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 مقدمه

گ جن در خالل   رگریر هگاتحگدیهره از نظر تجربی نقش ضددک رگریر  

از اعتصددگبگ   بخصددو ددیایفگ رردنک، موجب یردیک نوع  و بعک از آن جهگنی اول

بعنوان آلترنگتیو  برا  ا  قرار داشددد ، خودانگیخته ره خگرج از قکر  اتحگدیه

 "اعتصددگو وی ددی"به ره اعتصددگبگ  ریر ریدد ی  چنین. طبقه رگریر مطرح شددود

(Wildcat strike action معروف ای )، رگریر    هگاتحگدیهضکی   بیگنگر

یت بگ ی رگریران  هگ  طبقگتیخوا س  چپ» .بوده ا فگع از ایر چه بعنوان د «ر ونی

شکل یرف  امگ  شکس  موج انقالو جهگنی  ستی در برابر عالئم  ضع ر ونی  ربموا

ج ع بنک  تجربیگ  تگریخی و پر شدددور جنبش رگریر  بعک از جنگ جهگنی اول 

هگ  یرانبهگ از  این درس ،نیستییضک انقالو ایتگل یر برافراشتن. بگ ه ای متکی بود

چنک یروه  و تنهگ ، زدوده شدددکنکخگطرا  ه گن نسدددکی ره بگ آن زنکیی ررده بود

روچک ر ونیسددد  چپ بطور پرارنکه و جکا از هم  توانسدددتنک به بقگ  خود ادامه 

مجکدا ر ونیسددد  چپ  1968دهنک، تگ اینکه بگ اییگ  مبگرزا  رگریر  در مگه مه 

یگبی طبقه رگریر در طول نگگهی به یددگزمگندر این نوشددته . رشددک چ دد گیر  ررد

گ یر  در جنبش رگریر  ایف  رگرهگاتحگدیهو نق دددی ره  تگریخ جنبش رگریر 
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ظرف منگیددب برا  یددگزمگن یگبی طبقه رگریر  ،و اینکه خواهیم انکاخ  ،ررده انک

 در شرایط رنونی چیس ؟

ر د  رگریر  هگاتحگدیهبه نقش ارتجگعی ایرچه امروز جنبش رگریر   

امگ در ر ددورهگ   ،تگ یکود  واقف ایدد تویددعه یگفته،  دار  یددرمگیهر ددورهگ  

  ایران ره دول هگ  دیکتگتور  چونبه خصوص در ر ور دار  یرمگیه پیرامونی

دانک، دیدد و آنرا ریر قگنونی می از تگیددیا اتحگدیه رگریر  م گنع  بع ل آورده

، تگ مبگرزا  رگریر  را در جه  آورده ایددد   چپ یدددرمگیه بوجود آویز  برا

ی  اتحگدیه  شکن آن از طرف دول  منحرف رگریر  خوا شنگخته  ی ی   و به ر

یرمگیه تبکیغ می رنک ره یر   هگ  رگریر اتحگدیه رنک. چپ  یرا بعنوان ت کل 

 مبگرزه طبقگتی ای . دایتگن چگونه ای ؟  برا  ظرف  مه ترین

ه چنگن دوران شکوفگئی خود  دار  یرمگیهدر قرن نوزدهم، در دورانی ره  

هگ  پگیکار به نظگم امکگن تح یل رفرمدار  یددرمگیهرونق اقتصددگد  را می یذرانک، 

یه پذیر میکرددار  یدددرمگ بگرزا  تکخ و را امکگن  رگریر ارکب از طریق م قه  . طب

یگزمگن هگ   نفی پگ ی  به برپگیی  زد ره نقش آن دفگع یکار  میخونین خود، د

ی بودنک ره نقش ایگیی یهگ  رگریر ، اریگنهگاتحگدیهاش بود. از منگفع اقتصگد 

مبگرزه برا  ا الیگ  و بهبود چ  گیر شرایط زیس  و زنکیی رگریران بود  ،آن

یته دار  یرمگیهو  س  از پا آن خوا  یگبی طبقه رگریریگزمگنهگ برآیک. می توان
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سترش اتحگد و آیگهی طبقگتی ، هگ مت ررز بوداتحگدیهدر  ه چنگن به نحو  ره به ی

عگلی  ف هگاتحگدیهانقالبیون می توانسدددتنک در درون طبقه رگریر ر ک میکردنک. 

. ایرچه وجود این ع ل میکردنکبه عنوان مکریددده ر ونیسدددتی  هگاتحگدیهررده و 

د زد  مرتبط بود بگ این وجوهگ به شیوه جکایی نگپذیر  به وجود نیرو  رگر ماریگن

ودنک. ب کبورورراتیبطور م خص و قگبل مالیظه ا    هگاتحگدیهدر این دوره ارکب 

بعنوان اریگن هگ  طبقه  بگوجود اینکهرگریر  هگ اتحگدیهدر این دوره از این رو، 

رفته قرار نگ هگلغو رگر مزد   در دیدددتور رگر تگریخی آن ، امگرگریر اعتبگر داشدددتنک

 بود. 

صر انحطگط به دار  یرمگیهبگ ورود   هگ  پگیکار امکگن تح یل رفرمخود،  ع

توانسدد  پی ددرف ن یدار  یددرمگیهو دیگر  دیگر امکگن پذیر نبوددار  یددرمگیهبه 

گن امک دار  یدددرمگیههگیی در زنکیی طبقه رگریر بوجود بیآورد. پا از آن ره 

یکار را از دیددد  داد،  پگ هگ   تگریخی تح یل رفرم یک موقعی   بگ  رگریر  قه  طب

  رگریر  هگاتحگدیهروبرو یردیک ره  فقط بگ  لغو رگر مزد  و یذف جکیک  

رگر مزد  قگتی برا  لغو  بگرزه طب نگبراین م نک. ب  ،می توانسددد  از این مرز عبور ر

یم هگاتحگدیه. تنهگ راهی ره ادروز قرار ددر دیتور  را  رگریر  هگاتحگدیهانحالل 

ادرگم در دول  یددرمگیه و دفگع از  ادامه دهنک، در دوران جکیکبه بقگ خود توانسددتنک 
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  ادر درون طبقه رگریر می بگشک. ییر تحول بورررایی اتحگدیهدار  یرمگیهمنگفع 

 در درون خود جذو رنک.  را هگاتحگدیهبه دول  ر ک ررد تگ 

 اول   جنگ جهانی

 دوران شددکوفگئیدار  یددرمگیهبیگنگر آن بود ره جنگ جهگنی اول، تویش 

ه و پ دد  یددر یذاشددتبود ره از نظر تگریخی مترقی نظگم اجت گعی به عنوان خود را 

ی .  شکه ا صر انحطگط خود  از  هگ نفرجنگ برا  میکیونبعنوان نظگم جهگنی وارد ع

مبگرزه رو منگفع پرولتگریگ در ی بگقی نگذاش .چیز  طبقه رگریر جز مرگ و نیستی 

فقط می توانس  به شکل شکس  انقالبی  ور  ییرد: مبگرزه  برعکیه جنگ بود و

یه  به عنوان بخ دددی از انقالو جهگنی بر عک یگ در هر ر دددور ،  تگر  بورژواز پرول

 به یددد   بورژواز  شدددگن هگ  تفنگچرخگنکن لوله و به تبع آن از طریق خود 

 بود.  خود 

از جنگ بگ بورژواز  خود ،   جنبش رگریر م گنع  انگکسدددتگن برا در 

 دار  هیدددرمگی  رگریر  بگ یزو رگریر به ه کگر  پرداختنک، تگ اینکه هگاتحگدیه

درمگه  .توانسدد  عجگلتگ موج روبه رشددک مبگرزا  طبقگتی را به یددرع  متوقف رنک

خوایدددتگر   هگاتحگدیهیعنی هم یزو رگریر و هم  نهگد، این دو  1914او  یدددگل 

  هگاتحگدیهتوقف مبگرزه طبقگتی در خالل زمگن جنگ شدددکنک. پا از رایزنی بین 
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ستگن در  و دول  در  رگریر  ریرقگنونی اعالم  ،رگریر  اعتصگو  1915یگل انگک

آوردهگ  ت گم دی بورژواز  بگ تویل به شرایط جنگی توانس  شک. عالوه بر این، 

زنکانی محل رگر خود . رگریران را بگز پا ییردشددته مبگرزا  یددخ  در دهه یذ

سگنی به طبقه رگریر تح یل یردیک،  شکنک. ضگفشرایط رگر  ریر ان ه رگر  آرگز ا

یک دددنبه دوبگره برقرار یردیک و مقررا   هگ  روزدر اجبگر ، رگر شدددبگنه و رگر 

یگر مک. بسددد ل  تعکیق درآ یگ به  نه  خگ رگر هکاشدددد  و ای نی  مگ    ب قکا از این ا

 ی گی  می شک.رگریر   هگاتحگدیهرگمالً از طرف   نیز یرروبگرانه

ا  هنوز ضددعیف ت ددکیال  اتحگدیهقبل از جنگ جهگنی اول  امگ در آمریکگ

ل و رنترجهگنی مبگرزه جویی در طول جنگ  برا  جکوییر  از رشدددک بود و دول 

ین ب از این رو پی گنی. داشددد ا  قو   نیگز به یک ت دددکل اتحگدیهطبقه رگریر، 

شک.  سته  ییون رگر آمریکگ )ا  اف ال( ب ز ا این مج وعهدول ، رگرفرمگیگن و فکرا

دادنک. فکرایددیون در یذشددته اقکی  روچکی را در میگن طبقه ت ددکیل می هگاتحگدیه

یگزمگنکهی ره قبال تویط اجگزه و رسب رگر آمریکگ )ا  اف ال( در ازا   آزاد  

 ه هاین اجگزه بگ  تگ در برابر موافق  ررد از او یدددکب شدددکه بودبورژواز  آمریکگ 

غگ  خذ این مجوز و تبکی بگ ا جه  ف  رنک. در نتی بگ  مخگل  عضدددوی  در ،اعتصدددگ

نگبراین رشدددک و  هگاتحگدیه یگف . ب به یکود دومیکیون نفر افزایش  در طول جنگ 

ریکگ بود. آمدار  یرمگیهپگیخ مستقی ی به نیگزهگ     رگریر هگاتحگدیهیسترش 
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 ور   ا یگ انحرافی موقتی از ا ول اتحگدیه "خطگ  تگرتیکی"در این میگن، هیچ 

نگرفته بود، بککه برعکا، این یک تصددد یم آیگهگنه برا  ه کگر  بگ بورژواز  

میکیون هگ رگریر در میکان عگم در قتل شریک و هم دی  را  هگاتحگدیهره این ، بود

یط جنگ ررد. البته این خیگن  ت یدر یگل جنگ   ر ورهگ  هگاتحگدیهو گل در 

 این نتیجه منطقی دور  ،السدددگعه از آیددد گن آبی بیرون نیگمک قیککفعه و خک 1914

هگ از طبقه رگریر و ه کگر  روزافزون ته برا  مک  طو نی یآن گ ب ره از یذشددد

به  نقطه عطفی را ن گن می دهک، ره 1914بگ این وجود یگل  بود.داشتنک، بورژواز  

به عنوان ضددد گئم یدددگده ا  از دول   هگاتحگدیهبگوییم میتوانیم  طور ایدددگیدددی

یوشدد  دم توک رردن رگریران و ع ل رردنک، ره تنهگ وظیفه آنهگ  دار  یددرمگیه

 .ای بوده  در برابر تهکیک پرولتگریگ دار  یرمگیهر ک به یفظ نظم 

بسدددیگر  از  1914رگریر  ره از یدددگل  هگ نگگه یدددطحی به اتحگدیه در

صگبگ  را ی گی  و ظر انک، به نانک و اقکامگتی در این جه  انجگم دادهتگییک ررده اعت

این ه شدددویم رتر به این مسددد که متوجه میبگنگرش ع یقامگ آمیز جکوه رنک. تنگقض

 ،هگبگ خگرج شدددکن مبگرزا  رگریر  از رگنگل اتحگدیه .می شدددود محوتنگقضدددگ  

ک دار  مورد تهکییددرمگیهو یردیکه ت ددکیک مبگرزه جویی رگریران و رادیکگلیسددم 

در چنین شرایطی برا  تخکیه خ م طبقگتی رگریران و انتقگل اعتراض  .ییردقرار می
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شکهگاتحگدیهرگریران به رگنگل قگنونی،  صگبگ  رنترل  را  گریرانر ۀ  رگریر  اعت

 به عنوان یکرا تخکیه رننک و هم نگن آهم خ دددم طبقگتی تگ  یدددگزمگنکهی میکننک

 برا  رگریران به ری ی  شنگخته شونک. ت کیال  رگریر 

دقیقگ ری ددده در یدددن  یدددگزمگنهگ  هگ خگص اتحگدیهپیچیکیی و قکر  

 یردد.بر میبروز جنگ جهگنی اول قبل از  دارد ره بهرگریر  ا دددیل طبقه رگریر

ر  مگهی  ضک رگریتصگبی بگشنک، مخگلف هر اعآشکگرا    رگریر هگاتحگدیهایر 

شن به زود  هگاتحگدیه طبقه رگریر  وندر درو آنهگ ت گم اعتبگر خود را شود می رو

ی چون یدر ر دددورهگمیتوان را هگ بی اعتبگر  این نوع اتحگدیهاز دیددد  می دهنک. 

 شکگراره آ دیکر ورهگ  به ا طالح جهگن یوم در قبل از فروپگشی و  شرقبکوک 

بگط تگ نظم و انضددد و یگ میکردنک ع ل می رننکبورژوایی به عنوان ن گینکیگن دول  

  آمریکگ و دیگر ر ورهگ ،ور  بگ تر را اجرا رننک. امگ در انگکیارگر و یطح بهره

یگن رربی، دول ،  به طور یکسدددگن آیگه   رگریر  هگاتحگدیهو رهبران رگرفرمگ

ه ب معروف ای در بین رگریران  "جویی مبگرزه"ین  به ا  ره اتحگدیه ،ستنک رهه

نک از نفوذ خود برا  یفظ ایت گل زیگد می در شدددرایط جویی رگریران  مبگرزهتوا

یتفگده  خطرنگک از  یرخوردیی یک  وآیگه هس  ره نگ ام بورژواز  رربی. رنکا

یددد . ا برا  مبگرزه طبقگتیجک  تهکیک  در بین رگریران    رگریر هگاتحگدیه

شیمبگرزه طبقگتی خگرج از رنترل اتحگدیه شبح فروپگ    ینظم اجت گعی را به  هگ، 
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بر رهبران بورژوایی را وی   نوع مبگرزا  این  ،مه تر از ه ه آورد.در می و یذار

 بورژواز بین و روتهآیگه هگ  ر تر برخی از بخشم کن ای  ایرچه  .انگیزدمی

گلی از یل ای  ره تصویر رادیکدلاین آنهم به ره مخگلف بگشنک  هگاتحگدیهنسب  به 

، دار یددرمگیه تر شددکن بحرانبه هر یگل، در زمگن ع یق امگشددود. ارائه می تحگدیها

  هگاتحگدیهره تنهگ شود میهگ  بورژواز  آشکگر ا  برا  ه ه بخشبطور فزاینکه

چه بحران می رگریر  نک. هر گه دار ح  رنترل خود ن رگریر را ت قه  نک طب توان

 از وزیران دول  ع یق تر بگشددک، ت گس هگ  یددخنگویگن بورژواز  دار  یددرمگیه

گن و تقوی  اقتکار آنهگ در می هگاتحگدیهروزنگمه هگ برا  تقوی   انتگ یدردبیر یدرمگیه

یز  شکه، ارکب بهترین راه رشود. یک اعتصگو بگ دق  برنگمهمی بی ترطبقه رگریر 

ی  شررتهگ .برا  دیتیگبی به این هکف ا ریگفته انک ه دبدورانکیش به تجر  مکیران 

ریز  شددکه، مه ترین شددیوه برا  تضدد ین ره یک اعتصددگو ب وقع و از پیش برنگمه

 در بهترین ن ونه آن اعتصدددگو جنرال موتورز"آرامش محیط رگر در آینکه ایددد . 

به  1970یددددگل  در آمریکدگ بود. مدکیرید  شدددررد  تدگ آنجدگ پیش رفد  رده 

میکیون د ر قرض داد تگ اعتصگو را از لحگظ مگلی تگمین ن گیک.  UAM  30اتحگدیه

 یک مفسر بورژوا توضیح داد ره چرا اعتصگو به پگیگن رییک:

ن مگننک یددوپگک اط ینگیک اعتصددگو ره رگریران را به خیگبگن می ر ددگنک، »

آنگن را خگرج می رنک، مطگلبگ  آنهگ را تعکیل میکهک و بکینسگن موجبگ   خ مخگرب
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عقک قرارداد و موافقتنگمه را فراهم می یددگزد. ه چنین اقتکار یددکسددکه مراتب اتحگدیه 

 [1]"«.ا  را مستحکم می ن گیک

 ریکارگی هااتحادیه تسخیر رهبری در سرمایهافسانه پردازی چپ 

ناشددتبگه بییک   رگریر  به هگاتحگدیهاز خود ی گی  یددرمگیه برا  چپ 

   رگریر  راهگاتحگدیهال کل یدددوم انکازد ره در آن بینچنگ میال کل یدددوم 

ر هگ  چپ، وظیفه خود را رکبه بیروه در نتیجهت دددکیال  رگریر  ارزیگبی ررد. 

یی یک اتحگدیه می داننک.  اتحگدیه بوروررا سخیر رهبر  فگ کگل جنگح رالم رادیو ت

 هگاتحگدیهو برا   هککپرداز  خود ادامه می تخیال  خود به رویگیدددرمگیه در  چپ

به  ایدد  اوضددگع عگد  و  ددکح آمیزره  هگییدر زمگن :قگئل می شددودنقش دویگنه 

 تخگ ددد گ  یگد  بین رگر و عبگر  بهتر مبگرزه طبقگتی در یگل  تکافعی ایددد  و

زمگنی مگ ااز منگفع طبقه رگریر ی گی  می رننک.  هگاتحگدیهیرمگیه در جریگن نیس ، 

رمگ رگرف از فرو میرودو یرمگیه در بحران ع یق شود میره تنش هگ  اجت گعی یگد 

جنگح رالم رادیکگل چپ یرمگیه اظهگر میکارد ی گی  می رنک. دار  یرمگیهو نظگم 

ستنک و نه بر عکیه طبقهاتحگدیه ره ور تکویحی رگریر! این بیگن بط هگ بر عکیه انقالو ه

 هگ دفگع می رنک.  از موجودی  اتحگدیه
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گد  ع"در زمگن  هگاتحگدیهاینکه  ،چپ یرمگیهمی یردیم به ایتک ل  یگل بر

 گ  زمگنی ره تخگ دد . به عبگر  بهتراز طبقه رگریر دفگع می رننک "و  ددکح آمیز

در چنین رننک، ع ل می و رگریران منفعالنه در یدددطح پگئین ایددد رگر و یدددرمگیه 

 طبقه یگرم هسدددتنک. لذا برا  ایکئولوژ شدددک  تح  تگ یر  رگریران بهشدددرایطی 

رگمال ک. نبربهگ پی به مگهی  طبقگتی اتحگدیهرگریران بسددیگر یددخ  ایدد  تگ بتواننک 

ضح  ی  در دورانوا شن ا بگ ر ک  دفگعی ره روزانه   "عگد  و  کح آمیز" و رو

بگز  می رننک، خود را بعنوان مکافعگن طبقه رگریر جگ می    رگریر هگاتحگدیه

ر یکه و بگ چگنه زنی برنگمه هگ  موشکگفگنه و دقیقی برا   زننک، به چهره خود  نقگو

ضع  یتث گر نیرو  رگرو ی را  اداره مشود مییق رگر و مج وعه قوانینی ره برا  ا

. امگ دنکار از طرف رگریرانرننک.  انجگم این نوع رگرهگ، ربطی به ن گینکیی بودن 

 وزمرهرره آنهگ بعنوان عگمالن یرمگیه مس ول تسهیل ع ککرد عگد  و شود میبگعث 

سگح ریختن اتحگدیه شک ت  شنک. یریه درورین و ا یتث گر در طبقه رگریر بگ   گها

ترین مفگیک یرمگیه ایتوار ای  و مبنگیی ای  بر این ایطوره ره بر شنیع رگریر 

از منگفع طبقه رگریر ی گی  می رننک. این ایددطوره در واقع پیش شددرط  هگاتحگدیه

  زمی برا  مهگرو بروز هر نوع مبگرزه واقعی طبقگتی ای .

 گعی اجترا ارزیگبی می رنیم ره طبقگ     رگریر هگاتحگدیهمگهی  زمگنی 

 ،در زمگن تکگمل مبگرزا  رگریر بصدددور  آشدددکگر در برابر هم قرار یرفته انک. 
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مگنع ت گس مگبین    رگریر  یدددعی در ایزوله رردن رگریران دارنک وهگحگدیهات

مطگلبگ  رگریران را جعل می  آنهگ .می دددونکرگریران در رگرخگنه هگ  مختکف 

یررگر ترریب می  یتفگده از دروغ و ته   رگریران را برا  بگزی   به  رننک، بگ ا

 گ یره در یگل مبگرزه بودنک، رگریران  در رگرخگنه هگ  دیگر ،ن گینک و می یوینک

ر دانک و آنهگ به تنهگیی ن ی تواننک مبگرزه را به پیش ببرنک. به یددر رگرشددگن بری ددته

شکن ع ل می رنن بی تر در نقش   رگریر هگاتحگدیهمقگطعی چنین  صگو  ک. اعت

طبقگتی و از یدددو  دیگر  همبگرزدر   رگریر  هگاتحگدیهخرابکگر  از یک یدددو 

یط اتحگدیه ی ی رگریران تو ر هگ  یرچه در ظگهیکک ر یکن عنوان ن گینکیی ر

کننک، امگ هر دو رو  یک یددکه هسددتنک و جنبه ضددک رگریر  میجکوه  تنگقض آمیز

یه حگد نگن در درون طب هگات پگک اط ی هک و بطریقی بعنوان یدددو ه قرا ن گیش می د

 نک.نرگریر ع ل می ر

 ایکراسی اتحادیهوری و بوردیوان ساال

یط  یتک ل دیگر  ره بگرهگ و بگرهگ تو یرمگیها یه برا  توج جریگنگ  چپ 

، این ای  شودمیمطرح  آنهگ هگ و م گرر  در خود از اتحگدیه "انتقگد "ی گی  

، مگن یگفته یگزتوده هگ  رگریر مت کل از ، ت ککی ای  ا یگبی اتحگدیهره یگزمگن

ش نک  رگریر   مبگرزا برا   لذا سیگر ارز شکشکل ب  – کهگت ک. ولی این می بگ
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 منحرف "رهبر  بک"و "بورررایدددی"از مسدددیر یقیقی خود در نتیجه  -هگاتحگدیه

هگ را از طریق ایجگد هگ این ایددد  ره اتحگدیهلوی  برا  چپوانک. بنگبراین اشدددکه

به گریران رواقعی رهبران دموررایدددی بی دددتر و تغییر رهبر  فگیدددک بگ جگیگزینی 

ین قرار ام خصه بورررایی اتحگدیه رگریر  از . تبکیل رننکواقعگ رگریر  ت کل 

، دنکار   خوداعضددگ   ری دده در فعگلی ایددگزمگنی اتحگدیه ایدد  ره دیگر زنکیی

صنوعی و  صور  بککه م ی ی در ب و در اریگن مررز   "هگاتحگدیه ادار  دفگتر"ر

 ار  دیرمگیههگ تح  نظگم در ه ه اتحگدیهبورررایی پکیکه آن انجگم می شود. ایر 

ررایی وشرار  رهبران اتحگدیه نیس . بور رهبر  بک یگمنحط رایج ای ، به خگطر 

هگن و یک راز بل تو دددیف نیسددد  پن قگ که چرا بورکراساای . ریر  یل این دل

ست که در اتحادیه ست، بخاطر این ا صرف خود درآورده ا ها را به ت

شااریان زندگی کارگری وجود ندارد و در آن ا از شااور و  هااتحادیه

. نندکهی ان کارگری خبری نیساات، کارگران از آن پشااتیبانی ن ی

س  یگزمگنوبور  هگ فکر میکننکآنچه آنگرشی یی یک  شی  ،ررا صنگ  یم از قکر  ت

شک ینیگن مررز  آن ییر  ار س . برعکا  و بگ یی نی ت ررز مترادف بگ بورررا

یگزمگنی  ضگ  آن الهگم یرفته ره از فعگلی در  شور هریک از اع هگ  آیگهگنه و پر 

ی ،  شکن ا ضگ در زنکیی  از بهترین راه م گرر  هریکمت ررز  ل یک ت کاع

سب  به زنکیی  ج عی ی . بی تفگوتی ره رگریران ن ر  ن گن رگری  هگاتحگدیها
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س .  گریرانمی دهنک، ه گنگونه ره چپ هگ فکر میکننک، ا بگتی بر عکم آیگهی ر نی

نهگ آآیگهی از نگتوانی  و هگاتحگدیه و بی اعت گد  نسددب  به دور  یزیکن در عوض

 هگحگدیهاتآیگهی نسدددب  به اینکه رگریران ن دددگن دهنکه در دفگع از منگفع طبقگتی 

ش ن طبقه  ستنک، رگریر متعکق به د شک.میه ستنک، زیرا هبورورراتیک هگ اتحگدیه بگ

 رگریر  وجود نکارد.در آنهگ  هیچ روح 

 یابی تشکالت مستقل کارگریشکل سازمان

یرمگیه اعالم   ضع چپ  ی  هگاتحگدیهمخگلف مبگرزه عکیه ره  می رنکمو  ،ا

  در ابی تر برا  ر ورهگیی ای  ره ت کال  اتحگدیه هگنسخه پیچینوع البته این 

 :  ، منصور یک   چنین عوامفریبی میکنکآنهگ م نوع می بگشک

مگدام ره آلترنگتیو ش گ یک ت کیال  واقعی موجود نیس ، مگدام ره یک  "

یگزمگنیگبی واقعی و در دیترس برا  رگریران نیس  ره بتوانک ه گن مسگئل 

هگ بنظر من رگر  را بکیدد  ییرد و پگیددخ دهک، فراخوان دادن عکیه اتحگدیه

ی . هیچ ضک رگریر  ا از  را یق نکارد دوخ تی را ره رگریران جکا 

یگزمگنی در مبگرزه جگر  ش و ع کتگ دفگعی نظر  انک را بگ هتشگن رو  هم یذا

س  و یگ به انکازه رگفی چپ  یتک   ره این یکی دمورراتیک نی این نوع ا

به اتحگدیه نک. برخورد  نک از نوع و رادیکگل نیسددد  و ریره برچی هگ ن ی توا
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ن ی توانک خواهگن را  برخورد بگ نهگدهگ  دولتی و یگ مذهبی بگشدددک. هیچ

 [2]"هگ بگشک.گدیهحانحالل ات

 

تنهگ ظرف مبگرزاتی رگریران را در اینطور بنظر می ریددک، ره چپ یددرمگیه 

 ردیگرگریر ،   هگبگ انحالل اتحگدیه و رنکهگ  رگریر  جسدددتجو میاتحگدیه

امگ آنچه ره  مبگرزا  رگریر  را در دوران ! ظرفی برا  مبگرزه رگریران ن ی یگبک

این ایددد  ره در  ،جکا می رنکاز هم بگ پیش از این دوران  دار  یدددرمگیهانحطگط 

. در دوران رو ا الیگ  اقتصگد  امکگن پذیر بود دار  یرمگیهدوران رونق و رشک 

شک  س  اش طبقه رگریر در مبگرزا  طبقگتی، دار  یرمگیهبه ر یی را گزهگامتیمیتوان

یگع  در طول رناخذ  شگنزده تگ هیجکه  یگع  رگر ره زمگنی  ک، بطور مثگل: تقکیل 

ی  ،روز بود شکه ا یته  امکگن ا الیگ   دار  یرمگیهانحطگط دوران . امگ در رگ

هگ بگ  می رود و طبقه ، قی  هگوجود نکارد. بگ افزایش دیدددت زد پایداراقتصدددگد  

  داده از دیتویط یرمگیه دیگر  طرقرگریر امتیگز  را ره بکی  آورده بود، به 

یتث گر مقگوم  میدهک. و پا می از این رو رگریران بطور مکاوم در برابر ت کیک ا

ی  بکین  ،رننک ی   انقالبی میل دلیل ا ره مبگرزا  واقعی رگریران بالفگ که به 

ستم ررده و  یتث گر  را به چگلش می ر کیی ضک  ا یکا میپ دار  یرمگیهو شکل 

 رنک.
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تیو دو یزینه یگ دو آلترنگ خود بقگ  برا  دار  یددرمگیهنظگم بگ توجه به تالش 

 :در مقگبل طبقه رگریر قرار دارد

  ود محکطبقه رگریر مبگرزا  خود را در محکوده  ددرفگ اقتصددگد  یگ اینکه

زیرا  .یرددمیدر یک بن بسدد  مسددکود رگریر  . در نتیجه مبگرزا  رنک

 پگیکار  برا دیگر ن ی توانک هیچ یونه ا ددالح اقتصددگد   دار  یددرمگیه

 طبقه رگریر ارائه دهک.

 که یگ و ظگهربعنوان  انرگریر این قگتی  بگرزه طب قه اجت گعی در م  یک طب

  یردنک.

، بهترین کنوشیرفتگر  در چنین تنگنگییو ایر رگریران یزینه اول را بپذیرنک 

د خو ابزارهگ و ییگی  هگ بورژواز  از  ی  را برا  بورژواز  فراهم آورده تگموقع

یتفگده رنک،  بر یتهگ عبگرتنک از،عکیه طبقه رگریر ا ییگ صگدیر این  ایی، توه گ  اقت

را  امگ ایر پرولتگریگ یزینه دوم .بگریک و ریره خود مکیریتی، محکی یرایی تنگ و

و ررده  ذریاز چگرچوو  رفگ اقتصگد   انتخگو رنک، بالفگ که مجبور ای ، فراتر

خود را بگ تویددعه ه بسددتگی طبقگتی و مقگبکه بگ پگیه و ایددگس مبگرزه مگهی  یددیگیددی 

بگ ن گینکیگن دول  در درون رگرخگنه  و یذاشدددته  به ن گیش زقگنونی بودن بورژوا

 رنک. به مبگرزه شروع   رگریر  هگاتحگدیه ه گن عنیهگ، ی
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یی بگ به یدددگد ، طبقه رگریر  رگریر هگاتحگدیهاز طرف دیگر در مقگبکه بگ 

 زیرا  ،رنکن ی   رگریر  مقگبکههگاتحگدیه هگ تعکاد انگ   ش گر  از بوروررا 

ایسدددتگده ایددد . امگ ه ین دشدددوار  بگعث  هگاتحگدیهدر رنگر دار  یدددرمگیهدول  

  رگریر  از اه ی  بی دددتر  هگاتحگدیهره هر خیزش طبقه در خگرج از شدددود می

برخوردار شدددود. به ه ین دلیل ایددد  ره مسدددگله ت دددکیل یدددگزمگنکهی خگرج از 

 بخگطر منعه   رگریر ، ع کی بسددیگر مهم می بگشددک. در ر ددورهگیی رهگاتحگدیه

شکل رادیکگلی بخود  گریر ر  هگاتحگدیهدولتی  وجود نکارد، مبگرزا  رگریر  

امگ ک بگشن یآیگن  دار یرمگیهدر نظگم منحط یگبی یگزمگنمی ییرد. ر ف جکیک 

یگبی مبگرزا  طبقگتی رگریر  رابطه نزدیکی بگ محتوا  می دانیم شدددکل یدددگزمگن

بگرزا  انقالبی دارد.  خگرج از م رگریران  قل  بگرزه مسدددت در شدددرایط رنونی م

و در رونک آن از طریق ر یته هگ  رگرخگنه، مجگمع ع ومی  هگاتحگدیهچهگرچوو 

روش مبگرزه رگریر  هسدددتنک ره بگ و دیگر نهگدهگ  مسدددتقل رگریر ، رگریر  

ک ناهبخود خو را تکگمل و شددک  یرفتن مبگرزه طبقگتی شددکل شددوراهگ  رگریر 

 .یرف 

 

 اربر  -اد جو

 1400تیر 
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