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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  رگيتينگ کالوس :سندهينو

  عثمان حيدری: فرستنده
  ٢٠١٩ جنوری ٢٢

  لوکزامبورگ تابش نوری جديد بر پروندۀ قتل روزا
  :کتاب بررسی 

  »ورگبلوکزام روزا قتل«

 

  
  

 است برلين در کنشت ليب کارل و لوکزامبورگ روزا المللی، بين سوسياليستی غول دو قتل سالگرد صدمين آينده شنبه سه

 یئھا دروغ از ھا فاکت کردن غربال برای لمف کارگردان و نويس نامه لمف گيتينگر کالوس کار ھا  سال ۀنتيج کتاب اين و

 که چيزی«: گويد می گيتينگر که طور ھمان. است کرده احاطه را ھا آن نقاتال ۀمحاکم بلکه ھا، آن مرگ فقط نه که است

ِلندوھر کانال در لوکزامبورگ جسد انداختن آب به از دمکرات سوسيال حزب رھبران  آن با که بود اين نفھميدند َ

  ».اندازند می آب به] نيز [را وايمار جمھوری
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 اول جھانی جنگ در که کشور. بود متزلزل ھم و ُپرآشوب ھم داشت قرار آن در ١٩١٨ سال در لمانا که شرايطی

  .بود رو به رو بنادر ديگر و» کيل «در ملوانان جوش خود شورش و قحطی با بود شده تحقير و خورده شکست

 حزب دولت يک تشکيل به قيصر خلع. شد تشکيل کشور سراسر در کارگران و سربازان ملوانان، انقالبی شورای

  .انجاميد ِابرت فريدريش رھبری به دمکرات سوسيال

 و گرفت صورت ای گسترده تظاھرات آن به اعتراض در کرد برکنار را برلين راديکال ليسوپ يسئر ابرت که ھنگامی

 دفاتر و آھن راه ھای ايستگاه بودند مسلح کارگران ًعمدتا که نفر ھزار صدھا آن متعاقب سراسری اعتصاب در

  .کردند فتصر را تلگراف و ھا روزنامه

 ليسوپ نيروی خود، دولت موجوديت از حفاظت برای چنين ھم و انقالبی اعتراض موج کردن سرکوب به مصمم ِابرت

 رھبران شکار و ھا قيام سرکوب برای Freikorps *»کورپس فرای «از را شده تسليح خوب و ديده تعليم خوب مزدور

  .داد تشکيل ھا آن

 کمونيست حزب تشکيل به و کردند می فعاليتً علنا» اسپارتکوس ليگ «در نگج طول در که کنشت ليب و لوکزامبورگ

 از لشکری وسيلۀ به و شده دستگير سپس شدند، مخفی زمان اين در بودند، کرده کمک ١٩١٩ نوریج اول در

  .رسيدند قتل به Waldemar Pabst» پابست والدمار «رھبری به» کورپس فرای«

 کسی چه و داد را ھا آن قتل ترتيب دمکرات سوسيال حزب در کسی چه کند مشخص فقط نه که است اين گيتينگر ھدف

  .نمايد برمال شد، منجر درگير افراد ساختگی ۀمحاکم به که را کاری پنھان و ھا آن مرگ شرايط بلکه شد، آن مرتکب

 توصيف» لمانا یئقضا اريخت در ھا بازی مسخره ترين دار خنده از يکی «را لوکزامبورگ قتل برای محاکمه مؤلف،

  .کند می

 را گرا راست مجله يک و شد اسلحه معامالت وارد ھا نازی با پيچيده ھمکاری از پس او. بود زنده ١٩٧٠ سال تا پابست 

  .کرد منتشر

 برداشتن ميان از برای تصميم «را آن و بود کرده صادر را قتل دستور که کرد اعتراف نشريه آن در ١٩۶١ سال در او

  .ناميد» مسکو مطيع و برانداز خانمان شاگرد ود

 سوسيال حزب و ناميد مشروع اعدام يک را ھا آن قتل کرد، صادر نشد لغو ھرگز که را حکمی فدرال لمانا دولت

  .داند می معتبر را  ١٩١٩ محاکمات رسوای احکام ھمچنان دمکرات

 جريان در و بنويسد لوکزامبورگ قتل ۀدربار ای نامه فلم گرفته تصميم که بود جالب گيتينگر برای حدی تا پابست اعتراف

  .کرد کشف رسيد، او دست به طريقی به اما بود، حرمانهم که را پابست کاغذھای و ھا نامه مجموعۀ آن نوشتن

 نمايد، غربال را اطالعات چگونه دانست می تلويزيون ليسیوپ ھای نمايش برای نويس نامه فلم يک مثابه به گيتينگر،

 گيرا داستانی او. سازد آشکار را قتل دو حقيقت توانستً نتيجتا و نمايد ارزيابی دوباره را ھا داده  و کند دنبال را ھا سرنخ

  .کند می تعريف را نادرستی و یئدورو تبانی، از

 شکاف به کنشت ليب و لوکزامبورگ کشتن و کارگران ھای قيام سرکوب در دمکرات سوسيال حزب دولت اقدامات

 منتھی نازيسم ظھور و وايمار جمھوری سقوط به و انجاميد ھا دمکرات سوسيال و ھا کمونيست بين ترميم غيرقابل

  .شد

 در لوکزامبورگ جسد انداختن آب به از دمکرات سوسيال حزب رھبران که چيزی«: گويد می گيتينگر که طور ھمان

ِلندوھر کانال َ) Landwehrkanal (اندازند می آب به] نيز [را وايمار جمھوری آن با که بود اين نفھميدند.«  

https://morningstaronline.co.uk/article/new-rlight-shed-rosa-luxemburgs-murder 
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 جنگ زمان تا و ١٨ قرن از که بود لمانیا ضدکمونيستی ًعمدتا نظامی، شبه داوطلب نيروی کورپس فرای: عدالت *

 با لهمقاب منظور به و دوم فريدريش وسيلۀ به و ساله ھفت جنگ زمان در کورپس فرای. داشت وجود دوم جھانی

  .شد می گرفته کار به ھا کمونيست سرکوب برایً عمدتا بعدھا و شد ايجاد ھا روس ويژه به خارجی نيروھای

  استار مورنينگ: منبع

  تعدال تارنگاشت


