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 تکين  زکالرا 

 جاويد: برگردان از
 ٢٠١۴ سپتمبر ٠٢

  

  موقعيت سربازان المانی دريک جنگ بزرگ
  

ھند که در ادامه يک جنگ بزرگ شرح ميد " ارنست يونکر وسرباز خط مقدماريش ماريا ريمارک  "صلح طلبان

    .سربازان المانی چه موقعيت دارند 

  :گويد  ھوبرت فون گويزرن  می

   به اندازۀ کافی برای خوردن ونوشيدن  داريم

  خواھيم به ھمين روال باقی بماند و شب ھا تا سحر پايکوبی کنيم می

  و ھنوز ھم متواترسالح بفرستيم   

ھا جان انسان ھا را می گيرد بلکه خانه ھا تنجنگ نه . ن می داد به واقعيت می پيوندد وحشتی که ملت ھای اروپا را تکا

  .به خاک يکسان می گرداند نيز ومزارع را 

 صرب را در برابر وارث تاج وتخت بھانه قرار داده  وبرای حملۀ جنايتکارانه ۀاتريش ترور بی معنی جوان بيست سال

  .ھم زد ه  از آن  استفاده کرد  ودر نھايت صلح در تمام  اروپا را بدر برابر  حق استقالل مردم صربستان

 که با استفاده از جو وفرصت پديد آمده  ، که صربستان به سختی می توانست به دامپرياليست ھای اتريشی  انتظار داشتن

در مقابل صربستان  مرتکب می بدون آن که متھم به  نقض قوانين بين المللی که  ،کمک روسيه تزاری اميدوار باشد

ست صربستان را به دگردند )  بريتانيا ، فرانسه وروسيه ۀدولت ھای متحابه سه گان(ند از طرف دول متحابه گرد

  .بياورند

 مديترانه را از بين برده وراه ۀبه اعتقاد آنان با شکست صربستان اصرار تزاريسم برای دستيابی  به کشور ھای حوز

  .ورود آن ھا  را سخت تر خواھند ساخت

  .   زنان پرولترمی دانند که گسترش حکومت جالدان تزاری بد ترين برده داری را به ارمغان خواھد آورد 

 به طور کامل در اين  مورد روشن و آگاه ھستند که امپرياليسم اتريش ـ ھنگری ھم از حقوق وآزادی مردم اما آن ھا

   .محافظت نمی کند

برای طال  سرمايه داران بزرگ و و بدون احساس   ارتجاعی ھابسبورگ، مالکان بزرگ وۀآن ھا تنھا برای منافع سلسل

  . رزه می کنند وشھوت سيری نا پذير قدرت وسرمايه جنگ و مبا

  .منجر به قتل  توده ھا گردد تا جنگ آن ھا اکنون وھرگز نبايد اجازه يابد 
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 حقيقت را کتمان نموده ومردم ،در المان جنگ طلبان وجنگ افروزان در جست وجوی سود وموفقيت برای فريب مردم

به خاطر تھديد وبربريت روسيه اعمال رابه اشتباه می اندازند وچنين افسانه سرائی می کنند که جنگ اتريش در نھايت 

  .ی از خود راضی ومغرور می باشد جلوگيری از پيشروی ھای اسالوه ھاجنگ صليبی المان به خاطر . می گردد 

شما نمی خواھيد  که المان  جنگ .حفظ وفا داری برای المان آنھا به صورت عريان عربده می کشيدند  برای تحقق و

  .وخون ما به عنوان گنج مردم به ھدر نرود اتريش را جنگ خود بداند  

توھين وسرصدا برای به راه انداختن جنگ از جملۀ اتفاقات رايج و مانند جرم وجنايت امپرياليزم اتريش  وسيع و 

که در آن مردم اروپا ھمديگر خود را کشتار  آنھا می خواھند يک آتش سوزی جھانی را مشتعل گردانند ،. گسترده است

اکنون و . کند  خواھد مزيت کمائی  که يک دست قدرتمند وبسيار غنی با استفاده ازجنگ برای خود می ، در حالیکنند 

  . گاه نبايد چنين چيزی رخ دھد ھيچ

 مردان وزنان پرولتاريای المان با اعمالشان بايد ثابت بسازند که آن ھا بيدار ھستند  وبه پختگی کامل برای آزادی رسيده 

ل شان برای صلح  آنان را با صلح طلبان سپاه کارگر  ديگرکشورھا  مخصوصاً فرانسه  متحد می گرداند  واين تماي. اند 

يگانه تضمين برای اين واقعيت است، که جنگ ھابسبورگ ھای روحانی به طور کلی به نسل کشی خلق ھای اروپا 

  . نجامد ين

 چيز را انجام داده وانجام خواھند داد تا جنگ در محل باقی کند، که آن ھا ھمه دولت رايش المان مطمئناً  تضمين می

   .اما مردم  به تجربه دريافته اند که زبان دولت مردان مانند زبان مار به دو شاخه منقسم شده است.  بماند 

  .کند از رخش فروخواھد افتاد  تمام ماسک ھای سرمايه داری خون آشام که از خون وزندگی توده ھا تغذيه می

  تواند غير از اين صورت  خواھد بود ؟ ه گونه  میوچ

د ، که سرمايه ن رادرست بدانید با نسل کشی مانند برادر کشی سر سازگاری داشته باشند وبرادرکشينکه نمی توان کسانی

د در نکند آن ھا نمی توان داری  ھمه ساله در محراب خود ھزاران نفر از ھموطنان ما رابرای سودبيشتر کشتار می

  .قابل نسل کشی  مبارزه کنند  م

  د کن  جنگ جھانی به شدت مقاومت میۀتنھا پرولتاريا با سينه ھای فراخ خود در مقابل فاجع

دستان يکی از وحشت ناکترين نيروھای اين جنگ بسته شده است ، اگر از اين نسل کشان بيرحم يعنی تزاريسم با 

 نمی کرد  اين نيروھای بيرحم بدون انتظار دوباره در ميدان ھای  روس جلوگيرییی پرولتاريائاعتصابات سياسی توده 

  نبرد وحشت می آفريدند  

ه حال صلح جھانی را حفظ کرده  انقالبی خواھران وبرادران روسی ما در اين روز ھای سر نوشت ساز تا بۀمبارز

  ما از آن ھا کم جرأت تر و ضعيف تر نيستيم . است

  کارگر قادر است شجاعانه وۀ تبعيد ومرگ را طبق، حقوق سياسی در مقابل زندانمين سالحأنبرد با شکوه برای ت

   .جنگ در عقب دروازه ھای ما رسيده است. يک لحظه نبايد غفلت کنيم   و ايثارگرانه  در عمل به ما نشان بدھد 

توده ھای نا آگاه را به تکانش آخرين حواس واحساس  فرياد و و جنگ را دوباره به  عقب بفرستيم  قبل از آن که داد

  .اشتباه بيندازد 

ما برای حاکمان . ی بيرون شويد ئاز کارگاه ھا و کارخانه ھا  از کلبه ھا وخانه ھای ُمحقربرای اعتراض توده 

  .وصاحبان امالک در مورد جدی بودن  وتعھد ما ھيچ شکی باقی نمی گذاريم ،ھمه تا آخرين نفس برای صلح 

 !رولتر آماده شويد کالرا ستکين  ، زنان پ

  ١٩١۴اگست 
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  :يادداشت

از زمان خود ارائه می دھد، » نکالرازتگي«  سال قبل از امروز کمونيست با شھامت و از خود گذر١٠٠تحليلی را که 

ھا در تقدر جامع و ھمه جانبه است توگوئی امروز نگارش يافته و با اندک تغييراتی اوضاعی را که کودتای فاشيسآن

  . است، به جھانيان گوشزد می نمايدوجود آوردهاوکراين به 

  AA-AAادارۀ پورتال


