
 !ُرزای سرخ مقابله تا مصادره
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 مقدمه

 .هم یادی بمیان آورده شود( مارس ۵متولد )رزا لوکزامبورگ از  شود تا ای می بهانه( مارس ۸)همه ساله، روز جهانی زن 

 از آنها به یبخشو  ؛بیشتر بودندمطالب حجم و ابعاد این  ،رزای سرخ امین سالگرد تولد ۰۵۱بمناسبت  امسال

 ! دندبو ترین و تیزترین انتقادات رزای سرخ  مورد جّدی کهند اشتدتعلق گرایشاتی 

   .ر آنچه که بر میراث انقالبی رزا رفتبدارد  گذرا و اجمالی یحاضر نگاه ار نوشت

 مقابله

کمونیستهای هاِی متوالی از  بمنظور تربیِت نسل... مجموعٔه کامِل آثار رُزا لوکزامبورگ"بینی کرده بود که  لنین پیش

های آلمان خواست تا انتشار مجموعٔه کامل آثار  از اینرو از سوسیال دموکرات". جهان مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  1.وقفه آغاز کنند رزا لوکزامبورگ را بی

زا از آثار ر  ٪۵۵تابحال فقط  ؛تعموم قرارنگرفای در دسترس  از آن زمان حدود یک قرن گذشت و هنوز چنین مجموعه

های او در انتظار  از نامه ٪۸۱صفحه از یادداشتهای لهستانی و  ۰۱۱۱حدود  و   لوکزامبورگ به انگلیسی ترجمه شده

 . رزا لوکزامبورگ، هنوز ناشناخته هستند  هایی از اندیشه این به آن معنی است که بخش 2.هستندترجمه 

بعالوه  3.اند آغاز گردید که تاکنون سه جلد آن منتشر شده( به انگلیسی)جلدی  ۰۴انتشار مجموعه آثار  ۱۱۰۰در سال 

از . است اثر او را به انگلیسی ترجمه کرده و به رایگان در اختیار عالقمندان قرار داده ۸۱بیش از  4آرشیو رزا لوکزامبورگ

با . نها هم از دقت کافی برخوردار نیستندکه خیلی از آ 5!اند این نوشتارها صرفاً تعداد معدودی به فارسی ترجمه شده

 ! ترند خوانان، بمراتب غریبه های رزا لوکزامبورگ برای فارسی شود ادعا کرد که اندیشه این توضیح، می

و چه افراد و گرایشاتی خود را  ند،شدترجمه و نشر نتر  پیشهای رزا لوکزامبورگ  در توضیح اینکه چرا آثار و اندیشه

 :کرداشاره وارد زیر به متوان  هستند، از جمله می شدانند و درصدد انتشار آثار  زا میر " راستین"وارث 

پس از قتل او . نداد تا آثارش را منتشر کند او  اوالً عمر کوتاه، و ترور وحشیانه رزا این فرصت و امکان را بخود -

نیز، اعضای خانواده و رفقای نزدیکش شدیداً تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفتند و جرات نکردند تا 

های اخیر، به همت بنیاد رزا در آلمان این  در دهه. آثارش و یا خاطراتی که از او داشتند نقل یا منتشر کنند

بعالوه، بعضی از محققان ــ از جمله روری کاستل ــ به تحقیق در باره . نشر هستند ترجمه و دست آثار در 
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    ,a Publicist, 1922 Notes ofLenin، «نگار یادداشتهای یک روزنامه»، ۲۲۱۱لنین،  
2

 .که مشغول نشر آثار رزا لوکزامبورگ است Versoانتشارات به نقل از سایت  
3

 The Complete Works of Rosa Luxemburg، (های سیاسی نوشته) جلد سوم، (های اقتصادی نوشته) جلد دومو  جلد اول 
4
 به آرشیو ُرزا لوکزامبورگ لینک دسترسی  

5
های  ب سیاسی و اتحادیهای، حز اعتصاب توده»و « رفرم اجتماعی یا انقالب»ترجمه جدید دو اثر مهم رزا لوکزامبورگ، یعنی   

  بعالوه لیست ترجمه. موجود است« گرایش سوسیالیسم انقالبی»بهمراه چند مقاله تحقیقی در باره رزای سرخ در سایت « کارگری

 .پیدا کنید آرشیو رزا لوکزامبورگو  های رایگان سایت خبرنامه کتابتوانید در  سایر آثار رزا را می

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1922/feb/x01.htm
https://www.versobooks.com/series_collections/20-the-complete-works-of-rosa-luxemburg
https://www.versobooks.com/books/1734-the-complete-works-of-rosa-luxemburg-volume-i
https://www.versobooks.com/books/2079-the-complete-works-of-rosa-luxemburg-volume-ii
https://www.amazon.se/Complete-Works-Rosa-Luxemburg-Revolution-1897-1905/dp/178663533X/ref=asc_df_178663533X/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476452282684&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10749523607092130015&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocin
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/index.htm
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2014/10/Marx_TezhayeFuerbach_TS.pdf
https://persianbooks2.blogspot.com/search?q=%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
file:///C:/Users/Josef/AppData/Roaming/Microsoft/Word/tadarok.org/index.php/conferences/initial/item/1246-50-1932-1883
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. کند اند که به شناخت ابعاد شخصیت فردی او کمک شایان می گذشتٔه رزا پرداخته و آثاری منتشر کرده

 :نویسد روری کاستل در مقدمٔه کتابش می

میل بود که راجع به کودکی، خانواده و  یدا بیاو شد. است پیشینٔه رزا لوکزامبورگ همیشه مبهم بوده»

بخاطر ... خانوادٔه رزا... کرد اش حراست می اش بحث کند؛ و بشدت از حریم خصوصی زندگی شخصی

های زیادی را متحمل  های سیاسی او، هم در زمان حیات وی و هم پس از به قتل رساندنش، رنج فعالیت

جنگ جهانی دوم، رنج و ... العاتی را در اختیار هر کسی نگذارندشدند؛ به این خاطر محتاط بودند تا هر اط

اکثر بستگاِن زندٔه رزا در سایٔه  ۰۴۴۵پس از ... محنت زیادی را برای خانواده و نیز دوستان رزا بدنبال آورد

ا کردند؛ یعنی جاهایی که عالقه نشان دادن به رزا نه تنه های کمونیستِی لهستان یا روسیه زندگی می رژیم

   6«...مورد حمایت نبود بلکه خطرناک هم بود

های  قضاوت ــ سیاسی گذاشت که پیش   پا به عرصٔه فعالیت اجتماعی( ۰۴اواخر قرن )ای از زمان  رزا در برهه -

ستیزانه غالب و مسلط بودند؛ به این خاطر رزا نه تنها جدی گرفته نشد بلکه بواسطٔه  مردساالرانه و زن

 ! گرفت ، یهودی و لهستانی بودن مورد تمسخر قرار می(لنگیدن) جوانی، ضعِف جسمانی

کرد و در مخالفتش با آنها  دموکرات آلمان انتقاد می رزا دائما از ساختار تشکیالتی و عملکرد حزب سوسیال -

یکبار هم . نمود استفاده می... و " وار اطاعت برده"، "دیسپلین گورستانی"های تندی مثل  گاها از واژه

کالم . "کنم تا در حزب سوسیال دموکرات آلمان من در دهات سیبری بیشتر انسانیت را لمس می" :نوشت

ناپذیرش، اگرچه با استقباِل گرم کارگران روبرو  پروا، رُک و تند رزا بهمراه قلم تیز، عصیانگر و سازش بی

آنها . آمد حزبی خوش نمیبدست و رفقای  شد اما به مذاق حاکمان، مدعیان، بسیاری از روشنفکراِن قلم می

... و " بدور از انضباط حزبی"، "زن و طعنه  نیش"، "بدعنق"، "غرغرو"، "پرخاشگر"، "دمدمی مزاج"او را 

 .نهادند کردند و به مباحثاتش وقعی نمی توصیف می

لهستان رزا اگرچه جزو بنیانگذاران یکی از احزاب سوسیالیستی لهستان بود و در جریان مبارزات کارگری  -

، شدیدا مورد از روسیه تزاری اش با استقالل لهستان دخالت فعال داشت ولی بخاطر مخالفت سرسختانه

و از نشر  7!قلمداد کردند" خائِن ملی"قرار داشت؛ تا آنجا که او را " وطنی"مهری و غضب سوسیالیستهای  بی

 .  های او ممانعت بعمل آوردند آثار و تبلیغ اندیشه

انقالب اکتبر، گرایشات رفرمیستی شروع به انتشار بخشهایی از یادداشتهای شخصِی زنداِن  پس از پیروزی -

رزا که به نقِد بلشویسم و سیاستهای لنین اختصاص داشت پرداختند تا از او پیامبری بسازند که 

های رزا را در  هدر واقع آنان آثار و اندیش! بود بوروکراتیک دولتی را پیشگویی کرده استالینیسم و سوسیالیسمِ 

اژ سیاسی این شانت! شان از لنین، بلشویسم و انقالب اکتبر بکار گرفتند  ورزی توزی و نفرت خدمت کینه

 .لنینیست قرار نگیرند-چندان مورد توجه محافل مارکسیستموجب شد تا رزا و آثارش تا سالیان دراز 

شویکهای روسی را بعنوان ضدیت او با انقالب اند تا انتقادات رزا از بل دشمنان انقالب روسیه تالش کرده»

ها را  بلشویک  های این هم مثل یکی از آن مواردی بود که او تاکتیک. این نادرست است. روسیه تعبیر کنند

                                                           
6

 «ly’s Name Famous, Praktyka, 6/12Rory Castle, You Alone Make Our Fami»به نقل از مقاله  
7

 همانجا 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=109028
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کنند تا رزا را  شود که تالش می ها پخش می ترین دروغ همانی است که توسط استالینیست شرورانه. نقد کرد

   8«.دشمن کمونیسم جا بزنند

در حاشیه اجالس انترناسیونال کمونیستی برگذار  ۰۴۱۵که در سال  9«کمیسیون ُبلشویزاسیون»در نخستین  -

مطرح " انحرافات رزا لوکزامبورگ"شد، استالین، بال کان، هاینز نیومن و جان پپر مباحثاتی را پیراموِن 

 ! در نمودندو به این ترتیب، مجوز و فرماِن حمله به رزا و آثارش را صا  10کردند

رزا در حکِم سیفلیس، برای "چندی بعد، یکی از نمایندگان حزب کمونیست آلمان به صراحت اعالم کرد که 

در . و چنین شد که آثار رزا مورد خشم و غضِب گرایشات استالینیستی قرار گرفت 11"!جنبش کارگری است

نوشت و در « پرولتاریای انقالبی»دبیر ای به سر  اعتراضیه 12استالین در پاسخ به مقاله سلوتسکی ۰۴۰۰سال 

آوری و چاپ آثار رزا که  کار جمع و بدنبال آن، 13.آنجا اوج نفرت و انزجارش را از رزا و تروتسکی ابراز کرد

   !آغاز شده بود، ناتمام ماند و بعدتر نشر و توزیع آثار رزا غیرمجاز اعالم گردید 14توسط ُپل فرولیچ

شد، اما موضع وی در قبال تشکیالت حزبی « اعادۀ حیثیت»ز رزای سرخ رسماً ا( ۰۴۱۱)گرچه بعدتر 

آنها از رزا تصویر یک سوسیالیسِت . چنان آماج حمالت در ادبیات کمینترن و حزب کمونیست آلمان بود هم

 !ساخته بود« لنینیسم»علیه  منحرف« دستگاه فکری»یک د که دادنگمراه ارائه 

 !مصادره

برخاستند؛ برای گرایشاتی به دفاع های رزا،  سازی و ارائه تفاسیر جعلی از آثار و اندیشه انگاری، ممنوع بدنبال نادیده

. داشته است جانبه نظریهاِی همه ا با لنین همای عزم جزم کردند تا اثبات کنند که رز  نمونه در آلمان شرقِی سابق عده

ای از روشنفکراِن  عده! های رزا گشود گونه از اندیشه وتفریط ویِل افراطتأ  این امر زمینه را برای ارائٔه تفسیر و 

ضدبلشویسِم غربی نیز، در بحبوحٔه جنگ سرد کوشیدند تا با تکیه به نقدهای رزا بر لنین، از رزای انقالبی یک چهرٔه 

های سیاسی  ها و شانتاژ  روپاگانداو چنان در چنین پ! خواه ــ آنهم به تعبیر بورژوایی ــ بسازند دموکرات و دموکراسی

ای تحت  ، تروتسکی در مقاله۰۴۰۵ژوئن  ۱۴در  در دستور کار قرار گرفت؛ برای مثالپیش رفتند که برخورد با آنها 

 :نوشت« الملل چهارم رزا لوکزامبورگ و بین»عنوان 

امبورگیسمی درجریان هم اکنون در فرانسه و جاهای دیگر تالشهایی برای تاسیس یک جریان باصطالح لوکز »

تواند  این مسئله می. لنینیست ها سنگربگیرند-های چپ بتوانند پشت آن، علیه بلشویک است تا سانترالیست

و شاید الزم باشد تا در آیندٔه نزدیک، مقالٔه مبسوطی به لوکزامبورگیسمِ واقعی و . اهمیت بسزایی داشته باشد

    15«.لوکزامبورگیسِم ادعایی اختصاص داده شود
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 The Rosa Luxemburg I met as a studentAntoinette Konikow,  
9

 “Bolshevization Commission”  
10

 Bela Kun ،Heinz Neumann  وJohn Pepper 
11

 «  ,Lenin and Rosa LuxemburgMax Shachtman (1935)»به نقل از مقاله  
12

 Slutsky 
13

 (1931) Some Questions Concerning the History of BolshevismJ. V. Stalin,  
14

 Paul Frölich 
15

 , 1935Luxemburg and the Fourth InternationalLeon Trotsky,  

https://www.workersliberty.org/story/2019-01-15/rosa-luxemburg-i-met-student
https://www.marxists.org/archive/shachtma/1935/03/len-lux.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1931/x01/x01.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1935/06/lux.htm
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تا  ۰۴۱۰که از سال دارد  نام New Politicsلوکزامبورگیسم، که هنوز هم فعالیت دارد، نشریه یکی از گرایشات مدعی 

های رزا  از اندیشه" الهام"به امروز مشغول انتشار مقاالتی پیرامون آشتی دموکراسی با سوسیالیسم، آنهم با 

 . یافتبه قلم هال دریپر  16«دو روِح سوسیالیسم»مقالٔه در توان  نمونٔه چنین برخوردی را می! لوکزامبورگ است

! پیوستند یستها نیز به جرگٔه لوکزامبورگ ها و حتی آنارشیست ، فمینیستها ، چپها عالوه بر اینها، سوسیال دموکرات

نظریات ، برای بود که از لنین گسسته و سوسیال دموکراتیک شده 17(Die Linke party) چپ آلمان نمونه حزب برای 

اش را با تعابیر رفرمیستی از رزا  پناهی ستیزی و دموکراسی اش به رزا لوکزامبورگ و گرامشی پناه برد و لنین انحرافی

اش، از رزا  گذاشت و در بخش سوم برنامه عکس رزا لوکزامبورگ را کنار مارکس و انگلس  ،لوکزامبورگ بزک کرد

یا یکی از  18!اسم برد( و نه سوسیالیست انقالبی یا کمونیست)آزادیخواه لوکزامبورگ بعنوان تنها آموزگار سوسیالیسم 

سیاستمداران حزب چپ آلمان، در مراسمی که بر سر قبر ُرزا لوکزامبورگ برگذار شد، او را یک دموکرات دوآتشه 

تیزاسیون درک او تحول تاریخی را بصورت یک فرآیند جامِع دگرگونی و دموکرا": اظهار داشتمعرفی نمود و از جمله 

  19".های جامعه بود او بدنبال دموکراتیزه کردن تمام حوزه. کرد می

همین نهاد هم هست که  .معروف است« بنیاد رزا لوکزامبورگ»حزب چپ آلمان، نهادی را زیر چتر خود دارد که به 

های برجستٔه این نهاد  یکی از ویژگی. مشغول انتشار مجموعه آثار رزا است Versoدر همکاری با انتشارات 

تراژدی »عنوان با « مایکل بری»ای از  مقالهگیری خصمانٔه آن علیه لنینیسم و بلشویسم است؛ مثال مدتی پیش  موضع

ه زد ریشه انقالب و لنین با توسل به تزهای رزا لوکزامبورگ، تیشه بر یسنده و که در آن نکرد منتشر  20«کمونیسم حزبی

ای به مناسب صدمین سالگرد بنیانگذاری حزب کمونیست  یا کمیسیون تاریخی حزب چپ آلمان در بیانیه 21!بود

حزب کمونیست به یک حزب چپ سوسیالیست که پیرو مدل "آلمان اظهار داشت که با قتل لوکزامبورگ امکان تبدیل 

  22!از دست رفت "بلشویکی نباشد

لوکزامبورگی هم که نخواستند از این قافله عقب بمانند دست به انتشار کتاب مصوری با عنوان  فمینیستهای

 23!یستشباهت به یک رمان سکسی و ُپرنویی ن زدند که بی« بیوگرافِی تصویری رزا لوکزامبورگ»

 :یا گاردین در یادوارٔه صدمین سالگرد قتل رزا لوکزامبورگ نوشت

اوال رهبران لیگ ... توانستند بکنند؟ یافتند، چه کاری می اگر لوکزامبورگ و لیبکنشت اجازه حیات می... »

لوکزامبورگ هنوز مدافِع دموکراسی پارلمانی، شرکت در . شان همنظر نبودند اسپارتاکیست روی تحقق اهداف

نکه لیبکنشت خواستار اقدام مستقیم آوردن پیروزی از طریق کسب آراء اکثریت بود، حال آ انتخابات و بدست

کرد که انقالب در روسیه با  رزا فکر می. شان نداشتند ثانیا آنها الگوی مشخصی برای راه. و تصرف خیابانها بود

« انقالب روسیه»ِاعمال تمرکزگرایِی قدرت توسط لنین، و سرکوِب مخالفین معیوب شد؛ از اینرو در کتاب 
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 , 1966The Two Souls of SocialismHal Draper,  از این نوشته دو ترجمه به فارسی در دست است: 

socialism.html-taarife-nou.net/1385/bahman/30/m-http://asre   

http://www.nashrebidar.com/motafarage/motafarage.pdf/dotarif.pdf 
17
با  ۵۱۱۲، و در سال دران حکم  یآلمان شرقبر  ۰۹۹۱سال تا پیشین است که  «کیدموکرات سمیالیحزب سوس»همان  حزب نیا 

در حال  .آلمان پرداحت دموکرات الیبا حزب سوس یالفدولت ائت، در ایاالت شرقی آلمان، به تشکیل «حزب چپ»تغییر نام به 
 .است ی متحدچپ اروپا یحزب در گروه پارلمان نیتر بزرگچپ  حزبحاضر 

18
 نوشته یونگه ولت « افسانه روزا لوکزمبورگ»به نقل از  
19

 نوشته پیتر شوارتس« بکنشتیصد سال پس از قتل رزا لوکزامبورگ و کارل ل»به نقل از  
20

 he Tragedy of Party CommunismT Michael Brie, 
21

 سونیو ژوزف جم رانیروجر کنوشته « لوکزامبورگ ستیزی بنیاد رزا پیرامون کمونیسم»به نام  ،فوق نقد مقالهترجمه فارسی  
22

 .۲۲به نقل از زیرنویس   
23

 Kate Evans - Red Rosa_ A Graphic Biography of Rosa Luxemburg-Verso (2015) 

https://www.marxists.org/archive/draper/1966/twosouls/
http://asre-nou.net/1385/bahman/30/m-taarife-socialism.html
http://www.nashrebidar.com/motafarage/motafarage.pdf/dotarif.pdf
https://aayande.wordpress.com/2013/01/20/افسانه-روزا-لوکزمبورگ/
https://www.leninist.org/1397/10/25/صدمین-سالگرد-قتل-لوکزامبورگ-لیبکنشت/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjcvKjqw5vvAhVNs4sKHaqPAVwQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.rosalux.de%2Fen%2Fpublication%2Fid%2F4195%2Fthe-tragedy-of-party-communism&usg=AOvVaw0-ESvTrdCmbSeo8yel9lVr
https://mejalehhafteh.com/2017/08/17/پیرامون-کمونیسم%e2%80%8cستیزی-بنیاد-رزا-لوک/


!مقابله تا مصادره ُرزای سرخ 5  

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

رزا این ". ابدا آزادی نیست... برای حامیاِن دولت و صرفا برای اعضای یک حزبآزادی، صرفا : "نوشت( ۰۴۰۸)

متابعت کند، غلط دانست آنهم « فرمول آماده»اندیشٔه لنین و تروتسکی را که تحول سوسیالیستی باید از یک 

  24«...هستند" ای از غباِر آینده پنهان هاله"وقتی که فرموِل تغییرات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در 

 (۱۱۰۴ژانویه  ۴گاردین ، )

های  را که نمایندٔه مجلس بود، مخالف راهکارهای قانونی و موافق شورش لیبکنشتبعبارت دیگر، نویسنده گاردین 

کند و از رزا که بزرگترین منتقد رفرمیسم و پارلمانتاریسم بود، به عنوان مدافع راهکارهای  خیابانی معرفی می

 :آن هم همان رزای سرخی که نوشت! شود بورژوایی نام برده می

گردند، تنها یک انقالب  فصل می مرتبط به سرنوشت پرولتاریا حل و  در پارلمان نیست که مسایل بزرگ و »

پارلمانتاریسم برِگ ُموِی نازکی است ... های کار و زحمت به ارمغان بیاورد تواند آزادی را برای توده مردمی می

  25«.رود که برای پوشاندن عورِت فرمانروایِی مطلقٔه نظامی بکار می

زنند،  جامی" اقتصاددان"، "اندیشمند"، "فیلسوف"کنند و بعنوان  ا از انقالب تهی میای که مارکس ر  البته در زمانه

ن رزا، مخالِف لیبکنشت، ضدلنین و ضدبلشویسم، و موافق دموکراسی و مخالِف دیکتاتوری پرولتاریا نامیددموکرات 

و " چپ"شان، در لباس  تیاینان ابایی هم ندارند که برای تامین منافع طبقا! خواندِن رزا ابدا عجیب نیستند

در واقع پروژٔه مصادرٔه رزا لوکزامبورگ، زیرمجموعٔه همان پروژٔه آشنای چِپ رفرمیست . شوند ظاهر " سوسیالیست"

 26! کوبد، و با ادعاِی ارادت به رزا لوکزامبورگ، لنین را است که با تظاهر به وفاداری به مارکس، انگلس را می

هایشان را با  رگ، طبقات ستمگر، آنها را دائما مورد پیگرد قرار دادند، تئوریدر طول حیاِت انقالبیون بز »

ترین تبلیغات، بهمراه سیلی از اکاذیب و افتراها ثبت  شرمانه ترین نفرت و بی آگین ترین بدخواهی، خشم سبعانه

و بقولی در زمرٔه  ضرر مبدل سازند های بی  کوشیدند تا آنها را به تندیس شان،   اما پس از درگذشت. کردند

ِی خاطر "تسال"موجب [ شان شنیدن نام]کنند که  شان را تا آن حد تقدیس می اسممقدّسان درشان آورند، 

کنند  استفاده کنند؛ و این کار را در حالی می  شان برای  تحمیق[ همین نام]ستم شود تا بعدتر از  طبقاِت تحت

البیش و به های تیِز انق ، ُکندکردن لبهمضمونشسازی و دزدیدن تئوری انقالب از  که توامان، مشغول خارج

امروز، بورژوازی و اپورتونیستهای دروِن جنبش کارگری، در دستکارى مارکسیسم . ابتذال کشاندنش هستند

کنند؛ و هرآنچه را که   انقالبی آنرا حذف، محو و تحریف می ِآنها جنبه انقالبی این تئوری و روح. همدستند

ها،  شووینیست-همه سوسیال. کنند و تجلیل میدهند  رسد، بجلو ُهل می برای بورژوازی پذیرفتنی بنظر می

   27«(!نخندید)اند  شده" مارکسیست"امروز 

مبارزه با  در همٔه عمِر کوتاهش را او شدن است که  رزا توسط گرایشاتی در حال مصادره  ؛طنز تاریخ هم همینجاست

 !سپری کردآنان 
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 ,۱۱۲۲The Guardian  tragedy and  –The Murder of Rosa Luxemburg review Lara Feigelبه نقل از گاردین  

,farce 

 
25

 ۷۷۱و  ۷۲۳نوشته ماکس گالو، ترجمه مجید شریف، ص « زن شورشی»به نقل از  
26

نوشته پریسا نصرآبادی « یاسی رزا لوگزامبورگ چه نیست؟ علیه یک جعل بزرگ تاریخیاهمیت س»در همین راستا به مقاله   

 .مراجعه کنید

 
27

 The State and RevolutionLenin,   

https://www.theguardian.com/books/2019/jan/09/the-murder-of-rosa-luxemburg-by-klaus-gietinger-review
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