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 فصل چهاردهم
 

 جلب توده ها توسط انقالبيون

 
 

 گوناگونی سياسی در بين پرولتاريا -١
ديدي"م ک"ه چگون"ه ضرورت پيشتاز انقالبی از گسيختگی    ) ٥، بخ"ش    ٩در فص"ل    (م"ا   

عم"ل مستقيم توده ها و همچنين از ماهيت علمی استراتژی الزم برای سرنگون کردن              

يعنی عامل (م"ی توانيم يک عامل ديگر را     اک"نون   . ق"درت ب"ورژوازی ناش"ی م"ی ش"ود         

 .به اين تحليل بيفزائيم) گوناگونی سياسی در بين پرولتاريا را 

 ايدئولوژيک روندهایجن"بش کارگ"ری، در هر کشوری از جهان، همچون جمع کل       

رونده"""ای سوس"""يال دموکرات"""يک، يعن"""ی اص"""الح طل"""بان    . متفائ"""ت ظاه"""ر م"""ی ش"""ود  

دار مسکو، که منشاء استالينيستی داشته و هر      کالسيک، احزاب کمونيست رسمی طرف    

چ""ه بيش""تر جه""ت گ""يری اص""الح طل""بانه نوي""ن را اتخ""اذ م""ی کن""ند، آنارشيش""ت ه""ا و          

، تمام )بين الملل چهارم٠س"نديکاگرايان آنارشيش"ت، مائوئيستها، انقالبيون مارکسيست        
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ن""ی در بس""ياری کش""ورها همچني""ن گ""روهای بينابي . اي""ن رونده""ا در ک""نار ه""م موجودن""د 

 .نيز در بينابين اين روندهای ايدئولوژيکی عمده، وجود دارند) سنتريست ها(

اي"ن گوناگونی موجود در جنبش کارگری ريشه های عينی متعددی در واقعيت و در   

 .تاريخ پرولتاريا دارد

کارگ""ران      . ک""امًال همگ""ون نيس""ت  ط""بقه کارگ""ر از نظ""ر ش""رايط اجتماع""ی زندگ""ی،     

ع ب""زرگ ي""ا کوچ""ک ک""ار م""ی کن""ند، ب""رای چندي""ن نس""ل، ب""ه  ب""ر حس""ب اي""نکه در ص""ناي

تازگ""ی شهرنش""ين ش""ده ان""د، آن""ان بس""يار ماه""ر هس""تند ي""ا فق""ط دارای مه""ارت متوس""ط           

 .می باشند، عقايد بنيادی سوسياليسم علمی را با سرعتهای متفاوت درک می کنند

سريع تر از   کارگ"ران بس"يار ماه"ر، نياز برای سازمان اتحاديه کارگری را بمراتب              

ول""ی س""ازمان اتحادي""ه  . کارگران""ی م""ی فهم""ند ک""ه نص""ف عمرش""ان را ب""يکار ب""وده ان""د   

کارگ"ری آنه"ا همچني"ن اي"ن خط"ر را درب"ر دارد ک"ه زودت"ر تس"ليم وسوسه های صنفی             

قش""ر گراي""ی ت""نگ نظ""رانه ش""ده و م""نافع ک""ل ط""بقه کارگ""ر را ف""دای م""نافع وي""ژه ي""ک      

به منظور دفاع از امتيازات ويژه خود، سعی بدين معنی که   .  کند اش"رافی ط"بقه کارگر    

آگاه""ی يافت""ن از ن""يروی . نم""ايد ک""ه از دسترس""ی ديگ""ران ب""ه اي""ن مزي""ت جلوگ""يری ک""ند

عظ""يم و ب""القوه ت""وده ه""ای عظ""يم پرول""تاريا و درک امک""ان ي""ک م""بارزه پرولتاريائ""ی     

پيروزم"ند ب"رای تس"خير قدرت و کارخانه ها از بورژوازی، برای کارگران شهرها و             

 .صنايع بزرگ سهل تر است تا برای کارگران کارگاهها و شهرهای کوچکتر

 را ب""ايد ب""ه عوام""ل ن""اهمگون ت""نوع تجرب""يات مبارزات""ی و اس""تعدادهای ف""ردی ع""امل 

بخش""ی از کارگ""ران ممک""ن اس""ت ک""ه تج""ربه چندي""ن   . ب""ودن ط""بقه کارگ""ر اض""افه ک""رد 

شکل گرفتن آگاهی . دو تظاه"رات را داشته باشن    ) بيش"تر آنه"ا موفقي"ت آم"يز       (اعتص"اب   

اي"ن بخ"ش از کارگ"ران ب"ر مب"نای اي"ن تج"ربه تف"اوت دارد با شکل گرفتن آگاهی گروه                    

را ) آنهم اعتصابی ناموفق  (ديگری از پرولتاريا که فقط در طی ده سال يک اعتصاب            

.  در ي"ک م"بارزه سياس"ی ش"رکت نکرده است           بط"ور يک"پارچه   تج"ربه ک"رده و ه"يچگاه        
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 طبيع"تًا عالقم"ند ب"ه مطالعه و خواندن نه تنها روزنامه بلکه             کارگ"ر ي"ا کارم"ندی ش"ايد،       

يک""ی ش""ايد ط""بعًا . ج""زوه و ک""تاب باش""د و کارگ""ری ديگ""ر، ش""ايد ب""ندرت چ""يزی بخوان""د

م"بارز و حت"ی رهبری جسور باشد، ديگری ممکن است منفعل تر باشد و گوشه گيری     

د و ديگری   يک"ی ممک"ن اس"ت ب"ه س"ادگی ب"ا همکاران خود دوست شو               . را ترج"يح ده"د    

تمام اينها تا اندازه ای، در . بيش"تر اه"ل خ"انواده ب"وده و در زندگی خانوادگی جذب بود        

رف"تار و سياس"ت انتخاب"ی ف"رد ف"رد کارگ"ران، و ن"يز در س"طح آگاه"ی طبقات"ی آنها اثر               

 .می گذارد

 جن""بش کارگ""ری در ه""ر کش""ور را ت""اريخ و س""نتهای مل""ی خ""اصدس""ت آخ""ر م""ا ب""ايد 

طبقه کارگر بريتانيا، اولين طبقه کارگری که توانست سازمان . دهيمم"ورد توجه قرار     

 بدس""ت آورد، هرگ""ز تج""ربه ي""ک جن""بش چارتيس""تطبقات""ی سياس""ی مس""تقل خ""ود را ب""ا 

ح"زب ت"وده ای ب"ر پاي"ه تعاليم يا برنامه مارکسيستی را، حتی در سطح ابتدائی، نداشته       

زه اتحاديه های توده ای ح"زب ت"وده ای اش، يعنی حزب کارگر، از درون مبار          . اس"ت 

 .بيرون آمد و متکی بر آن است

ط"بقه کارگ"ر فرانس"ه، تح"ت تأث"ير زي"اد س"نتهای خ"اص ن"يمه اول ق"رن نوزده"م خود             

، بعل""ت ض""عف نس""بی ص""نعت ب""زرگ و پراکندگ""ی  )بابوفيس""م، بالنکيس""م، پرودونيس""م(

يش از پ"". نس""بی اش در شهرس""تانهای دور اف""تاده، از دس""ت يافت""ن ب""ه مارکس""يم بازم""اند 

١٩٣٦يوئن سال (اي"نکه جريان کلی مبارزه طبقاتی بتواند به وسيله اعتصاب توده ای    

تعيي"""ن ش"""ود و پ"""يش از آنک"""ه ح"""زب  ) ١٩٦٨، م"""اه م"""ه ١٩٤٧ -١٩٤٨، اعتص"""ابات 

کمونيس"ت فرانس"ه بتواند تبديل به حزب مسلط طبقه کارگر گردد و به آن چشم انداز و               

 مارکسيسم داشت باشد، طبقه کارگر فرانسه     س"نتی را ببخش"د ک"ه ص"ريحًا نش"انه ای از            

به ايجاد کارخانه های بزرگ در پاريس، ليون، مارسی و شمال شرقی فرانسه در بين       

 . ، احتياج داشت٦٠ و ٥٠دو جنگ جهانی و هم چنين در بين دهه های 
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ط"بقه کارگ"ر و جنبش کارگری اسپانيا دارای سنت سنديکاليستی انقالبی طوالنی ای        

 توس"عه نيافت"ن ص"نعت ب"زرگ در شبه جزيره ايبری، بشدت تأثير پذيرفته                اس"ت ک"ه از    

 .است

 -ت"نوع روندهای ايدئولوژيک در جنبش کارگری نتيجه منطق و تاريخ خود آن است            

.       بدي""ن معن""ی ک""ه مج""ادالت و تض""ادهای ناش""ی از خ""ود رون""د م""بارزه طبقات""ی اس""ت         

سی به مارکسيستها و آنارشيستها بي"ن المل"ل اول ب"ر س"ر مس"ئله لزوم تسخير قدرت سيا            

ش""رکت در حکوم""تهای  : بي""ن المل""ل دوم ب""ر س""ر مس""ائل چ""ندی از قب""يل      . تج""زيه ش""د 

ب"ورژوازی، حماي"ت دادن ب"ه دف"اع مل"ی در کشورهای امپرياليستی، و حمايت دادن به          

س"رکوب م"بارزات انقالب"ی ت"وده ه"ا، دق"يقًا در لحظات"ی ک"ه اي"ن م"بارزات بقای اقتصاد             

 و دول""ت بورژوائ""ی را تهدي""د م""ی ک""ند، ب""ه انقالب""يون و اص""الح طل""بان     س""رمايه داری

، ب""ه حام""يان و  "تروتسکيس""ت ه""ا "بي""ن المل""ل س""وم ب""ه استالينيس""ت ه""ا و    . تج""زيه ش""د 

، به حاميان و مخالفين "انقالب چند مرحله ای"مخالفي"ن نظ"ريه انقالب مداوم و نظريه     

 کشور و بدنبال آن به حاميان و س"اختن و تکم"يل ک"ردن ن"ا کجا آباد سوسياليسم در يک         

مخالفين تابع کردن منافع انقالب جهانی به باصطالح احتياجات تکميل اين نا کجا آباد،        

 .تجزيه شد

ليک"ن، حت"ی اي"ن ت"نوع رونده"ای ايدئولوژيک"ی ريشه های عينی و مادی عميق تری                    

 .دارد

 

  جبهه واحد طبقه کارگر عليه دشمن طبقاتی-٢
وژيک"""ی در جن"""بش کارگ"""ری م"""نجر ب"""ه قطع"""ه قطع"""ه ش"""دن   ت"""نوع رونده"""ای ايدئول

در حال"يکه وحدت اتحاديه های کارگری       . س"ازمانهای سياس"ی ط"بقه کارگ"ر ش"ده اس"ت           

از قبيل بريتانيای کبير، اسکاندنياوی، جمهوری فدرال آلمان، (در کش"ورهای بس"ياری    

ما . چ"ند دستگی سازمانهای سياسی متفاوت همه جا گير است   . وج"ود دارد  ) و اط"ريش  
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، "ج"""نايات "–ماترياليس"""تها، ب"""ايد درک کن"""يم ک"""ه اي"""ن واقعي"""ت ن"""ه نت"""يجه تص"""ادف       

 بلکه نتيجه عللی    -"خائنين"فرد يا گروه کوچکی     " نقش خيانتکارانه "يا  " انشعابگران"

 .عينی است

ط""بقه کارگ""ر توانس""ته اس""ت  . اي""ن چ""ند دس""تگی سياس""ی ف""ی النفس""ه چ""يز ب""دی نيس""ت  

هايش را در شرايطی که احزاب و گرايشات زيادی  بعضی از چشم گيرترين پيروزی      

در ک""نار ه""م وج""ود داش""تند و هم""ه ب""ا ه""م ادع""ای ه""وا خواه""ی و وابس""تگی ب""ه جن""بش       

در ک"نگره دوم شوراهای سراسری روسيه، که        . کارگ"ری را م"ی ک"ردند، بدس"ت آورد         

تص"ميم ان"تقال ق"درت ب"ه ش"وراها را اتخ"اذ ک"رد، چ"ند دس"تگی عميقتری از آنچه که ما                   

تجزيه . ک"نون در غرب می بينيم در احزاب و گرايشهای سياسی متفاوت وجود داشت      ا

مانع ) و معدودی گروها و روندهای کوچکتر(ط"بقه کارگ"ر آلمان به سه حزب بزرگ        

 ارتجاعی کاپ را در نطفه     کودتای که   ١٩٢٠پ"يروزی اعتص"اب عموم"ی مارس سال         

های کارگ""ری پرول""تاريای  اخ""تالفات س""ازمانهای سياس""ی و س""نديکا   . خف""ه ک""رد، نش""د  

 م"انع از آن نش"د که تقريبًا تمامی مراکز صنعتی واکنش   ١٩٣٦اس"پانيا در ژوئ"يه س"ال      

 . ارتشی نشان دهند–صحيحی در برابر قيام فاشيستی 

ليک""ن اخ""تالفات سياس""ی جن""بش کارگ""ری، ت""نها مادام""ی ن""يروهای تهاجم""ی ک""ل ط""بقه  

 کارگران عليه دشمن طبقاتی، يعنی کارگر را تضعيف نمی کند که مانع اتحاد در عمل     

. کارف""رمايان، ب""ورژوازی ب""زرگ، حکوم""ت ب""ورژوازی و دول""ت ب""ورژوازی، نش""ود  

پ"يش ش"رط ديگ"ر عبارتس"ت از، توانائ"ی مارکسيس"تهای انقالب"ی در دست زدن به يک               

م"بارزه ايدئولوژيک"ی و سياس"ی ب"رای کس"ب اکثري"ت در ط"بقه کارگ"ر و ب"رای ساختن            

 ب""ه ع""بارت ديگ""ر، وج""ود دموکراس""ی کارگ""ری در جن""بش    – ح""زب ت""وده ای انقالب""ی 

کارگ"ری س"ازمان ياف"ته و ارائ"ه ي"ک خ"ط مش"ی سياس"ی ص"حيح توس"ط مارکسيستهای                    

 .انقالبی



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٤١

عل"""يه تهاجم"""ات  واک"""نش ي"""ک پارچ"""ه ط"""بقه کارگ"""ر، باالت"""ر از هم"""ه در م"""بارزه       

 اخراج: اي"ن می تواند يک تهاجم اقتصادی باشد، از قبيل        . ب"ورژوازی ض"روری اس"ت     

و نيز می تواند يک تهاجم . کارگ"ران، تعط"يل کارخان"ه ه"ا، ک"اهش دستمزدها، و غيره          

حمل"ه ب"ه ح"ق اعتص"اب و آزادی اتحادي"ه های کارگری، حمله به      : مان"ند . سياس"ی باش"د   

حق"وق دموکرات"يک توده ها و جنبش کارگری، اسقرار رژيمهای مستبد يا فاشيستی، و           

ع""م، در تم"ام اي"ن م"وارد، فق"ط واک""نش     س"رکوب ک"ردن آزادی جن"بش کارگ"ری بط"ور ا     

اتح"اد در عم"ل واقعی    . عظ"يم و يک"پارچه مي"تواند ته"اجم ب"ورژوازی را در ه"م بش"کند                

ط"بقه کارگ"ر، از ط"ريق ي"ک ج"بهه واح"د واقعی بدست می آيد که ميبايست شامل کليه             

س"ازمانهای کارگ"ری، ک"ه کوچکتري"ن نف"وذی در م"يان بخش"های مه"م پرولتاريا دارند،                  

 .بشود

يک"ی از بزرگتري"ن فج"ايع ق"رن بيستم، شکست پرولتاريای آلمان با به قدرت رسيدن          

اي""ن شکس""ت نت""يجه امت""ناع و ناتوان""ی ره""بران .  ب""ود١٩٣٣ ژانوي""ه س""ال ٣٠هي""تلر در 

ح""زب کمونيس""ت و سوس""يال دموک""راتهای آلم""ان در رس""يدن ب""ه موق""ع ب""ه تواف""ق جه""ت  

ج اين فاجعه چنان عظيم بودند که هر نتاي. تشکيل جبهه واحد عليه پيروزی نازيسم بود     

برای جلوگيری از کسب قدرت : کارگ"ری ب"ايد درس اساس"ی اي"ن تج"ربه را ج"ذب ک"ند        

توس"ط آدمکش"ان، ش"کنجه گ"ران و ج"الدان ح"رفه ای از ط"ريق عمل يکپارچه و قاطع              

جبهه واحد کليه سازمانهای کارگری عليه پيروزی فاشيسم، غير       توده های زحمتکش،    

 . استقابل اجتناب

موان""ع و س""دهای موج""ود در راه دس""ت يافت""ن ب""ه ج""بهه واح""د، اساس""ًا دارای ماهي""ت    

اکثري"ت عظ"يم کارگ"ران بط"ور غري"زی، ب"ا ه"ر گونه        : سياس"ی و ايدئولوژيک"ی هس"تند     

اب"تکار م"تحد، موافق هستند، از ميان اين موانع سياسی و ايدئولوژيکی، موارد زير را    

 :می توان برشمرد
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 و ن"يز رهبران استالينيست در  -نده ره"بران سوس"يال دمک"رات   اعم"ال س"رکوب کن"    * 

اقشار .  به هنگاميکه مسئوليتی در دولت بورژوائی به عهده می گيرند      -موقعي"ت مشابه  

شکس""تن اعتص""ابات ت""ا  " س""اده"راديک""ال ط""بقه کارگ""ر از چني""ن اعمال""ی ک""ه از عم""ل    

هی قتل رهبران س"ازماندهی پيوس"ته خيان"تها در س"ازمانهای کارگ"ری و حت"ی س"ازماند          

 .يا حتی کارگران ساده را در بر می گيرد، به حق رنجيده اند) نوسکه(انقالبی 

اعم"ال بوروکرات"يک و اعم"ال نف"وذ ب"ی روي"ه از ط"رف ره"بران اص"الح طلب و            * 

استالينيس"ت س"نديکاهای کارگ"ری و ن"يز ره"بران اح"زاب کمونيس"ت که بطور ناگهانی                 

اي""نهمه، بع""الوه اعم""ال . اف""ته ان""د و غ""يرهبمواض"ع ره""بری در جن""بش کارگ""ری دس""ت ي 

س"رکوبگرانه بوروکراس"ی در کش"ورهائی ک"ه در ق"درت اس"ت، ب"ه ح"ق دش"منی اقشار                   

 .مختلفی از کارگران را بر می انگيزد

نق"ش پيوس"ته ض"د انقالب"ی ره"بران س"نتی جنبش کارگری، که رشد آگاهی طبقاتی           * 

رح ه""ای ض""د انقالب""ی و      ب""ه ط"" ) و گاه""ی عم""داً (را تض""عيف م""ی ک""ند و بط""ور عين""ی   

ض"د کارگ"ری س"رمايه ب"زرگ کمک کرده و ايدئولوژی بورژوائی و خرده بورژوائی            

 .را در بين طبقه کارگر اشاعه می دهد

 در رابطه با ف"رقه گرايانه و چپ گرايانه افراطی معه"ذا، م"ا ب"ايد عل"يه ب"رخوردهای         

رائ""ی و چ""پ گرائ""ی ف""رقه گ. س""ازمانهای ت""وده ای س""نتی جن""بش کارگ""ری م""بارزه کن""يم

افراط"ی ص"رفًا موانع"ی در راه دست يافتن به جبهه واحد کارگری عليه دشمن طبقاتی          

 عل"يه س"لطه رهبری های   م"بارزه مؤث"ر  نيس"تند، بلک"ه همچني"ن، موانع"ی هس"تند در راه           

 .اصالح طلب و استالينيست بر اکثريت طبقه کارگر

و  ماهي"ت دوگانه دم درک اش"تباهات ف"رقه گ"رايانه چ"پ گ"رايان افراط"ی ناش"ی از ع"                

.         س""""ازمانهای ت""""وده ای بوروکرات""""يک و س""""نتی جن""""بش کارگ""""ری اس""""ت      مت""""ناقض

بط""ور کل""ی، ف""رقه گرائ""ی در س""طح نظ""ری بوس""يله اغ""راق ي""ک جن""به مش""خص از        (

تاکت""يکها ي""ا اس""تراتژی و بوس""يله ع""دم توانائ""ی درک مس""ائل م""بارزه طبقات""ی و انق""الب  
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، اين )يش، يعن"ی در تمامي"ت اش، مش"خص م"ی ش"ود            پرولتاريائ"ی در تم"ام پيچدگ"ی ه"ا        

درس"ت اس""ت ک""ه سياس"تهای ره""بری ه""ای اي"ن س""ازمانها ب""ه مق"ياس وس""يعی ب""اب ط""بع     

و ن""يز درس""ت اس""ت ک""ه آنه""ا سياس""ت س""ازش طبقات""ی را در پ""يش   . ب""ورژوازی هس""تند

گرف""ته ان""د، م""بارزه طبقات""ی پرول""تاريا را تض""عيف ک""رده ان""د، و مس""ئول شکس""تهای                

معهذا، به همان اندازه نيز درست است که وجود چنين     . ار ط"بقه کارگ"ر هستند     ب"ی ش"م   

س"ازمانهائی ب"ه کارگ"ران اج"ازه م"يدهد ت"ا ب"ه توانائ"ی و آگاه"ی حداق"ل برسند که بدون                    

 .چنين سازمانهائی اين رشد آگاهی طبقاتی بسيار مشکل تر می بود

روهای سرمايه و کار وج"ود چني"ن س"ازمانهائی، همچني"ن تغيير روز بروز توازن ني            

. را ممک"ن م"ی س"ازد، ک"ه ب"دون آن اع"تماد ب"نفس ط"بقه کارگ"ر شديدًا متزلزل می شود            

فق"ط جايگزي"ن شدن بالواسطه اين سازمانها توسط اشکال عاليتری از سازمان طبقاتی          

اس"ت، ک"ه م"انع از آن می شود که تضعيف آنها با عقب            ) خاص"ه ش"وراهای کارگ"ران     (

 چ""ه رس""د ب""ه  -تض""عيف اي""ن س""ازمانها .  کارگ""ر هم""راه باش""د نش""ينی و فل""ج ش""دن ط""بقه 

نابوديش""ان توس""ط ارتج""اع ب""ورژوازی، مبي""ن تض""عيف و عق""ب گ""رد س""ختی ب""رای ک""ل  

ب""ر اي""ن مب""نای اص""ولی اس""ت ک""ه مارکسيس""تهای انقالب""ی ب""رای  . پرول""تاريا خواه""د ب""ود

 .سياست جبهه واحد کارگری، عليه ارتجاع سرمايه داری مبارزه می کنند

 

 " طبقه عليه طبقه"يناميک تهاجمی جبهه  د-٣
مارکسيس"تهای انقالب"ی ه"ر گ"اه ب"ا حمل"ه س"رمايه داری عليه طبقه کارگر، خصوصًا                

وقت"ی ب"ا خطر به قدرت رسيدن ديکتاتوری دست راستی يا فاشيسم، روبرو می شوند،              

 ساختن جبهه واحدی از تمام سازمانهای کارگری را پيشنهاد می کنند که در بر گيرنده       

آنه"ا س"عی م"ی کن"ند ت"ا کل"يه س"ازمانهائی را ک"ه ادعا           . تم"ام س"طوح اي"ن س"ازمانها باش"د         

منجمله ميانه روترين سازمانها    . می کنند جزئی از جنبش کارگری هستند، درگير کنند        

. و س"ازمانهائی ک"ه فرص"ت طل"ب تري"ن و تج"ربه نظر طلب ترين رهبری ها را دارند               
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ب سوس"يال دموکرات و کمونيست، اتحاديه های        مارکسيس"تهای انقالب"ی ره"بران اح"زا       

اص"الح طل"ب و مذهبی را به تشکيل جبهه واحدی از رهبری های ملی، منطقه ای، و                 

ناح"يه ای و همچني"ن ب"ه ج"بهه واح"د در س"طح کارخانه ها و محالت بمنظور مقابله  و                

 .برخورد با حمالت دشمن، دعوت می کنند

ره""بری اح""زاب سوس""يال دموک""رات و س""رباز زدن از بس""ط ج""بهه واح""د ب""ه س""طوح 

کمينترن"""ی در رابط"""ه ب"""ا اح"""زاب " دوره س"""وم"ب"""ه اص"""طالح سياس"""تهای (کمونيس"""ت 

 استالينيستی  - دموک"رات، ک"ه امروزه از طرف برخی سازمانهای مائوئيستی          -سوس"يال 

ب"ر ع"دم درک کودکان"ه از عملک"رد عينی اتحاد جبهه پرولتاريائی و           ) دن"بال م"ی ش"ود،     

پيش فرض اين سياست آن . از پ"يش ش"رط ه"ای ذهنی استوار است       ن"يز ب"ر ع"دم درک        

ي""ا آنه""ا ک""ه ط""رفدار (اس""ت ک""ه ت""وده ه""ای کارگ""ر ط""رفدار اح""زاب سوس""يال دموک""رات 

از ه"""م اک"""نون حاض"""رند ب"""دون موافق"""ت قبل"""ی ره"""بران     ) اح"""زاب کمونيس"""ت هس"""تند 

ی خ"ود، در عمل واحد با کارگران انقالب       " تجدي"د نظ"ر طل"ب     "ي"ا   "  فاشيس"ت  -سوس"يال "

 توده ها از رهبری جدا کردنبدين ترتيب، اين سياست وظيفه حل نشده    . شرکت جويند 

در حقيقت، دعوت .  را ح"ل شده می انگارد      از ط"ريق تج"ربه خودش"ان      فرص"ت طل"ب،     

از ره"بری ه"ای اح"زاب سوس"يال دموک"رات و کمونيس"ت ب"رای پيوستن در يک جبهه                    

 اي"ن رهبريها پيروی می کنند      واح"د عل"يه حمل"ه ارتج"اع اس"ت ک"ه ب"ه کارگران"ی ک"ه از                  

اج""ازه م""ی ده"""د ت""ا از ط""ريق تج"""ربه ض""روری و ب""ا ارزش خ"""ود در ب""اره اعت"""بار،        

 .صالحيت و حسن نيت اين رهبران قضاوت کنند

 -بع"الوه، ع"نوان ک"ردن اي"ن عق"يده ک""ه درگ"ير ک"ردن ره"بری ه"ای اح"زاب سوس""يال          

ان را ب""ر    دموک""رات و کمونيس""ت در ج""بهه واح""د کارگ""ری ض""روری نيس""ت، اي""ن گم""    

م"ی انگ"يزد ک"ه انقالبيون هم اکنون حائز اکثريت در طبقه کارگر می باشند و توهمات                  

خطرناکی از قبيل امکان سرنگون کردن سرمايه داری، دولت بورژوازی، يا اهريمن      

 .فاشيسم، از طريق کودتای اقليت را رواج می دهد
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ست که صرفًا به اهداف آي"ا اي"ن بدي"ن معن"ی اس"ت ک"ه جبهه واحد کارگری تاکتيکی ا          

س""ازمان دادن ک""ل ط""بقه کارگ""ر در ي""ک ن""يروی واح""د  . دفاع""ی مح""دود م""ی ش""ود؟ اب""دًا

 توازن نيروهای طبقاتی  - حت"ی اگ"ر در مرحله اول برای اهداف دفاعی باشد           -ض"ربتی 

را تغي"ير م"ی ده"د و م"بارزه جوئ"ی، ق"درت، اع"تماد ب"نفس و قابليت طبقه کارگر برای            

امکانات عظيم بنابراين جبهه واحد کارگری .  تقويت می کندعم"ل سياس"ی را ب"ه ش"دت      

 بوج"ود م"ی آورد که می تواند به سرعت يک مبارزه دفاعی          ديگ"ری را ب"رای م"بارزه      

، در ١٩٢٠در زم""ان کودت""ای ک""اپ در م""ارس  . را ب""ه ي""ک حمل""ه تهاجم""ی ت""بديل ک""ند  

ش""رايطی آلم""ان، واک""نش يک""پارچه و پيروزم""ندانه س""ازمانهای کارگ""ری آلم""ان چ""نان      

 در - حت""ی س""ازمانهای اص""الح طل""ب-بوج""ود آورد ک""ه م""بارزان بس""ياری از س""ازمانها

ظ""رف چ""ند روز تص""ميم گرفت""ند ک""ه ارت""ش مس""لح کارگ""ری را در چندي""ن ش""هر ناح""يه   

حت"""ی م"""يانه روتري""ن ره"""بران اتحادي"""ه کارگ""ری ش"""عار حکوم"""ت   . روه""ر ب"""رپا کن""ند  

نه ت""وده ه""ای ش""هرهای ب""زرگ واک""نش يک""پارچه و پيروزم""ندا. کارگ""ران را م""ی دادن""د

 منجر به مسلح شدن عمومی پرولتاريا       ١٩٣٦اس"پانيا ب"ه کودت"ای فاشيس"تی ژوئن سال           

 .و تصرف کارخانه ها گرديد

مارکسيس""تهای انقالب""ی ب""ه م""نظور به""ره ب""رداری ک""امل از امکان""ات ب""القوه تهاجم""ی    

م در ج""بهه واح""د کارگ""ری، ل""زوم س""اختن ج""بهه واح""د را، ه""م در س""طوح پائي""ن و ه""      

ب""دون آنک""ه اي""ن ف""راخوان را ب""ه ض""رب العجل""ی ب""ه اح""زاب . ره"بری، ارائ""ه م""ی ده""ند 

اين پيشنهاد بدين معنی است . کارگ"ری، اتحادي"ه ه"ای کارگ"ری و يا توده ها تبديل کنند        

سازمانهای کارگری، جبهه واحد    " ائتالفهای"ک"ه ج"دا از توافقه"ای مل"ی و ناحيه ای و              

  –ارخان""ه ه""ا، ام""الک و مح""الت درگ""ير م""بارزه ک""ند     را در ککمي""ته ه""ای محل""ی ب""ايد 

کمي"ته هائ"ی ک"ه ب"ايد ب"ه س"ريعترين وج"ه ممک"ن ب"ه کمي"ته هائ"ی تک"امل ياب"ند که بطور                       

 ش""وند، و بط""ور پيوس""ته در بس""يج ه""ا و عمل""يات ت""وده ای درگ""ير  دموکرات""يک ان""تخاب
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دن دينام"يک تهاجمی چنين ساختاری روشن است، چه بوضوح باعث بوجود آم           . ش"وند 

 .شرايط انقالبی است

 

  جبهه واحد کارگری و جبهه خلق-٤
درس""ت ب""ه همانگون""ه ک""ه مارکسيس""تهای انقالب""ی ط""رفداران سرس""خت ج""بهه واح""د      

ج""بهه . "را رد م""ی کن""ند" ج""بهه خلق""ی"کارگ""ری هس""تند، ب""ه همانگون""ه ن""يز سياس""تهای 

"  براللي"سياس"ت ديري"نه سوس"يال دموکراس"ی، مبن"ی ب"ر اتح"اد بي"ن بورژوازی             " خل"ق 

می باشد، که توسط ") اتحاد چپ ("با جنبش کارگری    ") ض"د فاشيست  "، ي"ا    "مل"ی "ي"ا   (

 .هفتمين کنگره کمينترن احيا شد

وج""ود " ج""بهه خل""ق"و ي""ا " اتح""اد چ""پ"تفاوت""ی بن""يادی بي""ن ج""بهه واح""د کارگ""ری و 

اش تحرک"ی را ايج""اد   "ط"بقه عل"يه ط""بقه  "ج"بهه واح"د کارگ""ری از ط"ريق م""نطق    . دارد

.  باع"ث ميش"ود م"بارزه پرول"تاريا عل"يه ب"ورژوازی توس"عه ياف"ته و حاد گردد            م"ی ک"ند،   

ج""بهه خل""ق، ب""العکس، از ط""ريق م""نطق س""ازش طبقات""ی اش م""بارزات کارگ""ران را        

در حال""يکه . م""توقف ک""رده و حت""ی راديکالتري""ن اقش""ار کارگ""ران را س""رکوب م""ی ک""ند  

ه ف""راوان ره""بران  گذش""ته از عالق"" (ج""بهه واح""د کارگ""ری عل""يه ته""اجم س""رمايه داری   

، دارای ه"يچ گون"ه پيش شرطی مبنی بر دفاع از      )اص"الح طل"ب ب"ه دف"اع از اي"ن نظ"ام            

نظ""ام بورژوائ""ی و مالکي""ت س""رمايه داری نيس""ت، ج""بهه خلق""ی بط""ور ص""ريح ب""ر پاي""ه  

ب"زعم مدافعي"ن اي"ن سياست، اگر    . اح"ترام ب"ه نظ"ام و مالکي"ت بورژوائ"ی اس"توار اس"ت            

ص"""ی س"""رمايه داری را ن"""پذيريم، آنگ"""اه ش"""رکت     نظ"""ام بورژوائ"""ی و مالکي"""ت خصو  

ارتجاع را "در ج"بهه خل"ق غ"ير ممک"ن خواه"د ب"ود و اي"ن خ"ود                 " ب"ورژوازی مترق"ی   "

بدط""ن ترتي""ب ک""ل م""نطق ج""بهه خل""ق گ""رايش دارد ب""ه م""نحرف    . خواه""د ک""رد" تقوي""ت

در حال"يکه در م"ورد جبهه    . ک"ردن، مح"دود ک"ردن ي"ا شکس"ت دادن م"بارزات ت"وده ای               

 .نين نيستواحد کارگری چ
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در حال""يکه تف""اوت بي""ن ج""بهه واح""د کارگ""ری و ج""بهه خل""ق ب""ه دل""يل ماهي""ت طبقات""ی   

. بين آنها وجود ندارد" مطلق"عين"ی اي"ن دو نوع توافق، قابل توجه است، ليکن تفاوت         

در کارب""ردهای فرص""ت طل""بانه از تاکت""يک ج""بهه واح""د اي""ن امک""ان وج""ود دارد ک""ه         

رهبری های اصالح "وردی به اين بهانه که نبايد    ره"بران سازمانهای انقالبی من در آ      

از ط""رف . ب""ه م""توقف ک""ردن م""بارزه ت""وده ای م""بادرت م""ی ورزن""د " طل""ب را ترس""اند

ديگ"ر، در بعضی شرايط، توافقات جبهه خلقی می تواند توده ها را از توهمات سازش    

 -طبقات"ی دور ک"رده و ب"ه س"مت گس"ترش م"بارزات آنه"ا و حت"ی ايجاد سازمانهای خود                    

چنين ابتکارهائی بايد مسلمًا مورد پشتيبانی مارکسيستهای . حکومت"ی اشان رهبری کند  

 .انقالبی باشند و آنها بايد بهر طريق که ممکن است از آنها دفاع کنند

از ديدگاه . ول"ی ص"رفنظر از اي"ن ح"االت ميان"ی، مس"أله اص"ول همچنان حياتی است           

حد کارگری پشتيبانی کنيم، و بايد عليه م"بارزه طبقات"ی، م"ا ب"ايد از سياس"تهای ج"بهه وا        

بورژوازی، که " جناح چپ"ه"ر ائ"تالف سياس"ی ب"ا اح"زاب بورژوائ"ی، حت"ی اح"زاب           

 .استقالل طبقاتی سياسی پروولتاريا را به مخاطره می اندازد، مبارزه کنيم

 

  استقالل سياسی طبقه و سازماندهی واحد طبقه-٥
:  واحد به يک سوال حياتی منتهی می شود      بنابراي"ن، همانند مساله ماهيت جبهه خلق      

چگون"ه ط"بقه کارگ"ر م"ی تواند عليرغم چند دستگی روندهای ايدئولوژيکی و احزاب،            

گ"روه ه"ا و ف"رقه ه"ای م"تفاوت، و عل"يرغم نابس"ندگی سطح متوسط آگاهی طبقاتی، به                      

 سازماندهی واحد قدرت خود، و کامًال مستقل از بورژوازی، نايل شود؟

 تحصيل سازمان واحد  پيش شرط بين رفتن اين چند دستگی را بعنوان        کس"انی که از     

اين چند دستگی به مدت يک   . ط"بقه ارائ"ه م"ی ده"ند، در دن"يای اوه"ام زندگ"ی می کنند                

و هيچ نشانه ای مبنی بر از بين رفتن سهل و آسان آن وجود    . ق"رن وج"ود داش"ته اس"ت       

گی، عمًال به معنی آنست که چني"ن تص"وری در ب"اره از بي"ن رفتن اين چند دست       . ن"دارد 
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احتمالی گمشده در غبار ) و بنابراين پيروزی اش(بگوئ"يم ک"ه اتح"اد جبهه پرولتاريائی       

 .تاريخ است

کس"انی ک"ه ن"يل ب"ه اتحاد در عمل طبقه را صرفًا نتيجه توافق های رهبران و مستقل            

 - داننداز مح"توای طبقات"ی اي"ن توافق"ات و دينام"يک عين"ی ای ک"ه ايج"اد م"ی کن"ند، م"ی                    

 ف""راموش      -م""ثًال آنهائ""ی ک""ه بط""ور مس""لم ج""بهه واح""د را ب""ا ج""بهه خل""ق يک""ی ميگ""يرند     

م"ی کن"ند ک"ه اتح"اد واقع"ی جبهه پرولتاريائی فقط بر پايه ای طبقاتی امکان پذير است،          

در حقيق""ت تص""ور ناکردن""ی اس""ت ک""ه تم""ام بخ""ش ه""ا و اقش""ار ط""بقه کارگ""ر بتوان""ند          

ر تواف"ق ه"ای مبتن"ی ب"ر س"ازش طبقاتی را داوطلبانه              محدودي"تها و خس"ارات موج"ود د       

 .بپذيرند

بنابراي"ن رابط"ه نزديک"ی بين اتحاد در عمل کل طبقه کارگر و قبول مشترک اهداف            

. م""بارزاتش، و حت""ی اش""کال مبارزات""ی ک""ه توس""ط ط""بقه اتخ""اذ م""ی ش""ود، وج""ود دارد    

 يکپارچگ""ی مارکسيس""تهای انقالب""ی ک""امًال مواف""ق ه""ر گون""ه اب""تکاری هس""تند ک""ه ب""ه         

ب"يانجامد، زي"را ب"ه عق"يده آنها چنين ابتکارهائی هميشه راستای مبارزه جويی و آگاهی            

 .يافتن کارگران را به سوی مبارزه طبقاتی تسليم ناپذير عليه سرمايه، تقويت می کند

اس""تقالل طبقات""ی پرول""تاريا، ک""ه اتح""اد ط""بقه ب""دون آن غ""ير ق""ابل حص""ول اس""ت، در    

در س"""طح کارخان"""ه و بخ"""ش ص"""نعتی، در رابط"""ه ب"""ا اح"""زاب  رابط"""ه ب"""ا کارف"""رمايان 

بورژوائ"""""ی، و همچني"""""ن در رابط"""""ه ب"""""ا دول"""""ت بورژوائ"""""ی، حت"""""ی آزادتري"""""ن و            

اعتماد به نفسی که طبقه کارگر از    . دموکرات"يک تري"ن دول"ت بورژوائ"ی ص"ادق اس"ت           

ط""ريق تج""ربه اتح""اد واقع""ی و وس""يع ط""بقه بدس""ت م""ی آورد، او را ب""ه س""مت ح""ل تم""ام  

ئل ب"ه دس"ت خ"ودش س"وق م"ی ده"د، حت"ی آن مس"ائلی ک"ه بط"ور معم"ول ب"ر عهده                    مس"ا 

اي"""ن دل"""يل ديگ"""ری اس"""ت ب"""رای اي"""نکه چ"""را انقالب"""يون          . پارلم"""ان واگ"""ذار م"""ی ش"""وند 

 .راسخ ترين و پيگيرترين طرفداران اتحاد در عمل کل طبقه کارگر هستند
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  استقالل طبقاتی و اتحاد طبقاتی-٦
مابين جبهه واحد کارگری و جبهه خلق قائل هستيم، غالبًا به          اي"ن تف"اوت اص"ولی که        

سعی در "بزعم منتقدين، اين سياست . م"ورد ان"تقاد ق"رار گرفته است    " جزم"ی "ع"نوان   

، پ""""يروزی انق""""الب  "اتحاده""""ای طبقات""""ی "ب""""دون " انک""""ار ض""""رورت اتحاده""""ا دارد 

 پايه نياز به آي"ا لني"ن ک"ل اس"تراتژی بلش"ويکی را ب"ر      . سوسياليس"تی امک"ان ناپذي"ر اس"ت      

 اتحاد بين پرولتاريا و توده دهقاتی قرار نداد؟

ق""بل از ه""ر چ""يز ب""ايد بگوئ""يم ک""ه ه""ر قياس""ی بي""ن کش""ورهای امپرياليس""تی ام""روز و    

 در ص"د جمعي"ت فع"ال را در ب"ر      ٢٠پرول"تاريای روس"يه   . روس"يه ت"زاری اش"تباه اس"ت    

 -وی کار خود است يعن"ی آن ت"وده ای ک"ه مجبور به فروش نير          -پرول"تاريا . م"ی گرف"ت   

در کش"ورهای امپرياليستی، به استثنای پرتقال، اکثريت قاطع ملت را تشکيل می دهد،        

اتحاد جبهه .  در ص"د جمعي"ت فع"ال اي"ن کش"ورها را ش"امل می شود            ٨٠ ال"ی    ٧٠يعن"ی   

مس""لمًا ب""رای انق""الب     ) ک""ه الب""ته ش""امل کارک""ندان اداری ن""يز م""ی ش""ود     (پرولتاريائ""ی 

 .اد با دهقانانحياتی تر است تا اتح

ب"ايد اضافه کنيم که مارکسيستهای انقالبی به هيچ وجه مخالف اتحاد بين پرولتاريا و       

خ"""رده ب"""ورژوازی فع"""ال و غ"""ير اس"""تثمارگر ش"""هری و روس"""تائی نيس"""تند، حت"""ی در     

بر قرار کردن اتحاد بين کارگران و دهقانان در . کش"ورهائی ک"ه اينان در اقليت هستند   

پرياليس""تی، مان""ند پ""رتقال، اس""پانيا، ايتال""يا و فرانس""ه، از نظ""ر بس""ياری از کش""ورهای ام

سياس""""ی و مهم""""تر از هم""""ه از نظ""""ر اقتص""""ادی ب""""رای پ""""يروزی و تحک""""يم انق""""الب     

 .سوسياليستی، همچنان حائز اهميت شايانی است

چ"يزی را ک"ه م"ا رد م"ی کن"يم اي"ن اس"ت که اتحاد بين احزاب طبقه کارگر و احزاب                  

بر عکس، رهائی .  مشابه ای در ميان طبقات زحمتکش است       بورژوازی، الزمه اتحاد  

ت"وده دهقان"ی و خ"رده ب"ورژوازی ش"هری از ق"يد ب"ورژوازی مش"روط اس"ت به رهائی                

اتح""اد      . آنه""ا از پش""تيبانی ک""ه آن""ان تم""ايل دارن""د ب""ه اح""زاب سياس""ی ب""ورژوازی بده""ند     
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 اش بايد به اين طبقات پرولتاريا و احزاب. م"ی تواند و بايد بر پايه منافع مشترک باشد      

چ""يزی ک""ه . خواس""تهای اجتماع""ی، اقتص""ادی، فرهنگ""ی و سياس""ی اش""ان را ارائ""ه کن""ند 

چ""نانچه تج""ربه، اراده پرول""تاريا را ب""رای  . ب""ورژوازی ق""ادر ب""ه تحق""ق دادن آن نيس""ت 

تس"خير قدرت و به اجرا در آوردن برنامه اش ثابت کند، پرولتاريا قادر خواهد بود که   

ت اعظم"ی از خرده بورژوازی را که خواهان تحقق خواستهايش است،            پش"تيبانی قس"م   

 .جلب کند

 

 جنaaبش هaaای رهائaaی بخaaش زنaaان و اقليaaتهای قومaaی تحaaت سaaتم در      -٧

 ظهور مبارزات ضد سرمايه داری
را س""نتًا ي""ا در قال""ب انتخابات""ی و سياس""ی    " اتح""اد"جن""بش متش""کل کارگ""ری مس""ائل   

ب اتح"اد ط"بقه کارگر با طبقه دهقان و ديگر     ، و ي"ا در قال"      )اتح"اد بي"ن اح"زاب مخ"تلف       (

ام""ا، به""م پ""يوند خ""وردن  . اقش""ار خ""رده ب""ورژوازی تح""ت اس""تثمار مط""رح ک""رده اس""ت  

انق"الب اجتماع"ی و جن"بش رهائ"ی بخ"ش ملي"ت ه"ای تح"ت ستم همواره نقش مهمی در                       

 مهم""تر از هم""ه در انقالبه""ای -انقالب""ات ب""زرگ پرولتاريائ""ی پيش""ين ب""ازی ک""رده اس""ت 

 . اسپانياروسيه و

از آنج"ا ک"ه س"رمايه داری پس"ين بگون"ه ای اجت"ناب ناپذي"ر با بحران های تعميم يافته             

طبقه " خالص"، ترکيب مبارزات )١٩٦٠اساس"ًا از نيمه دوم دهه       (فزاي"نده پ"يوند دارد      

کارگ"ر ب"ا انفج"ار نارض"ائی ه"ا و طغ"يان های اجتماعی بخشهای وسيعی از جامعه که             

 سياس""ی در -ری نيس""ت، از ويژگ""يهای م""بارزات اجتماع""ی  ترکي""ب ش""ان ک""امًال پرول""ت  

طغ"يان جوان"ان، جنبش زنان، طغيان مليتهای تحت         : کش"ورهای امپرياليس"تی م"ی باش"د       

س"""تم، توص"""يف جوان"""ان، زن"""ان، اقلي"""تهای ن"""ژادی و قوم"""ی، در مجم"""وع، ب"""ر اس"""اس   

  و ي""""ا حت""""ی    " غ""""ير پرول"""تری "مع"""يارهای ايدئولوژي""""ک و ي"""ا روانشناس""""انه، بم"""ثابه    

در کشورهای امپرياليستی، بخش افزون   . بی اساس و بی معنی است" خ"رده ب"ورژوا   "
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را زنان کارگر و % ) ٥٠حتی در بعضی موارد بيش از      (ش"ونده ای از جمعيت زنان       

بخ""ش ق""ابل مالحظ""ه ای از جوان""ان کارگ""ر و ي""ا . ن""ه زن""ان خان""ه دار تش""کيل م""ی ده""ند

چ"""يکانوها در اي"""الت م"""تحده ام"""ريکا؛  س"""ياهان، پرتوريکوئ"""ی ه"""ا، . ک"""ارآموز هس"""تند

ايرل""ندی ه""ا، مهاجري""ن آس""يائی و ه""ند غرب""ی در بريتان""يا؛ اهال""ی باس""ک و کات""االن در  

 نه فقط خود کارگر هستند؛ بلکه در مجموع بخش – فق"ط سه مثال برای نمونه      -اس"پانيا 

 .قابل مالحظه ای از طبقه کارگر کشورهای خود را نيز تشکيل می دهند

 زن""ان، -رايط هس""تی و خواس""تهای تمام""ی اقش""ار در ي""ک طغ""يان معيي""ن در واق""ع، ش""

به سه دليل آشکار توجه خاص جنبش کارگری و _ جوانان، اقليت های نژادی و قومی  

 .پيشروی انقالبی اش را ايجاب می کند

اوًال، اي"""ن اقش"""ار بط"""ور کل"""ی ته"""ی دس"""ت تري"""ن و اس"""تثمار زده تري"""ن بخ"""ش از        

ص"رفنظر از داليل ديگر، از اينرو آنها بنقد         . م"ی گ"يرند   پرول"تاريای جهان"ی را در ب"ر         

ثان"يًا، اي""ن اقش"ار قربان"يان ي"ک س""تم     . خواس"تار توج"ه خ"اص ه"ر کارگ""ر آگاه"ی هس"تند      

دوگان"ه هستند، هم به مثابه يک کارگر و هم به مثابه يک زن، جوان، اقليت، مهاجر و       

خ""ود را ره""ا س""ازد، و و س""رانجام پرول""تاريا نخواه""د توانس""ت . غ""يره اس""تثمار ميش""وند

مهم"تر از هم"ه ک"ار م"زدوری را از م"يان ب"ردارد و جامع"ه ب"ی ط"بقه را بنا کند، مگر                      

آنک"ه بط"ور ريش"ه ای تمام"ی اش"کال تبع"يض ه"ا، س"تم، و نابراب"ری ه"ای اجتماعی را                    

: ثالثًا، طغيان و پيکار برای رهائی اين اقشار، سازنده امکان زير است        . ريش"ه کن کند   

 .رولتری اين اقشار تحت ستم به انقالب سوسياليستی جلب ميشوندبخش های غير پ

و بستگی دارد به . بدست نمی آيد" خود به خودی"واض"ح اس"ت ک"ه اين اتحاد بطور       

ميزان جدائی طبقاتی که در داخل اين جنبش های رهائی بخش زنان، جوانان، مليت و    

يزه ش""دن ن""يروهای  ن""ژادی تح""ت س""تم ايج""اد م""يگردد، جدائ""ی ايک""ه ناش""ی از پرول""تر      

اجتماع""ی در ط""ی فرآش""دهای انقالب""ی در درون اي""ن جن""بش ه""ا ب""وده و اجت""ناب ناپذي""ر   

ام"ا، اي"ن اتح"اد بس"تگی ب"ه توانائ"ی جن"بش کارگری و باالتر از همه به پيشروی              . اس"ت 
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انقالب"ی اش دارد ک"ه ب"ايد م"تهورانه مس"ائلی را که اين اقشار تحت ستم برای آن پيکار                

 .ت خود گيردميکنند را در دس

مارکسيس""تهای انقالب""ی، جن""بش ه""ای رهائ""ی بخ""ش مس""تقل ب""ه ح""ق زن""ان، جوان""ان،      

ملي"""ت ه"""ا و ن"""ژادهای تح"""ت س"""تم را ن"""ه فق"""ط ق"""بل از بلک"""ه حت"""ی پ"""س از س"""رنگونی       

چرا که پس از سرنگونی سرمايه داری بقايای . س"رمايه داری ب"ه رس"ميت م"ی شناسند       

ن وم""رد، ن""ژادی، شوونيس""تی، و ب""يگانه  تعص""ب ه""ای ه""زاران س""اله اخ""تالفات بي""ن ز  

مارآسيستها بايد . هراس"ی در بي"ن ت"وده ه"ای زحمتكش يك روزه از ميان نخواهد رفت       

در داخ"ل اي"ن جن"بش ه"ای مس"تقل ت"وده ای تالش کنند تا بدل به بهترين مبارزين جهت             

 تمام"ی خواسته های به حق و مترقی آنها شوند، و برای حفظ و ارتقاء گسترده ترين و           

 .متحدترين بسيج ها و مبارزات کوشش نمايند

در عي""ن ح""ال، مارکسيس""تها ب""ايد ب""ه گون""ه ای ش""يوه دار ب""رای آن راه حله""ای کل""ی       

 - گرفتن قدرت توسط طبقه کارگر، برانداختن نظام سرمايه داری   -سياس"ی و اجتماع"ی    

ک""ه ب""دون آنه""ا ح""ل نهائ""ی و هميش""گی تبعيض""ات جنس""ی، ن""ژادی، و شوونيس""تی ممک""ن 

، مبارزه کنند، مارکسيستها به حمايت شيوه دار برای ايجاد همبستگی بين تمامی            نيست

اس"""تثمار ش"""وندگان و تمام"""ی کارگ"""ران در مبارزاتش"""ان ب"""رای م"""نافع طبقات"""ی ش"""ان،    

ه""ر چ""ه ک""ه  . ص""رفنظر از اخ""تالفات جنس""ی، ن""ژادی، قوم""ی ب""ه م""بارزه م""ی پ""ردازند   

م که بر اين اقشاری که تحت    مارکسيس"ت ه"ا در م"بارزه عل"يه تمام"ی اش"کال وي"ژه س"ت                

س"تم ف"وق العاده قرار دارند، راسخ تر و مصم تر باشند، مبارزه برای ايجاد همبستگی            

 . کلی طبقاتی در بين آنها کارآتر خواهد بود

 


