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ان دست هب بكنشتيرزا لوكزامبورگ و كارل ل ي هنقتل جبونا گردسال نيصدم ه،يدهم ژانوز: امروز، پانمترجم يادداشت
رزمنده و  ونيانقالب اين ادي ستم و سركوب و شكنجه است. به مِيو رژ هيسرما گماشتگانِ و ستيفاش اوباشِ ي آلوده
را،  »خواهد يآنچه اتحاد اسپارتاكوس م« نعنوا ريرزا لوكزامبورگ ز ي از نوشته بند پنجم ي ترجمه خواه،يآزاد

انتشار » پرچم سرخ« ي هيدر نشر 1918آلمان در سال  ستيب كمونزحي  برنامه سينو شيعنوان پ بار به نيكه نخست
  .كنم يم ميتقد» نقد« به خوانندگانِ افت،ي

 ديدهاز رزا لوكزامبورگ  در گفتاوردها است، كمتر اتحاد اسپارتاكوس ي برنامه يانيپا ي و عنوان باال كه جمله شعار
به دفاع  سم،ياليوسو س يدمكراس يريناپذ ييو به جدا ياستوار اوست به آزاد يِبند ي، پاگزامبوركرزا لو ي . آوازهشود يم
است به  يمله فراخوانج نيا ،شود پنداشته مي. شانيدگراند انِيوب شهياند يكلمه، از آزاد قيدق ياش، به معنا انانهج

 ي رانهيسرسختانه و دل يريناپذ شسازمله، تنها ج نينظر من، ا هاو. ب ي با آوازه ستيو سازگار ن ،دشمنان هيخشونت عل
سازوكار  ريناپذ شكستن بازگشت درهم يروابط سلطه و استثمار و عزم راسخ او برا هيدر مبارزه عل خواهياست آزاد يزن

ها ناسازگاري و تناقضي ميان نه تن. و پاسدار آن يبان يِاسيقدرت س بر سلطه و استثمار و به زانودرآوردنِ يمبتن ياجتماع
هاي ديكتاتوري حزبي از  توان از سقوط به پرتگاه آنهاست كه مي دو خواسته نيست، بلكه تنها در هم آوايي و توامانيِ اين
  (ك.خ.)پرهيز كرد.  ،، از سوي ديگربورژوايي و ايدئولوژي طلبي با حاكميت ستم و استثمار مماشات و سازش  سو و يك

  

V 

انقالب است،  يستياليو وجدان سوس ريگ ي، از آنجا كه هشداردهنده است، از آنجا كه خواستار پاتحاد اسپاتاكوس
  .استيانقالب و پرولتار شكار و نهانِآدشمنان  ييِدرا و هرزه ردگ يآماج نفرت، پ

  .لرزند يبر خود م شانيها خزانه ازكف رفتنِ كه از هراسِ يداران هيزنند سرما يم ادي! فرديكن مصلوبش

ز كه ا ،خواران و گماشتگان بورژوازي ريزههمانا  زان،يست يبورژواها، افسران، سام خرده زنند يم ادي! فرديكن مصلوبش
  لرزند. ي طبقاتي بورژوازي بر خود مي شان در پناه سلطه از كف رفتن ديگچه و نواله هراسِ

 از و اند فروخته بورژوازي به را كارگران اسخريوطي   يهوداي همچون كه هايي شايدمان  زنند  فرياد مي !مصلوبش كنيد
 .شان است، بر خود مي لرزند ي سياسي طهسل بهاي كه پشيزي رفتن كف از هراس

 به بدسگاليِ شده و خورده، خيانت فريب و سربازانِران اين فريادها را، كارگ وار كنند پژواك ! تكرار ميكنيدمصلوبش 
  ، نيشتر خشمي است در گوشت و خون خويش.اتحاد اسپارتاكوسشان عليه  دانند خشم اي كه نمي آمدهدچار

ي آنچه ضد انقالبي است، دشمن مردم  ، متحد شده است همهاتحاد اسپارتاكوس درايي عليه در نفرت، در هرزه
در  شود كه آشكار مي شنايي و تيره و تار است. چنين استعاري از صراحت، گريزان از رواست، ضد سوسياليست است، 

  تپد، كه آينده از آنِ اوست. كه قلب انقالب مي است] اتحاد اسپارتاكوسست، [در او
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كومت برسد. اتحاد آنان به حبه دستاويز ي كارگران يا  حزبي نيست كه بخواهد از فراز توده اتحاد اسپارتاكوس
در كل ي عظيم پرولتاريا  تودههدف پرولتارياست كه وظايف تاريخي را در هر گام  به اسپارتاكوس فقط بخش آگاه

و در  ،ي معين از انقالب،  هدف سوسياليستي نهايي را كه در هر مرحله ستخشي از پرولتارياشود؛ ب اش، يادآور مي گستره
  كند. پرولتاريايي را نمايندگي مي جهانيِمنافع انقالب  ،ي مسائل ملي همه

كند، زيرا  ابِرت، را رد مي ـي، شايدمان دگان بورژوازگمارگي با  كاسه مشاركت در حكومت و هم اتحاد اسپارتاكوس
  بيند. كردن انقالب را مي ضد انقالب و فلج سم، نيرومندسازيِاي، خيانت به اصول بنيادين سوسيالي در چنين همكاري

رت بِا ـكند، آن هم نه تنها از اين رو كه شايدمان  گرفتن قدرت را رد مي دست همچنين به ارتاكوساتحاد اسپ
  الوصول شده است]. اند [و قدرت سهل بست رسيده ر همكاري با آنها به آخر خط و بنها د اند و مستقل ورشكست شده

ي  ت نخواهد گرفت مگر از طريق ارادهي ديگر عنان قدرت دولتي را بدس هرگز و به هيچ شيوه اتحاد اسپارتاكوس
با تأييد و جز به اعتبار  يي ديگر در آلمان، نه هرگز به شيوهتاريا ي پرول آشكار و بي اما و اگر اكثريت عظيم توده

  اتحاد اسپارتاكوس.هاي مبارزاتي  ها و شيوه ها، هدف ي پرولتاريا نسبت به ديدگاه آگاهانه

ها  جربيات تلخ خويش و از مجراي شكستتاي تلجتواند مرحله به مرحله، گام به گام، از مسير ج انقالب پرولتري تنها مي
  بيني كامل و بلوغ دست يابد. ها به روشنايي و روشن روزيو پي

همانا  اتحاد اسپارتاكوسآن است، پيروزي  در آغاز انقالب نيست، در انتهاي اتحاد اسپارتاكوسپيروزي 
  هاي ميليوني و انبوه پرولتارياي سوسياليست است. پيروزي توده

هاي بشريت،  تاريخ جهان بر سر واالترينِ هدف ي طبقاتي مبارزهبپا خيز، پرولتاريا! پيش به سوي نبرد. در اين واپسين 
  اش! سخن يكي است و بس: چنگ بر چشمان دشمن، زانوان بر سينه

 

 

زير عنوان  1918 دسامبر 14(در برلين) به تاريخ » پرچم سرخ«ي  نشريه 29ي  اين نوشته نخستين بار در شماره منبع:  * 
»Was will der Spartakusbund? « شده است. برگرفته از: منتشر 
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