس"دهند و به این ترتیب  اعتماد می

ما به مارکس و به زیر پرچم »: کنند شوند و اعالم می آن رزا و کارل لیبکنشت در بیرون ساختمان پارلمان ظاهر می

 « !او باز گشتیم

افتد و دفاتر روزنامه و ایستگاه قطار به تصرف کارگران مسلح  یتظاهرات وسیعی براه م ،برلیندر همین روز، در 

 ایدال بر -داند، از دستور ابرت  های مستقل می که خود را از سوسیالیست( Eichorn)رئیس پلیس برلین . آید می در 

تظاهرات . کند دهد ولی او از دستور سرپیچی می ابرت دستور اخراج او را می. کند خودداری می سرکوب تظاهرات

تظاهرکنندگان برای پیشبرد اعتراضات و بدست گرفتن کنترل برلین . گیرد حمایت از او صورت می در تری  گسترده

کند که برلین تحت  اعالم می لیبکنشت. عضو دارد ۵۱که  (۱۹۱۹ژانویه  ۵)دهند  را تشکیل می« کمیته انقالب»

حزب کمونیست دعوت به اعتصاب عمومی  .شود کنترل کمیته انقالب است و خواستار برکناری دولت ابرت می

 . شود آغاز می  سنگربندیهای خیابانی. کند دمكراتها می-علیه دولت سوسیال

ها  وی کمکی برای فرونشاندن ناآرامینیر او . گیرد تا اعتراضات را سرکوب کند ژانویه نوسکه اختیارات تام می ۷

شوند تا در کنار ارتش به  وارد برلین می Freikorp (کورپ فرای) نیروهای ارتجاعِی شبه نظامی. کند درخواست می

-Garde-Kavallerieنظام  گارد سواره) G.K.S.Tلشکر در حملٔه مشترک ، ژانویه ۱۰در  .سرکوب انقالبیون بپردازند

Sch-tzendivision)  آخرین  ،رسند صدها تن به قتل می .افتد براه می خونینیقتل عام ه انقالبیون، ب کورپ فرایو

نیروهای ضدانقالب شروع به منحل کردن شوراهای کارگران و  و  شوند سنگرهای مقاومت کارگران درهم شکسته می

  .نمایند سربازان می

د که تا بقدرت رسیدن نک میگذاری  پایهبعدتر دموکراسی جمهوری وایمار را -سوسیالاصلی حزب جناح به این ترتیب 

  74.ماند میبر سر کار ( ۱۹۱۱)نازیسم 

به اش را  سرسپردگی -با حمایت از سیاستهای امپریالیستی بورژوازی آلمان-از سالها پیش دموکرات که -حزب سوسیال

و اروپا گرفت، بلکه انقالب پرولتری  ریخی را از طبقٔه کارگر آلماناثبات کرده بود، نه تنها یک فرصت تااربابانش 

 . اش محروم کرد روسیه را از بزرگترین حامی جهانی

در  .شد منتشر « پرچم سرخ»در  75«نظم در برلین برقرار است»آخرین مقاله رزا لوکزامبورگ با نام  ۱۹۱۹ژانویه  ۱۱در 

این در بخشی از . رای گرامیداشت رزا آغاز کرد که موفق به اتمامش نشدای را ب نمایشنامه ،برتولت برشت ۱۹۰۱سال 

  76!".رزا لوکزامبورگ: "دیآ و پاسخ می« چه کسی آماده است تا نظم را برگرداند؟»: خوانند ُسرایان می نمایشنامه، هم

گیرد و هتل ادن  یمسئولیت نظم غرب برلین را بعهده م( G.K.S.T)تاسیس النظام جدید هژانویه گارد سوار  ۱۵در 

(Hotel Eden )همانشب رزا و کارل لیبكنشت دستگیر و به هتل ادن . کند اش انتخاب می را بعنوان مرکز فرماندهی

داده  -ظاهرا به زندان–دستور انتقال آنها  ،ه تلفنی میان رئیس گارد با نوسکهپس از یک مکالمٔه کوتا. شوند برده می

 . رسانند نشانند و بین راه بقتل می آنها را جداگانه در اتومبیل می 77.شود می

گلوله اش و شلیک  به جمجمه (Otto Runge)« اتو رونگه» ی بنامقنداق تفنِگ سرباز تیرگارتن با ضربٔه "در منطقه  رزا

به رزا را  جسد آنها. رسد بقتل میشلیک شد ( Hermann Souchon)« هرمن سوچن»توسط افسر که اش  به شقیقه

کارل لیبکنشت در حال فرار مورد  و  تكه شده رزا توسط مردم تكهشوند كه  مدعی میبعد روز  و  داندازن  رودخانه می

 . است هاصابت گلوله قرار گرفت



 22 رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین

 revolutionary-socialism.com سوسیالیزم انقالبىگرايش 

انقالبی که در درگیریهای برلین بقتل رسیده اسپارتاکیست  ۱۱جسد  ژانویه، جسد کارل لییکنشت بهمراه ۰۵روز در 

 . شود بخاک سپرده می (سوسیالیستها گورستانمعروف به ) سفلد فریدریکقبرستان د در بودن

قتل رفقایش از چگونگی  یگیرند و با انتشار اسناد و مدارک را از سرمی« پرچم سرخ»لئو به همراه رفقایش انتشار 

ها شرکت داشتند منتشر   قتلزند و اسامی مسئولین، فرماندهان، افسران و سربازانی را که در  دست به افشاگری می

 .ندک می

 .رسد بقتل می انافسر یکی از شود و در زندان با شلیک گلولٔه  لئو دستگیر می ۱۹۱۹مارس  ۱۷روز 

را به دو سال و نیم حبس محکوم ( Vogel)یک ستوان ارتش بنام فوگل نهایتا دادگاه نظامِی رسیدگی به جرایم افسران، 

از  !دهد اش ادامه می ز دنیا به زندگیای ا گریزد و با مدارک جعلی در گوشه زداشتگاه میچند روز بعد او از با. کند می

بعدها، او شش هزار مارک پاداش برای قتل . شود میان سربازان تنها یک نفر بنام رونگه به دو سال زندان محکوم می

به پاس تقدیر، ، ۱۹۰۷ورنز، در سال قاضی تحقیق پرونده، پاول یو . کند عام کمونیستها از حکومت نازی دریافت می

 !شود به دادستانی کل حکومت نازیها انتخاب می

که فرمان قتل لوکزامبورگ و لیبکنشت را صادر کرده بود،  G.K.S.T« نظام لشکر گارد سواره»والدمار پابست، رئیس 

د و تا سال شو  میمشغول سلحه دهد و به تجارت ا ها ادامه می شود بلکه به خدمت در دورۀ نازی نه تنها مجازات نمی

را بعهده  ها در جریان یک مصاحبه جنجالی مسئولیت این قتل ۱۷او در دهه  .ندک می گیزند  هدر صلح، صفا و رفا ۱۹۸۷

باید در تقدیر از ما [ ها آلمانی... ]جنگ داخلی قانون ویژٔه خود را دارد"کند که  گیرد و وقیحانه اعالم می می

جلویمان به زانو بیافتند، بناهای یادبود برایمان بسازند و خیابانها و میادین را به اسم ما [ خودش و نوسکه]

         78«!نامگذاری کنند

" الندور كانال"شود که جسد رزا در آبهای  ، اعالم می۱۹۱۹مه  ۱۱در  ،چهار ماه و نیم بعد از قتل رزا

(Landwehrkanal ) پیدا شده و در گورستان سوسیالیستهاFriedhof der Sozialisten) )دفن گردیده است . 

کند و در  منتشر می« قتِل رزا لوکزامبورگ»تحت نام کتابی  Klaus Gietinger« تینگر کالس گای» ۱۹۹۱در سال 

ترجمه انگلیسی این کتاب گویا اخیرا وارد بازار . نماید آن اسامی و مشخصات  آمران و عامالن قتل رزا را معرفی می

   79.شده است

اعدام قانونی با هماهنگی حکومت »، حکومت آلمان تایید کرد که قتل رزا یک (۱۹۱۰)چهل و سه سال پس از قتل رزا 

 .  بوده است« نظامی وقت

 

      80!شان را اش را جنگ گرفت و نازیها اولین پیروزی ولرنی آخرین پیروزیسبا قتل رزا، آلماِن هوهن»: ایزاک دویچر نوشت
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 !باقیستروایت 

سفلد برلین، به رزا لوکزامبورگ تعلق ندارد و  جسد دفن شده در گورستان فریدریک فاش شد که ۰۷۷۹در اواخر ماه مه 

  81.است هبودمخفی جسد اصلی او در طول همٔه این سالها در سردخانٔه بیمارستان شاریته در برلین 

ساخت که با زیرنویس  رزازندگی فیلمی در مورد ( Margarethe von Trotta)مارگارته فون تروتا  ۱۹۷۱در سال 

 82.فارسی در دسترس است

 !تلنگرهای فکری

های  نوشتار حاضر یک تصویر کلی از زندگی شخصی و سیاسی رزا لوکزامبورگ ارائه کرد؛ آنهم به این منظور که پرسش

نکات زیر شاید . دمایدر جستجوی پاسخ به آنها، به آثار رزا لوکزامبورگ مراجعه ن تا ای را به ذهن خواننده القا کند تازه

 :      این منظور باشندی برای تلنگرهای

رزا لوکزامبورگ از همان کودکی، بمثابٔه یک دختربجٔه لنِگ یهودی و لهستانی، مورد تبعیض و آزار قرار  -

-وی مبارزه علیه تبعیضات جنسیتی، مذهبی و ملیاش را ر  گرفت اما نه تنها فعالیت اجتماعی و سیاسی

ها را به زیرمجموعٔه مبارزٔه  اش، مبارزه در این عرصه قومی متمرکز نکرد بلکه کوشید تا با منطِق نقادانه

جهانی اردوی کار ترسیم -طبقاتی بدل کند و خطوط مبارزه علیه آنها را، براساس منافِع جنبش سوسیالیستی

خصوصا آزار یهودیان که دلیل اصلی مهاجرت -" تبعیضات مذهبی"هرگز برای مقابله با برای نمونه، . نماید

طلبی لهستان نپیوست و  های یهودی نشد؛ هرگز به جنبش استقالل جذب انجمن-خانواده اش به ورشو بود

ٔه علیرغم لمس و تجرب .پیوست" گرایی ملی"و " استقالل طلبی"های  درعوض به جرگٔه منتقدین جدِی جنبش

سردبیر نشریٔه زنان )مداوِم تظلمات مردساالری، و علیرغم دوستی شخصی و نزدیکِی سیاسی با کالرا زتکین 

هرگز فعالیتش را روی عرصٔه زنان متمرکز نکرد  (Die Gleichheit« برابری»دموکرات آلمان، -حزب سوسیال

رزا لوکزامبورگ به جنبش  چرا؟ تعهد عمیق. همکارِی نوشتاری زیادی نداشت« برابری»و با نشریه 

توان  ها، می در برابر این جنبش شد؟ آیا براساس مواضع رزا سوسیالیسِم انقالبِی اردوی کار از کجا ناشی می

جنبش »، «جنبش نجات محیط زیست»چه موضعی در برابر  ، امروز بود میحدس زد که اگر امروز زنده 

 گرفت؟  می... و  83«دموکراسی اقتصادی  جنبش»و « استریت-اشغال وال

باهم آنها باهم هستند ولی . رابطٔه باصطالح عاشقانٔه رزا لوکزامبورگ با لئو یوگیشس، بسیار آزاردهنده است -

لئو نه تنها نیازهای زنانه و ! اند کنند که گویا باهم غریبه شان چنان رفتار می حتی در جمع رفقای نزدیک !نیستند

تحمِل این رابطٔه . دهد ه با سکوت و سردی به اعتراضات مکرر رزا پاسخ میکند، بلک احساسی رزا را برآورده نمی

افتد که به او این  طوالنی، توسط یک زن قوی و آگاه چگونه قابل توضیح است؟ چه اتفاقی در زندگی رزا می

ل از او سا ۱۷که –اش با کنستانین زتکین را  دهد تا علیرغم تهدید لئو به قتلش، رابطه عاشقانه جسارت را می

 علنی کند؟ -جوانتر است

چه  -علیرغم گستردگی و نفوذش–انترناسیونال دوم یا ضعِف نظر رزا دلیل شروع جنگ چه بود؟ نقش  از نقطه -

نه تنها نتوانست اتحاد جهانی کارگری را متحقق کند، بلکه زیر فشار المللِی کارگران  بود؟ چرا تشکل بین

نان آچه بود؟ چرا در حال جنگ کشورهای  طبقه کارگرِ  متالشی شد؟ نقِش گرایانه و ناسیونالیستی  احساسات ملی

با توجه به خط –خالصه و چگونه؟ جلوی ادامه جنگ را گرفت؟ شد  آیا مینتوانستند جلوی جنگ را بگیرند؟ 
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چه نقدی بر  واکسینه کرد؟ملی و امپریالیستی شود یک جامعه را در برابر وقوع جنگهای  چطور می -فکری رزا

 توان داشت؟  می –امرووز –های ملی و امپریالیستی  نظرات رزا در رابطه با جنگ نقطه

توان با  چقدر میمروز، با نگاه ا ؟چه بود انقالب آلمان  و شکستانقالب روسیه توضیح رزا و دالیلش برای پیروزی  -

    توضیحات رزا موافق یا مخالف بود؟

باور داشت یا آنکه به ضرورت انقالب کارگری جهانی معتقد « استقرار سوسیالیسم در یک کشور»آیا رزا به تز  -

  استراتژی رزا برای متحقق کردن انقالب سوسیالیستی چه بود؟ بود؟

 د؟ ر ک میو متمایز مارکسیسم او را از دیگران مجزا هایی  ویژگیه رزا چه بود؟ چ ویژگیها و مختصات مارکسیسمِ  -

های  چرا علیرغم مخالفت در این حزب باقی ماند؟ SPDدرازمدتش با ای و  ریشهچرا رزا علیرغم اختالفات  -

های  کوشید تا با سخنرانی شدیدش با سیاستهای رفرمیستی و پارلمانتاریستی حزب، در روزهای انتخابات می

چرا حتی زمانی  شان نداشت، رای جمع کند؟ اش، برای همین حزب و نمایندگانی که خودش قبول کننده تهییج

ائوتسکی را رهبرِ خواند، و افرادی چون ک فاشیست می-شود و آن را یک حزب سوسیال که از این حزب جدا می

باردیگر، در روزهای سرنوشت ساز قیام با همین افراد جبهه ائتالفی تشکیل  هااینعلیرغم  ...نامد باتالق می

  دهد؟ می

چرا وقتی رزا خبر شروع جنگ جهانی اول را شنید تصمیم گرفت خودکشی کند؟ او که از سالها پیش شروع  -

این حد بهم  بینی کرده بود و شروع به بسیج نیرو علیه آن نموده بود، چرا از این خبر تا جنگ جهانی را پیش

های زحمتکش بود؟ آیا برایش غیرقابل فهم بود که اینان  رزا به توده  ریخت؟ آیا دلیلش عشق و باور عمیق

  توانند اسلحه به دست بگیرند و همدیگر را قتل عام کنند؟ می

حق »با  دالیل رزا برای مخالفت با مسئله استقالل لهستان از امپراتوری مرتجع تزار چه بود؟ دالیل مخالفتش -

توانیم با  قدر میچ مان،که در برنامه بلشویکها آمده بود، چه بود؟ با نگاه و قضاوت امروز « ها تعیین سرنوشت خلق

    ظری داشته باشیم؟نمباحثات رزا هم

همبستگی برقرارباد "های دیروز که با شعار  تحلیل رزا از فروپاشی انترناسیونال دوم چه بود؟ چرا سوسیالیست -

گرایانه و ناسیونالیستی درغلطیده بودند؟ چرا  ، به ورطٔه گرایشات ملیگرد هم جمع شده بودند "رگرانجهانی کا

 !بودند؟  شده بدل شووینیست های ناسیونالیست یا گرا ملی دموکراتهای به سوسیالیست، سابقا رفقای

 

  

 .بیشتر با رزا لوکزامبورگ آشنا شویمبهتر و  ،تان را برایمان بفرستید تا با همنظری و همفکری نظرات و سئواالت

 

 

 ها پانویس

 .است نویسنده با رندادن مترجم اسم که متونی همه ترجمه مُسولیت
                                                           

1
شود که دلیل این ناهمخوانی در استفادٔه رزا از مدارک  گفته می. اند ذکر کرده ۹۹۸۹دسامبر  ۵۱بعضی از مورخین تولد رزا را   

در سال . ذکر شده است ۹۹۸۹مارس  ۱در اسنادی که رزا به دانشگاه زوریخ تسلیم کرده، تاریخ تولدش . شناسایی مختلف بوده است

را تبریک گفته ( دسامبر ۵۱)که تولدش را  Henriette Roland-Holstهولست -، رزا در نامه به هنریت روالند۹۱۹۸ژانویه  ۳۹

در من اینق)من در اصل غلط است؛ " رسمی"تاریخ تولد . ام شد، بسیار سپاسگزارم از کارت تبریک تولدم که مایٔه خنده»: نوشت بود 

 .هستم" ساختگی"و یک " اصلی"نتیجتا دارای یک تاریخ تولد . ، بعنوان یک شهروند محترم، من فاقد شناسنامه هستم!(هم پیر نیستم
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 ۵٤، ص Rosa Luxemburg: Ideas in Action, by Paul Frölichبه نقل از  
3
 و مقتدرترین ترین، بزرگ به لهستان ،۱۱ قرن در. بود زیادی حوادث شاهد( ۱۱ قرن اوایل) آن تاسیس بدو از لهستان، پادشاهی 

 تقسیم( پروس و اتریش روسیه،) آنزمان برتر قدرتهای میان بار سه ،۱۱ قرن طول در و شد تبدیل اروپا شرق قدرت   ثروتمندترین
. شدند سرکوب خارجی گران سلطه توسط بار هر که زدند قیام به دست بارها لهستان مردم سالها، این طی در. گردید بدست دست و

 زبان از استفاده ۱۶۱۱ سال از و کرده منطقه سازی   روسی به شروع روسها ،(۱۶۱۱) طلبی استقالل جنبش   آخرین سرکوب از پس
 .نمودند ممنوع را لهستانی

4
 Proletariat”, The International Social”( 6781-6781)« "پرولتاریا"المللی  حزب انقالِب اجتماعِی بین» 

Revolutionary Party این حزب سه تحول . سلطگی لهستان تشکیل شد اولین حزب سوسیالیستی لهستان بود که در دورٔه تحت

، با همکاری محافل ۹۹۹۵پرولتاریای اول در سال . اند اساسی را پشت سر گذاشت که به پرولتاریای اول، دوم و سوم معروف شده

سال پیش از تاسیس  ۵۹تاسیس شد؛ یعنی  Ludwik Tadeusz Waryńskiرینسکی سوسیالیستی شهر ورشو، توسط  لودویک وا

وحدت کرد و همچنان نام  People's Will« خواست مردم»، این حزب با ۹۹۹٤در سال . دموکرات روسیه-حزب سوسیال

حزب جدید از نظر برنامه . وداین حزب مدافع انترناسیونال پرولتری و مخالف جنبش استقالل طلبی لهستان ب. پرولتاریا را حفظ کرد

تن محکوم به زندان طوالنی  ۵۳، چهار تن از رهبران حزب پرولتاریای اول اعدام، ۹۹۹۱در سال . و سیاستهایش بسیار پیشرو بود

در سال . بعد از این ضربه، عمال حزب زیرزمینی شد و تا سالها بصورت محافل کوچک باقی ماند. تن تبعید شدند ۵۹۹و بیش از 

بازسازی شد ( Marcin Kasprzak)به همت مارسین کاسپارزاک « پرولتاریای دوم»انترناسیونالیستی -حزب سوسیالیستی ۹۹۹۹

دموکرات -های تروریستی بود و به تبعیت از حزب سوسیال مخالف شیوه -برخالف حزب قبلی-این حزب . و فعالیتش را آغاز نمود

شرکت ( ۹۹۹۱پاریس )نمایندگان این حزب در کنگره موسس انترناسیونال دوم . شتای تکیه دا ، بر سازماندهی توده(SPD)آلمان 

 ۹۱۹۱مارسین در . را تشکیل داد« حزب سوسیالیست لهستان»، این حزب با سه حزب دیگر وحدت کرد و ۹۹۱۳در سال . داشتند

. «در یادبود حزِب پرولتاریا»با نام  ، مطلبی راجع به این حزب نوشت۹۱۹۳ُرزا لوکزامبورگ در سال . گردید دستگیر و اعدام 

 . مراجعه نمود لینک حاضرتوان به  برای آشنایی بیشتر با آنها و نیز تاریخچٔه حزب می
5
 مارسین کاسپرزاکدسترسی به اطالعات بیشتر راجع به   
6

 Tina Julia Richter  Rosa and Leo, in  the  Name  of  Freedom  and  love, by 
7

 Comrade and Lover, Rosa Luxemburg's Letters to Leo Jogiches, Edited by Elzbieta Ettinger نیز لئو 

 و آلمان فرانسه، سوئیس، در مستعار، نامهای پوشش تحت همزمان، و بود زوریخ دانشگاه دانشجوی لوکزامبورگ رزا همانند

 زیادی های نامه و بودند دور هم از عموما آنها خاطر همین به. بود مشغول کارگری محافل سازماندهی و سیاسی فعالیت به لهستان

 آنکه حال بودند، لطافت و احساس نیاز، عشق، از سرشار لئو، به رزا های نامه که شود گفته دارد جا همینجا. کردند می ردوبدل

 دربرندارند؛ چیز هیچ تو های نامه»: نوشت اعتراض به هایش، نامه از یکی در رزا! بودند احساس بی و خشک سرد، لئو های نامه

 به گام، هر در برعکس، من آه،...  و مقاله جزوه،: ... کنی می تکرار بیهوده را چیز یک نمایم، می دریافت که ای نامه هر. چیز هیچ

 از نه کردیم،  زندگی دونفری نه ما... کنم شان تقسیم او با تا ندارم را کسی اما دارم؛ افکار و احساسات از انبوهی اصلی، هدف رغم

و  ۱۹نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از  «.شناختیم را خوشبختی نه و بردیم لذت بودن باهم

 ۹۵۹و  ۹۹۵
8

 ,Social Democracy of the Kingdom of Poland and Lithuania, SDKPiL)برای آگاهی بیشتر از این حزب   

Foreword to the The , ty (1903)In Memory of the Proletariat Par: توان به مقاالت حاضر مراجعه کرد می( 1899

and the Polish Question (Revisited The SDKPiL, Polish Question and the Socialist Movement (1905)) 
9

به گزارش این کنگره و  لینک دسترسی. در این کنگره، انگلس بعنوان پرزیدنت افتخاری انتخاب شد و دو سال بعد از این ُمرد 

 .«الملل دوم بین»آرشیو 
10

 ۹۹۱نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از  
11

سلطه گرفتن و تجزیٔه لهستان است، و  اش را مدیون تحت ه، خصوصا، روسیٔه تزاری قدرت داخلی و اهمیت خارجینظر به اینک» 

که استقالل لهستان، : دارد المللی است، از اینرو کنگره مقرر می یابی جنبش کارگرِی بین یک تهدیِد دائمی علیه تکامل[ روسیه تزاری]

به نقل از مقالٔه « .است -بمثابه یک ُکلیت –المللی  یای لهستان و هم برای جنبِش کاِر بینخواست سیاسِی ضروری، هم برای پرولتار

(6781 )The Polish Question at the International Congress in London 
12

 ? (1894)ay DayWhat Are the Origins of M ،به ترجمه فارسی لینک دسترسی 
13

 The Polish Question at the International Congress in London 
14

 Social Democracy and the National Struggles in Turkey 
15

 The Industrial Development of: «توسعه صنعتی در لهستان»لینک دسترسی به تز دکترای ُرزا لوکزامبورگ با عنوان  

; Rosa Luxemburg, 1989Poland 
16

 , p 141The Letters of Rosa Luxemburg, digital edition 

 
17

 ۹۱۵نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از   

 
18

 , 1898Speeches to Stuttgart CongressRosa Luxemburg,  
19
 (۲۱۲ تا ۱۶۱ ص از)ضوی به ترجمه حسن مرت لینک دسترسیبه متن انگلیسی،  لینک دسترسی 
20

 ۹۱۹نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از   
21

  .نتخاب شدا( فرمانروای امپراتوری پروس)معادل امپراتور است که پس از انتخاب ویلهلم اول ( Kaiser)قیصر  
22
 Organizational Questions of the Russian Social DemocracyRosa Luxemburg,  
23
 Credo: On the State of Russian Social Democracy (۱۸۷تا  ۱۱۱از ص )به ترجمه حسن مرتضوی  لینک دسترسی 
24
 Russian Revolution The  (۱۱۸تا  ۱۸۹از ص ) ۸باستثنای فصل  متن کاملو لینک دسترسی به 
25

 ۵۹۵نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص« زن شورشی»به نقل از   

 
26

۵۵۳ید شریف، ص نوشته ماکس گالو، ترجمه مج« زن شورشی»به نقل از  
 

 
27

 The Mass Strike, the Political Party and the Trade Unions 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1903/02/proletariat-party.htm
https://libcom.org/history/early-days-socialist-movement-poland-1876-1893-international-social-revolutionary-party-
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcin_Kasprzak
https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOTEJVVkFIWWx4Z3M/view
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1905/misc/polish-question.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1905/misc/polish-question.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1903/02/proletariat-party.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1903/02/proletariat-party.htm
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-22299-5_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-22299-5_13
https://www.marxists.org/glossary/events/c/congress-si.htm#1893
https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/index.htm#1893
https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOTEJVVkFIWWx4Z3M/view
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1894/02/may-day.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1894/02/may-day.htm
https://lefttribune.com/1may/
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1896/07/polish-question.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1896/10/10.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1898/industrial-poland/index.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1898/industrial-poland/index.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1898/industrial-poland/index.htm
https://libcom.org/library/letters-rosa-luxemburg
https://libcom.org/library/letters-rosa-luxemburg
https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOTEJVVkFIWWx4Z3M/view
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1898/10/04.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/reform-revolution/index.htm
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOTEJVVkFIWWx4Z3M/view
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1904/questions-rsd/ch01.htm
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/index.htm
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOTEJVVkFIWWx4Z3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOTEJVVkFIWWx4Z3M/view
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 The Rosa Luxemburg Reader, edited by Peter Hudis & Kevin B. Anderson, p. 12به نقل از  
29
شود که به مقاله  پیشنهاد می ای با اعتصاب عمومی و نیز آشنایی بیشتر با مباحثه رزا برای آشنایی بیشتر با تفاوت اعتصاب توده 

باز برای آشنایی بیشتر با نقش و اهمیت اعتصاب عمومی در . ، نوشته تراب ثالث مراجعه کنید«عمومى اعتصاب و سرخ زاىر»
 .نوشته لنین مراجعه شود« در باره اعتصاب»شود که به مقاله  مبارزه طبقاتی، پیشنهاد میپیشبرد 

 ۵۳۱نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از  
30

  
31

 ۵۱۹نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از   
32

 The Rosa Luxemburg Reader, edited by Peter Hudis & Kevin B. Anderson, p. 386به نقل از  
33
  The Mass StrikeRosa Luxemburg,  فارسی این کتاب هم در دسترس است که متاسفانه چندان دقیق نیست  ترجمه. 
34

 The Rosa Luxemburg Reader, edited by Peter Hudis & Kevin B. Anderson, p. 201به نقل از  
35

  ۵٤، ص لینک دسترسی. به نقل از مقاله هلن اسکات که در مجموعه سوسیالیسم یا بربریت آورده شده است 
36
  Introduction to Political Economy Rosa Luxemburg, 
37
 The National Question  آورده شده (۱)رزای سرخ ترجمٔه بخشهایی از این مقاله در متاسفانه این مطلب بفارسی در دسترس نیست اما 

 است
38
 Stagnation and Progress of Marxism  منتشر خواهد  -به همین قلم–از این اثر دو ترجمه موجود است و بزودی ترجمه جدیدی از آن

 «مارکسیسم پیشرفت و رکود»و « مارکسیسم وپیشرفت ئیایستا». شد
39

 ۵۱۳نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از   
40
 The Accumulation of Capital (  ۱۷۷ تا ۸٤ ص از. )کتاب نای از هایی گزیده و  ترجمه 
41

 ۳۹٤نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از   
42

 Luxemburg, Pettybourgois or proletarian worldpolicy, 19.08.1911, Bd.3, p.30  برداشت نقل قول از مقاله

«During Communism Humankind will liberate itself!» 
43

 ٤۹۹نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از   
44

 ۳۹۸نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از  

 
45

 ۳۳۵و  ۳۹۸نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از  
46

 ۳۵۹نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از   
47

هر چند انان نیز پس از آن که در خواست شان برای کسب . نده تنها پانزده تن به رای مخالف تمایل نشان دادنداز صد ویازده نمای  

اجازه برای دادن رای مخالف ردشد، به قوانین حزب گردن نهادند ودر روز چهارم اوت تمام اعضای گروه سوسیال دموکراسی به 

چند ماه بعد در دوم دسامبر کارل لیبکنخت با قوانین حزب به مخالفت ب خاستونپذیرفت که . اعتبارات جنگی رای دادند  بنفع تصوی

 رای او تنها رای منفی علیه اعتبارات جنگی بود. حزب به جای وجدان او رای بدهد
48

 Luxemburg, „ About militarism and workingclass“, Bd.3, p. 444قل قول از، برداشِت ن :«During 

Communism Humankind will liberate itself!» 
49

 on the March The Idea of May Dayبه نقل از  
50

 ۵۱۸نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از  
51

 .اطالعات بیشتر. در اروپا وجود داشت ۹۱۹۹یکی از امپراتوریهایی که تا  
52

 لینک دسترسی. در رابطه با مواضع انترناسیونال در جنگ جهانی اول گزارش مفصلی از تروتسکی موجود است 
53
 انگلستان به آلمان  ۱۶۸۶ انقالب شکست از پس که بود( ۱۶۲۱-۱۱۱۱) لیبکنشت ویلهلم پسر( ۱۱۱۱-۱۶۱۱) لیبکنشت کارل 

  حقوق رشته   در را دکترایش. ل کارل پسرش. بود SPD بینانگذاران از او. پیوست مارکس طرفداران حلقه به آنجا در و رفت

 او. داشت تعلق حزب چپ جناح به رزا با همراه و بود SPD عضو. ل کارل. بود سیاسی مبارزان نام صاحب وکالی از و گرفت

 لیگ» رزا بهمراه بعدها،.  افتاد زندان به" میلیتاریسم-آنتی و میلیتاریسم"  کتاب انتشار بجرم  ۱۱۱۱ سال در بار نخستین
 باید کجا از صلح»: جمله آن از است مانده بجا مقاله و کتاب چند او از.  کرد تاسیس را «آلمان کمونیست حزب» و «اسپارتاکوس

 (.۱۱۱۱)«  !است خانگی اصلی، دشمن» ،(۱۱۱۲)  «بیاید؟
54

 «Liebknecht’s Protest Against the War Credits»لینک دسترسی به  
55

 ۳۱۱شریف، ص  نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید« زن شورشی»به نقل از   
56

 ۳۱۱نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از  
57

سوم  ، به حکومت فاسد جورج۹۹برگرفته از نام یک شهروند معترض انگلیسی است که در پایان قرن ( جونیوس)یونیوس   

 . اعتراض کرد
58

  ٤۳۱-٤۳۳ترجمه حسن مرتضوی، ص ( هایی از رزا لوکزامبورگ گزیده)به نقل از جزوه یونیوس،  
59

 , Leaflet, May 1915The Main Enemy Is At Home!Karl Liebknecht,  
60

  Vladimir Galaktionovich Korolenko, The history of my contemporary بخشهایی از مقدمه این کتاب به ،

 . لینک دسترسی .انگلیسی در دسترس است
61

 .دموکرات آلمان انتخاب شد-است که بعد از مرگ ببل به رهبری حزب سوسیال  Hasse Hugoمنظور  
62

 The Rosa Luxemburg Reader, edited by Peter Hudis & Kevin B. Anderson, p. 387-8به نقل از  
63

 The Rosa Luxemburg Reader, edited by Peter Hudis & Kevin B. Anderson, p. 391به نقل از  
64

 ٤۱۸نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از  
65

 .مراجعه کنید مقاله حاضراطالعات بیشتر در رابطه با انقالب فنالند به  برای کسب 
66

 .مراجعه کنید«  From war to revolution-Germany 1918 :(ii) 19»برای کسب اطالعات بیشتر به مقاله  
67

 .مراجعه کنید لینک حاضرجهت کسب اطالعات بیشتر به  
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https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOTEJVVkFIWWx4Z3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B-3i5CTgaOhOTEJVVkFIWWx4Z3M/view
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توانند  گیری ندارند؛ تنها می آزادِی تصمیم آنان. نیست[ بلشویکها]اما قطعا این خطای آنان . آلود صلح موافق نیستم با قصِد تعصب» 
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