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  کارل ليبکنشت و رزا لوکزامبورگکارل ليبکنشت و رزا لوکزامبورگ
 

ما به یک  بکارم ممل کو ضو عکای ه گ نکندي  یک م ایک  ککه ضر ترکيک  بکا  ک    

یان تکا ابک  ضر کمکات نکمرگ  ضو ر برگ که نام. مصيبت عظي ی را رق  می زنن 

 .انقالت پرولماریا خوا   مان   از صفوف ما به زمي  فرو غلمي م ان 

يش از ای  نامی یناخمه ی م بوض  بکی ضرنکا از چن  پ نام کارل ليبکنشت   ر

نخسمي  مام  اگ کشمار  ولناک اروپکا  ووازم اگ هاکانی یافکت  و بکه ماننک  نکام 

ضر ون  فمککه  ککاگ . یککرافت انقالبککی  بککه ماننکک  ت اکک  بککه پيککروزگ  ان کککا  یافککت

م ول کان ضر ماکالع عيایکی خکوض نخسکمي  پيکروزگ زنخست  زمانی ککه ميليمکاری

را به هشک  و نکرور مکی رنارنک   ضر ون  فمکه  کایی ککه نيرو کاگ  ا ری نی اش

چکون  چون توفکان بلییک  را ضرنورضی نک   و نکندر اگ بلییک  را  ک  ول ان   

ممکرگ  ميلکی ۰۲۴خانه  اگ مقوایی از نر رام کنار می زضن    ندامی که توپ 

ص ول ان  تا ی گ براگ بکه برضرکی کشکان ن و خک  ککرضن پشکت ککو اروپکا تکا یکخ

کرانی رن ی ول کان بکه وویلال  بوض  ضر ون روز ا و  فمه  ایی که نونيال ضم

م زپرنکمی خکوض را پکيش روگ ميليمکاری ر برگ یکای مان و ابکر   زانکوگ مکيا 

چکه ضر ضنيکاگ  -ک  به نظر مکی رنکي    که چيکز ول ان خ  کرضن   زمانی که ضنت

و  (ایغال ول انی  کابلیی  لد مال ی م و فرانسه با بخش ی الی تلت ) بيرون

نه فقط یونکر ا  نه فقط بورژواگ ول ان  نه فقکط ببقکه گ ممونکط ) ضنياگ ضاخو

ضر  -( یووینيسککت کککه بککزت بککه رنکک يت یککناخمه یکک م گ ببقککه گ کککاررر ول ککان

م ول ککان تسککلي  خوا کک  یکک   ضر ون روز ککاگ تيککرم  وبشککمناک و زبرابککر ميليمککاری

و نفککری  وغازیکک ن ررفککت  ایکک   پليکک   ضر ول ککان صکک اگ نککرکش اعمککرا   خشکک 

 !و ای  ص ا ضر نرتانر هاان بني  افکن . ص اگ کارل ليبکنشت بوض
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ضر فرانسه  هایی که فضاگ توضم  ا ضر ون مقطع خوض را زیر پاینه گ کشکمار 

پکاتریو   کاگ فرانسکه بکه پرولماریکا  -ول ان یافت  هایی که بزت باک  نونکيال

و بککه بيککان ضیدککر  ) تککا مککرگ اعککالم کککرضعککرور  نبککرض را نککه بککراگ زنکک ری  کککه 

  بمکی ضر (!ول کان بکراگ ایکغال فرانسکه لکه لکه مکی زضنک  «ککو مکرضم» زمانی ککه

فرانسککه  صکک اگ ليبکنشککت  بنککي   شکک ار و  ویککيارگ بککوض  نککندر اگ ضرو   

مکی یک  ابسکا  ککرض ککه ليبکنشکت بکه تناکایی . افمرا و تر  را منفار می ککرض

 .ان کا  توضم  اگ خاموش بوض

با ای  بال ضر واقع بمی ون زمان    او تناا نبکوض  او از نخسکمي  روز هنکا 

.    یککانه بککه یککانه گ خککوض  رزا لوکزامبککورگ یککاار  رانککد و قارمککان را ضایککت

م بکورژوایی ول کان  امککان اعمکرا  از تریبکون پارل کان زقانونی پارل انماری بی

امکا . تکر یکني م یک  زا کک را نه به رزا ضاض و نه ليبکنشکت  و ضر نمياکه صک اگ ر

تکر  نقش او ضر بي ارنازگ بامری  عناصر ببقه گ کاررر ول ان  به  کي  رو کک 

ای  ضو مبارز که ضر ببي کت . از رفيِق مبارزم و مرگ وگ  کارل ليبکنشت  نبوض

ممفاو   اما با ای  وهوض بسيار نزضی  بوضن   مک و  ک  بوضنک   نرنکخمانه بکه 

ی کرضنکک   کنکار یکک یدر بکا مکرگ رو بکه یکک ن  و نکوگ  ک فی مشکمرک برککت مک

 .یانه به یانه به تارید پيونمن 

ضر  .ککارل ليبکنشککت بيککاندر تاسکک  بقيقککی و کامککو یکک  انقالبککی نرنککخت بککوض

یک ارگ بکول نکام او خلکق  وخری  روز ا و مام  اگ زن ری او  افسکانه  کاگ بکی

تکری  یکان ورض  تری  یان ضر مطبوعا  بورژوایی  و ب انی ینيع :تی م ان

 .زبان توضم  اگ کاررر

  کان ن ونکه گ خکوبی   -!ضریغا -کارل ليبکنشت ضر زن ری خصوصی خوض   

. نککال پککيش ضیکک م 1۱نخسککمي  بککار او را بککيش از . پيرایدککی و بککراضرگ بککوض بککی
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مککی یکک  رفککت کککه یکک  برافککت تقریبککا  . مککرضگ بککوض هککنات  نکمککه نککن  و ضلسککوز

او ضر کنکار ایک  برافکت . وییری یخصيت او بوضزنانه  ضر بامری  م ناگ کل ه  

زنانه گ خوض  با قلبی انمثنایی نریار از اراضم گ انقالبی به مبکارزم تکا وخکری  

              قطککککرم گ خککککون بککککراگ ون چککککه کککککه ضرنککککت و بقيقککککت مککککی ضانسککککت  مم ککککایز 

تکر ضر ضوران هکوانی اش پ یک ار یک   زمکانی  انمقالل م نکوگ او  پکيش. می ی 

بککيش از یکک  بککار بککراگ ضفککار از عقيکک م اش ضر برابککر اعمبککار بککی چککون و  کککه او

ف اليککت او ضر بککي  هوانککان و مبککارزم گ او . ضنککت بککه مخککابرم زض «بِبِککو» چککراگ

    ناایمککا  . نشککان از تاککورگ عظککي  ضایککت «تسککولرن ککو  » عليککه مایککي  نظککامی

بککورژوازگ  او بکک و و انکک ازم گ کامککو خککوض را زمککانی یافککت کککه صکک ایش را عليککه

ول کان بکاب بکرض  هکایی  «رایشماگ» کرانی خائ  ضروهنا افروز و نونيال ضم

او قک ر و انک ازم گ کامکو . م بکوضزکه کو فضایش وکن م از  واگ مس وم یکوویني

یخصيت خوض را زمانی کشف ککرض ککه بکه عنکوان نکرباز  پکرچ  بغيکان ویککار 

. بککرلي  برافرایککت«  امپوتسکک» م ون را ضر ميکک انزعليککه بککورژوازگ و ميليمککاری

او ضر . زنکک ان و کککار نککخت  روبيککه گ او را نشکسککت. ليبکنشککت ضنککمدير یکک 

ليبکنشت که با انقالت نکوامبر . بينی کرض نلول خوض منمظر ی  و با قط يت پيش

   نککال رنیککمه وزاض یکک   بککه یکک  بککارم ضر رر  بامککری  و رانککد تککری  عناصککر 

و   خوض را ضر صفوف انپارتاکيسکت  کا انپارتاک. ببقه گ کاررر ول ان ایسماض

 .یافت و با پرچ  ون ضر ضنمانش هان ضاض

تر یناخمه ی م تر انت تا براگ ما  نام رزا لوکزامبورگ ضر ضیدر کشور ا ک 

تکر  اما می توان با قط يت کامو رفت که او به  کي  رو چاکرم اگ کک . ضر رونيه

     ا ررکککه اگ از اصکککالت ضر قکککاممی کوتکککام  نليکککف  بي کککار  بککک. از ليبکنشکککت نبکککوض

چارم اش  چش ان زیبا و ذ نی ضرخشان   کر کسکی بکا ضیک ن یکااعت تفککر او 
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قک ر مسکلط بکوض ککه بکه اعضکاگ بک ن  او به مم  مارکسيسمی   کان. ها می خورض

 .م ضر رگ  اگ او هریان ضایتزمی توان رفت مارکسي. خوض

. ضیدکر بوضنک یک  مک کو با ببي مکی بسکيار ممفکاو    رفمه ام که ای  ضو ر بر 

ارککر مشخصککه گ فککرض انقالبککی . مککایل  بککر ایکک  نکمککه تنکيکک  و ون را تشککری  کککن 

نرنخمی مانن  ليبکنشکت  برافکت زنانکه گ او ضر رفمار کاگ یخصکی اش بکوض  

فرضینان  بنال . ون رام مشخصه گ ای  زن نليف  ق ر  مرضانه گ تفکر او بوض

فرمانکک  ی کشککش ون ضر زمککانی کککه زمککانی از قکک ر  فيزیکککی تفکککر  از قکک ر  

ایک  ضرنکت . با را  بر موانع ماضگ پيش روگ خوض فائق می وی   نخ  رفمه بوض

رکککو بکککا رزا  خوانککک ن مقکککاب  یکککا یکککني ن و    کککان ابسانکککی انکککت ککککه از رفکککت

و او ضیک نان بسکيارگ . نخنرانی او از تریبون عليه ضی نانش ضریافت می کنيک 

  صک اگ بلنک  او  «ینکا»بکه ر کان  ضر کندکرم گ بکه یکاض ضارم ککه چدونکه  ! ضایت

وميککز اپورتونيسککت  ککا را از باواریککا   ملککک  ماننکک  ریسکک ان  اعمراعککا  هنککون

اکنککون از او . بککاضن و ضیدککر ها ککا مککی یکککافت و بککه ضرونشککان رنککو  مککی کککرض

او بکا قامکت کوچک  و بریکف  ! و چه ق ر او از ونکان نفکر  ضایکت! ممنفر بوضن 

  او بککا نيککروگ . ا بککه عنککوان تاسکک  انقککالت پرولمککرگ بککاب بککرضپالتفککرم کندککرم ر

  خککورضم تککری  ضیکک نانش را بککه نکککو   منطککق و نيککروگ ریشککخن  خککوض  قسکک 

رزا مککی ضانسککت کککه چککه بککور از ضیکک نان پرولماریککا نفککر  ضایککمه . وامککی ضایککت

بای  و ضرنت به   ي  ضليو  می ضانسکت ککه چکه بکور نفکر  ونکان را نسکبت بکه 

 .ون  ا از   ان اوایو رزا را یناخمه بوضن . ديزضخوض بران

رزا لوکزامبورگ  از   ان نخسمي  روز یکا از   کان نخسکمي  نکاعت هنکا  

 و« کائوتسکککی» پرنککمی  تزلککزل م  یککاو  مککيا زکککارزارگ را عليککه یککوویني
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 بکککککراگ انکککککمقالل انقالبکککککی پرولماریکککککا  نانمریسکککککت  کککککا  و و عليکککککه«  سکککککه»

 .ت پرولمرگ  به رام ان اختو انقال مزانمرنانيونالي

 !یدر بوضن   ضبله  ای  ضو مک و ی

 رزا لوکزامبورگ با نيکرو و قک ر  تفککر نظکرگ خکوض و توانکایی اش بکه   که

 فاکک  کککرضن موعککوعا   یکک  نککر و رککرضن بککابتر از نککه فقککط مخککالفي  خککوض  کککه 

   ن پکرضم بکوض  ياکان  ضقکت  تيزبينکی و بکی. او زنکی نابغکه بکوض. بمی رفقایش بکوض

 .او   وارم ویينه گ ت ام ن اگ تفکرش باقی خوا   مان 

ضم و بزاو بکککا ببي مکککی یکککما. ليبکنشکککت تیوریسکککي  نبکککوض  او مکککرض ع کککو بکککوض

نظيککر  یکک  ورککا ی عککالی از تککوضم  ککا و  ابسانککاتی  از یکک  فرانککت نيانککی بککی

 .رقي  از ابمکار ع و انقالبی برخورضار بوض وع يت  و ناایما  یااممی بی

 1۹1۱نککوامبر  ۹و وعکک يت ضاخلککی و بککي  ال للککی اگ کککه ول ککان پککع از تلليکک

 بينکی انقالبکی   خوض را ضر ون یافمکه بکوض  و   کي  بکور ضنکت زضن بکه یک  پکيش

    مککی توانسککت و مککی بایکک  پککيش از  ککر کسککی  از نککوگ رزا لوکزامبککورگ ارائککه 

خيککزش ون رککام فراخککوان بککه اقکک ام مسککمقي   و ضر للظککه اگ م ککي   بککه . مککی یکک 

ون  ککا  ایکک  ضو  . مسکللانه  بککه ابم ککال زیککاض از نککوگ ليبکنشکت مطککر  مککی یکک 

 .یدر را تک يو کنن   ضمبارز  بامر از ای  ن ی توانسمه ان  ی

لوکزامبکککورگ و ليبکنشکککت  ایککک  زن نرنکککخت انقالبکککی و ایککک  مکککرض انقالبکککی 

خسککمدی ناپککنیر   نککوز از ضر زنکک ان بيککرون نيامکک م  ضنککت ضر ضنککت یکک  ضیدککر 

ضن   ون  کا بکا  ک  ضر صک ر بامکری  عناصکر ببقکه گ ککاررر ول کان  نکفرگ را بو

ضر . براگ رویارویی با نبرض ا و وزمون  اگ ه ی  انقکالت پرولمکرگ وغکاز کرضنک 

اولککي  رککام  ککاگ ایکک  مسککير  عککربه اگ خائنانککه ضر یکک  روز ون  ککا را بککه زمککي  

 .افکن م انت
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قربانيان  قربانی ضیدرگ بررزیک م مط ینا  ارتاار نموانسمه برهسمه تر از ای  

ارتاار و انقکالت ! چن ان هاگ یدفمی نيست! عا  عربه گ قاب انه اگ. بای 

دککر را مکی یککناخمن   بککه بکورگ کککه ضر ایک  مککورض  ارتاککار ضر   ضیبکه خککوبی یک

 و« یککای مان» ی نککی پشککت نقککات ر بککران انککبق بککزت نککابق ببقککه گ کککاررر 

 ابک  ضر کمکات نکيام تکارید بکه عنکوان انکامیضروم م بوض که نام یکان تکا « ابر »

 .یرم وور نازمان  ان اصلی ای  قمو خائنانه به ثبت خوا   رني 

نایی  «نوء تفا  » رزارش رن ی ول ان از قمو ليبکنشت و لوکزامبورگ را

از ابم ککاب  عکک م ابميککاب کککافی یکک  پانککبان ضر خيابککان و ضر مواهاککه بککا ه  يککت 

امکا یک ا و . ا  قضکایی بکه ایک  نمياکه رنکي م انکتتلقيق. ویفمه تشری  می کن 

 مکک  بککه خککوبی مککی ضانککي  چدونککه ارتاککار از ایکک  نککور خشکک  خوضانديخمککه عليککه

ر بران انقالبی انمفاضم می کن   ما به خوبی روز اگ ژوئيه را به یاض ضاری  ککه 

چدونه ضر چارچوت ضیوار اگ پمررکراض هکان بکه ضر بکرضی   مکا بکه خکوبی بکه یکاض 

ککه از نکوگ کرنسککی و تسکرتلی بکراگ  «ص  اگ نيام» ه چدونه ررومضاری  ک

مبارزم عليه بلشوی   ا فراخوان م ی م بوضنک   بکه بکور نيسکم اتي  ککاررران 

          را ارعکککات کرضنککک   ر بکککران یکککان را قمکککو عکککام کرضنککک  و بکککه ککککاررران منفکککرض 

   کي  ی از  ککارررگ ککه ضر بکی یکک«ُوینکوف» نکام. ب لکه برضنک  خيابان  کا ضر 

 ارکر مکا لنکي  را .  ا کشمه ی  را اکثریکت یک ا بکه یکاض خوا ک  وورض«نوء تفا  »

   ضر ون موقککع ناککا  ضاضیکک   تناککا بککه ایکک  ضليککو بککوض کککه او بککه ضنککت رککروم  ککاگ 

ضر ون موقکع  برخکی افکراض خکوش نيکت ضر بکي  . نيفم  «ص  اگ نيام»ضیوانه گ 

    وقمکی ضی نک  لنکي  و زینوویکف منشوی   ا و نونکيال رولونکينور ا بوضنک  ککه

ضر ضاضرککام بککراگ تکککنی   -ایکک  ضو بککه هانونککی بککراگ ول ککان مککما  یکک م بوضنکک  -

لنکي  و زینوویکف بکه خصکوا بکراگ . افمرا باعر نش ن   وزرضم خکابر ررضی نک 
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       امککا ضر کککک ام ضاضرکککامد ضر ون ضاضرکککا ی ککککه .   ککي  مکککورض مقصکککر یکککناخمه یککک ن 

و او را از پشککت  کک ف رلولککه قککرار ) بشککوض «فککرار» هضر مسککيرش لنککي  واضار بکک

     ان بور که براگ ليبکنشت ر  ضاضد(م ض ن 

ارککر لنککي   کک ف رلولککه یککا چککاقو قککرار مککی ررفککت  رککزارش رنکک ی کرنسکککی و 

   تسککرتلی عنککوان مککی کککرض کککه ر بککران بلشککوی   ندککام تککالش بککراگ فککرار  بککه 

ناک ضر بکرلي   مکا ضم  کا بکار نه  ب   از تاربه گ وبشکم. ضنت رارض کشمه ی ن 

تر ضليو ضاری  که از اممنار لني  به م رفی خوض به ضاضرام ناخمدی و از ون  بيش

 .به خشونت ب ون ملاک ه  راعی بایي  تر بيش

 ضنکت ضیک    ون  کا را بکه نکخمی ضر چندکالش. اما رزا و کارل مخفی نشک ن 

ک ونيسککت  بامککری  ر بککران بککزت! و عاکک  خيککانمی !عاکک  عککربه اگ. ررفککت

    و قککاتالن ون  ککا زیککر پککرچ  . ول ککان  رفقککاگ کبيککر مککا ضیدککر ميککان مککان نيسککمن 

کرا  مکی ایسکمن   و ون قک ر رسکما  انک  ککه بکراگ خکوض بکقو وبزت نونکيال ضمک

عاکک  ! عاکک  انلرافککی! فرزنکک ِگ  ککي  کسککی بککه هککز کککارل مککارکع قائککو نيسککمن 

« مارکسيسککت» کرانککیوتصککور کنيکک  رفقککا کککه نونککيال ضم فقککط! اگ مضککلکه

    م زمککاضر ببقککه گ کککاررر از نخسککمي  روز ککاگ هنککا  کککه از ميليمککاری ول ککانی 

نشکينی بلییک  و ایکغال ایکاب  یک الی رسيخمه گ ول ان ضر روز کاگ عقک  لاام

م ول ان ضر بول زفرانسه ب ایت کرض و بزبی که به انقالت اکمبر به نفع ميليماری

ککه ر بکرانش  یکای مان و ابکر   خيانت کرض  ایک  بزبکی انکت  «برنت» صل 

را براگ قمو قارمانکان انمرنانکيونال  ککارل ليبکنشکت و  «ص  اگ نيام» اکنون

 !رزا لوکزامبورگ نازمان می ض  

      بککا نظککرگ اه ککالی بککه اعصککار رنیککمه  ! چککه انلککراف تککاریخی غککول پيکککرگ

ايلککی ت ککالي  ان. مشککابه ایکک  را ضر نرنویککت تککاریخی مسککيليت بيابيکک  مکی توانيکک 
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        برضرککککان  مککککا يديران  زب مکشککککان  نککککم  ی ران و ت ککککامی کسککککانی کککککه بککککه 

         ضنکککت هام کککه گ بکککرضم ضارگ بکککه خکککاک افمکککاضم بوضنککک   ایککک  ومکککوزم گ فقکککرا ککککه 

تککاریخی برخانککمه بککوض  از نککوگ انلصککاررران ثککرو   پاضیککا ان   یکککلی بککه

پ رم  قبضککه و بککه انککقف اعظکک   ربککاخوران  بانککک اران و پککا وریسککموکرا   ککا 

نکه   کي  ترضیک گ نيسکت ککه بکي  ت کالي  . پویشی براگ هنایا  ون  کا تبک یو یک 

 ککا پ یکک  ومکک  و ویککي  رنکک ی کاتوليکک  یککا  «پلکک » مسککيليت اوليککه کککه از ورککا ی

به عنوان قله گ ) ارتوضکع  ون یکافی وهوض ن ارض که بي  وموزم  اگ مارکع

انکک م  ککاگ بقيککر عقایکک  بککورژوایی کککه مو پککع (تفکککر انقالبککی و اراضم گ انقالبککی

یای مان  کا و ابکر   کاگ ت کام کشکور ا بکا ون زیسکمه و ضورم رکرضگ مکی کننک   

کرانکی  بکورژوازگ کویشکی وررگ ر بکران نونکيال ضم با ميانای. وهوض ضارض

به نوگ چپاول ضارایی م نوگ پرولماریا و پناکان نکازگ را زنکی خکوض بکا پکرچ  

ایک  اميک  ضایککت رفقکا ککه ایک  هنایکت یکنيع  وخککری  امکا ب. م ککرضم انکتزمارکسکي

پرولماریاگ ول کان . چيزگ انت که یاضی ان  ا و ابر   ا ب ان مما  خوا ن  ی 

از ضنمان کسانی که خوض را بر فکراز نکر ون  کا قکرار ضاضم انک   لط کا  فراوانکی 

      خککورضم انکک   امککا ایکک  واق يککت  بکک ون بککه هککاگ رنایککم  رضو پککا نککپرگ نخوا کک  

 ایکک  خککون  . خککون کککارل ليبکنشککت و رزا لوکزامبککورگ  فریککاض ون  انککت. یکک 

پياضم رو اگ بکرلي  و نکنا فکرش  کاگ ميک ان پوتسک ام را ککه ليبکنشکت ضر ون 

.        پککرچ  یککورش عليککه هنککا و نککرمایه را برافرایککت  بککه بککرف خوا کک  وورض

  بککرلي  و روزگ  ضیککر یککا زوض  نککندر ایی بککا   ککي  نککنا  ککا ضر خيابککان  ککاگ 

عليککه ایکک  خزنکک م  ککاگ پسککت و نککا  ککاگ یکککارگ هام ککه گ بککورژوایی عليککه 

 !یای مان  ا و ابر   ا ناخمه خوا   ی 
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ضر برلي   قصابان اکنون هنبش انپارتاکيست  ی نی ک ونيست  اگ ول کان را 

بخککش ایکک  هنککبش را  ون  ککا ضو تککا از بامککری  عناصککر الاککام. ضر کک  یکسککمه انکک 

امکا  کي  پيکروزگ واق کی . یای  مشغول هش  پيروزگ بایکن کشمه ان  و امروز 

ضر کار نيست  چرا که نبکرض   نکوز مسکمقي   ویککار و کامکو نبکوضم انکت   نکوز 

ایک  . خيزش پرولماریاگ ول ان به نام تسخير ق ر  نيانکی وهکوض ن ایکمه انکت

تناککا یکک  ع ليککا  اکمشککافی نيرومنکک   یکک  ع ليککا  تاسسککی ع يککق بککه صککفوف 

. تاسع  مق م بر هنا انت  اما  نوز هنا نيسکت.    بوضم انتارضورام ضی

ای  تاسع ت ال و ک کال  بکراگ پرولماریکاگ ول کان عکرورگ بکوضم انکت    کان 

 .عرورگ بوض «روز اگ ژوئيه» بور که براگ ما ضر

تننککف ایکک  انککت کککه ضو تکک  از بامککری  ر بککران  ضر ایکک  ع ليککا  تاسککع از 

نبکرض . رب انکه انکت  امکا یکسکت نيسکت بکیایک  یک  عکای ه گ . ميان رفمه ان 

 . نوز ضر پيش رونت

م ناگ ون چه که ضر ول ان ر  می ض ک   زمکانی بامکر ضرک خوا ک  یک  ککه بکه 

          نکککير رویککک اض ا و منطکککق ضرونکککی ون  کککا را بکککه یکککاض . ضیکککروِز خکککوض ندکککام کنکککي 

ن ضر اواخککر فوریککه  تککوضم  ککاگ مککرضم تخککت نککلطنت تککزار را واژرککو. مککی ووریکک 

ضر  فمه  کاگ نخسکت  ایک  رونکه ابسکا  مکی یک  ککه رکویی وبيفکه گ . ناخمن 

افکراض ه یک گ ککه از ابکزات مخکالف نکر رنکي ن  و . اصلی به پایان رني م انکت

   ررککز ضر قبککو قکک ر  ن ایککمن   ضر ابمکک ا از اعم ککاض یککا اعم ککاض نصککفه و ني ککه گ 

پمرورکراض . برضایکتاما ای  اعم کاض بکه زوضگ تکرک . توضم  اگ مرضم منمفع ی ن 

. خوض را ضر رر  ضومي  مربله گ انقالت یافکت  چکرا ککه مکی بایسکت چنکي  کنک 

. فوریه  ای  پيشماز انقالت بکوض ککه ضر هباکه فراتکر رفمکه بکوض   چونضر ژوئيه 

امکا ایک  پيشکماز ککه تکوضم  کاگ مکرضم را بکه مبکارزم گ علنکی عليکه بککورژوازگ و 
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ران فراخوانک م بکوض  باکاگ نکندينی بابکت ع ليکا  ینانکایی و تاسکع یکاناز

 .ع يق خوض پرضاخت

ایک  . ضر روز اگ ژوئيه  پيشماز پمرورراض از بکومکت کرنسککی رسسکت ککرض

ایک  یک  نبکرض پيشکماز  . نوز بغيانی   اننک  ون چکه ضر اکمبکر اناکام ضاضیک   نبکوض

ضر ایک  . ضرک ن کی کرضنک بوض که تکوضم  کاگ ونکيع ضر ایکاب   نکوز م نکایش را 

تصککاضم  کککاررران پمرورککراض پککيش روگ تککوضم  ککاگ مککرضم ضر نککه فقککط رونککيه کککه 

ت امی کشور ا  نشکان ضاضنک  ککه ضر پشکت کرنسککی  کي  ارتکش مسکمقلی وهکوض 

ن ارض  و نيرو ایی که پشت او قرار ررفمن   نيرو اگ بورژوازگ  رکارض نکفي  و 

 .ع و انقالت  سمن 

. رفيق لني  می بای  مخفی می یک . و ی  یکست ی ی نپع ضر ژوئيه ممل 

یککوراگ . روزنامککه  ای ککان توقيککف یکک ن . برخککی از مککا پای ککان بککه زنکک ان رنککي 

چاپخانککه  ککاگ بککزت و یککورا ممالیککی ررضیکک   عيایککی . پمرورککراض نککرکوت یکک 

بکه بيکان ضیدکر  ون هکا   کان . ضر   که هکا بک فرمکا یک  «ص  اگ نکيام» رروم

 بکا ایک  بکال   کي . نون ضر خيابکان  کاگ بکرلي  ر  مکی ض ک چيزگ ر  ضاض که اک

یکک  از انقالبيککون بقيقککی ضر ون مقطککع نککایه اگ از ترضیکک  ن ایککت کککه روز ککاگ 

 .ضروم گ بر پيروزگ ما  سمن  ژوئيه تناا پيش

ماننککک  . وعککک يت مشکککابای بکککی روز کککاگ اخيکککر ضر ول کککان نيکککز ر  ضاضم انکککت

ضم  ککا رفمککه انککت    اننکک  پمرورککراض  بککرلي  نيککز هلککوتر از بککاقی تککو پمرورککراض 

ما ن ی تواني  زیر ضیکمکاتورگ بکرلي  » :ضی نان پرولماریاگ ول ان زوزم کشي ن 

بککاقی ب ککاني   بککرليِ  انپارتاکيسککت  منککزوگ انککت  مککا بایکک  مالککع م نسککان 

ککککه بکککا تبليغکککا  ککککارل ليبکنشکککت و رزا   -فرابخکککواني  و ون را از بکککرلي  نکککر 

تکرگ ضر ول کان منمقکو  به یکار ایکالمی نکال   -کشي م ی ملوکزامبورگ به تبا ی 
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 ان با ما کرضن   ت ام ون تايياکا  کينکه توزانکه و ت کام ن ر ون چه ضی نا. «کني 

ون افمککرا و تا ککت یککرم وورگ کککه کککه ضر ایکک  هککا یککني ی   ت ککام ایکک   ککا تره ککان 

ر بکران  ول انی خوض را یافت و ضر نرتانر ای  کشور عليه پرولماریاگ بکرلي  و

مط ینکا  منموریکت ابالعکاتی . ون  ليبکنشت و لوکزامبورگ  ه و و رسمرضم یک 

پرولماریاگ برلي  به مرات  ع يق تر و رسمرضم تر از ون چه ما ضر ژوئيه یا   

و ای  که قربانی  ا و خسارا  ضر ون ها قابکو توهکه تکر بکوضم  . بوضی  پيش رفت

بال ناخم  ر ي  ضاض که ول انی  ا ضاما ای  را می توان چني  توع. صلي  انت

ر تناکا یک  بکار نکاخمه بکوضی   بکورژوازگ و مایکي  ش تکتاریخی بوضن  که ما پي

ر از   که  تک  ماک و. نظامی ون  ا تاربکه گ ژوئيکه و اکمبکر مکا را فراررفمکه بکوض

تکر از ایک  هانکت   ماننک گ ت ریکف یک م منانبا  ببقاتی ضر ون ها به یکو بکی

ر   ویک ن تر  ف کال تکر و بکه ایک    تکر بکی ماننک گ مسکملکببقا  مال  به بکو

 .رب  تر  سمن  م نا بی

رفقککا  ایکک  هککا چاککار مککام ميککان انقککالت فوریککه و روز ککاگ ژوئيککه بککول کشککي   

پرولماریاگ پمرورراض  به ی  ربع نال نياز ضایت تا عرور  بی چون و چراگ 

 کایی ککه م بک  ضولمکی  وم ن به خيابان  ا و تالش براگ به لرزم ضروورضن نمون

وز اگ ژوئيه  ع از یکست رپ. کرنسکی و تسرتلی بر ون بنا ی م را بع کن 

رگ ی  که بی ون نيرو اگ ذخيکرم گ از ایکاب  خکوض را بکه ضوبارم چاار مام نپ

  پشت پمرورراض رنکان ن  و مکا قکاضر بکوضی  بکا قط يکت  پيکروزگ ب لکه گ مسکمقي  

 .اعالم کني  1۹17به نندر مالکيت خصوصی را ضر اکمبر 

ضر ول ان  هایی که نخسمي  انقالت منمای به نرندونی نطلنت تناا ضر اوایو 

بکال وقکور  مکا ضر وغکاز مکام ژانویکه ضر «ه گروز کاگ ژوئيک» نوامبر ر  ن وض 

ویا ای  به ون م نا نيست که پرولماریاگ ول ان ببق تقوی ی کوتام یک م ضر . انت
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که ما به چاار مکام نيکاز ضایکمي   ایک  ضیدکرگ انقالت خوض به نر می برضد هایی 

امه به   ي  یکو اضامه بيایي  امي  ضایمه بایي  که ای  برن. به ضو مام نياز ضارض

ول کان  نکه چاکار  «اکمبکر» ول کان تکا «ه گروز کاگ ژوئيک» یکای  از.  ضایمه بای

امکا . ر کفایکت خوا ک  ککرضک  تابم اب  ضو مام یا بمی  -مام که ضو مام وقت بديرض

رلولکه  کایی : روی اض ا به  ر ترتي  که پکيش روض  ضر یک  چيکز ترضیک گ نيسکت

کککه بککه پشککت کککارل ليبکنشککت اصککابت کککرض  پیواکککی نيرومنکک  ضر نرتانککر ول ککان 

و ای  پکیواک  نکاقو  مررکی را بکه صک ا ضروورضم ککه زنکا ون ضر . ضایمه انت

 . م انتها ا  پيچي روش یای مان  ا و ابر   ا  ضر ول ان و ضیدر

. تا به ای  ها مرثيه اگ براگ ککارل ليبکنشکت و رزا لوکزامبکورگ نکروضم ایک 

امکا رفقکا  . مکا  ررکز ضوبکارم ون  کا را زنک م نخکوا ي  ضیک . ر بران  رفمه ان  ای 

با ایک  وهکوض . چن  نفر از ی ا زمانی ون  ا را زن م ضی م انتد ی  اقليت ناچيز

يبکنشت و رزا لوکزامبورگ   کوارم ميکان ضر مام  ا و نال  اگ رنیمه  کارل ل

ضر نشسککت  ککا و کندککرم  ککا  یکک ا کککارل ليبکنشککت را بککه . مککا زنکک ری کککرضم انکک 

او خوض ضر ای  هکا نبکوضم انکت  او موفکق نشک  بکه . ریانت افمخارگ بررزی م ای 

ون یک  ميا کان  چکبه   ي  نلو  او ضر قل  ی ا باعکر بکوض   . رونيه برن 

چکرا ککه نکام . تان بر نر ميکز یک ا نشسکت ن و وینایانون ضونما چافمخارگ   

او بيش از لقِ  ِصرف ی  فرض خاا ی م بوض  نام او بکراگ مکا  بيکاندر نيککی  

وقمککی  ککر یکک  از مککا بایکک  . یککاامت و یککرافت ضر ضرون ببقککه گ کککاررر انککت

     ضیکک ران کککرضم  انسککانی را تصککور کنکک  کککه بککا رنیککت از خککوض  خککوض را وقککت نککم 

تا به پا وب ی م ی م انت  مرضگ که  ررز پرچ  خوض را پيش روگ ضی   از نر 

      و بککه ورککا ی ا. بککارم نککام کککارل ليبکنشککت را مککی ووریکک  پککایي  نيککاروض  مککا بککه یکک 

ر ارضورککام ض. و بافظککه گ مرضمککان  بککه عنککوان قارمککان ع ککو  پککا رنایککمه انککت



 تروتسکی                                                        کارل ليبکنشت و رزا لوکزامبورگ

 

 13 

مال و خککرض کککرض  ویککفمه گ ضیکک نان مککان  وقمککی پيککروز ميکک ان   ککه چيککز را لدکک 

    وقمککی  ککر کسککی کککه وبيفککه اش اعمککرا  بککوض نکککو  کککرض  وقمککی کککه بککه نظککر 

می رني   ي  هکا فضکاگ نفکع کشکي ن  ک  نيسکت  او  ککارل ليبکنشکت  صک اگ 

یک ا  اگ مسکمب ی  بکاک   قصکابان نظکامی  » او رفت. مبارزم گ خوض را باب برض

ا عليکه خکوض اعکالم هنکا کاران  ی  غارتدران  ی ا  نوکران چاپلو   نازش

کککرضم و تککوضم  ککا را برانديخمککه ایکک   مککا ایکک  هنککا را تککا بککه وخککر پککيش خککوا ي  

ایکک  هککا   ککان یککاامت اراضم    ککان یککااعت ع ککو انککت کککه چاککرم گ  «!بککرض

 .نای نی می نازض ليبکنشت را براگ پرولماریاگ هاانی فراموش

ی  ککه ضر رو  خکوض شور پرولماریکاگ هاکانلو ضر کنار او  رزا می ایسم   نل

  مککرگ تراژیکک  ون  ککا ضر مقککام نبککرض  نککام ایکک  ضو را بککا . بککا او برابککرگ مککی کنکک 

از ایکک  پککع  نککام ون  ککا . بلقککه اگ خککاا و تککا ابکک  نارسسککمنی ترکيکک  مککی کنکک 

 !کارل و رزا  ليبکنشت و لوکزامبورگ:   وارم ضر کنار    خوا   وم 

بک گ ون  کا بکر چکه پایکه اگ انکتد ویا می ضاني  افسانه  اگ ق یسان و زن ری ا

پایه گ ای  افسانه  ا  نيکاز مکرضم بکه بفکد یکاض و خکابرم گ کسکانی انکت ککه بکر 

 کک ایت کرضنکک   پایککه گ ایکک   ءفککراز ون  ککا ایسککماضن  و ونککان را بککه نلککوگ از انلککا

افسانه  کا  تکالش بکراگ هاویک  نکاخم  یخصکيت ر بکران بکا  الکه اگ از تقک   

فسککانه نيککاز ضاریکک   و نککه بککه تبکک یو قارمانککان خککوض بککه مککا  رفقککا  نککه بککه ا. انککت

واق يمی که ضر ون به نر می بری   اکنون براگ ما کافی انکت  چکرا ککه . ق یسان

ایکک  واق يککت  نيرو ککاگ م اککزم ونککاگ . ایکک  واق يککت  فککی نفسککه افسککانه انککت

بي ارکنن م ضر رو  توضم  کا و ر برانشکان انکت  ایک  واق يکت خلکق چاکرم  کاگ 

 .انت که بر فراز کو بشریت می ایسمن بایکوم 
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مککا از . کککارل ليبکنشککت و رزا لوکزامبککورگ  چنککي  چاککرم  ککاگ ابکک گ  سککمن 

ضر ایک  . بضور ونان ضر ميان خوض ورا ي   بضورگ برهسمه و تا ب وضگ مکاضوگ

انديز  ما ضر فکر و ذ   به بامری  کاررران ول ان و به کو هاان ککه ناعت غ 

مکا بکا بکراضران ول کانی . ر را ضریافت کرضم انت  می پيونک ی با غ  و مات  ای  خب

ا ضر غک  و مکات  مک. ان ضر تلخی و تن گ ای  عربه  یکری   سکمي کسخوض  به ی

 .خوض نيز   ان ق ر انمرنانيوناليست  سمي  که ضر مبارزات ان

بکراگ مکا  رزا لوکزامبکورگ . براگ ما  ليبکشنت تناکا یک  ر بکر ول کانی نبکوض

نياليست لاسکمانی نبکوض ککه ضر صک ر ر بکرگ ککاررران ول کان قکرار تناا ی  نو

 نککه  ون  ککا  ککر ضو خویشککاون ان پرولماریککاگ هاککان  سککمن  و مککا بککا یکک  . ررفککت

ون  کا تکا بکه وخکری  نفکع  . بلقه گ م نوگ مان رار به ون  ا پيون م خکورضم ایک 

 !نه به ی  ملت  که به انمرنانيونال مم لق بوضن 

 و زنککککان کککککاررر رو   بایکککک  رفککککت کککککه ليبکنشککککت و بککککراگ ابککککالر مککککرضان

به وییم نزضی  به پرولماریاگ انقالبی رونکيه قکرار ررفمنک   و ضر  لوکزامبورگ

ضیوارتری  زمان  کاگ ون مقطکع  خانکه گ ليبکنشکت  مقکرو تب يک یان رونکيه ضر 

وقمککی مابککور بککوضی  صکک اگ اعمککرا  را ضر پارل ککان یککا مطبوعککا  . بککرلي  بککوض

 ما  باک يت ول ان به ارتاکار رونکيه بلنک  کنکي   مکا بکيش از  کر ول ان عليه خ

  کسککی بککه کککارل ليبکنشککت رو مککی وورضیکک   و او  ککر ضرگ را کککه بککوض مککی زض  بککه 

  ه گ صاببان فکر  بمی یای مان و ابرلت  رهور می کرض تکا ون  کا را واضار 

ن بکه  کر زمکان یککی از رفقای کا. بکه اعمکرا  عليکه هنایکا  بکومکت ول کان کنک 

ليبکنشکت ضرنکت ماننک  . ب ایت ماضگ نياز ضایکت  بکه ليبکنشکت رو مکی وورضیک 

 .صلي  نر  انقالت رونيه خسمدی ناپنیر بوض
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تر به ون ایکارم  که پيش «ینا» کرا   اگ ول ان ضروضر کندرم گ نونيال ضم

کککرضم و بککه عنککوان نککابر ضر ون باعککر بککوضم  بککه ابمکککار ليبکنشککت ضعککو  بککه 

م گ قط نامکککه اگ یککک م ککککه خکککوض ليبکنشکککت بکککراگ ملکوميکککت نکککخنرانی ضربکککار

ليبکنشکککت بکککا . خشککونت و نکککب يت بکومکککت تکککزار ضر فنالنککک  مطکککر  ککککرضم بکککوض

    پشکمکار نکخنرانی خکوض را بککا رکرضوورگ ومکار و ارقکام و پرنکش  ککایی  بيشکمری 

. به تفصيو از م  ضربارم گ روابط ر رکی رونيه گ تزارگ و فنالن   وماضم ککرض

قککرار بککوض مکک  ب کک  از ليبکنشککت ) از ون کککه موعککور بککه پالتفککرم برنکک  مکا پککيشا

. ضریافت یک  «فی یک» ضر «انموليپي »   تلدرامی ضربارم گ ترور(صلبت کن 

نخسککمي  نکک الی کککه ضر بککي  ر بککرگ . ایکک  تلدککرام  کندککرم را یکک ی ا  ممککنثر کککرض

رم گ ویا منان  انت که ی  انقالبی رونی خطکات بکه کندک: مطر  ی  ای  بوض

بکالی ککه برخکی ضیدکر از انقالبيکون رو  تکرور  ول ان نخنرانی کن   ون  ک  ضر

را  کک   «ببککو» نخسککت وزیککر رونککيه را ع لککی کککرضم انکک د ایکک  فکککر  بمککی ذ کک 

مککرضگ کککه نککه رضم بککابتر از ضیدککر اعضککاگ ک يمککه گ مرکککزگ پير: مشککغول کککرض

م بکه انکمنطا  او به ی  بکار. ن ایت «غير بزم» بوض  عالقه اگ به ضرضنر اگ

ایکک  تککرور نشککانه گ چککه »: مکک  برومکک  و پرنککش  ککایی را پککيش رویکک  قککرار ضاض

مکرض مک  بکا ابميکاب از پير «چيزگ انتد ک ام بزت مکی توانک  مسکیول ون بایک د

ن ی ضان  بکا نکخنرانی ضر چنکي  یکرایطی  توهکه پلکيع ول کان را هلک  » پرني م

ببکو . «تی بکه وهکوض وورضدویا ندران  سمي  که نخنرانی م  مشکال» «می کن د

مککک  پانکککد . «مککک  تکککرهي  مکککی ض ککک  ککککه نکککخنرانی نکنيککک »  «بلکککه» پانکککد ضاض

و ضر ایکک  . «البمککه  ضر ایکک  مککورض  مسککنله گ نککخنرانی مکک  مطککر  نيسککت» ضاضم

 .مورض بلث را ت ام کرضی 
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بکی انک ازم . ی  ضقيقه ب    ليبکنشت به م ناگ واق ی کل ه به ن ت مک  ضویک 

ضرنککت انککت کککه ون  ککا پيشککنااض کککرضم انکک  »: از مکک  پرنککي .  ياککان زضم بککوض

و » رفکت. «بله  ای  موعور را با ببو بو ککرضم ام» پاند ضاضم «صلبت نکنید

چککه بککور مککی توانسککم  » ضر مقککام توهيککه خککوض پانککد ضاضم. «تککو  کک  پککنیرفمید

ایک  ع کو »: ليبکنشت رفت. «نپنیرمد ون    وقمی ای  ها نابر  سم   نه رئيع

ائيه فاه ه انکت  نفکر  انديکز انکت  چنکي  رنکوایی تکا بکه بکال ضیک م هر يیت ا

ليبکنشت خش  خوض را ضر نخنرانی اش خکالی . «… نش م  بزضل  اگ ب بخت و

   ضر ایکک  نککخنرانی او بککی رب انککه بککه بکومککت تککزار و  شکک ار اگ پشککت . کککرض

ه بک «غيکر بزم» پرضم گ  يیکت اهرائيکه بکه او بکراگ ضامک  نکزضن بکه ضرضنکر اگ

 .یکو رناان ن اعلی بضر  تزار  تاخت

رزا لوکزامبککورک  از نککال  ککاگ هککوانی خککوض  ضر رر  ون ضنککمه از نونککيال 

  ی نکی «لِویمسکا» اصکطال کرا   اگ لاسمانی ایسماض که اکنون   رام با بکهوضم

یاخه گ انقالبی بزت نونياليست لاسمان  به ی  ضیدر پيونکمه انک  تکا بکزت 

رزا لوکزامبککورگ بککه زیبککایی مککی توانسککت رونککی  .ک ونيسککت را یکککو ض نکک 

صلبت کن   اضبيا  رونيه را ع يقا  می یناخت  بيا  نيانکی رونکيه را روز 

به روز ضنبال می کرض  پيون  اگ نزضیکی بکا انقالبيکون رونکيه ضایکت و بکا ضقکت 

    یککدرف رککام  ککاگ انقالبککی پرولماریککاگ رونککيه را ضر مطبوعککا  ول ککان رویکک  

وبکک  ضوم خککوض  ول ککان  رزا لوکزامبککورگ بککا انککم  اض مشخصککه گ ضر . مککی کککرض

خوض  نه فقط بر زبان رونی  که به کو ضرک بيکا  نيانکی ول کان  تسکلط کامکو 

کرا  ویافکککت و یککککی از برهسکککمه تکککری  هایدکککام  کککا را ضر بکککزت نونکککيال ضمککک

تککری  هنککا   ضر ون هککا او   ککوارم ضر چکک . نککالخورضم ایککغال کککرض «ببککو» پيککرو

 .ن باقی ما
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  کارل ليبکنشت و رزا لوکزامبکورگ بکه م نکاگ بقيقکی کل که  1۹۴۱ضر نال 

  رزا 1۹۴۱ضر نککال . از رویکک اض اگ انقککالت رونککيه هککان نککال  بککه ضر برضنکک 

لوکزامبککورگ  بککرلي  را بککه مقصکک  وریککو تککرک کککرض  امککا نککه بککه عنککوان یکک  

و وزاض یک م او که به قيک  کفالکت از ضژ وریک. لاسمانی  که به عنوان ی  انقالبی

بکه پمرورکراض رنکي   هکایی ککه بکا نککام  1۹۴۱بکوض  بکه بکور غيرقکانونی ضر نکال 

 ندکام بازرشکت بکه . مسم ار  با ت  اضگ از ضونکمان خکوض ضر زنک ان مالقکا  ککرض

برلي   او مبارزم عليه فرصکت بلبکی را بکا مسکير و روش  کاگ انقالبکی رونکيه 

 .ضوچن ان کرض

  مصيبت وارضم بر ببقه گ کاررر هکان بکه ضر تری ما نيز   رام رزا از بزرگ

نکخ   1۹1۰م  از وریکسمدی یرم وور انمرنانکيونال ضوم ضر او  . برضم ای 

و اکنککون  . مککا   ککرام بککا او پککرچ  انمرنانککيونال نککوم را برافرایککمي . مککی رککوی 

رفقا  ضر کارگ که روز و ی  مشکغول بکه اناکامش  سکمي   بکه ضنکمورا  ککارل 

ارککر مککا ایکک  هککا  ضر پمرورککراِض . وکزامبککورگ وفککاضار مککی مککاني ليبکنشککت و رزا ل

 نکککور نکککرض و ررنکککنه  نکککاخم ان ضولکککت نونياليسکککمی را بنکککا کنکککي   بکککا رو  

رر ارتش ما ضر هباه پکيش روگ کنک   ا. ليبکنشت و لوکزامبورگ ع و کرضم ای 

چکه . با خون خوض مشغول ضفار از فکرامي  ليبکشکنت و لوکزامبکورگ بکوضم انکت

 !لد خوا   بوض ارر نموان  از ون  ا    ضفار کن ق ر ت

مکا . ضر ول ان ارتکش نکر  وهکوض نک ارض  قک ر   نکوز ضر ضنکمان ضیک   انکت

و ضر . بککال ریکک  و نيرومنکک تر یکک ن انککت اکنککون یکک  ارتککش ضاریکک  و ون  کک  ضر

انمظار زمانی که ارتش پرولماریاگ ول ان صفوف خوض را زیر پکرچ  ککارل و رزا 

ی  از ما وبيفه گ خوض خوا   ضانست که ون چکه را ليبکنشکت و ررض وورض   ر 

   لوکزامبککورگ بککرایش هککان ضاضنکک  و چرایککی مقکک   بککاقی مانکک ن یککاض و خککابرم گ 
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ون  ا براگ  ر نرباز نر  و کاررر و ض قان را مورض توهه ارتش نکر  قکرار 

 .ض  

ایک   بکا. عربه اگ که بر ما وارض ی م  به بور غيرقابکو تل لکی نکندي  انکت

بکا وهکوض ون ککه ضر . بال ما به هلو ندام می کني   نه فقط با امي   که بکا قط يکت

ول ان امروز موهی از ارتاار رو به ص وض انت  ضقيقه اگ اب ينان خکوض را از 

. مبارزی  بزرگ  بياوضم ن رضم ان . ضنت ن ی ض ي  که اکمبر نر  نزضی  انت

. ون  کا بکه پکاضاش خکوض خوا ک  رنکي رو  . انمقاِم مرگ ون  ا ررفمه خوا   یک 

رزا لوکزامبککورگ و کککارل »: خطککات بککه رو  ررامککی ون  ککا مککی تککواني  بدککویي 

ليبکنشت  ی ا ضیدر ضر بلقه گ زن ران نيسمي   اما ضر ميکان مکا بضکور ضاریک   

مککا رو  نيرومنکک  یکک ا را بککع مککی کنککي   مککا زیککر پککرچ  یکک ا خککوا ي  هنديکک   

و  کر یک  از مکا !  نکوگ یک ا فراخوا ک  ررفکتصفوف مبارزم گ ما را یکوم م

نورن  یاض می کن  که ارر زمانش فرا رنک   و ارکر انقکالت بخوا ک   بکی تکر  و 

لرز ضر زیر   ان پرچ ی ککه یک ا تلکت لکوایش هکان باخميک   ضونکمان و رفقکاگ 

 «!مسل  را ف ا کن   رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت
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