
 2 -  متحده  االت یدر ا سم یمبارزه با فاش

 ترجمه: ژاله سهند

 

 Socialist Appeal 1939 هیفور  22چاپ شده از شماره  دیتجد

 

 Madisonاز کارگران را در نزدیکی     50.000  ،هجنگ جویانمهیج و  یتظاهرات ،ورکیویدوشنبه در نروز در عصر 

Square Garden  اعتراض نمایندبزرگ  یفاشیستاولین بسیج  علیهتا بر به گرد هم آورد. 

 

گرد هم آیی    هیعلبر یکارگرحمایت  یبرا ستیالیبر پنجاه هزار تظاهرکننده که به فراخوان حزب کارگران سوس عالوه

ا اندکی  بناظران،  نیدر ب گریکه به مطبوعات داده شد پنجاه هزار نفر د سیپل یرسم یها نیتخم با پاسخ دادند، یستیفاش

قزاق   یکه روزهاای  یگری . با وحشنمودند آشکارهزاران تظاهرکننده  یخود را با اهداف و شعارها یهمدرد استثنا

تظاهرات  کیکه تا کنون در شهر در ی سیتعداد پل نیشتری، بایشهردار ال گارد سیپل 1780آورد ،   یمخاطر را به  یتزار

سم اسب لگدمال کرده   ریز  روهاین نیشکستن ا یناموفق برا یاز کارگران را در تالش یادیشده است، تعداد ز یجمع آور

  وسعت. گردیدند سیبا پل د یشد زد و خورد های یسر کی ری، کارگران درگ11 عصر تا  6. از ساعت ندپا گذاشت ریو ز

 .ها بود نیتر نیاز انتظارات خوش ب رفرات اریبسحتی کارگران مخالف تظاهرات 

 

صادر کرده بود  ستیالیکه حزب کارگران سوس یفراخوان  تیها از همه طرف  تالش شده بود تا اهم یقبل از نشست ناز

 .نمایندآن را خراب  ما  ی و مستق ردهسکوت خفه ک نیآن را با کمپ تا ، رسانده شودبه حداقل 

 

جلوه دادن   تیاهمیدرباره ب زیرآم یبا تمسخر و سخنان تحق ک یدمکرات الیدر اردوگاه سوس "ها ستیتروتسک"  دنابخر منتقدان

 ونینورمن توماس و نه فدراس ستیالیببرند. نه حزب سوس نیرا از ب خالفانبودند که تظاهرات م نیبه دنبال ادفاعیه ما 

. آنها در حمایت ننمودندآن را حتی  هم و کمتر ،اعتنایی نکردندتظاهرات از این فراخوان  به کدامچیه، دمکرات  الیسوس

 .هویدا نگشتندتظاهرات  یکجا چیه

 

 حزب کمونیست   مطرود   نقش

که  ختیرا در صفوف خود برانگ  یگسترده ا یو سردرگم رتیکه ح مطرودی به نمایش نهادندنقش  ژهیها به و ستینیاستال

 .نمایندمبارزه  سمیفاش  هیخواهند عل یشامل هزاران کارگر است که واقعا  م

 

توسط   یاز دموکراس تیخود در حما یگزارش سخنران گفت،یم دیبا Daily Workerکه  یزیدر روز تظاهرات، تنها چ

 نیچن یبرا ی. حتبودفراخوان آنها ن ایها"  ستی کلمه در مورد "تروتسک  کی یبود. حت  سیمور وبولدین ،شهردار موقت

  هیلزخم زبان برعمناسبت،  نیخجالت آور بود که در ا یکم ،کند یاستخدام م ورکیویدر ن نیکه استال بیشرمی یبردگان قلم

 !سندیبنو "  یتروتسک  یها ستیفاش" 

 



ها   یخط در مورد تظاهرات ناز کیها، با چاپ نکردن  ستینیاستال یدیش، ارگان Freiheitچاپ دوشنبه نتیجه برای در 

 از شن فرو برد.  ی. فقط سرش را داخل توده ا نمود، کل مشکل آزاردهنده را حل بر ضد آن در مورد تظاهرات  ای

 

در  -پیشرو دموکرات  الی" و سوسشروی، روز "پروز ژورنال محافظه کار - ورکیو یدر شهر ن گرید یهودیسه روزنامه 

  کلمات مشابه، متحد یموارد حت یاریدر بسمشابه و   یهاها، با استفاده از استداللهمان اخبار و سرمقاله  با  یچاپ تقر

دشمنان قسم   هیعلبرتظاهرات  هب یهودی کارگراندن فراخوان یهمان کلمات. به جا یاز موارد حت یاریدر بس گردیدند.

از خوانندگان خود   ،درخواست بزدالنه کیدر خر خز کنان ها، آنها دست به دست هم دادند و  ستیخورده خود فاش

ساحل  ایکوه ها ه ب ،نددر خانه بمان  ،ندبرو نمایبه س -انجام دهند را در دنیا می توانند،  یخواستند تا عصر دوشنبه هر کار

 ها.  یبه تظاهرات ضد نازجز رفتن ب یزیهر چ - بروند ایدر

 

 سی مور یی و یراد  درخواست

که از تجمع ما  نمودصادر  ورکیویمردم شهر ن از یا ژهیدرخواست و سیمور  وبولدین ،شهردار موقتلحظه   نیدر آخر

 .نمایند یدور

 

از جلسه   نیاز شهروندان، خشمگ  یاست که برخ دهیبه من رس یاطالعات" پر زرق و برق گفت:  یدموکرات حرفه ا  نیا

به  بیابند.آن حضور اطراف در  ایباغ  یدر وروددر  یتیابراز نارضا یاسکوئر گاردن، قصد دارند برا سونیامشب در مد

مجاورت آن   از از باغ و می خواهم کهندارند،  یکار چیکه در جلسه ه یندانمن از همه شهرو ،یمنظور حفظ نظم عموم

 . دور بمانند

 

 یمنتشر شد، برا Daily Workerتوسط ای و البته بعدا  به طور برجسته  گردیدپخش  ویکه قبل از جلسه از راد هیانیب نیا

 یبا موج سیتوسط ارتش پل ندتوانست یکه م یاز افراد  یتعداد انگشت شمار اب SWPکاهش تظاهرات فراخوانده شده توسط 

 ، بر آورده گردید.متفرق شوند سیپل یروهایاز ن

 

که  ی" کنار بخاری نشینهادموکرات" صفوف  درخرابکار  ی استعدادها میمجموعه عظ نیا  رغمیحال، عل نیبا ا

نه " د،یگویم ی، همانطور که تلگرام جهانتکمیل یافت تیواقع نیبر ا یدارهیمکرر مطبوعات سرما دیبا تأک  شانیهاتالش

تظاهرات   یبرارا  د و هدفیقص یچ گونه)دوشنبه( ه زشهر تا صبح امرو نیدر ا ،و نه حزب کمونیست"  ستیالیسوسحزب 

از ساعت  ورکیو یهزاران کارگر ن –آنجا خواهند بود  هاستی تروتسک  " تنها "  نکهی، و انکرده انداز جلسه را اعالم  یآگاه ای

 نمودند! اسکوئر گاردن  سونیبه تجمع در مد آغازها  ینشست ناز شروعاز دو ساعت قبل از  شیب یعنیعصر،  6

 

. اما حضور آنها در  نبودند  ستیتروتسک  ،دندیرس یمیبه حجم عظ  8هزاران نفر که تا ساعت  نیناگفته نماند که آنها، ا

  نیاحساسات بهتر ستیالیسازمان نسبتا  کوچک، نشان داد که حزب کارگران سوس کی درخواستاطراف باغ، در پاسخ به 

 بود. دهیسنج یرا به درست ورکی ویطبقه کارگر ن  یبخشها

 

 



 رده های پایین حزب می آیند

  حضور وجود مصمم به نیخود، اما با ا سران تکارانهیجنا  یاز خرابکار یو عصبان جیگ ،رده های پایین یها ستینیاستال

هزاران نفر به تجمع ما با هستند،  یدیتهدآنها چه  شوند  یمتوجه مکسانی که ها،  یناز هی" علیررسمیتظاهرات "غدر 

 .پیوستند

 

داد که سازمان   یشده بود نشان م حملتظاهرات  نیکه در ا ییاز بنرها یک یکه بود  تی واقع نیا نه کمتر خشنود کننده،

 .ندآمده ا یبزرگان حزب به تجمع ضد ناز  دون مایه یتفاوت یب علیرغم تیتوماس  ستیالیجوانان حزب سوس

 

 ییکه به طور خودجوش به گردهمابود  اهپوستیاز کارگران س یگروهبه همان اندازه الهام بخش حضور پیش بینی نشده 

بهبود  یاز آنها که توسط انجمن جهان یک ی ، خود را حمل کردند، از جمله یپالکاردها، پوسترها و ندپر سر و صدا آمد

 امضا شده بود.  اهپوستانیس

 

 در باغ  زرهی گردان 

جوانان   هیو اتحاد ستیالیحزب کارگران سوس یشده از اعضا  یسازمانده گردان نیبعد از ظهر اول 6تا ساعت 

که هر   گریدگردان . سه نمودندباغ حرکت  حوطهبه سمت م ینقطه تجمع مرکز کی( از چهارم ونالیانترناس ) ستیالیسوس

 .جایگزین گردیدندسرعت بودند، به  افتهیاختصاص  یکدام به نقطه تمرکز خاص

 

متحدالشکل،  یهابا لباس ها،سیاز پل یوارید مثابهمتعاقبا  به  مزی تا ورکی ویکه ن افتندیرا  یزیها چمحض ورود، آن  به

غیر  با  یتقر یابه قلعه  را مبدلاسکوئر گاردن  سونیکه  مد" تشریح کرده بود ، شده اسب سواربر و  غیر یونیفورم یهالباس

 ".کرده بود های ضد ناز یبرا قابل رسوخ

 

 نیتر  دهیچیبه پ ادهیو عابر پ هینقل لیاز وسا هم ،کیاطراف در هر چهار جهت مسدود شده بود. تراف یبلوک ها یباغ برا

 گشته بود. منحرف  یشکل

 

 کارگرانبا   تقابلدر  سیپل

 سیمحکم پل واریبه دنبود، ، ندهیچکسی که دارای بلیط برای پیوستن به گرد هم آیی نازیها که از قبل خریداری شده بود

  گرد هم آییاز  یریجلوگ یبرا سیبالفاصله توسط پل ،یرهگذران عاد یتجمع کارگران، حت نیکوچکتر. افتیننفوذ اجازه 

 در هم شکسته گردید. آنان

 

خارج از چهارگوشه  یهاابانیدر خبالفاصله بزرگ  ورکیو ی نقاط ن یهزاران کارگر از تمام شان،یهاتمام تالش رغمیعل اما

به هر  هجوم آوردن در شمال، با  51 ابانیدر جنوب و خ 48 ابانیعمدتا  در خ - ی نمودندی به گرد هم آ آغاز، گشتهمسدود 

 در آن قرار دارد.  باغ یاصل یهشتم که ورود ابانیبه سمت خ ،طرف دو

 



 نمودند  قی را تشوحزب کارگران سوسیالیست   نفر  هزاران

همزمان، در هر   با  ی. تقرگردیدهزاران نفر برافراشته  قیتشو انیدر م ستیالیحزب کارگران سوس یو پوسترها پالکاردها

حرکت خودجوش   کیبود، مسدود گشته هشتم  ابانیبه خ یاز برادو یمیعظ تی ، که در آن زمان توسط جمعابانیدو خ

 .گردیدو ورود به منطقه باغ آغاز  سیعبور از خطوط پل یبرا

 

سوار  های سیحکم از پلستخط م کیرکاب به رکاب که  ییهشتم، جا ابانی. از گوشه خگردیدآغاز   48 ابانیدر خعملیات 

. با حرکت در هر دو جهت،  نمودند نانهیخشمگ  ی آنها به تظاهرات کنندگان تجمع شده حمله ا .ندبودگردیده مستقر  بر اسب

  ی، در حالدندیرا به روبان بر کایپا گذاشتند و پرچم آمر ریرا ز یهنیاز جانبازان جنگ م ی ادیتعداد زها  سیاز پل یگروه

 .را بضربت کشاندندتوده کارگران  یا انهیبه طرز وحش گرید یکه گروه

 

  نمایندمی  ترمیم صفوف را   توده ها

که مصمم بودند   تی، با قاطعیافتند ترمیمو  ندتوده شکل گرفت نی، اما انمودندقزاقها بارها به جمع کارگران حمله  اگرچه

چه پلیس ها آن را به   ،بنمایند جمع آوری و اعتراض خود را حفظ نموده تا نیروی کافی خود را برای تمرین حق تجمع 

 . رسمیت بشناسند یا نه

 

  گشتهور عب رقابلیچنان متراکم شده بود که عمال  غ تی هشتم با ازدحام جمع ابانیتا خ یاز برادو 51 ابانیحال، خ نیدر هم

 یم تیاز آن حما ادهیپ سیبودند که صدها پل ستادهیهشتم ا ابانیخ یاز قزاق ها در انتها یصف  در همان نزدیکیدرست  بود.

 گردید.اما موفق به شکستن آن ن نمودکارگران آن خط را بارها و بارها خم  یکردند. جهش رو به جلو

 

 است ازیمورد ن ی دفاع گارد

مگر  دست یابند به هدف خود  یتوانند به آسان یاز کارگران نم یتجمع بزرگ یبود که حتهود مرحله مش نیدر ا ژهیو به

، گریباشند. به عبارت د دهیآموزش د ای هشیار یهماهنگ  یو برا باشند شده یکارگران از قبل کامال  سازمانده نیا نکهیا

 .است  یضرور افتهی از رزمندگان سازمان ای  یگارد دفاعیک ، یتظاهرات نیکامل چن تی موفق یبود که برامشهود 

 

  با هر حمله و آنها را  دندیکش یم ادیبر قزاق ها فر تیعصبان. آنها مدام با گردید یم شتریب  قهیهر دقدر کارگران  خشم

 .هو می کردند ،تیبه جمع رانهیشر

 

 .بر آوردندبه بانگ را  ستیالیحزب کارگران سوس خروش!" آنها یناز یها ستیمرگ بر ترور"

 

 .زدند  ادی!" آنها فرخوستار حق اعتراض هستیم ما"

Max Shachtmanکه   ساختخاطرنشان  ی. ونمودبود که صحبت  یکس نی، اولیستیالیسوسدرخواست  ایشگرری، و

به اصطالح   متحیر کننده ای در مورد ی، نگرانگردیدبه سمت خود انتخاب  ورکیویکارگران ن ی، که با را ایدولت ال گارد

،  زحمتکشان شهر بود یبرا یک یو تحر نیکه توه -یک جلسه گرد هم آیی  یبرا یناز آدمکشان " ک ی"حقوق دموکرات



 سی، از پلی ارائه می نمایدستیرا از باند فاش یاسابقهیب یسی پل تیحما نی، که چنیحال، همان دولت نی. با اسازد ینمودار م

که ظاهرا  توسط قانون   یحقوق - نموده استو تظاهرات استفاده  عحق تجم ژهیوکارگران، به   کیسلب حقوق دموکرات یبرا

 . تضمین گشته است یعالدادگاه فدرال و  یدادگاه هااتخاذ شده توسط  میتصم نیو چند یاساس

 

  یاز کشورها یاریهمانطور که در بس ،بخواب نروند سمی فاش بر علیه  در مبارزهکه  هشدار داد ورکیویاو به کارگران ن

  رید  یلیمتوقف کردن آن خ یاما برا فتد،ی اتفاق ب نجایتواند ا یم نی، اآوردفریاد بر . او وجود داشتموردی  نیچن ییاروپا

محافظت در برابر بر  مبنیدرخواست او از گارد دفاع کارگران  . گردندپر  یکار اجبار یاردوگاه ها که  یخواهد بود وقت

شده بود، با شور و شوق مورد  دیتاک  ورکیو ی" نکی"دموکرات  سیبا رفتار پل یریکه به طرز چشمگ  ،یستیحمالت فاش

 .قرار گرفت تی استقبال جمع

 

 ریآبرن، مد نیبرنهام، مارت مزی. سخنرانان شامل جصحبت نمودند   Shachtman بعد ازی حزب گرید نایسخنگو 

در جنبش   شرویمورگان، مبارز پ لیکار حزب، ب ریدب ک،یدیو ی.جی، بYPSL  یمل ریناتان گولد، دب ،نوین ونالیانترناس

، و  YPSL از نیپانک  نگیرویا ونز،ی. استی، پل جکارکنان اداری مترقی انیبرجسته در مچهره  نگر،یاتل چاردیر کاران،یب

 .گرید یاریبس

 

 ی برادو  نییپادر  راهپیمایی 

ستون  کیو در تغییر جهت داده تظاهرات به اطراف  یسخنگو  اشارهبا  ،یستادگیکارگران پس از سه ساعت ا ناگهان،

 .نمودند ییمایراهپ ی در برادورفتن رژه ی برا ابانیدر خ میعظ

 

پر سر و صدا، مصمم و بزرگ طبقه   ،یرژه مبارزات نیشاهد چن ورکیو ین ابانیخ نیکه مشهورترز زمانی ا یادیز مدت

 یکه حت ندپراکنده بود یکه در اطراف باغ متمرکز شده بود، آنقدر در امتداد برادو  سی. پل، گذشته استکارگر بوده است

 .نمایندنکردند رژه را متوقف  یسع

 

  ادهیکه در امتداد پ یخود در حال یزدن شعارها ادیبا فر انیما یراهپ ،ستیالیپرچمداران حزب کارگران سوس یرهبر اب

  ابانیبه خ دنیو پس از رس دند یچیبه سمت جنوب پ  51 ابانیکردند، از خ یم ییما یبه همان اندازه شلوغ راهپ با  یتقر یروها

 انیمای. در آن نقطه راهپنمودندهشتم حرکت  ابانیخوی به س رببه سمت غدوباره  ،یناگسستن یبا صفوف هزاران نفر 42

 .نمودندقرار دارد حرکت  50و  49 ابانیخ نیباغ که ب ویو به س دندیبه سمت شمال چرخ

 

 نمایند   پلیس ها حمله می

،  یهشدار گونهچی.  بدون هنمودندبرخورد  سیاز پل یاصف تازه اب د،یرس 47 ابانیبه خ ییمایراهپرهبر که  یدرست زمان

پشت سر  رو در ادهیپ یها سیاز پل ییها فیدر جلو و رد بر اسب سوار یها سیپلآنها به رژه گران حمله ور گردیدند، 

 نیتری. ونددشروها رانده   ادهیو سپس در پ ابانیخ زدر مرک انیمایبه صفوف راهپ ما  ی اسب ها مستقابتدا  . شتندآنها قرار دا

 ریزبر  گرید یا. عده گشتند دندانه دار مجروح  یو کارگران بر اثر تراشه ها ندشکسته شد در تکه های ریز مغازه ها

پایین ها آزادانه و با شرارت باتون . دهدیمنتشر شده در مطبوعات نشان م شگفت آور یهاکه عکسآنگونه ، غلطیدندها اسب

 .دندیچرخ یشدند و م یم دهیکش



 

  تیر یتحت مد  ،" کیدموکرات "   ورکیویامر در قلمرو ن  نینبود. نه! ا ینیروم موسول ای تلریه ن یدر برل ،یدر مسکو تزار نیا

 !در انتخابات گذشته اتفاق افتاد کا یموفق حزب کارگر آمر یدایکاند  ا،یال گارد  " شرویپ" شهردار 

 

به  گریبار د کیو  بچرخش در آمد 47 ابانیخبه . رژه می گردید ترمیمهمچنان  ییمایحمله، خطوط راهپ نیوجود ا با

. اما  گرفتانجام  Duffy Monumentدر  یجلسه ا یسازمانده یبرا یدیرفت. در آنجا تالش جد شیپ یسمت برادو

 درگرفت. یزیآمخشونتای  یریو درگدر پیش رو بود  سیپلاز  یدیگرتمرکز 

 

بودند.   دهیخود را به شدت مجروح و کتک خورده د یاز رفقا یارینشدند. آنها بس ه شدنهل داد قبول کارگران حاضر به  

 .گردیدندمقاومت مواجه  رینت سخت، آنها با ر آمدب انیمایبه دنبال متفرق کردن راهپ سیکه پل یهنگام

 

 راهپیمایی پایان می یابد 

 سخنران با اعالم ییمایکه راهپ یی، جادر آمدحرکت ب 49 ابانیبه سمت خ  تیجمع س،ی پس از شکستن خط پل ،باالخره 
SWP   برای پایین  به او  دنیبه دنبال رس هودهیمحکم کارگران، ب سددر شکستن  در تالش برای یبا درماندگ سیپلکه

 .به پایان رسید ،بود گشتهسوار بر آن  انیمایخطاب به راهپ یکه براای بود  یتاکسباالی از آوردنش 

 

 ید. باورنکردنگردی پدیدار ابان یدر خ Daily Workerشب، نسخه سه شنبه روزنامه  مهیحدود ن ،انقالبیونن گشتن فرقبا مت

  یدر جلسه ناز گاردندر داخل که از آنچه داشت  یگزارش یستینیاستال نسخهکه  یرسد، در حال یبه نظر مکه  به آنگونه

و ضد   یطوفان یاعتراض یک تظاهراتدر گاردن  یک ینزدکه ده ها هزار کارگر در  تی واقع نیبه احتی ، ه بودها گذشت

  صف آرایی خود را بدونها  یکه ناز بگیرد جهینت دتوان یمیکنفر ، ها! از گزارش آن، اشاره ای ننمودجمع شدند یناز

که به طور  س،یپل یگریوحش کننده،ترغیب  اریبس ی. تظاهرات اعتراضبرگزار نمودندکارگر بدون مزاحمت  کیحضور 

سرکوب   یستینیاستالروزنامه درآمد، عمدا و به طور کامل توسط   شینمابه  یدارهیتوسط هر روزنامه سرماای برجسته 

 !گردید

 

 نمودند  ی ها خرابکار ستینیاستال

کارگران به طور  نیخود و همچن ی به اعضا رسیرا از ارائه حساب  Browder and Co العاده احمقانهدستگاه فوق نیا اما

 تیحما ،یاندازآن را راه   یچه کس دانند،یتظاهرات م نیا  در بارهو اطراف آن  ورکیوینجات نخواهد داد. همه در ن  یکل

، از جمله  ر. و هزاران نفنمودنداز اول تا آخر آن را خراب  اه ستینیدانند که استال ی. همه منمود یو رهبر یمال

شرمنده هستند که خواهان پاسخ  چنان آشفته،  استیس نیجوان، چنان از ا ستیکمون حزب و اتحادرده پایین  یها ستینیاستال

 .شود یم دهیطرف پرس همه هستند که از  یبه سؤال

 

باشکوه که  یتظاهراتتوسط  ،رعدآسا زنگ توسط - م؟یمبارزه کن سمیچگونه با فاش -حال، پاسخ به سؤال بزرگتر عین در 

 !یستیخطر فاشبرای در هم شکستن مدافع کارگران  ی: گاردهابه فراخوان دست یازیدحد خود  نیبه باالتر

 



https://www.marxists.org/history/etol/document/swp-us/education/antifascism/silver.htm  

 

 ستها یفاش  ییگرد هم آ ی وی د یبه و نک یل

https://www.youtube.com/watch?v=eq9yst4W-6c   
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