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بااادلیس ت ااانا بالمناااازی اساااتالینیل ا چاااه باااه یاااچس اساااتالینیل  سااانتی و چاااه باااه یاااچس در فضاااای سیاسااای ا اااران 

دگرد  اااای  افتااااه  ن ماننااااد دسااااتزا  متگاااااو  کگااااانیل  کااااارگریا د ،اااار گرا  ااااا  چاااا  ماننااااد ما ا ی اااا ا 

یااارا یایااایه ای باااادا انااادر  ناریی ااا  در فضاااای سیاسااای ا اااران تاساااا هااای  گااارا   فچاااری غتروت چی ااا  و 

اساا ا اریاارا ففااا افاارادی و بااه یااچس منگاارد یفا ااد  ناریی ااتی راااد را بیااان کااردا اناادر ال تااه نگا ناادگی ن اادا 

ون  ن کااه ساان،ی بااه راارو مااارکس و مارک ی اا  هااا  اار  نچااردا دا اان ایااچاز چیاالی بیااان نچااردا انااد باا

تاجااه ک اای  یر اگاار ا اان م اا نه تااا ا اان یااد باااقی ماای ماناادا قکسااا ت نی ااا  ضااد مارک ی ااتی ا اان چنیناابایااند

باااااه رااااااد جناااااا نگااااای کاااااردر  ااااااهرا مناااااافی  ناریی اااااتها در ت نی اااااا  ضاااااد مارک ی اااااتی باااااا نهادهاااااا و  را

 ا د الاگهای بارژوازی در  ک راستا قرار گرفته اس ر

یاااااد   ماااارکس را م ااات د قنگاااداد میچناااد و« تیااا  ادرنااا»باااه ناااا   چااای از ا ااان قهرماناااان ضاااد مارک ی ااا  

 می نا  د: ا اواجتگایی را تا ید ارتالفا  یچصی تنلل میدهد

"بررااااارد م اااات دانه مااااارکس در انترناساااایانال اول و ارااااراش باااااکانین و ت گیااااس ان ااااسا  بااااه ا اااان ت ااااچس  

 بین الگننیررر "

مارک ی ااااتها در انترناساااایانال  ناریی اااا  هااااا از درئ ا اااان م اااا نه یاااااجل ه ااااتند کااااه نگااااا  و قاااادر   ااااابی 

بااااه سااااای  اااانا ی ا را   اااا  ساااار گ ایااااتهکارگاههااااای کاچااااک اول بیااااان،ر  ن باااااد کااااه کااااارگران دوران 

رااهاااان تااااایر گ ایاااتن بااار ت ااااد  اجتگاااایی بادنااادر  و باااه یاااچس  اااک ر فاااه اجتگااااییبادناااد  ساااراز ر یااادا

 ااااک ر فااااه  مارک ی اااا  بیااااان،ر بناااااه و بازتااااا   هااااارباااااکانین نتاان اااا  ا اااان م اااا نه را درئ کنااااد کااااه 

رش هااا بنچاااه بااا برناماااه سیاسااای و از اجتگااایی در ت ااااد  جامسااه اسااا  کااه ناااه از رر اا  ر یاااان و  ااا یاااا

رر ااا  انفاااال  اجتگاااایی مااای رااهاااد رساااال  تاااار چی رااااد راا واژگاااانی ن اااا  سااارما ه داری از رر ااا  

لاااا ا بااااا کااااانین بااااا تاسااااس بااااه اقااااداما  ضااااد  انفااااال  کگانی ااااتی و باااار  ااااا ی جامسااااه کگانی ااااتی بزااااا  وردر

ر سی کاااارد  ناااارا از درون منهااااد  کناااادکااااارگری و بااااا ت ااااچیس فراماساااایان در درون انترناساااایانال اولا ساااا

مااااجراجا ی هااااا سااان  هاااای ضاااد کاااارگری و ن،ااارش ت فیااار  میااال بااااکانین و  ااارودن باااه کاااارگران مزاااال 

 ر ا ن نایته نی   و به نایته د ،ری نیاز اس 

کااه یاال  بن ااا ک  ماای یاااد مستفااددچااار هاا  ان گااا ی یاادا و « نااادر تیاا »ال تااه در نایااته د ،ااری  قااای 

 ا از رر   ق ضه قدر  یاراها انفال  اکت ر را به یچ   ک اند و می نا  د:

یااال  بن اااا ک انفاااال  اکت ااار را باااه یچ ااا  بچ ااااند و قااادر  را باااا اساااتیال  بااار یااااراها " ااای  از  ن کاااه  

 ررر"ر ق ضه نگا د

ا نچاااه دیاااگن راااانی هااا  ه اااتند در  ناریی اااتها و استالینی اااتها ینیااارغ   اانترناسیانالی اااتها ایاااال  کاااردا اناااد

واقسیااا  نچاااا  م اااترئ ز اااادی دارنااادر تنهاااا استالینی اااتها و  ناریی اااتها مااای تاانناااد مستفاااد یااااند کاااه مااای 

تااااان در  اااک جل ااارا هااار چناااد  ی ااارفته میاااس بر تانیاااا ساسااایالیل  را برقااارار کاااردر ساسااایالیل  استالینی اااتها 

انفاااااال  «ر جگهااااااری اساااااپانیا»مااااای یااااااد  مااااای یااااااد بناااااائ یااااار ا انفاااااال  و ساسااااایالیل   ناریی اااااتها

یاااچاهگند اکت ااار ناااه تاساااا بن اااا چها و ناااه در م اااچا  اااا لنین،اااراد بنچاااه مااااش انفاااال  جهاااانی در بااارلین و 

مااااانیس یچ اااا  راااااردر ایاااادا  هااااا از  لگااااان یااااروی یاااادند و رااااانین تاااار ن انتفامهااااا از انفااااال  اکت اااار از 

بااار روی اساااتچاانهای کگانی اااتهای بچاااان تپیااادا  ل  رااااد رایرالفاااان انفاااال  اکت ااار  اااار  گرفااا ر اساااتالین

 چا  بچ یدر  یدا است



اگااار  ناریی ااا  هاااا ففاااا باااه ت نی اااا  ضاااد مارک ی اااتی مااای  ردارتناااد و کاااارگران را باااه ک اااتار در جنااا  

اماااا ترجگاااه اریااار گااارا   منتفاااد اهگیااا   یااادا مااای کردنااادر  امپر الی اااتی ترغیاااا نگااای کردنااادا بسنااااان  اااک

در را کاااه  ا ااان  ناریی ااا  ضاااد مارک ی ااا یااا  ضااادکارگری و ارتزاااایی  یگااا  ماه «ناااادر تیااا » قاااای 

کاااارگران را ن اااان میدهااد کااه چ،انااه و  یااچار ماای سااازد  اماای کنااادمچگاای راد چااال بااه  ااااهر  ااس کنگااا  

 فرا می رااندر ت   یناان انفال  تاپ یدن در جن  گان، ترها  به گای  د

اریااارا نایاااته ای از  ناریی ااا  هاااای سااااری باااه فارسااای ترجگاااه کاااردا اسااا  کاااه در  «ناااادر تیااا » قاااای 

کاااه اسااا  « یگااار یل ااال»واقااای  ادناماااه  چااای از ت ارساااین هاااا و اقتصااااددانان  ناریی ااا  سااااری  باااه ناااا  

اریاارا در زناادان گان، ااترهای ساااری فااا  کااردا اسااا ر ا اان ترجگااه کااه در  چاای از سااا تهای چاا  ا رانااای 

ه  ناریی ااا  در ساااار ه چ،اناااه در رااادم  جنااا  امپر الی اااتی کااایاااچارا ن اااان میدهاااد ر یااادا اسااا    ااا[منت1]

 اس ر

"رویاااانگچر و اقتصاااااددان  ناریی اااا " در روزهااااای نچ اااا  « یگاااار یل اااال»تاضااااید میدهااااد کااااه   نایااااته

هاااای بااادون ره ااار و اففااای را ساااازماندهی کناااد و نچ اااتین یاااارای  سانفاااال  باااه ساااار ه برمی،اااردد تاااا ت اااچ

م نااااه را در یامااااه دم اااا  بنیااااان گاااا اری میچناااادر ا نچااااه هاااار یرکاااا  ارتزااااایی را انفااااال  بنااااامی و هاااار 

ت ااچنی را یااااراا بیااان،ر  ن جا ،ااااهی اساا  کاااه  ناریی اا  ا  اااتادا اساا ر سااااال اساساای ا ااان اساا ا نیاااروی 

ا ااان انفاااال  چاااه یااایاا تالیااادی جد ااادی قااارار اسااا  جاااا ،ل ن یااایاا ی ااا ر در جر اااان چماااادی ا ااان انفاااال  

 تالیدی قد گی گرددر 

کاااه هااای   نیاااروی ماااادی ا ااان انفاااال  ه اااتند تاضاااید میدهاااد کاااه جااناااانا زناااان و قاااا  هاااا ناریی اااتها نایاااته 

ا اااد الاژی سااانتی ندارناااد و ففاااا بااارای یفاااا  ان اااانی فسالیااا  مااای کنناااد و هااادو ا ااانی  نهاااا سااارن،انی 

 اسد اس  و هناز اند  ه ای برای   ندا سار ه ندارندر  رژ   ب ار

اکیر ااا  ا ااان فساااادن گانااااگانا جااااانا زن و قاااا  هااااا دارای هااای   اااک از ا اااد الاژی هاااای سااانتی نی اااتندا "

اماااا بااارای  زادی و یفاااا  ان اااانی  ا اااه ای م اااارزا مااای کننااادر  ناااان دارای  اااک هااادو ا ااانی ه اااتند کاااه 

د  ااااااه ی  ااااااافتن راا کارهااااااای بااااالر  باااااارای   ناااااادا ی سااااااار ه سااااارن،انی رژ اااااا  اساااااا  و هنااااااز در ان

 [2"].نی تند

ا هااااار میدارنااااد   ناریی ااااتها ماهیاااا  ارتزااااایی راااااد را   اااا  کنگااااا  انفااااال  و یااااارا مچگاااای ماااای کنناااادا

انفالبااای در جر اااان اسااا  اماااا نیاااروی ماااادی ا ااان انفاااال  هنااااز در اند  اااه  اااافتن راا کارهاااای بااالر  بااارای 

تنهاااا  اااک  اااارگراو از نایاااته ب،ااا ر  ا و درهااا  بااار هااا  گاااا ی هاااای ز تناقضاااا  اگااار ا !  نااادا ساااار ه نی ااا 

نایاااته ن اااان میدهاااد کاااه  ناریی اااتها هیاااداقس  ناریی اااتهای سااااریا هااای  فرقااای باااا د ،ااار گرا  اااا  چااا  

تاااااپ   ساااارما ه ندارنااااد و در سااااار ه در راااادم  جناااا  امپر الی ااااتی ه ااااتند و کااااارگران را بااااه گایاااا  د

 به کنگا  گاهر بار  ناریی   های ساری ن،اا می کنی :بارژوازی ت د س می کنندر 

ارتباطهههاتا اههها ارتهههر ه ا  سههه رت  ب ربااهههد مه ااهههال اهههاا  ا امههه    ا  ههه      ههها  ب   ا ههه  ا   –سههه   ”

یل اال باار ا اان باااور باااد کااه هگاااهن،ی بااین مفاوماا  ماادنی مردماای و مفاوماا  م ااند دارای اهگیاا  . جامعهه 

کاااه ارتااا   زاد ساااار ه مااای تااناااد م اف ااا  و دفاااای از جامساااه را باااه فراوانااای سااا ر او بااار ا ااان بااااور بااااد 

و ااادا در رااای ت ااااهرا  هاااا بااار یهااادا ب،یااارد و رکاااار امنااای را بااارای ارت اااار مناااار  مچتنااا  ا زااااد نگا اااد 

تاااا جاباااه جاااا ی مااارد  و یگاااس و نفاااس نیازهاااای  ناااان در امنیااا  و دور از  اااارش هاااای رژ ااا  اساااد  اااار  

ماااای تااننااااد غاااا ا و م ااااچن در ارتیااااار ایضااااای ارتاااا   زاد سااااار ه  اراهای م نااااه در یااااا ـیاااار ب،یرنااااد



قااارار بدهناااد و فسالیااا  هاااای رااااد را بااارای یگا ااا  از جامساااه و دفاااای راه اااردی منکفاااه باااا  ن هگاهنااا  

 ]تاکید از متن ا نی[  [3د"ر]نگا ن

کااااه ادن  از دولاااا  ب اااار اسااااد ا جگساااای از جنا تچاااارانارا ل و اوباااااش ات ار  ااان و اقتصاااااددان  ناریی ااا 

ا ک اااانی کاااه تاااا مرفااا  دست اااان باااه راااان مااارد  اسااا  و در راساااتای سیاساااتهای باااه ا ازسااایان  یاساااته اناااد

امپر الی ااااتی ک ااااارهای غرباااای و یرباااای و ت اااا  یگا اااا  مااااالیا ت اااانی اتی و لز ااااتیچی ا اااان گان، ااااترها 

اد ساااار ه جنا تچااااران مت اااچس در باناااد سااایاا ارتااا   زیاااچس گرفتاااه اسااا  را ارتااا   زاد ساااار ه مااای نامااادر 

م اااچن و د ،ااار نیازهاااای  نهاااا را  ا اغاااناااد کاااه نو باااه مااارد  تا ااایه مااای کلفاااا مفاومااا  م اااند مااای گیرناااد 

تضاااگین  ماالدوران ب ااار اسااددر مفابااس ا اان جانیااان امنیاا  ماارد  را نااد کااه نناادر یاااا  فر  اای ماای کنتااامین ک

را  یرسااایچنتدر بااار راااالو هااا  ان گاااا ی هاااای  ناریی ااا  هااااا کاااه ترکیااادن اگااالوز هااار ماتارااهناااد کااار

انفااااال  ماااای نامناااادر نااااه تنهااااا انفالباااای در جر ااااان نی اااا  بنچااااه بربر تاااای کااااه نناااا  ساااارما ه داری اساااا  در 

ا ااان جنااا  یااایرازا جامساااه را از هااا   ایااایدا اسااا ر باااه ارتالفاااا  قاااامیا ی ااایرا  جر اااان اسااا رساااار ه در 

ر ا اااان ا اساااا ردای و ماااا ه ی داماااان زدا و یاااارا ا دز  را باااارای جناااا   م ااااتفس ر فااااه کـارگااااـر از بااااین باااا

جنااا  ایتراضاااا  را از م ااایر م اااتفس ر فااااتی راااادش من ااارو کااارد و ماااانی از  ن یاااد تاااا ر فاااه کاااارگر 

سااااار ه بسناااااان گرداناااای از ر فااااه کااااارگر جهااااانی و بسناااااان  ااااک ر فااااه اجتگااااایی مهاااار رااااادش را باااار 

 ریااد  بلندر ل ا ا ن جن  ا جن،ی برینیه ر فه کارگر نیل ه  

در  ناریی اا  هااا کااارگران را بااه گایاا  د  تاااپ بااارژوازی ترغیااا ماای کنناادرا اان اولااین بااار نی اا  کااه  

ر فااااه کااااارگر را تااااابی دولاااا   کردنااااد سااااسیو از جگنااااه  ناریی اااا  هااااا  ساااارما ه ماااایالدی چاااا  30دهااااه 

باااادون اساااان ه « بارسااانانا»کاااارگران قهرمااااان  1926تاب ااااتان ا ااان در یااااالی بااااد کااااه  درنباااارژوازی ساااااز

کااااارگران بااااه ایتاااارا  هگااااان ر امااااا وقتاااای کااااردا بادناااادرا دفاااای « فرانچااااا»گردانهااااای تااااا دناااادان م ااااند 

هگچااااااان دجاااااااردی « اَناااااادَل س »لاااااا  اساسیالی اااااا  در ا «  زان»1933در ژانا ااااااه  سناااااای  بررااسااااااتند

 ناریی اا  هااا  ا بااا گنالااه یچگها  ااان را  ااارا کنیااد!""نااه زرگاایا نااه زناادانی فرمااان  ااادر کاارد:رادمااان 

ج هاااه »جر اناااا  چااا   یگاااان  1935ژانا اااه  15 م ااایر را بااارای یاااچس گیاااری ج هاااه رنااا  هگااااار کردناااد و

را امضاااا کردنااادر ره اااران  ناریی ااا  ا اااال ضاااد  ارلگاااانی رااااد را کناااار گ ایاااتند و باااه یگا ااا  از « رنااا 

 بر رااستندر « ج هه رن »

 ااار یاااار تااار ن ای اساااا  ضاااد دولتااای رااااد را اباااراز « ناااادر تیااا »ضاااد مارک ی ااا  مااااا  قاااای   ناریی ااا 

 ا ا  ان می نا  د:میدارد بدون  نچه به نفد یگنچرد  ناریی   ها در ا ن رابکه بپردازد

از ا اان جاساا  کااه ماای تاااان گگاا  کااه دیااگن ا اانی جناا   کااارگری در هاار جااای از جهااان در  ااک واژا "

 ".می یاد: دول ی چهار یرفی رال ه 

 

مااایالدی باااا چهاااا وز ااار  1930ضاااد دولتااای چااارا در دهاااه  انا ااان قهرمانااا ناریی ااا  هااااا سااااال ا ااان اسااا  

« ج هااااه رناااا »اولااااین دولاااا   1936در فار ااااه  را ت ااااچیس دادناااادر« جگهاااااری اسااااپانیا»بچ اااای از کابینااااه 

از انتچااااا  یاااادر وقتاااای ماااااش جد اااادی از ایتصااااابا  یااااچس گرفاااا ا دولاااا  دیااااا  بااااه  راماااا  کاااارد و 

ایتصااابا  کااارگران در راادم  ماادیی یااد کااارگران رااساا  تااا بااه ایتصااابا  راااد  ا ااان دهناادا چاارا کااه 

راااااد »و وفایی اااا  اساااا ر و وقتاااای کااااه ایتصااااابا  یگااااامی یااااچس گرفاااا ا  ناریی ااااتها بااااا یااااسار مساااار

ماااانی رو اااارو ی کاااارگران باااا دولااا  یااادندا چااارا کاااه ا ااان سیاسااا  کاااارگران را در کارراناااه  اااا « ماااد ر تی

 1936در هگااان سااال  سناای  کاارد و مااانی گ ااترش ایتراضااا  بااه سااا ر بچاا  هااا یاادرم ااال   نهااا ا لولااه 

 یگال جن  دارنی را به  ک جن  امپر الی تی ت د س کردر « ج هه رن »



نگااار از کاااارگران در نیروهاااای یااا ه ن اااامی ضاااد فایی اااتی چااا  و  ناریی اااتی ب ااای  ساااپس  ااادها هااالار 

یااادند تاااا گایااا  د  تااااپ در ج هاااه هاااای جنااا  امپر الی اااتی یااااندر ا ااان دولااا  ضاااد فایی ااا  کاااه در یاااال 

یضااار وز ااران  ناریی اا   بااه  یاضاار یااامس  ناریی اا  هااا نیاال ماای یااد بااه ساارکا  کااارگران  رداراا ر

تری مااای داد تاااا باااه یااااا  فر  ااای کاااارگران بپاااردازد و ایاااال  کناااد کاااه دولااا  دولااا  ج هاااه رنااا  ایت اااار بی ااا

ماهیااا  ر فااااتی دولااا  ج هاااه  یااااا  فر  ااای دولااا  مردمااای اسااا ر  ناریی اااتها نفااا  کنیااادی در« ج هاااه رنااا »

 رن  ا گا کردندر

ا اااان چنااااین یاااااا  فر  اااای  1936ناااااام ر « جگهاااااری اسااااپانیا»وز اااار  ناریی اااا  در « فردر چااااا منت اااانی»

ا هاااار میااادارد کاااه باااا ورود  ناریی اااتها باااه دولااا ا ماهیااا  دولااا  از باااارژوا ی باااه مردمااای  مااای کناااد و

ت اااال مااای  اباااد و باااا ورود  ناریی اااتها باااه دولااا ا دولااا  ماهیااا  ر فااااتی راااادش را از دسااا  میدهااادر د ،ااار 

 بر ینیه ر فه کارگر نی  ر او ا ن چنین می گا د:

دولتااای باااادا اسااا ر اماااا یااارا ا دولااا  اساااپانیا و هگی اااه ینیاااه دولااا  باااادا و دیاااگن هااار ناااای « س ان  "»

ماهیاااا  دولاااا  را ت ییاااار دادا اساااا ر امااااروز دولاااا  ]ماهیاااا  راااااد را[ بااااه یناااااان اباااالاری باااارای کنتاااارل 

ارگانهاااای دولتااای و  اااک نیاااروی سااارکاب،ر بااار ینیاااه ر فاااه کاااارگر را از دسااا  دادا اسااا ر دقیفاااا هگانناااد 

ه را بااه ر فااا  تف اای  ماای کنااد از دساا  دادا اساا ر دولاا  کااه ]ماهیاا  راااد را[ بااه یناااان ارگااانی کااه جامساا

در « س ان  »هاار دو ]هاا  یچاماا  اسااپانیا و هاا  دولاا [ بااه ماارد  کگتاار  ناا  و ساات  ماای کننااد زمااانی کااه 

 ر" نها درال  دایته باید

در جر ااااان ک ااااتار  !ماضاااای امااااروز انترناسیانالی ااااتها نی اااا  اانتچااااا  بااااین فایی اااا   ااااا دمچراساااای نی اااا 

ه رنااا  کاااه  ناریی ااا  هاااا بچ ااای از ج هاااه رنااا  را ت اااچیس میدادناااد  سنااای در ساااال کاااارگران تاساااا ج هااا

"گنالااااها تنگاااا ا زنااادان: ا اااان اساااا   چااا  کگانی اااا  راااای بیانیاااه ای ایااااال  کااارد:« باااایالن»ن ااار ه  1938

  اسس ج هه رن  به کارگران بارسنانا"

باااار   کگانی اااا ا در جر ااااان قاااادر   ااااابی فایی ااااتها و در رااااال جناااا  جهااااانی دو  انترناسیانالی ااااتها هچاااا

و سااااای جناااا  امپر الی ااااتی را م چااااا  کردنااااد و ساااارفرازانه هاااار دراااالو  ناریی ااااتها در اناااالوای مکناااا  

بااااه انترناسیانالی اااا  وفااااادار ماندنااااد و در دفااااای از ماضاااای انترناسیانالی ااااتی هاااا  ت اااا  تسفیااااا فایی ااااتها و 

ی اااا  ت اااااری باااارای رهااااا ی  ناری رناز  ااااتها و هاااا  ت اااا  تسفیااااا استالینی ااااتها و دمچراتهااااا قاااارار گرفتنااااد

ا ساااااای از ا نچااااه فاقااااد  ااااک ان اااازا  دروناااای اساااا ا بیااااان،ر دوران کااااارگران از بردگاااای ماااالدی نی اااا 

 نا چت،ی کارگران اس ر مارک ی   تنها ت اری من ز  برای رها ی کارگران از بردگی ملدی اس ر

   ده اا  مارکسیسم!
   جهان،یری

 1392 بهگن 5
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