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کمونیستها" که از طرف هواداران

خطابیهی شورای مرکزی به اتحادیه 

"
سوک بنا به ضرورت مباحث داخلی در این سازمان در زمان تشکیل "شورای
ملی مقاومت" ترجمه گردید توسط "آرشیو اسناد سازمان وحدت کمونیستی"
مییابد .آن چیزی که در این نوشته کوتاه و بسیار مهم ،ما را
انتشار بیرونی  
میکند،
وادار به بازنویسی این مطلب در فرمتی بهتر و انتشار بیرونی آن  
متدولوژیی است که مارکس و انگلس در باره ضرورت ایجاد تشکل مستقل
خرده بورژازی و
کارگری و رابطه این طبقه در مبارزه طبقاتی با به ویژه  
سایر طبقات درسراسر این نوشته به کاربردندو برایجنبش کمونیستی ایران
میباشد.
آموزندهخواهد بود ،
درضمن" مقرّ راتاتحادیۀکمونیستها"برگرفتهازوبالکمیلیتانت ضمیمه
اینترجمهاست.
آرشیواسنادسازمانوحدتکمونیستی
۳۱۰۲ـ۱۰ـ۳۳
http://www.vahdatcommunisti.com
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یادداشت

یشورایمرکزیبهاتحادیهکمونیستهارامارکسوانگلسدرشرایطینوشتندکه

خ 
طابیه
هایانقالبیجدیدیمیداد.امروزدرشرایطی


اوضاعاجتماعیآلمانخبرازبرآمدهاوجنبش
که سرکوب و خفقان در رژیم سرمایهداری اسالمی به اوج خود رسیده و نیروهای چپ در
تشتت کامل به سر میبرند ،نیروهای خرده بورژوا و بورژوا فرصت مناسبی یافته اند تا
آلترناتیوخودراپیشنهادهوباسردادنفریادهایوحدتهمگانیعلیهرژیم،نیروهایچپرا

بهپیوستنبه"شورایملیمقاومت"فراخوانندودراینراهحتیبرخیاز"چپ"هاراهم
ذوقزده کنند .در چنین شرایطی مطالعهی این اثر مهم و تعیین کنندهی مارکسیسم برای

کمونیستهاکهبنابر تعریفمنافعپرلتاریاوانقالبسوسیالیستی رادررأساهدافخودقرار

میدهند ،اهمیت ویژه و مشخص مییابد .البته ما بر آن نیستیم که از شرایط آلمان آن زمان

برایاوضاعکنونیایرانالگوبرداریم،بلکهچونمعتقدیممتدولوژیبکاررفتهدرایناثرو
روح کلی رهنمودهای آن از اعتبار عام برخوردارند و میتوانند در تعیین طرز برخورد
کمونیستها به نیروهای خردهبورژوادموکرات و بورژوالیبرال ،سهم ارزندهای ایفا کنند،

یدقیقآنرابههمهیرفقاتوصیهمیکنیم.

م 
طالعه
ازایناثرقبالًچندینترجمهمنتشرشدهکههمهیآنهارامغلوط،نارساوحتیگاهیتحریف
یجدیدیازآناقدامکردیم.توضیحآخراینکهآنچه


آمیزیافتیموبههمینجهتخودبهترجمه
وزیرنویسهااضافاتیازماست.

میان()آمده
هوادارانسازمانوحدتکمونیستیــفرانسه
۰۹۱۳/۶/۰۱
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از شورای مرکزی به اتحادیه
برداران!
در طی دو سال انقالبی  ۰۹ــ  ،۰۱۰۱اتحادیه 1از دو لحاظ تحکیم یافته است :از سویی
دانهاینبرد،باتمام
ها،ازمطبوعاتگرفتهتادرسنگرهاودرمی 

اعضایآندرهمهیز 
مینه

توانخوددرجنبششرکتجستهوهموارهدرصفنخستپرولتاریا،اینتنهاطبقهیحقیقتاً

انقالبی،قرارداشتهاند.ازسویدیگراتحادیهازاینجهتتحکیمیافتهکهمعلومگردیدهاست

کهنظراتشدربارهجنبشکهدربخشنامههایکنگرهوشورای مرکزیدر ۰۱۰۱ونیزدر

امیدهاییکهدراین
طرحشدهبود،تنهانظراتمنطبقباحقیقتبودهاند .

مانیفستکمونیست 
اسنادبیانشدهبودندکامالًتحققیافتندودیدگاهاتحادیهدربارهیوضعیتاجتماعیکنونیکه
بطورمخفیانهترویجمیکرد،امروزهدرسرهرکویوبرزن

درآنزماناتحادیهآنرافقط
برسرزبانهاست.معهذاودرعینحالسازماناتحادیهاستحکامپیشینخودراازدستداده

است :بسیاریازاعضاءعلیرغمآنکهمستقما ً درجنبشانقالبیدستداشتند ،گمانبردندکه
دیگرزمانانجمنهایسرّیسپریشدهوفعالیتعلنیبهتنهاییکافیاست.تعدادیازواحدها

و بخشهای والیتی (کمون) به حفظ ارتباط خود با شورای مرکزی بیتوجهی کرده و اجازه
دموکراتیکیعنیحزبخردهبورژوازیدرآلمان

دادنداینارتباطبهتدریجگسستهشود.حزب
کهحزبکارگرتنهاتکیهگاهمستحکمخودراازدستمیدادواگرهم


حالآن
متشکلمیشد.

دربرخیمناطقهنوزتشکلیداشتحداکثربخاطراهدافمحلیبودوبهاینترتیبدرجنبش
طهورهبریخردهبورژواهایدمکراتقرارگرفت.

همگانیکامالًتحتسل
باید به چنین وضعی پایان داد .استقالل کارگران را باید دوباره برقرار ساخت .شورای
مرکزی با درک این ضرورت در زمستان  ۰۹ـ  ۰۱۰۱به یوزف مول ماموریت داد که به
آلمانرفتهوبهسازماندهیمجدداتحادیهبپردازد.اماماموریتمولثمرچندانینداد،علتش
هماینبودکهازسوییکارگرانآلماندرآنزمانهنوزتجربهیکافینداشتندوازسوی

دیگر خیزش ماه مه گذشته باعث قطع فعالیت مول شد .2مول خود نیز سالح برگرفت و به
ارتش باد پاالتینا   Bade-Palatinatپیوست و باالخره در  ۳۹ژوئیه 3در نبرد مورگ
فعالتریناعضایخودرا
 Murgاز پایدرآمد.بامرگویاتحادیهیکیازقدیمیترینو 
یکنگرههاودرشورایمرکزیفعاالنهشرکتکردهوقبالً


عضویکهدرهمه
ازدستداد ،
نیزسفرهایماموریتیچندیراباموفقیتکاملبهانجامرساندهبود.
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ـ اتحادیه (لینک) کمونیستها :نخستین سازمان کمونیستی بین الملی که مارکس و انگلس از بنیانگزاران اصلی آن بودند و از ۷۴۸۱
تا  ۷۴۱٢فعالیت میکرد .برای شناخت بیشتر رجوع کنید به "مختصری در باره تاریخچه اتحادیه کمونیستها" نوشته انگلس ترجمه و
نشر انتشارات سیاهکل.
2
ـ منظور خیزشهایی است که در ماههای مه و ژوئیه  ۷۴۸۱و برای دفاع از قانون اساسی امپراتوری که در مجلس ملی فرانکفورت
تصویب شده بود ،اما بسیاری از دولتهای وقت آلمان آن را زیر پا گذاشته بودند ،صورت گرفت .این خیزشها در ژوئیه ۷۴۸۱
سرکوب شدند.
3
ـ در چاپ  ۷۴۴۱اشتباها ً تاریخ  ۷۱ژوئیه ذکر شده است.
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پس از شکست احزاب انقالبی آلمان و فرانسه در ژوئیه  ،۰۱۰۰تقریبا ً تمامی اعضای
شورایمرکزیبهلندنرفتهودرآنجانیروهایانقالبیتازهایبهصفوفایشانپیوستندو

همهباشوروعزمیتازهبهسازماندهیمجدداتحادیهپرداختند.
سازماندهی مجدد را فقط با فرستادن یک پیک میتوان عملی کرد .برای شورای مرکزی
بسیاراهمیتداردکهپیکدقیقا ً دراینهنگامعزیمتکندکهانقالبیدیگردرشرفوقوع
استوحزبکارگرایبایدازتشکلیبیشتروحدتیکاملتر واستقاللیتاحدممکنافزونتر

برخوردارباشدتادوبارههمانندسال۰۱۰۱بهدنبالبورژوازیکشیدهنشودوتوسطآنمورد
بهرهبرداریقرارنگیرد.
میروند که قدرت را
برادران! ما در  ۰۱۰۱نیزبه شما گفتیم کهبورژوالیبرالهای آلمان  
بدستگیرند،گفتیمکهآناناینقدرترابالفاصلهعلیهکارگرانبکارخواهندبرد.وشماخود
دیدیدکهچهشد:درحقیقتاینبورژواهابودندکهپسازجنبشمارس ۰۱۰۱بیدرنگقدرت
دولتیراتصرفکردندوبالفاصلهبااستفادهازآنکوشیدندتاکارگرانرا،کهتاهمیندیروز
وضعیتستمبارقبلیشانپسبرانند.هرچندبورژوازی

متحدایشاندرنبردبودند،بههمان 
تنهاهنگامیتوانستبهاینهدفدستیابدکهحزبفئودال،کهدرانقالبمارسکنارزده
شدهبود،متحدشدوباالخرههمقدرترادوبارهبهاینحزبفئودالطرفدارحکومتمطلقه
تسلیم کرد ،معذا توانست شرایطی را برای خود فراهم سازد که سرانجام در نتیجهی
گرفتاری های مالی حکومت موجب خواهند شد که تمامی قدرت به دست وی بیفتد و تمامی

منافعش تضمین شوند ،البته اگر در این میان و بر فرض محال جنبش انقالبی از هم اکنون
سلطهی
جایش را به وضعی به اصطالح صلح آمیزدهد .بورژوازی برای به کرسی نشاندن  
خویش حتی احتیاجی نخواهد داشت که بادست زدن به اقدامات قهرآمیز علیه مردم خود را
منفورسازد ،چرا که تمامی این اقدامات قهرآمیز قبالً توسط ضد انقالب فئودالی صورت
گرفتهاند.اماجریاناموراینمسیرمسالمتآمیزراطینخواهدکرد.بلکهبرعکس،انقالبی

کهاینجریانراتسریعخواهدکرددرشرفوقوعاست.اینانقالبیاباخیزشخودمحتار
پرولتاریایفرانسهبراهخواهدافتادویاازطریقهجوم"اتحادمقدس"4بهبابلمدرنانقالبی.5
درانقالبآینده،نقشیراکهبورژوالیبرالهایآلماندر ۰۱۰۱در برابرمردمایفاکردند،


آری این نقش خائنانه را خردهبورژواهای دمکرات برعهده خواهند گرفت ،همان خرده
بورژواهاییکهفعالً دردروناپوزیسیونهمانجایگاهیرادارندکهبورژوالیبرالهاپیشاز
 ۰۱۰۱داشتند .این حزب ،یعنی حزب دموکراتیککه از حزب قدیمی لیبرال برای کارگران
خطرناکتراست،مرکبازسهجناحاست:

 ۰ـ پیشرفتهترین جناحهای بورژوازی که هدف خویش را براندازی بالواسطه و کامل
هایینمایندگیمیکنند که قبالً

فئودالیسموحکومت مطلقه قرار دادهاند .این گرایش رابرلینی
اتحادوعدمپرداختمالیاتراموعظهمیکردند.


4

ـ "اتحاد مقدس" معاهده ارتجاعی سالطین روسیه ،اتریش و پروس بود که در  ۷۴۷۱و به منظور سرکوب جنبشهای انقالبی و حفظ
رژیمهای فئودالی و سلطنتی منعقد شده بود.
5
ـ منظور پاریس است که پس از انقالب  ۷۱۴۱فرانسه کانون انقالب دانسته میشد.

6

ومشروطهطلبکهدرجنبشاخیر،چنانکهنمایندگانشان

 ۳ـخردهبورژواهایدموکرات 
یعنی جناح چپ مجلس فرانکفورت و کمی بعد پارلمان اشتوتگارت و نیز خود آنان در
فعالیت هایتبلیغاتیخویشدردفاعازقانوناساسیامپراتورینشاندادند،بدنبالتاسیسیک

6
دولتفدرالکموبیشدموکراتیکبودند .
خرده بورژواهایجمهوریخواهیکهآرمانشانبرایآلمانیکجمهوریفدراتیوازنوع
 ۲ـ  
مینامند ،چراکه
سوسیالدمکرات" 

کنفدراسیونسوئیساستوامروزخودشانرا"سرخ"و"
خردهبورژوا) را از میان بردارند.
به این توهم بورژوای بزرگ بر بورژوای کوچک ( 
رهها و کمیتههای دموکراتیک عضو بوده  ،رهبری انجمنهای
نمایندگان این جناح در کنگ 
زدهاند.
دموکراتیکرابرعهدهداشتهونیزدرمطبوعاتدموکراتیکقلممی 

اند،همگیخودشانراجمهوریخواهیاسرخمینامند،


هاشکستخورده

اینککهاینجناح

درست همانطور که خردهبورژواها ،جمهوریخواه در فرانسه امروز خود را سوسیالیست
هادرآنجاکههنوزبتواننداهدافخودراازطریقمشروطهطلبیدنبالکنند

میخوانند .
آن

الً در وورتامبرگ ،باواریا و  )...از موقعیت سود میجویند و با تکرار همان جمله
(مث 
ثابتمیکنندکهاصالً عوضنشدهاند.ازاینگذشته،ناگفتهپیداست

الً 
پردازیهایقدیمیعم 

کهتغییرناماینحزببههیچوجهدرطرزرفتارآننسبتبهکارگرانتغییرنمیدهد،بلکه
تنهابیانگرآنستکهاینحزبفعالًخودراناگزیرمیبیندکهعلیهبورژوازیکهبهحکومت
مطلقهپیوستهجبههتشکیلدهدو(بهاینمنظور)بهپرولتاریاتکیهکند.
در آلمان حزب خردهبورژوادموکراتیک بسیار قوی است و نه تنها اکثریت عظیم ساکنان
بورژوای شهرها ،خرده فروشان صنعتی و استادکاران را در بر میگیرد ،بلکه در آن  از
دهقانانوپرولتاریایروستانیزیافتمیشود،واینتازمانیاستکهپرولتاریایروستاهنوز

نستهباشددردرونپرولتاریایخودمختارشهرهاتکیهگاهیبیابد.

نتوا
شیوهبرخوردیکحزبکارگریانقالبیبهدمکراسیخردهبورژوائیبایدچنینباشد:این


حزب ،دموکراسی خردهبورژوایی را (در مبارزه) علیه جناحی که خواهان سقوط آن است
همراهیمیکندوهرجاکهایندموکراسیبخواهدازاینحزببرایتثبیتواستحکامخویش

بهرهگیرد،باآنبهمبارزهمیپردازد.

بورژواهایدموکرات نه فقط نمیخواهند تمامی جامعه را در جهت منافع پرولترهای

 
خرده
انقالبیدگرگونسازد،بلکهخواستارآنندکهنظماجتماعیراتاآنجاتغییردهندکهجامعهی

موجود تا حد ممکنبرایخودشان قابلتحمل و آسایش باشد .بنابراین آنانپیش از هر چیز
خواهان آنند که با محدود کردن بوروکراسی و  تحمیل مالیاتهای عمده به مالکین بزرگ
بهجزاینایشانمیخواهندتا

ارضیوبورژواها،ازهزینههایعمومی(دولتی)کاستهشود.
وقوانینضدرباخواری،فشارسرمایهیبزرگ

ازطریقایجادموسساتوامعمومی(دولتی)
برسرمایهیکوچکازمیانبرداشتهشود،واینامربهایشانودهقانانامکانخواهددادتا
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ـ جناح چپ مجلس فرانکفورت :جناح خرد بورژوازیی مجلس ملی که پس از انقالب مارس آلمان در ۷۴مه  ۷۴۸۴در فرانکفورت
اولین نشست خود را برگزار کرد .این مجلس هدف اساسی خویش را یکپارچه ساختن نواحی مختلف آلمان و تهیۀ یک قانون اساسی
برای آلمانی واحد تعیین کرد .با این حال مجلس در پی تردید ها و اهمال اکثریت لیبرال و بی تصمیمی جناح چپ ،در بعهده گرفتن قدرت
تردید بخرج داده و نتوانست موضع قاطعی در مسائل اساسی انقالب آلمان در  ۸۱ـ  ۷۴۸۴اتخاذ کند .در  ۰۳مه  ۷۴۸۴مجلس به
اشتوتگارت انتقال یافته و در  ۷۴ژوئن  ۷۴۸۴از هم پاشید.

7

بجای کمکگرفتنازسرمایهداران،ازدولتوتحتشرایطیمناسبکمکمالیبگیرند.و
باالخرهایشانخواستارآنندکهبالغوکاملسیستمفئودالی،رژیممالکیتبورژواییدرسراسر
روستاها برقرار شود .برای دست یافتن به این خواستهها ،ایشان به شیوهای از حکومت
اکثریترانصیبایشانومتحدینشانیعنیدهقانان

دموکراتیکمشروطهنیازمندندکهبتواند
کهبتوانندکنترلمالکیتناحیهای(کمون)ویک

سازدوبهآنانآنخودمختاریاداریرابدهد
رشتهازمناصبیراکهفعالًبوروکراتهادرقبضهخوددارند،بدستبگیرند.
برایجلوگیریازقدرتگیریورشدسریعسرمایهنیزایشانبرآنندکهخواهحقواگذاری
محدود شودو خواهتا حد ممکن به دولتواگذار گردد .واما کارگران ،مسلماست که ایشان
بورژواهایدموکرات برای

همچون قبل مزد بگیر باقی خواهند ماند .البته آنچه که خرده

کارگران آرزومندند چیزی نیست جز مزدی بهتر و معاشی مطمئنتر ،آنان امیدوارند که از
طریق اشتغال کارگران به وسیلهی دولت و نیز با اعمال خیرخواهانه به این هدف ها دست
بادادنصدقههایزیرجلکی،کارگرانراتطمیعکردهوبا

یابند.وخالصهاینکهامیدوارند 
قابلتحملگرانیدنموقتیوضعیتایشاننیرویانقالبیشانرادرهمبشکنند.البتهمطالبات
هایدموکراسیخردهبورژواییقرارندارند


یجناح

یهمزمانهمه

مذکوردرفوقموردمدافعه
وکسانیکهاینمطالباتدرمجموعبرایشانصورتاهدافیکامالً مشخصراداشتهباشد
دیاجناحهادراینراهپیشترروند،همانقدرهم بخشبزرگتریازاین

نادرند.هرقدرافرا
مطالباتراازآنخودخواهندشمرد،واشخاصنادریهمکهدراینمطالباتبرنامهیخاص
برندکهبهاینترتیبحداکثرآنچیزیراکهمیتواناز


بینند،درواقعگمانمی

خودرامی
وجهنمیتواندبهاینمطالبات


ولیحزبپرولتاریابههیچ
انقالبتوقعداشتتصریحکردهاند.

درحالیکهخردهبورژواهایدمکراتخواهانپایاندادنهرچهزودتربهانقالب،

بسندهکند.
حداکثر پس از تحقق مطالبات فوق ،هستند ،به نفع ما و وظیفهی ماست که انقالب را مداوم
کههمهیطبقاتکموبیشداراازقدرتکنارزدهشوند،پرولتاریاقدرترا


گرانیمتاجایی
یکشورهایتعیینکنندهدرجهانهمکاریو


تصرفکندونهتنهادریککشوربلکهدرهمه
همبستگیپرولترهاچنانپیشرفتیکندکهدراینکشورهابهرقابتمیانپرولترهاپایاندادهو
حداقل ،نیروهای مولد تعیین کننده را در دست ایشان قرار دهد .هدف ما نه تغییر مالکیت
خصوصیبلکهتنهاوتنهانابودیآناست،نهپوشاندنتضادهایطبقاتیبلکهازمیانبرداشتن
وقفهیانقالببرایزمانیچند
یبی 


البتههیچشکینیستکهدرجریانتوسعه
طبقاتاست.
دموکراسیخردهبورژواییتاثیریاولیدرآلمانخواهدداشت.بنابراینبایدروشنکنیمکه

موضعپرولتاریاوبویژهموضعاتحادیهدرقبالآن(ودرمواردزیر)چهبایدباشد:
بورژوانیزتحتستماندطول


هایخرده

نیکهوضعیتکنونیکهدرآندموکرات
 ۰ـتازما
بکشد؛
ـدرمبارزهیانقالبیآیندهکهدرآنبرتریباایشانخواهدبود؛

۳
 ۲ـ پس از این مبارزه و تا زمانی که این برتری دمکراتهای خردهبورژوا بر طبقات
شکستخوردهونیزبرپرولتاریاادمهیابد.
تحتستماند،عموما ًوحدتوآشتی

ـدراینزمانکهخردهبورژواهایدمکراتدرهمهجا 

۰
آنهادستخودرابهسویپرولتاریادرازکردهومیکوشند

رابهپرولتاریاتوصیهمیکنند.
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حزببزرگاپوزیسیونیبهوجودآورندکهتمامیطیفهایحزبدموکراتیکرادربرگیرد.

پردازیهای


کوشندکارگرانرادردامتشکیلحزبیبیندازندکهدرآنجمله

بهعبارتدیگرمی
عام دموکراتیک غلبه دارد ،حزبی که محملی برای منافع خاص خودشان است و در آن به
مطالباتویژهیپرولتاریانبایدمطرحشوند.

منظوربرهمنزدنهمکاریوهمسازی(همگانی)
بورژواهایدموکرات و کامالً به زیان پرولتاریاست .به این

چنین اتحادی صرفا ً به سود خرده
ترتیبپرولتاریاتمامیموضعمستقلخویشراکهبهبهایآنهمهرنجبدستآورده،ازدست
خواهددادوتاحدزائدهیصرفدموکراسیبورژواییرسمیتنزلخواهدکرد .بنابراینباید

ایناتحادراقاطعانهردکرد.کارگرانوبویژهاتحادیه،بهجایآنکهیکباردیگرتاحدآلت
هاسقوطکنند،بایدبکوشدجداازدموکراتهایرسمی،سازمانمتمایز


کرات
دستبورژوادم
یگروههای


ایرابهمرکزوهسته

وهرناحیه
مخفیوعلنیحزبکارگریراتشکیلدهند 
کارگریایتبدیلکنندکهدرآنهاموضعومنافعپرولتاریامستقلازنفوذبورژواییموردبحث

بورژوادموکراتهای برسلو  Breslauدر ارگان خویش نیو ادر تزایتونگ

قرار گیرد .
 ، Neue Oderzeitungکارگرانی را که در یک سازمان متمایز گردهم آمدهاند و آنان
میدهد
ایشانراسوسیالیستمیخوانند،شدیداًموردحملهقراردادهاند.اینامربهخوبینشان 

کهبورژوادمکراتهااتحادباپرولترهاییراکهازقدرتوحقوقبرابرباخوشانبرخوردار

باشند اصالً جدی نمیگیرند .اگر مبارزه با دشمن مشترک مورد نظر است ،اصالً به اتحاد
خاصینیازنیست.هنگامیکهقراراستمستقیماًعلیهچنیندشمنیمبارزهشود،منافعآندو
کهعلیهآندشمنمبارزهمیکنند)موقتا ًهمسومیشوند.ودرآیندهنیزهمچنانکهتا

جریان (
ناگفتهپیداستکهدرکمشکشهای

ای،خودبخودپیشخواهدآمد.

کنون،ایناتحادصرفا ًلحظه
خونینآیندهایبویژهکارگرانخواهندبودکهبایدبادلیری،عزمراسخوازجانگذشتگی
پیروزیرابدستآورند.دراینمبارزه،خردهبورژواهابازهمچونگذشتهوتازمانیدراز
اماهمینکهپیروزیبدست

تصمیموبیعملتجلیخواهندکرد.


ایمتزلزل،بی

صورتتوده

به
آید،آنراصاحبخواهندشدوازکارگرانخواهندخواستآرامشراحفظکنند،بهخانهشان
برگردند و کارشان را از سرگیرند .آنان از به اصطالح زیادهروی اجتناب کرده و ثمرات
بورژوادموکراتها


البتهکارگرانقادرنیستندخرده
پیروزیراازکفکارگرانخواهندربود.
را از چنین رفتاری باز دارند ،اما قادرند صعود دموکراتها در برابر پرولتاریای مسلح را
دشوارترگردانندوچنانشرایطیرابهایشانتحمیلکنندکهتسلطبورژوادموکراتهاازهمان

آغاز در خود نطفهی سقوط خویش را داشته باشد و به زیر کشیده شدنش (ازقدرت) توسط
حاکمیت پرولتاریا ،بگونهای بارز تسهیل گردد .مهمتر این که کارگران باید در حین نبرد و
بالفاصله پس از آن علیه تالش بورژواها که خواهند کوشید از حدت جنبش بکاهند ،واکنش
ایراکهامروزمیدهندبهمرحله


هایترویستی

هاراوادارکنندتاوعده

نشاندهندودموکرات
انقالبییکباردیگر

اجرادرآورند.تالشکارگرانبایدبرآنباشدکهنهتنهاغلیانمستقیم 
پس از پیروزی سرکوب نشوند ،بلکه ایشان بتوانند آن را برای مدتی هرچه درازتر تداوم
رویهاوانتقامکشیهایمردمازاشخاصمنفورو


بخشند،نهتنهانبایدازبهاصطالحزیاده
حمله بهعمارتدولتیکهصرفا ًیادآورخاطراتیتلخاند.جلوگیریکرد،ونهتنهابایدبهاین
اعمالمیدانداد،بلکهعالوهبرآنبایدراساًرهبریآنهارابرعهدهگرفت،کارگرانبایددر
طول مبارزه و پس از آن و در هر موقعیتی مطالبات مخصوص به خودشان را مجزا از
مطالباتبورژوادموکراتهاتصریحکنند.آنانبایدبهمحضآمادهشدنبورژواهابرایبدست
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شوندودرصورتلزوماینتضمینها

گرفتنحکومت،خواستارتضمینهاییبرایکارگران 

را به دادن هرگونه امتیاز و قول ممکن وادارند ،و این بهترین راه برای رسوا ساختن آنان
یپیروزیهاییاستکه


جدید،پیامدهمه
است.شوروشوقپیروزیوذوقزدگیازوضعیت
زاتخیابانیبدستمیآیند.بااینحالکارگرانبایدازخودهشیارینشاندادهوبر

درمبار
این حاالت تا حد ممکن غلبه کنند تا بتوانند با آرامش و خونسردی وضعیت جدید را مورد
بیاعتمادی را دامن زنند .کارگران باید
ارزیابی قراردهند و بیپرده در قبال حکومت جدید  
متهای رسمی جدید ،حکومتهای کارگری ـ انقالبی خودشان را  ،خواه
برکنار از حکو 
بصورت تشکیالت یا کمیتههای کارگری ،برپا دارند ،به گونهای که حکومتهای
بورژوادموکراتنهتنهاپشتیبانیکارگرانرا سریعا ًازدستدهند،بلکهازهمانآغازتحت
مامیتودهیکارگرانراباخوددارند.دریککالم

نظروتهدیدمراجعقدرتیقرارگیرندکهت
بالفاصلهپسازکسبپیروزی،پرولتاریادیگربایدنهدرقبالحزبارتجاعیمغلوب،بلکه
نسبتبهمتفقینقبلیخویشیعنیحزبیکهمیخواهدازپیروزیمشترکبهتنهاییبهرهگیرد،

بیاعتمادباشد.

گونهایپرتوانوتهدیدآمیزبااینحزبکهازهماننخستینساعات
۳ـامابرایآنکهبتوانبه 
پیروزیبه کارگران خیانت خواهد کرد ،به مقابله برخاست ،کارگرانباید بهخوبی مسلح و
بایدهمهیاقداماتضروریراانجامدادتاپرولتاریابتواندبه

متشکلوسازمانیافتهباشند.
توپوتفنگوتپانچهومهماتمسلحگرددوبابازسازیگاردملیکهعلیهکارگراناست
مقابلهکند.امادرآنجاکهنتوانازاحیایاینگاردجلوگیریکرد،کارگرانبایدبکوشندتاخود
در گاردهای پرولتری خودمختار با رهبرانی که خود برگزیدهاند و با برخورداری از ستاد
مراجعدولتی،بلکهبهفرمانشوراهایانقالبیناحیهایمرکب

فرماندهیخودونهتحتفرمان
از کارگران ،متشکل شوند .هر جا کارگران با هزینهی دولت به کار اشتغال دارند باید در
ایبارهبرانمنتخبویادرگردانهاییازگاردپرولتریمسلحشدهوسازمان


هایویژه

تشکل
یابند .تحتهیچ عنوان نباید سالح و مهمات رابه زمین گذاشت .هرگونهتالشیبرای خلع
بههیچرساندننفوذبورژوادموکراتهابر

سالحرابایدحتیاگرشدهبازورعقیمگذاشت.
یسازمانمستقلکارگرانوتسلیحایشانوقراردادنسختترینو


کارگران،تشکیلبالفاصله
پرمخاطرهترین شرایطبرسرراهتسلطدمکراسیبورژواییکهدرحالحاضراجتنابناپذیر
هاستنکاتعمدهایکهپرولتاریاودرکناراواتحادیهبایددرطولقیامآیندهوپس


است،این
ازآنهموارهدرنظرداشتهباشند.
۲ـ حکومتهای جدید همین که کمی استحکام یابند سریعا ً مبارزهی خویش را علیه کارگران
کهکارگرانبتوانندباقدرتباخردهبورژوازیدمکراتمقابله


پسبرایآن
سمتخواهندداد .
یافتهوسانترالیزهوخودمختارخودگردآیند.


هایسازمان

کنند،قبلازهرچیزبایددرتشکل
حکومتهایموجود،شورایمرکزیدراسرعوقتبهآلمانبازگشتهوبیدرنگ

پسازسقوط
هایالزممربوطبهسانترالیزهکردنتشکلهای


راخواهدخواندودرآنپیشنهاد
کمیتهایراف

کارگریتحت رهبری مستقر در ستاد جنبش را ارائه خواهد داد .سازمان دهی سریعحداقل
یک فدراسیون از تشکلهای کارگری یکی از مهمترین نکات برای تقویت و گسترش حزب
کارگری است .پیامد بالفاصلهی سقوط حکومتهای موجود ،انتخابات برای یک مجلس
نمایندگیملیخواهدبود.دراینموردپرولتاریابایدتالشکندکه:
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یتحریکاتمراجعمحلیویاکمیسرهایدولتی،تعدادی


ـتحتاینیاآنبهانهودرنتیجه
۰
ازکارگرانازحقانتخابمحرومنگردند.
 ۳ـدرهمهجاوبهموازات نامزدهایبورژوادموکراتنامزدهایکارگرانمعرفیشوند.
اینانبایدتاحدممکنازمیاناعضایاتحادیهانتخابشدهوبرایپیروزیشاندرانتخابات
نجا که کوچکترین شانسی برای موفقیت وجود
از هر وسیله ممکن استفاده شود .حتی در آ 
ندارد.کارگرانبایدبهمعرفینامردهایانتخاباتیخودشانبپردازندتابتواننداستقاللخودرا
حفظ و نیروی خویش را برآورد کنند و موضع انقالبی و دیدگاههای حزب خود را علناً
هایدمکراتهاشوندکهمثالً


یعبارتپردازی

دراینموردهمکارگراننبایدفریفته
بشناسانند.
مدعی خواهند شد که کارگران با این تاکتیک موجب تفرقه در حزب دموکراتیک شده و به
گولزدن
هدفازاینعبارتپردازیهافقطیکچیزاست :

ارتجاعامکانپیروزیمیدهند.

پیشرفتهاییکهحزبپرولتریباچنینرفتارمستقلیکسبخواهدکرد،بهمراتب

پرولتاریا.
زیانهایی است که انتخاب چند ارتجاعی در مجلس در برخواهد داشت .اگر
مهمتر از  
دموکراسیازهمانآغازدرقبالارتجاعشیوهایمصمموتروریستیاتخاذکند،نفوذارتجاع

درانتخاباتبههیچخواهدرسید.
ایکهبرسرآندمکراتهایبورژواباکارگرانبهستیزبرخواهندخاست،


نخستیننکته

خردهبورژواهااراضیفئودالی
الغایرژیمفئودالیخواهدبود.همچوننخستینانقالبفرانسه ،
را تحت عنوان مالکیت آزاد در اختیار دهقانان خواهند گذاشت .به عبارت دیگر آنان تالش
خواهند کرد پرولتاریای روستا را در وضعیت سابقش نگهداشته و طبقهای از دهقانان
قهایکهناگزیرازآنخواهدبودکههمانادواریازفقرو
خردهبورژوابهوجودآورند،طب 

قرضروزافزونراطیکندکهدهقانفرانسویهنوزهمدرآندستوپامیزند.

کارگرانبایددرجهتمنافعپرولتاریایروستا ومنافعخودشانباچنیننقشهایبهمقابله
برخیزند.ایشانبایدخواهانآنشوندکهامالکفئودالیضبطشدهدرمالکیتدولتباقیمانده
و بصورت آبادی (کولوئی) های کارگری درآیند و پرولتاریای روستا از آنها بطور دسته
جمعیوبابرخورداریازهمهیمزایایکشتوزرعبزرگبهرهبرداریکند.بدینگونهو

درچارچوبروابطنامتعادلمالکیتبورژوایی،اصلمالکیتاشتراکیمبناییمستحکمخواهد
دمکراتها با کشاورزان متحد میشوند ،کارگران نیز باید با پرولتاریای

همچنانکه 

یافت .
ازاینگذشته،دمکراتهامستقیما ً درپیآنخواهندبودکهیاجمهوری

روستامتحدگردند.
یا،درصورتیکهنتوانندازبرپایییکجمهوریواحدتجزیهناپذیر

فدراتیوبرپاییدارندو 
کمونها) و
اجتناب ورزند ،بکوشند تا با دادن حداکثر استقالل و خود مختاری به ناحیهها ( 
درمخالفباچنیننقشهای،کارگرانبایدنهتنها

ایاالت،دستکمحکومتمرکزیرافلجکنند.
درپیبرپایی جمهوریواحدوتجزیهناپذیرآلمانباشند،بلکهعالوهبرآنبکوشندتادراین
هادربارهی


آناننبایدباآنچهکهدمکرات
جمهوریقدرتمطلقاًدردستدولتمتمرکزشوند.
آزادی کمون ها و خود مختاری اداری  و غیره نقل میکنند ،گمراه شوند .در کشوری چون
آلمان ،که هنوز باید اینهمه بقایای قرون وسطایی را از میان برداشت و ملوک الطوایفی
رادرهمشکست،نمیتوانتحتهیچشرایطیاجازهداد

Particularismeمحلیوایالتی 
کههرروستا،هرشهروهرایالتسدیجدیددربرابرفعالیتانقالبی،کهتمامینیرویشاز
وامیداردتا

لمانیهارا
مرکزناشیمیشود،پدیدآورد.نبایداجازهدادکهوضعیتکنونیکهآ 
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برای دست یافتن به پیشرفتی مشترک به مبارزهای جدا از یکدیگر در هر شهر و ایالت
بپردازند ،دوباره بوجود آید .آن شکل از مالکیتی که هنوز در پس مالکیت خصوصی مدرن
پنهاناستسرانجامضرورتا ًباآندرهمهجایکیخواهدشد.مالکیتمزبورهمان مالکیت
ایاستکهالجرمکشمکشمیاننواحیغنیوفقیررادامنمیزند،بویژهنبایداجازهداد


ناحیه
کهاینمالکیتوهمراهباآنحقغلط اندازشهروندناحیه،همراهباحقشهرونددولت،از

هایناحیهایبهاصطالحآزاد،بهزیانکارگرانتداومیابد.امروزهدرآلمان،


طریقآئیننامه
همچون فرانسهی ،۰۱۹۲واقعیت بخشیدن به تمرکزی کامالً جدیوظیفهییک حزب حقیقتاً
انقالبیاست7.
دیدیمکهچگونهدمکراتها درجنبشآیندهبهقدرتدستیافتهوچگونهناگزیرخواهندشد


کهضوابطیکموبیشسوسیالیستیراپیشنهادکنند.مسئلهاینستکهکارگرانچهضوابطیرا
ناگفتهپیداستکهدرآغازجنبشکارگرانهنوزنمیتوانند

درتقابلباآنانپیشخواهند نهاد.
ضوابطیمستقیماًکمونیستیراپیشنهد،امامیتوانند:
 ۰ـ دموکراتها را وادارند که در زمینههای مختلف در سازمان اجتماعی موجود مداخله
کنند ،سیر عادی آن را برهم زنند ،خودشان را رسوا سازند (به مخاطره اندازند) وبیشترین
نیروهایمولد،وسائلحملونقل،کارخانه،راهآهنوغیرهرادردستدولتمتراکمکنند؛
 ۳ـ پیشنهادهای دموکراتها را ،که در هر حال نه بمثابه انقالبی ،بلکه بعنوان رفرمیست
پیشنهادهارابهحمالتیمستقیمعلیهمالکیت

عملخواهندکرد،بهنهایتخودسوقدادهواین 
هایآهنوکارخانههاراپیشنهاد


بورژواهابازخریدراه
خصوصیتغییردهند.مثالً اگرخرده
کردند ،کارگران باید خواستار آن شوند که این راه آهنها و کارخانهها بعنوان امالک
اگردموکراتهامالیاتتناسبی

ارتجاعیونوبدونپرداختغرامتتوسطدولتضبطگردند.
واگرهمخوددموکراتهایک

راپیشنهادکردند،کارگرانبایدخواهانمالیاتتصاعدیشوند.
مالیاتتصاعدیمعتدلراپیشنهادند،آنگاهکارگرانبایدخواستارمالیاتیشوندکهدرچنان
اگردمکراتهاخواستارتنظیم

مقیاسیافزایشیابدکهسرمایهیبزرگرابهمخاطرهاندازد.

قرضیه عمومی شوند ،آنگاه کارگران باید خواهان ورشکستگی دولت شوند .به این ترتیب
درهمهجاباتوجهبهامتیازاتواقداماتدمکراتهاتنظیمگردد.

مطالباتکارگران،باید
هرچند کارگران آلمان نمیتوانند بدون یک تحول انقالبی کامالً طوالنی قدرت را تصرف
کرده و منافع طبقاتی خویش را غالب گردانند ،اما حداقل این بار اطمینان دارند که نخستین
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ـ یادداشت انگلس بر چاپ :۷۴۴۱
امروز باید بیاد داشت که عبارت فوق بر یک سؤ تفاهم مبتنی است .در واقع در آن هنگام به یمن تحریفی که بناپارتیستها و
لیبرالها در تاریخ کرده بودند چنین پنداشته میشد که ماشین اداری متمرکز فرانسه با انقالب کبیر پا به عرصه حیات گذاشته و
بخصوص توسط مجلس کنوانسیون و در جهت تبدیل آن به سالح الزم و تعیین کننده برای غلبه بر ارتجاع سلطنتطلب و فدرالیست و
دشمن خارجی ،دستکاری شده است .اما امروزه کامالً معلوم شده است که در تمامی طول انقالب تا هجدهم برومر ،اداره عمومی
دپارتمانها  ،نواحی شهری و کمون ،مرکب از مراجعی بود که توسط خود اداره شدگان انتخاب میشدند .در واقع اداره شوندگان در
چارچوب قوانین عمومی دولت از آزادی کاملی برخوردار بودند ،و دقیقا ً همین اداره خود مختار ایالتی و محلی که شبیه آن در آمریکا
وجود دارد ،به اهرم قوی انقالب تبدیل شد ،تا جائی که ناپلئون بالفاصله پس از کودتای خویش در هجدهم برومر عجوالنه سیستمی از
استانداری را جایگزین آن ساخت که امروز هم معمول است و از همان آغاز کار جزو ابزارهای ارتجاع بوده است .اما به همان اندازه
که ادارۀ خود مختار ایالتی و محلی با تمرکز سیاسی ملی چندان تضادی ندارد به همان اندازه نیز الزاما ً به خود خواهی کوته نظرانۀ
محلیگرایانه و ناحیهایی که در سوئیس شوکه کننده است و در  ۷۴۸۱همۀ طرفداران جمهوری فدراتیو آلمان جنوبی میخواستند از آن
قانون برای آلمان بسازند ،ربط چندانی ندارد.
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الوقوعباپیروزیمستقیمطبقهیخودشاندرفرانسهمقارن


یانقالبیقریب

یاینصحنه

پرده
گردیدهوبهاینترتیبتسریعخواهدشد.
اماایشانبهمنافعطبقاتیخویشآگاهیخواهندیافت،بهمحضامکانیافتندرحزبمستقل
پردازیهای

خویش گرد خواهند آمد و برای یک لحظه هم اجازه نخواهند داد که عبارت
سالوسانهی خردهبورژواهای دموکرات ایشان را بفریبد و از سازماندهی حزب خودمختار

پرولتاریابازدارد.شعارجنگیایشانبایدچنینباشد:انــقــــــالبمـــــــــــداوم.

لنـدنــمـــارس۰۱۱۱












ضمیمه
"مقرّ راتاتحادیۀکمونیستها"
برگرفتهازوبالکمیلیتانت/http://militaant.com:
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مق ّررات اتحاديۀ کمونيستھا

------وبالگ جديد ميليتانت
http://militaant.com/
گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
Iranian Revolutionary Marxists' Tendency
کارگران تمامی کشورھا ،متحد شويد!
بخش اول
اتحاديه
ماده  . 1ھدف اتحاديه ،عبارت است از سرنگونی بورژوازی ،حاکميت پرولتاريا ،الغای جامعۀ بورژوازی کھن
که بر آنتاگونيسم طبقاتی استوار است ،و بنيان نھادن جامعه ای نوين عاری از طبقات و مالکيت خصوصی.
ماده  . 2شرايط عضويت عبارت است از:
الف( آن سبک از زندگی و فعاليت که متناظر با ھدف مزبور باشد؛
ب( انرژی و اشتياق انقالبی در تبليغات؛
ج( التزام به کمونيسم؛
د( پرھيز از شرکت در انجمن ھای سياسی يا ملی ض ّد کمونيستی ،و مطلع ساختن مقام ارشد  1از شرکت در ھر
يک از انجمن ھا؛
ه( تبعيت از تصميمات اتحاديه؛
و( رعايت مخفيکاری در ارتباط با وجود تمامی مسائل اتحاديه؛
ز( ورود تماما توافقشده به يک انجمن
کسانی که ديگر با شرايط مزبور توافق ندارند ،اخراج می گردند )نگاه کنيد به بخش.( 8
ماده  . 3تمامی اعضا برابر و بردار ھستند و ھمياری در ھر شرايطی را به معنای دقيق کلمه به يک ديگر
مديون می باشند.
ماده  . 4اعضا ،اسامی اتحاديه را با خود حمل می کنند.
ماده  . 5اتحاديه در قالب انجمن ھا ،حلقه ھا ،حلقۀ اصلی ،مقام مرکزی و کنگره ھا سازمان می يابد.
بخش دوم
انجمن
ماده  . 6انجمن از حدّاقل سه و حدّاکثر بيست عضو تشکيل می شود.
ماده  . 7ھر انجمن ،يک رئيس و يک نايب رئيس را انتخاب می کند .رئيس ،عھده دار رياست بر جلسه است،
نايب رئيس نيز مسئول صندوق بوده و در صورت غياب رئيس ،جايگزين او می شود.
ماده  . 8پذيرش اعضای جديد به وسيلۀ رئيس و عضو پيشنھاددھنده با توافق پيشين انجمن صورت می گيرد.
ماده  . 9انجمن ھای مختلف ،يک ديگر را نمی شناسند و ھيچ گونه مکاتبه ای با يک ديگر ندارند.
ماده  . 10انجمن ھا ،اسامی متمايزی را با خود حمل می کنند.
ماده  . 11ھر عضوی که محل سکونت خود را تغيير می دھد ،بايد نخست به رئيس خود اطالع دھد.
بخش سوم
حلقه
ماده  . 12حلقه شامل حدّاقل دو و حدّاکثر ده انجمن می شود.
ماده  . 13رؤسا و نايبان رئيس انجمن ھا ،مقام مسئول حلقه  2را شکل می دھند .اين مورد آخر ،يک رئيس را
از ميان خود انتخاب می کند ،و در مکاتبه با انجمن ھای خود و حلقۀ اصلی قرار دارد.
ماده  . 14مقام مسئول حلقه ،ارگان اجرايی برای تمامی انجمن ھای حلقه است.
ماده  . 15انجمن ھای مجزا بايد يا به يک حلقۀ از پيش موجود بپيوندند و يا حلقۀ جديدی را با ساير انجمن
ھای مجزا تشکيل دھند.
بخش چھارم
حلقۀ اصلی
ماده  . 16حلقه

ھای مختلف يک کشور يا ايالت ،تابع يک حلقۀ اصلی  3ھستند.
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ماده  . 17تقسيم حلقه ھای اتحاديه به ايالت ھا و انتصاب حلقۀ اصلی ،به وسيلۀ کنگره و بنا به پيشنھاد مقام
مسئول حلقه صورت می گيرد.
ماده  . 18حلقۀ اصلی ،قدرت اجرايی برای تمامی حلقه ھای [ موجود در ] ايالت خود است .اين حلقه در مکاتبه
با اين حلقه ھا و قدرت مرکزی قرار دارد.
ماده  . 19حلقه ھايی که به تازگی شکل گرفته اند ،به نزديک ترين حلقۀ اصلی می پيوندند.
ماده  . 20حلقه ھای اصلی ،در سطح ھر ايالت ،نسبت به مقام مرکزی ،و در نھايت نسبت به کنگره ،پاسخگو
ھستند.
بخش پنجم
مقام مرکزی
ماده  . 21مقام مرکزی ، 4ارگان اجرايی ک ّل اتحاديه بوده و به معنای دقيق کلمه در مقابل کنگره مسئول است.
ماده[ . 22مقام مرکزی] از حدّاقل پنج عضو تشکيل می شوند و به وسيلۀ مقام مسئول حلقۀ مکانی که کنگره
در آن قرار دارد ،انتخاب می گردد.
ماده  . 23مقام مرکزی در مکاتبه با حلقه ھای اصلی قرار دارد .و ھر سه ماه يک بار ،گزارشی پيرامون
وضعيت ک ّل اتحاديه ارائه می دھد.
بخش ششم
مقررات عمومی
ماده  . 24انجمن ھا ،و مقامات مسئول حلقه ھا و ھمچنين مقام مرکزی ،حدّاقل ھر دو ھفته يک بار مالقات می
کنند.
ماده  . 25اعضای مقام مسئول حلقه و مقام مرکزی برای يک سال انتخاب می شوند ،و در ھر زمان قابليت
عزل يا انتصاب مجدد را از سوی انتخابکنندگان خود دارند.
ماده  . 26انتخابات در ماه سپتامبر صورت می گيرد.
ماده  . 27مقامات مسئول حلقه ھا بايد بحث ھای انجمن ھا را مطابق با ھدف اتحاديه ھدايت کنند.اگر مقام
مرکزی بحث پيرامون مسائل مشخصی را حائز توجه عمومی و فوری تشخيص دھد ،بايد از ک ّل اتحاديه بخواھد
که آن را مورد بحث قرار دھد.
ماده  . 28اعضای منفرد اتحاديه بايد مکاتبه با مقام مسئول حلقۀ خود را دست کم ھر سه ماه يک بار ،و انجمن
ھای مفرد [اين مکاتبه را ] حدّاقل يک بار در ماه ،حفظ کنند.
ھر حلقه بايد حدّاقل ھر دو ماه يک بار گزارشی را در مورد ناحيۀ خود به حلقۀ اصلی بفرستد ،ھر حلقۀ اصلی
نيز بايد حدّاقل ھر سه ماه يک بار[ چنين گزارشی] را به مقام مرکزی ارسال کند.
ماده  . 29ھر مقام اتحاديه متعھد است تا اقدامات را مطابق با قوانين ضروری برای امنيت و کارايی اتحاديه
تحت مسئوليت خود به عھده بگيرد و بالفاصله مقام ارشد را از اين اقدامات مطلع سازد.
بخش ھفتم
کنگره
ماده  . 30کنگره ،مقام قانونگذار ک ّل اتحاديه است .تمامی پيشنھادھا برای اِعمال تغييرات در مقررات ،از طريق
حلقه ھای اصلی به مقام مرکزی ،ارسال و از طريق آن تسليم کنگره می شود.
ماده  . 31ھر حلقه يک نماينده می فرستد.
ماده  . 32ھر حلقۀ منفرد با کمتر از  30عضو ،يک نماينده؛ با کمتر از  60عضو ،دو نماينده ،با کمتر از 90
عضو ،سه نماينده و الی آخر ،می فرستد .حلقه ھا می توانند خود را به وسيلۀ آن دست از اعضای اتحاديه که
به محل آن ھا تعلق ندارند ،معرفی کنند .با اين حال ،در اين مورد ،آن ھا بايد ُحکم مشروحی را به نمايندۀ خود
ارسال نمايند.
ماده  . 33کنگره ،در ماه اوت ھر سال برگزار می شود .در موارد ضروری ،قدرت مرکزی فراخوان به کنگرۀ
فوق العاده می دھد.
ش رو باشد ،تعيين و محل
ماده  . 34کنگره ھر بار محلی را که قرار است محل استقرار مقام مرکزی در سال پي ِ
برگزاری کنگرۀ بعدی را مشخص می کند.
ق رأی ندارد.
ماده  . 35مقام مرکزی در کنگره حاضر می شود ،اما ح ّ
ماده  . 36پس از ھر نشست ،کنگره عالوه بر بخشنامۀ خود ،مانيفستی را به نام حزب صادر می کند.
بخش ھشتم
آسيب رساندن به اتحاديه
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ماده  . 37ھر کسی که از شرايط عضويت )ماده  ( 2تخظی نمايد ،بسته به شرايط ،از اتحاديه عزل يا اخراج می
شود.
ماده  . 38تنھا کنگره در مورد اخراج تصميم می گيرد.
ماده  . 39اعضای منفرد می توانند از سوی حلقه يا انجمن مجزا ،با اخطار فوری مقام ارشد ،برکنار شوند .در
اين جا نيز کنگره نھايتا تصميم می گيرد.
ماده  . 40پذيرش مجدّد اعضای معزول ،از طريق مقام مرکزی و بنا به پيشنھاد حلقه صورت می پذيرد.
ماده  . 41مقام مسئول حلقه در مورد تخلفات نسبت به اتحاديه قضاوت می کند و بر اجرای حکم نظارت دارد.
ماده  . 42اعضای معزول يا اخراج شده ،مانند افراد مظمون در کل ،به نفع اتحاديه تحت نظارت خواھند بود ،و
از انجام اقدامات مضر بازداشته خواھند شد .دسيسه ھای چنين افرادی بالفاصله به انجمن مربوطه گزارش می
شود.
بخش نھم
صندوق مالی اتحاديه
ق عضويتی را که بايد از طرف ھر عضو پرداخت شود ،برای ھر کشور تعيين می
ماده  . 43کنگره حدّاقل ح ّ
کند.
ق عضويت به مقام مرکزی تعلق می گيرد ،و نيمی ديگر در صندوق حلقه يا انجمن
ماده  . 44نيمی از اين ح ّ
باقی می ماند.
ماده  . 45صندوق مقام مرکزی برای مصارف زير استفاده می شود:
. ١پوشش دادن ھزينه ھای مکاتبه و امور سازمانی؛
. ٢چاپ و توزيع جزوه ھای تبليغی.
. ٣فرستادن مأمور در مواقع لزوم.
ق عضويت خود را پرداخت نکرده
ماده  . 47اخراج انجمن ھا و حلقه ھايی از اتحاديه که به مدّت شش ماه ح ّ
اند ،به وسيلۀ مقام مرکزی به آن ھا ابالغ می شود.
ماده  . 48مقامات مسئول حلقه ھا بايد حدّاقل ھر سه ماه يک بار صورت ھزينه ھا و درآمد خود را به انجمن
ھايشان ارائه دھند .مقام مرکزی صورت حساب را به کنگره ای که درمورد ادارۀ صندوق مالی اتحاديه و
وضعيت امور مالی اتحاديه است ،تسليم می کند .ھرگونه اختالس از صندوق مالی اتحاديه ،مشمول شديدترين
مجازات می گردد.
ماده  . 49ھزينه ھای کنگرۀ فوق العاده از مح ّل حق عضويت ھای فوق العاده تأمين می شود.
بخش دھم
پذيرش
ماده  . 50رئيس انجمن موا ّد  1تا  49را برای متقاضی قرائت می کند ،به ويژه به شکل مختصر تعھداتی را که
بر اعضای جديد مترتب است ،مورد تأکيد قرار می دھد و سپس اين سؤال را پيش روی متقاضی قرار می دھد
که« :آيا اکنون مايل به ورود به اتحاديه ھستيد؟» چنان چه فرد مذکور پاسخ «مثبت» دھد،رئيس از او سوگند
می گيرد که به تعھدات يک عضو اتحاديه جامۀ عمل بپوشاند ،او را به عنوان عضو اتحاديه اعالم می کند ،و
طی جلسۀ آتی به انجمن معرفی می نمايد.
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