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  تیبابيژن ني

  ٢٠١۴  می٢٢

 جنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا

٨  
  بخش ھشتم ، پرولتاريای يھود  

روی يخ ، سازمان دادن نيدر مون"  زنريکورت آ"ی ل دولت ائتالفيان جنگ و تشکي توله پس از پاۀن کار جامعيمھمتر

ھدف اين .  است ١٩١٨مبر نو١٠در Kampfbund Thule"  رزمی تولهۀدست"نام ه مسلحی درتقابل با دولت مذکور ب

دنبال جايگزينی سيستم پارلمانی موجود با يک ه سبوتندورف ب .تلزباخ نيست يتالش در بازگرداندن سلطنت و تقابل

نژاد برتر " سنتز" ، خيزئیدر جوامع اروپا" پروتکل"دنبال تثبيت گفتمان ه تنی بر نژادپرستی است تا بديکتاتوری مب

در " پروتکل "کصد وبيست ھزار نسخه از يتعداد . ا به سمت تصاحب قدرت سياسی  را اندک اندک  سازمان دھد يآر

"  تئوری توطئه"  بار چاپ مداوم  اين ٣٣ اين  روند  با. رسد  فروش میه  در ظرف مدت کوتاھی ب١٩١٩ھمين سال 

  . تکرار می گردد ١٩٣٣تا سال 

ن جامعه سرعت می ئي را در پائیدر اين راستا بھترين عاملی است که روند بسيج نيرو" کورت آيزنر"يھودی بودن 

!  يعنی نبرد اين . راند  ، اين دشمن خونی ماست که حکم می" يھودا"اکنون : سبوتندورف اعالم می دارد . بخشد 

  !  پرچم صليب شکسته ۀنبردی تا به اھتزاز درآمدن پيروزمندان

 خود  ۀ را در زير سايالماندراين مقطع زمانی تشکيالت توله تبديل به چتری گرديده که تمامی طيف راست افراطی 

اقدام  ، Buttmann  Rudolf"  رودلف باتمان" تشکيالت مذکور تحت رھبری دکتر ١٩١٨دسمبردر . جمع کرده است 

س به ستاد توله درھتل يلودنبال آن په ب.  ن لحظات کشف می گردد ياين کودتا در آخر. ک کودتای ناموفق می کند يبه 

 طی که مجازات شراکت در کودتا ھمواره و در ھمه جا اکثراً يدر شرا. ر می کند يخته و بسياری را دستگيچھارفصل ر

  !  کوتاھی آزاد می شوند ۀ  در فاصلاشد ، با اينحال ھمگی اين دستگير شدگان بعداً اعدام و يا حبسھای طويل المدت می ب

 ، جنوریتنھا چھار روز پس از آن در پنجم . سيس می شود أت  KPD   المان حزب کمونيست ١٩١٩ جنوریاول 

 بحث بد نيست نگاھی ۀامدر اينجا پيش از اد. می نمايد DAP   المانتشکيالت توله اقدام به بنيانگذاری حزب کارگران 

  .مبر بيندازيم المان  پس از تسليم خفت بار نو ۀبه سيمای کلی جامع

  

  المان پس از جنگ

ش ير شده ، شکست خورده  و گرسنه  را به نمايخته ، تحقيک اجتماع از ھم گسيمای ي پس از جنگ اول ، سالمان ۀجامع

ه ز بي را نالمان ۀ تکليف نشدتعيينرده است ، می رود که نظام ط مساعدی که جنگ برای انقالب آماده کيشرا. می گذارد 
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ن و ئيان باال و پايشکاف دھشتناک م. د يگر نمايستی دياليک جمھوری سوسيل به ي ، تبداکتوبردنبال الگوی انقالب 

  . گری آماده تر کرده است  ينی انقالب راازھر زمان ديط عيھای طبقاتی، شرايق قطب بنديتعم

 المانمراکز گوناگون انقالب در شمال و جنوب و مرکز .  ک مرکز ثقل سراسری است ي انقالب ، فاقد ن حاليبا ا

خ در قلب ين ، در مرکز ، ساکسونی  و در جنوب ، مونين مراکز در شمال ، برليا. ند يمايی را می پتوارھای متفيمس

 .ا می باشند يالت خودمختار باواريا

ف ين طين باراير خود قرار داده است و برای اوليثأشدت تحت ته  که چپ اروپا را نيز بنالما نه فقط چپ اکتوبرانقالب 

ق ياسی از طرين الگوی تصاحب قدرت سيا. کی انداخته است ياسی با الگوی بلشويرا به صرافت تصاحب قدرت س

رگری و نظامی که کال کايت راديک اقليت يافته در حزب بلشويک روسيه  و با حمايتعرض مستقل نخبگان سازمان

دنبال می ......  خ  و ساکسونی  و بوداپست  و  ين و موني عمل گذاشته می شود ، در برلۀت به مرحلين با موفقيتوسط لن

  . گردد 

که بالفاصله پس از جنگ بر " ش ابرتيدريفر" د است که دولت سوسيال دمکرات ي آنچنان شدالمانش به چپ در يگرا

اتحاد "يجاد اسی  و ايز جز تصاحب کامل قدرت سيچ چي  به ھالمانت نمی کند  و چپ ي کفاسر کار آمده است ، مطلقاً 

  .قناعت نمی کند "  المانشوروی 

عنی ي ١٩١٨مبر  نو۴در . يش دارد ستھا گراين  به اسپارتاکيژه در برليوه س بيلوروی پيخته و نيش از ھم گسيارتش را

ل  و ويھلمزھافن  ي در بندر کالمان ئیايروی دري ، شورشی در نالمان ميش از امضای قرارداد تسليھفته پ کيدرست 

ھودی يک يرھبری ه ست بيت کمونيک اقليمبر  نو٧يش بامداد م صورت گرفته است  و سه روز بعد در ھوای گرگ و

 ارتش در ۀھای عمدوسته اند ، تمامی پستھا و پادگانيادی ازسربازانی که به آنھا پيت شمار زيزنر و با حماينام کورت آه ب

تلزباخ  را مجبور به فرار کرده  و به يگ سوم از خاندان سلطنتی  ويخ را به تصرف خود در آورده اند  و لودويمون

النه گزيده در پارلمان USPD در اينجا سوسيال دمکراتھای مستقل . ا خاتمه داده اند ياران  در باواري شھرئیفرمانروا

 .کرده اند !  زد ، انقالبياز دماغ کسی خونی برکه  ايالتی  باواريا ، بی آن

 جنگ در ۀش از خاتمياندکی  پ.   زبانه می کشد المانخته  در سرتاسر يک انقالب خودانگيشعله ھای منظم  

کارگران کارخانه ھای  نواحی . ل داده اند يتشک" نيزپل"ۀ يک شورای کارگری را درکارخانشزھافن ، کارگران يدريفر

 انقالب ملوانان در فرانکفورت ھم. برند  سرمیه ملربنز دراعتصاب گسترده بي بزرگ داۀزجمله کارخاناشتوتکارت ا

در کلن . کی از افسران ارشد ، سر به شورش برداشته اند يک پادگان کامل به فرماندھی يسل  در  ک. راه انداخته اند 

چی ارتش از دستور يدنبال سرپه ز در ھانوفر بيسالمت آمام ميک قي. وسته اند يستھا پي ھزار نفره به کمون۴۵ک پادگان ي

ن ماجرا در جاھای  ديگر از جمله  در ين ھميع. وندند يروزی می رسد و سربازان  به مردم می پيسرکوب ،  به پ

  .ک و ماگد بورگ به وقوع  می پيوندد  يپزيدوسلدورف ، ال

  

 قيام جنوری

گر و با يھودی ديک ي، " رزای سرخ "ستھا به رھبری ين ، اسپارتاکيل در برالمانم يو حاال اندک مدتی پس از تسل

روی می يتخت پيش از پايز کم و بيگر نيدر شھرھای د. ره گشته اند يتخت چين بر پاياری از مردم برليت شمار بسيحما

. امل است دگی کيس ارتجاعی در حال از ھم پاشيلوھمه جا ھرج و مرج برپاست و ساختار دستگاه ارتش و پ. شود 

ن بر امورعام المنفعه ، حمل و نقل و کارخانه ھای اسلحه سازی نظارت دارند و دولتی در دولت يستھا در برلياسپارتاک

ل يس را که متمايلواز فرط استيصال ، فرمانده پ" ش ابرتيدريفر" ، دولت ١٩١٩ جنوریدر سوم . وجود آورده اند ه ب

ن يکارگران برل. ستھا مردم را به انقالب فرا می خوانند يدر مقابل اسپارتاک.  کند ستھاست از کار برکنار میيبه اسپارتاک
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ست ھزار کارگر مسلح  در سطح شھر به يش از دوي ، بجنوریمروز ششم ين فراخوان پاسخ مثبت می دھند و تا نيبه ا

ن آنھا يولؤاشغال کرده و مسخبرگزاری ولف را ال دمکراتھا و ي ارگان سوسۀمردم ، محل روزنام. ند يحرکت در می آ

 ٢۴پس از گذشت . گاه می روند ي بنای صدارت عظمی ، ابرت و ھمکارانش به مخفۀبا محاصر. ر می کنند يرا دستگ

اسی  با يراه درازی تا تصاحب قدرت س. تی ندارد يچ کجای شھر حاکميساعت دولت به جز  چند بنای مھم ،  بر ھ

  . الگوی  پتروگراد  نمانده است 

ن پارامتر عمده که در يا.  می دھد تغيير  نبرد را ۀد وارد معادله می گردد که سرنوشت صحنيک پارامتر جدينجا ير اد

 حاکمه ۀا ، ابزار منسجم سرکوب طبقيروی سرکوبگر انقالب وارد می شود ، خالف تمامی انقالبات معاصر دنيگاه نيجا

برخود   Freikorps "آزاد سپاه"ير قانونی است که نام ش غک ارتي ! ست يست ابرت نياليو دولت به اصطالح سوس

" جيروی بسين"نام ه ران و عراق بيان جنگ ايه آنچه که سالھا بعد در جريزی است شبيک چياين  نيرو ، . گذاشته است 

 المانست دنبال آن و شکه ان جنگ اول که بيج نه درجريرقانونی خالف بسين ارتش غي که اتوان تفيبا ا. وجود آمد ه ب

  . سر پناھی بوده است برای سلطنت طلبھا  و راستترين گرايشات ارتجاعی  و حافظان  نظم موجود .  شکل گرفت 

ر يوس از شکست و تحقيأ آن در درون سنگرھا  و جان پناه ھا شکل گرفته  و آنگاه که سرخورده و مۀيھسته ھای اول

ه  خطر ياشته بودند ، به خانه بازگشته بودند، به ندای آنانی که علھنی که سالھا جان وھستی خود را برای حفظ آن گذيم

 ۀدئولوژی نامنسجم و ھنوز شکل نگرفتيا. ھن  فرا می خواندنشان ، ندای مثبت داده بودند يزم و فروپاشی مام ميبلشو

 درآن واحد ستی و نفرت بی حد و حصری کهينيظ شويشات غليسم کور با گرايوناليک ناسيآنان ، معجونی است از 

اين نيروی .   را  شامل  می گردد ،ستی  داشتنديوناليستی که خصلت انترناسيد ضد بورژوازی و ضد کمونيالت شديتما

مين مالی آن در خارج أ اقليتی بيش نبود ، با اينحال تالمانچھارصد ھزار نفره اگر چه به نسبت ارتش ميليونی !  بسيجی 

 عجايب اين دوران است که کمتر مورد اشاره و توجه  تاريخنگاری رسمی می باشد  دولتی يکی ديگر ازۀاز کادر بودج

 .  

  رزا ۀ يعنی در گرماگرم قيام اسپارتاکيستھا در برلين و پنج روز پيش از قتل وحشيان١٩١٩ جنوری ١٠در تاريخ 

"  غيرمتمرکز يھودۀرمايس" در اُروکلوپ برلين توسط يکی از نمايندگان جلسه ایبکنشت ، يلوکزامبورگ   و کارل ل

ترتيب داده می شود   Deutsche Bank  المان، مدير و سخنگوی بانک  Paul Mankiewitz"  پاول مانکيويتس"بنام 

فِليکس "ه تعدادی از کالن سرمايه داران يھود ھمچون  از جملالمانکه  پنجاه نفر از صاحبان  سرمايه ھای کالن در 

 درآن حضور  Arthur Salomonsohn" آرتور سالومونزون"  و AEG از بنيانگذاران  Felix Deutsch"  دويچ

" اسکار واِسرمان" يعنی المانش در رھبری بانک  که مانکيويتس  توسط دوست و ھمکيش ديگرجلسهدر اين . دارند 

Oscar Wassermann مين مالی  أنام  صندوق ضد بلشويکی  که قرار است ته ھمراھی می شود مبتکر طرحی است ب

 . سپاه آزاد  را برعھده داشته باشد 

مين مالی جنگ و أ تۀ  در مقولReichsbankمانکيويتس در تمام طول جنگ اول در ضمن مشاوربانک مرکزی رايش 

ری از کالن سرمايه ھردوی اينھا به اضافه تعداد کثي. پس از جنگ در رابطه با پرداخت خسارات جنگی ھم بوده است 

ھم "  دوستانۀجامع"نام ه   يھودی در برلين بداران يھود ھمچون فليکس دويچ ، ھمزمان عضو يک انجمن ماسونی تماماً 

 Aron " ھارون ُولفزون"،  Isaac Euchel"  اسحاق اُويشل" به ھمت ، ١٧٩٢ جنوریاين  انجمن که در  .  بوده اند 

Wolfssohn ، "يوزف ِمنِدلسون" Joseph Mendelssohn ، "ناتان اوپنھايمر " Nathan Oppenheimeھارون "و

فعاليت علنی دارد و !   تحت پوششھای فرھنگی  و روشنگری ١٨٨٠ده بود تا سال بنيانگذاری ش   Aron Neo "نئو

 مذکور در دوران جمھوری وايمار به عضو گيری در ميان ۀجامع.  گردد پس از آن فعاليت آن غيرعلنی می

 با ١٩٣۵سال  در که نھايتاً  عناصرغيريھود ھم  تمايل نشان می دھد و اعضای فراوانی ھم بدان روی می آورند تا اين
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 الماناعالم ممنوعيت تمامی کانونھای فراماسونری از سوی دولت ناسيونال سوسياليست، بساط  فعاليتھای آن در رايش 

  .  تا  پايان جنگ دوم  برچيده می شود ١٩٣۵مبر  نو٢۵ از مقطع

 جانمايه و ماھيت آن ارد کهذدست قدرتمند خود را بر سر نيروی ارتجاعی دھشتناکی می گ"  يھودۀسرماي"بدينسان 

رقانونی  ين سپاه غياگر ا. است " پروتکل خردمندان صھيون" نژاد پرستانه و ضد يھودی  و تئوری راھنمای آن عميقاً 

ستی يدست گروه ھای مختلف کمونه  بالماندنبال آن اندک اندک تمامی ه ن و بيدی تمامی برليچ تردينمی بود ، بی ھ

ال يو از سوی دولت سوس" گوستاو نوسکه " که توسط " سپاه آزادی" از ئیواحد ھاک ھفته يدرعرض . ر می شد يتسخ

ت يستھا را با سبعيداری اسپارتاکيزند و مراکز پايدرون شھر می ره دمکرات  فراخوانده شده اند ، از خارج شھر ، ب

 جنوری ١۵در " بکنشتيل لکار" و " رزا لوکزامبورگ"ستھا ،  از جمله يرھبران اسپارتاک.  تمام درھم  می کوبند 

کشنبه سرد يانه در ين کشتار وحشيتنھا چھار روز پس ازا. انه ای  به قتل می رسند ي  وحشۀوير و به شي دستگ١٩١٩

 ۀز اجازي زنان نالمانخ ين بار در تاريبرای نخست. شود  د برگزار میين انتخابات ملی در حکومت جديوآفتابی ، نخست

ھای مجلس و راست افراطی که ي درصد کرس٧ست فقط ياليچپگرايان افراطی سوس. ابند يشرکت در انتخابات را می 

ادی ي درصدی تا حدود ز٧ن آرای يا.  دست آوردنده ھا را بيدرصد کرس١۵ز تنھا ي خواھان بازگشت سلطنت بود نباطناً 

  . ی را مھر می کند ئک انقالب توده يشکست 

ن منتقل می يلومتری برليست و چھل کيدر دو"  ماريوا"قرار مجلس ملی  به ن ، محل استيل ناامن بودن شھر برليدله ب

" ش ابرتيدريفر" ھم ١٩١٩ فبروری ١١. رد يخود می گه را ب" ماريجمھوری وا"د نام ينسان  جمھوری جديشود و بد

ز دولت دست چپی با يدست راستی را ن" سپاه آزاد"پاداش . ش کارخود را آغاز می کند يس جمھور راين رئيدر مقام اول

ال دمکرات به وزارت دفاع می دھد که ي عضو جناح راست حزب سوسGustav Noske"  گوستاو نوسکه"نش يگز

ن يا.  بوده است جنوریام يستھا در قيه اسپارتاکين عامل وارد کردن سپاه آزاد عليش از ايخود را سگ تازی می نامد و پ

ات يمار به حيت جمھوری نوپای وايرقانونی می تواند در پناه حماي سپاه غنين پس اينش به معنای آن است که از ايگز

  ! د يزم سرخ  حفاظت  نمايال دمکرات  را در مقابل  خطر  بلشويخود ادامه دھد و دولت  به اصطالح  سوس

 قل دنبال شکست سنگين حزب سوسيال دمکرات مسته زنر که بيا ، کورت آي  در باوارفبروری ٢١عنیيده روز بعد 

USPD  ًخ بوده است ، يا در مونيالتی باواريعنی مجلس قانونگذاری اي" الند تاگ"عازم   برای تقديم استعفای خودظاھرا

 Anton Graf von Arco" کنت آنتون آرکو ـ والی" نامه   براستگراھودی يک افسريدست ه  راه مجلس  بۀدر ميان

auf Valley   به قتل می رسد.  

ا ۀنکت ودی  ب سر يھ ن اف هۀجامع" جالب توجه  دراينجا ، ارتباط اي د "  تول ام او در ليست اسامی . می باش ه ن د  ک ھر چن

  . خورد به چشم نمی !  دليل  داشتن خون يھودیه   توله بعلنیاعضای 

اره می گي کارگر گردۀد طبقيل به شھيزنر منفور تبدين ترور ، آيبا ا انی دوب گر در يدر طرف د. رد يده و جنبش چپ ج

ل دانشگاه او را قھرمان خود  معرفی  يخ با تعطيان دانشگاه مونيز آرکو ـ والی باال می رود و دانشجويف راست نيان طيم

د  ی کنن ال اه ب. م ا يدنب رور و ب يال ن ت ه رياست سوس ا  ب وری باواري زی جمھ ورای مرک امی ، ش ت نظ الم حکوم اع

ام ه دمکراتی ب اً Ernst Niekisch" ارنست نيکيش"ن ن  موقت ا اي رد ت ام امور را در دست می گي اً   زم ه نھايت  ١٧ در ک

ان"نام ه ن  بيشيک آموزگار پي ١٩١٩ مارچ يال Johannes Hoffmann" يوھانس ھوفم م عضو حزب سوس ه او ھ   ک

رات  ا مSPDدمک التی  باواري س اي وی مجل ردد أ  است ، از س ی گ ت م شکيل دول ا ۀنکت. مور ت ر در اينج ب ديگ  جال

ج ساله با حفظ تمامی حقوق شھروندی توسط ھوفمان  و تبديل حکم اعدام او به يک زندان کوتاه مدت پن" آرکو والی"عفو

 .خود می باشد ! 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵
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  شورشھای مارچ

زار می شود يا  بيونال  ي انترناسۀن کنگري ، نخست١٩١٩ مارچ ان  را  يلن. ن الملل سوم  در مسکو برگ ارگران جھ ن ، ک

ه ي شوروی قۀيت از دولت انقالب در روسيفرا می خواند تا به حما ور ب ا را مجب ام نموده و با فشار بر دولتھای خود ، آنھ

 .ند يستی نمايالياسی  و تجاری با دولت سوسيه و برقراری روابط  سي از روسبازگرداندن سربازانشان

ين از کمونه ب وت لن ال دع درت سيدنب صاحب ق رای ت ا ب ود ، يستھای اروپ شورھای خ ی در ک ن نما١۵٠٠اس دگان ي ت ن

رل انی ، ريشوراھای کارگری ب دای انقالب جھ ه ن ه أن در پاسخ  ب د  و بيی ب ومی می دھن  از سی شيک اعتصاب عم

  .ر می شوند يکال  تسخيکالنتری توسط  سازمان سربازان سرخ  و گروه ھای نظامی راد

ر دفاع دولت  يت  رسمی  وزيسی ھزار نفر از سربازان آن با دعوت  و حما.  د يدان می آيبه م"  سپاه آزاد"گر يکبار دي

رات  اليسوس د   وارد شھر شده  و به جان کارگران می امارچدر پنجم  دمک ا سۀدر فاصل.  فتن نج  ت ارچزدھم ي پ ا م  ، ب

 .  ن خاتمه داده می شود ي در برلمارچام سرخ ي نفر و زخمی کردن حداقل ده ھزار نفر ، به ق١۵٠٠ ۀکشتار سبعان

ردد ي در مجارستان مارچ ٢٢کمتراز ده روز بعد در ری ا. ک جمھوری شوروی ھنگری اعالم می گ ن  جمھوری يرھب

ر از کم٢۵که عالوه بر خودش " بال کون"نام ه گری است بيھودی ديک يھم با  م يسرھاي نف ودی ھستند يش ھ جالب . ھ

ک يم مربوطه را يمز لندن ، رژيعنی  تاي  در انگلستان "لديخاندان روتچ"ل به ي دست راستی و متماۀآنجاست که روزنام

  .می نامد " ھودیيای يماف"

صھيونيسم را نيز پرچم کرده است ھمه جا خود ، به تبليغ ھرچه گسترده تر که اينک ايدئولوژی "  متمرکز يھودۀسرماي"

داختن " بلشويکھای يھودی "ۀنقش امطوره ب" سرمايه"در دامن زدن به ھرج و مرج در اروپا با ھدف به وحشت ان   و ع

 ! داخته است   پرامريکا  و زمينه سازی فرار آنھا به اياالت متحده  خاصطوره ز يھود بغيرمتمرکسرمايه ھای 

 

  جمھوری شوروی مونيخ

الب١٩١٩ اپريل ۴دوھفته پس از اعالم جمھوری شوروی در بوداپست ، روز  ه ای  يک انق وه خان ه   قھ ونيخ علي  در م

ستقل عضو شورای .   شکل می گيرد،جانشين آيزنر شده است دولت سوسيال دمکرات ھوفمان که سوسيال دمکراتھای م

ام سوسيل ي، تصميم به تشک" لوون  براوھاوس"نام ه ، در ميخانه ای بمرکزی کارگران و سربازان  ستی ياليک دولت تم

ه  و  وھزام"گرفت داور  "و    Erich Muehsam"اريک م تاو الن ردنأرا م  Gustav Landauerگوس اده ک  مور آم

  .  اينھا ھم يھودی ھستند یبديھی است که ھر دو.  دولت مذکور می نمايند ۀاعالمي
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                           Gustav Landauer       MuehsamErich                        Ernst Toller             

اً  ان درمتعاقب ت ھوفم داختن دول ا بران ل ٧ ب ونيخ "١٩١٩ اپري وروی م وری ش ان " جمھ ه جھاني د ! را ب ی کنن الم م . اع

ر نمی رود  ونيخ  فرات ھر م ای ش ای آن از مرزھ ه مرزھ الب . رژيمی ک ن انقالب در انق ری اي  را يک شورای!  رھب

ه در ر رد ک ده می گي ستھا برعھ نفکران و آنارشي شکل از روش ست بأمرکزی مت ودی ديگري م يک يھ از ھ امه س آن ب  ن

يال دمکرات. Ernst Toller" ارنست تولر" ان سوس شين او در مي ر ، جان ل آيزن ستقل  می باشد ، او که پس از قت ای م ھ

م !  شاعری است که به ھمه چيز شباھت دارد اال رھبر يک انقالب پرولتری  ستقل ھ در اين مقطع سوسيال دمکراتھای م

 . ، از ائتالف حاکم کناره گيری می کنند 

د  ار. ھوفمان از مونيخ به بامبرگ عقب نشينی می کن ادۀتالش دوب رای اع انۀ او ب درت در سيزدھم ھم ا  ق ل ه ه ، بم دلي

ارد سرخ "ۀعدم حمايت  پادگان مونيخ  که اعالم  بيطرفی کرده بود از يکسو و حضور فعاالن ا از " گ در سرکوب کودت

ه و اکه در پادگان ھنگ دوم پياده  مستقر " آدولف ھيتلر"در اينجا . سوی ديگر شکست می خورد  ست روی چارپايه رفت

ا در خدمت يک "او فرياد می زند .  سازد سربازان را از دخالت در کودتا منصرف می ستيم ت الب ني آخر ما که گارد انق

  " !باشيمگروه شياد  يھودی 

ذا ذکور، آن شورای مرکزی ک ای م ان ئیبدنبال شکست کودت ود ، توسط ھم يده ب ه  نرس ه يکھفت وز عمرش ب ه ھن م ک  ھ

ار گذاشته می شود و حزب کمونيست در وجود آمده کنه ب DKP المانتازگی توسط حزب کمونيست ه که ب" گارد سرخ"

رد دست ه  قدرت را بساً أ ، خود راپريل ١٣ شين  شورای مرکزی می ئیت اجراأيک ھي.  می گي  از سوی حزب  جان

ه "نام ه  يھودی ديگری بدر اينجا باز ھم تصادفاً . شود  د !    انقالب Eugen Leviné" اويگن لوين يش می ران ه پ . را ب

ون المان  اين يکی  اصالً  ل غالب انقالبي ول مث ق معم ود، !  ی نيست  و اھل سن پترزبورگ است و طب ضدسرمايه داريھ

 او ھم حضور دارد که  Max Levien "ماکس لوين"نام ه درکناراويک ھمکيش ديگرش ھم ب! پسر يک بازرگان متمول

  . از يھوديان روسيه و متولد مسکو می باشد 

تاو الن"سوسيال دمکرات و " ارنست تولر"با پيوستن دوھمکيش ديگريعنی  ا ترکيب ھي" داورگوس ه آنھ ست ب ت أآنارشي

  ! گردد   يکدست  می   کامالً ئی  کذائیاجرا
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ولر ،  دھی  ت ه فرمان ارد سرخ ب ا گ ھوفمن سوسيال دمکرات ، پس از شکست کودتا و يک درگيری نظامی متعاقب آن ب

پاه آزاد  می شود داه دست ب ل ١٧. من  وزير دفاع ، گوستاو نوسکه  و س تفاده از واحدھای اپري ه اس صميم ب  نوسکه  ت

ن مقطع ، جامع. ارتش عليه مونيخ می گيرد  شۀمھمترين نقش را در اي ه پ ده دارد ک ر عھ ه ب ازمانده تول رده س پاه ت پ  س

داوم جاسوسی   توله ۀجدای عضوگيری برای سپاه اوبرلند ، جامع. آزاد است  ات  م درکار سازماندھی يک عملي دست ان

  .و رشوه دھی  و تخريب از درون در جمھوری شوروی باواريا است 

تقاپريل ٢۶اين نقش آشکار باعث می شود تا در  ای محل اس ل  و در جريان بازرسی از اطاقھ ه در ھت شکيالت تول رار ت

دادچھارفصل ست ، با کشف مدارک بسياری در اين رابطه ، تع سور ارن ه پرف ه از جمل ادی از اعضای سرشناس تول  زي

ل  ود منتق ارد سرخ  ب اه گ ه پايگ د  ک تان لويتپول ه دبيرس تگير و ب برگر يھودی ، توسط عده ای از دريانوردان انقالبی دس

  .   است  تعدادی از اينھا توسط ارنست تولر فرمانده وقت گارد سرخۀ جالب توجه ديگر آزاد کردن بالفاصلۀنکت. گردند 

 مونيخ توسط سپاه آزاد از خارج  و ھرج و مرج  و نابسامانی در داخل ، به اختالف در ميان صفوف جمھوری ۀمحاصر

ر ر س وروی ب ترات ش يال يس ولر از سوس ست و ت زب کموني ه از ح ان لوين اب مي ان  و انتخ ت ھوفم ا دول ورد ب ژی برخ

د  ه کا. دمکراتھای مستقل می انجام شينی لوين ا عقب ن اره بب دای حزب ،  قرعه دوب د ه ندي ولر می افت ست ت ام ارن او . ن

  .  بالفاصله تقاضای مصالحه با ھوفمان را به بامبرگ می فرستد که البته از جانب او قاطعانه رد می شود 

ردد ۀپريل تھاجم وحشياناسی  ونيخ آغاز می گ ه م ان دارد .  نيروھای سپاه آزاد ب ا جري ه ج شتار در ھم ه در پاسخ.  ک  ب

د ، ده  تان لويتپول ستقر در دبيرس ای سرخ م شتار اسرای روس ، گاردھ ه ک پاه دست راستی از جمل ستمر س دامھای م اع

ه را  ای تول شی زيب ون وستارپ  من سور برگر و دوشس ھال ف ه پرف نفرباقيمانده از دستگيريھای ھتل چھارفصل از جمل

هۀجامع" قابل مقايسه نبود ، به ھمت ل تصور سپاه آزاد اساساً اين  اقدام که با جنايتھای غيرقاب. تيرباران می کنند  و "  تول

د ، بءقدرت مالی و رسانه ای  آن  تا سالھا بعد  تحت عنوان قتل اسرا شانيده می شود و ه  ، مطرح باقی می مان اه ک دادگ

  . پس از جنگ اول می گردد المان وارد تاريخ نھايتاً 

ه لن١٩١٩ یروز اول ماه م د ،  ، آنگاه ک ع شده بودن رد او جم ه گ ه ب وھی ک رای جمعيت انب دان سرخ مسکو ب ين در مي

ای شوروی  می  تان شوروی و باواري سخن از سالگرد جشن پيروزی پرولتاريا نه تنھا در اتحاد شوروی که در مجارس

وحش و بربريت ساز ق يک ت درکار خل پاه آزاد دست ان !   ديگرۀمانيافتراند ، در خيابانھای مونيخ خون جاری بود  و س

  . توسط سپاه وحشت ، تنھا  تيرباران می شوند " سرخھا "مرفته يک قلم  بيش از ھزار نفر از ھروي

انه ای  و ۀوقايع برلين و مونيخ  و بوداپست در کنار موارد مشابه آن در جای جای اروپا ، پديد ا حمايت رس دی را ب  جدي

                                                      .  بر سر زبانھا می اندازد "  ويکھای يھودیبلش"نام ه ب"  متمرکز يھودۀسرماي"تبليغاتی  

د  ل  نمی توان ستون چرچي ھيچ چيز در اين راستا صريحتر ، واضحتر و در عين حال مشکوکتر از موضعگيريھای  وين

ا از او در يکی از جلسات کلوپ آنگلو روس در لندن ، خواھان حماي. باشد  رال جت دني ون دنيکين " ن  روسھای و " آنت

ماً . می شود "  آنارشيستھای يھودیۀلنين  و تروتسکی و دارو دست"سفيد  در برابر  م در مجلس عوام  رس   چند ماه بعد ھ

 .می راند "    که توسط لنين دور ھم گرد آمده اندنفرت انگيزترين قوم دنيا"سخن از   

  . پيروزی بلشويکھا را پرداخت کرده اند ۀھوديان ھزيندرھمه جا گفته می شود که ي

  ١٣٨٧ ]قوس[ آذر٧ان بخش ھشتم ، يپا

 


