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 3 ص.، 1946  لیآور 8،  14شماره  X . ، جلداز جنبش کارگر

 .ها ستیمارکس ینترنتیا یگانیبا یبرا  Einde O'Callaghan شده توسط یو عالمت گذار یسیرونو

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نظم  یاست، نوع انهیگرااشتراک -کی دولت بوروکرات کی   یستینیاستال هیکه روساتخاذ نموده موضع را  نیکارگر ا حزب

نقاط جهان   ریسا به گسترش آنناتوانی در انقالب اکتبر و ماهیت ایزوله شده ، که توسط استنشده  دهیکه قبالً د یاجتماع

 .استگردیده  جادیا

 .نماید یرد مرا است،  یکارگرنوعی دولت  هیتصور را که روس نیاز همه ا مهمتر کارگران حزب

حکومت کارگران،   یباشند. شکل دولتباشد که کارگران بر آن حاکم   یدولتباید  یحزب کارگران، دولت کارگر یبرا

 .را دارد کردن فیو ارزش توصی است کارگر یدمکراسامن نشانه بارز آن، ض نیاست. اکلکتیو  ای یکارگر یشورا

کارگر،   ایدار  هی. سرمادشویشخص در نظر گرفته م کیبه مثابه  یتبر اساس فرد، انتخابات یدار هیسرما یدموکراس در

  یزندگ ییایمنطقه جغراف  کیکه در  یدارد. همه کسان یرا  کی، چیزی شغل او باشددزد اسب، هر فرد، هر  ایکشاورز 

 .ورک یوی ن التی، انیمثال، برونکس، کوئ طوردهند، ب یم  لیتشک  راواحد  کیکنند،  یم



 ست؟یچ  یشورو دولت

  یشود. کارگران کارخانه ها یکامالً متفاوت است. انتخابات بر اساس نوع کار فرد انجام م یدولت شورو یواقع شکل

) دیسف قهیکنند. کارگران  یکشاورزان را انتخاب م ندگانی کنند. کشاورزان نما یکارگران را انتخاب م ندگانینما منفرد 

، با وجود تمام نی، بنابرایکنند. از نظر تئور  یرا انتخاب م ندگانینما ،سازمان خاص خود کار براساس کارکنان دفتری(

وجود دارد. به عنوان مثال  مربوط میشود حق انتخابتا آنجاییکه به افراد  یحقوق یدر دست دولت، برابر نیسنگ عیصنا

است. و  ادیز اریبس گرکاربار  ، یانتخابات نیدر چن نیرا خواهد داشت. بنابرا گانندیتعداد نما نیشتریکارخانه بزرگ ب کی

ً یدق نیا در قانون  دیجدمثابه چیزی تعیین کننده و بآن به  هیاول ی ها کیو بلشو  یو تروتسک  نیاست که لن یزیچ نهما قا

 .افکندندنگاه  هیروس یاساس

در دوره توانست و فقط این رخ داد  را اختراع نکرده است.   یشورو ریاتحاد جماه فرم کس چیکه ه میدرک کن دیباما 

بر پا  کمون معروف را  سیکه کارگران پار ی، هنگام18۷1. در سال یدبزرگ بوجود آ یاسیمقدر  یدار هیسرما دیتول

   هیعلبر هیکه کارگران روس ی، هنگام19۰۵ سال. اما در گردیدبرگزار  یپارلمان ی، انتخابات آنها به روش سنتنمودند

کنند.  دایپ یتزار سیو پل یتزار یخود در برابر بوروکراس  جیبس یبرا یا لهیبودند که وسمشتاق  کردند، آنها  امیقتزاریسم 

 .برنامه ریزی نمایند و دفاع و حمله راکنند بحث  شان راتا مشکالتخواستند  یمآن خود از  یآنها سازمان

 را سازمان بدهند  نمایند و هیچگونه  پروسه دقیقی هیته یانتخابات یها ستیل توانستندم؟ آنها ن یانجامش بدهچگونه 

ی ندگانینماآنها ای . از هر کارخانه نمودنداستفاده در کارخانجات  کار کردن تیواقعاز آنها  .بودفشار آور  یلیخوضعیت 

  بیترت نیبدبه نیروهای دیگر پیوستند تا یک نماینده اتتخاب نمایند، و  کوچکتر بودندکه کارخانجاتی انتخاب کردند. آن را 

  .زاده گشتندشوراها 

 ی شورو  یاساس قانون

  . درسربازان به همین ترتیب ونمودند  یرویدهقانان از آنها پ ; عمل کردندیه ، کارگران دوباره به همان رو191۷سال   در

به آنسان که   از مردم را یبزرگ ی، توده هاهرا تحت پوشش خود قرار داد هیروس  ی، شبکه ا191۷اکتبر سال  حواشی

کارگران،  کاردانی از ابتکار عمل و  زیشگفت انگ نمونه  نیا دنیبا د نی. لننمودند بودند، نمایندگینشده   یندگینما هیچوقت 



نمودن  یو رسم یدولت کارگران صرفاً قانون ی. قانون اساسستین یدیجد ینوع قانون اساس چیبه ابداع هاحتیاجی گفت که 

 .است گردیدهاست که توسط خود کارگران کشف  یخودجوشفرم 

 در کنگره حاضرمنافع آنها  ایکه آنمایند توانند قضاوت  یمتحده م  االتیبود. امروز کارگران ا یشورو یقانون اساس نیا

کارگران   یدولت کارگران و قانون اساسهمچنین چیزی تئوری . یا نه شود یم ندگیینمادر واشنگتن  بهتر از آن نوع دولت

 .بوده و هست

 ندازدبر می ارا شوراها  نیاستال

  یراقدیمی حق بر اساس  ی فردبطور ، آنها هیرا لغو کرد. امروز در روس یشورو یقانون اساس  نی، استال193۵سال   در

برپایی   ه می تواندن گری د نی. ااستبرقرار کرده مستحکمانه اکنون قدرت خود را  یدهند. بوروکراس یم یراهمگانی 

 .دانتخابات شوراها توسط خود کارگران باشد و نه انتخابات آزا

  ونالی، انترناس193۵مهم. تا  اریبسمضمون در یک اینطور است  داشت؟ اهمیتی  یی کایکارگران آمر یبرا نیا ایآ

حفظ کرده   را یاساس دکتریندو در پرنسیپ ، حداقل استیدر س اترییتغ بسیاری از تعویضات ویژه و   رغمی، علیستیکمون 

 :بود

 .نمود  ی، خوددارکیدمکرات ، هرچندیاز هر کشور تیاز حما ی،ستی الیجنگ امپر کیدر کشور  نیا

یافته  سازمان کارگران د. مخالفت نمو" ی"مترقهر چند، یبورژواز یپارلمان ها ی، مانند روزولت، براکاندیداهابا همه آن 

 .ندن ک ن تیحمارا  یدار هیسرما یداهایکاندباید، در پرنسیپ ،

 .لغو شد یشورو ی قانون اساس 193۵سال در

خود را در  کمپین ، ی" در جنگ آتکی"دموکرات  یستهایال یاز امپر تیحما یبرا یستی کمون ونالی، انترناس193۵سال   در

 .دنمومتحده آغاز  االتیو ا سیفرانسه، انگل

  ی قانون اساسفسخ  ی. اقدام ارتجاعنمود تیحماپرزیدنسی  یمتحده از روزولت برا االتیا ستی، حزب کمون193۶سال   در

الملل   نیتوسط ب  یانقالب هایپرنسیپ دست کشیدگی از آشکارترین یبرا  ی، صرفاً مقدمه اهیدر روس یشورو ریاتحاد جماه



نگه داشتن آن کلیدی به نصف سیاست در جهان امروز   و آن است. درک  سمینیتالاس نیدر خارج از کشور بود. ا یستیکمون 

 است.
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