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 Political  سياسی

 

  فرح نوتاش
  ٢٠١٨ جنوری ٠١

  

  )Rosa Luxemburg(  لوکزامبورگ  روزا قتل ِ سالگردصدمين
  و

 )Karl Liebknecht(کارل ليبکنشت 
  -» کارل« و» روزا« از مانیياد

  !ی را نابود خواھد کردھا انقالب جھانی پرولتاريائی نظام امپرياليستبا وجود ھمه اين

  ! رھائی خواھد يافتو انسان در کمونيسم

 در برلين )Rosa Luxemburg (لوکزامبورگ اروز  و(Karl Liebknecht) ت کارل ليبکنش١٩١٩ نوریج ١۵در 

 بدين ترتيب  توسط سربازان رايش در زندان به قتل رسيدند و)Noske( »نوسکه«، المان  رايشوزير جنگ به دستور

 )Ebert/Scheidemann( ِشيدمان/ِ دولت ابرت –(SPD)» المانحزب سوسيال دمکرات « توسط ١٩١٨مبر انقالب نو

 – کارگری پرولتاريائی ۀ جامع١٩١٩ نوریج  خونين ِ مبارزاتھایدر سال.  شد سرکوبالمانای منافع بورژوازی بر

 زير ١٩١٨مبر ام دس در سی، تنھا دو ھفته قبل.ای مورد تعرض قرار گرفتندطرز وحشيانهه انقالبی و رھبری آن ب

 قيام انقالبی در ۀالزم. ايجاد شد سرانجام ولی دير) KPD (المان کمونيست حزب - روزا و کارل -  فشار اين دو رفيق

 از بوده و مبرا ن پرولتارياا متشکل از بھترين مبارز کهیحزب مبارز کمونيستي،  رھبری پرولتاريائی استالمان

نگ را به ديکتاتوری عليه جبی قادر خواھد بود جنبش انقالبی تنھا چنين حز. طلبی باشد و فرصتطلبی عظمتھرگونه

  . گرددن کارگر و سوسياليسم رھنموۀ  قدرت سياسی توسط طبقۀپرولتاريا و کسب ھمه جانب

 رھبریه  ولی ضد انقالب بورژوازی ب. وجود داشتالمانھای امپرياليستی در تنھا از اين راه امکان پايان دادن به جنگ

  .وز شد بر پرولتاريای رزمنده پير»المانحزب سوسيال دمکرات «

 با سياست  ايجاد شده بود، در تضاد کاملیھا توسط آن که، )KPD (تحت ھدايت   - لوکزامبورگ و کارل ليبکنشتروزا 

 اين ھا به آن. قرار گرفته بودالمان کنار امپرياليسم  که در جنگ جھانی اول درند قرار داشت» سوسيال دمکراتِحزب«

از طريق اصالحات به  توان به جنگ خاتمه داد و میامپراتور با ذاکرهم طريق زدند که  بدون انقالب و ازتوھم دامن می

  .سوسياليسم دست يافت

ر جنبش انقالبی در دثير بسزائی أ و تھا به جنگ در روسيه خاتمه دادرھبری لنين و بلشويکه  ب١٩١٧ اکتوبرانقالب 

  . داشتالمانخصوص ه سراسر جھان و ب
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دشمن  "ای نوشت  از شروع جنگ جھانی اول کارل ليبکنشت در اعالميهعدبال   کمی کمتر از يکس١٩١۵ در ماه مه 

  "١المان ديپلماسی مخفی ،المان شريک جنگی ،المانامپرياليسم :  خودی استۀ در خانالماناصلی خلق 

-می جنبش کارگری انقالبی  را چنين فورمولبندی  اھداف روزا لوکزامبورگ١٩١٨مبر کمی قبل از شروع انقالب نو

به  را تصويب کنيم، سوسياليسم برای ما ی و قوانينآئيما نيست که در پارلمان گرد ھم سوسياليسم بدين معن": کند

  "٢ است که پرولتاريا در مبارزاتش مجبور به اعمال آن است حاکم با بيرحمی تمامۀمعنای سرکوب طبق

  

  !ھاسوسيال دمکرات... کی به ما خيانت کرد؟

 نقش ضد انقالبی ، آن زمانالمانترين پيشتازان مبارزه برای سوسياليسم در ترين و مصمماه آگ،قتل روزا و کارل

 ھموارهاشرافيت کارگری که  ِاين حزب )SPD(. ھرچه بيشترآشکار کردی را در آغاز قرن بيستم وسيال دمکراسس

 ۀاي در کنار سرمھميشه  مواقع حياتی در کهاست ثابت کردهھا بار، داردداشته و ھا را  خيل وسيع تودهادعای نمايندگی

ھای جنگی  سياستو )ليسوقوانين اضطراری و  پ(   در درونانحصاری، برای سرکوب سياسی جنبش کارگری

  . داشته و دارد در بيرون قرار!)افغانستان  نابودی يوگسالوی( امپرياليستی

به ،  و در اواخر قرن بيستم١٩٧٠ ۀ دھری دری ظاھھا باموفقيت کهاز سوسيال دمکراسی در حال سقوط بايد تشکر کرد

 از نظر ١٩١٨مبر  سال بعد از انقالب نو١٠٠  مردم راۀ تا کارگران و تودداری حاکم امکان دادمايه سرۀطبق

  . و سرکوب کند در سطح نازلی نگھداشته سياسی–ئولوژيک ايد

  ِسرکوب انقالبيوناز   مستقيم و غير مستقيم المانھا در دمکرات  سوسيال)KPD( قتل رھبران حزب کمونيست بعد از

  ميانیالمانو در ) Ruhr(و روھر ) Rhein(راين ) Hamburg( در ھامبورگ، و مبارزات ضدفاشيستی 

)Mitteldeutschland(اش  ضد کمونيستیِگری بر اينھا با نظامیدمکرات عالوهحزب سوسيال.  پشتيبانی نمودند) ماه

- سوسيالاتريش در . راه را برای صعود فاشيسم ھيتلری باز نمود، کارگرۀ و انشعاب طبق)ن در برلي١٩٢٩مه خونين 

 پريلا در وين در »پنجشنبه سبز«جمله قتل شش کارگر انقالبی در کشتار  از مبر،  سرکوب انقالب نوھادمکرات

ليس در و کشتار پول ؤ مس حزب سوسيال دمکرات اتريش اين تعرضاتۀدر ادام. کردند می سازماندھی را١٩١٩

قبل از  اين حزب . شد نفر و صدھا زخمی٩٠ که منجر به مرگ  بود در مقابل کاخ دادگستری١٩٢٧ والیج  ١۵روز

  .باشدمی ١٩٣۴ روریب شکست سخت مبارزات فمسببآن ھم 

 گفتندیم دامم ١٩١٨ در روزا و کارل ھا سوسيال دمکرات، بورژوائی ھواداری از امپرياليسمدر مقابل اين سياست

يسم، جنگ، امپريالبا گيری کند که را آموخته و درک نمايد و از آن نتيجه ن  کارگر آۀ واقعيتی است که  بايد  طبق"

داری به  که با سرمايه کردی می توان مبارزه زمان شکنی و سياست قھر آميز قانون ،ھای ديگرانقياد خلق غارت و

اگر درون . جھانی انقالب اجتماعی را سازماندھی کرد در سطح ھااخت و در برابر کشتار سياسی خلقجدال پرد

ھا  حل مشکالت آن باشيم و با طوفان اسبابدنبال پيدا کردن راه کمک و يا پيدا کردنبه ھای امپرياليسم سياست

خرده لکه ، سياستی نه پرولتاريائی  باست برگردانيمرا به آنچه که بوده ن  آ بلکه نکنيممقابلهآن ھای وسختی

اين سياست در واقع چيزی جز دفاع از امپرياليسم گذشته در برابر امپرياليسم . ايم پيش گرفتهاميدانهابورژوازی و ن

  ٣."آينده نيست

  

  !ھای امپرياليستی خاتمه دھندند به جنگاتنھا انقالبات سوسياليستی قادر
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ھای امپرياليستی جدانشدنی ه استعمار و جنگ روزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت از مبارزاتشان عليبزرگداشت و ياد

ه مستعمرات و کشورھای وابسته  در مستعمرات، نيمالمانھای امپرياليسم جنايتبا  به مقابلهھا قاطعانه آن. است

 امروز) Namibia(در ناميبيای ) Nama(و ناما )  Herero(ھای ھرورو موقع کشتار خلق ھا در آنآن. برخاستند

کشتار را در  ی عثمانی و شرکت آنامپراتور در  المان امپرياليسم ۀطلبان  سياست توسعه و نيز)يقافراجنوب غربی (

در بالکان،  مبارزه عليه تجاوز امپرياليستی  نشدنی  درای فراموشھا برای ما امروز خاطرهآن.  کردندء افشاملت ارامنه

ه  بمان و ھمبستگیالمللی بينۀسياست روزا و کارل بر وظيفما با الھام از . فريقا ھستندا آسيای ميانه و  و–در غرب 

  ! کنيمکيد میأ ت"خودی" تحت ستم واستثمار امپرياليسم ھایخصوص با خلق

 اول جھانی امپرياليستی  جنگۀانروزا در آست. ھای امپرياليستی بودند عليه جنگ مبارز و قاطعيشروانروزا و کارل  پ

ی، يک سرباز فرانسوی را دشمن خود پندارد که در المانچه دليلی دارد که يک سرباز "ال را مطرح کرد ؤ اين سبارھا

ھا برای منافع سرکوبگرانشان ھمديگر را سالخی  به چه دليلی بايد آنھمان وضعيت سرکوب و استثمار قرار دارد؟

ست و درست عليه آن  اارتش عصب زندگی دولت امروزی"  خواستار اين شد که١٩١۴ ماه مه در سخنرانی " ؟کنند

) Frankfurt/Main( ماين/ در فرانکفورتئی ھنگامی که او در گردھما"۴د تمامی قدرت خود را متمرکز کنيمباي

 به دليلھم  روزا .مورد پيگرد قرار گرفت " پدریسرزمينخائن به "عنوان ه  بمتناع از رفتن به جنگ شد اخواستار

  . زندان محکوم شد و  به يک سال اعالم مجرم"دعوت به سرپيچی از دستور مقامات رسمی"

 و  برخاست حزبی فراکسيونراجبابه مخالفت با » المانسوسيال دمکرات حزب  «ۀعنوان اولين نماينده کارل ليبکنشت ب

ھای تظاھرات عليه جنگ توسط   شعله١٩١۵غاز سال در آ. ی دادأ عليه دريافت قروض جنگی ر٢/١٢/١٩١۴ در

 که بعدھا به المان کمونيست سيس غيرعلنی حزبأ در ت ليبکنشت کارل١٩١۶ نوریج و در اول کارگران برافروخته شد

   که فعاالنه درتظاھراتی در برلين١٩١۶ اول ماه مه   او در.دمعروف شد،  شرکت کر» ھا اسپارتاکوسۀياداتح«

ً سريعا" رگ بر دولتم"،  "مرگ بر جنگ"به دليل طرح شعارھای  سخنرانی کرد و داشتندنفر شرکت ٢٠٠٠٠

 کارگر در پشتيبانی ۵۵٠٠٠ )١٩١۶ ونج ٢٨( غاز محاکمهدر روز آ . شدحبوسم به اتھام خيانت به کشوربازداشت و 

ھای جاری امپرياليستی از ھر  تھديد شرکت بورژوازی خودی  در جنگ باقابلت به اگر ما امروز. از او اعتصاب کردند

 زا و کارل برای ما مشعلی فروزانکنيم روخيزيم  و تظاھرات می برمی " آميزھای صلحموريتأم"نوع آن از جمله 

  .ندا

  

  حزب کمونيسمو ھمراه با روزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت برای سوسياليسم 

، روزا و کارل سرسختانه برای کمونيسم و ضرورت ايجاد حزب کمونيست ھای امروزیخالف ادعاھای رفرميست

 درحزبی که  قاطع و بدون گذشت منافع پرولتاريا را " گويدمی» المانسيس حزب کمونيست أل در تکار«. مبارزه کردند

 روشنی داشته، حزبی که ھدف و ۀ برنام باشد، حزبی که  در نظر و عمل کارگرۀ طبق ۀ  وحدت اراد تجلی  وتهنظر داش

ه  آن ابزاری بسردرگمی نباشد، حزبی که درشفتگی و آ و دچار دنبال کند را با عزمی راسخ و قاطع راه رسيدن به آن

  باشدقالب سوسياليستی جھانی   انھایمنافع انقالب سوسياليستی و آرمان ه کردن خواستار برآورد کهته شودفکار گر
 به ۀگارنگ ھمواره به ارثي رنطلبان طلبان و فرصترا بدنام کنند، اصالح» المانِحزب کمونيست «که  برای اين ".۵

در اين . کننداست اشاره می(!)  انقالب روسيه  نوشتهۀ در زندان انفرادی قبل از مرگش در بارروزا که یاماندهی جا

در روز ايجاد حزب   داشت)KPD (سيس أ وتتدارک که سھم بسزائی در  لوکزامبورگ  بگوئيم، روزااره بايد روشنب

شما کجا : گويدزنند می میءيه تھمت و افتراسھای رو به انقالب  بلشويستکه امروز در جواب به آنھائی"گويدمی
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اين انقالب روسيه بود که اولين ...  ھا داريدرا از روس  شما آن،ھاايد؟ از روسالفبای انقالب امروزيتان را ياد گرفته

  به(Rote Fahne) المانارگان حزب کمونيست - »پرچم سرخ« در او ھمزمان "!ھای انقالب جھانی را سر دادشعار

ولتاريائی  پيشتاز انقالب پرۀمثابه  بالمانکه حزب کمونيست " کندکيد میأت  بر اين نکته  اشاره دارد والمانای دورنم

 ۀوظيف... قدرت به کار مشغول شويمیاست که با تمامفرا رسيده واھد بود حال زمان آن  بورژوازی خۀکن جامعگور

 را المانپرولتاريای . انی و ھدايت نمائيمپشتيبشتياق تمام  با روشنی و حرارت و ا مناسبات واقعی  از تبليغ ماست که

  "۶ استالمانبه چکش قدرتمندی تبديل کنيم که حاکميت طبقاتی را خرد نمايد، اين پيام تاريخی حزب کمونيست 

کيل  بودن تشرديکنند،  بدرستی انتقاد میالمللی بينھای در بحثخصوص لنينه ھای روسيه ب ھمانطور که بلشويک

حزب سوسياليست « زمان طوالنی را در المانھای ھا روزا و کارل و کمونيستبه نظر آن.  استالمانکمونيست زب ح

 از حزبی با ١٩١٩ نوریج قيام که  طوریه  ب ماندند)USPD(»  مستقل سوسيال دمکراتۀاتحادي«  درً و بعدا»المان

   .د مسلحانه سازماندھی کند محروم مانتجربه که کارگران را برای قيام

و » روزا«ثر ؤ مۀمداخل  و»المانحزب کمونيست «  و»ھا اسپارتاکيستۀياتحاد«آموزش از تجارب مثبت و منفی 

ناپذير ھا خستگیھا و کمونيست لنينيست-برای اتحاد مارکسيست: ھا امروز بدين معناست برای ما کمونيست»کارل«

- سياسی عليه اصالح–مرزبندی ايدئولوژيک با  و يش برده به پءت را با تمامی قوامبارزه کنيم و تشکيل حزب کمونيس

  . آگاھی سوسياليستی را درون جنبش  تحکيم نمائيم وء کارگر را افشاۀ طبق دوستان دروغينطلبان اينطلبان و فرصت

روزا  ِ ياد  ،در صدمين سالگرد قتل  اين دو انترناسيوناليست برجسته  و پيشتازان مبارزه برای انقالب پرولتاريائی

ھا  آن،ھای دور نيستند، نهھای تاريخی از گذشتهھا اسطورهآن. داريم بورگ و کارل ليبکنشت را گرامی میلوکزام

  .بخشندھستند که در مبارزات ما ھمواره حضور داشته و به ما نيرو و جسارت می ئیرفقا

 ۀمثابه ايطی ھمانند آنچه که امپرياليسم ب در شرً در کشورھای ما و سراسر جھان اساساھای زحمتکشھمانند گذشته توده

 کوتاه رونق در اروپای ۀ يک دورًبتااز نس بعد. کننداست زندگی میداری پديد آورده تکامل سرمايهۀ مرحلاالترينب

  در اينجا ھم١٩٨٠در سالھای "  عطف نئو ليبراليسمۀنقط" جھانی دوم، بعد از ۀان کنند بعد از جنگ وير،غربی

ه  ب حاد عليه بورژوازیۀ ولی نه در مبارز تسھيالتی راھرچند که . است بدتر شدهً کارگر مستمراۀيشتی طبقوضعيت مع

 و نکبت رانده ھائی که به فقر ھر ساله  تعداد انسان در اروپا ٢٠٠٨بحران سال  بعد ازخصوص ه ب. دست آورده اند

ھای بزرگ  خشن و مرگبار بين کنسرنداری در عصر امپرياليسم وارد يک رقابتسرمايه.  ابدي یشوند افزايش ممی

 در سطح   مبارزاتاين . اندمين منافع خويشأجات دولتی در صدد تھا و دستهاست که بر فراز دولتانحصاری شده

ی و جھانی ئھای منطقه به جنگً، ضرورتايکتراتژسبازارھای فروش ومواضع يابی به مواد خام،  جھت دستجھانی

اند که  و وابستهعمرهتھای خلق در کشورھای نومس کارگران و تودهھادرگيریان اصلی اين  قرباني.گرددمنجر می

 –داری  سرمايهۀھمچنين در مراکز کشورھای پيشرفت. انده جنگ و آوارگی مواجِ گرسنگی، نکبتفشاربالفاصله با 

  .مگير است چشً ھم کامالھای کارگرو تنگدستی تودهخزنده  فقر ،امپرياليستی، مانند اروپا

 ،انقالبات شکست خورده در اروپای غربی در صد سال اخيردليل تاريخ ه  بفقط نه –ھای انقالبی عنوان کمونيسته ما ب

 کارگران و ویر بر١٩١٨ و کارل ليبکنشت در سال  که توسط روزا لوکزامبورگی انقالبي افق،اطمينان کامل داريم

 برای اند که روزا و کارل نشان دادهیراھ استوار در  . نوينی خواھد بودینيا دۀاست نويد دھند شده گشودهھای خلقتوده

  . مبارزه کنيم کمونيستی بدون سرکوب و استثمارۀ يک آيند سوسياليسم  ويابی به جھت دست، کارگرۀکسب قدرت طبق

   Uhr U-Bahn Frankfurter Tor 10 : انقالبیِ بلوک محل تجمع 

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  : ھاپانويس

   ١٩١۵، اعالميه مه " خودی استۀدشمن اصلی در خان"،  کارل ليبکنشت– ١

  ١٩١٨مبر  دس١۵ سوسيال دمکرات در برلين بزرگ ، روزا لوکزامبورگ، سخنرانی درگردھمائی حزب مستقل – ٢

  ٣٠. ص٣ روزا لوکزامبورگ منتخبات جلد – ٣

  ۴۴۴.  ص٣کارگر جلد  ۀگری و طبق نظامیۀدر بار روزا لوکزامبورگ – ۴

 ۶٧، ص٩ آثار جلد ۀيبکنشت مجموع کارل ل-۵

  ۶١۶، ص۴ روزا لوکزامبورگ جلد – ۶
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