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ا آرنت، هان قولبرانگیزترین، و بهترین و بحثشاید از مسحورکنندهرزا لوکزامبورگ 

 اندام، یهودیِهای سیاسی قرن بیستم اروپا باشد. زنی کوچکترین چهرهشدهدرککم

اش به یانقلاب یای داشت، نه در پروژهکنندهلهستانی، با پای معیوب که نه زیبایی خیره

ی تشکیل داد و نه در سیاست رسمی کشورِ خواست رسید، نه دولتموفقیتی که می

از انرژی و پیگیری سیاسی،  . او زن جوانی بود سرشاریافتاش آلمان، نقشی عمده دوم

تیز، دوقلم و زبانی تنناپذیر، با با ذهنی پیچیده، صداقت انقلابی، وفادار به آرمان، سازش

یسانِ لوکزامبورگ اهمیت نوزندگینامه ای ازمانند سیاسی و اخلاقی. پارهو شجاعتِ بی

رغِم این که به اند، واش ذکر کردهاستقلالِ فکری تاریخ سیاسی مارکسیسم را در او در

آن رفت و به دکترینِ  از هایش فراتراش به مارکسیسم، اعتبار ایدهجانبهتعهدِ همه

سم یفعالیت انقلابی سوسیالیستی تنها تحققِ قوانین ماتریال اخلاقی تبدیل شد. او در

بود که با آن  همین رو از 1دید.را می دید، بلکه آزادی و پیشرفت بشردیالکتیک را نمی

ب حامیِ انقلا های عمیقاًکه او و کارل لیبکنخت )و یوگیهس( شاید تنها مارکسیست

 یهنشان»نخستین  یآلمان بودند، با مشاهده تدموکرااکتبر روسیه در حزب سوسیال

 آزادی سیاسی»ن، اعلام کرد که اسیاست دولت نوپای شوروی در سرکوب مخالف« شوم

  «آزادی نیست. های مخالف دولت نشود، اصلاًاگر شامل گروه

لوکزامبورگ تنها چند ماه پس از ورودش به آلمان از چنان اعتباری در جنبش 

های مهم حزب امهدموکراسی آلمان برخوردار شد که ویراستاری یکی از روزن سوسیال

ترین ترین و معتبراعتماد به نفسی برخوردار بود که برجسته د. ازناو گذارد یعهدهبهرا 

را،  هاهای تئوریک و سیاسی به چالش کشد و آنرهبران سوسیالیست اروپا را در عرصه

ترین چند با اکراه، به پاسخ وادارد. بحث و جدل تئوریک او با سرشناسهر

 یمثال با ادوارد برنشتاین و ایده برایاند؛ از آن نمونه قرن بیستم یهامارکسیست

سوسیالیسم؛ با لنین و حزب اولتراسانترالیست و رفرمیستیِ او در گذار به 

می، ی استراتژی اعتصاب عمودرباره و اگوست بِبِل کارل کائوتسکیای او؛ با «خانهسرباز»

در  (د.س.) دموکرات سوسیال رحزبو با نمایندگانِ طرفدار جنگ جهانی )اول( د

                                                      

1 J.P. Nettl, Rosa Luxemburg, New York: Schocken Books, 1969, P. 
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 یانباشت سرمایه هایی بود که طرحنیز از اولین مارکسیست 1۱1۱رایشتاگ. در 

 به نقد کشید.  1انباشت سرمایهمارکس را در کتابش تحت عنوان 

از »حزب س.د. او را یکی  یکائوتسکی، در معرفی رزا برای تدریس در مدرسه

لنین سه سال پس از قتل لوکزامبورگ با استفاده از  2خواند.« های آلمانبهترین مغز

تواند در سطح مرغ پرواز کند، اما مرغ هرگز قادر یک تمثیل روسی، که عقاب گاه می

ه عقاب ، ب«به رغمِ اشتباهاتش»را  لوکزامبورگآید، ت که در ارتفاع عقاب به پرواز درنیس

بیوگرافی و مجموعه آثار  آلمان در انتشار تشبیه نمود، و از این که حزب س. د.

زنی »تروتسکی لوکزامبورگ را  ۱کوتاهی کرده، آن حزب را سرزنش کرد. لوکزامبورگ

ای نجیب، چشمانی زیبا که هوش از آن اندام، شکننده، بیمارگونه، اما با چهرهکوچک

 توصیف کرده« کردتراوید و انسان را با جسارت، اندیشه و کاراکتر خود مجذوب میمی

های عنوان یکی از پرشورترین رهبران رادیکال جنبشلوکزامبورگ به 4بود.

 -یای لهستاندموکراسی آلمان و لهستان، از نظر بورژوازی مرتجع آلمان، غریبهسوسیال

د. شیهودی، تشنه به خون، به دور از زنانگی و خطری برای مالکیت مقدس، قلمداد می

انجام قتل و سر ، (1۱1۱-1۱1۱جنگ )ش در دوران عمیق، زندانی کردن این خصومتِ

را « فرای کورپ» نظامیانشبه اوباشِ اجیرِ و دستبه 1۱1۱ژانویه  1۱اش در فجیع

 دهد. توضیح می

 

  

                                                      

1 Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital, 1913, 
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1913/accumulation-
capital/ 
2 Harry Harmer, Rosa Luxemburg, London: Haus Publishing, 2008, 
p. 75. 

۱ Nettl, p. xxxi 

4 Harmer, Rosa Luxemburg, p. 72, 1۱۱ .در لئو تروتسکی، زندگانی من، ص  
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 جوانیشورشگری از نو

میلادی )همزمان  1۱۱1یهودی در پنجم مارس  یترین فرزند یک خانوادهرزا جوان

با کمون پاریس( در شهر کوچکی در لهستان به دنیا آمد. نقل قولی از لوکزامبورگ که 

بی خوهای او نقل شده، بهها بعد از سلول زندان نوشته و در بسیاری از بیوگرافیسال

نویسد لی است. او میگرِ او از خردسا، شورشی و جستجوقرار، بلندپروازبیانگر سرشت بی

خانه به بالا آمدن خورشید  یی بیش نبوده از پنجرهابچهوقتی دختر گونهچهکه 

جایی در دوردست، « زندگی واقعی»کرده که زندگی، نگریسته و با خود فکر میمی

ای دویده که هنوز در پشتِ ها جریان دارد... و او از همان زمان به دنبال زندگیورای بام

  1کند.خود را از او پنهان میها بام

رزا که در خردسالی به علت یک بیماری و اشتباه پزشک تا آخر عمر دچار لنگی پا 

خواهی آشنا های آزادیشد، در دوران دبیرستان در ورشو، پایتخت لهستان با اندیشه

رحمی پلیس تزاری در سرکوب اعتصابات کارگریِ صنایع نوپای لهستان را از شد و بی

دبیرستان به نخستین حزب مارکسیستی لهستان،  ییک تجربه کرد. پس از خاتمهنزد

 پیوست. « پرولتاریا»

ناچار به فرار به زوریخ شد. در سویس، لوکزامبورگ با رهبران  1۱۱۱دو سال بعد در 

کارل کائوتسکی، ویلهلم لیبکنخت، اگوست ببل و لمان، کارل لوبِک، آسوسیالیست 

ید تبع تیررس قانون ضد سوسیالیستی آلمان فرار کرده و در که از 2،ادوارد برنشتاین

ف، روس، از آن جمله گئورگی پلخان یآوازهد، و نیز انقلابیون مارکسیستِ پربردنسر میبه

 آشنا شد.  ۱وِرا زاسولیچ و پاوِل اکسلراد

 

  
                                                      

1Elzbieta Ettinger,(Edited and Translated), Comrade and Lover: 
Rosa Luxemburg’s Letters to Leo Jogiches, Cambridge, 

Massachusetts: The MIT Press, 1981, P . xxii 

2 Karl Lubeck, Karl Kautsky , Wilhelm Liebknecht, August Bebel, 
Eduard Bernstein, Georgii Plekhanov, Vera Zasulich, Pavel Axelrod 
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 رزا و لئو یوگیهِس
 ِی ماندنی لوکزامبورگعاطفی و همکاری سیاس یتبعید سوییس بود که رابطه در

ند مانی لیتوانیایی، آغاز شد. یوگیهس نیز جوان بیست و چند ساله 1،سهِیبا لئو یوگ

سوسیال دموکراسی »اری حزب ذگرزم او در پایه، و همرزا مهاجری سیاسی و دانشجو

 بود.« پادشاهی لهستان

 1۱۱1سی و شخصی لوکزامبورگ از تأثیرات مثبت و منفی این رابطه در زندگی سیا

برخورد آن دو  ینحوه، و 1۱1۱ درچند ماه از یکدیگر  یدو به فاصلهتا کشته شدن هر

ت بر ای اسشان، دریچهتاریخی و انقلابی زمانه یبا مسائل سیاسی و خصوصی در زمینه

ای، و یک عنوان یک تئوریسین سوسیالیست و انقلابی حرفهشخصیت لوکزامبورگ به

گوهای مکتوب این دو )که ما واش. گفتهای انسانیزن با نیازها، باورها و دلبستگی

های های لوکزامبورگ به یوگیهس به آن دسترسی داریم، زیرا نامهعمدتاً از طریق جواب

های طبیعت بشری، و پیچیدگی یدهندهیوگیهس به رزا باقی نمانده(، نشان

قی، عش یدرهم تنیده شدن فعالیت انقلابی و رابطهناپذیری است که های چارهدشواری

ذیریِ پشاید اهمیت عامل جنسیت در تفاوت انتظارات، نیازها، آسیب آورد، و نیزپدید می

 دهد. های دو طرف رابطه را نشان میعاطفی و واکنش

های لوکزامبورگ به یوگیهس، ای از نامهاِلزبِیتا اتِینجر، مترجم و ویراستار گزیده

دهد خودش ها که تنها جایی است که لوکزامبورگ به خود اجازه مینویسد این نامهمی

هم د که آرمان سوسیالیسم که لوکزامبورگ و یوگیهس را بهدهخوبی نشان میباشد، به

قق حتمام و کمال را م یداد، نتوانست آرزوی لوکزامبورگ به داشتن یک رابطهپیوند می

و  کردندخواستند از یکدیگر دریغ میرا که برای بشریت می ایسازد، زیرا هر دو آزادی

ی شناختند. این داوری دربارهنام سازش و مدارا نمیهکدام از آنها چیزی بهیچ

لوکزامبورگ شاید تنها تا حدودی در رابطه با یوگیهس واقعیت داشته باشد. چون درست 

روابط عاطفی و انسانی در دو است که لوکزامبورگ و یوگیهس از نظر رفتار اجتماعی و 

ای است از عین حال آینه های لوکزامبورگ درسوی مخالف قرار داشتند، اما نامه

                                                      

1 Leo Jogiches 
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رابطه و تقویت اعتمادِ به نفسِ  یهای او از آغاز تا پایان برای حفظ و ادامهتلاش

 هایی که گاه با اظهار عشق و ابراز دلتنگی و اشتیاق، گاه بایوگیهس. تلاش یشکننده

ها و آلی از زندگی مشترک آینده، و گاه با ستایش نظرات و ایدهتصویری ایده یارائه

های یوگیهس همراه بود. به عبارت دیگر در دورانی که اعتبار و شهرت سیاسی و کمک

رو به افزایش بود، و  حزبی لوکزامبورگ در جنبش سوسیال دموکراسی آلمان منظماً

اش برای حفظ رابطه با توجه قرار داشت، صِرف تلاشعنوان یک زن نیز مورد حتی به

ه، امساک در ابراز علاق ازجمله آمیزِ او،رغمِ رفتار دلسردکننده و حتی توهینیوگیهس، به

های شدت خواهان آن بود، و گاه حتی پس فرستادن هدیهازدواج که رزا به داری ازخود

لوکزامبورگ بود. رزا، البته مدام نشان از مدارا و حتی سازش از جانب همگی  1رزا،

 ه وتوج انتظارِ کرد واش سرزنش میبعدی و خشکسرد، یک خاطر رفتارِیوگیهس را به

یهس در مورد یوگای به لوییز کائوتسکی، زمانی در نامه متقابل را از او داشت. او یعاطفه

 «.او دوست داشتن بلد نیست»نوشت که 

های نابودی را در ته اتِینجر از همان آغاز جوانهای که به گفرابطه یمشکل عمده

کرد، بخشی به شخصیتِ متفاوت آن دو، و بخش دیگر به تفاوت قدرتِ خود حمل می

فکری و تئوریک و انرژی آن دو در ایجاد ارتباط سیاسی و انسانی مربوط بود. 

بستگی الوکزامبورگ سرشار از عشق به زندگی، حس زنانگی، تحسین زیبایی و پذیرای و

 یکنندهای دوران خود بود؛ یعنی نفیانسانی بود. یوگیهس اما درست نماد انقلابی حرفه

 یچه ممکن بود توجه را از مبارزهنآ کارگر و هر یهر نوع دلبستگی جز به آرمان طبقه

انقلابی منفک کند. او توانِ نشان دادن احساسات و دادن و گرفتنِ محبت را نداشت، و 

داد. او وابستگی به خانواده و درگیری عاطفی قلال خود سرسختی نشان میدر حفظ است

دانست و هیچ تعلق خاطری جز به انقلاب برای او وقت انقلابی میرا مانع فعالیت تمام

 مجاز نبود.

برخوردِ یوگیهس در جنبش سوسیالیستی ریشه داشت، و حتی به نوعی  یاین نحوه

ها بوده )و چون و چرا برای بسیاری از مارکسیستشاملِ خودِ مارکس هم، که الگوی بی

 اشن که مارکس خانوادهآرغم نویسد، بهطور که ماری گابرییل میشد. همانهست(، می

                                                      

1 Ettinger, p. 57 
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که با  --های روزمره دور از گرفتاریداد خود را داشت اما ترجیح میرا عزیز می

 همه یآماده او. دهد قرار –ها همراه بود های زیادی برای همسرش جنی و بچهمشقت

د. اما بو ترای عادلانهیی، یعنی خلق جامعهنها هدف پیشبردِ راه در شخصی فداکاری نوع

ه یل اضافشد. گابریخصوصی همراه می یعلیه ستم اجتماعی، با ستم در عرصه نبرد

کند و وقف هنرش می کند که او درست مثل هنرمندی بود که خود را منحصراًمی

خود را با شرایط او وفق  اش انتظار دارد که اهمیت کار او را درک کنند وازخانواده

 سرمایهرابطه با چاپ جلد اول  مارکس به انگلس زمانی که از سفری در ینامه 1دهند.

کند. مارکس در این نامه ازعذاب زندگیِ خانوادگی، گشته بود، این داوری را تأیید میباز

سر و آزاد از دردشود که های خانگی، آزارو اذیت دائمی، که مانعِ از آن میدرگیری

 2.کندمسئولیت به کارش برسد، شکوه می

تنها [ نهرزا»]نویسد، ی تفاوت بینش لوکزامبورگ با یوگیهس میاتِینجر درباره

عت کشی خلاف طبیجست، بلکه ریاضترستگاری را در سرکوب غرایز طبیعی خود نمی

 دانست، برایدید. خوشبختی فردی که یوگیهس آن را گناه میاو بود و آن را مخرب می

این تفاوت  ۱«.طبیعی مبارزه برای خوشبختی و تکامل همگان بود یلوکزامبورگ ادامه

ی و شهامت سیاسی و رشد أاعتماد به نفس و استقلال ر سبب جذابیت لوکزامبورگ،

جنبش سوسیال دموکراسی آلمان )لهستان و روسیه( بود.  در ارتباطات واعتبار حزبی او

به در سایه ماندن و اعمال نفوذ  گیری یا انزوای اختیاری یوگیهس وتمایل اواما گوشه

تل نیز به همین نکته پی. نِج.  4غیرمستقیم از طریق لوکزامبورگ، بود. طورفکری به

توانست با صراحت کامل از هایش به یوگیهس میاشاره دارد، که رزا که تنها در نامه

حزب شکوه کند، از یوگیهس جوابی جز مخالفت  دراحساس تنهایی و بیگانگی خود 

                                                      

1 Mary Gabriel, Love and Capital: Karl and Jenny Marx and the Birth 
of a Revolution, New York, Boston and London: Little Brown and 
company, 2011, pp.189-90. 

 همان، ص. ۱44 2

۱ Ettinger, ص. xvi 

  ص ۱۸ ,همان 4
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گرفت. یوگیهس تنها وقتی از رزا دائمی و دلخوری از استقلالِ روزافزون فکری او نمی

اش را به او جزییات کارهای خود و حساب مخارج یتفصیل همهبود که او بهراضی 

زب ح یمتمکنی بود، هزینه ی)گفتنی است که یوگیهس که از خانواده 1.دادگزارش می

کرد. در می تأمینانتشار روزنامه و مخارج زندگی لوکزامبورگ را  س. د. لهستان و

 ی اهمیت نمادین داشت.( آن دو با یکدیگر، این نکته نوع یرابطه

آرمان کارگران،  یبه پاریس، محل انتشار روزنامه 1۱۱4 با سفر لوکزامبورگ در 
های رابطه بین این دبیر آن بود، دشواریان که لوکزامبورگ سرارگان حزب س.د. لهست

را درگیر پژوهش برای تز دکت شود. لوکزامبورگ که ضمناًدو با وضوح بیشتر آشکار می

، 'ژان ژورِس'سوسیالیست فرانسه مثل  یهای برجستهری ارتباط با شخصیتو برقرا

ود های ختفصیل گزارش فعالیتبود، در هر نامه به یوگیهس به 'ادوارد وَیان'و  'ژول ِگد'

نویسد که به جشن سالروزِ کمون پاریس رفته داد. برای نمونه میاش را میهایو ملاقات

 . دراست را شنیده« پُل لافارگ»ازجمله سخنرانیِ  «سطحی»های بسیار و سخنرانی

اش و با بیان عاشقانه مورد خطاب قرار ها به یوگیهس او را با نام کودکیاغلب نامه

در  هایشگوید؛ برای نوشتن مقالهاش برای او سخن میقراری و دلتنگیدهد و از بیمی

های او استقبال و و ایده هادشود و از پیشنهاحزب، نظر یوگیهس را جویا می یروزنامه

پیش از رفتن به پاریس از انتظار و اشتیاقِ دریافت که  رزابا این حال، کند. قدردانی می

 ماا ،نوشتمی« دهدحیات می یادامه یبه او شادی، نیرو و انگیزه»یوگیهس که  ینامه

حزب(، و  ی)روزنامه، آرمان کارگرانهیچ چیز جز »های او نامهدر پاریس از این که در 

کرد که . شِکایت میردکوجود ندارد، شکوه می« های اوانتقاد از کارهای رزا و توصیه

دهد، آرمان ما و خاطراتِ عواطف گذشته است، و هم پیوند میتنها چیزی که ما را به»

عین  او در« کنم.روشنی خاصی درک میجا بهاین دردناک است و من این را در این

 یارهبکند که بدون مشورت با او تصمیمات سازمانی درانتقاد می یوگیهس شدیداً حال از

« تاعصابش ضعیف اس»روزنامه گرفته و با تبختر مدعی شده که برای لوکزامبورگ که 

 2ی ضروری نیست.ئاطلاع از این مسائل جز

                                                      

1 Nettl, Rosa Luxemburg ،p. 92.  
 Letter 2…p. 8-12 ,همان  2
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همراه  معزیز یآمیز حتی وقتی با کلمهاین برخورد توهین» لوکزامبورگ برآشفته از

های مداوِم یوگیهس، که فلان کار را بکن، یا فلان کار دهد که توصیه، جواب می«باشد

واهد خدیگری ازیوگیهس می یدر نامه.« ادبانهاند وهم بیرا تسریع کن، هم زیاد تکراری

از  جهان پر»هایش زیر کلمات را به تأکید خط نکشد چون که لطف کند در نامه

شان بزنی متوجه مطلب ، به نظر تو، فقط وقتی با چوب به کلههایی نیست کهاحمق

واهد خکند که نوشتن این نکات به این معنی نیست که او میو اضافه می« شوند.می

اش نگوید دلیل نوشتتواند باشد، تبدیل شود. مییوگیهس به شخص دیگری که نمی

 1.است اش دست بر نداشتهاساحس ابراز یسفانه هنوز از عادتِ احمقانهأاین است که مت

 کند یوگیهس از سنگ ساخته شده ونویسد گاهی احساس میدیگری می یدر نامه

ه مراتب بیشتر از احساساتی کیاتِ مربوط به کار، بهئترین جزاحمقانه ترین واهمیتکم

کمی فروتنی داشته » کندضافه میاشود، برایش جالب است و از قلب رزا سرریز می

از نشان دادن احساست شرم نکن و نترس که جواب کافی از من نگیری، البته  باش...

 2«احساسی داشته باشی. در صورتی که اصلاً

 یکنندهاشتیاق، تحسین واقعیت آن که لوکزامبورگ سرشار از حس زندگی و

هم قرار بود آن دو در کنار هم و با مشترکی بود که ییندهآامید به  زیبایی و پُر از

 های زیبایی که به اینهایش به یوگیهس از لوازم زندگی مختصر و چیز. در نامهبسازند

پرسد؛ ریز ی دیگر میو نظر یوگیهس را برای خرید چیزهانویسد خریده می منظور

اش مثل خرید لباس را توجیه های شخصیگاه عذرخواهانه هزینه دهد واش را میمخارج

تان ساش نسبت به دوبیزاری )و شاید حسادت(جوی یوگیهس، کند. طبیعت سلطهمی

تر از همه، شان و شاید مهمنظمی زندگیبی وضع رزا ولوکزامبورگ، انتقادش از سرو

 ، و موفقیتبودسرشناس شدن رزا که دکترایش را هم دریافت کرده  اش ازناخوشنودی

بی رزا اروپا، یوگیهس را که خود را مر او در جلب احترام و تحسین رهبران س.د.

، نویسدین نکته از چشم رزا پنهان نبود که به او میاکرد. دانست، خشمگین میمی

                                                      

 همان ص ۱ 1

 همان، نامه شماره 4، ص 1۱-1۱ 2
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ظن تو، روابط ما را مسموم موفقیت من و سرشناس شدنم شاید به خاطر غرور و سوء»

 1«برویم، وضع بدتر خواهد شد. هرچه جلوتر خواهد کرد و

اش دنبال ازدواج ظاهری این کشاکش عاطفی پس از رفتن لوکزامبورگ به برلین، به

های برای دریافت شهروندی آلمان، ملحق شدنش به حزب س. د. آلمان و موفقیت

ها و چاپ مقالاتش در نشریات حزبی، سخنرانی یهااش در انجام مأموریتدرپیپی

گیرد. جدل تئوریک لوکزامبورگ با برنشتاین در هفت شدت بیشتری می ،حزب

صورت جزوه هب 1۱۱۱)که در  فولکزشایگو  لایپزیک یروزنامه پی دردرپی یشماره

به چاپ رسید( به اعتبار و محبوبیت لوکزامبورگ افزود. رزا  رفرم یا انقلابتحت عنوان 

ه آن بود ک داری بسیار کندتر ازاین استدلال را قبول داشت که سقوط نظام سرمایه

ز انکار انقلابی را نیدر دوران غیر رت تبلیغ برای رفرمبینی کرده بود. ضرومارکس پیش

ای از مبارزه برای سوسیالیسم در لحظات مختلف تحول کرد، اما آن را مرحلهنمی

های متفاوتی را که مبارزه در مراحل مختلف تاکتیکچرادانست، طبقاتی می یجامعه

به  ههای متفاوت تحول تاریخی نبودند کطلبید. اما به نظر او رفرم و انقلاب شیوهمی

پیشخوان تاریخ، مثل انتخاب این یا آن غذا، انتخاب شوند. قوت استدلال و  دلخواه از

حزب  یرهبران برجسته نزدیکِ معاشرینِ یاو را وارد حلقه ،شجاعت او در انتقاد

ه از آن پس تکین، کخصوص کارل کائوتسکی، ویلهلم لیبکنخت، اگوست ببل و کلارا زِهب

 کند. ت رزا شد، میترین دوستبدیل به نزدیک

، گذاشتهایش میوآمدها و رفتیات فعالیتئس را در جریان جزهلوکزامبورگ یوگی

آلمان  اش تنها چند ماه پس از برقراری ارتباط با حزب س.د.جمله برگزیده شدنآن از

، که یوگیهس با قاطعیت و با ارسال تلگرام او آربایتر تسایتونگ یبه سردبیری روزنامه

جای تبریک و تشویق رزا هالعمل یوگیهس، بن منع کرده بود. عکسآرا از پذیرش 

 اشانعکاس خشم خاطر ولخرجی و خرید یک کُت بود، که البته احتمالاًهسرزنش او ب

تیبانی پشعدمین ااو.  یرغم توصیهبود از تصمیم رزا به پذیرش این موقعیت حزبی علی

 همراه خود نیاز داشت زیرا ترین یار ودر شرایطی بود که لوکزامبورگ به حمایت نزدیک

                                                      

1 Harry Harmer, Rosa Luxemburg, London: Haus Publishing 2008, 
p. 21 



 

 
 

 هایده مغیثی 00

پسند بسیاری از انتقاد ازرهبران حزب، مورد در تعارفِ اورادیکالیسم و زبان تند و بی

که از نآاو علیه موضع برنشتاین، با  یرفقا و رهبران حزب نبود. انتقادات تند و گزنده

خصوص کائوتسکی و ببل قرار داشت، هر محتوا مورد تأیید و تشویق رهبران حزب، بنظ

یری گرزا سبب در م و ناشکیباییسداد. رادیکالیگیری قرار میاما او را آماج انتقاد و جبهه

 دند، و نهایتاًتابینیز بود که رهبری او را برنمی آربایتر تسایتونگدائمی او با نویسندگان 

زنان و او از سردبیری روزنامه انجامید. ببل که در آن زمان کتاب به استعفای 
ن او را اجا خواندن استعفای رزا، جانب مخالفرا نوشته بود، با نادرست و بی مسسوسیالی

جالب آن  1«]![ثابت کرد که خیلی زن است، نه یک رفیق حزبی» گرفت و نوشت رزا 

 ردبیریِس مشترکاً« فرانتس مرینگ»زمانی که لوکزامبورگ به اتفاق  که همین روند بعداً

عهده گرفت، تکرار شد. شهرت لوکزامبورگ، را به ولفشایتونگو  لایپزیگ ینشریه

خواهد اراده و نظرش را به که همیشه می« طلبقدرت»عنوان زنی به تعبیر مرینگ به

د که از حمله هشت تا به او هشدار داادهمکاران و کارکنان روزنامه تحمیل کند، ببل را و

 2به چپ و راست در آن واحد پرهیز کند.

 

 جدایی عاطفی از یوگیهس

کنار قیمت  به هرسال تلاش برای  1۱لوکزامبورگ پس از  1۱۸۸ل سال یاز اوا

یهس امتناع یوگ تزلزلِ عاطفی یوگیهس، خسته و دلتنگ از مهری وخُلقی، بیآمدن با بد

را  طییتواند شرااو در آلمان، به یوگیهس اخطار کرد که دیگر نمیبه ملحق شدن به 

از آن به بعد رابطه را به مسائل کاری محدود  و ،نه قبول دارد بپذیرد فهمد وکه نه می

میلی و نشان بی« آمیزنسبت به خود تحقیر»ار یوگیهس را او نوشت که رفت خواهد کرد.

 ۱«شدن به وصلتی دائمی و روابط زناشوییاش برای وارد فقدان شهامت باطنی» او و

 یبه قطع رابطه پس از این اخطار دودلی او یخور توجه است ادامهچه در. اما آنداندمی
                                                      

1 Nettl, 1۸4 ص 

 همان، صفحات 2۱-122 2
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اش کرد، هرچند شکایتمی یوگیهس نظرش تغییر یعلاقه ابرازِ کامل بود. یعنی با هر

 نویسد پسای به او میدر نامه قبل ادامه داشت. مثلاً از تراز رفتار او شاید حتی شدید

برای ]یوگیهس[ زنی مثل »از آخرین دیدارشان در سوییس، دیگر تردید ندارد که او 

ر کند داضافه می و« نویسدها است، با این تفاوت که زنی است که مقاله میزن یهمه

 یبطهاها با رآن یشان هستند و مقایسهبیند که مورد پرستش مردانبرلین زنانی را می

 .دانددهنده میآزار را یوگیهس با خودش

اش صرف نوشتن مقاله برای نشریات وی یوگیهس، برای رزا که تمام وقترَطفره

مذاکره با  حزبی و حزب، شرکت در جلسات کارگری و یحزب، تدریس در مدرسه

 اربا فش برای همکاری مشترک بود، هاسنگین کردن پیشنهاد سبک و رهبران حزب و

ف جسمی و روحی برای او همراه بود. در همین زمان بود که رزا دعوت کائوتسکی مضاع

ماده کردن جلد چهارم کاپیتال برای چاپ را نپذیرفت، چون فکر آبرای همکاریِ در 

خواهد از او کاِر گِل بکشد. کرد قصد کائوتسکی همکاری واقعی نیست و تنها میمی

ی حزب در پلا دربارهواز پرت» نویسد،یوگیهس میخسته و افسرده از این فشارها به 

 زنی. واقعاً مان حرف نمیداری اما یک کلمه راجع به پیوندلهستان دست بر نمی

به دلیل  این دو یرابطه ،با این همه 1«کنم.فهمیدن اجتناب می فهمم یا شاید ازنمی

 که از ،ی اوجویی سیاسعاطفی یوگیهس وحتی فرصت یتصمیمی یا سوء استفادهبی

خصوص هخواست لوکزامبورگ و بنمی زد، اما ضمناًهر نوع تعهدی سرباز می سو ازیک

گو وحتی گفت یابد.ادامه می ،گذاری بر امور سیاسی از طریق او را از دست بدهداثر

ادامه داشت. یوگیهس برای مدت  یات نیزئی مراسم ازدواج، لباس و سایر جزدرباره

 یهیک خان»آپارتمانی که رزا گرفته بود، و به او احساس  فت و درکوتاهی به برلین ر

 اقامت کرد. ،دادرا می« واقعی

ازدواج و آرزوی مادر شدن را از ابتدای رابطه با یوگیهس  لوکزامبورگ خواستِ 

 نآیات زندگی دلپذیری که ئجز تصویرِ یپس از ارائه 1۱۱۱پنهان نکرده بود. در سال 

وچک ک یجمله آرزوی داشتن یک بچهکنار یکدیگر داشته باشند، از آنتوانند در دو می

 دهد کهتوضیح می« آیا این امر هرگز مجاز نیست؟ هرگز؟»پرسد کند و میطرح می ،را
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 گونهچهکوچکی با موهای بلوند را دیده و  یگونه هنگام قدم زدن در پارک بچههچ

آه محبوبم، آیا من هرگز »پرسد تمایل شدیدی برای ربودن او احساس کرده و می

ای به یوگیهس در نامه1۱۸2در سال  1«خودم را داشته باشم؟ ینخواهم توانست بچه

خالی بدون وجود کودکان  یکه پس از چندی دوباره آلمان را ترک کرده، از فشارِ خانه

 نظرم اگر یک بچه داشتم دوباره زندههکنم... بخیلی احساس تنهایی می»نویسد، می

 2«اقل یک سگ یا گربه داشته باشم.خواهد حددلم می شدم. فعلاًمی

های کار فکری توجه این است که لوکزامبورگ اغلب در مورد جنبه خوردر ینکته

وجه به تصمیمات یوگیهس تن هیچدانست حق با خودش است، بهو مواردی که می

تابید. پرسش این است های شخصیتی او را برنمیو بسیاری از نظرات و ضعف ،دادنمی

های دیگر زندگیش در رابطه با یوگیهس پیوسته حالتی دفاعی داشت. که چرا درجنبه

تأثیر عاطفی آنان بی یتوانست بر رابطهسیاسی می فکری و یآیا کشمکش در عرصه

 ت در ابرازسّیهس که از طریق خِحتی نوعی خشونت عاطفی یوگ باشد؟ آیا سردی و

داد، و اصرار او رنج می شد و رزا را شدیداًمحبت نسبت به لوکزامبورگ نشان داده می

 ۱«زیادی افراطی و حتی دورویی»را شان که رزا آنداشتن رابطهبه مخفی نگاه

ی، دنداشتن حق شهرون یاش از ملحق شدن به او در آلمان به بهانهدانست، یا امتناعمی

العملِ یوگیهس و ابراز قدرت اش که هرگز تمام نکرد، نوعی عکسیا کار روی تز دکترای

ا افتادنش از رزبینی او و احساس عقبکمالعمل خودعکس از سوی او بود؟ آیا این رفتار

خواستِ لوکزامبورگ در رابطه با نیازیِ عاطفی، یا بازکه از طریق نشان دادن بی بود

کس دیگری دیگر، آیا برای رزا که بیش از هر؟ از سوی کردجبران میهای مالی هزینه

گاه بود، و زیر بار داوری هیچ کس حتی یوگیهس در مورد آمسائل روانی یوگیهس  از

ها و تصمیمات یوگیهس در مسائل مالی رفت، پذیرفتن داوریکارهایش نمی نظرات و

                                                      

  همان، ص1۸۱ 1

2 Nettle, ۱۱ ص 

۱ Ettinger, p. 61 
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دخل وخرج مشهور  یاداره ناتوانی در علیه خودش، )که درمیان دوستانش به ولخرجی و

  ای بود برای اعتماد به نفس و آرامش روانی دادن به یوگیهس؟بود( وسیله

سخنرانی پرکار،  خلاف لوکزامبورگ که نویسنده وآنچه مسلم است یوگیهس بر

رغم استعداد و هوش سرشارش قادر به علی»رزا،  یبخش بود، به گفتهو الهام شورپر

او مَرد  1«کرد.می گیرهایش روی کاغذ او را زمین[ وحتی فکرِطرحِ ایدهنوشتن ]نبود

تا قتل لوکزامبورگ دستیار و  1۱14که از سال  -- صحنه بود. ماتیلد ژاکوب پشت

 جنگ وی ضدهایی که لوکزامبورگ به خاطرسخنرانیهاتمام سال معتمد او بود و در

 مینتأرد، رابط او با دنیای خارج، مسئول بُسر میدعوت به نافرمانی عمومی در زندان به

در خاطراتش از  -- مقالات او از زندان بود یهو حمل مخفیان ش،نیازوسایل مورد

من کار سخنرانی و نوشتن اعلامیه، یا جزوه  از»کند که گفته بود یوگیهس نقل می

ی لوکزامبورگ، لیبکنخت، لِوی و مرینگ است. من اما موتور برازنده ید. این کارآبرنمی

گواهی به 2«حرکت منظم آن هستم. تأمینخوبی برای به حرکت در آوردن ماشین و 

بکنخت، که هردو در زامبورگ و لیغیاب لوک چند سالی که یوگیهس در ژاکوب، در

 «رخپرچم س»سپارتاکیست های اها و روزنامهاعلامیه مسئولیت انتشار زندان بودند، عملاً 

عهده داشت، از هیچ فداکاری برای حفظ و تداوم مبارزه را به« اسپارتاکیست ینامه»و 

را  استنسیل مقالات پلیسی مجبور بود که شخصاً خاطر تشدید جوّروگردان نبود. او به

ت نشریا مخفی ببرد و یکرد به چاپخانهنوشت یا ویراستاری میکه بیشتر رزا می

 ،نویسد وقتی لوکزامبورگ این خبر را شنیدشده را تحویل بگیرد. ژاکوب میچاپ

التماس به یوگیهس پیام داد که خود را در معرض دستگیری قرار ندهد، و حتی به به

 ۱او توصیه کرد که به سوییس بازگردد.

 

                                                      

1 Ettinger, comrade and Lover, footnote 2,  رزا درنامه به کنستانتین زتکین
letter 42 

2 Mathilde Jacob, (Translated by Hans Fernbach) Rosa Luxemburg: 
An Intimate Portrait, London Lawrence & Wishart, 2000, P. 78. 

  ص ۱۸ ,همان ۱
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 گریعطوفت و انقلابی
عنوان متفکر بههای افزایش اعتبار لوکزامبورگ سال 1۱۸۳تا  1۱۸1های سال

 اتهام توهین به قیصر، افزایش شهرتاش بهانقلابی رادیکال، زندانی شدن مارکسیست و

حزب س.د. لهستان، و حمایت سیاسی، مجادلات تئوریک و  اش درو محبوبیت

کار حزب س.د. آلمان، از ها و لنین از سویی و با بخش محافظهاش با بلشویکسیاسی

ت رفرا که در آن زمان به سوی یک دموکراسی پارلمانی می سوی دیگر بود. او روسیه

 هایجمله تشکیل شوراهای کارگری درصنایع و کشاورزی، و شیوهتحولات آن، از آن و

دید. از نظر بخشی از اجرا میآلمان قابل مبارزاتی و تاکتیک اعتصاب عمومی، را در

ر تمانده و کمکشوری عقب رهبرانِ حزب س.د. آلمان، ازجمله کائوتسکی، که روسیه را

 برای آلمان نامناسب بود. این استراتژی دانستند، شده میصنعتی

 یشهاارزش نهادن به زندگی را در نامه بینیِ ذاتی ودرهمین اوضاع و احوال، خوش

ی ی زندگها از قصدش به تجربهتوان مشاهده کرد. در این نامهاز زندان، میبه یوگیهس 

امید و نوشیدن  یچسبیدن به هر بارقه»برای محبت و اش عطش طور کامل،کردن به

نویسد، هرکس از فقرِ کمرشکن به ستوه آمده، گوید. میسخن می« ی زندگیهر جرعه

چیزهای خوبی را که دارد لیست کند تا بفهمد چه آدم  یباید سرجایش بنشیند، همه

ها چیزی از احساس تنهایی عمیق او، نیازش به مهربانی و این گفته 1ثروتمندی است.

خورد که غرق شدن درسیاست، وقتی برای توجه به پدر کاست. افسوس میخانواده نمی

وجودش را  یکند همهسیاست انسان را مجبور می»خانواده باقی نگذاشت.  و مادر و

موجودی محتاج به توجه  اقبت ازمر کوشد نیاز به احساس مادری ومی 2«قربانی کند.

سگی کوچک جبران کند. توجه و نیاز لوکزامبورگ به زیبایی،  بعداً وردن گربه وآرا با 

داشتن خانواده به معنای متعارف آن، سوی دیگرِ به طبیعت، به حیوانات و تمایل به

ل، قول ج. پ. نِتِی، و بهأعنوان اندیشمندی مستقل و خودرلوکزامبورگ، به یچهره

، مخالفِ اقتدار، و «مردان بزرگ»مهر نسبت به های شخصی، بیقضاوت سختگیر در

                                                      

1 Ettinger1۱۱-1۱۱.نامهی شمارهی ۱۱ از زندان، ص  

 همان، نامهی شمارهی ۳۳، ص. 1۱۱-1۱2 2
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 سفانه بسیاریأدهد. و این واقعیتی است که متناپذیر درسیاست، را نشان میسازش

 هایهانا آرنت، اشاره به جنبه سعی بر نادیده گرفتن آن داشته و دارند. برای نمونه،

ل اؤس کند.داند و آن را تأیید نمیمی« زای سرخر»لوه دادن را احساساتی جعاطفیِ ِ رزا 

 های گوناگون زندگی انسانی، عطوفت، دوست داشتنِاین است که چرا دلبستگی به جلوه

شان را صَرف ابیونی که زندگیانقل یل و طبیعت، ادبیات، موسیقی و حیوانات، شایستهگُ

  نیست؟ ،کنندمی ترق جهانی بهتر و انسانیتحق

ی تحسین لوکزامبورگ برای نفسِ شایستهبهناپذیری سیاسی، اعتمادسازش 

ی اش دربارهی بدون تعارفهای بدبینانهداوری های حزب، وسیاست گذاری براثر

وقف  آلمان، که به نظر او خود را کاملاً حزب س.د. یآوازهرهبریِ قدیمی و پر

ند، به سمت پارلمان کانالیزه ک صرفاً خواست جنبش انقلابی راپارلمانتاریسم کرده و می

أثیر حال بر اوضاع لهستان نیز تهرکه به --دلبستگی رزا را به تحولات انقلابی در روسیه 

و خروجِ  1۱۸۱ب در حزب س.د. روسیه در . او پس از انشعاکردتشدید می --داشت 

نوشت؛ مقاله میها در این روزنامه ، به دعوت منشویکایسکرا یدبیریِ نشریهلنین از سر

ر به اهمیت روشنفکران د یلنین، علیه ایده پسِپیش و دو گام بهیک گام بهنقدِ کتاب 

از  ،وقتای تمامکارگر و حزب متشکل از انقلابیون حرفه یآوردن طبقهحرکت در

 ها در تمامتشکیل شورا ها وجمله بود. تأکید لوکزامبورگ، بر عمل مستقیم تودهآن

اجرایی، با قدرت قانونی و  یهای صنعتی و کشاورزی، تحت رهبری یک کمیتهشرکت

 اجرایی برای تنظیم شرایط کار و کنترل تولید بود. 

که او و یوگیهس سخت به « قدرت به شوراها یهمه» روسیه وشعار 1۱۸۱انقلاب 

او و  رسف کشید.نبش در لهستان مییش او را به سَمت جپبسته بودند، بیش از آن دل

، زندانی شدن هر دو و آزادی لوکزامبورگ پس از دو ماه، 1۱۸۳یوگیهس به لهستان در 

ی او با خصوص یسفرش به فنلاند و بازگشت به برلین به دگرگونی بنیادی در رابطه

 انجامید.  1۱۸۱س در هییوگ

صداقتی او و بی اش ازشدنآگاهنهایی برای رزا در رابطه با یوگیهس،  یضربه

صداقت » رفقای لهستان پس از فرارش از زندان بود. رزا که جز اش با زنی ازرابطه

رفتاِر یوگیهِس  هاکرد، سالای تحمل نمیهیچ رابطه و روراستی را در« کامل

را هم از نظر سیاسی و هم عاطفی تحمل کرده بود. اما با مطلع  کارو پنهان دارخویشتن
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اش با یوگیهس و حتی عاطفی خصوصی و یز این رابطه، بدون درنگ رابطهشدن ا

ائل ی مسسیاسی و مکاتبه درباره یگو با او را پایان داد، هرچند ناچار بود رابطهوگفت

لهستان و روسیه را با او ادامه دهد. مکاتبات اما رسمی، بدون  مربوط به حزب س.د.

خصوص برای رزا ل کشمکش و ضعف اعصاب بهو با یکی دو سا خطاب و بدون امضا

 لوکزمبورگ همراه بود. 

 

 1رزا و کنستانتین زتکین
که لوکزامبورگ در لهستان بود،  1۱۸۳تا سپتامبر  1۱۸۱دسامبر  یدر فاصله 

حزب در  یکلارا زتکین، دوست نزدیکِ رزا، با اجازه یساله 21کنستانتین زتکین، پسر 

کرد. لوکزامبورگ در برای رزا گرفته بود، زندگی میدر برلین آپارتمانی که حزب 

اند. اقی که به یوگیهس تعلق داشت بمتلهستان اجازه داد که کنستانتین در ا بازگشت از

مشترک  یی موسیقی و شعر علاقهآن دو که درباره یعاشقانه یکمی بعد رابطه

رگ با کنستانتین عمق عاطفی و لوکزامبو یعاشقانه یآغاز شد. البته رابطه ،داشتند

که با یوگیهس داشت دارا نبود، اما کیفیتی دیگر داشت. کنستانتین را ای پیوند سیاسی

 با استعداد، اما درآن مقطع کاملاً ،درست برعکس یوگیهس، جوانی حساس، رمانتیک

 2کرد.پرستید و ستایش میسیاسی بود، رزا را میغیر

، هااین سال یمشغله و پیچیدهو زندگی سیاسی پر جدید یدر گرماگرمِ این رابطه

 یدکم -- تنشی میان لوکزامبورگ و یوگیهس جریان یافت که گاه به یک تراژدی

 شبیه بود. یوگیهس پس از بازگشت به برلین از واقعیتِ جایگزینی کنستانتین زتکینِ 

رغم تقاضاهای علیآشفته بود. او و در آپارتمان لوکزامبورگ سخت برساله در دل  21

ق خودش که حال به کنستانتین واگذار اتبورگ سرزده به آپارتمان و به امکرر لوکزام

کرد. حتی او و کنستانتین را رو میرفت، کاغذهای لوکزامبورگ را زیروشده بود می

                                                      

1 Konstantin Zetkin 
2Ettinger, 1۳1ص 
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مد، آبار بر لوکزامبورگ گران میغیرعقلانی و خشونت این برخورد 1تهدید به مرگ کرد.

ت وقریخته، حالت عادی ندارد، تمامهماز نظر عاطفی در»ی او نوشت بارهی درو به دوست

 2.وحتی رولوری خرید تا از خود دفاع کند«. فقط یک فکر در سر دارد، که مرا بکُشد

ایی رکتی واکنشی نسبت به تنهای شاید حعاطفی رزا با کنستانتین را پاره یرابطه

 گونههچهای ضعیف کنستانتینِ جوان ند که شانهدانسته و در عجب بود خوردگیِ اوو سر

ست توانممکن بود زیر بارِ سنگین امواج عواطف رزا و تندخویی او، که به قول خودش می

یگر کس دای را به آتش کِشد، طاقت بیاورد. درحقیقت نه کنستانتین و نه هیچمزرعه

ار بود ناچنیز زندگی سیاسی و فکری رزا شود. رزا  توانست جایگزین یوگیهس درنمی

خواندن  تر بودن، کتاببرای کنستانتین نقش مربی را داشته باشد، او را تشویق به فعال

کرد؛ همراه با کلارا زتکین به ببل و کائوتسکی متوسل شد که در و بیکار نماندن می

نستانتین که هیچ تجربه و تعهدی به حزب نداشت، کاری بدهند، حزبی به ک یمدرسه

ی اروپای غربی را برایش نوشت. با این حال جدایی از یوگیهس و طرح یک درس درباره

ی آن به هایی از زندگی بود که هر لحظهجنبه یمعنای تجربهبرای لوکزامبورگ به

-د کنسرت برود، داستان بخواننقاشی و  توانست به نمایشگاهشته نبود. میسیاست آغ

 یروحیه های سیاسی ازثار منفی درگیریآزدودن » امری که که معتقد بود برای -

که مورد شماتت یوگیهس قرار بگیرد که داستان خواندن را آن، بی--لازم بود « فرسوده

من  بار دیگر من فقط»دلیل نبود که به دوستی نوشت، دانست. بیوقت تلف کردن می

  ۱«ام.تم چون از لئو آزاد شدههس

نجام اقطع و وصل شدن، سر بار دولوکزامبورگ با کنستانتین پس از یکی یرابطه

تر به صحنه، خاتمه یافت. اما نیاز رزا به دادن و رزا به ورود زنی جوان خاطر شکِبه

 4یفنباخدهانس  اش،شیفتگان از او باقی بود و برای مدتی یکی دیگر گرفتنِ محبت در

                                                      

1 Harmer, ۱۸ ص 

2 Ettinger, 1۳۱-1۳2 ص 

۱ Harmer, ۱1 ص 

4 Hans Diefenbach 
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ا این نقش رقدرت رزا فاصله داشت، یت پری کنستانتین از شخصکه به همان اندازه

ی کسی وارد زندگ عهده گرفت. اما دیفنباخ در جنگ کشته شد، و پس از مرگ او دیگربه

 رزا نشد. 

همکاری سیاسی با یوگیهس  یناگزیریِ ادامه از سوی دیگر پس ازگذشت دو سال و

 رنگآن دو کم یلهستان بود، روابط خصمانه مرکزی حزب س.د. یکه حال عضو کمیته

حل عنوان مآپارتمان رزا به مکان کرده بود، ازشد. یوگیهس که به هتلی در برلین نقل

زندان لوکزامبورگ او بود که از طریق ماتیلد  یهر دو دوره کرد، و درکار استفاده می

  .نمودمی تأمینرزا را  هایمندینیاز ژاکوب

 

 های فکریاوج خلاقیت
ای بود که لوکزامبورگ سرگرمِ شرکت در پرمشغله های بسیاردر حقیقت این سال

انباشت »، «مختاریملی و خود یمسئله»ی نوشتن درباره ها وها، سخنرانیکنگره

مقاله و جزوه علیه میلیتاریسم  2۸۸ بود. او تقریباً « مقدمه بر اقتصاد سیاسی»و « سرمایه

 که زمانی« اعتصاب عمومی» یسکایا با اشاره به جزوهفجنگ نوشت. رایا دونای خطر و

یوگیهس، بین  مقالات رزا بعد از جدایی از که یوگیهس در زندان بود نوشته شد، و

ترین تولید مهم ها اوج خلاقیت و، معتقد است این سال1۱۸۱تا  1۱۸۳های سال

های او را پیوسته نوشته»ر یوگیهس که دستاوردهای فکری لوکزامبورگ بود، زیرا دیگ

 برخورد»سکایا به فدونای«. کرد در صحنه حضور نداشتکاری میویراستاری و دست

ج. پ. نِتِل انتقاد دارد که در کتاب بیوگرافی لوکزامبورگ عنوان  ی«مردانه کاملاً

 1.است زندگی رزا برگزیده ی پر بار ازرا برای این دوره« ی گمشدههاسال»

یستی ای فمینکوشد چهرهسکایا همچنین میفر این نکته نیزلازم است که دونایذک

 افکار لوکزامبورگ عقاید و ای ازاز لوکزامبورگ به دست دهد، که متکی به هیچ نشانه

در این عرصه نیست. رزا مانند مردان حزب س.د. آلمان بحث جنسیت را اساساً در 

                                                      
1 Raya Dunayevskaya, Rosa Luxemburg, women’s Liberation and 
Marx’s Philosophy of Revolution , New Jersey, Humanities 

Prss/Sussex, Harvester Press, 1981,  ۱۱ص   
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ان و ی زنبود که با استقرار سوسیالیسم، مسئلهدید، و بر این باور حزب نامربوط می

اش کلارا زتکین که در حزب برای حتی برای دوست نزدیک شود. اوجنسیت حل می

کرد، از لحاظ نظری چندان ی زنان )طبقه کارگر( تلاش میتوجه بیشتر به مسئله

زنان  شِجنب اش بهعلاقگیای به یوگیهس نوشت ابراز بیدر نامهرزا اعتباری قائل نبود. 

داری را کسب موقعیت برابر در نظام سرمایه خواستِاو باعث تعجب بِبل شده بود. 

زنان  اش در کنفرانسدانست و برای آن ارزشی قائل نبود. شرکتبورژوایی می مِفمینیس

 بیشترِ »اش درکنفرانس گفت سخنرانی به تشویق زتکین بود، و در سوسیالیست نیز

ی أکنند، اگر حق ررد علیه امتیازات مردان مانند شیر عمل میزنان بورژوا که در نب

تقاضای  1«مطیع خواهند بود. یها برهکاران و بوروکراتداشته باشند، در کمپ محافظه

زاب اح یبرابری سیاسی و الغای تمام قوانین نافی آزادی و برابری زنان، که در برنامه

بود در راه هدف اصلی که رسیدن به ای شد از نظر او وسیلهسوسیالیستی ذکر می

عام  یزنان بخشی از مبارزه سوسیالیسم بود، و مبارزه برای کسب حقوق سیاسیِ

 2پرولتاریا برای رهایی.

 

 هالوکزامبورگ و اختلافات درونی حزب س. د. و انشعاب

های نویسان لوکزامبورگ به این نکته اشاره دارند که از سالبیوگرافی بسیاری از

ها از جانب حزب س.د. آلمان شرکت و سخنرانی که رزا در جلسات و کنگرهنآبا  1۱1۸

ها، مقالاتش توده یانگیختهرادیکال او در حمایت از جنبش خودکرد، اما مواضع می

ی نزدیک اعتصاب عمومی، همراه با انتقادش از علیه میلیتاریسم، و ضرورت استفاده از

همراهی رهبری حزب با  اً یتعملی آن، و نهاکشور، بیحزب س.د. به سیاست رسمی 

 جملهنآطلبان، او را تا حدودی منزوی ساخته بود. حتی بعضی نشریات حزب از جنگ

 کردند. داری میائوتسکی، ازانتشار مقالات او خوداش کبا ویراستاری دوست سابق پیشبه

                                                      

1 Harmer p. 37 

 همان 2
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او به کارل  1۱14 ل سالیاوا لمان درآهای سیاسی و صنعتی رامیآدر شرایط نا

 تر شد. شجاعتها علیه میلیتاریسم فعالیت کرده بود نزدیکلیبکنخت که سال

که ند چستود، هررا می« شمن در خانه استد»شعار او  تاکتیک تبلیغاتی و لیبکنخت و

گفتنی است که دستیار و  1«انحصاری او بر ابزار پارلمانی انتقاد داشت. یتکیه» به

های طوری که گفته شد در آخرین سالدوست لوکزامبورگ، ماتیلد ژاکوب، که به

 اشترین یاور او در دورانِ زندان و در روزهای آخر زندگیساز زندگی رزا نزدیکسرنوشت

 نویسد که به دلیلی که برای خودش هم روشن نبود، همیشه ازبود، در خاطراتش می

« دادبه او اعتبار روشنفکرانه می»کنخت از نام رزا که آغاز جنگ نام لی این که با

کند که مواضع سیاسی لیبکنخت شجاعانه جداشدنی نبود، وحشت داشت. او اضافه می

د، نویسمی« شهرت او از خودش جلو زده بود.»یعنی  ،بود، اما کمی هم نمایشی شده بود

نگ و مری رایشتاگ بود، همیشه در پاسخ رزامجلس  یلیبکنخت که در آن زمان نماینده

گفت نترسید من مصونیت پارلمانی دارم. او و رزا خواندند، میمیکه او را به احتیاط فرا

 دستگیر و زندانی شدند.  1۱1۳در 

ایطی شر نویسد درداند. او مینوعی لیبکنخت را در سرانجام رزا مسئول میژاکوب به

داشتند و مجبور  راستی قراردست نظامیانشبه طبوعات وم ین دو مدام مورد حملهآکه 

د، شمکانی امن برای آن دو هردم دشوارتر میعوض کنند، و پیدا کردن  بودند مرتب جا

نظر فوری دو در یک جا باشند تا در صورت ضرورت امکان تبادلاصرار کارل که هر»

وآمدِ دائمی رفقا رفت گرفت، وترین استراحت را از رزا میفراهم باشد، امکان کوچک

ماتیلد سه ماه پس از قتل آن دو خود را سرزنش « داد.ها را در خطر بیشتری قرار مینآ

 2کرد که چرا برای جدا کردن محل اقامت آن دو تلاش بیشتری نکرده بود.

ئولوژیکی که به شکاف در حزب س.د. اختلافات ایده یات وقایع سیاسی وئجز مرور

نگ که با شروع جتوان اکتفا کرد تنها به این میگنجد. این بحث نمی آلمان انجامید، در

جهانی اول، اختلافات درونِی حزب س.د. به اوج خود رسیده بود. جناح راست تحت 

                                                      

1 J.P. Nettl،p. 389 

2 M.Jakob, 1۸2-۱۱ ص 
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کارگری حزب، از جنگ حمایت کرد و نمایندگان  یبدنهی پرستانهوطنتأثیر گرایشِ 

ری ی مثبت دادند. رهبألیبکنخت، به اعتبارات جنگی ر یاستثناحزب در رایشتاگ، به

ضد جنگ همراه با جناح چپ که  یضد جنگ زد، و اعضا یحزب دست به اخراج اعضا

 همراه باها معروف بودند )و رزا یکی از رهبران آن بود(، به اسپارتاکیست

حزب س.د.  ازهای طرفدار کائوتسکی، های طرفدار برنشتاین، و سانتریستیویزیونیستر

انشعاب کردند، و حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان را ایجاد کردند. با پایان جنگ 

، و به قدرت رسیدن حزب س. د. با ائتلاِف 1۱1۱وری آلمان، انقلاب تسقوط امپرا و

و بین حزبی ادامه یافت. رزا و لیبکنخت که با سقوط  ها، اختلافات جناحیموقتِ مستقل

وری از زندان آزاد شده بودند، نقش مهمی در رهبری حرکات سیاسی به عهده تامپرا

ها، حزب ها همراه با اسپارتاکیست، جناحِ چپِ مستقل1۱1۱گرفتند. در آخرین روزهای 

ی حزب حزب، برنامه سسِؤکمونیست آلمان )کا.پ.د.( را ایجاد کردند. در کنفرانس م

تی و سوسیالیس یبلافاصله شورِ خود، بر ضرورت انقلابِا رزا ارائه داد و در سخنرانی پرر

لاف خرغمِ این موضع رادیکال، رزا برها تأکید کرد. جالب آن که علیانتقال قدرت به شورا

نظر اکثریت کنفرانس خواستار شرکت حزب کمونیست در انتخابات مجلس ملی بود 

ار شود. اما موفق نشد که کنفرانس را قانع کند، و حزب ززودی برگقرار بود به که

 انتخابات را تحریم کرد. 

 

 پایان تراژیک
، تظاهرات متعددی صورت گرفت، و در برلین یک 1۱1۱ یی اول ژانویهدر هفته

 یدانست، اما کمیتهانقلابی تشکیل شد. رزا در آن مقطع قیام را زودرس می یکمیته

هایی که از کنترل حزب خارج شده بود، عجولانه مرج و آشوبوانقلابی در میان هرج

لیبکنخت صادر کرد و برکناری دولت را اعلام نمود. دولت  یای را ازجمله با امضابیانه

 میاننظاشبهبود و  مهیا، یهانقلاب روس یاز ترسِ تکرار تجربه ،راست هم از قبل و جناح

 سرکوب تظاهرات کرد.  یرا آماده کورپرای فراستی دست

وص خصبه ها وها و کمونیستای که علیه اسپارتاکیستکمپین شدید و گسترده

کرد که در راه افتاده بود، آنان را مجبور میبرضد رزا لوکزامبورگ و لیبکنخت به
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ل دولت سوسیازیرچشم  هتلی به هتل دیگر پناه ببرند. نهایتاً  از های آخر دائماً هفته

بازداشت  درهتل اکسلسیور 1۱1۱ یژانویه 1۱ آلمان، آن دو در حاکم بر دموکرات

تر از میان بردارند دست سربازانی که مأمور بودند آنان را هرچه سریعهو هردو بشدند 

شلیک ا و سپس بابتدا با قنداق تفنگ بر سر رزا زدند،  به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

در برلین  1اش پایان دادند و جسدش را به کانال آب لاندورای در مغزش به زندگیگلوله

سد ج جسد لیبکنخت را بدون مشخص کردن نام به گورستان فرستادند. بعداًانداختند. 

لیبکنخت شناسایی شد، و چند ماه پس از آن جسد زنی را که در رودخانه یافته بودند 

 رزا است، به گورستانی در برلین منتقل کردند.شد که جسد و تصور می

چند تن از دیگر کادرهای لئو یوگیهس نیز که با قتل رزا و کارل و 

که به امنیت خود بیندیشد آندار رهبری شده بود، بییست/کمونیست عهدهاسپارتاک

 توجه است که یوگیهس نیز با انشعاببرای شناسایی و مجازات قاتلین تلاش کرد. قابل

ها مخالف بود، و حتی ایجاد حزب کمونیست را در آن مقطع ناح چپ از مستقلج

پروا به دانست، اما با این حال به حزب پیوسته بود. او قاطعانه و بیزودرس می

 ، او نیزداد. سه ماه پس از قتل رزارزا ادامه می قاتلینِ جوی خود برای یافتنِوجست

 ای به قتل رسید. هیچ محاکمهبه دست افسرخشن دیگری بی بازداشت شد و

 ترین نظریه پردازان و انقلابیون مارکسیستگذارتردید یکی از اثرلوکزامبورگ بی رزا

 ایفکری یل قرن بیستم است. به قولی، هر چند امروزه ما نحلهیاواخر قرن نوزده و اوا

« ستتروتسکی»یا « الینیستاست»، «نیستیلن»همتای « یستگلوکزامبور»به نام 

ه بود ک« رفرم و انقلاب» ازجمله او آثاربسیاری از نداریم، اما بسیاری از افراد از طریق 

 2قانع کردن خواننده بود نه تغییر کیش او. ،نوشتن جذب مارکسیسم شدند. هدف او از

ناپذیر در گیر و گذشتبند به اصول، سختناپذیر، پایخستگی اما این مبارز سیاسیِ 

ملاحظه در مجادلات سیاسی داوری نسبت به مخالفان سیاسی، صریح و گاه حتی بی

ای تر شناخته شدهکم یشناخت، چهرهمبارزه، که مدارا و سازش نمی ی استراتژیِدرباره

                                                      

1 Landwehr canal 

2 J.P Nettl, p. 4 
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 جویوزیبایی، در جست یکنندهنیز داشت. زنی با روحی حساس و لطیف، تحسین

 ای از مواهب زندگی، و آرزومندِیدن جرعهنوش یتشنه، یثبات عاطفی و آرامش روح

آوری برای تحقق دوست داشتن و دوست داشته شدن. او شکیبایی و مدارای حیرت

ظری استقلال ن نیرومند، قدرت فکری وشخصیتِ تردید زنی با اش نشان داد. بیآرزوهای

دل ایجاد تعا درسوسیالیسم  رمانِآباورمندان به  و سیاسی رزا لوکزامبورگ، از ناتوانیِ

 برد. پرسشرنج می ،کنونیاجایی و و مسایل عاطفی و روانی این ی آیندههابین آرمان

نیازهای عاطفی و  تحققبرای زنی مانند رزا لوکزامبورگ اساسًا اما این است که آیا 

  یافتنی بود؟خوشبختی فردی دست

 


