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 فصل سيزدهم
 

از مبارزات توده ای کنونی تا 

 انقالب سوسياليستی جهانی
 

ش8رايط م8ادی الزم  ب8رای س8اختن ي8ک جامعه سوسياليستی، از جنگ جهانی اول به             

تقسيم جهانی کار به . کارخان8ه ه8ای بزرگ پايه توليد شده اند  . بع8د، وج8ود داش8ته اس8ت       

 اجتماع888ی ش888دن عين888ی          – وابس888تگی م888ردم ب888ه يکديگ888ر . س888طح باالي888ی رس888يده اس888ت 

از اين رو جانشين شدن نظام مبتنی بر .  ب8ه مق8ياس وس8يعی ب8ه دست آمده است       –تول8يد   

همک8اری تم8ام توليدکن8ندگان و ب8رنامه ري8زی تول8يد به منظور ارضاء آگاهانه نيازهای             

مش8خص بج8ای نظ8ام مالکي8ت خصوص8ی، رقاب8ت و اقتص8اد آزاد، بط8ور عينی امکان                    

 . استپذير گرديده

 

  شرايط برای پيروزی انقالب سوسياليستی -١
ول8ی وج8ود شرايط مادی الزم برای انجام اين انقالب، به خودی خود برای پيروزی        

انقالب سوسياليستی، بر عکس تمام انقالبات اجتماعی گذشته، کوشش       . آن کاف8ی نيست   

در حاليکه .  کند و س8نجيده را از سوی طبقه انقالبی، يعنی پرولتاريا، طلب می   آگاهان8ه 

انقالب8ات گذش8ته ي8ک نظ8ام اس8تثمار اقتص8ادی تول8يد کن8ندگان را جانش8ين نظ8ام ديگری                       

م8ی ک8ردند و م8ی بايس88ت ب8ه هم8وار ک8ردن عملک88ردهای مکانيس8م اقتص8ادی مشخص88ی         
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اک8تفا م8ی ک8ردند، انق8الب سوسياليس8تی در پ8ی س8ازماندهی اقتص8اد و جامع8ه مطابق با                     

سازماندهی آگاهانه اقتصاد به منظور ارضای : ت، يعنیي8ک ب8رنامه پيش بينی شده اس     

 . تمام احتياجات معقول انسان و ضمانت پيشرفت کامل شخصيت تمام افراد بشر

اي8ن ه8دف مح8تاج آگاه8ی کامل از         . چني8ن ب8رنامه ای بخ8ودی خ8ود تحق8ق نم8ی پذي8رد              

ت که اين بويژه درست اس. اه8داف و وسائل رسيدن به آن، از سوی طبقه انقالبی است   

ط8بقه کارگ8ر در م8بارزه اش ب8رای انقالب سوسياليستی، بايد با دشمنی طبقاتی مبارزه                 

ک8ند ک8ه ب8ه مرات8ب به8تر س8ازمان يافته، و شبکه جهانی ای از نيروهای نظامی، مالی،               

 . سياسی، بازرگانی و ايدئولوژيکی را برای حفظ سلطه اش در اختيار دارد

بی سوسياليستی جهانی مستلزم آمادگی دو نوع     بنابراي8ن، پ8يروزی موفقيت آميز انقال      

 :از شرايط است

در ميان اين . اين مستقل از سطح آگاهی پرولتاريا و انقالبيون است      : ش8رايط عينی   -

ب88ر اس88اس اقتص88ادی و ق88درت کم88ی     (ش88رايط اجتماع88ی و م88ادی  ش88رايط، م88ا آمادگ88ی   

، برای هميشه، ١٩١٤را ق8رار م8ی ده8يم، که در مقياس جهانی از پيش از              ) پرول8تاريا 

منظور از .  ن8يز ج8زو اين دسته بندی قرار می گيرد    ش8رايط سياس8ی   . تحق8ق ياف8ته اس8ت     

ناتوان8ی ط8بقه بورژوا برای حاکميت، افزايش اختالفات   : ش8رايط سياس8ی عبارتس8ت از    

داخل8ی ب8ورژوازی، امت8ناع ط8بقات تول8يد کننده از قبول حاکميت بورژوازی و شورش         

م8ا مت8ناوبًا در کش8ورهای مخ8تلف و ب8ه ه8نگام بحرانهای             .  آن فزاي8نده اي8ن ط8بقات عل8يه       

پيش888اانقالبی و انقالب888ی، ب888ه آي888ن ش888رايط عين888ی سياس888ی ک888ه الزم888ه پ888يروزی انق888الب   

 .سوسياليستی است، برخورد می کنيم

سطح آگاهی طبقاتی پرولتاريا، و ميزان آمادگی،       : اين عبارتست از  : ش8رايط ذهنی   -

 .بی آن، يعنی حزب انقالبی پرولتاريانفوذ و توانائی رهبری انقال

م8ی ت8وان نت8يجه گرف8ت ک8ه پيروزی انقالبات سوسياليستی، از نظر عينی، در مواقع          

. بيش88ماری در بس88ياری از کش88ورها بع88د از ج88نگ جهان88ی اول امک88ان پذي88ر ب88وده اس88ت 
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 – ١٩٢٠آلمان در سالهای    : کاف8ی اس8ت نگاهی به کشورهای صنعتی پيشرفته بيافکنيم         

، ايتال8888يا در س8888الهای ١٩٣٠ – ١٩٣٢، و اح8888تماَال ن8888يز در س8888الهای ١٩٢٣  و١٩١٨

، فرانس888ه در س888ال ١٩٦٩ -١٩٧٠، و در س888الهای ١٩٤٦  -١٩٤٨، ١٩١٩ – ١٩٢٠

، بريتان8يای کب8ير در سالهای   ١٩٦٨، در م8اه م8ه   ١٩٤٤ – ١٩٤٧، در س8الهای    ١٩٣٦

 -١٩٣٧، اس8888پانيا در س8888الهای ١٩٤٥، و در س8888ال ١٩٢٦، در س8888ال ١٩١٩ -١٩٢٠

 . و غيره١٩٣٦

بنابراي8ن فقدان  . از ط8رف ديگ8ر، ش8رايط ذهن8ی ب8رای پ8يروزی انق8الب آم8اده ن8بودند                  

، "بحران عامل ذهنی در تاريخ    "پ8يروزی ه8ای انقالبی در غرب تاکنون، اساسًا نتيجه           

 .يعنی بحران آگاهی طبقاتی و رهبری انقالبی پرولتاريا بوده است

 

  ساختن بين الملل چهارم-٢
کی و ع8ده قليلی از کمونيستهای اپوزيسيون، با شروع از چنين تحليلی که بر    تروتس8 

اس88اس شکس88ت تاريخ88ی اص88الح طلب88ی و استالينيس88م در ره88بری ک88ردن پرول88تاريا ب88ه     

، وظ8يفه ايج8اد ي8ک رهبری انقالبی نوين برای           ١٩٣٣پ8يروزی اس8توار ب8ود، در س8ال          

 بين الملل چهارم را ١٩٣٨الآنه8ا در س   . پرول8تاريای جه8ان را ه8دف خ8ود ق8رار دادن8د            

 .برای اين منظور پايه گذاردند

بين الملل چهارم هنوز آن بين الملل توده ای انقالبی نيست که بتواند به تنهائی بمثابه       

ول88ی ب88ه خاط88ر فعالي88تهای پيگ88يرانه آن در  . س88تاد ک88ل واقع88ی انق88الب جهان88ی عم88ل ک88ند 

 توده ای انقالبی را، از نسلی   م8بارزات طبقات8ی شص8ت کش8ور، برنامه چنين بين الملل           

کادره88ايش را از . ب88ه نس88ل ديگ88ر من88تقل ک88رده، ص88يقل داده و آن را ارتق88اء م88ی بخش88د   

بدين ترتيب، . ط8ريق فعالي8تهای بی شمار خود و بر اساس اين برنامه پرورش می دهد       

بي88ن المل88ل چه88ارم ع88امدًا و ع88امًال وح88دت تجرب88يات و آگاه88ی انقالب88يون را در مق88ياس    

و ب88ه آنه88ا م88ی آم88وزد ک88ه در ع88وض اي88نکه ب88ه عب88ث من88تظر    .  تش88ويق م88ی ک88ند جهان88ی
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فرارس88يدن خودبخ88ودی چني88ن وحدت88ی از ط88ريق ق88يام ن88يروهای انقالب88ی در کش88ورها و  

 در يک - ک8ه ه8ر ک8دام مس8تقل از يکديگ8ر رش8د م8ی کنند                -نواح8ی مخ8تلف جه8ان باش8ند       

 .سازمان جهانی واحد فعاليت و عمل کنند

ننشسته و در اين بين " فرارسيدن روز موعود"ص8رفًا در ان8تظار    بي8ن المل8ل چه8ارم       

بين الملل نه خود را به تبليغ   . وق8ت خ8ود را ب8يهوده ب8ه وررفت8ن ب8ا ب8رنامه نم8ی گذارند                 

مج8رد ب8رنامهاش مح8دود م8ی ک8ند و ن8ه اي8نکه توانائ8يش را در فعاليت و تهييج عقيم که          

 .ستثمار شده باشد، به هدر می دهدمحدود به پشتيبانی از مبارزات فوری توده های ا

س8اختن اح8زاب انقالب8ی جدي8د و بين الملل انقالبی جديد وظايف زير را با هم ترکيب           

دف8اع پيگ8ير از ب8رنامه مارکسيس8م انقالبی، که درسهای تمام تجربيات گذشته              : م8ی ک8ند   

از م8بارزه طبقات8ی را گردآورده است، به تبليغ و تهييج برای يک برنامه عمل، بخشی       

 ناميد  برنامه خواستهای انتقالی  ب8رنامه مارکسيس8م انقالب8ی کلی ای که تروتسکی آن را             

و ب88ر اس88اس اص88ولی تدوي88ن ش88ده اس88ت ک88ه بوس88يله ره88بران بي88ن المل88ل کمونيس88ت در      

س8الهای اول پ8يدايش آن بک8ار ب8رده ش8د، و دخال8ت مداوم در مبارزات توده ها بمنظور           

ب88ه ق88بول اي88ن ب88رنامه عم88ل، و دادن اش88کال     جل88ب آنه88ا، از ط88ريق تج88ربه خودش88ان،    

س8ازمانی ب8ه اي8ن م8بارزات که به آنها ساختن شوراهای کارگری را در شرايط بحران              

 .انقالبی بياموزد

ض8رورت ي8ک بي8ن المل8ل انقالب8ی ک8ه ب8يش از جم8ع ج8بری ک8ل اح8زاب انقالبی ملی                

تص88اد عص88ر امپرياليس88م، عص88ر اق . باش88د، مبتن88ی ب88ر پاي88ه ه88ای م88ادی محکم88ی اس88ت    

امپرياليس88م نظ88ام بي88ن الملل88ی به88م .  اس88تجهان88ی و ج88نگهای جهان88ی، سياس88تهای جهان88ی

سرمايه، . ن8يروهای تول8يدی دي8ر زمان8ی اس8ت ک8ه بين المللی شده اند            . پيوس8ته ای اس8ت    

.  س88ازمان م88ی ي88ابدمليت88ی ش88رکتهای چ88ندبگون88ه ای روزاف88زون، بط88ور بي88ن الملل88ی در 

مسايل . نع راه پيشرفت توليد و تمدن گرديده است       دول8تهای مل8ی دير زمانی است که ما        

ممانع88ت از ج88نگ جهان88ی هس88ته ای؛ از بي88ن ب88ردن گرس88نگی؛ ب88رنامه  ( عظ88يم بش88ريت
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ري8زی رش8د اقتصادی؛ تقسيم منصفانه منابع و درآمد بين تمام مردم؛ حفاظت از محيط    

 .، فقط در يک مقياس جهانی قابل حل هستند)زيست؛ استفاده از علم برای مردم

پ88ر واض88ح اس88ت ک88ه در اي88ن ش88رايط، پيش88رفت ب88ه س88وی سوسياليس88م ب88ا ن88يروهای         

پراک88نده، خيال88ی ب88يش نيس88ت، ن88برد عل88يه دش88منی ک88ه در مق88ياس جهان88ی س88ازمان ياف88ته   

اس8ت، در حال8يکه م8ا ه8ر گون8ه همآهنگ8ی بي8ن الملل8ی پ8روژه ه8ای انقالب8ی خودمان را              

کمپانيهای بين المللی از طريق  تحقير می کنيم، خيال است، حتی آروزی شکست دادن          

 .مبارزات کارگری که محدود به يک کشور باشد توهم است

بع888الوه، م888بارزات انقالب888ی دارای تم888ايل عين888ی و خودبخ888ودی ب888ه س888وی گس888ترش         

و اي8ن ن8ه ت8نها بعل8ت واک8نش ب8ه مداخ8الت دشمن طبقاتی است، بلکه               . بي8ن الملل8ی اس8ت     

 مبارزات انقالبی برانگيزاننده کارگران بسياری      باالت8ر از هم8ه، ب8ه اي8ن علت است که           

واقع88ی الملل88ی  س88ازمان بي88نب88ه تعوي88ق انداخت88ن مس88تمر ايج88اد ي88ک  . از کش88ورها اس88ت

متش8کل از انقالب8يون ص8رفًا ن8ه ت8نها عق8ب م8اندن از ضروريات عينی عصر ما است،             

بلک88ه همچني88ن عق88ب م88اندن از گرايش88ات خودبخ88ودی پيش88رفته تري88ن بخ88ش ه88ای خ88ود      

 .توده ها نيز ميباشد

 

  خواستهای فوری، خواستهای انتقالی-٣
اس8تثمار س8رمايه داری و س8تم امپرياليس8تی در عصر ما همواره توده ها را به سمت        

ليک8ن بطور کلی، توده ها به خودی خود، از فرموله    . م8بارزات عم8ده ب8ر م8ی انگ8يزند         

يا مبارزه برای افزايش ک8ردن فورب8ی تري8ن اه8داف اي8ن م8بارزات، از قب8يل دفاع از و         

دس8تمزدهای واقع8ی، دف8اع از و ي8ا م8بارزه برای کسب برخی آزادی های دموکراتيک               

 .اساسی، سرنگون کردن حکومتهای فوق العاده ستمگر و غيره، فراتر نمی روند

ب88رای جلوگ88يری از گس88ترش م88بارزات ت88ا بدانج88ا ک88ه ک88ل اس88تثمار س88رمايه داری را   

. ان888د امتيازات888ی ب888ه ت888وده  درگ888ير م888بارزه اعط888ا ک888ند تهدي888د ک888ند، ب888ورژوازی م888ی تو
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ب8ورژوازی حت8ی ب8ه اعط8اء اي8ن امتيازات مشتاق است، زيرا که وسايل متعددی برای                  

او ب88ا ي88ک دس88ت م88ی ده88د و ب88ا دس88ت ديگ88ر پ88س            . خنث88ی ک88ردن آنه88ا در اخت88يار دارد  

ا س88ود را اگ88ر ب88ورژوازی اف88زايش دس88تمزدها را ب88پذيرد، ب88ا اف88زايش قيم88ته  . م88ی گ88يرد

اگر ساعات کار کاهش بيابند، آهنگ و سرعت کار را . دس8ت نخ8ورده باق8ی می گذارد     

اگر کارگران موفق به کسب امتيازاتی برای رفاه و امنيت اجتماعی . اف8زايش م8ی ده8د     

بش8وند، مال8يات ه8ا م8ی توان8ند به گونه ای افزايش يابند تا خود کارگران تمام هزينه را                  

 .و غيره.  رسد دولت از خود می پردازد، بپردازندبرای چيزی که بنظر می

بم8نظور رهائ8ی از اي8ن داي8ره ش8يطانی، ب8ايد ت8وده ها را به اتخاذ خواستهای انتقالی،               

خواس8تهائی ک8ه تحق8ق آنها بيشتر و    . ب8ه م8ثابه اه8داف م8بارزات ج8اری آن8ان جل8ب ک8رد              

ناس88ازگار   بيش88تر ب88ا عملک88ردهای طبيع88ی اقتص88اد س88رمايه داری و دول88ت ب88ورژوازی    

چون در غير  . اين خواستها بايد چنان فرموله شوند تا توده ها آنها را بفهمند           . می شوند 

در عي8ن ح8ال اين     . اينص8ورت آنه8ا ص8رفًا خواس8تهائی ب8ه روی ک8اغذ، باق8ی م8ی مان8ند                  

خواس8تها ب8ايد از چ8نان ماهيت8ی برخوردار باشند که محتوی آنها و عمق مبارزه ای که              

د، م88بارزه طلب88ی عل88يه ک88ل نظ88ام س88رمايه داری، ايج88اد ارگانه88ای  از آن ناش88ی م88ی ش88و

خواس888تهای .  س888ازماندهی ت888وده ه888ا، و ارگانه888ای ق888درت دو گان888ه را برانگ888يزد-خ888ود

 ن8ه ت8نها در ش8رايط بح8رانهای ح8اد انقالبی      - از قب8يل خواس8ت کن8ترل کارگ8ری     -انتقال8ی 

قالبی گرايش دارند، چرا که حائ8ز اهميت هستند، بلکه دقيقًا به ايجاد چنين بحرانهای ان      

ه8م در عم8ل و ه8م در آگاه8ی کارگ8ران، آنه8ا را ب8ه م8بارزه طلب8ی نظ8ام سرمايه داری                     

 .تشويق می کنند

 

  سه بخش کنونی انقالب جهانی-٤
پرول888تاريای جه888ان، ب888ه دل888يل تأخ888ير انق888الب سوسياليس888تی در کش888ورهای پيش888رفته 

 .لف جهان، مواجه می بيندصنعتی، خود را با وظائف متفاوتی در بخشهای مخت
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، کارگران و دهقانان فقير نمی توانند صبر  مس8تعمره و ش8به مستعمره     در کش8ورهای    

انفج88ار م88بارزات گس88ترده  . کن88ند ت88ا کارگ88ران کش88ورهای ص88نعتی ب88ه کم88ک آنه88ا بياي88ند 

ت8وده ای و جنبش8های انقالب88ی وس8يع در اي88ن کش8ورها ک88ه امپرياليس8م فش88ار زي8اد فق88ر و       

کارگران بايد از هر جنبش      .  توده ها تحميل می کند، اجتناب ناپذير است        بدبخت8ی را بر   

خ88واه عل88يه س88لطه سياس88ی خارج88ی ي88ا عل88يه  . ت88وده ای ض88د امپرياليس88تی پش88تيبانی کن88ند

اس8تثمار ت8وده بوس8يله تراس8تهای خارج8ی باش8د، و خ8واه ب8رای انق8الب دهقان8ی ي8ا نابود             

پرولتاريا که با شور و قاطعيت، خواستهای     . ک8ردن ديک8تاتوری های بومی مبارزه کند       

مترق8ی کل8يه ط8بقات و اقش8ار س8تمديده کش8ور را از آن خ8ود تلقی می کند، بدين ترتيب                   

ره8بری اي8ن جنبش8های ت8وده ای را کسب کرده، در ضمن مبارزه برای تسخير قدرت،       

اي8ن اس8ت اس8تراتژی انقالب    . مالکي8ت و ق8درت ب8ورژوازی مل8ی را س8رنگون م8ی ک8ند             

 .وممدا

، ت8888وده ه8888ا ب8888رای بدس8888ت آوردن آزاديه8888ای در دول8888تهای کارگ8888ری بوروکرات8888يک

دموکرات88يک، عل88يه انحص88ار بوروکراس88ی ب88ر اعم88ال ق88درت، عل88يه ظه88ور مج88دد س88تم   

مل88ی، عل88يه فس88اد، ات88الف، و امت88يازهای م88ادی ک88ه مشخص88ه مديري88ت بوروکرات88يک        

ارگ88ری توس88ط خ88ود  آنه88ا خواس88تار اداره دول88ت ک . اقتص88اد م88ی باش88د، ب88پا م88ی خ88يزند   

کارگری است که ) سوويت ها(و اي8ن از طريق تشکل در شوراهای         . کارگ8ران هس8تند   

آنها خواستار اداره   . در آنه8ا تعدد احزاب و حقوق دموکراتيک برای همه موجود است           

اقتص8اد ب8ا ب8رنامه از ط8ريق نظ8ام کارگ8ری ای هستند که بطور دموکراتيک مرکزيت                    

 .انقالب سياسی ضد بوروکراتيک استاين استراتژی . يافته باشد

، جنبش8های ت8وده ای عل8يه اس8تثمار س8رمايه داری ، عل8يه       در کش8ورهای امپرياليس8تی  

تحدي8د ي8ا سرکوب حقوق دموکراتيک، از طريق برنامه انتقالی و ساختن رهبری نوين             

انقالب88ی، ب88ه م88بارزه ب88رای س88رنگونی دول88ت ب88ورژوازی و اس88تثمار س88رمايه، ب88رای        
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ی وس8888ائل تول8888يد و ب8888رنامه ري8888زی سوسياليس8888تی، يعن8888ی ب8888ه انق8888الب  مالکي8888ت جمع8888

 .اين استراتژی انقالب اجتماعی پرولتاريا است. سوسياليستی پيروزمند مبدل می شود

وظ88ايف مختلف88ی ک88ه در بخ88ش ه88ای مخ88تلف جه88ان در مق88ابل پرول88تاريا و انقالب88يون   

الب سياسی ضد  وظ8ايف انق8الب م8داوم در کش8ورهای عق8ب اف8تاده، وظ8ايف انق               -اس8ت 

بوروکرات88يک در دول88تهای کارگ88ری بوروکرات88يک، وظ88ايف انق88الب پرولتاريائ88ی در     

بازت88اب انكش88اف ن88اموزون و    ب88اری اي88ن وظ88ايف مخ88تلف    –آش88ورهای امپرياليس88تی  

. اي8ن انق8الب در تم8ام کشورها هم زمان شروع نمی شود     .  اس8ت  مرک8ب انق8الب جهان8ی     

 .ام کشورها يکسان نيستندشرايط اجتماعی، اقتصادی و سياسی در تم

 ج88ريان واح88د انق88الب وح88دت بخش88يدن تدريج88ی ب88ه اي88ن س88ه فرآش88د انقالب88ی در ي88ک   

اين وحدت امکان   . ، باالتري8ن وظ8يفه مارکسيس8تهای انقالب8ی است         سوسياليس8تی جهان8ی   

پذي88ر اس88ت، زي88را فق88ط ي88ک ط88بقه اجتماع88ی، پرول88تاريا، م88ی توان88د وظ88ايف تاريخ88ی       

اين .  از بخش8های نام8برده، پيروزم8ندانه ب8ه پ8يش ببرد      مش8خص انق8الب را در ه8ر ي8ک         

 پيش88تاز انقالب88ی تحق88ق خواه88د    بموج88ب تعال88يم و سياس88تهای انترنتسيوناليس88تی   وح88دت 

پيش8تاز انقالب8ی ک8ه تج8ارب بيش8تر و بيش8تر همبس8تگی بين المللی کارگران و                   . پذيرف8ت 

 به منظور م8ردم تح8ت س8تم تم8ام کش8ورها را در خدم8ت م8بارزات کنون8ی م8ی گذارد و          

الق8اء اي8ن آگاه8ی انترناسيوناليستی به توده های وسيعتر، بطور شيوه دار عليه هر نوع         

 .شوونيسم، نژادپرستی و تعصبات ناسيوناليستی مبارزه می کند

 

 دموکراس^^^̂^ی کارگ^^^̂^ری، خ^^^̂^ود س^^^̂^ازماندهی ت^^^̂^وده ه^^^̂^ا و انق^^^̂^الب -٥

 سوسياليستی
اعتص88ابات ي88ا بس88يج ه88ای      يک88ی از جن88به ه88ای مه88م عم88ل مس88تقيم ت88وده ه88ا، از قب88يل    

 .توده ای، باال رفتن سطح آگاهی آنها از طريق کسب اعتماد بنفس است
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کارگ88ران، دهقان88ان فق88ير، ص88نعتگران کوچ88ک، زن88ان، جوان88ان، اقلي88تهای ن88ژادی و    

مل8ی، هم8ه ه8ر روزه از ط8رف گروهی از صاحبان قدرت تحت استثمار، ظلم و فشار      

ان، احساس می کنند که شورش غير ممکن و بيهوده آنها در اين جري . ق8رار م8ی گيرند    

س8رانجام هم8ه چيز به حالت اول   "اس8ت، ک8ه دشمنانش8ان ب8يش از ح8د ق8وی هس8تند، ک8ه            

ول88ی اي88ن ت88رس، اي88ن احس88اس حق88ارت و ناتوان88ی، ناگه88ان در گرماگ88رم  ." برم88ی گ88ردد

حض توده ها به م. بس8يج ه8ا و م8بارزات ت8وده ای عظ8يم شروع به ناپديد شدن می کنند          

اينکه بطور جمعی و در همبستگی با يکديگر عمل می کنند، و به محض اينکه خود و         

مبارزاتش88ان را بط88ور مؤث88ر س88ازمان م88ی ده88ند، از ن88يروی ب88القوه عظ88يم خ88ود آگ88اه              

 .می شوند

بهمي8ن دل8يل است که مارکسيستهای انقالبی به هر چيزی که اعتماد بنفس توده ها را        

ی که به آنان کمک کند تا از قيد اطاعت و رفتار برده وار که افزايش دهد، به هر چيز  

از ط8ريق ه8زاران س8ال تس8لط ط8بقات ص8احب ق8درت بر آنان اعمال شده است رهائی                   

اي88ن کلم88ات  ": برخ88يز ای داغ لعن88ت خ88ورده . "ياب88ند، اهمي88ت بس88يار زي88ادی م88ی ده88ند   

س8ت که الزمه  ، ب8يانگر عال8ی اي8ن انق8الب روان8ی ا        "انترناس8يونال "مص8رع اول س8رود      

 .پيروزی انقالب سوسياليستی است

، و مکانيسم های دموکرات8يک اعتصابيون برای انتخاب کميته های اعتصاب   مج8امع   

 -مش8ابه در اش8کال ديگ8ر فعالي8تهای ت8وده ای، نق8ش حيات8ی در گسترش و پيشرفت خود        

    حکومت88ی را    -در اي88ن مج88امع، ت88وده ه88ا خ88ود   . س88ازماندهی ت88وده ه88ا ب88ازی م88ی کن88ند    

در ج8ريان ف8را گرفت8ن ره8بری آ8ردن مبارزات خود، آنها می آموزند که         . م8ی آموزن8د   

از اين رو اشکال سازماندهی که    . چگون8ه دول8ت و اقتصاد آينده را اداره و کنترل کنند           

ت8وده ه8ا ب8ه آن ان8س م8ی گ8يرند، اش8کال جنين8ی ش8وراها کارگ8ری آي8نده، س8وويت ه8ای              

 .ازماندهی دولت کارگری آيندهيعنی اشکال اساسی س. آينده، هستند
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 الزم برای بسيج نيروهای پراکنده کارگران، آن جريان قدرتمند متحد           اتحاد در عمل  

کن88نده ک88ه در بس88يج ه88ا و فعالي88تهای ت88وده ای عظ88يم ميل88يونها نف88ر را ک88ه ب88ه عم88ل دس88ته  

بدون اجرای گسترده ترين  باری اين اتحاد  -جمع8ی خو نگرفته اند، با هم متحد می کند         

کميته اعتصابی که بطور دموکراتيک  . دموکراس8ی کارگ8ری، غ8ير ق8ابل حصول است         

ان88تخاب ش88ده اس88ت، ط88بق تع88ريف، ب88ايد تجل88ی عق88ايد آل88يه اعتص88ابيون در کارخان88ه،        

محروم کردن نمايندگان   . ص8نعت، ش8هر، ناح8يه ي8ا کشوری که در اعتصاب است باشد             

فلسفی و سياسی آنها مخالف ه8ر گ8روه مشخص8ی از کارگران، به بهانه اينکه نظريات      

نظ88ريات فلس88فی و سياس88ی ره88بران موق88ت اعتص88اب اس88ت، ب88ه معن88ی شکس88تن اتح88اد      

 .اعتصاب و بنابراين به معنی شکستن خود اعتصاب می باشد

همي88ن اص88ل در م88ورد تم88ام اش88کال فعالي88تهای ت88وده ای و در م88ورد اش88کال نهاده88ای  

اتح88اد . ی ش88وند، ن8يز ص88ادق اس8ت  نمايندگ8ی ای ک88ه در ج8ريان اي88ن فعالي8تهای ظاه88ر م8    

 يعن8ی اص8ل مستثنی نکردن   -الزم ب8رای پ8يروزی در گ8رو دموکراس8ی کارگ8ری اس8ت             

هم88ه ب88ايد ح88ق دف88اع از نظ88ريات و     . ه88ر گرايش88ی ک88ه در بي88ن مبارزي88ن وج88ود دارد     

 .پيشنهادات خود را بمنظور پيروز گرداندن مبارزه، داشته باشند

شود، در عوض اقليتها به تصميمات اکثريت اگ8ر ب8ه اي8ن دموکراس8ی احترام گذاشته       

زي8را آن8ان ه8نوز فرص8ت تغييردهی در اين تصميمات را در              . اح8ترام خواه8ند گذاش8ت     

از ط888ريق اي888ن تأي888يد دموکراس888ی کارگ888ری، اش888کال      . پ888رتو تج888ربه خواه888ند ياف888ت   

دموکرات88يک س88ازماندهی م88بارزات کارگ88ران، همچني88ن ب88يانگر خص88لت وي88ژه دول88ت      

 .گسترش آزاديهای دموکراتيک و نه تحديد آن: ندکارگری آينده هست

 

 


