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هاکمونیستاتحادیهبهمرکزییشورایخطابیه" هوادارانطرفازکه"

شورای"تشکیلزماندرسازمانایندرداخلیمباحثضرورتبهبناسوک

مقاومتملی "کمونیستیوحدتسازماناسنادآرشیو"توسطگردیدترجمه"

یابدمیبیرونیانتشار رامامهم،بسیاروکوتاهنوشتهایندرکهچیزیآن.

کند،میآنبیرونیانتشاروبهترفرمتیدرمطلباینبازنویسیبهوادار

مستقلتشکلایجادضرورتبارهدرانگلسومارکسکهاستمتدولوژیی

وبباطبقاتیمبارزهدرطبقهاینرابطهوکارگری وبورژازی خردهیژهه

ایرانکمونیستیجنبشبرایوبردندکاربهنوشتهاینسراسردرطبقاتسایر

.باشدمیبود، خواهدآموزنده

ضمیمهمیلیتانتبرگرفتهازوبالک"هامقّرراتاتحادیۀکمونیست"درضمن

 .اینترجمهاست

 کمونیستیوحدتسازماناسنادآرشیو     

 ۳۳ـ۱۰ـ۳۱۰۲ 
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 یادداشت

 

درشرایطینوشتندکههارامارکسوانگلسیشورایمرکزیبهاتحادیهکمونیستطابیهخ

امروزدرشرایطی.دادهایانقالبیجدیدیمیاوضاعاجتماعیآلمانخبرازبرآمدهاوجنبش

سرکوب سرمایهکه خفقاندررژیم و اوجخود نیروهایچپدرداریاسالمیبه و رسیده

می سر به کامل خردهتشتت نیروهای تابرند، اند یافته مناسبی فرصت بورژوا و بورژوا

هایوحدتهمگانیعلیهرژیم،نیروهایچپراآلترناتیوخودراپیشنهادهوباسردادنفریاد

هاراهم"چپ"فراخوانندودراینراهحتیبرخیاز"شورایملیمقاومت"بهپیوستنبه

کنندذوق زده چنین. مطالعهدر کنندهشرایطی تعیین و مهم اثر این برایی مارکسیسم ی

ساهدافخودقراررادررأتعریفمنافعپرلتاریاوانقالبسوسیالیستیهاکهبنابرکمونیست

ومشخصمیمی اهمیتویژه یابددهند، ازشرایطآلمان. که برآننیستیم ما آنزمانالبته

برایاوضاعکنونیایرانالگوبرداریم،بلکهچونمعتقدیممتدولوژیبکاررفتهدرایناثرو

رهنمود کلی میروح و برخوردارند عام اعتبار از آن برخوردهای طرز تعیین در توانند

نیروکمونیست به خردهها ارزندههای سهم بورژوالیبرال، و کنند،بورژوادموکرات ایفا ای

.یرفقاتوصیهمیکنیمیدقیقآنرابههمهطالعهم

یآنهارامغلوط،نارساوحتیگاهیتحریفازایناثرقبالًچندینترجمهمنتشرشدهکههمه

توضیحآخراینکهآنچه.یازآناقدامکردیمیجدیدآمیزیافتیموبههمینجهتخودبهترجمه

.اتیازماستاضافهاوزیرنویسآمده)(میان

هوادارانسازمانوحدتکمونیستیــفرانسه

۰۱/۶/۰۹۱۳
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 از شورای مرکزی به اتحادیه    

!برداران

 انقالبی سال ۰۹درطیدو اتحادیه۰۱۰۱ــ دو1، از یافته استلحاظتحکیم سویی: از

هاینبرد،باتمامدانهاودرمیها،ازمطبوعاتگرفتهتادرسنگرمینهیزاعضایآندرهمه

یحقیقتاًتوانخوددرجنبششرکتجستهوهموارهدرصفنخستپرولتاریا،اینتنهاطبقه

افتهکهمعلومگردیدهاستیازسویدیگراتحادیهازاینجهتتحکیم.اندانقالبی،قرارداشته

ونیزدر۰۱۰۱مرکزیدرهایکنگرهوشورایکهنظراتشدربارهجنبشکهدربخشنامه

حقیقتبودهمانیفستکمونیست نظراتمنطبقبا تنها بود، اندطرحشده هاییکهدراینامید.

کهیوضعیتاجتماعیکنونیاسنادبیانشدهبودندکامالًتحققیافتندودیدگاهاتحادیهدرباره

رهرکویوبرزنکرد،امروزهدرسبطورمخفیانهترویجمیدرآنزماناتحادیهآنرافقط

نحالسازماناتحادیهاستحکامپیشینخودراازدستدادهمعهذاودرعی.هاستبرسرزبان

گمانبردندکه،بسیاریازاعضاءعلیرغمآنکهمستقماًدرجنبشانقالبیدستداشتند:است

یازواحدهاتعداد.تیسپریشدهوفعالیتعلنیبهتنهاییکافیاسهایسرّدیگرزمانانجمن

کمون)الیتیهایووبخش شورایمرکزیبی( با حفظارتباطخود اجازهبه و توجهیکرده

بورژوازیدرآلماندموکراتیکیعنیحزبخردهحزب.دادنداینارتباطبهتدریجگسستهشود

مدادواگرهکهحزبکارگرتنهاتکیهگاهمستحکمخودراازدستمیحالآن.شدمتشکلمی

دربرخیمناطقهنوزتشکلیداشتحداکثربخاطراهدافمحلیبودوبهاینترتیبدرجنبش

.بورژواهایدمکراتقرارگرفتطهورهبریخردهلهمگانیکامالًتحتس

داد پایان وضعی چنین به باید ساخت. برقرار دوباره باید را کارگران استقالل شورای.

درکاینضرورتدرز ۰۹مستانمرکزیبا ۰۱۰۱ـ بهیبه که وزفمولماموریتداد

اماماموریتمولثمرچندانینداد،علتش.ندهیمجدداتحادیهبپردازدماآلمانرفتهوبهساز

اینبودکهازسوییکارگرانآلماندرآنزمانهنوزتجربه یکافینداشتندوازسویهم

فعالیتمول باعثقطع گذشته مه 2شددیگرخیزشماه به. نیزسالحبرگرفتو مولخود

 پاالتینا باد Bade-Palatinatارتش پیوست در باالخره مورگ3ژوئیه۳۹و نبرد در

Murgتریناعضایخودرافعالوبامرگویاتحادیهیکیازقدیمیترین.پایدرآمد از

رکتکردهوقبالًهاودرشورایمرکزیفعاالنهشیکنگرهعضویکهدرهمه،ازدستداد

.یتکاملبهانجامرساندهبودفقنیزسفرهایماموریتیچندیرابامو

                                                           
1

 ۷۴۸۱گزاران اصلی آن بودند و از  ی که مارکس و انگلس از بنیانلمان کمونیستی بین الملنخستین ساز: ها کمونیست( لینک)اتحادیه ـ  

نوشته انگلس ترجمه و " ها در باره تاریخچه اتحادیه کمونیست یمختصر"به  رجوع کنیدبرای شناخت بیشتر . کرد عالیت میف ٢۷۴۱تا 

 .نشر انتشارات سیاهکل
2

و برای دفاع از قانون اساسی امپراتوری که در مجلس ملی فرانکفورت  ۷۴۸۱مه و ژوئیه های  هایی است که در ماه منظور خیزشـ  

 ۷۴۸۱ها در ژوئیه  این خیزش. لمان آن را زیر پا گذاشته بودند، صورت گرفتآهای وقت  تصویب شده بود، اما بسیاری از دولت

 .سرکوب شدند
3

 .ژوئیه ذکر شده است ۷۱اشتباهاً تاریخ  ۷۴۴۱  ـ در چاپ 
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 ژوئیه در فرانسه و آلمان انقالبی احزاب شکست از تقریبا۰۱۰۰ًپس اعضای، تمامی

نیروهایانقالبیتازه لندنرفتهودرآنجا ایبهصفوفایشانپیوستندوشورایمرکزیبه

.زمیتازهبهسازماندهیمجدداتحادیهپرداختندهمهباشوروع

فرستادنیکپیکمی فقطبا را توانعملیکردسازماندهیمجدد برایشورایمرکزی.

انقالبیدیگردرشرفوقوع دراینهنگامعزیمتکندکه بسیاراهمیتداردکهپیکدقیقاً

واستقاللیتاحدممکنافزونترتراستوحزبکارگرایبایدازتشکلیبیشتروحدتیکامل

بهدنبالبورژوازیکشیدهنشودوتوسطآنمورد۰۱۰۱برخوردارباشدتادوبارههمانندسال

.بهرهبرداریقرارنگیرد

برادران در! کهبورژوالیبرال۰۱۰۱ما گفتیم قدرترامیهایآلماننیزبهشما که روند

وشماخود.رترابالفاصلهعلیهکارگرانبکارخواهندبردبدستگیرند،گفتیمکهآناناینقد

بیدرنگقدرت۰۱۰۱درحقیقتاینبورژواهابودندکهپسازجنبشمارس:دیدیدکهچهشد

دولتیراتصرفکردندوبالفاصلهبااستفادهازآنکوشیدندتاکارگرانرا،کهتاهمیندیروز

هرچندبورژوازی.بارقبلیشانپسبرانندوضعیتستممتحدایشاندرنبردبودند،بههمان

هنگامیتوانستبهاینهدفدستیابدکهحزبفئودال،کهدرانقالبمارسکنارزده تنها

اینحزبفئودالطرفدارحکومتمطلقهخرههمقدرترادوبارهبهباالشدهبود،متحدشدو

 خود برای را شرایطی توانست معذا کرد، نتیجهتسلیم در سرانجام که سازد یفراهم

تمامیگرفتاری و بیفتد دستوی قدرتبه تمامی که شد هایمالیحکومتموجبخواهند

اکنون هم برفرضمحالجنبشانقالبیاز اینمیانو در اگر البته منافعشتضمینشوند،

اصطالحصلحآمیزدهد بهوضعیبه جایشرا کرسینشاندن. یسلطهبورژوازیبرایبه

بادست داشتکه نخواهد احتیاجی راخویشحتی خود مردم علیه اقداماتقهرآمیز به زدن

صورتزمنفورسا فئودالی انقالب ضد توسط قبالً قهرآمیز اقدامات این تمامی که چرا د،

بلکهبرعکس،انقالبی.اماجریاناموراینمسیرمسالمتآمیزراطینخواهدکرد.اندگرفته

تارخاینانقالبیاباخیزشخودم.جریانراتسریعخواهدکرددرشرفوقوعاستکهاین

.5بهبابلمدرنانقالبی4"اتحادمقدس"هدافتادویاازطریقهجوماپرولتاریایفرانسهبراهخو

برابرمردمایفاکردند،در۰۱۰۱هایآلماندردرانقالبآینده،نقشیراکهبورژوالیبرال

 خردهآری را خائنانه نقش خردهاین همان گرفت، خواهند برعهده دمکرات بورژواهای

هاپیشازبورژواهاییکهفعالًدردروناپوزیسیونهمانجایگاهیرادارندکهبورژوالیبرال

داشتند۰۱۰۱ ازحزبقدیمیلیبرالبرایکارگران. یعنیحزبدموکراتیککه اینحزب،

:سهجناحاستتراست،مرکبازخطرناک

پیشرفته۰ جناحـ کاملترین و بالواسطه براندازی را خویش هدف که بورژوازی های

قرارداده اندفئودالیسموحکومتمطلقه برلینی. قبالًهایینمایندگیمیاینگرایشرا که کنند

.کردنداتحادوعدمپرداختمالیاتراموعظهمی

                                                           
4

های انقالبی و حفظ  و به منظور سرکوب جنبش ۷۴۷۱معاهده ارتجاعی سالطین روسیه، اتریش و پروس بود که در " اتحاد مقدس"ـ  

 .های فئودالی و سلطنتی منعقد شده بود رژیم
5

 .شد فرانسه کانون انقالب دانسته می ۷۱۴۱انقالب ـ منظور پاریس است که پس از  
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کهنمایندگانشانومشروطهطلبکهدرجنبشاخیر،چنانبورژواهایدموکراتهردخـ۳

در آنان خود نیز و اشتوتگارت پارلمان بعد کمی و فرانکفورت مجلس چپ جناح یعنی

هایتبلیغاتیخویشدردفاعازقانوناساسیامپراتورینشاندادند،بدنبالتاسیسیکفعالیت

.6دولتفدرالکموبیشدموکراتیکبودند

بورژواهایجمهوریخواهیکهآرمانشانبرایآلمانیکجمهوریفدراتیوازنوعخردهـ۲

چراکهنامند،می"دمکراتسوسیال"و"سرخ"یساستوامروزخودشانرائکنفدراسیونسو

 کوچک بورژوای بر بزرگ بورژوای توهم این بورژواخرده)به بردارند( میان از .را

کنگ در جناح این کمیتهرهنمایندگان و دموکراتیکها انجمنهای رهبری  بوده، هایعضو

.اندزدهدموکراتیکرابرعهدهداشتهونیزدرمطبوعاتدموکراتیکقلممی

شکستخوردهاینککهاینجناح یاسرخمیها جمهوریخواه نامند،اند،همگیخودشانرا

همان خردهدرست که فرابورژواهاطور در جمهوریخواه سوسیالیست، را خود امروز نسه

ازطریقمشروطهطلبیدنبالکنندهادرآنآن.خوانندمی جاکههنوزبتواننداهدافخودرا

مثالً) و باواریا وورتامبرگ، در می...( سود موقعیت جملهاز همان تکرار با و جویند

ینگذشته،ناگفتهپیداستازا.کنندکهاصالًعوضنشدهاندثابتمیهایقدیمیعمالًپردازی

کهتغییرناماینحزببههیچوجهدرطرزرفتارآننسبتبهکارگرانتغییرنمیدهد،بلکه

تنهابیانگرآنستکهاینحزبفعالًخودراناگزیرمیبیندکهعلیهبورژوازیکهبهحکومت

.کندبهپرولتاریاتکیه(بهاینمنظور)مطلقهپیوستهجبههتشکیلدهدو

آلمانحزبخرده ساکناندر اکثریتعظیم تنها نه قویاستو بورژوادموکراتیکبسیار

استادکاران فروشانصنعتیو خرده میبورژوایشهرها، بر در ازرا  آن در بلکه گیرد،

شود،واینتازمانیاستکهپرولتاریایروستاهنوزدهقانانوپرولتاریایروستانیزیافتمی

.مختارشهرهاتکیهگاهیبیابدنستهباشددردرونپرولتاریایخودنتوا

این:بورژوائیبایدچنینباشدشیوهبرخوردیکحزبکارگریانقالبیبهدمکراسیخرده

خرده دموکراسی حزب، را مبارزه)بورژوایی در است( آن سقوط خواهان که جناحی علیه

یبخواهدازاینحزببرایتثبیتواستحکامخویشکندوهرجاکهایندموکراسهمراهیمی

.پردازدبهرهگیرد،باآنبهمبارزهمی

نمیبورژواهایخرده فقط پرولترهایدموکراتنه جهتمنافع در را جامعه تمامی خواهند

تغییردهندکهجامعه آنجا تا یانقالبیدگرگونسازد،بلکهخواستارآنندکهنظماجتماعیرا

موج ممکنبرایخودشانقابلتحملوآسایشباشدود حد تا بنابراینآنانپیشازهرچیز.

مالیات تحمیل  و بوروکراسی کردن محدود با که آنند بزرگخواهان مالکین به عمده های

خواهندتابهجزاینایشانمی.کاستهشود(دولتی)ارضیوبورژواها،ازهزینههایعمومی

یبزرگوقوانینضدرباخواری،فشارسرمایه(دولتی)وسساتوامعمومیازطریقایجادم

یکوچکازمیانبرداشتهشود،واینامربهایشانودهقانانامکانخواهددادتابرسرمایه

                                                           
6

در فرانکفورت  ۷۴۸۴مه ۷۴جناح خرد بورژوازیی مجلس ملی که پس از انقالب مارس آلمان در : ـ جناح چپ مجلس فرانکفورت 

این مجلس هدف اساسی خویش را یکپارچه ساختن نواحی مختلف آلمان و تهیۀ یک قانون اساسی . اولین نشست خود را برگزار کرد

همال اکثریت لیبرال و بی تصمیمی جناح چپ، در بعهده گرفتن قدرت ها و ا با این حال مجلس در پی تردید. برای آلمانی واحد تعیین کرد

به  مجلس ۷۴۸۴مه  ۰۳در . اتخاذ کند ۷۴۸۴ـ  ۸۱تردید بخرج داده و نتوانست موضع قاطعی در مسائل اساسی انقالب آلمان در 

 .از هم پاشید ۷۴۸۴ژوئن  ۷۴اشتوتگارت انتقال یافته و در 
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و.کمکگرفتنازسرمایهداران،ازدولتوتحتشرایطیمناسبکمکمالیبگیرندبجای

کهبالغوکاملسیستمفئودالی،رژیممالکیتبورژواییدرسراسرباالخرهایشانخواستارآنند

شود برقرار روستاها خواسته. این به یافتن دست شیوهبرای به ایشان حکومتها، از ای

شانیعنیدهقاناناکثریترانصیبایشانومتحدیندموکراتیکمشروطهنیازمندندکهبتواند

ویک(کمون)ایکهبتوانندکنترلمالکیتناحیهرابدهدسازدوبهآنانآنخودمختاریاداری

.هادرقبضهخوددارند،بدستبگیرندرشتهازمناصبیراکهفعالًبوروکرات

جلوگیریازقدرتگیریورشدسریعسرمایهنیزایشانبرآنندکهخواهحقواگذاریبرای

ممکنبهدولتواگذارگردد حد تا شودوخواه محدود کارگران. ایشانواما مسلماستکه ،

ماندهم خواهند باقی بگیر مزد قبل چون آن. خردهالبته که برایبورژواهایچه دموکرات

معاشیمطمئن و مزدیبهتر چیزینیستجز آرزومندند ازکارگران که امیدوارند آنان تر،

وسیله اعمالخیرطریقاشتغالکارگرانبه با نیز دستخواهانیدولتو اینهدفها به ه

دادنصدقهوخالصهاینکهامیدوارند.یابند تطمیعکردهوبابا هایزیرجلکی،کارگرانرا

البتهمطالبات.قابلتحملگرانیدنموقتیوضعیتایشاننیرویانقالبیشانرادرهمبشکنند

واییقرارندارندبورژهایدموکراسیخردهیجناحیهمزمانهمهمذکوردرفوقموردمدافعه

مشخصراداشتهباشد وکسانیکهاینمطالباتدرمجموعبرایشانصورتاهدافیکامالً

جناحافراهرقدر.نادرند پیشترروند،همانقدرهمدیا دراینراه بخشبزرگتریازاینها

یخاصهمطالباتراازآنخودخواهندشمرد،واشخاصنادریهمکهدراینمطالباتبرنام

توانازبرندکهبهاینترتیبحداکثرآنچیزیراکهمیبینند،درواقعگمانمیخودرامی

تواندبهاینمطالباتوجهنمیولیحزبپرولتاریابههیچ.اندانقالبتوقعداشتتصریحکرده

هانقالب،بورژواهایدمکراتخواهانپایاندادنهرچهزودتربدرحالیکهخرده.بسندهکند

ووظیفه نفعما به هستند، مداومحداکثرپسازتحققمطالباتفوق، انقالبرا یماستکه

ازقدرتکنارزدهشوند،کههمهگرانیمتاجایی قدرتراپیطبقاتکموبیشدارا رولتاریا

ویتعیینکنندهدرجهانهمکارییکشورهاتصرفکندونهتنهادریککشوربلکهدرهمه

همبستگیپرولترهاچنانپیشرفتیکندکهدراینکشورهابهرقابتمیانپرولترهاپایاندادهو

دهد قرار ایشان دست در را کننده تعیین مولد نیروهای حداقل، مالکیت. تغییر نه هدفما

خصوصیبلکهتنهاوتنهانابودیآناست،نهپوشاندنتضادهایطبقاتیبلکهازمیانبرداشتن

بقاتاستط یانقالببرایزمانیچندوقفهیبیالبتههیچشکینیستکهدرجریانتوسعه.

لیدرآلمانخواهدداشتبورژواییتاثیریاودموکراسیخرده بنابراینبایدروشنکنیمکه.

:چهبایدباشد(ودرمواردزیر)موضعپرولتاریاوبویژهموضعاتحادیهدرقبالآن

اندطولبورژوانیزتحتستمهایخردهنیکهوضعیتکنونیکهدرآندموکراتـتازما۰

بکشد؛

یانقالبیآیندهکهدرآنبرتریباایشانخواهدبود؛ـدرمبارزه۳

دمکرات۲ برتری این که زمانی تا و مبارزه این پساز خردهـ طبقاتهای بر بورژوا

.دمهیابدشکستخوردهونیزبرپرولتاریاا

اند،عموماًوحدتوآشتیتحتستمبورژواهایدمکراتدرهمهجاـدراینزمانکهخرده۰

توصیهمی بهپرولتاریا کنندرا ومی. درازکرده بهسویپرولتاریا دستخودرا کوشندآنها
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.هایحزبدموکراتیکرادربرگیردحزببزرگاپوزیسیونیبهوجودآورندکهتمامیطیف

هایپردازیکوشندکارگرانرادردامتشکیلحزبیبیندازندکهدرآنجملهبهعبارتدیگرمی

به آن در استو خاصخودشان برایمنافع محملی که حزبی دارد، دموکراتیکغلبه عام

.یپرولتاریانبایدمطرحشوندمطالباتویژه(همگانی)منظوربرهمنزدنهمکاریوهمسازی

خردهچنیناتحادی بهسود زیانپرولتاریاستبورژواهایصرفاً به دموکراتوکامالً این. به

ترتیبپرولتاریاتمامیموضعمستقلخویشراکهبهبهایآنهمهرنجبدستآورده،ازدست

بنابراینباید .یصرفدموکراسیبورژواییرسمیتنزلخواهدکردخواهددادوتاحدزائده

قاطع باردیگرتاحدآلتکارگرانوبویژهاتحادیه،بهجایآنکهیک.انهردکردایناتحادرا

ازدموکراتکراتدستبورژوادم هایرسمی،سازمانمتمایزهاسقوطکنند،بایدبکوشدجدا

بهمرکزوهستهوهرناحیهمخفیوعلنیحزبکارگریراتشکیلدهند هاییگروهایرا

رآنهاموضعومنافعپرولتاریامستقلازنفوذبورژواییموردبحثایتبدیلکنندکهدکارگری

گیرد قرار بورژوادموکرات. برسلو تزایتونگBreslauهای ادر نیو خویش ارگان  در

OderzeitungNeueکارگرانی آمده ، گردهم متمایز دریکسازمان که آنانرا و اند

دهدمیاینامربهخوبینشان.ملهقراردادهاندخوانند،شدیداًموردحایشانراسوسیالیستمی

هااتحادباپرولترهاییراکهازقدرتوحقوقبرابرباخوشانبرخوردارکهبورژوادمکرات

نمی جدی اصالً گیرندباشند اتحاد. به اصالً است، نظر مشترکمورد دشمن با مبارزه اگر

علیهچنیندشمنیمبارزهشود،منافعآندوهنگامیکهقراراستمستقیماً.خاصینیازنیست

ودرآیندهنیزهمچنانکهتا.شوندموقتاًهمسومی(کنندکهعلیهآندشمنمبارزهمی)جریان

هایناگفتهپیداستکهدرکمشکش.بخودپیشخواهدآمدای،خودکنون،ایناتحادصرفاًلحظه

کارگرانخواهندبودکه ایبویژه دلیری،عزمراسخوازجانگذشتگیخونینآینده با باید

دراینمبارزه،خردهبورژواهابازهمچونگذشتهوتازمانیدراز.پیروزیرابدستآورند

کهپیروزیبدستاماهمین.عملتجلیخواهندکردتصمیموبیایمتزلزل،بیصورتتودهبه

ستآرامشراحفظکنند،بهخانهشانراصاحبخواهندشدوازکارگرانخواهندخواآید،آن

سرگیرند از را کارشان و برگردند زیاده. اصطالح به از ثمراتآنان و اجتنابکرده روی

هابورژوادموکراتالبتهکارگرانقادرنیستندخرده.پیروزیراازکفکارگرانخواهندربود

دموکرات قادرندصعود اما ازچنینرفتاریبازدارند، درا ربرابرپرولتاریایمسلحراها

هاازهماندشوارترگردانندوچنانشرایطیرابهایشانتحمیلکنندکهتسلطبورژوادموکرات

نطفهازغآ خود زیردر به و باشد داشته شدنشیسقوطخویشرا ازقدرت)کشیده توسط(

بگونه تسهیلگرددحاکمیتپرولتاریا، ایبارز این. کارگرانمهمتر وکه درحیننبرد باید

حد  از کوشید خواهند که تالشبورژواها آنعلیه پساز واکنشتبالفاصله جنبشبکاهند،

دهندبهمرحلهایراکهامروزمیهایترویستیهاراوادارکنندتاوعدهنشاندهندودموکرات

درآورند اجرا غلیانمستقیم. باردیگرانقالبییکتالشکارگرانبایدبرآنباشدکهنهتنها

تداوم درازتر هرچه مدتی برای را آن بتوانند ایشان بلکه نشوند، سرکوب پیروزی پساز

هایمردمازاشخاصمنفورورویهاوانتقامکشیبخشند،نهتنهانبایدازبهاصطالحزیاده

هتنهابایدبهایننجلوگیریکرد،و.اندبهعمارتدولتیکهصرفاًیادآورخاطراتیتلخحمله

اعمالمیدانداد،بلکهعالوهبرآنبایدراساًرهبریآنهارابرعهدهگرفت،کارگرانبایددر

 پساز و مبارزه ازآطول مجزا را خودشان مطالباتمخصوصبه موقعیتی هر در و ن

رایبدستآنانبایدبهمحضآمادهشدنبورژواهاب.هاتصریحکنندمطالباتبورژوادموکرات
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هاشوندودرصورتلزوماینتضمینهاییبرایکارگرانگرفتنحکومت،خواستارتضمین

آنان ساختن برایرسوا بهترینراه این و قولممکنوادارند، و امتیاز دادنهرگونه به را

هاییاستکهیپیروزیجدید،پیامدهمهشوروشوقپیروزیوذوقزدگیازوضعیت.است

بااینحالکارگرانبایدازخودهشیارینشاندادهوبر.آیندزاتخیابانیبدستمیدرمبار

مورد را خونسردیوضعیتجدید آرامشو با بتوانند تا کنند غلبه ممکن حد اینحاالتتا

بی و قراردهند حکومتجدیدارزیابی قبال در زنندبیپرده دامن اعتمادیرا باید. کارگران

حکو از حکومتمتبرکنار جدید، رسمی خواهای ، را خودشان انقالبی ـ کارگری ههای

کمیته یا تشکیالت گونهبصورت به دارند، برپا کارگری، حکومتایهای هایکه

سریعاًازدستدهند،بلکهازهمانآغازتحتبورژوادموکراتنهتنهاپشتیبانیکارگرانرا

دریککالم.یکارگرانراباخوددارندمامیتودهنظروتهدیدمراجعقدرتیقرارگیرندکهت

بالفاصلهپسازکسبپیروزی،پرولتاریادیگربایدنهدرقبالحزبارتجاعیمغلوب،بلکه

خواهدازپیروزیمشترکبهتنهاییبهرهگیرد،نسبتبهمتفقینقبلیخویشیعنیحزبیکهمی

.اعتمادباشدبی

حزبکهازهماننخستینساعاتایپرتوانوتهدیدآمیزبااینگونهـامابرایآنکهبتوانبه۳

بهخوبیمسلحو کارگرانباید برخاست، مقابله به کرد، پیروزیبهکارگرانخیانتخواهد

یاقداماتضروریراانجامدادتاپرولتاریابتواندبهبایدهمه.متشکلوسازمانیافتهباشند

بازسازیگاردملیکهعلیهکارگراناستتوپوتفنگوتپانچهوم هماتمسلحگرددوبا

دتاخودد،کارگرانبایدبکوشنامادرآنجاکهنتوانازاحیایاینگاردجلوگیریکر.مقابلهکند

گاردهایپرولتریخود رهبردر با برگزیدهامختار خود که ستادنی از برخورداری با و اند

ایمرکبمراجعدولتی،بلکهبهفرمانشوراهایانقالبیناحیهفرماندهیخودونهتحتفرمان

شوند متشکل کارگران، از هزینه. با کارگران جا درهر باید دارند اشتغال کار یدولتبه

دهوسازمانهاییازگاردپرولتریمسلحشایبارهبرانمنتخبویادرگردانهایویژهتشکل

یابند بهزمینگذاشتسالتحتهیچعنواننباید. حومهماترا هرگونهتالشیبرایخلع.

بازورعقیمگذاشت بایدحتیاگرشده بربههیچرساندننفوذبورژوادموکرات.سالحرا ها

ترینویسازمانمستقلکارگرانوتسلیحایشانوقراردادنسختکارگران،تشکیلبالفاصله

کراسیبورژواییکهدرحالحاضراجتنابناپذیریطبرسرراهتسلطدماشرترینهپرمخاطر

ایکهپرولتاریاودرکناراواتحادیهبایددرطولقیامآیندهوپسهاستنکاتعمدهاست،این

.ازآنهموارهدرنظرداشتهباشند

حکومت۲ مبارزهـ سریعاً یابند کمیاستحکام همینکه کارگرانهایجدید علیه یخویشرا

بورژوازیدمکراتمقابلهکهکارگرانبتوانندباقدرتباخردهپسبرایآن.ددادنسمتخواه

.مختارخودگردآیندیافتهوسانترالیزهوخودهایسازمانکنند،قبلازهرچیزبایددرتشکل

وقتبهآلمانبازگشتهوبیدرنگموجود،شورایمرکزیدراسرعهایحکومتپسازسقوط

فکمیته کردنتشکلراخواهدخواندودرآنپیشنهادایرا هایهایالزممربوطبهسانترالیزه

داد ارائهخواهد جنبشرا کارگریتحترهبریمستقردرستاد سازماندهیسریعحداقل.

تشکل از گسترشحزبتریننکاتبرایهایکارگرییکیازمهمیکفدراسیون تقویتو

است کارگری بالفاصلهپی. سامد حکومتی مجلسقوط یک برای انتخابات موجود، های

:دراینموردپرولتاریابایدتالشکندکه.ملیخواهدبودیندگیانم
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هایدولتی،تعدادییتحریکاتمراجعمحلیویاکمیسرـتحتاینیاآنبهانهودرنتیجه۰

.ازکارگرانازحقانتخابمحرومنگردند

.نامزدهایبورژوادموکراتنامزدهایکارگرانمعرفیشوندوازاتـدرهمهجاوبهم۳

اینانبایدتاحدممکنازمیاناعضایاتحادیهانتخابشدهوبرایپیروزیشاندرانتخابات

شود ممکناستفاده ازهروسیله کهکوچکنآحتیدر. ترینشانسیبرایموفقیتوجودجا

هایانتخاباتیخودشانبپردازندتابتواننداستقاللخودراکارگرانبایدبهمعرفینامرد.ندارد

 کنند برآورد را خویش نیروی و دیدگاهحفظ و انقالبی موضع علناًو را خود حزب های

هاشوندکهمثالًهایدمکراتیعبارتپردازیدراینموردهمکارگراننبایدفریفته.بشناسانند

این با کارگران که شد بهمدعیخواهند و درحزبدموکراتیکشده تاکتیکموجبتفرقه

زدنگول:هافقطیکچیزاستهدفازاینعبارتپردازی.دهندارتجاعامکانپیروزیمی

ستقلیکسبخواهدکرد،بهمراتبزبپرولتریباچنینرفتارمحیکههایپیشرفت.پرولتاریا

ازممه زیانتر در ارتجاعی چند انتخاب که است برهایی در داشتمجلس خواهد اگر.

عیستیاتخاذکند،نفوذارتجارموتروایمصم دموکراسیازهمانآغازدرقبالارتجاعشیوه

.درانتخاباتبههیچخواهدرسید

کارگرانبهستیزبرخواهندخاست،ایکهبرسرآندمکراتنخستیننکته با هایبورژوا

بورژواهااراضیفئودالیخردهچوننخستینانقالبفرانسه،هم.الغایرژیمفئودالیخواهدبود

گذاشت دهقانانخواهند اختیار در مالکیتآزاد تحتعنوان را . عبارتدیگر تالشآبه نان

و نگهداشته سابقش وضعیت در را روستا پرولتاریای کرد هطبقخواهند دهقاناناای ز

ازآنخواهدبودکههمانادواریازفقروایکهناگزیربورژوابهوجودآورند،طبقهخرده

.زندقرضروزافزونراطیکندکهدهقانفرانسویهنوزهمدرآندستوپامی

ومنافعخودشانباچنیننقشهایبهمقابلهکارگرانبایددرجهتمنافعپرولتاریایروستا

شدهدرمالکیتدولتباقیماندهایشانبایدخواهانآنشوندکهامالکفئودالیضبط.برخیزند

بصورت و کولوئی)آبادی آنهای( از روستا پرولتاریای و درآیند دستهکارگری بطور ها

بدینگونهو.یمزایایکشتوزرعبزرگبهرهبرداریکندجمعیوبابرخورداریازهمه

مستحکمخواهددرچارچوبروابطنامتعادلمالکیتبورژوایی،اصلمالکیتاشتراکیمبنایی

یافت میدمکراتکههمچنان. متحد کشاورزان با پرولتاریاینشوها با باید نیز کارگران د،

متحدگردند روستا یاجمهوریازاینگذشته،دمکرات. بودکه درپیآنخواهند مستقیماً ها

ازبرپایییکجمهوریواحدتجیا،درصورتیفدراتیوبرپاییدارندو هناپذیریزکهنتوانند

ناحیه به مختاری خود و استقالل حداکثر دادن با تا بکوشند اجتنابورزند، هاکمون)ها و(

ای،کارگرانبایدنهتنهادرمخالفباچنیننقشه.ایاالت،دستکمحکومتمرکزیرافلجکنند

تادراینجمهوریواحدوتجزیهناپذیرآلمانباشند،بلکهعالوهبرآنبکوشنددرپیبرپایی

یهادربارهآناننبایدباآنچهکهدمکرات.جمهوریقدرتمطلقاًدردستدولتمتمرکزشوند

شوندآزادیکمون گمراه میکنند، نقل غیره و اداری مختاری خود و ها کشوریچون. در

این باید هنوز که الطوایفیآلمان، ملوک و برداشت میان از را وسطایی قرون بقایای همه

Particularismeتوانتحتهیچشرایطیاجازهدادرادرهمشکست،نمیوایالتیمحلی

کههرروستا،هرشهروهرایالتسدیجدیددربرابرفعالیتانقالبی،کهتمامینیرویشاز

داردتاهاراوامیلمانیآنبایداجازهدادکهوضعیتکنونیکه.شود،پدیدآوردمرکزناشیمی
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مبارزهبر به مشترک پیشرفتی به یافتن دست ایالتای و شهر هر در یکدیگر از جدا ای

آید بوجود دوباره بپردازند، هنوزدرپسمالکیتخصوصیمدرن. آنشکلازمالکیتیکه

آندرهمهجایکیخواهدشد مالکیتمالکیتمزبورهمان.پنهاناستسرانجامضرورتاًبا

زند،بویژهنبایداجازهدادکشمکشمیاننواحیغنیوفقیررادامنمیایاستکهالجرمناحیه

اندازشهروندناحیه،همراهباحقشهرونددولت،ازکهاینمالکیتوهمراهباآنحقغلط

امروزهدرآلمان،.ایبهاصطالحآزاد،بهزیانکارگرانتداومیابدهایناحیهطریقآئیننامه

جدیوظیفه۰۱۹۲یهمچونفرانسه تمرکزیکامالً واقعیتبخشیدنبه ییکحزبحقیقتاً،

7.انقالبیاست

درجنبشآیندهبهقدرتدستیافتهوچگونهناگزیرخواهندشدهادیدیمکهچگونهدمکرات

مسئلهاینستکهکارگرانچهضوابطیرا.کهضوابطیکموبیشسوسیالیستیراپیشنهادکنند

توانندناگفتهپیداستکهدرآغازجنبشکارگرانهنوزنمی.نهادآنانپیشخواهنددرتقابلبا

:توانندضوابطیمستقیماًکمونیستیراپیشنهد،امامی

دموکرات۰ وادـ را زمینهاها در که مداخلهرند اجتماعیموجود سازمان هایمختلفدر

رسوا خودشانرا زنند، برهم سیرعادیآنرا کنند، اندازند)سازند بهمخاطره وبیشترین(

وسائلحملونقل،کارخانه،راهآهنوغیرهرادردستدولتمتراکمکنند؛نیروهایمولد،

پیشنهاد۳ بعنوانرفرمیستهایدموکراتـ بلکه انقالبی، بمثابه درهرحالنه که را، ها

هارابهحمالتیمستقیمعلیهمالکیتدپیشنهاعملخواهندکرد،بهنهایتخودسوقدادهواین

اگرخرده.خصوصیتغییردهند بازخریدراهمثالً پیشنهادهایآهنوکارخانهبورژواها را ها

آهن راه این که شوند آن خواستار باید کارگران کارخانهکردند، و امالکها بعنوان ها

هامالیاتتناسبیردموکراتاگ.ارتجاعیونوبدونپرداختغرامتتوسطدولتضبطگردند

هایکواگرهمخوددموکرات.یاتتصاعدیشوندلراپیشنهادکردند،کارگرانبایدخواهانما

مالیاتتصاعدیمعتدلراپیشنهادند،آنگاهکارگرانبایدخواستارمالیاتیشوندکهدرچنان

هاخواستارتنظیمگردمکراتا.یبزرگرابهمخاطرهاندازدمقیاسیافزایشیابدکهسرمایه

ش عمومی باید،ندوقرضیه کارگران شوندآنگاه دولت ورشکستگی خواهان این. ترتیببه

.هاتنظیمگردددرهمهجاباتوجهبهامتیازاتواقداماتدمکراتمطالباتکارگران،باید

هر آلماننمیچند بدونیکتحولانقالبیکارگران طوالنیتوانند تصرفکامالً قدرترا

نخستین که اطمیناندارند اینبار حداقل اما غالبگردانند، طبقاتیخویشرا منافع و کرده
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 :۷۴۴۱ـ یادداشت انگلس بر چاپ  

ها و  در واقع  در آن هنگام  به یمن تحریفی که بناپارتیست. امروز باید بیاد داشت که عبارت فوق بر یک سؤ تفاهم مبتنی است   

شد که ماشین اداری متمرکز فرانسه با انقالب کبیر پا به عرصه حیات گذاشته و  ها در تاریخ کرده بودند چنین پنداشته می لیبرال

طلب و فدرالیست و  نسیون و در جهت تبدیل آن به سالح الزم و تعیین کننده برای غلبه بر ارتجاع سلطنتبخصوص توسط مجلس کنوا

اما امروزه کامالً معلوم شده است که در تمامی طول انقالب تا هجدهم برومر، اداره عمومی . دشمن خارجی، دستکاری شده است

در واقع اداره شوندگان در . شدند که توسط خود اداره شدگان انتخاب می ها، نواحی شهری و کمون، مرکب از مراجعی بود دپارتمان

چارچوب قوانین عمومی دولت از آزادی کاملی برخوردار بودند، و دقیقاً همین اداره خود مختار ایالتی و محلی که شبیه آن در آمریکا 

س از کودتای خویش در هجدهم برومر عجوالنه سیستمی از وجود دارد، به اهرم قوی انقالب تبدیل شد، تا جائی که ناپلئون بالفاصله پ

اما به همان اندازه . استانداری را جایگزین آن ساخت که امروز هم معمول است و از همان آغاز کار جزو ابزارهای ارتجاع بوده است

ز الزاماً به خود خواهی کوته نظرانۀ که ادارۀ خود مختار ایالتی و محلی با تمرکز سیاسی ملی چندان تضادی ندارد به همان اندازه نی

خواستند از آن  همۀ طرفداران جمهوری فدراتیو آلمان جنوبی می ۷۴۸۱ایی که در سوئیس شوکه کننده است و در  گرایانه و ناحیه محلی

 .قانون برای آلمان بسازند، ربط چندانی ندارد
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یخودشاندرفرانسهمقارنالوقوعباپیروزیمستقیمطبقهیانقالبیقریبیاینصحنهپرده

.گردیدهوبهاینترتیبتسریعخواهدشد

گاهیخواهندیافت،بهمحضامکانیافتندرحزبمستقلطبقاتیخویشآاماایشانبهمنافع

عبارت که داد نخواهند اجازه هم لحظه یک برای و آمد خواهند گرد هایپردازیخویش

خردهسالوسانه خودمختاری حزب سازماندهی از و بفریبد را ایشان دموکرات بورژواهای

.انــقــــــالبمـــــــــــداوم:شعارجنگیایشانبایدچنینباشد.پرولتاریابازدارد
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 کمونيستھا اتحاديۀ مقّررات

------- 
 ميليتانت جديد وبالگ

http://militaant.com/ 

 ايران انقالبی ھای مارکسيست گرايش

Iranian Revolutionary Marxists' Tendency 

 !شويد متحد کشورھا، تمامی کارگران

 

 اول بخش

 اتحاديه

 کھن بورژوازی جامعۀ الغای پرولتاريا، حاکميت بورژوازی، یسرنگون از است عبارت اتحاديه، ھدف 1 . ماده

 .خصوصی مالکيت و طبقات از عاری نوين ای جامعه نھادن بنيان و است، استوار طبقاتی آنتاگونيسم بر که

 :از است عبارت عضويت شرايط 2 . ماده

 باشد؛ مزبور ھدف با متناظر که فعاليت و زندگی از سبک آن) الف

 تبليغات؛ در انقالبی تياقاش و انرژی) ب

 کمونيسم؛ به التزام) ج

 ھر در شرکت از 1 ارشد مقام ساختن مطلع و کمونيستی، ضدّ  ملی يا سياسی ھای انجمن در شرکت از پرھيز) د

 ھا؛ انجمن از يک

 اتحاديه؛ تصميمات از تبعيت) ه

 اتحاديه؛ مسائل تمامی وجود با ارتباط در مخفيکاری رعايت) و

 انجمن يک به توافقشده ما  تما ورود) ز

 8 ).بخش به کنيد نگاه (گردند می اخراج ندارند، توافق مزبور شرايط با ديگر که کسانی

 ديگر يک به کلمه دقيق معنای به را شرايطی ھر در ھمياری و ھستند بردار و برابر اعضا تمامی 3 . ماده

 .باشند می مديون

 .کنند می ملح خود با را اتحاديه اسامی اعضا، 4 . ماده

 .يابد می سازمان ھا کنگره و مرکزی مقام اصلی، حلقۀ ھا، حلقه ھا، انجمن قالب در اتحاديه 5 . ماده

 

 دوم بخش

 انجمن

 .شود می تشکيل عضو بيست حّداکثر و سه حّداقل از انجمن 6 . ماده

 است، جلسه بر رياست دار عھده رئيس،. کند می انتخاب را رئيس نايب يک و رئيس يک انجمن، ھر 7 . ماده

 .شود می او جايگزين رئيس، غياب صورت در و بوده صندوق مسئول نيز رئيس نايب

 .گيرد می صورت انجمن پيشين توافق با پيشنھاددھنده عضو و رئيس وسيلۀ به جديد اعضای پذيرش 8 . ماده

 .ندارند ديگر يک با ای مکاتبه گونه ھيچ و شناسند نمی را ديگر يک مختلف، ھای انجمن 9 . ماده

 .کنند می حمل خود با را متمايزی اسامی ھا، انجمن 10 . ماده

 .دھد اطالع خود رئيس به نخست بايد دھد، می تغيير را خود سکونت محل که عضوی ھر 11 . ماده

 

 سوم بخش

 حلقه

 .شود می انجمن ده حّداکثر و دو حّداقل شامل حلقه 12 . ماده

 را رئيس يک آخر، مورد اين. دھند می شکل را 2 حلقه مسئول مقام ھا، انجمن سرئي نايبان و رؤسا 13 . ماده

 .دارد قرار اصلی حلقۀ و خود ھای انجمن با مکاتبه در و کند، می انتخاب خود ميان از

 .است حلقه ھای انجمن تمامی برای اجرايی ارگان حلقه، مسئول مقام 14 . ماده

 انجمن ساير با را جديدی حلقۀ يا و بپيوندند موجود پيش از حلقۀ يک به يا بايد مجزا ھای انجمن 15 . ماده

 .دھند تشکيل مجزا ھای

 

 چھارمبخش 

 اصلی حلقۀ

 .ھستند 3 اصلی حلقۀ يک تابع ايالت، يا کشور يک مختلف ھای حلقه 16 . ماده
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 مقام پيشنھاد به بنا و کنگره وسيلۀ به اصلی، حلقۀ انتصاب و ھا ايالت به اتحاديه ھای حلقه تقسيم 17 . ماده

 .گيرد می صورت حلقه مسئول

 مکاتبه در حلقه اين. است خود ايالت[  در موجود ] ھای حلقه تمامی برای اجرايی قدرت اصلی، حلقۀ 18 . ماده

 .دارد قرار مرکزی قدرت و ھا حلقه اين با

 .پيوندند می اصلی حلقۀ ترين نزديک به اند، گرفته شکل تازگی به که ھايی حلقه 19 . ماده

 پاسخگو کنگره، به نسبت نھايت در و مرکزی، مقام به نسبت ايالت، ھر سطح در اصلی، ھای حلقه 20 . ماده

 .ھستند

 

 پنجم بخش

 مرکزی مقام

 .است مسئول کنگره مقابل در کلمه دقيق معنای به و بوده اتحاديه کلّ  اجرايی ارگان ،4 مرکزی مقام 21 . ماده

 کنگره که مکانی حلقۀ مسئول مقام وسيلۀ به و شوند می تشکيل عضو پنج حّداقل از [زیمرک قامم] 22 . ماده

 .گردد می انتخاب دارد، قرار آن در

 پيرامون گزارشی بار، يک ماه سه ھر و. دارد قرار اصلی ھای حلقه با مکاتبه در مرکزی مقام 23 . ماده

 .دھد می ارائه اتحاديه کلّ  وضعيت

 

 ششم بخش

 میعمو مقررات

 می مالقات بار يک ھفته دو ھر حّداقل مرکزی، مقام ھمچنين و ھا حلقه مسئول مقامات و ھا، انجمن 24 . ماده

 .کنند

 قابليت زمان ھر در و شوند، می انتخاب سال يک برای مرکزی مقام و حلقه مسئول مقام اعضای 25 . ماده

 .دارند خود انتخابکنندگان سوی از را مجدد انتصاب يا عزل

 .گيرد می صورت سپتامبر ماه در انتخابات 26 . ادهم

 مقام اگر.کنند ھدايت اتحاديه ھدف با مطابق را ھا انجمن ھای بحث بايد ھا حلقه مسئول مقامات 27 . ماده

 بخواھد اتحاديه کلّ  از بايد دھد، تشخيص فوری و عمومی توجه حائز را مشخصی مسائل پيرامون بحث مرکزی

 .دھد قرار بحث مورد را آن که

 انجمن و بار، يک ماه سه ھر کم دست را خود حلقۀ مسئول مقام با مکاتبه بايد اتحاديه منفرد اعضای 28 . ماده

 .کنند حفظ ماه، در بار يک حّداقل[  را مکاتبه اين] مفرد ھای

 اصلی حلقۀ رھ بفرستد، اصلی حلقۀ به خود ناحيۀ مورد در را گزارشی بار يک ماه دو ھر حّداقل بايد حلقه ھر

 .کند ارسال مرکزی مقام به را [گزارشی چنين ]بار يک ماه سه ھر حّداقل بايد نيز

 اتحاديه کارايی و امنيت برای ضروری قوانين با مطابق را اقدامات تا است متعھد اتحاديه مقام ھر 29 . ماده

 .سازد مطلع اقدامات اين از را ارشد مقام بالفاصله و بگيرد عھده به خود مسئوليت تحت

 

 ھفتم بخش

 کنگره

 طريق از مقررات، در تغييرات اِعمال برای پيشنھادھا تمامی. است اتحاديه کلّ  قانونگذار مقام کنگره، 30 . ماده

 .شود می کنگره تسليم آن طريق از و ارسال مرکزی، مقام به اصلی ھای حلقه

 .فرستد می نماينده يک حلقه ھر 31 . ماده

 90 از کمتر با نماينده، دو عضو، 60 از کمتر با نماينده؛ يک عضو، 30 از کمتر با منفرد حلقۀ ھر 32 . ماده

 که اتحاديه اعضای از دست آن وسيلۀ به را خود توانند می ھا حلقه. فرستد می آخر، الی و نماينده سه عضو،

 خود نمايندۀ به را مشروحی کمح   بايد ھا آن مورد، اين در حال، اين با. کنند معرفی ندارند، تعلق ھا آن محل به

 .نمايند ارسال

 کنگرۀ به فراخوان مرکزی قدرت ضروری، موارد در. شود می برگزار سال ھر اوت ماه در کنگره، 33 . ماده

 .دھد می العاده فوق

 محل و تعيين باشد، رو پيشِ  سال در مرکزی مقام استقرار محل است قرار که را محلی بار ھر کنگره 34 . ماده

 .کند می مشخص را بعدی کنگرۀ گزاریبر

 .ندارد رأی حقّ  اما شود، می حاضر کنگره در مرکزی مقام 35 . ماده

 .کند می صادر حزب نام به را مانيفستی خود، بخشنامۀ بر عالوه کنگره نشست، ھر از پس 36 . ماده

 

 ھشتم بخش

 اتحاديه به رساندن آسيب
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 می اخراج يا عزل اتحاديه از شرايط، به بسته نمايد، تخظی 2 ) هماد (عضويت شرايط از که کسی ھر 37 . ماده

 .شود

 .گيرد می تصميم اخراج مورد در کنگره تنھا 38 . ماده

 در. شوند برکنار ارشد، مقام فوری اخطار با مجزا، انجمن يا حلقه سوی از توانند می منفرد اعضای 39 . ماده

 .گيرد می تصميم نھايتا   کنگره نيز جا اين

 .پذيرد می صورت حلقه پيشنھاد به بنا و مرکزی مقام طريق از معزول، اعضای مجّدد پذيرش 40 . ادهم

 .دارد نظارت حکم اجرای بر و کند می قضاوت اتحاديه به نسبت تخلفات مورد در حلقه مسئول مقام 41 . ماده

 و بود، خواھند نظارت تحت تحاديها نفع به کل، در مظمون افراد مانند شده، اخراج يا معزول اعضای 42 . ماده

 می گزارش مربوطه انجمن به بالفاصله افرادی چنين ھای دسيسه. شد خواھند بازداشته مضر اقدامات انجام از

 .شود

 

 نھم بخش

 اتحاديه مالی صندوق

 می تعيين کشور ھر برای شود، پرداخت عضو ھر طرف از بايد که را عضويتی حقّ  حّداقل کنگره 43 . ماده

 .دکن

 انجمن يا حلقه صندوق در ديگر نيمی و گيرد، می تعلق مرکزی مقام به عضويت حقّ  اين از نيمی 44 . ماده

 .ماند می باقی

 :شود می استفاده زير مصارف برای مرکزی مقام صندوق 45 . ماده

 سازمانی؛ امور و مکاتبه ھای ھزينه دادن پوشش .١

 .تبليغی ھای جزوه توزيع و چاپ .٢

 .لزوم مواقع در مأمور دنفرستا .٣

 نکرده پرداخت را خود عضويت حقّ  ماه شش مّدت به که اتحاديه از ھايی حلقه و ھا انجمن اخراج 47 . ماده

 .شود می ابالغ ھا آن به مرکزی مقام وسيلۀ به اند،

 انجمن به ار خود درآمد و ھا ھزينه صورت بار يک ماه سه ھر حّداقل بايد ھا حلقه مسئول مقامات  48 . ماده

 و اتحاديه مالی صندوق ادارۀ درمورد که ای کنگره به را حساب صورت مرکزی مقام. دھند ارائه ھايشان

 شديدترين مشمول اتحاديه، مالی صندوق از اختالس ھرگونه. کند می تسليم است، اتحاديه مالی امور وضعيت

 .گردد می مجازات

 .شود می تأمين العاده فوق ھای عضويت حق لّ مح از العاده فوق کنگرۀ ھای ھزينه 49 . ماده

 

 دھم بخش

 پذيرش

 که را تعھداتی مختصر شکل به ويژه به کند، می قرائت متقاضی برای را 49 تا 1 موادّ  انجمن رئيس 50 . ماده

 دھد می قرار متقاضی روی پيش را سؤال اين سپس و دھد می قرار تأکيد مورد است، مترتب جديد اعضای بر

 سوگند او از رئيسدھد،« مثبت» پاسخ مذکور فرد چه چنان« ؟ھستيد اتحاديه به وروداکنون مايل به  آيا»: که

 و کند، می اعالم اتحاديه عضو عنوان به را او بپوشاند، عمل جامۀ اتحاديه  عضو يک تعھدات به که گيرد می

 .نمايد می معرفی انجمن به آتی جلسۀ طی

 

 1847 دسامبر 8 لندن،

 1847 پاييز دوم رۀکنگ نام به

 )انگلس امضای (دبير

 )مارکس کارل امضای (رئيس

 :منبع
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/rules.htm 
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