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  ١١ی اسپارتاکوس چه می خواهد؟ی اسپارتاکوس چه می خواهد؟  جامعهجامعه
  

.  قDديمی آلمDان را داغDان کردنDد    ، کارگران و سDربازان رژيDم     )١٩١٨(در نهم نوامبر    

روايی بر جهان نيروهای نظامی پروس را در ميدان های نبرد فرانسه به  جنون فرمان

گسDتر را بDه پDا     کاران که آتش سوزی جهDان  باند جنايت. باری کشانيد خونريزی مرگ

. ش رسDيده بDود  )حيDات (کرد و آلمان را به اقيانوسی از خون راند بDه انتهDای ريسDمان          

 فرهنگ، صداقت، ٢ که برای چهارسال به او خيانت شده بود و در خدمت موالک        -خلق

 از فلDج چهارسDال آزگDار بيDدار      -و انسانيت را از ياد برده و آماده هر عمل سخيفی بود           

  .شد تا فقط با آن ورطه روبرو شود

 را بDه کنDار   ٣در نهم نDوامبر، پرولتاريDای آلمDان بDه پDا خواسDت تDا آن يDوغ شDرم آور                 

 بيرون رانDده شDدند، شDوراهای کDارگران و سDربازان انتخDاب          ٤هوهنتسولرن ها . اندازد

  .شدند

                                                 
، "برگزيDDده نوشDDته هDDای سياسDDی روزالوکزامبDDورگ  "ترجمDDه فارسDDی از مDDتن انگليسDDی   - ١

 Dierote.نخسDتين بDار در   . ٤١٩ -٤٤١، ٣٦٦ -٣٧٦، ص ١٩٧١مانتلی رويو، نيويDورک،  

Fahne منتشر شد١٩١٨ دسامبر ١٤ .  
٢ - Moloch      ا ازDDه هDDانی بچDDا قربDDتش او بDDه پرسDDدائی کDDام     خDDان انجDDوزاندن شDDق سDDطري       

  .٣٥: ٣٢ ، جريمه،"انجيل. "می گرفت
  .به يادداشت مقاله بعدی رجوع شود - ٣
٤ - Hohenzollern  ه درDDولرن، کDDک هوهنتسDDه فردريDDانی کDDده از  "١٤١٥  دودمDDبرگزينن

يکDDی از شDDاهزادگان آلمDDان بDDا حDDق رأی  " برگزيننDDده. ["شDDد، سرسلسDDله اش بDDود" برانDDدنبورگ

برگزيننDده  " فردريک ويلهلDم برانDدنبورگ،   ١٦١٨در .] مپراطور امپراطوری مقدس روم  برای ا 

تحت بيسDمارک، ايDن دودمDان قDدرت اصDلی در فدراسDيون شDمال آلمDان         . ، دوک پروس شد "کبير

اين دودمان بDا تDرک سDلطنت    . شد، و پس از پيروزی بر فرانسه، شاه پروس امپراطورآلمان شد  

  .  پايان يافت ١٩١٨ نوامبر ٩ويلهلم در 
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ولی هوهنتسولرن هDا جDز مDردان جلDوی جبهDه بDورژوازی امپرياليسDتی و يونکرهDا          

کDار واقعDی مسDئول جنDگ جهDانی       ژوازی جنايDت حکومت طبقاتی بور  . نبودند] مالکان(

   انگلسDتان،  طDور کDه در    فرانسDه، در روسDيه همDان    طDور کDه در   است، در آلمDان همDان  

سDرمايه داران تمDام ملDل محDرکين واقعDی کشDتار       . مريکDا آطDور کDه در    در اروپDا همDان  

  ميليDDون هDDا و   اسDDت، کDDه  ٥ناپDDذير بعDDل سDDرمايه بDDين المللDDی خDDدای سDDيری    . جمعDDی انDDد 

  .ش فروريخته می شوند ميليون ها قربانيان زحمتکش بشری به شکم خونين

ا ادامDه سDرمايه داری،   يD : جنگ جهانی جامعه را در برابر اين انتخاب قرار مDی دهDد      

جنDDگ هDDای نDDوين، و سDDقوط فDDوری بDDه هDDرج و مDDرج و آنارشDDی، يDDا الغDDای بهDDره کشDDی   

  .سرمايه داری

وازی حق حيات خDود را از دسDت داده      با خاتمه جنگ جهانی، حکومت طبقاتی بورژ      

ديگر قابليت رهبری جامعه را در خروج از نابودی مدهش اقتصادی که هرزگDی          . است

  .امپرياليستی از شب زنده داری هايش باقی گذارده، ندارد

  ميليDون هDا کDارگر قDادر، بهتDرين و        . ابزار توليد بDه مقياسDی عظDيم نDابود شDده اسDت             

بDDدبختی عريDDان بيکDDاری در انتظDDار  . گر، سDDالخی شDDدندتDDرين فرزنDDدان طبقDDه کDDار ی قDDو

قحطی و بيماری تهديد می کند که توان مDردم را در  . برگشت بازماندگان، ايستاده است   

ورشکستگی مالی دولت، به خاطر بارغول پيکر بDدهی جنDگ،           . ريشه هايش بخشکاند  

  .اجتناب ناپذير است

ه کسالت بDار، کمکDی، مفDری،    گمی خونين و اين ورط  ربرای خروج از تمام اين سرد     

فقط انقالب پرولتاريای جهان می تواند به اين هرج . ليزم وجود نداردانجاتی جز سوسي

مDی توانDد سDالخی متقابDل     . وردآيD و مرج سامان بدهد، می تواند کار و نان برای همDه ب      

توانDد صDلح، آزادی، فرهنDگ راسDتين بDرای ايDن بشDريت         خلق هDا را پايDان بخشDد، مDی      

بDه جDای   ! اين اسDت شDعار ايDن سDاعت     ! برچيده باد سيستم مزد   . ده فراهم آورد  شهيد ش 

ابزار توليد بايد از انحصار يک طبقه . کار مزدی و سلطه طبقاتی بايد کار گروهی باشد

                                                 
٥ - Baalخدای برکت کنعانی ها .  
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ديگDDر نDDه بهDDره کشDDان و نDDه     . واحDDد خDDارج گDDردد و بايDDد بDDه مالکيDDت همگDDانی درآيDDد       

. ع محصول بر اسDاس مصDالح عمDومی      نقشه و توزي   ستوليد بر اسا  ! استثمارشوندگان

چنين تجDارت   معاصر يا بهره کشی محض و چپاول، بلکه همتوليد الغای نه فقط شيوه    

  .معاصر يا کاله برداری محض

کDDار نDDه بDDه مثابDDه   ! بDDه جDDای کارفرمايDDان و بردگDDان مزدبرشDDان، رفقDDای کDDارگر آزاد    

يز بDرای همDه ی   يک زندگی انسDانی و افتخDارآم   ! شکنجه هرکس، بلکه وظيفه هر کس     

 کDار، بلکDه    ملعنDت گرسنگی ديگر نه. که وظيفه اجتماعی خود را انجام می دهندآن ها   

  !تنبيه تن آسايی

فقط آنگاه کDه چنDين   . فقط در چنين جامعه ای نفرت و بردگی ملی ريشه کن می شود        

فقDط آنگDاه مDی تDوان     . زمين ديگر از قتل لکه دار نخواهد شد    . جامعه ای واقعيت پذيرد   

  .اين جنگ آخرين بود: فتگ

مانيفسDDت "کلمDDات . در ايDDن سDDاعت، سوسDDياليزم تنهDDا رهDDايی بDDرای بشDDريت اسDDت      

    بDDر فDDراز باروهDDای فروريDDزان جامعDDه سDDرمايه داری شDDعله   ٦ماننDDد ِمِنِتکDDل" کمونيسDDت

  :می کشند
  

  !!سوسياليزم يا بربريتسوسياليزم يا بربريت
در تDDاريخ سDDت کDDه تDDاکنون ی اسDDتقرار نظDDام سوسياليسDDتی جامعDDه واالتDDرين وظيفDDه ا

ايDن وظيفDه يDک دگرگDونی       . جهان به عهده يک طبقDه و يDک انقDالب محDول شDده اسDت                

  .کامل دولت و سرنگونی کامل بنيان های اقتصادی و اجتماعی جامعه را می طلبد

هDر اداره، کميتDه، يDا مجلسDی اعDالم      بDه وسDيله    داين دگرگونی و سرنگونی نمی توان     

  . خلق می تواند آغاز و اجرا شودخود توده هایبه وسيله اين فقط . گردد

                                                 
٦ - Menetekel ل،  ( اشاره به داستان مشهور انجيلDد   )٢٥ -٢٩: ٥٠دانيDی گويDه مDکتيب ، :

لDذا يDک منتگDل نشDانه قيامDت در      . تشDيخص داده شDدی  ) خواسDته (تو در تراز وزن شDدی و نDه     "

  .راه است
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   در همDDه ی انقDDالب هDDای قبلDDی يDDک اقليDDت کوچDDک مDDردم، مبDDارزه انقالبDDی را رهبDDری  

 تDوده را فقDط بDه مثابDه وسDيله ای       و کDرد،  مشDخص مDی      رامی کDرد، هDدف و سDمت آن          

انقDالب سوسياليسDتی    . ش، منافع اقليت، تا پيروزی به کار می برد        ا برای اجرای منافع  

اکثريDت  بDه وسDيله   منDافع اکثريDت عظDيم اسDت و مDی توانDد فقDط        به خDاطر    نقالب  اولين ا 

  .عظيم خود طبقه کارگر به پيروزی برسد

هDم  . توده پرولتاريا بايد بيش از بيان روشن اهDداف و سDمت انقDالب کDار انجDام دهDد                 

  .چنين بايد شخصًا با عمل خود سوسياليزم را گام به گام زندگی بخشد

ليستی شامل اين حقيقت است که توده وسيع کارگر به ايDن امDر     جوهر جامعه سوسيا  

يک توده ی تحت تسلط باشد بلکه، همه زندگی سياسی و اقتصادی   پايان می بخشد که     

  .را زندگی خودش می سازد و به آن زندگی جهتی آگاه، آزاد و خودمختار می دهد

 تDا کDوچکترين بخDش     بDه پDائين  بDاالترين چکDاد دولDت   بنابراين توده پرولتری بايDد از     

 مجالس، پارلمان هDا، شDوراهای   - مانده از سلطه طبقاتی بورژوائی  ثاره  ارگان های ب  

 را با ارگDان هDای طبقDه خDودش يعنDی شDوراهای کDارگران و سDربازان عDوض                     -شهری

بايد همه ی پست ها را اشغال کند، همه ی فونکسيون ها را تحت نظر گيرد، همDه     . کند

 منDافع طبقDاتی خDودش و وظDايف سوسDياليزم        )هنجDار (تاندارد  نيازهای رسمی را با اس    

فقط با ارتبDاط دائDم و حيDاتی متقابDل بDين تDوده هDای خلDق و ارگDان هDای شDان،                       . بسنجد

شوراهای کارگران و سربازان، فعاليت خلق می توانDد دولDت را بDا روح سوسياليسDتی              

  .سرشار کند

اگDر ايDن رونDد بDه توسDط فعاليDت       د تنها بايطور، واژگونی اقتصادی توفيق می     همين

فرمان های خشDک اجتمDاعی کDردن توسDط بDاالترين مقامDات         . توده پرولتری اجرا شود   

    فقDط طبقDه کDارگر، بDه توسDط فعاليDت خDودش،        . نDد ی اانقالبDی فDی نفسDه جمDالت تDو خDال      

مبDارزه خسDتگی ناپDذير بDا       به وسيله   کارگران می توانند    . را جان ببخشد   می تواند کالم  

ايه، دست در دست، در هر دکDانی، بDا فشDار تDوده ای مسDتقيم، بDا اعتصDابات و بDا          سرم
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آفDDرينش ارگDDان هDDای نماينDDدگی دائمDDی خودشDDان، بDDه کنتDDرل توليDDد، و سDDرانجام قDDدرت      

  .واقعی، نايل آيند

     موزنDDد تDDا خودشDDان را از ماشDDين هDDای مDDرده ای کDDه       آتDDوده هDDای پرولتDDری بايDDد بي   

ط سرمايه تعيين شده به مديران آزاد و مستقل در اين روند     شان در توليد به توس    ی  جا

بايد احساس مسئوليت برازنده اعضای فعDالی کDه بDه تنهDائی صDاحب      آن ها   . تبديل کنند 

بايد شخصيت صنعتی بDدون تازيانDه    آن ها   . مالکيت تمام ثروت اجتماعی اند کسب کنند      

را غ، انضباط بدون اتوريته سرمايه، باالترين بارآوری بدون برده کشان، نظم بدون يو

پديد آورد واالترين ايده آليDزم بDه نفDع جمDع، شDديدترين ديسDپلين فDردی، حقيقDت تDرين                       

طDور کDه    روح همگانی توده هDا بنيDان هDای اخالقDی جامعDه سوسياليسDتی اسDت، همDان          

  .ستی ندی، و فساد بنيان های اخالقی جامعه سرمايه دارسحماقت، خودپ

وسياليستی را، همراه با دانش و مهارت ضروری در جهت تمام اين محاسن مدنی س

    Dود          ی  دادن مؤسسات سوسياليستی، مDل خDط در عمDارگران فقDوده کDا تDوان بDا  تDو آن ه

  .آوردبه دست آن ها تجربه خود 

اجتماعی شدن جامعه را می توان فقط در مبارزه پيگير، خستگی ناپذير توده کارگر           

و سرمايه، خلق و سلطه طبقاتی بDورژوائی،   کار در تمام جبهه اش، در تمام نقاطی که   

رهDايی طبقDه کDارگر بايDد کDار خDود       . تواند به يکديگر چشم غDره برونDد، کسDب کDرد       ی  م

  .طبقه کارگر باشد

         طDDDDی انقDDDDالب هDDDDای بDDDDورژوايی، خDDDDونريزی، تDDDDرور و کشDDDDتار سياسDDDDی حربDDDDه ای   

  .ناپذير در دست طبقات به پا خواسته بودجدائی 

ش تDDرور نمDDی خواهDDد؛ از کشDDتار نفDDرت و انزجDDار     اتDDری بDDرای اهDDداف انقDDالب پرول

    به اين حربه ها نياز ندارد زيDرا نDه بDا افDراد بلکDه بDا مؤسسDات اسDت کDه پيکDار           ٧.دارد

شان به انتقام منجر شود، وارد ميDدان  ی می کند، زيرا با پندارهای ساده که عدم ارضا      

                                                 
، ايDن تيکDه پDاول فروليDک و     )رتاکوسجامعDه اسDپا  (در آغاز کنگره حزب کمونيست آلمان  - ٧

  .ديگران به عنوان اين که انتقادی غيرمستقيم از انقالب بلشويک است، مورد حمله قرار گرفت
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ش ا زور جهان را بDه شDکل ايDده آل    ه   ب تالش نااميدانه يک اقليت نيست که،     . نمی شود 

در آورد، بلکDDه عمDDل ميليDDون هDDا تDDوده ی وسDDيع مDDردم اسDDت، کDDه بDDرای اجDDرای يDDک         

  .مأموريت تاريخی وظيفه دارد تا يک ضرورت تاريخی را به واقعيت تبديل کند

. ولی انقالب پرولتری، ناقوس مرگ همزمان برای همه گونه بردگی و ستم می باشد

کDه همDه سDرمايه داران، يونکرهDا، خDرده بورژواهDا، افسDران، همDه         برای همDين اسDت     

پارچه بپDا مDی خيزنDد تDا بDه       فرصت طلبان و انگل های بهره کشی و سلطه طبقاتی يک 

  .بار به ضد انقالب پرولتری دست بيازند پيکاری مرگ

اين باور جنون محض است که سرمايه داران با خوش خلقی حکم سوسياليستی يک 

     د حDDق وبDDه آرامDDی از مالکيDDت، سDD آن هDDا  يDDک مجلDDس ملDDی را بپذيرنDDد، کDDه  پارلمDDان يDDا

همDDه طبقDDات حDDاکم تDDا آخDDر بDDا نيDDروی پيگيDDر مDDی جنگنDDد تDDا   . بهDDره کشDDی چشDDم بپوشDDند

های رومی و بارورن های فئودالی قرون وسطی  پاتريسين.  کنندامتيازات خود را حفظ

يکDDDائی، بويارهDDDای والچDDDی و  مرآچنDDDين، شDDDواليه هDDDای انگليسDDDی و دالالن بDDDرده    هDDDم

هDای خDون روان سDاختند، همDه بDه      ی  همDه جDو   آن هDا     -مانوفاکتورداران ابريشم ليDونی   

ها پای کوبيده ی جنگ داخلی راه انداختند و به خDاطر     ی  روی اجساد، کشته و آنتسوز    

  ٨.شان خيانت کردند حفظ امتيازات و قدرت

ه کاست بهره کشDان، دسDت تمDام    طبقه سرمايه دار امپرياليستی، به مثابه آخرين زاد     

ايDن طبقDه   . ش را در شقاوت، در شرارت آشکار و خيانت از پشت بسDته اسDت   ا اسالف

ش، سودش و امتيازش در بهDره کشDی را بDا نDاخن و دنDدان، بDا           ا تمقدس ترين مقدسا  

شيوه های سرد اهريمنی که در تمام تاريخ سياست استعماری و اخيرًا در جنگ جهانی 

او بهشت و دوزخ را به ضDد پرولتاريDا بسDيج    .  داده است حراست می کندبه دنيا نشان  

او دهقانDDان را بDDه ضDDد شDDهرها، اقشDDار عقDDب مانDDده طبقDDه کDDارگر را بDDه       . خواهDDد کDDرد 

خواهDDد  ضدپيشDDتازان سوسياليسDDت بسDDيج خواهDDد کDDرد؛ افسDDران را بDDرای قتDDل عDDام بDDر   

زار شيوه مقاومDت انفعDالی   انگيخت؛ او خواهد کوشيد تا هر اقدام سوسياليستی را با ه        

                                                 
٨ - Lyonnais, Walachian boyar, Cavalier, Patrician, baron  
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 را بDDه ضDDد انقDالب مجبDDور خواهDد سDDاخت، او دشDDمن   ٩هDا ی فلDج کنDDد؛ دسDته ای از ونDDد  

 را بDرای نجDات خDود بDه      ١٠خارجی، حربه هDای قتDال کلمانسDو، للويDد جDورج، و ويلDس              

 او ترجيح می دهد که کشور به يک تل دود آلودی از خرابDه        -کشور دعوت خواهد کرد   

  .بانه بردگی مزدبری را از دست بدهدتبديل شود تا داوطل

همه ی اين مقاومت بايد قدم به قدم، با مشتی آهنين و انرژی خشن، در هم شکسDته      

در برابDر   . بDا قهرانقالبDی پرولتDری روبDرو گDردد         قهDر بDورژوايی ضDدانقالب بايDد         . شود

حمالت، اکاذيب، و شايعات بورژوازی بايد روشنی خدشه هدف، اسDتقامت و عمDل هDر          

تهديد کننDده ضDدانقالب، مسDلح    به ضد خطرات . پا ايستده آماده تر توده پرولتری ب    چه  

بDDه ضDDد مانورهDDای کارشDDکنانه پارلمارنتاريسDDتی     . کDDردن و خلDDع سDDالح طبقDDات حDDاکم   

به ضد هزار وسيله قدرت جامعDه    . بورژوازی، سازمان فعال توده کارگران و سربازان      

 متمرکز، فشرده، و کامًال توسDعه يافتDه   بورژوايی که در آن واحد همه جا هست، قدرت  

فقط يک جبهه محکDم از تمDام پرولتاريDای آلمDان، جنDوب آلمDان همDراه بDا                   . طبقه کارگر 

شمال آلمان، شهری و روستايی، کارگران با سربازان، همزادی زنده و با روح انقالب 

 توانDد مبDانی   آلمان با انترناسيونال، بسط انقالب آلمان به انقالب جهDانی پرولتاريDا مDی           

  . که بر آن مجرای آينده بتوان ساخت را بيافريندخارابی

نبDDرد بDDرای سوسDDياليزم عظDDيم تDDرين جنDDگ داخلDDی در تDDاريخ جهDDان اسDDت، و انقDDالب   

پرولتری بايد وسايل ضروری برای اين جنگ داخلی را تحصيل کند، بايد به کار بDردن           

  . در مبارزه و در پيروزی-موزدآرا بيآن ها 

                                                 
٩ - Vendeeه  .  شهرستانی در فرانسهDدر طول انقالب فرانسه به شدت سلطنت طلب بوده، ب

قيDامی کDه   . ن پايگاهی برای توطئه ها به وسيله کشيشان و سلطنت طلبان به کDار بDرده شDد      عنوا

به شدت روياليست باقی مانده، به ضد نDاپلئون در     .  سرانجام اشکال شکست داده شد     ١٧٩٣در  

بDه عنDوان متDرادف عمDل ضDدانقالبی،      .  شDوريدند ١٨٣٢جنگيDده، و دوبDاره در      " مد روز "طول  

  .هقانان شده استمعموًال به رهبری د
١٠ - Wilson, Lloyd George, Clemenceau  
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DDين مسDDکچنDDوده يDDردن تDDرای   لح کDDی بDDدرت سياسDDام قDDا تمDDتکش بDDق زحمDDه خلDDپارچ

نDه آنجDا   .  اين است ديکتاتوری پرولتاريا و بنDابراين دمکراسDی حقيقDی        -وظايف انقالب 

که برده مزد بر پهلوی سرمايه دار، پرولتاری روستايی پهلوی يونکر با برابری تقلبی 

 مرگ و زنDدگی مDی نشDيند، بلکDه         در بحث پارلمانتاريستی بر سر مسايل      برای درگيری 

آنجDا کDه تDوده پرولتDری ميليDونی تمDDام قDدرت دولDت را در مشDت گDره کDرده اش، ماننDDد           

 تنهDDا آن - بDDرای داغDDان کDDردن سDDر طبقDDات حDDاکم بDDه کDDار مDDی بDDرد   ١١چکDDش خDDدای نDDور

  .دمکراسی است، و تنها اين است که خيانت به خلق نيست

ايDن هDا   رای اين که پرولتاريا بتواند اين وظايف را انجام دهد، جامعه اسDپارتاکوس     ب

  :را می طلبد
  

  ::به عنوان اقدامات فوری برای حفظ انقالببه عنوان اقدامات فوری برای حفظ انقالب. . يکميکم
 خلDDع سDDالح تمDDام نيDDروی پلDDيس و همDDه افسDDران و سDDربازان غيرپرولتDDری؛ خلDDع    -١

  .سالح همه اعضای طبقات حاکم

چنDDين کارخانDDه هDDای تسDDليحات    و مهمDDات و هDDم مصDDادره تمDDام انبارهDDای اسDDلحه -٢

  .توسط شوراهای کارگران و سربازان

مسDDلح [ تسDDليح تمDDام جمعيDDت پرولتDDری بDDالغ مDDرد بDDه عنDDوان ميلDDيس کDDارگران         -٣

آفرينش گارد سرخ پرولتارها به عنوان بخش فعDال ميلDيس بDرای حمايDت              ]. غيرنظامی

  .دائم انقالب در برابر حمالت و تحريکات ضدانقالبی

جانشDDDينی ديسDDDپلين نظDDDامی  .  و افسDDDران درجDDDه دار   الغDDDای مقامDDDات فرمانDDDدهی -٤

شان، ی انتخاب همه افسران به توسط واحدها. داوطلبانه برای ديسپلين مرده سربازان

  .الغای سيستم داده گاه نظامی. با حق احضار فوری در هر زمان

  .سربازان اخراج افسران و دارندگان کاپيتوالسيون از همه شوراهای -٥

                                                 
١١ - Thor     اDيله بزهDه وسDه بDخدای تندر، باران و زراعت، با عالمت خدای سوار بر ارابه ک 

  .اسطوره اسکانديناوی. کشانده می شوند
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 جانشDDينی تمDDام ارگDDان هDDای سياسDDی و مقامDDات رژيDDم قبلDDی بDDه توسDDط نماينDDدگان     -٦

  .شوراهای کارگران و سربازان

کاران عمده مسDئول بDرای آغDاز         تأسيس يک دادگاه انقالبی برای محاکمه جنايت       -٧

شان،  ها، لوند ندورف، هيدنبورگ، تيرييتز، و همدستان  هوهنتسولرنو تطويل جنگ  

  . ١٢با همه توطئه گران ضدانقالبيک جا 

  . مصادره فوری تمام مواد غذايی برای تضمين تغذيه خلق-٨
  

  ::در زمينه سياسی و اجتماعیدر زمينه سياسی و اجتماعی. . دومدوم
  . الغای همه ی حکومت های محلی؛ تاسيس جمهوری متحد سوسياليستی آلمان-١

            از بDDDDDDين بDDDDDDردن همDDDDDDه پارلمDDDDDDان هDDDDDDا و شDDDDDDوراهای شDDDDDDهری، و جانشDDDDDDينی      -٢

      شDDDان بDDDه توسDDDط شDDDوراهای کDDDارگران و سDDDربازان، و کميتDDDه هDDDا و  ی ن هDDDافونکسDDDيو

  .ارگان های اين شوراها
                                                 

١٢ - Ludendorff اختن   ) ١٨٦٥ -١٩٣٧( اريکDه در سDان  "ژنرال آلمانی کDش آلمDارت "

وقتی که شکست محرز . بزرگ ارتش داران هيندبورگ در طول جنگ      . ردپيش از جنگ کمک ک    

 Kappپس از جنگ، او در کودتای   . به جنگد " مرگ افتخارآميز "بود، او می خواست تا آخر       

  . مونيخ هيتلر شرکت داشت١٩٢٣، و در کودتای ١٩٢٠

   Hindenburg           نDدورف و فDن بنکنDه    ). ١٨٧٠ -١٩٣٤( ، پاول فDه ضدفرانسDگ بDدر جن

 کDه در طDول جنDگ فراخوانDده     ١٩١١، بازنشسDته در   ١٩٠٣ژنDرال در    .  جنگيد ١٨٧٠ -١٨٧١

. بعد فيلد مارشDال . به ضد روسيه) ١٩١٥(و درياچه های ماسوری    ) ١٩١٤(فاتح تانبرگ   . شد

خاطرات جDنگش ايDن   .  آمد Groenerگرونر  به جايش . خواست جنگ را تا آخر تلخش بجنگد

بDه جDای   . ز طريق نظامی، بلکDه خيانDت انقDالب درونDی، شکسDت خDورد      اثر را دارد که آلمان نه ا      

. تا مرگ اش با هيتلDر همزيسDتی داشDت    .  آمد ١٩٢٥ابرت به عنوان رئيس جمهوری وايمار در        

Tirpitz     نDرن              ). ١٨٤٩ -١٩٣٠( آلفرد فDن قDاز ايDان در آغDايی آلمDروی دريDده نيDازنده عمDس .

وقتی که ايDن ناوگDان در   .  آميز انگاشته می شودساختن ناوگان او از نظر نظامی پيروزيی نبوغ     

  .بعدها يک راست روی فعال شد.  استعفا کرد١٩١٦جنگ به کار برده نشد، او در 
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 انتخاب شوراهای کارگران در همه آلمDان بDه توسDط تمDام جمعيDت بDالغ کDارگر از              -٣

چنDين شDوراهای سDربازان در      ستان، در مؤسسات، و هم      ، در شهر و ده     بخشهر دو   

حDDق کDDارگران و ). اپيتوالسDDيون را شDDامل نمDDی شDDود افسDDران و دارنDDدگان ک(گDDردان هDDا 

  .شان در هر زمان سربازان برای احضار نمايندگان

 انتخاب نماينده برای شوراهای کارگران و سربازان در تمام کشور برای شورای -٤

مرکزی شوراهای کارگران و سربازان، که شورای اجرايی را، که باالترين ارگان قDوه             

  . انتخاب کندمقننه و اجرائيه است،

 با انتخاب وکالی - جلسات شورای مرکزی بطور موقت کميته هر سه ماه يک بار-٥

 بDه خDاطر ابقDای کنتDرل دائDم بDر فعاليDت شDورای احزابDی، و آفDرينش              -جديد در هDر بDار     

تطبيق فعال بين توده های شوراهای کارگران و سربازان در مملکت و باالترين ارگان              

به توسط شوراهای محلی کارگران و سربازان و تعويض  حق احضار فوری    . حکومتی

شDان کDار     بDه نفDع انتخDاب کننDدگان       ايDن هDا     شان در شDورای مرکDزی، هرگDاه          نمايندگان

حق شورای اجرايی در برگزيدن و عزل مامورين خلق و نيز مقامات و صDاحب          . نکنند

  .منصبان ملی مرکزی

برابDری کامDل قDانونی و    . ن هDا   الغای همه ی اختالفات مقام، همه مناصب و عنوا         -٦

  .]مرد و زن[اجتماعی هر دو سکس 

کوتاه کردن روز کار برای کنترل بيکDاری و بDه       . اری اجتماعی راديکال  ذگ  قانون -٧

  . ساعت٦حداکثر روز کار . خاطر خستگی شديد جسمانی طبقه کارگر د رجنگ جهانی

 و آمDوزش بDا      دگرگونی اساسی و فDوری دسDتگاه هDای تغذيDه، مسDکن، بهداشDت               -٨

  .روح و محتوی انقالب پرولتری

  

  ::سوم، مطالبات فوری اقتصادیسوم، مطالبات فوری اقتصادی
  .آمد دسته جمعیمصادره تمام ثروت دودمانی و در -١
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بخشش بدهی دولت ديگر بدهی عامه همراه با همه قروض جنگ، به اسDتثنای        -٢

 .می شود مجموع مقدار معينی که توسط شورای مرکزی کارگران و سربازان تعيين

 زمين هDا و مDزارع همDه مؤسسDات کشDاورزی بDزرگ و متوسDط،          سلب مالکيت  -٣

تشDDکيل کلکتيوهDDای سوسياليسDDتی کشDDاورزی تحDDت راهنمDDايی مرکDDزی واحDDد در تمDDام     

شان می ماند تا زمانی کDه      مالکيت های دهقانی کوچک تحت تصرف صاحبان      . مملکت

 .داوطلب همکاری با کلکتيوهای سوسياليستی بشوندآن ها 

 بانDک هDا، معDدن، ذوب فلDزات همDراه بDا همDه مؤسسDات              سلب مالکيDت از تمDام      -٤

 .بزرگ صنعتی و تجارتی به توسط جمهوری شورايی

مصادره همه ثروت های بيشتر از سطحی که به توسط شDورای مرکDزی تعيDين       -٥

 .می شود

 .اشغال تمام دستگاه حمل و نقل عمومی به توسط جمهوری شوراها -٦

 بDا همکDاری بDا شDوراهای       انتخاب شوراهای مؤسسDات در همDه مؤسسDات، کDه           -٧

کDارگران، موظDDف بDه سDDامان بخشDيدن بDDه امDDور داخلDی مؤسسDDات، تنظDيم شDDرايط کDDار،      

 .کنترل توليد و سرانجام اشغال رهنمود مؤسسات می باشند

تأسDDيس يDDک کميسDDيون اعتصDDاب مرکDDزی کDDه، بDDا همکDDاری دائDDم بDDا شDDوراهای     -٨

شDده، يDک رهبDری     آغDاز   مملکDت مؤسسات، به جنبش اعتصابی که اکنDون در سراسDر      

بDDا قDدرت سياسDDی شDDوراهای   واحDد، جهDDت يDابی سوسياليسDDتی و بيشDDترين پشDتيبانی را   

 .کارگران و سربازان بدهد

 

  ::وظايف بين المللیوظايف بين المللی. . چهارمچهارم
برقراری فوری روابDط بDا احDزاب بDرادر در کشDورهای ديگDر، بDرای ايDن کDه انقDالب                      

را بDا بDرادری بDين المللDی و     سوسياليستی را بر پايه بين المللی استوار داشته و صDلح           

  .قيام انقالبی پرولتاريای جهان شکل و تحکيم بدهد
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  !!اين است آن چه جامعه اسپارتاکوس می خواهداين است آن چه جامعه اسپارتاکوس می خواهد. . پنجمپنجم
او صDدای اخطDار و   ايDن کDه   او می خواهد، به خDاطر  آن چه و برای اين که اين است   

، محکوم رفواو وجدان سوسياليستی انقالب است، او مناين که اصرار است، به خاطر  

  .و بدنام تمام دشمنان علنی و مخفی انقالب و پرولتاريا می باشد

ش  ا سرمايه داران لرزان برای صندوق های نقدينDه شDان فريDاد مDی زننDد، مصDلوب                 

 بورژواهDDDا، افسDDDران، ضDDDد سDDDامی هDDDا، سDDDگ هDDDای زنجيDDDری مطبوعDDDات  هخDDDرد! کنيDDDد

بDورژوازی فريDاد   شDان تحDت سDلطه طبقDاتی          بورژوازی لرزان برای ديگ های گوشDت      

هDا، کDه ماننDد يهDودی اسDخريوطی، کDارگران را بDه         شDيدمان ! مصلوبش کنيDد  می زنند،   

! ش کنيد ابورژوازی فروخته و لرزان برای قطعات نقره شان فرياد می زنند، مصلوب   

اقشار فريب خورده، خيانDت شDده، و    به وسيله   مانند يک پژواک    ه  ب! ش کنيد  ا مصلوب

ه نمDی داننDد بDا خشDم بDه جامعDه       کD  سربازانی تکرار می شود      تجاوز شده طبقه کارگر و    

  .به ضد گوشت و خون خود خشم می کنندآن ها اسپارتاکوس، 

در نفرت و افترا به جامعه اسپارتاکوس، تمام ضدانقالبی ها، هم دشمنان خلق، تمام      

اين ثابت می کند . عناصر آنتی سوسياليست، مشکوک گمنام، و ناروشن متحد شده اند

  . قلب انقالب در جامعه اسپارتاکوس می زنند، که آينده از آن اوستکه

توده کارگران قدرت به وسيله جامعه اسپارتاکوس حزبی نيست که بخواهد فوق و يا 

  . آوردبه دست را 

تDرين بخDش پرولتاريDا اسDت، کDه تمDام        ترين و با هDدف  جامعه اسپارتاکوس فقط آگاه 

م به سوی وظايف تاريخی اش رهنمون می شDود،      توده وسيع طبقه کارگر را در هر گا       

که در هر مرحله مشخص انقDالب، هDدف نهDايی سوسياليسDتی، و در همDه مسDايل ملDی                 

  .منافع انقالب جهانی پرولتری را می نماياند

های زنجيری بDورژوازی،   جامعه اسپارتاکوس از شرکت در قدرت حکومتی با سگ    

در چنDDين سازشDDی خيDDانتی در اصDDول   او هDDا پرهيDDز مDDی کنDDد، زيDDرا    ابDDرت-بDDا شDDيدمان 

  .تر شدن ضد انقالب، و تضعيف انقالب را می بيندی سوسياليزم، قو
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چنين از دخول در حکومت پرهيز می کنDد درسDت بDرای ايDن      جامعه اسپارتاکوس هم  

     در مسDDير آن هDDا ابDDرت ورشکسDDته شDDده انDDد و مسDDتقل هDDا، بDDا سDDازش بDDا   -کDDه شDDيدمان 

  ١٣.بن بست اند

  Dه اسDيچجامعDDا       پارتاکوس هDDر بDد زد مگDDت نخواهDومتی دسDDدرت حکDغال قDه اشDDاه بDگ

يش همه اکثريت عظيم تDوده پرولتاريDای تمDام آلمDان، هرگDز مگDر بDا           پخواست روشن،   

تثبيDDت آگاهانDDه نظDDرات، اهDDداف و شDDيوه هDDای مبDDارزه جامعDDه اسDDپارتاکوس از طDDرف       

  .پرولتاريا

 تلDخ  ب تجDار حDل جنDای   گDام، در راه    هم ب با مراحل، گا  تنها  انقالب پرولتری می تواند     

  .خودش در مبارزه با شکست ها و پيروزی ها به روشنی و بلوغ کامل برسد

. غاز، بلکه در پايان انقالب فرا می رسدآپيروزی جامعه اسپارتاکوس نه اين که در      

  .اين همان پيروزی توده های وسيع ميليونی پرولتاريای سوسياليست است

آوردن و جهانی بDرای  به دست جهانی است برای ! برای مبارزه ! پرولتاريا، بپا خيز  

 تاريخ جهDان بDرای واالتDرين اهDداف          ی فرجامين در   مبارزه طبقات  ندر اي . شکست دادن 

هDا و زانDو بDر     هDا در تخDم چشDم    شسDت : مDا خطDاب بDه دشDمن ايDن اسDت          بشريت، شعار 

   جامعه اسپارتاکوس١٤!سينه
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  ياشار آذری: بازنويس

 htm.nashr/net.javaan.www://http: : آدرس انترنتی کتابخانهآدرس انترنتی کتابخانه

  ,١WC London BM Kargar XX, UK٣N : : آدرس پستیآدرس پستی

  net.yasharazari@netscape: : ايملايمل

  شار آذریشار آذریيايا: : مسئول نشر کارگری سوسياليستیمسئول نشر کارگری سوسياليستی

  ١٣٨٣١٣٨٣: : تاريخ بازنويسیتاريخ بازنويسی

                                                 
آن هDDDا از .  ابDDDرت در نDDDوامبر پيوسDDDتند- بDDDه حکومDDDت شDDDيدمان- USPD  -مسDDDتقل هDDDا - ١٣

  . کنار کشيدند١٩١٨ دسامبر ٢٩حکومت در 
  .وداين يک شعار مشهور از السال ب - ١٤


