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حرف برسر این نیست که اینن اینن ینن پر لرارین،ینن  ینن حین  "

،ا بننه ابنبننف  نن ف  کننپ لرارین،یننن ا، حننن  حنچننر  ننه  ینن  

  مسئله بر یر این ایثت  رملواریثا سیسثت  .خوا تلق  ا  کن

ا بر افق اینن  سنی   ال رظننا تنن،یج  ا بنو، بنه ان نن   نه 

 [فصپ  هن، –ان،کس خننوااه اق س  "].کن،   ست

 مقدمه

ال جرینننننننل ا ننننل   یکنننن  [1]جرینننننر کسونیسننننت بننننین ارسللنننن 

ق بنه کسونیسنت  ن  کسونیست  ن  اسنت کنه بنه رظننا تنن،یج  ای لن

. جرینر کسونیست بین ارسلل  ا گرایشن  کنه اینن جریننر ال بواه است

   سنننوا،ه ال اواچنننت لرارینننر  افنننن  کنننراه اسنننت پر بوجنننوا پاننن ه 

ان  ر گونه حسله به جریننننل . بجصوص ا، اا،ار سینه چ  انقالب

اربینه جریننننت  حسلنه بنه خنوا ا،لیننب  کنراه این     کسونیست    ،ا

بنه  سنین ارینپ اسنت   ن ،ا کسونیست  ن  ا،لیننب  ان  کننی هکه ان پن

)جرینننر کسونیسننت بننین ا ا،  ننو،ل رنن ا  بننن ،فقننن  کننه اننن  سننوا،ه

اعننال   سبسننی   ارسللنن   گننرایو کسونیسننت انیرننسیوننریسننت ا...  

نوشنیه ا  اسنت تظنت عننوار   اینن  سبسنی  کراه ای . پخرین انو،ا 

ااکنشن  بنوا  ارنت سنرانیه""ب  اعیبن، کنرار انقالبینور ا، خن ات ا

بننه ر ننن لراکننن  ا بنن  اعیبننن، کننرار جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  ا 

توسن  سنین سننخیه شن ه اسنت. جرینر کسونیست بین ارسلل  اینکه گوین 

اگر  ه ان ال ان یت لراریر  جرینر کسونیست بین ارسللن  افنن  ان  
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  لنیننه ا  پر ،ا لراریننر  ا کسونیسننی  ا،لینننب  انن کنننی  ا اواچننت

اسننهله انیقنن  جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن   3ا، ،ابطننه بننن  کنننی   ااننن

 بوای .

 ر انن بنبال بنه شنکپ سن – آگاهی طبقاتی م یثا مان انقالبثی 

سنر  کنراه این    نق   ننی  ،ا ا، اینن لایننه انیشنر  اقنالل

بنه شنکپ بن اا  بنن اینرایو ج ین  ا بنن اق انه ج ین  اقنالل 

ی  ا سیننت ا، ایننن . نکیننه حنننشنن  انیشننر خوا نن یننج جنن اه 

،ابطه اینن اسنت کنه اواچنت لنینه ا  جریننر کسونیسنت بنین 

ارسلل  ا، این ،ابطه اشیبنه نیست بلکه ابهناننت  اا،ا. نکننل 

ا، ،ابطننه بننن لیننر ال اواچننت جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  

 ا،ست است:پگن   طبقنت  ا سنلانر انقالب  

o   چنننننرا،ل حننننن ب کسونیسنننننت انیرننسیوننریسنننننت

   لیرال  انقالب کسونیسی براجهنن  

o  ایکینتو،  لرارین،ینن  ایکیننتو،  طبقنه کنن،گر ال

طریننق شننو،ا ن  کننن،گر  اسننت  نتنن  ایکینننتو،  

 ح ب 

o   سنلانر انقالبن  بجشن  ال طبقنه ا حن ب اظصنو

 ابن،له طبقنت  است

علیننر   ایننن اواچننت ا،سننت  جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  

قنننو ا عسلکنننرا ابهناننننت  ا، ،ابطنننه بنننن پگنننن   طبقننننت   ن

خنوا نقنو  ااننیو ا عسلکنرا ا عسال  سنلانر انقالب  اا،ا
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علنت ا نل  ،ا تن سطح یج انیشن،ات  انقالبن  تنن   ای  ن . 

ااشننیه  جرینننر کسونیسننت بنین ارسللنن کنه بظنرار  ننن  ا،اننن  

 .بواه است  ننش  ال ابهن  ا، این اسهله است

 جرینر کسونیست بین ارسلل  بر طبق اواچت – سپ یرمایه 

لنیننه ا  خننوا  نن  سننرانیه ،ا ای لننق بننه ا،اا  بننو، اال  

ابهنانننل خننوا ،ا ا، ایننن لاینننه ای اننن  ااننن ا، عسننپ بن، ننن 

،ابطنه جریننر   نشنر اااه است. ان نق  خنوا ،ا ا، ،ابطنه بنن

اتظنننا ابننن،لار کسونیسننت بننه شننکپ کسونیسننت بننین ارسللنن  ا 

 بجننو لینننا  ال نقنن   ننن ا، ایننن [2علننن  انیشننر کننراه اینن .]

لاینه اسنیقیسن بنه جریننر کسونیسنت بنین ارسللن  ا،سنن  شن ه 

  .نب ار اینکه انیشن، علن  ینفیه بنش

  ا  1388لننس ال جنننبو سننب  ا، سننن   -مردمثثی اعورامثثات

تظننت عنننوار  اوچنن  یریهن  جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن 

ابنن،له طبقننت  تنهنن پریرنننتیو بنرا  "اق اه ا  بنر اقنرنه انن 

  اقنرننه "اا سنننیت خننوا انیشننر کراننن " کننه ا، طبقننه کننن،گر

جنبو  اا افق  تش ی  ابنن،له طبقننت  تنهنن پریرنننتیو" ،ا ا، 

نق  جرینر کسونیست بین ارسللن  نوشنیی . لنس ال اعیراچننل 

ا  اننننه ا، اینننرار ا بننن نبن  پر ا، ا،ار ا عنننرا   ارااننن  

 :جرینر کسونیست بین ارسلل   هن، اقنره انیشر کرا

o [3]ه انشین جن  عرا : ،ا پیسنی  علی 

o [4]ابن،له طبقنت  ا، ابیصنا جن   ا،ار 
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o [5]تظن رال ا، ایرار: نقنط بول ا چ و جنبو 

o  ایرار: ابن،له اینر جننحهن  بو، اای  یج خطنر

 [6]برا  طبقه کن،گر است

اینستننه  ر  هن، اقنرنه بن ار کنو کیرین تظقینق ا بنن اشنیبن نل 

ن نشنیه  اایه بظث ابننع    ال لاایه بظث اثبنت  ا    ال ل بسین، 

،اشنن شن ر فینن  سینسن  بنه نه تنهنن انیشن، این اقنالل ش ه بوان . 

بوجننوا انن  نینن  لراریننر  کسکنن  نسیکراننن  بلکننه ابهنانننل لینننا  ،ا 

  کنه حنواا  اقنرنه  انطقن  پر این ی  4بنه جنن  بر،سن   نر پا،ان . 

،خ   ا،  ر سه کشو، ،ا بنن توجنه بنه ااب ییهنناتتن  افیناه اجیسنع  

ایننن  . بنشننیننج نقنن  سنننلن ه اییوانسننت اااه  بننه تصننویر بکشننی  ا ایننن 

ت اا  اعیراچننل خینبننن  ا، " تظت عنوار ا  اقنرهکن، ،ا کرای  ا 

،ا  "تنهنننن پریرنننننتیو ابنننن،له طبقننننت  اسنننت -بربرینننت سنننرانیه اا،  

اای اا، بوای   جرینر کسونیسنت بنین ارسللن   بنه شنکپ  .انیشر کرای 

ا بنه شنتنفیت فینن  سینسن    کناطرح ش ه برخو،ا  اسنیپج   به 

سنن  گششنیه  10،فقنن ا، طنو   بجصوص اینکنه  .کنلراریر  کسج 

بن، ن بو  اااه بوان   جواب نق  ن  ان ،ا خوا ن  ااا. سر ان ن  لنس 

ال اه سننن  جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  سننکول خننوا ،ا شکسننت ا 

ب  انو،ا  سنره ان 10یظن، ان ا    انتوبت    ان را لنسخ ان ،ا ااا. 

 یر جن   تنر ال ا  جرینر کسونیست بین ارسلل  بن نوشیه  .بواه است

 ننن ا  تظنننت عننننوار " نننن  ببلننن   ا بنننن اشنننیبن نل فنننرااار  نوشنننیه

  عسننال اسننیه گننپ بننه "انیرننسیوننریسننی  ا اعیراچنننل ا، خنا،ایننننه
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اسننهله بننرا  ااااننه بظننث   ننن پب ااا. لننیو ال ااااننه بظننث  شننتنفیت 

  را،  است.چ

جریننننر  سننننرهن  اخینننر کنننه گویننننبنننرخالف ر نننن لراکنننن   نننن  

ان ینت انقالبن  خنوا ،ا ال اسنت اااه اسنت  انن کسونیست بین ارسللن  

کنراه  سوا،ه بر ان یت لراریر  جرینر کسونیسنت بنین ارسللن  تنکین  

لاینننه بننه سنننرهن  ببننپ  3انن  کنننی  ا ابنحبننه اننن بننن ،فقننن  ا،  ننر ا 

 .برای راا

ابننن،لال اراانن  ا ابننن،لال طبقننه اننن بننین ر ایننن کننه نکیننه ای نن

ابننن،لال اراانن  اشننن،ه شنن ه ا، ایننن  .تسنننی  بنیننپ انن  شننوی  کننن،گر

 1396اینرار   سننر اعیراچننل ا  اننه انو،ا نوشیه  ا، ،ابطه بنن 

ا، اسننت. بننرا  اطننال  بیشننیر ال اواچننت  نن ا  انیرننسیوننریسننی  

اعیصننننبنل ا  انننن ال جس بنننن   ،ابطنننه بنننن ابنننن،لال کنننن،گر  بنننه

 ا اعیصننبنل ال ا،سنهنی اعیراچنل کنن،گر  اخینر تظنت عننوار "

 " اراج ه شوا.انیرننسیوننریسی  اانیو ا کن،گر  ابن،لال

 

 فرهظگ مباحثه

بظث ا انناره برا  انیرننسیوننریسنیهن حیننت   چنرا،  ا الل  

است. جنبو انقالب  نسن  توانن  بن اهن  انوثر  بنر اا،ا ا نر اینکنه 

اینناینج ا، تکنانپ اینن جننبو ااشنیه  ننریسیهن نقشن  لوینن اانیرننسیو

بنشن . این تنهن ال طریق ج   ا ابنحبه ال این گن هن  ایتننال ا،ار 
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 ننن ف بظنننث بنیننن  ا،  .فینننن  سینسننن  لرارینننر  ااکننننر لنننشیر اسنننت

بظنث  ننر ،اسنین  کسننج بنه شننتنفیت فینن  سینسنن  لرارینر  بنشنن   

ت ا تکناپ فین  سینسن    ف  ج  این ااشیه بنش   ا، خ ات شتنفی

ا، ابنحبنه لینرال ا ینن بنلنن ه ا  اجنوا نن ا،ا ا یننن  لرارینر  نیسنت.

کننه  حن ننپ انن  شننوابهیننر گتیننه بنشننی   لیننرال  ا، ابنحبننه لانننن  

 ننکنننا ا  اوفیننن  سینسنن  لراریننر  ان ننر شننابنحبننه بننه شننتنفیت 

لانننن  اسننت کننه ال طریننق پر ابنحبننه بننه سننرا،گس  فیننن  سینسنن  

ا،سنی  بنر ه جرینر کسونیست بنین ارسللن  بن. شوالاه  لراریر  ااان

 [7فر نن  ابنحبننه  س نور سننالح ابنن،له طبقنننت  تنکین  انن  ا،لا.]

 س ننین اقننالت  ا، ،ابطنه بنن اخنال  ا  جرینر کسونیست بنین ارسللن 

 [8ان،کسیس  انیشر کراه است.]

جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن   قنن ، بننه  ایننن اسننتاسنسنن  سننوا  

 ن  ان اخین بنه  ؟ه ا، این اقنالل ای ه  بواه استاسنیپ اطرح ش 

اخبن، ننا،ست ا ج ل   بنلتننب نشنرینل بنو، اای  ا فنرا، ال ااار 

اظیوا  "لنسخ" جرینر کسونیست بین ارسلل  ،ا   یج لنسخ اسهوالنه

تشننکیپ ای  نن . جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  عالبننه ا  بننه "لنسننخ" 

اسنت  ا،اینه تصنویر ننا،سنت ال ترین ،اه ،ا برگ ین ه  ن ا،ا ا پسنر

ینج  اار ننتن ،اه ،ا برا  فنرا، ال   اواچت   ا  انیرننسیوننریسی 

کنه اینن بننل کنن . انن ا،  نتظنل ب ن   نشننر خنوا ی  ااا ج   لنسخ 

خطن  سهو  بلکنه ینج یج عسلکرا جرینر کسونیست بین ارسلل  نه 

، ا،اینه عسپ پگن ننه بواه اسنت. اربینه جریننر کسونیسنت بنین ارسللن  ا



10 
 

تصویر ننا،ست ال اواچت   ا  انیرننسیوننریسی   سنر بن ، جن   

 بواه که ا، اسی ال  ا اننب   که به پنهن ،جو  اااه است.

 ر جرینر ا گرایو فکنر  سن   اا،ا  اواچنت ا نظنرال خنوا 

ا، سطح اسیت تر  انیشن، ا   ا این اسهله نی  کناال انطقن  اسنت. 

ن اسنت  ننرا جریننر کسونیسنت بننین اانن سنوار  کنه اطننرح ایشنوا  این

ارسللنن  نقنن  خننوا بننه  نن ا  انیرننسیوننریسننی  ،ا بننه لبنننر فن،سنن  ا، 

سنیت خوا انیشر نس  کن ؟ جرینر کسونیست بنین ارسللن  نقن  خنوا ،ا 

ب بننننر فن،سننن  ا، اخیینننن، اا،ا ا عننن   انیشنننن، پر بنننه لبننننر فن،سننن  

 نن   ت نن اا پگن ننننه اسننت. جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  پگن ننننه ایجوا

   ننرا کننه ایننسور کسنن  ال ایننسور نوشننیه اا پگننن   ااشننیه بنشننن 

نوشننیه بننرا  کسنننن  کننه بننه تظننوالل انطقننه پشننننی  اا،ننن   اوچننت 

 .اغشوش جرینر کسونیست بین ارسلل  ،ا بوچوح نشنر ای   

نننه فقنن  ت نن اا  "اواچننت سینسنن " بلکننه  نن  بننرا  اننن کسونیسنن  

، ،اسنننین  لنیبنننن   بنننه اسنننت. نیننن   ا نننو  ا ا،لشنننهن  لرارینننر  

ببنپ ال انیشنن، ا و  ا ا،لش  ن  لراریر  است که ان نق  خوا ،ا 

علننن   بننه اطننال  جرینننر اربوطننه ایرسننننی . ایننن اربیننه تنهننن شننناپ 

جرینننت  ا  شوا کنه ال نظنر انن ای لنق بنه کسونیسنت  ن   سنین  ا 

 ا، پین ه نی  به این سنت افناا، خوا ی  انن .

 ننن  بننو، اای  ا خننراه بننو، اای    یورو  اقنبلننه بننن نتننو  اینن 

 ا شرا  نظن  ننوین جهننن   بجصوص لس ال سقوط جهنر اا بطب 

 ننرا کنه اینن ار نتننو  اینن یورو یهن  ا سینت بیشننیر  لینن ا کنراه اسننت. 
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بو، اای  ا خراه بو، اای  ا، طبقنه کنن،گر ا سننلاننهن  سینسن  

ا، تشن ی   پر بن ابن،له طبقنت  نسبت ا کوس اا،ا. بنه عبنن،ل بهینر

ابن،له طبقنت  نتنو  اینن این یورو یهن کسینر ا ا، اا،ار افنت ابنن،له 

بجشن  ال ااننیو خسنی   طبقنت  ای ار نتنو  پنهنن بیشنیر اسنت. رنشا 

ننلشیر انیرننسیوننریسیهن بنی   رف تظکی  ا،لشنهن  لرارینر  گنراا 

 ت.کنس  ال پگن   طبقنت  لراریر  اسکه خوا ان 

 

 معیفهای نقد حلقه 

ا لنننه ا،گننننر تهو،ینننج خنننوا ا، یننننر کسونیسنننت بنننین ارسللننن  جر

بننه نقنن  تهننو،  "حلقننه  ننن  چنن یو"  31انیرننسیوننریسننی  شننسن،ه 

ایننن جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  خال ننه بظننث  [9]لرااخیننه اسننت.

 طرفنن ا،ار حلقننه چنن یو سننرانیه اا،   اسننی ال  انن  کنننن  اسننت کننه

ان  شنوا  رنشا  خنوا لنن،ه حلقنهلن یر ا، حن  کشو ال چ یو ترین 

لن یننره سننرانیه اا،  ،ا ،احیننر اییننوار ال چنن یو تننرین حلقننه پر 

ایننن  لننن،ه کننرا. جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  اسننی ال  انن  کننن  کننه

بنننور علن  اکننینج ،ا نسیینوار ابین  بر عل  اکننیج اسنت.  ن رش

بننه عر ننه اجیسنننع  انیقننپ کننرا. انقننالب اجیسنننع  نننه یننج حناثننه 

جریننر کسونیسنت بنین ارسللن  ی  اجیسنع  اسنت. اکننیک  بلکه ااب ی

لنننن،ه شننن ر چننن یو تنننرین حلقنننه اسنننی ال  ایکنننن  حیننن  ا،  نننو،ل 

اجنوا سنرانیه   ااکنر ای نا برنطیننه ال چن یو تنرین حلقنه سرانیه
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اننو،ا حسلننه بننرا، گیننرا  سننرانیه سننرانیه اا،ا ااننن اگننر بلننز ا اغنن  

فیننه تننرین تکناننپ ینبنننا، بننه ای نننا برنطینننه نجوا نن  بننوا   ننرا کننه 

رنشا اسنی ال   .بنو، اال  ،ابنرا ان  شنوا لرارین،ین بن ب ،تسنن ترین 

لرارین،ینن  ا،النن   نوشنیه شن ه اسنت  1982)اقنره ا، سن   کراای

  رب  ا، ارک  ابن،له طبقنت  برا، اا،ا.

اینسنتننه اعسنن  اینن تهنو،  ا، عسنپ نقن   این علیر   اتی  بوار 

جرینر کسونیسنت بنین جز ش   اوجرینر کسونیست بین ارسلل  توس  

. اینن  کننبیو ال ان اله بر ا سیت ایرالپ سرانیه اا،  توجه ارسلل  

یج تصویر ننا،ست ال جریننر کسونیسنت بنین ارسللن  ا،اینه عسلکرا 

سننوا  ال ان یننت چنن  انقالبنن  ا بننو، اای  اتظنننا ابننن،لار اینن اا. 

ن کسونیست  ا، گ ا،ش  کنه ال ،ابطنه خنوا بنن جریننر کسونیسنت بنی

ا،اینننه ای  ننن   ال بننن  تنننوجه  جریننننر 1980ارسللننن  ا، اااینننپ ا نننه 

کسونیست بین ارسلل  به ابن،لال کن،گرار ا، کشو، ن  تظت سلطه 

 تنکی  ایکن  ا  نین ا  نویس :

 

"ای ر جرینن  اسنت بننن  "جریننر کسونیسنت بنین ارسللن " کنه 

نشننریه ا  بنننن  "انقننالب جهنننن " انیشننر ایکننن . ایننن جرینننر 

رننین بنن، یکنن  ال اعالاینه  ننن  ا. .ا ،ا بنه ان لیسنن  بنرا  اا

 نن  نسننوا ا اننن ،ا ا، تسنننس بنن  ننن  جرینننر ای ننر بننرا، ااا. 

ارنن  بنن  تننوجه  کناننپ ایننن ،فقننن بننه ابننن،لال کننن،گرار ا 

لحسیکشنر ا، کشنو، ن  تظنت سنلطه ا عن   ا،ا رنینن  ال 



13 
 

ااپرینریس  ا اسهله تشکیپ ح ب ا  یره تتنال نظر ن  بنبپ 

 [10،ا بن جنبو کسونیسی  ایرار بوجوا ا  پا،ا."]توجه  

 

جرینننر کسونیسننت بننین  2000ا ااایننپ ا ننه  1990اااخننر ا ننه 

توسنن  اظنننفل  کننه بننه کسونیسننت  نن  عالبننه ا تسنیننپ نشنننر ارسللنن  

جرینننر اربیننه شنن . ایا حینن  ،اسیسن  اننیه   ا،الننن ارکنن  ای اانن   بننه 

اگر  ه این اتهنانل  .کسونیست بین ارسلل  این اتهنانل ،ا نت  ایکرا

اانننن ا، عسنننپ جریننننر  بنننن تکینننه بنننر ابنحنننث جننن   اطنننرح نسیشننن ن  

کسونیسننت بننین ارسللنن  بنننا، بننه لیشننرا  خننوا ا، سننرانیه لیرااننون  

  نبوا.

این سینسنت خنوا ،ا تغیینر عسال جرینر کسونیست بین ارسلل   ب  ا

ه تن بنا، به لیشرا  خوا ا، سرانیه لیرااون  نی  بشنوا. اینسنتنن ااا

بننن شننرا  بجصننوص  سینسننت ج ینن  بننن ابهننن  بیشننیر   سننراه بننوا 

جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  اعیراچنننل ا، کشننو، ن  "عربنن " 

بننه  " تبلننو، ابننن،له طبقنننت  اسننت.اراانن اعننال  کننرا "اعیراچنننل 

ا، ،ابطنننه بنننن ابهناننننل ا تننبیننننل جریننننر کسونیسنننت بنننین ارسللننن  

لنیو ال اااانه بظنث   ب اا  برای رای .خینبنن  اراا  اعیراچنل 

جریننننر  اعسنننن   ینننر انطقننن علینننر   چنننرا،  اسنننت تنکیننن  شنننوا  

لیننر   ا، لراتینج ال نقن  تهنو،  حلقنه چن یوکسونیست بین ارسللن  

ابنن  جریننر کسونیسنت بنین ارسللن  کسیر ال سینست ج ین  سینست پر 

 است  بوا. طبقنت  " تبلو، ابن،له اراا "اعیراچنل بر اینکه 
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 نمورم ن م  یرامو

بنرا  تو نیو سنرانیه  ارک  ا لیراانور،فقن ا، اابینل خوا ال 

ای ننا  ان  توانن  بنه "ارکن اا ه ". اسنیتناه ال اا،  اسیتناه ان  کننن 

سنننننت ا اواچننننت بننننن سننننوتتن   ا، سننننرانیه لیرااننننون   ا، ،ابطننننه 

کنه گوینن "ارکن " ا،جظینت بیشنیر  نسنبت  بین نا  انیرننسیوننریسی 

رالننپ ا لیرااننور بننرا  تو ننیو سننرانیه بننه لیرااننور اا،ا. اننن ال ای

بهیننر  ا ا،ا    سنننر انظننو، ،ا بننن اابینننل اا،  اسننیتناه انن  کنننی 

،ا ا،   ننن کسنننن  کننه  "ا،الننن  ارکنن  "شنننی   "ارکنن ". ایرسنننن 

اننن ف ننال ال بسننو  اواچننت انیرننسیوننریسننی  انن  پیننن   تنن اع  کننن . 

ا  خننوا ،ا ارکنن  جهنننر  سننی  ای اننن ،یشننه ،اسیسننی  "ارکنن " کننه 

فن نله ا  ینره بنر ابننن     بننخیرخننا، اینننه  خننا، اا،اا ه  ن  

 پر شکپ گرفیه ان  ای ش،ی .جغرافینی  ال 

بین ارسلل  ااعنن ایکنن  کنه کنن،گرار خنا،اینننه  جرینر کسونیست

ال جن   ن  ااپرینریسی  ا ا،گیر   ن  بوا  بنه سنیوه پان ه انن  ا 

ه بننه سننو  جنا ننه اشننوا،  خن نن  ا، ای نننا افننق سینسنن  اا،ننن  کنن

 کسونیسی  ن نه کن  ا  نین ا  نویسن :

 

"کننننن،گرار خنا،ایننننننه کننننه ال جننننن   ننننن  ااپرینریسننننی  ا 

ا،گینر   ننن  بننوا  بنه سننیوه پانن ه انن   اشننوا،  خن نن  ا، 

ای نا افق سینس  اا،ن  که به سو  جنا ه کسونیسی  ن نه کن  
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ا نسنن  توانننن  ایننن کننن، ،ا جنن ا ال گننراار  ننن  ارکنن   طبقننه 

 [11کن،گر ا، بلز سرانیه ان ن  ا ن ."]

 

این ااب یت که اسینرینی   توس  طبقنه کنن،گر بنه لینر کشنی ه نشن  

بلکه ا،،بنبت بن ااکراس  ال    لنشنی    ن  تو سننل ااکراتینج ،ا 

ا،طبقه کن،گر ااان لاه است ا    به نوع  به اشنوش شن ر پگنن   

. نیی نه پر ینج ان ر ش ه استا، سطح جهنن  طبقنت   طبقه کن،گر 

عقز گرا  یج لس ،ا  ا، ابن،له طبقنت   ا، سراسنر کنره خننک  

طبقنه بنو، اال  یننج  .لنس ال فرالنشن  بلننوا اا بطبن  بنواه اسننت

طبقننه جهنننن  اسننت ا بننه تبننت پر طبقننه کننن،گر نینن  یننج طبقننه جهنننن  

جهننن  اسنت ا بنرا  انن تتکینج است  رنشا ابنن،له طبقنه کنن،گر نین  

نیه لیراانون  ا ینن سنرانیه ایرالنپ اتهنوا  ابن،له طبقننت  ا، سنرا

بجننطر ان ینت بر خنالف "ابنن،لال اراان " ن ا،ا. ابن،له طبقنت  

 چ  سرانیه اا،  خوا به ای ر اننطق تنثیر خوا   گشاشت. 

بننننه جسلننننه جرینننننر کسونیسننننت بننننین ارسللنننن   نلبننننن ایننننن توچننننیظ

بسست اا  جسله تقریبن ا،ست است اان بسنست اا  جسلنه  برای رای .

جن ا ال گنراار  نن  اینکنه لرارین،ینن  سنرانیه لیراانون  ابهن  اا،ا. 

ایرالپ بنا، به ای نا افنق انقنالب کسونیسنی  طبقه کن،گر ا، سرانیه 

اشنوا،  خن ن   کن،گرار خنا،اینننهنیست  ا،ست است. اان اینکه 

ابنن،له طبقننت  ااب ینت   اا،ن ا، این ،اسین ،ا ا، ای نا افق سینس  

  اخیر ا، اینرار عکنس ااهنن،ال جریننر کسونیسنت کن،گرار ا، سن
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جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن   طننو،  بننین ارسللنن  ،ا نشنننر ای  نن .

فرانسه که ال سننت طبقه کن،گر ا، ایرار ا، بینس بن توچیح ای     

 ن ا،ار کنن،گر ا، خینبننر  طنو،   استبرخو،اا، لنیین  ابن،لات  

یننن اینکننه علیننر     ننن  ای «ننننر  کننن،  پلاا   ااا،ه شننو،ای »شنن ن، 

سن  جن  ا، عنرا   ت ن اا اعیراچننل کنن،گر    نه بنه  40ح اا 

ا  اغورسنینر بنواهبیشنیر ال ا، عنرا  شکپ اعیصننب ا ینن اعینرا  

 ا، ایرار بیشیر ال لرتغن  بواه است.

ابهن  ای ر ا، ااهن،ال جرینر کسونیست بین ارسلل  این است که 

   ن  ااپرینریسی  ا ا،گینر  که ال جن سرانیه لیرااون کن،گرار 

  بنا، خوا ن  بوا افنق سینسن  بنه سنو  ا ه ان نین ن  بوا  به سیوه 

 جنا ه کسونیسی  لی ا کنن . 

اییوانن  اینن نن،اشنن  ،ا  جرینر کسونیست بین ارسلل ااهن، نظر 

بوجنننوا پا،ا کنننه ا، یکننن  ال لیشنننرفیه تنننرین ج اینننر ایرالنننپ  نننور 

  طبقننه سونیسننت بننین ارسللنن  ا، ارکنن ا یننن بننه بننو  جرینننر ک برییننیننن

کن،گر بنا، به ای نا افق سینس  جنا نه کسونیسنی  خوا ن  بنوا. حین  

ا، سرانیه ایرالپ  حی  لیشنرفیه تنرین ا بنن ت ربنه تنرین لرارین،ینن 

به تنهنی  بنا، به ای نا افق جنا ه کسونیسنی   در درمن مر های ملی

 نجوا   بوا.

ینننر کسونیسننت بننین ارسللنن   یننج اننو،ا ای ننر ا، نتنن  ااعننن  جر

رهسننننینر بننننوا. ا،  ا، 1980عننننراا ابننننن،لال کننننن،گر  ا، سننننن  

 بنننه ابنننن،له کنننرا لرارین،ینننن  رهسنننینر شنننرا   سنننرانیه لیراانننون  
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ال اسنننت اینننن انینننن  اا،اننننه  سنننین لراریر نننن  ابنننن،ل  کنننه ایجوا

خننالص شننون . بینفننه  ننن  اصننس  پنهننن  رگنن  فرااننوش نجوا نن  شنن . 

کنه این ی  . اان سنر ان نن  گرفترهسینر ،ا فرا  ابن،له طبقنت  سراسر

    لننن  کننه نسنننا اینن یورو   ی طننو، رننخ اارسننن اسننت لننن  ،ا بوسنن

اا فنننکیو، اسنسنن  بننرا  شکسننت لرارین،یننن  رهسننینر  .سننرانیه اسننت

ا. اارنن  اظبننوس شنن ر ابننن،له طبقنننت  ا، ا،ار ارل ننن  اجننوا اا،

نت  ،ا تکنانپ فق ار یج سنلانر انقالب  کنه پگنن   طبقنال  ا ااا  

 ا عسق ببجش  ا یج ، بر  سینس  برا  لرارین،ین ایتن کن .

توچننیظنل بنننال ،ا بننه ایننن شننکپ اییننوار جس بننن   کننرا   ننور 

جنا ه طبقنت  است  لس ابن،له طبقنت  اجنوا اا،ا  اگنر  نه ا، اا 

سننرانیه اا،  بشنن ل تنن اف   بننواه اسننت. ابننن،له طبقنننت  ا ننه اخیننر 

ه تبنت پر لرارین،ینن نین  ینج طبقنه جهننن  یج نظنن  جهننن  اسنت ا بن

بن توجه بنه فنکیو، نن  ای ن ا   نور تسرکن  لرارین،ینن  سننت است. 

ابن،لات   حنفظه تن،یج  لرارین،ین ا  یره ابن،له لرارین،ین اییوان  

اانن بنرا    ا، سرانیه لیرااون  حی  شکپ ،اایکن  تنر بجنوا ب ینرا

شکسننین ارل ننن  النن  تکناننپ ابننن،له بننه سننطظ  عنننر  تننر نینلاننن  

ا اااینننپ ا نننه  1960ا، اااخننر ا نننه  ابنننن،له طبقننننت تشننن ی   اسننت.

نننه فقنن  سننرانیه ایرالننپ بلکننه سننرانیه لیرااننون  ،ا نینن  فننرا  1970

کننه بیننننن ر ااا  1917 – 1923اننوا انقننالب جهنننن  گرفیننه بننوا. 

ابن،له طبقنت  بوا نه فق  سرانیه ایرالپ بلکه سرانیه لیراانون  ،ا 

 گرفیه بوا ا ا، پین ه نی   نین خوا   بوا. نی  نشننه
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 خیابانیمردمی اعورامات 

جریننننر کسونیسنننت بنننین ارسللننن    ینننر اسنننهوالنه ا، نوشنننیه اش 

گویننننن  نننن ا  انیرننسیوننریسننننی  اجنننننرو ایجوا ننن  ارقنننننه کننننن  کننننه  

بننا، شنوا بنه نوشنیه   بن ار اینکنه استکن،گر  اعیراچنل خینبنن  

سیوننریسننی  ا،جننن  ا نن . تنهننن کلنن  ا  یننن اوچنن   ال  نن ا  انیرنن

گوی  کراه تن اا،ا بظث ج   نشوا. ان بن اوچنت ،فقنن کنه  نر گوننه 

ابننن،له کننن،گر  نجوا نن  بننه خینبنننر  ننن بینینن  نسنن  تواننن  بننه گسننیرش 

 :  سیی . ،فقن ا  نویسن  ابن،له طبقنت  بینن نا   کناال اوافق

 

کنن،گر   "ا، اابت ان ا  توانی  ب ویی  کنه  نر گوننه ابنن،له

بننه خینبنننر  ننن بینینن   نسنن  تواننن  بننه یننج احنن ل  نخواهثثدکننه 

 [12طبقنت  گسیراه تر برس ."]

 

جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  لننس ال بینننر اوچننت کننناال ا،سننت 

بنننال  ابهننن  خننوا ،ا ا، جسلننه لیننرین نشنننر ای  نن . بجننو اا  جسلننه 

 کناال  ظیح است  جرینر کسونیست بین ارسلل  ا  نویس :

 

ج طبقه که نجوا   بنرا  شنرای  اسنسن  لنن گ  خنوا ابنن،له "اان ی

اعورامثات خیابثانی ا  لحثاب تثاریخی کن   انقالب  نی  نجوا   کرا ا 

 ]تنکی  ال ان[[13."]همواره بخ ی ا  مبار ه طبقاتی بوده ایت
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کنن ا  اعیراچنننل خینبنننن  ال رظنننا تننن،یج   سننوا،ه بجشنن  ال 

خینبننن  ،اسیسنت  نن بجشن  ابن،له طبقنت  بنواه اسنت؟ اعیراچننل 

ال ابن،له طبقنت  بنواه اسنت؟ اعیراچننل خینبننن  جریننننل ارت نت 

اننش ب  بجشنن  ال ابننن،له طبقنننت  بننواه اسننت؟ اعیراچنننل خینبنننن  

نیرا ن  بو، اای  علیه جننح ای نر بجشن  ال ابنن،له طبقننت  بنواه 

ر کاعیراچنننل خینبنننن  ا ایلیننون  اراانن  کننه بننه سننین   رشنن اسننت؟

ایرار ا ین انن ایال  1388ال بو، اال  تب یپ ش ه ان  )سن  جننح  

اعیراچنننل خینبنننن  اخیننرا   بجشنن  ال ابننن،له طبقنننت  بننواه اسننت؟ 

انظنو، ال اعینرا  فسنیست  ن بجش  ال ابن،له طبقنت  بواه است؟ 

 خینبنن   یست؟

کنه اییوانن    ین ال اظپ اعینرا  اگر اعیراچنل ال اظپ کن،  ا

شنننرا  شنننوا ا سنننپس  خوایثثثو،ای طبقثثثاتیبنننن  خینبننننر نیننن  بنشننن 

ینننج جننننبو طبقننننت    اعیراچننننل بنننه خینبننهنننن گسنننیرش لیننن ا کنننن 

بننن خواسننیهن  عسننوا  اراانن  لراریننر  اسننت. ااننن اگننر اعیراچنننل 

 یج جنبو اسیقپ طبقنت  نیست. اگرا، خینبنر شرا  شوا  اراا  

اعیراچننل بنه تب ینت ال ا ینن ای نر اظلهنن  کنن، کن،گرار کن،خنننه 

بننرا، گیرننن   پر اوبننت کننن،گرار ب نننوار سننین   رشننکر ا،  اراانن 

 اخیپ ش ه ان .اجیسنع  طبقنل اجیسنع  ای ر   جنبو  ن

طبقنه کنن،گر فقن  شننناپ کسننن  نیسنت کننه ا، اظنپ کنن، حیننو، 

اا،ن . بیکن،ار بجش  ال طبقه کن،گر  سین  که بجننطر شنرای  این ه 

ال  ا، انبنشنننت خنننوا بننننا، نیسنننین  اعینننرا  خنننوا ،ا ال طرینننق اخننن
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  بلکنه نن نن،  سنین  اعینرا  خنوا ،ا بنه خینبننر ا سرانیه بینر کنن 

اعیرا  خوا ،ا بنه خینبننر ان  کشنننن  تنن ا، ین ای ر جن ن بکشننن . 

ا له اا   سبسی   طبقنت  براا،ار ا خوا رار  ن  طبقننت  خنوا ،ا 

ب ست بینا،ن  ا ابنن،له ،ا بنه ای نر بجشنهن گسنیرش ا نن . گسنیرش 

ینج نسوننه بسنین، ااچنح ،له طبقنت   چننان لینرال  پر اسنت. ابن

است کنه  1358جنبو بیکن،ار ا، سن   این شکپ ال ابن،له طبقنت  

ن،گرار ا یر  به رنرله ا،پان ه بنوا ا ابنن،لال لیر لن  ک هنخینبنن

 کن،گرار بیکن، ا، خینبننهن بجو اهس  ال ابن،له طبقنت  بوا.

 مردمیم اف  اعورامات  میظه 

سنرانیه اا،  انشنن براگن  ان ا   اسنیبسن،  اعال  کراه این    ان

سننرانیه اا،  بننو  خننور  کبنفننت   اسننت.بی نننن   انسنننر ال انسنننر 

ر ن ا جن  ای     سرانیه اا،  انشن تسننا  بن بجی   نن ا اشنقنل 

 ت. ت اسیبقه کن،گر  بلکه برا  کپ بشرنه تنهن برا  ط

را  اکبریننت اننرا  ا، اینکننه نننه تنهننن بننرا  طبقننه کننن،گر بلکننه بنن

ا... لن گ  به اتهو  ااب   کلسنه ینج جهنن  حقیقن  ا  سو،یه  عرا 

لایننن  اسننت  نننه بجنننطر ، بننرار جننییکننن، ا ایکینننتو،انو بلکننه 

اظصننو  سننرانیه اا،  اسننت. بننرا  اننن انشنننه خوابی نننن   انسنننر  

اانن ااکننو بنه ف نیت اظی  لیسی   لر ره ا ... سنرانیه اا،  اسنت. 

ا، بلنننز تپنننن ه   اینکنننه طبقنننه کنننن،گرا،  نیننن  اهننن  اسنننت  سنننرانیه ا

 بننه سننیرا انیجنبنننت  کشننی ه شنن ه ا بننه جننیننت کننن،   ننورسننرانیه 
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بجصننوص ا، سننرانیه  لیشننرا  لولوریسنن تراانن  ،ا  ای  نن  ا یننن 

اا،  ایرالپ  اربیه ا، سرانیه اا،  لیرااون  نی  ا، حن  لیشرا  

 طبقننت  خنوا اسنت. است بینن ر عقز نشنین  طبقنه کنن،گر ال  وینت

ا، سرانیه لیراانون  ال  ویت طبقنت  خوا طبقه کن،گر نشین   عقز

نینن   س ننور سننرانیه ایرالننپ  اشننکالل جنن   بننرا  تکناننپ ابننن،له 

بننن ایننن توچننیظنل بننه جرینننر کسونیسننت  طبقنننت  بوجننوا پا،اه اسننت.

اا،اننه جلنوه جرینر کسونیسنت بنین ارسللن  بنه بین ارسلل  برای رای . 

 ا اینویس : چت   ا  انیرننسیوننریسی  ااااه ای   ااار اوا

 

"]اوچت   ا  انیرننسیوننریسی [ ا، او،ا اینن اوچنو  تنن 

حنن اا  ایننننبت اسننت: پر انن  گوینن  کننه  ننی  لاینننه اینن  ا، 

پیننن ه بننرا  ایننن تظننن رال اجننوا ننن ا،ا ااننن توچننیح ای  نن  

نینرا  اجیسننع  الل  ،ا بنرا  اعیراچننل »  ونه جوانننر 

ا جنننبو ،ا بننه طننو، کناننپ ا،  «اهیننن سنننخیه اسننت خینبنننن 

 [14بظرار سرانیه اا،  ا حسالل پر برا، اااه است."]

 

پر ان  گوین  کنه  نی  " ااهنن، نظنران ال ،فقن خوا شسن ی   انبت 

،ا بنه انن نشننر  "لاینه ای  ا، پین ه برا  این تظنن رال اجنوا نن ا،ا

 یی :ا ن . ان ک ن این ،ا گتیه ین نوشیه ای ؟ ان نوش
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"اعیراچنل خینبننن  ال عوابنز بظنرار سنرانیه اا،  اسنت  

ااب یننت ایننن اسننت کننه بظننرار سننرانیه اا،  عوابننز خننوا ،ا 

اجننرب تننر ال کشننو، ن  ایرالننپ ا، کشننو، ن  لیرااننون  

سرانیه نشنر ای  ن  ا سنرانیه اا،  ایرالنپ ا، تنالش اسنت 

تنننن بنننن، بظنننرار ،ا بنننه سنننرانیه اا،  لیراانننون  انیقنننپ کنننن . 

بیکنن،  ان سنا اسیس ا ن  ااب ن   ست ،ینچت ابیصنا  سین

سننننننل   نننننن  گسنننننیراه  بنننننرا،ااا  نننننن  اوبنننننت  سنننننقوط 

ال عوابنننز بظنننرار سنننرانیه اا،  اسنننینن ا،ا ن  لنننن گ  ا...

 [15"]. سین 

 

 ا ااااه ااای :

 

ا، اعیرا  بنه فقنر  بیکنن،     تهی سینر"تظن رال خینبنن  

 جهنسننن  نننن گ ال لاسنننت کنننه اعینننرا  جوانننننن  ...تنننو،  ا 

انسنننهنی  اوجوا خسیه ش ه ان  ا  ی  اای   بنه پینن ه ن ا،نن . 

اگنر  نه ا، اعینرا  که  ین   بنرا  ال اسنت ااار ن ا،نن   

سنوا  ال ترکینز . بنه جلنو ایرانن نین  خوا کو،ان  کو،انن  

ینننج طبقننننت  نیرا نننن  شنننرکت کننننن ه  خواسنننیهن ا ا ننن اف 

 [16"]ان یت پر جنبو ،ا ت یین ا  کن .  اعیرا 
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اعیراچنل اراا  بن توجنه بنه ان ینت خنوا اییواننن  ا، ،اسنین  

ایتنال تکناپ لی ا کنن . اگر ا، ،اسین  ابن،له طبقننت  ا ا، خن ات 

ابننن،له طبقنننت  بننرا، گیرننن   بط ننن بننه تکناننپ ابننن،له طبقنننت  کسننج 

تسن  تالش انیرننسیوننریسیهن بنی  ا، این ،اسنین بنشن   ی نن  ا، ایکن . 

سنن   کنننن  بننه اعیراچنننل اراانن  جهننت ا ننن  تننن ا،  واحنن  تننوار خنن

اانن خ ات ابن،له طبقنت  برا، گیرا  بجصنوص بجنو ،اایکنن  پر. 

ا ا،  نین  تکنانپ ینبن ا، جهنت ا،ت ننع   اعیراچنل اراا  اییوان 

ا بو، اای  برا، گیرا ا ان ینت اراان  خنوا خ ات نیرا ن  سینه 

، اعیراچننننل ا .،ا ال اسنننت ب  ننن  ا  ننن  ا،  ننن  ا،ت ننننع  شنننوا

اراا  نیرا ن  ا،ت نع  ا، کسین  سین  که اینن اعیراچننل ،ا ا، 

بننننرا  ابننننن  خنننن ات اننننننفت ا،ت نننننع  ا بربننننر خننننوا بننننرا، ا ننننن . 

اعیراچننل اراان  کنه ا، کشنو، ن  "عربن " شنرا  شن   ننه تنهنن 

 سننین ااننن ایننن اعیراچنننل ا،ت نننع  نبواننن  بلکننه ایربنن  نینن  بواننن . 

 سنننننن  ای ننر کشنننو، ن   ا سننو،یه ا، ریبنننکننه اعیراچنننل ارااننن  

  بننرا  عسننال ا، ،اسننین  تنننو  ننن  ااپرینریسننی شننرا  شنن ه بننوا 

بننرا، گرفننت ا یننج جهننن  ااب نن  بننرا  تصننویه حسنننب ال  سنن ی ر 

این نیرا ن  سینه ،ا ا، اعیراچنل اراا  ا،  نر  ارا  ای نا کرا.

سننه کشننو، شننن   بننوای . ایننن اسننهله ا، اعیراچنننل اراانن  ایننرار 

عربنن  ا، -ال ای ننر کشننو، ن بننوا ا گنن سننیر ن   ربنن  پشننکن،تر

،اسننین  اننننفت ااپرینریسننی  خننوا سنن   ایکراننن  بننه پر اااننن ب نننن . 

ا  جرینر کسونیست بین ارسلل  کو کیرین اشن،ه ا  به اینهن نسن  کنن 



24 
 

! اایته سنلانر انقالبن  ا، اینن ،ابطنه  ش  خوا ،ا به اینهن ا  بن ا

 ؟ یست

 

 یا اف   رملوری مردمیمات بی اعوظائی به اعورا

لنس ال ا،اا سنرانیه اا،  بنه عصنر انظطننط خنوا   به بنا، انن

سرانیه اا،  نظن  اسل  ابیصننا  ا، سراسنر اینن کنره خننک  بنواه 

بنواه است  بنه عبنن،ل بهینر تیننا کنن، ا سنرانیه ا،  سنه جنن حننک  

ال جسلنه است. این ب ار ا ن  است که طبقه کن،گر ا،  سه کشنو، ن 

بننرخالف  نننه تنهننن حیننو، اا،ا بلکننه تنهننن طبقننه انقالبنن  اسننت.ا،ار 

جرینر کسونیست بین ارسللن  انن لایننه  نن  شنکپ گینر  اعیراچننل 

نیی ننه بظننرار سننرانیه کننه عوابننز خننوا ،ا ا،  ،ا ا، ا،ار اراانن 

بننن بر،سنن  سننرانیه لیرااننون  اجربیننر نشنننر ای  نن  توچننیح اااینن  ا 

عربسنینر ا، تنبینه ا،ار ا سینسیهن   ن ا  بنین ارسللن  لنو   نقنو 

 عربسنینر  اانن،ال ا کوینتایلینن،ا اال،   2.5سپس کسکهن  انر  

ا نقو اتظناینه  نن  کنن،گر  برا  جلوگیر  ال سرایت اعیراچنل 

  نشنننر اااینن  تو ننیو توچننیح اااینن اننرا  ،ا ا، تجلیننه نن،چنننیی  

جرینننر . جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  ال حننواا  بنن  اسنننس اسننت

ااهنن،  ا ه اسنتن ارسللن  تنهنن بنه کلن  گنوی  ایوسنپ شن کسونیست بی

کننه  نن ا  انیرننسیوننریسننی  بننه تظننن رال ا اعیصنننبنل  ااشننیه اسننت

 ا،ار ب  اعینن است ا نقنط بول  ر اا ،ا اسیک  ا  گیرا:
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"این اقنرنه نسنبت بنه تظنن رال ا اعیصننبنل ا،ار نسنبین بن   

سننننن  اعینننن اسننت ا نقنننط بننول  ننر اا ،ا اسننیک  ای یننرا.  

ایننرار ا عننرا   خواسننیهن  ا یرچننین ا، ا،ار بننه اچننوح 

خواسنیه  ننن  ابننن،له طبقنه کننن،گر بننوا: شنغپ  اراببننت  ننن  

به اشننی   اجننن،ه  خنن انل  ا علیننه فسنننا )پخننر  بننه ،احینن  

اا،ا ایننن ا سوعننه شنن ه ااننن ا، ایننن لاینننه بجشنن  ال خشنن  

طبقنننت  بننوا . کننن،گرار ف نالنننه بننه انبننن  ا یرچنننر بواننن  ا 

اتظنایننه  ننن سنن   ا، تقسننی  کننرار پنهننن ااشننین  ا پنهننن ،ا ال 

 [17]اعیراچنل اا، ن ه ای اشین ."

 

 ر اعیرا  طبقنت  ا کن،گر  ا،  ر ک ن  اینن کنره برا  ان  

خنک  ال جسله ا،ار ننه تنهنن ااین  بجنو  ار نر  کننن ه بلکنه اهن  نین  

  سنننت. ،فقنننن ال اا ه "اعیصننننبنل" ا، ،ابطنننه بنننن اعیراچننننل ا،ار

اسننیتناه کننراه اننن . اگننر انظننو، ،فقننن اعیصنننبنل کننن،گر  اسننت ا نننه 

  رطتننن اعیصنننب  کننه اتظنایننه  ننن  کننن،گر  ا،  ایننن ترتیننز اااننن 

اعیصنبنل  نی  الریست اعیصنبنل کن،گر  ،ا ا،ایه ا ن  تن ای رار 

 ان نوشیی : .پگن   لی ا کنن کن،گر  ا،ار 

 

بیسنت سن    برخالف کسنن  که بنن اطالعننل  لن  ا بنه  نر"

ان  کنننن   اعیراچنننل خینبنننن  ،ا بنه شننیوه پنن،شیسننی  تشنن ی  

ابننن،له طبقنننت  ا، ا،ار ا،لینننب  کنننن  ا طبقننه کننن،گر ،ا بننه 
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سین   رشنکر اعیراچننل خینبننن  تبن یپ کننن   بنین  اابنت بنین 

بننوا. طبقننه کننن،گر ا،ار ب نننوار یننج طبقننه اجیسنننع  یکنن  ال 

اا،ا   نن  بننه رظنننا چنن یو تننرین طبقننه کننن،گر خنا،ایننننه ،ا 

ت  اا     به رظنا تسرک   ننیت ا    بنه رظننا نبرا ننی  کنه 

 [18]لشت سر گشاشیه ا ا، حنفظه تن،یج  خوا اا،ا."

 

این اایتنه انیرننسیوننریسنیهن اسنت کنه ا، حن  تنوار خنوا حنواا  

اجیسنع  ،ا ت  یه ا تظلیپ کنن  ا ا، اقنبپ اعیراچنل اراان   کنه 

انبنرنه  ن   افق لراریر  خوا ،ا ا،اینه ا نن .ا، پر  سه شرکت ا  کن

،ا  ننه تنهنن ال انرا  بلکنه ال طبقننه کنن،گر اایتنه سننلانر انقالبنن  

نیسنت. سننلانر انقالبن  خننوا بنین  بطنز نسننن  ابنن،له طبقننت  بنشنن   

حینن  انیشننن،ات  انقالبنن  نینن   نننین اایتننه ا  ننن ا،ا. کنن ا  افنننق ،ا 

،اایکننن  اعیراچنننل  جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  لننیو ،ا  بجننو

 اراا  برا، ای   ؟

 اعورامات خیابانی بر علیه رمحانیت

جرینر کسونیست بین ارسلل  ااعن ایکن  که اعیراچنل خینبنر ا، 

 ر سه کشو، ا،ار  عرا  ا ایرار بنر علینه ،احننینت بنواه ا  ننین 

 ا  نویس :
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"بننبراین خواسیه  ن  طبقنت  اطنرح بنوا ا لرارین،ینن ،اش 

،ا ااشننننت ا ا، حنننننر  کننننه یننننج انقننننالب "کننننناال  ابننننن،له 

،اایکننن " نبننوا  نشنننر ا ننن ه شنننخ   ننن  اهسنن  ال ابننن،له 

طبقنت  بوا  به ای ه چ یت بن اتظنایه  ن  نتن  ،احنننیور ا، 

 [19."]’ف اکن،  ال ’ ر سه کشو، ا  س نین نت  

 

ان به ااعن  چ یت بن اتظناینه  نن ا نتن  فن اکن، الن  ا،  نر سنه 

  برای رای  ا ا، این نن بظنث انن ،ا  ،احننینت اسنت. کشو، ب اا

ایننن ااعننن  جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  فقنن  ا، ،ابطننه بننن ایننرار 

 نا  اسنت ا ا، ،ابطنه بنن عنرا  ا ا،ار ا،سنت نیسنت. بنر ابننن  

  جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن   نننین ااعنننی  ا حننواا  کنن ا  انن ا،ا

 ارجنت تقلین  شنی هسنینن  پیت هللا علن  سی نبنی  فرااوش کرا ؟ا  کن 

بننننرا  تنننننثیر گننننشا،  بننننر  ،احنننننن  بننننننتو  شننننی ها اقینننن    نننن ، 

 اعنننال  عنننرا  ال اعیراچننننل خینبننننن اعیراچننننل حسنینننت خنننوا ،ا 

ا یرچین که کنسور ر  ایرار ،ا ا، بصره به پتو کشنی ن    کران .

ببپ ال ر  ان  کنرار  که تظت تنثیر احسنسنل اش ب  بوان  پر  ننر 

لینر لنن  خنوا  ابین ا کلسنه هللا ،ا اللنر   کن نن  ا سنپس  لر   اینرار

. نیننل  بنه پشنننی    تن ابناا هللا ،ا ر  ان  کنراه بنشنن ر   ان  کران 

ایننن ااب یننت اینن ار اننش ب  بننوار   فننیل خننوا بننه لبنننر عربنن  نیسننت  

 [20ا یرچین ،ا نشنر ای   .]بجو ال 
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نثیر تظنننت تننن  اظننن ااتر ال عنننرا  اعیراچننننل ارااننن ا، ا،ار 

اانن  س نننر شن ن، ن  انش ب  اطنرح   گرایشنل اش ب  برا، ااشنت

ا،  سنننر  [21]ارشننو،  حنن ببننه لالکن،ا ننن  بننرا  ابننن  بواننن . 

اییننوار  ینننر کسونیسننت بننین ارسللنن عکننس انیشننر شنن ه ا، اقنرننه جر

نینن  ا، حسنیننت ال اا،شننلی  ا یننن ا، ،ابطننه بننن شننه ا . اراج ننه کننرا

لبنر  بن ریپ  فن،س خوانن گنر  [22].اطرح ش ه استن رش اش ب  

عننن   پشنننننی  بنننه لبننننر عربننن   احیسننننال تصنننو، خوا نننن  کنننرا اینننن 

 ش ن، ن  اش ب   ش ن، ن  ،اایکنر   سین .

 

 مردمییایه ناییونالیسم بر اعورامات 

اننن بننبال توچننیح اااینن  کننه  ننن  اننن اخین جرینننر کسونیسننت بننین 

ایکنننن  ال ارسللننن  بنننه اخبنننن، ننا،سنننت ا، ،اسنننین  ا،اینننه تصنننویر ،ا

نه ینج خطنن  سنهو  بلکنه ننوع  عسنپ پگن نننه  اراا اعیراچنل 

،فقننن نظننر اننن ،ا ا، خینبنننن  ا، ایننرار اسننت. بننن شننرا  اعیراچنننل 

،ابطنننه بنننن ایننننن اعیراچننننل خواسننننین . انننن نیننن  اننننین اارینننه اقنرننننه 

 اواچننننننت ا اا،  سننننننرانیه بربریننننننت ا، خینبنننننننن  اعیراچنننننننل"

ا، انین اارینه ب بننر   کنرای . " ،ا بنرا  ،فقنن ا،سننانیرننسیوننریسی 

انین ان لیس  که به جرینر کسونیست بین ارسلل  ا،سنن  شن    س نور 

" ا، ایننر ان پ،یننی   سنیی   عنرب نسن  لرسنیی لبنر فن،س  ش ن، "

اننن پ،ینننی   سننیی   عننرب نسنن  شنن ن، "اننن اشنن ن، ن اینن ه انن  شننوا. 
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شن ه  اقنره انیشر ش ه بنه لبننر ان لیسن  حنشفاین نهنی  " ال لرسیی 

شهر ن  ایتنات  اااه ش ه است. علت حنشف اینن ا، است  این ش ن، 

شنننن ن، ال اننننین ان لیسنننن  بننننه خنننننطر ا،ایننننه تصننننویر ،اسیسننننی  ا 

بوا  ا،  نو،ت  کنه شن ن،  نرنز  اعیراچنل اراا ن االراسیه ال 

.   اگر  ه ا، شنهر ن  ایتننات  اطنرح شن ه بنواا، اعیراچنل نبوا

رح شن ه  ا، یکن  ال سننییهن اطنبنوار ینج شن ن، ج ل  ان ا، چسن 

. علینننر   اشنننن،ه انننن  ،فقنننن کنننو کیرین ،ا بننه اطنننال  ،فقنننن ،سننننن ی 

توچنننیظ  نجواسنننین  ا ب ننن ا ب ننننوار ارجنننت ا، اقنرنننه شننننر اسنننیتناه 

عکنننس  نننوااا،ار  س ننننین جریننننر کسونیسنننت بنننین ارسللننن  . کرانننن 

جسهو،  اسالا   عکس ح ب اره   ن ،ا ا، کنن، اقنره خنوا  نن  

کننه ب نن ا بننن توچننیظنل  عکننس ،ا عننو  کننرا. بننن ایننن   کننراه بننوا

توچننیظنل بننه جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  بننر ای ننرای  کننه ااهننن، 

ی نن  اینرار  عنرا   ش ن، ن  ننسیوننریسی  ا،  ر سه کشو،ای ا،ا 

ا  ننین  به  ی  اجه اشجصه اعیصنبنل ا اعیراچننل نبنوا ا ا،ار

 ا  نویس :

 

بینه  نی  جنن بنن ااب ینت  نن "این نیی ه گینر  ،ا ای ینرا کنه ار

تنییننننن  نشننننن ه اسنننننت: "ااب ینننننت اینننننن اسنننننت ... شننننن ن، ن  

ننسیوننریسننی  بننر اعیراچنننل خینبنننن  سنننیه افکننن ه اسننت ". 

ب ار است ک  گرفین خطرال ننش  ال ننسیوننریسن   بنه این ه 

ا، کشو، نی  که به ا ل طوالن  توس  بن ،ل  نن  بن ،  
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  ان  تنوار گتنت کنه ااپرینریسی  تظنت سنلطه بنرا، گرفینه انن 

شننن ن، ن  ننسیوننریسنننی  ا،  نننر سنننه کشنننو، بنننه  نننی  اجنننه 

 [23اشجصه اعیصنبنل ا اعیراچنل نبوا."]

 

 ؟جرینر کسونیست بین ارسلل   طو، ااعن  خوا ،ا ثنبت ا  کنن 

. پینن بهینر ننه ال اواچنت ان ا، این ن فق  ال ااب ییهن  ظبت ا  کنی 

 ن، ن  اطرح شن ه ا،  نر نبوا جرینر کسونیست بین ارسلل  ریست ش

ااعن  خوا ،ا ثنبنت   سه کشو، ،ا ا،ایه ای اا ا بن توجه به پر ریست

انن خنر  که نس  شوا  ااب ییهنن ،ا بوجنوا پا،ا. تو ایکرا. بن ااعن  

 کشو، ،ا بر،س  ا  کنی .  3به ترتیز  ر 

اطننرح شنن ه ا، ایننرار بقننرا،  شنن ن، ن  ننسیوننریسننی ت نن اا  ال 

 :لیر است

 ا ، ن کن  فکر  به حن  ان کن سو،یه، 

 نه   ه  نه ربننر  جنن  ف ا  ایرار 

  اسیقال   پلاا   جسهو،  ایران 

  ان پ،ینی   سیی   عرب نس  لرسیی 

 

به اینن شن ن، ن ایینوار شن ن، ن  سنلطنت طلبنننه ،ا اچننفه کنرا 

  ن  ننسیوننریسی  ا ا،ت نع  است:که خوا نوع  ش ن،

 ینب ن ا،اایرار که شنه ن ا،ا  حسنب ک 
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 چن شنه  ،احت شنا، 

  شن نشنه  ،احت شنا 

  ه اشیبن   کرای  که انقالب کرای  

 ا  شنه ایرار  برگرا به ایرار 

 

ا یرچنر لر   ا،ار ،ا حسپ ایکران  که بینن ر تننثیر ا، ا،ار 

عکنس انیشننر شنن ه ا،  سنننر  ال پر ای ننش،ی  ا بننه  ننسیوننریسن  اسننت

ا، ،ابطننه بننن اعیراچنننل ا،ار جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن   اقنرننه

شنی  خوانن گنن  که بنه لبننر عربن  پشنننی  ن ا،نن    ،جو  ا  کنی .

تصو، کنن   ش ن،  علیه لناشنه ا،ار ا، لینر عکنس اا نوشنیه شن ه 

پینن لناشننه  .اان بنرعکس اینن تصنو، ال لناشننه تس ین  شن ه اسنت است

 است:  نین  این لالکن،اترجسه فن،س   سسبپ ننسیوننریس  نیست؟

 

" ی  ترس  برا  اطن اجنوا نن ا،ا  اارنین سنربنل لناشنن   

ت سنننننت جوانننننننر افنننننناا، ا ای لنننننق بنننننه انننننیهن ا ، بنننننر  –

 [24]ایهن".

 

ا، اعیراچننننل عنننرا  نیننن  لنننر   عنننرا   سنننسبپ ننسیوننریسننن  

ان عکنس  نن  اعیراچننل عنرا  بنن لنر   عنرا  ،ا برافراشیه بوا. 

ا، عکسن  نر ا،سنن  کننی . اا،ی   اگر ،فقن خواسنین   ایینوانی  برایشن

کننننه جرینننننر کسونیسننننت بننننین ارسللنننن  ا، اقنرننننه خننننوا ا، ،ابطننننه بننننن 
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اعیراچنل عرا  انیشر کراه  ش ن، "نتت بصنره بنرا  بصنره" بنه 

لبنر بن ریپ عن   پشنننی  بنه لبننر  فن،س خوانن ه [ 25 ش  ایجو،ا.]

پینن اینن عرب   تصو، خوا   کرا  ش ن، ایرب  ،ا  لالکن،ا اسنت. 

 سیوننریسی  نیست ا ایرب  است؟ش ن، نن

کشو،  3به ااب یت  ن که ان ا، بنال نشنر ااای  ا ا،  ر بن توجه 

بننر اعیراچنننل خینبنننن    ننسیوننریسنننینن  نشنننر اااینن  ی ننن  تنیینن  شنن  

ا اایتننه انیرننسیوننریسننیهن نننه  شنن  لوشنن   بننوا سنننیه افکننن هاراانن  

اعیراچنننل اراانن  پگن ننننه ال پنهننن بلکننه نقنن  ،اایکننن  ننسیوننریسنن  

 .است

 

 اعورامات علیه اتحادیه های کارگری

که اعیراچنل خینبنن   جرینر کسونیست بین ارسلل  ا ع  ایشوا

  علیه اتظنایه  ن  کن،گر  ش . رطتن  نر بالفن له ا،  ر سه کشو،

 ا  نین ا  نویس : سه کشو، ،ا بجنطر بسپن،ی 

 

یثثه هثثای در هثثر یثثه ک ثثورال مبثثار ات بالفاصثثله علیثثه اتحاد"

کننه بننرا  انن یریت پنهننن خننوب ا هنن  نبواننن   ال  کثثارگری شثثد

جسلننه اتظنایننه  ننن  "ج ینن " ا، ا،ار کننه بننو، اال  لننس ال 

ینننج انننوا شننن ی  ابنننن،له ا، ینننج ا نننه لنننیو تنسنننیس کنننراه 

 ]تنکی  ال ان[[26"]است.
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 نر سننه کشننو، ،ا بننه ترتیننز بر،سن  انن  کنننی  تننن  ننظت ااعننن  

انن ال ،فقنن ،لیننب  بنرا، گینرا. جرینر کسونیسنت بنین ارسللن  انو،ا ا

خوا و ایکنی   نن   ن  اتظنایه کنن،گر  ،ا ا، اینرار ننن  ببنرا   نه 

ااری    ه  یر ااری . ا، ایرار  ی  اتظنایه کن،گر    نه اارین  ا 

 ننه  یننر اارینن  اجننوا ننن ا،ا. تشننکالل کننن،گر  اارینن   اربیننه اگننر 

کنن، ،ا اا،نن  بیوار نن  تشکپ به پنهنن نهننا  شنکپ شنو،ا ن  اسنالا  

اربیه نهننا  که بنوع  بجش  ال الا،ل اطالعنل ا، اظپ کن،  سین .

کنننه ا، ،اسنننین  ا ننن اف  ننننن  اا،ا« خنننننه کنننن،گر»  ای نننر ااریننن 

 بو، اال  اسالا  است.

یننج تشننکپ کننن،گر  کننه نننه اتظنایننه اسننت  نننه اارینن  ا نننه تنهننن 

،ا « پلاا اتظنایننه»نننن   تنهننن تشنننبه اسننس  بننن اتظنایننه اا،ا ا  انقالبنن 

تن ال ف نرین پر ا، حن  حنچر ا، لنن ار  سنین . ابین    ن اا،ا که 

 ی   ا ال اجوا خن،ج  ن ا،ا   طو، ا  شوا علیه پر اعینرا  

ا، ایننرار  1396ا  انننه  اراانن  ا، خینبنننن ا، اعیراچنننل  کننرا؟

ا   نننی  ابنننن،له ا  علینننه اتظناینننه  نننن  کنننن،گر   نننو،ل ن رفنننت

 .نسییوانست     و،ل ب یرا

نه اتظنایه  نن نقنو اسنسن  ااشنین    ا، اعیراچنل خینبنن  عرا 

ا، عرا  ابپ ایرار ا نه ابن،له ا  علیه پنهن شکپ گرفت. ابن،لال 

بیشیر شکپ خواجوش ا بینر خش  نهتینه بنوا. جریننر کسونیسنت بنین 

ا، عرا  بالفن له  اراا ارسلل  بنی  توچیح ا      ونه ابن،لال 

ک ا  ابن،له علیه اتظنایه  ن ا به  نه  علیه اتظنایه  ن  کن،گر  ش ؟
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شکپ علیه اتظنایه  ن شکپ گرفت؟ نسیینوار فقن  ااعنن کنرا بلکنه بنین  

 توچیح ااا.بن اسی ال  پنرا 

ال ا، ا،ار اتظنایه  ن  کن،گر  خوا بر خالف ایرار ا عرا   

تن جلو  ،اایکن  شن ر اعیراچننل  سنلانن  ن گنر اعیراچنل بوان 

. اراا  ،ا ب یرن  ا اعیراچنل ،ا به کننن  بجصو ن  سنو  ا نن 

ا، سننن  ا،ار  اراانن نیوانسننیی   ا، اعیراچنننل تظقیننق کننرای  ا اننن 

کننی . انن ال  اشنن  هابن،له ا  ،ا علیه اتظنایه  ن  کن،گر   2018

بطنه بنن اسی ال  ا توچیظنل خواشنر ،ا ا، ،ا ،فقن خوا و ا  کنی 

 علیننه اتظنایننه  ننن  کننن،گر  شنن ا، ا،ار اینکننه ابننن،لال بالفن ننله 

تننن یننج ااعننن   ننرف ا  بننرا  اننن ا ای ننر خوانننن گنر توچننیح ا ننن 

 .ا    اینکه ان ال این ابن،لال اطلت بشوی  توخنر  نبنش 

  کن،گرار که ال انن ا  جرینر کسونیست بین ارسلل  ااااه ای   

ن  کن، توسن  اتظناینه اجینننب ایکرانن   ش ر ا، کن،خننه  ن ا اظله

 به اعیراچنل ا، خینبننهن لیوسین :

 

"اعیراچنننل ا، لنن  لیوسننین بننه کننن،گرار ا، حننن  اعیصنننب 

بوا؛ ا کن،گرار ال ان ا  ش ر ا، کن،خنننه  نن ا اظنپ کنن، 

توس  اتظناینه  نن اجینننب کرانن   کنه حین  ا، لیشنرفیه تنرین 

پ شنوا  بنه اعیراچننل ابن،لال ا  توان  به ینج لنن ار تبن ی

 [27]ا، خینبنر  ن لیوسین ."
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جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  ایجوا نن  ارقنننه کننن  کننه اعیصنننبنل 

کن،گر  ا، کن،خننه  ن ا اظپ  نن  کنن، جریننر ااشنت ا کنن،گرار 

بنه پگن نننه نس  خواسین  ا، اظپ کن، ان ا  شون  ا اعیراچننل ،ا 

   کرانن  ینج نهننا اارنت به عبن،ل بهیر پگن ننه س کشنن ن  هنخینبنن

. بنر خنالف پ،لا نن  سرانیه )اتظنایه  ن  کنن،گر   ،ا اا، ب ننن 

  ااب یننت ایکننرای   نننین انن  شنن ا،لشننسن  ،فقننن کننه اننن نینن  پ،لا  

تو ننننیو جرینننننر اعیراچنننننل ا،ار  ینننن  ای ننننر  ،ا نشنننننر ااا. 

کسونیست بین ارسللن  ا، شنرایط  اتتنن  ان  افین  کنه ابنن،له طبقننت  

ال شکپ ت اف   خن،ا ش ه حی  به  نو،ل اوبنت  ن   ا، ،ان  خوا

که ش ه ا شکپ ،اایکن  به خوا ا  گیرا  ابپ اتتنب  که  ن  انه ببپ 

ا، ایرار افینا. ا، ایرار اعیراچنل ا اعیصنبنل کنن،گر  ال  سننر 

خوا ،ال به ،ال ،اایکنریر  ،ال اا  به پر شکپ نبوا بلکه ا، ،ان 

نننر  »کنن،گر ا، ارکن  شنهر شن ن،  ا  شن  تنن اینکنه نهنیینن  ن ا،ار

 [ 28،ا ااان .]« کن،  پلاا   ااا،ه شو،ای 

 

 تقسیم کاذب میان اعوراض م اعوصاب

ا، اعیراچنل خینبنن  اراان   بنه عبنن،ل بهینر ا، اعیراچننل 

خینبنننن  کننه کننن،گرار ب نننوار انسننننهن  کننن،گر ا نننه ب نننوار طبقننه 

بر ا  خی نن   ا لنز به اعیرا   کن،گر ا، کنن، ای ر ابشن، جنا ه

اینن اعیراچننت افنق ،اشننن بنرا  ا نن اف خنوا ن ا،ننن . اینن اسننهله ،ا 
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بنن ا ن اف طبقننت  ا نین  رگ  نبنی  بن اعیراچننل خینبننن  کنن،گر  

بننن تکیننه بننر "فر ننن  ا،  نن  پایجننت. جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  

اااانه  ا، اا،انه جلوه ااار اواچت   ا  انیرننسیوننریسی ابنحبه" 

  ا ااهنن، این ا،ا کنه  ن ا  انیرننسیوننریسنی  بنین اعیراچننل ای  

تقسننی  کننن ب بوجننوا انن    خینبنننن  کننن،گر  ا اعیصنننبنل اظننپ کننن،

 پا،ا ا ا  نویس :

 

"بننننرا  پر ] نننن ا  انیرننسیوننریسننننی [ کننننن،گرار ا، ایننننن 

اعیراچنننل "افننق ،اشننن یننن اا،نسننن  طبقنننت  ،اشننن  بننرا  

هن  اعیراچننل خینبننن  ا ا  اف خوا ن اشین ". اانن اینن تالشن

اعیصنب  ن برا  تکسینپ یکن ی ر  بجشن  ال تنالش  نن بنرا  

لیشننبرا ابننن،له جس نن  اسننت ا ایننن بنعننث تقسننی  کننن ب اینننر 

 [29اعیرا  ا اعیصنب  خینبنر ا اظپ کن، ا  شوا. "]

 

ان ال ،فقن ایجوا ی  اشنج  کننن  ک نن  ن ا  انیرننسیوننریسنی  

ا اعیصننب اظنپ کنن، تسننی  بنینپ بنین اعیراچننل خینبننن  کنن،گر  

ننه بن  ه اسی الر   ننین اا،اننه سننل  ،ا ان نن  ای  نن ؟ ش ه است؟ 

تنهن  ر اعیرا  خینبنن  کنن،گر  اقن س نیسنت بلکنه  نر اعینرا  

اظنننپ کنننن، نیننن  اقننن س نیسنننت  اییوانننن  حیننن  ا،ت ننننع  نیننن  بنشننن . 

 ننننه ا، سننننرانیه ایرالننننپ ا  ننننه ا، سننننرانیه اعیننننرا  کننننن،گرار 

بنه اسنیج ا  کنن،گرار "خنن،ج  تبنن،" یکن  ال نسوننه  نن  لیرااون  
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سنرانیه اا،   ا، اگنر  نهاست. اینن اسنهله    خواست ا،ت نع بن،ل

  اانن ا، ایرالپ بیشنیر ال سنرانیه اا،  لیراانون  بنه  شن  ایجنو،ا

. ا، ،ا پیسننی  سرانیه اا،  لیرااون  شکپ لاجت بجنوا ان  گینرا

ا، تهنرار  1394ر ا، سن  به اننسبت ،ال کن،گ« خننه کن،گر»که 

نینن  چنن  کننن،گر  لیننرین ا [  شنن ن، ن  نن ننین 30برگنن ا، کننرا]

 اطرح ش :

 افغنن  ،ا ، ن کن!" -"کن،فران حین کن 

 "!کن،گر افغنن  اخراا بنی  گراا" 

  عنن ه ا  کننن،گر ایننن شنن ن، ن  چنن  کننن،گر  ،ا اطننرح کراننن 

  ع ه ع ه ا  کن،گر پشکن،ا ا، خ ات اننفت بو، اال  برا، گرفین 

،ار ا خننوا رار  نن  طبقنننت  خننوا ا  کننن،گر خوا نننر اخننراا بننراا

  ب ن  ال پرع ه ا  کنن،گر بنه  سبسنی   طبقننت  لشنت کرانن . . ش ن 

اعیرا   ن به این اسهله بننال گرفنت ا حین  ا، فینن  ا ننل  "انن 

 سه افغننی " براه افینا که نس  توان  یج اعیرا  ا ین ش ن، ا،سنی  

ان  توانسنت ،گری " افق ا ا ن اف طبقننت  ،ا بهینر بنش   "ان  سه کن

 ترسی  نسنی .

ان یت اعیرا  نه توس  خینبنر ا ینن اظنپ کنن، بلکنه ال ان ینت 

  نیرا ننن  تشننکیپ ا ننن ه اعیننرا   خواسننیه  ننن  طبقنننت  اعیننرا 

اشج  ا  شوا. گسنیرش اعینرا   اعیرا   ا  اف اعیرا  ا..

ینج اعینرا  ،ا نشننر  نکینه بنولبه ای ر اننطق ا ین ای ر  ننیت 



38 
 

ای    ا ای ارنه شن ر ا، خینبننر ا ینن ا، اظنپ کنن، ب ،گینرین خطنر 

 ان به این اسهله ا  اا برای رای . برا  ابن،له طبقنت  است.

 

 صدای انورناییونالیسوی ا  رین خارج شدن

بننر طبننق ااعننن  جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن   اواچننت  نن ا  

ال ،ینننپ خنننن،ا اننن  شنننوا. انیرننسیوننریسنننی  ا، عنننرا  بنننه اچنننوح 

جریننننر کسونیسنننت بنننین ارسللننن  اشنننج  نکنننراه  پینننن بطنننن،  ننن ا  

  فق  ال ،یپ خن،ا ش ه ین بنه ال ،یپ خن،ا ش هکه انیرننسیوننریسی  

لرتنب ش ه است؟ به  ر حن  انیشن، این این نشنر ای     نی  ته ا،ه 

 بطن،  س ننر جلو ایراا. 

ایون  که ان ا، ،ابطنه بنن  جرینر کسونیست بین ارسلل  ال پر  سه

 ا، ،ابطننه بننن ایننرار  عننرا  ا ا،ار خینبنننن ا اراانن  اعیراچنننل 

تنهن یج نقپ ا بو  پا،اه است که نشنر ای  ن  ا، نقن   انیشر کرای  

خننوا  قنن ، جنن   بننواه اسننت. فر ننن  ابنحبننه ا اخننال  کسونیسننی  

جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  گننوش انسنننر ،ا کننر انن  کننن . سننوا  

این است  را جرینر کسونیست بین ارسلل  نیوانسیه اسنت ینج اسنس  

ا،ست ا،جنن  ا ن  ا بنه انین ا نل  افنناا،  نقپ ا بو   ن  خط  ،ا

 بسنن ؟ جرینر کسونیست بین ارسلل  ا  نویس :
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این ا، عرا  است که اواچت پر به اچنوح ال ،ینپ خنن،ا "

، ا  شوا. ا  گوی   کن،گرار اتسی ه  سنین   اانن لرارین،ینن ا

برخنو،اا، اسننت ا ال ایننن ،ا   ’اننوب یی  بهیننر ’عنرا  ال 

بننرخالف ن ننرش پنن،شیسننی   بنن ،ل کننن،گر نننه ا، خینبنننر ’

ا  ’بلکه ا، اظپ کن، ا اخال  ا، ،ان  انبنشت سرانیه اسنت.

ااننن اگننر طبقننه کننن،گر عننرا   نننا،ال نتننت ،ا ... ’ا، نیی ننه 

ایوبننو کنننن   کسننر ، ینن  خوا نن  شکسننت ا کننن،گرار ب نننوار 

 [31]"’بقه اجیسنع   ب ،ل خوا ،ا نشنر خوا ن  ااا.ط

 

 :ی ه بواان نوشی

 

"طبقه کن،گر عرا  برخالف ا،ار    به رظننا ت ن اا   ن  بنه 

رظنننا تسرکنن   ننننیت ا  نن  بننه رظنننا نبرا ننن   ثبننت شنن ه ا، 

تن،یخ خوا ا حنفظنه تنن،یج   ال اوب ینت بهینر  برخنو،اا، 

گششننیه تنننثیر  اسننت. اگننر  ننه جننن  گنن سننیر ن ا،  هننپ سننن 

اجربنن  بننر طبقننه کننن،گر عننرا  گشاشننیه اسننت  بننن ایننن اجننوا 

اهنن  طبقننه کننن،گر جهنننن  اسننت. طبقننه یکنن  ال گننراار  نننر 

کننن،گر عننرا  ب نننوار یننج طبقننه اجیسنننع  اا،ا اعیراچنننل 

خینبنننن  نشنن . کننن،گرار اتسینن ه شنن ه ا، اعیراچنننل خینبنننن  

اشنت  شرکت ااشین .  سننطو،  که الیر نتت عرا  اعال  ا

 نن ا، نتننت تظننت تنننثیر اعیراچنننل بننرا، ن رفننت. بننرخالف 
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ن رش پنن،شیسی   ب ،ل کن،گر نه ا، خینبنر بلکنه ا، اظنپ 

کن، ا اخال  ا، ،ان  انبنشت سرانیه اسنت.  ن ا  بنن احشن  

ترین بیپ عن   نن توانسنت بنه بن ،ل خنوا اااانه ا ن . اانن اگنر 

، ین  طبقه کن،گر عرا   نا،ال نتت ،ا ایوبو کنن   کسنر 

خوا   شکست ا کن،گرار ب نوار طبقه اجیسنع   ب ،ل خوا 

 [32]،ا نشنر خوا ن  ااا."

 

ان بن، ن اعال  کنراه این   ننه حننال بلکنه لنس ال ابنو  جنن  ااال 

جهنننن  اا   نظننن  اسننل  ابیصنننا  ا، سراسننر ایننن کننره خنننک  نظننن  

سرانیه اا،  بواه است  اان ،شن  سنرانیه اا،  ا،  سنه جنن یکسننر 

 3.5واه اسننت.  الننن بننه رظنننا تسرکنن   ننننیت نسننبت بننه فرانسننه  نبنن

برابر بیشیر تسرک  ینفیه تنر اسنت ا بنه رظننا تورین  ننخننر  ااخلن   

برابننر بیشننیر ال فرانسننه اسننت. بننن ایننن  سننه لرارین،یننن   2.5حنن اا 

شننی   ن  برابنر  به رظنا نبرا نن   ثبنت شن ه ا، تنن،یخ خنوافرانسه 

است. اگر لرارین،ینن  فرانسنه ا، سننرهن   بیشیر ال لرارین،ین   الن

نیوانسننت ا، سننطح لرارین،یننن  ،اسننیه ا پرسنننر ا،  1917 - 1925

شنرکت کنن   بجننطر پر بنوا انوا انقنالب جهننن  ا نبرا ن  طبقننت  

ال بینپ عنن  لنس ال شکسنت کسنور لنن،یس بن   که  نول نیوانسنیه بنوا

ا، ا،ار نین  فقن  ال اینن لااینه اسنت. بینس ا،ار بنن عنرا   عل  کن .

ا طبقنه  طبقه کن،گر اجوا اا،ا   سننطو،  که ا،  الن اجنوا اا،ا

 .کن،گر ا،ار تنهن طبقه انقالب  است
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اتسیننن ه  سنننین   اانننن ا، ا،ار کنننن،گرار ثننینننن انننن  رگننن  ننوشنننیی  

. اینن ای نر برخو،اا، است ’اوب یی  بهیر ’لرارین،ین ا، عرا  ال 

ا، تو نننیو ،ا رسللننن  جریننننر کسونیسنننت بنننین ا"فر نننن  ابنحبنننه" 

. اننننن ا، بر،سنننن  نشنننننر ای  نننن اواچننننت  نننن ا  انیرننسیوننریسننننی  

نوشنیی   کنن،گرار اتسین ه شن ه  در هر یثه ک ثور اراا اعیراچنل 

نننه شننرکت کراننن  نننه ب نننوار طبقننه کننن،گر ا  اراانن  ا، اعیراچنننل

ب نوار یج طبقه اجیسنع . ان نوشیی  طبقه کنن،گر عنرا  ا، اقنیسنه 

ال اوب یننت بهیننر  جننن  سننن   40،ار علیننر   بننن طبقننه کننن،گر ا

 سننننطو،  کننه طبقننه کننن،گر فرانسننه افننق سینسنن   برخننو،اا، اسننت.

بهیر  ال طبقه کنن،گر  النن اا،ا   نر  نن  تسرکن   نننیت ا،  النن 

 برابر بیشیر ال فرانسه است. 3.5

ا،تننو شن نشننن   ایننرار تظننن رال  1357شننهریو،  17ا،  ثنربننن

 ارننه بننه خننور کشننی  ا حسننن  خننور بننراه چنن  سننلطنی  ،ا ا، اینن ار 

ان اخت که به جس ه سنینه اشنهو، اسنت. ااب نن بنه اتهنو  رغنو  کلسنه 

 10:00تننن  9:15بیننپ عننن  بننین خننور ا، خینبنننر جننن،  شنن ه بننوا. 

بننه اینن ار  ارننه  10 ننو،ل انن  گیننرا  کسنننن  کننه ب نن  ال سنننعت 

ایرسن  بن انشین  ن  پب لنش اواجنه ایشنون  کنه اشنغو  شسیشنو  

نبننهنن بوانن . ب ن  ال پر شنننه بنه حکوانت خنوا ااااننه این اا. تنهنن بننن خی

گسننیرش اعیراچنننل ا اعیصنننبنل کننن،گر  بننه  ننننیت نتننت بننوا کننه 

بجننطر اعیصنننبنل  ن ا، نتننت شننه احسنننس خطنر کننرا  لاننن  کننه 

بهینننر پر ایننن  بنننرا  بنننو، اال  جهننننن  نیننن   .کنننن،گر  بطنننت شننن 
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جنب نی  ا، ،ابنن   کن،گر جلوگیر  ال ،اایکن  ش ر اعیراچنل 

اسی نه سینس   و،ل ب یرا  بو، اال  سلطنی  جنن  خنوا ،ا بنه 

 1397ا ننننه ا، سنننن   1357ننننه ا، سنننن   بنننو، اال  اسنننالا  ااا.

تنکی  انن بنر اینن انقالب جهنن  ا، اسیو، کن، لرارین،ین برا، ن اشت. 

ا، اننوب یی  بننرا، طبقننه کننن،گر ا، عننرا   1397ا، سننن  کننه  بننوا

خنوا طبقنت  بن ا،جن  به  ویت طبقنت  خوا  ب ،ل  وان ن اشت که بی

یننج اعیصنننب   فسننن  ا ا،ال انن ل ا،  ننننیت نتننت  ،ا نشنننر ا نن .

عرا  که بیوان  ال یج سو ا، انبنشت سرانیه اخال  ای ننا کنن  ا ال 

سو  ای ر به بظرار انر    نر  نن  اوبنت ا، سنطح جهننن  ان نر 

عنرا  اسنت   سنننن   ین   شوا  نینلان  تکنانپ ابنن،له طبقننت  ا، 

 ا، ایرار اتتن  افینا.1357که ا، سن  

ب ننوار ینج طبقنه اسنیبسن، شن ه ا تنهنن  کنن،گرطبقنه ،اب ن بن ،ل 

 بننا،رظننا تنن،یج  طبقه انقالب  ا، عصر کنون  ا، این است که به 

است  طبقه کن،گر تنهن طبقه ا  اسنت کنه بننا، بنه  به ان ن   ه کن، 

جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  ا، ایننن   اسننت. ان ننن  انقننالب کسونیسننی

 ا  اا برای رای . ب ،ل طبقه کن،گران به او،ا سنکت است. 

 طبقاتی یرکوب یا آگاهی

جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  انن ع  اسننت کننه  ننن ت نتننت ا، 

عرا  اوانت لینا  ،ا برا  توس ه ابن،له طبقنت  ای ننا کنراه اسنت 

 ا ا  نویس :
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وانت لینا  ،ا بنرا  توسن ه ابنن،له " ن ت نتت ا، عرا  ا

طبقنت  ای نا کراه اسنت؛ کشنو، ن  اجیلنو  نرب  اینرار ا 

،اسیه تأسیسننل خنوا ،ا توسن  شنبه نظنایننر خنوا اظنفظنت 

ا  کنن  ا ااح  ن  ای ه عرابن  ا، برابنر اعیراچننل علینه 

تنسیسنل نتی  ب  ،حسننه لنسخ اااه ان . ا، اابت  اننن  انفینن  

سننربنلار خننوا ،ا ا، شننرکت  ننن  نتینن  ا،  نظناینننر عرابنن 

الا  "اظنفظننت" بننرا، اااه اننن  ا پاریکنننی   ننن ا برییننینننی  

 ن ا، بلسرا انطقه سب  نیرا نن  "چن  ترا،یسنت" خنوا ،ا 

علیه ا یرچین به انظو، اظنفظت ال اننفت خوا ،اه ان اخینه 

 [33ان ."]

 

 ننن ت نتننت عننرا  نننه تنهننن بننرا  کننه ایننن یننج ااب یننت اسننت 

عننننرا  بلکننننه بننننرا  ای ننننر گنن سننننیر ن  بجصننننوص ، اال  بننننو

  رننشا بشنن ل ال پر اظنفظننت گنن سننیر ن   ربنن  ا سیننت حینننت  اا،ا

نتت ا، عرا  اوانت لیننا  بنرا  توسن ه  ن ت اان اینکه . ا  شوا

. بنشنن یننج بظننث جنن   نسییواننن  ابننن،له طبقنننت  ای نننا کننراه اسننت  

نا،اینننه کنه  ن ت نتت  ه ا، عنرا  ا  نه ا، ای نر کشنو، ن  خ

ال توری کنننن گنر نتننت  سننین   بنن ریپ ای گیهننن  خنننص خننوا  ایرتننر 

اا،ا اعیراچنل کن،گر  ا  شوا  اان ابی     اا،ا اعیراچننل ا 

اعیصنبنل کن،گر  ش   ااب ن کسر بنو، اال  ،ا ان  شنکن . نسوننه 
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 1357ا، سنن  بن،ل پر اعیصنبنل ا اعیراچنل  ن ت نتت اینرار 

 است.

ننه ن،گر عرا  ا، کپ ا بجصوص ا،  نن ت نتنت اینکه طبقه ک

تنهننن بننه براگنن  انن ا  خننوا ا یننر  نیسننت بلکننه بننه سینسننت  ننن  

،ینچت ابیصنا  نی  اعینرا  جن   نسن  کنن   ا، ا لنه اا  ننشن  

ال عقز نشین  طبقه کن،گر ال  ویت طبقنت  خنوا اسنت. سنرکوب ا 

ایکینتو،  عناپ ب    اسنت. سنرکوب طبقنه کنن،گر  کنه بنه  وینت 

 طبقنت  خوا پگنه است  سجت تر است. 

 

 جرینر کسونیست بین ارسلل  ااااه ای   :

 

لنس ال   "ب تر ال  سه  عرا  ان  توانن  بنه سنو   اچنسظال 

بیشیر ا بیشیر تظت تنأثیر گنرایو   خالفت اسالا  سقوط کن 

 ن  ارک  گری  که خنوا ،ا توسن  گنن سنیر ن  اظلن  بیننر 

اپرینریسننننی  ااا،ه ا ایکننننن  ا توسنننن  بنننن ،ل  ننننن  بنننن ،  ا

اسننیکن،  انن  شننون . خطننر تبنن یپ شنن ر عننرا  بننه یننج ریبنن  

ای ننر یننن  ینن   شننبیه پر اجننوا اا،ا. نننه النن  گراینن  ا نننه 

بلکه انن شنن    -ااوکراس  کن،ل ا ل  بنل  ا، این ن نیسین 

گسننیرش بنن  ،حسننننه اچننسظال  سننرانیه اا،   سننیی . ،شنن  

ی ر  بیننننر شنننبه نظنایننننر اجیلنننو ا، ،بنبنننت اایسننن  بنننن یکننن 

ااچننظ  ال ایننن اوچننو  اسننت  کننه ایننن انن  تواننن   ننر گونننه 
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جنننبو  ننن  طبقنننت  ،ا کنننن، ب ننن  ا سننرکوب کننن . ا، عننین 

حننننن   ااکنننننو اارننننت عننننرا   تیراننننن ال   ننننن  ارگبننننن،  

 [34اسی یر   ن  گسیراه ا شکن ه بواه است."]

 

 نرا خطننر تبنن یپ شن ر عننرا  بننه ریبن  اجننوا اا،ا؟  ننرا جن هننن  

ان  گیرنن ؟ جنواب اینن اسنهله ،ا ا،    انطقنه ا  بجنواشنکپ جن هنن

اا  ا، شرای  جهنن  ا توالر بنوا  بنی  ا له اا  نه ا، عرا  بلکه 

ا خطننننر بنننن ،ل ینننننب  گنن سننننیر ن  اظلنننن  طبقننننه ا ننننل  جسننننت. 

بینننن ر عقننز نشننین   ننر  ننه بیشننیر طبقننه عننرا  اچننسظال  جنا ننه 

یر  ا به تبنت پگن   طبقنت  لرارکن،گر ال  ویت طبقنت  خوا است. 

پر  ویت لراریر  بنن خطنر اچنسظال  جنا نه نسنبت ا کنوس اا،ا. 

عقنز نشننین  بیشنیر طبقننه کنن،گر ال  ویننت طبقننت  شننرای  ،ا بیشننیر 

ا،  نننین شننرایط  تنکینن  بننر بننرا  اچننسظال  جنا ننه اهیننن ایکننن . 

ابن،له اسیقپ لراریر  ا افن  ال  ویت طبقنت  ا سیت بیشیر  لین ا 

 نین شرایط  جرینر کسونیست بنین ارسللن  طبقنه ا  کن . ا،ست ا، 

کن،گر ،ا سین   رشکر ا، جنبو  ن  اراا  تظت عننوار "ابنن،له 

طبقنت " ایکن  ا نیی ه پر این ایشوا کنه طبقنه کنن،گر بیشنیر ال ببنپ 

  ال  ویت طبقنت  خوا عقز نشین  کن .
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 فرار ا   ایخ

 ا،ا  رنشا جرینر کسونیست بین ارسللن  عالبنه ا  بنه لنسنخ جن   نن

 سننطو،  که بنبال نین  اشنن،ه شن   بنن ا،اینه  بن اا،انه کرار بظث ا

تصویر  ننا،ست ال اواچت   ا  انیرننسیوننریسنی   ،اه ،ا بنرا  

 ابی ا ببینی  ،فقن  ه ا  گوین : فرا، ال یج لنسخ ج   بنل کن .

"ا،سننت اسننت کننه بنن ،ل طبقننه کننن،گر ااب ننن انن  تواننن  اننننت 

ینن لنالیشن نه  نن  نتنت شنوا  اانن بن ،ل کن،کرا کن،خنننه  نن 

ااب   پنهن ننه ا، فلنک کنرار تورین  ا گنراش کنال نن  بلکنه ا، 

اتظنننا خننوا ا،  سننه بجننو  ننن  ابیصنننا نهتیننه اسننت  نننه ال 

طریق ج ا کرار کن،گرار ال یکن ی ر ال طرینق "اظن نره" 

اکنر  ن  توری   بلکه بن گسیرش جنبو ا  لبنه بنر  نر گوننه 

 [35کن، بجصو  ."]اابسی   به اظپ 

 

 سپس ،فقن ااااه ای  ن :

 

"ا، اابت  انن اخینرا شنن   ابنن،لال این ه کنن،گرار نتین  ا، 

فرانسه بنواه این  کنه تسرکن  بنر ینج بجنو  حین  بجنو نتنت  

بوسه ار  بنرا  ابنن،له طبقننت  اسنت. ا،س  نن  عسلکنرا 

ج اسنل  شرکی  که تن،یخ ابن،له طبقنت  ،ا لر ا  کنن   بنه 

ه فرانسنه بنرا  عنرا  ا یبنر اسنت ا بنه  نر جنن   سنر انن ال
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ای ر بنبپ ت سی  اسنت. انن اا ا تکنه تکنه کنرار ابیقنن اجننرو 

 [36نینل ن  ابن،له است."]

 

ابینن ا بنینن  تنکینن  کننرا ایننن نظننر ،فقننن  تکننه تکننه کننرار ابننن،له ا 

ان اا  ابن،له ا، بجش   حین  ا، لیشنرفیه تنرین ا اهسینرین بجنو 

،له طبقنت  اسنت  کنناال ا،سنت اسنت. اینن  ن  بوسه ار  برا  ابن

ارتبن  ابن،له طبقنت  است که گسیرش ابن،له طبقنت  به ای ر بجو 

  ن چنان لیرال  پر است. 

ال ،فقن خوا و ایکنی  به شکپ کنکرل به ان نشنر ا نن  انن ک نن 

جنن ا کننرار کننن،گرار ال یکنن ی ر ال طریننق اعننال  کننرای  خوا نننر "

"  سنننیی ؟ ا، تو نننیو اعیراچننننل " اکننننر  نننن  توریننن «اظن نننر»

کننه ایننن اعیراچنننل اراانن   ابننن،له  اراانن  عننرا  اعننال  کننرای 

اسیقپ لراریر  نیست. طبقنه کنن،گر ب ننوار ینج طبقنه اجیسننع  ا، 

این اعیراچنل شنرکت نکنراه اسنت ا گتینی  اگنر اعیراچننل اسنیقپ 

لراریر  شکپ ب یرا ا تکناپ لی ا کن  ا اگنر بنه  نن ت نتنت کشنی ه 

 کسر بو، اال  ،ا ایشکن . شوا  

ان ا، بجو  ن  ببل  نشنر ااای  که ااعن  جرینر کسونیست بنین 

ارسلل  ابن  بر اینکنه ابنن،لال اراان  ا، ا،ار  عنرا  ا اینرار ننه 

تظنننت تننننثیر ننسیوننریسننن  بلکنننه بنننر چننن  اتظناینننه  نننن  کنننن،گر  ا 

،احننیت بوا  ب  اسنس است. جرینر کسونیست بنین ارسللن  بنه جنن  
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نسنخ ااار بنه اینکنه  نرا طبقنه کنن،گر ،ا سنین   رشنکر اعیراچنننل ل

 اراا  ایکن   به اتهنانل اا    ن  ا  ان الا تن لنسخ ن   .

سوا  اسنس  که اطرح ان  شنوا اینن اسنت  بن ،ل ااب ن  طبقنه 

بن ،ل ااب ن  طبقنه کنن،گر ننه ا، ای ننا توبنو ا،  کن،گر ک ن است؟

وار یننج طبقننه اجیسنننع  ا انبنشننت سننرانیه بلکننه ا، اننن ر شنن ر ب ننن

پگنه به اایته تن،یج  خوا است. بظث بر سر این است که اینن طبقنه 

   نرا کنه اجیسنع  به رظنا تن،یج  ا بو، به ان نن   نه کنن،  اسنت

 تنهن این طبقه اجیسنع  بنا، به ان ن  انقالب کسونیسی  جهنن  است.

،ا  حسنالل بنو، اال ا،  نین لاینه ای  بنوا کنه تنکین  کنرای   

طبقنه کنن،گر ان تنهن ا  توانی  ال لانین طبقننت  خوااننر  افنت کننی . 

سننین   کشننی ه شننوا ا بنن تر ال پر   ننن  اراانن نبنینن  بنن ،ار جنننبو 

طبقننه کننن،گر ،ا    ننن  اراانن  ا، جنننبوطبقننه کننن،گر رشننکر شنن ر 

  .خوا   کراتی یو ا ننتوار 

 در را خثود  کثارگر طبقثه کثه مردمثی اقثدامات م اعورامات در

 را بثثوراما ی کظثثدال مثثی حثثن آ ادیخواهانثثه م دمکراتیثثد جظب ثث،ای

 .میکظد تضعیف را خود کارگر طبقه بلکه کظد نمی تضعیف

 

 جلیقه  ردها

ننواابر  17ا، اعیرا  به اف ایو بیست سوخت ا انرینل  ن ا، 

جنبشنن  ا، فرانسننه شننکپ گرفننت ا بننن توجننه بننه جلیقننه  ننن   2018
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جلیقنننه ل،ا نننن اشنننهو، شننن . ل،ا  کنننه بنننه تنننن ااشنننین   بنننه جننننبو 

خواجوش بوار اعیراچنل  جنبو ابشن، لنیین جنا ه  بن  اعیسننا  

به حنکسیت  خشونت علیه اارت  لیوسین ا یرچین بنن خواسنیه  نن  

ایننننننو   اسنننننیتناه ال شنننننبکه  نننننن  اجیسننننننع  بنننننرا  سننننننلانن    

اعیراچنل  خشونت للیس علیه ا یرچنین ا.. اجنه اشنیرا جننبو 

پنقن ، شنبن ت یراچننل ا  اننه اینرار بنواه اسنت. جلیقه ل،ا نن بنن اع

ایننرار  1396جنننبو جلیقننه ل،ا ننن  فرانسننه بننن اعیراچنننل ا  انننه 

 نرا این  انیشنن، ااا تظنت عننوار اینکنه "« ب  ب  س »لینا بوا که 

اننه ایننرار ،ا تنن اع   جننبو جلیقننه ل،ا نن  فرانسننه  اعیراچنننل ا 

   [37"]کرا؟

نتنر کشنیه  10ل،ا نن حن ابپ  ا، جرینر اعیراچنل جننبو جلیقنه

کنننن،گر « جنننرا  ،اا،ی نننوی » شننن ه ا  ننن ا،ار نتنننر لخسننن  شننن ه انننن .

سنننخیسنن  ا یکنن  ال ، بننرار جنننبو جلیقننه ل،ا ننن ا، اثننر ا نننبت 

ا یکن  ال لخسن   گلوره لالسییک  ال ننحیه  ش  بنه شن ل پسنیز این 

پیننن لخسنن  شنن ر کننن،گر سنننخیسنن  ا ، بننر یکنن  ال [ 38.] ننن اسننت

ن ا، جرینر اعیراچنل خینبنن  بیننن ر ان ینت لرارینر  جلیقه ل،ا 

بط ن  نین اسنی الر  نسن  توانن  ینج   ؟نیستاین اعیراچنل خینبنن  

 اسی ال  ج   بنش .

اقنرنه ا  ا، ،ابطنه بنن جلیقنه ل،ا نن جرینر کسونیست بین ارسللن  

 بنین  لرارین،ینن" ل،ا ن جلیقه" جنبو»انیشر کراه است تظت عنوار 

بنه بننا،  [39].«!ا ن  لنسنخ خوا  طبقنت ال لاین رانیهس حسالل به
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  «جلیقنه ل،ا نن»ان این اقنره ال افق انیرننسیوننریسی  ان یت جننبو 

عسلکرا اینن جننبو ا  س ننین افنق لنیو ،ا ،ا بر،سن  کنراه اسنت. 

 ا، بجش  ال اقنره ایجوانی :

 

 تقنچنن  اااخواسنت  "انرا " بنه اشنن،ه الیهز  ننسیوننریس "

 اکبریننت. اسننت جنننبو ااب نن  ان یننت نشنننن ر ننن ار ب ،تس بننه

بسنین،   نن ینن بنلنشسیه کن،گرار   «جلیقه ل،ا ن»ال  ب ،گ 

 انننرا " شنننهران ار عننننوار بنننه این نننن ا، اانننن  سنننین  فقیر نننن

 انن  اننن ر کننن،گر طبقننه اعیننن  عنننوار بننه نننه ا" فرانسننو 

 الینه ا  نن اخیالط طبقه ا، ین طبقنل بین جنبو ا، پنهن. شون 

 بنلنشسننیه  ننن  کننن،گرار ) جنا ننه ال اسننیبسن،گر یننر   ننن 

  نن  ا  حرفه) بو، اال  خراه بن  بیکن، اشجنص ای ر   

 ا کشنننننا،لار کو ننننج  کن،پفریننننننر  ننننن ی رار  ریبننننرا  

 طبقننه ال کنننن . بجشنن  انن  عسننپ  اشننن پ کو ننج  نننحبنر

بننوار  بجننوا انن   جنننبو پ نننلگرار بننن نشنننر  سننراه کننن،گر

  ننننحبنر کننننایور   کو نننج  کنننن، ا کسنننز  ننننحبنر)گیرا

  «جلیقننه ل،ا ننن» بننننون  خشنن  علیننر    . پابننوالنس تنکسنن  

 کسننننن  کنننه  سنننین  فنننرااار لرارین،ینننن ایننننر ا، کسننننن  کنننه

 طبقننه جننبو جننبو  یننج اینن بنه ت سننت لنیننر ا ننن   نسییواننن 

 کن، ا بن کسز افراا توس  که است جنبش  این .نیست کن،گر

 سنین    خشنس ین سنوخت تبیسن افن ایو او،ا ا، که کو ج
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 ،اننننن ه کلسننننل شنننن   کنننه  سنننننطو، .،اه انننن ال  شننن ه اسنننت

  سنه  انیظنر انن: "بنوا جننبو اینن بوای  کنه پ ننلگر  کنایور

 تو،یسننی   نقلینه اسننیپ  نن  تنکسنن   نن  اتوبنوس  نن  کننایور

 انرا »  سنه ا «کنس  نر» این !" سیی   سه  یره ا تراکیو،

 تنکسن   ،اننن گنر نشنین  ،اننن گنر  ننحبنر ا لشنت «فرانسه

" انرا " بنه کن،گرار ترتیز این به . سین   یره ا کشنا،لار

 عننوار بنه شون   ا  ج ا یک ی ر ال ا تقلیپ ینفیه  اتسی ه ش ه

 انن  شن ه اجلنوط لننر ا کو ج ت ن، بن که فرا   شهران ار

بننه جبهننه النن  بننه  ا ننن گنر ،ا  ال بجشنن  پنهننن ال بسننین، )

 ". سین ، بر  ان،ین رولن  

 

سننوا  اسنسنن  کننه اطننرح انن  شننوا ایننن اسننت   ننرا ایننن جنننبو 

اراانن  ا اعیننرا  خینبنننن  ال سننو  جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  

ان یت لراریر  لی ا نس  کن  ا جرینر کسونیست بین ارسللن  ب ،سنی  

  طبقننت ال لانین سنرانیه حسنالل بنه بنی  لرارین،ینااهن، ای ا،ا که 

 سنین اعیراچننل ا، ا،ار  عنرا  ا اینرار  اان ابین  ا   لنسخ خوا

اتتن  ا  افی   ان یت لراریر  لی ا ان  کنن  ا تبلنو، ابنن،له طبقننت  

 ا  شوا؟

اننن را جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  ا، ،ابطننه بننن اعیراچنننل 

اراان  سینسنت ااگنننه اا،ا  ایننن اعیراچننل ا، سنرانیه لیرااننون  

تبلننو، ابننن،له اراانن  تبلننو، ابننن،له طبقنننت  ا ا، سننرانیه ایرالننپ 
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است. شبیه اوچ   که برخ  جریننننل کنال  ،اایکنن   ن  سنرانیه 

ا، سرانیه ا، ،ابطه بن اتظنایه  ن اا،ن . پنهن ا یق   سین  اتظنایه  ن 

ایرالپ ،فرایست  سین  اان ا، سرانیه لیرااون  تشنکپ کنن،گر  ا 

 ارف ابن،له برا  ابن،له طبقه کن،گر  سین .

 

 م جریان کمونیست بین المللیمبار ه طبقاتی 

فرالنشننن  اسینرینیسننن  ا، ،بنبنننت بنننن ااکراسننن  بنننو، اای  ا ننننه 

توسنن  طبقننه کننن،گر ان ننر بننه عقننز نشننین  طبقننه کننن،گر ال  ویننت 

لیشنننننرا  لولوریسننننن  ا لنننننس ،ا  بننننن نبن  پر  طبقننننننت  خنننننوا شننننن .

ا، سننطح جهنننن  ابننن،له طبقنننت  ،ا تنن اف   تننر ال ببننپ نهوریبراریسنن  

بنش  بنه  سننر این ار  تر ،له طبقنت   ر  ق ، ت اف  کراه است. ابن

ال نن،سنی   نن ا چن و  نن برخنو،اا، خوا ن  بنوا ا تنهنن ا، تشن ی  

ابننن،له طبقنننت  اسننت کننه گننن  بننه گننن  چنن و  ننن جننن  خننوا ،ا بننه 

   ااا. ان بن ،فقن اوافقی  ابی  ا  نویسن :ناسینا،ا ن  گرانبهن خوا 

 

چنن و  سننین  بننه ایننن  ا نن اف نناشننج  ابننن،له بط ننن نقنننط"

ا ن  کنه  ننول اسنهله سنرن ون  سنرانیه اا،  اطنرح نشن ه 

اسننننت  ااننننن ا، عننننین حننننن  اننننن بنینننن  اشننننو  اعیراچنننننل ا 

اعیصنبنل اخینر ا، خنا،اینننه بنشنی : تسنینپ بنه بینرار پان ر 
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بننرا  ابننن،له  یننج چننرا،ل اطلننق بننرا  ابننن،له طبقنننت  

 [40"]است  نه چ و پر.

 

را  بلکنه طبقنه کنن،گر ب ننوار طبقنه سوا  اسنس  این اسنت ننه ان

اجیسنع  علیر   چ تهن  کنسی   نن  ابنن،له خنوا ،ا گسنیرش ااا ا 

 ها، اقط   ال حنرت ت اف   به حنرت تهنجس  ا،تقننحی  این ابن،له 

ینفننت ا  نن ا،ار کننن،گر  ننن ی  ا، ارکنن  شننهر ا، اظن ننره للننیس 

،ا سنننر  ال"نثثثانال کثثثارال آ ادیال اداره شثثثورایی"چننن  شنننو،ش شننن ن، 

 قنن ، اشنو  ایننن اعیراچنننل ا کسونیسننت بنین ارسللنن   جرینننرااانن   

ا، اینن ا ال جریننر کسونیسنت بنین ارسللن   ؟اعیصنبنل کن،گر  بوا

 اشغو   ه کن،  بوا؟اقطت 

 بنننن اشنننیین  فنننرااارا، پر اقطنننت  کسونیسنننت بنننین ارسللننن  جریننننر

اشنننغو  انیشنننن، ننانننه ا  ال اسنننراییپ ا، ،ابطنننه بنننن انیجنبننننل پینننن ه 

خننوا بنوا. احیسنننال ،فقنن تصننو، سننیت ا، بننال   ننتظه اا  ییپ اسنرا

ا بننه تبننت پر  انن  کنننن   اسننراییپ لن نننه ا یکسننین اینرننت پاریکننن اسننت

علیننر   اینکننه اسننراییپ ا، خنا،ایننننه بننرا، اا،ا بننه "ارکنن " انیقننپ 

نه ال سرانیه لیرااون  ا ننه حین    نناه پرا  شوا. به عبن،ل بهیر 

بنننه ه ال "ارکننن " نوشنننیه شننن ه بنننوا  رنننشا ال سنننرانیه ایرالنننپ بلکننن

ا،جظینت اعیراچنل ا اعیصنبنل کن،گر  ا، "سنرانیه لیراانون " 

 کر این نکینه چنرا،  اسنت کنه بنرا  انن طبقنه کنن،گر  لی ا ایکرا.
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خنوا رار ا بنراا،ار   اسراییپ  س نور طبقنه کنن،گر ای نر کشنو، ن

 طبقنت  ان  سین . 

نقنو  عسنال بنین ارسللن  جریننر کسونیسنت لیشیر اشنن،ه کنرای   ان

خننوا ،ا تننن سننطح یننج انیشننن،ات  انقالبنن  تننن   اانننیو ا عسلکننرا 

. حینن  ب نننوار انیشننن،ات  انقالبنن  نینن  جرینننر کسونیسننت بننین ای  نن 

ارسلل  نس  توان  سکول اطلق خنوا ،ا ا، ،ابطنه بنن ابنن،له طبقننت  

 ننرا کننه  سنننر کننه خینبننهننن ،ا بننه رننرله ا،پا،اه بننوا  توجیننه نسنینن . 

نیشن،ات  ج اه ا  ا، ،ابطنه بنن اعیراچننل ا اعیصننبنل کنن،گر  ا

ا ای ر جرینننل انیرننسیوننریست  ن  ا، ،ابطنه بنن  ا،ینفت کراه بوا

 [41].اعیصنبنل کن،گر  نوشیه بوان 

جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  کننه ابننن،لال خینبنننن  اراانن  ،ا 

ینج نقطنه  سننر ابنن،لال ،ا   ت ل  ابن،له طبقنت  ا،لیننب  ایکنرا

 اهنن  نننه بننرا  خنا،ایننننه بلکننه بننرا  کننن،گرار ا،  سننه جننن شننرا 

  لطفا برای کارگران در همثه جثا را بخثاطر بسثدارید. ا،لینب  ایکرا

 ،فقن اینویسن : 

 

"ااننن حینن  بننن توجننه بننه ارفیننت ااپرینریسننی  خنا،ایننننه ا یننن 

بجشنن  بجنننطر پر  ،لاننن گ  طبقننه یننج نقطننه شننرا  اهنن  ا 

 ]تنکی  ال ان[[42است."] ان در همه جامثا  برای کارگر

 



55 
 

ا، ،ابطنه لس علت سنکول اطلنق جریننر کسونیسنت بنین ارسللن  

جرینننن  کننه  هننن، نوشننیه ا، ،ابطننه بننن   ننه بننوا؟بننن ابننن،له طبقنننت  

   نرا بنه انیشر کنراه بنواا، خنا،ایننه اعیراچنل خینبنن  اراا  

را جریننر   ؟ یکنایکبن،ه ا، ،ابطه بن ابن،له طبقنت  سکول اطلق 

ابننن،له اخبننن، ا ابنحننث ایننن ال کسونیسننت بننین ارسللنن  پگن ننننه حینن  

 نننرا جرینننر کسونیسنننت بننین ارسللننن  اخبنننن، ا طبقنننت   شننن  لوشننی ؟ 

اگننر بجننوا ی  ایکننن ؟ کننرا ا ابنحنث ایننن ابننن،له طبقنننت  ،ا بننیکول 

بهیر بینر کنی   جرینر کسونیسنت بنین ارسللن  ال اخبنن، ا ابنحنث اینن 

 شن  لوشنن  نسن  کننن   بلکنه ال خننوا ابنن،له طبقنننت    طبقنننتابنن،له 

 را "لیشنقراا " لرارین،ینن حین  نجواسنت نقنو  ش  لوش  ا  کن . 

 ان  س ننر سوا  ا  کنی !؟انیشن،ات  انقالب  ،ا ایتن کن ؟ 

احیسنننال جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  ا یقنن  اسننت کننه ابننن،له 

،ا  رنشا ا، شنرای  طبقنت  ا، سطح جهنن   ا، حنرت ت اف   بنرا، اا

کنون  ا،تقن ابن،له طبقنت  ال حنرت ت اف   به حنرنت تهننجس  پر  ن  

ننننننر  کننننن،  پلاا   ااا،ه »ا، سننننرانیه لیرااننننون  ا طننننرح شنننن ن، 

ننوع  اننجراجوی  بننوا کنه تنهنن انن  توانسنت بنه سننرکوب « شنو،ای 

طبقننه کننن،گر ا، سننرانیه  شنن ! سننرکوبان ننر شننوا ا ای ینن   نن  کننه 

نیظننر ا،تقنننه ابننن،له طبقننه کننن،گر نننه ا، سننرانیه لیرااننون  بنینن  ا

ایرالننپ بلکننه "ارکنن " بسنننن  تننن ب نن ا طبقننه کننن،گر "ارکنن " اسننیر ا 

تنن  .ا  اف ابن،له ،ا برا  طبقه کن،گر سرانیه لیراانون  نشننر ا ن 

پر اوبنت طبقنه کنن،گر سنرانیه لیراانون  بنین  ب ننوار کنن،گرار ا نننه 
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  تنننن پر اننن  شنننرکت کننننن ب ننننوار طبقنننه اجیسننننع  ا، ابنننن،لال ارا

. بن شرکت کن،گرار ا، ابنن،لال اراان   ابن،لال ،ا ،اایکن  کنن 

سننوار  کننه جرینننر ان یننت لراریننر  لینن ا ایکنننن .  اراانن   ابننن،لال

پیننن اتظنایننه  ننن  کسونیسننت بننین ارسللنن  لنسننخ ا نن  ایننن اسننت کننه  

کنننن،گر  بجننننطر پنکنننه  س ننن  اعینننن  پر کنننن،گر  سنننین  ان ینننت 

خوشننبجیننه  ننین اسننی الر  جرینننر کسونیسننت  یکنننن ؟لرارینر  لینن ا ا

 نس  کن .ح ابپ ا، ،ابطه بن اتظنایه  ن  کن،گر  بین ارسلل  

اگر ال بنیکول اعیراچنل ا اعیصنبنل کنن،گر  توسن  جریننر 

کسونیسنننت بننننین ارسللنننن  ب ننننش،ی  ب ،گیننننرین ابهننننن  پفریننننن  جرینننننر 

تبن یپ کنرار   کسونیست بین ارسللن  ا، ،ابطنه بنن اعیراچننل اراان 

طبقه کن،گر به "تنواه  نن" اسنت. ا،لیننب  اعیراچننل اراان  تظنت 

عنننوار تبلننو، ابننن،له طبقنننت  توسنن  جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  

،ا  )طبقننت   اهسیرین ای گ  طبقنه کنن،گر  ی نن  خصنلت اجیسننع 

ا یج طبقنه اجیسننع  ،ا بنه "تنواه  نن"  سلز ا  کن طبقه کن،گر ال 

 نن بنننا، بننه انقنالب کسونیسننی  نیسنین  بلکننه تنهننن  تننواهتبن یپ انن  کنن . 

طبقه اجیسنع  ا، عصر ان  طبقه کن،گر بننا، بنه انقنالب کسونیسنی  

 است.

کسنننور لنننن،یس شکسنننت خنننو،ا  انقنننالب اکیبنننر شکسنننت خنننو،ا  

انقنالب پرسنننر شکسننت خننو،ا  لرارین،ینن  شنننن هن  ا، خننور  لیینن ه 

بنن،لال کنن،گرار  نر  نن  ااین ریست ،ا ایینوار طنوالن  کنرا. ش . 

بنبپ اقنیسه بن نبرا ن  اشن،ه شن ه نیسنت ارن   1397ایرار ا، لنیی  
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ب ،گینننرین ا بنشنننکوه تنننرین نبنننرا کنننن،گر  ا، خنا،اینننننه ب ننن  ال 

ایرار بوا  این نبرا نین   1356 – 138اعیراچنل کن،گر  سنرهن  

هن  نننه تنهننن انننجراجوی  نبواننن  شکسننی  ننی  کنن ا  اینننشکسننت خننو،ا. 

  شننکو سن  بواننن .  س نن  شکسننت خو،اننن  تننن ا،سننهن  بلکننه تالشنن

ت ربه ،ا برا  نبرا نن  پتن  بنه ا،اغننر بینا،نن . یکن  ال کنن،گرار 

بهینر ال "لیشنقراا  لرارین،ینن" )ا ینن حین  شرکت نیشکر  تنت تپنه  

تهنننجس  شنن ر اقط نن  ابننن،له طبقنننت  ا سننپس انیشننن،ات  انقالبنن   

 شکست پر ،ا توچیح ای   :  

 

اانسنیی  اارنت ا خننینین گر کس  فکر کن  ان نس " ل  است ا

اوفق به شکسین اعیصنب خوا ن  ش . ا  ل  است اگر کس  

فکنر کننن  کننه اننن نسنن  اانسننیی  بننن ایننن اعیصنننب ااکنننر تسننجیر 

کن،خننه ین کنیر  کن،گر  اسکن نس  شوا  ان ان  اانسنیی  ا 

انن  اانننی  ا کننن،گرار انن  اانننن !!! بننرا  ،سننی ر بننه لننن گ  

   تسننجیر کن،خننننه ا کنیننر  کننن،گر  بننه ابننن،لال شننو،ای

بسین، ب ،گیر ا بنه  سبسنی   بسنین، گسنیراه طبقننت  احییننا 

اا،ی   ا برا  لیشبرا  نین ا  اف  بنی  تسجیر بن ،ل سینسن  

توس  طبقنه کنن،گر ان نن  شنوا اانن بنرا  ،سنی ر بنه  س ننین 

ت ا  اف ااالی   اربیه که نینل است ال یج نقطه ا  انننن   تن

طبقه ین انننن  فنوالا    پکنو  پ ،پب الیراشنیس   نن ینن ا ن ر 

 نننا، الننو ا ... شننرا  کننرا   رننشا ال  تننت تپننه شننرا  شنن  ا 
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بن ار  چسن اینکه ا،  تنت تپنه اااانه اابنن،ه خوا ن  ااشنت ا

شج ال کن،خننه  ن  ای نر نین  بن اا  شنرا  خوا ن  شن    

وا ابن،له فو  ا،  تت تپه فق  ینج گنن  نجسنت ا، شنرا  بن

برا  طرح لن گ  شنو،ای  تنن کنن،گرار ب اننن  حقشننر ،ا ا، 

ک نن ا بننن  ننه شننکل  انن  تواننن  ب یرننن   اننن  س ننننر خوا نننر 

لن گ  شو،ای   سیی  ا برا  است ینب  بنه لنن گ  شنو،ای  

ال  ننر کوششنن  اسننیتناه خننوا ی  کننرا ا ا، اقنبننپ پر ال  ننی  

بن ار ترسی  ان ا، اظپ ابن،له حینو، اا،ین  ا  اشکل  نس 

شننج ا، پیننن ه ن ایننج اسننت ا، اسننت بقیننه کننن،گرار اابننن،ه 

کپ کشو، ،ا ا، لیر لنن  کنن،گرار بنه  خینبنر  ن ا شهر ن ا

خننوا ی  پا،ا  اننن کننن،گران   سننیی  کننه بننه حننق ا  رننرله ا،

 ن خنوا حقو  طبقننت  خوااننر پگننه شن ی  ا اسنت ال خواسنیه

نجننوا ی  ااشننت تننن لانننن  کننه حکواننت سننرانیه اا،  ،ا  بننر

سرن ور ا حکوات شو،ای  کن،گر  ،ا بربرا، کننی   تنن ا، 

حکوای  شو،ای  لن گ  انسننن  ا ،ا ن   نن  ،شن  اسنی  اا 

 ننن  اعیننن  جنا ننه ،ا بننرا  کننن،گرار ا بننرا  تسننن  اننرا  

 [43ایرار به ا،اغنر بینا،ی   به اای   نین ،ال ."]

 

طبقه کن،گر یج طبقه جهنن  است ا ابن،له طبقننت  نین  جهننن  

ست. ا، عصر انظطنط سرانیه  برنناه  اایته ا عسلکنرا سننلانر ا

جهننن  اسنت. جریننر کسونیسنت بنین ارسللن  علینر   چن و   انقالب 
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 نیو  ابهنانتو  نن،سننی   ننیو ا حین  اشنیبن نتو نقنو اهسن  ا، 

فینننن  سینسننن  لرارینننر  ایتنننن کنننراه اسنننت. اانننن اینسنننتننه جریننننر 

طر  سننننین ابهنانننننتو  کسونیسننننت بننننین ارسللنننن  ا، ا ننننه اخیننننر بجننننن

ا اگر بنه اینن شنکپ  بجصوص ا، لاینه سنلانن  چ یتیر ش ه است

طبقننه کننن،گر جهنننن  ا  .خوا نن  شنن چنن یتیر ا چنن یتیر  ااااننه ب  نن 

فین  سینس  لراریر  نینلان  جرینر کسونیست بین ارسلل  است کنه 

نقنو خننوا ،ا نننه انیشننن،ات  انقالبنن  بنرا  طبقننه کننن،گر ایرالننپ ا یننن 

پر "ارکننن " بلکنننه لیشنننقراا  لرارین،ینننن  سننننلانر انقالبننن  بننن تر ال 

ان  ،لان .  طبقثه کثارگر ج،ثانیلیشقراا  ا،لینب  ا  کن  که بنرا  

ااینن  اسننت جرینننر کسونیسننت بننین ارسللنن  بننن ایتننن  نقننو لیشننقراا  

  ایتننن  لرارین،یننن  نقننو اهسنن  ا، نبرا ننن  پتنن  لرارین،یننن ایتننن کننن 

ا  حنننن ب کسونیسننننت لننننیو شننننرط پاننننناه سنننننل  بننننر نننننین نقشنننن  

انیرننسیوننریسنننت ا بنننین ارسللننن  اسنننت کنننه بننن ار پر ااکننننر انقنننالب 

. بننرا  ،فقننن بهیننرین اوفقیننت  ننن ،ا ا، ااننر کسونیسننی  ایسننر نیسننت

 ابن،له طبقنت  پ،لاان ی .

 

   جهنن یر 

 1397استن  

 

 



60 
 

 یادداشت ها:

ا، [ اطالعنل الل  برا  تسنس بن جرینر کسونیست بین ارسللن  بقنر1]

 لیر است:

  :سنیتwww.internationalism.org 

 :ایمیلinternational@internationalism.org   

 کسونی   کن،گر  اج ار ،اایکن     سرانیه )بجو  شیـ  [ 2] 

[3]Iraq: marching against the war machine   

[4] truggle in Jordan’s war economyClass s  

[5]Demonstrations in Iran: strengths and limits of the   

 movement 

[6] 

https://en.internationalism.org/icconline/201801/146

94/iran-struggle-between-bourgeois-cliques-danger-

working-class 

[7] http://en.internationalism.org/ir/131/culture-of-

debate 

[8] https://en.internationalism.org/ir/127/marxism-

and-ethics 

[9] http://en.internationalism.org/ir/1982/31/critique-

of-the-weak-link-theory 

http://www.internationalism.org/
mailto:international@internationalism.org
https://en.internationalism.org/icconline/201808/16494/iraq-marching-against-war-machine
https://en.internationalism.org/icconline/201807/15170/class-struggle-jordan-s-war-economy
https://en.internationalism.org/icconline/201801/14695/demonstrations-iran-strengths-and-limits-movement
https://en.internationalism.org/icconline/201801/14695/demonstrations-iran-strengths-and-limits-movement
http://en.internationalism.org/ir/131/culture-of-debate
http://en.internationalism.org/ir/131/culture-of-debate


61 
 

عینو تشنکیالل  نوااا،ار  –[ اصنحبه بن ،فینق فر ننا بشنن،ل 10]

 1361ا  انه  -کشو،اتظنا ابن،لار کسونیست ا، خن،ا 

ال جرینننر   نن ا  انیرننسیوننریسننی  ا اعیراچنننل ا، خنا،ایننننه [11]

 کسونیست بین ارسلل 

 11انبت  [12]

 11انبت  [13]

 11انبت  [14]

 ابنننن،له پریرنننننتیو تنهنننن -اا،  سنننرانیه بربرینننت ا، خینبننننن  اعیراچننننل تننن اا  [15]

 ال   ا  انیرننسیوننریسی  است طبقنت 

 15انبت  [16]

  11انبت  [17]

 15انبت [ 18]

 11انبت  [19]

[20] 

https://www.youtube.com/watch?v=GOtHVqvx9UA 

 ارشو،  اییوار  نین خوان :  ح بال ا  اف [21]

 ،سننوره اسننن  هللا كینننب اننت یی ننن،  ال بسننن اری بیننر حرینن  چننسنر"

 "ارننفشة اارقوانین ری نلااریش
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 .ارکرا"
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ال « اعیصننننبنل ا ابنننن،لال کنننن،گر  ا ااننننیو انیرننسیوننریسنننی 

   ا  انیرننسیوننریسی  اراج ه شوا.

 11انبت  [29]

[30] http://www.bartarinha.ir/fa/news/200301/عکنننس-
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 انیشر کراه است.

 11[ انبت 42]
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 خطوط اصلی موامع:

. جن  جهنن  اا  نشنر ااا که سرانیه اا،  ب نوار یج نظن  اجیسنع  1

  اجننوا پریرننننتیو بننرا  ایننن سیسننی اااا،ا اا،ه انظطنننط شنن ه اسننت. تنهننن 

                           انقالب کسونیسی  ین ننبوا  بشریت.ین : اا،ا

  طبقننه کننن،گر تنهننن طبقننه انقالبنن  اسننت ا تنهننن ایننن طبقننه .  ا، عصننر اننن2

یننت راجیسنننع  اسننت کننه اییواننن  انقننالب کسونیسننی  ،ا ان ننن  ا نن  ا بننه برب

                                                        سرانیه اا،  لنینر ا  .

                                                          

  اتظناینه  نن  ،ار انظطنط خنوا شن   ال پنکه سرانیه اا،  اا،ا اا. ب 3

کنن،گر  ا، سراسننر جهننر تبنن یپ بنه ا،گننهننن  نظنن  سننرانیه اا،  شنن ن . 

انظننرف کننرار ابننن،له  اایتننه ا ننل  اتظنایننه  ننن کنیننر  طبقننه کننن،گر ا

                                                                                               طبقنت  کن،گرار است.

. ا، عصر انظطنط ا گن ی گ  سرانیه  شرکت ا، نسنیشننل انیجنبننت  ا 4

سننیرا لن،رسنننر تنهننن ا، جهننت تقویننت تو سنننل ااکراسنن  اسننت. سننرانیه 

  اا،  ااکراس  ا سنرانیه اا،  ایکیننتو،  اا ،ا   سننر سنکه  سنین 

                                                                                      بربریت سرانیه اا، .

                                                                                              

. تسنننا  جنبشننهن  النن  چنن  انقالبنن   بننر علیننه طبقننه کننن،گر ا ابننن،له 5

ینننج نینننرا  لینننناه ا، اخیالفننننل  طبقننننت   سنننین . جنننن  پلااینننبجو الننن 

                                                                  ااپرینریسی  است.

                                                                         

  اجصو ننأ   شکسنت اننوا انقنالب جهنننن . علنت شکسننت انقنالب اکیبننر6

نر که انیه  بنه انن اا  انقنالب اکیبنر ا سنپس ان نر بنه شکست انقالب پرس

                                                             انظطنط پر ش .
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. تسنننننا  احنننن اب  نننن  ا،ت نننننع   سننننین   اسینرینیسننننیهن  انیوییسننننیهن  7

 یننره اسننی نه سینسنن  سننرانیه ،ا  یهن  ،سننس  اتراتسکیسننیهن ا پنن،شیسنن

                                                         نسنین گ  ا  کنن .

                                                         

. کلینننه ااریهنننن  بنننه ا نننطالح "سوسینریسنننت" ینننن "کسونیسنننت" کنننه ا، 8

وبن ا  یره بر سر کن، پا نن  ت لن  شنکپ   ک   ین  ا،الن  شرب شو،ا 

                                                                                                                              سرانیه اا،  ااری .ای ه ال بربریت سرانیه اا،  بواه ا  سین 

،ا تشننکیپ ای  نن  ا یننج فنننکیو،  . سنننلانر انقالبنن  لیشننقراا  لرارین،یننن9

ف ننن  ا، تکناننپ ا ت سننی  پگننن   طبقنننت  اسننت. سنننلاننهن  انقالبنن  تنهننن 

اییوانن  شکپ ابلیت انقالب  به خوا ب یرن  کنه اایتنه شننر ننه سننلانن    

 –  بلکنه ، بنر  سینسن  طبقه کنن،گر ینن کسنز بن ،ل ب نن  طبقنه کنن،گر

سینس  سننلانر انقالبن  ا    بطو،یکه شتنفیتیج بطز نسن  سینس  است

                                                                                              برا  انقالب کسونیسی   سین .  نتو  پر ا، طبقه کن،گر ال عنن ر ا ل 

 تعل  ییایی:

 

  اظصنننور  ال   نظنننرال ا ف نرینننت گرایشننننل سینسننن  لرارینننر اواچنننت

ینننل گششننیه طبقننه کننن،گر ا ا،سننهنی  کننه سنننلاننهن  سینسنن  طبقننه ت رب

کن،گر ا،طو  تن،یخ این طبقه کسز کراه ان . رشا   ا  انیرننسیوننریسی  

  جننننح  نن    انیرننسننیونن  اا ،یشننه  ننن  خننوا ،ا ا، اتظنایننه کسونیسننیهن

  اجصو نن  جنننح  ن  انیرننسنیونن  انیرننسنیونن  سنو  انیرننسیونن  اا  

و  ا فراکسنننیونهنی  کنننه ا، اقنبنننپ انظطننننط انیرننسنننیونن  سنننو  اایتنننه سننن

  سنننیر  افنننن  ال اواچنننت لرارینننر  ا کسونیسنننی  ،ا بنننر عهننن ه گرفینننن 

بثثوی ه فراکسثثیون سثثپ کمونیسثثت ایوالیثثا پرسنننن  ا  –فراکسننیونهن   لننن   

 ای ان  ا ال سنن    کسونیست افن  ا  کن .

 


