
                                                            

ه ينهنگاميک چن ه دجامع ودجدی تبوج اس يات ژهخصوص تندوی هس

د هباش هک نجامع که رو دپي املیرون تک ارگر ونک ازد،دگرگ دس ضرورتًابای

واقعًا

ال ِاعم

تاست؛ ددول ههلن نتيج تاست؛ کدول البحاصلبلژی انق

ت، تاس هدول لفرانس اتحاص انقالب ات انقالب

دیل امتع اعینظ هاجتم ولک ارط داعص دهپدی ت،آم وارهاس ههم رنتيج تغيي

انقالباتانقالبات
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  فصل نهمفصل نهم

  اصالحات و اصالحات و 
 

  
تولد و تکامل جنبش کارگری نوین در جامعه سرمایه داری نمونه ای بدست می دهد     

ل   اعی  از تأثير متقاب ردم   محيط اجتم ه م ان  – ک    خود را در آن –هایشان  مستقل از آرم

  . آنها برای تحول این محيطعمل کمابيش آگاهمی یابند، و 

  

  یخیخ تکامل و انقالب در تار تکامل و انقالب در تار--١١
    در                

وده است        ناگهانی و قهرآميز در پی جنگ  ن دو ب ی از ای ا ترکيب ات ی ا، انقالب امروز  . ه

ده  . های انقالبی نباشدی دولتی وجود ندارد که محصول چنين واژکون      دولت امریکا زایي

يس نتيجه ی   ١٨٦١-١٨٦٥ی ها  و جنگ داخلی سال    ١٧٧٦انقالب    است، دولت انگل

، ١٨٣٥، ١٧٨٩         ١٦٨٨ و ١٦٤٩ 

١٨٣٠       ١٨٧٥، ١٨٤٨      

، ١٨٧٠ -٧١های   ها در قرن شانزدهم است؛ دولت آلمان حاصل جنگ        ی  شورش هلند 

  . است، و غيره١٩١٨ و ١٨٤٨نقالبات  و ا١٩٣٩ -٤٥، ١٩١٤ -١٨

ر دلخواه               رای تغيي ارزین ب ه  قهر توسط مب يم ک اما اشتباه است اگر تصور کن

  جامعه و شرایط زندگی طبقه       انقالببرای آنکه یک    . ساختار اجتماعی کافی است   

       در      را      

ادی    پایه های   ره      ( م ه دارای       (و انسانی    ) اقتصادی، تکنيکی، و غي اعی ک ات اجتم طبق

     .   را  آورده   )   ای  
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ا کااله

انيزهبراساس ردن،مک نک اتتسلسلای اعیانقالب يناجتم دیم،چ زق ني

ای دینيروه افتولي نعتانکش وینص ن ش هجه وب جل دان کفق ی ی ودم ش

ذلت انم سدهقان دپ هچن ودده رایط،بهب ارهش اهردوب ظ دین بب زایشترتي اف

درت ودق کيالتخ ومتیتش ودحک تحکمخ رمس د،ت هکن تهزین زایشدول اف

غالبًا،

 
 

 ١٠٠

د شرایطی                   د تولي ه تجدی ابيش ب ات کم پایه هایی وجود ندارند، حتی قهرآميزترین انقالب

  .نها بودمنتهی می شوند که هدف برانداختن آ

اریخ چين هستند            نمونه کالسيک این نکته قيام     . های پيروزمند دهقانی در سراسر ت

ه از                           ود ک ات های کمرشکنی ب ا و مالي اول ه ه چپ هر قيام معرف واکنش همگانی علي

بر دهقانان تحميل   " امپراطوری آسمانی "سلسله های پادشاهی رو به اضمحالل        طرف

دی      ها، منجر به سرن    این قيام . می شد  گونی یک سلسله و به قدرت رسيدن سلسله جدی

  .می شدند، که  همچون مورد سلسله هان، خود از رهبران قيام دهقانان بودند

راهم می آورد                    ان ف رای دهقان ری را ب دا شرایط بهت د در ابت ا هر چه      . سلسله جدی ام

           را     ی          

ه در      . کندی  ها را ایجاب م    می یابد، این به نوبه خود افزایش ماليات        ی ک أمورین دولت م

رده                   درت خود ک ابتدا از خزانه ی دولت حقوق می گرفتند، شروع به سوء استفاده از ق

  .و به غصب اموال دهقانان پرداخته و عالوه بر ماليات به اخذ اجاره زمين می پردازند

        از         

  و      "    "   .  

    دور    را در   و   

  .دهدعدم امکان رسيدن به آزادی دیر پا برای دهقانان چينی را توضيح می 

  

   تکامل و انقالب در سرمایه داری معاصر تکامل و انقالب در سرمایه داری معاصر--٢٢
اعی و سياسی است                   ات اجتم ده انقالب ز زایي ات  : سرمایه داری معاصر خود ني انقالب

ات  . های ملی را بوجود آورد   کبير بورژوایی قرون شانزدهم تا نوزدهم دولت       این انقالب

ودال           -توسط تکامل قبلی جامعه      ه فئ دی در جامع ا       که رشد نيروهای تولي ه دیگر ب ی، ک

ع آزاد              د و توزی ر تولي ه ب ایی ک ی اصناف و محدودیت ه اب رعيت ام ارب حفظ نظ

  . ممکن گردید-تحميل می شد، سازگار نبود 
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د دامتوانن هاق خيرب درتتس وده،سياسیق نم د، نبين ينای ارگرانح مک م

ه زمين

د، ارزهگردن اتیمب طبق ر هه ادهایچ یتض رمایهذات دیدس متش

اتی ه،طبق اتروزان یکيفي تگیاساس ی،همبس اونجمع متع لنظ بعم کس

زرگصنعت دب هامي رکب اعیتح ردی،اجتم اف قپرولتاری ارزهطری مب

ود هش ورک بط ه دطبق هرش تیافت متقوی اعی اجتم ر انینظ انس

اد رمایهاقتص هس اسب رمقي هه يعترچ هوس رایزمين ب يم تنظ رای ب

ت تدخال ورژواییدول ب زرگ، تراستسرمایه،ب

ن دای لرون کتکام هی اعیطبق ا،اجتم ورژوازینوپ وینب زن دني هپدی ک

 
 

 

 

١٠١ 

         را   آورد،  

ا     کارآموزی سياسی خود را در کمون های قرون وسطی و از طریق کشم              کش هایش ب

  .سلطنت مطلقه قبل از پيشروی به جانب فتح قدرت سياسی، گذارنده بود

    جامعه بورژوایی نيز در مرحله معينی از انکشاف خود، با روند تکاملی ای مشخص    

  .می شود که با شقاوت بسيار جامعه را برای یک انقالب اجتماعی جدید آماده می کند

ا مالکيت            ی  بدانجا رشد م  ، نيروهای توليدی تا     از نظر مادی   کنند که هر چه بيشتر ب

دا م              ات پي د ی  خصوصی وسایل توليد و روابط توليدی سرمایه داری مناف انکشاف  . کنن

اد     راکم  ایج زون      صنعت  ت ا،  روزاف ه

  داری،       را        " " 

د              ) تصاحب جمعی (اجتماعی کردن    ه توسط  خود تولي وسایل توليد، و مدیریت با برنام

  . کنندگان، آماده می کند

   ی ،  ای   و   )(از   

روزافزونی آن کيفياتی را کسب می کند که برای انجام چنين انقالب اجتماعی ضروری              

افتن در  ."  گورکنان خود را در پرولتاریا توليد می کند سرمایه داری " .است با تمرکز ی

  و دور از       از     

            و  در  را       

دگی اق             ام زن اعی را ممکن     می کند، و این خود تجدید سازمان بنيادی تم تصادی و اجتم

  .می سازد

ادتر   ی      داری                   ح

شود، و روند تکامل سرمایه داری به شدت بيشتر، انقالب را از طریق انفجار در                   ی  م

ف    ای مختل ره      ( ه الی، و غي امی، م ی، نظ اعی، سياس ادی، اجتم ه ) اقتص        تهي

        ی ی  و در     

  .انقالب اجتماعی را عملی سازند
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ظاهرًا

بلژیک ورژوازی اب رسب ونت اریس،کم خشناعتصاباتپ

اجرت يممه هعظ تعمراتب زایشمس اصادراتاف هاروپ هب ابقي اهشدني ک

ا ته انباش ت اليس ت تدرس هاس ودک هس تعمراتیافزون همس يلهک بوس

رعکس، نب اربای ثتج ویقباع دهتش لعقي دریجیتکام ت رمایه ودس نب

ارگران بشک ارگریجن نک ورهاای یکش رمبتن دیدب ادهایتش امتض نظ

ی اعیاقتصادیدرون يمبالفاصلهامپریاليستیکشورهایاجتم روخ ت تضادهای

 
 

 ١٠٢

   تکامل جنبش کارگری نوین تکامل جنبش کارگری نوین--٣٣
ه بوسيله              ليکن تاریخ سرمایه داری و جنبش کارگری مسير مستقيم و روشنی را ک

  . پيش بينی می شد طی نکرد١٨٨٠مارکسيست ها در دهه ی 

   و       

برعکس، در فاصله ی شکست کمون پاریس و آغاز جنگ جهانی اول، اروپای  . نشدند

د،              دی برخوردار بودن غربی و ایاالت متحده از یک دوره طوالنی رشد نيروهای  تولي

ام سرمایه           ه نظ  داری را از درون تضعيف  رشد ناموزونی که تضادهای داخلی ای را ک

  .می کردند، پنهان کرده بودند

د       ١٩١٤این تضادها بودند که در       وران کردن ده آن، انقالب       .  با خشونت ف ادی عم من

ود                ١٩٠٥ ارگران اطریش در آن سال ب ی    .  روسيه و اعتصاب عمومی ک ه آن ا تجرب ام

       و   در          

        و       .  داری  

کرد، ی  البته وضع در اروپای شرقی فرق م      (غيرقابل برگشت به سوی سوسياليسم شد       

  ).از همين رو اوهامی از این قبيل در آنجا تأثير چندانی نداشتند

                 ی امپری     

د،                  ی بپذیرن می شد به آنها اجازه داد که اصالحاتی را از طرف کارگران کشورهای غرب

  .اما برای فهم این روند تکاملی باید عوامل دیگری را نيز مورد توجه قرار داد

    و        دراز  

ار          . را ببار آورد  " نعتیلشگر ذخيره ص  "مدت   ين سرمایه و ک بنابراین توازن نيروها ب

رایش                  " بازار کار "در   انی رشد گ ه خود مب بيشتر به نفع کارگران بود که این نيز بنوب

رد را بوجود آورد               . به اتحادیه های توده ای را که از صف کارگران ماهر تجاوز می ک

، و )١٨٩٣، ١٨٨٦(    از     

وده های شورشی از               ان درصدد تسکين ت رشد  بالمانع سوسيال دموکراسی آلم

  .طریق اصالحات اجتماعی بر آمد
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ان اطرافي ز تیمرک مارکسيس ت الحجه ناص امای تند،نظ ردنيس دط کن

د اتش حي ی ادیسياس تاقتص یبدس پرد،فراموش لس یعام مهم

يال کسوس ادهدموکراتي ردنآم ارگرانک رایک راتب بتغيي وعقری والوق ج

ت یفرص طلب ورهای تیکش دیدامپریاليس دتش کردن ق پررون رمایه س
ارگری هک ب ازگاری بشس جن ای دلنيروه دندب ش

ن رویای ني ان دزم موع ی اباشد،م ت ای ودهه ات بسپرولتاری سازمان

ه رایآگاهان البب ودکشيدهدستسوسياليستیانق رب نب دهای ودعقي هب تک تقوی

اعی تر،اجتم عهبيش ایتوس ک،ه ره،دمکراتي ارزهغي رایمب البب انق

ه ینتيج نعمل دای املی،رون بشتک ارگریجن ودک ربب هغ عک هواق ب

 
 

 

 

١٠٣ 

       ای  در   در       

ود                ا می نم ل حصول اکتف ی قاب زایش دستمزدها،     : مبارزه برای اصالحات آن وانين  اف ق

   آزادی   و         

ادر سپرد                 يم ک اتی و تعل ات تبليغ ه قلمرو ادبي اده شدن         . اجتماعی را ب ن جنبش از آم ای

       و       

  " در  "    نده  ای   

  .عظيم بطور خود بخودی نقشی انقالبی بازی کند

  

   فرصت طلبی اصالح طلبانه فرصت طلبی اصالح طلبانه--٤٤
ن       اب ساده ای ی از بازت اما نقش احزاب توده ای و اتحادیه های کارگری اروپای غرب

ين  این احزاب همچ  . انحصار موقتی مبارزه طبقاتی به حيطه اصالحات، فراتر می رود          ن

ه     ی   ک ه  سياس وده ای ب          را    ت
    .     "" داری 

     را     در         

      در دوام    و     و        

  . ١٩١٤-٢٣های بحرانی  سرمایه داری در سال

ه بطور                 در زمينه نظری   ، فرصت طلبی خود را از طریق تجدید نظر در مارکسيسم ک

روز  ") جنبش همه چيز است، هدف هيچ  ("رسمی توسط ادوارد برنشتاین اعالم شد        ب

ه      ليه فعاليت  ادوارد برنشتاین خواستار آن شد که سوسيال دموکراسی ک        . داد ائی را ک ه

،  "  . "در            

م                 کائوتسکی، در عين مبارزه عليه تجدید نظر طلبی، امتيازات بسياری به آن داد که اه

ر     آنها توجيه فعاليت روزانه احزاب و اتحادیه هائی بود که به تجدید نظرطلبان، نزدیکت

  .می شوند
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ت هاس ورژوائیک ب ر ده هچن زیرکان ه ارزهالزم همب وذعلي نف

ا ام امال ادرک هق ولب اهیحص اتیآگ طحطبق دائیس یابت دم باش ود ش

ه يننظری وردلن زبم تازح دپيش تأیي دین بب ه،ترتي رتجرب ادیعناص بني

ی تم ودهتوانس ایت تکشه رایزحم اليفب امتک یقي هانقالب اک انب گپای جن

ينپشت ایميزنش ياله وکرات،سوس اتدم یمقام هحزب هاتحادی ازاتک امتي

ًا ابیاساس ودبازت افعب ژهمن کوی تگاهی الحدس باص کطل بوروکراتي

َا موقت

ز ولني دریجیقب رآتت هش ایآابين یه تائتالف ورژوائی،حكوم ب رال ليب

 
 

 ١٠٤

ورژوائی                    ر زمينه عمل  د ا احزاب ب اتی ب تالف های انتخاب ول ائ ا قب ی ب  -، فرصت طلب

و     در      و   " "

ات امپریاليسم ظاهر           ه استعمارگری و سایر تجلي فقدان هر گونه مبارزه مصممانه علي

ار شده           ١٩٠٥قالب   این تجدید نظرطلبی که توسط نتایج ان      . شد  روسيه  بی اعتب

ر                      ی ب ورگ مبتن ا پيشنهاد روزا لوگزامب بود، به بهترین نحوی در آلمان و در مخالف ب

ودار شد                وده ای جهت اهداف سياسی، نم دنظرطلبی   . برپا کردن اعتصابات ت ن تجدی ای

              از               

       و  ای     (

  ).فراوانی در جامعه بورژوائی کسب کرده بودند

ارگری                    ر جنبش ک ه ب     نمونه آلمان نشان می دهد که تسلط فرصت طلبی اصالح طلبان

وده ای           امکانات ساختن فعاليت  . غيرقابل اجتناب نبود   انی و اعتصابات ت های فراپارلم

انی اول وجود داشت            هر چه وسيع تر در سال      ن فعاليت   . های پيش از جنگ جه ا  ای  ه

     را               

  .مصادف شده بود، آماده کند

 

   نياز به حزب پيشتاز نياز به حزب پيشتاز--٥٥
        در    را             

ر                  . می کند  ی درگي طبقه کارگر خود می تواند در مبارزه طبقاتی وسيعی حول اهداف آن

      . و       در   آن،         . 

اتی              اهی سياسی طبق ر آگ ه    نمی تواند بطور خود بخودی به آن اشکال برت د ک دست یاب

رای                     برای پيش بينی چرخش     ی و طرح وظایف ناشی از آن ب د در شرایط عين های تن

ورژوازی و                جنبش کارگری، ضروری است، و نيز الزمه خنثی کردن تمام مانورهای ب

             ای   آراء  و  )    (      

  .ش اعمال می کنندخرده بورژوائی بر توده زحمتک
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ز امتمرک ایشتم نيروه ی دم زکن دانني ازهب یاج دم هده بک ل کام

يچ ادیه ينتض بشب ودجن ودیخ ودهبخ ات اختنضرورته ازمانس تازس پيش

ابراین بن ای ودهه دت یمشخصقدرتمن وندم ش ه هک ودبنوب اخ وعب بشوق جن

يش رطپ رایش هب زباینک تازح دپيش شبتوان نق ی دم تتوانن دبدس آورن
ارگر ک رای ب

ولی هتح راتک انیتغيي رایطناگه ش ودهمتشکل ایت يعه تکشوس یزحم دم کن

ازه یاج دم هده اربک تج ارزان امب یابق دم کن ا اهیه اتیآگ طبق ت فعالي

ای یه هانقالب هک ودبنوب طخ رایطفق ينش مع ع ترشمواق تگس فعالي

 
 

 

 

١٠٥ 

د         ائی است  ی از سوی دیگر، جنبش توده ای ناگزیر از طی پستی و بلن وده های   . ه ت

ابراین، آن سازمان     . وسيع همواره در سطوح فوقانی فعاليت سياسی باقی نمی مانند          بن

ر                            د، در اکث ا وفق می ده وده ه اهی ت توده ای که خود را با سطح متوسط فعاليت و آگ

  را،     در   و        

  .بخصوص امکان دارد، به تعویق می اندازد

ی،                       ارگر، یک حزب انقالب ه ک ل ساختن یک سازمان پيشتاز طبق ن دالی بنابر تمام ای

د              . واجب است  ات معمولی در اقليت می مان ی در اوق داوم      . چنين حزب ا در عوض، ت ام

    از    .   را      و    

د           ه اشاعه یاب ل طبق ی    . مبارزاتی کسب شده محافظت شود و در ک ارزات انقالب رای مب ب

ی است                  ه  . آینده آماده می شود، و آماده کردن این مبارزات وظيفه اصلی حزب انقالب ب

ارگران    عاليت جهت این واقعيت، حزب انقالبی کمک بسياری به تحول عقاید و ف    های ک

      .  و        

  .عينی، آن را ایجاب می کند

ه             رده، سعی در ب ا ک وده ه البته چنين احزاب پيشتازی نمی توانند خود را جانشين ت

د       ا کنن اعی  آنه الب اجتم اندن انق ر رس ا  ". ثم ارگران را تنه        ان آزادی ک
   الزم            ."     

ه، استراتژی و                         ه برنام ارگران ب د، جلب اکثریت ک ا کن ال ایف تاریخی خود را تمام و کم

  .ـيک حزب انقالبی استتتاک

 انقالبی یا انقالبی ممکن است،  - های پيشا  جلب چنين اکثریتی معموال در اوج بحران      

    .   ای            

        و         

رده آن را طوالنی                   . انقالبی موجود نيست    وده ای کمک ک ه جنبش ت ی ب    سازمان انقالب

   ا  دادن   در     و            و 
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اعی ارتج اعی داجتم هبرآین روتک هث ورژوازیسياسیتجرب وینیب داراستن

د، اریگردن ينب ارگرانیچن هک الب ویاحتم دق تنخواهن دهتوانس هعه طبق م

الحات یاص اآن ادهب ردنآم تازک ارگرانپيش رایک ارزاتب رمایهمب ضدس

هست رکتک ارزهش رایمب ب ا امًالام انک ذیرامک پ ق داختاصالحاتطری بران

 
 

 ١٠٦

روز                  لحظه تعيين کننده در جهت سرنگون کردن قدرت سياسی و اقتصادی سرمایه، پي

  .شود

  

   انقالبيون و مبارزه برای اصالحات انقالبيون و مبارزه برای اصالحات--٦٦
ه هر                      ه ک ه، برخوردهای افراطی چپ روان در واکنش به فرصت طلبی اصالح طلبان

ه           نوع مبارزه برای اصالحات را طرد می کنند در ب           ارگری و طبق ی از جنبش ک ين اقليت

  .کارگر ظاهر شده است

رای اصالحات        برای مارکسيست  ارزه ب های انقالبی، اصالح طلبی به هيچ وجه با مب

  .یکی نمی باشد

دریج و از                 ه ت وان ب ه سرمایه داری را می ت ن امر است ک ه ای ان ب اصالح طلبی ایم

   در        ا .   

  را         داری        

  .مبارزاتی که شدت و ابعاد آن حامل بحران انقالبی در جامعه است. ترکيب کرد

دتر شدن شرایط                    ل ب ول منفع رد افراطی هر گونه مبارزه اصالحاتی داللت دارد بر قب

ردن                    طبقه کارگر تا     ه سرنگون ک ادر ب انی ق ه ناگه ه جانب ه هم لحظه ای که با یک حمل

  .چنين برخوردی هم تخيلی است و هم ارتجاعی. رژیم سرمایه داری گردد

ائی در                  ه توسط عدم توان ارگرانی ک د ک ه فراموش می کن دین جهت ک تخيلی است، ب

أیوس   دفاع از سطح زندگی، اشتغال و حقوق اوليه خود بيش از پيش متفرق شده                  و م

         از       ی 

 .     و     را  

ی                       اع بطور عين رده های بالدف ه شرایط ب است، بدین جهت که قناعت منفعل کارگران ب

زل دستمزدها، حفظ          کسانی ک  -در خدمت سرمایه داران است     رداران واقعی تن ره ب ه به

  .بيکاری گسترده، و پایمال کردن اتحادیه های کارگری و حق اعتصاب هستند
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اندستشک هایم درتب ودق هخ ينک اربچن فتج ناشتأس

ه ایاتحادی ارگریه د،ک هقدرتمن شک روئیبخ هپيش ارگرطبق هک ردب مگ ه

رای اعب ردف افعه ارگرانمن لک رمایهمقاب ًاس روریمطلق تند،ض هس

ه، هالبت ایاتحادی ارگریه ًاک زاریعموم رایمناسباب زب ردنمتشکلتجهي ک

ين ل،هم وندلي ًاانقالبي هاستمطلق ایک ارگریه ک

غالبًا

ه یتحوالتهم اتی   ذهن هطبق درتطبق میق

ائیدستآورد ینه زایشدوران درتاف ازمانیق ا،س زایشپرولتاری ارچگیاف یکپ

ه بمثاب

 
 

 

 

١٠٧ 

ت  رمایه داری را         مارکسيس رنگونی س ارگران و س ائی ک ی، ره ای انقالب ه

   از       و  

د    همبستگی   ه  خود،  دانن اد  ب ن  .  و اعتم  ای

در تحليل نهائی، اینها تنها می توانند       . نمی تواند نتيجه ساده تبليغ یا تعليم ادیبانه باشد        

ارزات               نتيجه موفقيت های حاصل از مبارزه طبقاتی جاری باشند، مبارزاتی که  مب

  .اصالحی است

ا، ظاهر نمی شود                   اصالح طلبی بطو   روزی ه ارزات و پي ن مب . ر خود بخودی طی ای

يم ضرورت                              ارگر از تعل ه ک ه پيشتاز طبق د ک ار می آی ه ب ن نتيجه ب تنها در صورتی ای

ورژوائی     ) سرمایه داری (سرنگونی نظام    به طبقه، و از مبارزه عليه نفوذ آراء خرده ب

ی در  و بورژوائی در طبقه کارگر خودداری کند، نيز در صورتی      که از درگير شدن عمل

ه          ه هدفشان ورای مرحل ارزات ضدسرمایه داری ک انی و مب مبارزات توده ای فراپارلم

  .اصالحی است، خودداری کند

ه        رای   ضروری   در اتحادی ه   ب ب

  .نندفعاليت کنند و برای تحکيم و نه تضعيف اتحادیه های کارگری مبارزه ک

         و     

ا نيست           ن عملکرد آنه ارگری     . مبارزات انقالبی نمی باشند، و ای ه های ک يکن اتحادی ل

   روزه از   در             

بدون . تضار سرمایه داری نيز از بين نمی رود مبارزه طبقاتی روزانه حتی در زمان اح      

             از   را             

د     ی  م ه را می یابن روزی در کشمکش روزان . آورد، کارفرمایان در هر فرصتی مجال پي

     ی و از  دادن      از    آوری      

ارگران      می شود، لطمات فراوانی به انکشاف آگاهی طبقاتی در ميان توده های وسيع ک

  .وارد می کند
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ون يچانقالبي اهه اعگ ندف افعای یمن ارگرانآن هک ب ی ارگرانآن تک اس

ون تهانقالبي پيوس ند باش ند اکوش رینت الينبهت هفع ااتحادی ک ون مانقالبي

ای ته خودتحتفعالي دست

افع یمن ودهآن ایت يعه لوس داماتیمقاب تنداق ههس عیک رفس ردنمنح           ک

افع من ات ارزهگرایش اتیمب هطبق ابعک ردنت افعک همن ارگرطبق هک باصطالحب

اتی یطبق یدائم امحت هادغ ایاتحادی ارگریه تک ورژوائیدول تند،ب اهس ب

سازش برخورد

ارگران هک ارابط هب نکلي ائل،ای همس ائلمنجمل یمس رمایهکل س

ات مالي ه ک

ودی ود،بخ ودخ هخ ارزهب رایمب تمزدب ردس اهشبهت اعاتک ارس ک

الوه، رع رمایهعص ر،س تمعاص ایفعالي هه ارگریاتحادی رک دیگ ب

 
 

 ١٠٨

 در   داری             ه 

   را      و    در روز     

ارگران، ب       رو           محدود نمی کند و ک ی اقتصادی روب ا مسادلی کل يشتر و بيشتر خود را ب

ذارد          ی گ أثير م ان ت دگی آن طح زن ر س د  ب ی بينن ل   : م دی، تقلي ورم،  بن        ت

ار و سعی دولت      هزینه های اجتماعی، بستن   کارخانه ها، بيکاری، افزایش سرعت ک

رای تعي        ين دستمزدها و  در محدود کردن حق اعتصاب و آزادی مذاکرات دسته جمعی ب

ن مسائل                 .غيره ه ای ل کلي ه در مقاب ور می شود ک ارگری مجب ه ک       دیر یا زود هر اتحادی

يم    . موضع گيری نماید   رای تعل بنابراین اتحادیه کارگری تبدیل به مدرسه ای می شود ب

 در          داری و   

رایش    و عرصه  . سوسياليسم  رای   گ دار      ای می شود ب ه طرف ایی ک ه

  و      در             

 "         را      

ه زحمت روتوش شده سرمایه است              –" عمومی د  طرد می کن  - که همانا منافع ب از . ن

که انقالبيون که در این گرایشات مبارزه طبقاتی ادغام شده اند بهترین مدافعين             ی  آنجائ

     در      در  

د            ا         . اتحادیه های کارگری از عملکرد اصلی اشان دارن وقعيتی آنه ين م ابراین در چن بن

البته این در . ش مثبت کارگران هر چه بيشتری را می یابند     فرصت برخورداری از واکن   

ها،  صورتی است که آنها با بردباری و پشت کار فعاليت کنند و اجازه ندهند بوروکرات

ان و    وده ای را  انحصار       اصالح طلب راستی  رنگارنگ  ت

  .درآورند

    . رگری      ی  

ه اهداف و اشکالی                        کار د ک ا را وادارن ارگری و اعضای آنه  می کنند تا اتحادیه های ک

اتی                          افع طبق ا وضوح هر چه بيشتر در خدمت من ه ب د ک ارزه را برگزینن  از سازمان مب

             از     را      .    
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ی هدموکراس ارگریاتحادی ارزهک رایمب یب ارزهمش اتیمب هطبق اتحادی

افع اءمن الاعض ردهپایم یک دم اکوش ينت دافتعي تراتژیاه اس

ين هجانش لیوظيف وداص هخ اک اعهمان تیدف ذیرآش افعناپ ایشمن د،اعض باش

کامًال

ی هانقالب ًاک دونقطع يچب که ی الب تیانق زسوسياليس عهني یتوس دم دهن
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اره                          ی خود را در ب ات کل ی در عين حال پيوسته تبليغ بوته فراموشی نمی سپارند، ول

    آن   از    .         

د          ی  پيروز ارگری نمی توان رم ک های کارگران تحکيم نمی یابد و هيچ یک از مسائل مب

  .  حل شود

ارگری از آنجائيکه هر چه بيشتر در دولت                  از سوی دیگر، ب     ه ک وروکراسی اتحادی

اتی و             ده ای آشتی طبق اعی  "بورژوائی ادغام می شود، و بطور فزاین را " صلح اجتم

              از           

د              ارگری را تضعيف می کن ن . می کند، بطور عينی اتحادیه ک  بوروکراسی گستاخانه     ای

 و آراء  را   و    از   و         

د       وگيری کن رای             . اتحادیه توسط اعضاء جل ارزه ب ه، مب ارزات روزان دین ترتيب در مب ب

 در   و      در    

  .مکمل یکدیگرندکارگری، بطور منطقی 

 

 

 

www.hks-iran.com


