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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از

  ٢٠١۴ اگست ٢۶

  

	RAFدۀ  نبه خاطر مرگ يک جنگ
  

فراکسيون ارتش « ، عضوچندين سالۀ گروپ گوريالئی المان غرب، موسوم به Helmut Pohl	 ھيلموت پول

وی يکی از اولين اعضای فراکسيون ارتش .  سالگی در برلين وفات نمود٧٠ شب به عمر سه شنبه» RAF –سرخ 

 از وی پرسيد که آيا به اولريکا ماينھوف Ulrike Meinhof ١٩٧٠از ھمان لحظه ای که در اکتوبر . سرخ بود

نامبرده سه بار . دارتش سرخ می خواھد بيايد،  وی با دادن جواب مثبت الی آخر نقش مھمی در فراکسيون بازی نمو

  : به زندان افتاد

  ١٩٧٣ الی اواسط ١٩٧١ از اواسط -١

  ١٩٧٩ الی سپتمبر ١٩٧۴ از فبروری -٢

  ١٩٩٨ الی زمان عفو وی در می ١٩٨۴ از تابستان -٣

 طی Rolf Clemens Wagner رولف کليمنز واگنر -» فراکسيون ارتش سرخ«نامبرده يکجا با يکی از اعضای 

به ارتباط انگيزه ھای ورود شان در    jungen Welt با نشريۀ  ٢٠٠٧/  ١٠/ ١٧به تاريخ يک مصاحبۀ طوالنی 

  :چنين گفتند»فراکسيون ارتش سرخ«

جنبش ھای . ما مبارزۀ مان را دريک ھمبستگی بين المللی و وحدت مبارزاتی با ساير نيروھای اروپائی می ديديم« 

ما در . داشت؛ و بر ھمان پايه ما آرزومند بوديم تا برنده شويمآزاديبخش در سراسر جھان در حالت تھاجمی قرار 

ما نمی بايست ھمه چيز را باخته تصور کنيم تا صرف برای . بطن تاريخ مقاومت، آزادی و انقالب در حرکت بوديم

دی برای ما دقيقاً بدان معنا بود که آگاھانه بخشی از تکامل تاريخی باشيم و اين روند تاريخی آزا. خود مبارزه نمائيم

ھمانی که روند انقالب جھانی تغييراتی در اين کشور را نيزباعث . چيزی نبود به غير از مبارزه عليه سرمايه داری

 . بگردد

ود درک آن فعالً ساده نيست، به خصوص برای  فضای مساعدی که از اين اميدواری در آن زمان به وجود آمده ب

  . سال عمر دارند٢۵ و يا ٢٠، ١۵آنھائی که  
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 در جريان مصاحبه وقتی پای مقايسۀ فعاليت ھای نظامی گروپ گوريالئی خودشان با القاعده به ميان Pohl پول

  :آمد، با شدت به دفاع از فعاليت ھای خود شان بر آمده افزود

ای ارتش سرخ ھيچ کسی نياز نداشت تا از واقعاتی که در لندن و مادريد و يا اين که در يک در جريان فعاليت ھ« 

چه ما در تمام عملياتھای خويش . محلی مانند يک توقفگاه و يا ايستگاه ريل به وجود آمد، از انفجار بمبی بترسد

ما در . ورد تھاجم قرار بدھيماھداف مشخص و معينی را مورد حمله قرار می داديم نه اين که مردم عادی را م

اساس، فعاليت ھای خود را در جنگھای ھدفمند، محدود نموده بوديم، از نظر ما فعاليتھای نظامی می بايست در 

  .خدمت تحرکات سياسی قرار می گرفت

  :منبع

http://www.jungewelt.de/2014/08-14/062.php  

  

 :افزودۀ مترجم

و متباقی باند ھای اسالمی تنھا در انتخاب » القاعده«و » راکسيون ارتش سرخف«الزم به يادآوريست که تفاوت بين 

فراکسيون «ميدان و ساحۀ مبارزاتی آنھا محدود نمی شد، بلکه از نظر من دو ويژگی ديگر يعنی عدم وابستگی 

رنمائی که به به امپرياليزم، سوسيال امپرياليزم و نھاد ھای استخباراتی آنھا و از آن ھم مھمتر دو» ارتش سرخ

خاطر آن مبارزه می نمودند، آن خطوط شاخص قرمزينی اند، که ھيچ وجدان سالمی را اجازه نمی دھد تا آنھا را در 

  .يک رديف قرار بدھد

 .م. ن


