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 לעקציע פערטע
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אינטערנאציאנא^ ערשטער דער .1

— הויפט־לענדער. די אין ארבעטער־באװעגונג דער פון אנטװיקלוגג די .1

פראנק־ אין ארבעטער־באװעגונג די — ענגלאנד. אין ארבעטער־באװעגונג די

(לאסאליא־ דײטשלאגד אין ארבעטער־באװעגונג די — ('פרודאניזם'). רייך

ביזם׳).

 םטאטוטן און פראגראם די — אינטערנאציאנאל. דעם פון גרינדונג די .2

אינטערנאציאנאל. דעם פון

 דער — אינטערנאציאנאל. פונם געשיבטע דער פון פעריאד ערשטער דער .3

פרודאניזם. קעגן קאמף

— אינטערנאציאנאל. פונם געשיבטע דער פון פעריאד צװײטער דער .4

באקוניניזם. קעגן קאמף דער
אינטערנאציאנאל. דער און מלחמה פראנצויזיש־דײטשע די .5

קאטונע פאריזער די .2

— ארבעטער־באװעגונג. פראנצויזישע די — אימפעריע. צװייטע די .1

פארט״די־ נאציאנאלער פון רעגירונג די — אימפעריע. דער פון פאלן דאם

קונג.

 — טעוחן. אירע און קאמונע דער פון באדײטונג די — קאמונע. די .2

קאמונע. דער װעגן סאציאל־דעמאקראטן די און לענין מארקם,
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אינטערנאציאגאל ערשטן דעם װעגן .1

 עקאנאמישער און פאליטישער דער צווישן אונטערשיידן די באמערקט

 און 1874—1860 יארן די פון פעריאד דעם אין אייראפע פון אנטװיקלונג

.1848 יאר דעם פון רעװאלוציע דער פאר פעריאד דעם אין

אינטערנא־ ערשטן דעם פון םטאטוטן די און פראגראם די פארגלייכט

אונטער־ גרונטאװנע די אונטערזוכט קאמינטערן. דעם פון ד< מיט ציאנאל
טענ־ צװיי די און מארקםיזם דעם צװישן טאקטיק און פראגראם אין שיידן

גע־ ; באקוניניזם און פרודאניזם סאציאליזם, קלייגבירגערלעכן פון ז־ענצן
 גרויםן אזא געהאט האבן אידייעז באקונינם פארװאם אורזאכן די אויך פינט

 דער װאס שטעלונו״ די פארגלייבט יארן. זיבעציקער די אין אײגפלום

 פראנצויזיש־דײטשער דער צו גענומען האט אינטערנאציאנאל ערשטער

.1914 יאר אין אינטערנאציאנאל צװייטן דעם פון שטעלונד. דער מיט מלהמה,
 פון לאנד יעדן אין ארבעטער־באװעגונג דער פון לאגע די באמערקט
 אנט־ עקאנאמישער רעםפעקטױוער דער אין ענדערונגען די מערב־א״ראפע,

״ פון יעדן פון װיקלונג דער־ װירקונג די און יארן, זיבעציקער די אין ז
אינטערנאציאנאל. דעם פון ירידד. דער אויף פון

קאםונע. פאריזער דער װעגן .2
פראנ־ דער האט מלחמה פראנצויזיש־דײטשער דער אין אז באמערקט,

 פאטערלאנד, פונם פארט״דיקונג דער צו גערופן פראלעטאריאט צויזישער

 דעם מיט ארבעטעו־-קלאם דעם צװישן בונד א אזוי-ארום איינשטעלנדיק

(בלאנ־ קאמונע דער אין גרופן פארשײדענע די שטודירט קלײנבירגערטום.

פרודאניםטן׳). און יאקאביגער קיסטן,

 שענקט קאמונע, די געמאפט ם׳האט װאם טעותן, די באמערקענדיק

 קלײנ־ די פון אייכפלוס דעם און ראליע דער אויפמערקזאמק״ט פפעציעלע

עלעמענטן. בירגערלעבע

קאמונע. דער װעגן געשריבן האבן לענין און מארקפ װאם לייענט

.1917 אין רוםלאנד אין רעװאלוציע באלשעװיםטישער דער מיט עם פארגלײכט



 די און אינטערנאציאנאל ערשטער דער
קאמדנע פאריזער





אינטערנאציאנאל ערשטער דער ו.
װיכטיקםטע די איז ארבעטער־באװעגונג דער פון אנטװיקלונג די .1

לענדער.
 א געקומעז איז ,1848 יאר פונם רעװאלוציע דער םון דורכפאצ נאכן
 מערב־ םון לעבן פאליטישן דעם אין שטיילשטאנד פון פעריאד יצעעערער
 אויבערהאנט. פולשטענדיקע די געהאט האט רעאקציע די װען אײראפע,

 אין שנעל. זײער אנגעגאנגען פאר?ערט, איז, אנטװישלונג עקאנאמישע די
 גיט נאך דאן ביז פון פעריאד א אנגעהויבן זיך האט םוםציקער־יארן די

 םון זיך האט סאפיטאליזם דער פארשריט. אינדוםטריעלן געװעזענעם
 אפגעשטא־ מער די אין אויםשפרייטן אנגעהויבן פראנקרײך און ענגלאנד

 פאר־?אפי־ די םארניכטעט און דורכגעבראכן האט ער װאו לענדער, גענע
 איז פויערטום דאם רואינירט און פראדוקציע םון םארמען טא^יםטישע

 באזיצ־ א געװארן געשאפן איז דערמיט קליינבורזשואזיע. שטאטישע די
 אינ־ קאפיטאיציםטישער םאר באדינגונגען די און ארבעטער־קלאם לאזער

 װײט אנטװיסלונג קאפיטאליםטישער איר אין האט עננלאנד דוםטריע.
 די זיינען יארן ־ פופציקער די אין צענדער. אנדערע די איבערגעשטיגן

 בא־ אלגעםײנער דער פון העלפט א װי מער געװען שטאט־אײנװאוינער
 טאן םיליאן צעז פון געװאקםן איז ?וילן פון פראדוסציע די פעלהערונג.

 געשטיגן איז אײזן־פראדוקציע די .1855 איז מיליאן 61 צו 1800 יאר אין
 די .1855 אין טאן 3,218,000 צו 1840 יאר אין טאן 1,390,000 פון

 זיינען 1832 יאר אין :שנעל גװאלטיק געװאקםן איז טעקםטיל־אינדוםטריע
 גע־ שוין האבן 1858 איז ;שפינדיצען מיאיא! צװיי באשעפטיקט געװען

 ביז 1854 םון פעריאד דעם פון משך איז שפינדאען.. יאן5מי 28 ארבעט
 ענגלאנד .12,789 צו 8,034 פון געװאקםן אײזנבאן־מײלן די זײנען 1864

 דער םון םירערן אומבאשטרייטבארע די געװען פופציקער־יארן די אין איז
װעלט. קאפיטאציםטישער

 אנ־ דריטן דעם נאפאלעאז פון עפאכע דער אין איז םראנסרײך אין
 שוילן־ די סאפיטאליזם. םון אנטוױקלונג אומאונטערבראכענע אן געגאנגען

 זי איז 1862 אין טאן; 4,904,000 אנגעטראפן 1852 יאר אין האט פראדוסציע
 משך אין איז אײזן־פראדוקציע די טאן. 10,317,000 צו אויםגעװאקםן

 אין טאן. 1,091,000 צו 522,000 פון געװאסםן פעריאד זעלבן דעם פון
 װאם אונטערנעטונגען, 3,200 געװען פראנקרײך גאנץ איבער זײנען 1840
.15,000 — 1862 אין ; 6,500 — 1852 אין דאמןז־קראפט, באנוצט האבן
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 איז ;אייזנבאנען קילאמעטער 1,832 געהאט םראנקרייך האט 1840 אין
קילאמעטער. 9,439 — 1860

 אינדוםטריע פראנצויזישע די אבער איז ?אנצענטראציע פון נראד איז
 קלײן־ בריטישער. דער מיט םארגלייך אין אפגעשטאנען שטארק געבציבז

 ?אפיטאליזם דעי־ דאמינירנדיה. געבאיבן נאך זיינען און־מיטל־אינדוםטריע
 נאך האט, ער װאו דײטשלאנד, אין פראגרעם גרוים געמאכט אויך האט
 פרא־ די אנטוױקלען. צו שנעל אנגעהויבן זיך ,1848 פון רעװאלוציע דער

 אינ־ טעקםטיל און שטאל די ;געװאקסן איז אייזן און קויאז פון דוקציע
 איז אײזנבאן דורך טראנםפארט דער ;פארשפרייט זיך האבז דוםטריעם
 זיך האט האנדל אויםערלאכער דער שטח; איז געװאקסן איז דאמפשיו*

 און מער געװארן אינדוםטריע די איז דערמיט צוזאמען און פארגרעםערט
 האט דייטשלאנד םון צובראכענקייט פאליטישע די קאגצענטרירט. מער

 קאפיטא־ דערפאלגרייכער םון װעג אויפן שטעדונגען ערנםטע געשאםן אבער
אנטװיקלונג. ליםטישער

 באויז באגרעניצט געװען ניט איז קאפיטאליזם פון אנטװיפלונג אט־די
 און װעלט־םיםטעם א געװארן איז קאפיטאליזם דער אײראפע; מערב צו

 דער איז םפערע. זײן איז רוםלאנד םײ צפון־אמעריקע, םיי ארײנגעצויגן
 איז רעװאלוציעם נאציאנאלע צאל א פארגעקומען זענען צײט זעלביקער

 םון םאראייניקוננ גאציאנאצער דער צו געפירט האבן װאם אייראפע, מערב
איטאליע און רײטשלאנד

 אף שטיין געבליבן צײט א פאר איז װעלכע באװענונג, ארבעטער די
 אנגעהױבז לאנגזאם האט ,1848 יאר פון נידערצאגעם די נאך פלאץ א״ן

 ארבעטער־ארגאניזאציעם די יארן. פוםציקער מיטעלע די נאך זיך צו קומען
 צוטיילט שװאך, זייער דערװײל אטת, םצענע, דער ti« ארויםגעקומעז זענען

פארם. פאליטישער קלארער א אז און זיך צװישן

ענגלאנד אין «רבעטער־באװעגונג די

 נעװען ארבעטער־קלאם ענגלישער דער איז יארן םופצי?ער די אין
 אינדום־ דער טשארטיזם. פון נידערלאגע דער צוליב געבראכן פאליטיש
 װירק־ געװען צייט יענער אין איז װעלכע לאנד, דעם פון פארשריט טריעלער

 עמי־ פון שטראם שטארקער דער װעלט״. דער פון ״װארשטאט דער לאך
 פיז משן־ (אין אויםטראליע קיין און שטאטן פאראײניקטע די אין גראציע

 פון ארויםגעװאנדעדט ארבעטער מיליאן צװײ ארום האבן יאר עטלאכע
 ענערגישסטע און בעםטע די פארלוירן האט ענגלאנד װאם דורך ענגלאנד),
 .ארבעט־ הויכע פארהעלנישמעםיק די ארבעטער־קלאם, דעם םון עלעמענטן

באדינגונ־ אלע אט־די — ארבעטלאזיקייט פון זעלטענקײט די און לוינען
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 אר־ ענגיצישער דער איז אויפ^עבונג אן פאר גינםטיק געװען נים זענען גען
 פראצעטארישע די אין פאך־שמאיצקייט און אומאייניקייט בעטער־באװעגונג.

שער פאר טורא די ארגאניזאציעם, טי  האילטן צו פארצאנג דער אקציע, פ^י
 זע:ען דאם — ?אמח אינדוםטריעיצן דעם פון ראמען שמאיצע די אין זיך

 ארבעטער־בא־ ענג^ישע די כאראקטעריזירט האבן װאם שטריכן די געװען
 םמנים געוױזן האבן װעיצכע ארגאניזאציעס, די צייט. יענער אין ווענונג

 אומשו^דיקםטן דע□ פון געװען זײנען פעריאד, יענעם אין װאוקם םון
 פאראײנען קאאפעראטױוע ניכטערקייט־געזע^שאפטן,—כאראקטער םאציא^ן

 גע־ יצעצטע אט־רי האבן 1895 יאר (אין פאראײנען ף5הי קעעזײטיקע און
 ארגאניזאציעם אט־די דורך מיאיאן). דריי פון מיטגצידערשאפט א האט
 פון און אעבן פא^יטישן פון געװארן אפגעצױנן ארבעטער־קצאם דער איז

 אנגזאם5 געװאקםן זענען ױניאנם טרייד די קלאםן־קאמף. פון װעג דעם
 איז אויפמערקזאמקײט זײער יזאציע.5פאך־צענטרא פון ריכטונג דער אן און

 הנחות. עסאנאמישע קאיינע פאר קאמף מיטן פארנומען אינגאנצן געװען
 דערגאנצן מיט צופרידן געװען זײ זענען שטאנדפונקט פאציטישן דעם פון
 געװיינטאעך אונטערשטיצנדיק פארטײען, בורזשואזע די םון טעטיקײט די
פאיגא• ״ראדיקאצן״ זײער אדער ?יבעראי^ז, די

 פון םוף דעם ארום עגדערז צו ביםצ א אנגעהויבן זיך האט ^אגע די
 דעם םארשארםט האט 1857 פון קריזים דער װי נאכדעם יארן, ער50 די
 ארױפצוצײגן פארזון דער אנגריף, קאפיטאיציםטישער דער אםנקאמוי.5?

 ארוים־ האט ארבעטער, די פון פיצײצעם די אויןז קריזים דעם פון משא די
 םטרייקם די נעװען זענען װיכטיקסטע די םטרייקס, פון כװאציע א גערופן

 םטרייקם די אט .1861 און 1859—יארן די אין בױ־ארבעטער די פון
 באגרעניצט־ די געװיזן זיי און ארבעטער עע^ישע די אויפגערודערט האבן
 אין זיך האט דאן פאך־אפגעזונדערטשײט. םון פאאיטיק דער פון קײט

 װעאכן נאך ,1861 יאר אין טר״רם־קאונםי^ ערשטער רער געגרינדעט יצאנדאן
 און ,1886 יאר אין קאנגרעם ױניאן טרײד ערשטער דער געקומען איז עם

 ױנ־ טרייד גאמירטע"5״אמא גרעםערע שאפן צו טענדענ׳ז די האט דערנאך
םאראוים. שטוים שטארהן א געקראגן יאנם

(פרודאניזם) פראנקרײך אין ארבעטער־באװעגונג די

 רעפרעםיעם די און ,1848 יאר פון ױני־טעג די האבן פראנהרייך אין
 קאמח־באװעגונג דער אפ5ק שװערן א דערלאנגט נאכגעפאיצנט, האבן װאם

 פרודאגען, פון טעאריעם ק^ײךבורזשואזע פרידאיכע די ארבעטער. די פון
 זענען גײםט, רעװאאוציאנערן װעאכן־ניט־איז פון װייט געװען זיינען װעצכע

טענדענץ. אידעאלאגישע דאמינירנדיקע די געװארן
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 גע־ האט ער אגער ; קאפיטאי^יזם פון שונא א געװען איז פרודאן
 ניט שטאמט געזעיצשאפט קאפייטאליםטישער דער איז ארימקייט אז האלטן,

 טיפישער דער — אױםטױש דעם אין נאר פראדוקציע, פון םפערע דער פון
 איז שטאנדפונקט אט־דעם פון קיצײךבורזשואזיע. דער םון שטאנדפונקט

 דארפז קאפיטא^יזם געגן קאמו» פון מעטאדן די אז שאום, צום נעסומען ער
 קאאפעראטיװן ?רעדיט־געזעצשאפטן, געגנזײטיקע םון ארגאניזירוע די זײן
ארגאניזאציעם. ענ^עכע און

 די פון באזיץ םאציאיצן םאציא^יםט. קייז געװען ניט איז פרודאז
 א טיראניי״; ״גראבע פאר געהאילטן ער האט פראדוקציע פון מיטילען

 א שק^אפן, פון געזעי^שאפט א פאר — געזעיצשאפט קאמוניםטישע
 פרױואט םון אנהענגער ?יידעגשאפט^יכער א געװען איז ער ״טשערעדע״.

ז פיז געזעאשאפט א געװען איז אידעאיצ םאציאי^ער זיין אײגענטום. י  ^י
 םחורות, פון פראדוצירער זעלבםטשטענדיקע װי האנדצעז װאם אײגנטימער,

 קאפיטא^יזם. הייםט װאם געשװיר, םאציא^ן דעם פון פר״ אינגאנצן
ם. ארבעטער פון קאמף פאליטישן דעם קעגן געװען איז ער א  אפי?ו ^

 װאפנם אוממאראיצישע און אומװירדיקע געװען אים םאר זענען םטרייקם
 א פון — הערשער אז געזעלשאםט א פון אנהענגער אן ם5א קאמה. פון

 אנ־ זיינע גערופן ער האט — נעמײנדעם פרײע פון געזע^שאפט פרײער
 כחות די נוצן אנשטאט מ^וכה. דער בנוגע פאםיװ ב^ײבן צו הענגער

 געזע?־ קאפיטא^יםטישער דער פוי אנטװיק^ונג דער דורך ארויםגערופן
 געפרואװט פרודאניםטז די האבן בורזשואזיע, דער קענן קאמף פאדן שאפט

 גע־ בורזשואזער דער אויםער זי שטעלן דורך פראב^עם םאציא^ע די ^ייזן
פ^ייצע. איר הינטער זאגן, צו אזױ ארבעטן, דורך זע^שאפט,
 בא^מע^אכישע די פון אינטערעםן די פארטראטן האט פרודאניזם דער

 װע^כע און רואינירט האט קאפיטא׳^יזפ דער װעמען קילײךפראדוצירער,
 זעלבםטשטענדיק״ט. עקאנאמישע זײער געװינען צו צוריק געזוכט האבז

 רעא?ציאנערע קאייךבורזשואזע, דורכאוים אט־די װאם פאפו^אריטעט, די
 דערק^ערט קאז ארבעטער פראגצויזישע די צװישן געװאונען האט טעאריע

 פראנצויזישן דעם פיז אומרייפקייט פאיציטישער דער דורך ויז5בי װערן
 אפנע־ שארף ק״ן געװען ניט נאך ם׳איז ?׳צאם. א ם5א פרא$עטאריאט

 א אין בא^מע^אכעם און אױךארבעטער צװישן צוטיילונג־^יגיע נרעניצטע
 פון פראדוקציע (די אינדוםטריע פראנצויזישער פון צוױיגן װיכטיהע רײ

װײטער). אזוי און 5מעב קיציידונג, ארטיק^ען, ?וקםום
 אגענטן די פוז געװארן באאיינפיצוםט זײנעז ארבעטער די םון טײ^ן געװיםע

 רואיק ארבעטער די הא^טן צו כדי אימפעריע. נאפא^עאנישער דער פון
״ מעז האט  געזאצט האבן װעיצכע הנחות, מאטעריע^ע ק^יינע געגעבן ז

קאמף. פא׳ציטישן פון אפזאגן זיך זאצן זײ ארבעטער, די אונטערהויפן
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 די םון טייל s פאליציי־םאציאליזם). אלם באקאגט געװארן איז (דאם
 גע־ האט ער בלאנלין. נאכגעםאלט האבן צאל, אין קליין אמת ארבעטער,

 װעלכע רעװאלוציאנערן, גרופע קאנםפיראטארישע א ארגאניזירן פרואװט
 מלוכה־ (א ד׳עטא״ ״קו א מאכן מאמענט גינםטיסן דעם אין געזאלט האבן

 טראנם־ אנהויבן און דיקטאטור אײגענע זייער עטאבלירן איבערקערעניש),
 אוטקאמפראמים־ געװען זענען בלאנקיםטן די געזעלשאפט. די פארמירן

 אן אנגעםירט האבן און אימפעריע נאפאלעאנישער דער םון שונאים לעכע
 פאראינטערעםירט וױיניק זיך האבן זײ אבער איר. קעגן קאמה ענערגישן

 װיבטיס ניט פאר געהאלטן האבן פראגז, עקאנאמישע און םאציאלע מיט
 קלײגסייט זייער דערקלערט װאם מאםן, די צװישן טעטיקײט א אנצופירן

צאל. אין

(לאםאליאניזם) דײטשלאנד אין באװעגונג ארבעטער די

 נעװארן באװירקט גרינטלאך אויך איז ארבעטער־קלאם דייטשער דער
 ארבעטער די האבן יארן ער60 די ביז .1848 יאר אין נידערלאגע דער פון

 נאכגעםאלגט םאראײנען) בילדונגם ארבעטער (הויפטזאכלאך ארגאניזאציעם
 קאפיטאליזם פון װאוקם שגעלער דער אבער בורזשואזיע. ליבעראלע די

 טראנסםארמירט יארן ער70 און ער60 די אין זי האט װאם דייטשלאנד, אין
 םאר־ געבראכט זיך מיט האט לאנד, אינדוםטריעלן אנטװיקלטן הויך א איז

 םער ארבעטער די ;עמאכט האט ארבעטער־באװעגונג, דער אין שריט
 איניציאטיװע דער אויױ איז, 1862 יאר אין פאליטיש. זעלבםטשטענדיה

 אין קאמיטעט צענטראל א נעװארן נעגרינדעט זאקםן, פון ארבעטער די םון
 דער נאציאנאלן'ארבעטער־קאנגרעם. א צוזאטענרוםן צװעס מיטן לייפציג

 יאר אין (געבוירן לאםאלן צו געװענדעט זיך האט קאמיטעט לייפציגער
 באסאנטער א געװען דאן איז װעלבער ),1864 יאר אין געשטארבן ,1825

 םיינוננ זיין אױםצודריקן אויפגעפאדערט אים און פאליטיקער, ראריקאלער
 בא־ דער — ענטפער לאםאלם ארבעטער־הלאם. םון אויםגאבן די װעגן

 אפצו־ נויטיקײט די באטאנט האט ער װעלכן אין בריװ, אםענער רימטער
 בור־ ליבעראלער דער פוז פארטײ (די פראגרעםיװע די םון זיך שפאלטן

 ארגאני־ פראלעטארישע זעלבםטשטענדיקע א םארמירן צו און זשואזיע)
 םון פראגראם די אלם געװארן באשטימט קאמיטעט דעם פון איז — זאציע

 לײפצינ איז איז ,1863 מאי, טן13 דעם ארבעטער־באװעגונג. דײטשער דער
 אלם לאםאלן מיט ארבעטער דייטשע פון םארבאנד דער געװארן גענרינדעט

 5 אויף אמט דעם פאר געװארן דערװײלט דאן איז לאםאל פרעזידענט.
 םון געװארן פארנומען אמט דער איז ,1864 אין טױט, זייז נאך און יאר

).1875 געשטארבן — 1833 (געבוירן שװײצערן
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 ארבעטער־ דער געדינט םך s האט לאםאל אז ניט, םפפ קייז ם׳איז
 קלאםן דעם אויפגעװעקט האט ער דערמיט,'װאם דייטשיצאנד פון באװעגונג

 זעלבםטשטענדיק. ארגאניזירט אים און פראלעטאריאט דעם פון באװאוםטזײן
 דער אין און אפארטוניזם פון פאטער דער געװען אויך איז לאםא^ אבער

 דייטשער דער אויף איינםלום שעדלאכן זייער א געהאט ער האט הינזיכט
«רבעטער־באװעגוננ.

 טארק־ געװען ניט זענען פרינציפן, זיינע אויך װי טאקטיס, לאסאלם
 לאםאל האט בורזשואזיע ליבערא^ער דער קעגן קאמף זײן אין םיםטיש.

 צו שטיצע זײן פאר און ױנקערם די פון םימפאטיע די קריגן געפרואװט
 ארבעטער־קלאם. םארן הנחות געװינען צו געהאפט ער האט ביםמארקן

 אין ארבעטער־באװעגונג די פארװאנדלט ביםלאכוױיז האט טאקטיק די אט
 אומקאמפראמיםלעכער אן אלם מארקם, אבםאלוטיזם. פר״םישן פון זײל א

 אלם ״רעאליזם״ לאסאלם געהאלטן ה$!ט רעװאלוציאנער, פראלעטארישער
 זעלכן א אלם אים האט ער און באװעגונג פראלעטארישער דער צו פאראט

)1( פארדאמט.
 זיינע ;מאטעריאליםט היםטארישער קיין געװען ניט אויך איז לאםאל
ער כאראקטער. אידעאליםטישז אז געטראגן האבן אידייען פילאזאםישע

 איז מאניעװרעס פאליטישע שװײצער׳ם און לאםאל׳ם פארגלעטן דאם )1(
 דייטשי־ דער פון געשיכטע ״די מערינג, פראנץ פוז בוך דעם אין טעות ערנםטער אן

 װיכ־ א זייער חיםרון אט־דעם אחוץ איז װעלכער דעמאקראטיע״, סאציאל שער
 פאר־ אומגערעכט געװען איז ער אז מארקסן, באשולדיקט מערינג .בוך. טיקער

 בא־ װאם ברױו געװארן אנטדעקט זיינען לאנג ניט דא לאםאלן. קעגן אורטײלט
״זן  אז און ביסמארקן מיט בונד א געשלאםן האט לאסאל ,אז אוטבאשטרייטבאר, וו

 גע־ געװען איז מארקם ביםמאר?ן. פון געלט געקראגן װירקלעך האט שוו״צער
 פאק־ האט ״לאסאל :קוגעלמאנען צו געשריבן 1865 יאר אין האט ער װען רעכןפ,;

 ביםמארקז מיט אפמאך פארמעלן א געשלאסן האט ער פארטײ, די פארראטן טיש
”t קריגנדיק ניט נאטירלעך, דערבײ, (און P םוף אין אים)". פון גאראנטיעס 

 מיט (יצוזאמען דארטן און האטבורג קיין פארן געזאלט ער האט 1864 םעפטעמבער
 בים־ צװינגען מאר) פאליצײ־שפיאן, פרײםישן דעם אוז שראם, משוגע׳נעם דעם

 ער הײםט, דאם ;שלעזװיג־האלשטײן פון איינשליםונג די פארענדיקן צו מאררןן
 האט דערפאר און ארבעטער, די פון נאמען אין פראקלאמירן געז־ארפט דאם האט

 שארלא־ םאציאליםטישע עטלעבע און װאל־רעכט אלגעמיינע פארשפראכן ביםטארק
 געה״ם אין געװארן באהאלטן צייט לאנגע א איז ברױו דער (יאט טאנםטװעם״.

 ער װען ,1919 יאר אין ערשט פארעפנטלעבט אים האט װעלבער קאוטםקין, פון
דעמאקראטן). םאציאל רעפטע די מיט מחלוקת א געהאט האט
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 דער פון כאראקטער קלאםן דעם װענן באגרי^ קלארן קיין געהאט ניט האט
 דער םון פונקציע אטתע ״די איז מיינונג ז״ן אויט מלוכה. בורזשואזער

 די אנטװיסיצען און דערציען צו געװען צייטן, פריםטע די זינט מאוכה,
 באגריח אידעאליםטישן בורזשואזען אט־רעם מיט פרײהײט״. צו מענטשהײט

 װיכטיק״ט צוםיל צוגעגעבן לאםאל האט באזים, א אלם מלוכה דער פון
 קען אציין דערםיט אז געגלויבט, האט ער און װאלרעכט אלגעמײנעם דעם
 דייט־ די פון אינטערעםן די פארטרעטערשאפט גענוגנדע ״גאראנטירן מען
 םטא־ די (פון קעגנזאצן״״ קלאםן אפשאפן װירהלעך און ארבעטער שע

 ).1863 אין אגגענומען ארבעטער, דייטשע פון פארבאנד דעם פון טוטן
 די אט פולשטענדיק שטיצן הײנט פון דעמאקראטן םאציאל דייטשע די

 ״רײנער אין גאויבן לאםאל׳ם אמאל װידער פראקלאמירן זיי און אידײעם,
 די צוױשן אונטערשײר קײן געמאכט ניט האט לאםאל דעמאקראטיע״.

 פאר פראלעטאריאט. דעם פון שונאים די צװישן קלאםנבאזעם פארשײדעגע
 אגטי־ארבעטער קאנםערװאטױוע װי מער ניט געװען פויערים די זענען אים

אינטערנאציאנאליםט. קיין געװען ניט אויך איז לאםאל עלעמענטן.

פרי־ אנדערע אלע צו און מאניפעםט, קאמוניםטישן צום קאנטראםט ״אין
 ארבע־ דער אויף געקו?ט לאםאל האט םאציאליזם, פון פארמען ערדיקע

(מארקם־ שטאנדפונקט״. נאציאגאלן שמאלםטן דעם פדן טער־באװעגונג
קריטיקן״) ״פראגראם ענגעלם,

 פריי־ אונטער אייניקייט דײטשע װי אזעצכע םראגן, װיכטיסע אלע אין
 דײטשצאנד, פון טייל פוילן'אלם איגקארפארירן װעגן פירערשאפט, םישער

 גע־ לאםאל האט אנעקםיע, גװאלטזאמער פאר פלענער ביםמארק׳ם און
 םאציאל־דעמאקראט דער שטעלונג. פאטריאטישע ־ םאציאל א גומען

 איז פאטריאט, א געװארן 1914 יאר אין איז װעלכער העיניש, קאנראד
:געשריבן האט ער װען קאנםעקװענט געװען דעריבער

;איז ניט װען װי מער היינט לעבט טויט, כאטש ״לאסאל,
דײטשן גאנצן דעם אין נאר פארטײ, זיין אין נאר ניט לעבט ער
ס״.5םא

 אנטי־רע־ און פונדאמענטאל־רעפארמיםטישן דעם אויף געקוקט ניט
 א געשפילט םארט לאםאל האט לערע זײן םון כאראקטער װאלוציאנערן

 ארבעטער־ דייטשער דער פון געשיכטע דער אין ראצ פאזיטיװע געװיםע
פון צאל א פאפולאריזירט זאכז, אנדערע צװישן זןאט, ער װייל באװענונג״



 האט ער כאטש פראלעטאריאט, דויטשן דעם צװישן אידייעם מארקםעם
)1( גענוםען. זײ האט ער װאו אעעװיזן ניט אמת, דערבײ,

 דער האט אינטערנאציאנאל ערשטן דעם פון ארגאניזאציע דער בנוגע
 אנערקענט ער אז דערקלערט, כםדר ארבעטער דייטשע פון םארבאנד

 ארײנגעטראטז ניט איז ער אבער אינטערנאציאנאל, דעם םון פרינציפן די
 געװען װאלט האנדלונג אזא װײל אים, מיט םארבינדונג ענגערער אין

געזעץ. פרייםישן דעם קעגן
 געװען איז פראלעטאריאט דײטשן דעם פון ארגאניזאציע צװייטע די

 גע־ געגרעדעט איז װעצכע ארבעטער־פארטיי, םאציאל־דעמאקראטישע די
 פיז ליג דער פון קאנגרעם א אויר ,1869 יאר דעם אין אײזענאך איז װארן

 ערשטן צום זיך האט ארגאניזאציע אט־די ביצדונג־פאראיינען. ארבעטער
 ראדי־ א זאקםן, פון פאלקם־פארטיי קלײנבירגערלאבער דער מיט םארבונדן

 םאציאצ־דעמאקרא־ דער פון םירער די ארנאניזאציע. קאל־דעמאקראטישע
 ; 1826 (געבוירן ליבקנעכט װילהעלם געװען זענעז ארבעטער־פארטיי טישער

 ).1913 געשטארבן, ;1840 (געבוירן, בעבל אויגוםט און )1900 געשטארבן,
״ באטש ״א״זענאכער״, די  אי־ פאלשע לאםאלם פון םך א געהאט האבן ז

 איז געשטאנעז און מארקםיזם צום נעענטער געװען דאך זענען דייעם,
אינטערנאציאנאל. מיט׳ן יןאנטאקט

אינטערנאציאנאל דעם פון גרינדוע די
 ארבעטער־ די אין אויפלעבונג אן פארגעקומען איז יארן ער50 די אין

 בירגער־קריג אמערי?אנער דער פראנקרייך. און ענגלאנד םון באװעגונגען
 האט װאם אײראפע, אין באװל־הונגער א נעבראכט האט )1865־1861(

 זענען ארבעטער טױזענטער אינדוםטריע. טעהסטיל דער געטראפז שטאר?
 געפרואװט האפן באלעבאטים ־י גאם. דער אויף געװארן ארױםגעװארפן

 גרויםן א ארויםגערוםן האט דאם און ארבעט־באדינגונגען די םארערגערן
 םפע־ א ארגאניזירט האט טרײדם־קאונםיל לאנדאנער דער וױדרשטאנד.

איז קאמיטעט ענלאכער אן און ארבעטלאזע, די םאר הילןײסאמיטעט ציעלן

אויםנװײניק, מאניפעםט קאמוגיםטישן דעם געקענט האט ״לאםאל )1(
ע װי פונקט ק פון געקענט האבן תלמידים ז״נ װ״ני םנ  ה״ליקע אייגענע זיינע אוי

 צו גוט בלויז געטאן עם ער האט פארקריפלט, אים האט ער װען דעריבער, שריפטן.
 בור־ דער פון שונאים פעאדאלע און אבםאלוטיםטישע די מיט בונד זײן מאכן

 דער־ שארפער, אפילו נאך מארקם רעדט קוגעלמאנען צו ברױו א אין זשואזיע״.
 זײנע פון געמאכט האט לאםאל װאס פלאגיאריזם״ ״אומפארשעטטן דעם מאנענדיק

*י װער?.
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 ;עשטעלט זיך האבן קאמיטעטן צװיי רי םראנקרייך. אין געװארן נעשאפן
 «רבעטער ענגלישע־םראנצויזישע די האבן אזױ־ארום און פארבינדונג אין

 רער פון בײשפיל איבערצייגנדיסן און עבעדיקן5י א געהאט זיך פאר
לענדער םארשײדענע די אין אינטערעםן ארבעטער די -פון אײניקײט
 פרא־ אײראפײאישן דעם אויםגעװעקט האט װאם פאסירונג, א נאך

 יאר אין רוםלאנד קעגן אױפשטאנד פוילישער דער געװען איז לעטאריאט
 ?ײדענ־ מיט געענטפערט פאםירונג אט־דער אויף האבן ארבעטער די .1863

 אנגעפירט איז פראגקרײך אין און ענגלאנד אין םימפאטיע. שאםטלעכער
 און מיטיעען ;אויפשטאנד דעם שטיצן צו אניטאציע שטאר?ע א געװארן

 זענען רעגירונבען די און געװארן דורכנעפירט זענעז דעמאגםטראציעם
 אינטער־ אן איז 1863 יאר אין פויאן. העלםן צו געװארן אױפגעפאדערט

 אױפשטענד־ פוילישע די מיט םימפאטיע דערקלערן צו מיטינג נאציאנאלער
 און טרייד־ױניאניםטז ענגלישע װאו לאנדאן, אין געװארן אפגעהאלטן ער5י

 אויח אנװעזנד. געװען זענען ארבעטער פראנצױזישע פון פארטרעטער
 װענן דיםהוםיע א פארגעשלאגן ױניאניםטן טרייד די האבן מיטינג יענעם

 ארבעטער די צװישן קאנטאקט שטענדיסן א אנצוהאלטן נויטװענדיקײט רער
 עעיצישע די םאר קאנטינענט. אײראפײאישן דעם פון און ענגלאנד פון

 םון פראדוקטן די פון קאנקורענץ םון פראגע די איז ױניאניםטן טרייד
 האבז קאפיטאליםטן ענגלישע די װעלכע ארבעט, אױםלענדישער ביליגער

 נרוים םון געװען דײטשצאנד, און בעלגיע פראנסרײך, פון אימפארטירט
 קעמםן צו װערן געמאכט געמוזט דעריבער האט פארזוך א װיכטיקײט.

 די םון ארבעטער־ארגאניזאציעם די צװישן פאראײני?ונג א דורך דעם קעגן
 ארבעטער ענגלישע די אז געװארן, באשלאםן דעריבער ם׳איז לעגדער. אלע
 אוים־ דער פראגע. דער אין ארבעטער פראנצויזישע די צו אפעליו־ז זאלן
 אנט־ האט דיםשוםיע, דער נאך תיכןז געװארן געשריבן איז מע׳צכער דוף,
װערטער: םאלגענדיסע די טז5חא

 פאר װיכטיקײט גרעסטער פון איז פעלקער פון ברודערשאפט ״די
 אונזער פארבעםערן פרואװן םיר װען מאל יעדעם װ״ל ארבעטער, די

 לוין פון העכערונג דורך אדער ארבעטם־טאג דעם פארקירצערן דורך לאגע
 און בעלגישע פראנצויזישע, בריינגען צו ?אפיטאליסטן די םטראשען

 נידעריקערן א פאר ארבעט אונזער טאן װעלן װעלכע ארבעטער, דייטשע
דורכ־ מאל אפט םטראשונעק אט־דער װערט אוטגליקלעכארװייז לוין...

געפירט״.

שפעטער. יאר א מיט געענטפערט האבן ארבעטער םראנצויזישע די
 אפגעגעבן אינגאנצן ארנאגיזאציעס זייערע זיך האבן צװישן־צייט דער איז
ארוים־ מאל ערשטן צום האבן זײ װעלכע אין פארלאמענט, אין װאלן די צו
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 זעלבםט־ אזא אין נויטװענדיקײט די דעפוטאטן. זעלבםטשטענדיקע געשטעלט
 םפעציעלער א אין געװארן בארעכטיקט איז האנדלונג שטענדיקער

 ).1864( "60 די פון מאניפעםט ״דער גערוםן, זיך האט װעלכע פראגראם,
 געזעלשאפט־ בורזשואזע די קריטיקירט האט פראגראם אט־די װי װייט אזוי

שער פון פראגן אין אבער פרודאניםטיש, געװען זי איז ארדנונג לעכע טי  פ^י
 טעאריעם. פרודאנס פון פאנאנדערגעטײלט שארו* זיך זי האט טאקטיק

 ארגאני־ פאליטישע באזונדערע א גרינדן צו גערופן האט מאניפעםט דער
 אייגענע זייערע נאמינירן זאלן ארבעטער די אז און ארבעטער די פון זאציע

װאיצן. די צו קאנדידאטן
װענ־ ענגלישער דער אויו» ארבעטער פראנצויזישע די פון ענטפער דער

 קאפיטאליםטישער פון קריטיק פרודאנם איבער קורצן אין חזרט דונג
 ענגלישע די צו ?עגנזאץ אין מאנאפאל. קאפיטאליםטישן און קאנקורענץ
 האבן קאמף, ױניאן טרייד דעם אונטערשטראכז האבן װעאכע ארבעטער,

 אינדום־ פון פראגן די צו אויפטערקזאמקײט מער געגעבן פראנצויזישע די
פרײ־האנדל. און ארבעט־צוטיילונג פראגרעם, טריעלן

 פון פרייהייט ארבעט־צוטיילונג, אינדוםטריע, פון פראגרעם ״דער
 קריגז אן איצט פון מוזן װעלכע זאכן נייע אלץ זיעען דאס — ארבעט
״ל אויפמערקזאמקייט, אונזער  טראנםפארמירן פולשטענדיק װעלן זיי וו

 די מיט אנקלאנג אין געזעלשאפט. דער אין םטרוקטור עקאנאמישע די
קאנ־ קאפיטאל װערט פאקטן פון דרוק אונטערן און טאג פון געברויכן

 אינדוםטריעלע און פינאנציעלע מעכטירןע פון הענט די אין צענטרירט
 באגעגענען ניט עס װעט דעם קעגן ניט קעמפן מיר אויב געזעלשאפטן.

דעםפאטי־ אונטער ווערן אונטערווארפן װעלן מיר און אפאזיציע קיין
 פאראייגיקן זיך מוזן לענדער, אלע פון ארבעטער מיר, הערשאפט... שער

 ניט אויב םיםטעם, שוידערלעבער אט־דער קעגן װאנט א אויפצובויען
 פון מאםע א — קלאםן צװ״ אין װערן צוטיילט נוענטשהייט די װעט

 איבערגעפרעסענע און הויך־געשטעלטע הייפל א און פאלק אומוויסנדירןן
מאנדארינעז״.

 געקומען דעלעגאציע פראנצויזישע די איז ,1864 םעפטעמבער, אין
 איז חודש זעלבן דעם פון טן28 דעם ענטפער. זייער מיט ענגלאנד קיין

 װעלכע לאנדאן, אין פארזאמלונג היםטארישע יענע געװארן אפנעהאלטן
 פארזאמלונג די אינטערנאציאנאל. דעם פון פונדאמענט דעם געלייגט ה^ט
 ענטפער דעם און ארבעטער ענגלישע די פון װענדונג די אננענומען האט

 ״אינטער־ אן גרינדן צו באשצאםן האט און ארבעטער פראנצויזישע די םון
 נעװארן דערוױילט איז קאמיטעט א געזעלשאפט״. ארבעטער נאציאנאלע

ארגאניזאציע. נייער א פון םטאטוטן און פראגראם א אויםצוארבעטן
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 און ענגלישע די פון פארטרעטער פון באשטאנען איז קאמיטעט דער
 עמי־ איטאליענישע און דייטשע די פון און .ארבעטער םראנצױזישע

״ צװישן לאנדאן. אין געװאוינט האבן װעצכע נראנטן,  דערװײלט איז ז
 פארשיידענארטיס זײער נעװען איז קאמיטעט דער מאר?ס. הארל געװארן

 םארשײרענ־ די אפנעשפיגלט קלאר האט ער און צוזאמענשטעל זײז אין
 טענדענצן אידעאלאגישע און פארמען אתאניזאציאנעלע די פון ארטיקייט

 ױניא־ טרײד געװען זענען קאמיטעט אין ארבעטער־באװעגונג. דער אין
 קאםוגיםטן, דייטשע בלאנקיםטן, פרודאניםטן, טשארטיםטן, אועניסטן, ניםטן,

 םענטשן — רעװאלוציאנערן נאציאגאליםטישע איטאליענישע און פוילישע
 אלע אין אידײעם קעגנזעצלאכע אפטמאל םארשיידענארטמןםטע, די מיט

 קאמיטעט דער װען באװעכונג. ארבעטער דער פאר װיכטיקײט םון פראגן
 םון פראגראם פארגעשלאגענע די אנצושרייבן מארקםן פון פארלאנגט האט

 האט ער אויפגאבע. שװערע זייער א געהאט זיך פאר ער האט סטאטוטן
 אצע םאר אננעמבאר זײן זאל זי אז אזוי, פראנראם די שרייבן נעדארפט

 דער אין און קאמיטעט, אין פארטראטן געװען זענען װעאכע טענדענצן,
 אידײען. רעװאלוציאנערע אײגענע זיינע פארװאםערן ניט צײט זעלביקער

 ״אײגשװערוננ־אדרעם״ דער :דערפילט גלענצנד אויפגאבע אט־די האט ער
 םטאטוטן די און קאמיטעט, דעם פון אנגענומען און אים פון געשריבן

 געװארן זענען אויםגעארבעט, אויך האט ער װעלכע ארגאניזאציע, דער פון
 קלאםנהאמױ אינטערנאציאנאלן דעם פון פונדאמעגט אידעאלאגישער רער
װעלט־קאמוניזם. פון דאקומענט ,היםטארישער א און

טן און פראגראם די אל פון םטאטו אנ אצי טערנ אינ
 צו אײנלייטוננ אן — מאניפ^םט א איז ״א״נשװערונג־אדרעם״ דער

 םון צאגע דיי איבערבליקנדיק אינטערנאציאגאצ. דעם פון פראגראם דער
 װאוקם ריזיקן דעם אה געקוקט ניט אז שלום, צום ער קומט ארבעטער־?לאם

 קלענער ניט ארבעטער די פון נױט די איז האנדל און אינדוםטריע פון
 לאנג אזוי װערן פארבעםערט ראדיקאל ניט קאן לאגע זײער אז און געװארן,

 ארבעטער־קלאם דער װאם זיגן, צװײ עקזיםטירמ. קאפ־טאציזם דער ווי
 דער :נעווארן אנגעװיזן זײנען יאר, 2 פארגאנגענע די אין געװאומנן האט

 אנטװײד די און ענגלאנד אין געװארן אנגענומען איז װאם געזעץ,' צען־שעה
עננלאנד. אין אנטשטאנען אויך זיינען װעלכע סאאפעראטיװן, די פון ארנג

 פראקטישער גרויםער א בלויז געװעז ניט איז אקט צען־שעה ״דער
 ערשטן צום פרינציפ. א פון טריאומף א געװען אויך איז דאם זיג.
 פון פאליטישע,עקאנאמיע די טאג, פון .ליכט פולער דער אין איז. מאל
עיןא־ פאליטישער דער אונטער געװארן אונטערגעװארפן בורזשואזיע דער

ארבעטער־קלאם״. דעם פון נאמיע



 פון זיג ענלעכן אן פארנע׳טטעלט זיך םים האבן קאאפעראטיװן די
 אנשטאם טאטן אין דעםאנםטרירט מאל ערשטן צום האבן זיי פרינציפ.

 ארגאניזירמ אונטערנעמונגען גרויםע פון מעגליכקייט די «רנוטענטן אין
 די האנעז לייז8 זיך אין אבער בורזשואזיע. דער אן םארװאלטעט און

 קאפיטאלים־ א פון באדיננונגעז די אונטער ניט, קיינמאל קאאפעראםױון
 בא־ אדער קאפיטאליזם פון אנטװיהלונג די אפשטעלן געזעל׳טאפט, טי׳טער
 צופיל צונעבן ניט דעריבער זײ טאד םען ;ארבעטער־^אם דעם םרײען

װיכטיהייט.
 פון פארכאפוננ די פאדערט פראלעטאריאט דעם פון באפרײאונג די

 װיכ״ די געװען דאם איז פעריאז־ געגעבענעם דעם אין מאכט. פאליטי׳טער
 און .1לאנד־אייגנטימער די פדאלעטאריאט. דעם פון אויפגאבע טיקםטע

 פרױוי־ פאליטי׳טע זייערע איינצוהאלטז זוכן שטענדיק װעלן קאפיטאליםטן
 ארבעטער די העריטאפט. עקאנאמײטע זייער פאר׳טטארקן צו כדי לעגיעם,

 זייער דורך זיי קעגן דערפאלג או־ אויםל,וק װירקלעבן איין בלויז האבן
 זײנען זיי וועז בלויז כיאכט גאנצע זייער אן װענדן םאסן די ״אבער צאל.

אז״• זיי פידט װיםן װעז און ארגאניזירט
 פאראייניקונג אינטעדנאציאגאלע די פאדעו־ט ארבעטער־קאמו' דער

 ״אינםער־ דער פון אױפכאבע די געװען איז דאם :כוחות זייערע אלע פון
 בורז׳טואזע די פון פאליטיק די געזעל׳טאפט״. ־ ארבעטער נאציאנאלער

 קריםי־ צו פירט אדבעטער, די פון אונטערדריקונג דער אף געבויט טלוכות,
 דער ארבעטער. די פון רייען די צוטיילט און פלינדער פאר מלחםות נעלע

 פון פאליטיק אט־דער קעגן חעמפן ענערנײט דעריבער םוז פראלעטאריאט
אונטערדדיקונג. און גװאלט

:אז דערקלערן, אינטערנאציאגאל דעם פון סםאטוטז די

 װערן דערגר״כט מוז ארבעטער־קלאם דעם פדן כאפרייאונג ״די
. ארבעטער־קלאםז די פון יז.. לי : באמראכטנדיק א

 ארכעט פון מענטש דעם פיז אונטערװארפונג עקאנאמישע די ״אז
הייסט, דאם ארבעט, פון מיטלען די מאנאפאליזירט װאם דעם, אונטער

 אירע אלע אין קנעכטשאפם פון באזים דער איז לעבן, פון זלקווא ד<
פא־ און דעגראדאציע גייםםיקער נויט, םאציאלער יעדער פון פארמען,
. ;אונטערטעניקייט ליטישער

דע־ א<ז ארבעטער־קלאםן די פון באפרײאוגג עקאנאמישע די ״אז
 דארף באװעגונג פאליטישע יעדע װעלכן צו ענדציל, גרויםער דער ריבער

; םיטל א אלם װערן אונםערגעארדנם
 ביז זיינען ענדציל גרויםן אט־דעם דערגרײנן צו פארזוכן אלע ״אז

פיל־ די צװישן םאלידאריטעט אין מאנגל דעם צוליב דורכגעפאלן איצט
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 רעם צוליב און לאגד, יעיו איו ארבעטער־קלאם דעם פון טײלן פאכיקע
ד ברידערלעכער א פעלט עם װאם  ארבעטער־קלאםן די צװישן א״ניק״ט־בונ
לענדער: פארשיידענע די פון

 $דער לא?אלע קיין ניט איז ארבעטער די פון באפרייאונג די ״אז
לענדער, אלע ארום נעמט װאס פראבלעס. םאציאלע א נאר כאציאנאלע,

 לייזונג איר װאם און עקזיםטירט געזעלשאפט מאדערנע די ײעלכע אין
 די פון טעארעטיש■ און פראקט״ט צוזאטענארבעט, דער פון אפ הענגט

לענדער״. פארגעשריטנסטע
נעװארן. געט־ינדעט אינטערגאציאנאל דער איז אורזאכן אט־די צוליב

 םאצגנדיסן דעם אױ געװארז ארגאניזירט איז אינטעדנאציאנאל דער
:אוםן

 םאר־ אינטערנאציאנאל פון םיטגצידער די זיך האבן לא:ד יעדן אין
 נאציא־ דעם םון אנגעםירט אינטערגאציאנאצ, פונם םעסציע א איז אייניסט

 נעדארםט האבן קאננרעםן אינטערנאציאנאצע ראט. םעדעראטיװן נאצן
 םרן םראנן װיכטיסםטע די דיםקוסירן צו פעריאדיש װערן צוזאמענגערוםן

 פארן הויפט־קאמיטעט דעם דערוױיצן צו און ארבעטער־באװעגונג דער
 גענעראצ* דער כאטש נעגעראצ־ראט. דעם — אינטערנאציאנאצ נאנצן
 װירסלעך נעקאנט ניט אבער ער האט מאכט נרויס געקדאגן האט יאט

 שטאנד־ ארגאניזאציאנעלן דעם פון צענטער אנטשיידנדיהער דער װערן
 אידעאצאגישע נעבן צו נעװען דעריבער זיינען םונסציעם זײגע און פונסט,

 פונ־ די באװעגוננ. פראצעטארישער אינטערנאציאנאצער דער פירערשאפט
 זיינען איגטערנאציאנאצ דעם םון פרינציפן ארגאניזאציאנעלע דאמענטאצע

 אינטערגאציאגאצע די אינטערנאציאנאצ. צוױיטן דעם םון געװארן םארנעםן
 גע־ האט אינטערגאציאנאצ צװײטן םיז נעגריגדעט בױרא, סאציאליסםישע

 םאר־ צו איגגאנצן כםעט באגרעניצט זיך האט און מאכט װײניס זײער האט
 אינטערנאציאנאצ דריטער דער סטאטיםטיק. און אינםארמאציע שפרייטן

 אגטװיקצט האט און ערשטען דעם פון טעאריעם די אעענוםען װידער חאט
 א נעשאםן ער האט באזים דעם אף ארנאניזאציע. םון פרינציפן זײנע

װעצט־פארטײ. קאמוגיםטישע צענטראציזירטע און פאראייניסטע
אינטערנאציא־ דעם פון געשיכטע דער אין פעריאד ערשטער דער .3

פרודאניזם. קעגן קאמף דער נאל.
גע־ אפגעהאצטן איז אינטערנאציאנאצ םונם קאנגרעס ערשטעױ דער

 בא־ איז מאיאריטעט די זשעגעװע. אין ,1866 םעפטעמבער, אין װארן
 דער אין שוױיצאריע. און םראנקרײך םון פרודאניסטן םון שטאנען

 געסוטען זײנען װעצכע דעצעגאטן, ענגצישע די נעװען זיינען אפאזיציע
געגעבן. זײ האט מארקס װאס מאטעריאלז, מיט צמענרייט
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ר ׳-י ךדע די םטאטוםן די װעגן דיסקוםיע אי אבן דו  געםא־ פרודאניפטן י
 איז װערן ארײנגענומען זאיצן ארבעט פיזישע טוען װאם די באויז »ז וערט,

 א אויפגעהויבן זיך האט םראגע זע^ביסער דער אין אינטערנאציאנאל.
 דעם װעגן און היצף אינטערנאציאגאלער קעגנזײטיקער ווענז דיםקוםיעי

eiwgp■ דער־ זיך האבן פרודאניםטן די ־-- ארבעט און יקאפיטא? צוױשן 
 קעגנזייטיקע גרינדן צו רעהאמענדירט האבן אדן-יזײ םטרײקם 'כןענן הילערט

 ׳טטעיצונג זייער איז פרויען־ארבעט פון פראגע דער איז הי^ח־פאראײנע^•־■
 באט״ליקונג דער קעגן געװען זיינען זיי רעאקציאנער. באזונדער געװען

 ו5אםי האבן זיי פראדוקציע. אין אוז ?עבן געזעיצשאםט^עכן איז פוךפרזיעז
 גע־ האבן און היים״ איר אין פרוי דער פון הי^יקײט ״דער פארי• אפעיליירט
 אין אידייען (באילעבעםלדיקע) פייליםטערישע זייערע אריינשפארן פרואװט

 מערםטע די פר^עטאריאט. אינטערנאציאנאילז דעם פון. פהאגךאם דער
קאנגרעם. פונם געװארן צוריקגעװיזן זיינען פאהש^אגן • שךץדאניםטישע

בן שרי םןגע טעזי  אנגענומעז זיינען :ױניאנם טרייד װעגן מארקםן פון די
 טרייד די באהאנד^ט האבן זײ קאנגרעם. פונם אײנ׳עטימיק ;עװארן
 ארגאניזאציע, ארבעטער־ק^אם פון צענטערן ׳צעבנם־גויטי?ע וױ יוניאנם
 עקאנאטישע טעגיצעכע איז נאר p’j נוצן קען םראלעטאריאט זזער ווע.?כע
 אינ־ אפצושאפן — ציא װיכטיקערן דעם צו 5מיט .א װי אויך נאר קאמפן,

 ױניאנם טרײד װעגן רעזאלוציע די יצוין־ארבעט. םון םיםיטעם די .גאצן
 אויפפאםוע אםת־רעװאאציאנערער אן פאר מוםטער א הײנט נאך איז
ױניאנם. טרייד פון אויפגאבן די און 5רא דער םון

אימפעריאיצים־ די צו קעגנערשאפט זיין דערל^ערט האט ?אנגרעם דער
 דער םון אומקער דעם פאר ארויםגעקומען איז און רוםצאנד פון ציאן טישע

 אף װערן אױפגעשטעאט וױדער װעלכע פויי^ז, פון זעצבסטשטענדיכן״ט
 פרינציפ, דעם אװעקגעשטעאט ה*ט ער פרינציפן. םאציאיצ־דעמאקראטישע

 די אינטערעםן.פון די איז געזעצגעבונג זוכן דארף ארבעטער־קצאם דער אז
 אכט צו ארבעט־טאג דעם פון באגרעניצונג געזעצי^עכע די — ארבעטער

װ. א. א. קינדער־ארבעטער, פרויעךאון פאר שױן הפעציעיצע שעה,
 יעדן אין אפק^אע אן ארויםגערופן ה*ט קאננרעם זשענעװער דער

 טרייד ענגצישע פון ?אנפערענץ שעפילדער דער פון רעזא^וציע די יצאנך.
 שטעאונג דער פון ביישפיא א װי דינען \vp )1866 יאר (אין ױניאגיפטן

 רעזאאוציע די אינטערנאציאנא?. צום ארגאגיזאציעם פראלעטארישע פון
 פונם באמיאונגען די םוז אפשאצונג ״או־מבאדינגטע אויםגעדריקט האט

 גע־ דורך ילענדער א^ע םון ארבעטער די פאראײנייןן ׳צו אינטערנאציאנא?׳
 אאע צו אפע^ירט האט און ברודערשאפט״, פון בענדער מײנשאפטעאבע

״ אינטערנאציאנאא. דעם אז אנצושי^יםז זיך ארגאניזאציעם ױניאן טרײד
דעם אן אנגעש^אםן זיך האבן ױניאניםטן טרײד ענגאישע צא^ א
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 םראנקרײו אין געװארן געשאפן אויך זיינען םעהציעם אינטערנאציאנאל.
 ארבעטעי די צװישן פאפולער זײער געװארן איז אינטערנאציאנאל דער און
 אינטערעםאנט ם׳איז בעלניע. און דייטשלאנד איטאליע, שװײצאריע, איז
 גאנץ אינטערנאציאנאל דער איז פעריאד ערשטן דעם אין אז באמעו־קן, צו

 װען אבער פרעסע. בורזשואזער דער איז געװארן באהאנדלט נישקשה
 זײנע פון באשלוםן די און םטרייקם אין געשפילט האט ער װאם ראל, די

 אינטער־ דער איז בורזשואזיע דער םון אויגן די געעפנט האבן קאנגרעםן
 פאר ״טענטשן אונטערצינדער״, ״באנדע א געווארן פצוצאונג נאציאנאצ

 םארניכטוננ די אין אנארכיע ״זוכן װעלכע הײליק״, ניט איז זאך קײן װעמען
װ. א. א. צױױליזאציע״, פון

גע־ אפגעהאלטן איז איגטעמאציאנאל פונם קאנגרעם צװײטער דער
 אעענומען האט קאנגרעם דער .1867 םעפטעמבער, אין לאזאן אין װארן

 םאל?ם- און קרעדיט פון פראגע דער אין רעזאלוציע פרודאניםטישע א
 ״נאציאנאלע א שאםן צו ױניאנם טרײד די רעקאמענדירט ״האט און בעגה,

סיםטעם״. קרעדיט
 ארײעעטראנן איז שטאט דעם םון ראל דער װעגן דיםקוםיע דער אין
 די אײגנטום. געמײנשאםטלען־ װערן זאל לאנד אז רעזאלוציע, א געװארן

 פאר־ דעם אט קעגן ליידנשאפטלעך געװען זיינען דעלעגאטן פראנצויזישע
 טאנ־ארדנונג אםז פראנע די שטעלן צו געװארן באשלאםן ם׳איז און שלאג
 האט אזוי קאנגרעם ערשטער דער װי פונקט קאנגרעם. קומענדי?ן פונם
 מלחמות, די קעגן פראטעםט א אויסגעדריקט קאנגרעם לאזאנער דער אויך
 דער רעגירונגען. בורזשואזע פון פאליטיס דער דורך צוגעגרייט װערן װאם

 ארבעטער די פון בא^רײאונג םאציאלע די אז דערקלערט, האט קאנגרעם
 םאלגלעך אז און קאמו^ פאליטישן זייער מיט פארבונדן אומאױפלײזבאר איז
 מאכט. פאליטישע געװינען צו אויפגאבע דריעלעכםטע און ערשטע זייער איז

 דעקלאראציע, ^ט־דער אף געװיכט פיל אזוי געלײגט האט קאגגרעם דער
יאר. יעדן איבערצו׳חזר׳ן זי נעװארן באשלאםז ם׳-איז אז

 אינטער־ דעם פון איינפלום דער איז קאנגרעם לאזאנער דעם נאך
 גע־ האט ער װאם ר$ל, די . געװאקסן. כםדר ארבעטער די צװישן נאציאגאל

 אינטער־ דער װיכטיקײט. גרוים םון געװען איז םטרייקם עטלעכע אין שפילט
 זײ פאר זאמלונגען ארגאניזירט םטרײקערם, די געשטיצט האט נאצי^נאל

 צו פארזוכן קאפיטאליםטישע די געשטערט ־האט און לענדערי אגדערע אין
■ םטרײק־ברעכער. .אלם ארבעטער אױםלענדישע ברענגען■
 בראנז־ פאריזער די פון םטרייק זיגדײכער דער האט םראנקרײך אין

 אינטערנאציאנאל, פונם געװארן געשטיצט אקטױו איז װעלכער ארבעטער,
 אד־ די צװישן אינטערנאציאנאל פארן סימפאטיע אלגעמײנע ארויםגערוםן

קאמף יענעם נאך האט פאליציי דריטנם דעם נאפאצעאן װען בעטער.



 יאר (אין אינטערנאציאנאל דעם פון םע?ציע פאריזער רי אױםגעלײזט
 םך א געװארן אינטערנאציאנאל דעם פון אויטאריטעט די נאך איז )1868

ארבעטער. די פון אויגן די אין כרעסער
 אינטערנאציאגאל םון םעקציעם די האבן שװייצאריע און בעלגיע אין
 געװארן געגריינדעט אויך זײנען םעקציעם און פארשריט, גרוים געמאכט

 אינטערנאציאנאל דעם פוז אײנפלום דער איז ענדלען־ איטאליע. אין
 טאראלישער גרויםער דער עםטרייך. און דייטשלאנד קײן אריינגעדרונגען

 ארבעטער די איבער געהאט האט אינטערנאציאנאל דער װאם אײנםלום,
 ענגלישע די צו גענעראל־ראט דער פון בריװ א פון זען מען קען אומעטום,

ױניאנם. טרײד

דייטש־ אין טאריף־רעפארם א פארגעשלאגן האט ביסמארק ״װען
 קעגן אויםגעזעצט האנדלם־קאמער בארמען־עלבערפעלדער דער האט לאנד
 קאנקורירן ניט קאנען פאבריקאנטן פרייםישע די װאם גרונט, אפן דעם
״ םיידן ענגלישע, די מיט אומ־ איז דאם אבער שכירות, רעדוצירן זאלן ז

 דעכ פון אײנפלום גרויםן דעם און וואוקס שנעלן דעם צוליב מעגלעך
אינטערנאציאנאל״.

 זײן םון יאר עטלעכע ערשטע די אין אינטערנאציאנאל דער איז אזוי
 די געװאונען — ארגאניזאציע אײגפלוםרײכםטע די געװארן עקזיםטענץ
 שרעיז אננעװארםן און מאםן פראלוטארישע די פון םימפאטיע װארימםטע

בורזשואזיע. דער אף
 םעפ־ איז בריםעל אין געװארז אפגעהאלטן איז קאנגרעם דריטער דער
 בא־ אים אין זיך האבן װאס דעלעגאםן, 96 די צװישז .1868 טעמבער,
 ענגלאנד, פון עלף םראנקרײך, פון 18 בעלגיע, פון 55 געװען זיינען טײליקט
 דער איטאליענער. אײז און דײטשלאנד און שוױיצאריע פון עטלעכע
 גרויםע די םלחמה־געפאר. די געװען איז טאג־ארדנונג אפן פונקט ערשטער

 דער געשאנקעז האט אינטערנאציאנאל דער װאם אױפמערקזאמקײט,
 םיטואציע אינטערנאציאנאלער געפערלעכער דער צוליב געװען איז םראגע

 װאם נאר זיך האט פרײםן און עסטרייך צװישן מלחמה די צייט. יענער אין
 פראנצויזיש־דייטשער א בײ געהאלטן ם׳האט און )1866 יאר (אין געענדיקט

 טלחמה םון אוייםברוך דער און אומזיכער געװען איז לאגע די מלחמה.
 ארױםגע־ האט קאנגרעם דער טאג״ יעדן װערן דערװארט געקאנט האט
 ארבעטער די נערופז האט ער און מלחמה קעגן פראטעםט פלאםיחן א לאזן

אויםברעכן. װעט זי װען םטרייק איז ארויםצוגײן
 םונדאםענטאלער א אלם םטרייקם אנערקענט האט האנגרעם דער

 פרודאגיםטז די און פראלעטאריאט, דעם פון ?לאםנקאמן* דעם אין װאפן
פונקט. דעם אוז אײנגעשטימט איצט האבן
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 א רעבאטעם. שארפע ארױםגערופן האט אײגנטום פון םראגע די
 װעאכע קעגן געװארן, אריינגעטראגן איז רעזאלוציע קאלעקטױױםטישע

 דרײםיה מיט איז ענדלעך געקעטפט. האבן דעלעגאטן פרוראניםטישע די
 רע־ א געװארן אנגענוםען צוריהגעהאלטענע פופציק און פיר סעגן שטימען

:אז דערקלערט װאם זאלוציע,

 מאכט געזעלשאפט מאדערנער דער פון אנטװיקלונג עקאנאמישע ״די
 נויט־ םאציאלער א פאר א״גנטום םאציאלן אין לאנד פון פארװאנדלונג די

אגריקול־ צו לאנד דאס פארדינגען זאל מלוכה די אז און װענדיקײט,
אייזנ־ און •צאכטן װי באדינגונגעז זעלביקע די אף געמיינדעם טורעלע
— אז באנען״,

 קאלעקטיװע דאם װערן מוזן טראנםפארט און םארקער פון ״מיטלען
— אז איז געזעלשאפט״, דער פון איענטום

 אויך װי שאבטן, אנדערע און קוילךשאכטן, ״מינעראל־גרובנס,
גע־ דער צו באלאנגען געזעלשאפט ראציאנעלער א אין װעלן אייזנבאנען,

םלוכה״. דער דורך פארטראטן וױ ?אלעקטימ, זעלשאפט

 זיך האט אינטערגאציאנאל דער אז נעמײנט, האט רעזאלוציע אט*רי
פרינציפן. קאםוניםטישע םיט אײנשטיםיס דערסלערט אםן

 בא־ האנגרעס דער האט דעלעגאטן דייטשע די םון פארשלאנ אויפן
 באגד ערשטן דעם ארויסגעגעבן װאס גאר האט װעלכער סארהםן, נריםט

:אז דערקלערט, און ״קאפיטאל׳׳, פיז

דערמי» דינםט אומשאצכארע אן אויפגעםאן חאט םאיקס »קארל
 ?אפיםאל געשטעלט האט וזאס ענןאנאמיםט, ערשטער דער איז ער װאם

אנאליז״. װיסנשאפטלעכן אונטער

 פון םאלן דאם אנגעצײכענט האט קאנגרעם בריסעלער דער כאטש
 םון רײען די אין אייניסײט אידעאלאגישע קיין געװען ניט איז פרודאניזם,

 געװארן איבערגענומעז איז פלאין פרודאנם װייל אינטערגאציאנאל, דעם
 ביטערער און ענערגישער מער נאר א אידײען װעםעם סעגן בא*ונינען, פוז

װערן. נעפירט געםוזט האט קאמוי

 :אינטערנאציאנאל פון געשיכטע דער אין פעריאד צװײטער דער .4
כאקוניניזם. קעגן קאמף דער

 יאר אין געשטארב; ; 1814 יאר אין (געבוירן באקונין מיכאאיל
 גרעםטער דער און עמיגראנט, און רעװאלוציאנער רוםישער א ),1876
 םאנאגדער־ שארױ זיך איז אנארכיםטן, די פון םעאריטיקער און פירער

ארבעטער־בא־ דער םון פראגן װיכטיקע אלע אין טארקםז מיט געגאנגען



 םאציאלער דער םון אויפגאבע װיכטיקםטע די איז מיינונג זײן לויט וועגונג.
ען ער װעלכן אין שטאט, דעם פארניכטן צו .געװעז רעװאלוציע עז  די האטג

 אומ־ עקאנאמישער פיז קװאל דעם און צרות םאציאלע אלע פון אורזאך
 קאפיטאליזם דער װאלט שטאט פונם אפשאםוע דער מיט גלײכקײט.

 אוים־ וואלט חורבות זיינע אף און םאנאנדערגעפאלן זיך אויטאמאטיש
ארדנונג. געזעלשאפטלעכע שטאטלאזע נײע די געװאקסן

 טאג־ דעם אין באטײליהוע דער אויףי געקוקט באקוגיז האט םאלגלעך
 רעװאלוציאנער א אפארטוניזם. רײנעם אפ װי קאמפ, פאליטישן טעגלעכן

 םון צילן די װעגן מאסן די אויפקלערן פראפאגאנדע, פירן בלױז דארף
אויםשטאנד. אן צו צוגרייטן דארף און רעװאלוציע, םאציאלער דער

 שאכטן לאנד, פון אייגנטום קאלעקטיװע געפר״דיקט האט באקונין
 געװען איז אידעאל םאציאלער .זיין אונטערנעמונגען. אינדוםטריעלע און

 געזעלשאפטן, אינדוםטריעלע און אנריקולטורעלע אױטאנאםע פון בונד א
 שטארפ זייער ניט געװען אנןתן דער איז איז ער אבער 'אױבערהערשער. אן

 קא־ זי,ינען.,-זײנע פאלנלעך ״און פראבלעמען עקאגאמישע מיט באקאינט
 אוטאפישע קליינבירגערלעכע מיט פארמישט אידיייען'געווען לעקטױויםטישע

̂ז■■  זש^ציאלעו־׳יגלײכ־ ■־יאזןי ע<!^גא-מ״צ}ער:. פאױ-ו־עדז״פאליטישער, האדער-רנג
 'אפ־ דער ידודךי װע׳רן געבדאנצו נעזאלט האט ־זואם קלאפן״, אלע פון פייט

 םעך :י4' פאקוניךהי-אט״נענומען יװאם■ אן'יאידייע, שאפוגג־י'&וןזייירושוו
״׳ îV;Vr*■ • “׳י׳'••'*» ׳-''•s י׳:דל ■״'• • .. ־fi «:.»•׳ ̂,-”״טימאנע-ז־.׳ *י

i די װעגן פארשטעלוע באקונינם f ë ftiftbV 'hb •ם$צי&ער ו^גר' i n 
s« איז װאלוציע ji r iy ..זי;. ..מאהנע^ ט $ ה ך,.  װעגן געהאט .גיט) ב^גךיה ^

^4 ^ ^לעטאכי םפד דע םןן. '^ רא עך. לן ^י ^ך ע,4יעמ ;ךער;א.ין. י .  ער און ^י
כן א',.קך, האט 'מאריןם יאז״ ג־עהאילטן,׳‘ וזאט ^ ^ לג ע ג אי  פון ןױכאיקײט ךיי ,

 יענע אין שטארקײט הויפט איר האט רעװאלוציע די ארבעטער־קלאם.
ח וועמעס : באפעלקערונג, דער פון ,טײלןי  און ־גירױם םפעציעל 'זיינעז ליי

פאופערײ דיי פאדיצוױיפלר.: צו טרייבט געזעלשאפט מאדערנע די װעמעין
 אינ־ ״י״ונגע די אוןי ׳לומפךפראלעטאריאט דער פו־יערים, רויאינירטע זירטע,

אידייען. רעוואלוציאנערע םוןי באװירקט באזונדער װערן װעלכע:טעליגענץ,
 אינדום־ דעם פון אידײיעז די געװען ניט זײנען אידייעז באקונינם

פראלעטאריאט. טריעלז

קאפיטאליזם, פון 'אנטװייקלונג דער דורך רואינירט פויער ״דער
 דער אנטװיקלונג, זעלבער דער דורך ארויםגעשטויסן בעל־מלאכה דער

.געשעפטמאן. קליינער ’  און קאפיטאיליזם פון אונטערדריקט שטענדיק ,
לעבנם־םטאנ־ זײן אין ירידה שנעלער און ־ שארפער א פון אפט לייידט
רעװאלוציאנערע עקםטרעמע פון אײנפלום אונטערן ל־״בט פאלט דארד,
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 אים לט4פי יעם אויסגעהאלטן, זיין צו אומפ״א-יקי איז אבער. אידײען,
— ■.‘,עקשגותדיק״ט און דיסציפלין ארגאניזאציע, פאר פייאיקייט .די

. . (לעניז).

 און װילד, מאכן ?אפיטאליזם פון שרעקן רי װעמען קליינבירגער, דער
 םון רײען די םון געװארן ארױםגעשטױםן זיינען מעלכע ארבעטער, די

 שמעלץ דעם אין געװארן אריינגעװארפן מאל ערשטן צום אוז ?ל״נבירגערטום
 װעמעם קלאםן, םאציאלע די געװען זיינען דאם — םאבריק דער פון טאפ

 איז דעריבער באקונינען. פון געװארן אויסגעדריקט זיינען עם געםילן
 איטאליע, װי לענדער אזעלכע אין שטארק םפעציעל געװען אײגפצום זיין

 געװען צייט יענער אין נאך זיינען װעלכע בעלגיע, און שפאניע שװ״צאדיע,
אנטװיקלוננ. האפיטאליםטישער פון םטאךיעס ערשטע די אין

 פון אךבעט דער אין געהאלפן באקוגין האט יארן זעכציקער די אין
 ,ארגאני־ .בורזשואז־פאציפיסטישע א פרײהייט״.; אוןי פרידן. פון דער/״ליג

 געגרינדעט האט ער .1868 יאר אין ערשט פארלאזז האט ער װזןלכע זאציע,
 דעמאקראטיע״״ סאציאליסטישער פ\ן אליאנץ ,״אינמערנאציאנאלן ך/ןס

 בריװ אין.א איךייען, הויפט זייגעי אלע אנטהא^טן האט עם פראגראם וועמעם
U , . געשריכן יזגנער.צײט באקוניז,אין פ^ר.סםן״.הא.ט ;,צו

צויואנציק מיטי טאן צו אנגעהיזיבן זזאסטי דו וויאנל *ןיציטי ״איךי״יםו ׳*' '־׳'• י־•1
בור־ טיט'ד/(ך •ג׳עשייידט ענדלעך זיך ־האב >-איך אז' אי<צט,' 'ìpHW *׳ייאוי *• ’י
אזיע 4י ^ו i '*״ i iאון ״קאנגרעט'פאל בערלינער 'ידן̂נ דך  האב פרייהײיט'״; פרי

מייט צל גארנייטי מער איך  בלוייז לאר געזעלשאפט, דעריבוורזשואזעיר טיא̂ן
 דעון ,;-ך אי.צט -*^טערל.אנד.,.איז;5עליז אר^עטער. .פנן .נזעילןפן ..דמר1גג

ע פון איינער אבער ביםט דו ;אינטערנאצלאגאל דו גרינדער. הויפט ז״נ
שטאלץ א׳יךיבין דײך־תלמי״ה^אזן איך*גין' 'אז יפריינט; טייערער :םט',:'•ז'ע 'י'

״ : K' * ־•' * ' ■ דערמיט׳׳.י: י •'1'״'" י'י י ' '
•' ' י י • • י . « '«•־ • • • • • י .

 !אינטער־ יאין :יװערן צו ארייגגענומען• 9.געפאדער האט אל-יאנץ דער
 דעם פ\ן גענעראל־ראט דער .ארגאניזאציע, גאזומ־ערע א .וזי •׳;אציאנאל

 עקזיםטענץ די דערלויבן צו צושטימען געװאלט ניט האט איג-טערנאציאנאל.
 אינטער־ »ן פון געזעלשאפט באזונדערער א פון אינטערנאציאנאל דעם אין

 און פראגראם באזונדערער אייגענער אז מיט כאראקטער, נאציאגאלן
 ז״נע און אויפגעלייזט (פארמעל) דאז זיך האט אציאנץ דער םטאטוטן,

 געהיים אין אינטערנאציאנאל. אין געװארן אר״נגענומען דינען טײלן
 ארגאניזאציאגעלער דער אלם עקזיםטירן געבליבן אליאױז דער אבער איז
 אינטער־ דעם איבערגעװינען נעזאלט האט װאס צענטער, אידעאלאגישער און

:'ל. . באקוניניזם. פארן :אציאנאל



 איז ,1869 יאר אין באזעל אין אפגעהאלטן קאנגרעס, פערטער רער
 העכםטן דעם דערגרײכט האט אינטערנאציאנאל דער װען דאן פארגע?ומען

״ן אין פונסט  פראנק־ בעלגיע, ענגלאנד, אין אײנפלום זײן אנטװיקלוע. ז
 זיינען מאל ערשטן צום אוז געװאקםן אלץ נאך איז דייטשלאנד און רײך

קאנגרעם. צום געקומען צפון־אמעריסע און שפאניע פון םארטרעטער
 די פארנרעםערט קאנגרעם דער האט װאוסם אט־דעם אײנזעענדיק

 אױםצושליםן רעכט דאם געגעבן אים און גענעראל־ראט דעם פון מאכט
אינטערנאציאנאל. דעם פון ליניע דער פון אפ נויגן װאם סעקציעם,
 װען פאמעלומען איז באקונינעז מיס צוזאמענשטױם ערשטער דער

 ירושה, פון רעכט דאם אפצושאפן פאדערונג די ארויםגעשטעלט האט ער
 און גערעכטיהייט עקאנאמישע און פאליטישע אוממענלעך ״םאכט װאם

גלײבהײט״. םאציאלער פון אײנפירוע דער איז שטערט
 באסונינען קעגן נערעדט האבן װאם געגעראל־ראט, פון טיטגלידער די

 פון רעזולטאט דער נאר אורזאך, די ניט איז ירושה אז אננעװיזן, האבן
 םאציאלע די אנצוהויבן אז און ארדנונג עקאנאםישער עסזיםטירנדיסער דער

 דעם שטעלז מײנט ירושה אן* רעכט פונם אפשאםונג דער םיט רעװאלוציע
פערד. ם»רן װאנן

 נע־ דעס םון אנהענגער די און באקוניגיסטן די צװישן סאםף דער
 ם«ו~ דערגאן־ זיך האט סאננרעס אםן אנגעהױבן זיך האט װאס געראל־ראט.

 האט שארו« םפעציעל אינטערנאציאנאל. פון םעקציעם די צוױשן שפרייט
 » צו נעסומען ס׳איז װאו שװײצאריע, אין אגטװיסלט קאםו* דער זיך

.1870 אפריל, אין נרופן צװײ די צװישן שפאלטוננ

אינטערנאציאנאל. דער און קריג פראגצױזיש־דײטשער דער .5
 ארענא איגטערנאציאגאלער דער או* האבז צייט זעלביסער דער אין
 אנטשײתדיסן אן האבז צו באשערט געװען ס׳איז װעלכע זאכן, פאםירט

אינטערנאציאגאל. דעם םון גורל אםן איינםלום
 איז םראנסרײד צװישן מלוזםה אויםגעבראכן איז ,1870 ױלי, אין

 נע* דאן האט װעלכער אינטערנאציאנאל, דעם םון קאנגרעם דער פרייםן.
 אפגעהאלטן געסענט ניט דעם צוליב האט דייטשלאנד אין םארקוםען זאלט

 םיט־ געװען זײנען װעלכע ארבעטער, דײטשע און פראנצויזישע די װערן.
 דער סעגן פראטעםטירט ענערגיש האבן אינטערנאציאנאל פון גלידער

 מארסםן, פון געשריבן רון*, א ארױםגעלאזן האט גענעראל־ראט דער מלחםה.
 ארוים־ האט *in דער םעלציעם. אלע צו )1870 ױלי, טן23 דעם (דאטירט

 םון פאליטיה דער אן* מלחמה דער פאר םאראנטװארטלעכקייט די י.עליעט
 דער םון און פראנקרייך באנאפארטיםטישער דער פון סלאםן הערשנדיקע די

פרייםן. ױנקערשער
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 אפיציעלע די און פראנ־רײך אפיציעלע ד■ װען צײט דער ״אין
 זיך שיקן ברידער־מארד־קריג אין אריינגעװארפן זיך האבן דייטשלאנד

 און פרידן פון גרוםן אנדערע די א״נע לענדער ביידע פון ארבעטער די
.“פרײנטשאפט

 דעם ארויםגעלאזט מארקםן, םון געשריבן אױך רון*, צװייטן א איז
 די פון מפלות אנטשײדנדיקע די װי נאכדעם ,1870 םעפטעמבער, טן9

 אימפעריע דער פון צוזאמענברוך צום געבראכט האבן ארמייען פראנצויזישע
 דער האט פראנקרײך, פון רעפובליק דער פון פראקלאמירונג דעד צו און

 דײטשער דער פון אנעקםיע־פלענער די קעגן פראטעםטירט נענעראל־ראט
 דורכ־ װעלן פלענער אט־די אויב אז אז, װייזט רוף דער בורזשואזיע,

 רוםלאנד פון ארימם די איז װערן געטריבן פראנקרייך װעט װערן געפירט
 מעד־ מער נאך און װייטערדיקע פון קװאל א װערן געשאפז ם׳װעט און

מלחםות. דערלעכע
 םוטיק כעקעמפט אינטערנאציאנאליםטן דייטשע די האבן זײט זײער פוז

 בעבעל עלזאם־לאטערינגעז. פון אנעקםיע דער קענן און מלחמה דער קעגז
 מלחמה־ פארן שטימען צו אפגעזאגט זיך האבן װעלכע — ליבקנעכט און

 זיינען און הױך־פארראט אין געװארן אנגעקלאגט זײנעז — בודזשעט
 פון םעסציעס די תפיסה. יאר צװײ פון טערמינען צו געװארן פאר׳משפט

 שטארק אויך האבן עםטרייך און בעלניע שװייצאריע, אין אינטערנאציאנאל
 שטעלונג זײער אין אנעקםיע. פון פלענעד דײטשע די קעגן פראטעסטירט

 און אינטערנאציאנאל דעד האט םלחמה פראנצויזיש־דייטשער דער צו
 פא־ אינטערנאציאנאלער אמתזגר אן פון בײשפיל א געװיזן םעקציעס זיינע

נאציאנאליזם. פון שפוח קיין געותן ניט ם׳איז װעלכער אין ליטיק,
 אין געבראכט האט ,1871 מערץ, טן18 דעם פון אויםשטאנד דער װען

 הארצן גאנצן מיטן אינטערנאציאנאל דער האט קאמונע פאריזער די לעבן
 פראקלאםירט און קאמונע דער פון פארטיידיקונג דער םאר דערקלערט זיך

 גענעראל־ דער װעלט־פראלעטאריאט. דעם פון זאך די אלם אויפגאבע אט־די
 װאם דערפאר אינטערנאציאנאל, פון טאלענעז אױםגעשלאםן האט ראט

 דער אז דערקלערט, און װערםאל, פון זײט דער אף איבערגעגאנגעז איז ער
 זײן ניט יזען אינטערנאציאנאל פון םיטגלידער פראנצויזישע פון פלאיז

קאמונארז. די פון רייעז די אין גאר אנדערש, ערגעץ
 איז געשעעניש גרעםםע די ?אמונע, דער צו איבער גײען מיר איידער

 םאר־ סיר וחג^ז ,1917 ביז באװעגוע ארבעטער־קלאם מאדערנער דער
אינטערנאציאנאל ערשטן פיז געשיכטע די ענדיקן

אינטערנאציאנאל ערשטן פון םוף דער .6
אויםגעטר״םלם טיף האט ,1871 מאי, אין קאםונע דער םון מפלה די



 פראנצױזישע די אינטערנאציאנאצ. פון אנטװיקצוע װײטערדיקע גאנצע די
 בורזשואזיע, דער פון פארפאצגט און אטאקירט ברוטאצ ארבעטער־באװעמנג,

 ארײן איז באװעגונג דייטשע די אויך פארקריפצט. יארנצאע געבציבן איז
 זיך האט רעגירוננ די וױיצ רעגירוגגס־םארפאצגונגען, פון פעריאד א אין

 דער אין שטעצונג מוטיקער זייער םאר ארבעטער־פירער די אן נעװען נו?ם
 קאמונע. דער מיט םאצידאריטעט זייער פאר און מצחמה דער םון צייט
 דייטשצאנד, םײ פראנקרייך, םײ דעריבער ז״נען אינטערנאציאנאצ דעם אין

װיכטיסייט. אין געפאצן
<1» אינטערנאציאנאצ דעם פון איינפצום דער איז ענגצאנד אין אויך

 האבן פירער ױניאן טרייד די װי נאכדעם געםאצן שטארס ױניאנם טרײדם די
 בורזשו־ דער פון הנחות פאציטישע עטצעכע ארויםגעריםן )1871 יאר (אין
 טעטי־ די פון באגרעניצוגגען צעגאצע םון צאצ א פון (די'אפשאםונג אזיע
 און סער זיינען ױניאנם טרייד ענגצישע די ױניאנם). טרײד די פון סייטן
 אייניקע בורזשואזיע ציבעראצער דער פון איינפצוס אונטערן ^רונטער מער

 װאם דערםאר אינטערנאציאנאצ פון אפגעריםז זיך האבן ױניאנם טרײד
קאמונע. די געשטיצט האט ער

 די אין געמאכט האט ענגצאנד װאם פארשריט, עקאנאמישער דער
 בורזשו־ דער געגעבן האט דאם װאם געצעגנהײט, די און יארן זיבעציסער

 אויבער־ די קארופטירן צו פראפיטן ריזיקע זײערע םון טײצ א נוצן .צו אזיע
 טרײד .די טראנםפארמירט ענדצען־ האט ארבעטער־קצאם, פונם .שיכטן שטע.

 געזעצשאםטצעכער ע?זיםטירנדי?ער דער פון זיכערקייט־זײצן אין ױגיאנם
 װעג אפן שטערונג א מער אצ׳ז געװארן זײ זײנעז אופן אזא אףי ארדנונג,

 עעצישן דעם צװישען באװאוםטזיין »םן5ק< פון אנטװיסצונג דעה פון
פרא.צעטאךיאט.

 װערן צוגעגעבן נאך פלוז עעצאנד איז ירידה פון אורזאכן אט־די ;צו ',■
 נאקו־ די און טארקםיםטן די צװישן שטרייט אינערצעכער ביטערער דער

 נאכן קראםט גרעםטער דער טיט צופצאקערט זיך האט װעצכער נעיםטן,,
!■■■ - . קאמונע. ךעד:פו.ן .פאצן

נע־ קאמונע דער םון באדייטונג גרעםטע די איז מארקטן פאר ־בעת
.ארבעטער־שצאם פון. רעגירונג ״א געװען איז זי װאם דעם אין צעגן .  די .

 באפריי־ עקאנאמישע די װעצכער אין אנטדעקט, ענדצעף פארם, פאציטישע
ךי א.ונג  באהונינען פאר איז װעדן״, דעדגרייכט קעז .ארבעטער־קצאםן פון.
 דעם פון אפצייקענונג די אצץ איבער געװען — 1871 פון סאטונע ״די.

 איז קאטונע דער םון טעות נרויםער דער אז געהאצטן, האט ער שטאט״.
 אין דיקטאטור רעװאצוציאנערע א עטאבצירן צו פארזוך איר אין געצעגן
פאריז

אינטערנאציאנאצ, דעם םון קאנפערענ׳ן א האט ,1871 איז״םעפטעמבער, ׳ ׳■■ ־■
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 ״די אז אן, װייזט װאם ו־עיזאלוציע, s אנגענוםען לאנדאן, pfe» אפגעהאלםן
 8 איז פארטיי £אליטישער s 1אי׳ פראלעטאריאט .דעם םון ארגאניזירונג

 און רעװאלוציע סאציאלער דער םון זיג ד־עם דערגויייכן צו הױפט־באדיכג
 מיטגלידער אלע דערמאנט זי ;קלאסן םון אפשאפוננ די — הויפט־ציל איר
 ארבעטער־קלאם דעם פון 1*־פלא1קאמ דעם אין אז אינטערנאציאנאל, פון
 פאציטישער מיט פאדיונדן אומצוסיילבאר באװעגוגג עקאנאמישע די איז

טעטיהײט״.
 אין מישן ניט זיך דארף ארבעטער־קלאס דער אז אידייע, באקוניגם .

געװאדן. אפגעװארפן אנטשיידן אוםן יאזא אף איז לעבז, פאליטישן־
אנ־ אין נאך פארגעקומען איז שפאלטוניג די װאו שװייצאריע, אין

 םולשטענדיק א גענרינדעט םעקציעם באקוניניםטישע די האבן ,1870 הויב
 האט ״זשורא־םעדעראציע״, די נאמען אונטערן ארגאניזאציע. באזונדערע

 האט און אינטערנאציאנאל דעם פון םעקציעם אנדערע די צו אפעלירט. זי
 דיקטאטא־ אין אינטערנאציאנאל דעם פון גענעראל־ראט דעם באשולדיקט

 ?אנפערענץ לאנדאנער די ״אנגעפאקט״ האט ער אז און האנךלונגען רישע
 שפאניע איטאליע, אין סעקציעס די פון םערהײט די מענטשן. אייגענע מיט
 קענז קאמפאניע בא?וניניםטישער דער צו צוגעשטאגען זײנען בעלגיע און

גענראל־ראט.
 אינטער־ גאנצן איבערן פארשפרייט זיך אזוי־ארום האט שפאלטוע די

גאציאנאל.
 דעם םון קאנגרעם פינפטער דער איז ,1872 םעפטעמבער, אין ראן,

 האט קאנגרעס דער האאג. אין צוזאמענגעקומען זיך אינטערנאציאנאל
 םאר־ צו אנהענגער באקונעיםטישע די פון פאדערונג די דורכגעװארפן

 סעסציעם, די פאר ״ברױױקאמטן״ א אין גענעראל־ראט דעם װאנדלען
 ענינים. אינערלעכע זייערע אין זיך מישן צו רעכט קייז האבן ניט זאל װאם
 און צענטראליזאציע םון נויטיקייט די אונטערגעשטראכן האט קאננרעס דער

 האט ער און אינטערנאציאנאל דעם פון ארנאניזאציע דעם אין דיםציפליז
 קאנטרא־ צו נויטיק איז װאם מאכט, פולע די גענעראל־ראט דעם געגעבן

םעקציעם. די לירן
 פארן נויטיקייט די אונטערנעשטראכן האט רעזאלוציע װ״טערדיקע א י

 װאם פארטײ, פאליטישע זעלבםטשטענדיקע א שאםן צו פראלעטאריאט
 פא־ אין באטײליסן זיך ארבעטער־קלאם דער זאל פירערשאפט איר אונטער
מאכט. פאליטישע געוױנען צו קעמפן און לעבן ליטישן

 דעם געשפאלטן האבן װאס באקוניניםטן, די פון האנדלועען די ,-
 קאמיםיע, םפעציעלער א פון געווארן אונטערזוכט זײנען אינטערנאציאנאל,

 ״אליאנץ״ זייז אויפגעלייזט האט באקונין אז שלום, צום געקומען איז װעלכע
אין אנגעהאלטן זײנעם אליאנץ דעם ער האט פאקטיש פארם. אין בלויז



 דעם אנצוםירן און אינםטרוסציעם ארויםצושיסן אױ צענטער א אלפ ;עהײם
 בא־ אויםצושציםן באשלאםן 'דעריבער האט קאננרעם דער גענעראל־ראט.

 עגגעלםן און םאדסםן פון פארשלאג אפן אינטערנאציאנאל. פון סונינען
 נױ סײן לאנדאן םון גענעראל־ראט דעם איבערנעטראנן קאנגדעס דער האט

 אװעסצתעמען פארזוך א אלם געװארן געמאכט איז באשלום אט־דער יארק.
 :אר באקוניניםטן, רי םון איינפלום דעם פון גאד גיט ;ענעראל־ראט, דעם

 םער און מער אלי{ זיינען װעלכע ױניאניסטן, טרייד ענגלישע די פון אויך
 םארשלאנ דער בורזשואזיע. דער םון איינםלוס אונטערן ארונטערגעפאלן

 צוריחנעהאל־ נײן םיט ,23 סענן שטיםען 26 מים געװארז אגגענוםעז איז
 דעטאנםטדאטױו דעריבער זיך האבן בלאנקיםטן פראנצױזישע די טענע.

 אנט־ איגטערנאציאגאל דער אז דערקלערנדיה, קאגגרעם, פון צוריקנעצויגן
אסעאז• אטלאנטישז איבערן רעװאלוציע דער פון לויפט

 אפ־ נעקענט ניט מער האבן סאנגדעם האאנער דעם םון באשלוםן די
 ריא זעלביקן דעם אין אינטערגאציאנאל. דעם םון צעפאלונג די האלטן
 אינטער־ אנארכיסטישן אײגענעם זײעד ;עגרינדעט נאקוניניםטן די האבן

 םון םעהציעם מערםטע די צוגעשטאנען זײנען עס װעלכן צו :אציאגאל,
 נעדױערט האט װעלכער און בעלגיע, און שװײצאריע שפאניע, איטאליע,

.1877 ביז
 אינטער־ פארן נעװען גינםטיה ניט מער אויך שוין אין באדן דער
 קאננרעם, זעסםטער דער ענגלאנד. אין און פראנסרײך אין :אציאגאל

 דאם דורבםאל. א נעװען איז זשענעװע, א־ן 1873 יאר אין אפגעהאלטן
אינטערנאציאגאל. ערשטן םון סאכנרעם לעצטער רער געװען איז

 פון פעריאר א אין ארײננעטראטן דאן איז ארבעטער־באװעגונג די
 אוים־ געװארן אפנענעבז זיינען כוחות זיינע אלע װעלכן אין אנטוױסלונג,

 ארגאגיזאציעם. פראלעטארישע נאציאנאלע זיינע פארשטארשן און צושטעלן
 אין איגטעד:אציא:אל דעם פון קאנםערענץ םילאדעלםיער די האט פאלגלעך

ארגאניזאציע. די אויפצולײזן באשלאםן ,1876 ױלי,
# * *

איגםערנאציאגאל, םון נרינדונג דער ;אך יאר צען ,1874 יאר אין
:זארגעז צו געשריבן עננעלס האט

— צוקונםט דער פון שטאנדפונקט פון — שטאנדפונקט איין ״פון
 אייראפייאישע די דאטינירט צייט יאר צען אינטערנאציאנאל דער האט

״ן אף צוריקקוקן קען ער און געשיבטע, שטאלץ. מיט ארבעט ז
״ן אין ״$בער .אפגעלעבט. זיך ער האט פארם אדטער ז דענק, איך .

ארבעט מארקס װי נאכדעם אינמערנאציאנאד קומענדיקער דער אז
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איבן יאר עטלעכע האבן װעט ״ן װעס — אײנפלום איר אויסצו  דירעקט ז
פרינציפז״. אונזערע פארשפר״טן העט און קאםוניםטײט

*18 אײנפלום גרויםן א געהאט האט אינטערנאציאגאל עריטטער דער
 בריים פארשפרײט האט ער ארבעטער־באװעגונג. אינטערנאציאנאלער דער

 געמאכט ער האט אידעאלאגיש םאציאליזם. װיםנשאםטלעכז פון אידייען די
 ארבעטער־ דעם ארונםערצוםירן פארזוכן םעקטאנטישע אלע צו םוף א

 אינטער־ דעם ;עגעבז האט ער ־.1הלאם:קאמ פון װעג ברייטן דעם פון ?לאס
 רעװא־ אמת אן פון ביישפילן אויםגעצייכענטע פראלעטאריאט נאציאנאלן

 פא- אינטערנאציאנאליםטישער פראלעםארישעד, שטרענג און לוציאגערער
 האט ער ארבעטער־באװעגונג. דער פון זייטן װיכטיקע אלע אין יקטלי

 םאםד פראלעטארישער א פון אנטװײןלונג דער םאר באדן דעם צוגעגרייט
 םאציא־ װיםנשאפטלעבן פון פאן דער אונטער םארשירט װאם באװעגונכ,

קאםוניזם. אדער ליזם,

 פאר פוכדאמענט דעם געלייזט האט אעטערנאציאכאל ערשטער ״דער
צו־ דער פאר ארבעטער די פון ארגאניזאציע אינטערגאציאנאלער דער

באגרינ־ די קאפיטאל, אף אטאקע רעװאלוציאנערער זײער פון גרייטונג
סאציאליזם״ פאר קאמן־ פראלעטארישן אינטערגאציאנאלן דעם פון דונג

(לעניז).
 ארוים זיך האט )1914 — 1889( אינטערגאציאנאע צווײםער דער

 אינטער־ עדשטז דעם פון ארבעט די וױיטער אגצופירן אוםפ״איק געװיזן
 שטע־ שענדלעכע זיין פראגז, פראקטישע אין אפארטוניזם ז״ן נאציאנאל.

 קאפיטא־ פון רעטער אלם טעטיקייט ז״ן מלחמה, דער פון צײט אין לונג
 זײז און מלחמה דער נאר פעריאד רעװאלוציאנערן ערשטן דעם אין ליזם

 ארבעט• פוז נויט, פון דעכירוננען די שטיצנדיק חײנט־צרטאנ, טעטיקײט
 דער צו קעגנזעצלעך דיאםעטריש איז אלץ דאם — םאשיזם פון לאזיסייט,
 אינטער צװײטז פיז פארטײען די אעטערנאציאנאל. דעם פון פאליטיק

 דע\ פוז ז״לז קאנטאר־רעװאלוציע, פון כוחות געװארן זײגען גאציאנאל
 בא־ יןאםינטערן דעם םון פראגראם די פאשיזם. םון און בורזשואזיע

 אט־די אין םאציאל־דעמאהראטיע דעם פון ראל ה״נטיקע די שרייבם
:ױערטער

 דער איז איז םאציאל־דעםאקראטיע דער פון הויפט־פונקציע ״די
ם איצטיקער קע פונדאמענטאל ד- ברעכז צו צ״ טי ײ מיליטאנטע נוי  איינ

ט ןז אין פראלעטאריאט דעם פון ק״  ײדו אימפעריאליזם. קעגן קאמן־ ״
 פראלעטארי׳טן דעם פון פראנט פארא״ניקטן דעם ברעכן און שפאלםן

הויפט־ אלם םאציאל־דעמאקראטיע די דיגט קאפיטאל קעגן קאמף



אינטערנא־ די ארבעטער־קלאס. דעם אין אימפעריאליזם פונם אנשפאר
 אינ־ צווײטער דער שאטירונגען, אלע פון םאציאד־דעמאקראטיע ציאנלע

פע־ אמםםערדאמער די אפטיילונג, ױניאן טר״ד זיין מיט טערנאציאנאל
רע־ לעצטער דער געווארן אזוי־ארום איז יוניאנס, טר״ד פוז דעראציע

אנשפאר. זיכערםםער איר און געזעלשאפט בורזשואזער דער פון זערװ

 ,1919 יאר אין געטיינדעט א-ינטערנאציאנאל, קאמוניםטישער דער
 .דער איז ענגעלםן, םון געװארן פארױםגעזען ם׳איז עקזיםטענץ װעמעם
 װירק^עכער דער און אינטערנאציאנאצ ערשטן דעם פון נאכפאלגער אמתער

. . ירושה. זײן פון אויםפירער . .

קאמונע פאריזער די .2
אימפעריע צוזײטע די .1

 אין עפאכע אן געװען איז )1870 — 1852( אימפעריע צװײטע די
 אנטװיסלט. שנעיצ זײער פראנקרײד אין זיך האט קאפיטאליזם דער װעלכער

 פראנקרײך און געװאקסז שגעל זײנען האנדלם־אפזאץ דער און אינדוםטריע
 1851 םוז אייזנבאגע]. פון נעץ געדיכטער א טיט געװארן באדעקט איז
 גע־ םארטאפלט פארמעגן נאציאנאלע פראנצויזישע דאם איז 1869 ביז

 ענג בורזשואזיע, פינאנציעלע די פראנק). ביליאן 162 אף 82 (פון װארן
 אײננע־ האט אימפעריע, צװײטער דער פון רעגירוע דער מיט פארבונדן

 אנ־ האט און םפעקולאציע און בירזשעם פון םיםטעם ברײטע א שטעלט
קאפיטאצן. ריזיקע געזאמלט
קלײן־אעדום־ פון ירידה דער מיט געװארן באגיײט איז פראצעם דער

 גרוים־ פון געװארן ארויםגעשטויםן זײנען װעלכע האנט־ארבעט, און טריע
 זײנעין סלייךיודזשואזיע שטאטישער דער םון צאלן גרויםע און .קאפיטאל,
געװארן. ױאינירט
 נעװען איםפעריע צװייטע די איז שטאנדפונקט פאליטישן דעם פון

 בױ־ די קלמןעם, מיליטערישע די רעאקציע. שװארצםטעד פון רעזשים א
שט האבן (גלחים־^אם) קלער דעד און ראקראטיע  אומנעצאםט. ג^ער

 די קירך; דער מאכטיפון עו־:ד אונטער םוצשטענדיק געװען זײנען שולן די
 צענזיור. ^טרענגםטער רער אונטער אונטערגעײארפן געווען איז פרעםע

 —;פארלאמענט םארט א — פארזאמלונג געזעצגעבנדער דער צו ן5װ»י די
 אדמינים־ דער פון אויג װאכזאמער דער אונטער געװארן געהאצטן זיינען

דרוס. אפענעם אן אױםגעאיבט האט װעלכע מאשין, טראטױוער
 דער נאפאלעאן זיך האט אימפעריע דער פון יארן ערשטע די אין
 פון און בורזשואזיע דער פון. טיילן שטארקםטע די או» געשטיצט דריטער

נעװארז, אפגעשװאכט איז 1848 פון זכרון דער װעז אבער פויערטום. דעם

—  32 —



 נעטר״ע די אלם געװארן אויפגעדעקט. קלארער אלץ איז רעגירונג די און
 האט בורזשואזיע, פינאנציעלער דער פון איגטערעםן די פון היטעריז

אינדוםטריאליםטן. די פון שטיצע די פארלוירן נאפאלעאן
 געםירט האט װעלכע פאליטיס, אױםלענדישער זיין פון דורכפאל דער

 פון מפלה דער מיט געענדיקט אלע זיך האבן װאם מלחמות, צ*ל א צו
 ארויפגעלײגט האט װאם רעגירונג, דער םון געלט־פאליטי? די פראנקרײך,

 קארופציע אומגלויבלעכע די און מאםן, די אף שטייערן פון משא גאנצע די
 אפ^זיציע דער אימפולם גרויםן א געגעבן האט אלץ דאם — באאמטע די פון
 נאפאלעאן לאנד. אין םענטימעגטן רעפובליקאנישע פון װאוקם דעם און

 דערפאלג. אן אבער אפאזיציע־באװעגונג, די אפשטעלז געפרואװט האט
 אםן נעקוקט ניט געקראנן, אפאזיציע די האט 1869 יאר פון װאלן די אין

 מיליאן, פיר קעגן שטימען מיליאן דר״ אדמיניםטראציע, דער פון דרוק
 דער־ זיך האט אימפעריע די רעגירונג. דער פאר שטימען טויזנט 500

םור. איר צו נענטערט

ארבעטער־באװעגונג פראנצויזישע די

 איז פראנקרייך אין קאפיטאליזם פון װאוקם שנעלז אפן געקוקט ניט
 די אין צאלרייך זייער געװען ניט פראלעטאריאט אינדוםטריעלער דער
יארן. ער70 און ער60

 אונטער־ קל״נע און ארבעטער אוז הױז־ארבעטער האנט־ארבעטער,
 פון צאל. גרויםע זייער א זיך מיט פארגעשטעלט אלץ נאך האבז נעמוננען

 םון מער ניט זיינען פ,אריז אין ארבעטער אינדוםטריעלע טויזנט 442 די
 בײ אדער אונטמרנעמונגען, נרויםע איז באשעפטיקט געװען טויזנט 50

פארהער. און טראנםפארט
 טיילן, םך א פראלעטאריאט פראנצויזישן דעם צװישן געװען זיינען עם

 נאך און קלײנבירגערטום, דעם פון אונטערשיידט װײניק זיך האבן װעלכע
 דעם אויך דערקלערט דאם אידייען. קל״נבירגערלעכע פון באפר״ט ניט

 דער אין ארבעטער פראנצױזישע די אןי פרודאניזם פון אײנפלום גרױםן
 האבן קלאסנקאמףי אומאויפהערלעכן פון פאקטן די אבער אימפעריע.

 מיטלען פרודאנ־סטישע פון נוצלאזיקײט דער אין ארבעטער די איבערצײגט
 פון צוזאמענברוך דער װעג. ריכטיקז אפן געפירט ביםלעכװײז זיי איז
 אויפ־ האט 1868 יאר איז קרעדיט־באנק ארבעטער פרודאניםטישער דער

 קאמף פון פלאן פרודאניםטישן דעם פון אוטאפישךכאראקטער דעם נעדעקט
קאפיטאליזם. קעגן

 די אף געליטן האבן אידייען פרודאגיםטישע די װאם דורכפאלן די
די םון טײל א געהאלפן האבן אינטערנאציאנאל ערשטז דעם פון קאנגרעםז
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 סיצײנבירגערצעכע זייערע אװעסצואװארםן שנעלער ארבעטער םראנצויזישע
אילוזיעם. פרודאניםטישע

 םטרייסם פארבאטן האט װאם שאפעליער־געזעץ, דאס איז 1864 יאר אין
 אבער האט דאם געװארן. אפנעשאםט ארבעטער, םון האמביגאציעם און
 ױניאן טרײד די םטרייקער. דערשיםן פון רעגירונג די אפגעהאצטן :יט

שטארסער. געװארן איז באװעגונג
 םענטי־ רעװאלוציאנערע די װענן געװארן געװאר איז רעגירוע די װען

 פאר־ צו ביטער אנגעהויבן זי האט ארבעטער־קלאם דעם צװישן מענטן
 פראצעםן די אינטערנאציאנאל. דעם םון םעקציע םראנצױזישע די םאלגן

 םעקציע םראנצויזישע די פארניכטעט פאקטיש האבן 1868 יאר דעם פון
 םטרייקם, אין געשפילט האט זי װאם ראל, די כאטש אינטערנאציאנאל, פון
 רע־ נאפאלעאנישער דער פון געאיטן האט זי װאם פארםאלגונגען, די אדן

 די טאסן. די צװישן פרעםטיזש איר פארגרעםערט שטארק האט גירונג,
 פע־ פאריזער דער אין ארבעטער־ארגאגיזאציעם צאל א פון פאראיינײוונג

 יאר אין ערשט פארגעסומען איז אינטערנאציאנאל דעם פון דעראציע
 ניט געהאט, ניט אבער האבן אינטערנאציאנאל םון מיטגלידער די .1870

 אנטשלאםענע סײן נישט און פראנראם, פאראײנישנדײןע און קצארע קיין
פירערשאםט.

 פראנצויזישער דער האט מלחמה פראנצויזיש־דייטשער דער פאר
 מאם־ נאציאנאלן א אױ פארטײ קיין געהאט ניט װירסאעך פראלעטאריאט

 און בלאנסיםטן פרודאניםטן, איינגעשלאםן האט באװעגונג די שטאב.
 דער םון םראגן םונדאמענטאלע די װעגן מיינונגען װעמעס באקוניניםטן,

 די םון אײנע אונטערשײדט םונדאמענטאל זיך האבן ארבעטער־באװעגונג
 אויםנאבן, די צו צוגענרײט געװען ניט איז זײ םון קיינער און אנדערע,

ארבעטער־קלאס. םארן נעשטאנעז זייגעז װעלכע

 נאציאנאלער פון רעגירונג די אימפעריע. דער פון פאלן דאם
פארטײדיקונג

 םענטימענטן רעפובליקאנער פון װאוקם מעכטיקן דעם װעגן װיםגדיק
 מלחמה די אנגעהויבן ,1870 ױלי, טן19 דעם נאפאלעאן האט לאנד אין
ע דער מיט פרײםן אףי  איםפעריע דער פון פרעסטיזש דעם העכערן צו האפנו

 אפא־ דער םון װאוקם דעם אפהאלטן דערמיט און זיגן מיליטערישע דורך
 זינ א װײיצ מלחמה, פאר גערן אזוי פונקט געװען איז ביםמארס זיציע.
 אייניקײט דײטשער םון פארעגדיקוננ די געמיינט האט פראנסרײך איבער

דאמינירונג. פרײםישער אונטער
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 דער פון צעפויילקייט אינערלעכע די אױפגערעקט בא^ד האט מ^חמה רי
 מעסי?ער5םיט אונטער טרופן, אױםגעשטאטעטע שיצעכט די אימפעריע.

 דעם נאך חדשים צװיי םפיצה. נ$ך מפ?ה גע^יטן האבן פירערשאפט,
אן ז״נען — םעפטעמבער טן2 דעם — חמה5ט פון אויםברוך ע ^ פ צ  נ

 געװארן ארומנערינגיצט ארמיי פראנצויזישער דער םון הויפט־טיייל דער און
 געװארן געצװאונגען זיינען און םעדאן אין ארמײ פרײםישער דער פון
אוגטערצוגעבן. זיך

גע־ אפגעשאפט רעגירוננם־פארם א^טע די איז סעפטעמבער, טן4 דעם
 ארבעטער־ די געװארן. פראק^אםירט איז רעפוב^יס די און פאריז אין װארן

 א פאר צונעגרייט ניט און פאראייניקט ניט געװען זײנען אתאניזאציעם
 בורזשואזער דער פון שוים אין ארײנגעפא^ן איז מאכט די רעװ^וציע.

 נאציא־ פון דעגירונג אזױ־גערופענע די געגרינדעט האט װעאכע אפאזיציע,
 פאר־ איר פארגעזעצט האט ארמיי פרייםישע די פארטײדיקונג. נא^ער
 דער אין פאריז. ארומנערינניצט זי האט םעפטעמבער טן19 דעם און מארש

 געװארן פארגרעםערט גװארדיע נאציאנאיצע די איז שטאט בא^אנערטער
 אין געװער געקראגן ארבעטער די האבז אזוי און מאן, טויזנט 300 צו

הענט. זייערע
 םיט געברױזט האבן ק^ייךבורזשואזיע די איז ארבעטער־^אם דער

 פ^יכט דרינגלעכםטער ז״ער םאר טן5געהא עם האבז זיי און פאטריאטיזם
 איז םראנקרײך אין ארמײ. פרײםישער דער פון פראנקרײך באפרײען צו

 דער פון צ״ט דער איז ״אנטשטאנעז םענטימענט פאטריאטישער $ט־דער
 האט ער ;יארהונדערט אכצנטן פון רעוױ^וציע פראנצױזישער גרויםער

 םםק אן לבןשל, ב^אנקי, און^ קאמונע, דער אין םאציאיליםטז די באהערשט
 ניט האט םאציא^יזם, פון אנהענגער שטארקער און רעװאיצוציאנער א

 אויס־ בורזשואזן דעם װי צייטונג זיין םאר נאמען פאםיקערן קײן געפוגען
(?ענין.) נעפאר״ איז איז פאטערי^אנד ״דאם געשרײ:

 סיין און פארטייען קיין זייז ניט קענעז שונא דעם פוץ אנביציק ״אין
 ער װאם דאם סצאנקי. געשריבן האט םײנונגען״, םון אונטערשײדן

 ניט־ די באװייזט אי^וזיעם פאטריאטישע פון װערן פארכאפט געסענט האט
 פראיצעטאריאט פראנצויזישן דעם פון ק^אםךשטאנדפונקט א םון ר״פיןייט

ע די אײנם^ום אן פאר װאם און אז שו  זיי »1א האבן אידייעז ^ייךבורז
געהאם.
גע־ מורא מער האט “םארטיידיקוגג נאציאנא^ער פון ״רעגירוע די

 םי^דאטן פרײםישע די םאר װי פאריז, איז ארבעטער באװאםנטע די פאר האט
 פאר־ נאציאנא^ן פון רעגירונג א נעװארן דעריבער איז זי דרויםן. פון

 באװאפנטע די פאריז. איבערצוגעבז געהײם אין זיך גריימנדיק ראט,
אבער םא^דאטן, אויםגעצײכנטע זיין געשענט טז5װא מאםז פרא^עטארישע



 דיװיזיעם די זיינען רעריבער נעהאט. מורא רעגירונג די האט זיג זײער פאר
 דער מיט שלאכט איז געװאח געװארפן גװארדיע נאציאנאלער דער פון

 גענעראל געזאגט האט ״דאן״, װערן. פארניכטעט װעלז זיי אז האפנונג,
 דער פון מיטגליד א און פאריז םון גובערנאטאר מיליטערישער טראשו,

 זיך װעט שצאכט גרויםער א אין פאלן װעלן טויזנט 20 ״אויב רעגירונג,
אונטערגעבן״. פאריז

חד די נאכצוגעבן אפלײגן איר רעגירונג, דער פון פארראט דער א  פ
 רעק־ זאל מען געװאצט האבן װעלכע ארבעטער, פאריזער די פון רונגען
 קארטל־ א לויט אלעמען צו זײ אויםטיילן און שפייז־מאטעריאלן אלע װידירן

 םאר־ צו געפירט י־׳אבן מפלות, מיליטערישע די מיט צוזאמען םיםטעם,
 טן31 דעם אױפשטאנדן אף יאקאבינער און בלאנקיםטן טייל א פון זוכן

 זיינען םארזוכן אט־די .1871 יאגואר, טן23 דעם און ,1870 אקטאבער,
 געקומען זיינען זיי נאך און ארגאניזאציע, גענוגנדער ניט צוליב דורכגעפאלן,

 אונטער־ פאריז זיך האט יאנואר טן28 דעם שטראף־אקטן. פון כװאליעם
 א פון װערן באשלאםן געדארפט האבן פרידנם־באדינגונגען די געגעבן.

 טן6 דעם װערן דערװײלט געזאלט האע װעלכע פארזאמלונג, נאציאנאלער
פעברואר.

 פראגע װירקלעכע די געװען איז קריג״ אדער ״פרידן פון םראגע די
 םאר־ געװאלט האבן םאציאליםטן די און רעפובליקאגער די װאיצן. די פון

 מאנאר־ די פאר נעשטימט דעריבער האבן פויערים די מלחמה. די זעצן
 םון מיטגלידער 740 די פון שלום. פאר געשטאנען זײנען װעלכע כיםטן,

 פאר־ די מאנארכיםטן. געװען 450 זיינען פארזאמלוע נאציאנאלער דער
 צו צוגעשטימט און פרײםן מיט שלום שליםן געאײלט זיך האט זאמלוע

 צו עלזאם־לאטערינגע! אפגעבן אוןן שאדנערזאץ פראנק ביליאן םינף צאלן
פרײםן.

 רעװאלוציאנערער דער געװארן געגעבן דאן איז אויפמערקזאמקייט
 נאציאנאלער דער פון קאםאנדיר און פאריז פון גאװערנאר פאר פאריז.

 מיט־ די בײ גענעראלן. מאנארכיםטישע געװארן באשטימט זײנען גװארדיע
 ילוין זייער אװעקגענומען מען האט גװארדיע נאציאנאלער דער פון ,גלידער

 ם1צ מיטל אײנציקער דער געװען איז װאם טאג), א פראנק (אנדערהאלבן
 דער םון רעזולטאט אלם פראלעטאריאט, פון מאםן גרויםע די פאר לעבן

 װאם חובות, אף און דירה־געלט או* מאראטארױם דער ארבעטלאזיקייט.
 געװארן. צוריקגערופן איז באלאגערונגם־צייט, אין געװארן אײנגעפירט איז
װערן. רואינירט ב״ געהאלטז האבן קאײנבירגער און ארבעטער די

גע־ ניט פארזאמלונג נאציאנאלע די נאך האט װיכטיקםטע דאם אבער
 אגטװאפנט געדארפט האבן פאריז פון באלמעלאכעם און ארבעטער די טאן.

באפוילן, האט טיער, מאנארכיםט דער רעױרונג, דער פון הויפט דער װערן.
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 גװארדיע, נאציאנא^ער דער צו בא^אנגט האבן װעאבע חאנאנען, 250 אז
 אויפזיכט. מי^יטערישער אונטער װערן געשטע^ט און װערן פארבאפט ן5זא
ט קאנאנען די פון פארבאפוע די י : ז  מערץ טן18 דעם ;געװארן דעראאזט אי

 דער ;5װערם« ק״ז אנטלאפן ארמײ רעגולערע די און רעגירוגג די איז
 דער פון צענטראא־קאמיטעט דעם פון געװארן איבערגענומען איז קאנטר^צ

 די םון מאיאריטעט ריזיקער א דורך דערװילט גװארדיע, נאציאנאיצער
באטאיציאנען.

קאטונע די .2

 גע־ םפאנטאנע א געװען איז מערץ טן18 דעם פון אויפשטאנד דער
 ניט פולשטענדיק געװען זײנען ארגאניזאציעם רעװאצוציאגערע די שעעניש.

 אנהויב אין האט אינטערנאציאנאא פון םעדעראציע די דערצו. צוגענרייט
 דער פאםירונגען. די אין זיד אריינצוטישן זיך בײ באשאיםן געקענט ניט

 פון צוזאמענגעשטעלט גװארדיע, נאציאנא^ער דער פון צענטרא^־יזאמיטעט
 םאראנטװארט־ פארמ״דן צו געזוכט האט פר^עטאריער, און םאציאליםטן

^ונגען, װײטערדיקע פאר יצעכק״ט װי  פאר ן5װא גערופן האט ער און אנט
 איבער־ װעט מאכט גאנצע די כער5װע צו קערפערשאפט א ״קאמונע״, א

 אין באטייצײסן געדארפט זיך האט באפע^קערונג גאנצע די װערן. געגעבן
 װעצכע אין ן,5װא די דעמאקו־אטיש. זיין 5זא מאכט נייע די כדי װא^ן, די

 טן26 דעם געענדיהט זיך האבן באטײ^יקט, זײך האבן מענטשן טויזנט 230
 איבערגענומען קאמונע דער פון ראט דער האט מעריז טן28 דעם און מערץ

םאכט. דיי
 װעאכער גװארדיע, נאצי^נא^ער דער פון צענטרא^־קאמיטעט דער אבער

 רעװא־ די פארשטאנען ניט אזוי פונקט האט עקזיםטענץ, אין געב^יבן איז
 די פארשטאנעז :יט האט ער װי פאםירונגען, די פדן באדײטונג יצוציאנערע
 אנצוהויבן געהאט מורא האט ער װערםאא. *is אטאקע אן פון נויטיקײט

 אזוי־ארום און קאמונע, דער צו ן5װא די טיט פארנומען זיך בירנער־קריג,
 מאבי־ צו און אטעם דעם אפצוכאפז צײט טעג צען װערםאאער די געגעבן
 ער װאם געװען, איז טעות א גאך קאנטר־רעװא^וציע. פון כוחות די ?יזירן

 צענטראיל־ דער — קאמונע דער צו מאכט די איבערגעגעבן גיך אזוי האט
 פרא^ע־ מער און קערפערשאפט פאראײניקטע טער א געװען איז קאמיטעט

 sis רעכנענדיק קאמונע. דײ נעװען איז עם װי באשטאנד ז״ז איז טאריש
 אװעק־ ניט צעגטראל־קאמיטעט דער האט װערםאצ מיט פארשטעגדעניש א

 םארטרע־ זיבעצן די אבער בורזשואזיע דער בײ שטימרעכט דאם גענומען
 פונם אפגעשניטן בא?ד זיך האבן בורזשואזיע, דער פון דערװײאט טער״

זייערע באנוצן צו אפגעזאגט זיך האבן זיי װאם דורכדעם פרא^עטאריאט



מיטגלידער. 77 געצײ^ט ביי־װאיצן) די (נאך האט קאמונע רי מאגדאטן.
 1םי בונד דעם אפגעשפיגלט חאט קאםונע דער פון צוזאמענשטעא דער

 גע־ געשאפן איז װאם ס^ײן־בורזשואזיע, דער מיט מאסן פרא^עטארישע די
 פאטער דאם פארטײדיקן פון באזים אפן מאחמה דער פון צייט אין װארן
 15 ארבעטער, געװען זיינען קאמונע דער פון פראצענט 32 ארום אאנד.

 פראצעגט 39 און געשעפט<צייט קאיינע פראצענט 14 באאמטע, פראצענט
װ. א. א. ילערער, אדװאקאטן, פראפעםיעם, יציבערא^ע די םון מיטגיצידער

 איז מאיאריטעט די — גרופן צװײ אין צוטיי^ט זיך האט קאמונע די
 פרודא־ פון טינאריטעט די און ב^אנקיםטן, און יאקאבינער פון באשטאגען

 קליין־בורזשואזיע. ראדיקאאע די פארטראטן האבז יאקאבינער רי כיםטן.
 מאכן צו שאום געזוכט האבן זיי נאר םאציאאיםטן, סיין געװען ניט זיינען זײ

 זיך האבן זיי גערעכטיקײט. אוניװערםאאע אײנפירן און קצאםן די צװישן
 פראנצויזישער גרויםער דער פון טראריציעם די פון נאכפאיצגער פאר געהאצטן

 האבן און ארבעטער־באװעגוע די םארשטאנען ניט האבן זײ רעװאצוציע.
 םון אידעא^ן דעמאקראטישע רי ?אמונע דער אין פארװידקצעבן צו ;עזוכט
 נײע געבראבט זיך מיט האט עפאכע :ײע די אז פארשטײענדיק, ניט ,1793

אויפגאבן. נײע און אידעאאן
 צױ געװען מינאריטעט די און מאיאריטעט רי זײנען םראגן םך א אין

 א אןז האפנוגגען זייערע געצײגט האבן מינאריטעט די זיך. צװישן טײאט
 אנװענדן קענן געװען זײנען קאםונעם, אויטאנאמע פון בונד שטאטאאזן

 דער מיטילען. דיקטאטארישע קעגן געקעמפט ענערגיש האבן און מ^וכה־םאכט
 האט מינאריטעט די אז װייט, אזױ געגאנגען איז קאטונע דער אין קאמף

 מאיאריטעט, די באשוצדיקט ,5זא דעם פארלאזן דעמאנםטראטיװ איינמאצ
 צייטוג־ די אין פראטעםט זייער פארעפנטצעכט און דיקטאטארן, זיינען זיי אז
 צעטומצעניש גרױם ארויםגערופן געװיס האט װאם פאםירונג, א — גען

פאריז. פון פראצעםאריאט דעם צװישן
 געאייני?טער אן האנדלונג, םון פראגראם סלארער א אן קאמונע, די

 פײנטאעכע קעגנזײטיק אירע צװישן צוריסן אינער^עך און פירערשאפט,
 מא־ א אין פראצעטאריאט פאריזער דעם פירן געדארםט עם האט טענדעצן,

 אוים־ שװערע און דריגגיצעכע אזע^כע געשטאנען זײנען אים פאר װען מענט
 דער קאמפיציצירט. אויםערגעװײנאעך געװען איז םיטואציע די גאבן.

 בא־ מיטעי^ע און העכערע די וויי׳צ פונקציאנירט, ניט האט פדצוכה־אפאראט
 געשעענישן די פון אנטװיס^ונג די װערםאצ. לןיין אנטאאםן זיינען אמטע

 אוכױ געװען ם׳איז כער5װע אין ^אגע, א אין ארײנגעטריבן קאמונע די האט
 שטאט, בורזשואזן דעם פון מאשיגעריע די איבערצונעמעז פשוט מעגאעך
 די אויםםנײ. װערן איבערגעבויט און װערן צושטערט געמוזט האט װעאכער
שװעריסײט, אט־די אײזן צו װי װעג ריכטיהן דעם געפונען האט סאטונע
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 געװען איז דערפארונג איר אבער טיי^װייז. ב^ויז און ?אנגזאם זייער כאטש
.1917 איז פרא^עטאריאט רוםישן פארן נוצן אוםגעהויערן םון

 באפרייט האט און מיצוכה דער פון קירן־ די אפגעטײ^ט האט קאמונע די
 אין פאראײניקט האט װאם קערפערשאפט, פא^יטישע ארבעטנדיקע אן װי

 מיטגיצידער אירע מאכט. אויםםירנדיקע די םײ געזעצגעבנדיקע, די םײ זיך
 צוריק־ געקאנט האבן און פאראנטװארט^ען־ אינדױוידוע^ געװען זײנען

 און געװארן, דערוױלט זײנען באאמטע ע5א צייט. יעדער צו װערן נערופן
 גרעםער געװען ניט איז געהאלט זײער און װערן, צורירןגערופן געקאגט האבן

 קאמונע די ארבעטער. קװאציפיצירטן א פוז יצוין דורכשניטצעכן דעם פון
 אפ־ האט און פא^ק באװאפנטן א מיט ארמײ שטייענדיקע די פארביטן האט

פאיציציי־מאכט. די געשאםט
 באפרײט האט און מלוכה דער פון קירך די אפגעטיי^ט האט קאמונע די

 נעװאו־ז אײנגעפירט איז בייצדונג פרייע קאנטרא?. ג^חישן פון ן5שו די
 בא־ אנדערע איצע װי פונקט ריכטער, בי^דועם־אינםטיטוציעם. ע5א אין

 םאר־ פערזענ^עך געװען זיינען און װערן דערוױיאט געדארפט האבן אמטע,
 װאס מיטצען, אצע אט־די װערן. צוריקגערופן געקאנט און אנטװארטילעך

 כאראקטער דעם ;עענדערט ראדיקא? האבן דורכגעפירט, האט קאמונע די
 פון אינםטרומענט אן פון פאדװאנדלט אים און מיצוכה־אפאראט דעם םון

 גע־ ארבעטער־קאאם, דעם פון שטאט א אין קיאםךהערשאפט בורזשואזער
ארבעטער. די פון מערהייט נרויסעד דער פון שטיצט
 אייעעשטעלט האט זי אז באגרייפן, פון װייט געוו/גן איז קאמונע די

 בירגער־קרע, פון באדינגוננען די אבער פרא^עטאריאט. פון דיקטאטוד א
 מעטאדן אנצונעמען געצװאונגען איר האבן געארבעט האט זי װעלכע אונטער

 פארזאמ־ פארבאטן האט זן קילאםךשונא. קעגן טעראר און דיקטאטור פון
 איז זוכונגעז געמאכט פרעםע, זייער צוגעשלאםז װערםאלער, פון אועען
 עפענט־ פון קאמיטעט א אױפגעשטעלט ארעםטן, דורכגעפירט הייזער, זייערע

 גע־ םשכנות איז די שיםן װעגן דעקרעט א ארויםגעגעבן װאוי^ז״ן, ^עכן
 איז געביט ־עקאנאמי׳«ז5םאציא דעם אין ארבעט איר שונאים. האיצטענע

 פון םראגע די אויפגעהויבן ניט האט קאמונע די גרויםע. קײן ניט געװען
 ארויםגענעבן האט זי װאם דעקרעטן, די בורזשואזיע. די עקםפראפריאירן

 פאר נאכט־ארבעט פארבאטן פאבריקן, אין געיצט־שטראפן אפשאפן װענז
 אין פאר^אזט האבן אייגנטימער די װעצכע פירמעם, די איבערגעבן בעקער,

 בא־ ארבעטער־בירזשע, אן עטאבצירן ארבעטער־קעדפערשאפטז, פון הענט די
 נאציאנא^ער דער פון מיטג^ידער די פון יתומים און א^מנות די זארנן

 אונטער־ (אן װערםאאער די מיט קאמף אין געפאיצן זיינען װעלכע גװארדיע,
 דעקרעטן אאע אט־די — קינדער) ניט־געזעצלעכע און נעזעצאעבע צװי׳עז ש״ד
נעזעי^שאפט־ אפיטא?יםטישערp דער פון יםודות די אנגעדירט ניט האבן
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 אידייעז םאציאציםטישע די פון צעטומצטקייט און אומקצארקײט די ארדנונג.
 םפעציעצ זיך האט צײט יענער פון פראצעטאריאט פראנצויזישן דעם צװישן

קאמונע. דער פון טעטיסייט פון פאזע אט־דער אין ארויםגעװיזן
קאמונע. די פון הע;ט די אין ארײנגעפאצן איז פראנקרײך פון בא:ק די

 דאם האט קאמוגע די פראנק. ביציאן דרײ אנגעטראפז ה«ט םארמעגן איר
 איז ?ארט אויםגעצייכנטע אן געגעבן איר װאצט װ«ם פארנומען, ניט געצט

 דאס געהיט פארזיכטיק האט זי פארקערט, נאר װערםאצ, קעגן הענט די
 פאר רעספעקט סציינבירגערצעבער דער בורזשואזיע. דער פון אייגנטום

 אצע־ פאר ״גערעכטיקײט דערגרײכן צו װאונטש דער און פריװאט־אײגנטום
 פארשצאג א צוריקגעװיזן האט קאמונע די אז דערצו, געבראכט האט מען״

 צװייטן א און אײזגבאז־קאמפאניעם, די םון אײגנטום ד«ם קאנפיםקירן צו
 שטראף־ ארויפצוצײגן און חובות־אבציגאציעם די מאכן צו בטצ פארשצאג
װערםאצ. יזיין אנטצאפן איז װאם בורזשואזיע, דער אף צאצונגען

קאטונע דער פון באדײטונג די און טעותן די

 װאם פראצעטאריאט, פראנצויזישן דעם םון אומגציק דער געװען ם׳איז
 אױםגאבן די אפשאצן קענען זאצ װאם פארטײ, קײן געהאט ניט האט ער
 «רױםצו־ אנשטאט פראצעטאריאט. דעם אנפירן און מאמענט דעם פון

 פארניכטן און שהױת, אן מערץ, טן18 דעם באצד װערםאצ סעגן טארשירן
 צו האפנונג דער טיט געװאסצט פראצעטאריאט דער זיך האט שונא, דעם

 דער טעות. גרויםער א געװען איז דאם דרוק. מאראצן א אויםאיבן קענען
 בעםער געקענט װאצט גװארדיע נאציאנאצער דער פוז צענטראצ־קאמיטעט

 זעצבםטשטענדיק געהאנדצט װאצט ער װען צאגע דער אין זיך געבן עצה «!
 «נ־ געצװאוגגען נעװען איז קאטונע די אז אטת, ם׳איז קאטונע. דער פון

 געטאן איז דאם אבער טעראר, אנװענדן און מיטצען דיקטאטארישע צונעמען
 פעסטן א אן אופן, אומאנטשצאסענעם און אומסיםטעמאטישן אן אף נעװארן
 מיציטערישע אין געװארן געמאכט אויך זיינען טעותן עטצעכע צװעק.

 םאציאצע די פראנקר״ך. פון באנק דער צו שטעצוע דער אין אויך װי ענינים,
 האצב־ ז״ן געטארט ניט אויך האט קאמונע דער פון פאציטיק עקאנאמישע און

 די עקםפראפריאירן צו צוטרעטן געדארפט ענערגיש האט זי נאר אף־האצב,
בורזשואזיע.

 מיט קאגטאקט קיין אײנשטעצן געקענט ניט אויך קאמונע די האט אזוי
 זײנען װ.) א. א. עטיען, םען מארםעצ, (ציאן, שטעט רײ א אין פראװינצן. די

פאריז אין פאםירונגען די װעגן נייעם די װען אויפשטאנדן םארגעקומעז

40 —



 איזאלירט געביליבן אבער זיינעז שטעט יענע געװארן. באקאנט דארט איז
 געװען איז ערנםט באזונדער געװארן. אונטערדריקט לייכט זיינען זיי און

פויערים. די מיט באריר אין געקומען ניט איז קאטוגע די װאם דאם
 םראנצױזישער דער װאם דערםון געקומען זיינען טעותן אלע די אט

 איינפ^ום דעם צוליב און קלאם א אלם רייףי ניט געװען איז פראלעטאריאט
 האט װאם קאמונע, דער אין עלעמענטן (יאקאבינער) ?ליינבירגערלעכע די פוז

 דעם פון רייען די אין אר״נגעטראגז האבן זיי טארמאז. א װי געוױרקט
 אומאנטשלאםנ־ זייער כאראקטערלאזיקײט, פאליטישע זייער פראלעטאריאט

פרױואט־אײננטום. פאר רעםפעקט קליעבירגערלעכן זײער און קייט,
 אפשאצוננ גענוגנדע ניט א געװעז איז קאמונע דער פון זייט דער אף

 אנטשלאסנ־ אין און םיםטעם אין ארגאניזאציע, אין מאננל א פאםירונגען, פון
 קאנטר־רעװאלוציע. דער םון לאגער אין געװעז איז אנדערש גאנץ ;קײט
 ק^- די םארניכטן צו פולשטענדיק באשלאםן טיער האט אגהױב סאמע פון

 װעלבע רעגירונג, פרייםישער דער פון געװארן ארױםגעהאלפן איז ער מונע.
 קאפיטאליסטישע די פארטיידיקן צו געםאגגענע פראנצויזישע די באםרייט האט

ארבעטער־קלאם. דעם קעגן ארדנונג
 םון פאריז ארומגערינגלט האבן ארמײ דייטשע די און װערסאלער די

 װאך א פאריז. אין אריין װערםאצער די זיינען מאי טן21 דעם זייטן. אלע
 אבער װידערשטאנד, העראאישן א ארױםגעשטעלט קאםונארן די האבן צײט

 קא־ די איז מאי טן28 דעם און געזיגט, האט שונא פון מאכט גרעםערע די
 האט בורזשואזיע די טעג. 72 עקזיםטירט האט זי װי נאכדעם געפאלן מונע

 אין אומבאגרעניצט. געבושעװעט האט טעראר איר און נקמה, איר גענומען
 טויט אוי^ געװארן דערשאםן טויזנט 25 זײנען טעג עטלעכע פון משך א

 םארשיקט זיינען זײ פון מערם^טע די געװארן, פאראורטײלט זיינען 13,700 און
 דער האט וױדעראמאל ניי־קאלעדאניע. פון פיבער־גיהנום דעם אין געװארן

 װאם יענע, אז גוקם זיך איז בורזשואזיע די װי געלערנט ארמגטער־קלאם
געזעלשאםט. בורזשואזער דער פון רעכט הייליקע די אטאקירן צו װאגן

קאמונע דער װעגן םאציאל־דעםאקראטן די און לענין מארקס,

 פראנלד אין געשעענישן פון אנטװיקלונג די נאכגעפאלט האט מארקם
 גרעםטער דער מיט מלחמה פראנצויזיש־דײטשער דער פון צייט דער אין ר״ך

 פראלעטארישע די פון שװאכקייט די איינזעענדיק אויפמערהזאמקייט.
 גע־ ניט ער האט קאמף צום צוגעגר״טקײט ניט זײער און ארגאניזאציעם

 דער קעגן אויפשטאנד אין ארויםצוטרעטן ארבעטער פראנצויזישע די ראטן
 אויםצונוצן געראטן זיי האט ער פארטײדי?וננ. נאציאנאלער פון רעגירונג

צו צװעק פארן הויפטזעכלעך לעבן פאליטישן איז פרייהײט נרעסערע די
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 געװארן געגרינדעט איז קאמונע די װען אבער רייען. זײערע פארשטארקן
ענטוזיאזם. נרעםטן מיטן נאגריםט מארקם זי האט

 דעם קוגעלםאגען צו געשריבן ער האט — זײן ניט זאל עם ״װי
 אויב — פאריז אין אויפשטאנד איצטיקער דער — 1871 אפריל, טן12
 שמוציקע און הזירים ײעלף, די פון װערן דערשטיקט אפילו װעט ער

 העלדנטאט גלאררייכםטע די איז — געזעלשאפט אלטער דער פון הינט
פאר־ פרואװן םען זאל ױני־אויפשטאנד. דעם זינט פארטיי אונזער פון

 די היםל, דעם שטורמען װאם פאריז, פון טיטאנען אט־די צו גלייכן
 רוימישער הייליקער דייטש־פרייסישער דער פון קארליקעס פחדנישע

 םיט אװערט עס װעלכע פון מאסקאראדן, עובר־בטלע אירע מיט אימפעריע,
פיליםטערם״. אלץ, פון מער און ױנקערם קלויםטער, קאזארמע,

 האט אפריל, טן17 דעם געשריבן ?וגעלטאנען, צו ברױו צװייטן א אין
 אונטער־ זיך װאלט פראלעטאריאט פאריזער דער װען אז געשריבן, מארקם
— קאמו* א אן טיערן צו געגעבן

גרע־ פיל א געווען ארבעטער־קלאם פון דעמאראליזאציע די ״װאלט
״פי־ צאל ײעלכער־ניט־איז פון אומקומען דאם װי אומגליק, םערער
 קאפיטאליםטישן דעם קעגן ארבעטער־קלאם דעם פון קאמף דער רער״.
 דאנק א פאזע נייער א אין אריעגעטראטן איז מלוכה זיין און קלאם

 א איז אנטװיקלען, ניט זיד זאל זאך די װי קאמונע. פאריזער דער
 געװאונען דאך װיכטיקײט אלװעלטלעו־היסטארישער פון פאזיציע נייע

געװארז״.
 דעם געשריבן מארסס האט קאמונע דער פון פאלן נאכן טעג צװײ

 בא־ די אפ שאצט װאם װערס, געגיאל א פראגקרייך״, אין ״בירגער־קריג
טוע  טעותן. אירע און דערםארונג איר אנאליזירט און ?אמונע דער פון דיי

 קאמונע רער םון גאדײטונג אלגעמײגע די איז ענגעצםן, םאר װי אים, םאר
— דעם אין באשטאנעז

ארבעטער־קלאס, פון רעגירונג א געװען זי איז הויפטזעכלעך ״װאם
 װאס קלאם, דעם קעגן פראדוצירער די פון קאמף דעם פון רעזולטאט דער

 אין אנטדעקט, ענדלעו פארם, פאליטישע די :פראדוקטז די אװעק נעמט
 דערגרײכט קען ארבעטער די פון באפרײאונג עקאנאמישע די װעלכער
ײערן״.

 םון דיקטאטור די געזען ענגעלם און מארקם האבן האמונע דער איז
 פאקט אפן געװיכט גרוים באזונדער געלייגט האבן זײ פראלעטאריאט.

 האבן זײ װאם אויםבעםערונג, אײנציקע די געװען איז שלום אט־דער (און
 געװיזן, האט קאמונע ״די אז מאניפעםט״), ״קאמוניםטישן דעם אין געמאכט

דער פון םאשינעריע די איבערנעמען פשוט ניט קען אריעטער־קלאם דער אז
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 ארבעטער די פאר?ערט, צװעקן״. אייגענע זײנע םאר זי אנװענדן און םלוכה
 קוגעלמא־ צו געשריבן האט מארקם װי מאשינעריע״, אט־די ״פארניכטן םוזן
 דערפא־ די שטודירט מארקם האט אויפמערקזאמקײט גרעםטער דער מיט נען.

 פלאץ אפן אירע אײנפירונג נייע יעדע באטראכטנדיק קאסונע, דער םון רוננען
 דער פון אפש»פוגג די צושטערט. האט זי װאם מאשינעריע, דער פון

 זיי רעכט דאס און באאמטע «לע פיז דערוױילונג די ארמײ שטײענדיסער
 געװיינ־ םון מדרגה דער צו געהאלט זייער פון רעדוצירונג די באזייטיקן, צו

 די אפשאפן דאם מלוכה, דער פון סירך די אפטיי׳לן דאם ארבעט־לױן, לעכן
 אנטדעקט װעגן, נײע די געװען זיינען דאם װ. א. א. פאליציי־מאכט,

 טראגםפארמירט מײנונג, מארקם לויט זי, האבן װעלכע ?אמונ/נ, דער פון
 מאנארכיםטישע די אפגעשאםט :אר ניט װאלט ״װעלכע רעפובליק, א אין

גוםא״. קצאםן־הערשאפט די נאר הלאםךהערשאפט, פון םארם
 קיין געהאט ניט ה$ט קאמונע די אז אנגעוױזן, קלאר האט מארקם

רעפובליה. פארלאמענטארישער בורזשואזער דער מיט געמײנשאפטלעכם

פאר־ ל,״ן ניט ארבעטנדיקע, אן זיין געזאלט האט קאמונע ״די
 דער אין געזעצגעבנדיק און אויםפירגדיק קערפערשאפט, לאמענטארישע,

.צייט. זעלבער  זעקס אדער דר״ אין איינמאל באשטימען צו אנשטאט .
 פאלנן דאם פארטרעטן זאל עם הערשער־קלאס פון מיטגליד װעלכער יאר
 דעם דינען געזאלט װאלרעכט אלגעמ״נע דאם האט פארלאמענט, אין

 דינט װאלרעכט אינדיװידועלע דאם װי קאמונעם, אין ארגאניזירט פאלר״
 פאר פארװאלטער און ארבעטער זוכט װאם אונטערנעמער, אײנציקן יעדן
אונטערנעמונג״. זײז

 דעם באלייכטן צו מער נ^ך זוכנדיק ,1891 יאר אין ענגעלם האט אזוי
 גע־ רעפובליח, בורזשואזער דער םון קאמונע די אפ טײלט װ$ם אפנרונט,

 ״בירגער־ דעם םון אױםגאבע דריטער דער צו איינ^ײטונג ז״ן אין שריבן
:פראנשײיך״ איז קריג

פאר־ איר און מלוכה־מאכט פריערדיקער דער פון פארנינטונג ״די
 גרינטלעך װערט מאכט אמת־דעמ^קראטישער און נייער א מיט בייטונג

 נויטיק ם׳איז אבער בירנער־קריג״. ״דער פון 3 ט״ל אין באהאנדלט
 אין באזונדער שטריכן, א״ניקע אף קורצן אין דא זיך באציען צו

איבער־ איז טלוכה דער איז גלויבן אומראציאנעלער דער וואו דייטשלאנד,
בור־ דער פון באװאוסטזיין אלגעמ״נעם אינם פילאזאפיע פון געגאנגען
.ארבעטער. םך א פון אפילו און זשואזיע,  זיי אז מייגען, זײ און .

 זיך האבן זיי װאם דערמיט שריט געװאגטן שרעקלעך א געמאכט האבן
זייער געלייגט האבן און מאנארכיע דער אין גלויבן ז״ער פיז באפרײט
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 איז װירקלעכקײט דער אין רעפובלי?. דעםאקראטישער דער א(* אמונה
 קלאס א״ן װעלכער מיט מאשין, די װי זאך אנדער ק״ן ניט מלוכה ד<

 װי פונקט רעפוכליק, דעמאקראטישער א אין צװייטן, א אונטערדריקט
מאנארכיע״. א אין

 די צו ארויםרוח בא?אנטן דעם מיט אײנלייטונג זיין שליםט ענגעלם
 דיקטאטור אט־די װאם הערן, מיינע װיםן, װילט ״איר :פיליםטער דייטשע

 געװען איז דאם ?אםוגע. פאריזער דעם אוי pip א טוט ? זאך א פאר איז
פראלעטאריאט״. פון דיקטאטור די

 האבן ענגעצם און מארקם װאם שלוםן, רעװאלוציאנערע די זײנען דאם
 רעפארמיםטישע די װאם און קאמונע, דער םון דערםארונג דער םון געצויגן
פאלםםיצירט. און פארגעםן האבן אינטערנאציאנאל צװײטן םון םירער

 מיט געשריבן רעװאלוציע״, און שטאט ״דער װערק, גלענצנדן זיין אין
 קלאר ערשטער דער נעװען לענין איז ,1917 אקטאבער, פאר חדשים עטלעכע

 פעםט־ האט ער מארקםיזם. פון פארקריפלונג רעפארמיםטישע די מאכן צו
 אמתע די קאמונע, דער «ף באצוג אין אנטװיקלט, װייטער און געשטעלט

 פראלעטאריאט דער האט פירערשאפט זײן אונטער שטעלונג. מארקםיםטישע
 לער־ לעבן. אין שלוםן רעװאלוציאנערע מארקם םארװירקלעכט רוםלאנד םון

 טעותן אט־די אױסגעםידן זײ האבן קאמונע דער פון טעותן די פון נענדיק
אקטאבער־רעװאלוציע. דער אין

 םאציאל־דעמאקראטן די האבן מלחמה דער פאר אויב אז ?לאר, ם׳איז
 ז״נען קאמוגע. דער צו שטעלונג מארקם פאלםיפיצירט אדער איגנארירט

 צוזאמענםאר םאציאל־דעמאקראטישן דייטשן ,אפן איר. העגן אםן הײנט זיי
 רעםארמיזם, פון גרינדער די פון אײגער װאלמאר, האט ,1898 יאר אין

:געזאגט םראנע, דער אין לוקםעמבורג ראזא ענטפערנדיק

זיי־ געשעדיקט מער ניט זיכער וואלטן ארבעטער פראנצויזישע ״די
.״ .צייט. גאנצע יענע געשלאפן װאלטן זיי װען באװעגונג ער

 מארקם װעלכן מיט ענטוזיאזם דעם פון זײן ניט זאל pip אזא װייט װי
 העלדנ־ גלאררייכםטע ״די גערופן זי האט ער װען ?אמװע די באגריםט האט
 ליי?ענען, צו אײעעפאלן ניט װאלמארן אםילו איז פארטיי״, אונזער פון טאט

d געזען, ?אמונע דער אין האט םאר?ם אז u p ,פרא־ פון די?טאטור די בל 
 גע־ געװארן זיינע װעלכע ם$ציאל־דעמא?ראטן, הײנטי?ע די לעטאריאט.

 פארװארםן אםן גאנ׳ן האבן געזעלשאפט בורזשואזער דער םון זיילן טרײע
פראלעטאריאט. םון די?טאטור פון אידײע גאנצע די

^ זיין אין טי ר דעמא?ראטיע" און מאניםעםט ?אמוניםטישער ״דער א
פראלעטארישער דער םון רענעגאט ערגםטער דער ?אוטם?י, ?ארל רופט
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 קוטט ער עפיזאד״, לאלאלער ״קורצער, א קאםונע פאריזער די רעװאלוציע,
 קא־ די ענדערן ראדיקאל װיל ער אויב פראלעטאריאט, דער אז שלום, צום

בירגער־קרי;. און רעװאלוציע אויפגעבן מוז געזעלשאפט פיטאליםטישע
 װעלכער מלוכה־שקלאפערײ״, צו דעמאקראטיע ״פון פאמפלעט, זיין אין

 פראלעטארישער דער צו ׳שנאה אומבאגרעניצטער מיט דורכגעדרונגען איז
 אפעלירט םאװעטן־רעפובליקן, םאציאליםטישע פון פארבאנד אין דיקטאטור
 יענע טאל אלע פאר איינמאל באגראבן צו ארבעטער דייטשע די צו קאוטסקי

פראלעטאריאט. םון דיקטאטור די פראזע, פארהאםטע

 מיט באנוצן זיך אויפצוהערן אורזאך יעדע מיר ־אבן ״אזוי־ארום
מים־ שטענדיק קען װעלבער דיקטאטור, פראלעטארישער פיז לאזונג דעם

 דער אין בלויז געװארן באנוצט ,1917 פאר איז, און װערן פארשטאנען
מארק־ פון ליטעראטור אגיטאציאנעלער דער אין ניט און פאלעמישער

סיזם״.

 װען קאוטסקי, ארגומענטירט װערן, אויםגעגעבן ניט עס זאל פארװאס
 פראזע, צופעליקע א בלויז געװען עם איז ענגעלםן און מארקםן ביי אפילו
!מויל פון ארױםגעכאפט זיי ביי זיך האט װאם

 מארקסן אף זיך באציען — װײטער ער זאגט — באלשעװיקעם ״די
פראלעטאריאט. פון דיקטאטור װעגן גערעדט האבן װעלבע ענגעלםן, און
 פון מײנונג די דערקלערט ניט גענוי ק״נמאל זיי האכן באדויערן צום

באמערקונגעז. צופעליקע אין בלויז אים באנוצנדיק טערמין, אט־דעם
פראגראם״. א געװארן אבער עם איז באלשעװיקעם די פאר

 די אינטערנאציאנאל צוױיטן פון טעארעטיקער די פארסריפלעז אזוי
 באװייז בעםטן דעם געלאזן אונז האט אליין מארקם מארלםן. פון לעדן

 דיקטאטור פראלעטארישער דער ;עגעבן האט ער װאם וױכטיקייט, דער פון
po נעשריבן ער האט װעידעמעיערן צו בריװ א אין אידייען־םיםטעם. זייז 
 קלאםן פון אנטדעקונג דער אין ניט ליגן אויפטועז זײנע אז ,1852 י$ר אין
קאמףי: קלאםן דעם און

הים־ די באיטריבן היםטאריקער בורזשואזע האבן מיר פאר ״לאנג
 בורזשואזע און קלאםן, פון קאמף אט־דעם פון אנטװיקלונג טארישע

 האב איך װאם קלאסן. פון אנאטאמיע עקאנאמישע די — עקאנאםיםטן
 פון עקזיםטענץ די אז ערשטנם, װייזן, צו געװען איז ג״ם אויפגעטאן

 פון אנטװיקלונג דער אין קאמפן באשטימטע מיט פארבונדן איז קלאםן
 דער צו נויטיקערװייז פירט קלאםגקאמןש דער אז צוױיטנם, ;פראדוקציע
איז גופא דילטאטור אט־די אז דריטנם, ;פראלעטאריאט פון דיקטאטור



 א צו און קלאסן אלע פון אפשאפונג דער צו איבערגאנג דער בלויז
רעװאלוציע״.) און ״שטאט לענינם (זע געזעלשאפט״. קלאםנלאזער

 מארקםן פאר איז באמערקוע״ ״צופעליקע אט־די װי מיר זען אזוי־ארום
אידײען־םיםטעם. גאנצער זײן אין אידײע צענטראלע די געװען

 םון װייטער נאך גייען טארעטיקער םאציאצ־דעמאקראטישע אגדערע
 דעם פון אױפפאםונג מארקם פון אפ זיך זײ זאגן נאר ניט און קאוטםקין,

 קו־ אידײען. ציבעראל־אנארכיםטישע מיט ארוים קומען זיי נאר שטאט,
 םאדער־ ״דער אז שטאטםטעאריע״ ״מארקםיםטישע זיין אין אנטדעקט נאװ
 עקאנאמישן אין ארײנמישוגג״ זײן פון גרעניצן די אוים שפרײט שטאט גער

פאמיציען־רעכט״. און אינדױוידועלע פון םפערע ״דער אין און לעבן

 אנדער אן גענומען פאלגלײך האט שטאט דעם פיז אנטװיקלונג ״די
 װעלכע ענגעלם, און מארקם פארויסגעזען ם׳האבז װאם די װי ריכטונג,

 טענדענצן ליבעראל־אנארכיםטישע די פון באא״נפלוםט געװען זיינען
 זייט שטאטםטעאריע״, מארקםיסטישע ״די (קונאװ, צייט״ זייער פון
310(.

 אט־די פאר גארניט מיינט ?אמונע דער פון דערפארװג די אז קצאר,
 זײן ניט ?יינמאצ װעט פראלעטאריאט פון דיקטאטור די און רענעגאטן,

 האנדצונגען רעװאלוציאנערע די פון אפ זיך קערן זײ פראגראם. זײער
 לויבן באלשעוױקעם, די צו האס זײער מיט צוזאמען און, קאמונע דער פון
 האט מארהם װעלכע אףז געמאכט, האט קאמונע די װאם טעותן, יענע זײ

 ני־ דער פון הויפט־אורזאכן די פון אײנם געװען זיינעז זײ אז אנגעװיזז,
 אוםאנטשלאםנקײט זייער — פראלעטאריאט םראנצויזישן דעם פון דערלאגע

 אומ־ זייער זיך, װאקצעז און װײכקײט זייער װערםאלער, די קעגן קאמף אין
 אומברחטנותדיק אים אנצופירן און בירגער־קריג א אנצוהויבן װיציקייט

םוף. ביזן
 םאציאל־ די פון פארגייער די זײנעז סאמונע דער פון צ״ט דער אין
ט פון םאשיםטן  צואי און אינטערנאציאנאל, פון מיטגציד טאאען, — ה״נ

 זײט דער אױ איבערגעגאנגען — פראזעאלאג סצײנבירגערצעכער דער ב^אן,
 צערגיבעלם, נאםקעם, אירע מיט צײט, אונזער אין װערםאצער. די פון

 (בור־ ״הייציקער דער פון שקצאפן די האבן הילפערדינגם, און קאטוםקים
 װער־ הײנטיקע די פון צאגער צום דעזערטירט דעטאקראטיע״ זשואזער)

 און פראצעטאריאט רעװאלוציאנערן דעם פארניכטן װילן װעלכע םאצער,
קאפיטאציזם. דעם ראטעװען
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עקזאמען־פראגן
 פון עפאכע דער פון שטריכן באראקטעריםטישע די געװען ז״נען װאם .1
? אינטערגאציאנאל ערשטן

 באקו־ און פרודאניזם פון װארצלען םאציאלע די געװען זיינעז וואס .2
? ניניזם

בא־ (אין קאמינטערן דעם און אינטערנאציאנאל ערשטן דעם פארגלייכט .3
 און זיך אונטערשײדן זיי װאם אין אנװייזנדיק םטאטוטן), און פראגראם צו צוג
״ וואם אין ען ז גלייך. ז״נ

קאמונע. פאריזער דער פון הויפט־טעותן די געװען זיינען װאם .4
 א פאר זי מאבן קאמונע דער פון טעטיקײט דער פון פאזן װעלכע .5

דיקטאטור? פראלעטארישער דער פון פראטאטיפ

לעקציע דער פאד לײענען צום ביכער
אינטערנאציאנאל. ערשטן דעם װעגן (א׳)

אינטעראנציאנאל. ערשטן פון געשיבטע םטעקלאװ,
קאמונע. פאריזער די (ב׳)

טעארעטי־ בעםטער דער איז דאם פראנקרייך״. אין ״בירגער־קריג :מארקם
 נידער־ איר נאך באלד געשריבן קאמונע, דער פון אנאליז היםטארישער און שער

 ערשטן דעם פון גענעראל־ראט״ דעם פון ״אדרעם אן אלם ארויםגעגעבן און לאגע
 קאמו־ די מ<ט םאלידאריטעט זיין אויסצודריקן צװעק מיטן איגטערנאציאנאל,

 גאנ־ דער פון געװארן אפגעשפאט און פארלוימדעט געזידלט, זיינען װעלכע נארן,
 מארקם װעלבע אין יענע, זיינען װיכטיק באזונדער עפנטלעכקייט. בורזשואזער צער

 אז װייזט, ער און קאמונע דער פון האנדלונגען געזעצגעבנדיקע די אנאליזירט
 אינ־ מלובה־מאכט, די געװאונען האט ער װי שנעל אזוי האט, פראלעטאריאט דער

 מלוכה. די אפגעשאפט װאלטן װאם מיטלען, אזעלכע צו גענומען זיך םטינקטיװ
ע אין  טאקטישע װיכטיקםטע די אויף אן מארקם װייזט קוגעלמאנען צו בריװ ז״נ

 לענין זיך פארגעמט רעװאלוציע״ און ״שטאט אין קאמונע. דער פון טעותן
 צוזא־ פראנקרייך״ אין בירגער־קריג ״דער אין שטאט־טעאריע דער מיט ברייט

 פראגע זעלבער דער װעגן ענגעלםן און מארקםן פון אויםדריקן אנדערע מיט מעז
קאמונע. פאריזער דער װעגן אעני: זע װייטער. טעאריע די אנטװיקלט ער און

 פון באשר״בונג דעטאליזירטע א גיט קאמונע״, פאריזער ״די :ליםאגארעי
 קריטי־ און טעקםט עכטן דעם מיט דאקומענטן םך א אנטהאלט פאםירונגען, די

פירערשאפט. מיליטערישע די קירט
 קאמונע די פארדאמט און דיסקוםירט קאמוגע״, פאריזער ״די :קראפאטקיז

שטאכדפונקט. אנארכיסטישן דעם פון



ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער פארלאג
:שול־ביכער

קינדער
פרידמאן. ב. און טאראנט ד. פון צוזאמענגעשטעלט דערביאר, ערשטן פארן

םענט. 40 שולן פאר םענט, 70 פרייז געבונדן). זייםן 160(
שטאט

סענט. 15 שולן פאר םענט, 25 פרייז זייטן). 48( לערניאר טן3 פארן
שול אונדזער
ם. 15 שולן אונדזערע פאר םענט, 35 פרייז לערניאר, פערטן און דריטן פארן

אמעריקע
םענט. 15 שולן אונזערע פאר םענט. 35 פרײז זייטן). 64( לערניאר טן4 פארן

מאי עדשטעד
ם. 5 שולן אונדזערע פאר סענט, 10 פרייז לערניאר, פערטן און דריטן פארן

לעבן נײעם צום
סענט. 15 ־טולן פאר םענט. 35 פר״ז זײטן). 96( לערניאר דריטן פארן

טערנאװעמבער7
םענט 15 שולן אונזערע פאר סענט, 35 פר״ז זייטן). 96( לערניאר פערטן פארן
קאמה און ארבעט

ס. 20 שולן אונדזערע פאר סענט, 40 פרייז לערניאר. פערטן און דריטן פארן

:ביכער פאליטיש־געזעלשאפטלעכע
ארבעטער־ארדן אינטערנאציאנאלער דער

 ברענטשעם פאר סענט. 25 פרייז אלי־יז. מ. פון צילן. אויפגאבן, געשיכטע,
סענט. 10 ארדן ארב. אינט. פון

סאציאליזם בויט סאװעטן-פארבאנד
 פאר סענט. 35 פרייז זײטן). 128( אילוםטראציעס, מיט עפשטײן, מלך פון

םענט. 20 א. א. א. פון ברענטשעם
פארזיכערונג םאציאלע

סאװעטן־פאר־ אין און לענדער קאפיטאליםטישע אנדערע אין אמעריקע, (אין
 פון ברענטשעם פאר םענט, 40 פרייז ז״טן. 96 אלמאזאװ. ש. פון באנד).

םענט. 20 א. א. א.
מלחמה־געפאר די

ס. 15 א. א. א. פון ברענטשעם פאר ם. 20 פרײז ביטעלמאן. אלעקסאנדער פון

קאמוניזם - סאציאליזם - קאפיטאליזם
אוניװערזי־ ארב. פון םטודענטן פאר ם״ 50 פרייז לעקציעם. 15 פון קורם א

םענט. 25 א. א. א. פון מיטגלידער אדן טעט
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ארדן ארבעטער אינטערנאציאנאלער דער
שפראכן. אנדערע און אײנגליש אידיש. אויפגאבן. און צילן ?״נע

צױניזם דער אראבער, ױ םאלעסטינע,
םענט 80 ברענטשעם אוכדזערע פאר סענט, 50 פרײ־ז נאװיק. פ. פון

אלטערטום אין קלאסנקאמפן
.$1.25 ברענטשעם אונדזערע פאר .$2.50 פר״י מרטר. קלםן פון

:ליטעראטור ׳טײנע
קאמה״ צום געזאנג ״מיט

 «רייו שײפער, יעקב פון באארבעט און צוזאמענגעשטעלט נאטן). מיט (לידער
סעגט. 60 פ, ג. פ. און א, א. א. פון טיטגלידער פאר ראלאר, 1

פארקוץן: צום זיך געפינען א. א. א. פארלאג אין
קינדער־מײסעלעד

 ערשםער דער סטרייקט. פאנריק־קוימען דעד געזאגט. האט לענין כאװער
 ניו אין טלדומה די איקאר. ד?!רף פון מאטעלע בירא־בידזשאן. גענעראל.

 1אי פארן מיר קינדערלאנד. אין זוסער דאװידטאן. שלמה פון — יארק
לייב. א. פון — מעאטער ארטעף

 און טאראנט דבורה פון צוזאמענגעשטעלט לערניאר טן2 פארן — קינדער
ם. 50 שולן אונדזערע פאר ם. 75 פרייז געבונדן. זייטן 174 פרידמאן. בצלאל

טײר זײט יענער פון
םענם 40 שולן פאר סעגט 75 פייי? פאװד~ באװער פון מייםע) (א

יארק״ ״נױ
.1980 םוז קלאם גיאדואיר טיטלשול פ-ן ארויסגעג;־:ן ארבעט־פראיעקט,

םענט. 50 שולן פאר דאלאר, 1 פרײז
״קינדערלאנד״

םענט. 5 שולן פאר נומער, א סענט 10 (זשורנאל).
קורסן שטודיר מארקםיסטישע

רעװעלוציע. פראנצויזישע גרויםע די .1
טשארטיזם. רער און א״נגלאנד אין רעװאלזציע אעדוסטריעלע די .2
פראנקרײך. און דײטשלאנד אין 1848 פון רעװאלוציע די .3

סענם, 10 ארדן פון מיטגלילער פאר לעקציע, א סענט 15 פרייז
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