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ھنگ,,امی ک,,ه خ,,رده بورژواھ,,ای دمک,,رات ھم,,ه ج,,ا زي,,ر فش,,ار "...

 موعظه وحدت وآشتی سر م,ی دھن,د، پرولتارياھستند، عموما برای 
 ي,,ک ح,,زب ت,,ابس,وی آن دس,,ت دوس,,تی دراز م,,ی کنن,,د و م,ی کوش,,ند 

بزرگ مخالف بر پا کنند که کليه ی گرايش ھای مختلف يک ح,زب 
م,ی کوش,ند ت,ا ک,ارگران را ب,ه ي,ک آنان .  گيردبردمکراتيک را در 

ی سوسيال دمکراتيک کلسازمان حزبی بکشانند که در آن شعارھای 
 تواندمسلط باشد، شعارھايی که پشت آنان منافع ويژه پرولتاريا نمی 

و بس,ود خ,,رده ب,ورژوايی راديک,,ال و بض,رر کام,,ل .... ب,ه پ,,يش رود
 فردريک انگلسمارکس و  ."پرولتاريا تمام می شود

 ٢٣ صفحۀ

 ُمقاله سردبير

 ی يکسال مقاومت ھادرس
 

  مازياررازی
 

کروب,ی و مھ,دی ، ١٣٨٨در اولين سالگرد وقايع خرداد ماه 
 از »طل,ب اص,Xح«موسوی و سپس ھف,ت گ,روه مير حسين 

 داده شود "اجازه"ھا  وزارت کشور، درخواست کردند به آن
برگ,,,زار » س,,,کوت«پيم,,,ايی  ، راه١٣٨٩  خ,,,رداد٢٢ک,,,ه در 

اي,,,ن " خ,,,ود نوش,,ته بودن,,د ک,,ه "نام,,ه تقاض,,ا" در  آنھ,,ا.کنن,,د
پيم,,ايی ن,,ه س,,خنران خواھ,,د داش,,ت و ن,,ه قطعنام,,ه ص,,ادر  راه

آمي,ز،  پيم,ايی ک,امX مس,المت اي,ن راه" و اينک,ه ".خواھد ک,رد
اھ,,د ب,,دون حم,,ل س,,Xح و ب,,ا رعاي,,ت م,,وازين امني,,ت مل,,ی خو

ھ,ای انتظ,امی و امنيت,ی  بر عھده دس,تگاه"ھمچنين اين . "بود
اس,,,ت ک,,,ه از ھرگون,,,ه اخ,,,Xل در برنام,,,ه از س,,,وی اف,,,راد 

ھم,ين .  ممانع,ت ب,ه عم,ل آورن,د"ش,کن طلب و ق,انون فرصت
از سوی دولت احمدی نژاد پذيرفته نشد رقيق نيز درخواست 
 خ,,ود را ای مش,,ترک کروب,,ی و موس,,وی در بياني,,هًو متعاقب,,ا 

ب,ه ": و در آن اعXم کردن,د منتشر کردند، ١٣٨٩ خرداد ٢٠
 راھپيم,ايی در  ازدليل حفظ ج,ان و م,ال م,ردم از برگ,زاری

 ص,رفنظر "سالگرد دھمين دور انتخاب,ات رياس,ت جمھ,وری
با اين اقدام آنھا  بار ديگر به . ً و آن را عمX لغو کردندکرده

جمھوری : "وضوح بر سخنان سال پيش مير حسين موسوی
 .مھر تاييد گذاشتند" راسXمی نه يک کلمه بيشتر نه کمت

 ٢ادامه در صفحه 



 

 ميليتانت
 ۀ سی و دوشمار

 ّدوم دورۀ -چھارم  سال -١٣٨٩ تير
٢ 

 

 ی يکسال مقاومت ھادرس

 يکحه از صف

 
 

 

مقاوم,,ت در م,,ورد ب,,ی ع,,دالتی و تقل,,ب آش,,کار ب,,ه ب,,ديھی اس,,ت ک,,ه 
ّوسيلۀ عده ای سرکوبگر ني,از ب,ه اخ,ذ مج,وز ن,دارد مگ,ر در دورۀ . ّ

ّشاه ميليون ھا نفر از مردم برای تظاھرات ض,د اس,تبدادی از پ,يش 
" انقXب,,ات"؟ مگ,,ر ھم,,ين ّاز ش,,اه و ي,,ا س,,اواک مج,,وز کس,,ب کردن,,د

ب,,ورژوايی ب,,ه اص,,طXح مخمل,,ی و ن,,ارنجی و غي,,ره ک,,ه ب,,ه وس,,يلۀ 
افرادی نظير موس,وی ھ,ا در چن,د کش,ور علي,ه ي,ک نظ,ام اس,تبدادی 
ّصورت گرفت با مجوز قانونی صورت گرفته است؟ رھب,ری ي,ک 

ّبا اتکا به موقعيت ويژۀ خود و برخورداری از پاي,ه  جنبش توده ای
ردم را ب,,ه ش,,کل نامح,,دود ت,,ا رس,,يدن ب,,ه خواس,,ت ھ,,ای اجتم,,اعی، م,,

تنھا راه تضمين يک تغيي,ر در ھ,ر . ھايشان به خيابان ھا می کشاند
ّجامع,,ه ای ت,,دوام مب,,ارزات م,,ردم و زي,,ر س,,ؤال ب,,ردن مش,,روعيت 

مس,أله اي,ن اس,ت ک,ه آق,ای موس,وی حت,ی در . دولت اس,تبدادی اس,ت
. نمی کندسطح ھمتايان و ھم نظران خود در ساير نقاط جھان عمل 

. از اين رو در نھايت مورد سوء استفادۀ دولت استبدای قرار گرفت
اکنون بايد ديد که يک سال پس از وقايع اخي,ر ودر حاش,يه سياس,ت 
ھ,,ای اص,,اح طلب,,ان چ,,ه درس ھ,,ايی از س,,الی ک,,ه گذش,,ت م,,ی ت,,وان 

 گرفت؟
 

  و غربعدم اتکا به اصLح طلبان
 

 خرداد ٢٥تخابات در در بحبوحه ی با� گرفتن تب اعتراضات به ان
موس,,,وی ق,,,ادر ب,,,ه رھب,,,ری حت,,,ی "... :   م,,,ا  چن,,,ين نوش,,,تيم١٣٨٨

طرفداران خود نيست، چه رسد به سازماندھی مردم ايران عليه اين 
مي,ر حس,ين موس,وی نام,ه    نخستين اق,دام اعتراض,ی . تقلب بزرگ

ّکسی که خود مسبب و مسئول سازماندھی (نگاری با خامنه ای بود 
ھمين نخستين گام نشان داد ). ای عليه آرای مردم استِاين شبه کودت

که آقای موسوی نسبت به سلسله مرات,ب بوروکراتي,ک ديکت,اتوری 
. ّاس,ت، ت,وھم دارد) خامنه ای(ّروحانيت، که تحت کنترل ولی فقيه 

ّبا اين توھم و اعتقاد به يک نظام ديکتاتوری نظامی نمی توان خود 
از ھمان گام نخست مشخص . کردو سايرين را برای مقاومت آماده 

اس,,ت ک,,ه اي,,ن حرک,,ت تح,,ت رھب,,ری موس,,وی محک,,وم ب,,ه شکس,,ت 
بديھی اس,ت ک,ه ب,ا چن,ين روش,ی، اي,ن راھپيم,ايی س,رکوب .....است

ّخواھد شد و آقای موسوی طرفداران خود را بيشتر متفرق و دلسرد 
، مازيار رازی، »از انتخابات تا انقXب«: جزوه ی" (...خواھد کرد
  ) ری سوسياليستینشر کارگ

 
ِی اص,Xح طل,ب درون م,رزی و يشات مختلف بورژوايگراھمواره 

س,,لطنت طلب,,ان، (ون ب,,رون م,,رزی يس,,يھمکارانش,,ان در جبھ,,ۀ اپوز
") چ,پ"سوسيال دموکرات ھا و حتی برخی جريانات به اص,طXح 

. ئت حاکم گذاشته ان,دي، تمرکز خود را بر محور دعواھای درون ھ
ّدرونی و برونی توجه " منتقد" مطبوعات اکثر رسانه ھای جمعی و

» اني,اصول گرا«و » اصXح طلبان«         ان يخود را به جدال م
چ سخنی از نقش يغات گسترده، ھين تبليان ايدرم. معطوف نموده اند

ران و س,,ابقۀ مب,,ارزاتی آن ب,,رای ي,,ّو موقعي,,ت وي,,ژۀ طبق,,ۀ ک,,ارگر ا
ًق,ۀ اجتم,اعی اص,و� ن طبيا ايگو. ديان نمی آيّتحقق دموکراسی به م
 !وجود خارجی ندارد

، از زندانی شدن »اصXح طلبان«طرفداران برون و درون مرزی 
 .رھبران اصXح طلبان و تظاھر کنندگان به درستی سخن می گويند

بديھی است که تمامی نيروی ھای مترقی اپوزيسيون می بايست نه 
حماي,,ت تنھ,ا از حق,,وق دس,,تگير ش,,دگان و زن,,دانيان تظ,,اھرات اخي,,ر 

ب,,دون قي,,د و ش,,رط کنن,,د، بلک,,ه از تم,,امی زن,,دانيان سياس,,ی ني,,ز باي,,د 
حماي,,ت گ,,ردد؛ ب,,ه وي,,ژه رھب,,ران ک,,ارگرانی ک,,ه در ط,,ی س,,ال ھ,,ای 
ّاخير در صف مقدم مبارزات ض,د دول,ت احم,دی ن,ژاد ق,رار داش,ته 

و   سعيد ترابيان و رضا شھابیَ و اخيرااند؛ مانند منصور اسالو 
احمدی    سال حکومت ٥ کارگرانی که در ّ متأسفانه در مورد.غيره

نژاد زير شکنجه ھای روح,ی و روان,ی و فيزيک,ی ق,رار گرفت,ه ان,د 
اص,,Xح «ات خ,,انواده ھ,,ای ياز ش,,کا. چ مطلب,,ی نوش,,ته نم,,ی ش,,وديھ,,

ن اشاره يّ، اما کوچکتر)به درستی(اظھار نگرانی می کنند » طلبان
 و صدھا ّای به کارگران شرکت واحد و دستگير شدگان اول ماه مه

ّنفر از دانشجوان و زنان سوسياليست و فع,الين ک,ارگری ک,ه م,دت ّ 

ّقرار گرفته  و وضعيت خانواده  ن شکنجه ھا ير سخت تريھاست ز
 چيست؟ "سکوت"علت اين . ھای آنان، نمی شود

س,ردمداران اص,Xح . س,تنديده ني,چين برخوردھای متناقض پيعلت ا
 خ,ود دل خوش,ی از زيطلب و سلطنت طلب و سوسيال دموکرات  ن

اين رھبران اصXح طلب مانند . حرکت ھای مستقل کارگری ندارند
ا ب,ه زع,م خ,ود ي,(ه يت س,رماي,موسوی و خاتمی نيز  برای حفظ امن

رند، حرکت ھا و ي، چنان چه در جايگاه قدرت قرار گ")دمکراسی"
اعتصابات برای ب,ازپس گ,رفتن حق,وق معوق,ه و (اقدامات کارگری 
 ک,,ه از منظ,,ر آن,,ان ص,,د -را) ل ک,,ارگری و غي,,رهايج,,اد تش,,کل مس,,تق

 س,رکوب خواھن,د -محس,وب م,ی ش,وند»  رقانونیيغ«البته اقدامات 
چند سال حاکميت موسوی، رفسنجاتی و خاتمی نشان ب,ر اي,ن (کرد 

ک اعتص,,اب ک,,ارگری، ب,,رای ي,,را خط,,ر ناش,,ی از ي,,ز). ّادع,,ا اس,,ت
» لباس شخص,ی ھ,ا«م تر از حمXت يه داران، به مراتب عظيسرما

ھا به تظ,اھرات آرام و س,اکت طرف,داران اص,Xح طلب,ان »بسيج«و 
انی مانند بس,يجی و لب,اس يکی واقف ھستند، که جريآنان به ن. است

ادام,,ه دھن,,دگان انص,,ارحزب هللا ده نمک,,ی ھ,,ا و هللا ک,,رم ( شخص,,ی 
ت ي,، حتی چن,ان چ,ه برخوردھ,ای افراط,ی داش,ته باش,ند، در نھا)ھا

ران اص,Xح طل,ب حت,ی در تن,دترين اقدامات رھب,. قابل کنترل است
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شکل آن با خامنه ای نماينگر مصالحه با او و اص,Xحات از ب,ا� و 

ک اعتصاب کارگری يّاما آغاز .  گرفتن چند امتياز از وی می باشد
ه داری را به مخ,اطره ان,دازد يّۀ  کل نظام  سرمايساده، می تواند پا

َ قم به کرات به نگرانی ای که رفسنجانی ھا و برخی از روحانيون(
 ).آن اشاره کرده اند

ران از سوی طرفداران يت کارگران ايّن، بی توجھی به موقعيبنابرا
تنھا آن . و ھمکاران بين المللی شان، قابل درک است» اصXحات«
شه ای يم حاکم  و براندازی ريی که خواھان گسست کامل از رژيھا

ن کنندۀ طبقه ييتعت نقش يه داری ھستند، می توانند اھمينظام سرما
 .کارگر را درک کرده  و مدافع آن باشند

ه داری بح,ران يک نظ,ام س,رماي,ران ن,ه تنھ,ا وارث ي,م کن,ونی ايرژ
ّزای جھان سومی است، که اضافه بر آن تضاد درونی خود را ن ز يّ

ز از ابت,,دا و ت,,ا کن,,ون ب,,ر مح,,ور ي,,م ني,,ّتض,,اد درون,,ی رژ. داراس,,ت
. ران بوده استي مدرن در اه داریيک نظام سرمايای يچگونگی اح

، »صنعتی«ه ھای يسرما ه دريکنونی که پا» اصXح طلب«ش يگرا
ۀ دس,تگاه دولت,ی، اقش,ار ي,، تکنوکرات ھای بلن,د پا)بورس(» مالی«
ن يّل به غرب، طبقۀ متوسط مرف,ه ب,ا�ی شھرنش,يمتما» روشنفکر«

ه ين المللی سرماين بيدارد، خواھان برقراری نظامی منطبق با قوان
ندگی رفسنجانی، موسوی يش به نماين گرايا. اری جھانی می باشدد

و خاتمی، ط,ی س,ال ھ,ای پ,يش، ب,ا عل,م ک,ردن عب,ارات ب,ی معن,ايی 
کپارچ,,,ۀ يک دول,,,ت ي,,,ل يدر جھ,,,ت تش,,,ک» جامع,,,ۀ م,,,دنی«ر ي,,,نظ

ستی گام ياليوند تنگاتنگ با دول امپريی مدرن و برقراری پيبورژوا
ران در ي,ه در ايت س,رماي,ش، امنين گ,راي,دگاه اياز د. برداشته است

ّدرازم,,دت ب,,ه نف,,ع ک,,ل س,,رما م ي,,ات رژي,,ران,,ی ب,,وده و حيه داران ايّ
 رش در س,طح يو م,ورد پ,ذ» معقول«ک دولت ياسXمی را به مثابۀ 

نروس,ت ک,,ه ياز ا. دارتر و مس,تحکم ت,ر خواھ,د ک,ردي,ن الملل,ی، پايب,
س,,,لطنت طلب,,,ان، (ان,,,ه يون راس,,,ت و ميس,,,يروی ھ,,,ای اپوزي,,,ۀ ني,,,کل

) ت,ی ھ,ای س,ابقيان، دمکرات ھ,ا و ت,وده ای و اکثرجمھوری خواھ
و ام,روز در درون "  خ,رداد٢جبھۀ " در دوره خاتمی تا ديروز در

در واق,,,ع خواھ,,,ان » جبھ,,,ه«ن ي,,,ا. ق,,,رار گرفت,,,ه ان,,,د" جن,,,بش س,,,بز"
ه داری مدرن از طريق ادغام در سرمايه يک نظام سرمايبرقراری 

زی ي,ن,ه ريا زمداری جھانی بوده و تدارکات �زم ب,رای آن رون,د ر
گ,,ر، آن ھ,,ا خواھ,,ان نظ,,امی ھس,,تند ک,,ه در يب,,ه س,,خن د. ک,,رده اس,,ت

ه داران قرار گرفته اند و نقش و دخال,ت دول,ت در يمحور آن سرما
 . ّحيطۀ اقتصادی به حداقل ممکن برسد

و ي,,,,,ا » اص,,,,,ول گ,,,,,را«ش مع,,,,,روف ب,,,,,ه يگ,,,,,ر، گ,,,,,راياز س,,,,,وی د
ن,,ان البت,,ه ھ,,م چ(ک نظ,,ام اس,,Xمی ي,,، خواھ,,ان ت,,داوم »اقت,,دارگرا«

ۀ عم,دۀ ي,پا. ، م,ی باش,د)ّل به غرب، اما با اخذ امتيازات بيشتريمتما
. ب,ازار بن,ا نھ,اده ش,ده اس,ت» س,نتی«ه داران يش در س,رماين گرايا
ده ي,,,ه داری را ناديّ، چش,,,م ان,,,داز درازم,,,دت س,,,رما»اص,,,ولگرايان«

ه داری را ف,دای يّگرفته و برای حفظ ق,درت خ,ود، من,افع ک,ل س,رما
ش، ين گ,,راي,,ا» اقتص,,ادی«برنام,,ۀ . ی کن,,دمن,,افع لحظ,,ه ای خ,,ود م,,

ب ي,,رنفت,,ی و پرک,,ردن ف,,وری جيّمح,,دود ب,,ه ف,,روش م,,واد نفت,,ی و غ
ه يش در مقابل تراکم سرماين گرايا. ه داران بازاری می باشديسرما

ّستادگی کرده و اکثر مؤسسات را در کنت,رل دول,ت ي,ا بخ,ش ھ,ای يا
 .قرار داده است) خودی(شبه دولتی 

 "س,ھم"ًجن,اح، در تحلي,ل نھ,ايی ص,رفا ب,ر س,ر درگيری بين اين دو 
 به رون,د خصوص,ی "سبز"انتقادھايی که روزنامه ھای . شان است

سازی می کنند، و يا انتقاداتی که روزنامۀ ھای ھيئت حاکمه نسبت 
به به وام ھای مشکوک بانک پارسيان و امثالھم داشتند، نشان دھندۀ 

ر، س,,پاه و در ح,,ال حاض,,. اس,,ت" س,,ھم"درگي,,ری ب,,ر س,,ر مي,,زان 
به عنوان يکی از پايه ھ,ای دول,ت فعل,ی، در کن,ار (ّنيروھای مسلح 

ّ، مدت ھاست که امور اقتصادی را در دست گرفته و )مؤتلفۀ بازار
 . جناح رفسنجانی است" مشکXت"ًاين دقيقا يکی از 

بخ,,,ش (در اي,,,ران، ق,,,درت س,,,رمايۀ تج,,,اری ماقب,,,ل س,,,رمايه داری 
ات بی روي,ۀ کا�ھ,ای مص,رفی و ّ که از محل وارد-ايران) بازاری

 ب,,ر ق,,درت س,,رمايه -قاچ,,اق ک,,ا� و د�ل,,ی و غي,,ره ارت,,زاق م,,ی کن,,د
اي,ن روش، بح,ران اقتص,ادی را . می چربد) توليدی(داری صنعتی 

ده ک,ه بح,ران م,الی بس,ياری از يی کش,يکار به جا. تشديد کرده است
ب,,رای مث,,ال، (ش,رکت ھ,,ای ب,,زرگ ص,نعتی در بخ,,ش ھ,,ای خ,ودرو 

، آلوميني,وم، کش,تی )ران خ,ودروي,ر ميلي,ارد توم,ان ابدھی شش ھزا
ّ، م,,واد غ,,ذايی، کش,,اورزی، ) ورشکس,,تگی ش,,رکت ص,,درا(س,,ازی 

پتروشيمی، صنايع توليد �ستيک، قند و شکر را فرا گرفته است؛ و 
وف,,ور کا�ھ,,ای واردات,,ی در بس,,ياری م,,وارد حت,,ی امک,,ان ف,,روش 

ن ش,ده ک,ه ي,محصو�ت را در بازار داخلی نابود کرده و منج,ر ب,ه ا
حق,وق «ه داری را در حالت ين ضعف نظام سرمايکارگران بھای ا

م ھ,ای اقتص,ادی، ين روش ھ,ا، ھم,راه ب,ا تح,ري,ا! بپردازند» معوقه
ع نفت و گاز را، که نقش کليدی در اقتصاد اي,ران ب,ازی يحتی صنا

 ٨ ت,ا ٤تی قرار داده اند ک,ه دچ,ار ک,اھش س,ا�نه يکنند، در موقع می
 ٣٠٠ ت,ا ٢٠٠اين درصد معادل (ن مواد شده اند درصد استخراج اي

ّاي,,ن واقعي,ت ھ,,ا ب,ر خ,,Xف نظري,,اتی !). ھ,زار بش,,که در روز اس,ت
و » ّس,,رمايه داری مل,,ی ي,,ا ب,,ومی«اس,,ت ک,,ه جن,,اح احم,,دی ن,,ژاد را 

 .می نامند» سرمايه داری بين المللی«جناح رفسنجانی را 
ک,ه ت ن,ا ب,ه س,امان، ب,دان معن,ی اس,ت ين وض,عي,بازتاب اقتصادی ا

ل به غرب و تکنوکرات ھا يو مدرن متما» صنعتی«ه داران يسرما
ه گذاری امن نم,ی يه داران خارج از کشور، قادر به سرمايو سرما
ۀ خود دارند و نه نھادی وجود دارد يرا نه کنترلی بر سرمايز. باشند
ر يی قب,ل از س,رازيس,ران دول اروپ,ا. ن کن,ديت آن را تض,مي,که امن

م در يران در حال مذاکره با سران رژي به اه ھای خوديکردن سرما
زی ھ,,ا، ي,,ن,,ه رين زمي,,ج,,ۀ ايت ب,,وده و نتين وض,,عي,,راس,,تای تحق,,ق ا

ی و ياسی از سوی دول اروپايبرقراری روابط حسنۀ اقتصادی و س
حماي,,ت ھ,,ای کن,,ونی دول غ,,رب از حرک,,ت ھ,,ای اخي,,ر ب,,ه رھب,,ری 

نباي,د فرام,وش ک,رد ک,ه اوبام,ا ھ,ا، در ض,من، . اصXح طلبان است
 ھ,يچ اھميت,ی ب,ه من,افع و حق,وق دمکراتي,ک  سارکوزی ھ,ا و غي,ره

اي,,ن .  م,,ردم اي,,ران و ب,,ه وي,,ژه طبق,,ۀ ک,,ارگر نم,,ی دھن,,د ّدرازم,,دت
رھبران دول غربی، بارھا در عمل نشان داده اند که خواھان منافع 

اي,,ن ھ,,ا تغيي,,رات ب,,ه س,,وی . س,,رمايه داران کش,,ورھای خ,,ود ھس,,تند
ی آم,اده س,ازی زمين,ه ای ب,رای  برا در ايران را تنھا» دمکراسی«

ّسرمايه گذاری و چپ,اول من,ابع مل,ی و اس,تثمار مض,اعف ک,ارگران 
چن,ان چ,ه احم,دی ن,ژاد ج,ای خ,ود را ب,ا موس,وی . ايران، م,ی بينن,د

تع,,ويض کن,,د، اي,,ن دول ب,,ا ھمک,,اری دول,,ت موس,,وی در س,,رکوب 
ّس,,,رکوب مطالب,,,ات ب,,,ه ح,,,ق . ک,,,ارگران اي,,,ران س,,,ھيم خواھن,,,د ش,,,د

 آغازی است ب,رای س,رکوب حق,وق دمکراتي,ک کارگران ايران نيز
 .  جامعه در دورۀ آتیّکل

 
 به نيروی مستقل خود و طبقه کارگر اتکا 
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توده ھای مردم به ويژه درشرايطی که به شکل خودانگيخته به "....
صحنۀ سياسی وارد می شوند، انگيزه ھا و اھداف به مراتب ع,الی 



 

 ميليتانت
 ۀ سی و دوشمار

 ّدوم دورۀ -چھارم  سال -١٣٨٩ تير
٤ 

 
جوانان ايران که برای مقابله با . ز رھبرانی چون موسوی دارندتر ا

ديکتاتوری با�جبار به موسوی رضايت دادند، باي,د از مي,ان خ,ود، 
در مقابل » کميتۀ دفاع از خود«ايجاد . رھبران خود را انتخاب کنند

ّاوباش لباس شخصی و پليس ضد شورش در دستور کار آن ھا می 
امی از س,,وی ت,,وده ھ,,ای ج,,وان و ھ,,,ر ھ,,ر اق,,,د. توان,,د ق,,رار گي,,رد

ّسرکوب و ھزينه ای که آن,ان پرداخ,ت کنن,د، آن ھ,ا را در موقعي,ت 
جوانان نبايد در انتظ,ار . بھتری برای تداوم مبارزات قرار می دھد

موس,وی در . دستورالعمل ھای موس,وی و س,تاد انتخاب,اتی او باش,ند
 . مقام سازماندھی مقاوت توده ای نيست

. باي,,د ب,,ه دس,,ت خ,,ود جوان,,ان س,,ازماندھی ش,,ودتظ,,اھرات ام,,روز 
مقاومت يکپارچه در مقابل ارعاب و اجحافات ابزار سرکوب خامنه 

 احمدی نژاد می تواند خنثی گردد، به شرطی ک,ه رھب,ری اي,ن -ای 
بديھی است که مشارکت . حرکت توده ای به دست خود جوانان بيفتد

يان,,ۀ دول,,ت ت,وده ای و م,,داوم، م,,ی توان,,د سياس,,ت ھ,,ای س,,رکوب گرا
، »از انتخابات تا انق,Xب«: جزوه ی( ".....در نھايت خنثی کند را 

  ) مازيار رازی، نشر کارگری سوسياليستی
 

 نقش انقXبی طبقۀ کارگر در انقXب آتی
 
 احم,دی –ھی است که حتی چنان چه، رژيم استبدادی خامن,ه ای يبد

 کن,ونی ّ تض,اد  نوين موس,وی نژاد مسالمت آميز کنار رود و دولت
ا کن,د، ھن,وز از ي,ه داری احيک جامعه مدرن سرمايرا حل کرده و 

روھای يرا، رشد نيز. بر نخواھد آمد  ل اساسی جامعه يّپس حل مسا
ک ي,ن يادي,ران �زم,ه اش انج,ام بنيک در ايمولده و جھش تکنولوژ

صنعتی ک,ردن . گرفته اندفی است که مقابل جامعه قراريتکالسلسله 
ّمسألۀ ارضی، حل مسألۀ مل,ی، ح,ل مس,ألۀ زن,ان و ّران بدون حل يا ّّ

ز ي,ک ني,ف دمکراتيّح,ل تک,ال. س,تيک عملی نير مسائل دمکراتيسا
رد، يل اقتص,,ادی ص,,ورت پ,,ذيش,,ه ای مس,,ايّس,,تی ھمگ,,ام ب,,ا ح,,ل ريبا

. نح,,ل ب,,اقی خواھن,,د مان,,ديز �ي,,ک ني,,وگرن,,ه ھم,,ان مس,,ائل دمکرات
اقتصاد ب,ا «ی ز به مفھوم بر قراريل اقتصادی نيشه ای مساي ر ّحل

 .است) ازھای جامعهيزی اقتصادی مطابق با نيبرنامه ر(» برنامه
و (ن,ی يران چه در دورۀ حکومت ش,اه و چ,ه دورۀ خميبورژوازی ا

، به وضوح نشان داده است )دورۀ رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد
ل اساسی اقتصادی را نداشته، بلکه توان يّت نه تنھا حل مسايکه قابل

ّل ارض,,ی، مل,,,ی و يّح,,ل مس,,,ا(ک ي,,,ف ب,,ورژوا دمکراتيلانج,,ام تک,,,ا

م ھ,,,,ای س,,,,رمايه ي,,,,ن رژي,,,,ا. ز در خ,,,,ود ن,,,,داردي,,,,را ن) جمھ,,,,وری
 بارھا نشان داده اند که تنھا با اتکا به زور و ارعاب قادر به  داری

ًل اجتماعی محقق,ا يّی حل مسايعدم توانا. تداوم حکومت خود ھستند
واجه شده و در مقابل تی و سپس اعتراض ھای توده ای ميبا نارضا

ن ک,ه يا. م ھا راھی جز سرکوب مردم باقی نخواھد گذاشتين رژيا
ا ي,,,ّت,,,اج دار، عمام,,,ه بس,,,ر و (ش,,,کل ظ,,,اھری دول,,,ت چگون,,,ه باش,,,د 

 . نمی دھد ن امريری در اييتغ) کرواتی
ران، ب,ا وج,ود پراکن,دگی کن,ونی و ع,دم آم,ادگی ي,ّاما، طبقۀ کارگر ا
ی در جامعه است ک,ه يرويا ناسی، تنھير قدرت سيفوری برای تسخ

را من,افع يز. ران را در خود داردينحل جامعۀ ايف �يّتوان حل تکال
ن امر نھفته است که بدون وقفه و ھم زمان ين طبقه در ايّدرازمدت ا

کنترل (ستی ياليو سوس) ّمسألۀ ارضی، ملی(ک يف دمکراتيّکل تکال
ھی است که يبد. درا انجام دھ) ع و اقتصاد با برنامهيد و توزيبر تول

د در مص,در ق,درت ق,رار ي,فی طبقۀ کارگر باين تکاليبرای انجام چن
 .رديگ

ز ي,,ری طبق,,ۀ ک,,ارگر و متح,,دانش، ب,,ه ط,,ور مس,,المت آمي,,ق,,درت گ
تمام باند (ران يّرا که کل بورژوازی ايز. رفتينخواھد پذ  صورت 
ه داران خارج از کشور و يئت حاکم، سلطنت طلبان و سرمايھای ھ

زم در مقابل ق,درت ياليبا کمک امپر) ال دمکرات آنھايوسخادمان س
ک يدئولوژي,,ران، ب,,ا تم,,ام ق,,وای مس,,لحانه و اي,,ری طبق,,ه ک,,ارگر اي,,گ
د ب,رای س,رنگونی ي,نرو طبقه ک,ارگر باياز ا. ستادگی خواھند کرديا

 آم,,اده  ه داری و متح,,دان مل,,ی اش، خ,,ود رايم س,,رماي,,ز رژي,,قھ,,ر آم
 انقXب سرخ آماده کند و نه به سخن ديگر خود را برای يک. سازد
 ! سبز

 از ھر جناح و باند مستقلروی خود و يطبقه کارگر تنھا به اتکا به ن
رحکومتی می تواند خ,ود را ب,رای انق,Xب آت,ی آم,اده يحکومتی و غ

ّعدم شرکت فعال کارگران پيشرو در تحو�ت چند ھفتۀ پيش . سازد ّ
ّنيز نمايانگر اين واقعيت است که آنان ھيچ توھ جنبش «می نسبت به ّ

ّاما به علت عدم سازماندھی سراس,ری . اصXح طلبان ندارند» سبز
اي,ن . ّپيشين در وضعيت کنونی قادر به ارائۀ يک بديل سرخ نيستند

کمب,,ود را ک,,ارگران تنھ,,ا ب,,ا اتح,,اد سراس,,ری در راس,,تای اعتص,,اب 
عمومی و تشکيل يک حزب پيش,تاز انقXب,ی ک,ارگری در آين,ده م,ی 

زي,,,را، س,,,ازماندھی اعتص,,,ابات ک,,,ارگری در . ان کنن,,,دتوانن,,,د جب,,,ر
ک ح,,زب ي,,م، ب,,دون وج,,ود ي,,روزمندان,,ه رژيراس,,تای س,,رنگونی پ

طبق,ۀ ک,ارگر ب,رای کس,ب . رممکن استيِپيشتاز انقXبی کارگری غ
آماده سازی خود برای انقXب آتی   اعتماد به نفس و سازماندھی و 

نت,رل ک,ارگری مبارزات کنونی خود را بر محور مطالب,اتی مانن,د ک
ن,,ه يش در زميتجرب,,ۀ س,,ه دھ,,ۀ پ,,. در کارخان,,ه ھ,,ا متمرک,,ز م,,ی کن,,د

ۀ ي,ّاعتراض ھا و اعتصابات کارگری، نش,ان داد ک,ه نطف,ه ھ,ای اول
ل محاف,ل ک,ارگری يتش,ک. ان کارگران وجود دارديسازماندھی در م

ن,,ۀ مس,,اعدی ب,,رای س,,ازماندھی يو گس,,ترش و ھم,,اھنگی آن ھ,,ا زم
ج,,اد و گس,,ترش ھس,,ته ھ,,ای ک,,ارگری يا. ک,,ارگری ف,,راھم م,,ی آورد

ُشروی کارگری، برای تدارک نظری يستی مخفی ھمراه با پياليسوس
ش,,تاز انقXب,,ی، يج,,اد ح,,زب پيو عمل,,ی رون,,د انق,,Xب و در راس,,تای ا

 .ن کننده استييتع
 ّامروز، با تحو�ت اخير در ميان جوانان و راديکاليزه شدن جن,بش

، ش,,اھد )ي,ان برخ,یب,ا وج,ود س,,رکوب ھ,ای اخي,ر و دلس,,ردی در م(
ب,,ا س,,رمايه داران » اص,,Xح طل,,ب«تب,,انی ھ,,ر چ,,ه بيش,,تر رھب,,ران 

در جامع,ۀ اي,ران نش,انه . درونی، بيرونی و امپري,اليزم خ,واھيم ب,ود
ھايی از گرايشات گريز از مرکز در درون طيف اصXح طلبان به 

ب,ديھی اس,ت ک,ه .  ياف,ت ّچشم می خورد، و اي,ن رون,د ش,دت خواھ,د
اي,,ن . ی کن,,ونی ني,,از ب,,ه رھب,,ری خواھ,,د داش,,تّجن,,بش ض,,د اس,,تبداد

اکنون زمان آن ف,را رس,يده . رھبری تنھا رھبری طبقۀ کارگر است
ًت نس,,بتا ي,,دان ش,,ده ت,,ا از موقعي,,اس,,ت ک,,ه ک,,ارگران پيش,,رو وارد م

ش,,برد من,,افع و تحق,,ق خواس,,ت يم و ب,,ورژوازی ب,,رای پي,,ف رژيض,,ع
ام رھنگ,,,ام خ,,,ود ح,,,داکثر اس,,,تفاده را ب,,,رده و کارھ,,,ای ناتم,,,يھ,,,ای د

ب,ا چن,ين اق,داماتی، . ش را به فرج,ام برس,انندياعتصابات چند سال پ
 جن,بش ت,وده ای کن,ونی  ّطبقۀ کارگر در موقعيت قرار می گيرد که

ّاما .  ارائه دھد »اصXح طلبان«ت کرده و بديلی به رھبری يرا تقو
ام,روز، ب,رای برداش,,تن گ,ام نخس,ت، در ص,,در مب,ارزات ک,,ارگران 

ت,,,دارک ب,,,رای : ق,,,دام ق,,,رار گرفت,,,ه اس,,,تپيش,,,رو، ي,,,ک مطالب,,,ه و ا
 !اعتصاب عمومی
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 انقLب برای طرد شيوه مسالمت آميز و تدارک 

 
 : چنين نوشتيم١٣٨٨ تير ٦سال پيش در 

ران، که ميليون ھا نفر از جوانان و اقشار يت کنونی ايدر وضع"....
ّمتفاوت اجتماعی پا به صحنۀ مبارزات ضد اس,تبدادی گذاش,ته ان,د، 

ده است که يّاسی و اقتصادی به حدی رسي که بحران سدر وضعيتی
کی از يبه " چشم انداز برون رفت از بحران جامعه"رامون يبحث پ

بديل ھای سياسی متفاوتی برای  ل شده است،يل محوری ما تبديمسا
نخستين بديل، که . ّحل مشکل جامعه در مقابل ھم مطرح می گردند

يون داخ,ل و خ,ارج را ّدر وضعيت کنونی بخش عمدۀ طيف اپوزيس
) ي,ا سوس,يال دموکراس,,ی" (اص,Xح طلب,ان"در ب,ر م,ی گي,رد، ب,ديل 

ّامروز بخش وسيعی از نيروھای اپوزيسيون، خواھان تحول . است
. ھس,تند" ب,ا�"مسالمت آميز و بدون قھر ازدرون نظام کنونی و از 

تظاھرات اخير تحت رھبری مير حسين موسوی و با حمايت س,اير 
طرف,داران عقاي,د و راه ح,ل ھ,ای (يسيون ب,ورژوايی نيروھای اپوز

تجرب,ۀ ھش,ت . نمود اي,ن گ,رايش فک,ری اس,ت) سوسيال دموکراسی
سال حکومت خاتمی و چند ھفته دخالت ھای ميرحسين موسوی در 
عم,,ل نش,,ان داده اس,,ت ک,,ه اي,,ن ھ,,ا، راه ح,,ل ب,,رون رف,,ت از بح,,ران 

خامن,,ه ای ب,,ا ني,,روی ھ,,ر چ,,ه /دول,,ت احم,,دی ن,,ژاد. سياس,,ی نيس,,ت
شديدتر تظاھرات مسالمت آميز طرفداران اص,Xح طل,ب را در ھ,م 
ش,,کانده و در نھاي,,ت ب,,ار ديگ,,ر ب,,ا اتک,,ا ب,,ه اوب,,اش و چم,,اق داران 
ھميشگی اش، چند صباحی به حيات ننگين و نکبت بار خ,ود ادام,ه 

  .خواھد داد

ّبديل ديگر، تغييرات بنيادی و ي,افتن راه ح,ل ھ,ای درازم,دت ب,رای 
ه تنھ,ا م,دنی، اجتم,اعی و سياس,ی، بلک,ه آزادی آزادی ھای ن تحقق 

ّبديلی که کل نظام سرمايه داری را زير سؤال برده . اقتصادی است
. و آلترناتيو ي,ک حکوم,ت ک,ارگری دموکراتي,ک را ط,رح م,ی کن,د

بديلی که اکثر زحمتکشان جامعه و تم,ام قش,رھای تح,ت س,تم را ب,ه 
 اخير بارھ,ا و تظاھرات در. اھداف عالی و نھايی آن ھا می رساند

بارھا شاھد بوديم ھنگامی که توده ھای مردم با ابزار س,رکوب رو 
به رو شدند و به عبارتی تمامی منافذ و مجاری اعت,راض ب,ه روی 

مرگ "را شکانده و با صدای رسا شعار  "سکوت"آن ھا بسته شد، 
به سخن ديگر . را سر دادند "سرنگون باد نظام"و " بر ديکتاتوری
سرمايه داری، به عنوان يک آلترناتيو، در سطح   ت سرنگونی دول

جامعه طرح شده است و اين بديل در تقابل کامل با سياست اصXح 
، مازي,ار »از انتخاب,ات ت,ا انق,Xب«: جزوه ی.." (.طلبان قرار دارد

 )رازی، نشر کارگری سوسياليستی

امروز طرح مسألۀ فروپاشی نظام موجود، ھر روز صورتی عينی 
م نيز يموس تر از گذشته به خود می گيرد؛ حتی مدافعان رژتر و مل

ب,,دان اذع,,ان داش,,ته و از اي,,ن رو ب,,ه ھ,,راس افت,,اده ان,,د و از وق,,وع 
رج,وع ش,ود ب,ه نام,ۀ اخي,ر (گر ھشدار می دھند يکديک آن به ينزد

ق اقتص,,,ادی و ي,,,ن، بح,,,ران عميھمچن,,,). رفس,,,نجانی ب,,,ه خامن,,,ه ای
مب,ارزات راديک,ال ت,ر ن,ه را ب,رای يم، زمي,اختXف ھای درونی رژ

ه داری يم س,,رماي,,ک,,ارگران و زحمتکش,,ان در جھ,,ت س,,رنگونی رژ
گ,ر دوره آت,ی، دورۀ جن,گ يبه س,خن د. ش فراھم می کنديش از پيب

ز در ي,,ب,,ديھی اس,,ت ک,,ه ھ,,ر انقXب,,ی ن. ام و انق,,Xب اس,,تي,,داخل,,ی، ق
ب,ه » زیيکش,تار و خ,ونر«و » توطئه«، »ھرج و مرج«درون خود 

ّض,,,د «روھ,,,ای ي انقXب,,,ی ھم,,,راه خ,,,ود نھ,,,ر. ھم,,,راه خواھ,,,د داش,,,ت
ز پرورش می دھد؛ يعن,ی عناص,ر کھن,ه و ارتج,اعی يرا ن» انقXبی

که خواھان حفظ ش,رايط موج,ود و مناس,بات ج,اری جامع,ه ھس,تند؛ 
ّطبق,,اتی؛ يعن,,ی برآم,,د تض,,اد قھرآمي,,ز مي,,ان » جن,,گ«عن,,ی يانق,,Xب 

در اي,ن جن,گ، . عناصر مترقی و عناصر ارتجاعی و کھن,ۀ جامع,ه
گر يک,ديّھا، بسته به ماھيت طبقاتی خود، در مقابل يا در کنار روين

 از .ش م,,ی رون,,ديگ,,ری پ,,يک,,ی ب,,ر ديی ک,,رده و ت,,ا غلب,,ه ي,,ص,,ف آرا
سياس,,تمداران ب,,,ورژوازی ک,,ه ام,,,روز م,,,ردم را در خياب,,ان ھ,,,ا ب,,,ه 

: تش,ويق م,ی کنن,د ، باي,د پرس,يد" مسالمت آمي,ز"و روش " سکوت"
 خشونت و دست بردن به در شرايطی که جوانان مبارز ايران بدون

دفاع " حق"سXح اين چنين به خاک و خون کشيده شدند، چرا نبايد 
باش,,ند و مب,,ارزه را ب,,رای غلب,,ه ب,,ر دش,,من، ول,,و ب,,ا  از خ,,ود داش,,ته 

 تا انتھا به پ,يش برن,د؟ چ,را نباي,د در   ّتوسل به روش ھای قھرآميز
روزی می دھند، امکان پي     مبارزاتی که بھای آن را با خون خود 

و از مي,,ان برداش,,تن تم,,امی م,,زدوران و اب,,زار س,,رکوب آن ھ,,ا را 
داشته باش,ند؟ اي,ن موعظ,ه ھ,ا ب,رای تش,ويق ب,ه آرام,ش و دوری از 
خشونت ديگر چيست؟ به عبارت ديگر، چرا از جوانان خواسته می 

 شود که کشته شوند و پاسخ اين مزدوران را ندھند؟ 

، انقXب طلبان ليبرالمکرات ھا و اصXح بر خXف نظر سوسيال د
» ھن,ر«ک ي,ام توده ای، به قول انگلس، يق. ز دارديمنطق خود را ن

» ر ق,,,درتيتس,,خ«و » امي,,ق«، »انق,,Xب«، »جن,,گ طبق,,اتی«. اس,,ت
روھ,ای انقXب,ی را يل نيۀ پتانسيژه ای است، که کليو» نظم«دارای 

نظم,,ی . ج م,,ی کن,,ديّروی ض,,د انقXب,,ی بس,,ي,,در راس,,تای س,,رنگونی ن
م ي,ک رژي,م و س,اخت بن,ای يک و تحقق سرنگونی رژاست که تدار

چن,,ان چ,,ه انق,,Xب از س,,ازماندھی و . ن را ب,,ه فرج,,ام م,,ی رس,,اندين,,و
برنامه ريزی صحيح برخوردار و رھبری کارگری انقXب,ی داش,ته 
باشد، خونريزی و کشتار ب,ه مرات,ب پ,ايين ت,ر از آن چ,ه ک,ه در دو 

 .ھفتۀ پيش رخ داده است، خواھد بود

 

  ران و انقXبيکارگران ا

 
ران در مقاب,ل م,ا مط,رح ي,ت ايسؤال اساسی ای که در مورد وض,ع

ران تجربه، آگاھی و آمادگی يا طبقۀ کارگر ايآ: نست کهيمی گردد ا
ت قش,رھای تح,ت س,تم ب,ه ي,کافی برای تدارک انق,Xب و ج,ذب اکثر

. ر؟ به اعتقاد ما پاسخ مثبت استيا خيدور برنامۀ خود را داراست 
ران، ن,ه تنھ,ا در ھ,ر جنبش,ی در راس,تای س,رنگونی ي,اطبقۀ کارگر 

ن کنن,ده ای ي,يم خواھد بود، که نق,ش مح,وری و تعيّم فعا�نه سھيرژ
 .فا خواھد کرديز اين

م ب,ا ي,ران، مس,ألۀ س,رنگونی رژي,ّگ,ر، در تح,و�ت آت,ی ايبه سخن د
ون,,د يّحض,,ور فع,,ال ک,,ارگران ج,,وان در ص,,حنه جن,,گ و انق,,Xب، پ

ًا اص,و� ي,ن طبق,ه، س,رنگونی ي,م ايمس,تقبدون دخالت . خورده است
و فی المثل (ّا جنگ داخلی به نفع ضد انقXب يرد و يصورت نمی گ

ّحض,ور فع,ال طبق,ۀ . اب,ديخاتمه م,ی ) در اشکال انقXب ھای رنگی
ری از ھ,,رج و م,,رج ين جل,,وگيک,,ارگر در ص,,حنه جن,,گ، تنھ,,ا تض,,م

 .است

و  )١٣٥٧ه ام بھم,ن م,ايق(خی يران ھم تجربۀ تاريطبقۀ کارگر در ا
ک يچ يھ. را دارد) شياعتصابات سال ھای پ(Xتی يھم تجربۀ تشک

از قش,,,رھای تح,,,ت س,,,تم جامع,,,ه و ھ,,,م چن,,,ين دس,,,ته ھ,,,ا و اح,,,زاب 
 .ستنديتی نين موقعيون در چنيسياسی اپوزيرنگارنگ س

ک دوره يانگر آغاز يز، بيش از ھر چيران بي ا١٣٥٧انقXب بھمن 
سرنوش,,ت خ,,ود و نظ,,م ن,,وين ن ي,,يونی در تعي,,ليمداخل,,ۀ ت,,وده ھ,,ای م

ّچ تجرب,ۀ قبل,ی خاص,ی و يطبقۀ کارگر ايران بدون ھ,. اجتماعی بود
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، دخ,التی »شاھنشاھی«کتاتوری نظامی ياز درون سال ھا اختناق د
ک از انقXب ھای يچ يسه با ھير قابل مقاياز نظر وسعت و عمق، غ

ر انقXب ھای يران و چه ساين ايشيخ دوران پي چه در تار-توده ای
ن ک,,ه ي,,انق,,Xب اي,,ران نمون,,ه ب,,ارزی ب,,ود از ا. انج,,ام داد -معاص,,ر
ان تک,,املش م,,ی توان,,د ق,,درت ي,,ک جن,,بش ت,,وده ای در جري,,چگون,,ه 

ی متک,,,ی ب,,,ر يکت,,,اتوری وحش,,,ی ب,,ورژوايک دي,,اس,,ی و نظ,,,امی يس
و البت,ه نش,ان داد ک,ه در ص,ورت نب,ود (زم را در ھم بکوب,د ياليامپر

رای تض,,عيف ي,,ا ي,,ک رھب,,ری ص,,حيح، چگون,,ه انق,,Xب زمين,,ه را ب,,
 ).نابودی خود فراھم می آورد

ّران، در م,دت زم,ان کوت,اھی، ع,الی ي,خ اين بار در تاريبرای نخست
ش,,وراھای ک,,ارگران،   س,,ازماندھی ت,,وده ھ,,ا،-ن اش,,کال خ,,وديت,,ر

 -رهي,,ت,,ه ھ,,ای اعتص,,اب و محل,,ه ھ,,ا و غيکم دھقان,,ان و س,,ربازان و 
ع,ال ب,ه جنبش زنان که سال ھا در حالت س,کون و انف. شکل گرفتند

سر می برد، برای مطالبۀ خواست ھ,ا و حق,وق خ,ود پ,ا ب,ه عرص,ۀ 
کردھا، عرب ھا، بلوچ ھا (ت ھای تحت ستم يمبارزات گذاشت؛ مل

 ۀ ي,ن سرنوش,ت ب,ا روحييبرای کسب حق تع) و مردم ترکمن صحرا
ک,اران ب,رای کس,ب و يمب,ارزات ب. قاطع وارد کارزار مبارزه شدند

جتماعی و جنبش دانشجويی ب,رای مه ھای تأمين ايتضمين شغل و ب
ره در انقXب ينظارت بر نظام آموزشی و استقXل آن از دولت و غ

 .مشاھده شدند

ن تجارب در پوست و استخوان کارگران و زحمتکشان باقی يۀ ايکل
ت بروز جنگ و انقXب آتی، در سطح عالی يمانده است و در وضع

ًتری مجددا   .می تواند تکرار شود ّ

جبھ,,ۀ مل,,ی و نھض,,ت آزادی و (ی يون ب,,ورژوايس,,ياپوزدر مقاب,,ل، 
ک ي,ن جنبشی به مثابۀ يل در مقابل چنيک طفل عليھمانند ) امثالھم

ِناظر صرف، مبھوت باقی ماند  سياس,ت ھ,ای خ,اتمی و ميرحس,ين (ِ
 ).موسوی بی شباھت به ھمقطاران سابق خود نيست

ان ري, س,ال اختن,اق ح,اکم، طبق,ۀ ک,ارگر ا٣١ن ھا، ط,ی ياضافه بر ا
نشان داد که با تمامی فراز و فرودھ,ا، دس,ت از مب,ارزه ب,ر نداش,ته 

ص,,دھا . ت را انک,,ار م,,ی کنن,,دي,,ن واقعي,,تنھ,,ا اف,,راد مغ,,رض ا. اس,,ت
ران، يان شھرھای ايران، طغياعتصاب کارگری در کارخانه ھای ا

، مب,,ارزات ک,,ارگران ھف,,ت تپ,,ه، ص,,درا، و »اس,,Xم ش,,ھر « عيوق,,ا
ت از ت,,داوم جن,,بش ي,,ھم,,ه حکاک,,ارگران نس,,اجی کردس,,تان و غي,,ره 

جنبش,ی ک,ه س,وای تم,امی فرازھ,ا و فرودھ,ا، دوره . ک,ارگری اس,ت
ّھايی از اختگی و سستی يا غرش و طغيان ، در مجموع متکامل و 
روبه جلو بوده و اين حقيقتی است که به ھ,يچ رو نم,ی ت,وان انک,ار 

 .کرد

 

  اسیيمبارزه برای قدرت س

 
ان ي, انق,Xب مب,ارزه ای اس,ت مدگاه مارکسيست ھ,ای انقXب,ی،ياز د

دولت ابزاری است در . روھای اجتماعی برای کسب قدرت دولتیين
نی، اج,زای ين اب,زار ھمانن,د ماش,يا. روھای غالب اجتماعیيدست ن

زم انتقال و يّروی محرک، موتور، مکانين: مشخص خود را داراست
من,,افع طبق,,اتی اس,,ت؛  ّروی مح,,رک دول,,ت ي,, ن .یي,,زم اجرايمک,,ان
غات و مدارس، حزب ھا، يات، تبليج، نشرييم موتوری آن تھزيمکان

Xت يزم آن تش,,کيمک,,ان. ام ھاس,,تي,,اب,,انی و قيمس,,اجد، تظ,,اھرات خ
ون، می باشد و با�خره يمقننه، طبقه، قشرھای ممتاز جامعه، روحان

س، بسيجی و لباس يی آن دستگاه اداری، پاسداران، پليزم اجرايمکان
 .ا و سپاه استشخصی ھا، دادگاه ھا، زندان ھ

ّست، ام,ا ير جنگ فی نفسه ھدف نيگرچه دولت برای قشرھای درگ
م,,ی اس,,ت ب,,رای س,,ازماندھی، ب,,رھم زدن و س,,ازماندھی ياب,,زار عظ

ی و يچ,ه ب,ورژوا(اس,ی يXت سي ھ,ر تش,ک .ّمجدد مناسبات اجتماعی
اسی را بدست آورد تا از اين ي می کوشد تا قدرت س )ستیيچه کمون

ن,دگی آن را ي در خ,دمت طبق,ه ای ک,ه وی نماطريق بتواند دول,ت را
 .عھده دار است، قرار دھد

، ھمه اج,زای »جنگ داخلی«و » توطئه«، »اميق«، »ھرج و مرج«
در ھر حرکتی برای سرنگونی دول,ت، . ھستند» انقXب«ر يجداناپذ

ر ق,درت ياسی، اگر ساده لوح نباش,ند، ب,ا ھ,دف تس,خيان ھای سيجر
 در جن,,,گ داخل,,,ی، .م,,,ی ش,,,وند    وارد ک,,,ارزار جن,,,گ و مب,,,ارزه 

 .دا می کننديعی خود را در سنگرھای جنگ پيروھا، متحدان طبين

و (ه داری و دولت آن ھستند يی که خواھان حفظ نظام سرمايروھاين
ک جبھه ي، در )اند» حکومت«ا ي» ميرژ«ر نام ييًصرفا در صدد تغ

ی که خواھان سرنگونی دول,ت يروھايو برعکس، ن رنديقرار می گ
نی آن ب,,,ا دول,,,ت يگزيو ج,,,ا) در تم,,,امی اش,,,کال آن(ه داری يماس,,,ر

. رنديک سنگر مشترک قرار می گيکارگری و دموکراتيک اند در 
رو، ن,اگزير در جبھ,ه متح,دان واقع,ی خ,ود ي,در جنگ داخل,ی، ھ,ر ن

  .قرار می گيرد

ش,,رو، يران، ک,,ارگران پي,,در ص,,ورت ب,,روز اع,,تXی انقXب,,ی در ا
س,,تی در درون جن,,بش يکاليکو سندس,,تی و آن,,اريش ھ,,ای آنارشيگ,,را

ت ھ,ای تح,ت س,تم، ي,کارگری، مارکسيست ھ,ای انقXب,ی، زن,ان، مل
در مقاب,,,ل آن ھ,,,ا، . رن,,,ديم,,,ی گس,,,نگر قرارک ي,,,ر در ي,,,دھقان,,,ان فق

. ه داری س,,نگربندی خواھن,,د ک,,رديروھ,,ای طرف,,دار نظ,,ام س,,رماين
نی در جس,,,,تجوی جبھ,,,,ه ای خواھن,,,,د ب,,,,ود ک,,,,ه از ين,,,,ابيروھ,,,,ای بين

محافظ,ه " برخ,وردار اس,ت و از جھ,ت، عنص,ر سازماندھی بھتری
آن ھا مشھود است؛ ھر چه طبقۀ کارگر قاطعانه ت,ر و   در " کاری

شتری عمل کند، به ھمان نسبت می تواند قشرھای يبا اعتماد نفس ب
را ب,ه ) رهي,برال ھا، دمکرات ھا، خرده بورژوازی و غيل(نی ينابيب

از قب,ل از وق,وع چ گ,اه يمارکسيست ھ,ای انقXب,ی ھ,. خود جلب کند
انقXب، به روی خرده بورژوازی حس,ابی ب,از نم,ی کنن,د، چ,را ک,ه 

       ر يي,,ن ض,,عفی، جبھ,,ۀ خ,,ود را تغياين,,ان ب,,ه مح,,ض مش,,اھده ک,,وچکتر
 خرده بورژوازی گرچه قادر است شور و شوقی ناگھانی .می دھند

ب,,ه . ّو حت,,ی خش,,می انقXب,,ی از خ,,ود نش,,ان دھ,,د، ام,,ا پش,,تکار ن,,دارد
د در ي,مّمات دلسرد می شود و از قل,ۀ بلن,د ايبا نامXمحض برخورد 

 .ب سرخوردگی می افتديسراش

ا ي,حمل,ه نظ,امی (رمترقب,ه يّن، در ص,ورت وق,وع تح,و�ت غيبنابرا
مارکسيست ھای انقXبی موظفند که جن,گ داخل,ی را ) جنگ داخلی

ل کنن,د؛ و ير ق,درت تب,ديام ت,وده ای ب,رای تس,خيًتا قيبه انقXب و نھا
ن ک,ه از ابت,دا اعتم,اد ب,ه نف,س در يست مگر اير نيامکان پذن امر يا

طبقه کارگر فقط در صورتی . درون طبقۀ کارگر وجود داشته باشد
می تواند اعتماد به نفس �زم را برای براندازی حکومت ب,ه دس,ت 

ابد يآورد که چشم انداز روشنی در برابرش گشوده شود و فرصت ب
دان ي, در م-ر ھستندييو در حال تغکه به نفع ا-روھا را يکه تناسب ن

ک رھب,ری مطم,ئن از خ,ود، ثاب,ت ي,ًد، و ضمنا وج,ود يازمايعمل ب
 .ر را در با�ی سر خود حس کنديقدم، و بص
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 ميليتانت
 ۀ سی و دوشمار

 ّدوم دورۀ -چھارم  سال -١٣٨٩ تير
٧ 

 
 به کارگران اتحاد جماھير شوروی

 ١٩٤٠لئون تروتسکی، مه 

 

 

 ١٩٤٠مه : تاريخ نگارش

، اکتبر ٥ شمارۀ ،١بين الملل چھارم، جلد : نخستين انتشار
 ١٤١-١٤٠. ، صص١٩٤٠

 بين الملل چھارم: ترجمه

 آرمان پويان: ترجمه از انگليسی به فارسی

 

نامۀ زير از تروتسکی خطاب به کارگران شوروی، : ّمقدمۀ مترجم
بی ترديد يکی از اسناد با ارزش تاريخی است که به روشنی نش,ان 

ی، از اس,اس می دھد نقد و موضع گيری تروتسکی در قبال ش,ورو
آن جا . با موضع گيری بورژوازی و امپرياليسم متفاوت بوده است

که تروتسکی آشکارا اعXم می کند که با تمام توان خود از شوروی 
و دس,تاوردھای ب,,ه ج,,ای مان,,ده از انق,,Xب اکتب,,ر دف,,اع خواھ,,د ک,,رد، 
ّعم,,X راه را ب,,ه روی دروغ پ,,ردازی ھ,,ا و سفس,,طه ھ,,ای مک,,رر و  ً

يست ھ,ا، اي,ن دش,منان سرس,خت مارکسيس,م انقXب,ی، متداول استالين
ّام,,,ا تروتس,,,کی، ھوش,,,يارانه اع,,,Xم م,,,ی کن,,,د ک,,,ه اي,,,ن . م,,,ی بن,,,دد

، ض,من آن ک,ه م,ی باي,د م,ورد دف,اع ق,رار گي,رد، تنھ,ا "دس,تاوردھا"
زم,انی ب,ه م,,ردم ش,وروی خ,,دمت خواھ,د ک,رد، ک,,ه آن ھ,ا در مقاب,,ل 

ھام,,ات ب,,رخXف ات. دس,,تگاه ع,,ريض بوروکراس,,ی اس,,تالينی بايس,,تند
نن,,گ آور استالينيس,,,م، ھم,,,ين نام,,,ه ب,,,ه تنھ,,,ايی نش,,,ان م,,,ی دھ,,,د ک,,,ه 

، ک,ه "خدمت به امپرياليسم"تروتسکی نه انديشۀ نابودی شوروی و 
آن را از طري,,ق قي,,ام ک,,ارگران، دھقان,,ان، و " ّزاي,,ش مج,,دد"فک,,ر 

ت,,اريخ، . س,,ربازان ارت,,ش س,,رخ و زحمتکش,,ان درس,,ر داش,,ته اس,,ت
 ھ,ای لئ,ون تروتس,کی، اي,ن ّبھترين گ,واھی اس,ت ک,ه ص,حت تحلي,ل

 .انقXبی پيگير و خستگی ناپذير را نشان می دھد

درود بر کارگران شوروی، کشاورزان مزارع اشتراکی، سربازان 
درودھ,ای م,ن را از ! ارتش س,رخ و ملوان,ان ني,روی دري,ايی س,رخ

مکزيک، اين سرزمين دوردست، پذيرا باشيد؛ سرزمينی که پس از 
اند استالين و پس از آن که بورژوازی مرا تبعيد به ترکيه به دست ب

از کش,,وری ب,,ه کش,,ور ديگ,,ر م,,ورد تعقي,,ب ق,,رار داد، ب,,ه آن پناھن,,ده 
 .شدم

ّمطبوعات دروغ گوی استالينيستی، م,دت ھاس,ت ک,ه ! رفقای عزيز
از روی خصومت، در مورد تمامی مسائل، من جمله آن چه ک,ه ب,ه 

را می فريفته ِخود من و ھمفکران سياسی من مربوط می شود، شما 
آن چ,,ه ش,,ما داري,,د، مطبوع,,ات ک,,ارگری نيس,,ت؛ ش,,ما تنھ,,ا . اس,,ت

مطبوع,,ات بوروکراس,,ی را م,,ی خواني,,د؛ مطبوع,,اتی ک,,ه ب,,ه ط,,ور 
سيستماتيک دروغ پردازی می کند تا بلکه شما را در تاريکی نگ,اه 

ِدارد و بدين گونه، امنيت يک کاست طفيلی ممتاز را حفظ کند ِ. 

 در مقابل بوروکراسی منفور جھانی فرياد آنان که جرأت می کنند تا
، گماشتگان يک قدرت خارجی، خط,اب م,ی "تروتسکيست"بزنند، 

 ت,ا دي,روز، جاس,وس -شوند؛ به آن ھا برچس,ب جاس,وس م,ی خ,ورد
 و بعد ھم به -ھای آلمان و امروز جاسوس ھای انگلستان و فرانسه

 ده ھا ھ,زار نف,ر از مب,ارزين. سوی جوخۀ مرگ فرستاده می شوند
 در اتح,,اد جم,,اھير )١(او.پ.انقXب,,ی، در مقاب,,ل پ,,وزۀ گرب,,ه ھ,,ای گ

ش,وروی و کش,ورھای اط,راف، ب,ه خص,وص در اس,پانيا، ب,ه خ,اک 
 .افتاده اند

اي,ن تھم,ت . ّتمامی آن ھا به عنوان کارگزاران فاشيسم معرفی شدند
جرم آن ھا، دفاع از کارگران و دھقانان ! نفرت انگيز را باور نکنيد

تمامی گارد سابق . ّيت و درنده خويی بوروکراسی بوددر مقابل سبع
بولشويس,,م، تم,,امی ي,,اران و ھمک,,اران لن,,ين، ھم,,ۀ مب,,ارزين انق,,Xب 
اکتبر، ھمۀ قھرمانان جنگ داخلی، به دست اس,تالين ب,ه قت,ل رس,يده 

در تاريخ، نام استالين برای ھميشه با داغ رسوايی قابيل به ثبت . اند
 !خواھد رسيد

 !روکرات ھا به وجود نيامدانقLب، برای بو

انقXب اکتبر، به خاطر زحمتکشان و نه به خاطر انگل ھای جديد، 
ّام,ا در نتيج,ۀ ت,أخير در انق,Xب جھ,انی، در نتيج,,ۀ . ص,ورت گرف,ت

ًفرس,,,ودگی و عموم,,,ا عق,,,ب نش,,,ينی ک,,,ارگران روس,,,يه و خصوص,,,ا  ً
ِدھقانان روسيه، ي,ک کاس,ت خش,ن و طفيل,ی، ک,ه رھب,ر آن اس,تالين 

را در جمھ,وری ش,ورايی و در مقاب,ل م,ردم خ,ود، برپ,ا است، خود 
 .کرد

ب,ين . حزب بولشويک سابق، ب,ه اب,زاری ب,رای اي,ن کاس,ت ب,دل ش,د
الملل کمونيست، که روزی سازمانی جھانی ب,ود، ام,روز ب,ه اب,زار 

شوراھای کارگران و . سازشکار اوليگارشی مسکو تبديل شده است
خ,ود را ب,ه کميس,رھا، ّدھقانان، مدت ھاس,ت ک,ه ن,ابود ش,ده و ج,ای 

 .او داده است.پ.و عوامل منحط گ[ حزب]دبيران 

ّام,,ا، خوش,,بختانه، ھن,,وز در مي,,ان دس,,تاوردھای ب,,ه ج,,ای مان,,ده از 
انقXب اکتبر، صنعت ملی شده و اقتص,اد اش,تراکی ش,وروی وج,ود 
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ب,ر چن,ين بني,انی اس,ت ک,ه ش,وراھای ک,ارگران، م,ی توان,د ب,ه . دارد

اي,,ن بني,,ان، تح,,ت ھ,,يچ . ر بپ,,ردازدس,,اخت جامع,,ه ای ن,,وين و ش,,ادت
. شرايطی نمی تواند از سوی ما به بورژوازی جھانی واگ,ذار ش,ود

اين وظيف,ۀ انقXبي,ون اس,ت ک,ه ب,ا چن,گ و دن,دان از ھ,ر آن چ,ه ک,ه 
طبقۀ کارگر به دست آورده است، دفاع کند؛ چه حقوق دموکراتيک 

د و ، و چ,ه مل,ی س,ازی اب,زار تولي,)٢(و برنامۀ تعيين سطح دستمزد 
اقتصاد برنام,ه ري,زی ش,ده، ب,ه مثاب,ۀ يک,ی از پي,روزی ھ,ای عظ,يم 

 .نوع بشر

کسانی که قادر نيستند از دس,تاوردھای ت,اکنون ب,ه دس,ت آم,ده دف,اع 
برخXف . کنند، ھرگز نمی توانند برای مطالبات نوين مبارزه نمايند

ابھامات امپرياليستی، ما با تمام ت,وان خ,ود از اتح,اد ش,وروی دف,اع 
با اين حال، دستاوردھای انقXب اکتبر تنھا زمانی در . م کردخواھي

ّخ,,دمت م,,ردم خواھ,,د ب,,ود ک,,ه آن ھ,,ا قابلي,,ت خ,,ود را در برخ,,ورد ب,,ا 
بوروکراسی استالينيستی به اثبات رسانند، ھمانند ھم,ان برخ,وردی 

 .که روزی با بوروکراسی و بورژوازی تزار داشتند

  قرار می دھداستالينيسم، اتحاد شوروی را در معرض خطر

اگر حيات اقتصادی شوروی بنا به منافع مردم ھدايت شده بود؛ اگر 
بوروکراسی قسمت عمدۀ درآمد ملی را نبلعيده و بيھود تلف نک,رده 
بود؛ اگر بوروکراسی منافع حياتی مردم را زير پ,ا ل,ه نک,رده ب,ود، 
آن گاه اتحاد جماھير شوروری سوسياليستی م,ی توانس,ت ھ,م چ,ون 

، به قط,ب بزرگ,ی ب,رای ج,ذب زحمتکش,ان جھ,ان تب,ديل يک آھنربا
ّشود و مصونيت آن از تعرض نيز تضمين گردد ّ. 

ّاما رژيم ننگين و مس,تبد اس,تالين، ش,وروی را از اي,ن ق,درت ج,ذب 
ّدر طی جن,گ ب,ا فينلن,د، ن,ه فق,ط اکثري,ت . خود محروم ساخته است

دادن,د ک,ه ّدھقانان فينلند، که حتی اکثريت کارگران فينلند ني,ز نش,ان 
اي,ن موض,وع چن,دان ھ,م عجي,ب . در طرف بورژوازی خود ھس,تند

نيست، چرا که آن ھا از ستم بی مانندی که بوروکراسی استالينی به 
. ّکارگران اطراف لنينگراد و کل شوروی روا می دارد، آگاه ھستند

 ک,ه در وط,ن اش جس,ور و -بدين ترتيب، بوروکراس,ی استالينيس,تی
 ب,ه -وی دش,منان امپرياليس,ت، ب,زدل اس,تتشنۀ خون، و در پ,يش ر

 . سرچشمۀ اصلی خطر جنگ برای اتحاد شوروی بدل گرديده است

ّحزب بولشويک سابق و بين المل,ل س,وم، متXش,ی و مض,محل ش,ده 
انقXبي,,ون ص,,ديق و پيش,,رو، در خ,,ارج ب,,ين المل,,ل چھ,,ارم را . اس,,ت

 تشکيل داده اند ک,ه ت,اکنون بخ,ش ھ,ايی را در اکث,ر کش,ورھای دني,ا
 . من عضوی از اين بين الملل جديد ھستم. بنانھاده است

برای مشارکت در اين کار، من زير ھمان پرچمی باقی می مانم که 
 و در ١٩١٧ھم,راه ب,,ا ش,ما ي,,ا پ,دران و ب,,رادران بزرگت,ان در س,,ال 

سراسر سال ھای جنگ داخلی، به آن خدمت ک,ردم؛ ھم,ان پرچم,ی 
، دولت ش,وروی و ارت,ش که تحت آن، با يک ديگر و در کنار لنين

 .سرخ را بنيان نھاديم

 

 ھدف بين الملل چھارم

 

ھدف بين الملل چھارم، بسط انقXب اکتبر به تمام جھ,ان و در ع,ين 
ّحال، زايش مجدد اتحاد جماھير شوروی از طريق پاکسازی آن از 

چنين ھدفی، تنھا از يک راه محقق . وجود بوروکراسی انگلی است
ان، دھقان,,ان، س,,,ربازان ارت,,,ش س,,,رخ و خي,,,زش ک,,,ارگر: م,,ی ش,,,ود

. ملوانان نيروی دريايی سرخ عليه کاست جديد ستمگران و انگل ھا
 ي,,ک -ب,,رای آم,,اده س,,اختن اي,,ن خي,,زش، ب,,ه حزب,,ی جدي,,د ني,,از اس,,ت
ب,ين . ّسازمان متھور و صادق انقXبی، متشکل از ک,ارگران پيش,رو

وی الملل چھارم، وظيفۀ خود را ساختن چنين حزبی در اتحاد ش,ور
 .می داند

نخستين کسانی باشيد که به سوی پرچم مارکس و ! کارگران پيشرو
! لنين، که اکنون پرچم بين الملل چھارم است، صف آرايی می کنيد

ّدر شرايط وج,ود ممنوعي,ت ھ,ای استالينيس,تی، طريق,ۀ ايج,اد ھس,ته 
ًھای انقXبی قابل اطمينانی را که تمام,ا ب,ا ي,ک ديگ,ر پيون,د دارن,د، 

چگونگی ايجاد تماس ! بين اين ھسته ھا ارتباط ايجاد کنيد! بياموزيد
ّدر بين مردم متعھد و قابل اعتماد، به خصوص در بين ملوانان، ب,ا 

چن,ين ! ھمفکران انقXبی خود در سرزمين ب,ورژوازی را بياموزي,د
 .ّکاری دشوار است، اما می تواند صورت گيرد

 خرابی ھای جنگ حاضر بيش تر و بيش تر گسترش خواھد يافت،
بسياری به ج,ای خواھ,د گذاش,ت، مص,يبت ھ,ا، ي,أس و اعتراض,ات 
ّب,يش ت,ر و ب,يش ت,ری ايج,اد خواھ,د ک,رد، و ک,ل جھ,ان را ب,ه س,وی 

انق,Xب جھ,انی م,ی باي,د . انفجارھای انقXبی جدي,د س,وق خواھ,د داد
ّت,,وده ھ,,ای ک,,ارگر ش,,وروی را ب,,ا تھ,,ور و عزم,,ی جدي,,د، تقوي,,ت و 

ت,دارک ب,رای . تالين را تضعيف کندحاميان بوروکراتيک کاست اس
اي,,ن لحظ,,ه، از طري,,ق ک,,ار سرس,,ختانه و پيگي,,ر انقXب,,ی، ض,,روری 

سرنوش,,ت کش,,ور م,,ا، آين,,دۀ م,,ردم م,,ا، سرنوش,,ت فرزن,,دان و . اس,,ت
 .نوگان ما در خطر است
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 )٣(!ِنابود باد استالين قابيل صفت و کانون توطئۀ او

 !نابود باد بوروکراسی درنده خو

 !روی، سنگر زحمتکشانزنده باد اتحاد شو

 !زنده باد انقXب سوسياليستی جھانی

 برادرانه،

 لئون تروتسکی

 ١٩٤٠مه 

ً مطبوعات استالين مطمئنا اعXم خواھند ک,رد ک,ه اي,ن نام,ه !ھشدار
ّام,,ا از پ,,يش آگ,,اه . فرس,,تاده م,,ی ش,,ود" ّعم,,ال امپرياليس,,م"از س,,وی 

ن قاب,ل اي,ن نام,ه، از طري,ق انقXبي,و. باشيد که اين يک دروغ اس,ت
اعتمادی که حاضرند برای سوسياليس,م، ج,ان خ,ود را ھ,م ب,ه خط,ر 

اي,ن نام,ه را تکثي,ر و در . بياندازند، به اتحاد شوروی خواھ,د رس,يد
 ت.ل. ّبيش ترين حد ممکن توزيع کنيد

 :منبع

http://marxists.catbull.com/archive/trotsky/١٩٤٠/٠٥/

workers.htm 

 :توضيحات مترجم

)١(Wage Scale :  برنام,,ۀ تعي,,ين س,,طح دس,,تمزد ب,,رای مش,,اغل
 .ّمعين... مختلف موجود در يک صنعت، کارخانه، شرکت و

" جمھوری فدراتيو سوسياليستی روس,يۀ ش,وروی"پليس مخفی ) ٢(
)RSFSR( ١٩٢٤ ت,ا ١٩٢٢در طی سال ھ,ای ، و اتحاد شوروی .

" او.پ.گ"ب,,,,,ه " چک,,,,,ا"، س,,,,,ازمان ١٩٢٢ فوري,,,,,ۀ ٦در ت,,,,,اريخ 
)GPU( د.و . ک,,,,,ا. ان"، ب,,,,,ه عن,,,,,وان دپارتم,,,,,انی از) "NKVD ،

 .تغيير يافت) کميسريای خلق برای امور خارجه

)٣ (Camarilla : گروھی از کشورھا يا افراد ذی نفع که با احاطۀ
X,در پش,ت پ,رده ب,ر تص,ميم گي,ری ًپادشاه يا ح,اکم ي,ک کش,ور، عم 

اي,,,ن اص,,,طXح از کلم,,,ۀ اس,,,پانيايی . ھ,,,ای وی ت,,,أثير م,,,ی گذارن,,,د
Camarilla)  ّمص,,,غرCámara ( ي,,,ا " ات,,,اق کوچ,,,ک"ب,,,ه معن,,,ای

ًعموما آن را در فارسی . کابينۀ خصوصی پادشاه، گرفته شده است
 .ترجمه می کنند" کانون توطئه"

 

 

 كارگر ھوندا در چين می گويد

 سرمايه داری!  را اجرا كنيد سوسياليزم"

 !" را ارزانی ما نكنيد 

 

                                                         ھيكوكو

 مسعود فائقی: ترجمه 

 ی م,   س,خنیخين از فرج,ام اعتص,اب ت,اريك كارگر ِھون,دا در چ,ي
 :ديگو

ن ب,,,ازار ك,,,ار ارزان ، رن,,,ج ب,,,رده ان,,,د و اكن,,,ون ي,,,ن م,,,ا از ايوال,,,د"
ن مان ي والدیقه يم ھمان طري خواھیا ما ميآ.  شوند یلخورده مسا

ن ، يك كارگر ناشناس ھون,دا در چ,ين سؤال را يا" م ؟ يرا دنبال كن
 پش,ت یزه ھ,اي,ن پس,ت ، انگي پرسد ؛ او در ای مینترنتي ایدر پست

د ھون,دا را در سراس,ر ي, ك,ه تولیج كنن,ده اي گ,یاعتصاب دو ھفته ا
 . كن,,,,,,,,,,د یح م,,,,,,,,,,ي، تش,,,,,,,,,,ر كش,,,,,,,,,,اند یل,,,,,,,,,,يكش,,,,,,,,,,ور ب,,,,,,,,,,ه تعط

 یس,,تند ام,,ا معم,,و� مغل,,وب م,,ي نیر ق,,انوني,,ن ، غياعتص,,ابات در چ,,
ن ي,,ا ب,,ا احس,,اس ِ ھش,,دار از اي,, ش,,وند یش,,وند ، س,,رپوش گذاش,,ته م,,

 یه م,ي خ,ارج از چ,ارچوب ، تس,ویاعتصابات ، ب,ه س,رعت ، ق,در
 ین اق,دام ، چھ,ار كارخان,ه ي,ن ، ايش,ياما بر عك,س دفع,ات پ. شوند 

ن يكس و قطعات موت,ور ش,ركت ھون,دا را ب,ر زم,ربيمونتاژ خار ِ گ
 را در ابزار فشار تجارت ب,روز ی مانند وحشت زدگینشاند ؛ حالت
ش آش,,كار مخالف,,ت ب,,ه نال,,ه يه گ,,ذاران از نم,,ايك,,ه س,,رمايداد ب,,ه طور

 ٢٤ش يافتادن,,,د و مط,,,ابق گزارش,,,ات ، اعتص,,,اب ، موف,,,ق ب,,,ه اف,,,زا
 . دستمزد شد یدرصد

 و  ١٣١ن يان,ه ب,ي ك,ه ماھیكدي, قطع,ات  ی ك,ارگر كارخان,ه ١٩٠٠
 را ب,,ه راه انداخت,,ه بودن,,د ك,,ه ی د�ر در آم,,د دارن,,د ، اعتص,,اب٢١٩

 انتخ,,اب ی در پ,,اداش و توان,,ائی درص,,د٥٣ش يك اف,,زاي,,خواس,,تار 
ا مطالب,ه ي,ن ب,اره ك,ه آي,ھن,وز در ا.  ش,ان ب,ود یه ھ,اي,مقامات اتحاد
ست اما كارخانه ، امروز ي در دست نی است ، اطXع برآورده شده
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 از یك,,,ه گ,,,روه ك,,,وچكيرد در حالي,,, گید را از س,,,ر م,,,ي,,,ج,,,ددا تولم

ن دو رھب,,ر ين ب,,ي,,در ا.  كنن,,د ی م,,ین از اس,,تقرار خ,,ودداريمب,,ارز
 ینترنت,ي ایدر ادام,ه نوش,ته ا. ر خوردن,د ي, اقدام ، تیاعتصاب ، ط

 ھن,گ یفع,ال ك,ارگر" و ي,او لون,گ  " یافته و ترجمه يد كه ي آیم
ھون,دا در ! است يبزرگ دن شركت ٥٠٠ھوندا جزو : كنگ ، است 
در آم,,د ) ون د�ري,,لي م٥٦٠(وان ي,,ارد ي,,لي م٤ش از يس,,ال گذش,,ته ب,,

شتر در آمد يش از سال پيوان بيارد يليك مين شركت يا! داشته است 
چ ياما به ھ. م يسه كنير حرفه ھا مقايد ھوندا را با سايبگذار! داشته 
ب,زرگ  ش,ركت ٥٠٠ن ج,زو ي,ا! سه كرد ي توان آن را مقایوجه نم

وان در آم,د ي,ارد د�ر ي,ش از چھار ملي ب٢٠٠٩است كه در سال يدن
.  پردازد یمقدار دستمزد را به كارگران م) نهيّكم(مم ينيداشته اما م

كا كه با ي د�ر آمر١٣٥٫٤٢(واني ١٠٠٠ن شركت ماھانه به شما يا
) راني,,, ا لایر١٢٦٣٥٩٢ ش,,,ود ی م,,, لایر٩٣٣١احتس,,,اب ھ,,,ر د�ر 

Xت ، تنھ,ا كف,اف يدون احتس,اب مخ,ارج تعط, دھد ، ك,ه ب,یحقوق م
 ك,ار ین كمپ,اني اید براي كنیا شما جرأت ميآ!  دھد یخوراك را م

 ب,ه م,ا ی حق,وق بازنشس,تگید ھوندا با اعانه يد شما بگوئيشا د ؟يكن
د كه اعان,ه ياد داشته باشيبه .  ھا نه یر كمپانيكمك كرده است و سا

ش,ما . س,ت ير قانوني,، غ یان ب,ه ص,ندوق بازنشس,تگيندادن كارفرما
 كه یشركت. د ي ، پرونده كنی كارگریته يت ھا را ، به كميد شكايبا

 ، دس,ت ب,ه ی توان,د ب,ه س,ادگیاست نمي شركت بزرگ دن٥٠٠جزو 
 م,ا را ب,ا� یزم,ان ، دس,تمزد ھ,ا.  بزن,د یر ق,انوني,ن اقدامات غيچن

ن يا) !  ھزار تومان١٦٨ شود یمجموعا م(واني ٣٥٥برده است ؛ 
ه ، ي, در حق,وق پایواني, ٢٠٠ش يك اف,زايش ، مركب است از يافزا
 ی غذائیره ي جیواني ١٢٠ش ي حق ِ معاش و افزایواني ٣٥ش يافزا
ش دس,تمزد ، س,طح حق,وق م,ا ين اف,زايد پس از ايممكن است بگوئ. 
 در یز حق,وقي, نیرام,وني پیتم,ام حرف,ه ھ,ا. د يوان رسي ١٥٠٠  به
 توان,د ھون,دا یك نفر ميچگونه اما .  كنند یشنھاد مين سطح ، پيھم

 ، یانه ايكه ھوندا س,ود س,اليسه كند در حالير حرفه ھا مقايرا با سا
ن س,,ود ي,,دارد ؟ و ا) ون د�ري,,لي م٥٦٠(وان ي,,ارد ي,,لي م٤فرات,,ر از 

م ك,,ه ي دان,,ی م,,ا م,,یھم,,ه . اب,,د يز ي,,ش نين,,ده اف,,زايممك,,ن اس,,ت در آ
س,ط م,ا ن س,ود تويا. ست يار سود آوريل ، صنعت بسيصنعت اتومب

ن سود را به وجود ياما ما كه ا! كارگران خط مقدم ، خلق شده است 
 یم م,يس,تي نی شود ؟ البته ، اگر م,ا راض,یبمان ميم ، چه نصيآورد
 ك,,ار ت,,ازه ادام,,ه یروي,,م ام,,ا ھون,,دا ب,,ه اس,,تخدام نيم اس,,تعفا دھ,,يت,,وان

! نجا ، رنج خواھن,د ب,رد يخواھد داد و برادران و خواھران ما در ا
 من,,افع یم ب,,رايم ، مجب,,وري خ,,ارج ش,,وین كمپ,,اني,,م,,ا از ا اگ,,ر یحت,,

 است كه ما یگريل دين دليا! م يبرادران و خواھران مان مبارزه كن
ن,د ك,ه ي گوی م,ی ، حت,یش,مار ! خوان,د ی اعتصاب میرا به ادامه 

 ی درج,,ه دوم و آموزش,,گاه حرف,,ه ایرس,,تان فن,,يچ,,ون م,,ا ش,,اگرد دب
 ب,,ا�تر یزد ھ,,ام مس,,تحق دس,,تميھس,,ت) آم,,وزش جھ,,ت ش,,اغل ش,,دن(
ا م,ا را ب,ه عن,وان ش,اگرد ي,آ: لم بپرس,م ي اول م,ایدر وھله . م يستين
ر ي,د ؟ من شما را به شدت حقي كنیر مي درجه دو تحقیرستان فنيدب
م اما ي درجه دو ھستیرستان فنياگر چه ما شاگردان دب!  شمارم یم

ا ا شميآ! م يد كرده ايوان تولياد يلي م٤ بالغ بر یك سال سوديظرف 
 كه اعتص,اب آغ,از ش,د ی ، زمانی م١٧در .د ي توانید ؟ نه نميقادر
د را ي, به ما سفارش كردن,د ك,ه مج,ددا تولی ژاپنیران سطح با�يمد

م و ي كن,ید م,ي,نده ، ف,راوان توليما پاسخ داديم ، در آ.م يرياز سر بگ
م يم و گفت,ي,ك ھفته جھت پاسخ به مطالبات مان به آنان فرص,ت دادي

انه بر يآنان سپس مخف. م ي كشیرت دست از كار من صوير ايدر غ
 در دفت,,رش ، م,,ا را ب,,ه یر عم,,وميم,,د. رھب,,ران م,,ا آت,,ش گش,,ودند 

ن يت آنان كجا بود ؟ بنابرايحسن ن. عنوان ابلھان به تمسخر گرفت 
 یران ژاپن,يم,د. م ي مه اعتصاب را از سر گرفت٢١گر بار در يما د
 یري, از س,ر گیا را برا عكس از ما توسل جسته اند تا میه يبه تھ
م ي عظ,,یه ي,, ، اتحادی بحران,,ین لحظ,,ه ي,,در ا! د كنن,,د ي,,د ، تھدي,,تول

در ع,وض آن,ان فق,ط !  دھ,د ی ما انجام نمی برای ما ، كاریكارگر
ن است آنچه ك,ه يا ايآ! م يد باز گردياز ما خواسته اند كه به خط تول

س,,ت مش,,غول انج,,امش باش,,د ؟ ش,,ما از حق,,وق ي بایه ، م,,ي,,ك اتحادي,,
وان ي,, توم,,ان ب,,ا احتس,,اب ھ,,ر ٦٣٠ح,,دود (وان ي,, ٥ م,,ا ، یان,,ه ياھم

در ! د ي ما چه كرده اید كه براينيد اما ، ببي داریبر م)  تومان١٢٦
د ما ي تھدی ، دو تن از رھبران مان را برایر ژاپني ماه مه ، مد٢٢

ت ين است حسن نيا ايپس آ. د ، اخراج كرد ي تولیريجھت از سرگ
وان ي, ٦٥ ما را از یره ھايد كه جي اعXن داد مه شما٢٤شما ؟ در 

 ! یواني,, ٥٥ش يك اف,,زاي,,د و تنھ,,ا ، ي,, دھیش م,,يوان اف,,زاي,, ١٢٠ب,,ه 
 ی ب,رایوئيديت شما ؟ وشما به ضبط وين است حسن نين ، ايبنابرا
س,ت ك,ه م,ا ب,ه اعتص,اب يگريل دي,ن دلي,ا. د ي, دھید ما ادام,ه م,يتھد

 ك,ار یروي,ن,ه و نيھزن كشور ، رقابت كم يا! ن يچ.م ي دھیادامه م
 یداخلی ما ، رشد م د ناخالصيتول.  كند یج ميمت را ترويارزان ق

.  اس,ت ی ك,ار ارزان م,ا متك,یروي,ن رشد ب,ر اس,تثمار نياما ا! كند 
 یم ام,ا در ع,وض ، دس,تمزد ھ,اي,ن ثروت را ما خلق ك,رده ايتمام ا

 م,ا ھن,وز در س,طح یدستمزد ھا.  شود یب مان مين نصييار پايبس
ر با ي بخور و نمیما ھنوز در كشاكش زندگ.  دستمزد است نيكمتر

ل يا ما سزاوار تحصيآ. م ين ثروت را خلق كرديما ا. م ين دستمزديا
 ، م,,ا چگون,,ه ی اس,,فناكین دس,,تمزد ھ,,ايم ؟ ب,,ا چن,,يس,,تيحق,,وق بھت,,ر ن

) ی عدالتیگونه از ب(ن يم ؟ اي مان را داری اقتصاد ملیال اعتXيخ
ن بازار كار ارزان رن,ج ين ما از ايوالد. ج است يار راياكنون ، بس

ا ما ، نسل پس از يو اكنون آ.  شوند یبرده اند و اكنون سالخورده م
م ؟ من باور ين مان باشي والدیقه ي ، دنباله رو طر٩٠ و ٨٠ یدھه 

 ی آنان روزیچرا كه ھمه .  خواھد ین نمي چنینيچ والديدارم كه ھ
گ,ر يم,ا د.  ك,ه چ,ه دش,وار اس,ت  دانندیموده اند و مير را پين مسيا

! دوران ، دگرگ,,,ون ش,,,ده اس,,,ت .م ين راه را ب,,,روي,,,م اي خ,,,واھینم,,,
 .اب,,,,,د يد خاتم,,,,,ه ي,,,,,م ك,,,,,ار ارزان ، باي,,,,,ن گون,,,,,ه رژي,,,,,ن ايبن,,,,,ابرا
. س,ت يه داري س,رمای است و ژاپن ، كش,وری ژاپنیك كمپانيھوندا 

 ی ھایكمپان! ست باشد يالي سوسین كشوري رود كه چیاما گمان م
ن ين چ,يد تابع قواني كنند بای میه گذارين سرماي كه در چی ایژاپن

 !دي ما نكنی را ارزانیه داري سرما!د يسم عمل كنياليبه سوس. باشند 
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 و اول مهيآرش. الكساندر تراچتنبرگ 

 تاريخچه ی اول مه

 

 بخش دوم

 ردي گی وسعت میجنبش اعتصاب

ت ي و جد وسعتی كارگران ، بررسی از وجھه یِن راه آگاھيبھتر 
ن ، ي معیك دوره يشمار اعتصاب ھا در طول . مبارزات آنھاست 

.   ك,,ارگران ی مب,,ارزاتی س,,نجش وجھ,,ه یس,,ته ب,,راي شا س,,تياسيمق
 ی ب,ا س,الھایXدي م,١٨٨٦ و ١٨٨٥ ی تعداد اعتصاب ھایسه يمقا
.  است یك جنبش كارگرير روح مبارزه در تحريانگر تأثين نمايشيپ

ش,,دند بلك,,ه در ي م١٨٨٦ك,,م م,,ه يِت ي,,ال فعیاي,,ن,,ه تنھ,,ا ك,,ارگران مھ
داد ي, محسوس نشان می ، شمار اعتصابات تا آن موقع رشد ١٨٨٥

 م,ورد ٥٠٠ن كمتر از يانگي به طور م١٨٨١-١٨٨٥ ی سالھایط. 
ر ي, ك,ارگر را درگ١٥٠٫٠٠٠بود و س,ا�نه ب,ه ط,ور متوس,ط ح,دود 

 م,ورد ٧٠٠ ب,ه ب,ه ح,دود ١٨٨٥م ھ,ا در ياعتصابات و نح,ر . كرد 
.  جھ,ش ك,رد ٢٥٠٫٠٠٠ر ب,ه ي,افت و شمار كارگران درگيش يافزا
 ش,,د و ب,,ه ١٨٨٥ش از دو براب,,ر ي ش,,مار اعتص,,ابات ، ب,,١٨٨٦در 

رفت,ه ير پذيد و به ھمان نسبت ش,مار ك,ارگران ت,أثي مورد رس١٥٧٢
 از ١٨٨٦ ی گسترش جنبش اعتصابیچگونگ. د ي رس٦٠٠٫٠٠٠به 
شكل متأثر از  ت٢٤٦٧ تنھا ١٨٨٥ شود كه در یقت آشكار مين حقيا

 م,ورد  ١١٥٦٢ن مق,دار در س,ال بع,د ب,ه ي,اعتصاب موجود بود و ا
 یب,ر آورد م, R of Lت ي, آش,كار رھبری رغ,م كارش,كنیعل. د يرس

ِما در اعتص,,اب ھش,,ت ي ك,,ارگر ، مس,,تق ٥٠٠٠٠٠ش,,ود ك,,ه ح,,دود 
 .ر شدند يساعت درگ

 در ی كه جنبش اعتص,ابيیكاگو بود ، جايكانون اعتصاب ، شھر ش
 در یگري متعدد دیت قرار داشت اما شھر ھاين و ضعيگسترده تر

نگتن ، يمور ، واشيورك ، بالتيوين. ر شدند ي اول مه در گیمبارزه 
ت و ي,,ترويتس ب,,ورگ ، دي,,س ، پيي ، س,,نت ل,,و یناتينس,,ي ، سیل,,واكيم
 ممتاز را در اعتصاب رقم زدن,د يیگر ، صحنه ھاي شھر دیاريبس
 و ی تجربگ,,,یب,,, عب,,,ارت ب,,,ود از یت جن,,,بش اعتص,,,ابيخصوص,,,.

ن ي ك,,ه وارد گ,,ود ِ مب,,ارزه ش,,دند و چن,,یافت,,ه ايك,,ارگران س,,ازمان ن

ِك روح سركش ي. ج بود ي در آن دوره كامX رایكياعتصابات سمپات
و " ینزاع اجتماع" از  ن بورژوايدر كشور ، گسترده بود و مورخ

ز ي و ن-دا كردين اعتصابات نمود پي كه در طول ا–ه يتنفر از سرما
. گفتن,,د يافت,,ه ب,,ه جن,,بش ب,,ه س,,خن مي م,,ردم راه یق ت,,وده اياز اش,,ت

 در اول م,,ه ، یِ از ك,,ارگران اعتص,,ابیم,,ي ش,,ود ح,,دود نیب,,رآورد م,,
افتن,,د ، موف,,ق ب,,ه يموف,,ق بودن,,د و ھ,,ر كج,,ا ب,,ه ھش,,ت س,,اعت دس,,ت ن

  . ساعات كار شدند یكاھش قابل مXحظه 

 ِماركتيِ ھیكاگو و واقعه ياعتصاب ش

 داش,ت ك,ه یكاگو حال,ت تھ,اجمير شش از ھمه ديكم مه بياعتصاب 
ھرچن,,د از .  ب,,ود یِدر آن زم,,ان ك,,انون جن,,بش مب,,ارز چ,,پ ك,,ارگر

 ، نارسا یل جنبش كارگري از مسای در پاره ایاسيت سيلحاظ شفاف
شه آماده بود كارگران را ي بود مبارز كه ھمین حال جنبشي با ا بود
� برده و  نبرد را در كارگران بایه يت فرابخواند ، روحي فعالیبرا

ط ك,ار ي و ش,رای زن,دگی كارگران را نه تنھا با بھبود فوریآرمانھا
 . به عمل آوردیه داريبلكه به ھمان اندازه در برانداختن نظام سرما

ن يش,تريكاگو بي ، اعتصاب در ش,ی كارگری انقXبیبه مدد دسته ھا
ِك اتح,اد ھش,ت س,اعت م,دت ھ,ا قب,ل از ي,. سھم را از آن خ,ود ك,رد 

 یه ي,اتحاد. ن,د ي تا ت,دارك اعتص,اب را بب ل گرفته بوداعتصاب شك
ك ي,, ،ك,,ه ی چ,,پ ك,,ارگریه ھ,,اي,, ك,,ارگران مرك,,ب از اتحادیمرك,,ز

وس,ته ي پیه ھ,اي اتحادیشاھنگ واحد بود و در بردارنده يسازمان پ
 یباني ، پش,تیس,ت ك,ارگرياليو ح,زب سوس   k of Lون ويبه فدراس

 یكش,نبه يدر . ورد ِ از اتح,اد ھش,ت س,اعت ب,ه عم,ل آیتمام و كمال
 یِج ق,وا تظ,اھراتي كارگران ب,ا بس,ی مركزیه يكم مه اتحاديقبل از 

 .  كردند ی می كارگر آن را ھمراھ٢٥٠٠٠را سازمان داد كه 

 از ك,,ارگران گ,,واه ب,,ود ك,,ه یم,,يان عظي,,كاگو ب,,ر طغيك,,م م,,ه ش,,يدر  
ِابزار كارشان را در پاسخ به فراخوان جنبش متشكل كارگر  شھر یِ

 بود ین تظاھرات منسجم طبقاتين موثر تريا. ھاده بودند ن نيبر زم
 یت آن دوره ياھم.  تا آن زمان تجربه كرده بود یكه جنبش كارگر

 یت اعتصاب ، معن,اي و وسعت و ماھ-ھشت ساعت- مطالبهیزمان
 حاصله یشرفت ھايت با پين اھميا. د ي به جنبش بخشی مھمیاسيس

ِش ھش,ت س,اعت ك,ه در جن,ب.ق ت,ر ش,د ي, بعد عمیدر معدود روزھا
 باشكوه را در ید فصلي رسی به اوج خود م١٨٨٦كم مه ياعتصاب 

 . خود رقم زد یكا براي كارگر آمریخ مبارزات طبقه يتار

 ی ، تس,لط ھم,ه جانب,ه ی انقXب,ی ك,ه طبق,ه یما انقXب ھا ت,ا زم,ان 
مارس . ون را در برابر خود دارند ي گسترد ، ضد انقXبیخود را م

 م,,,افوق ، ی زد و بن,,,د ك,,,رده یروھ,,,اي ن ران ب,,,ا اق,,,دامروز ك,,,ارگي,,,پ
 یه دار متوق,ف ش,د ك,ه مص,مم ب,ه ن,ابوديان و دولت س,رمايكارفرما

كر يت پيم مرگ را به كليق نسين طريشاھنگان مبارز بودند تا از ايپ
 سوم و چھارم مارس كه یدادھايرو. كاگو بدمند ي شیجنبش كارگر

. كم مه بود يم اعتصاب يمستقِماركت شد برآمد يِ ھیمنجر به واقعه 
اف,,ت اعت,,راض يِمارك,,ت ادام,,ه يِدان ھي,, م,,ه در م٤ ك,,ه در یتظ,,اھرات

 ب,,ه تجم,,ع ك,,ارگران  س در س,,وم م,,هي پل,,یانه يورش وحش,,ي,,ه ي,,عل
ك ، ن,ام ي, م,ك كورمی دروگ,رین ھ,اي ماشی در كارخانه یاعتصاب

تجم,ع ، .  مجروح شدند یاديگرفت كه شش كارگر كشته و شمار ز
ُ و در ش,رف اتم,ام ب,ود ك,,ه پل,زي,مس,المت آم ورش ب,,ه ي,س دگ,ر ب,ار يُ
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ت ي,, ك,,ه ب,,ه درون جمعیبمب,,. افت,,ه را آغ,,از ك,,رد يك,,ارگران تجم,,ع 
 ی آغ,از م,یزد و خورد.  كشد یك گروھبان را ميانداخته شده بود 

حمام خون . رند ي میس و چھار كارگر مي آن ھفت پلیشود كه در پ
پارس,,,,ونز ، )تآلب,,,,ر(ل اع,,,,دام ب,,,,ر ي,,,,مارك,,,,ت و تحميدان ھي,,,,در م

ر يِنج,,ل و ح,,بس س,,ايا)ج,,رج(ش,,ر و يف) آدول,,ف(ز ،ياس,,پا)آگوس,,ت(
 ی از س,,,وی ب,,,ود ض,,,د انقXب,,,یكاگو ، پاس,,,خي ش,,,یمب,,ارزان ك,,,ارگر

ان سراسر كشور ي به كارفرماین ھشدار باشيا. كاگو يان شيكارفرما
ل تھ,,اجم ي,, ب,,ه دل١٨٨٦ دوم یم,,ه ين. ب,,ود ت,,ا دس,,ت ب,,ه اق,,دام بزنن,,د 

ت از دس,ت داده ي وضعیه مصمم به اعاده ان ، كيمتمركز كارفرما
 .افت ي ی بودند ، برجستگ١٨٨٥-١٨٨٦در طول جنبش 

كاگو ، ي ش,,,یدن رھب,,,ران ك,,,ارگريك س,,,ال پ,,,س از ب,,,ه دار كش,,,ي,,, 
 ش,,,د در یك,,,ا ش,,,ناخته م,,,يون ك,,,ار آمرين,,,ك فدراس,,,يون ك,,,ه ايفدراس,,,

 یاي,, ب,,ه احیس راي در س,,نت ل,,وئ١٨٨٨خ يكنف,,رانس خ,,ود ب,,ه ت,,ار
ن مرس,وم ب,ود و دو ي,ش از ايكم مه ك,ه پ,ي .ِجنبش ھشت ساعت داد 

 ب,ر مس,أله یرومند كارگران ، مبتنيِسال قبل به مانند كانون جنبش ن
 ی برای رفت دگربار به عنوان روزی ، به كار میاسي سی طبقاتی

 ١٨٩٠اول مارس .  ھشت ساعت انتخاب شد یِباز شروع مبارزه 
.  ب,ود ی كار كاھش ساعاتی برای ملی با دامنه یگواه بر اعتصاب
) A.F of L(ك,ايون ك,ار آمري رھب,ران فدراس,١٨٨٩در كنف,رانس 
 س,,اموئل گ,,امپرس ، موف,,ق ب,,ه مح,,دود ك,,ردن جن,,بش یتح,,ت رھب,,ر

 نجاران ،ك,ه آم,اده یه يم گرفته شد كه اتحاديتصم.  شدند یاعتصاب
ِش,قراول يد پي, رف,ت ، بای اعتص,اب ب,ه ش,مار م,یه ب,راي,ن اتحاديتر

ه ھا وارد گود ير اتحادي آب در آمد سااعتصاب شود و اگر موفق از
 .شوند 

 دارد ك,,ه چگون,,ه یان م,,ي,,نام,,ه اش ب,,ه قل,,م خ,,ود بيگ,,امپرس در زندگ
ن يك بزرگداش,,,ت ب,,,ي,,,ل اول م,,,ه يك,,,ا در تب,,,ديون ك,,,ار آمريفدراس,,,

 جن,بش ھش,ت ی ك,ه برنام,ه ھ,ا ب,رایزم,ان. " ك,رد ی ھمك,ار یالملل,
م ك,ه ي ب,ودني, در ح,ال ادراك ایافتند ما با اس,تواريساعت ، توسعه 

ك,ه زم,ان يھنگام. م يم مقص,ودمان را گس,ترده س,ازي ت,وانیچگونه م
ك ش,د ب,ه فك,ر يس نزدي كارگران در پارین المللي بینشست كنگره 

 آن یم جنبش,,مان را ب,,ا اب,,راز ھمفك,,ري ت,,وانیم,,ن خط,,ور ك,,رد ك,,ه م,,
 ك,,,,ه ت,,,,ا آن موق,,,,ع ، تم,,,,ام یگامپرس,,,,." م ير كن,,,,يكنگ,,,,ره ، ع,,,,المگ

ش گذاش,ته يرصت طلب را به نماك اصXح طلب و فيات يخصوص
 تم,ام وكم,ال يیاش به ش,كوفا  یانت طبقاتي خیِبود ، بعد آن در مش

 كه او یري تأث-یك جنبش كارگري یباني ربودن پشتیده ، آماده يرس
 . بود - داشتیز وا ميًا به ستيرا قو

 ردي گی می جھانیاول مه ، جنبه 

، رھب,,ران ل ي س,,قوط زن,,دان باس,,تی ، س,,ده ١٨٨٩ ی ج,,و�١٤در  
 از كش,,ور ھ,,,ا در یاري بس,,ی انقXب,,ی متش,,كل پرولت,,,ریجن,,بش ھ,,ا

ل ي كارگران را تش,كین الملليس گرد آمدند تا دگربار سازمان بيپار
 سال قبل ٢٥  ل شده دريِدھند كه الگو گرفته از سازمان مشابه تشك

 ك,ه نشس,ت یآن,ان.رشان كارل ماركس ، بودند ي، توسط آموزگار كب
 گ,رد آمدن,د از –ل شود ين الملل دوم تبديت به ب رفی كه م– یتجمع
 ی ھش,ت س,اعت ط,ی مب,ارزه ی درب,اره يیكايندگان آمريق نمايطر

د جن,,بش ب,,ا خب,,ر ي, جدیاي,,ك,,ا و احي در آمر  ١٨٨٤-١٨٨٦  یس,الھا

س ب,,ه ي پ,اری ، كنگ,ره يیك,ايملھ,م از س,رمش ك,,ارگران آمر. ش,دند 
 :ر اقدام كرد ي زیاتخاذ قطعنامه 

 ب,,زرگ ین الملل,,يك تظ,,اھرات ب,,ي,, یس,,ازماندھكنگ,,ره مص,,مم ب,,ه  
د ت,وده ي, ش,ھرھا بای كش,ور ھ,ا و تم,ام یكه در تم,اميبه طور است 

 ساعات كار یل قانوني امور خواستار تقلیاي زحمتكش ، از اولیھا
مات كنگره ي انجام تصمیروزانه به ھشت ساعت شوند ؛ به عXوه 

ون ك,,ار ياس, فدرین ، از س,وي,ش از اينك,,ه پ,ينظ,ر ب,ه ا  .سي پ,اری
س حك,,م ب,,ه ي آن در س,,نت ل,,وئ١٨٨٨ك,,ا در كنف,,رانس دس,,امبر يآمر

 –ن ي تظ,اھرات ب,ین روز ب,راي مشابه داده شده است ، ایتظاھرات
د ي متعدد بایكارگران كشور ھا.رد ي گیرش قرار مي مورد پذیالملل

  .ن تظاھرات را سازمان دھنديطبق اوضاع غالب ھر كشور ، ا

 تظ,,اھرات اش,,اره دارد و در ی س,,ازماندھ از قطعنام,,ه ك,,ه ب,,هی بن,,د
 از احزاب ی تعدادی متداول فراھم شده برایخصوص اوضاع عمل

 ید ، فرص,,تي,, گویا ، س,,خن م,,ي,,تانيش بريھ,,ر كش,,ور بخص,,وص جن,,
.  كش,ور ھ,ا یم در تم,امين تص,مي, ایر الزام,ي انعكاس غیاست برا
  ھستند ك,ه ص,رفاین الملل دوم ، احزابي بیجاد واقھين در ايبنابر ا

 نقش تبادل یفاي ایعني شوند ی شمرده ميی شورایكره يبه عنوان پ
 ی كنگره ھا و نه به عنوان سازمانیاخبار آرا فقط در طول برگزار

ك ي, ، ب,ه مانن,د آنچ,ه ك,ه  ی جھ,انی انقXب,یمتمركز ، حزب پرولت,ر
 كه ی زمان .ن الملل اول انجام داد ي خلق بیش ، ماركس براينسل پ

Xقش يك,ا ، ب,ه رف,ين الملل اول در آمري بیل رسمانگلس قبل از انح
ل شده ي ، تشكین الملل بعديده دارم بيعق" نوشت ، ١٨٧٤سرژ در 

ك ي,عا ش,ناخته ش,ده و ي وسیان آتيات ماركس ، در سالي ِ نظریدر پ
 نك,رد ك,ه در اوج ین,يش بيپ," س,ت خواھ,د ش,د ين الملل ناب كمونيب

ت ي,, موجودیح طلب,,ن المل,,ل ، عناص,,ر اص,,Xي ب,,یاي,, احیاق,,دام ب,,را
 داوطلبان,,ه از یونين المل,,ل را ب,,ه مثاب,,ه فدراس,,يخواھن,د داش,,ت ك,,ه ب,,

از ھم و ھر كدام با ) مستقل(گانه ي نگرند ؛ بیست ميالياحزاب سوس
 . خودش یقانون و قاعده 

 ارج نھ,اده ش,د و يی از ممال,ك اروپ,ایاري در بس,١٨٩٠اما اول مه 
ش,ه وران س,اختمان ير پي نجاران و س,ایه يا�ت متحده ، اتحاديدر ا
 ھشت ساعت كار ، زدند ی برایك اعتصاب عمومي دست به یساز
 یس,,ت ھ,,ا ، ك,,ارگران ش,,ھر ھ,,ايالين مخ,,الف سوسيب,,ا وج,,ود ق,,وان. 

ُ متعدد آلمان اول مه را برگزار كردند كه با تھاجم سبعانه یصنعت  یَ
 یتخ,,ت ھ,,اير پايب,,ه ط,,ور مش,,ابه در س,,ا. اف,,ت ي یس ، برجس,,تگيپل,,

 به یب داده شد ؛ اگرچه مقامات رسمي مشابه ترتیاھرات تظيیاروپا
ا�ت ي,,در ا. ف آن,,ان نم,,ود ي,, در توقیس س,,عيآن,,ان ھش,,دار داده و پل,,

 یت بزرگ,ي,ورك از اھمي,ويكاگو و نيمتحده مخصوصا تظاھرات ش,
 ھشت ساعت یت از مطالبه يھزاران نفر در حما. برخوردار بود 

 ، تظ,,اھرات ب,,ا یزاب,,ان ھ,,ا تظ,,اھرات كردن,,د ودر نق,,اط مرك,,يدر خ
 . محصور بود یاجتماعات بزرگ و آشكار توده ا

ن المل,ل ض,من ي در بروكسل ، ب١٨٩١خ ي به تاری بعدیدر كنگره 
ز ي,ن را ني ھشت ساعت ، ایل اول مه ، مطالبه يح ھدف اصيتصر

ك تظ,اھرات ، ب,ه اس,تخدام ي,ن روز به مانن,د يست اي بایافزود كه م
. د ي,,ن المل,,ل در آيل ب,,ه ص,لح ب,,ي,,ن و یط ك,اري بھب,,ود ش,,رایمطالب,ه 
"  تظاھرات اول مهیت طبقاتيماھ"ژه ي اصXح شده به ویقطعنامه 
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ق مبارزه يمنجر به تعم" را كه یگر مطالباتي ھشت ساعت و دیبرا
ن يقطعنام,,,ه ھمچن,,,. د ق,,,رار داد ي,,,م,,,ورد تأك"  ش,,,وندی م,,,ی طبق,,اتی

د با وجو. كار متوقف شود " ھرجا مقدور است"خوستار آن شد كه 
ز ي,,ك چي,,نك,,ه ك,,ه بازگش,,ت ب,,ه اعتص,,اب ھ,,ا در اول م,,ه ص,,رفا ً يا

. م تظ,,اھرات ك,,رد ين المل,,ل ش,,روع ب,,ه بس,,ط و تحك,,يمش,,روط ب,,ود ب,,
 یرش حت,يا با سرباز زدن از پذيتاني بری كارگریه ي اتحادیاعضا

 خ,,,ود را یِش,,,نھاد مش,,,روط اعتص,,,اب در اول م,,,ه ، فرص,,,ت طلب,,,يپ
 ی آلم,,انیدم,,وكرات ھ,اال يان كردن,,د و ب,ه ھم,,راه سوس,ي,دگرب,ار نما

  اول مه دادند ی فردایكشنبه يق تظاھرات اول مه ، به ي به تعویرأ

  اول مهیانگلس در روز جھان 

ست ك,ه انگل,س در يفست كمونيل بر چاپ چھارم ماني ذیدر مقدمه 
 ی س,ازمان ھ,ایخچ,ه ي تاری ب,ا بررس,  نگاشت ، او١٨٩٠اول مه 
» ین الملل,ي بی اول مه نينخست« ، دقت ھا را به توجه به یپرولتر
 : خواند یفرا م

كا ي اروپا و آمریاي نگارم ، پرولترین سطور را ميھمزمانكه من ا
ن ب,ار ب,ه ي نخس,تیا ب,راي, خ,ود مش,غول ان,د ؛ پرولتریش ق,وايبه نما
ك ي,, یرق ب,,راي,,ك بي,,ر ي,,ز  ،  ج ش,,دهي ، بس,,ی نظ,,امیروي,,ك ني,,مانن,,د 

د ينه كه با ھشت ساعت كار روزا : كند ی مبارزه میھدف  ضرور
 ك,ه م,ا اكن,ون ش,اھد یمنظ,ره ا... برقرار ش,ودی قانونیبا مصوبه ا

ع ِ ممالك را مجبور خواھ,د ك,رد ين جميه داران و مXكيم ، سرمايآن
كپارچ,ه ان,د ي ی ، براس,ت  كش,ورھای ھم,ه  یاي,ابند پرولتري–كه در 

ن ص,حنه ينه ايخود به ع  بود تای كاش ماركس در كنار من میا . 
 . نديرا بب

 پن,دار و ی ب,راین المللي بی تظاھرات كارگر یتقارن زمان ت ياھم
افت و ي یت ميش جذابيش از پي كارگران سراسر جھان بیشم انقXب

ت آن ي با شركت در تظاھرات برحقانیم تري عظیھر ساله توده ھا
 . دادند ی میگواھ

 اول مه ، ی اعمال شده بر قطعنامه یمه ي در ضم واكنش كارگران
 در ١٨٩٣خ ين المل,,,,,ل ب,,,,,ه ت,,,,,اري ب,,,,,ی بع,,,,,دیكنگ,,,,,ره مص,,,,,وب 

ل ب,ه ھش,ت س,اعت ي نیتظاھرات اول مه برا :افت ي ی تجل خيزور
 یر طبق,ه يتزل,زل ناپ,ذ  یش اراده يد ھمزمان به عنوان نم,ايكار با

 ی دگرگ,,ون كي,,ق ي,, از طریك,,ارگر جھ,,ت انھ,,دام اختXف,,ات طبق,,ات
ود ك,ه منج,ر  شیگانه راھين گونه وارد ي به كار رود و بدیاجتماع

 .گردد ي مین الملليب  ویبه صلح ھمگان

 را از یدن اختXف,ات طبق,اتي قطھنامه برچیس اصليش نويھرچند پ
ه ك,رد ام,ا ي توص,ی اجتم,اعی و ن,ه دگرگ,ونیق انق,Xب اجتم,اعيطر

ع ي,, رفیاس,,يك مق,,ام سي,, اول م,,ه را ب,,ه یقطعنام,,ه ھن,,وز ب,,ه روش,,ن
 ھشت ساعت یلبه  رفت كه عXوه بر مطایاول مه م. افراشته بود 
دن نظ,م يا در به چالش كش,ي پولتری از قدرت و اراده یكار ،بازتاب

 .موجود باشد 

 ندي آیم كردن اول مه بر مياصLح طلبان در صدد عق 

رھبران اصXح طلب احزاب متعدد ت,Xش كردن,د ت,ا تظ,اھرات اول 
 ی روز ھ,,ای اس,,تراحت ، بج,,ایم,,ه را ب,,ا در غلطان,,دن ب,,ه روزھ,,ا

ن س,,,بب اس,,,ت ك,,,ه آن,,,ان ھم,,,واره ب,,,ر يب,,,د. اث,,,ر كنن,,,د  یمب,,,ارزه ، ب,,,
دند يك اول مه اصرار ورزي نزدیكشنبه ي تظاھرات در یسازماندھ

 اعتصاب مجبور به توقف كار نبوده یكشنبه ھا كارگران برايدر . 
 رھب,,,ران یاول م,,,ه ب,,را. و در ھ,,ر ص,,,ورت مش,,غول ك,,,ار نبودن,,د 

ود ، روز  ب,ی ك,ارگرین الملل,يك جشن بي یاصXح طلب به منزله 
.  دور از ش,ھر یXق ھ,اي,يا ي در پارك ھا یمراسم مجلل و سرگرم

خ خواس,تار اس,تعمال اول م,ه ب,ه ي, زوری كنگره ین كه قطعنامه يا
دن ي كارگر جھت برچیر طبقه ي تزلزل ناپذیش اراده ينما"عنوان 

 ی ن,,ابودیل مب,,ارزه ب,,راي,,ش تماي و نم,,ای، آگ,,اھ" یاختXف,,ات طبق,,ات
 ك,,,ارمزد ، ش,,,ده ب,,,ود ، یِ◌ اس,,,تثمار و بردگ,,, یه دارينظ,,,ام س,,,رما

د ب,,,ه ي,,, داد چراك,,,ه خ,,,ود را مقیرا آزار نم,,,) اص,,,Xح طلب,,,ان(آن,,,ان
 ین الملل,ي ب,یكنگ,ره ھ,ا. دن,د ي دین الملل نم,ي بیمات كنگره يتصم
 يیست به استقبالشان آمد آن ھم تنھا به ص,ورت نشس,ت ھ,اياليسوس
 ف,راوان یھ,ا ب,ه مانن,د كنگ,ره ین الملل,يت بي و حسن نيی آشنایبرا
 ، قبل از يی اروپایتخت ھاي كه جھت گرد آوردن گاه گاه ِ پایگريد

 .جنگ مصرف داشتند 

ن ي زدن,,د فص,,ل مش,,ترك اق,,دام ب,,ی ب,,ه ھ,,ر در)اص,,Xح طلب,,ان( آن,,ان
ن الملل را ك,ه ب,ا اغ,راض ي بیمات كنگره يا و تصمي پرولتریالملل

ست سال يب. م سازند ي آنان ھمنوا نبود ، سست و عقیبر كاغذ مانده 
ن رھب,ران اص,Xح طل,ب يا" سم ِيوناليانتر ناس"و " سمياليسوس"بعد 

ن ي ب,١٩١٤در . د ق,رار گرف,ت ي, آن,ان در مع,رض دیاني,با تمام عر
 را در ی ن,ابودیرا مق,ارن تول,دش ، ب,ذرھاي,الملل در ھ,م شكس,ت ز

در .  ك,,ارگر یبك,,ار طبق,,ه ي اص,,Xح طلب,,ان فر–درون خ,,ود كاش,,ت 
ن يشي پی كنگره یس ، قطعنامه يل در پارن الملي ب١٩٠٠ یكنگره 

نكه توقف كار در ي اول مه دگربار اتخاذ شد و با اظھار ایدر باره 
تظ,اھرات . اف,ت يم ياول مه تظاھرات راموثرتر خواھد ك,رد ، تحك,

 یاباني شد ؛ جنگ خیل ميش قدرت تبديش به نمايش از پياول مه ب
 ی ب,ه وق,وع م,یصنعتان كه در تمام مراكز يس و نظاميآشكارا با پل

 كه در تظاھرات آن روز مش,اركت ك,رده یشمار كارگران. وست يپ
ش يش از پ,ياول م,ه ب,.  رف,ت ی ب,ا� م, دندي كش,یو دست از ك,ار م,

 ی انقXبی گشت ؛ و به روزیز مي حاكمه مخاطره انگی طبقه یبرا
 تم,ام ممال,ك ب,ا یاي, آن ، اولیدن ھ,ر س,اله يمبدل ش,د ك,ه ب,ا فرارس,

 .ستند ي نگرین م به آینيبدب

  اول مهینه ين در آيلن 

ه ، درشناس,اندن اول ي روس,ین در جنبش انقXبيد كه لني نكشیطول 
ه به عنوان روز تظاھرات ومبارزه مس,اعدت يمه به كارگران روس

 در ب,اره ین ج,زوه اي لن,١٨٩٦به ھنگام گذراندن زن,دان در . نمود 
 ك,ارگر ِ ی طبق,ه يی مبارزه در راه رھ,ایه ي اتحادی اول مه برای

 یاس,,ين دس,,ته ج,,ات سيش,,ھر س,,نت پترزب,,ورگ نوش,,ت ك,,ه از نخس,,ت
 از زن,دان خ,ارج یجزوه به صورت پنھان. ه بود يست روسيماركس

جزوه . ع شد ي كارخانه توض٤٠ان كارگران ي از آن می كپ٢٠٠٠و 
 نگاشته شده بود بگونه ینيار موجز و به سبك ساده و روشن ِ لنيبس
.  توانس,ت آن را درك كن,د یز م,ين نيي پای آگاھك كارگر باي كه یا
ش,,ه وران ي اعتص,,اب مع,,روف پیك م,,اه پ,,س از ناك,,امي,,ك,,ه يبطور"
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 ما یزه ين انگي گفتند نخستی كارگران به ما م١٨٩٦منسوجات در 

 اول م,,,ه ی مختص,,,ر و ك,,,م حج,,,م درب,,,اره یبرخاس,,,ته از ج,,,زوه ا
زه ي,ن انگي,ان اي,ك ف,رد معاص,ر ب,وده و ب,ه طغي, ی ك,ه نوش,ته  "بود
 . داد یاري

نكه چگونه در خ,دمت من,افع مالك,ان يپس از آگاھاندن كارگران از ا
چ ي ش,وند و چگون,ه دول,ت پ,اپی متبوعش,ان اس,تثمار م,یكارخانه ھ,ا

ت ي,رام,ون اھمين پي ش,ود ، لن,یط اند ، مي كه طالب بھبود شرایآنان
 : زند یاول مه قلم م

در  ران ت,اكنون  كه كارگيیدر فرانسه ، انگلستان ، آلمان و ھرجا 
 خ,ود ب,ه ی ب,رایاريكپارچه شده و حقوق بسي قدرتمند  یه ھاياتحاد

 ١٣ یم وقت روس,يتقو)  اول مه(ل ي آور ١٩  دست آورده اند ، در
ك ي,افت,ه اندك,ه ي سازمان  [ بودی غربیم اروپايش تر از تقويروز پ

 یآنان با ترك گفتن كارخانه ھا.  است ی كارگری عمومیجشنواره 
ك در يبا ضرب آھنگ موز ،   برافراشته يیھا رقيرسا با بطاقت ف

ه ق,,درت ي,,ك,,رده و عل يیم,,اي ش,,ھر راه پی اص,,لیاب,,ان ھ,,ايامت,,داد خ
آن,,,,ان .  زدن,,,,د یان دس,,,,ت ب,,,,ه تظ,,,,اھرات م,,,,ي,,,, كارفرماین,,,,ده يفزا

 ھ,,ا ، ی ك,,ه س,,خنرانيی را رق,,م زدن,,د ج,,ایم ت,,وده ايعظ,, تظ,,اھرات
ن ب,ر يش,ي س,ال پرا در طول اني وارد آمده بر كارفرمای ھایروزيپ
ترسان   .ختندي رینده مي مبارزه در آی برايی شمردندو طرح ھایم

 را كه ی كردند كارگرانیان جرأت نمياز خطر اعتصاب ، كارفرما
 اول مه در كارخانه 

ن ك,,,,ارگران ين روز ھمچن,,,,ي,,,,ا. م,,,,ه كنن,,,,د يحض,,,,ور نداش,,,,تند جر 
،  ساعت كار ٨: اد آوردند ي خود را به ی اصلی مطالبه  یبرجستگ

ن اس,,,,,ت آنچ,,,,,ه ي,,,,,ا. ح ي س,,,,,اعت تف,,,,,ر٨ س,,,,,اعت اس,,,,,تراحت و ٨
ه ي روس,یجن,بش انقXب,.ر ممال,ك خواس,تار آنن,د ي كارگران سا كنون

 ج,زوه یدر مقدم,ه .  در آورد یاز بزرگياول مه را به استخدام امت
چ,,,اپ [ ني در اك,,,رایمنطق,,,ه ا ]ِ اول م,,,ه در خ,,,اركفیروز ھ,,,ا ی

 ی اول م,ه   ، یسگر كارگران رويشش ماه د :ن نوشت ي لن١٩٠٠
د را جش,ن خواھن,د گرف,ت و اكن,ون زم,ان ي جدین سال ِ سده ينخست

 - ی جشن ھا در ، حتی مقدمات سازماندھیه يآنست كه دست به تھ

م يازيره كننده ، بي خیاسي از مراكز و در مقیالمقدور ، تعداد بزرگ 
 ك,ه در تظ,اھرات ش,ركت خواھن,د یتع,داد لي,ره كننده ن,ه ب,ه دلي؛ خ

 یل آگ,اھي,دل  ، ب,ه  آن,انیافت,ه يت ِ س,ازمان ي,كه به سبب ماھكرد بل
 ك,ه یل عزم,ي,ان خواھ,د ش,د ، ب,ه دلي, ك,ه توس,ط آن,ان نمای ایطبقات
ه ي خل,ق روس,يیر در راه رھ,اي اجتن,اب ناپ,ذ ی  آغ,از مب,ارزهیب,را

گان حاصله جھت يرا  ل مجاليجه به دلينشان داده خواھد شد و بالنت
سم يالي آشكار آن در راه سوسیمبارزه ا و ي پرولتری طبقاتیتوسعه 

. 

ت ي,ن تظ,اھرات اول م,ه را چق,در ب,ا اھميد لن,ي, توان فھمیاز آنجا م
ش تر دقت ھا را معطوف به كارگران ك,رد يشمرد كه او شش ماه پ

ر ي اجتناب ناپذیمبارزه " او اول مه محل تجمع مجدد جھت یبرا. 
ا و ي, پرولتری طبقاتیتوسعه  "یو برا" هي خلق روسيیدر راه رھا

ن با يلن.  رفت یبه شمار م" سميالي آشكار آن در راه سوسیمبارزه 
ك ي, توانن,د ب,ه یم," اول م,ه ینكه چگون,ه جش,ن ھ,ايسخن گفتن از ا

ن پرسش را مطرح كرد كه چرا يا"  مبدل شوندیاسيم سيش عظينما
ب,ود "  برجسته ش,دن اعتب,اریواقعه " خاركف ١٩٠٠جشن اول مه 
، اجتماع,ات   كارگران در اعتصاب یكت توده امشار"و پاسخ داد 

ش ي سرخ ، نمایرق ھايابان ھا ، برافراشتن بي در خیم توده ايعظ
 – مطالب,,ات یت انقXب,,ي,, و ماھ مطالب,,ات مط,,رح ش,,ده در ج,,زوات

 .ل آن بود يدل" یاسي سیھشت ساعت كار و آزاد

ون,د دادن جن,بش ِ ھش,,ت يل پي,,ن رھب,ران ح,,زب خ,اركف را ب,ه دليلن,
 كن,د ی و خ,رد ، م,ذمت م,یًر مطالب,ات ص,رفا اقتص,اديا ساساعت ب

 اول م,,ه ، یاس,,يت سي,, خواھ,,د در ھ,,ر ص,,ورت ، ماھیچ,,را ك,,ه نم,,
 :سد ي نوین مقدمه مياو در ا. مستور گردد 

 ك,ه یس,ت عم,وميمطالب,ه ا [ ھش,ت س,اعت] ن مطالب,ات ين ِ اينخست
 ین مطالبه نشان ميا .  تمام ممالك آن را مطرح كرده اند یايپرولتر

ب,,ا جن,,بش  انس,,جام خ,,ود را  خ,,اركف ، یدھ,,د ك,,ه ك,,ارگران ِ مترق,,
ن يقا به ھميو اما دق.  بخشند ی تحقق می جھانیستيالي سوسیكارگر

ل رفت,ار ي, خ,رد از قبيیس,ت محت,واي بای نم,یمطالب,ه ا نيل ، چن,يدل
. م,زد ، داش,ته باش,د   دس,تیش ده درص,ديا اف,زاي,بھت,ر س,ركارگر 

است يع ِ پرولتري جمیال مطالبه  ھشت ساعت ، به ھر حیمطالبه 
نده ي نمایعنيست نه به شخص كارفرما بلكه به حكومت يبا ی؛ كه م

 یت طبق,,ه ي,,موج,,ود ، ب,,ه كل  ی و اجتم,,اعیاس,,يت نظ,,ام سي,, تمامی
 .د ي وارد آ–د يل تولين تمام وساي مالك –ه دار يسرما

  اول مهیاسي سیشعار ھا 

ل ي تب,,دین الملل,,ي ب,,یب,, انقXیاي,, اول م,,ه ب,,ه ك,,انون پرولتریروز ھ,,ا
 برجسته یل ِ ھشت ساعت ، شعار ھاي اصیبه مطالبه . ده اند يگرد
 متمرك,,,,ز ش,,,,دن در ی اف,,,,زوده ش,,,,د ك,,,,ه ك,,,,ارگران ب,,,,رایگ,,,,ري دی

ن شعار يا.  دادند ی اولِ  مه ، سر م اعتصابات و تظاھرات شان در
 كارگر ؛ حق ی طبقه ین الملليانسجام ب:  داشتند ینين مضاميھا چن
ه ِ ظل,,,,,م ي,,,, و انتخ,,,,اب ؛ جن,,,,گ ج,,,,,واب ِ جن,,,,گ ؛ علیأ ریجھ,,,,ان

 ؛ یاسيان سي زندانی خانمان ھا ؛ آزادی ؛ احقاق حقوق بیمستعمرات
 . كارگر ی طبقه ی و اقتصادیاسيحق تشكل س

 اول م,ه س,خن ی در ب,اب مس,ئله یمين المل,ل ق,دي ك,ه ب,ین باريآخر
 ی شعار ھایپس از بررس.  آمستردام بود ١٩٠٤ یگفت در كنگره 

 دادند ی رفتند ونشان می كه در تظاھرات به كار می ایاسيعدد سمت
 اول م,ه در ی از كش,ور ھ,ا ب,ه ج,ایارين تظ,اھرات ھن,وز در بس,يا
 : اتخاذ شد ین قطعنامه ايشود ، چنيكشنبه برگزار مي

 یس,ت در آمس,تردام ، تم,ام س,ازمان ھ,ايالين الملل سوسي بیكنگره 
 یش,,ه وران ھم,,ه يپ یه ھ,,اي,,دم,,وكرات و اتحاد -الياح,,زاب سوس,,

 یم,,ه جھ,,ت برق,,رار رومندان,,ه در اوليش نيكش,,ور ھ,,ا را ب,,ه نم,,ا
  ی كند ؛بخاطر مطالبات طبقاتی ِھشت ساعت كار ، دعوت میقانون

 تظ,اھرات در یقه ين طريموثر تر . ی صلح جھانیا و برايپرولتر
 اول مه ، متوقف كردن 

 ممال,ك  تم,امی پرولت,رین رو كنگره ، سازمان ھ,ايكار است ؛ از ا
 را ، ھرجاكه منجر به 
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 . داند یجرح كارگران نشود ، ملزم به توقف كار در اول مه م

ز ي, زرخی در اراض,١٩١٢ل ي,موق,ع كش,تار اعتص,اب كنن,دگان آور
، موض,,وع   ی پرولت,,ری ت,,وده ھ,,ای اق,,دام انقXب,,ی ، مس,,ئله یبريس,,

د ؛ در اول م,,ه آن س,,ال ب,,ود ك,,ه ص,,د ھ,,ا ھ,,زار ي,,ه گرديروز روس,,
اب,ان ھ,ا ش,دند ت,ا ي خی ، روان,ه  ا متوقف ك,ردن ك,اركارگر روس ب

اه را به چالش بكشند كه پس از شكست انقXب اول روس يارتجاع س
ن روز نوش,ت ين در حق اي لن .ر گذار بود ي تأثی واقعه ا١٩٠٥در 

: 

ه در اول م,ه ، تظ,اھرات ياعتصاب بزرگ ك,ارگران سراس,ر روس,
 ب,ه   ك,ارگریه ت,وده ھ,ا ب,ی انقXب,یھ,ا  مرتبط با آن ، نطقیابانيخ

ِت يوض,ع ِوارد ِ دوران ه دگ,ر ب,ار ي كن,د ك,ه روس,یان م,ي, بیروش,ن
 . شود ی میروبه رشد انقXب

  اول مهینه يروزا لوكزامبورگ در آ

 ، روزا ١٩١٣خ ي اول م,,,,,,ه ب,,,,,,ه ت,,,,,,اری در ب,,,,,,اره یدر مقال,,,,,,ه ا
ت ي,, ب,,ود ، ماھی ثاب,,ت ق,,دمیلوكزامب,,ورگ ، ك,,ه ب,,ه شخص,,ه انقXب,,

 :د قرار داد ين مورد تأكين چنيرا ا اول مه یانقXب

 ی مه ، اقدام مستقل ت,وده ھ,ا  و درخشان جشن اول شروياھداف پ"
..... ون ھا كارگر استيلي میتوده ا   یاسي است ؛ اقدام سیپرولتر

 -ن ي ب,ی در كنگ,ره یفرانس,و [ ن,ام ش,خص] ن يَ ل,وایاھ,داف ع,ال

ن يشد ؛ ب,ر زم,ق ي ، تلفیم توده اي مستقیس به توسط تجليالملل پار
 جھت ھشت ساعت كار ، یريو تدب ش ي كار ، نماینھادن ابزار ھا

 ."سم است يالي و سوسیصلح جھان

 ی م,یس,تيالي ب,ه رقاب,ت امپرینيك بيكه ھمواره با بار لوكزامبورگ
ن مطل,ب ي, ایِشناك شفاف س,ازيدن ظھور جنگ ، انديست با دينگر

ان ي,, م ،ین الملل,,ي انس,,جام ب,,یش,,ه يب,,ود ك,,ه اول م,,ه روز انتش,,ار اند
 ؛ یس,تيالي بر ضد جن,گ امپرین الملليكارگران است ، روز اقدام ب

ق,ت ين حقي,ك سال قبل از در گرفتن جنگ ، او توجھ,ات را جل,ب اي
 :كرد كه 

 ب,ه ی ت,وده ای عبارت است از اق,دام قاطعان,ه  عمده ھدف اول مه"
 صلح یار مبارزه بري و به مثابه تدبین الملليب ش ِ انسجاميمثابه نما

 ی ، طبقه ین الملليمقطع ب –رومند ي در نیسم ، حتيالي سوسیو برا
با وق,وع  د ي كه ما بای دواند ؛ تعھد بزرگتری م شهيكارگر آلمان ر

ن ي,,م اي در خ,,ود احس,,اس كن,,-ا زود رخ خواھ,,د دادي,,ر ي,,ك,,ه د-جن,,گ 
 ، یه داري و جھان سرمایان جھان كارگري میمبارزه  است كه از 
 ."حاصل خواھد شد  روز ي پیامعه ك جيآخرا�مر 

 اول مه در دوران جنگ 

ھن ي م,یس,ت ھ,اياليسوس(وت ھ,ايال پ,اتريان,ت ِسوس,ي جنگ ، خیط
ن ي,ا.دار ش,د ي,پد١٩١٥ در اول م,ه ی گستاخانه ایبا آسودگ) پرست

 ب,ا دول ١٩١٤ است كه آنان در آگوس,ت ی ای تعامل طبقاتیجه ينت
 آلمان كارگران را یكراسال دمويسوس. ست به عمل آوردند ياليامپر

 فرانس,ه یس,ت ھ,اياليبه عدم توقف كار در اول مه ف,را خوان,د ؛ سو
 را مطم,ئن س,اختند ك,ه ی فوق الع,اده ، مقام,ات رس,میه ايدر اعXم

" آن,,ان" دف,,اع از كش,,ور ِ ینگ,,ران اول م,,ه نباش,,ند و ك,,ارگران ،ب,,را
س,ت ياليان اكثر سوسيتوان در ميت را ميھمان وضع. ر شدند يناگز

ت ي روس و اقلیك ھايتنھا بلشو. افت يِ ممالك در حال جنگ ، یاھ
س,م يوناليس,م و انت,ر ناسيالير كشور ھ,ا ب,ه سوسي در سای انقXبیھائ

ه يِنبخت علين ، لوكزامبورگ و لي اعتراض لنیصدا. وفادار ماندند 
 ب,اده و ب,اده یاش,اره دارد ب,ه ب,اكوس ، الھ,ه ]اقدامات ِ باكوس وار 

 و زد یاعتص,ابات جزئ,. س,م ، ب,ا� رف,ت ي شوون-اليسوس,[ یپرس,ت
 نش,,,ان داد ك,,,,ه ١٩١٦ در اول م,,,ه یاب,,,,اني آش,,,كار خیوخ,,,ورد ھ,,,ا

ن يِك,,ارگران تم,,ام ممال,,ك در ح,,ال جن,,گ خ,,ود را از نف,,وذ زھ,,,رآگ
ن ، ب,ه مانن,د تم,ام ي لن,یب,را.  كردن,د یرھبران خائنشان ، خXص م

ن يل ب,ك,ه خ,ود عام,ل اض,محX]سم يُاضمحXل اپورتون"ون ، يانقXب
 س,ودمند ی جنبش كارگریبرا[ الكساندر تراچتنبرگ-الملل دوم بود

ن ، مطالبه ي از خائنید ، تھي جدین المللي بین براي لنیو ندا" است 
 . روز بود ی

 یج,,ه يدر نت) ١٩١٦(نت,,اليو ك) ١٩١٥(م,,ر وال,,دي زیكنف,,رانس ھ,,ا
ل جن,گ يتب,د"ت ھا ب,ا ش,عار ي و اقلین المللي بیتبلور احزاب انقXب

م يتظ,اھرات عظ,. ن حاص,ل ش,دند يلن," ی به جنگ داخلیستياليامپر
روان جنبش ينبخت و پي كه توشط كارل ل١٩١٦ن در ي برلیاول مه 

 ی ج,اودان طبق,ه یروي, ب,ر نی ش,د ، گ,واھی سازماندھیستياليسوس
 ، ی مقامات رس,میس و مخالفت ھايكارگر بود كه با وجود منع ِ پل

 . گذاشت یموانع را پشت سر م

.  اول م,,ه مت,,روك نش,,د ١٩١٧ال,,ت متح,,ده ب,,ا ع,,Xن جن,,گ در ي ادر
 ض,د جن,گ ح,زب یست ، قطعنامه يالي حزب سوسی انقXبیاعضا

ل ي,س در م,اه آوري سنت لوئیشتر در كنفرانس فوق العاده يرا كه پ
 ب,ه یس,تياليه جن,گ امپري, اعتراض علیاتخاذ شده و اول مه را برا
ولن,,د ك,,ه از ياھرات در كلتظ,,. رفتن,,د يت پذيك,,ار ب,,رده ب,,ود ف ب,,ا ج,,د

ست يالي وقت حزب سوسیر محليروزنبرگ ، دب . یا.  چارلز یسو
 ش,ده ب,ود ، یس,ت ، س,ازماندھيو بعدھا موسس و رھبر ح,زب كمون

 ی برپ,,ا ش,,د و ب,,ه ش,,كل خاص,,یس,,تادگي ش,,ھر ب,,ا ایدان عم,,ومي,,در م
 یاب,ان ھ,ا ب,ه س,وي ك,ارگر در خ٢٠٠٠٠ح,دود. انه بود يمبارزه جو

گ,ر ب,ه يش قوا پرداختند و ھزاران نف,ر دي به نما شھریدان عموميم
ك ك,ارگر ي,ورش آورده ي,انه به اجتماع يس ، وحشيپل. وستند يآنان پ

اول م,,ه . گ,,ر را ب,,ه ش,,دت مج,,روح س,,اخت يك ك,,ارگر دي,,را كش,,ته 
 اكتب,ر در یو س,رانجام روزھ,ا[ هيژوئ ]ی جو�ی ، روز ھا١٩١٧
 تحقق خود آن یه برايه ، مراحل توسعه بودند كه انقXب روسيروس

 .مود يھا را پ

 ٢٢ – ی در س,نن انقXب,  گرانق,دریر روز ھ,اياول مه به ھمراه س,ا
س ، يكم,,,ون پ,,,ار( م,,,ارس١٨، ) ١٩٠٥ن ي خ,,,ونیكش,,,نبه ي(هي,,,ژانو

 ی بزرگداشت ھ,ا–) ١٩١٧دن به قدرت يرس( نوامبر ٧،  ) ١٨٧١
ك,ه ي رود ؛ در حالی كارگران به ش,مار م,ین جمھوريامروز ِ نخست
ر يل اول مه ، در اتحاد جماھي اصین مطالبه ي كار ، اھشت ساعت

  .ن شده است يگزي با ھفت ساعت جایشورو
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  گرددیِراثدار سنن ِاول مه مي م)ين الملل سومب(ينترن كم

 ین س,,نن جن,,بش پرولت,,رين وارث بھت,,ري,,س,,ت ، اين المل,,ل كمونيب,,
 ب,,,ه توس,,,ط ١٨٤٨س,,,ت در يِفس,,,ت كموني از زم,,,ان طب,,,ع مانیانقXب,,,

رد و اح,,زاب ي,, گیركس و انگل,,س ، س,,نن اول م,,ه را ب,,ه دوش م,,م,,ا
 ، ك,,ارگران را ھرس,,اله ب,,ه یه داريس,,ت ممال,,ك متع,,دد س,,رمايكمون

نده ي فزایش قوايابان ھا ، نمايتوقف كار در اول مه ، حضور در خ
 اكنون - ی كاھش ساعات كاری خود ، مطالبه ین الملليو انسجام ب

 ، ی اجتم,,اعیم,,ه ي بیالب,,ه  ب,,دون ك,,اھش دس,,تمزد ، مط - س,,اعت ٧
ه ي,, ، مب,,ارزه علیمب,,ارزه ب,,ا خط,,ر جن,,گ و دف,,اع از اتح,,اد ش,,ورو

 و اعدام یض نژاديه تبعي ، مبارزه علیسم و ظلم مستعمراتياليامپر
 از یك,يست ھا ب,ه عن,وان يال فاشي ، محكوم كردن سوسیر قانونيغ

 یه ھ,,اي,,ل اتحادي تش,,كی ، ح,,ل مس,,أله  یه دارياقم,,ار دس,,تگاه س,,رما
 ی س,ازماندھینش,ان ب,راي آھنیش عظ,م و اراده ي ش,ان ، نم,ایXبانق

 یك جمھوري ی و جھت برقراریه داري نظام سرمایجھت برانداز
 . خواند ی ، فرا می جھانیشورائ

  در اول مهیاسي سیك اعتصاب توده اي 

 در  . رس,ند ی ب,ا�تر م,ی اول مه به مرتب,ه ایھر ساله كشمكش ھا
 و ی عم,ومیان ِ جن,بش اعتص,ابي, م,ه در ما�ت متحده با تولد اوليا

ك يد گواه بر ي ، ھر اول مه بایاسي سی اصلی مطالبه یمبارزه برا
 ك,ارگران ی طبق,اتی مس,ائل اص,ل ی م,نعكس كنن,ده یاسياعصاب س

 ،  ر و ج,,,واني,,,ك,,,ارگران ِ پ. باش,,,د   - برش,,,مرده در ب,,,ا� –ك,,,ا يآمر
 یت ھ,اي,عالر مش,اركت در فيد درگيد باياه و سفيمردان و زنان ، س

 ی ك,,ه ممك,,ن اس,,ت در اول م,,ه ب,,رايیاعتص,,اب ھ,,ا. اول م,,ه ش,,وند 
.  باش,,ند یك,,م م,,ه م,,ي یدن از ك,,ار رخ دھن,,د ، س,,نت واقع,,يدس,,ت كش,,

 ش,,مار ی در ب,,ر دارن,,ده ی ت,,وده اید اعتص,,اب ھ,,اي,,اعتص,,اب ھ,,ا با
 كنند ؛ یً از كارگران باشد كه مشتركا كارگاه خود را ترك میميعظ

 یش اراده ي كه نماین اعتصابي چنیبرا . ی فردینه به عنوان اقدام
 ی باش,,د ، تم,,ام واح,,د ھ,,ای مب,,ارزه م,,یر ك,,ارگران ب,,رايتزل,,زل ناپ,,ذ

 ، یاس,,يد سي,, باین اعتص,,ابات ت,,وده اي,,ا. ل ش,,ود ي,,د تعطي,, بایص,,نعت
ر گ,,ذار در ي ت,,أثیاس,,ي سی مس,,ائل اص,,لیه ي,, بخ,,ش و ب,,ر پایآگ,,اھ
 . كارگر باشد یت طبقه يتمام

 .T. U م,رتبط ب,ا  ی انقXب,یه ھايادست و اتحياگر چه حزب كمون

U. L شعار ِ ھفت ساعت كار بدون كاھش دستمزد را به كار بردند 
 ھش,ت ی س,ال پ,س از اب,داع جن,بش عم,وم٤٦ يیك,اي، كارگران آمر

 یاريھنوز در بس.  آن خواسته مبارزه كنند ید ھنوز برايساعت ، با
.  كنند ی كار میشتري ساعات بیع ، كارگران نه ، ده و حتياز صنا

 ھش,,ت س,,اعت ك,,ار ی عم,,ومی در برق,,رارین م,,دت ، ناك,,امي,, ایط,,
ست كه از يكارگر[ یاشراف سا�ر ]یستوكراسيروزانه به سبب ار

ط بھت,ر يً نس,بتا ب,ا� و ش,رایه دار با حقوق ھ,اي سرمای طبقه یسو
ر متش,,,,كل را ي,,,, تجرب,,,,ه و غیع ش,,,,ده و ك,,,,ارگران ب,,,,ي,,,, تطمیك,,,,ار
، تنھ,ا گذاش,ته اس,ت ؛ ب,ه  متش,كل یك جنبش ك,ارگريت ي حما بدون
 من,افع ی م,ورد بھ,ره كش,یاحتما� به راحت[ كارگران] كه آنھايطور

  .رند ي گیع قرار ميمالكان صنا

 

  شودیست ميفاش) A.F. of L(كايون كار آمريفدراس

ورك ، رھب,,,ران ي,,,ويدان اتح,,,اد ني,,, س,,,ال قب,,,ل در م٤٠متج,,,اوز از 
رام,,ون يه پ ھش,,ت س,,اعت بلك,,یتظ,,اھرات اول م,,ه ن,,ه تنھ,,ا در ب,,اره 

ك,ه م,ا يدر حال. " كردند یز سخنراني نیه داري نظام سرمایبرانداز
 ی چشم انداز ھدف نھ,ائ م ،ي كنی ھشت ساعت كار ، مبارزه میبرا
م يرا گم نخواھ  -[ یه داريسرما] نظام پرداخت دستمزدی برانداز–

 یرق ھ,اي,م ب,ا بي عظ,ینكه كارگران در س,تون ھ,اي ا پس از" . كرد
 یم,ائي كارگر به راھپی طبقه یاشته از درون دسته ھاسرخ ِ برافر

 اعتصاب كننده ی توده ھای حاظر شده را برایپرداختند ، قطعنامه 
 قرائ,ت كردن,د ١٨٩٠خ اول م,ه يدان اتحاد به ت,اري گرد آمده در می
س,ت ب,ا ياليكا و ح,زب سوسيون كار آمرياكنون فدراس.   [ رھبران]

 بازداش,,تن یر ممك,,ن را ب,,راان ، ھمداس,,تان ش,,ده ھ,,ر ك,,اي,,كارفرما
 دھن,د و ب,ه ی انج,ام م, ط ش,اني بھبود شرایكارگران از مبارزه برا

 جنگند تا آن ی ، میه داري نظام سرمای مبارزه در راه براندازیجا
 .را حفظ كنند 

ن ي ب,یكا از كنگ,ره يون كار آمريمتجاوز از چھل سال قبل ، فدراس
 یر جن,بش اعتراض,س در خواست كرد كه ديست پارياليالملل سوس

 یاري,,ك,,ا را يون ك,,ار آمري ، فدراس,,١٨٩٠ اول م,,ه یبرپ,,ا ش,,ده ب,,را
 ،  ی جھ,,انین مب,,ارزه ب,,ه مب,,ارزه اي,,ل اين المل,,ل ب,,ا تب,,دي و ب,, كنن,,د

و ن يگرون ، يس فدراسياكنون رئ.  داد یاري را یكائيكارگران آمر
 یون را از ھر سازمان ارتج,اعيت فدراسي، حما و وال يمترو او يپ

ج,,اد ش,,ده در ي ایا حرك,,ت ھ,,اي,, ی ارتج,,اعی س,,ازمان ھ,,ایو ھم,,ه 
 ین حاص,,ل س,,نن مب,,ارزاتي,,س,,ت ، اي مب,,ارزه ب,,ا ح,,زب كمونیراس,,تا
ك,ا يون ك,ار آمريرھبران فدراس,.  دھند ی اول مه ، تعھد ميیكايآمر

و چ,,ون . افتن,,د ير يي,, آش,,كار تغيیس,,ت ھ,,اي ب,,ه فاشین طبق,,اتياز خ,,ائن
 . كنند یداران خدمت مه ي به سرما كاي كارگر آمریجXدان طبقه 

 ی در راس,تای ارتج,اعیگ,ر س,ازمان ھ,ايكا و ديون كار آمريفدراس
 تح,ت ی ك,ارگریمغلوب س,اختن اول م,ه و دور ك,ردن س,ازمان ھ,ا

نف,,,وذ خ,,,ود از مش,,,اركت در تظ,,,اھرات اول م,,,ه ، بزرگداش,,,ت ب,,,ه 
 سپتامبر ھر س,ال ، ین دوشنبه ي را در نخستروز كارگراصطXح 

منس,,,,وب ب,,,,ه ] روز ك,,,,ارگر ی برگ,,,,زارميتص,,,,م .س,,,,بز ك,,,,رده ان,,,,د 
 اتخ,اذ ش,د و س,پس از ی محل,یاسي در مق١٨٨٥ابتدا در [ ونيفدراس

ه اول م,ه ، ي, علی ب,ه عن,وان پ,ادزھریالتي, متع,دد ای دولت ھایسو
 .مورد توافق قرار گرفت 

 یگ,,ر از س,,وي دیب,,ا ثب,,ت اول م,,ه ب,,ه عن,,وان روز ك,,ودك ، حمل,,ه ا
. ه اول مه به راه افتاد يعلكا يون كار آمري فدراسیاريحكومت و به 

قت ين حقي از ا كايون كار آمري حكومت و فدراسیكرد منافقانه يرو
 س,,ال در ١٦ر ي,, زیون بچ,,ه ي,,ليك مي,,ش از ي ش,,ود ك,,ه ب,,یافش,,ا م,,

ه ي با�ندن س,رمایكا ، برايكارخانه ھا ، فروشگاه ھا و مزارع آمر
 . زند ي ریكا ، عرق مي آمریدار

د از مرج,ع ي ب,ه رف,اه كودك,ان ش,اینن رغب,ت ناگھ,اي, ایقي حقیمعنا
 ی ش,,ورایه ش,,ده از س,,وي,,ك گ,,زارش تھي,,ر برخاس,,ته باش,,د ك,,ه ي,,ز

 :كاست يون كار آمري فدراس١٩٢٨ كنفرانس ی برایاجرائ
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. ست ھا ھنوز اول مه را به عنوان روز كارگر حفظ كرده اند يكمون
ن پس اول مه به عنوان روز سXمت كودكان ، شناخته خواھد ياز ا

 مص,وب كنگ,ره یه ب,ر قطعنام,ه ي,س جمھ,ور ب,ا تكينك,ه رئ,شد ،چنا
ا�ت متح,,ده را ب,,ه ي,, را داده ان,,د ك,,ه م,,ردم ایه اي,,انيدس,,تور انتش,,ار ب

مقص,ود ، .  خوان,د یبزرگداشت اول مه به مثابه روز كودك ف,را م,
ن ي,,ا.  از س,,Xمت كودك,,ان اس,,ت یت دائم,,ي,, حمایزه ب,,راي,,ج,,اد انگيا

گ,,ر اول م,,ه ب,,ه عن,,وان يد در آن واح,,د .ار مطل,,وب اس,,ت ي بس,,یھ,,دف
  ، ش,,ناخته نخواھ,,د ش,,دیس,,تي كمونیا روز ك,,ارگري,,روز اعتص,,اب 

 [ الكساندر تراچتنبرگ:  آخر ی جمله یمورب ساز.]

وت يك,,ا ، داس,تان ِش,,اه ك,,انيون ك,ار آمريممك,ن اس,,ت رھب,ران فدراس,,
دن ام,,,واج ي,,, روبیو ت,,,Xش او ب,,,را[  انگلس,,,تانیپادش,,,اه دانم,,,ارك]

ن اس,ت ك,ه يا چن,ي,ده باش,ند ؟ يا نش,نانوس پش,ت س,رش ري اقیطوفان
ل به آزمودن ھر ياق خود به در ھم شكستن مبارزه ، مايآنان در اشت

  ھستند ؟یزيچ

 ست ياليسم ِ حزب سوسي فاش-اليسوس 

 یگ,,ري پ,,س از دیك,,ي ك,,ه یان,,ت ب,,ه ك,,ارگران در ط,,ول منازع,,اتيخ
 یآنان ب,را. افت ، شروع شد ي یست ادامه مياليتوسط احزاب سوس

وس,تند ؛ ي بورژوا پیماندن از قھر كارگران به حكومت ھادر امان 
م گ,ذاردن نب,رد ق,درت ك,ارگران ، ي عق,یون را ب,راي,آنان ض,د انقXب

 مب,ارز طبق,ه یل شدند به قصابان دسته ھ,ايسازمان دادند ؛ آنان تبد
ه ، درس,ت ي س,رمايی فرم,انروایر براندازي كه در مسی كارگر ای

 –ن ي حزب لن–ك ھا ي بلشویرمانند آنچه كارگران روس تحت رھب
 راست و یھن پرستانه يسم مياليسوس.  كند یانجام دادند ، مبارزه م

س,,م يال فاشيس,,م ص,,لح طل,,ب مرك,,ز ، اكن,,ون در قال,,ب سوس,,ياليسوس
 یاس,ين سي از ماش,یست ھ,ا ب,ه مھ,ره ايال فاشيسوس.ادغام شده اند 

رگران  كایل شده و آن را در برابر اقدامات انقXبي تبدیه داريسرما
 كنند ی محافظت می و مستعمراتیه داريو دھقانان در ممالك سرما

 يی دھند و توطئ,ه ھ,ای سر میه اتحاد شورويآنان بانگ جنگ عل. 
 یش,,رفت بن,,اي از پی دھن,,د ك,,ه جھ,,ت بازداش,,تن ش,,ورویس,,ازمان م,,

 برخاستند كه یت از جنگيآنان به حما.  شدند یسم ، طراحياليسوس
 ی تصرف منچورین ، برايه خلق چي علسم ژاپن ،يالي امپریاز سو

ورش ب,ه اتح,اد ي, ی ب,رای ش,رقیگاھيبه عنوان پا[ ني در چیاستان]
 . ، آغاز شد یشورو

آن,,ان . ش ، ش,,عار ھش,,ت س,,اعت ك,,ار را ت,,رك گفتن,,د ي پ,,یآن,,ان م,,دت
  مللیدوار بودند كه جامعه يام

 را یان دول,ت ھ,ا ، ك,اھش س,اعات ك,اري میق كنفرانس ھاياز طر
ن المل,ل دوم در ي ب,ی مارس,یكنگ,ره . ن خواھد كرد يأم آنان تیبرا

ك اص,,ل ب,,ه ي,,د ب,,ه عن,,وان ي,, اع,,Xم ك,,د ك,,ه ، ھش,,ت س,,اعت با١٩٢٥
 اول م,ه ش,ركت یداد ھ,اي,آن,ان ھن,وز در رو. ت شناخته شود يرسم

 یطاني آن اق,دامات ش,یگر ، كه نمونه ي دی كنند ، اما در سنگریم
ه تظ,,اھرات ي,,لب,,ل ، عين ، زورجيس,,ت ب,,رليالي سوسیس ش,,ھربانيرئ,,

.  باش,د ین م,ي در ب,رل ١٩٢٩ كارگر در اول مه ی طبقه یدسته ھا
 ب,,,ا یال دموكراس,,,ي ، سوس,,١٩٣٢ یاس,,,ت جمھ,,,وريدر انتخاب,,ات ر

ن,,گ را پش,,ت ي برونیس,,تين,,دنبورگ ،حكوم,,ت فاشيانتخ,,اب مج,,دد ِ ھ
 .گرم كرد 

 قت,ل یان را ب,راي,، م,ك دونال,د ، نظام" س,تياليسوس"ر ي,نخست وز
س و گماش,تگانش در يس,م انگل,ياليه امپري كه علی ھندیعام توده ھا

 در غلب,ه یه داريھرجاكه س,رما.  كند یزند ، اعزام مي خیھند برم
 ، ی و انقXب,ی بخ,ش مل,يی رھ,ای جنبش ھ,اینده يبر جذر و مد فزا

ست كه عوام,ل يالياحساس ضعف كرد به نوكر خود ، احزاب سوس
 مغل,,وب یا ان,,د ب,,ری در درون جن,,بش ك,,ارگریه داريمش,,تاق س,,رما

 . داد یارين جنبش ھا فراخوان ِ يكردن ا

.  كند یفا ميست ، ھمان نقش را اياليا�ت متحده ، حزب سوسيدر ا
س,ت ام,ا ت,اكنون ب,ه يار ني,ن حزب ، صاحب مقام و اختيھرچند كه ا

ن اھ,,,داف و عXئ,,,ق يان,,,ت ب,,,ه بھت,,,ري خیم,,,دارج خ,,,ود در س,,,وداگر
 ی مرتجعیازمان ھان حزب ، نام سيا. افته است يكارگران ، دست 

ه ي,,ق جن,,گ علي زنن,,د و ب,,ه تش,,ویُ بھت,,ان م,,یرا ك,,ه ب,,ه اتح,,اد ش,,ورو
ن حزب در يا.  سازد ی كنند ، متحد می كارگران تXش میجمھور

ه كارگران ، يان عليت از كارفرماي ، در حما ب كارگران مبارزيتعق
ت و آزار جن,بش ي, گ,رد و اذی به ھنگام پیالتي ایت از قوايدر حما
 یترق, "یه ھ,اي,ك,ا و اتحاديون ك,ار آمرين كشور با فدراس,ي ایانقXب
. كند ي می، ھمدست]Abraham Johannes Muste[ ماست " ِخواه

، ) ل,,,,,,ز يُتس و انيلك,,,,,,ويھ( س,,,,,,تيالير ح,,,,,,زب سوسي,,,,,,رھب,,,,,,ران پ
شرفت ي را در خدمت پی ھستند كه جنبش كارگريیبرال ھايبورژوال

ن,ام ) ]Bull Moose(ِ حزب ب,ول م,ووز ِ یاست ھايبرنامه ھا و س
تئودور روزولت و روبرت  [  خواه روزولتی حزب ترقیانه يعام
 اصXح طلبانه ، توده ھا یشه با محك ھايتس كه اھداف او ھمي�فو

 . دھند یرا دست انداخته است، قرار م

ان اعXم ي به جھانیستيالي مطبوعات امپریُنورمن توماس ، دردانه 
را خل,,,ق ك,,,رده اس,,,ت ، س,,,م يالي از سوسیدي,,, كن,,,د ك,,,ه ن,,,وع جدیم,,,

 س,ال یس,. شده بود ین تXشيقبX چن. سم يسم ِ بدون ماركسياليسوس
ن ، تXش كرد كه ي ادوارد برنستا  ماھر تر از توماس ،یش ، مرديپ

اما او توانست بھتر از آنچه ك,ه .  كند یسم را ماركس زدائياليسوس
 یشقراول آلمانيپ.ش رود ي كند به پیش مطرح ميتوماس در ادعاھا

او را به "ماركس را مطرح كرده بود تا " اصXح"ش تنھا يدر ادعا
او نه .  شناسد ی نمیانه ايچ حد مي ، ھیكائيتوماس آمر" . روز كند

 كند ، ی كند بلكه توأمان ، منسوخش میم" اصXح"تنھا ماركس را 
س,,م ، چن,,ان ك,,ه رھب,,ران ح,,زب ياليب زدن ب,,ه سوسيام,,ا ب,,دون آس,,

 .ند  داریست اظھار مياليسوس

 ، ك,ه یست ، ھمدست دش,من طبق,اتيالينورمن توماس و حزب سوس
ش يگر ، پيد بھتر از ھر كس دي آن است شاینده يتوماس امروز نما

ن و دش,منان ي ش,وند ؛ ب,ه عن,وان خ,ائنین كش,ور افش,ا م,ي,كارگران ا
 باش,د یِ ك,ه ب,ه عن,وان ق,انون ك,ارگران م,یس,مياليگانه سوسيآشكار 

ست ي كه حزب كمونیسميالين ، سوسينسم ماركس و ليالي سوسیعني
 ی ك,,ه در اتح,,اد ش,,,ورویس,,ميالي كن,,,د ، سوسی آن مب,,ارزه م,,یب,,را

 . شود یروزمند ساخته ميامروز توسط كارگران و دھقانان پ
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 یكائي كارگران آمریسنن انقLب

 برخ,وردار اس,ت ك,ه ی س,نن انقXب,یكا از غن,اي آمریجنبش كارگر
 توانند آن را ی می صنفیھاه يست و مجمع واحد اتحاديحزب كمون

ر ي به تصوی اقدام انقXبیكا براي كارگر آمری طبقه یدر سازماندھ
ا�ت متح,ده نق,ش ي,خ اي ك,ه ب,ر ت,اریم ك,ارگريمبارزات عظ. بكشند 

ن,ه  . یك,ائي ك,ارگران آمری مب,ارزاتی است بر جنب,ه یبسته ، گواھ
 ك,,,ات ِيا واك,,,نش ب,,,ه تحري,,, آغ,,,ز مب,,,ارزه یتنھ,,,ا ك,,,ارگران ، آم,,,اده 

 ، یان بوده اند بلك,ه ب,ه ھنگ,ام اعتص,اب ، ب,ه م,دت ط,و�نيكارفرما
 ھمدست ، یروھاي سرسختانه با نیاعتصاب را ادامه داده و به نبرد

 .ان و نوكران دولت، دست زده اند يمركب از كارفرما

 ی اعتصابی تواند به جنبش ھای ، ھمچنان كه میك جنبش كارگري
 . ی ، ب,ه اعتص,اب ا١٨٩٢ِ ، ب,ه ھومس,تد ١٨٨٧ و ١٨٨٦ یعم,وم

 ١٩١٩ ، به اعتصاب ١٩١٢ ، به لورنس ١٨٩٤ (A.R.U(وي. آر 
 ، ب,ه اعتص,ابات ف,راوان در مع,ادن ١٩١٩اتل يفو�د كاران ، ب,ه س,
م در كل,رادو ، ي، به مبارزات عظ,... ع البسه و يزغال سنگ ، صنا

ًدا ي,, ش,,ھر ِ مس,,ابا و جدی ، مح,,دوده ی غرب,,یاي,,نيرجيا ، ويلوانيپلس,,
 توان,,,د چش,,,م انتظ,,,ار ِ ین م,,,يا و ھ,,,ارلن ، بنگ,,,رد ، ھمچن,,,ينَگس,,,تو

 – غال,,ب ین,,يط عيب,,ا ش,,را. ن,,ده باش,,د ي در آیم ت,,ريمب,,ارزات عظ,,
 ، بھ,ره ی دائمینده ي فزایكاري ، بیق دائمي عمی اقتصادیبحرانھا

ع رقاب,,,ت يع ك,,,ار ، تس,,,ري تس,,,ریق روش ھ,,,اي,,,د از طري ش,,,دیكش,,,
ش,ود ، جن,,بش  ی م,یگ,ري دی ك,ه منج,ر ب,ه جن,,گ جھ,انیس,تياليامپر

ف خود را يبكار ، تكليافته از رھبران فري يیكا ، رھاي آمریكارگر
 یت,يتروي ِدین سازيِكشتار چھار كارگر ماش. مشخص خواھد نمود 

س ي فورد ، رئیھنر] به توسط پاسداران ِ فورد یكاريمعترض به ب
اه پوس,ت يك,اران س,يو قت,ل ب  او یدر جوار كارخانه [  فوردیكمپان
 و ی طبق,اتید مب,ارزه ي است ب,ر تش,دیولند ، گواھيو كلكاگو يدر ش

 . كارگران یمبارزه جوئ

 یكائي كارگران آمریاري ھم–اول مه و ھشتم مارس  

ش ، دو روز ِمبارزه را ي از سنت ھایكا ، جداي آمریجنبش كارگر
 آن را چون ی داده است كه كارگران انقXبی كارگر جھانیبه طبقه 

 یرش,,ان ب,,رايد ھرس,اله در مسي,,ورن,,د و با آیچ,راغ راه ب,,ه ش,,مار م,
ن ي,,, ك,,,ه ب,,,ه خل,,,ق ایھم,,,ان كس,,,ان.  از آن بگذرن,,,د يی نھ,,,ایروزي,,,پ
ل ك,ه ين دلي جستند بدی از آن تبری رساندند به زودیاري" روزھا"
ك,ا يون كار آمريفدراس.  به خود گرفته اند ین روزھا رنگ انقXبيا

كا ي آمریاره ديجسارت به سرما.  رساند یاري اول مه یبه برقرار
 یريه آن جھت گيون ، ھرگز علي دارد و فدراسی طو�نی، كفاره ا

 .نكرد 

ون يف فدراس,يك ول,و ض,عي,ش,اوند نزديك خوي,س,ت ، ياليحزب سوس
 زن,ان مط,رح یِار ش,روع روز جھ,اني,د ب,ه عن,وان ھميكا بايكار آمر

ست يحدود ب.  شود ی مارس جشن گرفته م٨ شد كه ھر ساله در یم
 یورك در مقابله با جنبش بورژوائيويست نياليسوسسال قبل ، زنان 

 زن,,ان یك مش,,اركت ت,,وده اي,, و انتخ,,اب ، متش,,كل ش,,دند ؛ یح,,ق رأ
 ٨ن اقدام منحصر به فرد در يا.  زنان ی در جنبش حق رأیپرولتر

ورك منج,,ر ب,,,ه ي,,,ويق تظ,,اھرات ني,,,توف. وس,,ت يم,,ارس ب,,ه وق,,,وع پ

 .  گش,,تی مل,,یاس,,ي م,,ارس ب,,ه عن,,وان روز زن در مق٨ یبرق,,رار
 م,,ارس ، بع,,,د ِ ٨ ب,,ه ١٩١٠س,,ت در يالين المل,,ل سوسي ب,,یكنگ,,ره 

 . داد یجھان

 ی م,ارس از س,و٨ا�ت متح,ده ، ي, به زن,ان در ای حق رأیبا اعطا
 و یس,ت واگذاش,ته ش,د ، از آنج,ا ك,ه ھم,واره اخ,ذ رأياليحزب سوس
ست را ف,را گرفت,ه يالي حزب سوسی احراز مقام ، تمامیانتخاب برا

رو ي, ، ھشت مارس را فراموش نكرده و پ روسزنان كارگر . بود 
ن يب. ا كردند ي مھم را احی مبارزاتین روز كارگريانقXب اكتبر ، ا

ل ي زنده تبدیتي زن را به واقعیست ، دگر بار روز جھانيالملل كمون
 مارس ٨ یست ، سنت ھايھمانند اول مه ، تنھا احزاب كمون. كرد 

ن روز را يً كه متفقا ای كارگر دھند ؛ با زنان و مردانیرا ادامه م
 دھن,,د ت,,ا دوش,,ادوش ی ق,,رار م,,یدر خ,,دمت فراخ,,وان زن,,ان پرولت,,ر

 .كارگران مرد در تظاھرات شركت كنند 

 سم استينده از آن كمونيآ

 ب,,,ه ١٩٢٣در كnnnارگر ھفتnnnه  یه يروزنب,,,رگ در نش,,,ر . یا . یس,,,
 ك,,ه وحش,,ت را در دل ی روز–اول م,,ه : "مناس,,بت اول م,,ه نوش,,ت 

 ك,,ارگران –د را ب,,ه ك,,ارگران ي,, دم,,د و امیداران م,,ه ي س,,رمایھ,,ا
ا�ت متح,,,ده ي,,, را در ایس,,,تي امس,,,ال جن,,,بش كمون–سراس,,,ر جھ,,,ان 

 یر ب,رايمس,.... اف,ت ي آن خواھن,د یخيرومندتر از ھر مقط,ع ت,ارين
ا�ت متح,ده ب,ه مانن,د يم تر روشن است و در اي عظیدست آورد ھا

 از شماره یكي در."سم استينده از آن كمونيگر جھان ، آي دیھرجا
 از یك,,يدب,,س در  . ین ويوجي,,ك نس,,ل قب,,ل ، ي,, ك,,ارگر ھفت,,ه ، یھ,,ا

ن ي,ا: " نوش,ت١٩٠٧ل ي, آور٢٧خ يمقا�ت مرتبط با اول مه به ت,ار
 ین روز از آن طبقه يا.  كارگر است یگانه روز جھانين و ينخست

 ."كارگر و موقوف انقXب است 

ك دوران ي,,ر م,,ا اكن,,ون د. ك اس,,ت ي,,س,,م نزديجھ,,ان ام,,روز ب,,ه كمون
 افت,اده یبي ب,ه سراش,یه داريس,رما. م ي كن,ی م,ی زن,دگیار مترق,يبس

 یبرجس,,تگ. د ي,,ماي پیر را م,,ين مس,,ي,, این,,ده اياس,,ت و ب,,ه ط,,رز فزا
ت ي,شتر فعالي بی اش را در ادامه ی ، توانائیه داريتناقضات سرما

 ، رش,د یاس,ي سیك,ارگران از لح,اظ آگ,اھ.  س,ازد یش دشوار ميھا
خل,ق .  شوند یق متعھد ميع و عمي متقابل وسیله ك حميافته و به ي

زن,,,د و ي خیم,,,ه مس,,,تعمره ب,,,ر م,,,ي مس,,,تعمره و نیده ي س,,,تمدیھ,,,ا
 . كشند یسم را به چالش ميالي امپریفرمانروائ

 ش,گفت ی ، كارگران در اول مه ، دست آورد ھ,ایدر اتحاد شورو
در ممال,,ك . ش خواھن,,د گذاش,,ت يس,,م را ب,,ه نم,,ايالي سوسیز ِ بن,,اي,,انگ

 یاسي مطالبات سی ، اول مه ھمواره روز مبارزه برایه داريسرما
 یكت,,اتوري دی ك,,ارگر خواھ,,د ب,,ود ؛ ب,,ا ش,,عارھای طبق,,ه یض,,رور
 .نه ي ِ ملموس در پس زمی شورائیك جمھوريا و يپرولتر

 مسعود فائقی :برگردان از متن انگليسی به فارسی

 ١٩٣٢جزوات بين الملل ، : طبع 
 ٢٠٠٢در مارس  marxists.org  متعلق به  :  htmlصفحه ی
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. درج شد٣٠بخش اول اين مقاله در ميليتانت شماره   

 به ستياليسوس کارگر ]هينشر [از چطور
 ميکن استفاده سازمانده ک يعنوان

 

 

 ١٩٧٤ ليآور ف،يکلی تون

 
 
 
ی م, س,خن کارگران سازمانده عنوان بهی ستياليسوس هينشر از نيلن

 ب,,ه ک,,ارگران) ١: دي,,دی م,, بخ,,ش س,,ه در را موض,,وع ني,,ا او. گف,,ت
 ب,ه) ٣ هينشر کنندگان عيتوز عنوان به) ٢ هينشر سندگانينو عنوان
 ک,,ارگر هينش,,ر نق,,ش ب,,ه ديي,,ايب ح,,ا�. یم,,ال کنن,,دگان کم,,ک عن,,وان
 ک,,ه س,,تينی بحث,,: مين,,دازيبی نگ,,اھ ن,,هيزم س,,ه ني,,ا در س,,تياليسوس

 چند در رای کاليراد و ريچشمگ رشد ستياليسوس کارگر]  هينشر[
 عن,,,وان ب,,,ه ک,,,ارگرانی دخ,,,التگر موض,,,وع رام,,,ونيپ ري,,,اخ س,,,ال

 ھ,,ا دھ,,هی ب,,را هينش,,ر ني,,اً مس,,لما. اس,,ت داش,,ته هينش,,ر س,,ندگانينو
 مغ,رور دينبا ما حال نيا با. است کشور نيا در چپ هينشر نيبھتر

 تنھا کارگران ازی اريبسی ھا نوشته ھنوز. ميشوی راض خود از و
 چند ھر تنھا. دھدی م اختصاص خود به را هينشر ازی چککو بخش
ی ھ,ا س,تون در ک,ارگران توس,طی ع,ال ی نوش,ته ک ي,بار ک يوقت
 ک,,هی مھم,, اريبس,, و دي,,جد بخ,,ش البت,,ه. خ,,وردی م,, چش,,م ب,,ه هينش,,ر

 کنند،ی می ھمکار ستياليسوس کارگر]  هينشر [با آن در کارگران
 داش,ته ک,اليرادی ش,رفتيپ ري,اخ م,اه چن,د در ک,ه اس,ت ھا نامه بخش
 خواس,تيی ک,ايآمر هينش,ر در ک,ه یتروتسnک ک,هی نق,د ھن,وز. است
 وی بن,د س,طح ١٩٣٩ی م, ٢٧ در) ليي,اپ س,تيسوشال(ی س,تياليسوس

 ارتب,اطی ب, س,تياليسوس ک,ارگر ب,ه نس,بت کام,ل طور به کرد، انيب
 اريبس, س,تياليسوس کارگر که داشت اذعان ديبا چه اگر .است نشده
 ازی ا نوش,,,ته ديي,,,ايب ح,,,ال. اس,,,ت یتس,,,ياليسوس خواس,,,ت از بھت,,,ر

 : ميدھ قرار توجه مورد را یتروتسک
 ھ,ر ک,ه اس,ت ش,ده ميتقس,ی گون,اگون سندگانينو انيم هينشرً ظاھرا"
 دخال,ت اج,ازه" یجمع, ط,ور به ھا، آن اما ھستند، خوب اريبس کي

 ھ,ا آن ی ھم,ه. دھن,دی نم, را هينش,ر به کارگران شدن وارد وی گر
ی م,, را ک,ار ني,ا ھ,م خ,وب چ,,ه و ن,د،يوگی م, س,خن ک,ارگرانی ب,را

 وج,,ود ب,,ا. دھ,,دی نم,, ف,,را گ,,وش ک,,ارگران ب,,ه ک,,س چيھ,, ام,,ا کنن,,د،
 ک,ردن تي,رعای قرب,انی ن,يمع ح,د ت,ا ه،ينش,ر ني,ا بان,ه،ياد درخشش

 دي,توانی نم,ی کل, ط,ور ب,ه ش,ما. اس,ت ش,ده سميژورنال معمول روال
ی نم, ش,ما کنن,د،ی م, مب,ارزه وی زن,دگ چگون,ه ک,ارگران ک,ه ديبشنو
 چگونه حتا ا يکنندی م برخورد سيپل با چطور آنان که ديبشنو دينتوا
 کی ي,انقXب, ارگ,ان عن,وان به هينشر کی يبرا. نوشندی می سکيو

 در هينش,ر انتش,ار م,ا ی ف,هيوظ. اس,ت خطرن,اک اريبس, ني,ا حزب،
 أتي,,ھ ک ي,,داش,,تن ی واس,,طه ب,,ه مب,,ارزه، ري,,درگی روھ,,اين اني,,م

 و قيتش,,و ب,,هی س,,تيبای م,, م,,ا بلک,,ه س,,ت،ين ک,,ارآزموده ی هي,,ريتحر
 و ھ,,,ای ا طبق,,,ه ھ,,,م اني,,,م در ص,,,حبتی ب,,,را ک,,,ارگران کي,,,تحر

ی راس,,,,تا دری طيش,,,,را ج,,,,اديای ب,,,,را. ميبپ,,,,رداز  ش,,,,ان ھمرزم,,,,ان
 ازي,,ن ران,,هيدل و ک,,اليراد ،یا ش,,هيری دگرگ,,ون ک ي,,ب,,ه ،یروزي,,پ

 ..."است
 رای ستياليسوس وناليانترناسی اعضا ازی مينً بايتقر که تيواقع نيا

 هينشر در را خودی خوب به نتوانسته دھند،ی م ليتشک ید يکارگران
 درب,اره تنھ,ا نه سند،يبنو ديبا کارگران که است مھم نيا. کند انينما
 و ش,,,ان فرزن,,,دان ب,,,ه راج,,,ع بلک,,,ه کارش,,,ان مح,,,ل در اعتص,,,ابی 

 آن,,انی زن,,دگ ب,,ه ک,,هی گ,,ريد زي,,چ ھ,,ر ب,,ا رابط,,ه در و آن,,ان آم,,وزش
 نوش,ته دفت,ر ب,ه س,تيبا یم هينشری اديز اريبس حد تا. است وابسته

 ت,,وانی م,,ی س,,خت ب,,ه اکن,,ون. گ,,ردد ب,,دل ک,,ارگران ی روزان,,هی ھ,,ا
 کنن,,د،ی م,, ص,,حبت ًاکث,,را ک,ه آن,,ان س,,ند،يبنو ک,,ه اف,,ت يرای ک,ارگران

ی زم,ان ازی ا س,هيمقا قابل ريغ شکل به ند،يگوی م سخن کهی زمان
 و ت،يج,ذاب بودن، نيمع و مشخص رايز ھستند بھتر سندينوی م که

 ھ,ا، ني,ا ی ھم,ه از پس و شود،ی م حس آنھا بودن فرد به منحصر
 ق,تيحق که است بودهی مرکز ی مسئله شهيھم نيا سميمارکسی برا

 اکث,ر در س,ند،ينوی م, ک,ارگران ک,هی زم,ان. اس,ت مش,خص ھمواره
 دي,با کنندی م فکر که چه آن با را خود سبک کنندی می سع اوقات،
 ش,ودی م, باع,ث خ,ود ني,ا ک,ه دھن,د وف,ق باش,د شانی نوشتار سبک
 ني,ا از. باش,د شکس,ته پا و دست و کننده کسل کند، شانی ھا نوشته

ی م, ش,ده ض,بط موضوع نيتدو سپس و صوت ضبط از استفاده رو
 ی مس,ئله خ,ود نيا که دارد نگه را مقاله بودن زنده و اصالت تواند
 ب,,ر را ش,,گرفی تيمس,,ئولی ام,,ر نيچن,, البت,,ه. اس,,تی مھم,, اريبس,,

 س,اده اريبس فوت پلی برا مثX. کندی م ليتحم ما نگاران روزنامه
 خ,,ودشً ک,امX را ص,فحه ک ي,نمون,ه، عن,وان ب,ه ک,ه ب,ود خواھ,د ت,ر
 توس,ط که را متفاوت موضوع شش ا يپنج بخواھد که نيا تا سديبنو

 ھ,م تينھا در و کند شيرايو و اصXح ن،يتدو شده نوشته کارگران
 ھ,ا، نوش,ته از رش,تيب ی استفادهً جتاينت. کند پر را صفحه ک يھمان

 اي,مھ ک,ارگران توس,ط ک,ه مقاله ک ی يهياول مواد ًکX و ھا صحبت
 روزنام,ه از س,تيبای م ما که باشد معنا نيا به تواندی م باشد، شده

 ديبا بخش نيا در ما دھندگان سازمان. ميکن استفادهی شتريبب نگاران
 دي,,,,با کارخان,,,,ه ی ت,,,,هيکم و ش,,,,عبه ھ,,,,ر. کنن,,,,د ادا را خ,,,,ود س,,,,ھم

 ف,راھم هينش,ری ب,را را ک,ارگرانی ھ,ا نام,ه و مقا�ت ت،موضوعا
 و ب,ودی ق,انون ري,غ ح,زب ک,هی زمان ١٩١٢ در نيلنی پراوادا. کند

 آن از کمت,ر اريبس, ک,ارگر، ی طبق,هی اعضا ازی اندک اريبس شمار
 ھ,زار ازده ي,س,ال ک ي,ط,ول در تنھا بودند، آن عضو م،يدار ما چه

 ک,ه است درست نيا. کرد منتشر را کارگرانی ھا نوشته از عنوان
 را مي,دار م,ا چ,ه آن از ت,ری ق,و مرات,ب ب,هيی ھ,ا شهير ھا کيبلشو

 اگ,ر، ب,ود نخواھ,د دسترس قابل ريغ مای برا نياً مطمئنا اما داشتند
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 ھفت,,ه دری ک,,ارگر ی نوش,,ته پنج,,اه داش,,تنی ب,,را مث,,ال، عن,,وان ب,,ه

. ميدھ قرار خود هينشر اھداف ازی جزئ را آن و ميکنی زير برنامه
ی ب,,را رای ش,,تريب ت,,Xش ديش,,ا ک,,ه مين,,دار ازي,,ن تنھ,,ا م,,ا ھ,,ا آنی راب,

 انج,ام دھن,دگان س,ازمان و هي,ريتحر أتي,ھ توس,ط هينشر در مداخله
 شده کهی قيطر ھر به ستيبای م ما ھا نيا ی ھمهی ورا بلکه م،يدھ

 ای ي,ک,ارگر ی ش,ده نوش,ته مق,ا�تی ب,را رای شتريب امکان و فضا
 ف,,راھم هينش,,ر در ک,,ارگران ی دهش,, شيراي,,و و ادهي,,پی ھ,,ا ص,,حبت

 ھ,زار س,ه از شيب, بتوان,د ک,ه ستينی دار هيسرما هينشر چيھ. ميکن
 . ميتوانی م ما اما باشند، داشته خبرنگار

 تي,ھو موض,وع خ,ود به خود ه،ينشر در کارگران نوشتن ی مسئله
 در. زان,ديانگی م, ب,ر را کنن,دی م,ی ھمک,ار هينش,ر با کهی کارگران
 گ,,,روه آن در ک,,,ه ،یمراتب,,, سلس,,,له مفھ,,,وم ،يیب,,,ورژوا س,,,ميژورنال
 را نف,ر ھ,ا وني,ليم ازي,ن گرفت,ه ق,رار تي,مرکز در مردم ازی کوچک

ی گر دخالتی کارگر اتينشری برا. است حکمفرما کنندی م نيتأم
 اس,ت،ی مرک,زی موضوع مخاطبان و کنندگان مصرفی ريدرگ و

 مص,,رف و کنن,,ده دي,,تول اني,,م ديش,,د ی فاص,,له و اخ,,تXف بران,,داختن
 ک ي,توس,ط ش,ده نوش,ته م,تن نيبن,ابرا. اس,تی اساس, ی مسئله نندهک

 در ک,,ارش طيمح,, در و او ب,,ا ک,,ه را ت,,ن ھ,,ا ده تنھ,,ا ديش,,ا ک,,ه ک,,ارگر
يی بس,,,ازا تي,,,اھم از کن,,,د، ج,,,ذبً مايمس,,,تق بتوان,,,د ھس,,,تند ارتب,,,اط

 در توان,,دی م,, هينش,,ر ک,,ه س,,تی راھ,, گان,,ه يني,,ا. اس,,ت برخ,,وردار
 . بدواند شهير طبقه اعماق
. ميپردازی م هينشر فروشندگان و کنندگان عيتوز ی سئلهم به اکنون
ی اعض,ا ازی م,ينً ب,ايتقر ک,ه ني,ا وج,ود ب,ا ش,د، گفت,ه که طور ھمان

 ني,ا دھن,د،ی م, ليتش,کی د ي,ک,ارگران رای ستياليسوس وناليانترناس
 نشان را خودی خوب به نتوانسته هينشر فروش و پخش در موضوع

 کارگران کار محل در هيرنش فروش از درصد ستيب از کمتر. دھند
ی م البته. استی مھم اريبس نقص خود نيا و رديپذی م انجام عضو
 و خوانن,,,دگان ارتب,,,اط ی ج,,,هينتی ا ان,,,دازه ت,,,ا ني,,,ا ک,,,ه گف,,,ت ت,,,وان

 ی مسئله خود نيا زينی حد تا اما. است سندهينو عنوان به کارگران
 ليتبد ريدرگ و گرفتار اريبس رياخ سال چند در ما. باشدی م مستقل
 ب,ه اف,ت، يرای ک,ارگر ش,دی م, زحمت به آن در کهی سازمان کردن

 دارن,,د مش,,ارکت آن دری عيوس,, نح,,و ب,,ه ک,,ارگران ک,,ه س,,ازمان کي,,
 ش,کل ب,ه م,ان اط,راف و طيمح, از م,ا ت,ا ش,د سبب خود نيا و ميبود

 ما به را خود کهی کارگر ھری ا بر واقع در. مينکن استفادهی مؤثر
 تيعض,,و ب,,ه اي,,: ميک,,ردی م,, ادج,,يا را امک,,ان دو ک,,ردی م,, کي,,نزد

 س,تيبای م, خودک,ار، ط,ور ب,ه ک,ه دي,درآی ستياليسوس وناليانترناس
 و کن,د شرکت ھای سخنران و ھا نگيتيم در بپردازد، تيعضو حق
 ب,ه دي,با م,ا اکن,ون. بخ,رد را هينش,ر از نس,خه ک ي,ک,ه ني,ا ا يره؛يغ

 بدان شيپ از شيب و ميدھ نشانی شتريب توجه خود رامونيپ و طيمح
 چن,,د ک,,ه ميبخ,,واھ ک,,ارگران از ک,,دام ھ,,ر از دي,,با م,,ا. ميش,,و کي,,زدن

 ف,رض ب,ر م،يبرس, منظور نيا به ما اگر. رديبگ را هينشر از نسخه
 وناليانترناس,,,, عض,,,,و ک,,,,هی ک,,,,ارگر ھ,,,,زاران م,,,,اه، س,,,,ه از پ,,,,س
 در را هينشر از نسخه سه ا يدو نوبت، ھر در ستند،ينی ستياليسوس
 دری شگرفی دگرگون ندتوای م موضوع نيا و داشت خواھند دست
 . کند جاديا ما تيموقع

 حال,ت و واکنش خرد،ی م را هينشر از نسخه ک يتنھا کهی کارگر
 فروش,د،ی م را آن از نسخه ھا ده کهی کس به نسبتی متفاوت اريبس
 مجب,ور بخ,رد، رای ا نس,خهی کس, اگ,ر. دارد هينش,ر با برخورد در
 موض,ع آن تف,اوتم دي,عقا ب,ه نس,بت ا ي,کن,د مطالع,ه را آن که ستين
 فروش,د،ی م, و کن,دی م, عي,توز را هينش,ر ک,هی کس اما د؛ينمای ريگ

 وی نس,ب تس,لط آن مطال,ب ب,ه نس,بت ک,ه اس,ت ريناپذ اجتناب شيبرا
 ب,,ه ی آس,,تانه در ھم,,واره او ک,,ه چ,,را باش,,د داش,,ته روش,,نی موض,,ع
 دارانيخر و خوانندگان از کدام ھر توسط شدن دهيکش بحث و چالش
ی نم, دس,ت ب,هً ک,امX رای ا دهي,ا ھرگ,ز م,ردم عواق در. است هينشر

 کنن,د، مب,ارزهی ھ,ا شهياند آنی برا باشند مجبور که آن مگر آورند
 ش,کلی معن,ا ب,ه ني,ا ش,د، فروخت,ه هينشر ازی ا نسخه اگر نيبنابرا

 پ,نج م,ثX اگ,ر ام,ا س,ت،ين جدل و بحث ای يفکر تعرض کی يريگ
 ني,ا پ,س. کن,دی م, ج,اديا رای زيچ نيچن شود، فروخته ان از نسخه

 رابط,ه تي,فيک دری دگرگون بلکه ست،ين کاليراد وی کم رييتغ کي
 در نيھمچن,, و هينش,,ر در ش,,ده ط,,رحی ھ,,ا دهي,,ا ب,,ا مخاط,,ب ھ,,ری 

 ش,هياند آن توان,دی م که استی زيچ نيا و است Xتيتشک با ارتباط
 . کند دار شهير مخاطبی ھا توده نيب در و ساخته تر گسترده را ھا
 صراحت به نيلن. هينشر به کارگرانی مال کمک با اطارتب در اما و

. باش,د کيس,تماتيس و م,نظم دي,بای م,ال کم,ک ھ,ر ک,ه س,اخت روشن
ی نس,ب طيش,را گ,رفتن نظ,ر در ب,ا که ،"کوپک "ھری ھفتگ پرداخت

 ھفت,,ه در" یپن,, "ک ي,,پرداخ,,ت هيش,,بی زي,,چ اي,,تانيبر در دس,,تمزدھا
 ب,ه و رف,ت؛ یم انتظار پراوادا داريخر ھر از که بودی زيچ است،

 ب,ه بنا ايتانيبر در. دادندی م ليتشک را حزب ريذخا ھا نيا حال ھر
ی م,ال کنن,دگان کم,ک ازيی ھ,ا ش,بکه نيچن, ليتش,کی مشخص, ليد�

 متع,ادل اما کمتر ھدف با که ميباش مجبور ديشا ما و است دشوارتر
 جم,,ع ماھان,,هی پرداخت,, روز نياول,, در ک,,ه م,,اه دری پن,, ده مث,,لی ت,,ر
 س,تين پ,ول موضوع تنھا جا نيا در. ميکن شروع ،شد خواھدی آور
 پ,,ول، پرداخ,,ت ب,,ا. اس,,ت نيب,, در اس,,تيس ی مس,,ئله آن، از شيب,, ک,,ه

 ب,ا ھمبس,ته و ھم,راه را خ,ودی اسيس تيھو ،یا اندازه تا کارگران،
 نقادان,ه نگ,اه پردازن,د،ی م پول آنان کهی زمان. کنندی م انيب هينشر
 زمان، ھم طور به البته و داشت خواھند هينشر به نسبتی شتريبی 

 دانن,,دی م,, ک,,ه چ,را کنن,,دی م,, داي,,پ ب,دانی ش,,تريبی قدرشناس,, احس,اس
ی م, رگ,ذاريتأث ح,د چ,ه ت,ا عي,توز و انتشار در شانی مالی ھا کمک
 و مدت بلند اھداف چهی کوچک آغاز نيچن از که مينيبی م پس. باشد
 م،يش,و موف,قی امر نيچن انجام در ما اگر. ديآی م ديپدی رگذاريتأث
 دری م,,ال ِ◌ رس,,انی ار ي,,ھ,,زاران داش,,تن ب,,ا ک,,ه مييبگ,,و ميت,,وانی م,,

 . داشت ميخواھی مھم اريبس گاهيپا نده،يآ ماه شش ظرف
 ب,ه توان,دی م, وق,وع، ص,ورت در ب,ا�، در م,ذکور راتيي,تغ ی ھمه

 و انجام,د؛يب م,ا Xتيتش,کی تم,ام دری ج,د و شگرفی دگرگون کي
 ک,,ه س,,ازد ف,,راھم رای طيش,,را توان,,دی م,, ھ,,ا، ني,,ا ی ھم,,ه از شيب,,

 چرا ورزند مشارکت و دخالت ما سازمان وجوهی تمام در کارگران
 و ھ,,ا ف,,وتس پ,,لی اس,,ام کمت,,ر و کمت,,ر هينش,,ر ص,,ورت، ھ,,ر در ک,,ه
 در سدگانينو عنوان به را] مشھور ستيژورنال دو [ھا نتيفل ني�ر
 ب,,ه گ,,ر،يد زم,,ان ھ,,ر از شيب,, و ،ک,,رد خواھ,,د درج مق,,ا�تی ب,,ا�

 قيتش,و دي,با ک,ارگران. ش,د خواھ,د ظاھر انکارگر Xتيتشک عنوان
ی سکوھای رو بر سازمانی اصل سخنرانان به بدل که شوند نيا به

 بخورد چشم به هينشر در ديبا اکنون از شيب آنان نام گردند، خطابه
 در را ھا فيکلی تون و ھا نتيفل ني�ر ،ھا فوتس پل ی ھمهی جا و

 نف,وذ زم,ان، ھ,م ط,ور هب, البت,ه. رديبگ را مقا�ت سدهينو نام قسمت
 . افت يخواھد شيافزا زمان مرور به ه،ينشری آموزش نقش در آنان
 ک ی ي,,لهيوس,, ب,,ه توانن,,دی نم,, ش,,ده ش,,نھاديپی ھ,,ای دگرگ,,ونی تم,,ام
 تيفعالی سو به را مان Xتيتشک ما کهی زمان. گردند محقق نيکمپ
 ھ,ا س,ال کارم,ان ني,ا م،ي,درآورد حرک,ت ب,هی صنعتی ھا طيمح در

 ی هينشر ک يبه ستياليسوس کارگران ليتبد ھم بار نيا .ديکش طول
 ک ي,ب,ه یس,تياليسوس وناليانترناس, نم,ودن ب,دل آن رويپ وی کارگر
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 البت,ه. گرف,ت خواھ,د ب,ر در رای طو�ن اريبس زمانی کارگر حزب

ی فور اقداماتی برخ بهی ازين ما که ستينی معن نيبدی امر نيچن
 درب,اره کت,اب ک يانتشار با که است نيا تيواقع. مينداری کيتکن و

يی کارا اساس بر کارگران حقوق آن بر بنا کهی کاری قراردادھای 
 تواندی نم هينشر شود،ی م پرداخت کارخانه در آنھا ديتول زانيم و
 به در را ما تواندی م اما کند مبدلی کارگر Xتيتشک ک يبه را ما

 وی ف,,ور ماتيتص,,م. دھ,,دی اری ي,,رون,,د نيچن,, رس,,اندن س,,رانجام
 و ش,عبه ھ,ر: از عبارتن,د ميکن, اتخ,اذ اکن,ون ھ,م دي,با م,ا ک,هی کيتاکت
ی ب,را گ,زارش، ا ي,مقال,ه ک ي,ح,داقل س,تيبای م, کارخان,ه ی ت,هيکم

 از ح,داقل ک,ه کن,د دقت ديبا سازمانده ھر. دھد ارائه ماه در انتشار،
 اف,,تيدر ھفت,,ه در مقال,,ه ا ي,,گ,,زارش ک ي,,او پوش,,ش تح,,ت ی منطق,,ه

 خبرنگ,اران و نگ,اران روزنام,ه تع,داد دي,با م,ا باش,د ازي,ن اگ,ر. ميکن
 داني,,م در دي,,با آن,ان ک,,ه دي,تأک ني,,ا ب,ا البت,,ه م،يدھ, شياف,,زا را هينش,ر

 م,ا. باش,ند داش,ته حض,ور کارگران ی روزمرهی طبقاتی کارزارھا
 که نيا بدون را، آن فروشندگان به هينشر دارانيخر نقش رييتغ ديبا

 داش,تن ًاص,و� ک,ه راچ, م؛يدھ, س,ازمان باش,د ک,ار دری انفراد ھدف
ی ب,ً ک,امX Xتيتش,کی ھ,ا ح,وزه وی ھا شعبهی برای انفراد اھداف

 م,,انی ھ,,ا شکس,,ت و ھ,,ای روزي,,پ ب,,رً ک,,امX دي,,با م,,ا اس,,ت،ی معن,,
 عن,وان به تا، ميکن تXش ديبا ما ت،ينھا در و. ميباش دشسته نظارت
 . ميکنی آور جمع هينشر دارانيخر از را ماه دری پن ده نمونه،

 ب,ه اق,دام باس,تی م, م,ا ک,ه ھس,تندی ف,ور وی کيتاکت اقدامات ھا نيا
 .         ميکن شان انجام
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 یستياليسوس وناليانترناسی داخل بولتن در مقاله نيا انتشار نينخست
 شده منتشر مسکو نه واشنگتن نه کتاب در سپس و ١٩٧٤ سال در
لندن در ١٩٨٢ سال به  
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 بيانيه پيرامون اخراج از حزب
 )١٩٢٧دسامبر (

 

 
 

 
در کنگ,,ره مط,,رح ش,,د ک,,ه م,,ا از ح,,زب کمونيس,,ت اتح,,اد ش,,وروی 

)CPSU (بنابراين وظيفۀ خود می دانيم تا بيانيۀ . اخراج خواھيم شد
 :پيش رو را پيرامون موضوع مذکور به اطXع  کنگره برسانيم

ّ کند، اما نمی توان,د اخراج، ما را از حقوق حزبی بی بھره می) ١(
ما را از وظايفی که ھر يک از ما در پيوستن به صفوف حزب ب,ر 

ما، ھمچون گذشته، ب,ه برنام,ۀ حزبم,ان، . عھده گرفته بود، رھا کند
م,ا باي,د . به س,نت ھ,ای آن و ب,ه پ,رچم آن وف,ادار ب,اقی خ,واھيم مان,د

ب,,,رای تقوي,,,ت ح,,,زب کمونيس,,,ت و تأثيرگ,,,ذاری آن ب,,,ر روی طبق,,,ۀ 
 .ر کنيمکارگر کا

ما اعXم ک,رديم و اع,Xم م,ی کن,يم ک,ه مطي,ع تص,ميمات کنگ,رۀ ) ٢(
م,,ا خ,,ود را مل,,زم . پ,,انزدھم پيرام,,ون انح,,Xل فراکس,,يون م,,ان ھس,,تيم

کرده ايم که در چارچوب اساس,نامۀ ح,زب، از دي,دگاه ھايم,ان دف,اع 
ّم,ا تعھ,د ک,رديم، و اکن,ون ني,ز خ,ود را متعھ,د م,ی دان,يم، ک,ه . نماييم ّ

خ,,ود را جھ,,ت حف,,ظ وح,,دت حزبم,,ان، حزب,,ی ک,,ه در منتھ,,ای ت,,Xش 
م,ا قاطعان,ه تص,ميم ب,ه . رأس يک دولت کارگری قرار دارد، بکنيم

ايجاد يک حزب دوم را، که به م,ا نس,بت داده م,ی ش,ود، ب,ه عن,وان 
تصميمی مخالف با ديکتاتوری پرولتاريا و آموزه ھای لنين رد می 

واھ,,د داد و ن,,ه اخ,,راج از ح,,زب، ن,,ه عقاي,,د م,,ا را تغيي,,ر خ. نم,,اييم
 .برخورد ما با مسألۀ وحدت در حزب کمونيست اتحاد شوروی را

ّم,,,ا مؤک,,,دا ھرگون,,,ه ادع,,,ايی در م,,,ورد وج,,,ود گرايش,,,ات ض,,,د ) ٣( ّ ً
ھمۀ ما، به شکلی، در . شوروی در مبارزۀ خود را تکذيب می کنيم

. ساختن دول,ت ش,وروی، نخس,تين کش,ور زحمتکش,ان، س,ھيم ھس,تيم
 بر اساس اتح,اد ک,ارگران و دھقان,ان ھدف ما تقويت دولت شوروی

ما برای پيروزی . حزبی است-مسير ما، مسير اصXح درون. است
 .ديدگاه ھايمان، تنھا در اين مسير کوشش خواھيم کرد

. در کنگره، به عقايد ما برچسب عقايد منشويکی خ,ورده اس,ت) ٤(
ّمنشويس,,,م در ض,,,ديت ب,,,ا انق,,,Xب اکتب,,,ر ب,,,وده و ھس,,,ت و قھرم,,,ان 

ورژوايی ک,,ه ش,کلی از تس,ط س,,رمايه داری اس,ت، م,,ی دمکراس,ی ب,
 .باشد
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ما در مبارزه برای سرنگونی سرمايه داری و استقرار ديکتاتوری 

حزب,ی م,ا ب,ر بس,,تر -معن,ای مب,,ارزۀ درون. پرولتاري,ا ش,رکت داري,م
دفاع از ديکتاتوری سوسياليستی در مقابل اشتباھاتی قرار دارد ک,ه 

ژوايی، پ,,س از چن,,د دورۀ ب,,ه دنب,,ال آن ممک,,ن اس,,ت دمکراس,,ی ب,,ور
 .سياسی، باز گردد

اپوزيس,يون را، ک,ه ريش,ه در ت,Xش " تروتسکيس,تی"ما ص,فت ) ٥(
ھای ساختگی و عامدانه برای م,رتبط ک,ردن مش,کXت عظ,يم دورۀ 

ّ اختXف,اتی ک,ه م,دت ھاس,ت از -ما با اختXفات پيش از انقXب دارد
  انک,ار م,ی -مميان رفته و بس,ياری از م,ا ارتب,اطی ب,ا آن نداش,ته اي,

ًما تماما و ب,ه ط,ور کام,ل ب,ر پاي,ۀ بني,ان ھ,ای بولشيويس,م م,ی . کنيم
 . ايستيم

عقايدی که در پXتف,رم . ما به خاطر عقايدمان اخراج می شويم) ٦(
لنين,ی -ما اين عقايد را بولشويکی. و تزھای ما جمع بندی شده است

ر ح,وادث، ما نمی توانيم آن ھا را انکار کنيم چرا ک,ه س,ي. می دانيم
 .ّصحت آن ھا را تأييد می کند

تاکنون بيش از يک ھزار نفر از کمونيست ھای اپوزيسيون از ) ٧(
اخراج رھبران اپوزيسيون از سوی کنگ,ره . حزب اخراج گشته اند

 چ,ه -اي,ن اخ,راج ھ,ا. نشانۀ اخراج چند ھزار نفر ديگ,ر خواھ,د ب,ود
زب ب,ه  ب,ه معن,ای چ,رخش سياس,ت ح,-کنگره بخواھد و چه نخواھد

سمت راست، و تقويت طبقات و گروه ھ,ايی در کش,ور خواھ,د ب,ود 
ّکه دشمن پرولتاريا و محرک تجاوزات خارجی از سوی امپرياليسم 

 .ھستند
ّمحدود کردن ک,و�ک، مب,ارزه ب,ا بوروکراس,ی، و معرف,ی روزک,ار 
ھف,,ت س,,اعته، م,,واردی ھس,,تند ک,,ه ب,,ا ح,,ذف ھمزم,,ان عناص,,ری از 

گذشته در تXش برای کاھش قدرت حزب که ھمواره طی چند سال 
ّرو ب,,ه رش,,د ک,,و�ک ب,,وده، مص,,رانه علي,,ه تحريف,,ات بوروکراس,,ی 
صحبت کرده و مسألۀ بھبود س,ريع ش,رايط ک,ارگران را در دس,تور 

 .روز قرار داده اند، امکان ناپذير است
تدارک برای دف,اع از دس,تاوردھای انق,Xب اکتب,ر در مقاب,ل ي,ورش 

ھمزم,ان آن دس,ته از عناص,ر ح,زب ک,ه امپرياليسم با بيرون ک,ردن 
بورژوازی جھانی را به عنوان دشمنان آشتی ناپذير خود به حساب 

 .می آورد، امکان پذير نيست
نظام حزب، که نتيجۀ آن اخراج ماست، ناگزير به تجزيۀ جديد ) ٨(

تنھا نظ,ام دمکراس,ی . حزب و اخراج ھای جديدتر منجر خواھد شد
ّجزئيات يک خط صحيح حزب,ی را حزبی است که می تواند -درون

 .تضمين و پيوندھای آن با طبقۀ کارگر را تحکيم کند
اخ,,,راج طرف,,,داران اپوزيس,,,يون ب,,,ه انض,,,مام س,,,اير ابزارھ,,,ای ) ٩(

سرکوب عليه آن ھا، با ھدف ريشه کن نمودن عقايد اپوزيسيون در 
ّاما تا زمانی که اين عقايد، منافع ت,اريخی . حزب صورت می گيرد

 وظايف اساسی ح,زب را ب,ه درس,تی م,نعکس م,ی کن,د، پرولتاريا و
حتی با وجود سرکوب ھم به حيات خود در حزب ادامه خواھ,د داد 

 .و طرفداران جديدی به دست خواھد آورد
در دورۀ افزايش خطر، . بولشويک ھای کارگری، قلب حزب ھستند

صدای آن ھای برای سرنوشت حزب و انقXب تعيين کنن,ده خواھ,د 
 . بود
ما، در حالی ک,ه از ح,زب اخ,راج م,ی ش,ويم، م,ی باي,د ب,رای ) ١٠(

ما معتقديم که اين اخ,راج . بازگشت خود به صفوف حزب کار کنيم
ّموقتی خواھد بود، چرا که توسعۀ بيش تر مبارزۀ طبقاتی و فعاليت  ّ
ھ,,ای م,,ا، ھ,,ر عض,,و ح,,زب را ب,,ه غيرمنص,,فانه ب,,ودن اتھام,,اتی ک,,ه 

 .اھد کرداخراج ما را به بار آورد، متقاعد خو

مب,,ارزه در درون ص,,فوف ح,,زب کمونيس,,ت اتح,,اد ش,,وروی، ) ١١(
اپوزيسيون، پيروان . نتوانست صفوف کمينترن را بی تأثير بگذارد

و س,,مپات ھ,,ای خ,,ود را، ک,,ه درس,,ت مانن,,د م,,ا تح,,ت س,,رکوب ق,,رار 
م,,ا ش,,ک . ًدارن,,د، تقريب,,ا در تم,,امی اح,,زاب ب,,رادر کمونيس,,تی دارد

راج ش,,ده از س,,اير اح,,زاب، راه داري,,م ک,,ه طرف,,داران اپوزيس,,ون اخ,,
ايجاد يک حزب ديگر، به عبارتی راه تجزي,ۀ کمينت,رن را در پ,يش 

ّتصحيح اشتباھات و درست کردن خط رھب,ران م,ی توان,د و . گيرند

توض,يح و روش,ن س,ازی . بايد در چ,ارچوب وح,دت ص,ورت گي,رد
ّصبورانۀ ديدگاه ھای ما بر اساس حوادث، شرکت فعال در مبارزۀ 

نيس,ت علي,ه ب,,ورژوازی و سوس,يال دمک,رات ھ,ا، ق,,ادر اح,زاب کمو
خواھد بود تا در زمان خيزش جدي,د م,وج جن,بش ک,ارگری، وح,دت 
را در کمينت,,رن، ک,,ه بني,,ان محک,,م آن ب,,ه دس,,ت لن,,ين گ,,ذارده ش,,ده، 

 .بازگرداند
ما، ضمن وفاداری به آموزه ھای مارکس و لنين، ارتبط پويا ) ١٢(

ت,رن، ب,ه اخ,راج خ,,ود از ب,ا ح,زب کمونيس,ت اتح,اد ش,,وروی و کمين
سوی حزب کمونيست اتحاد شوروی با تصميم قاطعان,ۀ خ,ود ب,رای 
مبارزۀ بی وقفه زير پرچم بولشويکی برای پيروزی انقXب جھانی، 
برای وحدت احزب کمونيست ب,ه مثاب,ۀ پيش,تازان پرولتاري,ا، ب,رای 
دف,اع از دس,,تاوردھای انق,Xب اکتب,,ر، ب,,رای کمونيس,م، ب,,رای ح,,زب 

 .تحاد شوروی و کمينترن، پاسخ می دھيمکمونيست ا
 .رادک. راکفسکی، ک. مورالف، ک. اسميلگا، ن. ای
 ١٩٢٧ دسامبر ١٨
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 )١(حزب ابزار  برافروختن اخگر به شعله

 ياليزم انقLبی، عليه راديکاليزم خرده بورژوايیسوسدر دفاع از 

  

ھنگ,,امی ک,,ه خ,,رده بورژواھ,,ای دمک,,رات ھم,,ه ج,,ا زي,,ر فش,,ار "...
ھستند، عموما برای پرولتاريا موعظه وحدت وآشتی سر می دھند، 

 م,ی کوش,ند ت,ا ي,ک ح,زب بسوی آن دست دوس,تی دراز م,ی کنن,د و
بزرگ مخالف بر پا کنند که کليه ی گرايش ھای مختلف يک حزب 

آنان می کوشند ت,ا ک,ارگران را ب,ه ي,ک . دمکراتيک را در بر گيرد
س,,,,ازمان حزب,,,,ی بکش,,,,انند ک,,,,ه در آن ش,,,,عارھای کل,,,,ی سوس,,,,يال 
دمکراتي,,,ک مس,,,لط باش,,,د، ش,,,عارھايی ک,,,ه پش,,,ت آن,,,ان من,,,افع وي,,,ژه 

و بس,,,ود خ,,,رده ب,,,ورژوايی .... پ,,,يش رودپرولتاري,,,ا نم,,,ی توان,,,د ب,,,ه 
  )٢(."راديکال و بضرر کامل پرولتاريا تمام می شود

 کارل مارکس و فردريک انگلس
  

 :مقدمه
به راستی پرسيدنی است که چرا دولت ھای سرمايه داری، بسياری 

 حت,,ی گ,,اھی -از اق,,دامات علي,,ه خ,,ود را ت,,ا ح,,دودی تحم,,ل م,,ی کنن,,د
دگاه ھای کمونيست ھ,ا مانن,د ک,ارل انتشار مقا�ت و ترجمه ھای دي

م,,ارکس و انگل,,س را اج,,ازه م,,ی دھن,,د؛ س,,خنان ض,,د س,,رمايه داری 
سنديکاليست ھای چپ را گوش داده و تحمل می کنند؛ تش,کل ھ,ا و 

ام,ا، . انجمن ھ,ای علن,ی و عم,ومی را حت,ی تح,ت فش,ار م,ی پذيرن,د
ھرگز از در آشتی با تشکيXتی مخفی از نوع لنينيس,تی آن ب,ر نم,ی 

ن,,د؟ چ,,را در م,,ورد ح,,زب و تش,,کيXت مخف,,ی ک,,ارگری حساس,,يت آي
نشان داده و تمام ابزار سرکوب خود را در جھت از نطفه خ,اموش 
کردن آن به ک,ار م,ی گيرن,د؟ وحش,ت دس,تگاه اطXع,اتی، نظ,امی و 
قضايی يک نظام سرمايه داری، به وي,ژه از ن,وع اختن,اق آمي,ز آن، 

، ج,دی و مخف,ی، زي,را ي,ک گ,روه کوچ,ک متعھ,د. قابل درک اس,ت
مجھ,,,ز ب,,,ه برنام,,,ه ب,,,رای رھ,,,ايی طبق,,,ه ک,,,ارگر و مص,,,مم ب,,,رای 
دخالتگری در درون جنبش ک,ارگری در راس,تای ت,دارک ک,ارگران 

س,,رنگون ک,,ردن س,,يادت ب,,ورژوازی، و "ب,,ه ق,,ول مانيفس,,ت ب,,رای 
از ھر عنصر ديگری برای " تسخير قدرت سياسی بوسيله پرولتاريا
زي,را دول,ت س,رمايه داری . دولت سرمايه داری خطرناک تر است

نيک می دان,د ک,ه عقاي,د کمونيس,تی و سوسياليس,تی ب,دون ح,زب پ,ر 
. ًنفوذ سياسی نھايتا بی تاثير بوده و در سطح تبليغاتی باقی می ماند

دستگاه سرکوب نظام س,رمايه داری م,ی توان,د جل,وی اخگ,ر ھ,ا را 
را » مش,عل ک,ارگری«ًگرفته؛ شعله ھا را نھايتا خاموش ک,رده؛ ام,ا 

نم,,ی توان,,د تح,,ت کنت,,رل ق,,رار دھ,,د؛ زي,,را وج,,ود مش,,عل ک,,ارگری 
اخگرھا را شعله ور کرده و شعله ھا را دائمی برافروخته نگه م,ی 

پ,رده . می تواند تاريکی ھ,ا را روش,ن کن,د» مشعل کارگری«. دارد
ب,,ه . از اي,,دئولوژی ک,,اذب ب,,ورژوازی و خ,,رده ب,,ورژوازی ب,,ر دارد

:  ب,ه جامع,ه اع,Xم م,ی کن,دًسخن ديگر، دولت سرمايه داری تلويح,ا
! ش,,عار ض,,د س,,رمايه داری بدھي,,د! کت,,اب کمونيس,,تی انتش,,ار دھي,,د

، تدارک ايجاد حزب  اما! سنديکا، اتحاديه و احزاب بزرگ بسازيد
پيشتاز مخفی برای تدارک س,رنگونی س,يادت دول,ت س,رمايه داری 

 !ھرگز
مانيفس,,ت «م,,ارکس و انگل,,س ج,,وان در نخس,,ين اث,,ر رس,,می خ,,ود 

، آشتی ناپذيری سرمايه داری و کارگران را به درس,تی »کمونيست
ھ,دف : "تشخيص داده و به تمام ک,ارگران جھ,ان گوش,زد کردن,د ک,ه

 قال,ب ي,ک متشکل کردن پرولتاريا در: ھا فوتی و فوری کمونيست
طبقه، سرنگون کردن سيادت بورژوازی، و تسخير ق,درت سياس,ی 

" پرولتاري,ای س,ازمان يافت,ه"اس,ت  و از ..." به وسيله ی پرولتاريا
سخن ) رفاه اقتصادی(به مثابه تنھا نيرو برای رشد نيروھای مولده 

مارکس و انگلس تا آخر حيات خود به اين موضوع . به ميان آوردند
به سخن ديگر آنان با صدای رسا اعXم داشتند که تا . دپای بند ماندن

سيادت سرمايه داری از ميان برداش,ته نش,ود؛ ھ,يچ امي,دی ب,ه رش,د 
نيروھای مولده نيست و در نتيجه ھيج اميدی به دمکراسی و آزادی 

به زعم مارکس و انگلس چه کسانی اين اقدام را . واقعی نخواھد بود
پرولتاري,,ای "ب,,ا متش,,کل ک,,ردن ا کمونيس,,ت ھ,,: باي,,د ت,,دارک ببينن,,د

اين جمXت ساده اساس نظريات مارکسيستی در دو ". سازمان يافته
 در روس,,يه متک,,ی ب,,ر ١٩١٧انق,,Xب اکتب,,ر . ق,,رن پ,,يش ب,,وده اس,,ت

مس,,ير آت,,ی انق,,Xب . نظري,,ات اي,,ن دو ج,,وان کمونيس,,ت تحق,,ق ياف,,ت
 .   ايران نيز متکی بر ھمين جمXت ساده پی ريزی خواھد شد

 با حزب پيشتاز کارگری تنھ,ا مح,دود ب,ه دول,ت س,رمايه اما ضديت
 جنبش ک,ارگری گرايش,ات خودمتأسفانه در درون . داری نمی شود

ضد حزب پيشتاز کارگری، پرورش می يابند ک,ه ب,ا وج,ود ض,ديت 
شان با نظام سرمايه داری، دچار انحراف شده و راه ساختن تشکيل 

ب,ديھی . ی کنن,دحزب پيشتاز کارگری را به شکل ديگری مس,دود م,
است که در غياب يک سازمان سراسری آگاه کارگری سوسياليستی 
. اين قبيل انحرافاتی در خود جنبش کارگری نيز ب,ه وج,ود م,ی آين,د

که (ًانحرافات ضد حزب پيشتاز کارگری، عموما به شکل دو طيف 
؛ )ًدر مقابل يکديگر قرار گرفته؛ اما عمX دو روی يک سکه ھستند

راديک,,,اليزم خ,,,رده « س,,,که ای دو س,,,ويه ای ب,,,ه ن,,,ام .پدي,,,د م,,,ی آي,,,د
 .»بورژوايی

طيف اول، کسانی ھستند که روند حزب س,ازی را موک,ول ب,ه ي,ک 
آينده بس,يار دور و ن,امعلوم دانس,ته ک,ه از بس,تر تح,و�ت جب,ری در 

برخی از اين طيف زير فشارھا . درون جنبش کارگری پديد می آيد
ش,يوه عملک,ردی تش,کيXتی ناشی از اختناق و سرکوب، ش,عارھا و 

منطب,,ق ب,,ا وض,,عيت "خ,,ود را تغيي,,ر داده و خ,,ود را ب,,ه اص,,طXح 
گرچه آنان به ظاھر از مدافعان کارگران  نمايان . می کنند"  موجود

می گردند و از حقوق صنفی آنان حمايت می کنند؛ اما دچار لغزش 
فرصت طلبانه ش,ده و اف,ق فعالي,ت خ,ود را در درون نظ,ام س,رمايه 

بخش,ی ديگ,ر از ھم,ين .  )سنديکاليست ھای راس,ت(ی بينند مداری 
دس,,ته ب,,رای متم,,ايز نش,,ان دادن خ,,ود از گ,,رايش ھ,,ای سنديکاليس,,تی 

ض,د «و » راديک,ال«راست؛ دست به طرح شعارھای ب,ه اص,طXح 
زده و ضديت خود با تشکيل حزب پيشتاز انقXب,ی، » سرمايه داری

ب لنينيس,تی؛ ب,ه را با نق,د ب,ه نظري,ات تحري,ف ش,ده از مواض,ع ح,ز
اي,,ن ع,,ده خ,,ود را از يکس,,و ف,,رای گرايش,,ات . نم,,ايش م,,ی گذارن,,د

سنديکاليس,تی، و از س,وی ديگ,ر ف,,رای اح,زاب س,نتی پنداش,,ته و در 
واق,,,ع خ,,,ود ب,,,ه فرق,,,ه ای ض,,,د ح,,,زب لنينيس,,,تی مب,,,دل گش,,,ته ان,,,د 

 برخ,,,,ی از آن,,,,ارکو سنديکاليس,,,,ت ھ,,,,ای چ,,,,پ، آنارشيس,,,,ت ھ,,,,ا و(
 .  )سنديکاليست ھا

 ھستند که دچار انحراف قيم مآبانه شده و ح,زب طيف دوم؛ احزابی
خود را جدا از طبقه ک,ارگر » کمونيستی«و » کارگری«و سازمان 

ًنقدا ساخته و از کارگران می خواھند که برای حل معض,Xت خ,ود 
اي,ن دس,ته ب,ا سوءاس,تفاده از . )اح,زاب چ,پ س,نتی(آنھ,ا بپيوندن,د به 

اص,,ولی از ح,,زب تئ,,وری لنينيس,,تی و برداش,,ت غي,,ر واقع,,ی و غي,,ر 
لنينيستی؛ به ايجاد احزاب بورکراتيک، فرقه گرايانه و بی ارتباط با 
جن,,بش ک,,ارگری دس,,ت زده، و ب,,ه ش,,کل ديگ,,ری راه س,,اختن ح,,زب 
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اين طيف نيز ب,ه ھم,ان ش,کلی . پيشتاز کارگری را مسدود کرده اند

به ت,دارک ح,زب پيش,تاز ک,ارگری » تحزب گرايی«که گرايش ضد 
» کارگری«يجاد سکت ھای بورکراتيک با نام لطمه می زند، و با ا

، در مقاب,,ل س,,اختن ح,,زب پيش,,تاز ک,,ارگری ق,,,رار »کمونيس,,تی«و 
 .گرفته است

گرچه اين دو طيف به ظاھر در مقابل يکديگر قرار گرفته اند، ام,ا 
ض,,,ديت ش,,,ان علي,,,ه ح,,,زب پيش,,,تاز :  وج,,,ه مش,,,ترکی ب,,,ا ھ,,,م دارن,,,د

وان ح,,,زب  اول,,,ی ب,,,ا الگ,,و ق,,,رار دادن طي,,,ف دوم ب,,ه عن,,,.ک,,ارگری
آگ,اھی از (دوره لن,ين  » چ,ه باي,د ک,رد«لنينيستی و چند نقل قول از 

؛ ح,,زب پيش,,تاز ک,,ارگری را در ک,,ل م,,ردود )بي,,رون ب,,ه درون طبق,,ه
اعXم م,ی دارد؛ و دوم,ی ب,ا م,تھم ک,ردن طي,ف اول ب,ه نپيوس,تن ب,ه 
 .احزاب خود ساخته شان، آنھا را تحت فشار سياسی قرار می دھند

حرافات، بھتر است در ابتدا با بررسی تحريف,ات برای نقد به اين ان
آغاز کرد؛ سپس به ريشه ھای تاريخی » چه بايد کرد«نظر لنين در 

ح,,زب از دي,,دگاه م,,ارکس و انگل,,س؛ و ب,,ه دنب,,ال آن ب,,ه زمين,,ه ھ,,ای 
تئوريک حزب پيشتاز کارگری و اصول عمومی آن پرداخت؛ و در 

 اکنون چه بايد کرد؟انتھا 
  

 :بخش يک
 »از بيرون به درون طبقه«و مسئله آگاھی » ه بايد کردچ«افسانه 

  
ادعاھ,,ايی ک,,ه مخالف,,ان و م,,دافعان دروغ,,ين ح,,زب پيش,,تاز ک,,ارگری 

و نظري,ات لن,ين ط,رح » چ,ه باي,د ک,رد«نسبت  به ) حزب لنينيستی(
 :می کنند از قرار زير است

زي,را اي,ن . است» روشنفکران«ً حزب پيشتاز عموما متشکل از -١
ت ک,,ه ک,,ارگران خودش,,ان ق,,ادر ب,,ه تکام,,ل آگ,,اھی ح,,زب معتق,,د اس,,

ًآگ,,اھی سوسياليس,,تی الزام,,ا باي,,د ھميش,,ه . سوسياليس,,تی نم,,ی باش,,ند
 .توسط روشنفکران بورژوا به درون جنبش کارگری وارد گردد

در تمايز " انقXبيون حرفه ای" حزب پيشتاز متشکل از عده ای -٢
 .با احزاب توده ای کارگری است

ون,ه حرک,ت خودبخ,ودی ک,ارگران را م,ردود  حزب پيش,تاز ھرگ-٣
س,ازمان يافت,ه ش,ده  س,خن ب,ه مي,ان » انقXب«می داند و ھمواره از 

 .می آورد
 ح,,,,زب پيش,,,,تاز دمکراتي,,,,ک نيس,,,,ت و دارای سلس,,,,له مرات,,,,,ب -٤

) کميته مرک,زی، رھب,ری، کنگ,ره و اقلي,ت و اکثري,ت(بورکراتيک 
 . اعتقاد ندارد» شورايی«است، و به ساختار 

ش کوش,,ش م,,ی ش,,ود ک,,ه ب,,ه نک,,ات ب,,ا� ک,,ه در اغل,,ب در اي,,ن بخ,,
) سنديکاليست ھای چپ و راست(نوشتجات مخالفان حزب لنينيستی 
استناد می شود؛ ) احزاب سنتی(و مدافعان دروغين حزب لنينيستی 

 :پاسخ داده شود
  

 نقش روشنفکران و آگاھی از بيرون به درون طبقه 
ه مھ,م را تاکي,د ک,رد پيش از برخورد به اين موضوع؛ بايد يک نکت,

در ھ,,يچ نوش,,تار و ) ١٩٠٢(» چ,ه باي,,د ک,,رد«ک,ه ب,,ه غي,,ر از ج,,زوه 
اش,اره ای ) چه پيش و چه پس از نگاشتن اين ج,زوه(گفتار ديگری 

پرسيدنی است ک,ه چ,را . به اين موضوع در نوشتار لنين نشده است
لن,,ين تنھ,,ا ب,,ه اي,,ن نوش,,ته اش,,اره م,,ی ) و م,,دافعان دروغ,,ين(مخالف,,ان 
؛ لن,,ين ١٩٠٢ای نمون,,ه چنانچ,,ه پ,,س از نوش,,تن ج,,زوه در کنن,,د؟  ب,,ر

موضع : "صحبت ديگری کرده باشد؛ آيا جا ندارد که اشاره شود که
 چنين بوده اما پيش و پس از اين جزوه موضع ١٩٠٢لنين در سال 

؟ چنانچه انگيزه ديگ,ری در ک,ار نباش,د، چ,را "!ديگری داشته است
 تأکي,د م,ی گ,ردد و ن,ه ًاينگونه مغرضانه صرفا ب,ر روی اي,ن ج,زوه

سلس,,له تح,,و�ت نظ,,ری لن,,ين در م,,ورد ح,,زب پيش,,تاز ک,,ارگری؟ از 
نظري,ه ح,زب لنينيس,تی، درخواس,,ت ) و م,دافعان دروغ,ين(مخالف,ان 

 . مورد ديگر از اين طرز تفکر لنين، را استناد کننديکمی شود که 
واقعيت اينست که نظريه منعکس شده در چه بايد کرد، ابتدا، توسط 

سوس,يال دمکراس,ی ات,ريش و » ھاينفل,د«در برنامه »  آدلرويکتور«
اي,,ن نظري,,ه، مفھ,,وم . مط,,رح ش,,د» ک,,ارل کائوتس,,کی«س,,پس توس,,ط 

ب,,رای . اساس,,ی نظري,,ه س,,ازماندھی در ب,,ين المل,,ل دوم  ب,,وده اس,,ت
آش,,نايی ب,,ا اي,,ن نظري,,ه دو نق,,ل ق,,ول از مق,,ا�ت کائوتس,,کی در زي,,ر 

 :آورده می شود
  
ده نگر و از لحاظ سياس,ی ب,ی ت,أثير چنانچه سوسياليزم نخواھد سا"

باشد، بايستی مناسبات اجتماعی با کلي,ه ی مس,ائل پيچي,ده  آن درک 
بنابر اين پرولتاريا نمی تواند نزد خود سوس,ياليزم زن,ده ای ... شود

اين سوسياليزم بايد توسط انديشمندانی که مجھ,ز ب,ه کلي,ه ی . بسازد
 اتخاذ م,ی کنن,د و از ابزار علمی بورژوائی، نقطه نظری پرولتاريا

اين نقطه نظر بينش اجتماعی پرولتری نوين را گسترش می دھن,د، 
چن,ان ک,ه اکث,ر اي,ن اف,راد برخاس,ته از . برای اي,ن طبق,ه آورده ش,ود

بورژوازی بوده، که جنبش ناآگاه پرولتاريا را به يک جنبش آگاه و 
 مستقل تبديل کرده اند، و با�خره به اين ترتيب سوس,يال دمکراس,ی

 )  ١٩٠١ آوريل ١٧."(را مھيا و پی ريزی کردند
  

 :ًمضافا بر اين، وی در مقاله ای ديگر چنين نوشت
بنابر اين آگاھی سوسياليستی آن است ک,ه از خ,ارج وارد مب,ارزه " 

طبقاتی پرولتاريا گردد، و نه چيزی که به صورت نطفه ای از خود 
 )٣."(اين مبارزه طبقاتی رشد کرده باشد

  
ا باي,,,د ت,,,ذکر داد ک,,,ه مارکسيس,,,ت ھ,,,ای آن دوره؛  ک,,,ارل در اينج,,,

تئ,,,وری ھ,,,ای سوسياليس,,,تی م,,,ی » پ,,,اپ«کائوتس,,,کی را ب,,,ه عن,,,وان 
به حق، او سھم بزرگی در تکامل تئوری ھای مارکسيستی . شناختند

او سر دبير نشريه تئوريک حزب سوسيال دمک,رات . ايفا کرده بود
ری تح,ت عن,وان و ھمچن,ين نويس,نده کت,اب معتب," زم,ان ن,و"آلمان، 

 اين -بود) خXصه ای از جلد اول سرمايه" (دکترين کارل مارکس"
ب,ديھی اس,ت ک,ه لن,ين .  زب,ان مختل,ف ترجم,ه ش,د١٨ًکتاب نھايتا به 

او پس از مطالعه موضع . جوان نيز تحت تأثير عقايد او قرار داشت
ًعم,X ھم,ان نظري,ات » چ,ه باي,د ک,رد«کائوتسکی در اين مورد، در 

 :ا بيان کردکائوتسکی ر
ًما گفتيم که آگ,اھی سوس,يال دمکراتي,ک در ک,ارگران اص,و� نم,ی "

اين آگاھی را فق,ط از خ,ارج ممک,ن ب,ود . توانست وجود داشته باشد
تاريخ تمام کشورھا گواھی می دھ,د ک,ه طبق,ه ک,ارگر ب,ا . وارد کرد

ًقوای خود منحصرا می تواند آگاھی ترديونيونيس,تی حاص,ل نماي,د، 
اص,,,ل کن,,د ک,,,ه باي,,,د تش,,کيل اتحادي,,,ه بدھ,,,د، برض,,,د يعن,,ی اعتق,,,اد ح

کارفرمايان مبارزه کند و دولت را مجبور به ص,دور ق,وانين بنماي,د 
اما آموزش سوسياليزم از آن . که برای کارگران �زم است و غيره

تئوری ھای فلسفی، تاريخی و اقتص,ادی نش,و و نم,ا يافت,ه اس,ت ک,ه 
خ,ود .  تتب,ع نم,وده ان,دنمايندگان دانشور طبق,ات دارا و روش,نفکران

مارکس و انگلس موج,دين سوس,ياليزم علم,ی معاص,ر ني,ز از لح,اظ 
 )٤."(موقعيت اجتماعی در زمره روشنفکران بورژوازی بودند
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 !است که لنين به آن مرتکب شده است» گناھی «کلاين جمله، 

اما بايد در ضمن، توضيح داده شود که استد�ل کائوتسکی در 
بوده که مورد تأييد لنين جوان نيز قرار طرح اين موضوع چه 

در آن دوره در حزب سوسيال دمکرات آلمان، گرايش . گرفته بود
ُراستگرايی وجود داشت که برنامه ارفورت و مارکسيزم را مردود 

» ادوارد برنشتاين«بنيان گذار اين مشی راستگرا، . اعXم می کرد
 گرايشھای چپ طبقه وی تحت تأثير عقايد فابين ھای بريتانيا و. بود

انگلستان، به تجديد نظر " ليبرال ھای نوين"ی متوسط به خصوص 
بر اين اعتقاد بود که حزب  برنشتاين. طلبی مارکسيزم دست زد

سوسيال دمکرات آلمان می بايستی حزبی رفرميستی، با جھت 
به نظر وی حزب و . گيری به سوی جلب آراء عمومی، باشد

ًته به آن، بايستی صرفا در حرف انقXبی اتحاديه ھای کارگری وابس
زيرا که رشد اقتصادی آلمان و تکامل اجتماعی و سياسی، و . باشند

َاز يک آشتی طبقاتی بين  در نتيجه ظھور ليبراليزم طبقه ی متوسط،
آن طبقه و طبقه ی کارگر و فراروئيدن به سوسياليزم از طريق 

 که زمان عقايد او اعتقاد داشت. مسالمت آميز، حکايت می کند
انقXبی سر آمده و بايد در تئوری ھای مارکسيستی و مارکسيزم 

اصXح (او جنبش کارگری را مترادف با رفرم . تجديد نظر کرد
بيان می  او. و انقXب را مترادف با تئوری، معرفی کرد) طلبی
يعنی امروز رفرم ھمه چيز " (جنبش ھمه چيز و ھدف ھيچ: "کرد

 ). است و فردا انقXب
برنشتاين؛ کائوتسکی، نماينده جناح راديکال » تئوری«در پاسخ به 

حزب؛ نقل قول با� را بيان کرد؛ مبنی بر اين که جنبش کارگری 
بايد تئوری انقXبی داشته باشد و آن تئوری از درون جنبش ظاھر 

وارد " روشنفکران بورژوا"نمی گردد و بايد از بيرون توسط 
 )٤.(جنبش کارگری گردد

قابل ذکر است که لن,ين ج,وان؛ حت,ی در اقتب,اس موض,ع کائوتس,کی 
؛ دو زير نويس ب,ه آن اض,افه ک,رد ک,ه مXحظ,ه انتق,ادی )جمله با�(

در زير نويس اول، . خود را نسبت به آن جمله کائوتسکی بيان کرد
به اين مفھوم نيست که کارگران ) موضع(البته اين: "لنين می نويسد

لن,ين اض,افه م,ی ".  ايدئولوژی ای  ندارندھيچ نقشی در ايجاد چنين
به مثابه تئوريسين ھای سوسياليست مانند پردون : "کند که کارگران

دخالت می کنند، به س,خن ديگ,ر زم,انی ) در اين روند(و وتکلينگز 
در اي,ن زيرن,ويس لن,ين ب,ه وض,وح ...". که ق,ادر ب,ه اي,ن ک,ار باش,ند

 .  صد در صد نداردنشان می دھد که با پيشنھاد کائوتسکی توافق 
ب,,,,ودن عقاي,,,,د » خ,,,,ود انگيخت,,,,ه«زي,,,,ر ن,,,,ويس دوم لن,,,,ين در م,,,,ورد 

ًمعمو� گفته می ش,ود ک,ه طبق,ه "لنين می نويسد.  سوسياليستی است
. کارگر به شکل خود انگيخته به سوی سوسياليزم سوق پيدا می کند

ًاين کامX صحيح است به اين مفھوم که تئوری سوسياليستی بازتاب 
و به اين علت کارگران آنرا ....يج فXکت طبقه کارگر استدھنده نتا

طبقه ک,ارگر ب,ه ش,کل خ,ود انگيخت,ه ب,ه ... به سادگی جذب می کنند
سوی سوسياليزم س,وق پي,دا م,ی کن,د؛ ام,ا در ع,ين ح,ال اي,دئولوژی 
بورژوايی ھم به ش,کل خ,ود انگيخت,ه خ,ود را ب,ه مرات,ب بيش,تر ب,ر 

 ". طبقه کارگر تحميل می کند
زي,,,ر ن,,,ويس نماي,,,انگر مXحض,,,ات نقادان,,,ه لن,,,ين ج,,,وان ب,,,ر اي,,,ن دو 

نظريات کارل کائوتسکی در مورد نقش کارگران در کس,ب آگ,اھی 
ھم,,انطور ک,,ه در زيرن,,ويس ھ,,ا نش,,ان داده م,,ی ش,,ود؛ . سوسياليس,,تی

لنين با وجود درک اين موضوع که انگيره کائوتسکی، در تقابل ب,ا 
ج,ه ب,ه اعتب,ار سياس,ی نظريات راستگرايانه برنشتاين بوده؛ و ب,ا تو

کائوتسکی در جنبش کمونيستی؛ کماکان نظري,ات وی را ب,ه ش,کلی 
 .ترميم کرده و منطبق تر به وضعيت جنبش کارگری ارائه داد

�زم به ذکر است که ھ,م در دوره م,ارکس  و ھ,م در ب,ين المل,ل در 
 گرچه  شرکت روشنفکران در درون احزاب ک,ارگری ١٩٠٢سال 

تناب ناپذير قلمداد می شد؛ اما تداوم حض,ور و کمونيستی  امری اج
م,,ارکس و (ارزي,,ابی م,,ی ش,,د " خطرن,,اک"آن,,ان ب,,ه مثاب,,ه ي,,ک ام,,ر 

انگل,,س حض,,ور روش,,نفکران در درون اح,,زاب کمونيس,,تی را، ب,,ه 
 ).  ويژه در آلمان، بسيار خطرناک توصيف می کردند

لن,,ين ني,,ز در تم,,ام ط,,ول حي,,ات سياس,,ی خ,,ود در تم,,ام عرص,,ه ھ,,ای 
 خط,,,,ر نف,,,وذ روش,,,,نفکران در ح,,,زب، ب,,,,ه اعض,,,,ا و تش,,,کيXتی از

از کس,انی ک,ه ادع,ا م,ی کنن,د لن,ين . کادرھای ح,زب ھش,دار م,ی داد
خواھ,,,,ان ح,,,,ذف ک,,,,ارگران در درون ح,,,,زب، و دادن ق,,,,درت ب,,,,ه 

!  م,,ورد را نش,,ان دھن,,دي,,کروش,,نفکران ب,,وده اس,,ت؛ م,,ی خ,,واھيم 
درس,,ت ب,,رعکس تم,,امی مق,,ا�ت در مجموع,,ه آث,,ار لن,,ين ممل,,و از 

در واق,,ع انش,,عاب . نف,,وذ روش,,نفکران در ح,,زب اس,,تجل,,وگيری از 
 ب,,ر س,,ر اي,,ن ب,,ود ک,,ه ١٩٠٣بلش,,ويک ھ,,ا از منش,,ويک ھ,,ا در س,,ال 

منش,ويک ھ,ا م,ی خواس,تند درھ,,ای ح,زب سوس,يال دمک,رات را ب,,ر 
روی روشنفکران غير حزبی باز کنند و لن,ين ورود آن,ان ب,ه ح,زب 

 تنھا تمامی تھاجم منقدين به نظريه حزب لنين. را دشوارتر می کرد
است، که ي,ک ج,وان ب,ا کمت,ر از ي,ک » چه بايد کرد«متوجه جزوه 

 .دھه تجربه کار سياسی آنرا نگاشته بود
در عين حال خطاب به » چه بايد کرد«اما، بايد توجه کرد که جزوه 
اص,رار داش,تند ک,ه » اکونوميس,ت ھ,ا«کسانی ب,ود ک,ه تح,ت عن,وان 

ی و در طبق,,,ه ک,,,ارگر در ک,,,ل براس,,,اس مب,,,ارزه روزم,,,ره اقتص,,,اد
و ب,,ه ت,,دريج ب,,ه آگ,,اھی " بخ,,ودی خ,,ود"رودروي,,ی ب,,ا س,,رمايه داری 

نھض,ت ص,د در ص,د «اين عده خواھ,ان . سوسياليستی خواھد رسيد
ب,,,وده و نق,,,ش س,,,ازمان انقXب,,,ی سياس,,,ی را بيھ,,,وده م,,,ی » ک,,,ارگری
 -١٩٠١در مقابل اين قبيل برخوردھ,ا، لن,ين در س,ال ھ,ای. پنداشتند
 در جھ,ت مقاب,ل خ,م ک,رد و را» س,ر ترک,ه« به قول خ,ودش ١٩٠٣

برای خنثی کردن بحث اين عده، نظريه خود را به صورت اغراق 
اما حتی در ھمان نوشته نکته پراھميت ديگری را . آميز طرح کرد

لن,ين وج,ه تم,ايزی . نيز مطرح کرد که توجه کافی به آن نشده است
و (گرچ,ه بح,ث وی . بين طبقه کارگر بطور اعم و اخص قائ,ل ب,ود

در مورد طبق,ه ک,ارگر بط,ور اع,م ص,حت داش,ت، ام,ا، ) یکائوتسک
لنين در . ھمان بحث در مورد پيشروی طبقه کارگر صدق نمی کرد

 :چنين توضيح می دھد» چه بايد کرد؟«ھمان دوره  در 
طبقه کارگر بطور خود بخودی بسوی سوسياليزم : اغلب می گويند"
 عل,ل س,يه اين نکته از اين لحاظ ک,ه تئ,وری سوسياليس,تی. می رود 

روزی طبقه کارگر را از ھمه عميق تر و صحيح تر تعيين می نما 
ًي,,د ک,,ا م,,X حقيق,,ت دارد و ب,,ه ھم,,ين جھ,,ت ھ,,م ھس,,ت ک,,ه اگ,,ر خ,,ود 
تئوری در مقا بل جريان خود بخودی سر تسليم ف,رود ني,اورد، اگ,ر 
اين تئ,وری جري,ان خ,ود بخ,ودی را ت,ابع خ,ويش گردان,د، ک,ارگران 

 )٥..."(ندبسھولت آن را فرا می گير
  

 مسئله انقLبيون حرفه ای
اين ادعا مبنی بر اينکه لنين خواھان حزبی ک,ه توس,ط روش,نفکران 

اين اتھام . ًحرفه ای ساخته شود کامX بی اساس و کذب محض است
در . ، توسط مخالف,ان اس,تنتاج ش,ده اس,ت»چه بايد کرد«نيز تنھا از 

ين آن,را بارھ,ا در ھمان زمان به محض اينکه اين اتھام وارد شد، لن
 . نوشتجات مردود اعXم کرد
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نکته مھم,ی ک,ه در پيون,د ب,ا اي,ن مبح,ث باي,د ذک,ر ک,رد؛ مس,ئله غي,ر 

باي,,د توج,,ه ک,,رد ک,,ه . ق,,انونی ب,,ودن فعالي,,ت اح,,زاب در روس,,يه ب,,ود
 تم,,امنظري,ه ح,زب لنينيس,,تی؛ ي,ک فرم,,ول ع,ام و جھانش,,مول ب,رای 

ی وض,عيت س,ال بلکه پاسخی بود ب,را.  موارد، نبود تمامکشورھا و
" انقXبي,ون حرف,ه ای"لنين منظورش از .  در روسيه تزاری١٩٠٢

در وضعيت روسيه اين بود که تشکيXتی به وجود آيد ک,ه اعض,ا و 
فع,,ا�ن آن ض,,من انج,,ام اق,,دامات ک,,ارگری، ھ,,ر روز توس,,ط پل,,يس 

اس,,تد�ل م,,ی » ض,,د لنينيس,,ت ھ,,ا«.شناس,,ائی و راھ,,ی س,,يبری نش,,وند
اي,,ن اس,,ت ک,,ه او " نقXبي,,ون حرف,,ه ایا"کنن,,د ک,,ه منظ,,ور لن,,ين از 

خواھ,ان اس,تخدام روش,,نفکران تم,ام وق,ت ب,,رای انج,ام فعالي,ت ھ,,ای 
ًبديھی است اگر چنين می بود محققا اين روش به . حزبی بوده است

سال ھا پ,س . اما نظر لنين چنين نبود. حذف کارگران منجر می شد
ب,,ه ّاز نگاش,,تن چ,,ه باي,,د ک,,رد، او ب,,ه ک,,رات مت,,ذکر ش,,د ک,,ه ح,,زب 

وق,ت آزاد خ,ود را ب,ه ) ي,ا تم,ام(اعضايی نياز دارد که بخ,ش عم,ده 
کس,ی " انق,Xب حرف,ه ای"به سخن ديگ,ر . امور تشکيXتی بپردازند

است که فعاليت سياسی او نقش مح,وری و مرک,زی در زن,دگی اش 
يعنی زندگی روزمره او تابع ک,ار سياس,ی اش باش,د؛ و . داشته باشد
 سياس,ی ب,,رای ي,ک انقXب,,ی نم,,ی ب,ديھی اس,,ت ک,ه ک,,ار. ن,ه ب,,رعکس

ًمسلما يک انقXبی حرفه ای مانند ھر فرد . تواند يک مشغوليت باشد
ديگ,,,ر در جامع,,,ه باي,,,د مش,,,غول ب,,,ه ک,,,ار باش,,,د؛ ام,,,ا ک,,,ار و زن,,,دگی 
خصوص,,ی او در مرک,,ز زن,,دگی اش ق,,رار نم,,ی گي,,رد؛ بلک,,ه ک,,ار 

البته ترديدی . شخصی او بر محور کار سياسی اش سازمان می يابد
ک,,ه ع,,ده ای ني,,ز ب,,ه ش,,کل تم,,ام وق,,ت در ح,,زب م,,ی توانن,,د نيس,,ت 

اما اين امر می تواند موقتی باشد و شامل حال تمام . استخدام گردند
 .  اعضای حزب گردد و نه تنھا يک عده برگزيده و به شکل دائمی

اما در عين حال، حض,ور انقXبي,ون حرف,ه ای ک,ارگر در ح,زب از 
نکه کارگران عضو ح,زب نخست اي. اھميت بسيار برخوردار است

م,,ی توانن,,د وق,,ت بيش,,تری ب,,رای فعالي,,ت حزب,,ی بگذارن,,د و از ک,,ار 
دوم اينک,,ه در اي,,ن . روزم,,ره در کارخان,,ه ب,,رای م,,دتی رھ,,ا گردن,,د

فرص,,ت آنھ,,ا تعليم,,ات سياس,,ی و آموزش,,ی �زم را م,,ی بينن,,د و در 
 . بازگشت به کارخانه مجھز تر از پيش دخالت سياسی خواھند کرد

  
 سته ھای مخفیمرکزيت و ھ

 ط,,رح ١٩٠٢در ابت,,دا باي,,د ذک,,ر ک,,رد ک,,ه زم,,انی ک,,ه لن,,ين در س,,ال 
ارائه داد، او قصد طرح نظ,ر » چه بايد کرد«پيشنھادی خود را در 

حزب,ی ک,ه او م,د نظ,ر داش,ت ھمانن,د اح,زاب ب,ين . نوينی را نداشت
المل,,ل دوم ب,,ه وي,,ژه ح,,زب سوس,,يال دم,,وکرات آلم,,ان ب,,ه رھب,,ری 

ن تف,,اوت ک,,ه اي,,ن ح,,زب م,,ی بايس,,تی در ب,,ا اي,,. ب,,ود» اگس,,ت بب,,ل«
 . وضعيت غير قانونی و پليسی تزاريزم فعاليت داشته باشد

» سانتراليزم«مخالفان و مدافعان دروغين حزب لنينيستی از مفھوم 
اين برداشت را می کنند که گويا نظر لنين يک پديده » مرکزيت«و 

 نبوده چنين. تشيکXتی ماوراء مرکزيت و يا بورکراتيک بوده است
است؛ نظر لنين داشتن يک مرکزي,ت ب,رای س,ازماندھی فعالي,ت ھ,ا 

زي,,را ک,,ه در روس,,يه در س,,ال . ب,,ود) مانن,,د س,,اير اح,,زاب موج,,ود(
کنگره نخست حزب .  حزب سراسری وجود خارجی نداشت١٩٠٢

 برگ,,زار ش,,د ک,,ه ب,,ه اھ,,داف خ,,ود ناي,,ل ١٨٩٨در روس,,يه در س,,ال 
 از ھس,ته ھ,ای جنبش ک,ارگری در روس,يه ھم,واره متش,کل. نگشت

در آن . منزوی کمونيستی؛ و گروھھای کارخانه ای جدا از ھم ب,ود
کنگ,ره دوم در . وج,ود نداش,ت" حزب,ی"زمان ھيچ مرکز فعاليتی يا 

 ق,,رار ب,,ود ک,,ه ب,,ه تش,,کيل چن,,ين حزب,,ی مب,,ادرت کن,,د و ١٩٠٣س,,ال 

 ب,ه اي,ن منظ,ور انتش,ار ١٩٠٢لن,ين در س,ال » چه باي,د ک,رد«جزوه 
 . يافت

ھس,,ته ھ,,ای « لنينيس,,تی ب,,ر اي,,ن اعتقادن,,د ک,,ه ايج,,اد مخالف,,ان  ح,,زب
و » بورکراس,ی حزب,ی«و ي,ا ) س,کت(منجر ب,ه ايج,اد فرق,ه » مخفی

 . جدايی از کار توده ای می گردد
اول؛ س,,اختن ھس,,ته ھ,,ای مخف,,ی، از لح,,اظ ت,,اريخی يک,,ی از اب,,زار 

انتخاب اعض,ای فع,ال و م,ورد . محوری جنبش کارگری بوده است
وچک پايه اصلی يک حزب کارگری را بن,ا اعتماد در يک تجمع ک

می نھد و بنياد گذاران جنبش کمونيستی، کارل مارکس و فردريک 
 ١٨٥٠م,ارکس در ژوئ,ن . انگلس نيز بر اين نظري,ه اعتق,اد داش,تند

 :چنين می نويسد
ب,ه آلم,ان، ک,ه ب,رای فع,اليتش تأييدي,ه ) اتحاديه کمونيس,ت(فرستاده "

ً در ھم,,ه ج,,ا ص,,رفا م,,ورد کميت,,ه مرک,,زی را درياف,,ت ک,,رده اس,,ت،
پذيرفت,,,ه " اتحادي,,,ه کمونيس,,,ت"اعتم,,,ادترين اف,,,راد را ب,,,ه عض,,,ويت 

اينک,,ه انقXبي,,ون م,,ی توانن,,د عض,,و اتحادي,,ه ش,,وند و خي,,ر، ... اس,,ت
چنانچ,ه چن,ين عض,وگيری امک,ان . بستگی به وضعـيت محل,ی دارد

نداشته باشد، بايستی افراد مورد اعتماد و انقXبيون ص,الحی را ک,ه 
ِاھيم و نتايج نھايی کمونيستی جنبش کنونی را درنيافته اند، ھنوز مف

. در يک رده دوم از اعضای اتحادي,ه ب,ه معن,ی وس,يعتر، گ,رد آورد
اين اعضای رده دوم که ب,رای آن,ان نبايس,تی چي,زی ج,ز ارتباط,ات 
محلی و اي,التی را ف,اش ک,رد، باي,د بط,ور م,داوم زي,ر نظ,ر رھب,ری 

ئيات سازماندھی بايد به ھس,ته ھ,ای جز... اتحاديه و کميته ھا باشند
 )٦..."(رھبری کننده واگذار شود

  
دوم؛ بورکراسی زمانی بر جنبش کارگری مسلط شد که حزب ھای 
انقXبی کارگری نفوذ بسيار ناچيزی بر جنبش بين الملل,ی ک,ارگری 

در واق,,ع ح,,زب ھ,,ای سوس,,يال دمکراتي,,ک و س,,نديکاھای . داش,,تند
عل,,ت آن ني,,ز س,,اده . کام,,ل دادن,,دک,,ارگری، بورکراس,,ی عميق,,ی را ت

دمکراس,ی مس,,تلزم ش,رکت فع,ال کلي,,ه ی اعض,اء در کلي,,ه ی . اس,ت
 يک سازمان سياسی -به خصوص در سطح تصميم گيری–سطوح 

غي,,ر از اعض,,اء » ت,,وده ای«گش,,ودن درھ,,ای ح,,زب ب,ه روی . اس,ت
 ک,,,ه ھرگ,,ز در رھب,,,ری آن ش,,رکت نخواھن,,,د ک,,رد، از پ,,,يش، فع,,ال

س,,,ت اقلي,,,ت ک,,,وچکی از اعض,,,اء انحص,,,ار رھب,,,ری ح,,,زب را در د
ًاي,ن اکثري,,ت غي,ر فع,ال، دقيق,,ا ب,ه ھم,,ان دلي,ل ک,,ه . متمرک,ز م,ی کن,,د

ھس,تند، زي,ر نف,وذ اي,دئولوژی ح,اکم در جامع,ه، يعن,ی » غير فع,ال«
ح,زب .  قرار می گيرند) و خرده بورژوايی(ايدئولوژی بورژوايی 

جوامع سرمايه داری که ميليون » دموکراتيک«و » کارگری«ھای 
ض,,و ک,ارگر دارن,,د توس,,ط ع,ده ای انگش,,ت ش,مار رھب,,ری م,,ی ھ,ا ع
از آنج,,,ايی ک,,,ه انتخاب,,,ات دمکراتيک,,,ی در ک,,,ار نيس,,,ت؛ اي,,,ن . ش,,,وند

برای مدت ھای طو�نی در مناصب خود باقی می مانند » رھبران«
ًو عم,,,,دتا ب,,,,ه عناص,,,,ر م,,,,نحط و رفرميس,,,,ت  ب,,,,ا اعتق,,,,ادات خ,,,,رده 

 .بورژوايی تبديل می شوند
ح,,زب «کراتي,,ک، نظري,,ه س,,ازماندھی در مقاب,,ل اي,,ن انحط,,اط بور

ًتا کيد می کند که در حزب صرفا بايستی اعض,اء فع,ال را » پيشتاز
پذيرفت و آنان را در کوتاه ترين مدت براساس اصول مارکسيستی 

فق,,ط تح,,ت چن,,ين وض,,عيتی م,,ی ت,,وان ب,,ه ح,,داقلی از . آم,,وزش داد
ًبرابری و کارمشترک در درون حزب انقXبی رسيد؛ و صرفا چنين 

حزبی که متشکل از . بی قادر به تضمين دمکراسی درونی استحز
، ق,ادر "بطور خودانگيخته به مب,ارزه برخواس,ته ان,د"کارگرانی که 

اس,,ت در نھاي,,ت ک,,ل طبق,,ه ک,,ارگر را در وض,,عيت اع,,تXی انقXب,,ی 



 

 ميليتانت
 ۀ سی و دوشمار

 ّدوم دورۀ -چھارم  سال -١٣٨٩ تير
٢٧ 

 
محافلی کوچک کارگری که زي,ر . برای تسخير قدرت سازمان دھد

ک درونی را رعايت نمی اين روابط دمکراتي» کار توده ای«لوای 
 . کنند خود آغشته به انحرافات بورکراتيک می گردند

سوم؛ در طول تاريخ جنبش کارگری ھمواره گرايشاتی ديده شده اند 
اي,ن روش در مقاب,ل . عم,ل ک,رده ان,د) س,کت(که ب,ه ص,ورت فرق,ه 

اي,,ن دو روش از ھ,,م . ، ق,,رار گرفت,,ه اس,,ت»ک,,ار ت,,وده ای«نظري,,ه 
و . اس يک برنامه و عقايد ويژه شکل می يابداولی بر اس:  متمايزند

ت,اريخ جن,بش . دومی بر اس,اس نق,ش مس,تقيم آن در مب,ارزه طبق,اتی
ًسوسياليستی عمدتا بر اساس شکل يابی تشکXت فرق,ه ای آغ,از ب,ه 

تنھ,ا تکام,ل مب,ارزات ک,ارگری ني,از اح,زاب ت,وده ای ک,ه . کار کرد
 ترين تکامل در مھم. تمام کارگران را نمايندگی می کرد طرح کرد

کارل . مقابل اشکال تشيکXتی فرقه ای تشکيXت بين الملل اول بود
مارکس در شکل دادن جن,بش ک,ارگری در تم,ام اش,کال آن در ي,ک 

 .سازمان بين المللی سراسری؛ نقش تعيين کننده داشت
ب,ا اي,ن تف,اوت (اين روش از کار؛ در بين الملل دوم نيز ادامه يافت 

). رگری در بين المل,ل دوم ش,رکت فع,ال نداش,تندکه اتحاديه ھای کا
ح,,,زب « ک,,,ه ١٩٠٥در فرانس,,,ه فرق,,,ه ھ,,,ای سوسياليس,,,تی ت,,,ا س,,,ال 

در آلمان فرق,ه �س,ال . شکل گرفت، ادامه يافت» سوسياليست واحد
فدراس,يون سوس,يال (سکت ھا در بريتاني,ا .  فعال بود١٨٧٥تا سال 

 .   شتوجود دا) بود" انقXبی"دموکرات که مدعی سوسياليزم 
 را نگاش,ت، تف,اوت »چ,ه باي,د ک,رد« زمانی که لنين ١٩٠٢در سال 

در آلم,ان جن,اح . فاحشی بين روسيه و آلمان آن دوران وجود داشت
ن,,ده در جن,,بش انقXب,,ی ح,,زب سوس,,يال دموکراس,,ی نق,,ش تعي,,ين کن

. ام,ا در روس,يه جن,اح راس,ت دس,ت ب,ا� را داش,ت. کارگری داش,ت
اين نبود که بايد ي,ک فرق,ه چپگ,را، » چه بايد کرد«پيشنھاد لنين در 

تا سال ھ,ای پ,يش از انق,Xب . خارج از جنبش کارگری ساخته شود
اکتب,,,ر لن,,,ين ھيچگ,,,اه ص,,,حبت از س,,,اختن ي,,,ک ح,,,زب سراس,,,ری 

به مثابه حزب " اصول لينينيزم. "ردکمونيستی خاص، به ميان نياو
در واقع پس از انحطاط کمينترن توس,ط اس,تالينيزم س,اخته " آھنين"

 . شد و ھيج ارتباطی به حزب لنينيستی نداشت
پيشنھاد لنين جوان بر اساس اصول حزب س,ازی ب,ين الملل,ی ايج,اد 
ي,,ک حزب,,ی ب,,ود  ک,,ه فعالي,,ت ھ,,ا را در روس,,يه اختن,,اق زده دول,,ت 

. ت دھ,,,د، ام,,,ا در ع,,,ين ح,,,ال دموکراتي,,,ک باش,,,دت,,,زاری، مرکزي,,,
دموکراس,,ی در جھ,,,ت ج,,,ذب تج,,,ارب ک,,,ارگری ب,,,ه درون ح,,,زب و 
. تصميم گيری دموکراتيک در مورد نحوه ی اج,رای آن در جامع,ه

برای نمونه، در تبعيد، ب,ه . ًمحققا لنين خواھان ايجاد يک فرقه نبود
» کراايس«جای ايجاد يک فرقه تشکيXتی خاص، به ھيئت تحريريه 

ھ,,ا و »بلش,ويک«حت,ی انش,,عاب . ب,ا گ,رايش متف,,اوت نظ,ری پيوس,,ت
ھا تا پيش از جن,گ جھ,انی اول ب,ه مفھ,وم دو جن,اح در »منشويک«

 .درون يک حزب سوسيال دموکراتيک روسيه تلقی می شد
  

 حرکت خود به خودی
ني,ز " تئ,وری س,ازماندھی حزب,ی"ب,ا " تئوری خود به خودی"تقابل 

و مدافعان دروغين حزب لنينيستی ادعا می به درجه ای که مخالفان 
در جن,,بش ک,,ارگری ) و ب,,ه وي,,ژه لن,,ين(ھ,,يچکس . کنن,,د، نب,,وده اس,,ت

آنچه لنين ب,ا . ترديدی نسبت به جنبش خود بخودی کارگران نداشت
آن مخالفت می کرد، برجسته کردن جنبش خود به خودی، به مثابه 

 ھای جنبش »بزرگ سازی«اين قبيل . تنھا راه رھايی کارگران بود
خود به خودی؛ نقش رھبری کارگران را نادي,ده گرفت,ه و در نتيج,ه 

زيرا در آن صورت رھبری .  می زندیبورکراسی کارگردامن به 

 ک,ه ب,ه نا ديده، نا شناخته شده پشت درھای بسته، به وج,ود م,ی آم,د
ب,ه س,خن ديگ,ر اي,ن انح,راف . جای کارگران تصميم اتخ,اذ م,ی کن,د

ًنقش حزب را کامX منتفی دانسته در نتيجه س,ازماندھی انقXب,ی را 
 . منتفی می کرد

اکونوميست ھای روسيه بر اين اعتقاد بودند که جنبش ک,ارگری ب,ه 
حزب نياز نداشته، و ھمه چيز توسط جنبش خ,ود بخ,ودی ک,ارگری 

لن,,ين ب,,ا اي,,ن روش از ک,,ار . ي,,ق و پي,,روزی نھ,,ايی م,,ی رس,,دب,,ه توف
 .مخالفت می کرد

  
 انشعاب و وحدت حزبی

مخالف,ان ح,,زب لنينيس,تی ادع,,ا م,,ی کنن,د ک,,ه لن,ين در ح,,زب ھم,,واره 
ب,,,رای نمون,,,ه از انش,,,عاب . خواھ,,,ان انش,,,عاب و افت,,,راق ب,,,وده اس,,,ت

 . نام می برند١٩٠٣بلشويک ھا و منشويک ھا در سال 
ي,,د ذک,,ر ش,,ود ک,,ه ب,,رخXف گرايش,,اتی ک,,ه خواھ,,ان در اي,,ن م,,ورد با

ھستند، برخورد لنين با منشويک ھا » به ھر بھا«وحدت يا انشعاب 
 لن,ين ب,ا حماي,ت پلخ,انف اکثري,ت ١٩٠٣در سال . درست بوده است

منش,ويک ھ,ا . آرا  در مورد مسايل تشکيXتی حزب را بدست آورد
آن پلخ,,,انف پ,,س از . انش,,عاب کردن,,د و نظ,,ر اکثري,,,ت را نپذيرفتن,,د

، »وح,دت«موضعش را تغيير داد و از لنين خواست که برای حفظ 
لن,,ين توض,,يح داد ک,,ه . کنت,,رل ايس,,کرا را ب,,ه منش,,ويک ھ,,ا داده ش,,ود

چنانچه خود او در اقليت قرار می گرفت مواضع اکثريت را ب,رای 
دوره ای م,ی پ,ذيرفت و منش,ويک ھ,ا ب,,رای حف,ظ وح,دت باي,د نظ,,ر 

شويک ھا اين نظر را نپذيرفتند و انشعاب من. کنگره دوم را بپذيرند
سال ھا پس از آن لنين بارھا برای وحدت بين دو جناح . تحميل شد

 و ٦رجوع شود به مجموعه آثار لنين به انگليسی، جلدھای (کوشيد 
٧ .( 

بنابر اين، استد�ل ھايی مبنی بر اينکه حزب و تشکيXت لنينيس,تی 
 .دارددارای مواضع انشعاب طلبی است، صحت ن

  
 لنين پس از چه بايد کرد

 
و ي,ا (از ديدگاه لنين کسب آگاھی سوسياليستی، درون طبق,ه ک,ارگر 

امکان پذير است؛ بشرط اينک,ه ک,ارگران تح,ت ت,أثير ) بخشی از آن
در واق,,,ع . ق,,,رار نگيرن,,,د) و ي,,,ا رفرميس,,,تی(جري,,,ان خ,,,ود بخ,,,ودی 

اختXف اساسی لنين با مخالفان خ,ود در ح,زب سوس,يال دمکراس,ی 
 .روسيه بر ھمين نکته استوار بود 

ی  يکس,,ال پ,,س از انتش,,ار چ,,ه باي,,د ک,,رد، در بح,,ث در م,,ورد برنام,,ه
روس,يه  ی حزب ک,ارگر سوس,يال دم,وکرات حزب در دومين کنگره

ی ح,,زب در نشس,,ت ھش,,تم  بح,,ث در م,,ورد ط,,رح پيش,,نھادی برنام,,ه
 : لنين گفت در نشست نھم. آغاز شد) ١٩٠٣ ژوئيه ٢١(کنگره 

ھ,ا ترک,ه  دانيم که اکونوميس,ت ما ھمه حا� می. يری کنيمنتيجه گ"...
برای اينکه ترکه راست شود ضروری . را در يک جھت خم کردند

ب,ود ک,ه آن را ب,ه جھ,ت ديگ,ر خ,م ک,رد، و اي,ن آنچ,ه ک,ه م,ن ک,,ردم، 
من اطمينان دارم ک,ه جن,بش سوس,يال دموکراتي,ک روس,يه . باشد می

اپورت,ونيزم خ,م ش,ده ای را ک,ه از س,وی ھ,ر ن,وعی از  ھميشه ترک,ه
 ی م,,ا  ًاس,,ت را ش,,ديدا راس,,ت خواھ,,د ک,,رد، و ب,,ه اي,,ن ترتي,,ب ترک,,ه

 ."ھميشه راستترين و مناسب ترين خواھد بود
، موضع لنين را در مورد اين وجه تمايز اساس,ی ١٩٠٥اما انقXب 

لن,,ين در پيش,,گفتار . و مفھ,,وم نظري,,ه س,,ازماندھی بيش,,تر ص,,يقل داد
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 چن,,ين م,,ی ١٩٠٨در س,,ال » س,,الدوازده «مقال,,ه ای تح,,ت عن,,وان 

 :نويسد
پيش شرط اساسی ب,رای موفقي,ت در اس,تحکام ح,زب اي,ن واقعي,ت "

است که طبق,ه ک,ارگر ک,ه برگزي,دگان آن سوس,يال دمکراس,ی را ب,ه 
وج,,ود آورده ان,,د ب,,ه عل,,ت ش,,رايط عين,,ی اقتص,,ادی دارای ظرفي,,ت 
سازمان يابی ويژه ای است که او را از ساير طبقات جامعه سرمايه 

ب,,دون اي,,ن پ,,يش ش,,رط، س,,ازمان انقXبي,,ون . ی متم,,ايز م,,ی کن,,ددار
حرفه ای چيزی جز يک بازی، يک ماجراجويی و يک پرچم ساده 

تأيي,,د م,,ی کن,,د ک,,ه س,,ازمان " چ,,ه باي,,د ک,,رد؟"نخواھ,,د ب,,ود و ج,,زوه 
ًانقXبي,,ون حرف,,ه ای فق,,ط در پيون,,د ب,,ا طبق,,ه واقع,,ا انقXب,,ی ک,,ه ب,,ه 

 "است معنی داردصورت خود انگيخته به مبارزه برخاسته 
  

نقايص سازمان ھسته ھای کوچک که بازت,اب : و ادامه می دھد که
" مرحل,,,ه نوپ,,,ايی و ع,,,دم بل,,,وغ جن,,,بش ک,,,ارگری در ي,,,ک کش,,,ور"

گس,,ترش ح,,زب در جھ,,ت "ًمحس,,وب م,,ی ش,,ود، ص,,رفا در ص,,ورت 
" عناص,,ر ک,,ارگری ک,,ه ب,,رای عم,,ل ت,,وده گي,,ر علن,,ی متح,,د ش,,ده ان,,د

 .برطرف می شود
کائوتس,کی ک,ه لن,ين در ج,زوه " ک جانب,هي,"به س,خن ديگ,ر، تحلي,ل 

اس,,تفاده ک,,رد؛ در م,,ورد چگ,,ونگی انتق,,ال آگ,,اھی " چ,,ه باي,,د ک,,رد"
سوسياليستی ار بيرون به درون طبقه کارگر، پس از تجربه شکست 

 تکام,,ل ياف,,ت، و آن نظري,,ه ب,,ر پيون,,د روش,,,نفکران ١٩٠٥انق,,Xب 
 ًطبق,,ه واقع,,ا انقXب,,ی ک,,ه ب,,ه ص,,ورت خ,,ود انگيخت,,ه ب,,ه"انقXب,,ی و 

عناصر کارگری که برای عم,ل ت,وده " و يا "مبارزه برخاسته است
عناص,,,ر "منظ,,,ور از .  تکام,,,ل ياف,,,ت"گي,,,ر علن,,,ی متح,,,د ش,,,ده ان,,,د

در درون جنبش کارگری نيز ھمانا رھبران عمل,ی طبق,ه " کارگری
تئوری لنينيستی سازماندھی که بنياد حزب بلش,ويک . کارگر ھستند

 روس,,يه را ١٩١٧ب,,ر پ,,ی ري,,زی ک,,رده و پي,,روزی انق,,Xب اکت را
تضمين کرد، در واق,ع براس,اس چن,ين نظري,ه ای اس,توار ب,ود و ن,ه 

 .  » چه بايد کرد«نظريات کائوتسکی و يا حتی نظريات مندرج در 
 

   :يادداشت ھا
) ايس,کرا(» اخگ,ر«شعار نش,ريه »  را می افروزداخگر، شعله «-١

اما  از منظر بلشويزم بر افروخته نگھداشتن .  بود١٩٠٢دوره لنين 
ب,ه » مش,عل ک,ارگری«ي,ا » ح,زب پيش,تاز ک,ارگری«شعله، نياز ب,ه 

 . مثابه ابزار سازماندھی کارگران دارد
 ک,ارل م,ارکس و -"خطابيه کميته مرکزی ب,ه اتحادي,ه کمونيس,ت"-٢

" ١٨٤٨انق,Xب ھ,ای "، از کت,اب )١٨٥٠م,ارس ( انگلس فردريک
 ٣٢٤به زبان انگليسی، انتشارات پنگوئن، صفحه 

، نش,,ر "تجدي,,د نظ,,ر در برنام,,ه سوس,,يال دمکراس,,ی در ات,,ريش "-٣
، صفحات ١٩٠١ اکتبر ١٨، جلد اول، شماره ٢٠عصر جديد، سال 

٧٩ -٨٠. 
رسی، جلد ، منتخب آثار  به فا)١٩٠٢مارس ( لنين - چه بايد کرد-٤

 .٢٧٧ -٢٧٨اول، صفحات 
 البته به اعتقاد نگارنده اين مقاله؛ حتی در آن زمان ني,ز اس,تد�ل -٥

ھای کائوتسکی درست نبوده و تنھا واکنشی بود ب,ه گ,رايش راس,ت 
لنين نيز با نوشتن زي,ر ن,ويس ھ,ايی . حزب سوسيال دمکرات آلمان

 .نشان داداحساس خود را به نوشته کائوتسکی » چه بايد کرد«به 
 .   ٢٩٤ ھمانجا، صفحه -٦
 

 ادامه دارد

 است آشوب شبنم در

 به چشمانت خيره می شوم که

 آن برای از

  است تو تقدسی نگاه

 ُمرگ را به سخره می گيرد که
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 گردنت  را بر روی کبود مرگ خط

 می يابم  آويز يک ملت حلق به

 تو  ی چشمان واگشاده

 سرمايه و اسXم جنايت  اردوگاه در

 رطوبت و  پلشتی لغزندگی در

 آخوندی کشتار  و ردای جھل در

 سرزمين انکسار، در کوچه پس کوچه ھای اين به

 منعکس می شود

  پس و نامت از اين

  ابری یھا  اسفنج روی بر

 اند  و شورش آتش و باد و  رعد آبستن که

 !  استمرار فرياد می کنيم به

م,,ردان جانباخت,,ه ی   زن,,ان و تم,,ام ھ,,ولی و  عل,,م رث,,ای ش,,يرين در
 ديروز،امروز و ھمه روز
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