
  بيانيه

  1كنفرانس بين الملل سوسياليست در زيمر والد

  ئاسو فوالدىترجمه از 

 

  !پرولتارياي اروپا

ميليون ها انسان  .ه استپوشاند جبهه هاي نبرد را ميليون ها جسد  .اين جنگ بيش از يك سال طول كشيده
تمام تمدن  .انساني است اروپا شبيه كشتارگاه عظيم .براي باقي مانده عمرشان معلول وزمين گير شده اند

امروزه بربريت بسيار ددمنشانه  .محكوم به زوال ونابودي گشته است خلق شده توسط كار نسل هاي بسيار،
  .جشن مي گيرد تخار و سربلندي بشريت را ساخته،اي پيروزي اش را بر فراز آنچه تا بحال اف

آن اينست كه جنگي كه اين  و ي استيك نكته قطع صرفنظر از حقيقت مسئوليت مستقيم براي آغاز جنگ،
پروراندن آز  درنتيجه تالش هاي طبقه سرمايه دار هر ملتي  برايند امپرياليسم و ثمره و آشوب را بپا كرده،

  .وطمع شان براي كسب سود ازطريق استثمار كار انساني ومنابع طبيعي سراسر كره خاكي است

در ( سياسي ضعيف تحت انقياد قدرت هاي بزرگي اند كهازجهت  ملت هاي به لحاظ اقتصادي عقب مانده و
 .رتكاپواندداستثمارگرانه شان  براساس منافع براي مشخص كردن نقشه جهان با آهن وخون )اين جنگ

ارمنستان با سرنوشت تجزيه  دولت هاي منطقه بالكان و لهستان، بنابراين همه ملل وكشورها نظير بلژيك،
به عنوان غرامت در بازي تالفي و جبران تهديد مي  )كامل يا بخشا( شدنودرهم شكسته شدن ويا پيوست 

  .شوند

ذره ذره  .ده اندنيرو هاي پيش برنده آن همراه با تمام زشتي و رذالت شان برمال ش در جريان اين جنگ ها،
تمام سرمايه داران  .كه از آگاهي مردم پنهان شده بود برمي افتد ىفاجعه جهاناين حجاب وپرده معناي 

اعالم مي كنند كه اين  نند،زكشورها كه با ريختن خون مردم در جنگ سودبخش طالي سرخ ضرب مي 
واقعيت بالفعل  آنها دروغ مي گويند، !رهايي ملل ستمديده است دمكراسي و جنگ براي دفاع ازوطن ،

                                                            
در زيمروالد سويس برگزار  ١٩١۵سپتامبر  ٨تا  ۵بيانيه کنفرانس سوسياليست ھاى ضد جنگ  که از   ١

متن نھايى تصويب . کنفرانس مسئوليت نوشتن بيانيه را به لئون تروتسکى و رابرت گريم واگذار کرد. شد
از آرشيو ترجمه از متن انگليسى . شده توسط کنفرانس کم و بيش ھمان طرح اوليه تروتسکى است

-https://www.marxists.org/history/international/socialاينترنتى مارکسيزم 
democracy/zimmerwald/manifesto-1915.htm    
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اني ونابودي دفن مي اينست كه آنها آزادي مردمانشان همراه با استقالل ديگر ملت ها را در مكان هاي وير
  .كنند

چه پيروز (اين پرولتارياي همه كشور ها  هزينه هاي تازه اي ايجاد شده اند و بند هاي نو، زنجير هاي جديد،
رفت سطح رفاه وآسايش درآغاز فاجعه جنگ رشد وپيش. است كه آنها را به دوش مي كشد )وچه مغلوب

بيكاري و قيمت هاي گزاف ،سوء تغذيه وبيماري  ،نداري ومحروميت ،وعده داده شده بود ولي نتايج واقعي
و موفقيت  هزينه هاي جنگ بهترين انرژي وتوان مردم را براي دهه ها مصرف مي كند .هاي مسري اند

نابودي و ويراني  .رفرم هاي اجتماعي را به مخاطره مي اندازد واز هر قدم روبه جلوي جلوگيري مي كند
اين جنگ  .اينها ثمرات اين تضاد وحشتناك ميان ملت هاست قتصادي وارتجاع سياسي،انحطاط ا فرهنگي،

چهره عريان سرمايه داري مدرن را كه نه تنها با منافع توده هاي كارگر وزحمت كش ونياز به پيشرفت 
  .همچنين با شرايط ابتدايي روابط انساني آشتي ناپذير شده را برمال وافشا مي كند وتاريخى 

چه حكومت هاي پادشاهي  كه سرنوشت ملت ها را در دست دارند،اي حاكم جوامع سرمايه داري قدرت ه
 مطبوعات سرمايه داران، احزاب بورژوايي، ديپلماسي مخفيانه،سازمان هاي تجاري قدرتمند، وچه جمهوري،

اجتماعي است كه جنگي كه منتج از نظم  .تمام اينها وزن كامل مسئوليت اين جنگ را برعهده دارند - كليسا
  .به آنها ميدان داده وبوسيله آنها حمايت مي شود وبراي منافع آنها ايجاد شده است

  

  !كارگران

هنگام وقوع جنگ زمانيكه قرار بود براي مرگ به  تحقير شدگان، محرومان از حق انتخاب، استثمارشد گان،
نا  زمين گير،ه جنگ طلبي ونظاميگري آنها شما را برادر و رفيق مي خواندند واكنون ك مسلخ برده شويد،

از آرزوهايتان واز  حاكمان در خواست مي كنند كه شما از منافع تان، ،هخوار ونابودتان كرد توان و معلول،
 آنها امكان بيان ديدگاه ها، .داخليخالصه اينكه فرمانبرداري زبونانه براي صلح  اهداف تان صرفنظركنيد،

دهان مطبوعات را  .شما را ازاعالم ودفاع از مطالباتتان منع كردند و ما ربودنداحساسات و دردهايتان را از ش
راه و روشي است كه اكنون  ديكتاتوري نظامي واين  -  حقوق وآزادي هاي سياسي را زير پا گذاشتند بستندو

  .با دستان آهنين حكم راني مي كند

نمي تواند ونبايد بيش از اين با بي عملي ما روبه شرايطي كه آينده تمام اروپا ونيز بشريت را تهديد مي كند 
با افزايش  .براه انداخته است سال پرولتارياي سوسياليست نبردي را برعليه ميليتاريسم براي ده ها .رو شود
كه از دل در كنگره هاي ملي وبين المللي خود را با خطر ويرانگر تر جنگي شان نمايندگان  نگراني،
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بين  هاى كنگره و .بازل كپنهاگ، در اشتوتگارت،. در گير كرده اندل گيرى است امپرياليسم در حال شك
  .است شدهالملل سوسياليست راهي كه پرولتاريا بايد دنبال كند مشخص 

ازهنگام شروع جنگ احزاب سوسياليست وسازمان هاي كارگري مختلف كه به تعيين اين خطوط كمك 
براي  را نمايندگانشان طبقه كارگر و ازاين مسير را ناديده گرفته اند وظايف والزامات پيروي ند،بودكرده 

آنان براي به راه  .فرا خوانده اند ا،تنها روش موثروممكن براي رهايي پرولتاري ، اينترك مبارزه طبقاتي
ا انداختن جنگ به طبقات حاكم اعتبار بخشيده اند و خودشان را براي خدمات متنوع تري در اختيار دولت ه

سياست هاي حكومتي  بهرا  ان ند بي طرفه ااز طريق نشريات وپيام آورانشان تالش كرد و ند؛ه اقرار داد
و وزراي سوسياليست را به عنوان گروگان براي حفاظت از صلح داخلي به  ردهك جلبكشورهايشان 

 آن،  ونيزآيندهاكنون در مقابل  طبقه كارگر،در مقابل  و درنتيجه نده احكومت هايشان واگذار كرد
باالترين  منفرد،ودرست همانند احزاب  .ندداربرعهده را   و اهداف و روش هايشاين جنگ  مسئوليت

 شتپ پرولتاريانيز به  ىهيات نمايندگان منصوب شده ي تمام كشورها يعني دفتر بين الملل سوسياليست

  .كرده است

طبقه كارگر بين المللي  كه تسليم اين اتفاقات به همان اندازه نيز پاسخگو ومسئول اين حقايق است كه 
هنوز در دومين سال كشتار  دوره اول جنگ نشده يا خود را از آن رها ساخته، دروحشت و هراس ملي 

  .نكرده است را پيدا پر توان در جهت صلح همزمان در تمام كشورها ىابزاري براي نبرد مردم راه و

ما آلماني  اتحاديه ها و اقليت ها يشان، ما نمايندگان احزاب سوسياليست، در اين وضعيت غير قابل تحمل،
نروژي  سوئد يها، بلژيكي ها، رومانيايي ها، ليتوانيايي ها، لهستاني ها، روسي ها، ايتاليايي ها، فرانسوي ها، ها،
ني كه با طبقات استثمارگر بر زمين وحدت و همبستگي نيستاده اند يعني كسا و سويسي ها، هلندي ها ها،

براي بازگره زدن ريسمان  بلكه بر زمين همبستگي بين المللي پرولتاريا و نبرد طبقاتي موضع گرفته اند،
و براي مبارزه جهت صلح گرد هم  براي  بازيابي خويش طبقه كارگر  المللي و فراخوان پاره شده  روابط بين

  .ايم آمده

پايان دادن به اين جنگ براي .اين نبرد جنگي  براي آزادي و صلح وآشتي مردم وبراي سوسياليزم است
چنين صلحي تنها زماني ممكن است كه هر .صلح ضروري است،براي صلحي بدون الحاق يا غرامت جنگي

بخش هاي جدا  نه اشغال كامل كشورها و نه.نقض حقوق وآزادي هاي ملت ها محكوم شده باشدنوع فكر 
شده از كشورها نبايد منجر به الحاق خشونت آميز شود،چه الحاق آشكار وچه پنهان ونه وابستگي و اتصال 

حق تعيين سرنوشت ملت ها بايد اصل .حق انتخاب سياسي غير قابل تحمل خواهد بود)با وجود(اقتصادي 
  .پايداري در نظام روابط ملي مردم باشد
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  ،پرولتر ها

 اكنون بايد .يده ااز جنگ شما انرژي وشجاعت وبردباريتان را در خدمت طبقات حاكم قرار داداز هنگام آغ
براي رهايي ملت هاي تحت  براي هدف مقدس سوسياليزم، با ابزار نبرد طبقاتي سازش ناپذير پرولتاريايي،

رهاي درگير وظيفه وتكليف سوسياليست هاي كشو .از آرمان خود دفاع كنيد ستم  ونيز طبقات در بند،
وظيفه وتكليف سوسياليست هاي دولت هاي بي طرف در  .جنگ پايان دادن به اين جنگ با تمام توان است

هرگز در  .اين نبرد حمايت از برادرانشان  بر عليه اين توحش خونين با هر ابزار و وسيله موثري است
هيچ ايثاري اين  .ر مشترك مان باشدتاريخ جهان كاري ازاين ضروري تر و رفيع تر نبوده وتحقق آن بايد كا

رسيدن به صلح در  :چنين بزرگ نيست وهيچ باري در راستاي رسيدن به اين هدف آنقدر سنگين نيست
  .ميان مردم

را كه از جنگ  ما تمام شمايي !مجروحان ومعلوالن !بيوه ها و يتيمان !مادر ها و پدرها !زنان و مردان كارگر
تمام جبهه هاي نبرد وراي  فراسوي تمام مرزها، :دعوت مي كنيم خاطر جنگ در حال رنج كشيدن ايد وب

   - متعفن وتمام روستاها وشهرهاي ويران شده 

  !پرولتارياي تمام كشورها متحد شويد

  

  1915سپتامبر  زيمروالد،


