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    دپلوم انجنير نسرين معروفی: ازبرگردان و افزوده 

 ٢٠١٧اکتوبر ١٩

  

  "ليب کنشت ـ لوکسمبورگ"دعوت به تظاھرات 
  

ی را که در شنبه دعوت به اشتراک در تظاھراتوز چھار   به رLL-Bündnis" ليب کنشت ـ لوکسمبورگ"ائتالف 

.  برگذار می گردد، منتشر نموده اند٢٠١٨ جنوری ١۴به تاريخ " ليب کنشت ــ لوکسمبورگ"چارچوب بزرگداشت 

 دربرلين U-Bahnhof Frankfurter Tor" فرانکفورترالی" ايستگاه راه آھن  صبح از١٠شروع راھپيمائی به ساعت 

 ٢٠١٨ جنوری ١۵ وبه ھمين ترتيب به تاريخ Friedrichsfelde" فريدريشفلده"بود سوسياليستھا دريادبه طرف بنای 

 Tiergarten" تيرگارتن" مجسمه ھا در منطقۀ ی به طرف بناOlof-Palme" اولوف ـ پلمه" از ميدان ١٨ ساعت به

 .صورت می گيرد

المان به نام ھای ھريست دريکی از ايالت ش( Luckau" لوکو"کارل ليبکنشت در يک پيامی از منزل خود در

ًاقدام ــ اقدام اصال ھيچ ممکن : نوشت" صوفی" به خانم خود ١٩١٨در ماه اپريل  Brandenburg "برندنبورگ"

 .درست ھمين حاال.  بلکه فقط تشديد کرده شودضعف نشان داده کاھش بيابدو نبايد ! ولی مجبور است. نيست؟

ود سؤال می کنيم ًامروز ما ھم اکثرا از خ" ًاصال امکان پذير نيست. "ل است که می گذردن زمان نزديک به صد سااز آ

ھشت انسان اينقدر زياد در اختيار دارند، ." درست ھمين حاال... ولی مجبور است : " مانند ليبکنشت جواب می دھيمو 

 ميليون انسان ۶٠ۀ زمين را می پوشاند و جنگھا و مناقشات جنگی کر. به اندازۀ نصف انسانھای نادار و فقير در مجموع

تنھا به پاسخگوئی متقابل  ناتو ھایترور. ور و ممکن استفاجعۀ اتومی دوباره  قابل تص. را مجبور به فرار می سازد

  . منجر نمی شود بلکه باعث ايجاد موج ھای جديدی از ترور شده و می شود

بکنشت و ھمرزمان آنھا به خاطر مقاومت و استواری عليه استثمار و جنگ  سال قبل روزا لوکسمبورگ و کارل لي٩٩

 و شجاعت از با الھام  ٢٠١٨ جنوری ١۴ به تاريخ  - چپی ھای جريان ھای متفاوت -ما . توسط ارتجاع به قتل رسيدند

ما تظاھرات .  کنيمصلح آميز برھمبستگی خلقھای تحت استثمار، متولد ھر جائی که شما ھستيد، تظاھرات می، آنھاتعھد 

 . جھان عاری از استثمار و سرکوب و ھمبسته،جامعۀ عادالنه يک ايجادای می کنيم عليه جنگھا و عليه فاشيزم بر

  

 : مترجمۀافزود
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ِليبکنشت "کارل لمانی بود، که به ھمراه روزا اپردازسوسياليست و کمونيست  رھبر و نظريه ) ١٩١٩–١٨٧١ ("ِ

لمان تشکيل داد و به ھمراه وی، حزب اھا را در حزب سوسيال دموکرات " پارتاکيستاس"، فراکسيون "لوکسمبورگ"

او . اعدام سپرده شد چوبۀ، به "لوکسمبورگ"زا و به ھمراه ر١٩١٩ در سال "ليبکنشت". لمان را تأسيس کرداکمونيست 

 يک راديکال ضد نظامی وی به عنوان. لمان بودا، از بنيانگذاران حزب سوسيال دموکرات "ليبکنشت"پسر ويلھلم 

  .ديگر دارند ايه داری و نظامی گرائی ارتباط مستقيم با يکممعتقد بود که سرئی گرا

اين دو سوسياليست که تمام عمر شان را در دفاع از آرمان و حقوق طبقۀ کارگر و رسيدن به عدالتی که در آن استثمار 

يستم سرمايه داری امپرياليستی انتقاد نموده و به شدت مخالف  با قاطيعت از س ووجود نداشته باشد، اختصاص داده بودند

  . ھر دو از اعتصاب عمومی خلقھا در جھت مبارزه سياسی طرفداری می کردند،جنگ و انسان کشی بودند

. امروز خلق افغان و کشور ما افغانستان در آتش استعمار و تجاوز وحشيانۀ امپرياليسھا و جنايات ارتجاع ھار می سوزد

 نيرو ھای انقالبی و نيرو ھای ملی و وطن دوست است تا در عمل ۀ وظيفۀ وجدانی ھمی در چنين اوضاع و شرايطپس

، در باشد و رھائی خلق از اسارت و کشت و کشتار رسيدن به آزادی ملیھدفش به صورت مشترک مبارزاتی را که 

  .پيش گيريم
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