
  

  ١جنگیاعتبارات اعتراض رسمی کارل ليبکنخت بر عليه 
  
  

  ٢کارل ليبکنخت
  

  .)منتشر لندن (١. ، ص١٩١۴ دسامبر ١٧، Justice)( » عدالت«نشريه : منبع
  

خت در نکارل ليبکرسمی  متن کامل اعتراض ٣)Berner Tagewacht(» تخوا برنر تاگه«ی  نشريه
 سرکوب اين اعتراض »رايخشتاگ« در خود .ه است چاپ کردجنگی رااعتبارات  بر عليه رأی ٤»رايخشتاگ«

]  حزباز نمايندگاننفر [آيد که هفده  به نظر می. تسآن را چاپ نکرده انيز شد، و هيچ نشريه آلمانی 
، ولی فقط کارل  ابراز کردنداعتباراتمخالفت خود را با  دسامبر ٢در ] »رايخشتاگ«در [سوسيال دموکرات 

  . مخالفی در اين مورد به ثبت رساندليبکنخت بود که رأی
  

های درگير آن خواهانش نبودند،  اين جنگ، که هيچ کدام از خلق"کند که  در اعتراضش ليبکنخت اعالم می
 يک جنگی برای اين يک جنگ امپرياليستی است،. برای منفعت خلق آلمان و يا خلق ديگری شروع نشد

داری  منافع سرمايه] پيشبرد[ کشورهای مهم برای غلبه سياسی  و براییبازارهای جهانبر  کاپيتاليستی غلبه
 احزاب  بازدارندهاين جنگ  محرک.استتسليحاتی نشأت گرفته مسابقه  از اين جنگ.  استصنعتی و مالی

نقشه آن را  سرِّی ديپلماسی ی استبداداريک شبهت ]های داالن[در بودند که آلمان و اتريش جنگ طلب 
  ".ندديشک
  
  ."استرشد يابنده جنبش کارگری از بين بردن و در جهت دلسرد کردن وششی بناپارتيستی همچنين ک"
  
است، همانطور که فرمان نظامی انگلستان و فرانسه » ستادگی بر عليه تزاريزماي« آلمان فرمان نظامی"
نقالبی و ، سنن اشرافتمندانه زرايغ طرح کردنای برای  وسيلهکه  است، »مزايستادگی بر عليه ميليتاري«
لمان، آ، »تزاريزم« شريک جرم. بوده استها   نفرت در بين خلقحدف به وجود آوردنها، با  رزوهای خلقآ

   " ...باشد میها   خلقشنقش رهايی بخ برای ايفای روریکيفيت ضو فاقد ،  استکشور نمونه ارتجاع سياسی
  
اعتماد به حکومت  ع متعاقب آن،خصوصيات تاريخی و وقاي .باشد فعی نمیادت جنگی نبرای آلمان اي"

  ".کند کند که برای دفاع از کشور درخواست اعتبارات را دارد، غير ممکن می کاپيتاليستی که اعالم می
  
در اين هايی که  تمامی کوشش. تحميق فردی و بدون ست فوریی اصلحبايد خواهانش باشيم ما آنچه که "

 همزمان و دائمی برای چنين صلحی در تمامی کشورهای خواستدر.  شوندحمايت بايست می، ندباش میمسير 
 کند، متوقف خستهرا درگير های   قادر خواهد بود که اين کشتار خونين را قبل از اينکه تمامی خلق طلبگجن

  ..."کند 
  

                                                 
اکثر رهبران بين المللی طبقه کارگر موضع شوونيستی دفاع از .  اولين جنگ جهانی امپرياليستی شروع شد١٩١۴ژوئيه  در  1

افراد انگشت شماری بر عليه اين خيانت به طبقه کارگر مبارزه کردند و اساس . را در مورد آن اتخاذ کردند» وطنی«امپرياليزم 
کارل ليبکنخت و روزا لوکسامبورگ، با اينکه قبل . ن المللی واقعًا انقالبی را هموار کردنداحزاب کمونيست را فراهم و راه احيای بي

  . از احيای بين الملل کمونيست به قتل رسيدند، از پرچمداران انترناسيوناليزم پرولتری بودند
 او يکی از . بود، »کرات آلمانب سوسيال دموزح«فرزند ويلهلم ليبکنخت، يکی از بنيانگذاران  )١٨٧١-١٩١٩(کارل ليبکنخت   2

 بر ١٩١٤امبر س بود که انضباط حزبی را زير پا گذاشت و در د»رايخشتاگ«در  »ب سوسيال دموکرات آلمانزح«اولين نمايندگان 
او آنقدر های ضد جنگ  فعاليت.  جنگ شد و)نظامی گرايی(ميليتاريزم  او رهبر مبارزه بر عليه. های جنگی رأی داداعتبارعليه 

  .زندانی شد ١٩١٨ تا نوامبر ١٩١۶ و از مه ، لغو شد»رايخشتاگ«يت وی، به عنوان عضو صونوفق بود که مم
و بالفاصله درگير مبارزه شد و همراه با روزا لوکسامبورگ يکی از ا . آزاد شد آلمان از زندان١٩١٨ پس از انقالب نوامبر

ر، با ص از سوی افسران ارتش قي)همراه با لوکسامبورگ(» ارتاکوساسپ«م اپس از قي.  بود»ونيست آلمانمحزب ک«ذاران گبنيان
   .به قتل رسيد ١٩١٩ژانويه  ١۵، در »ب سوسيال دموکرات آلمانزح«رضايت ضمنی رهبران 

  .شد منتشر می» برن« که در شهر »سوئيسب سوسيال دموکرات زح« ارگان  3
  .رصقي  پارلمان آلمان در دوران سلطنت 4



کند که برای هر چيزی که وضعيت   که اعالم میرساند میترتيب به پايان  اين هخود را ب ليبکنخت اعتراض
 را عواطفبرايشان گرمترين من ، که اند  شدهبرادران ما در ميدان جنگ، و آنان که زخمی و مريض"سخت 
باشند، عليه  ، عليه آنهايی که مسئولش میولی اعتراض من بر عليه جنگ ".خواهد داد رأی ..." دارم

موضع  تجاوزشود، عليه   میدنباليتاليستی که برای آن  کاپاهداف عليه کنند، آنهايی که آن را هدايت می
ماعی و سياسی ای ت کامل وظايف اج بی اعتنايی نظامی، و عليه تحميل بلژيک و لوکسامبورگ، عليهبيطرف

  ".هستند رصمق امروز البغکه حکومت و طبقه 
 
  

   .١٣٨٣مراد شيرين، بهمن : ترجمه
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