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 Von Stefan Huth -شتيفن ھوث: نويسنده
  دپلوم انجنير نسرين معروفی:  از و افزودهبرگردان

  ٢٠١٩ جنوری ١٨
 

Kein Vergeben, kein Vergessen! 

  نه می بخشيم و نه ھم فراموش می کنيم
 حزب سوسيال دموکرات.  به قتل رسيدند"کارل ليبکنشت" و "روزا لوکسمبورگ" ١٩١٩ جنوری ١۵به تاريخ 

  .انکار می کندمقصر بودن خود را تا به امروز  )  SPD(المان 

 
Foto: jW-Archiv/Montage: jW 

 از سال"کارل ليبکنشت". به قتل رسانده شدند)SPD(دموکرات سوسيال توسط ارتش به کمک حزب ھر دو 

  . زندگی کردند١٩١٩ تا ١٨٧١ز سال  ا"روزا لوکسمبورگ" و ١٩١٩ تا ١٨٧١

خود نتظار می رفت باز ھم قاتالنش ھمان طوری که ا "کارل ليبکنشت" و "روزا لوکسمبورگ" زاصد سال بعد امروز 

کمونيست  ھردوبنيانگذار حزب ١٩١٩ جنوری ١۵به تاريخ . ًرا کامال بيگناه جلوداده، از آن دو تجليل به عمل آوردند

 حقوقی  با زير پای نمودن آشکاروو اساسی پايه ھيچ  مقاومت مردمی بدون روه ھای نامنھادگتوسط " KPD"المان

که در جادۀ به " Ede"آنھا را در ھوتل  موده نخستندستگير "ويلمرسدورف" در منطقۀ "برلين"در شھر شھروندی آنھا 
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اين گارد فرادا .انتقال دادند) GKSD ( سواره نظام لشکر گارد حفاظت  قرارگاه مرکزیبه "Kurfürstendamm "نام 

اعضای خانوادۀ سلطنتی آن زمان المان بودند و با وجود جنايات شان در جريان جنگ  و که به صورت عمده مرکب از 

 قبل از اين را ھر دو مبارز انقالبی ود را حفظ نموده بودند،تحمل شکست در پيوند با بورژوازی  انحصار طلب المان خ

 ده ھا ،ده روز بعد. ب و شتم قرار می دادندمورد ضر  می کردند وتوھين و اھانتکه از پشت تيرباران کنند، به آنھا 

 شرکت "برلين" جنوری در پايتخت يعنی شھر ۀ ماهقربانيان مبارز ديگر و "ليبکنشت" تن در مراسم خاکسپاری ھزار

به ھمين ھم وی را آنھا پيدا کردند " Landwehr" تازه بعد از يک ھفته در کانال را" روزا لوکسمبورگ"جسد . کردند

 .به خاک سپردند "Friedrichsfelde" در قبرستان ١٩١٩رتيب در ماه می ت

ًکه در آن زمان عمال قدرت ) MSPD(ً قبال از نمايندۀ رھبر اکثريت سوسيال دموکراتھا  "کارل" و "روزا" نقاتال

 "Waldemar Pabst" نړگج اين اقدام از جانب. دولتی را در اختيار داشتند، اجازۀ کشتار آنھا را به دست آورده بودند

 انبجاز  از مانی جازۀ صدور چنين فرا .دستور داده شده بود"  GKSD "قرارگاه مرکزی لشکر پياده نظامفرمانده 

"Gustav Noske"  اولين وزير حزب سوسيال دموکراتھا که " سگ خونخوار"معروف به)SPD ( ارتش در امور در

در ھمان   دولترئيس" Friedrich Eber "ت مؤيد کشتار آن دو انقالبی  شخص در حقيق .ه وی داده شده بودب، ودب

چندی بعد ضد انقالب جنايات آنھا به قتل آن دو مبارز محدود نمانده  .ر دوش داردبرا آن ليت سياسی ومسؤ ،زمان بوده

" ١٢٠٠"، تنھا در برلين نجام داداکه باالی مظاھره چيان ئی اھزی ادر تيراند Noskes به دستور ١٩١٩ مارچ يعنی 

  . مظاھره چی به قتل رسانيد

   بر مقصر بودن حزب اکثريت سوسيال دموکراتھايک تعداد اسناد غير قابل انکار  تا حال از آن زمانم تاريخعل

MSPD  پذيرش واقع ، در  مصرانه امتناع می ورزده اين حزب از به رسميت شناختن آنھا ک که جمع آوری کرده

 حزب، می توانست گام مثبتی در جھت بازسازی حزب به ۀ نسبت به گذشتهصادقانانتقادی تقصير مشترک و بر خورد 

 قتافمورلين آغاز نيافته بود، در واقع آغاز آن قصير و گناه مشترک حزب سوسيال دموکرات با کشتار بت. شمار آيد

 سال ۴ان مجوز نه تنھا برای بود آنھا با دادن ھم ١٩١٨ -  ١٩١۴لت بين سالھای دوپيشنھادی جنگی ۀ يجود ببه زبح

ای تولد و حاکميت فاشيسم ًالمان و اروپا در کام جنگ جھانی اول غرق نمودند، بلکه بعد تر عمال زمينه و راه را بر

  . مساعد ساختند

  

  :افزودۀ مترجم

ب احزجمله اتاريخ مبارزات تمام خلقھای جھان گواه و شاھد اين حقيقت است  که جناح ھای مختلف بورژوازی من 

ھر ... و در فرانسه  ياليستارگر کنونی در انگلستان، حزب سوسريکا، حزب کسويال دموکرات المان، دموکراتھا در ام

نام و نشانی را که بر خود بگذارند و با ھر نقابی که خود را به مردم عرضه دارند، وقتی پای دفاع از منافع بورژوازی 

ر تمام اشکال برآمد آن دجناح راست سرمايه احزاب حصارات بين المللی در ميان آيد، آنھا ھيچ تمايزی با خودی و ان

بر توده ھا را صادر می نمايند " آتش کنيد"آنھا به ھمان زودی و با ھمان قساوت دست به تفنگ برده و فرمان . ندارند

در تمام اين  صدۀ قبل ۶٠سرکوب ھای خونين دھۀ  در اين مسأله شاھد ادعای ما. که رقبای راست شان انجام می دھند

  .می باشدکشور ھا، سرکوب ھا و کشتار جنبش ھای آزاديبخش در سراسر جھان در قرن گذشته و قرن حاضر 

قصد تجاوزش بر  ۀ جناح راست سرمايۀ امپرياليستی امريکاری زير سيطھمه به خاطر داريم که به محض آن که امريکا

 با وی ھمراھی نموده با تمام  انگلستانو ، چگونه سردمداران جناح چپ سرمايه از المانافغانستان را آشکار ساخت

  . سرکوب خلق ما حصه گرفتندقدرت در



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ريخ احزاب سرمايه داری نظر می اندازيم و عملکرد جناح ھای مختلف آن را ھمسان می بينيم، به اين نتيجه وقتی به تا

  : تا حکم نمائيمرسيمی م

، آزادی، دموکراسی و رفاه اجتماعی را  جھان صلح جناح سرمايه می توان درآن و يا آنھائی که فکر می کنند با اين 

ً نمود، يا واقعا احمق ھائی اند که از تاريخ نياموخته اند و يا ھم کسانی اند که سر شان در پای يک نھاد رقرارب

 .استخباراتی خم گرديده است

  


