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 صدای انترناسیونالیستی به قرار زیر است:  هایآدرس

 

 وبسایت:

www.internationalistvoice.org  

 

 کانال تلگرام:

http://t.me/intvoice 

 توییتر:

http://twitter.com/int_voice  

 ایمیل:

contact@internationalistvoice.org  

 

 انقالب کمونیستی یا نابودی بشریت!
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 از صدای انترناسیونالیستی حمایت کنید!

 

برای انداز و ارائه چشاا  ، دخالت ساایمااتماتی رکن اساااساار کار ان البر

وجود ی  گرایش ان البر هر چند بمااایار  طب ه کارگر اسااات ۀ مبارز تکامل

طب ه اجتماعر اسااات  ی  گرایش ان البر ضااا یظ م آر انتاگونیمااا  میان دو 

 بارومتر مبارزه طب اتر است 

غاتر بورژوازی  هایبر خالف دسااات اه نابعکه از تبلی ساااریاااااری  م

علیه ن ام انر که ااااوسط کمااااا تاااار تنآااااالباااارایش ان اااا، ی  گبرخوردارند

صاادای  یااود همااتند، حمایت مر غیره و یداری، اسااتامار، بردگر م دساارمایه

لت، دموکراسر، مح ی تا انترناسیونالیمت است و هیچ توهمر به انترناسیونالیمتر 

کند  ندارد و از ساانت کمونیماات چپ دفا  مر ساارمایهچپ دساات اه ساایاساار 

متر برای تح ق امر  سیونالی مترصدای انترنا  ۀدر مبارز رزمد ومر ان الب کمونی

میپها و از ارزش اشخود و در دفا  یما پرولتریهای پرن   دارد نیاز به حمایت 

  حمایت کنید از صدای انترناسیونالیمتر
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 مقدمه

 

ر دتراژدی ی   ،ساارکوب این یااورشیااورش کرونشااتات و بدنبا  ان 

تجربه چندین ساااله جنگ ها   بلشااوی رودبه یاامار مر تاریخ ان الب روساایه

که توسط ضد ان الب داخلر و بورژوازی  را دایتند، ارتش سفید داخلر بر علیه

تفاوت م   اما یورش کرونشتاتب اکتبر بر پا یده بودسرکوب ان البرای  جآانر

  ودندز ان الب اکتبر بپیشااتازمانر کمااانر که توسااط  یااوریاار بودزیرا بود، 

در خط م دم  ر کهملوانان ،ساان ر بلشااویماا  بود 1917کرونشااتاتر که در سااا  

الب فخر و یاااکوه ان »تروتماااکر کرونشاااتات را  و ان الب اکتبر قرار دایاااتند

 یورش کرده بود! ، حاالخطاب کرده بود« روسیه

بورژوازی جآانر س ر کرده است از تراژدی کرونشتات حداکار استفاده 

ب تا کمونیماا  را مترادف با توتالیتاریماا  قلمداد کند  ضااد ان الببرد تبلیغاتر را 

نه های ان الب اکتبر را تداوم ح ی ر تئوری های مارکس  دهنده برامده از ویرا

سرانجام به بنامند  سرزمین تب یدی  گوالگکه  ید  سیبری() رای ب خت  خواهد 

تراژدی کرونشااتات، ی  موهبت، ی  رویداد  بورژوایرایدئولوگآا و مورخین 

  ن ام ساارمایه داری به اسااتبداد ختجای بود، ثابت میکرد هر بدیلر به  خویااایند
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  در عوض بآترین ، ان الب خال ان خود را سااارکوب خواهد کردخواهد یاااد

 برالیم  مر باید یسرمایه داری و ل گ ینه ممکن

 ،یورش کرونشتات را دسیمه ضد ان البها ها و تروتمکیمتاستالینیمت

ا که حاال خرده بورژو دندانمر یا در بآترین حالت ملوانانر توطئه گارد سااافید

سظ بار یده بودند یرایط ا یتند برای و تحمل  علیه  و پایان جنگ داخلر را ندا

ها، یااورش کرونشااتات را سااومین اناریاایماات   یااورش کرده بودند پرولتاریا

ح ی ر  انو خود را وارث مر کنند توصااایظعلیه دیکتاتوری بلشاااویکآا  ان الب

شتات قلمداد  ییان کرون م   کنند مریور می ضدیت با مارک متآا در  یی  ،انار

تدالالت اغلب  ند،بورژوابه همان اسااا نداز که  یر چنگ مر ا تراژدی بطوری 

ب مخالفت با ایده ح  مواضاااع خود درکرونشاااتات را ب نوان تائیدی بر ح انیت 

 ان البر و دیکتاتوری پرولتاریا ارزیابر مر کنند 

 ها، هیچ کدام از توصیفات باال، بیان دیالکتیکر روندبرای انترناسیونالیمت

 صاارف ن ر کرد حوادث اجتماعر نیماات و نمیتوان به سااادگر از این تراژدی 

متآا  سیونالی م  این روایت ها، تمامر برای انترنا می مخه ج لر از مارک  و ارائه ن

ماعر  بل  اساااات حوادث اجت ید از افق این در م ا با مارکمااایمااا ،  یات  ج ل
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متر به می شتات مارک یورش کرون یکل گیری  سر زمینه های  رکوب س و برر

اموزی از این حوادث،  درس راه اینده است پرداخت  گذیته چراغ  خونین ان

  طب ه کارگر خواهد بودنبرد های اتر  مانع از تکرار چنین تراژدیآایر در
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 سرآغاز انقالب جهانیانقالب اکتبر 

 

روساایه، یاارو  در  1917سااا  در موج ان الب جآانر که با ان الب اکتبر 

شود  پرولتار رجآان یایپرولتار یبه رویده بود، افق جدیدی   ز کمون ب د ا ایگ

به ز یدار هیبار سااارما نیاولبرای  س،یپار و نشاااان داد ان الب  دیکشااا ریرا 

 هیماسر تیبربر یبرا ویبلکه تنآا الترنات ر،یامکان پذو  ینه تنآا ضرور رمتیکمون

ست  غو  خفته ب یدار س یاییده بود، پرولتار داریا مبارزه  به یدیافق جد هیرو

داده بود  طب ه کارگر ساااراسااار  ردر ساااطه جآان رو موج ان الب جآان رطب ات

 رولت بورژوائد دنیکش ریبه ز یدادن تجربه ان الب اکتبر برا  یجآان بدنبا  ت م

یکتاتوری پرولتاریا )نه د یکتاتورید یو برقرار ایقدرت توسااط پرولتار ریو تمااخ

سر ییوراها قیاز طر ح بر( میج  یسرا تبر ان الب اک یروزیپ منیُیدند  به ب

  افتی انیاو  پا رجنگ جآان

 کاس در ان رجآان یکر کننده بورژواز ادیاکتبر، فر یان الب کارگر با

با  یراصااده  درهم مااتآایاناریاا  یااد اندازطنین کودتا کردند، کآایبلشااو نکهیا

تا بلکه ان الب اکتبر نه کود نکهیاثبات ا یاما، برا  ن ذایاااتند هیک  ما یبورژوار

   یندازیب کآایعملکرد بلشااو به رن اه دیبوده اساات، با راز ان الب جآان ربخشاا
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 نیبود که در ب هیروساا ردموکراساا ا یسااوساا یاز جناحآا رکی  ،یجناح بلشااو

س  ریالملل دوم همراه د سو ن اح اب در ا نیکرد  ا رم تیف ال رمتیالیاح اب 

اوتر در اصاال تفکردند   ردفا  م یدار هیدر برابر ساارما ایم طع از منافع پرولتار

ما ا وجود ندایاات،  یکراتدمو ا یاح اب سااوسااو سااایر  کآایبلشااوکلر بین 

او ،  رت لق دایااتند  جنگ جآان ردمکراساا ا یبه جناح چپ سااوسااها بلشااوی 

و انحطاط خود یااده اساات و  ردگیوارد مرحله گند یدار هینشااان داد که ساارما

صر ان البات کمون ست  اح اب رمتیالیامپر یو جن آا رمتیع یده ا که  ریرو  

صفحات  رویرا بر  رمتیالیجنگ امپر ش،یالملل دوم حضور دایتند، از پ نیدر ب

اح اب به دفا   نیاغلب ا ،رکاغذ محکوم کرده بودند  اما با یااارو  جنگ جآان

ستند، ف ط جناح چپ اح اب  یخود یاز بورژواز ص  برخا شور متخا در برابر ک

در برابر جنگ از مواضاااع طب ه کارگر دفا  ها وی از جمله بلشاااالملل دوم  نیب

 وفادار ماندند   یکارگر یها بینموده و به پرنم

 رطب ات رو بلوغ در اگاه رمبارزه طب ات رطوالن ندیان الب اکتبر اوج فرا

در  افتهیتوسط طب ه کارگر سازمان  راسیاگاهانه قدرت س رینشان دهنده تمخ و

از روند  ران الب، بخشااا نیکارخانه و ارتش سااارخ بود  ا یها تهییاااوراها، کم
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مان ونه   هدادرا نشان مر ایپرولتار یکتاتوریو است رار د یرژوازانحال  دولت بو

ه قاطع لح  نینخمااات ام،یق نیا راصااال تیکردند؛ اهم رم دیتاک کآایکه بلشاااو

باور  نیا بود  رجآان یبورژواز هیجنگ طب ه عل ر نی ،رجآان یان الب کارگر

صرفا برا نکهیبر ا رمبن س" یربرپا یان الب اکتبر  سر رد "م یالیسو ، در بود هیو

، رموج ان الب جآانپیشااروی ندایاات  اما  یان زمان جا یها  یتصااور بلشااو

در ی نر  ه،یرا به لرزه در اورده بود، در دژ سااارما رجآان یبورژوازهمچنان که 

المان از تجربه  یبورژواز رساااوئ  از گردید روبرو هیالمان با م اومت سااارما

 ی، از سوودبالمان سخت تر یایپرولتاریرایط برای ان الب اکتبر اموخته بود و 

 رادگام کآایهمانند بلشاااوالمان المان و ح ب طب ه کارگر  یایپرولتار  رید

  الزم را ندایتند 
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 کمونیسم جنگی عواقب سیاستجنگ داخلی و 

   

اکتبر، بورژوازی جآانر از پیشروی ان الب جآانر بدنبا  پیروزی ان الب  

صره در اورده و به وحشت افتاد سیه را به محا متر رو شور امپریالی   بیش از ده ک

ابر در بر ارتش ساافید را برای نابودی یااوراها از درون حمایت و تماالیه کردند 

ز اها به همراه کارگران در طو  جنگ داخلر ساارسااختانه این تآاج  بلشااوی 

ا ضااد ان الب در صاادد بود که ب در این جنگ برخاسااتند به دفا  ان الب اکتبر 

سرمایه داری را  شویکآا، حاکمیت  مت بل صورت مجددا یک سازد  در  مت ر  م

 الب ان الب اکتبر نابود مر ید بلکه انوردهای ادست ، نه تنآاسفیدارتش پیروزی 

  یدردگرمو ضربه ب رگر به جنبش کمونیمتر وارد خورده نی  یکمت جآانر 

قرار  رتابع ن ام جن   یهمه چ شتر،یب یرکارا یبرا رجنگ داخلطو  در 

 نیپلیدساااو کار کرد  یرویکردن ن ردولت یااارو  به ن ام ،و به تبع ان گرفت

کورما   دا ناچار بودنآبلشویکبطوریکه   گردانیدممت رر ها در کارخانه را  رن ام

میاری از اصولر که در سا  در کنند و را طر ممیری کورما    1917این ممیر ب

سرباز  یا  و زنندبه حمایت ان مت آد یده بودند، یا به صورت موقت از انجام ان 

و  ردک ظیرا تضااا  یکارگر ردموکراسااا این ممااائله اینکه به ت ویق اندازند 
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ن ارتآا  نیقرار داد  ا یو استامار رن ارت تسخ اریبم یکارگران را تحت رویآا

  کارخانه، ت یها تهیکم ظی  با تضااا  رفتیتحت ن ر ارتش سااارخ انجام م

اال در ها پا گرفت  دسااتم د ب در کارخانه "لوریت" یاسااتامار ماات یو ساا رتیریمد

 مصاارف را جبران یبرا دیتول یسااخت کار در کارخانه ها، باراور طیبرابر یاارا

قتصاد توسط جنگ و محاصره، کل کشور را به استانه ا ررانی، وسنکرد  برعک

باً به طور ها، که غال رهیج نی تریکشاند و کارگران مجبور یدند با ناچ رگرسن 

به طور  رصاان ت  یع  یبخشااآاان  ۀکه در نتیج  ندیای، کنار بشاادینامن   ارائه م

 از کار افتادند  رکل

ساایاساات کمونیماا  جن ر تجارت خصااوصاار را ممنو  کرده بود، لذا 

وظیفه دولت تآیه و توزیع کاالهای اساااساار یااآروندان بود  بماایاری از مردم از 

طریق بازارهای ساایاه که در همه جا پدید امده بود، یاارو  به تآیه مایحتاج خود 

یاااآرها را تر   خود و برای ب ا و زنده ماندن ناگ یرکردند  بمااایاری از مردم 

میلیون نفر در  2برای ماا  جم یت پتروگراد از  یاادند  روسااتاهاو رهمااپارکرده 

ت لیل یافته بود و ت داد کارگران نی  به  1921ه ار نفر در سا   750به  1917سا  

 بود رسیده نصظ 
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بات م  رو برخداخلر جنگ  لیبه دل دیتول  انیساااطه و م ناسااا  وبیم

 ازیتا نروس ۀ  مردم یآر به اذوقافتیروستا به یدت کاهش  ویآر  انیم یاقتصاد

 از مناطق در قبا  یاریدر بمااا ،رصااان ت ۀبه سااابب عدم توازن توسااا  و دایاااتند

به  لیبدت تیدادند که قابل رم رارزی رب یهامحصوالت روستا به کشاورزان پو 

محصاااو  واحدهای ن امر مازاد اینکه یا  انان را ندایااات ازیمورد ن یکاالها

صادره میکردند سخ به اده انان را م یآا، ده انان اغلب محصوالت  نی  در پا رو

سیاست  کردند، رم ابودن ایخود را پنآان  یورش ده انر در دوران  صد  بیش از 

ر و مواد غذایف ر و کمبود  جهیدر نتکمونیمااا  جن ر به ثبت رسااایده اسااات  

 گرفت   کل کشور را دربرسوخت 

 12تا  7حدود که بر روسااایه تحمیل یاااده بود،  خال  جنگ داخلر در

ین یکر از ب رگتر  این میلیون نفر اغلب غیر ن امیان جان خود را از دساات دادند

ا ، کمونیم  جن ر طر سه سسیاست که اروپا به خود دیده است  جنایاتر است 

یت  ستاوردهایتالش دا ضمین و تابیت کند  ان ال د سا  در اب اکتبر را ت نتآای 

جنگ داخلر با پیروزی بلشویکآا خاتمه یافت  اما بآای این پیروزی بمیار  1920

سیه  دران الب همچنان گ اف بود،  شاورزی به محدود رو مانده بود، تولیدات ک
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کاهش  1913به ی  پنج  تولیدات سا  نصظ ت لیل یافته و تولیدات صن تر به 

سر و فرهن ر جام ه جنگ داخلر و پیچیدهیافته بود   سیا صادی و  ی گیآای اقت

ها و جنبش سوسیا  دموکراسر یوروی از ی  طرف و یکمت اسپارتاکیمت

المان از طرف دی ر کل ممااایر این جآت گیری ساااوسااایالیماااتر را تغییر داد  

که خواه مات اقتصااااد چنین رعموم تیعدم محبوب دید  یهمانطور  قدا به  یا

  ه استید انیکرونشتات ب انیوضوح در برنامه یوری
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 علیه قدرت تا حزبی که در قدرت قرار می گیرد یاز حزب

 

 به پیروزی« تمام قدرت بدساات یااوراها»ان الب اکتبر با یاا ار م روف 

پیش یرط گمترش ان الب در روسیه، سلطه سیاسر ترین یکر از اساسررسید  

ا ی  نو  ابآام ی در این باره از طریق یااوراهای کارگری بود  خود طب ه کارگر

ر   دولتر که پس از سرن ونر کرنمکایفت ر در جنبش کارگری وجود دایت

ه یااده، در در ن ر گرفت در روساایه یااکل گرفت با دیکتاتوری پرولتاریا یکمااان

رگانآای ادیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری کل طب ه کارگر از طریق صورتر که 

 کارخانه و    است عمومر های کارگری، مجامع خاص طب ه کارگر مانند یورا

ر جریان دی نر جای  ینر ح ب بجای طب ه متاسفانه ایده جانشین گرایانه 

در درون بلشااویکآا عمال حاک  یااد و ی  در  ایااتباه از رابطه جنگ داخلر 

شین طب ه در دولت ید  ح ب و طب ه ویض تف بوجود امد و ح ب بلشوی  جان

اختیارات به ح ب، حذف تدریجر کمیته های کارخانه، تابع یااادن  و قدرت

آای دولتر،  به دسااات اه کارگری  های  بازوی ن امر انحال  تدریجر یاااورا

سرخ میون های بوروکراتی  و    کارگری و ادغام انآا در ارتش  ز ا، ایجاد کمی

ن ر ان ایبسویر بیان ر تض یظ قدرت سیاسر طب ه کارگر بود و از سوی دی ر 



 

16 
 

شوی  از ح بر که زمانر علیه قدرت دولتر بود که، بود ر حا  خود د ،ح ب بل

 تبدیل یدن به قدرت دولتر است 

وظیفه ح ب رهبری سیاسر طب ه کارگر و دفا  از برنامه کمونیمتر است 

یرایطر نباید شوری تبدیل  و تحت هیچ  شر از عملکرد دولتر، در هیچ ک به بخ

سلط یود  سردیکتاتوری پرولتاریا،  سیا ست  پرولتار ه  یای در کل طب ه کارگر ا

شینر های  شروی و یا ع ب ن یرایط زمانر و مکانر، میتواند پی قدرت با توجه به 

برود اما از دساات دادن قدرت کال از دساات ان الب اقتصااادی بکند بدون اینکه 

نباید فراموش کرد، هدف نآایر   ساایاساار به مفآوم از دساات دادن ان الب اساات

 دیکتاتوری پرولتاریا تغییر روابط اجتماعر و از بین بردن طب ات اجتماعر است 
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 آغاز شکست انقالب جهانی

 

برای جنبش کمونیمتر، ن ام سرمایه داری ی  سیمت  جآانر بوده است 

ه عبارت ب و به تبع ان پرولتاریا نی  ی  طب ه جآانر است  لذا پاسخ پرولتاریا و یا

ست یا ، ان الب اجتماعر .بآتر راه حل پرولتاریا نی  منط ا جآانر بوده و همچنان ا

   هیچ چی  دی رجآانر است یا  ران الب

با پیروزی ان الب اکتبر در  موج ان الب جآانر 1921تا  1917از ساااا  

، ن ام ساارمایه داری را به در دی ر کشااورهاپژوا  موج ان البر و  اغاز روساایه

 م ت د بودند سرنویت ان الب انآا بمت ر به ان الب دربلشویکآا چالش کشید  

ه این ب لیتوساا  –در زمان پذیرفتن م اهده برساات دی ر کشااورها دارد و لنین 

 ممئله چنین ایاره کرد: 

 

ح ی ت اجتناب ناپذیر این اسااات که بدون ان الب المان ما رو به فنا "

   1." همتی 

 

                                                           
 1 https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/7thcong/01.htm 
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ممااائله ی »این ممااائله را به رویااانر اظآار میدارد: روزا لوک امبورگ 

سیه  م  در رو سیالی مت سو یف ط میتوان مت در رودومطرح  مئله نمیتوان سیه ، م

روزا لوک امبورگ از افق انترناسااایونالیماااتر به رویدادهای روسااایه  «حل یاااود 

سیه را حوادث بین المللر ت یین  یت ان الب رو سرنو مت و اعالم کرد که  ن ری

 خواهد کرد و نویت:

 

تا هر گونه " از ن ر عملر ، این ن ریه نشاااان دهنده تالیااار اسااات 

را در  نممااائولیت پرولتاریای بین المللر و بخصاااوص پرولتاریای الما

قبا  جریان ان الب روسااایه نفر کند و بآ  پیوسااات ر این ان الب را 

انکار کند  نه عدم بلوغ روسیه که حوادث جنگ و ان الب روسیه انآا 

ظایظ  مان در تح ق و یای ال تار عدم بلوغ پرول که  بت کرد بل ثا را 

تاریخر خویش بود  رویاان کردن این نکته وظیفه هر ناظر منت دی در 

ب روساایه اساات  ساارنویاات ان الب روساایه به طور کامل به قبا  ان ال

 2"حوادث بین المللر وابمته بود 

                                                           
 روزا لوکزامبورگ ، انقالب روسیه2 
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ئ  عالبود، ح ی ت تلخ ان الب جآانر تاریخ ن طه عطفر در  1921ساااا  

یکمت موج ان الب جآانر که با یکمت ان الب   یکمت ان الب جآانراغاز 

المان و قتل عام ساایمااتماتی  پیشااروان طب ه کارگر المان یاارو  یااد، موجب 

ای وله یاادن ان الب اکتبر یااد  اخرین اخ رهای موج ان الب جآانر در سااا  

شیدن قیام پرولتاریای  1926 صاب عمومر و با بخون ک سرکوب اعت در بریتانیا با 

خاموش گردید  ای وله یااادن ان الب اکتبر موجب  1927 یاااان آای در ساااا 

اف ایش فرایند فماد تدریجر در زمینه انترناسیونالیم  پرولتری و قدرت پرولتری 

ست اه  شتر در د شوی  روز به روز بی ید  ح ب بل سیه  یورایر( در رو )قدرت 

سر یوراها، کمیته های کارخانه، ارتش  شد و نتایج خود را در   خدولتر ادغام می

شان میداد   عالئ  یکمت ان الب جآانر خود در وقایع کن ره ده  ح ب و     ن

صادی)نپ(،  سیاست جدید اقت شوی  با اتخاذ  و    و  حق فراکمیون ممنوعیتبل

سا   سوم کمینترن در  ست جبآه واحد خود از طریق اتخاذ  1921در کن ره  سیا

 را نشان داد 
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 قیام کرونشتاتشکل گیری زمینه های 

 

ردی   را بررسر ک کمونیم  جن ر عواقب سیاستجنگ داخلر و ما قبال 

ا ب پیروز یااادند اما بآای گ افر پرداختند،در جنگ داخلر اگر چه بلشاااویکآا 

یدت کاهش  یرایط ویران ری مواجه بودند، صن تر به  شاورزی و  تولیدات ک

 ساااطه اساااتاندارد زندگر به جای اینکه اف ایش یافته و بمااایار ن ران کننده بود 

در جریان جنگ داخلر کارگران و ده انان یرایط سخت یابد، کاهش یافته بود  

اقتصااادی را تحمل میکردند و دولت از پشااتیبانر اکاریت مردم برخوردار بود اما 

متر کارگران و ده انان امیدوار  پس از پایان جنگ مت قدرتآای امپریالی یک و 

 یرایط زندگر بآتر خواهد ید   بودند

اعتصااابات و اعتراضااات کارگری خودجوش در  1921در اواسااط فوریه 

پایان  و ممااکو به وقو  پیوساات که خواسااتار بآتر یاادن جیره بندی مواد غذایر

دادن به رویااآای کاراجباری و    بودند که مربوط به دوران ساایاساات کمونیماا  

صابات  بدنبا  ان ت داد زیادی از جن ر بود  نجات و اخدر کار "غیر قانونر"اعت

نایع پتروگراد  نان ت لق هر در  گرفت یاااکل صااا آا نی  کیلو  به هر نفر تن روز 

شدت بیدا سرما ب ستار اف ایش جیره غذایرمیکرد   دمی رفت و  صابیون خوا ، اعت
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م امات حکومتر و در راس انآا  ، ازادی زندانیان طب ه کارگر و     بودند لباس

انآا را نایااار از تحرکات ضاااد  کارگری با محکوم کردن اعتصاااابات زینویظ

ضد ان الب صر  ی  برخر از عنا شوی  ان الب قلمداد کردند  بدون   مانند من

ها، ان البیون ساااوسااایالیمااات و    در این حوادث دخالت میکردند اما جنبش 

صابر پتروگراد ی  واکنش خود جوش یرایط زندگر غیر قا اعت بل پرولتری به 

پاسااخ م امات و در راس ان زینویظ ساارکوب همراه با  مل طب ه کارگر بود تح

باعث یااد کارگرانر که به  امتیازات بود  ساایاساات ساارکوب همراه با امتیازات

بارزه م لحاظ فی یکر بشاادت فرسااوده یااده بودند، به امید یاارایط بآتر زندگر

 را کنار ب ذارند جویر 

قیام های ده انر به بیش از صد رسیده  دت دااز اعتصابات کارگری، جدا 

را با خشااونت ساارکوب  ی ده انانقیامآا ) پلیس ساایاساار و مخفر( بود، چکا

و ت داد بیشتری  را ندایتند 1917همان ترکیب سا   1921ملوانان در سا   میکرد 

شینه ده انر  سا  با پی یده بودند   1921در  شتات  یرایطرجذب کرون  در چنین 

بلشویکآا به ایتباه یورش کرونشتات را با تآدید ده انان یکمان ارزیابر  بود که 

 یا کرد را مآکردند و این ارزیابر ایااتباه زمینه ساارکوب خونین قیام کرونشااات 
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یورش کرونشتات عکس ال مل ممت یمر در قبا  اعتصابات کارگری پتروگراد 

راد نر از پتروگدر اواخر فوریه نمایندگا و سااارکوب اعتصاااابات کارگری بود 

ان ملوانو این در قط نامه یاارایط اوضااا  را به ملوانان کرونشااتات گ ارش دادند 

صویب گشت   شتات ت یوراها،قط نامه این کرون ستار انتخابات جدید  یره ج خوا

مت )نه زندانیان بندی غذایر عادالنه تر،  یی مت و انار سیالی سو ازادی زندانیان 

ازادی بیان و مطبوعات به کارگران، ده انان، اناریاایماات ها و اح اب بورژوا(، 

ازادی محدود تولیدات صااان ت دساااتر، ازادی )نه مطبوعات بورژوایر(،  چپ

 محدود ده انان برای تولید ازاد و    بود 

دهمین در جریان  1921مارس  15در سااایاسااات نوین اقتصاااادی ) نپ( 

صویب قرار  صادی )نپ( ی  حمله همه گرفتکن ره مورد ت ست نوین اقت سیا   

به دسااتاوردهای طب ه کارگر بود  این ساایاساات اعطای امتیازات و مماات ی  جانبه 

بیشتری به ده انان نی  بود، در ح ی ت امتیازاتر که کرونشتاتر ها خواسته بودند، 

میار کمتر از صادب شوی  ،نپ بود اقت سی هابل شتات مروج  ست قبل از قیام کرون ا

  بودند نپ
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 سرکوب قیام کرونشتات

 

در قبا   1917برخالف پخت ر که بلشااویکآا قبال و بخصااوص در سااا  

بر احتیاطر و بر تجرب ر از خود ، نوعر نشاااان داده بودند ماه جوالی حوادث

شان دادند  شتات تحت عنوان  ن شویکآا محکوم کردن قیام کرون واکنش فوری بل

سفید بود  مکو پیام رادیویر  توطئه ارتش  ئه ارتش علیه توط»سوم مارس رادیو م

را پخش کرد که حاوی یااای ات و افتراهایر بود که خشاا  « ساافید مبارزه کنی !

نشااتاتر ها را بران یخت  م امات پخش کردند که یااورش کرونشااتات مال وکر

صو  عوام یته مح ست  لیورش های گذ سفید ا ی  اثبات ان ن متف ین و ارتش 

موی است ضد ان الب این   دفا  روزنامه های بورژوایر فران شویکآا از  تصور بل

 بود که تنآا میتواند منشا خارج از کشوری دایته باید 

  در ردندک« کرونشااتات ای وسااتیا»ملوانان کرونشااتات مبادرت به انتشااار 

اسااات، ح ب اولین یاااماره ان نویاااتند که دولت خود را از توده ها جدا کرده 

حوادث  و که کشانده، بیرون بکشاند افتضاحربه کمونیمت قادر نیمت کشور را 

شتیبانر توده ها را از  مت پ شان میدهد ح ب کمونی مکو ن اخیر در پتروگراد و م
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ست   شویکر با توپ و خمپاره دست داده ا یورییان اعالم کردند، بله! دولت بل

 کرنشتات پاسخ میدهد و ملوانان به ی ار نان و ازادی کارگران 

خطاب به تمام کارگران »پیام رادیویر  کرونشاااتات یاااوریااایان مارس 6

 :مر فرستد «جآان

 

یور" ست، ما به نفع قدرت  مت اهاهدف ما عادالنه ا ، نه اح اب  ما  یه

ما طرفدار ها انندگین ند،  یتوده  نه انتخاب یاااده ا که ازادا کارگر 

 متیتوسط ح ب کمون اهای الت دست و دستکاری یده  یورهمتی 

 که رما ناینوا بوده اند  تنآا پاسخ یو خواسته ها ازهاینمبت به ن شهیهم

 ت یرف ا! انآا عمداً ح    بوده اسااات توپ و خمپاره  یکرده ا افتیدر

شتات در کرون    یوند رافترا متوسل م نیرتریرا منحرف کرده و به ح 

 رساااربازان ان الب ن وملواناکارگران،  اریکل قدرت منحصاااراً در اخت

 یویادر چی یکه، رکوزلوفمااک یبه رهبر ونینه با ضااد ان الب -اساات 

س  روغ ود مکو  یما باور کن رم رم ف ا! به ما ، ردینکن ریتأخ   دیکند 

 : دیری، با ما تماس ب دیوندیبپ
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ی ندگانینما یبرا یته با شتات را دا ست ورود به کرون   دیخود درخوا

در  رطانییاا یهاتآمت و  ندیگو ررا به یااما م  تیف ط انآا تمام ح 

 کنند  ررا افشا م متف ین شنآاداتیو پ یمورد نان فنالند

 !ران الب و ده انان ایزنده باد پرولتار

 3"ازاد انتخاب یده  اهایزنده باد قدرت یور

 

سر  ستر شتات یخ زده بود، د شمادامیکه دریای اطراف کرون تات به کرون

شت  شویکآا وح شد، بل برای دولت ممکن بود  اما با امدن بآار که یخ ها اب می

یتند  شتات از احاطه کنتر  دا ست کرون شته دولتد رای و به مرک ی ب خارج گ

عملیات ضااد ان الب تبدیل یااود  تروتمااکر تجربه جنگ داخلر و ساارکوب 

 تارتش ساافید را با مشاات اهنین در کرونشااتات اعما  کرد و یااخصااا مماائولی

سر  شدار زینویظ سرکوب را به عآده گرفت  سیا ییان ه یور ر ، اگر ددادبه 

ی ص  با یکار خواهنیورش خود م ید  ند، همچون جوجه کب  ها  سفانه د  متا

                                                           
 آیدا مت –کمون کرونشتات  3 
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را  ف ط تمااالی  بدون قید و یااارطو  ندف ط اولتیماتوم دادو زینویظ ترتماااکر 

   ندخواستار ید

آده کرونشتات را به عظاهرا تروتمکر یخصا فرماندهر سرکوب یورش 

 4ندایاات اما ن ش ب رگر در ساارکوبر یااورش کرونشااتات ایفاس کرده اساات 

نان  5تروتماااکر در  با ملوا مذاکره  به  مد و هیچ رغبتر  به پتروگراد ا مارس 

 تروتمکر هیچ پیشنآادی به خواسته های یورییان  از خود نشان ندادکرونشتاتر 

مذاکره بین دولت و کان  ئه نکرده و ام نان را از بین برد  او ارا با ملوا با ز آا  ن تن

ست  ییان خوا یور مکر از  سرکوب بود  تروت سخن می فت و بدنبا   سلحه  ا

بدون قید و یرط تملی  یوند، وگرنه به زور اسلحه سرکوب خواهند ید و چنین 

 گفت:

 

ف ط کماااانر که چنین کنند مر توانند به لطظ جمآوری یاااوروی "

یند  من، هم مان  صادر مر کن  امیدوار با ستورهایر  شدار، د با این ه

                                                           
می  ساارکوب تصااتروتمااکر ب دها در تب ید مماائولیت کامل ساایاساار تصاامی  دفتر ساایاساار ی نر  4

کرونشاااتات را به عآده گرفت و مجددا بر درساااتر ان تصااامی  تاکید کرد، منتآر تکذیب کرد که 

 یخصا فرماندهر عملیات سرکوب یورش کرونشتات را به عآده دایته است 
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که همه چی  برای ساارکوبر یااورش به زور اساالحه اماده بایااد  این 

 5" اخرین هشدار است

 

شتات به  سخ تآدیدات م امات حکومتر، کمیته ان البر موقت کرون در پا

یآر هر لح ه امکان دارد مورد حمله قرار ب یرد و پاسخ  ساکنین هشدار داد که 

نوعر سمپاتر به یورییان در میان بخشر از  م اومتر نیرومند خواهد بود حمله، 

جنگ علیه کرونشااتات امتنا   سااربازان ارتش ساارخ وجود دایاات که از رفتن به

 توجیه ساااربازان وبرای ح ب بلشاااوی  کردند  نمایندگانر از کن ره ده  مر

شر" سرخ  "اگاهر بخ یدند، وظیفه نمایندگان باال به ارتش  وحیه بردن راع ام 

 ارتش سرخ و توجیه ضرورت دفا  از حکومت یوراها بود  مبارزاتر

 سدر هشاات  مار را اولین یورش خود برای فته کرونشااتاتارتش ساارخ 

ساارباز دولتر  500انجام داد که با یااکماات مواجه یااد وطر این یورش  1921

«  یورویسیۀ دیکتاتور رو»تمکر ل ب وبدنبا  ان یورییان برای تر کشته یدند 

تن از رهبران یاااوریااایان را  چند س بلشاااویکآا حدودمار 16یاااب را دادند  
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حمله  نفر در م ابل ان ار عمومر اعدام یااادند  70بازدایااات کردند و بیش از 

با قتل عامر اغراق امی   مارس ارتش سااارخ 18مارس انجام گرفت و  17نآایر 

از حمله  10000حدود   و کرونشاااتات سااا وط کرد یاااورش را سااارکوب کرد

 نفر از مداف ین کرونشتات جان باختند 1500 ،کنندگان جانشان را از دست دادند

یدند یورییان دست یر  یده بود، اعضای ارتش   و ه اران نفر از  صادر  دستور 

شتات  مخیر کرون یرایطر در جریان ت ییان وسرخ تحت هیچ  یور ارد نباید با 

رای از بین بردن ب بآه بفرساتید پشات جمکالمه یا مباحاه یاوند، دسات یر کنید به 

، یارو  به پاکماازی گماترده کردند و کرونشاتات تحت کنتر  ن امر اثار قیام

متامار  قرار گرفت  ست نی یدگان در د ست یر  یت د سرنو بخش  ،دقی ر از 

یدند و ماب ر به  سط چکا اعدام  یدند، حتر  گوالگزیادی از انآا تو محکوم 

یدند سیبری تب ید  ییان به  یور یدند خانواده های     تنآا اقلیت محدودی ازاد 

تروتمکر سان پیروزی  1921پس از سرکوب خونین کرونشتات در سوم اوریل 

 دید و چنین گفت:
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ما تا انجا که امکان دایت صبر کردی  تا رف ای ملوان بر بصیرت ما "

به کجا مر انجامد  اما چون یخآا یرو   به چش  خود ببینند که یورش

 6"به اب یدن کردند، ناگ یر یدی      حمله کنی  

 

توسط تروتمکر به ملوانانر که مغلوب یده بودند بیان ر ان « رف ا»عنوان 

شتات بود که اتآام  سفید بوده، مبنر بر اینکه یورش کرون پایه و ر بتوطئه گارد 

 بوده است اساس بر 

 1917میدایاتند، درسات اسات که کرونشاتات در ساا   بلشاویکآا اظآار

ما در جریان جنگ داخلر، یکر از سااان رهای اصااالر ان الب پرولتری بود ، ا

صر ده انر جای  ین  صر ان البر پرولتری، پادگان را تر  کرده بودند و عنا عنا

لذا کرونشاااتات بیشاااتر با ترکیب ده انر بود که تحت تمااالط انان یاااده بود  

ده بورژوایر بودند و به راحتر نمر توانماااتند با یااارایط ساااخت ایدئولوژی خر

ض یظ دیکتاتوری پرولتاریا و گرفتن امتیازات  جنگ داخلر کنار بیایند و برای ت
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طر ترکیب برخالف کرونشتات بخا کارگران پتروگراد بیشتر یورش بر پا کردند 

 دند کر طب اتر پرولتری، سختر ها را تحمل کردند و از قدرت یوراها حمایت

اما واق یت این اساات که اعتراضااات و اعتصااابات کارگری از پتروگراد 

یرو  ید و به دی ر مناطق گمترش پیدا کرد و این اعتراضات و اعتصابات خود 

 جوش بودند، اگر چه گروهآای کارگری در انآا ن ش دایتند 
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 کرونشتاتتراژدی آنارشیسم و 

 

ر دیالکتیکو مادی و قادر به در  اساات اناریاایماا  ماهیتا ایده الیماات 

حوادث اجتماعر نیماات  اناریاایماا  قادر به در  پروسااه ان الب اجتماعر و 

نیمت  در  ساده لوحانه و  ،م ضالتر که پیش روی ان الب اجتماعر قرار دارد

ه اناریااایمااا  از ان الب پرولتری مانع ان میشاااود تا بتواند در م ابل انارمان رای

افق  واند ازبت، مواجه میشودضرورتا با انآا مشکالت تاریخر که ان الب پرولتری 

ئه دهدپرولتری  ، ازادی، برابری، برادری، همبمااات ر را   بطوریکهراه حلر ارا

تغیرتاریخر دریافت مر و تجریدی با اساااکند و دیکتاتوری پرول بداد اریا  را  ت

ه طب اتر قآر جام پرولتاریا دیکتاتوری در صاااورتیکه  ،ارزیابر میکندیکماااان 

ر باعث د  چنین ن رینهمته اصلر ن رش انارییم  را تشکیل میدهاینآا    است

متر  مت ها همصدا با بورژوازی فریاد ب نند که ان الب کمونی یی شود که انار می

 یود ی منتآر مردیکتاتورازتنآا به نو  جدیدی 

لیه عروسیه و ان البر انارییمت ها، یورش کرونشتات را سومین ان الب 

دیکتاتوری بلشاااویکآا توصااایظ کردند و خود را وارثان ح ی ر یاااوریااایان 

شتات قلمداد میکنند   شویککرون مت ها از ترور علیه بل یی ستفاده انار آا بدنبا  ا
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با سااااب ه 1919در ساااا   نان  نان کمتر یاااد  ملوا مخالظ  ،نفوذیاااان بین ملوا

ممر بودند که هر گونه ان باط را نفر میکرد یی م  خودان انار یی یخته ، اما انار

یمااا  در کرونشاااتات ی  یااانفوذ انار برای ملوانان جوان جذابیت دایااات  لذا

   به هیچ وجه رهبری قیام را در دست ندایتندانارییمتآا ، اما بودواق یت 

ایر ورژوبایدئولوگآای انارییمتآا در ضدیت با مارکمیم ، استدالالت 

ت نتیجه منط ر بردایااا تراژدی کرونشاااتات را اناریااایماااتآا  را تکرار میکنند

، لتاریادیکتاتوری پرو ،ح ب ان البراز مفاهیمر چون  مارکماایمااتر بلشااویکآا

گذار و    لت  ند دو یابر مر کن یت  ارز یدی بر ح ان تائ و ان تراژدی را ب نوان 

 درتاز عطش سیری ناپذر بلشویکآا به ق انارییمتآا انارییم  استدال  میکنند 

متند ازادی عمل سخن دولتر، اقتدارگرایر که نمر توان  توده ها را مجاز بدانند، 

ی ی مال چکه نتیجه منط ر در  مارکماایمااتر  مر گویند و اسااتدال  مر کنند

 است  م بلشوی

تاریخر ما واق یت  ناریااایماااتا باور ا پذیر "ها ، این  نا عطش سااایری 

شوی  سوا  مر "ها به قدرت دولتربل شویک برد را به زیر   آااگر هدف نآایر بل

قدرت دولتر بود، چرا برخالف اکاریت سااوساایا  دمکراتآا، جنگ جآانر ف ط 
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لر داخ او  را محکوم کردند و خواساااتار تبدیل جنگ امپریالیماااتر به جنگ

مت سیالی سو شویکآا و ان البیون  در  1917پس از فوریه  یدند؟ چرا برخالف من

همه قدرت به دسااات »دولت موقت یااارکت نکردند و به جای ان خواساااتار 

ساده لوحر  1936وقایع اسپانیا در سا   ها درانارییمتیدند  در م ابل « یوراها

متر  متر خود و در  ایده الی یی شاناز مفآوم ان الب انار  ادند د اجتماعر را ن

متآا،  یی ضد دولتر که خود را انار یدنمر دانند، قآرمانان  ، دوارد کابینه دولتر 

 ،اپرولتاریای بارساالونساارکوب بخصااوص و  که ساارکوب اعتراضااات کارگری

 بخشر از وظایظ ارتجاعر و ضد ان البر همان دولت بود 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 درسهای کرونشتات

 

راست و  استالینیمتآا و دی ر گرایشاتروایت انارییمتآا، تروتمکیمتآا، 

یه از تراژدی کرونشاااتات یان دیالکتیکر روند حوادث اجتماعر  چپ سااارما ب

یدئولوگآای  تاریخر حوادث اجتماعر اسااات  ا یان وارونه از روند  نیمااات، ب

برای ر و تالیاانتیجه تالش ان الب اجتماعر را تراژدی کرونشااتات بورژوایر نی 

ونشاااتات را کر مر کنند تبلیغ به زیر کشااایدن ن ام ازادیخواه و لیبر  بورژوایر 

باید ب نوان فصااالر از تاریخ پرولتری و ب نوان ی  تراژدی در اردوی پرولتری 

ر  د یناخت  برخالف گرایشات راست و چپ سرمایه، وظیفه انترناسیونالیمتآا

ضالتر یرایط تاریخر  ست که در ان چطور و م  شویکآا ب نوان ی  ح ب ا بل

ند؟ چطور میتوان از این  1921در سااااا   پرولتری مل کرد تات ع در کرونشااا

تجربیات اسااتفاده کرد تا در اینده یاااهد تکرار چنین تراژدی هایر نبایاای ؟ به 

 عبارت بآتر درسآای کرونشتات چیمت؟

م ت د همتند پس از نابودی قدرت سیاسر بورژوازی، وجود  مارکمیمتآا

دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری کل طب ه گذار اجتناب ناپذیر اسااات  دولت 

شوراهای کارگریکارگر از  ست  طریق   نوان ب وظیفه ح ب طب ه کارگر ا
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سازمان جآانر متر تا ی   سر طب ه کارگر و دفا  از برنامه کمونی سیا ، رهبری 

و  ودیاجتماعر است  ح ب تحت هیچ یرایطر نباید جانشین طب ه طب ات محو 

 قدرت سیاسر را بدست ب یرد 

دساات در دساات ه  ان الب اکتبر را محاصااره  ی جآانرهاامپریالیماات

تحمیل جنگ داخلر، ضربات جبران ناپذیری به قدرت یوراها وارد در و کردند 

ساات ساایاساااختند  اگر چه از لحاظ ن امر بلشااویکآا در روساایه پیروز یاادند اما 

کمونیم  جن ر و اتحاذ سیاست جدید اقتصادی )نپ( و     از عواقب ان بودند  

و  اتحاذ سیاست جدید اقتصادی )نپ( در دی ر کشورها،مبارزه طب اتر یکمت 

سا   مت موج ان الب و      1921جبآه متحد در  یک سه  نتیجه منط ر اغاز پرو

  بودجآانر 

 الب جآانر، ان وای ان الب سا  اغاز پروسه یکمت موج ان 1921سا  

سا  ست   روسیه و  ضد ان الب ا شوی  و اغاز  صمیمات کن ره ده  ح ب بل ت

ضو   ضد ان الب را بو سومین کن ره کمینترن عالئ  اغاز  صمیمات  همچنین ت

ه باینکه ساااا  انتخاب تاریخر برای بلشاااویکآا بود یا  1921ساااا   نشاااان دادند 

ادامه دهند یا خود را از دولت جدا کنند و در کنار کل  مدیریت مایین بورژوایر
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طب ه کارگر با این مایااین مبارزه کنند  متاساافانه بلشااویکآا مماایر او  را انتخاب 

با وجود همه نیت های خوب رهبری بلشاااویکر که برای چندین ساااا   کردند 

شوی یتند، اما دره  تنیدگر بل آا کهمچنان امید به نجات توسط ان الب جآانر دا

مان ر برای ان الب  1921با دسااات اه دولتر پس از  آا را مجبور کرد ب نوان  ان

با جالدان طب ه کارگراولین گام در راساااتای « جبآه متحد  »جآانر عمل کنند

ی ار ان الب جآانر از  1921عدو  از ان الب جآانر بود  برای اولین بار در سا  

ید  ی ارهای ح ب کمونیمت روسیه حذف   ،این پروسهخرین مرحله ا لیمت 

بود  لنین در گ ارش ساایاساار  1926در سااا  پیروزی ضااد ان الب اسااتالینیمااتر 

م ت د بود که این ح ب نیماات که دولت  1922کمیته مرک ی به ح ب در سااا  

ن در سخنرانر لنی را کنتر  میکند بلکه این دولت است که ح ب را کنتر  میکند 

 خود چنین مر گوید:

 

ست بلکه در این مانند " اتومبیلر بود که نه در جآتر که راننده مر خوا

  ان ار که میکردحرکت  ،جآتر که یاااخی دی ری مر خواسااات

توساااط دسااات مرموز و بر قانونر رانده مر یاااود، خدا مر داند چه 
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ی  فرد سودجو، یا ی  سرمایه دار خصوصر یا هر دو   چه بماکمر، 

ند تصور مر ک پشت فرمانبه هر حا ، مایین کامالً در جآتر که انمان 

  7" پیش مر رود رپیش نمر رود و غالباً در جآتر کامالً متفاوت

 

ماات در مبارزات بین المللر کمونیتنآا اقلیت بماایار ناچی ی از بلشااویکآا

 انترناسیونا  سوم در کنار انآا قرار گرفتند های چپ علیه انحطاط 

یورش  شتات را ی   یورش کرون مت ها که  یی برخالف ادعاهای انار

دون ی  در ب انارییمتر میدانند و با وجود این واق یت که تاثیرات انارییمتر

برنامه و ن رش یااوریاایان وجود دایاات، اما خواسااته های یااوریاایان صاارفا 

متر نبود  انآا خواها یی ستار احیا مجدد قدرت ن لغو دولت نبودندانار  بلکه خوا

 اساااتبداد»حاوی ابآاماتر چون  یاااوریااایانبیانیه های چه اگر  یاااورایر بودند 

واستار انآا خ خواستند،یورا را بدون کمونیم  نمر   بود، اما انآا   و« کمونیمتر

قدرت برای یاااوراها بودند نه اح اب  انآا علیرغ  همه ابآاماتر که دایاااتند به 
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ر از یک ، اینیاااکل غری ی ایده جای  ینر ح ب به جای طب ه را رد میکردند

 بود عوامل اصلر انحطاط ح ب بلشوی  

ین مماااله ابه تراژدی کرونشااتات نباید ب نوان ی  پدیده مج ا ن اه کرد، 

ست   ید، پیروزی از  پیروزهر طرف تنآا در متن ان الب جآانر قابل در  ا مر 

همچنان  1921اگر چه دورنمای ان الب جآانر در ساااا    ان ضاااد ان الب بود

وجود دایااات و این ی  فاکتور حیاتر در دیدگاه ان البیون ان زمان بود، اما 

دگان و دارن الب واق ر انکنندگان به دفا  ، بلشاااویکآا با حمله به یاااوریااایان

  کردند حملهقدرت ممت ی  پرولتری 

 

 اکبری-جوادی

 1400اسفند 
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 خطوط اصلی مواضع:

  جنگ جآانر او  نشااان داد که ساارمایه داری ب نوان ی  ن ام اجتماعر وارد دوره 1

تنآا دو الترناتیو برای این ساایماات  وجود دارد: یا ان الب و یااده اساات خود انحطاط 

 کمونیمتر یا نابودی بشریت                           

ست2 صر ما ، طب ه کارگر تنآا طب ه ان البر ا ست ک     در ع ه تنآا این طب ه اجتماعر ا

                                                                                                                تواند ان الب کمونیمتر را انجام دهد و به بربریت سرمایه داری پایان دهدمر

، اتحادیه های کارگری گردید  ب د از انکه سااارمایه داری وارد دوران انحطاط خود 3

صلر اتح یدند  وظیفه ا سرمایه داری  سر جآان تبدیل به ارگانآای ن ام  سرا دیه ها ادر 

                          کنتر  طب ه کارگر و منحرف کردن مبارزه طب اتر کارگران است                                                                      

 ایآانتخاباتر و ساایرکنمایش   در عصاار انحطاط و گندیدگر ساارمایه، یاارکت در 4

وهمات دمکراساار اساات  ساارمایه داری دمکراساار و تنآا در جآت ت ویت ت رپارلمان

                                                                                              همتندداری بربریت سرمایه ،سرمایه داری دیکتاتوری دو روی همان سکه

مااتند  مبارزه طب اتر ه و بر علیه طب ه کارگر و ضااد ان البر ،   تمامر جنبشااآای ملر5

                                                                         در اختالفات امپریالیمتر است                                                                  ن ام جنگ ازادیبخش ملر ی  نیروی پیاده 

یک6 یکمت ان الب اکتبر،  ن الب یکمت ابه ویژه مت موج ان الب جآانر،   علت 

                                                 د                                                             منجر به انحطاط ان یدر نآایت که منتآر به ان وای ان الب اکتبر و  باید مر المان

اعر همااتند، اسااتالینیمااتآا، مائوئیمااتآا، تروتمااکیمااتآا و   تمامر اح اب چپ ارتج7

                                                       دست اه سیاسر سرمایه را نمایندگر مر کنند                                                         از انارییمتآای رسمر و غیره 
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صطالح   کلیه دولتآای به 8 مت"ا سیالی مت"یا  "سو یوروی، اروپ "کمونی ای که در 

سرمایه داری  یکل ویژه از بربریت  سر کار امدند تجلر  یرقر، چین، کوبا و غیره بر 

                                                                                                                             همتند بوده و سرمایه داری دولتر

  سازمان ان البر پیش راو  پرولتاریا را تشکیل میدهد و ی  فاکتور ف ا  در تکامل و 9

ر به توانند یااکل اقلیت ان البت می  اگاهر طب اتر اساات  سااازمانآای ان البر تنآا مر

وظیفه یاااان نه ساااازماندهر طب ه کارگر یا کماااب قدرت بجای طب ه  و خود ب یرند

 سیاسر افیتیف بطوریکه است، سیاسر نمای قطب ی  –گر، بلکه رهبری سیاسر کار

 مااترکمونی ان الب برای  اصاالر عناصاار از کارگر طب ه در ان نفوذ و ان البر سااازمان

                                                                                               همتند

 تعلق سیاسی:

یته م صولر از تجربیات گذ سر پرولتری، مح سیا شات  ضع، ن رات و ف الیت گرای وا

طب ه کارگر و درسااآائر که سااازمانآای ساایاساار طب ه کارگر درطو  تاریخ این طب ه 

شه متر ری سیونالی صدای انترنا متآا، کمب کرده اند  لذا  های خود را در اتحادیه کمونی

دوم، انترناسیونا  سوم، مخصوصاٌ جناح چپ  انترناسیونا  او ، جناح چپ انترناسیونا 

هائر که در م ابل انحطاط انترناسیونا  سوم وظیفه سترگ انترناسیونا  سوم و فراکمیون

 –های هلندی دفا  از مواضاااع پرولتری و کمونیماااتر را بر عآده گرفتند، فراکمااایون

سبویژه فرا و المانر ـــک ـــیون کمونیـ سنن مرایتالیا پ ــــچست ـ داند و از 

 کند دفا  مر چپ تکمونیم


