
 

  عقاب انقالبی آلمان
  سالگرد انقالب آلمان

  و اعدام رزالوکزامبورگ
  

. ا آمديه بدني در شهر آوچك زاموس در لهستان روس1871 مارس 5روزا لوآزامبورگ در 
م شده يه تقسيش و روسیان سه آشور پروس، اتري مستقل نبود و میلهستان در آن زمان آشور

ل يآنان بعدها بخاطر تحص. ش مرفه بودندي آمابخانواده لوآزامبورگ تاجر خرده پا و. بود
 با فرهنگ بود و زبان یپدر رزوا مرد.  خود را به ورشو منتقل آردندیفرزندانشان زندگ

ژه یسندگان آلمانی بویز به آثار نويمادر او ن.  دانستي را می و لهستانی آلمانی، روسیها
كسال در بستر یه پا دچار شد و ي ناحیماري به بیروزا در آودآ.  سخت عالقمند بود"لريش"

  .  بلنگدی موجب شد هنگام راه رفتن آمین ناراحتيهم. ماند
ن زمان يرستان ورشو در زمره دانش آموزان ممتاز بود و در هميروزا لوآزامبورگ در دب

ن یا.  لهستان ارتباط برقرار آرد-ال دمكراتي حزب سوس-ای حزب پرولتاریبود آه با اعضا
بار  كیهر چند گاه  آن یاعضا آرد و ی مبارزه میس تزاريدشوار با پل یطیحزب در شرا

  .  شدندی آن نابود میر و سازمان هايدستگ
س يئبه سوافت و یب الوقوع خود خبر یقر یريجده سال نداشت آه از دستگيروزا هنوز ه

ن يدر هم .افتیخود را ده ي هم عقیگر از جوانان لهستانی دیخ گروهیدر زور. فرار آرد
 یبا او زندگ 1905 تا سال آشنا شد و بزرگتر بود او آه چند سال از "شيوگیلئو "با  زمان

  . آشته شدن ي در برل1919ز مانند روزا در مارس ي نشيوگی. مشترك داشت
حزب "نام  بهرا ست يك حزب مارآسی یدي تبعی هایهمراه با لهستانلوآزامبورگ روزا 
حزب " با یاد گذاشت آه وجه مشترآي بن"یوانتي لهستان و لیال دمكرات پادشاهيسوس
  .  بودیستيوناليانحراف ناس آه از نظر لوآزامبورگ دچار ی، حزب نداشت"ست لهستانياليسوس

 نام بهرا  یه لهستانیك نشری  داشتاري آه در اختیزيناچا پول س بی بعد در پاریاندآ" شيوگی"
 آرد و لوآزامبورگ ی حزب عمل م آه بصورت ارگانآرد ینانگذاري ب"كايسپراوا رابوتن"

  . گرفته را برعهده ین نشری ایريبخش عمده دب
لهستان نوشت و  شدن ی درخشان درباره صنعتی  تزروزا لوآزامبورگن دوران يدر هم

گوستاو "نام  ك آلمانی بهی با ی ازدواج صور گرفت و بایاسي سی اقتصادیله دآتراينوسیبد
  . ت آلمانی بدست آوردي مل"لوبك

 یالملل ني بیستياليشناخته شده در جنبش سوس یا لوآزامبورگ به چهرهروزا  نگذشت آه یندآا
آه  یه ای شد، نشریمنتشر م "تیزا وين" مانند ینیات وزی او در نشریها لهمقا. ل شدیتبد

   .ار داشتياعتبار بس یال دمكراسيفل سوسادر محر آن بود و یمد یآارل آائوتسك
ن حزب یافته ترین و سازمان ی پرشمارتر در آن هنگام،، آلمانیال دمكراسيسوس

ال دمكرات را در بر ي و سوسی آه مجموع احزاب آارگری سازمان-بود " ونال دوميانترناس"
 آلمان ضمنا رهبران شناخته یال دمكراسيسوس.  آردیگرفت و اقدامات آنان را هماهنگ ميم

چون  یپراعتبار یه پردازانیت و نظرشبكنيلهم لی ووببل اگوست چون  ی و پراعتباریشده ا
نسان روزا لوآزامبورگ مبارزه در حزب یبد. ن داشتیبرنشتاادوارد  و یآائوتسكآارل 
از سال .  خود را فراموش آندیاران لهستانیال دمكرات آلمان را آغاز آرد بدون آنكه يسوس

  .  ماندی لوآزامبورگ در آلمان مستقرشد و تا لحظه مرگش در آنجا باق1898
انه ادوارد یگرا نيو بازب یستيونیزیوی ریه هایستم نظريسده بل یاز اواخر سده نوزدهم و اوا

 ینيد نظر و بازبیه ها تجدین نظریا. افتیال دمكرات آلمان انتشار ين در حزب سوسیبرنشتا
 . هدف خود قرار داده بودیه داریدر آثار مارآس را با هدف دمساز آردن آن با نظام سرما



 

مجموعه آنها  بعدا ه رفت نظراتن یا با یبه مقابله جدك سلسله مقاله یلوآزامبورگ در روزا 
افت و همچنان از آثار یار يمد آه شهرت بسدرآ" ا انقالب؟ی یرفرم اجتماع "ك تابی تبيصور
   . شودینه محسوب مين زمیك در ايآالس

، شناخت شده بودنددچار  ی روزمرگبهال دمكرات ي آه مطبوعات سوسیدر دوران
موجب شهرت او در مباحثه  و توان یسم، انسجام و قدرت استدالل ويلوآزامبورگ از مارآس

 روابط یز با ویي و همسرش لوین دوران بود آه آائوتسكیدر ا. ده بودی مبارزان گردنزد یو
ت ي از معدود شخصیكینكه روزا لوآزامبورگ یضمن ا.  برقرار آردندیكیدوستانه و نزد

ل غرب و ی از مسایقيل مبارزاتش در لهستان شناخت عمي بود آه بدل"ونال دوميسانترنا" یها
ه و يال دمكرات روسي حزب سوسیل درونیاو نه تنها از مسا.  آن زمان داشتیشرق اروپا

ق يك ها اطالعات دقیك ها و منشوی بلشوایت يت و اقلیان اآثرين حزب می ایات دروناختالف
  . ز آامال آشنا بودي فرانسه ند وك، هلنیست بلژيرآسل احزاب مایداشت بلكه با مسا

با نام مستعار به ورشو رفت لوآزامبورگ فورا . اروپا را تكان داده ي انقالب روس1905در 
 ی فشارها.ستانه اعدام قرار گرفتآو در شد ر يسه ماه بعد دستگ. وندديون روس بپيتا به انقالب

 او پرداخت یقه برايبعنوان وث دمكرات آلمان الي حزب سوس آهیهنگفت و مبلغ یالملل نيب
 ی برا1906 در لوآزامبورگ. دی به فنالند گرداخراجش موقت و سپس یموجب آزادآرد، 

  . ال دمرآرات ها مجددا به آلمان بازگشتيشرآت در آنگره سوس
جه رساند آه ين نتی را بدیق بر لوآزامبورگ داشت و وي عمیريه تاثي روس1905انقالب 
. استافته یاروپا انتقال ست و به شرق يگر در آلمان نیالمللی د ني بیستيالينبش سوسمرآز ج
  . آندیه را در آلمان عملي انقالب روسید درس هاي آوشاو ضمنا

بود، " یاعتصاب توده ا"ضرورت گرفته بود ه ياز انقالب روس آه لوآزامبورگ یمهمدرس 
تواند اشكال يآه م دانست و معقتد بود یم یت انقالبيمترادف فعال آن را یوآه  یاصطالح

 است تحت یار معروفي جزوه بسیه ويات روسيحاصل تجرب. ردي به خود بگیار متنوعيبس
  .  در هامبورگ منتشر آرد1906آه در " كای، حزب و سندیاعتصاب توده ا"عنوان 

 معكوس لوآزامبورگ یريال دمكرات آلمان درواقع در مسين زمان حزب سوسیدر ااما 
ر از يحقوق بگن ي اعضا و فعالشمارش ی افزا،ستي رفرمیكاهایتوسعه سند. آرد یرآت مح

جاد ی شهر، ای ها و شوراهای در شهردارحزب، قدرت ینده انتخاباتی فزایت هاي، موفقحزب
مه ي بموسسات لي آردند از قبیآنها را اداره مكاها یا سندی حزب  آهی مالیتعداد نهادهاك ی

 و یستوآراسیرآك ی یري شكل گ موجبرهي مصرف، روزنامه ها و غیا هی، تعاونیاجتماع
 از ی بخش. آلمان بودیال دمكراسي سوستير ماهييشده بود و درحال تغ یت آارگرياشراف

 یعنی ،"یلهلمیجامعه و"شه ادغام طبقه آارگر در ی آلمان در اندیال دمكراسيرهبران سوس
ها و خالصه در  ی در روزنامه ها، سخنران، هرچندجامعه سرمایه داری آلمان بودندهمان 

ن ینشان ا.  آردندیاستفاده م ی انقالبی و حتیستياليات سوسي ادباز همچنان ی رسمغاتيتبل
ال ي و رهبران حزب سوسییكایان رهبران سندي م1906ه ی بود آه در فوری توافقچرخش

توان گفت رسما ي آلمان میال دمكراسي سوسین زمان ببعد رهبری از ا ودمكرات امضا شد
 یشد و با آن مبارزه ميمشناخته ن آه در آنگره ها مردود ی برنشتایشه هایاند. ست شديرفرم
 یشه هایندا شدند آه داری از رهبران در حزب پدیدینسل جد. ج در عمل حاآم شدید بتدریگرد

  . خود قرار داده بودندعمل  یرا راهنمان یبرنشتا
د و ی آلمان را دیال دمكراسين لغزش سوسی اگریهرآس دزودتر از د روزا لوآزامبورگ یشا

  . رو به مبارزه با آن برخواستيبا همه ن
ن و ي در اشتوتگارت، لوآزامبورگ موفق شد همراه با لن1907ن الملل ي در آنگره بهرچند

ال دمكرات برسانند آه براساس آن در ي  را به امضا همه احزاب سوسیا هيمارتوف اصالح
 دولت ی سرنگونیبرا یجنگت ياسته و از وضعگ همه باید برضد آن برخت بروز جنصور
 مخالفت با هياصالحن یده گرفت آه اید نادیت را نباين واقعی استفاده آنند، ایه داری سرمایها



 

 آلمان مواجه شد آه خواهان حذف جمالت یال دمكرات هايت سوسی ببل و اآثریدگاه هایبا د
شكار آ حزب ی داخلیها  آنكه اختالفیان برایدر پابودند و ن و لوآزامبورگ ياضافه شده لن
  .  دادندینشود به آن را

.  اول شدیش از جنگ جهاني پی لوآزامبورگ در سال های نسبی انزواها ن اختالفیجه اينت
ال ب آلمان با استقی در شهرها و شهرك های وی دوره ای هاین دوران سخنرانيالبته در هم

 شد مورد توجه ی منشتر میات محلیگاه در نشري آه گاه و بیار روبرو بود و مقاالت ويبس
ش از يش از پيال دمكرات آلمان هر روز بي حزب سوسی گرفت اما رهبری قرار مفراوان

 - 1907 توان گفت آه از یدر واقع م.  شدیمو دورتر  لوآزامبورگ دورتر یدگاه هاید
 یال دمكراسي سوسیمات رهبري در تصمیر نفوذ جدگی ببعد روزا لوآزامبورگ د1908

  . آلمان نداشت
ز ي نیلوآزامبورگ با آائوتسكروزا  آه ی زمانیعنی ؛د شدی ببعد تشد1910ن انزوا از سال یا

ثار مارآس دنبال آ در یده بود آه آائوتسكيجه رسين نتی بدلوآزامبورگ. قطع رابطه آرد
 را یال دمكراسي سوسیست رهبري رفرمیط مش خیگردد آه از نظر تئوري مییها استدالل
 یاري بسیز شجاعت نظري و نی مستلزم شجاعت فردین قطع رابطه با آائوتسكیا. ه آنديتوج

 نه تنها در آلمان یال دمكراسيه پرداز سوسین نظری در آن زمان مشهورتریرا آائوتسكیبود ز
شنا به آثار مارآس و ادامه ن آیگاهترآ همگان او را  ول بوداونيبلكه در سطح آل انترناس

اد ی زیم لوآزامبورگ سال هاينكه چنان آه گفتیضمن ا.  آردندی میدهنده زنده مارآس تلق
  .  داشتی با خانواده آائوتسكیكی نزدیرابطه خصوص

 یباقعضو حزب  ها روزا لوآزامبورگ همچنان یريها و درگ ن اختالفیرغم اين حال علیبا ا
 آه حكومت ی زمان1914چنانكه در .  آردی از او دفاع مماند و حزب در لحظات حساس

 یسم و نظامیتاريلي آه برضد میل دو سخنرانيخواست لوآزامبورگ را بدل یوقت آلمان م
نكه یضمن ا. استه آشد حزب به پشتيبانی از وی برخ به محاآم بود در پروس آردهیگر

ار يت او بسيبه محبوبن محاآمات ی در طول ای استدالل وقدرتشجاعت لوآزامبورگ و 
  . افزود
 یال دمكراسيگر رهبران سوسیاز د "نگیفرانتز مهر"ن دوران لوآزامبورگ همراه با يدر هم
 منتشر "یستياليمكاتبات سوس"نام   بهی سه هفته نامه ا"یمارشلوسك"نام   بهیك لهستانیو آلمان 

ن ید آه مقاالت آن در اين امی فرستاد با ای میال دمكراسي مطبوعات سوسیآرد و آن را برا
   . شدی آه چندان براورده نمیدي، امرديمطبوعات مورد توجه قرار گ

 یاسيق اقتصاد سي بود آه روزا لوآزامبورگ به مطالعه عمی نسبین دوران انزوايدر هم
در . اوستن آثار ی از بهتریكیرا انتشار داد آه " هیانباشت سرما "1913در پرداخت و 

 یان زندگی بوجود آمد آه از جمله آن پایز تحوالتي نی وی خصوصین دوران در زندگيهم
عالقه آغاز  و ییان آنان و آشناي می و همرزمیرغم ادامه دوستيش عليوگیمشترك او با 

خود دوست لوآزامبورگ ن يآالرا زتك.   بود"نيآالرا زتك"فرزند " ايآوست"لوآزامبورگ به 
ونال يش زنان آن بود و بعدها از رهبران انترناس آلمان و جنبیال دمكراسياز رهبران سوسو 

   .اد گذارده بودين آن را بني آه لنسوم شد
 اتم گرفت به اعتباري تصمها در پارلمان تال دمكراي سوسونيفراآس 1914 اوت 4در 
.  آندیباني و جنگ آن پشتی گریاست نظامي دهد و از سی مورد درخواست دولت راینظام
ن ی اضمن آنكه همراه. ور بودآك حادثه وحشتناك و دردیانت ين خی لوآزامبورگ ایبرا
آه لوآزامبورگ . ديونال دوم عمال از هم پاشيست و انترناسيالين الملل سوسيم سازمان بيتصم

المللی نه  نين سازمان بیاد آه ی دیم اآنون ،ونال قرار داده بودي انترناسدرد خود را يهمه ام
وسته و ي آن خود به جبهه جنگ پیك از اعضایه هرتنها نتوانست مانع جنگ شود بلك

 هم ی آنكه متحد شود سالح در روی بجای جهانیایگر قرار گرفتند، پرولتاریكدی یروبرو
  . ده استيآش



 

او همراه با چند تن . افت و مبارزه را آغاز آردی خود را بازیزود نحال بهیلوآزامبورگ با ا
ان جنگ یم به هذي آلمان حاضر به تسلی دمكراسالي از سوسید نشان دهد آه بخشيگر آوشید

 ین جنگ، جنگی داد آه ایح مير توضی ناپذیاو بطور خستگ. ستي نیاسي سینيو آورب
 ار نداشت آهي در اختیله ايوسگر ی دلوآزامبورگاما . ی است و نه جنگ دفاعیستيالیامپر

المللی در همان ماه  نيكاتبات به مینشر. ج آندیتروغ و يله آن تبليبوس خود را یدگاه هایبتواند د
 بازداشت 1916 و مجددا در 1914در  ف شد و خود لوآزامبورگ ابتداي اول جنگ توقیها

  . ان جنگ در زندان ماندیشد و تا پا
فعاالنه ال دمكرات ها ي از سوسیا همچنان در نگارش برنامه شاخهز يلوآزامبورگ از زندان ن

ه يانياو از زندان مقاالت و ب.  شناخته شدند"سمياسپارتاآ"نام  آه بعدها به یشرآت آرد، گروه
 داشت "وناليانترناس"ن ی آه نام نمادیه ای شد آنها را در نشری نوشت و گاه موفق می مییها

 1916ل آنكه در تظاهرات اول مه يز بدليبنكشت نين دوران بود آه آارل ليدر هم. منتشر آند
ش يش از پين دو بیان اي و روابط م شدیزندان و ريدستگ سرداده بود "مرگ برجنگ"اد یفر

گر ی شد چهره دیرون منتقل ميانه به بي زندان لوآزامبورگ آه مخفی نامه ها.افتیگسترش 
ضمنا  او ینوشته ها.  دانیقيخته، حساس، نقاش و موسي فرهیزن: گذارند يش میاو را به نما
  .  دادیشان مر او را ني آم نظیسندگیقش بر زبان و قدرت نويتسلط عم

 به ری وصف ناپذیبا شوراو . روز شديپه يآه انقالب روس لوآزامبورگ در زندان بود
 آه ی دانست، صلحیرا نادرست متوفسك ياستقبال انقالب اآتبر رفت هر چند صلح برست ل

 ییها ادداشتین زمان ي در همیو. ان انقالب اآتبر تمام خواهد شدی آرد به زی تصور میو
ش یل، نقد و ستايافت و در آن تحلیانتشار " هيانقالب روس"نام  از مرگ او بهنوشت آه پس 

  . ان داشتين انقالب بیاز ارا خود 
هشتم .  در آلمان در گرفت1918در زندان بود آه انقالب نوامبر همچنان لوآزامبورگ 

 در آنجا.  شتافت مرکز انقالبنيبه سمت برل نوامبر لوآزامبورگ از زندان آزاد شد و
ه ی تا اول ژانو1918 دسامبر 30از . ها را برعهده گرفت ستي روزنامه اسپارتاآیريسردب

ست آلمان شرآت آرد، برنامه آن را نوشت و ي حزب آمونیادگذاريدر آنگره بن یو 1919
  . ك آن را مشخص آرديتاآت

 آن  آه دریحكومت. ام برضد حكومت را آغاز آردي آلمان قیای پرولتار1919ه ی ژانو5روز 
در راس  -ال دمكرات يرهبران سوس - "دمنیشا" و "ابر"ت داشتند و یال دمكراتها اآثريسوس

 آه "نوسكه". مستقر شود" نظم"دست زنند تا  یبه هر اقدامبودند ن دو حاضر یا. آن بودند
. افتیام يان دادن به قی پایارات تام براير دفاع منصوب شده بود اختی وز به مقامیبتازگ
 در یزود  آردند بهی آم سالح  بودند و بطور ناهماهنگ مبارزه م وآه آم شماران يشورش
  . ده شدنديهم آوب

ن اقدام ی آردند آه ای هر دو احساس میول.  توانستند فرار آنندیبكنشت ميلوآزامبورگ و ل
ه ی ژانو14ن ماندند و در شب يدر برلآنان  .فانه دربرابر آارگران استیرشري عمل غینوع

 انتقال تحت پوششرا بكنشت ين شب روزا لوآزامبورگ و آارل ليهم. ر شدنديستگ د1919
قاتالن .  اعدام آردند برلين"رگارتنيت"  منطقه و درندل نشانديبه زندان بطور جداگانه در اتوم

 شدند آه او ی اعتراف آنند و مدعت خودیجنابه شجاعت آن را نداشتند آه لوآزامبورگ 
 آه ی زن ،دا شدي پ"الندورآانال" ی چند ماه بعد در آبهاكر اويپ. است تكه تكه شدهتوسط مردم 

  ".او چون عقاب بود و هست"اش گفت  ن دربارهيلن
 آلمان در برلين 1918 سالگرد اعدام لوکزامبورک و دیگر انقالبيون انقالب 1919از سال 

 سالگرد با پيگيرد برگزار می شود، مگر در سالهای استقرار فاشيسم هيتلری که برباپائی این
با سقوط فاشيسم یکبار دیگر مراسم سنتی سالگرد انقالب و اعدام . فاشيستی همراه بود

 ژانویه از سراسر آلمان و حتی 14مردم . لوکزامبورک همه ساله برگزار شده و می شود
کشورهای اروپائی خود را به برلين رسانده و با شاخه های گل به سمت گورستان 



 

این اجتماع با نثار .  در ليشتن برگ واقع در شرق برلين به حرکت در می آیندسوسياليست ها
امسال نيز همينگونه و به گزارش . هزاران شاخه گل ميخک سرخ به پایان می رسد

  .خبرگزاری ها، با شکوه تر از سالهای گذشته این مراسم برگزار شد
          

 


