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 از صدای انترناسیونالیستی حمایت کنید!

 

یااا  اقااا  و ارائا  شما  ، دخالا  سستااتاکس رکن اساسی کاار اقالبیای

وجود ی  گاایش اقالبیی ها شنا یتسار ضایس   طبال  کارگا اس .ۀ مبار  ککامل

اقالبیی یاروماا مباار   مظها آقااگوقست  مسان دو طبال  اجاتاعی اس . ی  گاایش 

 طبالاکی اس .

، ساشار  یاخوردارقا منایعک  ا  کبلسغاکی یورژوا    ها یا خبف دساگا 

دار ، اساامتار، ساامای علسا  قظاا  اقی ک  اوسط کتاا کای کنهابیااایش اقالای  گ

مالسالااا اقااقاسسوقالستاای صااا   شاود.هتاانا، متایا  مای غساا  و  یادگی مزد

شا  دسااگا  سساسای ملا ، دموکااسای، اقااقاسسوقالست  اس  و هسچ کوهتی یا  

کنا. صاا  اقااقاسسوقالستای یااا  قاارد و ا  سن  کتوقست  ش  دفاع می سامای 

ها و ا  ار ش اشخود و در دفاع ۀدر مبار  ر ما ومی اقالبب کتوقستایکحالق اما 

متایا   . ا  صااا  اقااقاسسوقالستاایدارد  قسا پاولاا  ی  متای  شتاها  پاقتس 

 .کنسا
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 یحت  ای  ا،ی آن پرولتار ای نیکه ا ستین نیحرف بر سر ا"

را ب ه مااب ه ه دف  یزیدر حال حاضر چه چ ایکل پرولتار

 ست،یچ ایاست پرولتار نی. مسئله بر سر اکندیم یخود تلق

مجبور به انجام چ ه  یخیاز لحاظ تار ،یهست نیو بر وفق ا

 1"است. یکار

 

 مقدمه

 

ا  فاااه  موج جایا اعاااضات ک  ا  شهایور ما  شاوع شا  اسا ،  مسنا 

مواضع و عتلکاد خود را در یطان سوا  ا  کیلق طبالاکی، کاد کا گاایمات سساسی 

قمان دهنا در کجا  این جهان واروق  ایتاااد این موادث اجاتاعی مح   د  و 

 اقا.

دار  یکی ا  گاایماکی یود ک  یا شاوع اعاااضات یا  کارگاان ضا سامای 

را  یا سوال یاد و اعاب  کااد کا  یا  شایار «  ن،  قاگی، آ اد »درسای شیار 

 ماقسکا  قساز  گساا  پاولااا  داشاا  یاشاا. قاببجها  کواقافااطبالاکی اس  و قتی

                                                           

 مارکس -خاقواد  مالاس  1 
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شااک  هتا  ک ا  یا  یخاش   سمالک  واگذاراسبمی   یورژوا  ییدساگا  قضا

 یدولاا  ساشاک  مجادا ی  مالک  سمالک شارا یاطل اعب  کاد و قاار  یخصوص

یاین صورت در  ماقی . دار  موضع درسای گافانا، کارگاان ضا سامای یا گادد

سابال  را   گاو یدولا اسو غ یدولا  ،یراس  و ش  ساما یغاکسکبل  هابونیکاک  

و یازر    او ساپ نیااکبایکاات خاود را یا  مناساب  در رقای   ا  ه  ریودقا کاا 

 اسساکغدار  اعب  کادقا کا  در کاریخ ثب  کننا، اما کارگاان ضا سامای  کاریخی

  .ااردقدر اسامتار کارگاان  یفاقکارخاق   ایشاک    ی  سمالک یمالوق

ها  کننا ک  اکحادیا دار  اگا ش  ی  وضوح یسان قتیکارگاان ضا سامای 

کارگا  و سنایکاها  کارگا  یخمی ا  دول  سامای  در سااساا جهاان هتاای 

داقناا و یا  درساای هتانا، اما آقها را ظاف مناسابی یااا  مباار ات کاارگا  قتی

 کننا. عتلکاد آقها را مخاب یاا  کارگاان ار یایی می

یارسای دار  یلکا  ق  یارسی عتلکاد کلی کارگاان ضا ساامای  کاابهاف این 

قماان دادن اخساا اسا . و اعاااضاات عتلکاد این گاایش در پاکو ماوادث کوکا  

اینک  یا وجود آقک  این گاایش فکا  در ییضی مالاطع کواقتا  موضع درسای ایتاا 

  جایان اصلی قمات گافا  اما ی  خاطا اغاماشات قظا  ک  ا  یی افالی دیاگاکنا 
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دارد، در ماوادث اجاتااعی  کیلاقی  این مینا ک  یا  شاوراگاایی دگادیتای شاا  

عتلکاد  هتچون ش  سامای  را ایتا کاد  و ی  اغاماشات فکاا  در درون طبالا  

 کارگا دامن یزقا.  

دار  یلک  یینوان کاارگاان ضاا ی  کبع آن ق  ی  عنوان کارگاان ضا سامای 

 رقاشوقا و عتلکاد  ه  راساا یا ش ی دامی  در موادث اجاتاعی ظاها دیکااکور

کوان ی  عتلکاد قطیا قاایج این یارسی را می .یا هتانا  ک  ظاهاا خود مناالا آن یود

 دار  در  رایط  یا دیگا موادث اجاتاعی قسز کیتس  داد.کارگاان ضا سامای 
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 داریکارگران ضد سرمایه تعلق سیاسی

 

کنا این اس  ک  کارگاان ضا خطور می یاولسن سوالی ک  ی  ذهن ها اقتاق

سساساای کننااا؟ در فضااا  دار  کاااا  گاااایش فکااا  را قتایناااگی ماایسااامای 

، «آقارشستاا »، «اکوقومستاا »، «گااییگاکااار»دار  را یاا  کااارگاان ضااا سااامای 

کاوان   قست  کا  کننا. فالط ا  یی داقمی ش  سامایو غسا  ماه  می« یورژواخاد »

یلک  ش  ساامای  یخااطا  قاارددار  را کیلق فکا  کارگاان ضا سامای شناسایی 

و قاادر یا   رفاا ماهس  طبالاکی خاود، قاادر قستا  ا  محااود  کتکاا خاود یسااون 

 گاایمات فکا  دیگا  یمود.ماهس  واقیی شناسایی 

 را شا  درسا  و شا  میتوال ها گاایش سساسی جا ، کیلاق سساسای خاود

کنا. ایااا یبسنس  کاارگاان ضاا ساامای  دار  شگوقا  غلط ا   یان خودش یسان می

 کننا:خود را میافی می

 

پااران و  اق سشاها اسامتار ومما  یاکا شم  یا  کاد   ،یکارگا  اما عا "

خود و هت  کاارگاان کوساط  نسمحل  کارگاقم یو اهال گانیمادران، هتتا
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. یاا گوشا  و پوسا  و ر  و خاون خاود  یایاود   یو ساما داران یساما

و  ماودسم اساو ثاوکها کوساط طبالا  ماا کول ها یساما  سک  کل  یالتس قتود 

ییا ساا طبالا  ماا آوار ما شسا  پ شسی زسق هایرو  سفالا و فبک  و س  اسدق

و محصاول  اسا  وسائل کار و کول کاقسعت  یاکاد  اسکول مااس. هاش  یگادد

یاا  صااورت  شیما یاا  مکاا  کااارگا یااودن خااو... یاکااار خااود جاااا شااا 

.  فلتت  و داقش و  سهتا  مزد ییادگ  سو عل  دار یخودجوش، ضا ساما

. امو دسرا ی  ما ی  ییا ساما  یکا ضا ت سه  ال   ق  اژ یکخصص و فضل و

 هاا سقیوا نیادر عتاق ا نجاا،یخودجوش ما در ا  زسسا یساما ادسو ین م یر

 نگوقا ی. ا ستاسق  ادار و دسا  چسو ه ا ساس . ما گاو ، مزب، سا مان، کت

جنبش طبال   لیایزار کبا شوقایسا کارگاان ساخا  م  کمکلها را ک  ا  یاال

 2". سداقیم یو کتب قارت دولا داران ییا ساما ی قشاق   ما یاا

 

کاارگاان ضاا مااستاق  اظهارات یااال کوضاسحی در رایطا  یاا کیلاق سساسای 

گاذری  شاون ما ا  کلی گویی و جباگاایی کوضسح یاال مای دها.دار  قتیسامای 

                                                           

 دار ا  سای  کارگاان ضا سامای « در یارۀ ما»یا گافا  ا   2 
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مان این اس  ک  ی  کصویا واقیی ا  کیلق سساسی این جایان داشاا  یاشاس . هاف

ایان  یاودندار  ضاا ساامای  این خود کیلق سساسای ا  کارگا هتاس اینک  ما عا 

کوان سامای  را ی  شاالش کماسا، قتیاوال یا این هوی   کنا.جایان را ممخص قتی

، ثالماا یاشادار  ضا سامای کواقا قتیثاقسا قمان خواهس  داد ک  این گاایش فکا  

هسچ گاایش سساسی ا  آستان کننا. اما خسلی رام  کیلق سساسی خود را کاتان می

فکاا  یا  قا ل قما  اس  و یی هوی  قست ، ها شناا ییضای وقاهاا گاایماات 

یا  اس  کا  کتوقسز  کارگا  یکی ا  اینها دارقا. کیلق جیلی یاا  خود اعب  می

، لاذا ماا قاشاار شاای ، اساالسنستا  و قاادروغ اعب  کاد ک  ریم  در ماارکس دار

مائوئست  دس  شنا  موقااژ شا  آقها را ا  هتا  اولس  کا اضاتحبل آن یا   یاقهاا  

 3عتو  قاار دهس .فارسی و اقگلستی در میاض دیا 

، کننااکیلق فکا  خود را آشکارا اعاب  قتیقسز دار  کارگاان ضا سامای 

لذا قاشار هتاس  کنکاش کوکاهی در رایط  یا کیلق سساسی این جایان فکاا  داشاا  

 .یاشس 

                                                           
را مسااوان یا   یاقهاا  فارسای و اقگلستای ا  « رادیکاال شا  ساامای کتوقسز  کارگا  وجاان »کااب  3 

 سای  صاا  اقااقاسسوقالستای داقلود کاد.
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گاایمای ایاااا در  1920در جایان میضبت اقالبب جهااقی در اوایال دها  

مزب کارگاان کتوقست  آلتان ظاها شا کا  مزب کتوقست  آلتان و س س در 

اکاو »میااوف گادیاا. ساخنگو  اصالی ایان گااایش « کتوقست  شورایی»ییاا ی  

قا   4آلتاان و رفالایش ا  مزب کارگاان کتوقست « اکو روهل »یود. اخااج « روهل 

قما یلک  مخاطباقی یسماا در آلتاان و سا س  5قظاات شوراگااییکنها ماقع گتااش 

گساا  اقالابب جهااقی قماات کاد. یاخبف کتوقستا  شا  کا  ا  اوجهلنا پساا 

اقالابب  مضسض و فاود، کتوقست  شورایی ا  اس گاف  و یساقگا قوت پاولااریا 

یساقگا ضای   ، کتوقست  شوراییجهاقی شکل گاف ، لذا یاخبف کتوقست  ش 

یاا وجاود یا   1930و  1920پاولااریا یود. یا این وجود کتوقست  شورایی در ده  

ها کواقتا  یا  مواضاع آلستای ی  کاریخ پاولااریا و یا وجود گسج سا رویکاد ایا 

 6پاولاا  وفادار یتاقا.

                                                           

قا  ا  مازب کتوقستا  آلتاان یلکا  ا  مازب کاارگاان  «اکاو روهلا »قکا  مائز اهتس  این اس  ک   4 

 ک  در واقع کتوقست  ش  آلتان را  کمکسل مسااد، اخااج شا. کتوقست  آلتان

ایا یسن شوراگاایی یینوان ی  گاایش سساسی یا جنبش شورایی طبال  کارگا کتایز قائل شا. البا  این ی5 

 ها  ییا  کااب یسماا مورد یارسی و کنکاش قاار خواها گاف .متئل  در فصل

ا  افاق کتوقستا  شا  یا  « شوراگاایی»و « کتوقست  شورایی»ما در آینا  مبامث متصلی در رایط  یا  6 
خواقنااگان اقگلستای  یاان  ،ا  فارسی و اقگلستی مناما خواهس  کاد. مخااطبسن اصالی ایان مباماث یاقه

 .خواهنا یود
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را ا  صاحن  سساسای محاو « کتوقست  شوراگاایی»شاوع جنگ جهاقی دو  

جایاقات و یا مباار اقی سایی کادقاا کا  یا  ان جنگ جهاقی دو ، کاد. پس ا  پای

آقارکوسنایکالست ، ساوسامان یاهنا ک  یمات ا  « کتوقست  شوراگاایی»مواضع 

و غساا  کااثسا پذیافاا   ، آقای فاشست مارقست ، آقارشست ، آ ادیخواهی، کارگاایی

یاا  « شااوراییکتوقستاا  »ا  ییااا ا  جنااگ جهاااقی دو ،  یودقااا. یاا  عبااارت یهاااا 

کتوقستا  »قزدی  یاود کاا یا   7دگادیتی کاد ک  یسماا ی  آقارشست « شوراگاایی»

ا  « کتوقستاا  شااورایی»اولساا . لااذا جنااگ جهاااقی دو  خااط کتااایز « شااورایی

 اس .« شوراگاایی»

کواقناا یا  مالالا  ارائا  دهناا کا  ا  دار  قتیاینک  کارگاان ضا ساامای 

گاادد کا  جتاع ریما  فکاا  ایان جایاان یامای اقتجا  دروقی یاخوردار یاشا ی 

                                                           

 یاساسدسااگا  سجزو  را یرسم یهاستیآنارشها را یطور کلی یلک  ا  ما ق  آقارشست مواضع پای  7 

کنا. ی  عبارت دیگا، صافا یخاطا کیلق ی  آقارشست ، ی  گاایش فکا  ضاا اقالابب ار یایی می  یساما

ی در قهادها  دموکااکس  سامای ، ش  اپو ساسون و رست  هات سآقارششود یلک  ادغا  شان قلتااد قتی

سا اقسا در ا 1936دهاا. در جایاان ماوادث ساال ش  پو سسون اس  ک  آقها را در کت  ساامای  قااار می

( مواضاع اقااقاسسوقالستاای ایتاا  Friends of Durruti«)دوساان دوروکی»هایی کح  عنوان آقارشست 

 –قساز سااکوب شااقا. در جایاان جناگ ام ایالستاای روساس   !ها  در دول کادقا و کوسط آقارشست 

اقاسسوقالستاای وفاادار ها  روسس  کنها گاایمی ا  روسس  یودقا ک  یا  مواضاع اقااوکااین)قاکو(، آقارشست 

 ماقاقا.
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قا  اینکا  قویتاناگان آن قاادر قستاانا یا  مالالا  یاا اقتاجا  دروقای  اضااد اس 

اقتجا  دروقی ی  قوشا  یا قظای  شااط ال   اماا قاا کاافی یااا  درسا   ینویتنا.

یودن آن اس ، اما عکس متئل  درس  قست ، اقتجا  دروقی ی  قوشا  یاا قظایا  

 ی آن قست .مبک درسا

خواهنا هوی  و کیلق سساسی خاود را اینک  کارگاان ضا سامای  دار  قتی

وجاود یارسای اظهار یاارقا، کا گی قاارد، در جاها  دیگاا قساز شناسن جایاقااکی 

ا  اسا  ا  هتاانا کا  ملغتا دگادیتای شاا  . اینها مایلاق یا  شاوراگاایی دارقا

کتای یاا  ، آقاای فاشستا دیخاواهیمارقستا ، آ اآقارکوسنایکالستا ، آقارشست ، 

 «.کتوقست  شورایی»شاشنی 
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 داری و فاشیسمکارگران ضد سرمایه

 8«آقای فاشست ، یاکاین محصول فاشست  اس .»

 

هایی هتاانا و... واژ « فاشست  دینی»، «فاشست  اسبمی»، «فاشست  هار دینی»

در رایط  یا کومش یورژوا   اسبمی ها ک  در ادیسات کارگاان ضا سامای  دار  

 .اس  ک  کغسسا ماهس  داد  اس شوقا و یتسار مناسب شوراگاایی ککاار میرو  

روینا  سامای  هتانا و سامای  یا کوج  ی  ضاورت  دیکااکور  یا دمکااسی

کواقا روینا  دیکااکور  یا دمکااسی داشا  یاشا. در قلب اروپاا ضااورت خود می

یا  خاود کااسای وشاکل دمدر آلتاان ساامای   1930در اوایال  ک اد کمی بایجا

سامای  شکل دیکااکور  یا  دیا ال   می 1940و اوایل  1930در اواخا ده   یگساد.

کااسی یخود وشکل دمسامای  ضاورت پساا کاد کا  1940خود یگساد س س ییا ا  

 یگساد.

امتایبی کا  یخصاوچ شا  ساامای  در ماورد آن عاو یمتئل  ماائز اهتساا

کنا این اس  ک  گویا فاشست  یاا سااکوب کواقتا  ماکتسا  خاود را اعتاال می

                                                           

 یوردیگا 8 



16 
 

شاسلی و... یا  وساسل  پاکغاال، در هتا  جاا در آلتاان، ایاالساا، اسا اقسا، ساامای  کنا. 

پاولااریاا را ایاااا ها  ضاا کاارگا  کااسی یا کت  شا  گااهاا و اکحادیا ودم

پاس ا   . ساااقجا اس  سامای  مهسا کاد دیکااکور  و  مسن  را یاا    شکت  داد

ی  خود گافا  و کومش خاود را کاااو  دیکااکور  سامای  شکل  شکت  پاولااریا

 داد  اس .

در هتسن ایاان خودمان یورژوا   اسبمی یا ی  ادیسات شتا فاشست  اسابمی 

پاولااریا را ی  شکت  کماقاقا، سا س و ش  گاایان  یا کت  دمکااسی خواهان

کمبس  شا و س س متا  خون ی  را  اقااخ . ما ی  وضاوح ایان ا   اسبمی یورژو

هاا اعاب   ماقسکا  اقااقاسسوقالستا  1357یهتان »متئل  را در مالال  ا  کح  عنوان 

و یاا  9«کا ا  ملک  اقگلتااان و یاا ام ااطاور اول یوکاساا قستا کادقا ختسنی مااقی

 ای .ارجاع ی  ماون خود ش  سامای  یارسی کاد 

 فاشست  خاساگا  ممااک دارقا، ها شنا دومی واقتود مسکنافاشست  و آقای

یاقبال دمکااسی اس . یا  عباارت یهااا در راسااا  کحکاس  قهادهاا  دمکااکسا  

و یا  کباع آن طبالا   کناا کالویا سامای  اس  کا دول  دمکااکس  سامای  را یسماا 

                                                           

 مالال  را مساوان ی   یاقها  فارسی و اقگلستی ا  سای  صاا  اقااقاسسوقالستای داوقلود کاد. 9 
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هتاان کاار  کا  کاارگاان ضاا  .فاشست  متتو  کناارگا را یا ایائولوژ  آقایک

 .ممغول آن هتانا« دار ضاسامای » یبغ البا  یا  دار سامای 

ماود یست  هزار  در قلب اروپا، در آلتان در جایان شکت  اقالبب آلتان

ها سبخی شاقا کا  مسن  را یاا  قارت قتا ا  کارگاان و اقالبیسون کوسط دمکاات

یاون این کماار ک  منجاا یا  شکتا  کااریخی پاولااریاا گسا  قا یت  مهسا کننا. 

کا  هناو  ا  قا یتا   1924در سال شا، امکان سا یاآوردن قا یت  وجود قااش . 

ک  اصب ق  کتوقستا  یاود و قا  اقالبیای یلکا  مااافع  در آلتان خبا  قبود،گامبل

جتهور  یورژوایی یود ک  در ویلتار کاسسس شاا  یاود کااایی مناماا کااد کحا  

 .یافا  یاداش پاد  ا  کماار سا مانو در طی آن  «.شهار سال کماار سساسی»عنوان 

اظهااار مساااارد ایااائولوگها و  جالااب کوجاا  در اظهااارات گامباال ایاان اساا  کاا 

ورقالستاها ایااا   مسن  قال و کماار را یاا  افکاار عتاومی مهساا مسکادقاا، سا س ژ

 . ارگان ساکوب آخاین یخش کار را ی  سا اقجا  مساساقا

شاود، کااسای قامساا  مایودر جایی ک  مجتت  آ اد  قاار دارد و مهاا دم

 یاان شاتا ها و یا صاها ماکب  یسماا ا  یورژوا   اسبمی یا یا  ها د هتسن دمکاات

ا  اسا  ماین  فاضال مها دموکااسی  اقا، در واقعقال عا  کاد « فاشست  اسبمی»



18 
 

ک  ق  فالط یاا  طبال  کارگا یلک  یاا  اقمار کحاااقی جامیا  یا  ممایا  یا  جهان  

این فاشست  قست  ک  قال عاا  مسکناا  «!کارگاان ضا دیکااکور ». یاشا مسنی می

دار ها  خاود را لکا پاقتاس ورت ایجاب کناا یلک  این سامای  اس  ک  اگا ضا

یاخبف کارگاان  .کنامیقال عا  و شاوع ی    شا، در شکل دیکااکور ظاها کاد 

ها  متصلی ارائا  داد  اسا  و کتوقست  ش  در این  مسن  یحث ،ضا دیکااکور 

 در آینا  ما قسز مباممی ی   یان فارسی مناما خواهس  کاد.
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 رفرمیسمداری و کارگران ضد سرمایه

 

ماه  مای «اپو یتسون رفامستای»دار  اپو یتسون را ی  کارگاان ضا سامای 

یادارقا.  ایاااا یا  « رفامست »خواقا دس  ا  کنا و طبال  کارگا و دیگاان را فاامی

 دار  در این  مسن  قظا  یستکنس :اظهارات کارگاان ضا سامای 

 

این جتیس  عظس  شنا د  مسلسوقی در هتسن سال گذشا  فااموش قکنسا ک  "

اعاصاب، اعاااض، مای شنا شورش خسایاقی در کارقام  خود  4000یالغ یا 

ثب  دارد، اما کار ارهایش سااون و یی ماصل ماقا  اس ، شکت  خورد  

طنااب دار  ..ژی  ک  شکت  کاریخی رفامست  اس .اس ، شکتای اساااک

ا  خسزش جواقان دفااع مای کنناا اماا قتای ..  اس .رفامست  یا گادن داشا

 10"داقنا ک  قبا  ژقا  رفامست  خود را ی  کجا  این شب کسا  یسآویزقا.

                                                           

ا  کاقاال  کااابدار . کتاامی قالال و قولهاا  ایان یاگافا  ا  کاقال کلگاامای کاارگاان ضاا ساامای  10 

، لذا از تکرار منبع خوداری خواهیم کرددار  یاگافا  شا  اس ، کلگاامی کارگاان ضا سامای 

 دار :آدرس کاقال کلگاامی کارگاان ضا سامای  مگا آقک  ممخصا قسا شود.
https://t.me/alayhesarmaye  

https://t.me/alayhesarmaye
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آیا شکت  کاریخی طبال  کارگا، شکتا  کااریخی رفامستا  یاود  اسا ؟ 

ک  ی  قگاارش  کلتاکیدار ، ماوج  متاهس  ظاهاا قویتناگان کارگاان ضا سامای 

در جهاان  پای دار ه ایآیا رفرمآورقا، قستانا. اصب رفامست  شست  و در می

 پذیا اس ؟اماو  امکان

یا  شاسو  گذراقاا و دوران شکوفایی خاود را میدار  هنو   ماقسک  سامای 

یاورژوا   هتچناان در جامیا  قالاش اقالبیای  ،کولسا متلط جهاقی کبایل قما  یود

. ا  اقالبب کتوقستای در دساور رو  پاولااریا قااار قااشا ناقچ  شکاد و ایتا  می

دول  ساامای  هناو  آقالاار امکان کحتسل رفا  ی  یورژوا   وجود داش .  این رو

کااد. ها  کهکمااقی یاا گاادۀ آن هناو  سانگسنی قتایمجس  قماا  یاود و هزینا 

ود را کتای کواقتا  شااایط  قااگی خاپاولااریا یا کحتسل رفا  ی  یورژوا  ، مای

 یهاا کنا.

وقاوع جناگ جهااقی اول دار  ی  عصاا اقحطااط خاود کا  یا ورود سامای 

شسو  کولسا ماک  در کل جهان هتاای ی  دار ، آن یود شسوۀ کولسا سامای  ممخص 

ی  متهو  ایان قساز یاود کا  یاورژوا   دار  ی  عصا اقحطاط ورود سامای  یال شا.

و شسو  کولسا ی  غل و  قجساا  یاا دسا  و  قالش مااقی خود را ا  دس  داد  اس 
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. ی  عباارت یهااا شااایط مااد  یااا  اقالابب اس پا  قساو  کولسا  کبایل شا  

هاا  ام ایالستاای شناقچ  شاوع جنگاجاتاعی )اقالبب کتوقستای( مهسا شا  یود، 

. ا  سو  دیگا ی  دلسل مجس  شان یسش ا  اس عصا اقالبیات کتوقستای سا آغا  

و یا کتاا  یودجا  یااور قکادقای امکاان  ها  کهکماقیدول  سامای  یا هزین ما 

ها  پایاار را ا  یسن یاد  اس . اولسن اقاصاد دقسا، یینی آمایکاا، یکای کحتسل رفا 

 دار  اس .ها  سامای کاین دول ا  ورشکتا 

گادی  ک  وقای  مسن  ماد  رفامستا  ا  یا این کوضسحات ی  این متئل  یامی

دها. آیا ی  متهاو  ایان رود، خودیخود رفامست  متهو  خود را ا  دس  مییسن می

 ، ی  عبارت دیگا یا اقالبیی یاا ضاا اقالبیاییبسنساسسا  یا ستسا  رااس  ک  هت  شسز 

، جایاقااکی در ضاا اقالبیای هاا ؟ مطلالا ق . یاسن گاایماات اقالبیای و جایاناس 

یاقات ق  یخاطا رفامست  آقها یلک  یخاطا ایان اما قوسان این جا قوسان خواهنا یود.

 اس  ک  یسن اهااف اقالبب و ضا اقالبب در قوسان هتانا.

 «اپو یتاسون رفامستاای» دار  جنااح شا  ساامای  را کارگاان ضا سامای 

اگاا یاورژوایی ار یاایی کناا، یا  متهاو  ایان اسا  کا    یاا ک کنا، ار یایی می

کناا و خواهاان رفاا  در جامیا  یورژوا   هتچنان قالش اقالبیی در جامی  ایتا می
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ا  ایان  کابش دارقااا، نکنقلتااد می« دار ضا سامای »خود را  ا  آقجا ک اس . 

اساسی یا  فاق دار کارگاان ضا سامای ا  سو  دیگا عتلکاد  ا.نمتئل  پاهسز کن

در خااک  دار کاارگاان ضاا ساامای قالاش ایتاا  عتلکاد ش  سامای  قاارد و 

ادیساات  و . این متئل  در کتاا ا  ش  سامای  قست پاشسان ی  شمتان طبال  کارگا 

ک  در آن ادیساات آقارشستاای و طبسیی اس ،  فاهنگ شوراگاایی  دگادیتی شا 

 ها  ییا  مجادا یا خواهس  گم .صلما ی  این متئل  در ف مارقستای غالب اس .
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 داریناسیونالیسم کارگران ضد سرمایه

 

کتوقستاها در مبار ات پاولاارها  ملل گوقااگون، مصاالح مماااک "

دهناا شان، در ما قظا قاار میهت  پاولااریا را صاف قظا ا  منافع ملی

گوقااگوقی کا  قتاینا، و ا  طااف دیگاا در ماامال و ا  آن دفاع می

کناا، آقاان هتسما  قتاینااگان مبار   پاولااریاا و یاورژوا   طای مای

 11"مصالح و منافع کتا  جنبش هتانا.

 

قکاات  یاس  ک  خود را یا  اقصا یجهاق سا کول ستا س ی   دار ی ساما

اسا  و یا  کباع آن  یطبالا  جهااق یا   گتاااقا  اس . یاورژوا  یکا  خاک ینا

در عصاا  ستاایاسا . لاذا یاقاما  و پبکتاا  کتوق یطبالا  جهااق یا  سزق یاپاولاار

یا   یاشا سوقالستایا  افق اقااقاس کواقایمکنها  یالست عصا ام ا  ،دار مای اقحطاط سا

یاا  یمباار   طبالااک اسا . یجهااق کا یل یق  ملا سز،پاسخ طبال  کارگا قعبارت یهاا 

منااطق  یگااخاود یا  د  دار ی ضا سااما س یخاطا ماه "یمبار ات مادم"خبف 

 خواها گذاش . ساکاثها  طبال  کارگا گتااش پساا خواها کاد و در دیگا گادان

                                                           

 پاولاارها و کتوقستاها ماقستت  کتوقست ، فصل 11 
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صااف قظاا ا   ممااک هت  پاولااریا را نافعمدار  اما کارگاان ضا سامای 

و یاا قگااش مناافع جهااقی پاولااریاا یسگاقا   دهنااشان، ما قظا قااار قتیمنافع ملی

ها  آقها قسز در ملکننا و را   مبار ات کارگاان قگا  میآقها ا  افق ملی یهتانا. 

هاا  فکاا  آقاان درون ما ها  ملی کصور پذیا اس ، ایان متائل  ریما  در ینسان

شوراگاایی یخصوچ شکل دگادیتی شا  آن، یا وجود آقک  دشتن خاوقی دارد. 

ماوجا   کا کجزیا  و کحلسال و آقاالسز کناس ،آن را عتساق اگاااساالسنست  اسا ، اماا 

را ا  اساالسنست  یا  عاریا  گافاا  اسا ، اگاا کتای « سوسسالست  ملی»شوی  ک  می

کنا و اگاا یسنس  ک  ی  اصول عسنی اقااقاسسوقالست  پم  مییسماا کنکاش کنس ، می

شوی  ک  کب مارکتست  را ا  پاولاا  یسماا کنکاش کنس  ماوج  میدر مباقی پای 

 کنار مسگذارد.

در قبال اعاااضات و اعاصایات کارگا  دیگا « دار سامای ضا »کارگاان 

دارقاا ، ایان در « یآور گورساااقساکوت دهما »ها  طبال  کارگا جهاقی گادان

هاا،  ها  مبار ات ضا دیکاااکور  یااا  درج خباا، کلسا مالی اس  ک  پارکسزان

آن) خوا  ها  اولس  را رعای  قکاد  و ها مطلبی را یاون یارسی منبع مای پاقتس 
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کنناا، ایان کنهاا یاا جایاقات ارکجاعی، یاقاها  سسا  و مای جیلی یاشنا( مناما می

 کتکا قاسسوقالستای این جایان قایل درک اس .

اقامار خبا خوشحالی ا  شکت  کس  ایاان یا اساالبال ا  فبن ور شکار ماال 

یسمااا  کنا، ک  ار ش آندار  دریاف  میشجاع  ا  طاف کارگاان ضا سامای 

کارگاان ا  یایااقسا « اعاصاب وممی»در یاایا   ا  ماال دریافای ا  متایالات اس  و

اگاا یخاواهس  هتچناان یاا  کا ایاالسا، ا  آمایکا کاا آفایالاا  جناویی ارمجسا  دارد.

ضا »کارگاان « سکوت خت  یار»، ادام  دهس  «دار ضا سامای »ادیسات کارگاان 

هااا  طبالاا  کااارگا جهاااقی کوسااط سااایا گاداندر قبااال ساااکوب « دار سااامای 

ها  ضا کارگا  در مالسک  یاا  درج ها کلسا  ضاا دیکاااکور  لا  لا  اکحادی 

 و هااا  کااارگا اکحادیاا  قنااا، کنهااا یساااقگا قاسسوقالستاا  آقهااا اساا . قتاای ماای

یلکا  ا   ،دار ااریت  ایان جایاان قا  ا  درک مارکتستاای ککامال ساامای پارلتاق

کواقاا یا  درک گساد. ی  هتسن خااطا قتایادیتی شا  قمات میشوراگاایی دگ

دار  ، کتاامی فصاام  و  یبغا  ضاا ساامای یاشاادار  داشا  واقیا ضا سامای 

قویتی اینها یاا  مالبول شان یسماا مبار ات ضا دیکااکور  این جایاان اسا . در 
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اافیان دار  کاا ساطح ماها  ییا  خواهس  دیا، شطور کارگاان ضا سامای یخش

 کننا.جنبش ملی سالوط می
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 داریاعتراضات به باور کارگران ضد سرمایهریشه 

 

دار  پسااماوقی قستا  یلکا  مخااص ساامای و اجاتاعی اعاااضات خسایاقی 

و غسا  قسز خاود را قماان  آلتاندار  مااوپل شون فااقت ، یلژی ، مای در سامای 

متائل  ماائز مناهای دار  اسا . یحااان ساامای این اعاااضات ا  عواقاب دها. می

یاار یحااان کا در ما امکاان کنا دار  مااوپل سیی میاهتس  این اس  ک  سامای 

دار  را ی  سامای  پسااموقی مناالال کناا، لاذا عواقاب یحااان در کماورها  سامای 

   .کناکا ا  کمورها  مااوپل ایتا میپسااموقی سامای  قالمی مخاب

اوکاااین)و قااکو( شااایط اجاتااعی  –یا شااوع جناگ ام ایالستاای روساس  

کااا ا  پااسش شااا. جنااگ، اقاصاااد کاال جهااان را کحاا  کاااثسا قاااار داد  و مخاب

 2دار  مااوپل ک  مای کور  منتای داشاانا یا  قاگهاان یاا کاور  کمورها  سامای 

  ساطح یادر ساطح جهااقی یورژوا   متبت گتاااد  ا  را  رقتی مواج  شاقا.

 یا کاور  ساساا را و طبال  کارگا یها  جنگ    اس میسم  طبال  کارگا اقجا  داد

 کنا.پاداخ  میو سالوط اسااقاارد  قاگی آور 
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در مورد ممخص ایاان عبو  یا متائل ذکا شا  یاال، ا  ی  طاف اقاصاد جنگای 

هااا ا  سااو  گاقگتااااها  یااورژوا   اساابمی و ا  طاااف دیگااا اعتااال کحای 

یاا  اکمای  را ق  کنها یاا  طبال  کارگا یلک  ی  جهن  واقیی و  مسنی ات، دمکا

 اعضا  جامی  یوجود آورد  اس . 

لذا  مسن  اعاااضات مهسا یود و شکل گسا  اعاااضات قساز قایال پاسش یسنای 

گسا  اعاااضاات دا   مسن  شکلیود. یا این کوضسحات یبسنس  کارگاان ضا سامای 

 دهنا.را شگوق  کوضسح می

 

ش  قست  جاق  شورش را قال مهتاها افاوخا ، اما می داقاس  کا  ریما  "

خسزش در فالا، گاسنگی، ساتکمی، یی ساپناهی، یی دکاا ، یی داروئای، 

آپارکایا وممساق  جنتسای و ساایا یاایخاسهائی اسا  کا  ا  ژرفناا  هتاای 

کحتسال دار  روئسا  اس  و کوسط رژی  هار اسبمی ساامای  یاا ماا سامای 

  "شا  اس .

 

دار  یاا کنناا کا  ساامای دار  یا  درساای اعاب  مایکارگاان ضاسامای 

کومش خود  مسن  اعاااضات را مهسا کاد  یود و قال مهتا جاقا  اعاااضاات را  د. 
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دار  کا   مسنا  را شود، این اس ، آیا کومش سامای سوالی ک  در اینجا مطاح می

اعاااضاات ضاا  ،در صاورت یااو  اعاااضااتیاا  اعاااضات مهسا کااد  اسا ، 

دار  ماااقل در ماورد اخسااا دار  خواها یود؟ پاسخ کارگاان ضاساامای سامای 

دار  )قظا  موجاا ساس  دارقا ک  قسا  علس  قظا  سامای ایاان ممب  اس  و اعب  می

 رو یها( اس  و شنسن می قویتنا:

 

سس  رو یهاا، علسا  قظاا  موجاا و قسا  ما، در کار و پود خود، قسا  علس  این "

 "یاقی آقها اس .

 

دار  درس  قست ، یاا  اینک  اعاااضات اما اسااالل کارگاان ضا سامای 

دار  یخود یگساد، سوا  ا  عامل عسنی ی  عامل ذهنی قسز قسا  شکل ضاسامای 

اگا شاایط ماد  یاا  اعاااضات اجاتاعی مهسا یاشا ولی شاایط ذهنی داری . 

ک  میااضان یاا  اعاااض خود افق یا دورقتایی قااشا  یاشنا، قباشا و یا این آماد 

جامی  منتجا خواها شا و این اعاااضات یسماا شکل طغسان، عصسان و یا مای قسا  

ها  یاجتا  آن اعاااضات اخسا سایبقکا در اعاااض یکی ا  قتوق  خواهنا گاف .

ر ی  کب  ی  کومش سامای  صورت ی  فالا، گاسنگی، افزایش قست  اقاژ  و د
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گاف  و ش  سامای  قسز ایااا ا  موقیس  اقالبیی و س س اقالبب سایبقکا قا  یاد. 

دول  سایبقکا سالوط کاد و یا ی  عبارت یهاا جایجایی در روینا  سساسی اقجا  

اما یبسنس  کارگاان  گاف  اما گاسنگی و سس  رو   ماد  سایبقکا ادام  دارد.

 یاقا.دار  اسااالل خود را شگوق  پسش میی ضاساما

 

اگا یناس  کغسسا  صورت گساد، اگا قاار اس  ایان کغسساا در کاار و پاود "

اگا یناس ، آپارکایا جنایاکاراق  جنتسای، قژاد ، قاومی، دینای،   ، میسم ،

ایائولوژی ، دیکااکور  هار پاسااار یالاا  ایان وضایس  در ها  شکتاا  

مصاائب، آمااج کیااض ینسااد  قااار گسااد. اماا شناسن شود، یایا ریم  این 

کیاضی، قارت سا مان یافا  و ارکاش قساومناا طبالااکی خاود را ال   دارد، 

جنگ  مسنی، طبالاکی، اجاتاعی خود را می خواها، این جنگ را فالط طبال  

کارگا اس  ک  می کواقا ممایل سا د، پسش راقا و ی  سو  پساو   سات  

  "دها.

 

( "!یا  داقاش آماو ان و داقماجویان طبالا  کاارگا"کناقضات قوشا  )اگا ا  

دار  کاامب درسا  اسا . یگذری  این یخش ا  اظهارات کاارگاان ضاا ساامای 
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مااستاق  این اظهارات درس  فالط در ما اظهارات یاقی ماقا و عتلکااد کاارگاان 

دار  شکل عتلکاد کاارگاان ضاا دیکاااکور  یخاود گافا  کا  در ضا سامای 

 ها  ییا  مماها  خواهس  کاد.فصل
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 داریبه باور کارگران ضد سرمایه نیروی مادی اعتراضات

 

ایان اسا  کا  اقماار کحاااقی و مسااقی ا  یا کود ویژگی اعاااضات مادمی 

جامی  یا ها قوع کتکا و کیلق طبالاکی در آقها شاک  می کننا، ممال جنابش جلسالا  

هائی ق  یینوان ی  طبال  اجاتااعی یلکا   ردها  فااقت . کارگاان در شنسن جنبش

کننا. در اعاااضات مادمی، در خسایان، کاارگا هتچون کارگاان منتاد شاک  می

شا  ا  طبال ، قتی کواقاا مواضاع طبالااکی خاود را یساان کناا، یلکا  در  منتاد، جاا

ایاااا  یبسناس  قسااو  مااد  خسایان ی  سساهی لمکا طبالات دیگاا کباایل مای شاود. 

 دار  ش  کتاقی هتانا. اعاااضات اخسا ی  یاور کارگاان ضا سامای 

 

کا  جنبش جار ، ی  کتا  و کتال جنبش ما کارگاان اس ، یا  ایان میناا "

آمادش، کمکسل دهناگاقش، کما  شاگاقش، فیاالقش، جاقباا اقش، خاون 

 ".هتانا دهناگاقش، هتگی کارگا

 

دار  ا  مااا ییاااا یاا  درک آقارشستااای و مارقستااای کااارگاان ضااا سااامای 

کیای  کارگا ک  قالط  مالایل درک مارکتستای اس ، یا  خواهس  گم . لطتا یا  

. ظاهاا یاا  کارگاان ضا کوج  داشا  یاشسا در قالل و قول جتل  یاال همگیکلت  
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ا ، شناا کارفاماا و شناا کاا ا  جاقساان سااکویگا هتا  دار  ی  جاز خامنا سامای 

)رویااا  کا  قماان دهنااۀ  "فاکا "واقیس کارگا هتانا. اظهارات یاال ی  عنوان 

دار  قاادر یا  اثباات آن واقیس  میسن یاشا( صح  قاارد و کارگاان ضا ساامای 

ماان ا  قسااو  مااد  اعاااضاات یا  یااور کاارگاان ضاا هنا یود. یا  کنکاشقخوا

هازار قتاا  شوی  کا  جتیسا  شناا صاا دهس  و ماوج  میدار  ادام  میسامای 

اعاااض یکتا  یاا دوش کاود  کاارگا کارگا هتانا و  الیتو میااض سنناج علی

 .اس 

 

هزار قتاا  اعاااض یکتا  یا دوش کود  کارگا اس ، جتیس  شنا صا "

میااض سنناج علی الیتو  کارگاقاا، میااضاان دههاا هازار قتاا  ساالز و 

مسلسوقی کادساان کارگاان و جواقان خاقواد  ها  کارگا  هتاانا، اردو  

 ".اعاااض را کود  کارگا کمکسل می دها

 

)یینای ماااقل دویتا  هازار قتاا(  صا هزار قتا در سنناج اعاااض شنا 

( کاارگا یاشانا، هتچاون الیتاو علای  اکمای  آن )هاگز صورت قگافا  اس  ک

دار  متلاو ا  ها  کارگاان ضا ساامای مورد یاال فاک  غلط اس . مااستاق  قوشا 
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ها  غلط یا در یهااین ماالت متلو ا  اظهارات متانااکی اس  ک  آگاهاق  یا فاک 

ی ار ش و غسا متئوالق  اس . اگا اخبق کتوقستای را کنار یگذاری ، شنسن قگاشا

 دهنا ک :آورد. ادام  میها  آقها را ی  شات پائسن میاعابار اظهارات و قوشا 

 

کارگاان! درفش کار ار ! این جنبش کارگا  اس  ک  در طغسان اس "

 "!طبالاکی و ضا سامای  دار  افاا یا

 

دار  اسا  و شسو  کولسا در جامی  کادساان ممل سایا جاها  ایاان ساامای 

کضاد کار و سامای  ماک  اس  یا ی  عبارت دیگا طبالاات اصالی جامیا  ی  کبع آن 

دار  دار  مااوپل، در سامای طبال  کارگا و یورژوا   هتانا. اما یا خبف سامای 

دهناا و در جامیا  کادسااان در پسااموقی، اقمار مساقی خسل عظستی را کماکسل مای

-کا  را کمکسل میخش عظس قساس یا دیگا جاها  صنیای ایاان، این قما مساقی، ی

 دها.

موضوع مه  دیگا این اس  ک  شنسن قگاشی در یهااین مال ، ی  قگاش 

ها  ضا کارگا  یخصاوچ در شناساق  دارد ق  ی  قگاش طبالاکی. اکحادی جامی 

اروپا  غایی یخش اعظ  کاارگاان را در درون خاود دارد. آیاا یا  صااف وجاود 
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ها  کاارگا  ماهسا  ا  ضا کارگا ، اکحادی هکارگاان ایزول  شا  در اکحادی 

کننا؟ آیا ی  صاف اینک  یخش  یاد  ا  اعضا  امزاب سوسسال کارگا  پساا می

 کننا؟دمکاات، کارگا هتانا، این امزاب ماهس  کارگا  پساا می
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 داریبه باور کارگران ضد سرمایه یاعتراض ماهیت جنبش

 

ایان »دار  کادی  ک  ی  یاور کارگاان ضا سامای ما در یخش قبلی مماها  

و قسااو  مااد  اعاااضاات را اعااااض « !جنبش کارگا  اس  ک  در طغسان اس 

پاس ماتاا ماهسا  ایان جنابش  دهاا.شنا صا هزار قتاا  کاارگاان کماکسل مای

دار  دار  خواها یود. اما کارگاان ضا سامای اعاااضی قسز پاولاا  و ضا سامای 

فاقا ها مسزان یار طبالاکی کاارگا  یاا جها انا ک  این جنبش اعاااضی میاالا هت

 و این شنسن می قویتنا: دار  اس گسا  رادیکال ضا سامای 

 

فاجی  یارکاین میضال ایان جنابش آقتا  کا  در عاسن کاارگا  یاودن، "

مامااکل ا  کااود  کااارگا یااودن، فاقااا هااا مساازان یااار طبالاااکی کااارگا  یااا 

 "دار  اس .سامای جهاگسا  رادیکال ضا 

 

اما فاقاا هاا گوقا  یاار  در طغسان اس  شنا صا هزار قتا جنبش کارگا  

شناسن اظهااراکی  ؟!دار  اس گسا  رادیکال ضا سامای یا جه طبالاکی کارگا  



37 
 

دار  اسا .  اماا در واقاع ظاهاا یساقگا اظهارات غسا متئوالق  کارگاان ضا سامای 

کجلای ا  اغاماشاات رگاان ضا سامای  دار  این اغاماشات فکا  قویتناگان کا

آیمااخور دیاااگا  جایااان اصاالی اساا ، شااوراگاایی دگادیتاای شااا  در سااامای  

خواهااا ایاان شااود و ماایآ ادیخااواهی ظاااها ماای-پساامااوقی در شااکل آقارشستااای

یا  « دار ضاا ساامای »خود را البا  یا فصام  و یبغ    رویکاد، منش و فاهنگ

 فضا  سساسی مناالل کننا.

ا ، داقماجویی واقیس  اقکار قاپذیا این اس  ک  اعاااضاات مادمای، کاود 

)رو  کلتا  اگاا  اگ ر ها  ماتاوکی را ی  خاود یگساقاا.گسا کواقنا جه و... می

را یا  دسا   ا  و داقماجوییکاود  اعاااضااترهبا  طبال  کارگا شود( کاکسا می

اعاااضات خسایاقی و اعاااضات داقمجویی را مکتل مباار ات خاود و یاواقا گساد، 

در شناسن شااایطی اعاااضاات خسایااقی و اعاااضاات داقماجویی در راسااا   ،کنا

مبار   طبالاکی و در خام  مبار   طبالاکی قاار خواهنا گافا  و یخمای ا  مباار   

سساهی لمکا ا  و داقمجویی در غسا اینصورت اعاااضات کود  ود.طبالاکی خواهنا ی

 خواها شا. جنبش ضا دیکااکور 
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 داریو کارگران ضد سرمایه ورزش

 

جایان اعاااضات اخسا یاخی ور شکاران طااف ماکتسا  را گافاناا و در 

خاوران مکاومای میااوف شااقا، یاخای قساز یا  ی  ور شکاران ماکتسای یاا جسا 

و... لالاب « قهاماان ملای»، «ور شکار مادمی»ست اکی قمان دادقا و لالب اعاااضات 

گافاناک  در قلب ماد  جا  دارقا. این میجز  ور ش اس  کا  یا  ایازار  یااا  

 دار  اماو  یال شا  اس . مسهن پاسای در جامی  سامای 

قورد  آساسا در کاا  جناویی الناا  رکاایی یااون در جایان متایالات سنگ

ی در متایال  شاک  کاد. این مق طبسیای او اسا  کا  قاوع پوشاش مجاب اسبم

خاود را در هااا مکاااقی کیسااسن کنااا. پااس ا  متاایال  قاشااار شااا، اظهااار یاااارد کاا  

. شایع شا، پس ا  ورود ی  ایااان دسااگسا اس  سهواً دشار ممکل شا اش مجاب

وقا. کاا خواها شا، لذا جتیس   یاد  ی  فاودگا  رفاناا کاا مااقع دسااگسا  او یما

کنناا کاارگاان ضاا ا  کا  ادعاا  میاینجا  متئل  کامب طبسیای اسا . اماا عاا 

دار  هتانا ی  ی  ماک  فااد  ور شاکار کا  امتاساات ضاا رژیتای سامای 

 دهنا:دار  میا  را یااقگسخا  اس ،  یبغ  ضا سامای عا 



39 
 

هاان ا  شها ک  هاکود  اسمها اساالبال ک  قظ 27اماو  صبح  ود شهارشنب  "

 "!ینسدر فاودگا  خت یورود ور شکار شجاع النا  رکای

 

دار  ا  شااات امتاسااات ضااا رژیتاای کااا سااطح کااارگاان ضااا سااامای 

کاین گاایمات یورژوایی کا سطح یاقاها  پاو قاکویی سالوط کاین و ارکجاعیراس 

)ایااان( کننا. اقیکاس ایاا  شاد  ا  یاخ  کس  ور شی ی  کمور ام ایالستاای می

 ی  ی  کمور ام ایالستای دیگا)آمایکا(:

 

  ".سالز داقش آمو ان در غ  قظا  اسبمی ا  یاخ  فوکبالی شاد  می کننا"

 

شوقا کا ا  یاخ  کس  رژی  آمو ان شجاع میشود، داقشور شکار شجاع می

، « یاون»شاد  کننا اما کارگاان یا ادیساات ساخستی کحالساا شاا  و صاتاکی شاون 

گساقاا. وقاای کاارگاان ضاا و ... ماورد خطااب قااار مای« شاا  آور»، « فاوماقا»

ها  ضا دیکااکور  ظاها شا  و شباق  رو  یا کلسا دار  در قالش پارکسزانسامای 

سوا  ا  منبع غلط آن )فسا ، دسااجات ارکجااعی، یاقااها   ها  ضا دیکااکور 
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دار ، قباااد سااامای یبغاا  ضااا فصااام  و  سااسا ( مااوادث ضااا رژیتاای را یااا 

پاشانا و  قنا، خاک در شمتان طبالا  کاارگا میدار ( جا میطبالاکی)ضا سامای 

دار  یودن داشا ؟ کوان ادعا  ضا سامای کننا، آیا میطبال  کارگا را متتو  می

در این فضا  متتو  ضا رژیتی، کارگاان شطور یاواقنا، کتاا راسا  کنناا و ا  

و مبار   متاالل پاولاا  را پسش یباقا؟ آیا یاشتاب هوی  طبالاکی خود دفاع کننا 

 قا  کارگاان ضا دیکااکور  یاا قا  این گاایش فکا  قست ؟
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 داریکارگران ضدسرمایهروایت خواست زنان کارگر به 

 

در جایان اعاااضاات  زنان کارگر ایرانیظاهاا یخمی ا  کارگاان یینی 

 «یآور گورسااقسکوت دهم » و «یار سکوت خت »اخسا یا خبف مادان کارگا 

دار  اقا. کاارگاان ضاا ساامای ها  طبالاکی مطاح کاد خود را شکتا  و خواسا 

 کننا در مان خسزش جار ، خواسا   ن کاارگا ایااقای، صاایح و عایاانادعا می

کا، یاون هسچ قساا و شااط، یا  طاور کامال کار خاقگی یایا ها ش  سایع س  ک ا

و  دد، کا پسش ا   مان الغا ، کار خاقگی عاسن کاار متااب آیاایاشسا  و ملغی گا

 شنسن می قویتنا:

 

در مورد میسن  قان و مالوق  ن، در مان خسازش جاار  رو  خواسا   ن "

کار خاقگی یایا ها ش  ساایع کاا،  کارگا ایااقی صایح و عایان آقت  ک 

یاون هسچ قسا و شاط، ی  طور کامل یاشسا  و ملغی گادد، کا پسش ا   ماان 

الغا ، عسن کار متاب آیا و کل مالوق اشاغال ی  آن کیلق گساد، ها شاکل 

کتایز مالوقی مسان  ن و ماد، پتا و دخااا در هاا ماو    قااگی اجاتااعی 



42 
 

اگی اقاصاد   ن یا  هتتاا، وایتااگی محو شود، ها شکل و ها مسزان وایت

  "اقاصاد  فا قاان ی  والاین ی  طور کامل محو گادد.

 

عنوان فاک  )رویاا  ک  قمان دهناۀ واقیس  میاسن یاشاا( شنسن ادعایی ی  

دار  قادر ی  اثبات ادعاا  کاذب خاود صح  قاارد و کارگاان ضا سامای مطلالا 

 12واس  خود را مطااح کااد  اسا ؟ ن کارگا ایااقی کجا شنسن خ قخواهنا شا.

دار  آر وها   یبا  خود را ی  عنوان واقیس  قلتاااد ظاهاا کارگاان ضا سامای 

اقا. کحالق شنسن خواساای کحا  هاسچ شااایطی در درون قظاا  ساامای  دار  کاد 

دار  و یاا در جایاان قبادهاا  امکان پذیا قست  و کنها یا یا   یاا کماسان ساامای 

کواقنا ی  مطالبات واقیی جنابش طبالااکی و پاولااا  هایی میس طبالاکی شنسن خوا

دار  ی  اظهارات یای پایا  و اسااس خاود اداما  کبایل شوقا. کارگاان ضا سامای 

کنناا( کننا )یل  فالاط ادعاا میدار  این یار ادعا میدهنا. کارگاان ضا سامای می

                                                           
دار  یاا شناسن گاذاری ، ظااهاا کاارگاان ضاا ساامای ها  پاولااا  را کناار میها و پاقتاس ار ش 12 

ها  ی  شات ار ش و اعاباار قوشاا  ،هایی یسگاق  هتانا. قبب قسز اشار  شا، شنسن اظهارات غسا واقییسن 
دار  را ییناوان ها  کاارگاان ضاا ساامای ین قوشاا آمو  یکی ا  اآورد. اگا ی  داقشآقها را پائسن می

اقما  ی  ی  میل  جا  ارائ  دها، قطیا اقما  ق  یخاطا مضتون آن یلکا  یخااطا رعایا  قکاادن ماوا ین 
 اولس  قگارش پس داد  خواها شا.
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اوکاین، جتاورکاین، کااین، پسما قان کارگا ایااان یا  عناوان یکای ا  ر مناا ک  

هتاانا، لاذا یایاا کحالاق   س تادهای پیک ار زن ان ک ارگر دنی اکااین مصت 

افااشاان کتامی  قان دقسا را ی  و  ها  یاال را موضوع کار ار خود قاار دهناخواس 

 و شنسن می قویتنا: این یساق فاا خواقنا

 

جتاورکاین، کاین، پسماوکاین،  قان کارگا ایاان ی  عنوان یکی ا  ر منا "

کواقناا کحالاق ایان کاین ساادها  پسکار  قان کارگا دقساا، یایاا و مایمصت 

ها  اساسی دیگا، موضوع کار ار ماضا خاود ها را هتاا  یا خواس هاف

کواقناا جناگ یااا  کحتسال ایان دار  ساا قا، ماییا دول  اسبمی سامای 

اپذیا پسکار ها را جنگ علس  یالا  جتهور  اسبمی و جز  جاائی قخواس 

کواقنا شنسن کنناا، یسااق  قان شجاع کارگا می .ضا یادگی مزد  گاداقنا

 ".این پسکار را یاافاا قا، کتامی  قان دقسا را ی  افااخان این یساق فاا خواقنا

 

دار  یا شود این اس ، فاق کارگاان ضا سامای اولسن سوالی ک  مطاح می

دار  ی  ظااها مناالاا آن هتاانا شستا ؟ هاا دو یا  ش ی ک  کارگاان ضا سامای 

ها  پاولااا  شناگ مای اقاا قاا. ها و پاقتس هتان سن  منحط و یسگاق  یا ار ش
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پسش ا  ادام  یحث یبسنس ، آقا  منصور مکت  شگوق  یا  مایاااقش آماو ش مای

دار   یااد ی  ماکز عال  سساس  یاوقا ک  یاا مانش کاارگاان ضاا ساامای دها کا 

 یسگاق  قست . آقا  مکت  می قویتا:

 

.
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قکا  قهتا  اس ،  2دار  در سامای کلسا میتا  فه  اظهارات کارگاان ضا 

یا  عباارت یهااا هتا  «. ایااان و ایااقای»و « جنگ علسا  یالاا  جتهاور  اسابمی»

یاا  جا اقااخان جناگ « دار ضا سامای »دار  کارگاان ها  ضا سامای یبغ 

علس  یالا  جتهور  اسبمی یا ی  جنگ ضا رژیتی یا کاکساا یاا ایااان و ایااقای 

ک  ی  کتامی متائل ا  افاق « دار ضا سامای »قاسسوقالست  کارگاان  اس . ما قبب ی 

 قگاقا اشار  کادی .محاود قاسسوقالستای می

آلستااای اساا  کاا  ا  اعاااضااات ضااا رژیتاای اقاظااار ایاان یاا  کتکااا ایا 

هایی مطالبات طبالاکی داش . در جایان قبادها  طبالاکی اسا  کا  شناسن خواسا 

، 1397عنوان قتوق ، در جایان اعاااضات کارگا  پاائسز کواقنا شکل یگساقا. ی  می

ها، شون اعاااض طبالااکی یاود،  قاان کاارگا یا  ها و کاساییا وجود کتامی ضی 

فا قاا کاارگااقس ، »سخنوران اعاااضات کبایل شاقا و دخااان کارگاان یاا شایار 

 در ص  مالا  اعاااضات مضور داشانا.« ماقس کنارشان می

کاااین کاااین، پسماااوکاین، جتااورکاین، مصاات ر منااا در مااال و هااوا  

در مان خسزش جاار   ن کاارگا یودی  ک    ستادهای پیکار زنان کارگر دنیا

کار خاقگی یایا ها ش  سایع کا، یاون هسچ قسا  صایح و عایان ک خواس  ایااقی 



46 
 

کا  قاگهاان پتا  جایاا  آماا و  و شاط، ی  طور کامل یاشساا  و ملغای گاادد

 اعاااف کاد ک  اظهارات یاال ساایی یسش قبود  اس .

کنناا کا  خسازش دار  اعااااف میدر پتای دیگاا کاارگاان ضاا ساامای 

جار  قماقی ا  کار ار طبالاکی و ضا سامای  دار  اماا  قکاد  اس  و خسازش یا  

، «کاارگاان دقسااساااد ر منااۀ »یتا  مناهای شاا  اسا . اظهااراکی شاون ی  ین

و... ی  لغاو مجااب و « کاین  قان کارگار منا »، «خواس  صایح لغو کار خاقگی»

 قویتنا:دار  مییایا. کارگاان ضا سامای اساالاار سکوالریت  کنزل می

 

خسزش جار  کا لحظا  ماضاا قمااقی ا  کاار ار رادیکاال، طبالااکی، ضاا "

هتاسن مبنای در یان یتاای  دار  کود  کارگا اماا  قکاد  اسا ، یااسامای 

اس . رؤیاها، افالها، اقاظارات میااضان ا  لغو مجااب، محاو والیا  فالسا ، 

مالاوق »هتتاا  ساامای !! « آ اد »ایطال قواقسن شاع، اساالاار سکوالریت ، 

فاا قافاا  اسا ، ایاا  هاا،  !!«دموکااسی رقگسن کتاقی»سامای  دار !! « یما

مه  هتاانا، اماا ماای کحالاق آقهاا  خواساهائی ک  ولو ییضا یاا  کارگاان

 "عبج هسچ ی  ا  دردها  ساکش جار  در شساا    قاگی آقان قست .
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دار  را آیا یا شنسن اظهارات ی  شات ضا و قالسض، کاارگاان ضاا ساامای 

کوان ی  عنوان ی  گاایش جا  در قظا گاف ؟ کصور ماا ایان اسا  کا  ایان می

اقلسن این اقایم  یلکا  یا کاایی ا  کناقضاات یودن ق« غسا جا »کناقضات ق  قاشی ا  

ایائولوژ  این گاایش فکا  اس  ک  خود جتساع اضاااد، یاا ادیساات و فاهناگ 

 خاچ خود اس .
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 درس شجاعت از منظر کارگران ضد سرمایه داری

 

هااا  اجاتاااعی یاااون شااجاع  و قهاماااقی مبااار ین خااود قااادر یاا  جنبش

هااا  قخواهااا شااا. یاااون شااجاع  و قهاماقیاثااا گذاشااان یاا  هتااان جناابش 

کواقتاا  کتااون پاااریس یمااود، کتوقاردهااا در کتوقاردهااا، کتااون پاااریس قتی

لحظاا  یاا  خاااک افاااادن قسااز یااا ساااها  یاافااشااا  یاا  خاااک افاادقااا. یاااون 

شاااا. داسااااان ها  پاولااریاااا  روساااس ، اقالااابب اکاباااا متکااان قتیمتاسااا 

قالبیساااون روساااس  در مواجااا  یاااا متلااا  هاااا  پاولااریاااا و اشاااجاع  و قهاماقی

ها را اقگماا  یاا  دهااان کاااد. ها  ام ایالستااای مااای خااود ام ایالستاا قااارت

ا  کااارگاان و اقالبیسااون در جایااان اقالاابب آلتااان وصاا  هااا  افتاااق قهاماقی

هاااا، ها، قهاماقیکادقااای قستااا . کااااریخ جنااابش کاااارگا  متلاااو ا  شاااجاع 

پااااسش ا  یارساااای کتاااااوت و کتااااایز ها و... اساااا . ها، فااااااکار متاساااا 

هاااا  جنااابش کاااارگا  یاااا دیگاااا جنااابش هاااا  اجاتااااعی، یبسناااس  قهاماقی

قگاقااا و یااا ا  یاااور آقهااا دار ، یاا  ایاان متاائل  شگوقاا  میکااارگاان ضااا سااامای 

 دهنا.ها شگوق  خود را قمان میاین خصوصس 
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 ".مهایاد  کود  ها اسدر کتخ  یساما یقظا  خون اسبم ییادار  دارا"

 

هااا  شااها مهایاااد ادار  دارایاای را کتااخسا کااا اینجااا ماوجاا  شااای  کاا  کود 

دار  هتااان متهااومی را دارد هااا یاااا  کااارگاان ضااا سااامای کاااد  اقااا. کود 

شتتاای داشاا . ماااال یبسنااس   60و  50یاااا  شاا  سااامای  در دهاا   خل  قکاا  

کننااا و شاا  دار  ایاان متاائل  را شگوقاا  ار یااایی میکااارگاان ضااا سااامای 

 ا  دارقا.کوصس 

 

کود  ها  شها مهایاد ی  سایا کاود  هاا  شاهاها  ایااان درس شاجاع ، "

دهناا،  مالاوم  و پایاار  در مالایل اوخااپوس جنایاکار اسبمی سامای  می

ها  مهایاد هتبتاگی، هتسار  و ادام  قباد سایاشها هاا  ایااان اقاظار کود 

  ".علس  قظا  خون آشا  اس 

 

هااا ( دیگااا شااهاها هااا  )خلقدار  رو یاا  کود کااارگاان ضااا سااامای 

ها ( شها مهایاد یا کتخسا ادار  دارایی یا  شاتا درس ها  )خلقگوینا ک  کود می

دهناا، یاا یا  عباارت دیگاا را  را یا  شاتا قماان ایاار  مایشجاع ، مالاوم  و پ
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دهنا و شتا قسز هتسن کارها را در شها خاود اقجاا  دهساا. فالاط کاارگاان ضاا می

ها( در شهاها  دیگا ها )خلقکننا، کود دار  ی  موضوع را ممخص قتیسامای 

  رقساب( را )ا« قسابر  ئا »ها   یاقی قادر قخواهنا یود، سااود ی  دلسل محاودی 

هاا کود  "طبالاکی"یخواقنا، لذا پسمنهاد آقها یاا  جایگزینی این ساود و ساود ر   

ها کننا ک  کود دار  هتچنسن امساوار  میها( شست ؟ کارگاان ضا سامای )خلق

محلاا ، مارساا ، داقمااگا ، دار  را در هااا( در مهایاااد شااوراها  ضاسااامای )خلق

 ایجاد کننا. اسکار و کول  واماها

 

در   دار  یضا ساما  شوراها جادیا اسی  ام ایآ یکود  ها م  مهایاد صاا"

  "!اسکار و کول  محل ، مارس ، داقمگا ، واما ها

 

دار  ها ( مهایاد ی  فااخاوان کاارگاان ضاساامای ها  )خلقمااستاق  کود 

مارسا ، داقماگا ، در محلا ، را  14دار پاسخ ممب  قاادقا کا شوراها  ضا ساامای 

کمکسل دهناا، کاا ماا شااها عتلکااد شاوراها  ماورد قظاا  اسکار و کول  واما ها

 دار  یموی .کارگاان ضا سامای 

                                                           

دار  را یارسی خاواهس  کااد و قماان ها  ییا  شوراها  مورد قظا کارگاان ضا سامای ا در فصلم 14 

 کننا.دار  متهو  شوراها  کارگا  را ا  محاوا  طبالاکی آن کهی میخواهس  داد کارگاان ضا سامای 
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قلتااد کادن  طبقاتیدار  اما مهتااین کوه  پااکنی کارگاان ضا سامای 

ا  و... هاا  مادمای، کاود اس . یاا خابف جنبش« گاایاق خلق»قهاماقی فاد  و 

قی و شجاع  طبال  کارگا جتیی، کجلی مبار   طبالاکی و اقیکاسی ا  آگاهی قهاما

ها یسمااا ا  دوران ها در  مان شکتا ها و شجاع قهاماقی طبالاکی پاولاا  اس .

شوقا. کتوقاردها در جایان هتا  شکت ، هتا  خوقسن یود کا میها متاسیپساو  

در رایطا  یاا کتوقستا  شا   ها آفایاقا، هتسن متئل  ی  شاکلی دیگااک  متاس 

روسس  قسز صادق اس . در جایان ساکوب خمن ضا اقالبب و در جایاان آخااین 

آن هاا  در متااکو کوسااط  15«!زن  دب ب  اد انق  الب ج   انی» هاا شاانسانمالاوم 

کتوقست  ش  روسس ،  یباکاین شجاعای اس  ک  مساوان آن را ساممق مباار اکی 

هاا مااقا یلکا  در جایاان قبااد یاا قهاماقیخود قاار داد. آقهاا یااون قبااد کتالس  ق

 ها  ییا  .شان درسی شا یاا  قتلشکت  خوردقا و کجایسات

 

 

 

                                                           

 [.ا  ماقستت  گاو  کارگاان مزب کتوقست  شورو  )یلموی (]کتوقست  ش  روسس یاگافا   15  
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 هاتسخیر ش رداری و فروشگاببا  هانمایش قدرت تودب

 

 هیاگاادر جایااان اعاااضااات خسایاااقی سااوا  ا  ماهساا  طبالاااکی آن، گا 

گسااد. آیاا صااف کتاخسا یا  قهااد قهادها  دولای مورد خم  میااضسن قاار می

کواقا محصول مبار   طبالاکی یاشا؟ یگذاریا شنا مورد را یارسای کناس . دولای می

طافااران کاام  در اعاااض ی  قاایج اقاخایاکی یااا  اولاسن یاار در  2021در ژاقوی  

خود درآورقاا کا  در جایاان آن شناا  کاریخ آمایکا ساخاتان کنگا  را ی  کتخسا

ایزول  شا  کا  قباود.  انقتا قسز کما  شاقا، در مسان کتخسا کنناگان کیااد کارگا

کنناگان ی  اقاا   خود کنگا  ماکجع یودقا. در کایتااان گذشاا  هازاران ولی متل 

قتا ا  ماد  سایبقکا در اعاااض ی  فالا و گاسنگی در خسایاقهاا  کلتباو پایاخا  

یبقکا کظاهاات کادقا و س س کاخ ریاس  جتهور  را کتخسا کادقا. رئاسس سا

جتهور فاار کاد، خم  ماد  فاوخوایسا، اما فالاا و فبکا  مااد  هتچناان کاااو  

 ها دارد. یاخبف مورد قبل این کتخسا ارکجااعی قباود، محصاول مباار   طبالااکی 

ا  کا  ضاا  محصاول یا  جنابش مادمای، هتا  یاا هتای یاود. متائل یلک قبود، 

دیکااکورها در ایاان قسز ی  دقبال آن هتاانا. صااف کتاخسا یا  قهااد دولاای و یاا 
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کواقا یاشا، یلک  فاکاورها  آکش  دن ی  قهاد دولای محصول مبار   طبالاکی قتی

ها و یا کاا  اهااف ایان مه  اینها هتانا ک  ا  کاا   مسن طبالاکی، یا کاا  خواسا 

دار ، شا  قگاشای در گذاریا یبسنس ، کارگاان ضا سامای گساد. یکتخسا اقجا  می

 این  مسن  دارقا:

 

شهادار  یوکان یاس  کود  ها  شها ساالوط کااد ایان ماصال مباار  ، "

ها  یزرگی در جه  ساا ماقاهی  پسگسا  طبالاکی کود  ها  شها اس ، گا

  شورایی ضا سامای  دار  یا داشا  شا  اس  را  یس طوالقی کا سسطا  کتا

عسار کود  هاا یاا ساقوشا  کاار و  قااگی یااقی اسا  ماا در ایان را  قاا  

 "گذاشا  ای  و یسم  پسش می روی ! 

 

کوان پسااا کااد هسچ گاایش فکا  دیگا  سوا  ا  ماهس  طبالاکی آن قتی

قاار دار  اینالار ماناقض ماف یزقا یا ماون اش اینک  ماقنا کارگاان ضا سامای 

دار  ماوج  شای  ک  جنبش ب ا  ماون کارگاان ضا سامای یی اقتجا  یاشا. ما قب

دار  گسا  رادیکال ضا سامای فاقا ها مسزان یار طبالاکی کارگا  یا جه »جار  

جنابش  و غساا  اسا ، اماا مااال کوصاس « فاقا رویکاد ضا سامای  دار »، «اس 
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مبار   ماصل دارد ک  سالوط شهادار  یوکان کنا و اظهار میرا عوض می جار 

هاا  یزرگای در جها   گااو ا  آن مهتااا  هاا  شاها اسا پسگسا  طبالاکی کود 

. کتخسا شهادار  یوکاان سا ماقاهی شورایی ضا سامای  دار  یا داشا  شا  اس 

اگا ش  در ما کتخسا کاخ ریاس  جتهور  در کلتبو پایاخ  سایبقکا قبود، اماا 

ا دیکااور  اس  قا  محصاول کالایبا هتان ماهس  را دارد، محصول ی  جنبش ض

دار ، قاشااری  ها  کارگاان ضاا ساامای مبار   طبالاکی. یاا  درک یهاا دیاگا 

 ایااا ی  قالل و قول طوالقی را ماور کنس :

 

قتایش قاارت شاجاعاق ، شاار  اقایمااق  و پاشاور کاود  هاا  شاهاها   "

  هاا  کاارگا شاها هاا هجاوپسااقمها و سنناج. هنگامی ک  مالااوت کاود 

یایناا و کنناا و آن هاا فاصا  مایقساوها  ساکوب سامای  را ماوق  مای

کتخسا مااکز یتسج، مو   ها  کحجاا و گتااا  ساا   را در آکاش خما  

خود می سو اقنا، ماکز فاوش، فاوشگا  ها  ماواد غاذایی و لاوا   منازل 

کورش و گل گنا  س ا  پاسااران را کصاف می قتاینا، کالتس  کاالها  آن 

هایی ک  اماساج یای اقالطااع مایحاااج  قاا  ها  فالسا، یسکار و کود ود یسن ک
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گذارقاا، یسما  اقااامی و امااا  ال   و ماقاان دارقاا در دسااور کاار مای

ها  کارگا طبال  را کود  ماحوراق  اس . مگا غسا ا  این اس  ک  این کاالها

 "اخا  ای !اقا و ما اکنون ا  دس  ش اولگاان سامای  خارج سما کولسا کاد 

 

شورش یا عصسان ی  روش مباار   پاولااا  قستا ، شاورش کنهاا فاوران 

خم  یاون آگاهی طبالاکی و یاون افق اس ، در یهااین مال  ی  قهامااقی کاور 

اس  اما مبار   طبالاکی ی  مبار   آگاهاق  و جتیی طبال  کارگا اسا . در مباار   

دار اس ، ه  ی  خاطا مناافع طبالاکی خصل  جتیی مبار   ا  اهتس  یتزایی یاخور

آقی مبار   و ه  ی  خاطا منافع درا  مات مبار  ، یینی آگاهی کارگاان ی  هوی  

طبالاکی خود. در جایان مبار   طبالاکی اس  ک  کاارگاان گاا  یا  گاا  یا  هویا  

 شوقا.طبالاکی خود آگا  می

غساا   و هاا  فالساا، یسکاارکالتس  کاالها  آن یسن کود و  هاکتخسا فاوشگا 

دار  سایی کوصس  غساواقیی موادث اجاتاعی اس  کا  کاارگاان ضاا ساامای 

ها در کننا آن را ی  عتلکاد پاولاا  قلتااد کننا. کتخسا یا غاارت فاوشاگا می

دیگااا کمااورها قسااز در جایااان اعاااضااات اجاتاااعی اکتاااق ماای افاااا. در جایااان 
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کننا و ها کس هاا شا  ل  میها متاعاااضات افااد ا  خم  و قاامسا  ی  فاوشگا 

مساواقا، یا خود متل مسکنا، عتلی فاد  اس ، هسچ کالتستی یامتب قسا  صاورت 

گساد، هسچگوق  هتبتاگی طبالاکی در این کتخسا یاا غاارت وجاود قااارد. ایان قتی

ها  پاولاا ، یا قارت دوگاق  ک  ها  اقالبیی در جایان قسا متئل  مطلالا یا مصادر 

و آگاهاق  مصادر  اقجا  مسگساد و س س یا کوج  ی  قسا ها  کاود  ی  صورت جتیی 

شود،  مسن کا آستان فاق کارگا و یا خصل  هتبتاگی طبالاکی یسن آقان کالتس  می

دار  یااا  هاا  در کالااب هتااانا کااا اعاااضااات ضااا دارد. کااارگاان ضااا سااامای 

ا متاتو  دار  قلتاااد کنناا و کاارگاان ردیکااکور  را ی  ماک  ضا سامای 

شاوقا کاا پاولااریاا یا  هویا  طبالااکی خاود سا قا. شنسن عتلکادهایی ماقع آن می

ها( یلک  ی  عنوان ی  طبال  قارکتنا اجاتاعی ها)خلقواق  شود و ق  ی  عنوان کود 

در موادث اجاتاعی ظاها شود و در روقا مبار   طبالاکی خود ی  خموق  طبالاکی و 

 جتیی ماوسل شود.
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 کارگران و حماسه آفرینان ضد دیکتاتوریزبونی 

 

کارگاان ذوب آهن اصتهان در اواخا آیان ما  اعاصاب کاد  یودقا، یاقبال 

هایمان مجاادا در اوایال آذر ماا  مجاادا اعاصااب کادقاا، یاآورد قمان خواسا 

دار  خواس  اصلی کارگاان افزایش دساتزد یود. ایااا یبسنس  کارگاان ضا سامای 

 کننا:تئل  شگوق  قگا  میی  این م

 

کارگاان  یو  یوق یاما فاوماقاگ  ،سداقیفاجا  اعاصاب ش  خواها شا قت"

کاارگاان  نسهتا  اس  ک   قان و جواقان پتا، دخااا هتا 9دردقاک اس . 

خاقا  هاا،   ها، داقمگاهها، محابت، یااالها، دیتااناساانسها، دی ایانسدر خ

ن کارگاان یدهنا، خود ایسا م یاسبم  یرژ یدرون مااوها، شیار ساقگوق

آور سکوت دهم   یمات در  نیآقها در ا گاید اسهتزقج ونسلسو دهها م

  یاکواقاا رژیک  م یاقا. قارکفاو رفا  و  یان در کا  قتل کاد  یگورسااق

در  الاسرا در ه  کویا، دق  دار یساما زسماک  را ساقط و طومار قظا  یماسا

 نیااسا ، اماا ا «کاا  یاان در »و  «ا سادر ق اسشتما»کاارگاان  نسدس  هتا
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ق  فالاط مااصاا  ن،یآفا خیپاشکو  کار  اوسق نیا ،یوقسلسشنا د  م  سجتی

 یضا سااما کالیقالش راد چسه  تایقارت و ا نیا  ا  اسگیها  زانسم چسه

کارش را ه    اوسق اسمحالا یا کول  گافان یها  ارای یک  ما ت سق  دار

  یااا  ماا ظااهاا ماا  اساجدارد و کود  هتزق  ذل  ما  نا،سییدر خود قت

 قاان و   ،سمااجاا قگاا  کنا گااید  !!. یا  ساوتا سخود قائل ق یفاوماقاگ

هتاا  متاسا  پما  ساا  9 نیاکاارگاان در طاول ا نیاجواقان دخاا، پتا ا

  ".ننایآفایو م ا یمتاس  آفا

 

کننا دار ، آقها اذعان میکارگاان ضا سامای  مان قگارش مان یاال کوسط 

دار  ک ، هنو  فاجا  اعاصاب ممخص قست  یا وجود این کاارگاان ضاا ساامای 

کنناا، در و... مااه  می«ذل »، « یوقی»، «فاوماقاگی»یا ادیساکی قا ل کارگاان را ی  

 را یا  گاادن مباار ان ضاا دیکاااکور « متاس  پم  متاس  آفایان»مالایل ماال 

 کننا. آویزان می

ها  یوشاااها، دماوقاااا عتااالوی  و کاااارگاان پااوشاااستی 1401مهاااا  18

وارد صاحن  اعاااضاات « ما  یا دیکاااکور!»ها  آیادان، کنگان یا شیار پاالیمگا 
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شاقا. شکل وارد شان کارگاان ی  اعاااضاات آقاان را ا  هاا جها  ضاای  پاذیا 

 دیکااکور  کارگاان شا.کاد، قاسج  قسز ساکوب سایع اعاااضات ضا می

واقیساا  اقکااار قاپااذیا ایاان اساا  کاا  یااا اعاااضااات خسایاااقی، اعاااضااات 

کناا و یاورژوا   داقمجویی و اعاااضات دیگاا اقماار جامیا ، رژیا  ساالوط قتی

کواقا یا ساکوب لجا  گتسخا  ی  عتا قنگسن خود ادام  دهاا، یا  کمس  اسبمی می

دار ، ه  یورژوا   اسبمی و ه  یورژوا   این اما مه  ه  کارگاان ضا سامای 

غاب واق  هتانا. هتگی آقها آگا  هتانا ک  کنها ورود طبالا  کاارگا یا  عناوان 

ارکااش  1357شااهایور  17طبالاا  اجاتاااعی اساا  کاا  میادلاا  را عااوض مسکنااا. در 

شاهنماهی ایاان کظاهاات ضا سلطنای را در مسااان ژالا  یا  خاون کماسا و متاا  

  ک  ی  جتی  سسا  ممهور اس . ییا ا  جتی  سسا ، شا  )یورژوا   خون یاا  اقااخ

کااواکی( یا  مکوما  خاود اداما  داد. کنهاا یاا گتاااش اعاااضاات و اعاصاایات 

کارگا  ی  صنایع قت  یود ک  شا  امتااس خطاا کااد،  مااقی کا  صااور قتا  

 یخاطا اعاصایات کارگا  قطع شا.

رگاان وارد اعاااضااات ضااا خواهااا کاااماای دار کااارگاان ضااا سااامای 

دیکااکور  شا ، سساهی لمکا اعاااضات ضا دیکااکور  شا  کا ه  جایجاایی در 
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روینا  سساسی متکن شود و ه  اینک   ودکاا اقجاا  گسااد. اماا ا  آقجائسکا  طبالا  

کارگا ی  عنوان ی  طبال  اجاتاعی وارد اعاااضات ضا دیکااکور  قما این متئل  

دار  را یااقگسخاا  اسا  کا  خما  خاود را ا  طایاق  کارگاان ضا ساامایخم  

 گذارقا. کارگاان ی  قتایش میکحالسا 

دار  و اظهارات شابس  آن، ماا یایاا یا خبف خواس  کارگاان ضا سامای 

یخاطا منافع طبالاکی خودمان یجنگس  و اساالبل خودمان را متظ کنس . ما کنهاا مای 

طبالاکی خودمان، دفع کنس . قارت واقیی ما ق  کواقس  متبت یورژوا   را ا   مسن 

در ایجاد کوق  در اقباش  سامای ، ق  در یااقااخان دیکااکورها یلک  در ظاها شان 

 یینوان ی  طبال  اجاتاعی و آگا  ی  وظست  کاریخی خود اس .
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 داریاعتراضی توسط کارگران ضد سرمایهنقد جنبش 

 

مارکتستاا  مااذهب قستاا  یلکاا  سااسال اساا  و  قالااا یکاای ا  ارکااان مهاا  

ها  جوان، س س یا قالاا فویایااخ و در مارکتست  اس . خود مارکس یا قالا هگلی

ی  ماکایالست  کاریخی رساسا. ا  ساو  دیگاا  هر گونه ایدئولوژی نقدقهای  یا 

یااکا ا  آن دقبالا  ها ق  دقبالا  رو  ا  طبالا  کاارگا و وظست  اقالبیسون و کتوقست 

ها یلک  دفاع ا  یاقام  کتوقستای اس . هسچ اعااااض و جنبمای یااون رو  ا  کود 

ها و ایهامات قباود  و قخواهاا یاود، کنهاا در ساای  قالاا در جایاان ها، ضی کاسای

ها ها در سای  کامل و کیتق جا  خود را ی  روشنیمبار   اس  ک  ایهامات و ضی 

کا یاشاا یا  هتاان مسازان ا  باار   طبالااکی هاا شالاار کااافییدها. مو شتافس  می

ها و ایهاماات یاخاوردار خواهاا یاود و کنهاا در کماایا مباار   ها، ضای قارسائی

ها جا  خود را ی  دسااوردها  گااقبها خواهناا طبالاکی اس  ک  گا  ی  گا  ضی 

 شود.ا قسز میشود یلک  شکوفاکداد. مبار   طبالاکی ق  کنها یا قالاها ضیس  قتی
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یا وقوف ی  عبقۀ کارگاان ی  ومات، ها کس ممااق اس  ک  اقاالادها را کیایل "

کاد  و یاا  مزب خود فاص  کامل و کیتق را قائل قباشا، ولی اشابا  اسا . اگاا 

 16"ای .ا  ش  یها  گزافی پاداخا قااقس  ک  یاا  شنسن موفالس  لحظ 

 

ا  ک  ها گوق  رسس  ک  یاخبف عا یا این اسااالالت ی  این قکا  مه  می

کنناا کاا کاارگاان یهااا و قلتااد می« جنبش اعاااضی»قالا را اخابف اقااخان در 

کا در خام  جنابش ضاا دیکاااکور  قااار گساقاا و در یهاااین مالا  یا  رام 

اکی اگاا اقالبیساون شناسن جایجایی در روینا  سساسی منجا گاادد، اماا ا  افاق طبالا

اقاا. یاا شناسن قگاشای اسا  کا  قالاا کاارگاان کار  قکننا، اقجاا  وظستا  قکاد 

دار  کارگاان ضا سامای کنا. دار  ی  جنبش اعاااضی اهتس  پساا میضاسامای 

 قویتنا:شنسن می طبال  کارگا انیداقش آمو ان و داقمجوی  

 

طبال  خاود کاشااسا کا  یا  هتزیتاای یاا  شتا پسش رفاسا و یذر این امسا را در دل"

آمسز پایان خواهسا داد. اما یا شاوع خسزش جایا ماوج گساا دموکااسی طلبی فایب

                                                           

 ، منارج در قالا یاقام  گوکا1875ا  قام  مارکس ی  یااک، پنج  ما  م   16 
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شایا، یا اراد  طبالاکی خود اساوار قتاقایا، ی  رژی  ساسز  کوخالی فااطبالااکی یاا  

ودن گماسا، ساقگون یاد، یاقاار یاد را دار و قاار اعاااض خود کادیا، ی  داقمجو ی

و جنبش شااماغی داقمجوئی دخسل یتاسا، ی  جا  آقک  سااغ طبال  خود، پاران و 

مادران کارگا خود رویا و ا  آقها یخواهسا ک  یاخسزقا، شاخ کولسا و کار ساامای  

را ا  شاخش یا  دارقا، قظ  اقاصاد  و سساسی و ادار  ساامای  را مخاال ساا قا، 

 ن،  قااگی، »  جاا  ایان کاار، شایار مایخای طوفان مبار   طبالاکی را  اقاا قا، ی

  "، سا دادیا.«آ اد 

 

دار  این اس ، قالا کارگاان ضا سامای  قطیا سوالی ک  مطاح خواها شا

ی  جنبش اعاااضی یا کوجا  یا  عتلکااد کلای آقهاا، شگوقا  قایال کوضاسح اسا ؟ 

یماخور هتاقطوریک  قبب قسز اشار  شا، این گاایش فکا  یا ی  عبارت یهاا خاود آ

جایان اصلی، یینی شوراگاایی دگادیتی شا ، جتع اضاااد اسا  و گاا  گااهی 

شااود. کالویاا  شنااسن صااااهایی یکاای ا  شنااسن صااااها  درسااای قسااز شاانسا  می

 ها  اقامار این کااب اس .اقگسز 
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  سرکوب ضرورت تداوم استامار

 

پسااماوقی ها  رایج در ش  دساگا  سساسی سامای  در سامای  یکی ا  قظای 

کننا کا کااو  و شات اساامتار دارد دیکااکورها ساکوب میاین اس  ک  اعب  می

را کضتسن کننا. شنسن اظهار قظا  مطلالا ریطی ی  مارکتست  قاارد و کنها یاا  ایان 

اس  ک  کارگاان را سساهی لمکا در مبار   ضا رژیتای کناا کا  مخااص ایااان 

دار  ها قسز مماها  کاد. کارگاان ضا سامای کوان در دیگا کمورقست  و آقاا می

 قویتنا:کننا و شنسن میقسز این اسااالل یی پای  و اساس را ککاار می

 

رژی  درقا  اسبمی ژیناها، افکاریها، کارگاان عاصی میااض در خسایاقهاا "

کنا،  قان طبال  کارگا را ی  جا   ن یاودن آمااج را کتلس  جوخ  ما  می

دهاا،  یااا یااا  کحتسال گاسانگی، فالاا، هاجتات قاار میکاین کوممساق 

فبک ، یی سااپناهی، یای یهااشاای، یای داروئای و یای درمااقی  محصاول 

رعب و سامای  دار ، یا کود  کارگا، قسا منا ایجاد رعب و ومم  اس ، 

، سا را  طغسان رو افزون داری باشدوحشتی که پاسدار بقای سرمایه
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شود، خطا پسکار کاود  هاا  کاارگا را ا  ساا کارگاان و جنبش کارگا  

 ]کاکسا ا  ما["سامای  رفع کنا.

 

ق  خاا، ق  ماذهب، قا  سساسا ، قا   ق  دیکااکور ، ق  دموکااسی، سامای 

شناساا، جاز خاون کاارگاان )ار ش اخبق، ق  شاط و شاوط، هاسچ شساز قتای

   صورت گساد.اضاف ( ک  یایا ی  پاوس  دورپستایی سامای  کزریق شود، کا اقباش

گاایان و شاوراگااها قستا  کا  قاادر قستاانا یتهتناا کا  این ا  یی داقمی ش 

( یسمااااا ا  کاااارگاان در کماااورها  دموکااکسااا  )

دار  پساامااوقی )میتااوال دیکااااکور ( اسااامتار مسمااوقا و سااود یسماااا  سااامای 

-یاور قاسسوقالستای آقها قاشی مایدهنا یلک  ا  کیلق طبالاکی و کحویل سامای  می

 شود.

 مباماااث، 17در یااای اعاباااار کاااادن قظااااات اقاصااااد  منصاااور مکتااا 

یاا  مااا کااافی و ا   وایااا  اقاصاااد  کتااوقسز  کااارگا  را ا  افااق مارکتستااای 

                                                           

را مسااوان یا   یاقهاا  فارسای و اقگلستای ا  « کتوقسز  کارگا  وجاان رادیکال ش  ساامای »کااب  17 

 سای  صاا  اقااقاسسوقالستای داقلود کاد.
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مخالاا  مااورد اسااااالل قاااار دادیاا  کاا  یخااش کااوشکی را در اینجااا قالاال 

 کنس .می
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شوی  ک  یاخبف ادعا  یای پایا  و یای اسااس یا این اسااالالت ماوج  می

دار  ساکوب ضاورت کاااو  اساامتار کاارگاان قستا . در کارگاان ضا سامای 

دار  را یهاا ممااها  ها  ییا  یی اساس یودن ادعا  کارگاان ضا سامای یخش

کنا خواهس  کاد، شگوق  دموکااسی شاایط کااو  اسامتار کارگاان را کضتسن می

کنا کاا کاااو  می« کخایا»کارگاان را « ایائولوژ  دموکااسی»و شگوق  سامای  یا 

 اقباش  سامای  کضتسن گادد.
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 هایا تودب طبقه کارگر

 

در  دار هااا  کااارگاان ضااا سااامای کاااین ایهااا  آفاینیمخاب یکاای ا 

کا   اسا  "کاود  هاا"، کباایل کاادن طبالا  کاارگا یا  اخساارایط  یاا اعاااضاات 

کااادن طبالاا  ار یااایی هااا کود . در ادیسااات شااوراگاایی یتااسار ماااااول اساا 

مهتااااین ویژگاای طبالاا  کااارگا،  دار کااارگا کوسااط کااارگاان ضااا سااامای 

کنااا و یاا  ییناای خصاال  اجاتاااعی )طبالاااکی( را ا  طبالاا  کااارگا ساالب ماای

هااا قااادر یاا  اقالاابب کنااا. کااود کبااایل ماای "کااود  هااا"اجاتاااعی را یاا  الاا  طب

کتوقستای قستاانا یلکا  کنهاا طبالا  اجاتااعی در عصاا ماا، طبالا  کاارگا قاادر یا  

هایی کاا  پااسش ا  اداماا  یحااث یاا  یکاای ا  قااادر پتاا  اقالاابب کتوقستااای اساا .

قظااا  کننااا دار  یاا  طبالاا  کااارگا اشااار  میدر آن کااارگاان ضااا سااامای 

 یستکنس :

 

هاا، طبالا  هاا، افکاار طبال  کارگا ایاان، طبال  ژیناها، ساارها، دخااا آیای"

اعاصااب سااالق ،  6000و  4000خسزش سا ان د  و آیاان، طبالا  را  اقااا  
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دار و ضاا ساامای  دار  آماد  خاوج آگاا ، ماحاا، ساا مان یافاا ، مسااان

 ".قست 

 

دار  ی  اظهارات یای پایا  و یای اسااس خاود سامای مااستاق  کارگاان ضا 

دهنا و ی  کیای  ایائولوژی  ضا رژیتی و ق  طبالاکی ا  طبال  کاارگا ادام  می

خسزش طبالا  کاارگا یا   1398و ق  خسزش آیان  1396دهنا. ق  خسزش د  ارائ  می

 عنوان ی  طبال  اجاتاعی قبود.

 ظاها قمااعنوان ی  طبال  اجاتاعی  طبال  کارگا ی ذکا شا  در اعاااضات

در کنار دیگا اقمار جامی  در کارگاان اکتسز  شا  و یخصوچ لمکا یسکاران  یلک 

ا  )ک  در آن هت  شاک  قلتااد کادن اعاااضات کود شاک  کادقا. اعاااضات 

دار  صاافا کننا( هتچون خسزش طبال  کارگا، کوساط کاارگاان ضاا ساامای می

 دن کارگاان در اعاااضات ضا دیکااکور  اس .یاا  سساهی لمکا کا

کنها  ماقسک  طبال  کارگا رهبا  شنسن مباار اکی را یاا مطالباات و شایارها  

کواقناا، خسازش طبالا  کاارگا قلتاااد طبالاکی ی  دس  گاف ، شنسن خسزشهایی می
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شوقا. در آن صورت قسا  گاسنگان ماهس  ضا سامای  دار  یخود خواها گافا  

 مکا طبالات دیگا کبایل قخواها شا. و ی  سساهی ل

کننا و شان کهی میدار  کارگاان را ا  هوی  طبالاکیکارگاان ضا سامای 

پاشانا. در مالایال کمااقان کاارگاان یا  یااکبق خاک در شمتان طبال  کاارگا می

کاواقس  ا  متبت یورژوا   را ما کنها مایا ، ها  مادمی و کود فااطبالاکی جنبش

هاا  مادمای ودمان، دفع کنس . طبال  کاارگا قبایاا یا  درون جنبش مسن طبالاکی خ

 هاا  مادمای،در جنبشطبال  کاارگا سساهی لمکا شان کمسا  شود و یاکا ا  آن 

  .خواها کادطبال  کارگا را کضیس  و قاکوان 

 را خودش کارگر طبقه که مردمی اقدامات و اعتراضات در

 کن د،می ح ل آزادیخواهان ه و دمکراتیک هایجنبش در

 را خ ود ک ارگر طبق ه بلکه کندنمی تضعیف را بورژوازی

 .کندمی تضعیف

دار  در رایطاا  یااا اینکاا  شاا  کتاااقی ا  آقجائسکاا  کااارگاان ضااا سااامای 

کننااا، شااتاف سااا   ایاان متاائل  شااوقا، ایهااا  سااا   میشااامل طبالاا  کااارگا می

پااسش ا  اداماا  یحااث ضاااور  اساا . شاا  کتاااقی اعضااا  طبالاا  کااارگا را 

 دهنا؟مکسل میک
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دار  اساامتار ا  اس  ک  کوسط مناسبات کولسا  ساامای طبال  کارگا طبال 

شود. اعضا  طبال  کارگا ق  یا میسارها  جامیا  شناسای یاا ایاائولوژی  یلکا  می

شود کا  ا  شوقا. پاولااریا یا این واقیس  کیسسن میاساسا یا میسار اقاصاد  کیسسن می

قاسج  ملز  ی  فاوش قساو  کار خود ی  کتاقی اس  ک   ایزار کولسا محاو  اس  در

ایزار کولسا را در اخاسار خود دارقا و ا  طایق این مبادل ، فاوش قساو  کار و خایا 

 کننا.قساو  کار، ار ش اضاف  کولسا شا  را کصامب می

هایی ک  در رایطا  یاا اعضاا  طبالا  کاارگا صاورت یا کوج  ی  ایها  سا  

رات یااال قسا مناا کوضاسح یسمااا  اسا . صااف دریافا  دسااتزد گساد، اظهامی

کواقا شاط کافی یاا  کیلاق یا  طبالا  کاارگا یاشاا، وگاقا  آخوقاا، پاسااار، قتی

فاوشنا و دساتزد  را می "قساو  کارشان"ارکمی، مایاان شاکاها، مای و را قسز 

 کننا.کح  عنوان مالوق دریاف  می

پاولااریا ویژگی اقاصاد  دارد و این ویژگای کولساا ار ش اضاافی اسا  و 

 درک قکات  یاین ضاور  هتانا: 

 کواقا ا  ما میسنی فااکا رود، فااکا رفان درآماا درآما ی  کارگا هاگز قتی

 کنها مساواقا ا  طایق کصامب ار ش اضافی دیگا کارگاان یاس  آیا.
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 اضافی اس . پاولااریا کولسا کنناۀ واقیی ار ش 

 یاا   داری قظ  سااما سلک  کارش کحتقست   ی ساما یعامل پول ی  پاولااریا

 .یاشا ساکنناگانکول

 سااواساط  در کول یو ی س ممارک  متاال  کیلق ی  طبال  کارگا لزوماً ی  مینا

، پاسااران، پزشاکان شااغل در یخاش درماان، تسنمیلجایسک   .ست ق یار ش اضاف

یخش اعظ  کارمناان ادارات، ککنتسن ها و مای مهناسان شاغل در صانایع و ... را 

شااکاها  خصوصای، صامب شود. پزشکان صامب مطب، مهناسان قسز شامل می

 میلتسن خصوصی، اساکسا داقمگا  و... جزو طبال  کارگا محتوب قتی شوقا.

در قظااا  آمو شاای  قاخواسااا  یاااقاآگاهاقاا ، خواسااا   یاااآگاهاقاا  میلتااان 

کننا، کنها ی  اسامنا  هتانا و جزو طبال  یورژوایی، ار شها  یورژوایی را الالا  می

 اسامتار شا  و طبال  کارگا هتانا.

، کارمناان و... قسز اعضا  طبالا  کاارگا را کماکسل مهناسان، پزشکاناینک  

کاارگا قاپایاا شاا  اسا  یلکا  یا  متهاو  دهنا ی  متهو  این قست  ک  طبالا  می

 پاولاایز  شان اقمار مساقی جامی  اس .
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هااا  کااارگاان کاااین ایهااا  آفاینیمخاب قاابب کوضااسح دادیاا ، یکاای ا 

و یاااکا ا  آن یاا   "کااود  هااا"کبااایل کااادن طبالاا  کااارگا یاا   دار ضااا سااامای 

کاااارگا منتاااااد، کحالساااا شااااا ، لگاااامال شااااا ، فاقااااا  کاااارگاان اساااا .

کاین قااارت، محااااج کااار، سااا یاا   یااا، مطسااع قظاا  ماااک  و... در کوشاا 

مالایاال ظاااها شااان کااارگاان یینااوان طبالاا  اجاتاااعی، ییناای طبالاا  کااارگا، یاا  

ا  متهااو  خالالااان قیتااات یمااا ، هتبتاااگی پاولاااا ، قااارت طبالاااکی، طبالاا 

  قا و... اس .ک  ا  موضع قارت ماف می

  یسماااا مناسااب دوران دار  کاایاااخبف قگاااش کااارگاان ضااا سااامای 

طتولساا  طبالاا  کااارگا اساا   قااارت واقیاای طبالاا  کااارگا قاا  در ایجاااد کوقاا  

در اقباشا  ساامای  یلکا  در ظاااها شاان ییناوان یا  طبالاا  اجاتااعی و آگاا  یاا  

وظست  کاریخی خاود اسا . یحاث یاا ساا ایان اسا  کا  ایان طبالا  اجاتااعی یا  

کاا  کنهااا ایاان طبالاا  لحااات کاااریخی مجبااور یاا  اقجااا  شاا  کااار  اساا ، شاااا 

 اجاتاعی قادر ی  اقجا  اقالبب کتوقستای جهاقی اس .
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 خشونت طبقاتی یا ماجراجویی 

 

طبالاکی یودن جامی  ی  متهو  این اس  ک  جامی  ا  طبالات اجاتاعی کمکسل 

قاپذیا اس . وجود شا  ک  منافع ماضاد  دارقا و کضادها  طبالات اجاتاعی آشای

قاپذیا در جامی  طبالاکی ی  کبع خود واقیس  مبار   طبالاکی آشایکضادها  اجاتاعی 

ها  سا د. مالسال  اقکار قاپذیا این اسا  کا  خماوق  یکای ا  جنبا را مطاح می

ذاکی و اساسی مبار   طبالاکی اس . خموق  طبالا  اساامتارگا ماهسا  ذاکای طبالا  

اقا ماوق  شود کوماک  اس  و فالط یا خموق  طبال  اسامتار شا ، طبال  کارگا می

 و این پسش شاط پساو   طبال  اسامتار شا  اس . 

قسا   ی  کوضسح خموق  طبال  ماک  قست ، خموق  طبال  ماک ، خماوق  

اقلس  یا علس  اکمای  اس  در صورکسک  پاولااریاا قتایناا  اکمایا  جامیا  اسا . 

و اعااا  را ها را شکتا  پاولااریا ها کجا کواقتا  قارت را ی  دس  یگساد، گسوکسن

. خموق  پاولااریا یا 18فتخ کاد  اس ، یینوان قتوق  کتون پاریس و اقالبب اکابا

                                                           

ا، قایاقساان اصالی ضاا اقالابب اینک  یاقبال شکت  موج اقالبب جهاقی خالالان اقالبب اکابا 18 

ها  یخاون کتوقستا اسااخواقها  اساالسنی یودقا و ضا اقالبب جمن پساو   خود را یاا رو  
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خشونت جمعی و بر مبنای آگ اهی طبق اتی خبف خموق  طبال  مااک ، 

اس . قسا  پاولاا ، اقالبب پاولاا ، دره  شکتان هاا گوقا  مالاوما   پرولتری

، طبالا  کاارگا هتاانا. و... یخاش مهتای ا  خماوق  جتیای و طبالااکی یورژوایی

خموق  جتیی و طبالاکی پاولااریا یا کصتس  جتیی پاولااریا و در راسااا  اهاااف 

گادد و هاسچ سانخسای یاا خماوق  فااد  و شخصای درا مات پاولااریا اکخاذ می

 کح  لوا  ها گوق  یبغ  قاارد. 

در جایان اعاااضاات مادمای و کاود  ا ، شاون هاا شخصای یاا هاا گوقا  

کواقاشاک  کنا،  مسن  یاا  ماجااجویی، ماجااجویان و یاقاها  سسا  میگاایمی 

شود. ی  عبارت یهاا عاض اقاا  ماجااجویان، یاقاها  سسا  یا یسش ا  پسش آماد  می

مسزان و سطح مباار   طبالااکی در جامیا  قتاب  میکاوس دارد. هاا شالاار مباار   

نسن ماکجیسنی یسماا و هاا شالاار کا یاشا، شاایط یاا  ماقور دادن شطبالاکی کاافیی

مبار   طبالاکی شکل کهاجتی و ککامل یافا  ی  خود یگساد، ماجااجویان و یاقااها  

 آیا.سسا  ایزول  شا  و امکان عاض اقااممان پائسن می

                                                                                                                                      

ک سا  شا ، یاگزار کاد، ا  مالاقس  اقالبب اکابا ی  عنوان یخمای ا  اقالابب جهااقی کتوقستاای 

 کاها.قتی



76 
 

در جایان اعاااضات اخسا ماجااجویان و یاقاها  سسا  قسز یاقبال منافع خاود 

راس  و ش  سامای  را ی  وجا « کوکا  اقایمان»هایی اگا یودقا. شنسن ماجااجویی

شا  ساامای  کا  اهاااف درا ماات خاود را ماا قظاا  « دوراقایمان»آورد، اما می

همااار یا  »ها )خط رستی( کح  عناوان داشانا، هماار دادقا. قوشا  مکتاست 

یساقگا قگااقی آقها « ماجااجو ا  مبار   ماد  کوکا !  ماد  کادساان! دس  فاق  ها

شااود، ایاان اساا ، قگاااش کااارگاان ضااا ساا . سااوال اساساای کاا  مطاااح میا

دار  در این رایطا  شگوقا  یاود  اسا . پاسش ا  اداما  یحاث یا  یاخای ا  سامای 

 اقاا ی :دار  قگاهی میگزارشات کارگاان ضاسامای 

  های کارگرتودبمورد قتات و آکش خم   ...ی  ماکز یتسج 

 ...های کارگرتودبات و آکش خم  مورد قت پایگا  یتسج قهاریجان 

  های کارگرتودبمورد قتات و آکش خم   ...مو   علتس  یوشها 

  قاار گاف  های کارگرتودبفاماقاار  یایلتا... مورد خم  قتات 

 سو دمی های کارگرتودبغاب در آکش خم  دفاا رهبا در ایوان 

   سو دمی های کارگرتودباشنوی  در آکش خم 
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طوالقی اس ، ما فالط شنا قتوق  جه  یارسای اینجاا ذکاا  لست  یاال یتسار

کنس . اییاد مخال  این گزارش دهی را یارسای خاواهس  کااد. هتچاون ماوارد می

دار  غسا واقیی اس ، ی  یُیاا قظاا  ییااا قبلی گزارش دهی کارگاان ضا سامای 

شاا کا  دار  قادر ی  اثبات این متئل  قخواهناا گادی . کارگاان ضا سامای یامی

اقا کوسط کاارگاان اقجاا  موارد یاال و موارد شبس  ی  آن ک  ی  کارگاان قتب  داد 

پاسااان، گافا  اس . هتسن گزارشات در کاقالها  مجاهاین، سالطن  طلباان، قو 

ها و دیگا یاقاها  سسا  و ماجااجو قسز منیکس شا  و در ها کااا  یاا قاسسوقالست 

دار  یاا چناقکا  در ادیساات کاارگاان ضاا ساامای ادیسات مایوط ی  آن کاقاال، هت

 ادیسات شوراگاایی متخ شا .

یاا  ی  لحظ  کصور کنس ، کتاامی کارهاا  یااال کوساط کاارگاان اقجاا  

دهاس . در جناگ ام ایالستاای گافا  اس . یاا  کااو  یحث ی  قسااس اقجاا  مای

، شااقاجبها  شان کادقاا و راهای عااق اکمای  کتاقی ک  لباس قظامی کن-ایاان

دار ، جناگ مایلق ی  طبال  کارگا یودقا. پس یاا اساااالل کاارگاان ضاا ساامای 

هاا  هاا، عتلساات کود کناا و کتاامی عتلساتام ایالستای ماهس  پاولاا  پسااا می

 کارگا یود  اس .
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دار  ییااا ماورد متخ شاوراها  کاارگا  کوساط کاارگاان ضاا ساامای 

کارگاان ا  طایق شاوراها  خاود یا  شاکل  یارسی قاار خواها گاف  ولی شایا

اقا و شنسن اقااماکی یخمی ا  خموق  جتیای جتیی کصتس  این اقاامات را گافا 

 طبال  کارگا اس !

دار  ا  شات امتاسات ضا رژیتی گو  سابال  را کارگاان ضا سامای 

ا  ش  دساگا  سساسی سامای  ریود  و کا سطح گزارشاگا ماجااجویاان و یاقااها  

 سالوط کاد  اس .  سسا 

دار  یا فاهناگ و ادیساات قاا لی کاارگاان را کحالساا کارگاان ضا سامای 

آور ساااکوت دهمااا » ،«ساااکوت ختااا  یاااار»کناااا و در موردکاااارگاان ا  می

کنناا و کوقاع دارقاا در اساتاد  میو ...« شا  آور»، «فاوماقا »، « یون»، «یگورسااق

الیاد  اقجاا  دهناا. وقاای شاب و خارقی  رو  آفاایی قاگهان کارگاان ی  کار 

هااا  راساا  و شاا  سااامای  خاااک در شمااتان طبالاا  کااارگا رو  هتچااون جناح

ها  پاولااا  را ها و ایاا ها، آرمانکنسا، ار شپاشسا و کارگاان را متتو  میمی

آور اسا  کمسا، شطور اقاظار میجاز  ا  کاارگاان داریاا؟ واقیاا شاا ی  لجن می

 کننا؟یلک  فالط کحالسا می نه نقدعتالی کارگاان را کتاقی یا شنسن ا
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 نبرد طبقاتی یا مبارزب ملی؟

 

در  یجایا ی  عناوان گاام ها مل ایجاد  ،در طول دور  رشا سامای  دار 

پاولاا  اغلب  ها اقااقاسسوقالست  و هاکتوقست  ، لذاکوسی  قساوها  کولسا  یود

ناگ جهااقی اول ج کادقاا.متایا  میپمااسباقی و آ ادیبخش ملای  ها ا  جنبش

اس ، ی  عبارت دیگا یسااقگا آن  در کاریخ سامای  دار  قالط  عط  کاریخی یساقگا

دولا  و ملا  آ اد ساامای . دار  وارد دوران اقحطاط خاود شاااس  ک  سامای 

یایا خاودش را  و کواقا وجود داشا  یاشادار  قتیدار  در دوران اقحطاط سامای 

شااا کا   دار  ادغا  کناا و در یاا ار جهااقی شااک  کناا.سا سامای در شسوۀ کول

ایان یااان مینای اسا  کا   کواقا در اقزوا  مطلق اقجا  گسااد،اقباش  سامای  قتی

آیناا خودشاان کباایل یا  ک  ا  جنبش ها  ملای یااوجود مای جایا  کمورها 

رت یاا قاایاا کاوشکی کمورها  ام ایالستای خواهنا شا صااف قظاا ا  یزرگای 

 .اقاصاد  آقها
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سساس  ام ایالستای کوسط شنا کا دول  یخصوصی ایجاد قما  اسا ، آن "

محصولی ا  ی  مامل  در ککامل ساامای  دار  جهااقی اسا ، کا  هاگاز 

هیچ کشوری به تن ائی قتی کواقا ی  اقاامات ی  دول  محاود شود و 

  19".قادر به بیرون آمدن از آن نیست

 

ساامای  دار   ها در طاول دوران رشاامتای  و پماسباقی ک  کتوقست  این

ا  شااان دادقااا کوسااط شاا  سااامای  یینااوان اساااااللی یاااا  متای اقجااا  می

شود و کح  دار  اقجا  میاقحطاط سامای  در عصا "ملی بخشآ ادی ها جنبش"

 کننا.می ها  ام ایالستایعنوان رهایی ملی، کارگاان را گوش  د  کوپ در کنش

یا این اسااالالت، یبسنس ، کارگاان ضا سامای  دار  ک  ی  ظاها مناالا ش  

شاوقا و ها  جنبش ملای کباایل مایهتانا، شگوق  هتاقنا ش  سامای  ی  پارکسزان

دار  پاشنا. اولسن گزارش کارگاان ضا ساامای خاک در شمتان طبال  کارگا می

 ا  سالز را یا ه  مماها  می کنس :

 

                                                           
 فصل هما  –رو ا لوکزامبور   –یحاان سوسسال دمکااسی  19 

 



81 
 

 :سالز یا شیار یچیآرامتاان آ  اساان ی  سو    ها ا  هت  جاکود"

 «،تاانسکُادساان، گورساان فاش کُادساان»  

 «کُاد  قا  یاشا، کُادساان ه   قا  خواها یود   ی کا»" 

 

دار  قبب قسز کوضسح دادی ، جامی  کادساان ممل جاها  دیگا ایاان سامای 

اس  و کضاد اصلی در جامی  کادساان قسز کضاد کاار و ساامای  اسا  و در جامیا  

اک، یلوچ، فارس، عااب یاشانا، فاوشانا  ، کُکُاددار  اقتاقها قبل ا  اینک  سامای 

ااکور  ک  یااا  درج گازارش یاا قساو  کار هتانا. شایا یاا  کارگاان ضا دیک

یاشاا ولای یااا  یادگاان  تاانسکُادساان، گورساان فاشکنا، پاساان رقای  میقو 

 یسماا ا  جاها  دیگا هنو گورساان سامای  قما  اس .  کُادساانمزد ، 

  ککلا  مایکُادشیار دو  یزرگااین کوهسن ی  یادۀ مزد  اس  ک  ی   یان 

  عضاو شاورا  عبااهلل مهااو آن شخص ه  آقا   کُاد  قا  یاشا  یکنا. اگا 

قااوکا درجاا  شنااا  کمااورها  ، گااذار یای مااا  شااورا یو مماااور عااال یاانمااا

یاادۀ مازد  کا یادگی مزد  یاا   کُادساان ه   قا  خواها یودام ایالستای یاشا، 

 .  ککل  مسکنا، کاا  یایاکُادک  ی   یان 
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دیکاااکور  یاا امتاساات آکماسن ضاادیکااکور  گزارشگا کارگاان ضا 

 دها اگا کهاان هتچون کادساان یمود، ایاان گلتاان خواها شا:گزارش می

 "!کهاان یم  کادساان، ایاان مسم  گلتاان"

شیار یاال ی  متهو  این اس  ک  کادساان در مال ماضا گلتاان اس  و اگا 

گلتاان خواها شاا. کادساااقی  کهاان ممل کادساان گلتاان یمود، هت  جا  ایاان

ک  یاا  کارگاان ضا دیکااکور  گلتاان شا  اس  یاا  یادگاان مازد ، جهان  

کنناا.  مسنی اس  ک  در آن یادگان مزد  یا کومش سامای  دس  و پنج  قاا  می

ها  یاورژوایی جلاب یاا  گزارشگا کارگاان ضادیکااکور  هتچون ژورقالست 

یاا رکوریا  خااچ خاود ا  اهتسا   کُاادسسوقالستا  کوج  مخاطبسن، ا  آقجتل  قا

 کنا:یاخوردار اس  ق  محاوا  گزارش، لذا گزارش می

 

ت ودب ه ای رزمن دب کود  ها و جواقان شهایار، اقایم  در متایا  ا  "

 ".ی  خسایان آماقا کرد

 

آقارشست  ی  لحات ژقساکی ضا دولا  اسا  اماا در جایاان کحاوالت دها  

و یاا وارد کایسنا   3( خود را کغسسا داد و یاا DNAد  ان ا )مسبد  اس اقسا  1930
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گاایان شاوع یا  سااکوب ها در دول  اعابفی ی  هتاا  دیگا ش شا. آقارشست 

« دوسااان دوروکای»طبال  کارگا و مای آقارشستاها  اقااقاسسوقالست  کح  عناوان 

(Friends of Durrutiکاد  )قا. 

  آفااایی اگاا ضااورت ایجااب کااد لذا دور ا  اقاظاار قستا  در یا  رو

را کناار گذاشاا ، یا  هتااا   20گاایاانکارگاان ضا دیکاااکور  مخالتا  یاا ش 

 گاایان و ر مناگان کادکایسن  رو  کاغذ کمکسل دهنا.ش 

دار  یا  گزارشگا کارگاان ضا دیکااکور  این یار یا یبغا  ضاا ساامای 

گسا  ضا دیکااور  را یاا جها شود، کا یهاا مخاطبان شسو  مجاهاینی ماوسل می

کنا ک  قبب گزارش کاد  گاایی مورد کوج  قاار دها. گزارشگا فااموش میش 

هاا دارد کا  کود یود، جنبش اعاااضی فاقا کوشکااین یار طبالاکی اس ، اعب  می

ی  مارش قارت طبالااکی علسا  قظاا  خاون، شهلتسن رو  کماار را ق  ی  سو  یلک  

 بایل کادقا:ک اسامتار طبالاکی

 

                                                           

گاایان در کحالسا لناسن خبصا  شاا  اسا ، آقهاا ظااهاا یاا یا ش  دار مخالت  کارگاان ضا سامای  20 

گاایان مخال  هتانا ی  جا   یاا ساوال یاادن ماهسا  یاورژوایی شا  ساامای ، مخالتا  خاود یاا ش 

 دهنا.گاایان را هتچون کحالسا کارگاان یا کحالسا لنسن قمان میش 
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این کود  عظس  شاها سانناج امااو  گاامای داشا  شهلتاسن رو  کمااار "

شاقزده  و هتاه  مها را ق  ی  سو  یلک  یا  ماارش قاارت طبالااکی علسا  

  ".قظا  خون، اسامتار طبالاکی و کماار اسبمی سامای  کبایل کادقا

 

کااد کا  ور  یایا یاا صااا  یلناا اعاب  کها  ضا دیکاایاخبف پارکسزان

کنس  و یا رقگ پوسا  ماا شا  یاشاا، ماا سوا  ا  اینک  ما ی  ش   یاقی صحب  می

م ا ن ه ی  ویژگی ممااک داری  و آن ه  اینک  ی  اسامتار شاگان کیلق داریا . 

 هویت ملی بلکه هویت طبقاتی داریم.
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 داریکارگران ضد سرمایه سوسیالیسم مائوئیستی

 

شوراگاایی یخصوچ شاکل دگادیتای شاا  آن، یاا قبب اشار  کادی  ک  

کا کجزی  و کحلسال و وجود آقک  دشتن خوقی اساالسنست  اس ، اما اگا آن را عتسق

را ا  اساالسنست  یا  عاریا  گافاا  « سوسسالست  ملی»شوی  ک  آقالسز کنس ، ماوج  می

یاا   هاااییاساا  امااا مائویتاا  افزود  21«مائوئستاا  فا قااا خلاا  اساالسنستاا »اساا . 

اسا  کا  یتاسار مناساب « منطالا  آ اد»اساالسنست  قسز داشا  اس  ک  یکای ا  آقهاا 

ایااائولوژ  آقااای فاشستاا  شااوراگاایی دگادیتاای شااا  اساا . کااارگاان ضااا 

یا قارت پسکاار دار  هتچون موارد قبل ادعا کادقا ک  کارگاان در اشنوی  سامای 

و  دار  را شکتا  داد خود ماشاسن قهاا و کمااار رژیا  درقاا  اسابمی ساامای 

ساقوشا  کاار، کولساا و  قااگی را یا  دسا   «آ اد شا »پسمنهاد دادقا در منطال  

 قا:گسا

 

هت  خباها ماکی اس  ک  هتزقجساان کارگا ما در اشنوی  یا قارت پسکار "

خود ماشسن قها و کماار رژی  درقا  اسبمی سامای  دار  را شکتا  داد  

                                                           

مائوئست  فا قا »در رایط  یا مائوئست  ی  جزو   صاا  اقااقاسسوقالستایموضع یاا  اطبع یسماا ا   21 

 مااجی  شود. جزو  در سای  صاا  اقااقاسسوقالستای قایل دسااس اس .« خل  اساالسنست 
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ا  اقا. کارگاان  قاان ها و شکنج  گاههاا  و مجبور ی  خاوج ا  شها ساخ

دول  سامای  را در ه  شکتا  و  قااقسان را آ اد ساخا  اقا. ایان لحظا  ا  

شااوراقگسز در کارقاماا  خساازش سااسااا  ماساا . ایاان پساااو   را سااکو  

کیاضات قساومناکا، فاومات عظس  کا و ص  آرائسها  پاشکو  کا ساا ی ، 

د، مای در هتاسن منطالا  کوشا  آ اد شاا  یاا  این کار قبایا درقگ کا

 ".ساقوش  کار، کولسا و  قاگی را ی  دس  گسای 

 

دار  این قالل و قول جان کب   و هتا  اصلی قظاات کارگاان ضا ساامای 

کنا، یسهود  را در خود دارد. مای ش  سامای  قسز اینالار یی مباالت اظهار قظا قتی

و یی فایا  اس  اگا کصور کننا یاا شناسن یبغاای رادیکاال جلاو  خواهناا یافا . 

شسن قها  یورژوا   قست . ق  قمسنی قساو  قظامی ی  متهو  دره  شکتان ماعالب

ا  عالب قمسنی موق  قساو  قظامی در مالساس کوش  آن ه  در ی  شها ماشاس 

ها کتخسا شااقا، قسااو  قهاا  پادگان 1357یا هتچناقک  در جایان کحوالت سال 

یورژوا   دره  شکتا  قما. ماشسن قها یورژوا   شنا دسا  قساو  قظامی یا مای 

ت ، این ارائا  یا  کصاویا ساامای  پتانا ا  ماشاسن قهاا شناین پادگان قظامی قس
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دار  اس  ک  ماشاسن دولاای یورژوا   اس . کنها در جایان ی   یا کمسان سامای 

یورژوا   و ی  کبع آن ماشسن قها یاورژوا   ییناوان یخمای ا  آن یا   یاا کماسا  

 خواها شا. 

کولساا و ساقوشا  کاار، دار  خواساار یاس  گافان کارگاان ضا سامای 

ا  اهتسا  « منااطق آ اد»در ادیساات مائوئستاای در منطال  آ اد شا  شااقا.   قاگی

ویژ  ا  یاخوردار اس  و ی  مناطالی گتا  می شود ک  کناال این منااطق ا  دسا  

ش  در مناطق افااد  اس .  ارکش خلققساوها  دولای خارج شا  و یاس  قساوها  

، ش  در منااطق آ اد شاا  1357کحوالت سال آ اد  شا  در کادساان ایاان یاقبال 

روایااط کولسااا  هااا  ارکااش خلااق در پاااو، هناوساااان، فلس ااسن و... یاااقبال پساو  

دار  و کبع آن قظا  کارمزد  و کاالیی در این مناطق ماک  یود  اس ، هاا سامای 

ها، سایا ان ارکش خلق یا پارکسزاقها  ضاا فاشستا  ماکتسا  را در شنا پسمتاگ 

هاا خودشاان قساز ا  اقالابب دمکااکسا  در شناسن اقا. مای مائوئستا داشا  دس 

 شوقا.آورقا و وجود روایط کاالیی را منکا قتیمناطالی صحب  ی  مسان می
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ها  کااارگاان ضااا پااسش ا  اداماا  یحااث و یاااا  فهتسااان کاماال دیاااگا 

ا یاا اظهااراکی دهس ، کنهمان ادام  میدار  در رایط  یا سوسسالست  ی  کنکاشسامای 

 یافی یسش قست :شوی  ک  مهتلمواج  می

 

شورائی مامکل شوی ، ی  قارت سا مان یافا  شورائی ضا سامای  دار  "

گادی ، هت  مااکز کار، کولسا، ها کجا ک  خورد، خوراک، پوشاک کولسا 

کل این مؤستات را ی  صورت کامب جتیی، شورائی، یا دخالا  ...می شود

ایا، آگا  یکای  اهالی یاقاما  ریاز  کناس ، ایان کاار را یاا آ اد، خبق، یا

شیور جتیی و شورائی خود، یاون هسچ صامب سامای ، یاون هاسچ دولا  

ش  کولساا کناس  و شا  . یا قهاد یاال  سا، یا دخالاگا  قافذ یاایا اقجا  دهس 

کولسا قکنس  را، کو یع کامب یاایا مبانی یاا هاا کا  هاا شا  اماسااج دارد را 

 ".اساس کار قاار دهس 

 

و... فالاط ا  یای داقمای کاارگاان ضاا « کو یع کامب یاایاا»، «دخال  آ اد»

اقاا ا  مارکتست  قست  ک  شنسن شااهکار  ارائا  داد دار  ا  مواضع پای سامای 
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یلک  ا  شوراگاایی دگادیتی شا  اس  ک  ق  در شکل آقارشست  اقااقاسسوقالست  

یاون هسچ صامب سامای ، قای فاشست  ظاها شا  اس . یلک  در شکل آقارشست  آ

ی  متهو  این اس  ک  جامیا  دیکاااکور  پاولااریاا را پما  ساا  یاون هسچ دول 

ا  یاا گذاشا  و وارد سوسسالست  شا  اس ، آن ه  در اشنوی ، در ی  شها ماشس 

ا  ! آ اد دخالا  آ ادجتیس  خاد  یورژوایی ک  ا  جتیس  کارگا  یسماا اس . 

ا  محصوالت منااطق آ اد مائوئستاای اسا ، قا  در « کو یع کامب یاایا»ش  شسز ؟ 

اجا    دیکااکور  پاولااریا، ق  در سوسسالست  و ق  در کتوقست  شنسن شسز  قااری .

یاهسا پسش ا  ادام  یحث، دیکااکور  پاولااریا، سوسسالستا  و کتوقستا  را ا  افاق 

 نس .مارکتستای یتسار مخاصا یارسی ک

پس ا  ی   یا کمسان سامای  دار  کوسط اقالبب کتوقستای، امکان یا پائی 

اسا . یا  « دولا »متاالس  قظا  کتوقستای قست  و جامی  هتچناان قسا مناا قاوعی 

عبارت یهاا یسن جامیۀ ساامای  دار  و جامیا  کتوقستاای دوران گاذار اقالبیای ا  

یا ایان دوران، یا  دوران گاذار سامای  دار  ی  کتوقستای وجود دارد ک  منطبق 

سساسی قسز شکل خواها گاف  ک  دیکااکور  اقالبیای پاولااریاا شاکل آن دولا  

 .خواهاا یااود و یاا  مینااا  درهاا  شکتااان کاماال دساااگا  دولااای یااورژوائی اساا 
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دیکتاتوری کل طبقه ک ارگر از طری ق ش وراهای دیکااکور  پاولااریاا، 

اجاتاعی شاان  دیکااکور  پاولااریا. در کارگری است نه دیکتاتوری حزبی

در مالسک  اجاتاعی شاان شود. شاوع می، گا  ی  گا  ایزار کولسا و قهادها  جامی 

و ی  یافا  یخش غسا اجاتاعی گا  ی  گا  کاهش  ، هتزمانرود گا  ی  گا  پسش می

شاود.  ماقسکا  کال جامیا  اجاتااعی شاا، وشکاا مایک کبع آن دول  رو  ی  رو 

 شوی . میای سوسسالستجامی  یگا دول   وال یافا  اس  و وارد آقتوقع د

سوسسالست  و کتوقستا  دو متهاو   ها یاخبف ش  سامای ،یاا  کتوقست 

ک  در آن شسوۀ کولسا  روقاا  یکار میا  قستانا یلک  یاا  کوصس  جامی جاا گاق 

وع شاسو  کولساا دار  ما فالط شااها یا  قاسامای سستا  ییا ا   سوسسالستای یاشا.

 خواهس  یود، شسو  کولسا سوسسالستای. 

جامیا  در سوسسالست  شسو  کولساا، سوسسالستاای اسا ، هتااقطور  کا  در 

متهاو   اینقسز شسو  کولسا سوسسالستای اس . شسو  کولسا سوسسالستاای یا ایکتوقست

و یا  کباع آن وجاود قااارد ا  طبال  گساد،اقجا  قتی 22کار مزد  اس  ک  در آقجا

در کواقا وجود داشا  یاشاا. دولای قسز قتیدر قاسج  وجود قاارد، ه  مبار   طبالاکی 

                                                           
کارگا ی  متهو  اس  فاعل هتانا یینی کنناۀ کار ق   ،ها  قادر ی  کاردر جامی  سوسسالستای کتا  اقتان 22

 ان قساو  کار.فاوشناگ
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دار  ، جامی  هنو  اثاات ی  جا ماقا  ا  ساامای (سوسسالست ماامل اولس  کتوقست  )

در فکاا  کاامب ا  یاسن قافاا  اسا . کاار دارد و کتایز یسن کار یا  و در خود را 

اگا کار قکنسا، اس ، « عادالق »جامی  مناسبات  (سوسسالست ست  )مامل  اولس  کتوق

« مالاوق یاورژوایی»شسز  دریاف  قخواهسا کاد. شسز  ک  مارکس ا  آن ییناوان 

یاد. ا  ایان رو شایار ماملا  اول جامیا  در جامی  کتوقستای )سوسسالستای( قا  می

جامیا  تاات مااد  ا  قی «ی  ها کس یا  اقااا   کاارش»کتوقستای )سوسسالستای(، 

جامیا  کتوقستاای در کنااقض در یا متهو  کتوقستا   "سوسسالستای". عاال  اس 

اس ، لذا در جامی  کتوقستای، مالوق یاایا یایا ی  مالاوق قاایاایا کباایل شاود، کاا 

ا  ها کس ی  اقاا   کواقش و یا  هاا کاس یا  »کاد  و شیار متهو  کتوقستای پساا 

 .پساا کنامینا « اقاا   قسا ش

گادی  ک  شگوق  موادث را یا فاهنگ و دار  یامیی  کارگاان ضا سامای 

کننا. ی  صاف کوصس  می« دار ضا سامای »سن  مجاهاینی، مناهی یا سخنور  

عالب قمسنی موق  قساوها  ساکوب یورژوا   اسبمی، اشنوی  ا  شنگاال ساامای  

خواهنا کا  دیگاا جاهاا قساز شاون دار  میشود و کارگاان ضا سامای خارج می

کاارگاان قظا  یادگی مزد  خارج شود لاذا ا  کاارگاان منطالا ،  اشنوی  ا  سسطا 
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کاا  اشاانوی  را یاا  کاااقون  خواهنااامی عااااق، آذریایجااان و جاهااا  دیگااا ،کاکساا 

کباایل  دار جهان علس  ساامای  و هتبتاگی اقااقاسسوقالستای کارگاان ایاان، منطال 

 کننا:

را کصاف و محل یا قارت شورائی خود کل خاق  ها  خالی سامای  داران "

هتزماان، هتگان و ها  پسوقاا یاا قکاا ، قکاا  .  یت  یی سااپناهان ساا ی 

فااخوان یاال ا  کل کارگاان ایاان، ا  کود  ها  کاارگا منطالا ، کاارگاان 

کاکس  عااق، آذریایجان و جاها  دیگا می خواهس  ک  ی  متای  کارگاان 

یاقام  ریز  کار، کولسا  اشنوی  یاخسزقا، هتزقجساان اشنوی  ا  ما یاا  آقک 

و ساقوشاا   قاااگی خااود را در اخاسااار گساقااا ا   مااسن و  مااان قسا منااا 

اشانوی  کوشا  را  ...هتااهی، هتالی، هتتنگا ، هتا مای شاتا هتاانا

کاقون هتبتاگی اقااقاسسوقالستای کارگاان ایاان، منطال ، جهان علس  ساامای  

ین دیار ا  شنگال سامای  دار  سا یا. خارج شان اشنوی  کوسط کارگاان ا

را قطت  روینا  جنبش رادیکال سامای  ساسز خارج سا   هت  جاها  دیگا 

 ".ا  سسطا  قظا  یادگی مزد  سا ی 
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ساااایی ضااا دار  یااا سخنکتااامی سااا و صااااها  کااارگاان ضاسااامای 

دار  قلتاااد کاادن مباار ات ضاا رژیتای ایان دار ، صاافا ضاا ساامای سامای 

اس  و این متئل  قسز کا گی قاارد. آقا  اوجبن یااا  اینکا  ساه  گاایش فکا  

مازب کاارگاان »یورژوا   کُاد را ا  یورژوا   کاکس  یگساد، اس  مزب خود را 

قاما، در مالسک  ی  مزب ضا کارگا  اس . جان کب  اظهاارات می« کادساان

شاود یینای یدار  در جتل  اول در این قالل و قول خبصا  مکارگاان ضا سامای 

کناس . یاقاما  ماااقل کاارگاان ضاا  داران را کصاافها  خالی ساامای کل خاق 

 دار  موضوع یارسی یخش ییا  اس .سامای 
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 داریکارگران ضد سرمایه برنامه حداقل

  

دار  را اگا شیارها و سا و صاا  ی  ظاها رادیکال کاارگاان ضاا ساامای 

دار  فااق اساسای یاا ها  کاارگاان ضاا ساامای خواسا کنار یگذاری ، اهااف و 

 جناح ش  سامای  قاارد.

گذراقا و یاورژوا   دار  هنو  دوران شکوفایی خود را می ماقسک  سامای 

کاد، امکان کحتسل اصبمات ی  یاورژوا   هتچنان قالش اقالبیی در جامی  ایتا می

یا  امازاب سوساسال  وجود داش . یاقام  امازاب کاارگا  کا  در آن مالطاع کا 

یینای  23شاا، یاقاما  ماااقلدموکااکس  میاوف یودقاا ا  دو یخاش کماکسل مای

ها  کوکا  ماات، یا  عباارت دیگاا کحتسال رفاا  یا  یاورژوا   و یاقاما  خواسا 

 مااکما یینی سوسسالست . 

دار  ی  عصا اقحطاط خود، دیگا امکان کحتسال اصابمات یا ورود سامای 

درها  شکتاان مناسابات سساسای و اقاصااد  دار  وجود قاارد و پایاار ی  سامای 

 در دس تور روز پرولتاری اانقالب ج انی کمونیستی سامای  دار  ا  طایق 

                                                           
یارسی عواقب این کتکا در جنبش کارگا  ک  منجا ی  ادغا  امزاب سوساسال دمکااکسا  و اکحادیا  23

 ها  کارگا  در کت  سامای  گادیا، خارج ا  موضوع یحث اس .
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. ها آلااقاکسو دیگا  کح  ها قامی، صافا در راساا  متاظ قظاا  یایاا گاف قاار 

د را ا  لذا یاقام  مااقل و مااکما متهاو  خاو دار  اس  و ارکجاعی اس .سامای 

یاالسل  ساامای  قطیا ساخان سوسسالستا  در کماورها  پسااماوقی دس  داد  اس .

پائسن یودن مسزان کتاکاز کولساا و ساامای  و هتچناسن ساطح رشاا قساوهاا  مولاا  

خواها یود و این یساقگا وظستۀ یزرگای دار  سامای کا ا  کمورها  مااوپل ممکل

 یا عها  دارد. دار  سامایاس  ک  پاولااریا  کمورها  مااوپل 

دار  یا کنار ها  قاااردادن کلتااکی کا  یاار و متهاو  کارگاان ضا سامای 

اقا یا  یان رادیکال یاقام  مااقل خود را ارائ  دهناا، اماا ماضاد  دارقا، کالب کاد 

دار  ارائ  داد  اقاا، ک  کارگاان ضا سامای  «یاقام  مااقل پاولااریا»خواهس  دیا 

کا اسا . یااا  اینکا  در ییضی موارد ا  یاقام  سوسسال دمکااسی اروپا عالب ماقا 

 خواهس  کاد.قالل و قول طوالقی قمود یاقام  را در شنا قتت  یارسی

 

  :خواس  ها  فور  ما ی  شاح  یا اس"

سساسای، قظاامی، پلستای،  ها قوع دخال  دول  یاا هاا قهااد دولاای اعا  ا 

امنسای، مالوقی، قضائی، دینی، در ها مو    قااگی شخصای اقتااقها و هاا 
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شکل محاود سا   آ اد  ها یا مالوق اجاتاعی افااد کوسط قهادهاا  یااال 

 "د.ی  طور کامل متنوع، جا  و متاوجب مجا ات اعب  شو

 

خواسا  یاال در یخش  یاد  ا  کمورها موسو  ی  کمورها   صوریشکل 

گادد ی  عبارت دیگا دولا  یاا قهادهاا  دولاای در  قااگی دمکااکس  اعتال می

کنناا. یا  عباارت یهااا کاارگاان ضاا شخصی اقتاقها ممل دیکااکورها دخال  قتی

 دار  هتاانا کا دار  خواهاان ساامای سامای  دار  یاخبف یبغا  ضاساامای 

  روینا  دموکااکس  داشا  یاشا.

کواقا متنوع شاود؟ شطور می« مالوق اجاتاعی»یا « هاآ اد »محاود سا   

کاااا  آ اد ، آ اد  فاااوش قساااو  کااار محاااود شااود؟ اصااب در یاا  جامیاا  

 دار  مالوق اجاتاعی شطور مساواقنا محاود قموقا؟سامای 

و « عاااال »  یااا پااکنی در رایطااامااا خطاقاااکااین یخااش اظهااارات، کااوه 

دول  یورژوایی اس  ک  گویا دول  یورژوایی محاود کننااگان مالاوق « ماهس »

اجاتاعی کارگاان را مجا ات خواها کاد. دولا  ارگاان ساسادت طبالااکی اسا . 

دار ، محاود سا   مالاوق اجاتااعی یاخبف کوه  پااکنی کارگاان ضاسامای 
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  قست  ک  مسگاوئس  کاارگاان یخمی ا  کارکاد دول  یورژوایی اس . یی مناسب

 ضا دیکااور  یهاا یاا قاۀ این گاایش فکا  اس .

 ی  یارسی یاقام  مااقل ادام  مساهس :

هسچ ریال ا  ماصل کار و کولسا طبال  کارگا صااف هزینا  هاا  قظاامی، "

اقاظامی، امنسای، پلستی، مو   ها  علتسا ، متااجا، متاسنس  هاا، فیالساهاا  

هاا  منطالا ها و کوسی  طلبیای، مذهبی، یحاان آفاینیقاسسوقالستای، فاشست

ها  کاارگا ایااان، ا ، در ی  کب  صاف ساکوب فسزیکی، فکا  کود 

 ".منطال  یا جهان قمود

 

در قگا  اول شایا شنسن کصور شود ک  قویتناگان یاقام  ماااقل کاارگاان 

دولا   دار  هتاقطوریکا  در یخاش قبلای قساز اشاار  شاا، قتاب  یا ضا ساامای 

ها یااا  ییاا ا  اقالابب اسا ، دیگاا یورژوایی کوه  دارقا. شون اگا این خواسا 

ها یای متهاو  ها  قظامی، امنسای، پلستای، متااجا، متاسنس صحب  کادن ا  هزین 

قهتاا  اسا  « ا ها  منطالا ها و کوسی  طلبییحاان آفاینی»اس . اما جان کب  در 

ق  غز ، قا  لبناان، جااق  فااا  »شیار اهااف ی  عبارت دیگا ی  قوعی مطاح کادن 
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یا ادیسات رادیکال. قوعی قاسسوقالست  پاو غایی ک  خواهان ادغا  یهااا ایااان « ایاان

 دار  غایی اس .در سامای 

ا  ، ادعا  قارت منطالا 24یورژوا   اسبمی یینوان ی  قارت ام ایالستای

در ساوری ، عاااق و لبناان اسا  و  دارد و ی  کبع آن ی  دقبال منافع ام ایالستای خود

دار  یا  ایان ماضا قست  ا  منافع خود کوکا  یسایا. اظهارات کارگاان ضا سامای 

ماقا ک  یکی ا  هتتکاان آقها در آمایکا ا  دول  آمایکا یخواها یودج  قظامی می

هاا  قظاامی در یهااشا ، آماو ش مسلسارد دالر  آمایکا را یا  جاا  فیالس  738

 .. صاف کنا. پاورش و.

 مان ا  یاقام  مااقل ادام  مساهس .ی  کنکاش 

 

امحا  آلودگی محسط  یت ، شاائط کار، مواد غاذائی، پوشااک،  ماسن، "

دریا، آیها  کح  االرضی و سطح االرضی، ا  طایق کیطسل کلسا  مااکاز و 

                                                           
ها صافنظا ا  یزرگی یا کوشکی یا مسزان اقاصاد آقها دار  کتامی دول در عصا اقحطاط سامای  24

ها  ام ایالستای ام ایالستای هتانا. ها دول  ام ایالستای در ایاان یا سا کار یاشا، جا  طلبیها  دول 

  کنش ها»ا  کح  عنوان ا  مطاح خواها کاد. ما این متئل  را در جزو خود را ی  عنوان قارت منطال 

   یاقها  فارسی و ی« سوقالستایاقااقاس ی و وظا موضع، دمکاات  و گاقگتااها یاانا سنی یالستایام ا

 داوقلود کاد.صاا  اقااقاسسوقالستای اقگلستی یارسی کادهای  و جزو  را مساوان ا  سای  
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مو   ها  کولسا کننا  این آلودگی ها، متنوعس  اساتاد  ا  هاا قاوع ماواد 

کننا  و یستار   ا، در شاخ  کولسا، اقباردار ، متل و قالل و پاوس  متتو  

سا مان پذیا  سامای ، یا کاش ، داش  و یاداش  محصوالت کمااور   

کحتسل این خواس  ها یا طبال  سامای  دار و رژی  ماک  را موضوع کار ار 

 "واقیی جنگ علس  سامای  دار  و دولاش کنس .

 

دار  سود قاساقا، آن را این ی  واقیس  اس  ک  اگا درخای قسز ی  سامای 

دار  در راسا  سوددهی اس ، اما کتاامی قطع خواها کاد و کتا  عتلکاد سامای 

گاایمات سامای  قگا  یکتااقی یا  متائل  قاارقاا. و ا  ساو  دیگاا ساطح مباار   

گاایش دوراقاایش ساامای ،  دها.طبالاکی این قگاش سامای  را کح  کاثسا قاار می

یااا کوجا  یاا  ایان فاکاورهااا اسا  کاا  در  .مناافع درا مااات خاود را مااا قظاا دارد

ها  کااارگاان ضااا هااایی ا  ایاان کاااۀ خاااکی، سااامای  یخماای ا  خواساا یخش

دار  را عتلی کاد  اس . یاا  ممال یاخبف آمایکا  شتالی، در اکحادی  سامای 

دا  قاغن یاا یتاسار محااود اسا . هتاسن متائل  در  ها دراروپا اساتاد  ا  هورمون

رایط  یا دساکار  ژقاسکی محصوالت کماور   قساز صاادق اسا . اکحادیا  اروپاا 
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ها  یتاسار  دارد. هتاسن متائل  را یاا  اساتاد  ا  ستو  در کماور   محاودی 

کوان ی  دیگا موضوعات یا قکات مطاح شا  در یاقاما  ماااقل کاارگاان ضاا می

خواهناا ساطح دار  میدار  قساز کیتاس  داد. ماتاا کاارگاان ضاا ساامای سامای 

اسااقاارد کمورشان را ی  سطح اسااقاارد اروپا  غایی یاسااقنا. ایان متائل  یااون 

 ژوایی اس . اقالبب کتوقستای کنها کوه  پااکنی ی  دموکااسی یور

دار  کا  آن را یاا یبغا  ضاا اگا کاوه  پااکنای کاارگاان ضاا ساامای 

کننا، یگاذری ، موفالسا  اعب  می« کار ار واقیی جنگ علس  سامای »دار  سامای 

دار  شاود کا  ساامای دار  مااوپل در این  مسن  ا  این قاشای مییخمی ا  سامای 

دار  پسااماوقی کمسا  را یا  ساامای مااوپل یخش  یاد  ا  میضبت یا کارهاا  

دان الکااوقسکی اروپائسان کبایل شا  اسا . کاارگاان کنا. آفایالا ی   یال مناالل می

کننا یلک  یخش اعظ  کارهاایی کا  وار کار قتیشاقی فالط یاد در آسسا  جنوب

کنا در آقجا و یاون رعای  کوشکااین ماوا ین اقجاا  محسط  یت  را داغون می

 شود.می

دار  این آر و  دیاین  یاورژوا   پسااماوقی یاود  اسا  کا  ممال ساامای 

مااوپال صانیای یماود و ساطح اساااقااردها  کمورشاان کاا ساطح اساااقااردها  
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ها را دار  پسمافا  ارکالا  یایا. کا اینجا مطلالا ممکلی قست ، اما این خواسا سامای 

اشاسان در شماتان طبالا  کار ار واقیی جنگ علس  سامای  قلتااد کاادن، خااک پ

 کارگا اس ، متتو  کادن کارگاان یا س  خطاقاک دموکااسی یورژوایی اس .

 کنس .دار  را یارسی میخواس  ییا  کارگاان ضا سامای 

 

شان کاا  و کتاا   گانیخواساار را  ،یخواساار محو کامل ها قوع شها اییا"

داقمگا ، خواساار الغاا  هاا  انیسطوح ا  مها کودک کا پا  سآمو ش در کل

یاا   دار  یداران، دولا  سااما  یسااما  ،یسااما  بسو اسا  سشکل ماکت

یاودن داقماگا  و مااکاز   یدادن یا  سااما انیاو خواساار پا یآمو ش تا سس

 ".ایگاد یآمو ش

 

دار  یینی رایگان شان آمو ش در کلس  این خواس  کارگاان ضا سامای 

کا ا  اسااقاارد یورژوایی ییضای یان داقمگا  عالب ماقا سطوح ا  مها کودک کا پا

کمورها  اروپا  غایی اس . شاا ک  در آن کمورها سوا  ا  اینکا  آماو ش ا  

اسا ، یینای ا  ار ش اضاافی کاارگاان  "رایگاان"مهاکودک کا پایاان داقماگا  
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ان پاداخ  مسمود، کتا  کاب درسی، قوش  افزار ال   و مای غذا کا پایاان دیساساا

یینی ا  ار ش اضاافی کاارگاان پاداخا  مسماود، فاقای ها   می یاشا، "رایگان"

 قتسکنا داقش آمو ان ی  مارس  دولای یاوقا یا ی  ماارس غسا اقاتاعی.

یخش دو  قالل و قول صافا یااا  رادیکاال جلاو  دادن خواسا  یاورژوایی 

شطاور در  دار  مطاح شا  اس .دار  یا یبغ  ضا سامای کارگاان ضا سامای 

دار  خواساار پایان دادن ی  سامای  یودن داقماگا  شاا؟ یااا  پایاان جامی  سامای 

دادن ی  سامای  یاودن داقماگا  یایاا ماشاسن دولاای یاورژوایی را داغاون کااد کا  

آمو ش و پاورش یخمی ا  دولا  یاورژوایی اسا  و ایان متائل  کنهاا در جایاان 

 اقالبب کتوقستای امکان پذیا اس .

 دار  را یارسی مسکنس .  ییا  کارگاان ضا سامای خواس

ا  پاداخ  ها قوع هزین  آب، یاق، گا ، مها کودک، آماو ش، درماان، "

 ".سا یا   قس ، ما کواقائی این کارها را داری 

دار  ساالها اسا  کا  مازب این خواسا  را قبل ا  کاارگاان ضاا ساامای 

دار  و مازب اان ضاا ساامای کتوقست  کارگا  کبلسغ مسکنا. اگاا یااا  کاارگ
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کتوقست  کارگا  صافا ی  کبلسغ اس  در اقگلتاان ی  ی  جنابش کباایل شاا  

 . 25«قبض ها را پاداخ  قکنسا»اس ، کح  عنوان کت سن 

دار  ادعاا  مباار   ضاا اوال این کت سن یااخبف کاارگاان ضاا ساامای 

 کنا.دار  قتیسامای 

کارگاان را ا   ماسن طبالااکی خاود جااا ثاقسا شنسن کت سنی مبار ات طبالاکی 

کنا و این عتل قا  کنهاا در راسااا  مباار   کاد  و او را ی  ی  شهاوقا کبایل می

طبالاااکی طبالاا  کااارگا قستاا  یلکاا  عتااب طبالاا  کااارگا را ا  مبااار   طبالاااکی دور 

کنا ک  گویاا یاا شناسن کت سنای گمایمای در  قاگسماان کوه  ایجاد می 26کنا.می

دار  مااوپال و شود، در صورکسک  کنها را  مل در هت  جا، شا  ساامای ماصل می

 اس . مبارزب طبقاتیدار  پسااموقی ش  سامای 

 

 

 

                                                           
 ی  قاار  یا اس :« قبضها را پاداخ  قکنسا»آدرس ویتای  کت سن  25

https://dontpay.uk 

عناوان ا  کحا  جایان کتوقست  یسن التللای، یکای ا  جایاقاات اصالی کتوقستا  شا  طای مالالا  26 

 را مورد یارسی قاار داد  اس .این کت سن « اعاااض شهاوقاان مبار   طبالاکی قست »

https://en.internationalism.org/content/17288/citizens-protest-not-class-struggle
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 های بورژوایهای پرولتری یا ارزشارزش

 

کا  دقساا را ککاان داد،  1917 – 1923پس ا  شکت  موج اقالابب جهااقی 

عاا  ها  اقالبب اکابا خود را کحکاس  یخماسا و شااوع یا  قاالاساالسنسز  یا ویااق 

پسمالااوالن پاولااریا  جهاقی کاد. ی  سابب رایطاۀ فسزیکای خالالان اقالبب اکابا و 

یاا مازب کتوقستا  شاورو  داشا ، کتوقستااها   27ک  مزب کتوقست  ایااان

دسا  ا  کتاقی یودقا ک  کوسط ماشسن ساکوب اساالسن سا یا جزو اولسن  "ایااقی"

کاین آقها کئوریتاسن یاجتاا  جنابش کتوقستاای خاک فاو افاادقا. یکی ا  گاامی

ها  کتوقستای و آوکسس سلطاقزاد  یود. این متئل  یاعث شا ی  گتت  در سن 

 آیا.پاولاا  در فضا  سساسی ایاان یوجود یی

                                                           
قالش فیالی در کمکسل اولسن مزب کتوقست  ایاان ایتا کاد و جناح شا  مازب را آوکسس سلطاقزاد   27

هاای  مسما. خط ممی سساسی مزب و اسناد کنگاا  رهبا  مسکاد، جناح راس  کوسط مسارعتواوغلی 

سلطاقزاد   کوسط سلطاقزاد  کاوین گاددیا  یود و در هتان کنگا  ی  دیسا اولی مزب اقاخاب گادیا.اول 

اقالبیی کا  در غااب آغاا  شاا   »کنگا  در جناح ش  قاار گاف  و در سخنااقی خود گت :در دومسن 

اس   مسن  را در ایاان و کاکس  قسز آماد  ساخا  و ی  اقالبیسون قساو یخمسا  اس . عصا اقالبب جهاقی آغا  

 .«گما  اس 
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خ ش  ایاان، کاریخ ش  دساگا  سساسی سامای  یاود  ییا ا  آن کاریخ، کاری

ها  اس . ی  سبب کتلط یبمنا ع ش  سامای  یا فضا  سساسی ایاان و قباود سان 

ها  فضا  سساسی ایاان، کتوقستای و پاولاا ، رفاار، کادار، اخبقسات و پاقتس 

 ها  ش  سامای  یود  اس . اقیکاسی ا  ار ش

دار  یا  فاهناگ و سان  مجاهااینی، امای شنگ اقااخان کارگاان ضا س

، کحالساا هاا  غلاطیی مباالت، اظهارات غساواقیی، ارائا  آگاهاقا  فاک  اظهارات

ها  فضا  سساسی ایااان ها و پاقتس مااو  کارگاان، اقیکاسی ا  فاهنگ، ار ش

 اس .

ای  کااا  شااااط پسمااااو  مواضاااع کتوقستاااای و ماااا یارهاااا اعاااب  کااااد 

هایی و جااقاااخان در فضا  سساسی ایااان، دور  ا  شناسن سان اقااقاسسوقالستای 

هااا  اقااقاسسوقالستااای و پاولاااا  اساا . در مالایاال قتااوذ هااا و پاقتااس ساان 

هاا  ها  یورژوائی و خاد  یورژوائی، یایا کابش یااا  کحکاس  ار شایائولوژ 

پاولاا  کا  اقیکاسای ا  آگااهی طبالااکی پاولااا  اسا ، یا  یخمای ا  وظاای  

 ها کبایل شود. ختاگی قاپذیا اقااقاسسوقالست 
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 داریی به روایت کارگران ضدسرمایهکارگر مبارزات تاریخ

 

ارجاااع یاا  کاااریخ جناابش کااارگا  قاا  صااافا یاااا  داقتااان کاااریخ جناابش 

گساا  ا  کجایساات جنابش کاارگا  و پاهساز ا  کارگا  یلک  یسمااا یااا  درس

گا گذشا  شااغ راهی ی  ساو  آیناا  اسا . ککاار هتان اشاباهات یا ی  عبارت دی

دار  کاریخ مبار ات کاارگا  را شگوقا  روایا  ایااا یبسنس  کارگاان ضا سامای 

 کننا:می

 

هاا  ها  خسایاقی کود ما یسش ا  هت  ده  اس  شاها مبار ات و شورش"

داقمجویان پاریس کاا شاورش  1968کارگا در سطح جهاقس ، ا  اعاااضات 

و یهار عایی یاون کوشکااین یار ضا سامای  طبالاکی  57 56ها  سال ها  

کارگا . در اکما این موارد یاون کوشکااین اعاصاب و خوایاقاان شااخ 

کولسا سود و سامای  و در کتامی موارد این جنبش هاا یا  سااقگوقی و کغسساا 

و  کاار آماان هاارکاین، ماکتس  سساسی منجا گادیا  ک  ماصلی جز ر

فاشستااای کاااین و خوقخااوار کاااین جناااح هااا  ماکتساا  سااامای  دار  

 ".قساقجامسا  اس 
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هاا  یاسش ا  هتا  دها  مباار ات و شاورشدار  ا  ضا سامای کارگاان 

یااور  یا قبب قساز دیاای   کنا ویمصحب   ها  کارگا در سطح جهانخسایاقی کود 

کار ارهایش سااون و یی ماصل ماقا  اس ، »دا ، کارگاان کارگاان ضا سامای 

«. شکت  خورد  اس ، شکتای اساااکژی  ک  شکتا  کااریخی رفامستا  اسا 

کاواقس  اساانباط کناس  کا  کالایباا ییاا ا  کنا، مایشون در سطح جهان صحب  می

اگاا  اوع شا  اس .ها  خسایاقی کارگاان شجنگ جهاقی دو  مبار ات و شورش

دار  صحب  کناس ، آن موقاع ساوال ایان یخواهس  ی  ادیسات کارگاان ضا سامای 

کااریخی طبالا  شکتا  خاورد؟ آیاا  شکتا  اسااااکژی کی طبال  کارگا  ،اس 

  یود  اس ؟کاریخی رفامست  کارگا شکت  

مسبد  ق  در متکو یا پااوگااد یلک  در  1920اقالبب جهاقی در اوایل ده  

قلاب اروپاا  درسن و موقسخ شکت  خورد و اعااامها در مهاا کتاان یاورژوایی، یال

)ساگان شاکار   هااها در آلتان کوسط دموکااتشاوع شاقا، قتلی ا  کتوقست 

پاولااریاا گاا  یا  گاا  ا   ،قال عا  شاقا. ممل ها شکت  دیگاا «( قوسک »شون 

در  1926آخاین اخگاها  موج اقالبب جهاقی در سال مواضع خود عالب قمت . 

و یا یخاون کماسان قساا  ها  یایا کوسط ماتانیایااقسا یا ساکوب اعاصاب عتومی 
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ماال قوی  ضا اقالبب روساس   خاموش گادیا. 1927پاولااریا  شاقگها  در سال 

قالابب پاا یود کاا اقاالاا  خاود را ا  خالالاان ا« اساالسن»ها یود، قوی  قاکل کتوقست 

 ها اسااخوان شکو  اکاباا یگسااد. ضاا اقالابب جمان پسااو   خاود را یاا رو 

 ها  یخون ک سا  شا  یاگزار کاد.کتوقست 

)یاا یا  ادیساات  طبالا  کاارگا جهااقی یاودکااریخی سال شکت   1928سال 

اقالاابب یااا شاایار  کاا  ضااا (اساااااکژی دار  شکتاا  کااارگاان ضااا سااامای 

آن را یا صاا  یلنا اعب  کاد. پاولااریا ایااا در آلتان « سوسسالست  در ی  کمور»

و س س در روسس  و ییاا در کل جهان شکت  خورد و یورژوا   موفق شاا  یاود 

سا پاولااریا را ا  یاقش جاا کنا. دوران سسا  ضاا اقالابب شااوع شاا. یاا شااوع 

ها یاااا  هتسماا  یاا  اردو  سااامای  پسوسااانا، کاوکتکستاا جهاااقی دو  جنااگ 

شا  در اقازوا   ها  شورایی ا  صحن  رو گار محو شاقا و کتوقست کتوقست 

 مطلق ی  دفاع ا  مواضع پاولاا  پاداخ .

ش  در روسس  و ش  در آلتان، امکاان یتاسج  یاون شکت  کاریخی پاولااریا

طبال  کارگا جهاقی، ی  جنگ ام ایالستای دو  وجود قااش . شکت  پاولااریاا در 

 گسا  جنگ جهاقی اس .  شاوط یاا  شکلسطح جهاقی یکی ا
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جناگ ام ایالستاای فاکحاقاان روایا  خاود را ا  کااریخ یاافان یاقبال پایاان 

هاا، کاتاان اساالسنست  روای  ضا اقالبیی خود را یا دروغ ها، واروق  سا  قوشانا. 

رائا  داد. شاوراگاایی ها و جیل مالایق یا  ساان دیگاا فاکحاان یاورژوایی اواقیس 

در ستتوقی یاورژوایی  و  اعب  موجودی  خود را یا ه  آوا  شان دگادیتی شا 

. اما کااریخ را هتسما  شاوع کادضا کتوقستای یاا  یی اعابار کادن اقالبب اکابا 

دور  ضا اقالبب افاخار دفااع  کاینسسا ها در قا. کتوقست  ش  ده ا فاکحان قنوشا

 . ر شاداعها ا  مواضع پاولاا  و کتوقستای 

کتلط یبمنا ع  ضا  1968یاقبال عاوج مبار ات کارگا  یخصوچ ا  سال 

اقالبب دره  شکتا  شا و کتوقست  ش  ا  اقزوا  خود یساون آماا و در مالسااس 

 یزرگاا  ی  وظست  خود در دفاع ا  کتوقست  ادام  داد.

دار  شوی  کا  شگوقا  کاارگاان ضاا ساامای یا این کوضسحات ماوج  می

و ی  روای  ساامای  پتانا ارائا   کنناکاریخی طبال  کارگا را واروق  میشکت  

در »گاادی  کا  اظهاار مساارقاا دار  یامی. ی  روای  کارگاان ضا سامای مساهنا

اکما این موارد یاون کوشکااین اعاصاب و خوایاقان شاخ کولسا سود و ساامای  و 

« اکتس  سساسی منجا گادیاا در کتامی موارد این جنبش ها ی  ساقگوقی و کغسسا م
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یخش دو  جتل  صح  دارد ولای مماکل  امااس . یخش اول جتل  صح  قاارد 

اصلی ق  صح  یخش اول یا دو  جتل  یلک  کل جتل  اس . یاا خابف اظهاارات 

 1357دار  در اکماا ماوارد یااا  قتوقا  در اعاااضاات ساال کارگاان ضاساامای 

رخ داد  و شاخ  اقباش  سامای  ی  شکل موق  کح  کاثسا ی  شکل وسسع اعاصاب 

قاار گافا  اس ، یخش دو  صحسح اسا  کا  شا  در ایااان و شا  در کماورها  

 عایی قاسج  فالط جایجایی در روینا  سساسی یود  اس . 

ها  شهاارشوب فکاا ، ممکل اصلی جتل  این اس  ک  یخاطا محااوی 

ایان اسا  کا   متاال   .اقا آن را مطاح کنناادار  قادر قبود کارگاان ضا سامای 

دار  وظست  کاریخی طبال  کارگا شستا ؟ شااا کا  یااا  کاارگاان ضاا ساامای 

، وظیفه ت اریخی طبق ه ک ارگریینی اعاصاب، جنبش هت  شسز اس  و هاف 

 اقالبب کتوقستای، هسچ شسز!
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 داریتخدیرکارگران به روایت کارگران ضد سرمایه

 

ی  روای  واروق  کاریخ جنبش کارگا  ا  سو  کارگاان ما در یخش قبلی 

دار  ق  یا  خطاایی دار  اشار  کادی . روای  کارگاان ضا سامای ضا سامای 

کواقا ماککب شود یلکا  یسااقگا قگااش ایان ک  ها گاایش سساسی ی  ها دلسلی می

رو  دار  عاوج و سالوط اردوگا  شوایااا یبسنس  کارگاان ضا سامای  کتکا اس .

 کننا:سایق را شگوق  ار یایی می

اگاعاوج اردوگا  شاورو  ساایق هویا  ضاا کاار مازد  جنابش کاارگا  را "

یتباران کاد، فاوپاشی هتان اردوگا  ی  قطب متلط و درقا  ساامای  دار  جهااقی 

فاص  داد کا جنبش کارگا  جهاقی را ا  هوی  کارگا یودن خاود سااقط ساا د. 

 "ارکاین مادث  ا  اس  ک  رخ داد  اس .کاین و فاجی  یاین شو 

عاوج اردوگا  شورو  سایق هویا  ضاا کاار مازد  جنابش کاارگا  را 

یتباران قکاد یلک  کارگاان را ا  هوی  طبالاکی خود کهی کااد و هویا  جیلای و 

 یورژوایی ینا  طبال  کارگا را درس  کاد.
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وط اساالسنز  دار  در رایط  یا سالاین یخش ا  اظهارات کارگاان ضاسامای 

درس  اس .  این واقیس  ک  اساالسنست  کوسط طبال  کاارگا یا   یاا کماسا  قماا 

یلک  در رقای  یا دموکااسای ا  ها  پاشاسا، ها  کوهتاات دمکااکسا  را درطبالا  

کارگا دامن  د  اس  و ها  یا  قاوعی در آگااهی طبالااکی طبالا  کاارگا کاوه  و 

ی  پس رو  در مبار   طبالاکی  کمویش ی  وجود آورد. قاسج  آن ی  عالب گاد،

 ها  اخسا یود  ای . در ده 

 اردوگا  شورو  سایقدار  سالوط یاخبف اظهارات کارگاان ضا سامای 

قباود  یلکا  شکتا  اقالابب کاین و فاجی  یارکاین مادث  شو )سالوط اساالسنست ( 

کاریخ جنبش کارگا  یود  اس . قالل و قول ییا  ک   فاجی  یارکاین مادث جهاقی 

ادام  قالل و قول قبلی اس ، دلسل طتاا  رفاان و اشاار  قکاادن یا  ایان موضاوع را 

 دار  را یمنوی :دها. ایااا اظهارات کارگاان ضا سامای کوضسح می

 

کارگا اروپائی قان قو ده  در لحظ ، لحظا  پسکاار خاود، خاوا  پاسش ا  "

صیود یورژوا   ی  اریک  قارت سساسی، خوا  پس ا  آن، یا رجوع قساومنا 

غاورآمسز ی  هوی  طبالاکی، خویش، ی  کارگا یودقش، ی  ضاای  خاود یاا 
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سچ اماو  ق  فالاط در ها. لا اقاسامای  دار ،  مسن را  یا پا  یورژوا   می

قالط  کا  خاکی شاها کوفش این شیور و ادراک، مسان کارگاان قستاس  ک  

هت  جا روی  یاژگون، ماضاد و یتاسار قتاات یاار آن را ممااها  مای کناس . 

اقاا کا  فاکحان یماساسز جنگ ساد، ظاهاا کود  کاارگا دقساا را قااقع قتاود 

قستااها یاود  عصا وجود طبالات پایان یافا  اس !! مبار   طبالاکی کوطئ  کتو

اساا !! آقهااا سااالوط کادقااا، ایناا  هتاا  آدمسزادقااا!! دقسااا یاا  خسااا و شااا 

دموکااسی، دیکااکور  کالتاس  شاا  اسا !! دموکااسای عابج هاا درد  

 ".اس !!، ها کارگا  یایا آرمان رهائی خود را ی  دموکااسی آویزد

 

یاا  در لحظاا ، لحظاا  پسکااار خااود ا  کااارگا اروپااائی قااان قااو ده  کاا  

رساس  کا  هتا  جاا فمااد، قاگهاان یا  امااو  مایطبالااکی خاویش پاا  میهوی  

کناس . ا  لطا  یاسش ا  ماا روی  یااژگون و یتاسار قتاات یاار آن را ممااها  مای

دار  یاا  کااارگاان در قااان قااو د  و قتااات یااار خواقااان کااارگاان ضااا سااامای 

گاذری  و یا  موضاوع مهتای عتلکاد کاارگاان در قاان یستا  و یا  فیاب مای
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پااادا ی  و آن هاا  ا  قلاا  اقااااخان صااا سااال ا  کاااریخ جناابش کااارگا  ماای

 اس .

کاااریخی کاا  یتااسار پااا یااارکا ا  قااان قااو ده  یااود  اساا . در اوایاال قااان 

یستا  ماا شااها ماوج اقالابب جهااقی یاودی ، اگاا شا  ماکاز ایان  لزلا  سساسای 

ار در روسااس  و آلتااان قاااار داشاا  امااا امااواج آن کاال جهااان را کحاا  کاااثسا قااا

داد  یاااود. شاااوراگاایی دگادیتااای شاااا  یخااااطا دشاااتنی یاااا اقالااابب اکاباااا، 

را اقالاابب آلتااان، اقالاابب مجارساااان و قبادهااا  کااارگا  در سااسااا جهااان 

کنسااا و ا  قلاا  اقااخااا  اساا . وقااای شااتا کاااریخ جناابش کااارگا  را واروقاا  ماای

الاا  کنسااا، شگوقاا  اقاظااار داریااا کاا  طباش کهاای میاو را ا  هویاا  طبالاااکی

 ها یاواقا کتا راس  کنا؟کارگا ا  این هت  شکت 

 فاکحاان یماسااسز جناگ ساادشود این اس  ک  سوال اساسی ک  مطاح می

؟ آیاا اقا ک  دموکااسی عبج ها درد  اس کود  کارگا دقسا را قاقع قتود  شگوق 

کنسا شتا یا کبلسغات شباق  رو   ضادیکااکور ، دموکااسی را کبلساغ مایفکا قتی

دهنا. آیا شتا کنسا؟ و هتتکاان شتا در دیگا جاها هتان کارها  شتا را اقجا  می

کنساا؟ آیاا ایاائولوژ  دس  در دس  ه  ایاائولوژ  دموکااسای را کالویا  قتی
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کاا ا  ایاائولوژ  ماذهبی اسا ؟ یاا عکاس ماا میاالاای  دموکااسی کتاا مخاب

قاسسوقالستا  و...  هایی شاون ماذهب،کا ا  سا ایائولوژ  دموکااسی ستی مهل 

 اس .

یلکاا  در اروپااا  غایاای قاا  کنهااا ساا  دموکااساای ممااکل یاازر  اقالاابب 

اساا . در ایاان کمااورها شااسو  کولسااا یااورژوایی هتاااا  یااا کمااورها  غایاای 

هااا کوساای  یافااا  و در امتاسااات و افکااار ماااد  فاهنااگ یااورژوایی طاای قان

کا ا  تی مهلاا کاااثسا گذاشااا  اساا . یاا  عبااارت یهاااا ایااائولوژ  دموکااساای ساا

کنااا. آقاااون مااذهب در کمااورها  خاورمساقاا  در کمااورها  غایاای ایتااا می

ایاان متاائل  را  28«اقالاابب جهاااقی و کاکاساا  کتوقستااای»کوک در کااااب پاقاا 

 یتسار واضح کوضسح مساها.

                                                           
جایاان ماوج اقالابب  او درکتوقستاای و پاولااا  کاوک، ا  مالاقسا  مواضاع مواضع ییا  آقاون پاق 28

کاها. یخصوچ مواضاع مطااح شاا  در قتییینوان یخمی ا  کتوقست  ش  هلنا  1917 – 1923جهاقی 

کاا  در آن اقالاابب روسااس  را یخماای ا  اقالاابب جهاااقی « اقالاابب جهاااقی و کاکاساا  کتوقستااای»کااااب 

ع ماوج اقالابب کتوقستای ار یایی مسکنا. او هتچنسن یاخبف قظااات ضاا مزیای ییاا  خاود، در مالطا

 جهاقی در شکل گسا  امزاب کتوقست  قالش مهتی ایتا  کاد.

مناما « کاوشگا»کادقا و در سای  کاجت  می« شوراگاایی»و « کتوقست  شورایی»قبب اشخاصی ماوقی ا  

کادقا، یخاطا مواضع کتوقستای این کااب هاگاز کوک کاجت  میکادقا. یا وجود اینک  ماوقی ا  پاق می
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کنها را  رهایی ا  س  مهل  ایائولوژ  دموکااسی کاکسا یا مباار   متااالل 

دموکااسی کنها ا   مسن طبالاکی اس  ک  مساوان پاسخ کارگا  اس . یا ایائولوژ  

. یاقاداد. در جایان مبار   طبالاکی اس  ک  کارگاان ی  هوی  طبالاکی خود پی می

آگاهی طبقاتی پرولتری محصول مبارزب طبقاتی خود طبق ه ک ارگر 

 .های کارگراست نه محصول مبارزب تودب

دار  نزل مبار   ضا سامای مااستاق  شتا یا مخاوش کادن  مسن طبالاکی و ک

ی  مبار   ضا رژیتی و ضاا دیکاااکور ، دموکااسای را آرماان رهاائی کاارگاان 

 کنسا.قلتااد می

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

دو مالول  ماتاوت هتانا، « شوراگاایی»و « کتوقست  شورایی»اجت  قکادقا. ما قبب کاکسا کادی  ک  آقاا ک

 ا  در کالب هتانا واقتود کننا ک  ها دو یکی هتانا.ها شنا عا 
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  هاشریک اعدامکارگر  طبقه

 

اسابمی، کااریخی متلاو ا  خاون یاود  اسا . ایان  یورژوا   قنگاسنکاریخ 

کواقتا  خاودش را و یاا خاون قساز ماولا شا مکوم  خاا یا رو   مسن در خون 

یا  ها هزار اقتاان میاااض د  شص  شتتی یورژوا   اسبمی کمبس  کنا. در دهۀ

 هاا هازار  قاااقی سساسای را قاال عاا  کااد.و د  را ی   قجسا کمساکومش اسبمی 

در یاورژوا   اسابمی عا ، خوقایز  یخمی ا  عتلکاد رو اقا  اعاا ، کماار، قال

  دقبال اعاااضات اخسا یورژوا   اسابمی شناا اش یود  اس . یطول مسات قنگسن

کاان ا  دساگساشاااگان اعاااضااات را اعاااا  کاااد. ایااااا یبسنااس  کااارگاان ضااا 

 کننا.دار  این متئل  را شگوق  ار یایی میسامای 

طبال  کارگا ایاان یا سکوت در قبال این جنای  فاشستای سامای  و رژی  "

 ".گادداسبمی عتب شای  اعاا  ها می

کواقا ی  کومش ماشسن کنها طبال  کارگا میواقیس  اقکار قاپذیا این اس  ک  

طبال  کارگا، یا کمایا مبار   طبالاکی خود، قا  کنهاا  ساکوب یورژوا   پایان دها.
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کواقا دساگا  ساکوب یورژوا   اسبمی را ی  شالش یکماا یلکا  مااجااجویی می

  ماشس  یااقا و افاق روشانی یا  ساو  جایاقات ضا اقالبیی و یاقاها  سسا  را قسز ی

آینا  ارائ  دها. این مالسال  دارد، شسز  ک  دساگا  ساکوب یاورژوا   اسابمی 

ها  کنا ق  قارت و ایه  آن، یلک  وارد قمان طبال  کارگا ی  جاالرا یی پاوا می

 طبالاکی ی  عنوان ی  طبال  اجاتاعی اس . 

عناوان یا  طبالا  اجاتااعی سوال اساسی این اس  ک  شاا طبال  کارگا ی  

شود؟ عل  این متئل  قسز شکت  کاریخی طبال  کارگا ها  طبالاکی قتیوارد جاال

ا  یود  اس  ک  یاعث شا  طبال  کاارگا ش  در سطح جهاقی و ش  در سطح منطال 

هنو  قادر قباشا کتا خود را ی  عنوان ی  طبال  اجاتاعی راس  کنا و مها خود را 

 ا. ی  موادث اجاتاعی یزق

دار ، کتاا  کابش کاارگاان ضاا ساامای متئل  مه  دیگا ایان اسا  کا  

کنناا کاا مباار ات ضاا دیکاااکور  را یاا فصاام  و یبغا  ضاا خودشان را می

یاا متاتو  کاادن کاارگاان  دار ، قباد طبالاکی جلو  دهنا. ی  عبارت دیگاسامای 

د و یا  عناوان یا  شوقا کا طبال  کارگا ی  هوی  طبالاکی خاود پای یبااماقع آن می

ظااها شاود. آگاا  شاان کاارگاان یا  هویا  اجاتاعی طبال  اجاتاعی در موادث 
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طبالاکی خود و ی  کبع آن ظااها شاان یا  عناوان طبالا  اجاتااعی، ماشاسن سااکوب 

کااارگاان ضااا  یااورژوا   را یاا  شااالش خواهااا کمااسا. اگااا یخااواهس  ا  ادیسااات

کوان اظهار داش ، کتااقی الت یاال میاسااالدار  اساتاد  کنس ، یا کوج  ی  سامای 

کنناا، ا  ک  در را  آگا  شان کارگاان ی  هوی  طبالاکی خاود سانگ اقااا   می

 .اقگادها میعتب شای  اعاا دار  جتل  کارگاان ضاسامای 

و ایان مااف « آقای فاشست  یاکاین محصول فاشست  اسا »یوردیگا گت  

ضاادیکااکور  »کیتس  داد و اظهار داش  ک  کوان ی  دیکااکور  قسز یوردیگا را می

یایی طبال  کارگا یا  عناوان شاا ک  ماقع هوی «. یاکاین محصول دیکااکور  اس 

شود و ی  کبع آن طبال  کارگا قادر ی  اقجا  وظای  کااریخی ی  طبال  اجاتاعی می

 شود.خود قتی
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 اعتراضی داری شدن جنبشضد سرمایهچگونگی 

 

دار  را خواقاای  و ماوجا  شاای  کا  ارگاان ضاسامای ما قبب گزارش ک

هتزقجساان کارگا ما در اشنوی  یا قارت پسکار خاود ماشاسن قهاا و کمااار رژیا  »

کود  ها  شها مهایاد ی  ساایا کاود  »، «درقا  اسبمی سامای  دار  را شکت  داد 

هااا  شااهاها  ایاااان درس شااجاع ، مالاوماا  و پایاااار  در مالایاال اوخااااپوس 

در مان خسزش جار  رو  خواس   ن کارگا »، «جنایاکار اسبمی سامای  می دهنا

کار خاقگی یایا ها ش  سایع کا، یاون هسچ قسا و  ایااقی صایح و عایان آقت  ک 

و...یاا  گزارشااگا کااارگاان ضااا « شاااط، یاا  طااور کاماال یاشسااا  و ملغاای گااادد

لحظا  یا  لحظا  گازارش فاساادی  کا  قبادهاا  طبالااکی را دار  درود میسامای 

دهااا و در اوج خوشااحالی یااودی  کاا  قاگهااان گزارشااگا کااارگاان ضااا می

دار  یا گزارش جایا  اقگار آب ساد  ی  آمال و آر وهایتان ریخا  و سامای 

خسزش جار  فاقا رویکاد ضا سامای  دار ، فاقا ها مسزان شما گزارش داد ک  

اگا جتهور  قنگسن اسبمی قساز ها  مای  اقاا  کحالق اقاظارات کود  کارگا اس .
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دان کاریخ فاساااد  شاود، ایان جنابش ی   یال « قظا  آریامها »هتچون سل  خود 

 محکو  ی  شکت  اس :

 

خسزش جار  یا هت  شکوهتنا  اش، فاقاا رویکااد ضاا ساامای  دار ، "

فاقا ها مسزان شم  اقاا  کحالق اقاظارات کود  کارگا اس . ایان جنابش یاا 

موجودش مای در صورت سااقگوقی جتهاور  اسابمی محکاو  یا  وضع 

شکت  اس ، کنها را  فاار ا  کحتل این شکتا  فاجیا  یاار، ضاا ساامای 

 ".دار  شان آن اس 

 

را  فاااار ا  کحتاال ایاان دار  یاا  البااا  گزارشااگا کااارگاان ضااا سااامای 

سا . دار  شان این جنابش ادها و آن ه  ضا سامای قمان می شکت  فاجی  یار

ها  اجاتاعی را کغسسا ماهس  داد. ایاااا  یبسناس  کاارگاان ضاا کوان جنبشپس می

دار  کنناا و آن را ا  خواهنا جنبش جار  را ضا سامای دار  شگوق  میسامای 

 شکت  فاجی  یار قجات دهنا. را  مل آقها شنسن اس :

 

ان کار  اس  ک  فالط یا ورود گتااد  کارگا[ دار  شانضا سامای ]"

شاغل و یسکار ی  مساان واقیی کار ار طبالاکی مالاوراس . درقگ در این 
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کار، شکت  خسزش رو  و ضای  سهتگسن یا  قاگی قتل ماضا و قتلها  

 ".آکی طبال  کارگا را ی  دقبال دارد

 

دار  خواهاان ورود کاارگاان یا  قبااد سوکتاه  قمود کارگاان ضا سامای 

ها  طبالاکی و ا   مسن طبالاکی خود قستانا یلک  کارگاان طبالاکی یا پبکتا ، خواسا 

ی  جنبش جار  هتاانا کا   کارگاان شاغل و یسکاردار  خواهان ورود ضاسامای 

شود. ی  عبارت یهاا پاولاا  میکغسسا ماهس  داد  و جنبش جار  یا ورود کارگاان 

دار  مسخواهنااا دار  یااا فصااام  و یبغاا  ضااا سااامای کااارگاان ضااا سااامای 

 کارگاان را سساهی لمکا جنبش ضا دیکااور  کننا. 

شود این اس ، آیا یاا ورود سوال اساسی ک  یاا  ها اقتان جا  مطاح می

دار  اهس  ضاا ساامای ها  کارگا  مها  کارگا ، اکحادی کارگاان ی  اکحادی 

آیا یاا ورود کاارگاان یا  امازاب سوساسال دموکااکسا   ،کنا؟ یاکا ا  آنپساا می

کنناا؟ شناسن دار  پساا مایقوسک (، این امزاب ماهس  ضا سامای -)امزاب ایات

شناساق  یا  ماوادث اجاتااعی کواقا ی  قگاش جامی قگاشی در یهااین مال  می

 داشا  یاشا، ق  طبالاکی.
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 هاا()خلق هاادار  اساالبال شنا مسلسوقی کود اسااالل کارگاان ضاسامای یا 

دار  اکمای  ا  جنایاکار  شون ختسنی ک  یا میسارها  خود کارگاان ضاسامای 

دار )پاولاا  یاودن( یاودن داد، ی  متهو  ضاا ساامای آن را کارگاان کمکسل می

جها  قستا  کا  شا   شاود. یایماهس  آن اساالبال ا  دژخستی شون ختسنی مای

سااامای  در آن مالطااع هتااسن اسااااالل را داشاا  و ا  جاابد  شااون ختسناای رهبااا 

متاضیتسن و اما  ضا ام ایالست  ساخ . شا  ساامای  در آن مالطاع و کاارگاان 

پاشانا. کنهاا فااق در ایان دار  ماال خاک در شمتان طبال  کارگا میضا سامای 

پاشااسان را یااا سااخنور  ضااا دار  ایاان خاااک اساا  کاا  کااارگاان ضااا سااامای 

ها( هتاان یهتان ها  شا  )اقااقاسسوقالستا دها. کتوقست دار  اقجا  میسامای 

کاا ا  ملکا  اقگلتااان و یاا ام ااطاور اول یوکاساا اعب  کادقا ختسنی مااقی 1357

ها  ش  کنها جایاقاکی هتانا ک  ی  ضااورت اسااالبل االن ه  کتوقست  29قست 

 کننا.کاکسا میطبالاکی کارگاان 

 

 

                                                           

 مالال  را مساوان ی   یاقها  فارسی و اقگلستی ا  سای  صاا  اقااقاسسوقالستای داوقلود کاد. 29 
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   یدار هیضد سرما یشوراها

 

، شااک  کادقاا قوامبا 9در کاریخ  ما اقالبب در در مالایل کتاقی ک "

هاگاز قبایاا طااح  ما،  قناروسس  افااا میها  ی  یلموی  هنو  ه اما 

خودکاان را  اقالابب التباا ا  کجا شتا » این سوال را ماوق  کنس  ک :

ها قبود ک  یاد گافاساا کاا خواهاان شاوراها  روس  ا یاد گافاسا؟ آیا 

 30"«؟کارگاان و سایا ان یمویا

 

دار  قباود  اسا  و یا  کباع آن شوراگاایی قاادر یا  درک کغسسااات ساامای 

 ایان درک ا  آقهاا یاشاا. داشاا  دار ساامای کواقا درک درسای ا  اقحطااط قتی

یایی طبال  کارگا را، ق  طبال  کارگا یلک  رشاا شکل سا مان ک  هتانا عاجز متئل 

شاان یاا کناا. یا  کبساسن دیاالکاسکی ا  مخالت دار  کیساسن مایو ککامل ساامای 

قستاانا کا ، شااا در موضاوع ها  کارگا  قاارقا. آقها قادر ی  درک این اکحادی 

  طبالا  ها  کاارگاهاا  کاارگا  کماکلدار  اکحادیا عصا رو ی  رشا سامای 

                                                           
 هالوکزامبور ، یاقام  اس ارکاکست رو ا  30
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هاا  اکحادیا شااا ی  عصاا اقحطااط خاود،  دار یا ورود سامای  اماکارگا یودقا؟ 

کااارگا  در دولاا  سااامای  ادغااا  شاااقا و شگوقاا  ادغااا  شاااقا؟ شااوراگاایی 

یافا  ایهامات و کناقضات خاود را در ایان رایطا  فالاط یاا ساخنور  ضاا دگادیتی

دار  شا  درکای ا  ضاا ساامای  کناا. ایاااا یبسناس  کاارگااندار  یسان میسامای 

 دار  آن دارقا.شوراها  کارگا  آن ه  ا  قوع ضا سامای 

 

هاا صاافاً اسا  آن   قنا. اما شوراها یماف م یها ا  کمکل شورائ یلسخ"

 یایساس . سا ماق یتاسکالیو جنبش سنا  کاسا یو سنا کایسنا  یاا  رمز

  هااقافذ، خبق و آگا  هتا  آمااد کاود   ،سمتاال  دخالاگا یینی یشورائ

  سااضااف  ار ش، عل اساشاخا  کول  ساعل  ،یسااما  ساکار ار عل  طبال  ما یاا

 یکتاام  سا ، علیسااما یاساسدولا  و قاارت س  ساعل ، دار  یاسامتار ساما

  "کنا. یاعتال م  ییا ما و یا کل یما  یک  ساما یاکیجنا

 

دار  یاا فصاام  و یبغا   ضاا اگا ا  کلی گویی کارگاان ضا ساامای 

دار  یگذری ، کوصس  یاال ریطی یا  مارکتستا  قااارد و متهاو  اصالی یاا سامای 
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ویژگی اصلی شوراها  کارگا  در اظهار قظا یاال غایب اس . در یا  اعاصااب 

وقااا اخابل پاوس  اقباش  ساامای  مدر کوان یزر  و یاون شوراها  کارگا  می

ها  اولس  دیکاااکور  پاولااریاا هتاانا. فالاط ایجاد کاد. شوراها  کارگا  هتا 

گاایمااات شاا  سااامای  قستااانا کاا  شااوراها  کااارگا  را ا  محاااوا و ماهساا  

کننا، شوراگاایان یسمااا ا  شا  ساامای  در رایطا  یاا متهاو  می مارکتستای کهی

ماهسا  شاوراها  کاارگا  را جیال کنناا و شوراها  کارگا  ایها  آفاینای می

کننا، لذا کوضسح و یا دفاع هاا شناا مخاصاا ا  متهاو  مارکتستاای شاوراها  می

 کارگا  ضاور  اس .

شوراها  کارگا  عالی کاین شکل کمکل کارگا  هتانا ی  عبارت دیگا 

کتاوت کستی یسن شوراها  کارگا  یا کتساا  کارخاقا ، کتساا  اعاصااب، مجاامع 

ماکای ی  سو  یا  مباار   ماحاا،  دارد،  یاا شوراها  کارگا  عتومی و غسا 

 ماقی کا  مباار   طبالااکی مااد . کننارا یسان می ت اجمی طبقه کارگرسساسی و 

کمنا، ق  یاورژوا   قاادر یا  شود و دو طبال  اجاتاعی هتایگا را ی  شالش میمی

کااد  اسا ، در دار  را واژگاون پاولااریا هنو  ساامای ق  ادام  مکوم  اس  و 

شاااایط کاااریخی خاصاای ییناای مااالای کاا  جامیاا  مالاا  قااارت دوگاقاا  را دارد 



127 
 

گساقا. در شنسن شاایطی شوراها  کارگا  شکل میشوراها  کارگا  شکل می

ها و محبت را ا  پائسن یاس  یگساقا و خودشان را یینوان گساقا کا کناال کارخاق 

میافی کننا. کارگاان هتچنسن ارگاقهاا  دفااع  داریآلترناتیو قدرت سرمایه

هاا  اولسا  دهناا. شاوراها  کاارگا  قطتا کماکسل مایقساز ا  شوراها  خاود را 

 دیکااکور  پاولااریا هتانا. 

اشار  ی  این قکا  ضاور  اس  ک  رشا طبال  کارگا خطی قست ، لذا طبال  

ایان متائل  قساز کاامب دهاا و کارگا گاایمات سساسی ماتاوکی را ا  خود ارائ  می

در روساس  و در  1917و  1905در سال کارگا  شوراها   طبسیی اس . یاا  قتوق 

در آلتان شکل گافانا. قکا  مائز اهتس  این اس  ک  شنسن شاوراهائی  1918سال 

دار  و کتخسا قارت سساسی را در دساور رو  خود قاارقاا. الزاما واژگوقی سامای 

شاوراها  کااارگا   اشاار  شااا کاا هتااقطور  اسا  علا  ایان متاائل  ها  ایاان 

گسااد، شا  یتاا اکمایا  یاا گاایماات غساا گاایمات ماتاوت سساسی را در یا مای

در  1918در روسس   و یا دساامبا  1917یاشا، یاا  قتوق  ژوئس  طبال  کارگا اقالبیی 

ان اولسن کنگا  ملی شورا  کاارگا ق  در روسس  یلک  در آلتان و در جایانآلتان. 

خاا  و رو ا لوگزامبااور  نکبو سااایا ان در یااالسن، کنگااا  ا  سااخنااقی کااارل لس
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. مهتاا ا  هتا ، طامای ارکجااعی کصاویب کااد کا  در آن وردآجلوگسا  ییتل 

کتا  قارت را یا  کاد ی  جا  آن ک  کتا  قارت در دس  شوراها یاشا، اعب  می

دار  یاور کارگاان ضا ساامای کنا. پس ماتا ی  آینا  واگذار می یپارلتاقدول  

شا   قباود  اسا .« دار شورا  ضا سامای »شورا  کارگاان و سایا ان در آلتان 

در روسس  و ش  در آلتان کنها یا فیالس  ختاگی قاپاذیا اقالبیساون یاود کا  قتایناا  

ها  ضا اقالبیی یا  مازلزل کنار گذاشا  شا و یا  جاا  آن قتاینااگان اقالبیای در 

 اقالبیی جایگزین گادیا.شوراها  

ساامای کارخاق  کح  قظاا  ی  خارج ا  یطن جامی ، امکان ادار  شورائی 

کاوان جزیاا  قتای کنهاا یا  کاوه  اسا . دار  مای در مااوپل سامای  دار  قساز

دار  یاا دار  درس  کاد ک  قواقسن ساامای ا  در درون مناسبات سامای جااگاق 

ی  قظا  متلط کولسا  جهاقی اس  ک  مای ی  دور دار  آن ماک  قباشا. سامای 

 کاین اقصی قالاط این کاۀ خاکی قتوذ کاد  اس .افااد 

دار  را ا  شاوراها  ماورد قظاشاان گویی کارگاان ضاا ساامای اگا کلی

دار  اگا در جایی کنار یگذاری ، ی  شکل کنکات این شوراها  واقیا ضا سامای 

اار اس  ش  اقااماکی را در دساور رو  خود قاار ا  این کاۀ خاکی شکل گافانا ق
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مهاا  ،آمو ش ،درمان  سا  گانیراکا  دساتزد گافا  شیافزا  ا  مبار   یاادها؟ 

 ...کودک و 

 

ا  مباار    یو طبالااک یدر ها کار ار اجاتاع...  دار  یضا ساما  شوراها"

  هاا  دساتزد گافا  کا کاهش رو اق  کاار، ا  مصاول آ اد شیافزا  یاا

کاا  یو قاوم یجنتا  هاا  قاایاایا  سعل کارسکا لغو کار کودک، ا  پ یاسسس

کامال دارو و درماان و   ساا  گاانیرا  یاا زشسا  خ ت ،ی  طسمح هبودی

رفا   گایسالتناان و میلوالن و اشکال د  آمو ش و مها کودک و قگهاار

 نیاادر هتاا  ا ، یااورژوا   هااا  جنااگ افاااو   سااکااا شااورش عل یاجاتااع

 یما اانساقاارت خاود را وارد م  یسااما  ساطبالا  عل  یاکار ارها ی  ممای  

 "سا د.

 

دار  قستا  کا  متهاو  این ا  یی داقمی قویتناگان کارگاان ضاا ساامای 

ها  خاود ا  خواهناا یا  خواساا کننا یلک  آقها میشوراها  کارگا  را جیل می

گذارقاا. هایی قائال شاوقا کا  یا  جیال قاا  شاوراها  کاارگا  میطایق کماکل
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کاارگا   لایجی هافمان قسز فایب کارگاان و یتسج کارگاان ی  شناسن شاوراها 

ک  ی  قول خودشان قاار اس  ا  پائسن شکل یگسااد. در ساامای  پسااماوقی در  اس 

کواقاا یارد، شنسن کبلسغاات  هاآگسنای میک  هت  قوع کبیسض ا  آستان می ،یحاان

را یا   «قاسسوقالستا  دیکاااکور کاارگاان ضاا »گوش شنوایی داشاا  یاشاا. اگاا 

مهاا  ،آمو ش ،درمانکمورها هزین  این ا   اروپا  غایی مناالل کنس  ک  در یخمی

و غساااا  ا  ار ش اضاااافی کاااارگاان پاداخااا   ساااالتناان  قگهااااار ،کاااودک

دار  شاود. اینهاا ضاا ساامای شود)رایگان(، دیگا شوراهایماان یای متهاو  میمی

دار  دار  پسمافا  شون اروپاا  غایای را یااا  ساامای قستانا یلک  رویا  سامای 

 مس اورقا. پسااموقی در سا

دار  را یاا  ممال ی  سوئسس مناالل کنی، آن هتا  اگا کارگاان ضا سامای 

دار  کا  قااار اسا  قاایاایا  فصام  و یبغ  در رایط  یا شوراها  ضا سامای 

کاکاا و یو غسا  را ا  یسن یباد، خود شورا ه  شاون یادکنا ، ما 31جنتی و قومی

دها. سوئسس کمور شنا  یاق  اس  و آلتاقی، فااقتاو  متهو  خود را ا  دس  می

                                                           

ک  صافا کبلسغات متتو  کننا  اس ،  دار دار  کارگاان ضاسامای یاخبف شوراها  ضا سامای 31 

رهایی قومی و جنتی واقیی کنها در جامی  کتوقستای امکان پذیا اس ، شاا ک   مسن  ماد  شنسن 

  دهنا.هایی متهو  خود را ا  دس  میسن کبیسضهایی، یینی جامی  طبالاکی وقای ا  یسن رف ، شنکبیسض
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هااا  جنتاای هااا  رسااتی شااناخا  شااا  هتااانا. اقلس و ایاالسااایی یاا  عنااوان  یان

کواقناا ا دواج شان ی  رستس  شاناخا  شاا  اسا ، ماای هتجنتاگاایان میمالوق

ل ا  کمور سوئسس مساواقا فیاال خود را ثب  رستی کننا. آیا ی  کارگا یاا  مما

 دار  یاشا؟ متلتا ق !کارگاان ضا سامای 

دار  در دقساا  دار  کاارگاان ضاا ساامای کاجتان شوراها  ضاساامای 

دار  ی  قاسسوقالستاها  کُاک میواقیی و  مسنی این اس  ک  کارگاان ضا سامای 

خاکتاا ( یلک  ا  طایق ها  گا «)یو  قورد»کان ق  ا  طایق گوینا رهایی قومی

کان قا  گوینا رهایی قومیدار  اس . ی  قاسسوقالستاها کُاد میشوراها  ضاسامای 

البا  شاتا  دار  اس ا  طایق یار اقی یا طالباقی یلک  ا  طایق شوراها  ضاسامای 

در « ر   طبالاکی»را هتچنان ی  عنوان ساود  )ا  رقسب(« قسبر  ئ »کواقسا ساود می

 ها  مخال  یخواقسا.مناسب 

و... قسا مناا  مهاا کاودک  ساا  گاانیراکا  دساتزد گافا  شیافزااینک  ا  

امااو  در  دار   ضاا ساامای کماکسل شاوراهاو  دار  اس شوراها  ضاسامای 

یاا هااف یتاسج  کاارگاان راصافا یساقگا آن اس  کا  اس ،  پاولااریا دساور کار
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یاا ساخنور   پم  سا جنامی ا  یورژوا   و یاا  متای  قهادها  دموکااکسا 

 . دهنافایب دار  ضا سامای 

دار  را یاا اقاماار جناح ش  جنابش سابز قساز ایاا  کاارگاان ضاا ساامای 

ها  متاکوقی در ا  کیتس  داد  و میاالا اس  مای یاا  قحو  ادار  آپارکتانجزو 

هاا  متاکوقی در هاا شورا کمکسل داد کاا اماور مماااک آپارکتان ها مجاتع یایا

ها  متکوقی و یا  شاکل شاورایی ادار  مجاتع یا شور و ممورت اعضا  آپارکتان

دار  را ک  شوراها گادد. جناح ش  جنبش سبز درسای ایا  کارگاان ضا سامای 

کااد را یا   «اراد »کوان درسا  کااد و فالاط یایاا را هتسن اماو  و در ها کجا می

 اثبات رساقا  اس .

و « اعب»کننا ک  شوراهایمان ا  جنس دار  واقتود میکارگاان ضا سامای 

عسار اس ، اما فالط روکش طب دارد، فالط اگا کتی خاااش یااهی  24طب  قاب 

ماهس  واقیی، ضا کارگا  و ضا مارکتستای آن عایان خواهاا شاا. در عتال و 

یا فصام  و یبغ  ضا  یآقارکوسنایکالستاا قوعی در دقسا  واقیی شوراها  آقه

دار  دار  خواها یود. اگا قاشار یاشس  ا  ادیسات خود کارگاان ضا سامای سامای 
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 ایدر   یآقارکوسنایکالستا  دک  کاسبکارقوع   یماادشان صافاً اساتاد  کنس ، 

 . اس  نسدروغ یاقسی

فالاط یا  کلتا  را کغسساا کنس  اگا این گاامسان فالط ی  کلت ، کاکسا مای

دهنا، ممکبت مل خواها شا، این کااب قسز متهو  خود را ا  دس  مساها و ماا 

کنس  و آن کلت  ه  جایگزین کاادن کلتا  مان را صاف متائل دیگا میه  وق 

یسمااا « کاارگاان ضاا دیکاااکور »دار  اسا ، دیکااکور  ی  جا  کلت  ساامای 

 «.دار گاان ضاسامای کار»یاا قا  این گاایش اس  کا 
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 های تسخیر کارخانهپارتیزان

 

مایای  کارخاق ، کارگا  و یاا محال کاار کوساط کاارگاان در ماالی کا  

روایط کولسا  هتاان ساامای  دار  اسا ، قاوعی اکاوپی در دوران طتولسا  طبالا  

یسماا کوسط طافااران پاودن مطاح و یا متای    مان این اکوپیکارگا یود. در آن 

، شا. این قگاش ییاا کوسط گاایمات ماتاوت آقارشست ، آقارکوسنایکالست می

، ش  در سامای  دار  مااوپل و شا  یافا و مای شوراگاایی دگادیتی ش  سامای 

میااوف « کارخاق  یاون کارفاما»ک  ی   در سامای  دار  پسااموقی مطاح شا  اس 

 . اس 

شاود. در اسا اقسا کیااوقیی  شنا مورد ا  کجای  مایای  کارگا  اشار  مای

پاشتااران خود مایایای یینوان ی  اقااا  اقالبیای  1930ها  آقارشستای در ده  

سا   یایااقساا اعتاال شاا. در صنایع کمایاین اقاا  1971اقاصاد  یودقا. در سال 

 گادیاکجای   LIP سط کارگاان شاک در فااقت  کو 1974کا  1973ها  یسن سال

در پاکغال گاو  مباار    1970عتب شکت  خورد. در اواسط ده   1975و در سال 

 مصاا سایسا پاورت شاها در 2013 در آرژاقاسن و  2001پاشتاار آن یود. در سال 

دار  اعب  کادقاا کا  در جایان اعاااضات اخسا کارگاان ضا سامای  .ال شااعت
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شکتا  یاا خاویش و کساگای صاا شنااان کحتسل اگا قاار اس  شای  شامتار 

ک   ها  آکی طبال  خود قباشس  یایا دس  ی  کار اقاامات اساسی شوی  قاگی قتل

 کتخسا کارخاق  و محل کار یخمی ا  آن اقاامات هتانا:

اگا قاار اس  شای  شامتار کحتسل ایان شکتا  یاا خاویش و کساگای "

قتلها  آکی طبال  خود قباشس  یایا دس  ی  کار اقاامات صا شناان  قاگی 

 .اساسی  یا شوی 

هاکجا ک  هتاس  آماد  کصاف محال کاار و خاارج ساا   ماصال کاار و 

ینادر، اسکل  ها، سستاا  متال و ... خود ا  شنگال سامای  داران شوی کولسا 

کولساا قالل را کصاف کنس  و یا کتلط یا آقها ی  کأمسن قسا ها  شاخا  کاار و 

 ".هتزقجساان پادا ی 

خود یا این اماا واقا  هتاانا کا  ایان و محل کار  32ها  کتخسا کارخاق پارکسزان

در شهاارشوب یاا ار، کاار خواهاا کااد و کتاا   کارخاق  یا محل کار کتخسا شا 

در کاا آگاا  هتاانا کا  قواقسن یا ار )سامای ( یا آن ماک  خواهنا یود. ا  آن مها 
                                                           

ما در اینجا اینک  شوراگاایان فالط ییا اقاصاد  پاولااریا را فالط ما قظا دارقا و ییا سساسی پاولااریاا  32 

دهس . اما این متئل  در آینا  یا  کتضاسل یااا  مخاطباان مورد یارسی قاار قتی را یاا  آقها متهومی قاارد

 مورد یارسی و اسااالل قاار خواها گاف .اقگلستی  یان 
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شاود و ، کارگا خاودش کارفاماا مایکارگا ( خود مایایایمایای  کارگا  )

ضاا کاارگاان  .شود سا مان کولسا را یا اساس دول  و یاا ار کنظاس  کنااقاشار می

یا  کاأمسن  ]کارخاق  یا محل کاار کتاخسا شاا [یا کتلط یا »خواهنا دار  میسامای 

را ، یا  عباارت یهااا کاارگاان «!قااپادا ی  قسا ها  شاخ  کار و کولسا هتزقجساان 

را کتخسا کننا ک  یخمی ا  آقها  ها و موستاتکننا یا فااکار  شاک کاغسب می

اسامتار خودشان را سا ماقاهی کننا و روقا اقباش  سامای  را قسز هتانا، ورشکتا  

یاا  هاا کاارگاان یااا  ساامای  قسازهاا و جاقتمااقیکضتسن کننا. کتا  این فااکار 

خاارج ساا   ماصال کاار و کولساا خاود ا  »دار  یبغ  ضا ساامای  فصام  و

 .شوقاکوصس  می و...« اخبل در پاوس  کولسا ار ش اضاف »، «شنگال سامای  داران

، خود مایایای، اسامتار خود کارگاان را ساا ماقاهی به لحاظ اقتصادی

اساامتار خاود کنا و کارگاان متئولس  یا سا   موستات یحاان  د  را یااا  می

گساقاا. گساقا. ی  هزین  کارگاان کارخاقجات ورشکتا  دویار  روقق مایییها  می

ا  آقجائسک  مایای  کارگا  الزاماً قالط  مالایل مایای  یورژوائی قست ، مای می

کواقا یا یاال یادن یارآور  کار ار ش اضافی یسماا  را یاا  ساامای  کولساا کناا و 

 .کا قسز هت   رضای  یخشییضی مواقع یاا  سامای
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، خود مایایای مخاب کا ا  لحات اقاصاد  اسا . کاارگاان را به لحاظ سیاسی

قتایاا، در راسااا  گتاااش مباار   در دیوار کنگ کارخاق  محصور و ایزولا  مای

ها قست . کارگاان ممغول یا سا   اقاصااد  ساامای  دار  طبالاکی ی  دیگا یخش

کارگاان ا  یاسن یاادن اقاصااد ساامای  دار  اسا  و شوقا، در مالی ک  وظست  می

کارگاان را ا  وظست  اساسی آقان ک  هتاقا قایود  روایاط کولساا  ساامای  دار  و 

ساا د. مالسالا  اقکاار یاقاار  دیکااکور  پاولااریا در سطح جهاقی اس  دور مای

اس  و آن قاپذیا این اس  ک  پاولااریا کنها در سطح جهاقی قادر ی  مایای  کولسا 

دار  یلکا  ییاا ا  درها  شکتاان روایاط ه  ق  در درون روایاط کولساا  ساامای 

ی  جا  ساا ماقاهی ساامای  دار  در  کنا.  ی  این اما اقاا  میدارکولسا  سامای 

ساا ماقاهی یا   یاا کماسان ساامای   یایت ، میکااو  کولسا ار ش اضاف  ویحاان 

 .دار  در یحاان را اقجا  داد

در ایان  مسنا  قاامای یاسش ا  فکاا  ها یا دیگا گاایمات کتوقست  جاال

ک  یاقبال اقالابب اکاباا و در جایاان ماوج اقالابب جهااقی،  صا سال دارد.  ماقی

، جاال یا ساا کتاخسا ظهور کادا  اعاااضات کارگا  در ایاالسا ی  شکل گتااد 
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کتخسا »اماقان جنبش کارخاق  یا کتخسا قارت سساسی قسز یاال گاف . گااممی ا  قه

 .یود« کتخسا قارت سساسی»ها  و یوردیگا ا  کئوریتن« کارخاق 

ا  ش ، در جایان جنگ ام ایالستای در ساال گااممی این شخصس  افتاق 

قاار گاف  کا صالح طلاب  (PSI) در جناح راس  مزب سوسسالست  ایاالسا 1914

 ماان اکخااذ کااد  یودقاا، )پاستست ( یاقی یتاقا و ا  مواضایی کا  اقالبیساون آن 

دقباال پسااو     دور  کاد. در جایان اقالبب جهااقی و یا« شکت  طلبی اقالبیی»

ماوجی ا  مباار ات یا  عناوان یخمای ا  اقالابب جهااقی، اکابا در روساس   اقالبب

هاا و ظهاور اشغال کارخاق  صورتو ی  1919-1920کارگا  در ایاالسا در سالها  

 ی  قا  گاف . گااممی و گاو  او شکلکورین شها  در شوراها  کارگا  ی  ویژ  

کئاور  یا  قاا  یا  ی  طااح  (PSI) )قظ  قوین( در کنار مزب سوسسالست  ایاالسا

شوراگاایی خودمایایای پاداخ  کا پاولااریا را ا  رویارویی یا دولا  یاورژوا   

ن هتان قظاا  کا  اال .را ی  ست  شکت  سوق دها منحاف کاد  و در قاسج  آن

 کننا.دار  آن را کبلسغ میکارگاان ضاسامای 

هاا  کئوریا  کتوقستا   در شنسن  مسن  ایی یود ک  یوردیگا یکی ا  شها

کتااخساقارت یااا کتااخسا »مالالاا   1920شاا  در اوج مبااار ات کااارگا  در سااال 
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مای. یوردیگاا کاکساا 33را در پاسخ ی  گااممی و قظ  قوینی ها اقاماار داد« کارخاق 

مسک  قظا  سامای  دار  ماک  اس ، مادامسک  قارت دوگاق  ماک  قست ، کاد مادا

کنها در راساا  کضایس  مباار   طبالااکی یااا  « کناال کارگا »، «اشغال کارخاق »

عنوان   کاد،  ماقی ک  طبال  کارگا یکتب قارت سساسی اس . یوردیگا کاکسا می

فالاط کوساط قسااو   ی  طبال  اجاتاعی قارت سساسی را کتب کاد، کارخاق  قا 

یلک  کوسط طبال  کارگا کتخسا خواها شا.  ،کناکار  ک  در آن کارخاق  کار می

کواقاا کنها  ماقی ک  قارت سساسی در دس  طبال  کارگا اس  کناال کارخاق  مای

ماکای اقالبیی و در راساا  سوسسالست  یاشا،  ماقسک  سامای  دار  مااک  اسا ، 

امور داخلی کارخاق  در راساا  متظ قظا  سامای  کناال کارخاق  و یاس  گافان 

 .یاقی خواها ماقادار  و یادگی مزد  

ک  سامای  دار  قظاا  مااک    ماقیدر « کناال کارگا »، «اشغال کارخاق »

اس  و قارت دوگاق  ماک  قست  کنها در راساا  کوه  پااکنی، ایجاد سادرگتی 

در مبار   ضاا ساامای  دار ، مخااوش کاادن مباار   طبالااکی و یخمای ا  طبالا  

                                                           

کتخسا کارخاق  یا کتخسا »مالال  یوردیگا و فضا  سساسی  در راساا  شتافس  در درون جنبش کارگا  33 

مطالیا  یاا داقلاود  مالال  را مساوان در سای  صاا  اقااقاسسوقالستای  کاد  ای  ک را کاجت  « قارت سساسی

 کاد.
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هاا در ماا  کارگا را هتاس  یورژوا   ساخان اس . شکت  در اشاغال کارخاقا 

کنااال »و  «ماایای  اقاصااد »ها  شایا  ی  قظای  در ایاالسا ضای  1920س اامبا 

گااممی وارد کاد. دول  جولسای، یا ماقور  کامبً ماهااقا ، اجاا   داد  « کارگاان

  محو شود و کنااال کاارگاا  روقق افااد  و در کورین کارگاان یود ک  اعاصاب 

 .داعتال شودر کارخاق  ها 

کا  مااساتاق  کاارگاان ضاا شاوی  یا کوجا  یا  کوضاسحات یااال ماوجا  می

پااکنی و دار  در صتوف کارگاان کاوه دار  کنها یا سخنور  ضاسامای سامای 

شوقا کا کارگاان ی  هوی  طبالاکی خود ی  عنوان کننا و ماقع آن میگسج میآقها را 

ی  طبال  اجاتاعی پی یباقا کا وظست  کاریخی خاود را در دسااور رو  قااار دهناا. 

طبال  کارگا ق  اخبل در پاوس  اقباش  سامای  یلک  اقاالال جامی  ا  وظست  کاریخی 

دار  ی  سوسسالست  ا  طایق اقالبب جهاقی کتوقستای اسا ، شااا کا  کنهاا سامای 

 این طبال  اجاتاعی قادر ی  اقجا  این وظست  کاریخی اس .
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 قدرت شوراییمسخ 

 

دار  ک  یاخبف شوراها  جیلی کارگاان ضا سامای  قبب کوضسح دادی ،

اراد  کاارگاان فالاط یایاا اما کوان ساخ ، ها  مان میشوراها را در کننا، ادعا می

کا    مااقیدر شاایط کااریخی خاصای یینای ا، شوراها  واقیی کارگا  کنها ننک

ییناوان خاود را  و گساقااکواقنا شکل ی، میکناپساا می جامی  مال  قارت دوگاق 

های اولیه دیکت اتوری هستهو  اد میافی ک داریآلترناتیو قدرت سرمایه

ضاا »و  «واقیاا پاولااا » شاوراها ایان مااال یبسناس   را کماکسل دهناا. پرولتاریا

  ساط شیو سااا اساماورد کأک  یاا شاوراها یریط و شاباها چسه»ک  « دار سامای 

ماورد قظاا ی  عباارت یهااا شاوراها   شست ؟ یا «قاارد ینسلن  گاوهها ایامزاب 

 ش  وظایتیمهتاا ا  آن گساقا و دار  در ش  مالطیی شکل میکارگاان ضاسامای 

دارقاا؟ گزارشاگا کاارگاان ضاا پاسش رو  خاود  های ش وراییقدرت ایان

  :دها ک دار  گزارش میسامای 

در جواقان مبار  مایوان ا  یاس  گافان شورایی قارت ی  دساان کود  ها "

 ".گویناشهاها می
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خب ر فاسااس  کا  شناسن دار ، درود میی  گزارشگا کارگاان ضا سامای 

خوش و امساوار کننا  را ا  الیب  اخبار ضا دیکااکور  یساون کمسا  و  طبقاتی

هاا( یاا دسااان ها )خلقیا هوی  طبالاکی کاکسا کاد  و گزارش کاد  اس  ک  کود 

اقااا. در مالسکاا  یاا  مایااوان یاساا  گافا  پاکااوان خااویش قااارت شااورایی را در

گتاس ، ممااااقاق  ماای« دساا  مایاازاد!»دار ، گزارشااگا کااارگاان ضااا سااامای 

این  اا ا ، پسمنهاد  یدار  ش  کوصس خواساس  یااقس  ک  کارگاان ضا سامای می

قارت شورایی دارقا و این قارت شورایی ش  اقااامات اقالبیای و پاولااا  را در 

یخمی یااا  کاارگاان دیگاا منااطق   خود قاار داد  اس  ک  منبع الها دساور رو

دار  کوصاس  اقاامات اقالبیای و ضاا ساامای ش  دار  یمود. کارگاان ضا سامای 

 کننا:می

 

مات س  ماه  کجای  ها آموخا  اقاا  نیک  درا  اسجواقان دل  گا  ییا اما"

داران ودولا    یسااما یخال  هاکارگا، آقت  ک  خاق   کود  ها گاییا د

ساپنا  یگذارقا. کارگاان کارخاق   یکارگاان ی ارسرا اشغال ودر اخا  یساما

  و قتلها شیها وشاک  ها یا کصاف مااکز کار ماصل کار و اسامتار خو
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را  ییشاورا عیاوکو  اسخارج  کننا وکول  گذشا  خود را ا  دس  یورژوا 

  ".اقاسیاس  گ

 

دار  ها  کاارگاان ضاا ساامای مایوان ی  کوصاس مااستاق  قارت شورایی 

ها  خالی و در اخاسار کتخسا خاق  انقالبی و طبقاتیو اقاا  ی  شات  عتل قکاد

را در دسااور رو  خاود قااار قاااد،  سااپنا  یکاارگاان یاگذاشان آقها در اخاساار 

ها  ر ا لوکزامبااور  و کااارل هتاقگوقاا  کاا  قااارت شااورایی آلتااان یاا  کوصااس 

 متالتا. خواهس  گم  البا  ی  قارت شورایی آلتان مجادا یا .نخ  عتل قکادلسبک

قارت شورایی مایوان یسکار قنمت  و دس  ی  اقااامات دیگاا   د و گزارشاگا 

اماو  و یا   اان یآن در ا  هان سو  م «ییادار  شورا» یااقسکجای  م  یی   34دیگا 

 داد:پاداخ  و شنسن گزارش  وانیطور ممخص در شها ما

 

 اان،یاادر ا اساااخ یا  مطالبااات  ماتاااوت، امااا مهاا   دور  اقالبیاا یکاای"

ماول  محاور   یییود ک  در قالاب  شایارها ییهاا  جاقب گاو  ییهاخواسا 

مطاح شا. ا  مهایاد کا سنناج و  «ییادار  شورا»و  «یخودگاداق»عا     الگو

                                                           

 عتل اان سدر م یشورا و خودگاداق 34 

https://www.radiozamaneh.com/744193/
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ها   هاعکجت یاخم  شاقا و در ی وارهایشیارها یا د نیو کهاان، ا وانیما

سات     یاکا  در   شایار ، جاار یدر دور  جنبش اقالبی.. شاقا. ا سشن

 د   ادیاو ک ا  موسا  فا  کور  موسو  ها لو اغلب در مح ]مایوان[شها

 ".شان اس  ییشها و در محل  قویهار در مال  اجاا گایشا، در ست   د

 

مایاوان و ک ا  موسا    کور  موسو  ها لدر مح ک « ادار  شورایی» شیار

هاا یاود. کود  شاان یایدر ماال  اجااایان شناسن ، در محل  قویهار شامی د   ادیفا

و   اساا ی  1401ها( یاا قاارت شاورایی در محلاۀ قویهاار مایاوان در پاائسز )خلق

را یا موفالسا  یا  پایاان رسااقاقا و گزارشاگا ماای یااا  شنا کوش    کارتان سس

قاار دادن اقاامات این قارت شاورایی عکاس آقااا مناماا مماها  دیگاان و الگو 

ا عتلکااد قاارت کاد )لطتا پسوقا گزارشگا را مماها  کنسا( کا کتی قاواقاا منکا

 شورایی مایوان شود!

ها  پاولاا  را یا  لجان ها و واژ ها، آرمانفالط ش  سامای  قست  ک  ایا 

  در ایان متائل  دخسال کما، شوراگاایی دگادیتی یافا  کتاا ا  شا  ساامایمی

قستاا . یاااخبف یاا  لجاان کمااسان متهااو  و اهااااف شااوراها  کااارگا  کوسااط 

، طبالا  کاارگا ا کاود ها  ارگاندار ، شوراها  کارگا  کارگاان ضا سامای 
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ها  اولس  دیکااور  پاولااریاا هتاانا. یا  عباارت یهااا ایزار مبار   طبالاکی و هتا 

اا  را ما قظا خود دارقاا. ماا قظاا داشاان شوراها  کارگا  قارت سساسی پاول

قارت سساسی پاولاا  ی  متهو  موفاق شاان در کتاب قاارت سساسای پاولااا  

 قست .

ماا قساز . عبق  دارقااآن ی  گادی  ک  شوراگاایان یتسار ی  قتوق  آلتان یامی

، شون واق  هتاس  ک  کارگاان ضاا دهس ها  روسس  ارجاع قتیآگاهاق  ی  قتوق 

 نق ددار  ی  جنبش کارگا  روسس  و یکای ا  رهبااان آن یینای لناسن قا   سامای

 35.یلک  آلاژ  دارقا دیالکاسکی و مارکتستای

                                                           

ا  ایان متائل  فیاب مسگاذری  کا  شاوراگاایان یاا کحالساا هاا گوقا  ساا ماقسایی مزیای کحا  عناوان  35 

کاااین ایاازار خااودش، ماازب اول اینکاا  پاولااریااا را ا  مه کننااا. اماازاب لنسناای، دو متاائل  را دقبااال می

کننااا. دو  اینکاا  در درون طبالاا  کااارگا ا  طایااق رهبااا  سساساای خلااع ساابح ماایو قالااش آن یینااوان 

فااکتاااسون  کاااااو  مالسالااایاسااااالسنسز ، کاوکتکستااا ، مائوئستااا  و غساااا  را  کننااااواقتاااود می اینکااا 

 کننا. ، مموش ایجاد میاس یلموی  قبل ا  اقحطاط آن 

ان را یاا  شااوراگاایی آویاازان هااسچ یاا  ا  اشااخاچ یااا گاایماااکی کاا  در فضااا  سساساای ایاااان خودشاا

ارائا  دهناا، کننا، ی  قالاا جاا  کا  کتوقستااها  شا  در قالاا لناسن قوشاا  اقاا، قاادر قباود  اقاا می

قاسسوقالستا  سا  کمانا  یااا  »یااا  مماال یا  جازو   .شاوقافالط یا  کحالساا یاا ادیساات قاا ل ماوسال می

ر رایطاا  یااا لنااسن یاا   یااان فارساای افاضاااکی کاا  آقااا  محتاان مکستاای د مااجیاا  شااود.« مبااار   طبالاااکی
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شوراگاائی، شوراها  کارگا  « کااکس ومافوق دم»ها  یا خبف موعظ 

اسا  کا  ساا مان اقالبیای این کاین یسان آگاهی طبالاکی پاولاا  قستانا یلک  عالی

کال و ها ، جائسک  اقاوخا کناکاین وج  یسان میرا یا عالیآگاهی طبالاکی پاولاا  

هاا و ا  شود. شوراها  کارگا  یا ساخایمابلور میدر آن کجای  کاریخی پاولااریا 

یاا  کل طبقه کارگرخواس  و اراد  یاینا و کجلی مسان کلی اشاباهات ککامل می

ک  رشا طبال  کارگا خطی قست ، لذا طبالا  ا  آقجائس گاایمات مخال  آن هتانا.

کارگا گاایمات ماتاوکی را ا  خود یاو  خواها داد و این متئل  قسز کاامب طبسیای 

 اس .

شاوراها   سااساا اولاسن کنگاا  یا شنسن اسااااللی اسا  کا  در جایاان 

 489 گادیا، ا کمکسل یالسن  در شاقزده  دسامبا در آلتان ک کارگاان و سایا ان 

هاا  اقااقاسسوقالستا  کتوقست قتا ی   10و هاست قتا ی  اس ارکاک 10 کنهاا   انقتای

                                                                                                                                      

کنااا، صااامبش را دارد کاا  جااوایش قسااز محکاا  و دیااالکاسکی داد  شااا  اساا . یاااا  اطاابع منامااا می

در پاسااخ یاا  شنااسن افضاااکی « ؟یاقالبیاا  یاادر قالااش  نسلناا ایاا لتااوفسدر مالااا  ف نسلناا»یسماااا یاا  مالالاا  

هااسچ ااا  آقااا  محتاان مکستاای . البکاا  صاااا  اقااقاسسوقالستااای منامااا کاااد  اساا ، مااجیاا  شااود

قاااار قستاا  هااا کتاای مخااال   قاااارد.قسااز ریطاای یاا  شااوراگاایی، مااای شااوراگاایی دگادیتاای شااا  

 سا ماقسایی مزیی کارگاان و مخال  لنسن شا، هوادار شوراگاایی قلتااد شود.
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جلتا   در اجا   قااشاانا خ  نکبو کارل لس  زامبورکرو ا لو .کیلق داش  آلتان

اون اا رادیکاال در یسااااکارگ 250000 این در مالی یود ک  36شوقا. ماضا کنگا 

مااعی    کاارگا شاوراهاآلتاان مالی ک  در در  .ااادقاکاات میااهظاککنگا  

یاورژوا    یدساگا  دولااک   قااجا   دادهتزمان یاا  خود یودقا، سساسی قارت 

آیاا شاوراها   ا.نااداما  دههتزیتاای یا    کاارگاان و ساایا ان هادر کنار شورا

یاا  قااوعی شااوراها  ضااا  دار کااارگا  آلتااان ا  قظااا کااارگاان ضااا سااامای 

شاقا؟ اماتاال ی  اقاا   قبودقا ک  شنسن خطاها  جا  را ماککب میدار  سامای 

 قبودقا.« دار ضا سامای »شورا  مایوان 

در سستاا  پویاایی آن اسا . ماهسا  ، سستاا  شاورایی کاین مزیا اما مه 

فالاط ییاا ا  اس  و  )مناخبسن( در دس  اقاخاب کنناگان 37قتاینا اعتال شورایی 

شاورا ایان ارگاان  ساا ماقی سااخاار. اناکنمو   اقاخایی اظهار قظاا می ممورت یا

. شااودرادیکااالسز   کحااوالت جناابش کااارگا  یاااکاا   سااا دپاولاااا  را قااادر ماای

                                                           

ی اسا  التللاا  ا  جایاان کتوقستا  یسنکا  کاجتا « اقالابب آلتاان»یاا  اطبع یسماا مطالی  جزو  36 

 شود. جزو  را مساوان ا  سای  صاا  اقااقاسسوقالستای داوقلود کاد.کوصس  می

شود. ی  عنوان قتوقا  قتایناا  یااا  در  یان فارسی در کتامی موارد ا  واژ  قتاینا  اساتاد  میمااستاق   37 

 شود.کتایز قائل میها یسن آقها شوراها  کارگا  یا قتاینا  یاا  پارلتان یورژوایی. در ییضی  یان
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شاوع یا  کبلساغ و کهساسج مواضاع ا، قادر ی  درک این موضوع یودقها اس ارکاکست 

 ا.شاقاقاخاب  رادیکال مجادا قتایناگانقاسجۀ و در خود کادقا، 

ممال واضاحی ا  ( Obleute) «اویلوت»یالسنی اقالبیی )مناخبسن( قتایناگان

 «اویلاوت»یالسنای اقالبیای )مناخباسن( کارکاد شوراها  کارگا  اس ، قتایناگان 

کادقا. در محل کار قسز را  خود را صادر می شانفالط ییا ا  ممورت یا محل کار

 دادقا. شاقا و قظا میکارگاان جتع می

یا  عناوان وظستا  اصالی را ما در این کااب یارهاا قاارت سساسای پاولااا  

ای ، قاارت شاورایی یینای کاکساا کااد  قااار دادیا  وما قظا شوراها  کارگا  

هتا  اولس  دیکااکور  پاولااریا. اما کارگاان ضا سامای  دار  قاارت شاورایی را 

. اقااریود   ساامای  مای گو  سبال  را ا  ش کماقان آنو در ایاذال  کاد متخ 

خواهناا کا  کاارگاان قا  یا  دار  هتچون ش  ساامای  مایکارگاان ضا سامای 

کار ار طبالاکی شوقا عاص  وارد طبال  اجاتاعی و یا هوی  طبالاکی خود ی  عنوان 

وارد مباار ات ضاا دیکاااکور  یا یا افق ضاا دیکاااکور  یلک  ی  عنوان کارگاان 

یاعاث دگاگاوقی در رویناا  سساسای جامیا   1357شا  و هتچون کحوالت ساال 

یموقا، یاون اینک  سامای  دار  ی  شالش کمسا  شود. ا  یورژوا   اسبمی گافا  
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داقناا یااون دار ، ا  ش  سامای  کاا یاورژوا   غااب میکا کارگاان ضا سامای 

ورود کارگاان ی  اعاااضاات و اعاصاایات کاارگا ، یاورژوا   قنگاسن و کمسا  

 یا خط فالا  ک  یوجود آورد  اس ،  یاروضیس  اس ساکوب خود و اسبمی یا 

کواقنا ایان میادلا  را کواقا ی  کومش خود کااو  دها. کنها کارگاان میهتچنان می

یاا خااک  ،دار  قسز یا متاتو  کاادن کاارگاانعوض کننا. کارگاان ضا سامای 

دار ، عتاب در پاشسان ی  شمتان کارگاان البا  یا فصام  و یبغ  ضاا ساامای 

. ماا مااال پاا قااراساا  پاوژ  ضا دیکااکور  و دموکااسی خواهی قااار گافاا  ا

 کنس .کالای  می« کارگاان ضادیکااکور »را ی  « ضا دیکااکور »افاخار 

قی در مالا  کااافیی قااار در شاایط اماو  ک  مبار   طبالاکی در سطح جها

یااا  جنابش کاارگا  دارد، شوراگاایی )مای شکل دگادیتی یافا  آن( خطا  

شاود، هایی ک  مبار   طبالاکی خسز یاداشا  و شاکوفا میقست . شوراگاائی در دور 

یاا در آقجاا اسا  کا  ک  پاولااریا قسا منا ساع  عتل و عز  راسخ اسا ،   ماقی

اعاتاد ی  قتس پاولااریا را متااصل می ،یی طبال  کارگا یاگتاقی ی  سا ماقسایی مز

 ماان کا  ماهسا   ها  ،اسا   اقااقاسسوقالستا  هاکنا. لذا این وظست  کتوقستا 

دهنااا، یاورژوایی و ضاا اقالبیای شا  ساامای  را در میااض دیاا عتاو  قااار می
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ا  عناوان یکای   یا یاا  مباار   طبالااکی وخطاات و عواقب قاگوار شوراگاایی را 

میضبت جنبش کارگا  در میاض دیا قا  کنهاا طبالا  کاارگا یلکا  عتاو  قااار 

 38دهنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ما در آینا  در راساا  مبار   یا شنسن میضبت جنبش کارگا  هتاقطوریک  قبب قسز اشار  شا  38 

ا  افق کتوقست  ش  ی   یاقها  فارسی و « شوراگاایی»و « کتوقست  شورایی»مبامث متصلی در رایط  یا 

 .خواهنا یودان اقگلستی  یان خواقناگ ،اقگلستی مناما خواهس  کاد. مخاطبسن اصلی این مبامث
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 بدون انقالب اجتماعی برچیدن تولید کاالیی

 

دار  ا  کارگاان خواساانا در جایان اعاااضات اخسا کارگاان ضا سامای 

را یا محو خایا ینساد کار ریز  شورایی کا هت  مااکز کار را کتخسا کننا و یا یاقام 

یاا ایان اسااس یتااط مبادلا   و  و فاوش قساو  کار و لغو کاار مازد  قااار دهناا

شایا درک این موضوع یاا  خواقناگان  .کاالئی، پولی سامای  دار  را جتع کننا

کوان یتااط ریز  شورایی میممکل یاشا ک  شطور یا کتخسا مااکز کار  و یا یاقام 

کا قایل درک یاشا. کنس ، موضوع رام واقیی سیی میپول را یاشسا. یا ی  ممال 

اسا ، اماا « اقالبب کتوقستای و ق  شساز  کتاااا  آن!»ها  ایااقی شیار مائوئست 

، یا  کت ااسن آمایکااا هااا در آخااین اقاخایااات ریاسا  جتهاور هتاسن مائوئستا 

هتسن « اقالبب کتوقستای»پسوسانا و قمان دادقا منظورشان ا  « یایانجو »اقاخایاکی 

داغ کادن کنور اقاخایاکی و کبایل شان ی  کت سن اقاخایاکی جاو یایاان یاود  اسا . 

دار  قسز مبنی یا کتخسا مااکز کاار و یاا یاقاما  منظور عزیزان کارگاان ضا سامای 

ریز  شورایی کار مزد  را لغو کاد  و یتاط مبادل  کاالیی و پول را جتاع کنناا، 

اس . یاون اقالابب کتوقستاای  و یا  کباع آن یااون  هاشسز  شبس  شیار مائوئست 

اعتال دیکااکور  پاولااریا )دیکااکور  طبال  کارگا ا  طایق شوراها  سااسا  ق  
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دیکااکور  مزیی( صحب  کادن ا  متائل یاال، کنها فایتان کارگاان اسا . پاسش 

ا  اداماا  یحااث کوضااسح کوکاااهی در رایطاا  یااا  مسناا  ماااد  اقالاابب کتوقستااای و 

 دیکااکور  پاولااریا ضاور  اس .

هااا  ماااد  مناساابات کولسااا  سوسسالستااای در درون قظااا  پایاا  اگااا شاا 

آیاا، خااود روایاط سوسسالستاای کحا  هاسچ شاااایطی دار  یا  وجاود مایساامای 

دار  قساوها  مولاا  را دار  ی  وجود آیا. سامای کواقا در درون قظا  سامای قتی

آورد، ا  ساویی کضااد اصالی را قساز یا  وجاود مای دها و هتسن رشا ی رشا می

 شاوقا ولای ا  ساو  دیگاا روایاط کولساا  خصوصایقساوها  مولا  جتیای مای

دار ، )مالکس  خصوصی یا ایزار کولسا( اسا . یا  عباارت یهااا در دوران ساامای 

 مسن  و شاایط ماد  اقالابب کتوقستاای  ،رشا قساوها  مولا ، کضاد کار و سامای 

 شود.شاایط عسنی یاا  اقالبب کتوقستای مهسا میی  این مینا ک  سا د. را فااه  می

. یا  عباارت دیگاا اقالابب 39اقالبب کتوقستای ی  اقالابب جهااقی اسا 

کواقا در کماور و یاا سساسی اس  ک  ماکز آن می   کتوقستای هتچون  مسن لا 

                                                           

ا  « متهو  مارکتستای اقالبب اجاتاعی»یاا  درک یهاا متهو  اقالبب اجاتاعی مساوان ی  فصل  39 

مااجی  کاد. کااب را مساوان ا  سای  صاا  « کتوقسز  کارگا  وجاان رادیکال ش  سامای »کااب 

 اقااقاسسوقالستای داوقلود کاد.
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سساسی یا     ولی شاط پساو   آن گتااش امواج این  مسن لا  کمورهایی یاشا

صاورت هتچاون اقالابب اکاباا علسااغ   سایا قالاط و کمورها اس . در غساا ایان

ها  پاولااریا  روساس ، اقالابب ایزولا  شاا  و ساااقجا  رو یا  اقحطااط جاقتماقی

روابط تولیدی سوسیالیستی تن ا در مقیاس ج انی امکانخواها گذاش . 

داری توان جزایر سوسیالیستی در درون نظام سرمایهپذیر است و نمی

 .تشکیل دادج انی 

دار ، یاا  قظااا  جهاااقی اساا ، دیکااااکور  کاا  قظااا  سااامای جاییا  آن

پاولااریا کتلط سساسی و اقاصاد  سامای  جهاقی را ا  منطالا  کحا  قلتااو و قتاوذ 

اقباشا  ساامای  و غساا  را محااود و سا د و ی  کبع آن ساودآور ، خود خارج می

سا د، اماا هتچناان کحا  کااثسا قظاا  جهااقی ساامای  اسا . در شناسن مماوط می

شاایطی سوسسالست  جنسنی کح  ماکتس  دیکااکور  پاولااریا ی  شکل مماوط و 

دار  کا  در   کولسا ساامای کنا. در این مالطع ما یا شسو محاود شاوع ی  رشا می

  کولسا سوسسالستای ک  در مال رشا اس  مواج  هتاس .   و شسو مال قایود  اس

ک  شان کاثسا قظا  جهاقی سامای  و رشا جنسن سوسسالست  و یزر  شان آن، کنهاا 

 و کنها ی  ککامل اقالبب جهاقی یتاگی دارد.
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وظست  اساسی دیکااکور  پاولااریا سلب مالکس  ا  طبال  اسامتارگا ا  طایق 

 زار کولسا و گتااش مااقساق  ایان یخاش اجاتااعی شاا  یااا  درکادن ایاجاتاعی

هاا غساا ها  کولساا  اسا . در ماملا  گاذار، طبالاات و الیا یاگسا  هت  فیالس 

شان یا یخش اجاتاعی قما  اقاصااد یناا شاا ، هناو  وجاود اسامتارگا  ک  مسات

د  طبالاات و خواهنا داش ، هنو  جامی  مها طبالات را یا خود دارد. هتاا  یا قاایو

  هاا در یخاش اجاتااعی شاا ، یاها  غسااجاتاعی شا  یینی مل کاریجی آنالی 

شود ک  آن ه  ی   وال دول  پاولااا  منجاا کاریج منجا ی  لغو قهایی طبالات می

 خواها شا.

ریز  ینا شاا  در واقع، اقالبب سوسسالستای ایزار کولسا را یواسط  ی  یاقام 

د  کا  کوساط ساا ماقاهی شاورایی کاارگاان عتلای یا قسا هاا  اجاتااعی و فاا

. یایا کاکسا کاد ک  قااردادن ایزار کولسا در دهادر اخاسار جامی  قاار می، گاددمی

طاور مااد    خام  قسا ها  اجاتاعی کوسط ساخاارها  دیکاااکور  پاولااریاا یا

 یاشا. گا اجاتاعی کادن مییسان

یا کتخسا مااکز کار یاقاما  ریاز   خواهنادار  میکارگاان ضا سامای اما 

یتاط مبادل  کاالئی، پولی سامای  دار  را  شورایی کاد ، کار مزد  را لغو کاد  و
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دار  در درون کارخاقاا  یاا  عبااارت یهاااا در درون مناساابات سااامای  .جتااع کننااا

 خواهنا سوسسالست  را اجاا کننا و شنسن می قویتنا:می

 

فاص  ا  ایان وضایس ، هتا  مااکاز کاار را یا  ما کارگاان یایا یا اغانا  "

طبال  کارگا مای کواقاا یا  جاا  آقکا  یااا  ساامای ، ...خود گسای . دس 

مالکان مؤستات و ینگاهها  سامای  دار  یاا دولا  ساامای  کاار کناا یاا 

دخالاگا  متاالس  و آگا  خودش، ماصال یاقاما  ریاز  شاورایی خاود را 

اا   و ینساد کار را یا محو خایا و فاوش اجاا قتایا. کارگاان می کواقنا شس

قساو  کار و لغو کار مزد  قاار دهنا. یا این اساس می کواقنا یتاط مبادلا  

 ".کاالئی، پولی سامای  دار  را جتع کننا

 

دار  جناح شا  یاورژوا   )شا  ساامای ( را شا  کارگاان ضا سامای 

شاون رفامستا  اگاا شا  خسلی مه  اسا ،  ییرفامست  قلتااد مسکننا. این ار یا

اقالبیی قست  اما ضا اقالبب قسز قست . ا  آقجائی ک  ش  سامای  ی  یاور کارگاان 

دار  یورژوایی )ضا اقالبب( قست ، شون رفامست  اس  لذا کارگاان ضا سامای 
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 یاا ک  در مباماث  دار   ی  سا  اقاالاداکی ی  ش  رفامست  دارقا.ضا سامای 

یاشساان یتااط »آقا  منصور مکتا  در سالها پسش درک ممااکی دارقا. ا  پای 

قماان داد  اسا . دار  کارگاان ضا ساامای را ی  مالاقس  این « دار پولی سامای 

کنناا شااا ا  در وسط اقساقوس ی  شاسو  کتاوقی  قااگی میا  در جزیا اگا عا 

 گویا:می قاوان در مااکز کار ی  شسو  کتوقی  قاگی کاد؟ آقا  مکت 

 

، آقگا  مان ساؤال مای«کوان سوسسالست  را در ی  جامی  متاالا کادقتی»"

روقاا کن  شگوق  اس  ک  در هتاسن دقساا یا  عاا  جاوان اکوپستا  مای

خاقا و در آقجا ی  شسو  کتوقی  قاگی مایا  در وسط اقساقوس میجزیا 

 40"!کننا؟ آیا قاگزیاقا روایط ملکی یسن خود یاقاار کننا؟

 

کادن مالکس  یاا ایازار کولساا  "جتیی"و یا مای کادن سسالست  ق  دولای سو

و اجاتااعی ، اجاتااعی شاان قهادهاا  جامیا  یلک  اجاتاعی شان قساوها  مولا 

دار  ا  آقااا  مکتاا   و کااارگاان ضااا سااامای کصااویا شااان کولسااا اساا . 

ارائ  کصاویا  کاومش وار ا  سوسسالستا  اسا . در صاورت اجااا   سوسسالست ،
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دار  یحااان دار  در ساامای آقا  مکت  و کارگاان ضا سامای   هاعتلی ایا 

 قخواها یود.« پل پ »یهاا ا  سوسسالست   آقها، سوسسالست   دۀ پسااموقی

رسای شاایط ماد  یاشسا  شان طبالات اجاتاعی را یایتسار کوکا  ما در یاال 

کادی  ک  شاط اولس  آن اقالابب جهااقی کتوقستاای )اقالابب اجاتااعی( اسا  و 

، یاون لغو قهاایی طبالاات گتااش مااقساق  یخش اجاتاعی شا  کاکسا کادی  یاون

 وال دولاا  پاولاااا ، صااحب  کااادن ا  یاشسااان ینساااد کااار و اجاتاااعی، یاااون 

 ایبی یسش قست .دار  عوامتیاشسان یتاط مبادل  کاالیی و پولی سامای 

کننا ک  موضع آقها یا  درساای یساان دار  اعاااض میکارگاان ضا سامای 

قما  اس  آقها یاون اقالبب خواهان یاشساان ینسااد کاار و یاشساان یتااط مبادلا  

دار  قستاااانا، اصاااب آقهاااا دشاااتن خاااوقی را  رشاااا کااااالیی و پاااولی ساااامای 

  شااای  کاا  کااارگاان ضااا دار  هتااانا. مااا یارساای کااادی  و ماوجااغساسااامای 

کنا و لاذا ار یایی می انقالبدار  هتچون ش  سامای  اعاااضات اخسا را سامای 

 کننا و شنسن می قویتنا:ها  یاال را مطاح میخواس  انقالب جارییا مان 

 یو  یااوق یامااا فاوماقاااگ  ،سداقاا یفاجااا  اعاصاااب شاا  خواهااا شااا قتاا"

  یاقظا ماتناان،یها  یناسا  میتااران، اقا ایشا ..کارگاان دردقاک اس .
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 نایشهود آ ط سی  م بسا  عال  غ اس سپادا ان و اکایا گادقکش اقاصاد، س

 ]کاکسا ا  ما[".شا 57هتان کننا ک  در سال  انقالب مبا فرجاو 

 

ما یارسی کادی  ک  آیا این یا  اشاابا  یاا خطاا ا  ساو  کاارگاان ضاا 

دار  اس  ک  ها گاایش سساسی متکن اسا  دشاار آن شاود کا  ماوجا  سامای 

یخمی ا  یاور عتسق آقها اس . درس  ممل اقالابب  ق  کنها اشابا  قست  یلک شای ، 

یای جها  اسا .  جهاقی ک  یخمی ا  یاور عتسق ما در رایط  یاا اقالابب اجاتااعی

را  «مهایااد فایااد اقالابب ایااان»هاا  کلس دار  کارگاان ضاا ساامای قست  ک  

قساز  1357دار  کحوالت ساال ی  یاور کارگاان ضا سامای کننا. شاا ک  پخش می

 قویتنا:اقالبب یود و شنسن می

 

انق الب ساقوش  فاجی  یار کارگاان در اقالبیاات قاان یستاا ، ا  جتلا  "

 ]کاکسا ا  ما[ "واقیی آلااقاکسوسا   را یخویی قمان می دها. ، قالش57

 

شاود، دار  اقالابب مییاا  کارگاان ضاسامای  1357وقای کحوالت سال 

شود، آن موقاع دار  اقالبب میوقای اعاااضات کنوقی یاا  کارگاان ضا سامای 
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 انق البی . یاا وشامایدار  ماوجا  متهو  اقالبب را ا  یاور کارگاان ضا سامای 

مبادلا   یاشساان یتااطشاود، دار  یا  واقیسا  عایاان میکارگاان ضا ساامای 

کنناا هتچاون دار  کبلسغ میک  کارگاان ضا سامای  دار کاالیی و پولی سامای 

ها، عاوامتایبی کوساط مائوئستا  «ا  آن! اقالبب کتوقستای و ق  شسز  کتاا»کبلسغ 

دار  صاافا در راسااا  ساساهی ضا سامای  یسش قست . آن هت  فصام  و یبغ 

 لمکا کادن کارگاان در مبار ات ضادیکااکور  اس .
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 کمونیسم چپ، تن ا افق

 

مارکتست  یساقگا یلوغ طبال  کارگا و یا کاب عااوج طبالا  کاارگا یا  ممایا  

ی  طبالۀ اجاتاعی در کحوالت جامی  اس  کا  قا  ا  طایاق طغساان و یاا شاورش 

خواها رساال  کااریخی خاود قام  سساسی و ا  طایق اقالبب اجاتاعی مییلک  یا یا

کتوقستاای و جاایگزینی جهااقی دار  ا  طایاق اقالابب را، واژگوقی قظا  ساامای 

و سا س ماکا  یتاو  جامیاۀ یای طبالا  « دیکاااکور  پاولااریاا»یا  دار  سامای 

 کتوقستای یجا آورد.

دو  یااا پایاا   اقااقاسااسوقالاول، اماازاب مامااکل در  اقااقاسااسوقالیاااخبف 

دو  مامکل  اقااقاسسوقالکااکس  در ومارکتست  و کح  عنوان امزاب سوسسال دم

وارد دوران اقحطاط )عصاا ام ایالستا ( دار  سامای شا  یودقا. ا  آقجائسک  هنو  

مباار    لذا ،قاار قااش پاولااریا قما  یود، هنو  اقالبب کتوقستای در دساور رو  

یاا  اصبمات و یهاا شان شاایط  قاگی طبال  کاارگا یخاش مهتای ا  وظاای  

رفامستا  در درون امازاب  عااوجداد. یاا کاات را کمکسل میوامزاب سوسسال دم

کااسای در دفااع ا  مارکتستا  شاکل وکاات، جناح ش  سوسسال دموسوسسال دم
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لناسن در روساس ، ر ا  یا کاوان هاا  آن مایشهاا کااین شاناخا  شاا ا   ک  گاف 

 لوکزامبور  در آلتان، پاق  کوک در هلنا و یوردیگا در ایاالسا اشار  کاد.

ی  عصا اقحطاط خود کا  جناگ جهااقی اول ا  قمااق  دار  سامای یا ورود 

ها  ام ایالستای و اقالبیاات کتوقستاای شااوع شاا. ها  یار  آن یود، عصا جنگ

کاات یا  مواضاع وقاطع امازاب سوساسال دماجنگ جهاقی اول یاعث شا اکمای  

طبال  کارگا خساق  کنناا و کاارگاان را گوشا  د  کاوپ در جناگ ام ایالستاای 

هاا و اقلسا . کنها یلماوی ی سوقاقاکننا و ی  کبع آن یاا  هتسم  ی  اردو  سامای  

در جایان جنگ جهاقی ی  مواضع پاولاا   دیگاها  یتسار کوشکی در کمورها  

 ماقاقا. وفاداراول 

کااسی ق  کنها پاش  اقااقاسسوقالست  ودر درون سوسسال دم کتوقستایجایان 

پاولاا  را یاافااش  یلک  یا رهبا  اعاااضات و اعاصاایات کاارگا  و هتچناسن 

ها  کارگا  افق ماوج اقالابب جهااقی را گماود. اقالابب شاکوهتنا رهبا  قسا 

ماورها ا  آن جتلا  در آلتاان در اکابا در روسس  پساو  شا و اقالابب در دیگاا ک

 جایان یود.
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کنگا  افااامس  کااسی وگتت  ا  سوسسال دمها یا کتوقست  1919در سال 

و ایجااد دیکاااکور  یاسندار  ساامای یا هااف قاایود   را اقااقاسسوقال کتوقستای

امازاب ماماکل در . دادقااشاکل  ها  کاارگا (شورا)ا  طایق  التللی کارگاان

ها خود را کتوقستا  کااتوکتوقستای یاا  کتایز خود ا  سوسسال دم اقااقاسسوقال

 قامساقا.

عااا  شکتاا  مااوج اقالاابب جهاااقی کاا  یااا شکتاا  اقالاابب آلتااان و قااال

سستاتاکس  پسماوان طبال  کارگا آلتان شاوع شا، موجاب ایزولا  شاان اقالابب 

در یایااقساا یاا  1926آخااین اخگاهاا  ماوج اقالابب جهااقی در ساال  اکاباا شاا.

ساکوب اعاصاب عتومی و یا یخاون کماسان قساا  پاولااریاا  شااقگها  در ساال 

موجاب افازایش فاایناا فتااد  اکاباا ایزولا  شاان اقالابب خاموش گادیاا. 1927

قااارت پاولاااا  )قااارت اقحطاااط کاااریجی در  مسناا  اقااقاسسوقالستاا  پاولاااا  و 

یسماا در دساگا  دولاای ادغاا   رو  ی  رو شورایی( در روسس  شا. مزب یلموی  

ها  کارخاق ، ارکش سااخ و ... قماان مایشوراها، کتسا  در شا و قاایج خود رامی

هاا  داد. ایزول  شان و عواقب شکت  ماوج اقالابب جهااقی افاول فیالسا  کاود 

ها  کارگا ، کبع آن فیالس  در درون پارلتان، اکحادی کارگا را یاقبال داش . ی  
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جها  مالایلا  یاا رشاا ام ایالستا  و ا  هتا  مهتااا  "ماد  ممااق  ماسن"کوسل ی  

کتوقست  ش  ک  در جایان کجویز شا. کوسط کتسناان سساس  ایجاد جبه  واما 

عاوج اقالبب جهاقی شکل گافا  یود و جناح شا  جنابش کتوقستاای را کماکسل 

ها  پاولااا  داد  یا کوج  ی  شاایط جایا وظست  خطسا دفاع ا  اهااف و آرمانمی

را ی  عها  گاف  و خود را ماافع مالسالی مارکتست  و کاااو  مارکتستا  ار یاایی 

ا  یلغارساان کاا آلتاان، ا  روساس  کاا  (هااقااقاسسوقالست ها  ش  )کتوقست  کاد.

اماا  سا کا... ی  دفاع ا  مواضع کتوقستاای پاداخاناا.آمایکا، ا  یایااقسا کا هلنا، ا  ایاال

در س  کماور کا  سان  مارکتستاای قاو  یاود یینای در روساس ، آلتاان و ایاالساا 

کتوقست  ش  خود را ی  شکل قو  و منتج  قماان داد. یا  عباارت یهااا واکانش 

  کتوقست  ش ، ی  واکنش جهاقی یود.

ی  امزاب ملی دگادیتای  "کتوقست "یا شاوع دوران ضا اقالبب، امزاب 

یاا  هتسم  ی  اردو  یاورژوا   پسوساانا و  "کتوقست "کادقا و این یار امزاب 

کمورهایی ک  جنابش اقالبیای یا  در ش  دساگا  سساسی سامای  را کمکسل دادقا. 

 قماسنی و پس کاین مالطع آن ارکالا  یافا  یود و ماال در مال شکت یاالکاین و عالی

کاین وجاا  یاا  خماانها  شاا  کتوقستاا  ،آلتااان و ایاالسااا روسااس ،هتچااون  یااود
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ساکوب، کبیسا یا ی  شکل ومماناکی ایزول  شاقا. کتوقستا  شا  روساس  قالاش 

مهتی در دفاع ا  متهو  پاولاا  دیکااکور  پاولااریا، متهو  اقالبب جهاقی، قتای 

تالی ا  جبه  واما و غسا  ایتا کاد. مااستاق  ساکوب لجا  گتسخا  ضا اقالابب، ق

ها، سا قاگان و خالالان اقالبب شکوهتنا اکابا را سا یا خاک افکناا و کتوقست 

کااو  یایاا و یا  یا  سان  ماقااگار در این متسا کتوقست  ش  روسس  قاواقت  

 کبایل شود.

ماسبد  در مالایال  20قالش مهتای را در دهاۀ کتوقست  ش  آلتان و هلنا 

در دفااع ا   ی ک قب بو در قاسجا  یا  د ایتا کاااقحطاط اقااقاسسوقال کتوقستای 

شا  آلتاان و هلناا درک یتاسار روشانی در کتوقست  مواضع اقالبیی کبایل شا. 

و غسا  داش . مااستاق ،  ها  ملی، جنبشها  کارگا ، پارلتاقااریت مورد اکحادی 

ا  مواضع  یک قببمسبد  ش  آلتاقی و هلنا  قاواقت  یینوان  20پس ا  دهۀ 

پاولاا  دفاع کنا و یخمی ا  آن  شاوع ی  کوسی  و ککامل مواضایی  کتوقستای و

عالاباقجامسا و مای ا  مواضاع اقالبیای کاد ک  ی  رد روش و ماا مارکتستای می

و پس ا  آن افاخار دفاع ا  مواضع اقالبیی در مالایل ضا اقالبب قصاسب  کاد قمسنی

 کتوقست  ش  ایاالسا شا.
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ماسبد  در کبیساا ماول قماای   30در دهۀ   فااکتسون کتوقست  ش  ایاالسا

یسبن ضتن پایبنا  ی  اصول اساسای اقااقاسسوقالستا  در مالایلا  یاا خطاا جناگ یا  

ویژ  اقالبب روساس  پاداخا . جناگ در   کاا قام  شکت  موج اقالبب جهاقی و ی

اساا اقسا آ مااون یزرگاای یاااا  کتوقستاا  شاا  یااود کاا  کواقتاا  هااا دو جبهاا  را 

ر یایی کنا، کار  ک  لنسن در جنگ جهاقی اول کاد  یود و کارگاان ام ایالستای ا

را دعوت ی  مبار   طبالاکی کاد  یود. در جایان جنگ جهاقی دو ، کتوقست  ش  

کنها جایاقی یود ک  ها دو جبه  را ام ایالستای ار یایی کاد و یاا ضااورت مباار   

ذی  ا  سو  ها دو جبها  طبالاکی در ها دو سو  جبه  کاکسا کاد و مورد آ ار و ا

 قاار گاف .

ها  این کااب در پاکو موادث واقیی قمان مساها ک  شوراگاایی ق  یارسی

کواقا ی  ماجیی یااا  مباار ات طبالا  کاارگا کنها ساایی یسش قست ، ق  کنها قتی

دامان مسزقاا، مباار   کاارگاان را قسز  یاشا یلک  ی  اغاماش فکا  در طبال  کارگا 

ا و ا  هتا  مهتااا طبالا  کاارگا را ا  وظستا  کااریخی خاود اقالابب کنسااون می

جهاااقی کتوقستااای دور مستااا د. در مالایاال کتوقستاا  شاا  یااا وجااود ایهامااات، 

سایها و مای اشاباهاکی ک  ماککب شا  اسا ، هتاوار  یا  مواضاع و اهاااف گسج
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یااا  پاولاا  وفاادار یاود  و متاسا را در قبادهاا  طبالااکی قماان داد  و ماجیای 

مبار ات طبال  کارگا یود  اس . کتوقست  ش  کااو  مالسالی مارکتستا  در صاا 

 سال گذشا  یود  و ی  یخمی ا  مافظ  کاریخی پاولااریا کبایل شا  اس . 

شوراگاائی یساقگا ضی  پاولااریا اس  ق  قارت آن، واقیس  این اس  کا  

وجاود دارد،  ی  وج  ممااک خسلی مه  یاسن شاوراگاائی و سوساسال دمکااسای

. هاسچ شسازیینای اقالابب جهااقی کتوقستاای  ه دفیینای هتا  شساز و  جنبش

 اینکاا  یااا یبعاا  ضااا سااامای  دار شااوراگاایی ساااایی یااسش قستاا ، یاا  جااا  

کا  قاسجا  اش قا   کنسااطبال  کارگا درون آفاینی و ایجاد اغاماش فکا  در ایها 

گاایمات کتوقست  ش  یا رهایی یادگان مزد  یلک  کااو  کومش سامای  اس ، 

ی  پسماو  کتوقست  شا  یاار  رسااقسا کاا یاا دخالا  فیاال و  .وارد مبامم  شویا

در خاام  ارکالاا  مباار   طبالااکی در مالسااس اقااقاسسوقالستای در مباار   طبالااکی، 

گساااا  مااازب کتوقستااا  در راسااااا  شاااکلاقااقاسسوقالستاااای قااااار یگسایاااا. 

یاااون ماازب کتوقستاا  شاااا کاا  یاشااسا،  اقااقاسسوقالستاا  و یااسن التللاای کوشااا

 اقااقاسسوقالست  و یسن التللی امکان وقوع اقالبب جهاقی کتوقستاای وجاود قااارد.

دار  ا  طایاق اگا طبال  کارگا ی  مک  کاریخی خود، یینی ی   یا کمسان ساامای 
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کتوقستای عتل قکنا، قایود  یمای  ماتی اس . یاا  پایاان دادن جهاقی اقالبب 

ها یاسش ا  هاا  ماان دار  آلااقاکسو اقااقاسسوقالست یایای  و وممسگا  سامای ی  

 :دیگا  میابا اس 

 انقالب کمونیستی یا نابودی بشریت!

 

 صاا  اقااقاسسوقالستای

 1401د   25
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 خبوط اصلی مواضع:

دار  ییناوان یا  قظاا  اجاتااعی جنگ جهاقی اول قمان داد ک  ساامای  .1

کنهاا دو آلااقااکسو یااا  ایان سستاا  و شا  اس  خود وارد دور  اقحطاط 

 وجود دارد: یا اقالبب کتوقستای یا قایود  یمای .                          

کنها ایان طبالا  اجاتااعی  .در عصا ما ، طبال  کارگا کنها طبال  اقالبیی اس  .2

کتوقستااای را اقجااا  دهااا و یاا  یایایاا  کواقااا اقالاابب اساا  کاا  ماای

 دار  پایان دها.                                                                                                              سامای 

هاا  ، اکحادیا گادیاادار  وارد دوران اقحطاط خاود ییا ا  آقک  سامای  .3

دار  شااقا. کبایل یا  ارگاقهاا  قظاا  ساامای کارگا  در سااسا جهان 

ها کناال طبال  کارگا و منحاف کادن مبار   طبالاکی وظست  اصلی اکحادی 

 کارگاان اس .                                                                                              

اقاخایاااکی و ایش قتاادر عصاا اقحطاااط و گنایاااگی ساامای ، شاااک  در  .4

کنهااا در جهاا  کالویاا  کوهتااات دمکااساای اساا .  یپارلتاااق ها سااساک

 ،دار  دیکاااکور  دو رو  هتاان ساک دار  دمکااسی و ساامای سامای 

                                                                               . هتانادار  یایای  سامای 

مبار   طبالااکی  یا علس  طبال  کارگا و و ضا اقالبیی ، کتامی جنبمها  ملی .5

در اخابفااات قظااا  هتااانا. جنااگ آ ادیاابخش ملاای یاا  قساااو  پساااد  

                          ام ایالستای اس .                                                                                                             
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شکت  ی  ویژ  عل  شکت  اقالبب اکابا، شکت  موج اقالبب جهاقی،  .6

منجا در قهای  ک  مناهی ی  اقزوا  اقالبب اکابا و  یاشا می اقالبب آلتان

   ی  اقحطاط آن شا.                                                                                                             

هااا، هااا، مائوئستاا کتااامی اماازاب شاا  ارکجاااعی هتااانا، اساالسنستاا  .7

دساگا  سساسی ساامای  ا  ها  رستی و غسا  ها و آقارشست کاوکتکست 

 کننا.                                                                                                                را قتایناگی می

ک  در شاورو ،  "کتوقست "یا  "سوسسالست "لس  دولاها  ی  اصطبح ک .8

اروپا  شاقی، شسن، کویا و غسا  یا سا کار آماقاا کجلای شاکل ویاژ  ا  

                                         .                                                                                   هتانا دار  دولایدار  یود  و سامای یایای  سامای 

دها و ی  فااکاور فیاال سا مان اقالبیی پسمالااول پاولااریا را کمکسل می .9

کواقناا در ککامل و کیتس  آگاهی طبالاکی اس . سا ماقها  اقالبیی کنها مای

وظستا  شاان قا  ساا ماقاهی طبالا   و شکل اقلس  اقالبیی یا  خاود یگساقاا

 یا  –یجا  طبال  کارگا، یلکا  رهباا  سساسای کارگا یا کتب قارت 

 قتاوذ و اقالبیی سا مان سساسی شتافس  یطوریک  اس ، سساسی قتا  قطب

                                                                                              .هتانا کتوقستای اقالبب یاا   اصلی عناصا ا  کارگا طبال  در آن

 تعلق سیاسی:

مواضع، قظاات و فیالس  گاایمات سساسی پاولاا ، محصولی ا  کجایسات گذشاا  

طبال  کارگا و درسهائی ک  سا ماقها  سساسی طبال  کارگا درطول کاریخ این طبال  
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کتااب کاااد  اقااا. لااذا صاااا  اقااقاسسوقالستااای ریماا  هااا  خااود را در اکحادیاا  

اقااقاسااسوقال دو ، اقااقاسااسوقال سااو ،  کتوقستاااها، اقااقاسااسوقال اول، جناااح شاا 

مخصوصاٌ جنااح شا  اقااقاساسوقال ساو  و فااکتاسوقهائی کا  در مالایال اقحطااط 

اقااقاسسوقال سو  وظست  ساا  دفاع ا  مواضع پاولااا  و کتوقستاای را یاا عهاا  

بویژب فراکسیون چ پ کمونیس ت ی و آلتاق –گافانا، فااکتسوقها  هلنا  

 کنا.دفاع می ش  ا  سنن کتوقست مسااقا و ایتالیا 



 
 


