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 پیش درآمد

ونان گرفته تا اوکراین و اخیرا نیز درجمهوری بالروس، شاهد عروج و در سالیان اخیر در کشورهای گوناگون،از ی

ایم. از ی جریانات فاشیستی و نئوفاشیستی و نیز تاثیرگذاری آنان بر فضای سیاسی کشورها بودهظهور دوباره

ترین تحرکات نیروهای دارای گرایشات فاشیستی را  در آخرین دوره انتخابات ی جدیدترین و نمایانجمله

 ریاست جمهوری آمریکا و در حمایت از دونالد ترامپ مشاهده کردیم. 

های هایی از جهان، به تقویت دیدگاهداری، در بخشهای سرمایهالمللی و تشدید بحرانشرایط جدید بین  

هایی نیز موجب جات تروریستی مذهبی انجامیده است، ودر سرزمینی دینی و پیدایش دستهبنیادگرایانه

-به خود گرفته« اسالم ستیزانه»های فاشیستی و نئوفاشیستی شده که بعضا هم رنگ و لعاب ردن جنبشسربرآو

های مقابله با آن، در بین اند. در چنین شرایطی، باردیگر بحث پیرامون فاشیسم ، چیستی آن و همچنین راه

های انحرافی، برخی دیدگاه نیروهای مترقی  وصلح دوست جهان باال گرفته است. در این میان، ما شاهد طرح

 گرا هستیم. غیرواقعی و نادرست در بین نیروهای چپ

-های مستبد یا حتی میلیتاریست، سابقهی فاشیسم به بسیاری از حکومتدقتی در اطالق واژهدر حقیقت ، بی  

یسم وشناخت ای دیرینه دارد، به باور ما، این بی دقتی و سهل انگاری ریشه درعدم درک تئوریک مقوله فاش

واقعی ازآن دارد. لذا، آشنایی علمی با این پدیده، باید در دستور کار روز نیروهای مترقی جهان قرار گیرد، تا بر 

های مختلف فاشیسم، مبارزه با های گونهی شناخت دقیق و علمی از آن و همچنین درک تمایزات و شباهتپایه

خورد، اصالح ین شناخت در فرآیند مبارزه با این پدیده صیقل می. و البته ،  طبیعی است که ادآن آسان تر گرد

 شود.تر میگردد و دقیقمی
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نویدنو در نظر دارد، تا با  انتشار مقاالت و آثار گوناگون تئوریک در این ارتباط، سهم خود را در شناخت و مبارزه 

ی واحد مبارزه در راه جبهه» ترونیکی کتاب ی ارتجاعی و ضد انسانی ایفا نماید. و انتشار الکبر علیه این پدیده

 ، نوشته گئورگ دیمیتریف نیز در همین راستاست.«علیه فاشیسم و جنگ

ی فاشیسم و اندیشه های و مقاله تحقیقی و تئوریک در زمینه اگرچه تا کنون بیش از هزاران عنوان کتاب  

ی ترین آثارتئوریک دربارهه حق، باید یکی از مهماست، اما  کتاب حاضر را ب ی تحریر درآمدهفاشیستی به رشته

ترین رهبران فاشیسم و ماهیت آن دانست؛ اثری که در پرتو درک لنینی از مارکسیسم و توسط یکی از برجسته

 کمینترن، با توجه به تجربیات عینی   کسب شده در کوران مبارزات ضد فاشیستی، نگاشته شده است. 

ی فاشیسم، نیروهای حامی آن، شرایط عروجش، حلیل دقیق طبقاتی از پدیدهما دراین کتاب، با یک ت  

ی فاشیسم های مبارزه با آن و نیز ارتباطش با امپریالیسم مواجهیم. این درک طبقاتی از مسئلهمخالفانش، شیوه

 تواند و باید به عنوان زیربنای تحلیل علمی از این پدیده قرار بگیرد.می

گیر  های مبارز  پیها و نوشتهید، مشتمل  بردو بخش است . بخش اول، شامل سخنرانیکتابی که پیش رو دار

ی تحریر ی فاشیسم به رشتهآنتی فاشیست و کمونیست  مشهور بلغارستانی، گئورگی دمیتریوف است، که درباره

ان فارسی منتشر ی ایران به زبتوسط انتشارات حزب توده 1359درآورده است. این کتاب نخستین بار در سال 

پیش از این نیز در پنج بخش در سایت نویدنو بازنشر شد. آنچه  که اکنون در بخش اول این  شد و چند سال

 کتاب از نظرتان می گذرد، تمامی آن پنج بخشی است که قبال در نوید نو منتشر شده بود. 

که در کشورهای مختلف جهان  بخش دوم کتاب، شامل چند مقاله و نوشتارجدید از روزگاران خودمان است

وتوسط نویسندگان دیگری به رشته تحریر در آمده ، که در آن به نمودهای امروزین فاشیسم پرداخته شده است، 

، می تواند «ی واحد علیه فاشیسم و جنگمبارزه در راه جبهه» بدون شک مقاالت افزوده به پایان کتاب 

 ایای مختلف سیمای کریه فاشیسم یاری نماید. خوانندگان عزیز را برای شناخت دقیق تر زو

 گیرد.نوید نو بسیارشادمان است که این مجموعه به صورت یک کتاب الکترونیکی در اختیار خوانندگان قرار می
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 ۱-واحد علیه فاشیسم و جنگمبا رزه در را ه جبهه ی 

 منصوری.  م :  برگردان –گئورکی دیمیترف 

  

 پیشگفتار نوید نو

از تایپپ کتپاب ارزشپمند     از تایپپ کتپاب ارزشپمند    نویدنو خرسند است که به یاری رفقایی که زحمت ب ه  ""نویدنو خرسند است که به یاری رفقایی که زحمت ب ه  مبپارزه در را مبپارزه در را

نپد، مپی     ""جبهه واحد علیه فاشیسم وجنگ جبهه واحد علیه فاشیسم وجنگ  نپد، مپی   را به عهده داشته ا را به عهده داشته ا

یپپن کتپپاب ارزشپپمند را در معپپر  مطا نپپد ا یپپن کتپپاب ارزشپپمند را در معپپر  مطاتوا نپپد ا ننپپدگان توا ننپپدگان لعپپه خوا لعپپه خوا

یپپن جپپا الزم اسپپت بپپه دو نکتپپه اشپپاره مختصپپری   یپپن جپپا الزم اسپپت بپپه دو نکتپپه اشپپاره مختصپپری  بگپپذارد. در ا بگپپذارد. در ا

 : بشودبشود

یپران    ندیشه در جمهوری اسپالمی ا ه زنی ا یپران   حاکمیت سانسور و را ندیشه در جمهوری اسپالمی ا ه زنی ا حاکمیت سانسور و را

رتبپاط نسپل جدیپد    ه هر گونه ا رتبپاط نسپل جدیپد   عمال سد را ه هر گونه ا نپان   وو عمال سد را نپان جوا   وو  آثپار آثپار   بپا بپا   جوا

نقالبی  عملعمل نقالبیا ز  جامعپه جامعپه   کردنکردن  تهیتهی. . استاست  پیشپیش  هایهای  نسلنسل  ا زا   آرمپان آرمپان   ا

نقالبی  هایهای نقالبیا   هپای هپای   آمپوزش آمپوزش   کپردن کپردن   جپایگزین جپایگزین   وو  ینینآفپر آفپر   تحپول تحپول   وو  ا

ا  شلمشلم  ایای  وباسمهوباسمه  اجباریاجباری نداند""  عنپوان عنپوان   تحتتحت  شورباشورب   ""یشپه اسپالمی  یشپه اسپالمی  ا

شاید یکی از شنیع ترین جنایت های جمهپوری اسپالمی اسپت، کپه فپرا تپر از محپو فیزیکپی         شاید یکی از شنیع ترین جنایت های جمهپوری اسپالمی اسپت، کپه فپرا تپر از محپو فیزیکپی         

ندیشه و آرمان نسل ها کمر بسته است. نوید نو به سپهم   ابودی ا ، به ن نقالبی ها ندیشمندان وا ندیشه و آرمان نسل ها کمر بسته است. نوید نو به سپهم  ا ابودی ا ، به ن نقالبی ها ندیشمندان وا ا

رتباطی بین   خود تالش می کندخود تالش می کند ا تحول های گاه گیج کننده داخلی وخارجی، پل ا رتباط ب رتباطی بین در ا ا تحول های گاه گیج کننده داخلی وخارجی، پل ا رتباط ب در ا

ا بروز نشانه های قوام گرفتن فاشیسپم در برخپی    ب نان باشد. امروزه  نقالبی و جوا ندیشه های ا ا بروز نشانه های قوام گرفتن فاشیسپم در برخپی   ا ب نان باشد. امروزه  نقالبی و جوا ندیشه های ا ا

روپایی، که هنوز به عنوان  روپایی، که هنوز به عنوان کشورهای ا تپرکش هپای خپود را بپه کشپورهای حاشپیه       تپرکش هپای خپود را بپه کشپورهای حاشپیه         ""متروپلمتروپل""کشورهای ا

ا تسلط رسانه ا تسلط رسانهارسال می کند، و ب ز   ارسال می کند، و ب ز ای به تحمیق توده ها و تهی کردن جنبش های اجتماعی ا ای به تحمیق توده ها و تهی کردن جنبش های اجتماعی ا

نقالبی می پردازد و به نوعی  نقالبی می پردازد و به نوعی ماهیت دگرگون ساز ا در تمام عرصه ها از جملپه  در تمام عرصه ها از جملپه    ""عادی سازیعادی سازی  ""ماهیت دگرگون ساز ا

ز    نقالبی و واکاوی فاشیسپم وجنپگ ا ندیشه های ا ز   جنگ وفاشیسم مشغول است، طرح ومعرفی ا نقالبی و واکاوی فاشیسپم وجنپگ ا ندیشه های ا جنگ وفاشیسم مشغول است، طرح ومعرفی ا

ولویتی صد چندان بر خوردار می گردد ولویتی صد چندان بر خوردار می گرددا  .ا

http://rahman-hatefi.net/navidenou-780-93-403-930822.htm
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نتشارات سال کتاب ارزشکتاب ارزش ز ا نتشارات سال مند رفیق دیمتریوف که ا ز ا یران به زبپان فارسپی     13591359مند رفیق دیمتریوف که ا یران به زبپان فارسپی   حزب توده ا حزب توده ا

ا امیپد بپه    ب ند اخگری در این هجوم سیاهی بروز فاشیسم وجنگ باشد.  ا امیپد بپه   است، به نظر ما می توا ب ند اخگری در این هجوم سیاهی بروز فاشیسم وجنگ باشد.  است، به نظر ما می توا

نده شدن آن، کتاب در طی  نده شدن آن، کتاب در طی خوا نندگان خواهد شد  55خوا نندگان خواهد شدبخش تقدیم خوا  . بخش تقدیم خوا

ا ز ماه ها پیش کمر همت بستند وب ز ماه ها پیش کمر همت بستند وبارفقای متعددی ا شکیبایی به بپاز تایپپ کتپاب پرداختنپد.     شکیبایی به بپاز تایپپ کتپاب پرداختنپد.       رفقای متعددی ا

حاصل زحمت آن ها به دلیل گرفتاری های متعپدد متاسپفانه بپا تپاخیر قابپل تپوجهی آمپاده        حاصل زحمت آن ها به دلیل گرفتاری های متعپدد متاسپفانه بپا تپاخیر قابپل تپوجهی آمپاده        

ز این رفقا و عذر تاخیر، دستان آفرینشگرشپان را بپه گرمپی مپی      نتشار شد. ما ضمن سپاس ا ز این رفقا و عذر تاخیر، دستان آفرینشگرشپان را بپه گرمپی مپی     ا نتشار شد. ما ضمن سپاس ا ا

نتشار وسیع تر آن در نده شدن کتاب و ا نتشار وسیع تر آن درفشاریم، وگمان می کنیم با خوا نده شدن کتاب و ا جامعه هدف های آن جامعه هدف های آن   فشاریم، وگمان می کنیم با خوا

 . ها نیز صورت تحقق خواهد گرفتها نیز صورت تحقق خواهد گرفت

  

 مقدمه ی مترجممقدمه ی مترجم

لغارسپتان،  نقالبی گئورگی دیمیترف رهبر و آموزگار مردم ب لغارسپتان، زندگی و فعالیت ا نقالبی گئورگی دیمیترف رهبر و آموزگار مردم ب شخصپیت نپامی   شخصپیت نپامی    زندگی و فعالیت ا

ه جهپان،   نیرونیرو  یی  همههمه  برایبرای  کمونیستیکمونیستی  وو  کارگریکارگری  جهانیجهانی جنبشجنبش نقالبپی و ترقیخپوا ه جهپان،   های ا نقالبپی و ترقیخپوا بپرای  بپرای   های ا

ل همه ی رزمندگان ضد امپریالیست،همه ی رزمندگان ضد امپریالیست، مبارزان راه صپلح و دموکراسپی و عپدالت    مبارزان راه صپلح و دموکراسپی و عپدالت     فان جنگ،فان جنگ،مخالمخا

لهام بخش است لهام بخش استاجتماعی نمونه ای درخشان و ا  .اجتماعی نمونه ای درخشان و ا

لغارستان و حزب کمونیست ایپن کشپور پپرورش     لغارستان و حزب کمونیست ایپن کشپور پپرورش    گئورگی دیمیترف در صفوف طبقه ی کارگر ب گئورگی دیمیترف در صفوف طبقه ی کارگر ب

نقالبی نستوه و مارکسیست نقالبی نستوه و مارکسیستیافت و به عنوان یک مبارز ا زنپدگی خپود را در   زنپدگی خپود را در    لنینیست پیگیر،لنینیست پیگیر،  -یافت و به عنوان یک مبارز ا

نزدیپک بپه   نزدیپک بپه    قه ی کارگر و زحمتکشان کشور خود و سراسر جهان وقپف کپرد.  قه ی کارگر و زحمتکشان کشور خود و سراسر جهان وقپف کپرد.  راه خدمت به طبراه خدمت به طب

ز    ر داشپت و ا نقالبی سندیکایی کشور قپرا ز   بیست سال در راس جنبش ا ر داشپت و ا نقالبی سندیکایی کشور قپرا تپا پایپان زنپدگی    تپا پایپان زنپدگی    19991999بیست سال در راس جنبش ا

گئورگی دیمیترف رهبپری نخسپتین قیپام ضپد     گئورگی دیمیترف رهبپری نخسپتین قیپام ضپد      ،،19931993در سپتامبرسال در سپتامبرسال  پیوسته در پیکار بود.پیوسته در پیکار بود.

لغارستان صورت گرفت،فاشیستی جهان را که توسط کارگران و دهقانافاشیستی جهان را که توسط کارگران و دهقانا لغارستان صورت گرفت،ن ب  .به عهده داشتبه عهده داشت ن ب

لغارستان، لغارستان،قیام سپتامبر سرکوب شد و دیمیترف از سوی پلیس دوران پادشاهی ب سپخت مپورد   سپخت مپورد    قیام سپتامبر سرکوب شد و دیمیترف از سوی پلیس دوران پادشاهی ب

و سالها در کشورهای غربی به سر مپی بپرد و بپه     و سالها در کشورهای غربی به سر مپی بپرد و بپه    پیگرد قرار گرفت و مجبور به مهاجرت شد. ا پیگرد قرار گرفت و مجبور به مهاجرت شد. ا

فتپر اروپپای غربپی    فتپر اروپپای غربپی    بپه عنپوان دبیپر د   بپه عنپوان دبیپر د   19991999فعالیت پنهانی مشغول بپود. در مپاه مپارس سپال     فعالیت پنهانی مشغول بپود. در مپاه مپارس سپال     

نتخاب شد ودر برلن شروع به کار کرد. نترناسیونال کمونیستی)کمینترن( ا نتخاب شد ودر برلن شروع به کار کرد.ا نترناسیونال کمونیستی)کمینترن( ا گئورگی دیمیترف گئورگی دیمیترف  ا

نترناسپیونال کمونیسپتی اروپپای بپاختری وضپع جهپان آن روز را مپورد           ا نترناسپیونال کمونیسپتی اروپپای بپاختری وضپع جهپان آن روز را مپورد          در مقام دبیپر دفتپر  ا در مقام دبیپر دفتپر 

قع بینی مارکسیسپتی خپویش،   ا وا ر داد و ب قع بینی مارکسیسپتی خپویش،  پژوهش و بررسی عمیق قرا ا وا ر داد و ب خطپر هجپوم گسپترده    خطپر هجپوم گسپترده     پژوهش و بررسی عمیق قرا

 .م و تدارک جنگ تازه را پیش بینی کردم و تدارک جنگ تازه را پیش بینی کردفاشیسفاشیس
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تهپام کپا ب شپرکت         19331933درنهم ماه مارس درنهم ماه مارس  تهپام کپا ب شپرکت         دیمیترف را در بپرلن بازداشپت مپی کننپد و بپه ا دیمیترف را در بپرلن بازداشپت مپی کننپد و بپه ا

و در ایپن دادگپاه بپا چنپان      درحریق رایشتاک در دادگاه الیپزیپک بپه محاکمپه مپی کشپند.     درحریق رایشتاک در دادگاه الیپزیپک بپه محاکمپه مپی کشپند.      و در ایپن دادگپاه بپا چنپان     ا ا

 .شجاعتی رفتار کرد که جهانیان را به اعجاب و تحسین وا داشتشجاعتی رفتار کرد که جهانیان را به اعجاب و تحسین وا داشت

ا  ب لنینیست اصیل نقاب از چهپره ی فاشیسپم   لنینیست اصیل نقاب از چهپره ی فاشیسپم     -خردمندی و دالوری یک مارکسیستخردمندی و دالوری یک مارکسیستدیمیترف با دیمیترف 

بر مردم جهان رسوا کرد. بر مردم جهان رسوا کرد.برداشت و این پدیده ی کریه را در برا گئورگی دیمیتپرف دردادگپاه   گئورگی دیمیتپرف دردادگپاه    برداشت و این پدیده ی کریه را در برا

لغارسپتان،        لغارسپتان،       الیپزیپک بپه دفپاع قپاطع از جنپبش کپارگری ب ز    الیپزیپک بپه دفپاع قپاطع از جنپبش کپارگری ب ز   از جنپبش جهپانی کپارگری و ا  از جنپبش جهپانی کپارگری و ا

ا  ب الیسم پرولتری پرداخت و  نترناسیون ا ا ب الیسم پرولتری پرداخت و  نترناسیون ز ایپن کپه فرزنپد طبقپه ی     ا ز ایپن کپه فرزنپد طبقپه ی     سربلندی اعالم داشت: من ا سربلندی اعالم داشت: من ا

لغارستان هستم، لغارستان هستم،کارگر ب المبه خودم می بالم کارگر ب  .به خودم می ب

ز      لغارسپتان ا ز امتنپاع دولپت فاشیسپتی ب ا اسپتفاده ا ز     جالدان هیتلری ب لغارسپتان ا ز امتنپاع دولپت فاشیسپتی ب ا اسپتفاده ا دادن حپق تابعیپت بپه    دادن حپق تابعیپت بپه     جالدان هیتلری ب

و را طرح می کننپد،  ابودی جسمی ا و را طرح می کننپد، گئورگی دیمیترف،نقشه ی ن ابودی جسمی ا ولپی دولپت شپوروی بپه ایپن      ولپی دولپت شپوروی بپه ایپن       گئورگی دیمیترف،نقشه ی ن

و از چنگ آدمکشپان هیتلپری نجپات    مبارز دلیرضد فاشیمبارز دلیرضد فاشی و از چنگ آدمکشپان هیتلپری نجپات    ست حق تابعیت می دهد و بدینسان ا ست حق تابعیت می دهد و بدینسان ا

 .می یابدمی یابد

لغارستان دیمیترف به میهن خود باز می گپردد و در   ز پیروزی انقالب سوسیالیستی در ب لغارستان دیمیترف به میهن خود باز می گپردد و در  پس ا ز پیروزی انقالب سوسیالیستی در ب پس ا

 .فعالیت سیاسی گسترده ی خود را تجدیدمی کندفعالیت سیاسی گسترده ی خود را تجدیدمی کند به عنوان نخست وزیر کشور،به عنوان نخست وزیر کشور،19451945سال سال 

ا دفاع درخشان خپ  ا دفاع درخشان خپ گئورگی دیمیترف ب بپا تسپلط کامپل    بپا تسپلط کامپل     ویش در دادگپاه فاشیسپتی الیپزیپک،   ویش در دادگپاه فاشیسپتی الیپزیپک،   گئورگی دیمیترف ب

نقالبپی خپود،        لنینیسم،لنینیسم،  -برتئوری مارکسیسم برتئوری مارکسیسم  تیپک وسپیع ا ا تجربپه ی غنپی سیاسپی و پرا نقالبپی خپود،       ب تیپک وسپیع ا ا تجربپه ی غنپی سیاسپی و پرا  ب

در میان رهبران جنبش جهپانی کمونیسپتی چپون سپتاره ای پرنپور      در میان رهبران جنبش جهپانی کمونیسپتی چپون سپتاره ای پرنپور      3535ازهمان آغاز سال های ازهمان آغاز سال های 

تفپاق آرا بپه    19319355در هفتمین کنگره ی کمینترن در سپال  در هفتمین کنگره ی کمینترن در سپال   شروع به درخشیدن می کند.شروع به درخشیدن می کند. تفپاق آرا بپه    بپه ا بپه ا

نتخاب می شود ومدت  نترناسیونال کمونیستی ا ا نتخاب می شود ومدت عنوان دبیر کل  نترناسیونال کمونیستی ا ا سال امور مربوط بپه جنپبش   سال امور مربوط بپه جنپبش   88عنوان دبیر کل 

ز نخسپتین رهبپران جنپبش جهپانی        جهانی کمونیستی را رهبری مپی کنپد.  جهانی کمونیستی را رهبری مپی کنپد.   ز نخسپتین رهبپران جنپبش جهپانی       دیمیتپرف یکپی ا دیمیتپرف یکپی ا

ا دانش عمیق مارکسیستی ا دانش عمیق مارکسیستیکمونیستی است که ب لنینستی به ماهیت پلیپد فاشیسپم پپی مپی     لنینستی به ماهیت پلیپد فاشیسپم پپی مپی       -کمونیستی است که ب

نقالبی و مترقی جهان آشکار می سازد و هدف نهپایی  نقش آن رنقش آن ر برد،برد، ا نیروهای ا ب نقالبی و مترقی جهان آشکار می سازد و هدف نهپایی  ا در برخورد  ا نیروهای ا ب ا در برخورد 

و به هنگام تدارک قیام ضد فاشیسپتی سپپتامبر در سپا ل     آن را توضیح می دهد.آن را توضیح می دهد. و به هنگام تدارک قیام ضد فاشیسپتی سپپتامبر در سپا ل    ا مپی  مپی    19931993ا

 :گویدگوید

بپه  بپه   هر وقت عرصه را بر خود تنپگ ببینپد،  هر وقت عرصه را بر خود تنپگ ببینپد،   سرمایه داری برای حفظ حاکمیت طبقاتی خود،سرمایه داری برای حفظ حاکمیت طبقاتی خود، "

 فاشیسم تنها ضد کمونیسپم نیسپت،  فاشیسم تنها ضد کمونیسپم نیسپت،   یله نجات متوسل می شود.یله نجات متوسل می شود.فاشیسم به عنوان آخرین وسفاشیسم به عنوان آخرین وس

منپپافع حیپپاتی زحمتکشپپان و منپپافع حیپپاتی زحمتکشپپان و  ضپپد همپپه ی خلپپق نیپپز هسپپت و بپپه وحشپپیانه تپپرین طپپرزی،ضپپد همپپه ی خلپپق نیپپز هسپپت و بپپه وحشپپیانه تپپرین طپپرزی،

. دیمیترف از همان زمانی . دیمیترف از همان زمانی ""روشنفکران مترقی و تمام آزادی های دمکراتیک را تهدید می کندروشنفکران مترقی و تمام آزادی های دمکراتیک را تهدید می کند
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نه ی خود پرداخته بود، نه ی خود پرداخته بود،که فاشیسم به گسترش فعالیت تبهکارا موضوع تشکیل جبهه ی واحد موضوع تشکیل جبهه ی واحد  که فاشیسم به گسترش فعالیت تبهکارا

تیپک مطپرح سپاخت و        ا فاشیسم بر پایپه ی یپک برنامپه ی دمکرا له ب تیپک مطپرح سپاخت و       زحمتکشان را برای مقاب ا فاشیسم بر پایپه ی یپک برنامپه ی دمکرا له ب زحمتکشان را برای مقاب

 .ضرورت آن را امری حیاتی اعالم داشتضرورت آن را امری حیاتی اعالم داشت

 :کتابی که در دست دارید حاوی آثار برجسته ی زیرین گئورگی دیمیترف استکتابی که در دست دارید حاوی آثار برجسته ی زیرین گئورگی دیمیترف است

نترناسیونال کمونیستی زیر ع11 . ا نترناسیونال کمونیستی زیر عگزارش به هفتمین کنگره  ا   ""فاشیسم و طبقپه کپارگر   فاشیسم و طبقپه کپارگر   ""نوان نوان گزارش به هفتمین کنگره 

نترناسیونال کمونیستی در مبپارزه بپرای وحپدت طبقپه      ا نترناسیونال کمونیستی در مبپارزه بپرای وحپدت طبقپه     که چگونگی هجوم فاشیسم و وظایف  ا که چگونگی هجوم فاشیسم و وظایف 

  کارگر علیه فاشیسم راتشریح می کند،کارگر علیه فاشیسم راتشریح می کند،

جبهپه واحپد طبقپه ی کپارگر علیپه      جبهپه واحپد طبقپه ی کپارگر علیپه      ""پایان سپخن دیمیتپرف در ایپن کنگپره زیپر عنپوان       پایان سپخن دیمیتپرف در ایپن کنگپره زیپر عنپوان       22 .

  "فاشیسمفاشیسم

ب33."  تاریاتحکیم احزاب کمونیست و مبارزه بتحکیم احزاب کمونیست و مبارزه  تاریارای وحدت ساسی پرول  وو  ""رای وحدت ساسی پرول

قدام کنیم44."  تحاد همه نیروهای ضد فاشیستی جوان ا ه ا قدام کنیمدر را تحاد همه نیروهای ضد فاشیستی جوان ا ه ا  . "در را

نان تشکیل مپی   نترناسیونال کمونیستی جوا ا بر کنگره ششم  و را در برا نی ا نان تشکیل مپی  مضمون اخیر سخنرا نترناسیونال کمونیستی جوا ا بر کنگره ششم  و را در برا نی ا مضمون اخیر سخنرا

 .دهددهد

یراد 19351935در گزارش ها و سخنرانی هایی که گئورکی دیمیتروف در ماه های اوت و سپتامبر در گزارش ها و سخنرانی هایی که گئورکی دیمیتروف در ماه های اوت و سپتامبر  د ا یرا ا

ده است، مشخصات ویژ گی های فاشیسم به طور جپامع تشپریح مپی گپردد و بپا توجپه بپه        ده است، مشخصات ویژ گی های فاشیسم به طور جپامع تشپریح مپی گپردد و بپا توجپه بپه        کرکر

نترناسپیونال کمونیسپتی        مجموع نظریات طپرح شپده،  مجموع نظریات طپرح شپده،   ا نترناسپیونال کمونیسپتی       در سپیزدهمین پلنپوم کمیتپه اجرایپی  ا در سپیزدهمین پلنپوم کمیتپه اجرایپی 

دیکتاتوری آشکار ارتجاعی ترین نیروهای سرمایه مالی نامیده مپی  دیکتاتوری آشکار ارتجاعی ترین نیروهای سرمایه مالی نامیده مپی    -فاشیسمفاشیسم درباره فاشیسم، درباره فاشیسم، 

یپد: فاشیسپم مولپود تشپدید تضپاد بنیپادی سپرمایه داری و        یپد: فاشیسپم مولپود تشپدید تضپاد بنیپادی سپرمایه داری و        گئورگی دیمیتروف مپی گو گئورگی دیمیتروف مپی گو  شود.شود.

نقالبی شدن زحمتکشان و موقعیت هپای سپاختمان سوسیالیسپم در     بر روند ا نقالبی شدن زحمتکشان و موقعیت هپای سپاختمان سوسیالیسپم در    واکنش آن در برا بر روند ا واکنش آن در برا

تحاد شوروی است. تحاد شوروی است.ا و به این نتیجه ی مهم می رسپد کپه:   ا و به این نتیجه ی مهم می رسپد کپه:  ا تنهپا تبپدیل   تنهپا تبپدیل     -حاکمیپت فاشیسپم  حاکمیپت فاشیسپم  ""ا

ه تبپدیل حاکمیپت طبقپاتی    ه تبپدیل حاکمیپت طبقپاتی    عادی یک دولت بورژوایی به دولپت بپورژوایی دیگپر نیسپت، بلکپ     عادی یک دولت بورژوایی به دولپت بپورژوایی دیگپر نیسپت، بلکپ     

  دیکتپاتوری دیکتپاتوری   یعنپی یعنپی   آنآن  دیگپر دیگپر   شپکل شپکل   بپه بپه   –( ( دمپوکرات دمپوکرات ))  بپورژوازی بپورژوازی   طبقاتیطبقاتی  حاکمیتحاکمیت  – بورژواییبورژوایی

 "استاست  بورژوازیبورژوازی  تروریستیتروریستی  آشکاراآشکارا

ثر هجوم ارتجاع فاشیستی پدیپد آمپده بپود،    لی که بر ا ثر هجوم ارتجاع فاشیستی پدیپد آمپده بپود،   دیمیتروف ضمن بررسی اوضاع و احوا لی که بر ا  دیمیتروف ضمن بررسی اوضاع و احوا

نداختن فاشیس نداختن فاشیسخاطر نشان ساخت که وظیفه ی عمده ما برا و این وظیفه جهت ضپربت  و این وظیفه جهت ضپربت   م است،م است،خاطر نشان ساخت که وظیفه ی عمده ما برا

نقالبی، نقالبی،تمام جنبش ا آزادی بخش و دمکراتیک و چگونگی تقسیم بندی نیروهپای اجتمپاعی و   آزادی بخش و دمکراتیک و چگونگی تقسیم بندی نیروهپای اجتمپاعی و    تمام جنبش ا

قعیت و سیاسی را تعیین می کند.سیاسی را تعیین می کند. ا این وا ب بطه  و در را قعیت وا ا این وا ب بطه  و در را ا تاکید روی پیوند میان پیکپار بپرای    ا ا تاکید روی پیوند میان پیکپار بپرای   ب ب

 .پیکار برای سوسیالیسم، نظر صائب خویش را بیان می داردپیکار برای سوسیالیسم، نظر صائب خویش را بیان می دارد دموکراسی ودموکراسی و
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یپن نتیجپه گیپری اساسپی و مهپم آشپنا مپی شپود کپه در شپرایط هجپوم آشپکار              ا ا ب ننده  یپن نتیجپه گیپری اساسپی و مهپم آشپنا مپی شپود کپه در شپرایط هجپوم آشپکار             خوا ا ا ب ننده  خوا

ز انقالب ضرورت پیدا می کند که بپا طپی آن ،شپرایط الزم بپرای      ر به مرحله ای ا ز انقالب ضرورت پیدا می کند که بپا طپی آن ،شپرایط الزم بپرای     فاشیسم،گذا ر به مرحله ای ا فاشیسم،گذا

یپن نتیجپه گیپری            نقپالب سوسیالیسپتی و گسپترش آن فپراهم مپی آید.صپحت کامپل ا نجام ا یپن نتیجپه گیپری           ا نقپالب سوسیالیسپتی و گسپترش آن فپراهم مپی آید.صپحت کامپل ا نجام ا ا

بپه   مارکسیستی در جریان جنگ جهانی دمارکسیستی در جریان جنگ جهانی د روپپا را بپه   وم،که فاشیسم هیتلری بسیاری از خلق های ا روپپا را وم،که فاشیسم هیتلری بسیاری از خلق های ا

بند بندگی کشید ،استقالل ملی آنپان را پایمپال کپرده و حتپی آزادی هپای نپیم بنپد بپورژوا         بند بندگی کشید ،استقالل ملی آنپان را پایمپال کپرده و حتپی آزادی هپای نپیم بنپد بپورژوا         

زاسپتقالل ملپی ،آزادی هپای         ز بین برده بود،آشکار شپد.در ایپن شپرایط دفپاع ا زاسپتقالل ملپی ،آزادی هپای        دمکراتیک را ا ز بین برده بود،آشکار شپد.در ایپن شپرایط دفپاع ا دمکراتیک را ا

بپا سپقوط رژیپم هپای      دمکراتیک و ترقی اجتماعی به وظایف اصلی جنپبش بپدل گ  دمکراتیک و ترقی اجتماعی به وظایف اصلی جنپبش بپدل گ   بپا سپقوط رژیپم هپای      ردیپده بود. ردیپده بود.

تیپک و      تیپک و     فاشیستی وتامین استقالل ملی، برقرای حکومت هپای خلقی،تپامین آزادی هپای دمکرا فاشیستی وتامین استقالل ملی، برقرای حکومت هپای خلقی،تپامین آزادی هپای دمکرا

دگرگونی های بنیادی اجتماعی شرایط بسیار مساعدی برای پیروزی انقالب سوسیالیسپتی در  دگرگونی های بنیادی اجتماعی شرایط بسیار مساعدی برای پیروزی انقالب سوسیالیسپتی در  

روپایی فراهم آمد روپایی فراهم آمدبعضی از کشور های ا  .بعضی از کشور های ا

بپر پایپه   بپر پایپه    گره و هپم در سپخنرانی هپای خپویش،    گره و هپم در سپخنرانی هپای خپویش،    هم در گزارش خود در کنهم در گزارش خود در کن گئورگی دیمیترف،گئورگی دیمیترف،

تحپاد نیروهپای مترقپی و            تحپاد نیروهپای مترقپی و           تجاربی کپه احپزاب بپرادر در کشپورهای مختلپف در مبپارزه بپرای ا تجاربی کپه احپزاب بپرادر در کشپورهای مختلپف در مبپارزه بپرای ا

ندیشه ی ایجپاد جبهپه ی واحپد ضپد      دمکراتیک علیه فاشیسم و ارتجاع بدست آورده بودند،دمکراتیک علیه فاشیسم و ارتجاع بدست آورده بودند، ندیشه ی ایجپاد جبهپه ی واحپد ضپد     ا ا

عالیپت کپارگران و   عالیپت کپارگران و   هرکشور به عنوان نیروی سازمانده و هماهنگ ساز مجمپوع ف هرکشور به عنوان نیروی سازمانده و هماهنگ ساز مجمپوع ف  فاشیسم را درفاشیسم را در

تیپپک     دهقانپان و روشپنفکران وهمپه ی زحمتکشپپان،   دهقانپان و روشپنفکران وهمپه ی زحمتکشپپان،    تیپپک    و بپه طپپورکلی همپه ی نیروهپای دمکرا و بپه طپپورکلی همپه ی نیروهپای دمکرا

  وو  پذیرفتپذیرفت  رارا  دیمیترفدیمیترف  گئورگیگئورگی   کمینترن نظرکمینترن نظر کشورها، درمبارزه علیه فاشیسم مطرح ساخت.کشورها، درمبارزه علیه فاشیسم مطرح ساخت.

ندیشه ندیشها و  توسطتوسط  کهکه  واحدواحد  یی  جبههجبهه  یی  ا وا های دور و نزدیک احزاب های دور و نزدیک احزاب   برنامهبرنامه  مرکزمرکز  دردر  بودبود  شدهشده  بیانبیان  ا

 .ت جهان قرار گرفتت جهان قرار گرفتکمونیسکمونیس

فکر ایجاد جبهپه ی واحپد در رونپد تکامپل تپاریس پیوسپته تکامپل یافتپه و در مبپارزه علیپه           فکر ایجاد جبهپه ی واحپد در رونپد تکامپل تپاریس پیوسپته تکامپل یافتپه و در مبپارزه علیپه           

 .امپریالیسم و ارتجاع کنونی اهمیت کامل خود را حفظ کرده استامپریالیسم و ارتجاع کنونی اهمیت کامل خود را حفظ کرده است

نقالبی راستین، یران نیز تشکیل جبهه واحد با شرکت همه نیرو های ا نقالب بزرگ میهن ا نقالبی راستین،در ا یران نیز تشکیل جبهه واحد با شرکت همه نیرو های ا نقالب بزرگ میهن ا  در ا

ر آمریکابرای مبارزه قاطع علبرای مبارزه قاطع عل ر آمریکایه امپریالیسم متجاوز و جهان خوا و ضد و ضد   -دشمن اصلی مردم مادشمن اصلی مردم ما-یه امپریالیسم متجاوز و جهان خوا

نقالبانقالب ثپر   ایناین  مطالعهمطالعه  جهتجهت  همینهمین  بهبه  وو  دارددارد  حیاتیحیاتی  ضرورتضرورت  داخلیداخلی ا ثپر ا   ارزشارزش  نیپز نیپز   امپروز امپروز   تپا تپا   کپه کپه   ا

 .بودبود  خواهدخواهد  سودمندسودمند  بسیاربسیار  زمینهزمینه  ایناین  دردر  استاست  کردهکرده  حفظحفظ  رارا  خودخود  عملیعملی  وو  علمیعلمی

در زمینپه ی شپکل کپار بپا تپوده هپا و       در زمینپه ی شپکل کپار بپا تپوده هپا و         گی دیمیترف بپر بنیپاد آمپوزش لنپین    گی دیمیترف بپر بنیپاد آمپوزش لنپین    گئورگئور  کهکهآثاری آثاری 

نقالب،برای کار مپداوم در سپندیکاها،   نقالب،برای کار مپداوم در سپندیکاها،  کشاندن آنان به صحنه ی ا نپان،   کشاندن آنان به صحنه ی ا نپان،  در میپان جوا در در  زنپان، زنپان،  در میپان جوا

تحادیه هپا و سپازمان هپای     در جنبش های صلح،در جنبش های صلح، فرهنگی،فرهنگی، سازمان های تعاونی وسازمان های تعاونی و تحادیه هپا و سپازمان هپای    در همه ی ا در همه ی ا

لعپاده     برای همه ی احپزاب کپارگری جهپان دارای اهمیپت    برای همه ی احپزاب کپارگری جهپان دارای اهمیپت     ضد فاشیستی نگاشته است،ضد فاشیستی نگاشته است، ا لعپاده   فپوق  ا فپوق 

ندیشه ی دوران سپاز   ره لزوم آشنایی با روحیات توده ها را تاکید می کند و این ا و هموا ا ندیشه ی دوران سپاز  است. ره لزوم آشنایی با روحیات توده ها را تاکید می کند و این ا و هموا ا است.
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ر   نادرسپت نادرسپت   تصپور تصپور   ایپن ایپن   بربر  رارا خودخود  فعالیتفعالیت  یی  پایهپایه لنین را یاد آور می شود که احزاب نبایدلنین را یاد آور می شود که احزاب نباید ر قپرا   قپرا

رد کننپد.  رد کننپد.  ا نیز باید بی درنگ قبول یا ا نیز باید بی درنگ قبول یا هه  تودهتوده کنند،کنند،  میمی  ردرد  یایا  قبولقبول  خودخود  کهکه  رارا  آنچهآنچه  کهکه  دهنددهند

یپن یپا آن            ا تجربه ی خود بپه درسپتی یپا نپا درسپتی برنامپه هپا و شپعارهای ا یپن یپا آن           توده ها فقط ب ا تجربه ی خود بپه درسپتی یپا نپا درسپتی برنامپه هپا و شپعارهای ا توده ها فقط ب

 .این یا آن گروه پی خواهند برداین یا آن گروه پی خواهند برد این یا آن حزب،این یا آن حزب، سازمان،سازمان،

بطپه بپا مسپائل مبپارزه بپا       و را در را و به کنگره نظر و برداشت کامال نوین ا بطپه بپا مسپائل مبپارزه بپا      اسناد پیشنهادی ا و را در را و به کنگره نظر و برداشت کامال نوین ا اسناد پیشنهادی ا

پورتونیسم، پورتونیسم،ا ر و گام نهادن به مرحله ی بعدی وتوجه جدی به اشکال ختوجه جدی به اشکال خ ا ر و گام نهادن به مرحله ی بعدی واص مراحل گذا  عالیعالی اص مراحل گذا

نقالب را نشان می دهد. نقالب را نشان می دهد.ترا نپد یکپی    ترا نپد یکپی   دیمیتروف تاکید می کند که دولت جبهه ی واحد می توا دیمیتروف تاکید می کند که دولت جبهه ی واحد می توا

ر در این زمینه باشد ر در این زمینه باشداز مهم ترین اشکال گذا  .از مهم ترین اشکال گذا

آثار گئورگی دیمیترف در زمینه ی تئوری و پراتیک کمونیسم علمی و نیز مسائل مربپوط بپه   آثار گئورگی دیمیترف در زمینه ی تئوری و پراتیک کمونیسم علمی و نیز مسائل مربپوط بپه   

نترن نترنا وان کسب کپرده  ا الیسم در مراحل مختلف مبارزات طبقاتی اهمیت فرا الیسم و ناسیون وان کسب کپرده  اسیون الیسم در مراحل مختلف مبارزات طبقاتی اهمیت فرا الیسم و ناسیون اسیون

ا مبپارزه ی طبقپاتی تقویپت مپی      است.است. و تاکید می کند که میهن پرستی هر خلق در پیوند ب ا مبپارزه ی طبقپاتی تقویپت مپی     ا و تاکید می کند که میهن پرستی هر خلق در پیوند ب ا

الیسم غنی و بپارور مپی شپود.    نترناسیون ا ا  ب رتباط  الیسم غنی و بپارور مپی شپود.   یابد و در ا نترناسیون ا ا  ب رتباط  دیمیتپروف در گپزارش خپود بپه     دیمیتپروف در گپزارش خپود بپه      یابد و در ا

ا مبپارزات زحمتکشپان کشپورها    ""کهکه  کنگره یادآور می شودکنگره یادآور می شود الیسم پرولتری نه تنها ب نترناسیون ا مبپارزات زحمتکشپان کشپورها    ا الیسم پرولتری نه تنها ب نترناسیون ا

بلکه برعکس آنچه ایپن مبپارزات را بپه    بلکه برعکس آنچه ایپن مبپارزات را بپه     اجتماعی و فرهنگی در تضاد نیست،اجتماعی و فرهنگی در تضاد نیست، برای آزادی ملی،برای آزادی ملی،

تاریا و وحپدت   ثمر می رساند و پیروزی آن را تسریع و تامین می کند،ثمر می رساند و پیروزی آن را تسریع و تامین می کند، تاریا و وحپدت  همبستگی جهانی پرول همبستگی جهانی پرول

ا کارگران ا کارگرانرزمی کارگران هر کشور ب   ""او خپاطر نشپان مپی سپازد کپه      او خپاطر نشپان مپی سپازد کپه        ""کشورهای دیگر اسپت. کشورهای دیگر اسپت.   رزمی کارگران هر کشور ب

تحاد شوروی است که طبقه کارگر کشپورهای   تحاد با طبقه ی کارگر پیروزمند ا تحاد شوروی است که طبقه کارگر کشپورهای  تنها در پرتو ا تحاد با طبقه ی کارگر پیروزمند ا تنها در پرتو ا

ند پیروز شود ند پیروز شودسرمایه داری می توا  ".سرمایه داری می توا

نقالبی، نقالبی،گئورگی دیمیترف خرد ا  امید به پیروزی و اطمینپان بپه آینپده را در   امید به پیروزی و اطمینپان بپه آینپده را در    آگاهی طبقاتی،آگاهی طبقاتی، گئورگی دیمیترف خرد ا

ر داد خود جمع داشت.خود جمع داشت. نقالبیون عصر ما قرا و را در ردیف برجسته ترین ا ر دادمجموع این خصال ا نقالبیون عصر ما قرا و را در ردیف برجسته ترین ا  .مجموع این خصال ا

ثر گئورگی دیمیترف درباره جبهه واحد ضد فاشیسم و امپریالیسپم مپا    ثر گئورگی دیمیترف درباره جبهه واحد ضد فاشیسم و امپریالیسپم مپا   به سبب اهمیت خاص ا به سبب اهمیت خاص ا

رزنده پرداختیم ثر ا نتشار این ا رزنده پرداختیمبه ترجمه و ا ثر ا نتشار این ا  .به ترجمه و ا
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 بخش اول

 فاشیسم و طبقه کارگر

 ! رفقارفقا 

نترناسیونال  ششمششم  یی  کنگرهکنگرهبه یاد داریم که به یاد داریم که  نترناسیونالا ر  جهانجهان  پرولتاریایپرولتاریای  بهبه  11کمونیستیکمونیستی  ا   دادداد  میمی  هشدارهشدا

  میمی  تاکیدتاکید  وو  بودبود  فاشیسمفاشیسم  علیهعلیه  مبارزهمبارزه  خواستارخواستار  کنگرهکنگره ..استاست  ایای  تازهتازه  تعر تعر   کارکار  دردر  فاشیسمفاشیسم  کهکه

  بپیش بپیش   وو  کپم کپم   صپورت صپورت   بپه بپه   فاشیسپتی فاشیسپتی   جنپبش جنپبش   هپای هپای   نطفپه نطفپه   نیزنیز  وو  فاشیستیفاشیستی  هایهای  گرایشگرایش""  کهکه  کردکرد

 ".ه جا وجود دارده جا وجود داردهمهم  دردر  تقریباتقریبا  ایای  گستردهگسترده

قتصادی،فافا  تشپدید بحپران عمپومی سپرمایه    تشپدید بحپران عمپومی سپرمایه     شیسم در شرایط گسترش طوفانی بحران عمیق اقتصادی،شیسم در شرایط گسترش طوفانی بحران عمیق ا

نقپالب،     نقپالب،    داری و روی آوردن توده هپای زحمپتکش بپه ا  بپه تعپر  وسپیعی دسپت زده اسپت.     بپه تعپر  وسپیعی دسپت زده اسپت.      داری و روی آوردن توده هپای زحمپتکش بپه ا

ند مقاصد و نقشپه هپای چپپاول     ز پیش به فاشیسم روی می آورد تا بتوا ند مقاصد و نقشپه هپای چپپاول    بورژوازی حاکم بیش ا ز پیش به فاشیسم روی می آورد تا بتوا بورژوازی حاکم بیش ا

نه ی خودرا تحقق بخشد، نه ی خودرا تحقق بخشد،گرا نه ی امپریالیستی را تدارک ببینپد، جنگ غاصبجنگ غاصب گرا نه ی امپریالیستی را تدارک ببینپد، انه و یغماگرا بپه  بپه   انه و یغماگرا

تحاد شوروی هجوم برد، تحاد شوروی هجوم برد،ا نقیاد درآورد و خاک آن را تقسیم کند و بدینسپان مپانع    ا ا نقیاد درآورد و خاک آن را تقسیم کند و بدینسپان مپانع   چین را به  ا چین را به 

نقالب گردد نقالب گرددگسترش و پیروزی ا  .گسترش و پیروزی ا

ار  تمامتمام   محافل امپریالیستی می کوشند تامحافل امپریالیستی می کوشند تا ارب   تحمیپل تحمیپل   زحمتکشپان زحمتکشپان   یی  گردهگرده  بربر  رارا  بحرانبحران  سنگینسنگین  ب

رندند. به همین جهند. به همین جهکنکن  .ت نیز آنها به فاشیسم نیاز دارندت نیز آنها به فاشیسم نیاز دا

نقیاد خلق های ضعیف، ا ا  ب ر را  ازا نقیاد خلق های ضعیف،این محافل می کوشند معضل ب ا ا  ب ر را  ازا تشپدید سپتم مسپتعمراتی و    تشپدید سپتم مسپتعمراتی و     این محافل می کوشند معضل ب

به همین جهت نیز آنهپا بپه فاشیسپم     تجدید تقسیم جهان از طریق جنگ،تجدید تقسیم جهان از طریق جنگ، به همین جهت نیز آنهپا بپه فاشیسپم    حل و فصل نمایند. حل و فصل نمایند.

رندنیاز دارند  .نیاز دا

نقالبپپی   ه سپپرکوب جنپپبش ا ز را رنپپد ا نقالبپپی  محافپپل امپریالیسپپتی کوشپپش دا ه سپپرکوب جنپپبش ا ز را رنپپد ا کپپارگران و دهقانپپان و کپپارگران و دهقانپپان و محافپپل امپریالیسپپتی کوشپپش دا

تحپاد شپوروی    تحپاد شپوروی   همچنین تهاجم نظامی به ا تاریپای   گپاه گپاه   تکیپه تکیپه   –همچنین تهاجم نظامی به ا تاریپای پرول   گسپترش گسپترش   وو  رشپد رشپد   -جهپان جهپان   پرول

نقالبی  نیروهاینیروهای نقالبیا رند  عقیمعقیم  رارا  ا رندگذا ه. . گذا یازنیاز  فاشیسمفاشیسم  بهبه  آنهاآنها  نیزنیز  جهتجهت  همینهمین  بهب رند  ن رنددا  .دا

ز آنکپه تپوده هپا      در پارهدر پاره ز آنکپه تپوده هپا     ای از کشورها،به ویژه آلمان،محافل امپریالیستی موفق شدند پپیش ا ای از کشورها،به ویژه آلمان،محافل امپریالیستی موفق شدند پپیش ا

تاریا را درهم کوبند و دیکتاتوری فاشیستی برقرار سازندکامالکامال نقالب روی آورند،پرول تاریا را درهم کوبند و دیکتاتوری فاشیستی برقرار سازند به ا نقالب روی آورند،پرول  . به ا
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تاریا را نشپان مپی دهد،کپه بپه سپبب سیاسپت        ما این موفقیت فاشیسم از یک سو ضعف پرول تاریا را نشپان مپی دهد،کپه بپه سپبب سیاسپت       ا ما این موفقیت فاشیسم از یک سو ضعف پرول ا

ا بورژوازی،دچار پراکنپدگی شپده    ب ا بورژوازی،دچار پراکنپدگی شپده   تفرقه جویانه ی سوسیال دمکراسی و همکاری طبقاتی اش  ب تفرقه جویانه ی سوسیال دمکراسی و همکاری طبقاتی اش 

ز تپرس وحپدت طبقپه ی کپارگر، و        و فلج گردیده،و از سویو فلج گردیده،و از سوی ز تپرس وحپدت طبقپه ی کپارگر، و      دیگرضعف خود بورژوازی را کپه ا دیگرضعف خود بورژوازی را کپه ا

ا توسل به شیوه های کهنه ی دمکراسپی   ند دیکتاتوری خود را ب نقالب،دیگر نمی توا زا ا توسل به شیوه های کهنه ی دمکراسپی  وحشت ا ند دیکتاتوری خود را ب نقالب،دیگر نمی توا زا وحشت ا

 .و پارلمانتاریسم بورژوایی بر توده ها تحمیل کندو پارلمانتاریسم بورژوایی بر توده ها تحمیل کند

نگپره ی  نگپره ی  فیق اسپتالین در ک فیق اسپتالین در ک رر  کهکه  گونهگونه  همانهمان  –بدین ترتیب موفقیت کنونی فاشیسم در آلمان بدین ترتیب موفقیت کنونی فاشیسم در آلمان 

  ایای  نشپانه نشپانه   عنپوان عنپوان   بپه بپه   فقطفقط  نبایدنباید""::استاست خاطر نشان ساختهخاطر نشان ساخته99هفدهم حزب کمونیست)بلشویک( هفدهم حزب کمونیست)بلشویک( 

ز زا ه  کپه کپه   کپارگر، کپارگر،   یی  طبقپه طبقپه   بپه بپه   دمکراسپی دمکراسپی   سوسپیال سوسپیال   وخیانپت وخیانپت   کپارگر کپارگر   یی  طبقپه طبقپه   ضعفضعف  ا هرا   بپرای بپرای   رارا  را

ر  فاشیسمفاشیسم بلکه  تلقیتلقی  کردکرد  هموارهموا بلکهگردد، ایدباید  گردد، این شودشود  تلقیتلقی  نیزنیز  بورژوازیبورژوازی  ضعفضعف  یی  نشانهنشانه  عنوانعنوان  بهبه  ب این . .

که دیگپر بپورژوازی قپادر نیسپت تسپلط خپود را بپه شپیوه هپای کهنپه ی           که دیگپر بپورژوازی قپادر نیسپت تسپلط خپود را بپه شپیوه هپای کهنپه ی             امر نشان می دهدامر نشان می دهد

پارلمانتاریسم و دمکراسی بورژوایی حفظ کنپد و بپه همپین جهپت مجبپور اسپت در سیاسپت        پارلمانتاریسم و دمکراسی بورژوایی حفظ کنپد و بپه همپین جهپت مجبپور اسپت در سیاسپت        

و دیگپر     این امر نشانه ی آن اسپت کپه ا و دیگپر    داخلی به شیوه های تروریستی زمامداری توسل جوید. این امر نشانه ی آن اسپت کپه ا داخلی به شیوه های تروریستی زمامداری توسل جوید.

ارجی مسپالمت آمیپز عپالج کنپد،و لپذا      ارجی مسپالمت آمیپز عپالج کنپد،و لپذا      قادر نیست وضع کنونی را بر پایه ی یپک سیاسپت خپ   قادر نیست وضع کنونی را بر پایه ی یپک سیاسپت خپ   

 33""مجبور است به سیاست جنگ متوسل گردد.مجبور است به سیاست جنگ متوسل گردد.

 خصلت طبقاتی فاشیسم

 رفقارفقا

نترناسپپیونال   ا ئیپپه ی  نترناسپپیونال فاشیسپپم در راس حکومت،همپپان طپپور کپپه پلنپپوم سپپیزدهم هیئپپت اجرا ا ئیپپه ی  فاشیسپپم در راس حکومت،همپپان طپپور کپپه پلنپپوم سپپیزدهم هیئپپت اجرا

ز دیکتپاتوری تروریسپتی آشپکار مرتجپع        44کمونیستی کمونیستی  ز دیکتپاتوری تروریسپتی آشپکار مرتجپع        به درستی توصیف نمپود عبپارت اسپت ا به درستی توصیف نمپود عبپارت اسپت ا

 .رین وامپریالیست ترین عنصر سرمایه ی مالیرین وامپریالیست ترین عنصر سرمایه ی مالیترین،شووینیست تترین،شووینیست ت

نواع فاشیسم،فاشیسپم نپوع    ا نواع فاشیسم،فاشیسپم نپوع   ارتجاعی ترین  ا   وجپه وجپه   هپی  هپی    آنکپه آنکپه   بپا بپا   آلمپان آلمپان   فاشیسپم فاشیسپم ..اسپت اسپت   آلمپان آلمپان ارتجاعی ترین 

ا  مشابهتیمشابهتی  وو  مشترکمشترک اب . . نامپد نامپد   مپی مپی   سوسیالیسپت سوسیالیسپت   ناسپیونال ناسپیونال   رارا  خودخود  گستاخانهگستاخانه  نداردندارد  سوسیالیسمسوسیالیسم  ب

الیسم  فقطفقط  آلمانآلمان  فاشیسمفاشیسم الیسمناسیون این یک شووینسم دد  بورژواییبورژوایی  ناسیون این یک شووینسم ددنیست.  منشانه و سبعانه است.منشانه و سبعانه است.نیست.

این یک نوع سیستم دولتی راهزنی سیاسپی اسپت، سیسپتم توطئپه وتفتپین وفشپار وشپکنجه        این یک نوع سیستم دولتی راهزنی سیاسپی اسپت، سیسپتم توطئپه وتفتپین وفشپار وشپکنجه        

این یپک    نقالبی دهقانان،خرده بورژوازی و روشنفکران اسپت. این یپک   نسبت به طبقه ی کارگر و عناصرا نقالبی دهقانان،خرده بورژوازی و روشنفکران اسپت. نسبت به طبقه ی کارگر و عناصرا

این یک تجاوزعنان گسیخته علیه دیگر خلق هپا و   این یک تجاوزعنان گسیخته علیه دیگر خلق هپا و  بربرمنشی و وحشیگری قرون وسطایی است. بربرمنشی و وحشیگری قرون وسطایی است.

 .رها استرها استکشوکشو



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

1-جنگ و فاشیسم علیه واحد ی جبهه ه را در رزه مبا 14   

 

فپروز عمپده ی    لمللی، به مثابه آتش ا نقالب بین ا فپروز عمپده ی   فاشیسم آلمان به عنوان نیروی ضربتی ضد ا لمللی، به مثابه آتش ا نقالب بین ا فاشیسم آلمان به عنوان نیروی ضربتی ضد ا

تحپاد   علیپه علیپه ""  جهپاد جهپاد ""محرکمحرک  وو  مبتکرمبتکر  یی  مثابهمثابه  بهبه ووجنگ امپریالیستی جنگ امپریالیستی  تحپاد ا   کبیپر کبیپر   مپیهن مپیهن   -شپوروی شپوروی   ا

 .کندکند  میمی  عملعمل  -جهانجهان  سراسرسراسر  زحمتکشانزحمتکشان

تو باوئر""فاشیسم آن طور که مثال فاشیسم آن طور که مثال  اوئرا تو ب مپافوق  مپافوق  ""ت دولتی که گویا ت دولتی که گویا می پنداشت یک شکل حاکمیمی پنداشت یک شکل حاکمی55""ا

ر دارد  تاریا و بورژوازی قرا ر دارد دو طبقه ی پرول تاریا و بورژوازی قرا فاشیسم آن طور هم کپه    ""دو طبقه ی پرول فاشیسم آن طور هم کپه  نیست. یلپز فپورد  ""نیست. یلپز فپورد  برا   66""برا

نه،   ""عصیان خرده بورژوازی که ماشین دولتی را به تصرف خود درآوردهعصیان خرده بورژوازی که ماشین دولتی را به تصرف خود درآورده""اعالم می دارداعالم می دارد نه، نیست. نیست.

  بپر بپر  تاریپا تاریپا فاشیسم حکومت مافوق طبقاتی نیست. وحکومپت خپرده بپورژوازی و یپا لپومپن پرول     فاشیسم حکومت مافوق طبقاتی نیست. وحکومپت خپرده بپورژوازی و یپا لپومپن پرول     

ر  سرمایهسرمایه   بپرای بپرای   اسپت اسپت   سپازمانی سپازمانی   وو. . اسپت اسپت   مالیمالی  یی  سرمایهسرمایه  خودخود  حکومتحکومت  فاشیسمفاشیسم. . نیستنیست  همهم  ییدا

نقالبپی   بخپش بخپش   وو  کپارگر کپارگر   یی  طبقپه طبقپه   کشتارکشتار  وو  وقتلوقتل  حسابحساب  تصفیهتصفیه نقالبپی ا   وامپا وامپا   ..روشپنفکران روشپنفکران   وو  دهقانپان دهقانپان   ا

نفپر  نفپر  تت  کپه کپه   آن،آن،  نپوع نپوع   تپرین تپرین   خشپن خشپن   دردر  هپم هپم   شووینیسم،آنشووینیسم،آن  جزجز  چیزیچیزی  خارجیخارجی  سیاستسیاست  دردر  فاشیسمفاشیسم

نگیزد نیستحیوانی علیه خلق های دحیوانی علیه خلق های د نگیزد نیستیگر را برمی ا  .یگر را برمی ا

قعپپی فاشیسپپم حپپائز اهمیپپت  یپپن خصپپلت وا قعپپی فاشیسپپم حپپائز اهمیپپت تصپپریح ا یپپن خصپپلت وا   فریبپپیفریبپپی  مپپردممپپردم  نقپپابنقپپاب  اسپپت،زیرااسپپت،زیرا  خاصپپیخاصپپی تصپپریح ا

د  امکانامکان  فاشیسمفاشیسم  بهبه اجتماعیاجتماعی ز  برخیبرخی  دردر  تاتا  داددا زا   حتپی حتپی   بپورژوازی،و بپورژوازی،و   خپرده خپرده   هپای هپای   تپوده تپوده   هپا هپا   کشورکشور  ا

ز  معینیمعینی  بخشبخش زا تاریا  اقشاراقشار  ترینترین  ماندهمانده  واپسواپس  ا تاریاپرول ثپر بحپران،از صپحنه خپارج شپده      ثپر بحپران،از صپحنه خپارج شپده      اا  دردر  کهکه  رارا  پرول

  فاشیسپم فاشیسپم   واقعیواقعی  طبقاتیطبقاتی طبیعی است که اگر این قشرها خصلتطبیعی است که اگر این قشرها خصلت  -دند،به دنبال خود بکشاند،دند،به دنبال خود بکشاند،بوبو

  پشتیبانیپشتیبانی  بهبه  وو  رفتندرفتند  نمینمی  فاشیسمفاشیسم  دنبالدنبال  بهبه  گاهگاه  کردند،هی کردند،هی   میمی  درکدرک  رارا  آنآن  حقیقیحقیقی  طبیعتطبیعت  وو

ز زا در کشپورهای  در کشپورهای    فاشیسپتی فاشیسپتی   ودیکتاتوریودیکتاتوری  فاشیسمفاشیسم  یی  توسعهتوسعه  وو  بسطبسط  واقعواقع  دردر..خاستندخاستند  برنمیبرنمی  آنآن  ا

قتصپادی وهمچنپین خصوصپیات ملپی و موقعیپت        مختلف بسته به شرایطمختلف بسته به شرایط قتصپادی وهمچنپین خصوصپیات ملپی و موقعیپت      تاریخی،اجتماعی و ا تاریخی،اجتماعی و ا

لمللی کشور مفرو  اشکال گوناگون به خود می گیرد.در برخی از کشپورها،قبل از همپه    لمللی کشور مفرو  اشکال گوناگون به خود می گیرد.در برخی از کشپورها،قبل از همپه   بین ا بین ا

در آن جایی که فاشیسم زمینه و پایگاه وسیع توده ای ندارد،و در جایی کپه مبپارزه ی گپروه    در آن جایی که فاشیسم زمینه و پایگاه وسیع توده ای ندارد،و در جایی کپه مبپارزه ی گپروه    

به قدر کپافی نیرومنپد است،فاشیسپم فپورا و     به قدر کپافی نیرومنپد است،فاشیسپم فپورا و     های مختلف در صفوف خود بورژوازی فاشیستی های مختلف در صفوف خود بورژوازی فاشیستی 

ز بین بردن پارلمان نمی گیرد بلکه برای سایر احزاب بورژوایی و همچنپین   ز بین بردن پارلمان نمی گیرد بلکه برای سایر احزاب بورژوایی و همچنپین  یکباره تصمیم به ا یکباره تصمیم به ا

احزاب سوسیال دموکرات رسمیت و علنیت معینی قائل می شود.در کشورهایی کپه بپورژوازی   احزاب سوسیال دموکرات رسمیت و علنیت معینی قائل می شود.در کشورهایی کپه بپورژوازی   

فا نقالب بیم و هراس دارد، لوقوع ا نقالب بیم و هراس دارد،فاحاکم از شعله ور شدن قریب ا لوقوع ا شیسم یپا بپی درنپگ انحصپار     شیسم یپا بپی درنپگ انحصپار     حاکم از شعله ور شدن قریب ا

سیاسی نامحدود خویش را مستقر می سازد و یا ترور و فشار،و تضییقات نسپبت بپه احپزاب و    سیاسی نامحدود خویش را مستقر می سازد و یا ترور و فشار،و تضییقات نسپبت بپه احپزاب و    

ز آن نمپی شپود کپه        لبتپه مپانع ا ا این امپر  ز آن نمپی شپود کپه       گروه های رقیب را هر چه بیشتر تشدید می نماید. لبتپه مپانع ا ا این امپر  گروه های رقیب را هر چه بیشتر تشدید می نماید.

یابد،تکیپه گپاه خپود را بسپط ند      ر ب یابد،تکیپه گپاه خپود را بسپط ند     وقتی فاشیسم موقعیت خود را به غایت حاد و دشپوا ر ب هپد و  هپد و  وقتی فاشیسم موقعیت خود را به غایت حاد و دشپوا

بدون تغییر دادن ماهیت طبقاتی خویش،دیکتاتوری آشکار تروریسپتی را بپا تقلبپات خشپن و     بدون تغییر دادن ماهیت طبقاتی خویش،دیکتاتوری آشکار تروریسپتی را بپا تقلبپات خشپن و     

 .ناهنجار پارلمانتاریستی ترکیب و تلفیق ننمایدناهنجار پارلمانتاریستی ترکیب و تلفیق ننماید
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به حکومت رسیدن فاشیسم،جانشین شپدن عپادی و معمپولی یپک دولپت بپورژوایی بپا دولپت         به حکومت رسیدن فاشیسم،جانشین شپدن عپادی و معمپولی یپک دولپت بپورژوایی بپا دولپت         

این امر به معنی تعویض یک شکل دولتی حا این امر به معنی تعویض یک شکل دولتی حابورژوایی دیگر نیست.   –کمیت طبقاتی بپورژوازی  کمیت طبقاتی بپورژوازی  بورژوایی دیگر نیست.

بپا   دمکراسیدمکراسی  یعنییعنی بپا بورژوایی،   آشپکار آشپکار   تروریسپتی تروریسپتی   دیکتپاتوری دیکتپاتوری   حکومپت حکومپت   یعنپی یعنپی   -آنآن  دیگپر دیگپر   شپکل شپکل   بورژوایی،

نگاشن  نادیدهنادیده..استاست نگاشنا نپد   مپی مپی   اشپتباهی اشپتباهی   چنپین چنپین ..اسپت اسپت   جپدی جپدی   اشپتباه اشپتباه   یکیک  تفاوتتفاوت  ایناین  ا نپد توا بپر   دردر  توا بپر برا را   ب

نقالبی  پرولتاریایپرولتاریای نقالبیا مپتکش شپهر و ده را در پیکارعلیپه    مپتکش شپهر و ده را در پیکارعلیپه    زحزح  اقشپار اقشپار   تپرین تپرین   وسپیع وسپیع   خواهدخواهد  میمی  کهکه  ا

غصب حکومت به وسیله ی فاشیسپم بسپیج نمایپد و ازتضپادهای موجپود در اردوی خپود       غصب حکومت به وسیله ی فاشیسپم بسپیج نمایپد و ازتضپادهای موجپود در اردوی خپود       خطرخطر

قپدامات             نع جپدی ایجپاد سپازد.در عپین حپال کپم بهپا دادن بپه ا قپدامات            بورژوازی اسپتفاده کنپد،موا نع جپدی ایجپاد سپازد.در عپین حپال کپم بهپا دادن بپه ا بورژوازی اسپتفاده کنپد،موا

تیپپپک      بیرارتجاعی بپپپورژوازی درجهپپپت سپپپلب وپایمپپپال کپپپردن آزادی هپپپای دمکرا تیپپپک     وتپپپدا بیرارتجاعی بپپپورژوازی درجهپپپت سپپپلب وپایمپپپال کپپپردن آزادی هپپپای دمکرا وتپپپدا

شپدید فشپار و تضپییق علیپه جنپبش      شپدید فشپار و تضپییق علیپه جنپبش      زحمتکشان،مخدوش و محدود کردن حقوق پارلمپان و ت زحمتکشان،مخدوش و محدود کردن حقوق پارلمپان و ت 

بعاد تپازه   ا تخا  می گردد و هر روز  نقالبی،که هم اکنون در کشورهای با دمکراسی بورژوایی ا بعاد تپازه  ا ا تخا  می گردد و هر روز  نقالبی،که هم اکنون در کشورهای با دمکراسی بورژوایی ا ا

ای به خود می گیرد و به استقراردیکتاتوری فاشیستی کمک می کند،اشتباهی است سنگین و ای به خود می گیرد و به استقراردیکتاتوری فاشیستی کمک می کند،اشتباهی است سنگین و 

 .خطرناکخطرناک

ور کنیم کپه گویپا فپالن یپا     ور کنیم کپه گویپا فپالن یپا     رفقا،به حکومت رسیدن فاشیسم را نباید آنچنان صاف و ساده تصرفقا،به حکومت رسیدن فاشیسم را نباید آنچنان صاف و ساده تص

گیپرد تپا درفپالن تپاریس دیکتپاتوری فاشیسپتی       گیپرد تپا درفپالن تپاریس دیکتپاتوری فاشیسپتی         بهمان کمیته ی سرمایه ی مالی تصمیم مپی بهمان کمیته ی سرمایه ی مالی تصمیم مپی 

قع، فاشیسم قع، فاشیسمبرقرار کند.در وا   احپزاب احپزاب   بپا بپا   شپدید شپدید   بسپیار بسپیار   گپاهی گپاهی   وو  متقابپل متقابپل   یی  مبپارزه مبپارزه   دردر  معمپوال معمپوال  برقرار کند.در وا

ز  معینپپیمعینپپی  بخپپشبخپپش  بپپابپپا  یپپایپپا  قپپدیم،وقپپدیم،و  بپپورژواییبپپورژوایی زا و حتپپی در پپپی مبپپارزه در خپپود اردوی  و حتپپی در پپپی مبپپارزه در خپپود اردوی  هپپا،هپپا،  آنآن  ا

ه اسپت) همچنپان کپه چنپین وضپعی را در            فاشفاش ه اسپت) همچنپان کپه چنپین وضپعی را در            یستی،که گپاه بپا تصپادمات مسپلح نیپز همپرا یستی،که گپاه بپا تصپادمات مسپلح نیپز همپرا

ز       لیکن همپه ی ایپن هپا ا تریش و سایر کشورها مشاهده کردیم( به حکومت مپی رسپد. ا ز      آلمان، لیکن همپه ی ایپن هپا ا تریش و سایر کشورها مشاهده کردیم( به حکومت مپی رسپد. ا آلمان،

ر دیکتپاتوری        ز اسپتقرا ر دیکتپاتوری       اهمیت این حقیقت نمی کاهد که معموال دولپت هپای بپورژوایی قبپل ا ز اسپتقرا اهمیت این حقیقت نمی کاهد که معموال دولپت هپای بپورژوایی قبپل ا

بیر ارتجپاعی مپی     فاشیستی مراحل مقدماتی چندی را طیفاشیستی مراحل مقدماتی چندی را طی بیر ارتجپاعی مپی   می کنند و دست به یک سلسله تدا می کنند و دست به یک سلسله تدا

زنند که مستقیما به فاشیسم کمک می کند تا زمام امور رادر دست خود بگیرد.کسپی کپه در   زنند که مستقیما به فاشیسم کمک می کند تا زمام امور رادر دست خود بگیرد.کسپی کپه در   

قدامات ارتجاعی بورژوازی و همچنین علیه فاشیسم در حال رشد  قدامات ارتجاعی بورژوازی و همچنین علیه فاشیسم در حال رشد این مراحل مقدماتی بر ضد ا این مراحل مقدماتی بر ضد ا

ز غلبپه ی فاشیسپم ج     و نه تنها قپادر نیسپت ا ا ز غلبپه ی فاشیسپم ج    مبارزه نکند، و نه تنها قپادر نیسپت ا ا بلکپه بپرعکس ایپن     مبارزه نکند، بلکپه بپرعکس ایپن     لپوگیری نماید، لپوگیری نماید،

 .پیروزی را تسهیل می کندپیروزی را تسهیل می کند

زیرا      رنپد. زیرا     رهبران سوسیال دمکراسی در پیروزی فاشیسم مسئولیت بزرگ تپاریخی بپه عهپده دا رنپد. رهبران سوسیال دمکراسی در پیروزی فاشیسم مسئولیت بزرگ تپاریخی بپه عهپده دا

ز توده ها پنهان نگاه مپی داشپتند.آن    ز توده ها پنهان نگاه مپی داشپتند.آن   آن ها صفت واقعی طبقاتی فاشیسم را روپوشی کرده و ا آن ها صفت واقعی طبقاتی فاشیسم را روپوشی کرده و ا

ی     ب ی    ها توده ها را به مبارزه علیپه نقشپه هپا و تپدا ب فپزون بپورژوازی فپرا نمپی      ها توده ها را به مبارزه علیپه نقشپه هپا و تپدا فپزون بپورژوازی فپرا نمپی      ر ارتجپاعی و روز ا ر ارتجپاعی و روز ا

ندند. در نتیجه ،درلحظه ی مهم و قطعی تعر  و یورش فاشیسم،بخش قابپل مالحظپه ای    ندند. در نتیجه ،درلحظه ی مهم و قطعی تعر  و یورش فاشیسم،بخش قابپل مالحظپه ای   خوا خوا

ز توده های زحمتکش آلمان و برخی دیگر از کشورهای فاشیستی،در چهره ی فاشیسم خپون   ز توده های زحمتکش آلمان و برخی دیگر از کشورهای فاشیستی،در چهره ی فاشیسم خپون  ا ا
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  وو  پیکپار پیکپار   بپرای بپرای   وو  ددندیدنپ ندیدنپ   رارا  خپود خپود   دشپمن دشپمن   تپوزترین تپوزترین   وکپین وکپین آشام ترین غارتگر مالی و هار ترین آشام ترین غارتگر مالی و هار ترین 

بر  دردر  مقاومتمقاومت بربرا را  .نداشتندنداشتند  رارا  الزمالزم  آمادگیآمادگی  آنآن  ب

سرچشمه ی نفو  فاشیسم بر روی توده از کجاست؟فاشیسم به این علت موفق به جلپب تپوده   سرچشمه ی نفو  فاشیسم بر روی توده از کجاست؟فاشیسم به این علت موفق به جلپب تپوده   

ا نیازمندی های مبرم و مطالبات فپوری آنهپا عپوام فریبانپه سپوداگری مپی        ب ا نیازمندی های مبرم و مطالبات فپوری آنهپا عپوام فریبانپه سپوداگری مپی       ها می شود زیرا  ب ها می شود زیرا 

فات را که عمیقا د فاشیسم نه تنها خرا فات را که عمیقا دکند. فاشیسم نه تنها خرا بلکپه    کند. نیده است دامپن مپی زند، بلکپه    ر توده ها ریشه دوا نیده است دامپن مپی زند، ر توده ها ریشه دوا

نقالبی آنپان سپوا اسپتفاده     زبهترین احساسات و حس عدالت خواهی آنها و گاه حتی از سنن ا نقالبی آنپان سپوا اسپتفاده    ا زبهترین احساسات و حس عدالت خواهی آنها و گاه حتی از سنن ا ا

می کند.چرا فاشیست های آلمپانی،این نپوکران و کاسپه لیسپان بپورژوازی بپزرگ و دشپمنان        می کند.چرا فاشیست های آلمپانی،این نپوکران و کاسپه لیسپان بپورژوازی بپزرگ و دشپمنان        

بپر تپوده هپا خپود را       نقپالب در برا بپر تپوده هپا خپود را      خونین و قسم خورده ی ا نقپالب در برا مپی نامنپد و بپه    مپی نامنپد و بپه      ""یالیسپت یالیسپت سوسسوس""خونین و قسم خورده ی ا

نقالبانقالب""حکومت رسیدنشان را به مثابه حکومت رسیدنشان را به مثابه  یمپان و         ""ا ز ا رنپد ا یمپان و       جلوه گر مپی سپازند؟ زیپرا سپعی دا ز ا رنپد ا جلوه گر مپی سپازند؟ زیپرا سپعی دا

نقالب و کشش به سوسیالیسم که در قلوب توده های وسیع زحمپتکش آلمپان النپه     نقالب و کشش به سوسیالیسم که در قلوب توده های وسیع زحمپتکش آلمپان النپه    اعتقاد به ا اعتقاد به ا

 .کرده است،بهره برداری کنندکرده است،بهره برداری کنند

فراطی ترین امپریالیست ها عم فراطی ترین امپریالیست ها عمفاشیسم در جهت منافع ا ما در مقابل توده هپا زیپر   فاشیسم در جهت منافع ا ا ما در مقابل توده هپا زیپر   ل می کند، ا ل می کند،

نقاب مدافع ملتی که تحقیر شده عر  وجود می نماید و ازحس اهانت شده ی ملی مدد مپی  نقاب مدافع ملتی که تحقیر شده عر  وجود می نماید و ازحس اهانت شده ی ملی مدد مپی  

جوید،همان گونه که مثال آلمان فاشیست عمل کرد وبدین وسیله توده های خرده بورژوازی را جوید،همان گونه که مثال آلمان فاشیست عمل کرد وبدین وسیله توده های خرده بورژوازی را 

 .به سوی خود جلب نمودبه سوی خود جلب نمود77""بر ضد ورسایبر ضد ورسای""با شعار با شعار 

ا ماسپک  فاشیسم سعی دارد تا تفاشیسم سعی دارد تا ت نه ب ا ماسپک  وده ها را به بیرحمانه ترین وجهی استثمار کند،ولی ماهرا نه ب وده ها را به بیرحمانه ترین وجهی استثمار کند،ولی ماهرا

ز نفرت عمیق تپوده هپا نسپبت بپه بپورژوازی یغمپا        ز نفرت عمیق تپوده هپا نسپبت بپه بپورژوازی یغمپا       ضد سرمایه داری در میان آنها می رود و ا ضد سرمایه داری در میان آنها می رود و ا

بانک ها،تراست ها و صاحبان بنگاه های بزرگ مالی بهره بپرداری مپی کنپد و بپرای تپوده       بانک ها،تراست ها و صاحبان بنگاه های بزرگ مالی بهره بپرداری مپی کنپد و بپرای تپوده      گر، گر،

ز نظر سیاسی پختگی الزم  ز نظر سیاسی پختگی الزم هایی که ا رند،در لحظه ی مسپاعد فریبنپده تپرین شپعارها را     هایی که ا رند،در لحظه ی مسپاعد فریبنپده تپرین شپعارها را     را ندا را ندا

ر   شخصپپیشخصپپی  رفپپاهرفپپاه  مپپافوق مپپافوق   عمپپومیعمپپومی  رفپپاهرفپپاه""عرضپپه مپپی کنپپد.مثال در آلمپپان:   عرضپپه مپپی کنپپد.مثال در آلمپپان:    ر قپپرا   دردر  ؛؛""دارددارد  قپپرا

یا ل یتا یاا ل یتا بلکه   داریداری  سرمایهسرمایه  ماما  حکومتحکومت""::ا بلکه نیسپت، ه  دردر""::  ژاپپن ژاپپن   دردر  ؛؛""اسپت اسپت   ایای  حرفپه حرفپه   نیسپت، هرا   ژاپپن ژاپپن   یپک یپک   را

ز  خالیخالی زا :""استثماراستثمار  ا یاالت متحده ی آمریکا :؛ در ا یاالت متحده ی آمریکا  .و غیره و غیرهو غیره و غیره  ""برای توزیع ثروتبرای توزیع ثروت""؛ در ا

ر دادن تسلیم فاسد تپرین ،سرسپپرده تپرین و مزدورتپرین      ر دادن تسلیم فاسد تپرین ،سرسپپرده تپرین و مزدورتپرین     فاشیسم خلق را برای شکنجه و آزا فاشیسم خلق را برای شکنجه و آزا

ر  بر مردم به عنوان طرفپدا ر عناصر می کند،ولی در برا بر مردم به عنوان طرفپدا تظپاهر مپی   تظپاهر مپی     ""حکومپت پپاک و درسپتکار   حکومپت پپاک و درسپتکار   ""عناصر می کند،ولی در برا

ز دولپپت هپپای            ز یپپاس و دلسپپردی عمیپپق تپپوده هپپا ا فاشیسپپم بپپا سپپوا اسپپتفاده ا ز دولپپت هپپای           کند. ز یپپاس و دلسپپردی عمیپپق تپپوده هپپا ا فاشیسپپم بپپا سپپوا اسپپتفاده ا کند.

تیک،ربورژوادمکراتیک،ر نه خود را مخالف فساد و رشوه خواری نشان می دهد )به عنوان نمونه بورژوادمکرا نه خود را مخالف فساد و رشوه خواری نشان می دهد )به عنوان نمونه یاکارا یاکارا

در فرانسپه  در فرانسپه    99  ""استاوتیسپکی  استاوتیسپکی  ""در آلمان و ماجرای در آلمان و ماجرای 88""اسکلیارک اسکلیارک ""و و ""بارماتبارمات""می توان ماجرایمی توان ماجرای

 ((.و برخی دیگر را نام بردو برخی دیگر را نام برد
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ز احپزاب قپدیمی         ز احپزاب قپدیمی        فاشیسم به خاطر منافع مرتجع تپرین محافپل بورژوایی،تپوده هپایی را کپه ا فاشیسم به خاطر منافع مرتجع تپرین محافپل بورژوایی،تپوده هپایی را کپه ا

لیکن بپپا   بپپورژوبپپورژو نپپد،اغفال مپپی کنپپد. ا نپپده  ز آن هپپا رو برگردا لیکن بپپا   ایی مپپایوس و دلسپپرد گشپپته و ا نپپد،اغفال مپپی کنپپد. ا نپپده  ز آن هپپا رو برگردا ایی مپپایوس و دلسپپرد گشپپته و ا

ا  وو  بورژواییبورژوایی  هایهای  دولتدولت  ضدضد  بربر  خودخود  تندتند  وو  آمیزآمیز  خشونتخشونت حمالتحمالت اب بطه  ب بطهرا اپپذیرش   آشتیآشتی  یی  را اپپذیرش ن   بپا بپا   ن

ر  تاثیرتاثیر  تحتتحت  رارا  هاها  تودهتوده  بورژواییبورژوایی  قدیمیقدیمی  احزاباحزاب رقرا  .دهددهد  میمی  قرا

ا وقاحت و خالف گویی های خود هم ا وقاحت و خالف گویی های خود همفاشیسم در حالی که ب نواع دیگپر ارتجپاع بپورژوایی    فاشیسم در حالی که ب ا نواع دیگپر ارتجپاع بپورژوایی    ه ی  ا ه ی 

را پشت سر می گذارد،عوام فریبپی خپود را بپا خصوصپیات ملپی هپر کشپور،حتی خصوصپیات         را پشت سر می گذارد،عوام فریبپی خپود را بپا خصوصپیات ملپی هپر کشپور،حتی خصوصپیات         

قشرهای اجتماعی گوناگون در کشور معین دمساز می کند.وتوده هپای خپرده بپورژوازی،حتی    قشرهای اجتماعی گوناگون در کشور معین دمساز می کند.وتوده هپای خپرده بپورژوازی،حتی    

ز زنپدگی خپو    ز کارگران که به خاطر نیازمندیهای خود؛ بیکاری و عدم اطمینپان ا ز زنپدگی خپو   بخشی ا ز کارگران که به خاطر نیازمندیهای خود؛ بیکاری و عدم اطمینپان ا یش یش بخشی ا

نپد، قربپانی عپوام فریبپی اجتمپاعی و شووینیسپتی فاشیسپم مپی          نپد، قربپانی عپوام فریبپی اجتمپاعی و شووینیسپتی فاشیسپم مپی         ،دچار یاس و نومیدی شده ا ،دچار یاس و نومیدی شده ا

 .گردندگردند

نقالبپی         نقالبپی        فاشیسم به مثابپه ی حپزب و گپروه ضپربتی علیپه جنپبش ا تاریپا فاشیسم به مثابپه ی حپزب و گپروه ضپربتی علیپه جنپبش ا تاریپا پرول   هپای هپای   جنپبش جنپبش   وو  پرول

ما  میمی  حکومتحکومت  بهبه  مردممردم  هایهای  تودهتوده  آمیزآمیز  مخالفتمخالفت ا مارسد، ا ی دارد به حکومت رسیدن خود را به ی دارد به حکومت رسیدن خود را به سعسع  رسد،

نقالانقال""مثابه جنبشمثابه جنبش نمپود     ""نجپات نجپات ""و به خپاطر و به خپاطر   ""همه ی خلقهمه ی خلق""علیه بورژوازی به نام علیه بورژوازی به نام ""بیبیا نمپود   خلپق وا خلپق وا

) کند.)  را بپه  را بپه  1111""پیلودسپکی پیلودسپکی """"لشپکر کشپی  لشپکر کشپی  ""را بپه سپوی رم و   را بپه سپوی رم و     ""موسولینیموسولینی""1919""لشکر کشیلشکر کشی  ""کند.

نقالبانقالب""سوی ورشو،سوی ورشو، ناسیونال سوسیالیستی هیتلر را در آلمپان و غیپره و غیپره را بپه خپاطر      ناسیونال سوسیالیستی هیتلر را در آلمپان و غیپره و غیپره را بپه خپاطر        ""ا

 .((بیاوریمبیاوریم

قابی که به چهره قابی که به چهرهلیکن هر ن زنبزن   لیکن هر ن ز  وو  شپوند شپوند   متظپاهر متظپاهر   کپه کپه   لباسپی لباسپی   هپر هپر   د،درد،درب زا   بپه بپه   کپه کپه   طریقپی طریقپی   هپر هپر   ا

رترین و وحشیانه ترین تجپاوز و تعپر  سپرمایه بپر ضپد تپوده       برسد،برسد،  حکومتحکومت رترین و وحشیانه ترین تجپاوز و تعپر  سپرمایه بپر ضپد تپوده       فاشیسم خونخوا فاشیسم خونخوا

نه است؛فاشیسپم        نه است؛فاشیسپم       های زحمتکش است؛فاشیسم،شووینیسپم لجپام گسپیخته و جنپگ اسپتیالگرا های زحمتکش است؛فاشیسم،شووینیسپم لجپام گسپیخته و جنپگ اسپتیالگرا

نقالب است؛فاشیسم ،شریرترین و کین توزترین  ارتجاع هار و ضد ا نقالب است؛فاشیسم ،شریرترین و کین توزترین ، ارتجاع هار و ضد ا دشپمن طبقپه ی کپارگر و    دشپمن طبقپه ی کپارگر و    ،

 .تمام زحمتکشان استتمام زحمتکشان است
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ارمی آورد؟ برای توده ها به ب رمغانی   پیروزی فاشیسم چه ا

د،ولپی در واقپع سپطح زنپدگی نپازل تپر و         ""دستمزد عادالنپه دستمزد عادالنپه ""فاشیسم به کارگران وعده ی فاشیسم به کارگران وعده ی  د،ولپی در واقپع سپطح زنپدگی نپازل تپر و       دا دا

ما در واقع گرسنگی ا د، فاشیسم به بیکاران وعده ی کار دا نه تری به ارمغان آورد. ما در واقع گرسنگیفقیرا ا د، فاشیسم به بیکاران وعده ی کار دا نه تری به ارمغان آورد. ازباز فقیرا   هپم هپم   ب

  وو  کپارگران کپارگران   فاشیسپم فاشیسپم   درحقیقپت درحقیقپت ..آوردآورد  ارمغانارمغان  بهبه  اجباریاجباری  فرسایفرسای  توانتوان  کارکار  وو  ترتر  جانکاهجانکاه  وو  بیشتربیشتر

  بپدل بپدل   داریداری  سپرمایه سپرمایه   یی  جامعپه جامعپه  حقپوق حقپوق   فاقپد فاقپد   اسپرای اسپرای   ترینترین  ومردودومردود  خریدخرید  زرزر  غالمغالم  بهبه  رارا  بیکارانبیکاران

تحادیه..نمودنمود تحادیها آنان را از حپق اعتصپاب و مطبوعپات کپارگری      پاپا  فپرو فپرو   رارا  هاها  آنآن  صنفیصنفی  هایهای  ا آنان را از حپق اعتصپاب و مطبوعپات کپارگری      شپید، شپید،

د و بپا زور و فشپار وارد سپازمان هپای فاشیسپتی کرد، خپایر بیمپه ی اجتمپاعی         د و بپا زور و فشپار وارد سپازمان هپای فاشیسپتی کرد، خپایر بیمپه ی اجتمپاعی         محروم نمپو محروم نمپو 

کارگران را حیف و میل و چپاول نمود و کارگاه ها و کارخانه ها را به سربازخانه ها،جائی کپه  کارگران را حیف و میل و چپاول نمود و کارگاه ها و کارخانه ها را به سربازخانه ها،جائی کپه  

 .فقط زورگویی و خودکامگی سرمایه داران حکمفرما است،تبدیل کردفقط زورگویی و خودکامگی سرمایه داران حکمفرما است،تبدیل کرد

ه بپه سپ   د تا را نان زحمتکش وعده دا ه بپه سپ  فاشیسم به جوا د تا را نان زحمتکش وعده دا وی آینپده ی تابنپاک و سپعادتمند را بپه     وی آینپده ی تابنپاک و سپعادتمند را بپه     فاشیسم به جوا

از موسسپات فپراهم نمپود و       نپان را ما در واقع وسایل اخراج دسته جمعپی جوا ا از موسسپات فپراهم نمپود و      رویشان بگشاید. نپان را ما در واقع وسایل اخراج دسته جمعپی جوا ا رویشان بگشاید.

نه را بپه ارمغپان    نه را بپه ارمغپان   برای آنها اردوگاه های کار و تعلیمات مداوم نظامی،به خاطر جنگ استیالگرا برای آنها اردوگاه های کار و تعلیمات مداوم نظامی،به خاطر جنگ استیالگرا

 .آوردآورد

داد زندگی و معیشت آنان را تپامین  داد زندگی و معیشت آنان را تپامین  فاشیسم به کارمندان،خدمتکاران جزا و روشنفکران وعده فاشیسم به کارمندان،خدمتکاران جزا و روشنفکران وعده 

ز بپین           ز بپین          کند،قدرت بی حد و حصپر تراسپت هپا،و سپفته بپازی و احتکپار سپرمایه ی بپانکی را ا کند،قدرت بی حد و حصپر تراسپت هپا،و سپفته بپازی و احتکپار سپرمایه ی بپانکی را ا

ما در واقع فاشیسم برای آنها نومیدی بازهم بیشتر و عدم اطمینان به فردا را به ارمغان  ا ما در واقع فاشیسم برای آنها نومیدی بازهم بیشتر و عدم اطمینان به فردا را به ارمغان ببرد، ا ببرد،

ز م    ز بوروکراسی نپوین کپه مرکپب ا فاشیسم آن ها را به اطاعت ا ز م   آورد. ز بوروکراسی نپوین کپه مرکپب ا فاشیسم آن ها را به اطاعت ا طیپع تپرین و گپوش بپه     طیپع تپرین و گپوش بپه     آورد.

فرمان ترین پیروانش می باشد،در می آورد،دیکتاتوری غیر قابل تحمل تراست ها را ایجاد می فرمان ترین پیروانش می باشد،در می آورد،دیکتاتوری غیر قابل تحمل تراست ها را ایجاد می 

 .کند و فساد و احتکار و انحطاط را در مقیاس های بی سابقه گسترش می دهدکند و فساد و احتکار و انحطاط را در مقیاس های بی سابقه گسترش می دهد

لغای اجاره بهپا   لغای وام اسارت بار،فسس وا لغای اجاره بهپا  فاشیسم به دهقانان ورشکسته و تهیدست وعده ی ا لغای وام اسارت بار،فسس وا فاشیسم به دهقانان ورشکسته و تهیدست وعده ی ا

ی سلب مالکیت بال عو  زمین های مالکین بزرگ به نفع دهقانان بی زمین و ورشکست ی سلب مالکیت بال عو  زمین های مالکین بزرگ به نفع دهقانان بی زمین و ورشکست و حتو حت

نقیاد و بردگی بی سابقه ی دهقانپان زحمپتکش را بپه تراسپت هپا و       ا ما در عمل  د. ا نقیاد و بردگی بی سابقه ی دهقانپان زحمپتکش را بپه تراسپت هپا و      شده را دا ا ما در عمل  د. ا شده را دا

  یی  وسپیله وسپیله   بپه بپه   رارا  دهقاناندهقانان  وسیعوسیع دستگاه دولتی فاشیستی فراهم می آورد و استثمار توده هایدستگاه دولتی فاشیستی فراهم می آورد و استثمار توده های

بانک  مالکینمالکین بانکبزرگ، ا  وو  هاها  بزرگ، ارب ران  رب  .رساندرساند  میمی  درجهدرجه  منتهامنتها  بهبه  خوارانخوا

آلمان یا کشور روستایی خواهپد بپود یپا اصپال     آلمان یا کشور روستایی خواهپد بپود یپا اصپال     ""هیتلر با طنطنه و بانگ رسا اعالم می کرد که هیتلر با طنطنه و بانگ رسا اعالم می کرد که 

نپد؟ تمدیپد مهلپت    ""وجود نخواهد داشتوجود نخواهد داشت ما در زمان هیتلر دهقانان چه چیزی دریافت کرده ا ا نپد؟ تمدیپد مهلپت    . ما در زمان هیتلر دهقانان چه چیزی دریافت کرده ا ا .
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قتصپ    1919بازپرداخت که دیگر فسس شده است؟بازپرداخت که دیگر فسس شده است؟ قتصپ    و یپا قپانون وراثپت در ا اد کشپاورزی کپه موجپب    اد کشپاورزی کپه موجپب    و یپا قپانون وراثپت در ا

یان و تهیدسپتان مپی    ز ده وتبدیل آنها به گدا یان و تهیدسپتان مپی   راندن و طرد میلیون ها پسر و دختر روستایی ا ز ده وتبدیل آنها به گدا راندن و طرد میلیون ها پسر و دختر روستایی ا

بتپدایی تپرین حپق       ا ز  بتپدایی تپرین حپق      شود؟ مزد بگیران روستا به دهقانان نیمه وابسته بدل شدند کپه حتپی ا ا ز  شود؟ مزد بگیران روستا به دهقانان نیمه وابسته بدل شدند کپه حتپی ا

رنپد محصپوالت شخصپی     نتخاب محل زندگی محرومند.دهقانان زحمتکش حق ندا رنپد محصپوالت شخصپی    آزادی یعنی ا نتخاب محل زندگی محرومند.دهقانان زحمتکش حق ندا آزادی یعنی ا

ازار عرضه کنند ازار عرضه کنندخودشان را به ب  .خودشان را به ب

ما در لهستان؟ ما در لهستان؟و ا  و ا

دهقان لهستانی از طرق و وسایلی استفاده می کند که شپاید  دهقان لهستانی از طرق و وسایلی استفاده می کند که شپاید  ""می نویسدمی نویسد  1313روزنامه ))چاس((روزنامه ))چاس((

و آتش درون بخاری خود را نگه داری می کند  ا و آتش درون بخاری خود را نگه داری می کند فقط در عصر قرون وسطی به کار برده می شد. ا فقط در عصر قرون وسطی به کار برده می شد.

نپد قسپمت تقسپیم مپی کنپد.پس      نپد قسپمت تقسپیم مپی کنپد.پس      و آن را به همسایه قر  می دهد.چوب کبریت هپا را بپه چ  و آن را به همسایه قر  می دهد.چوب کبریت هپا را بپه چ  

مانده های آلوده وکثیف صابون را به وام می گیرد و برای آنکه آب نمپک بدسپت آورد بشپکه    مانده های آلوده وکثیف صابون را به وام می گیرد و برای آنکه آب نمپک بدسپت آورد بشپکه    

قعپی          بلکپه وضپع وا لبتپه افسپانه و دروا بپافی نیسپت ، ا یپن  و ا قعپی         های ماهی شور را می جوشاند. بلکپه وضپع وا لبتپه افسپانه و دروا بپافی نیسپت ، ا یپن  و ا های ماهی شور را می جوشاند.

ند به صحت آن اطمینان پیدا کند ند به صحت آن اطمینان پیدا کندروستاها است که هر کسی بخواهد،می توا  ".روستاها است که هر کسی بخواهد،می توا

ی ا ، یرفقا ا ،  .نویسدنویسد  میمی  لهستانیلهستانی  ارتجاعیارتجاعی  یی  روزنامهروزنامه  نویسند،یکنویسند،یک  نمینمی  کمونیستهاکمونیستها  راران ن رفقا

،این به هی  وجه همه ی مطلب نیست ما ،این به هی  وجه همه ی مطلب نیستا ما  .ا

هر روزه در بازداشت گاه های آلمان فاشیست،در بیغوله ها و زیپر زمپین هپای گشپتاپو)پلیس     هر روزه در بازداشت گاه های آلمان فاشیست،در بیغوله ها و زیپر زمپین هپای گشپتاپو)پلیس     

لغارسپتان و فنالنپد، در    لغارسپتان و فنالنپد، در   مخفی(،در زندان های لهستان ،در سازمان امنیت ب ی ی   1414""ااگالونیاچپ گالونیاچپ ""مخفی(،در زندان های لهستان ،در سازمان امنیت ب

نسپپا ""بلگپپراد،در بلگپپراد،در  لیپپا بهتپپرین فرزنپپدان طبقپپه ی      1515""سیگورانسپپا سیگورا یتا یپپر ا لیپپا بهتپپرین فرزنپپدان طبقپپه ی      ی رومپپانی و در جزا یتا یپپر ا ی رومپپانی و در جزا

نقالبی و مبارزین آینده ی تابناک بشریت مورد آنچنان فشپار و تعپدی نفپرت     نقالبی و مبارزین آینده ی تابناک بشریت مورد آنچنان فشپار و تعپدی نفپرت    کارگر،دهقانان ا کارگر،دهقانان ا

نگیز و زشت و بی اعتنایی و حقارت قرار می گیرند که در مقابل آن ها کریپه تپرین و شپنیع     نگیز و زشت و بی اعتنایی و حقارت قرار می گیرند که در مقابل آن ها کریپه تپرین و شپنیع    ا ا

داره ی پلیس مخفی تزاریترین اعمال ترین اعمال  داره ی پلیس مخفی تزاریا ابکپار و جنایتکپار آلمپان        1616ا فاشیسپم ن ابکپار و جنایتکپار آلمپان      رنگ مپی بازد. فاشیسپم ن رنگ مپی بازد.

مردان را در مقابل دیدگان همسرانشان زجرکش می کنپد،برای مادرانشپان خاکسپتر فرزنپدان     مردان را در مقابل دیدگان همسرانشان زجرکش می کنپد،برای مادرانشپان خاکسپتر فرزنپدان     

ر داده مپی فرسپتد. سپترون کپردن بپه یپک وسپیله ی         ر داده مپی فرسپتد. سپترون کپردن بپه یپک وسپیله ی        مقتول شان را در بسته های پستی قرا مقتول شان را در بسته های پستی قرا

نجه به بازداشت شدگان ضد فاشیست به زور مپواد  نجه به بازداشت شدگان ضد فاشیست به زور مپواد  سیاسی تبدیل شده است.در سلول های شکسیاسی تبدیل شده است.در سلول های شک

آنها   آنها  سمی تزریق می کنند،دست هایشان را می شکنند،چشم هایشان را از حدقه در می آورنپد، سمی تزریق می کنند،دست هایشان را می شکنند،چشم هایشان را از حدقه در می آورنپد،

ا تلمبه آب به شکم آنها وارد مپی کننپد و بپر بپدن زنپده ی آنهپا صپلیب         ب ز پا می آویزند، ا تلمبه آب به شکم آنها وارد مپی کننپد و بپر بپدن زنپده ی آنهپا صپلیب        را ا ب ز پا می آویزند، را ا

 .شکسته ی فاشیست ها را نقش می نمایندشکسته ی فاشیست ها را نقش می نمایند

نقالب((نشریه ی خبری))سنشریه ی خبری))س لمللی کمک به رزمندگان ا نقالب((ازمان بین ا لمللی کمک به رزمندگان ا درباره ی کشپته شپدگان   درباره ی کشپته شپدگان   1717ازمان بین ا

لغارسپتان    ب تریش، ، ا لیپا یتا لغارسپتان   ،زخمی ها،زندانی ها،معلولین،و شکنجه شدگان در آلمان، لهستان، ا ب تریش، ، ا لیپا یتا ،زخمی ها،زندانی ها،معلولین،و شکنجه شدگان در آلمان، لهستان، ا
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ئی ناسیونال سوسیالیست هپا   ئی ناسیونال سوسیالیست هپا  ویوگسالوی در مقابل من قراردارد.فقط درآلمان درزمان فرمانروا ویوگسالوی در مقابل من قراردارد.فقط درآلمان درزمان فرمانروا

ز  ز بپپیش ا ،نفپپر بپپه قتپپل رسپپی   نفپپر بپپه قتپپل رسپپی     49994999بپپیش ا ،دند. نفپپر نفپپر   918699918699نفپپر زنپپدانی گشپپتند و   نفپپر زنپپدانی گشپپتند و     317899317899دند.

از کمونیست ها،سوسپیال دمکپرات ها،اعضپای    از کمونیست ها،سوسپیال دمکپرات ها،اعضپای      -کارگر،دهقان،کارمند و روشنفکر ضد فاشیستکارگر،دهقان،کارمند و روشنفکر ضد فاشیست

ر   وحشپیانه وحشپیانه   هپای هپای  شپکنجه شپکنجه   تحپت تحپت   یپا یپا   وو  شپدند شپدند   زخمپی زخمپی   –سازمان های اپوزیسپیون مسپیحی   سازمان های اپوزیسپیون مسپیحی    ر قپرا   قپرا

تریش دولت تریش دولتگرفتند.در ا   -1919شپته شپته ،سپال گذ ،سپال گذ 1818""نبپرد هپای فوریپه   نبپرد هپای فوریپه   ""فاشیستی وارث فاشیستی وارث   ""مسیحیمسیحی""گرفتند.در ا

نقالبی را   4999949999نفر را زخمی و معیوب کرد و نفر را زخمی و معیوب کرد و   1999919999نفر را به قتل رساند،نفر را به قتل رساند،19991999 نقالبی را نفر کارگر ا نفر کارگر ا

رقام فقط یک خالصه ای است و هنوز به هیچوجه کامل و جپامع   ،این آمار و ا رقام فقط یک خالصه ای است و هنوز به هیچوجه کامل و جپامع  زندانی نمود.رفقا ،این آمار و ا زندانی نمود.رفقا

 .نیستنیست

ندیشه ی دشواری ها و رنجی که هم اکنون زحمتکشان در چند کشور فاشیستی متحمل مپی   ندیشه ی دشواری ها و رنجی که هم اکنون زحمتکشان در چند کشور فاشیستی متحمل مپی  ا ا

نپد  شش یابم که بتوا ر است حتی واژه ها و عباراتی ب نپد  وند،به قدری دردناک است که برای من دشوا یابم که بتوا ر است حتی واژه ها و عباراتی ب وند،به قدری دردناک است که برای من دشوا

ئه می دهیم  را رقامی که ما ا ئه می دهیم تمامی خشم و برآشفتگی ما را نسبت بدان بیان نماید.پیکره ها وا را رقامی که ما ا تمامی خشم و برآشفتگی ما را نسبت بدان بیان نماید.پیکره ها وا

ز نوع ترور گپارد سپفید   ز نوع ترور گپارد سپفید  یک صدم تصویر و منظره ی واقعی استثمار و فشار و تضییقات ا ،را ،را 9999یک صدم تصویر و منظره ی واقعی استثمار و فشار و تضییقات ا

نه ی طبقه ی کارگر در کشور های سرمایه داری شده اسپت  هم که دیهم که دی ز زندگی روزا نه ی طبقه ی کارگر در کشور های سرمایه داری شده اسپت  گر جزیی ا ز زندگی روزا گر جزیی ا

وان نیز نخواهد توانست از ددمنشی ها و شقاوت های بپی شپمار    وان نیز نخواهد توانست از ددمنشی ها و شقاوت های بپی شپمار   منعکس نمی کند.مجلدات فرا منعکس نمی کند.مجلدات فرا

ز تنفپر عمیپق نسپبت بپه      برا ا ا  ب ما  ز تنفپر عمیپق نسپبت بپه     فاشیسم نسبت به زحمتکشان تصویر روشنی به دست بدهد. برا ا ا  ب ما  فاشیسم نسبت به زحمتکشان تصویر روشنی به دست بدهد.

ا  بپر خپاطره ی فرامپوش نشپدنی        دژخیمان و جالدان فاشیست،وبا دژخیمان و جالدان فاشیست،وب لتهپاب در برا بپر خپاطره ی فرامپوش نشپدنی        هیجپان وشپور ا لتهپاب در برا هیجپان وشپور ا

لپیش کلمپان  ""در آلمپان، در آلمپان،   9393""لپوتگنس  لپوتگنس  ""،،9999""شپولتس فیپت  شپولتس فیپت  ""،،9191""جون شرجون شر"" لپیش کلمپان  وا مپونی  مپونی  ""و و   9494""وا

یتر یترشرا تریش ،9595""شرا تریش ،درا لپوتی  لپوتی  ""،،9898""کوفپار جپی اف  کوفپار جپی اف  ""در مجارسپتان، در مجارسپتان،   9797""فورسپت فورسپت ""و و   9696""شاالیشاالی""درا

ر    3939""ویکفویکف""و و 9999""برودسکیبرودسکی ران هپزا بر خاطره ی هپزا لغارستان و در برا ر  در ب ران هپزا بر خاطره ی هپزا لغارستان و در برا کپارگر و دهقپان   کپارگر و دهقپان     در ب

کمونیست،سوسیال دمکرات وغیر حزبی ها وهمچنین نمایندگان روشنفکران مترقپی کپه جپان    کمونیست،سوسیال دمکرات وغیر حزبی ها وهمچنین نمایندگان روشنفکران مترقپی کپه جپان    

نترناسپیونال کمونیسپتی را فپرود مپی        ا نپد درفپش  ا فاشیسم از دست داده ا نترناسپیونال کمونیسپتی را فپرود مپی       خود را در پیکار ب ا نپد درفپش  ا فاشیسم از دست داده ا خود را در پیکار ب

 !آوریمآوریم

فتخپپاری کنگپپره ی مپپا رفیپپق       تاریپپای آلمپپان و رئپپیس ا یپپن تریبپپون بپپه رهبپپر پرول ز ا فتخپپاری کنگپپره ی مپپا رفیپپق      مپپا ا تاریپپای آلمپپان و رئپپیس ا یپپن تریبپپون بپپه رهبپپر پرول ز ا مپپا ا

نگیپز   شورشور  هایهای  زدنزدن  کفکف))فرستیمفرستیم  میمی  دروددرود 3131""ننتلماتلما"" نگیپز ا ز  همپه همپه ..  ا زا   بپه بپه   مپا مپا ( ( خیزنپد خیزنپد   مپی مپی   بپر بپر   جپا جپا   ا

نگیز  شورشور  هایهای  زدنزدن  کفکف))  3939""گرامشیگرامشی""رفقارفقا نگیزا ز  همههمه..  ا زا   دروددرود3333""آنتیکایننآنتیکاینن""  وو( ( خیزندخیزند  میمی  بربر  جاجا  ا

ران اسپیر      ههکک  3434""مونیمونی  تومتوم""  بهبه  ماما..فرستیمفرستیم  میمی ران اسپیر    هیجده سال در زندان است و همچنین بپه هپزا هیجده سال در زندان است و همچنین بپه هپزا

نگیپز(. و مپا آنهپا را مخاطپب        دیگر سرمایه و فاشیسم دروددیگر سرمایه و فاشیسم درود نگیپز(. و مپا آنهپا را مخاطپب      می فرستیم )کف زدن های شپور ا می فرستیم )کف زدن های شپور ا

برادران همرزم و هم ر داده می گوییم: برادران همرزم و همقرا ر داده می گوییم: ما      قرا ما بپا شپما هسپتیم. ید. ما    سالح! شما فراموش نشده ا ما بپا شپما هسپتیم. ید. سالح! شما فراموش نشده ا

زازهر ساعتی هر ساعتی  آزادی شپما و بپرای آزادی همپه ی    آزادی شپما و بپرای آزادی همپه ی      بپرای بپرای   رارا  خپود خپود   خپون خپون   یی  قطپره قطپره   هپر هپر   وو  زندگیزندگی  ا
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نثپار  ز رژیم ننگین و منفور فاشیستی ، نثپار زحمتکشان ا ز رژیم ننگین و منفور فاشیستی ، نگیپز        زحمتکشان ا نگیپز      خپواهیم کرد)کپف زدن هپای شپور ا خپواهیم کرد)کپف زدن هپای شپور ا

 (.(..همه از جا بر می خیزند.همه از جا بر می خیزند

ر داد کپه احتمپال دارد کپه بپورژوازی موفپق شپود بپا توسپل بپه تپرور            ر داد کپه احتمپال دارد کپه بپورژوازی موفپق شپود بپا توسپل بپه تپرور           رفقا لنین به ما هشدا رفقا لنین به ما هشدا

وحشیانه زحمتکشان را مورد حمله و تجاوز قرار دهد و در فواصپل زمپانی کپم و بپیش کوتپاه      وحشیانه زحمتکشان را مورد حمله و تجاوز قرار دهد و در فواصپل زمپانی کپم و بپیش کوتپاه      

نقالب را به عقب نشینی نقالب را به عقب نشینینیروهای در حال رشد ا ما در هپر صپور ت ایپن امپر نخواهپد        نیروهای در حال رشد ا ا ما در هپر صپور ت ایپن امپر نخواهپد      وا دارد، ا وا دارد،

نهدام و زوال نجات دهد ز ا ا نهدام و زوال نجات دهدتوانست آن را ز ا ا  .توانست آن را

ر بپورژوازی هرچپه قپدر مپی     ""لنین می نویسدلنین می نویسد ز پیش خواهد برد.حال بگذا ر بپورژوازی هرچپه قپدر مپی     زندگی کار خود را ا ز پیش خواهد برد.حال بگذا زندگی کار خود را ا

خواهد تقال کنپدتا سپرحد جنپون خشپم از خپود نشپان دهد،شپورش را درآورد،حماقپت کنپد،          خواهد تقال کنپدتا سپرحد جنپون خشپم از خپود نشپان دهد،شپورش را درآورد،حماقپت کنپد،          

نتقام  ا ز بلشویک  نتقام پیشاپیش ا ا ز بلشویک  ز بلشویک های فپردا  پیشاپیش ا ر ها تن دیگر ا ز بلشویک های فپردا  بگیرد و در کشتار صدها و هزا ر ها تن دیگر ا بگیرد و در کشتار صدها و هزا

یا دیروز بیداد کند)در هندوستان،مجارستان،آلمان وغیره( بپورژوازی بپا ایپن رفتپار بپه سپان       یا دیروز بیداد کند)در هندوستان،مجارستان،آلمان وغیره( بپورژوازی بپا ایپن رفتپار بپه سپان       

ایپد   ایپد  تمام طبقات دیگری که تاریس آنها را به زوال محکوم ساخت،رفتار می کند.کمونیست ها ب تمام طبقات دیگری که تاریس آنها را به زوال محکوم ساخت،رفتار می کند.کمونیست ها ب

ا نند که آینده در هر صورت به آن ابدا نند که آینده در هر صورت به آن نیم )و باید( شپور  بدا نیم )و باید( شپور  ن تعلق دارد و به همین جهت ما می توا ن تعلق دارد و به همین جهت ما می توا

نقالبی با حد اعالی خونسردی  نقالبی با حد اعالی خونسردی و شوق عظیم خود را در پیکار سترگ ا نه  کامالکامال  حسابحساب  ووو شوق عظیم خود را در پیکار سترگ ا نههشیارا   هشیارا

نه  تقالهایتقالهای  رویروی نهدیوا ر  دیوا روا  3535  ""آمیزیمآمیزیم  دردر  بورژوازیبورژوازی  وا

لنین به لنین به آری،علی رغم همه ی این ها ،اگر ما و پرولتاریای سراسر جهان مصممانه راهی را که آری،علی رغم همه ی این ها ،اگر ما و پرولتاریای سراسر جهان مصممانه راهی را که 

ابود خواهد شد.)کف زدن ها ابود خواهد شد.)کف زدن هاما نشان داد،طی کنیم بورژوازی ن  ((ما نشان داد،طی کنیم بورژوازی ن
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اپذیر است؟ ن  آیا پیروزی فاشیسم اجتناب 

ند به پیروزی برسد؟ ند به پیروزی برسد؟چرا وچگونه در پاره ای از کشور ها فاشیسم می توا  چرا وچگونه در پاره ای از کشور ها فاشیسم می توا

فاشیسم هارترین و شریرترین دشمن طبقه ی کپارگر و زحمتکشپان است،فاشیسپم خصپم نپه      فاشیسم هارترین و شریرترین دشمن طبقه ی کپارگر و زحمتکشپان است،فاشیسپم خصپم نپه      

تریش و نه دهم سایر خلق های سایر کشورهای فاشیسپت زده  دهم مردهم مر تریش و نه دهم سایر خلق های سایر کشورهای فاشیسپت زده  دم آلمان،نه دهم مردم ا دم آلمان،نه دهم مردم ا

ابکارترین دشمن توانست به پیروزی برسد؟ ابکارترین دشمن توانست به پیروزی برسد؟است.پس چگونه و به چه ترتیبی این ن  است.پس چگونه و به چه ترتیبی این ن

فاشیسم قبل از همه به این علت توانست زمام قدرت را به دست بگیرد که طبقه ی کپارگر در  فاشیسم قبل از همه به این علت توانست زمام قدرت را به دست بگیرد که طبقه ی کپارگر در  

ران سوسپیال دمکراسپی بپا بپورژوازی دچپار انشپعاب       ران سوسپیال دمکراسپی بپا بپورژوازی دچپار انشپعاب       نتیجه ی سیاست همکاری طبقاتی رهبپ نتیجه ی سیاست همکاری طبقاتی رهبپ 

ز نظپر سیاسپی و سپازمانی خلپع سپالح       ا بر بورژوازی که به تعر  پرداخته بود، ز نظپر سیاسپی و سپازمانی خلپع سپالح      گردید و در برا ا بر بورژوازی که به تعر  پرداخته بود، گردید و در برا

نند توده ها را به شپور   از سوی دیگر،احزاب کمونیست به قدر کافی نیرومند نبودند تا بتوا نند توده ها را به شپور  شد. از سوی دیگر،احزاب کمونیست به قدر کافی نیرومند نبودند تا بتوا شد.

ال دمکراسی به مبارزه ی قاطع بپر ضپد   ال دمکراسی به مبارزه ی قاطع بپر ضپد   و هیجان در آورند و آن ها را بدون و علی رغم سوسیو هیجان در آورند و آن ها را بدون و علی رغم سوسی

 .فاشیسم هدایت کنندفاشیسم هدایت کنند

ه و همگپام بپابرادران    ر میلیون ها کارگر سوسیال دمکرات که هم اکنون همرا ه و همگپام بپابرادران   در واقع هم،بگذا ر میلیون ها کارگر سوسیال دمکرات که هم اکنون همرا در واقع هم،بگذا

کمونیست خود فجایع و سبعیت فاشیسم را برگرده ی خود احساس می کننپد بپه طپور جپدی     کمونیست خود فجایع و سبعیت فاشیسم را برگرده ی خود احساس می کننپد بپه طپور جپدی     

اگردر سال  یاندیشند : اگردر سال ب یاندیشند : نقالب در آ19181918ب نقالب در آ،زمانی که ا تریش شپعله ور گشپت،پرولتاریای   ،زمانی که ا تریش شپعله ور گشپت،پرولتاریای   لمان و ا لمان و ا

توباوئر""دمکراسیدمکراسی  سوسیالسوسیال این کشور ها ها به دنبال رهبریاین کشور ها ها به دنبال رهبری اوئرا توب   3737""رنپر رنپر ""  وو3636""آدلرآدلر  فریدریشفریدریش""،،""ا

تریش  دردر تریشا برتابرت""وو  ا بلکه  نمینمی  درآلماندرآلمان  3939""شایدمانشایدمان""  وو  3838""ا بلکهرفت، ه  رفت، هرا ه     بلشویکبلشویک  را ه   هپای روسپی، را هپای روسپی، را

لیپپا و  یتا تپپریش یپپا آلمپپان ،در ا لیپپا و لنپپین را در پپپیش مپپی گرفپپت،اکنون در ا یتا تپپریش یپپا آلمپپان ،در ا یپپا در مجارسپپتان و یپپا در مجارسپپتان و   لنپپین را در پپپیش مپپی گرفپپت،اکنون در ا

بلکه این طبقه ی کارگر  و نه بورژوازی، الکان،فاشیسم وجود نداشت. بلکه این طبقه ی کارگر درلهستان و یا کشورهای ب و نه بورژوازی، الکان،فاشیسم وجود نداشت. درلهستان و یا کشورهای ب

روپا بر اوضاع مسلط باشد)کف زدن ها ز دیرباز می توانست در ا روپا بر اوضاع مسلط باشد)کف زدن هابود که ا ز دیرباز می توانست در ا  (.(.بود که ا

نقالب       ا تپریش را درنظپر بگیپریم. نقالب      به عنوان نمونه سوسپیال دمکراسپی ا ا تپریش را درنظپر بگیپریم. آن را در جایگپاه  آن را در جایگپاه  19181918به عنوان نمونه سوسپیال دمکراسپی ا

داد.حکومت را در دست داشت.در ارتش و دستگاه دولتپی دارای مواضپع نیرومنپدی    داد.حکومت را در دست داشت.در ارتش و دستگاه دولتپی دارای مواضپع نیرومنپدی      رفیع قراررفیع قرار

تکاا به همین مواضع از همپان آغپاز مپی توانسپت فاشیسپم را در نطفپه خفپه و نپابود          ا ا ب تکاا به همین مواضع از همپان آغپاز مپی توانسپت فاشیسپم را در نطفپه خفپه و نپابود         بود. ا ا ب بود.

ز دیگپری از دسپت      و بدون هی  گونه مقاومتی مواضع طبقه ی کارگر را یکپی پپس ا ز دیگپری از دسپت     کند.ولی ا و بدون هی  گونه مقاومتی مواضع طبقه ی کارگر را یکپی پپس ا کند.ولی ا

به بورژوازی امکان و اجاز د. به بورژوازی امکان و اجازدا د. د تپا بپه تحکپیم حکومپت خپویش بپردازد،قپانون اساسپی را        دا د تپا بپه تحکپیم حکومپت خپویش بپردازد،قپانون اساسپی را        ه دا ه دا

ز اعضپا و کارکنپپان سوسپیال دمکپرات پپپاک        ز اعضپا و کارکنپپان سوسپیال دمکپرات پپپاک       پایمپال نماید،دسپتگاه دولتپپی،پلیس و ارتپش را ا پایمپال نماید،دسپتگاه دولتپپی،پلیس و ارتپش را ا
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د تپا بپدون      به دارو دسته های فاشیسپتی اجپازه دا د تپا بپدون     وتصفیه کند و کارگران را خلع سالح نماید. به دارو دسته های فاشیسپتی اجپازه دا وتصفیه کند و کارگران را خلع سالح نماید.

بپه قتپل برسپانند و شپرایط معاهپده ی      بپه قتپل برسپانند و شپرایط معاهپده ی        ترس از مجازات و کیفر،کارگران سوسیال دمکپرات را ترس از مجازات و کیفر،کارگران سوسیال دمکپرات را 

ه ورود عناصرفاشیسپتی را بپه بنگپاه هپا و موسسپات بپاز مپی کپرد          4949""هوتن بپرگ هوتن بپرگ "" ه ورود عناصرفاشیسپتی را بپه بنگپاه هپا و موسسپات بپاز مپی کپرد          را کپه را را کپه را

اغفپال مپی   اغفپال مپی     4141پذیرفت.در عین حال رهبران سوسیال دمکراسی کارگران را بپا برنامپه لیپنس    پذیرفت.در عین حال رهبران سوسیال دمکراسی کارگران را بپا برنامپه لیپنس    

بر بپورژوازی  ز قوه ی قهریه در برا بر بپورژوازی کردند.در این برنامه امکان استفاده ا ز قوه ی قهریه در برا ر اا  وو کردند.در این برنامه امکان استفاده ا   دیکتپاتوری دیکتپاتوری   سپتقرار سپتقرا

تاریا تاریاپرول   صپورتی صپورتی   دردر  شپد شپد   میمی  دادهداده  اطمیناناطمینان  کارگرانکارگران  بهبه  آنآن  دردر  همچنینهمچنین  وو  بودبود  شدهشده  بینیبینی  پیشپیش  پرول

  یی  مبپارزه مبپارزه   وو  عمپومی عمپومی   اعتصپاب اعتصپاب   بپه بپه   دعپوت دعپوت   بپا بپا   گردنپد،حزب گردنپد،حزب   متوسپل متوسپل   زورزور  بپه بپه   حاکمهحاکمه  طبقاتطبقات  کهکه

ه به آن پاسس خواهد گفت.گویی تمپامی سیاسپت تپدارکی تعپر  و هجپوم فاشیسپتی       ه به آن پاسس خواهد گفت.گویی تمپامی سیاسپت تپدارکی تعپر  و هجپوم فاشیسپتی       مسلحانمسلحان

ز زنجیرفشار و اعمال زوربر ضد کارگران نبپود کپه بپه زیپور     علیه طبقه ی علیه طبقه ی  ز زنجیرفشار و اعمال زوربر ضد کارگران نبپود کپه بپه زیپور     کارگر حلقه هایی ا کارگر حلقه هایی ا

قانونی آراسته شده بود.حتی در آستانه و درجریان نبرد های فوریه رهبری سوسیال دمکراسی قانونی آراسته شده بود.حتی در آستانه و درجریان نبرد های فوریه رهبری سوسیال دمکراسی 

تریش تریشا انه مبارزه می ""شوتز بوندشوتز بوند""ا ن تریش (،که قهرما انه مبارزه می را )سازمان مسلح سوسیال دمکرات ها در ا ن تریش (،که قهرما را )سازمان مسلح سوسیال دمکرات ها در ا

ز توده های وسیع  ز توده های وسیع کرد ا تریش را محکوم به شکست نمودکرد ا تریش را محکوم به شکست نمودمنفرد کرد و در نتیجه پرولتاریای ا  .منفرد کرد و در نتیجه پرولتاریای ا

زاحتراز آیا پیروزی فاشیسم در آلمان آیا پیروزی فاشیسم در آلمان    مپانع مپانع   توانسپت توانسپت   میمی  آلمانآلمان  کارگرکارگر  یی  نه،طبقهنه،طبقه  بود؟بود؟  ناپذیرناپذیر  احترا

 .گرددگردد  پیروزیپیروزی  ایناین

نجام این امر می بایسپت در ایجپاد جبهپه ی واحپد ضپد فاشیسپتی        نجام این امر می بایسپت در ایجپاد جبهپه ی واحپد ضپد فاشیسپتی       ولی طبقه ی کارگر برای ا ولی طبقه ی کارگر برای ا

دار می ساخت تا به پرولتری توفیق حاصپرولتری توفیق حاص دار می ساخت تا به ل می کرد،می بایست رهبران سوسیال دمکراسی را وا ل می کرد،می بایست رهبران سوسیال دمکراسی را وا

کارزار ضد کمونیستی خاتمه دهند و پیشنهادات مکرر حزب کمونیست را در زمینه ی وحپدت  کارزار ضد کمونیستی خاتمه دهند و پیشنهادات مکرر حزب کمونیست را در زمینه ی وحپدت  

 .عمل بپذیرندعمل بپذیرند

ز بین بردن تپدریجی آزادی هپای بپورژوا    ز بین بردن تپدریجی آزادی هپای بپورژوا   در زمان هجوم فاشیسم و در دوران ا ز    -در زمان هجوم فاشیسم و در دوران ا تیپک ا ز  دمکرا تیپک ا دمکرا

دیبانه ی""ارگر نمی بایست به قطعنامه هایارگر نمی بایست به قطعنامه هایطرف بورژوازی ،طبقه ی کطرف بورژوازی ،طبقه ی ک دیبانه یا سوسپیال دمکراسپی   سوسپیال دمکراسپی     ""ا

این    نناعتاعت ا مبارزه ی واقعی توده ای به آن پاسپس مپی گفپت. بلکه می بایست ب این    ا و اکتفا می کرد، ا مبارزه ی واقعی توده ای به آن پاسپس مپی گفپت. بلکه می بایست ب ا و اکتفا می کرد،

بر برنامه های فاشیستی بپورژوازی آلمپان ایجپاد مپی نمپود تپا        را بر برنامه های فاشیستی بپورژوازی آلمپان ایجپاد مپی نمپود تپا       مبارزه می بایست سدی در ب را مبارزه می بایست سدی در ب

   .اجرای آن به آسانی میسر نگردداجرای آن به آسانی میسر نگردد

تحادیپه  ""4949""سپورینگ سپورینگ -بپراون بپراون ""کارگر آلمان نمی بایست اجپازه مپی داد کپه دولپت     کارگر آلمان نمی بایست اجپازه مپی داد کپه دولپت       طبقه یطبقه ی تحادیپه  ا ا

تحادیه و4343""جبهه های سرخجبهه های سرخ بلکه می بایست میان این ا تحادیه ورا غیر قانونی اعالم کند، بلکه می بایست میان این ا   ""رایش بپانر رایش بپانر ""را غیر قانونی اعالم کند،

را را   ""سپورینگ سپورینگ ""و میلیون ها نفرعضو آن تماس رزمی و پیکار جویانه برقرار می کرد و دولتو میلیون ها نفرعضو آن تماس رزمی و پیکار جویانه برقرار می کرد و دولت4444

دار می نمود تا هر دو  دار می نمود تا هر دو وا سازمان را برای مقاومت و سپرکوبی و قلپع و قلمپع دارو دسپته هپای      سازمان را برای مقاومت و سپرکوبی و قلپع و قلمپع دارو دسپته هپای      وا

 .فاشیستی مسلح کندفاشیستی مسلح کند
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یان سوسیال دمکراسی را کپه در راس حکومپت پپروس     یان سوسیال دمکراسی را کپه در راس حکومپت پپروس    طبقه ی کارگر آلمان می بایست پیشوا طبقه ی کارگر آلمان می بایست پیشوا

تخپا  کننپد،رهبران      بپر فاشیسپم ا ر داشتند مجبور می کرد که تصمیماتی برای دفاع در برا تخپا  کننپد،رهبران     قرا بپر فاشیسپم ا ر داشتند مجبور می کرد که تصمیماتی برای دفاع در برا قرا

رنپد و امپوال آنهپا و       فاشیستی را دسپتگیر و زنپد  فاشیستی را دسپتگیر و زنپد   رنپد و امپوال آنهپا و       انی نمایند،مطبوعاتشپان را تعطیپل اعپالم دا انی نمایند،مطبوعاتشپان را تعطیپل اعپالم دا

ران را که به جنبش فاشیستی مساعدت و کمپک مپالی مپی رسپانند      ران را که به جنبش فاشیستی مساعدت و کمپک مپالی مپی رسپانند     همچنین وجوه سرمایه دا همچنین وجوه سرمایه دا

قپدامات دفپاعی    قپدامات دفپاعی   مصادره نمایند، سازمان های فاشیستی را منحل کنند،سالح آنها را بگیرند و ا مصادره نمایند، سازمان های فاشیستی را منحل کنند،سالح آنها را بگیرند و ا

ان می بایست اسپتقرار مجپدد و گسپترش آنپواع     ان می بایست اسپتقرار مجپدد و گسپترش آنپواع     دیگر به عمل آورند. وبعد طبقه ی کارگر آلمدیگر به عمل آورند. وبعد طبقه ی کارگر آلم

مختلف کمک های اجتماعی را طلب می کرد،می خواست تا مهلت بازپرداخت قرو  دهقانپان  مختلف کمک های اجتماعی را طلب می کرد،می خواست تا مهلت بازپرداخت قرو  دهقانپان  

تمدید گردد،می خواست تا از طریق بر قپرار کپردن مالیپات بپر بانپک هپا و تراسپت هپا،برای         تمدید گردد،می خواست تا از طریق بر قپرار کپردن مالیپات بپر بانپک هپا و تراسپت هپا،برای         

تنها   دهقانان،که در نتیجه ی بحران دچار ورشکسپتگی شپده بودنپد،کمک مپالی من    دهقانان،که در نتیجه ی بحران دچار ورشکسپتگی شپده بودنپد،کمک مپالی من     تنها   ظپور شپود. ظپور شپود.

بدینسان طبقه ی کارگر می توانست پشتیبانی دهقانان زحمتکش را بدست بیپاورد. ولپی ایپن    بدینسان طبقه ی کارگر می توانست پشتیبانی دهقانان زحمتکش را بدست بیپاورد. ولپی ایپن    

نجام نگرفت و لذا فاشیسم به پیروزی رسید نجام نگرفت و لذا فاشیسم به پیروزی رسیدمهم به گناه سوسیال دمکراسی آلمان ا  .مهم به گناه سوسیال دمکراسی آلمان ا

یا، یعنی کشوری که نیروهای قیپام پرولتپری در آن    ار اسپان یا، یعنی کشوری که نیروهای قیپام پرولتپری در آن   آیا پیروزی حتمی بورژوازی و درب ار اسپان آیا پیروزی حتمی بورژوازی و درب

ا قیام ا قیامب  ها و جنگ دهقانی به نحو درخشانی متحد و متفق بودند ،ممکن بود؟ها و جنگ دهقانی به نحو درخشانی متحد و متفق بودند ،ممکن بود؟  ب

آیا آن هپا    نقالب در دولت بودنپد. یا از همان روزهای نخستین روزهای ا آیا آن هپا   سوسیالیست های اسپان نقالب در دولت بودنپد. یا از همان روزهای نخستین روزهای ا سوسیالیست های اسپان

بین سازمان های کارگری که دارای گرایش هپای متفپاوت و پیپرو جریانپات سیاسپی مختلپف       بین سازمان های کارگری که دارای گرایش هپای متفپاوت و پیپرو جریانپات سیاسپی مختلپف       

ز آن جمله بین سازمان های کمونیس ا ز آن جمله بین سازمان های کمونیسبودند، ا ر نمودنپد و     بودند، رتبپاط رزمپی برقپرا ر نمودنپد و     تی و آنارشیستی ا رتبپاط رزمپی برقپرا تی و آنارشیستی ا

توانستند طبقه ی کارگر را در یک سازمان واحد سندیکایی متحد کنند. آیپا آنهپا مصپادره ی    توانستند طبقه ی کارگر را در یک سازمان واحد سندیکایی متحد کنند. آیپا آنهپا مصپادره ی    

تا بپدین        تا بپدین       تمام زمین های مالکین،کلیسا ها و صومعه ها را بپه سپود دهقانپان خواسپتار شپدند، تمام زمین های مالکین،کلیسا ها و صومعه ها را بپه سپود دهقانپان خواسپتار شپدند،

شش کردند تپا بپرای خپود مختپاری     شش کردند تپا بپرای خپود مختپاری     وسیله دهقانان را به سوی انقالب جلب کنند؟ آیا آنها کووسیله دهقانان را به سوی انقالب جلب کنند؟ آیا آنها کو

کاتاالن ها،باسک ها و آزادی مراکش مبارزه نماینپد؟ آیپا آنهپا ارتپش را از سپلطنت طلبپان و       کاتاالن ها،باسک ها و آزادی مراکش مبارزه نماینپد؟ آیپا آنهپا ارتپش را از سپلطنت طلبپان و       

عناصر فاشیستی تصفیه کردند تا بدین طریق زمینپه ی جلپب ارتپش را بپه سپوی کپارگران و       عناصر فاشیستی تصفیه کردند تا بدین طریق زمینپه ی جلپب ارتپش را بپه سپوی کپارگران و       

دژخپیم جنپبش   دژخپیم جنپبش   دهقانان فراهم سازند؟آیا آنها گارد غیر نظامی مورد تنفپر مپردم،این جپالد و    دهقانان فراهم سازند؟آیا آنها گارد غیر نظامی مورد تنفپر مپردم،این جپالد و    

  کلیسپپایکلیسپپای  قپپدرتقپپدرت  بپپهبپپه  وو4545""ربلپپسربلپپس""هپپای ملپپی را منحپپل نمودنپپد؟آیا آنهپپا بپپه حپپزب فاشیسپپتیهپپای ملپپی را منحپپل نمودنپپد؟آیا آنهپپا بپپه حپپزب فاشیسپپتی

  واردوارد  ضپربه ضپربه   بپود، بپود،   فاشیسپت فاشیسپت   عناصپر عناصپر   وو  بپزرگ بپزرگ   بپورژوازی بپورژوازی   دربپار، دربپار،   خپدمات خپدمات   دردر  تمامپا تمامپا   کهکه کاتولیککاتولیک

یا پیشپنهادات   ساسا ز این کارها نپرداختند.سوسیالیست های اسپپان یا پیشپنهادات   ختند؟ نه،آن ها به هی  یک ا ز این کارها نپرداختند.سوسیالیست های اسپپان ختند؟ نه،آن ها به هی  یک ا

بپر یپورش ارتجپاع بپورژوازی،مالکین و         مکرر کمونیست هامکرر کمونیست ها بپر یپورش ارتجپاع بپورژوازی،مالکین و       را در زمینه ی وحپدت عمپل در برا را در زمینه ی وحپدت عمپل در برا

د     نتخابات به تصویب رساندند که بپه ارتجپاع اجپازه دا نینی برای ا د    فاشیسم رد کردند.آن ها قوا نتخابات به تصویب رساندند که بپه ارتجپاع اجپازه دا نینی برای ا فاشیسم رد کردند.آن ها قوا

نینی برای کیفر و مجازات جنبش  نینی برای کیفر و مجازات جنبش اکثریت را در کورتس)پارلمان( به دست بیاورد و آنچنان قوا اکثریت را در کورتس)پارلمان( به دست بیاورد و آنچنان قوا

ک ا تکیه و استناد به آنهپا معپدنچیان قهرمپان آسپتوریا را     های ملی وضع کردند که هم اکهای ملی وضع کردند که هم ا ا تکیه و استناد به آنهپا معپدنچیان قهرمپان آسپتوریا را     نون ب نون ب
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محاکمه کنند.سوسیالیست های اسپانیا حتی دهقانان را که برای زمین مبارزه مپی کردند،بپه   محاکمه کنند.سوسیالیست های اسپانیا حتی دهقانان را که برای زمین مبارزه مپی کردند،بپه   

 ...دست گارد غیر نظامی تیر باران کردنددست گارد غیر نظامی تیر باران کردند

بدینسان این سوسیال دمکراسی بود که از طریق متالشی کردن صفوف متحد طبقه ی کپارگر  بدینسان این سوسیال دمکراسی بود که از طریق متالشی کردن صفوف متحد طبقه ی کپارگر  

ن ا نو  ا تپریش و        و  ه فاشیسم را برای رسپیدن بپه حکومپت چپه در آلمپان و چپه در ا تپریش و        شعاب در آن را ه فاشیسم را برای رسپیدن بپه حکومپت چپه در آلمپان و چپه در ا شعاب در آن را

 .اسپانیا هموار کرداسپانیا هموار کرد

تاریا از متحدین طبیعی خود جدا مانپد.   تاریا از متحدین طبیعی خود جدا مانپد.  رفقا، فاشیسم همچنین به این علت پیروز شد که پرول رفقا، فاشیسم همچنین به این علت پیروز شد که پرول

ینکه موفق شد تا بخپش بزرگپی از دهقانپان را بپه دنبپال       ینکه موفق شد تا بخپش بزرگپی از دهقانپان را بپه دنبپال      فاشیسم به پیروزی رسید به خاطر ا فاشیسم به پیروزی رسید به خاطر ا

ود بکشاند. و این امر میسر گردید زیرا سوسیال دمکراسی به نام طبقه ی کپارگر درحقیقپت   ود بکشاند. و این امر میسر گردید زیرا سوسیال دمکراسی به نام طبقه ی کپارگر درحقیقپت   خخ

سیاست ضد دهقانی تعقیب می کرد.دهقانان که در چهره ی چندین دولت سوسیال دمکراسپی  سیاست ضد دهقانی تعقیب می کرد.دهقانان که در چهره ی چندین دولت سوسیال دمکراسپی  

ز ایپن    ز ایپن   حاکمیت طبقه ی کارگر را در نظر خود مجسم می کردند در عمل دیدند که هیچیپک ا حاکمیت طبقه ی کارگر را در نظر خود مجسم می کردند در عمل دیدند که هیچیپک ا

ز آن هپا بپه دهقانپان زمپین نداد.سوسپیال       دولت ها نیاز روستا را بدولت ها نیاز روستا را ب ز آن هپا بپه دهقانپان زمپین نداد.سوسپیال       رآورده نکرد و هیچکپدام ا رآورده نکرد و هیچکپدام ا

ا اعتصاب کپارگران کشپاورزی مخالفپت     ا اعتصاب کپارگران کشپاورزی مخالفپت    دمکراسی در آلمان مالکین را به حال خود گذاشت و ب دمکراسی در آلمان مالکین را به حال خود گذاشت و ب

ز آن که هیتلر به حکومت  ز آن که هیتلر به حکومت می کرد.بدین جهت بود که کارگران کشاورزی آلمان مدت ها قبل ا می کرد.بدین جهت بود که کارگران کشاورزی آلمان مدت ها قبل ا

تحادیه رفرمیستی را ترک کردند و د تحادیه رفرمیستی را ترک کردند و دبرسد ا تحادیه یبرسد ا تحادیه یراکثر مواقع وارد ا   ""کاله خپود پپوالدین  کاله خپود پپوالدین  ""راکثر مواقع وارد ا

 .شدند و به دنبال ناسیونالیست سوسیالیست ها رفتندشدند و به دنبال ناسیونالیست سوسیالیست ها رفتند4646

این امر ممکپن گردیپد    ه یابد. نان را این امر ممکپن گردیپد   و به این علت فاشیسم پیروز شد که توانست به صفوف جوا ه یابد. نان را و به این علت فاشیسم پیروز شد که توانست به صفوف جوا

ز مبپارزه ی طبقپاتی منصپرف و منحپرف کپرد و       نان کارگر را ا ز مبپارزه ی طبقپاتی منصپرف و منحپرف کپرد و      زیرا که سوسیال دمکراسی جوا نان کارگر را ا زیرا که سوسیال دمکراسی جوا

نان بسط و توسعه نپداد و بپه   پپ نقالبی نیز کار تربیتی و آموزشی الزم رادر میان جوا نان بسط و توسعه نپداد و بپه   رولتاریای ا نقالبی نیز کار تربیتی و آموزشی الزم رادر میان جوا رولتاریای ا

ما فاشیسپم بپه      ا ما فاشیسپم بپه     مبارزه برای منافع و نیازمندی های ویژه ی آنان توجه کافی مبپذول نداشپت. ا مبارزه برای منافع و نیازمندی های ویژه ی آنان توجه کافی مبپذول نداشپت.

ز آن      نان به فعالیت های پیکپار جویانپه پپی بپرد و ا ز آن     نیازهای حاد وعالقه ی خاص و شدید جوا نان به فعالیت های پیکپار جویانپه پپی بپرد و ا نیازهای حاد وعالقه ی خاص و شدید جوا

کرد و در نتیجه توانست بخش قابل مالحظه ی آنهپا را بپه دسپته هپای جنگپی خپود       کرد و در نتیجه توانست بخش قابل مالحظه ی آنهپا را بپه دسپته هپای جنگپی خپود       استفاده استفاده 

ز  رارا  جنگجنگ   جلب نماید.پسران و دختران نسل جدید بدبختی ها و دهشت هایجلب نماید.پسران و دختران نسل جدید بدبختی ها و دهشت های زا نیپده   سرسر  ا نیپده نگذرا   نگذرا

ند ندا نآن  ولیولی..ا قتصادی ، بیکاری و تالش دمکراسی بپورژوایی را بپر گپرده ی    آ قتصادی ، بیکاری و تالش دمکراسی بپورژوایی را بپر گپرده ی    ها بار سنگین بحران ا ها بار سنگین بحران ا

نان که آینده ی خود را تاریپک  خود احساس می کردند .در چنخود احساس می کردند .در چن نان که آینده ی خود را تاریپک  ین شرایطی بخش مهمی از جوا ین شرایطی بخش مهمی از جوا

ی ) تبلیغات (فاشیستی که دور نمای پر زرق و بپرق و فریبنپده    ی ) تبلیغات (فاشیستی که دور نمای پر زرق و بپرق و فریبنپده   می دیدند تحت تاثیر دماگوژِ می دیدند تحت تاثیر دماگوژِ

 .ای را در صورت پیروزی فاشیسم برای آنها تصویر می کرد ،قرارگرفتندای را در صورت پیروزی فاشیسم برای آنها تصویر می کرد ،قرارگرفتند

ز اشتباهات  ا این موضوع ما همچنین باید یک رشته ا ب بطه  ز اشتباهات در را ا این موضوع ما همچنین باید یک رشته ا ب بطه  احزاب کمونیست را نیپز  کپر   احزاب کمونیست را نیپز  کپر   در را

ه مبارزه مان علیه فاشیسم بپود نادیپده    نیم این اشتباهات را که مانعی در را ما نمی توا ه مبارزه مان علیه فاشیسم بپود نادیپده   کنیم . نیم این اشتباهات را که مانعی در را ما نمی توا کنیم .

دنپد       دنپد      بگیریم .در صفوف ما احزابی بودند که به خطر فاشیسم تا حد غیر مجپاز کپم بهپا مپی دا بگیریم .در صفوف ما احزابی بودند که به خطر فاشیسم تا حد غیر مجپاز کپم بهپا مپی دا
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باید اضافه کنم که یک چنین برخورد نادرست با مساله تا این لحظه هپم   باید اضافه کنم که یک چنین برخورد نادرست با مساله تا این لحظه هپم  . ز   . ز   از جانپب بعضپی ا از جانپب بعضپی ا

یپپن نظریپپه ی غلپپط بپپودیم کپپه:    دامپپه دارد.در گذشپپته مپپا شپپاهد ا یپپن نظریپپه ی غلپپط بپپودیم کپپه:   احپپزاب ا دامپپه دارد.در گذشپپته مپپا شپپاهد ا لیپپا ""احپپزاب ا یتا لیپپا آلمپپان ا یتا آلمپپان ا

و در   ""نیستنیست یا پیروز شده،این به آن معنی نیسپت کپه ا ل یتا ا و در   .موافق این نظریه اگر فاشیسم در  یا پیروز شده،این به آن معنی نیسپت کپه ا ل یتا ا .موافق این نظریه اگر فاشیسم در 

زیرا که ند پیروز شود. زیرا کهآلمان هم بتوا ند پیروز شود. ا فرهنپگ   ""آلمان هم بتوا ب ز نظر صنعتی رشد یافتپه، ا فرهنپگ   آلمان کشوری است ا ب ز نظر صنعتی رشد یافتپه، آلمان کشوری است ا

ر فاشیسم محپال و غیپر   ""الی و سنت چهل ساله ی جنبش کارگری الی و سنت چهل ساله ی جنبش کارگری عع ینجا استقرا نابراین در ا ب ر فاشیسم محپال و غیپر   . ینجا استقرا نابراین در ا ب .

و یانظریاتی که هم اکنون ما ناظرآن هسپتیم،مبنی بپر ایپن کپه در کشپورهای بپا        و یانظریاتی که هم اکنون ما ناظرآن هسپتیم،مبنی بپر ایپن کپه در کشپورهای بپا       ممکن است. ممکن است.

ز این قبیل می   ""کالسیککالسیک""دمکراسی دمکراسی  نقطه نظرهایی ا ز این قبیل می بورژوائی زمینه برای فاشیسم مهیانیست. نقطه نظرهایی ا بورژوائی زمینه برای فاشیسم مهیانیست.

بطپه بپا خطپر فاشیسپم کمپک       توانستند و اکنون هتوانستند و اکنون ه نند به تضعیف هوشیاری مپا در را بطپه بپا خطپر فاشیسپم کمپک       م می توا نند به تضعیف هوشیاری مپا در را م می توا

تاریا را در پیکار علیه آن دشوار سازند تاریا را در پیکار علیه آن دشوار سازندکنند و بسیج پرول  .کنند و بسیج پرول

ز وقوع چند کودتای فاشیستی که کمونیست ها را غافلگیر نمود یاد کرد.  ز وقوع چند کودتای فاشیستی که کمونیست ها را غافلگیر نمود یاد کرد. همچینین می توان ا همچینین می توان ا

لغارستان را به یاد بیاورید .در این جا رهبری حزب مپا در قبپال    لغارستان را به یاد بیاورید .در این جا رهبری حزب مپا در قبپال   ب   19931993کودتپای نهپم ژوئپن    کودتپای نهپم ژوئپن    ب

پورتونیستی ،اختیپار کپرد.  ""بی طرفیبی طرفی""موضع موضع  پورتونیستی ،اختیپار کپرد.  ،ولی در واقع موضع ا لهسپتان و فنالنپد را بپه    لهسپتان و فنالنپد را بپه    4747،ولی در واقع موضع ا

ز      19961996خاطر بیاوریم: در لهستان ،درمه خاطر بیاوریم: در لهستان ،درمه  رزیپابی نادرسپت خپود ا ز      ،رهبری حزب کمونیسپت بپا ا رزیپابی نادرسپت خپود ا ،رهبری حزب کمونیسپت بپا ا

نقالب لهستان نتوانست خصلت فاشیستی کودتای پیلودسکی را تشپخیص   نقالب لهستان نتوانست خصلت فاشیستی کودتای پیلودسکی را تشپخیص  نیروهای محرکه ی ا نیروهای محرکه ی ا

رزیپابی          بب مپا در فنالنپد حپزب کمونیسپت بپا تکیپه بپه ا باله روی حوادث شده بپود. وا رزیپابی          دهد و دن مپا در فنالنپد حپزب کمونیسپت بپا تکیپه بپه ا باله روی حوادث شده بپود. وا دهد و دن

زنادرست خود از ، متوجپه کودتپای فاشیسپتی کپه بپه      ، متوجپه کودتپای فاشیسپتی کپه بپه      ""فاشیستی شدن آرام و تپدریجی کشپور  فاشیستی شدن آرام و تپدریجی کشپور  ""نادرست خود ا

وسیله ی گروه رهبری کننده ی بورژوازی تدارک دیده می شد نگردید و نتیجتا حزب و طبقه وسیله ی گروه رهبری کننده ی بورژوازی تدارک دیده می شد نگردید و نتیجتا حزب و طبقه 

 .ی کارگر غافلگیر شدندی کارگر غافلگیر شدند

الیسم سوسیالیسم درآلمان بپه یپک جنپبش خطرنپاک تپوده ای تبپدیل       حتحت الیسم سوسیالیسم درآلمان بپه یپک جنپبش خطرنپاک تپوده ای تبپدیل       ی زمانی که ناسیون ی زمانی که ناسیون

ز رفقای ما دولت  ز رفقای ما دولت شده بود و عده ای ا را بپه مثابپه ی یپک دولپت دیکتپاتوری      را بپه مثابپه ی یپک دولپت دیکتپاتوری        4848""برونینپگ برونینپگ ""شده بود و عده ای ا

لوصف همین رفقا بپا تفپرعن و تفپاخر اظهپار مپی داشپتند:       رزیابی می کردند،مع ا لوصف همین رفقا بپا تفپرعن و تفپاخر اظهپار مپی داشپتند:      فاشیستی ا رزیابی می کردند،مع ا   ""فاشیستی ا

ب ، و    کوشش ))رایش سوم(( هیتلر ،بکوشش ))رایش سوم(( هیتلر  و    رای به قدرت رسیدن محکوم به شکسپت اسپت.بدین وسپیله ا رای به قدرت رسیدن محکوم به شکسپت اسپت.بدین وسپیله ا

ز آن پپایکوبی خواهپد    ز آن پپایکوبی خواهپد   تنها گور خویش را خواهد کند و طبقه ی کارگر فاتح و پیروزمند بر فرا تنها گور خویش را خواهد کند و طبقه ی کارگر فاتح و پیروزمند بر فرا

 ".نمودنمود

رفقای ما درآلمان تا مدتهای مدید نتوانستند به این حقیقت واقف گردند که احساسپات ملپی   رفقای ما درآلمان تا مدتهای مدید نتوانستند به این حقیقت واقف گردند که احساسپات ملپی   

ر  جریحهجریحه  ""  سایسای  رروو  صلحصلح  یی  نامهنامه  عهدعهد""مردم آلمان با عقد مردم آلمان با عقد    تنفرآنانتنفرآنان  وو   غضبغضب  وو  خشمخشم  وو  شدهشده  داردا

نگیخته  ایای  نامهنامه  عهدعهد  چنینچنین  بهبه  نسبتنسبت نگیختهبرا   هپای هپای   تردیپد تردیپد   وو  هپا هپا   دودلپی دودلپی   بپه بپه   نسپبت نسپبت   آنهپا آنهپا ..استاست  شدهشده  برا

ئه ی برنامه ی خود در زمینه   برخوردبرخورد  نیزنیز  بورژوازیبورژوازی  خردهخرده  وو  دهقاناندهقانان را ئه ی برنامه ی خود در زمینه تحقیر آمیز داشتند.در ا را تحقیر آمیز داشتند.در ا

دنپد     ی آزادی های اجتماعی و ملپی تپاخیر کردنپد و زمپانی کپ     ی آزادی های اجتماعی و ملپی تپاخیر کردنپد و زمپانی کپ      رئپه دا دنپد     ه چنپین برنامپه ای را ا رئپه دا ه چنپین برنامپه ای را ا
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ا نیازمندی های مشخص توده ها هماهنگ سازند و حتی قادر نبودند که آن  ب ا نیازمندی های مشخص توده ها هماهنگ سازند و حتی قادر نبودند که آن نتوانستند آن را  ب نتوانستند آن را 

را به طور وسیع در میان توده ها اشاعه داده نظر مردم را نسبت بپه آن جلپب کننپد. در یپک     را به طور وسیع در میان توده ها اشاعه داده نظر مردم را نسبت بپه آن جلپب کننپد. در یپک     

نهپا و بسپط و   نهپا و بسپط و   رشته از کشور ها هم به جای طرح وظایف مبرم سیاسی حپزب و حپل صپحیح آ   رشته از کشور ها هم به جای طرح وظایف مبرم سیاسی حپزب و حپل صپحیح آ   

توسعه ی مبارزه عملی علیه فاشیسم به مباحثات بیهوده و بی ثمر پیرامون خصپلت فاشیسپم   توسعه ی مبارزه عملی علیه فاشیسم به مباحثات بیهوده و بی ثمر پیرامون خصپلت فاشیسپم   

 .دامن زده می شد و کوته نظری و تنگ افقی سکتاریستی حاکم بر اوضاع بوددامن زده می شد و کوته نظری و تنگ افقی سکتاریستی حاکم بر اوضاع بود  ""به طور کلیبه طور کلی""

رفقا ،اگر ما درباره ی علل پیروزی فاشیسم صحبت می کنیم ،وقتی که ما مسپئولیت تپاریخی   رفقا ،اگر ما درباره ی علل پیروزی فاشیسم صحبت می کنیم ،وقتی که ما مسپئولیت تپاریخی   

ل دمکراسی را کپه بپه شکسپت طبقپه ی کپارگر منتهپی شپد نشپان مپی دهپیم و نیپز            ل دمکراسی را کپه بپه شکسپت طبقپه ی کپارگر منتهپی شپد نشپان مپی دهپیم و نیپز            سوسیاسوسیا

لبتپه بپه خپاطر ایپن      ا لبتپه بپه خپاطر ایپن     اشتباهات خودمان درمبارزه علیه فاشیسم اشاره می کنیم؛ تمام این ها  ا اشتباهات خودمان درمبارزه علیه فاشیسم اشاره می کنیم؛ تمام این ها 

ز      ما مپورخینی نیسپتیم کپه ا ز     نیست که گویا فقط خواسته ایم گذشته را کندوکاو کرده باشپیم. ما مپورخینی نیسپتیم کپه ا نیست که گویا فقط خواسته ایم گذشته را کندوکاو کرده باشپیم.

ما،مبارزی ما،مبارزیتاریس جدا شده باشیم. لی که باشپدت  تاریس جدا شده باشیم. اید به سئوا لی که باشپدت  ن فعال طبقه ی کارگر،مجبوریم و ب اید به سئوا ن فعال طبقه ی کارگر،مجبوریم و ب

آیپا    آیپا   و حدت تمام برای میلیون ها کارگر مطرح می باشد و آن ها را زجر میدهد پاسس گپوییم : و حدت تمام برای میلیون ها کارگر مطرح می باشد و آن ها را زجر میدهد پاسس گپوییم :

ز پیروزی فاشیسم جلوگیری کرد؟ و ما به میلیپون هپا کپارگر     ز پیروزی فاشیسم جلوگیری کرد؟ و ما به میلیپون هپا کپارگر    ممکن است و چگونه می توان ا ممکن است و چگونه می توان ا

ه را بر ف ه را بر فجواب می دهیم:آری رفقا،می توان را اشیسم سد کرد. وایپن کپامال امکپان پذیراسپت.     اشیسم سد کرد. وایپن کپامال امکپان پذیراسپت.     جواب می دهیم:آری رفقا،می توان را

ز  جلپوگیری جلپوگیری !!  دارددارد  بسپتگی بسپتگی   زحمتکشپان زحمتکشپان   یی  همههمه  وو  دهقاناندهقانان  ،،  کارگرانکارگران   این تمامابه خودما ، بهاین تمامابه خودما ، به زا   ا

ز  قبلقبل  فاشیسمفاشیسم  پیروزیپیروزی زا یکار جویانه ی خود طبقپه ی کپارگر و بپه وحپدت و     یکار جویانه ی خود طبقپه ی کپارگر و بپه وحپدت و     پپ  فعالیتفعالیت  بهبه  همههمه  ا

عپر  سپرمایه و یپورش    عپر  سپرمایه و یپورش    یک پارچگی نیروهای آن ،متشکل در یپک سپپاه کارآمپد کپه علیپه ت     یک پارچگی نیروهای آن ،متشکل در یپک سپپاه کارآمپد کپه علیپه ت     

ر و تثبیپت و تحکپیم وحپدت خپود       تاریا وقتی به اسپتقرا ر و تثبیپت و تحکپیم وحپدت خپود      فاشیسم مبارزه کند،بستگی دارد.پرول تاریا وقتی به اسپتقرا فاشیسم مبارزه کند،بستگی دارد.پرول

پرداخت ،خواهد توانست نفپو ی را کپه فاشیسپم در بپین دهقانپان ،خپرده بپورژوازی شپهری         پرداخت ،خواهد توانست نفپو ی را کپه فاشیسپم در بپین دهقانپان ،خپرده بپورژوازی شپهری         

ز آنهپا را    قادر خواهد بود بخشپی ا ثر کند. نان و روشنفکران کسب کرده است خنثی و بی ا ز آنهپا را   ،جوا قادر خواهد بود بخشپی ا ثر کند. نان و روشنفکران کسب کرده است خنثی و بی ا ،جوا

 .ی طرف نگه داردو بخش دیگر را به سوی خود جلب نمایدی طرف نگه داردو بخش دیگر را به سوی خود جلب نمایدبب

نپد مبپارزه ی              نقالبپی قپوی دارد،حزبپی کپه بتوا ،این امپر بسپتگی بپه وجپود یپک حپزب ا یا نپد مبپارزه ی             ثان نقالبپی قپوی دارد،حزبپی کپه بتوا ،این امپر بسپتگی بپه وجپود یپک حپزب ا یا ثان

زحمتکشان را علیه فاشیسم به درستی رهبری کند.وگرنه حزبی که بدون وقفه کارگران را بپه  زحمتکشان را علیه فاشیسم به درستی رهبری کند.وگرنه حزبی که بدون وقفه کارگران را بپه  

بر فاشیسم دعوت کند وبه بورژوازی ف بر فاشیسم دعوت کند وبه بورژوازی فعقب نشینی در برا اشیست اجازه مپی دهپد کپه مواضپع     اشیست اجازه مپی دهپد کپه مواضپع     عقب نشینی در برا

چنین حزبی ناگزیرو حتما کارگران را به سوی شکسپت سپوق خواهپد    چنین حزبی ناگزیرو حتما کارگران را به سوی شکسپت سپوق خواهپد      -خود را تحکیم ببخشدخود را تحکیم ببخشد

 .دادداد

ثا ،موفقیت در این امر،بستگی دارد به این که طبقه ی کپارگر نسپبت بپه دهقانپان و تپوده       ل ثا ،موفقیت در این امر،بستگی دارد به این که طبقه ی کپارگر نسپبت بپه دهقانپان و تپوده      ثا ل ثا

را باید آن طپور  را باید آن طپور    های خرده بورژوازی شهری سیاست صحیحی را در پیش بگیرد. رفقا ،توده هاهای خرده بورژوازی شهری سیاست صحیحی را در پیش بگیرد. رفقا ،توده ها

که هستند قبول داشت و تحویل گرفت نه آن طور که ما دلمان می خواهد.فقط در پروسپه ی  که هستند قبول داشت و تحویل گرفت نه آن طور که ما دلمان می خواهد.فقط در پروسپه ی  

تنها اگر نسبت به تردید ها  تنها اگر نسبت به تردید ها مبارزه است که آن ها به شک و تردیدهای خود غلبه خواهند کرد. مبارزه است که آن ها به شک و تردیدهای خود غلبه خواهند کرد.
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  و دودلی ها ی آنها ،که یک امر ناگزیر است،صبر و حوصله و تحمل بپه خپرج داده شپود و در   و دودلی ها ی آنها ،که یک امر ناگزیر است،صبر و حوصله و تحمل بپه خپرج داده شپود و در   

نقالبی آنان  تاریا از کمک سیاسی خود به توده ها دریغ نورزد،شعور و فعالیت ا نقالبی آنان صورتی که پرول تاریا از کمک سیاسی خود به توده ها دریغ نورزد،شعور و فعالیت ا صورتی که پرول

رتقاا خواهد یافت رتقاا خواهد یافتحتما و قطعا به سطح باالتری ا  .حتما و قطعا به سطح باالتری ا

اجازه ندهیم کپه   نقالبی . قدامات به موقع پرولتاریای ا ،این امر بستگی دارد به هشیاری و ا بعا اجازه ندهیم کپه  را نقالبی . قدامات به موقع پرولتاریای ا ،این امر بستگی دارد به هشیاری و ا بعا را

بتکار عمل  ا بتکار عمل فاشیسم ما را غافلگیر کند. ا ز این که فاشیسپم موفپق بپه    فاشیسم ما را غافلگیر کند. ز او سلب کنیم.پیش ا ز این که فاشیسپم موفپق بپه    را ا ز او سلب کنیم.پیش ا را ا

جمع وجور کردن نیروهای خود گردد به او ضربه های قاطعانه وارد سازیم.در هر قدم ودر هپر  جمع وجور کردن نیروهای خود گردد به او ضربه های قاطعانه وارد سازیم.در هر قدم ودر هپر  

و اجازه نپدهیم کپه مواضپع     و به این ترتیب به ا و را طرد کنیم . و اجازه نپدهیم کپه مواضپع    جایی که فاشیسم ظاهر شود ا و به این ترتیب به ا و را طرد کنیم . جایی که فاشیسم ظاهر شود ا

و این همان کاری است که پ و این همان کاری است که پتازه ای را تسخیر کند. ا موفقیت آن تازه ای را تسخیر کند. ا موفقیت آن رولتاریای فرانسه سعی دارد ب رولتاریای فرانسه سعی دارد ب

نجام دهد.)کف زدن ها نجام دهد.)کف زدن هارا ا  .((را ا

این ها است شرایط عمده ای که به کمک آن ها می توان از رشپد فاشیسپم جلپوگیری کپرد و     این ها است شرایط عمده ای که به کمک آن ها می توان از رشپد فاشیسپم جلپوگیری کپرد و     

ز به حکومت رسیدن آن گردید ز به حکومت رسیدن آن گردیدمانع ا  .مانع ا
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ر نیست پایدا ین حکومت  ما ا ا  فاشیسم حکومت زور و قلدری است،

ر   دیکتاتوری فادیکتاتوری فا اپایپدا ن ما این حکومت متزلپزل و  ر   شیستی بورژوازی حکومت زور و قلدری است ا اپایپدا ن ما این حکومت متزلپزل و  شیستی بورژوازی حکومت زور و قلدری است ا

 .استاست

اپایداری  وو علل عمده ی سست بودنعلل عمده ی سست بودن اپایدارین  کدامند؟کدامند؟  فاشیستیفاشیستی  دیکتاتوریدیکتاتوری  ن

و     و    فاشیسم سعی دارد تا به اختالفات و تضادهای موجود در اردوی بپورژوازی پایپان دهپد،ولی ا فاشیسم سعی دارد تا به اختالفات و تضادهای موجود در اردوی بپورژوازی پایپان دهپد،ولی ا

ز پیش تشدید می کند ز پیش تشدید می کنداین تضادها را بیش ا  .این تضادها را بیش ا

ابود کردن سایر احپزاب سیاسپی ،انحصپار    فاشفاش ابود کردن سایر احپزاب سیاسپی ،انحصپار    یسم تالش می کند تا از طریق توسل به زور و ن یسم تالش می کند تا از طریق توسل به زور و ن

لیکن وجود سیسپتم سپرمایه داری،وجپود طبقپات مختلپف و گونپاگون        لیکن وجود سیسپتم سپرمایه داری،وجپود طبقپات مختلپف و گونپاگون       خویش را مستقر سازد: خویش را مستقر سازد:

وتشدید تضادهای اجتماعی ناگزیر به متزلزل شدن و تالشی انحصار سیاسپی فاشیسپم منتهپی    وتشدید تضادهای اجتماعی ناگزیر به متزلزل شدن و تالشی انحصار سیاسپی فاشیسپم منتهپی    

این جا کشور شوروی  این جا کشور شوروی خواهد شد. تاریپا بپه وسپیله ی    خواهد شد. تاریپا بپه وسپیله ی    نیست که در آن حکومت دیکتاتوری پرول نیست که در آن حکومت دیکتاتوری پرول

بگوی منپافع میلیپون هپا زحمپتکش      انحصار سیاسی در شوروی جوا بگوی منپافع میلیپون هپا زحمپتکش     یک حزب اعمال می گردد. انحصار سیاسی در شوروی جوا یک حزب اعمال می گردد.

ز پیش به جامعه ی بدون طبقات که در حال بنا شدن و شپکل   این انحصار سیاسی بیش ا ز پیش به جامعه ی بدون طبقات که در حال بنا شدن و شپکل  است. این انحصار سیاسی بیش ا است.

ما در یک کشور فاشیستی حزب فاش ا ما در یک کشور فاشیستی حزب فاشگرفتن می باشد،متکی است. ا نپد انحصپار    گرفتن می باشد،متکی است. نپد انحصپار    یست ها نمپی توا یست ها نمپی توا

ز بین بردن طبقات  ز بین بردن طبقات خویش را برای مدت طوالنی حفظ کند.چنین حزبی قادر نیست وظیفه ی ا خویش را برای مدت طوالنی حفظ کند.چنین حزبی قادر نیست وظیفه ی ا

و ما می بینیم ،علپی رغپم ایپن کپه      و ما می بینیم ،علپی رغپم ایپن کپه     اجتماعی و تضادهای طبقاتی را در مقابل خود قرار دهد . اجتماعی و تضادهای طبقاتی را در مقابل خود قرار دهد .

ز ایپن احپزاب      ز ایپن احپزاب     حزب فاشیست ها فعالیت علنی احزاب بورژوائی راغپدغن کرد،ولپی بعضپی ا بپه  بپه    حزب فاشیست ها فعالیت علنی احزاب بورژوائی راغپدغن کرد،ولپی بعضپی ا

دامه می دهند.حزب کمونیست نیز در شرایط غیر علنی به پپیش مپی    دامه می دهند.حزب کمونیست نیز در شرایط غیر علنی به پپیش مپی   فعالیت غیر علنی خود ا فعالیت غیر علنی خود ا

تاریا راعلیه دیکتاتوری فاشیسپتی رهبپری مپی     آزموده و آبدیده می شود و مبارزه ی پرول تاریا راعلیه دیکتاتوری فاشیسپتی رهبپری مپی    رود. آزموده و آبدیده می شود و مبارزه ی پرول رود.

بدینسان انحصار سیاسی فاشیسم زیر ضربات تضادهای طبقاتی محکوم به شکست است بدینسان انحصار سیاسی فاشیسم زیر ضربات تضادهای طبقاتی محکوم به شکست استکند.  .کند.

یپن جپا ناشپی مپی شپود کپه سیاسپت           یکی دیگپر از دالیپ  یکی دیگپر از دالیپ   ز ا یپن جپا ناشپی مپی شپود کپه سیاسپت           ل ضپعف دیکتپاتوری فاشیسپتی ا ز ا ل ضپعف دیکتپاتوری فاشیسپتی ا

و با سیاست غنپی کپردن و فربپه نمپودن بپورژوازی انحصپار        و با سیاست غنپی کپردن و فربپه نمپودن بپورژوازی انحصپار       عوامفریبانه ی ضد سرمایه داری ا عوامفریبانه ی ضد سرمایه داری ا

این خپود    نه ترین شیوه ها،متباین اسپت. ندوزی این بورژوازی از طریق چپاول گرا این خپود   طلب و مال ا نه ترین شیوه ها،متباین اسپت. ندوزی این بورژوازی از طریق چپاول گرا طلب و مال ا

وده منتهپی بپه متزلپزل گشپتن و تنپگ شپدن       وده منتهپی بپه متزلپزل گشپتن و تنپگ شپدن       امر افشای ماهیت طبقاتی فاشیسم راتسهیل نمامر افشای ماهیت طبقاتی فاشیسم راتسهیل نم

 .پایگاه توده ای آن می گرددپایگاه توده ای آن می گردد
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نقالبی شدن آنها کمپک   به ا نگیزد. نقالبی شدن آنها کمپک  وبعد،پیروزی فاشیسم تنفر عمیق و خشم توده ها را بر می ا به ا نگیزد. وبعد،پیروزی فاشیسم تنفر عمیق و خشم توده ها را بر می ا

تاریاعلیه فاشیسم کمک موثری می نماید وبه جبهه ی واحد پرول تاریاعلیه فاشیسم کمک موثری می نمایدمی کند. وبه جبهه ی واحد پرول  .می کند.

قتصادی  الیسم ا ا دنبال کردن سیاست ناسیون قتصادی فاشیسم ب الیسم ا ا دنبال کردن سیاست ناسیون ا غارت کردن بخش اعظپم  فاشیسم ب وتارشی( وب ا غارت کردن بخش اعظپم  )ا وتارشی( وب )ا

قتصاد کشور را به ویرانی می کشد و جنپگ   قتصاد کشور را به ویرانی می کشد و جنپگ  درآمد ملی به منظور تهیه و تدارک جنگ،تمامی ا درآمد ملی به منظور تهیه و تدارک جنگ،تمامی ا

اقتصادی میان دولت های سپرمایه داری را تشپدید مپی کنپد، فاشیسپم نپه تنهپا اختالفپات و         اقتصادی میان دولت های سپرمایه داری را تشپدید مپی کنپد، فاشیسپم نپه تنهپا اختالفپات و         

بلکه درمواردی حتی این اختال بلکه درمواردی حتی این اختالمناقشات داخلی بورژوازی را تشدید می کند ، فات را بپه جنپگ   فات را بپه جنپگ   مناقشات داخلی بورژوازی را تشدید می کند ،

نپد بپه ثبپات حکومپت        بدیهی است که این امپر نمپی توا نپد بپه ثبپات حکومپت       و جدال و تصادمات خونینی می کشد. بدیهی است که این امپر نمپی توا و جدال و تصادمات خونینی می کشد.

فاشیستی لطمه وارد نکند و تیشپه بپر ریشپه ی آن نزنپد.حکومتی کپه طرفپدارنش را سپر بپه         فاشیستی لطمه وارد نکند و تیشپه بپر ریشپه ی آن نزنپد.حکومتی کپه طرفپدارنش را سپر بپه         

تفپپاق 5959در آلمپپان در آلمپپان   4949نیسپپت مپپی کنپپد،همان طپپور کپپه در سپپی ام ژوئپپن سپپال گذشپپته    نیسپپت مپپی کنپپد،همان طپپور کپپه در سپپی ام ژوئپپن سپپال گذشپپته     تفپپاق ا ا

فتاد؛حکومت فاشیستی ای فتاد؛حکومت فاشیستی ایا و مبپارزه مپی        ا و مبپارزه مپی      که بخش دیگر بپورژوازی فاشیست،مسپلحانه علیپه ا که بخش دیگر بپورژوازی فاشیست،مسپلحانه علیپه ا

تریش الیستی در ا تریشکند)شورشهای ناسیون الیستی در ا ،مبارزه ی شدید گروه های گوناگون فاشیسپتی بپر   ،مبارزه ی شدید گروه های گوناگون فاشیسپتی بپر   5151کند)شورشهای ناسیون

لغارستان،در فنالند و سایر کشورها(،چنین حکومتی نمپی   لغارستان،در فنالند و سایر کشورها(،چنین حکومتی نمپی  ضد دولت فاشیستی در لهستان،در ب ضد دولت فاشیستی در لهستان،در ب

ند مدت درازی نفو  و اعتبار خویش را نزد ت ند مدت درازی نفو  و اعتبار خویش را نزد تتوا  .وده های وسیع خرده بورژوازی حفظ کندوده های وسیع خرده بورژوازی حفظ کندتوا

ما    ا ز تضادها و اختالفات موجود در اردوی بورژوازی اسپتفاده کنپد. ند ا اید بتوا ما   طبقه ی کارگر ب ا ز تضادها و اختالفات موجود در اردوی بورژوازی اسپتفاده کنپد. ند ا اید بتوا طبقه ی کارگر ب

و نباید دچار چنین توهمی بشود کپه گویپا فاشیسپم بپه خپودی خپود سپرنگون         و نباید دچار چنین توهمی بشود کپه گویپا فاشیسپم بپه خپودی خپود سپرنگون        در عین حال ا در عین حال ا

نقال تنها عمل ا فاشیسم خود به خود از هم نخواهد پاشید. نقالخواهد شد. تنها عمل ا فاشیسم خود به خود از هم نخواهد پاشید. بی طبقه ی کپارگر اسپت   بی طبقه ی کپارگر اسپت   خواهد شد.

ز اختالفپات و تصپادماتی کپه نپاگزیر در صپفوف بپورژوازی حپادث         ند کمک کند تا ا ز اختالفپات و تصپادماتی کپه نپاگزیر در صپفوف بپورژوازی حپادث        که می توا ند کمک کند تا ا که می توا

 .خواهد شد برای وارد کردن ضربه به دیکتاتوری فاشیستی و سرنگون کردن آن استفاده شودخواهد شد برای وارد کردن ضربه به دیکتاتوری فاشیستی و سرنگون کردن آن استفاده شود

ره و رهبری دا ز بین می برد.در سیستم ا قایای دمکراسی بورژوایی را ا ره و رهبریفاشیسم آخرین ب دا ز بین می برد.در سیستم ا قایای دمکراسی بورژوایی را ا   کشورکشور   فاشیسم آخرین ب

ر  آشکارآشکار  تعدیتعدی  وو  زورزور  مردممردم  وو ربرقرا نابراین..سازدسازد  میمی  برقرا نابراینب   وو  دمکراسیدمکراسی  بهبه  نسبتنسبت  زحمتکشزحمتکش  هایهای  تودهتوده  ب

رنپد   بپاور بپاور   آنهپا آنهپا   بپه بپه   وو  نیسپتند نیسپتند   واهپی واهپی   پنپدارهای پنپدارهای   وو  توهماتتوهمات  دچاردچار  قانونیتقانونیت رنپد ندا   علیپه علیپه   مسپلحانه مسپلحانه   وو  ندا

تریش و اسپانیا یک چنپین وضپعی بپه چشپم     فف تریش و اسپانیا یک چنپین وضپعی بپه چشپم     اشیسم مقاومت می کنند .در کشورهایی نظیر ا اشیسم مقاومت می کنند .در کشورهایی نظیر ا

تپریش نبپرد     می خورد.در امی خورد.در ا نپد.در ا تپریش نبپرد     ین کشور ها کارگران مسلحانه علیه فاشیسم به پا خاسپته ا نپد.در ا ین کشور ها کارگران مسلحانه علیه فاشیسم به پا خاسپته ا

انه ی  ن انه ی قهرما ن از همان آغاز پایپه ی دیکتپاتوری     ""شوتز بوندشوتز بوند""قهرما از همان آغاز پایپه ی دیکتپاتوری   و کمونیست ها،علی رغم ناکامی ، و کمونیست ها،علی رغم ناکامی ،

 .فاشیستی را متزلزل کردفاشیستی را متزلزل کرد

تپر  نتیجه ی نبردهای مسلحانه در ا تپر بورژوازی اسپانیا هنوز نتوانسته توده ها را مهار کند. نتیجه ی نبردهای مسلحانه در ا یش و یش و بورژوازی اسپانیا هنوز نتوانسته توده ها را مهار کند.

ز پیش بپه ضپرورت مبپارزه     ز پیش بپه ضپرورت مبپارزه    اسپانیا سبب شده است که توده های وسیع طبقه ی کارگر بیش ا اسپانیا سبب شده است که توده های وسیع طبقه ی کارگر بیش ا

 .طبقاتی پی ببرندطبقاتی پی ببرند
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ز نپوع قپدیمی تپرین تئوریسپین           ا ، لخلقپه و کاسپه لیسپان بپورژوازی  ز نپوع قپدیمی تپرین تئوریسپین          تنها کوته بینان نپاقص ا ا ، لخلقپه و کاسپه لیسپان بپورژوازی  تنها کوته بینان نپاقص ا

نترناسیونال نترناسیونالا نندو مالمت کن-5959کارل کائوتسکی کارل کائوتسکی -ا نند کارگران را مستحق سرزنش بدا نندو مالمت کنمی توا نند کارگران را مستحق سرزنش بدا ند ند می توا

ما اگر طبقه ی کارگر در ایپن کشپورها    ا یا اسلحه بدست گرفتند. تریش و اسپان ما اگر طبقه ی کارگر در ایپن کشپورها   که چرا آنها در ا ا یا اسلحه بدست گرفتند. تریش و اسپان که چرا آنها در ا

ز قبیپل کائوتسپکی پیپروی مپی کپرد در ایپن صپورت اکنپون          نانه ی کسانی ا ز توصیه ی خائ ز قبیپل کائوتسپکی پیپروی مپی کپرد در ایپن صپورت اکنپون         ا نانه ی کسانی ا ز توصیه ی خائ ا

تریش و اسپانیا چه صورتی داشت؟ طبقه ی کارگر می بایسپت در صپفوف    تریش و اسپانیا چه صورتی داشت؟ طبقه ی کارگر می بایسپت در صپفوف   جنبش کارگری در ا جنبش کارگری در ا

 .هرج و مرج می شدهرج و مرج می شدخود شاهد انحطاط و خود شاهد انحطاط و 

این مکتبپی اسپت   ""لنین می گوید:لنین می گوید: یگان نمی گذرد. این مکتبپی اسپت   ولی مکتب جنگ داخلی برای خلق ها به را یگان نمی گذرد. ولی مکتب جنگ داخلی برای خلق ها به را

نقپالب ونیپز تاخپت و تپاز هپای         بپرای ضپد ا ر و دوره ی کامل آن ناگزیر پیروزی هایی را نقپالب ونیپز تاخپت و تپاز هپای        دشوا بپرای ضپد ا ر و دوره ی کامل آن ناگزیر پیروزی هایی را دشوا

مرتجعین خشمگین و بیدادگری های وحشیانه ی مقامات رژیم پیشین علیه شورشیان و غیپره  مرتجعین خشمگین و بیدادگری های وحشیانه ی مقامات رژیم پیشین علیه شورشیان و غیپره  

ز   در بدر ب فراد مومیایی شده ای که عقپل خپود را ا ز   ر دارد.ولی فقط فضل فروشان درمان ناپذیر و ا فراد مومیایی شده ای که عقپل خپود را ا ر دارد.ولی فقط فضل فروشان درمان ناپذیر و ا

نند به مناسبت ورود خلق ها به ایپن مکتپب دردنپاک گریپه و زاری سپر       ند می توا نند به مناسبت ورود خلق ها به ایپن مکتپب دردنپاک گریپه و زاری سپر      دست داده ا ند می توا دست داده ا

نپه را مپی         نقپالب پیروزمندا نجپام ا این مکتب به طبقات ستم زده فپن جنپگ داخلپی و ا نپه را مپی        دهند. نقپالب پیروزمندا نجپام ا این مکتب به طبقات ستم زده فپن جنپگ داخلپی و ا دهند.

له   مظلوممظلوم  بردگانبردگان  کهکه  رارا  فرتیفرتیونون   آموزد و حس بیزاریآموزد و حس بیزاری ب لهوا ب   نگپه نگپه   پنهپان پنهپان   خودخود  دروندرون  دردر   جاهلجاهل  وو  وا

بیزاری  میمی رند، بیزاریدا رند، ز  تاریخیتاریخی  هایهای  قهرمانیقهرمانی  بزرگترینبزرگترین  بهبه  رارا  کارکار  کهکه  نفرتینفرتی  وو  دا زا   آگپاه آگپاه   بردگپان بردگپان   سویسوی  ا

منجر می سازد،؛آری این مکتب حس بیزاری را در میپان تپوده   منجر می سازد،؛آری این مکتب حس بیزاری را در میپان تپوده     خویشخویش  بردگیبردگی  خفتخفت  وو  ننگننگ  بهبه

 5353""می سازدمی سازدهای بردگان امروزی متمرکز و متراکم های بردگان امروزی متمرکز و متراکم 

ز تعپر  عمپومی فاشیسپم را     نیم پیروزی فاشیسم در آلمان موج تازه ای ا ز تعپر  عمپومی فاشیسپم را    به طوری که می دا نیم پیروزی فاشیسم در آلمان موج تازه ای ا به طوری که می دا

تریش به پرووکاسیون دلفوس  این موج در ا تریش به پرووکاسیون دلفوس در پی داشت . این موج در ا یا به تعر  تازه ی ضپد  5454در پی داشت . یا به تعر  تازه ی ضپد  ،در اسپان ،در اسپان

نقالب توده ها و در لهستان بپه رفپرم فاشیسپتی قپانون اساسپی       نقالب علیه دست آورد های ا نقالب توده ها و در لهستان بپه رفپرم فاشیسپتی قپانون اساسپی      ا نقالب علیه دست آورد های ا ا

نجام نجاما آن هپا را  آن هپا را  19341934ید.و در فرانسه تالش دارو دسته های مسلح فاشیستی در فوریه ی سپال  ید.و در فرانسه تالش دارو دسته های مسلح فاشیستی در فوریه ی سپال  ا

یپن آشپوب طلبپی دیکتپاتوری           ما آن پیپروزی وا ا نپد. یپن آشپوب طلبپی دیکتپاتوری          تا آستانه ی کودتپای فاشیسپتی پپیش را ما آن پیپروزی وا ا نپد. تا آستانه ی کودتپای فاشیسپتی پپیش را

فاشیستی موجب گردید تا جنپبش جبهپه ی واحپد پرولتپری ضپد فاشیسپتی در مقیپاس بپین         فاشیستی موجب گردید تا جنپبش جبهپه ی واحپد پرولتپری ضپد فاشیسپتی در مقیپاس بپین         

لمللی شدت و گسترش یابد لمللی شدت و گسترش یابدا  .ا

دن رایش که در واقع آژیر تعر  عمومی فاشیسم علیه طبقپه ی کپارگر بپود ، و    دن رایش که در واقع آژیر تعر  عمومی فاشیسم علیه طبقپه ی کپارگر بپود ، و    به آتش کشیبه آتش کشی

تحادیه ها و سایر سازمان های کارگری ، مویه هپا و   تحادیه ها و سایر سازمان های کارگری ، مویه هپا و  نیز قبضه کردن و چپاول وسایل و اموال ا نیز قبضه کردن و چپاول وسایل و اموال ا

ز زیر زمین های سپربازخانه هپا و بازداشپت گپاه      ز زیر زمین های سپربازخانه هپا و بازداشپت گپاه     ضجه های شکنجه شدگان ضد فاشیست که ا ضجه های شکنجه شدگان ضد فاشیست که ا

  نفپاق نفپاق    و با وضوح کامل از یک سو به توده ها نقش ارتجپاعی و با وضوح کامل از یک سو به توده ها نقش ارتجپاعی   های فاشیستی بر می آید،آشکاراهای فاشیستی بر می آید،آشکارا

فکنانه فکنانها   یی  مبپارزه مبپارزه   بپرای بپرای   رارا  هپا هپا   کمونیستکمونیست  پیشنهاداتپیشنهادات  کهکه  رارا  آلمانآلمان  دمکراتدمکرات  سوسیالسوسیال  رهبرانرهبران  یی  ا
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تحاد کلیه کردنکردن  میمی  ردرد  مهاجممهاجم  فاشیسمفاشیسم  علیهعلیه  مشترکمشترک تحاد کلیه د نشان می دهد،و از سوی دیگر ضرورت ا د نشان می دهد،و از سوی دیگر ضرورت ا

ثبات می رساند  ی نیروهای طبقه ی کارگر را جهت واژگون نمودنی نیروهای طبقه ی کارگر را جهت واژگون نمودن ثبات می رساندفاشیسم به ا  .فاشیسم به ا

پیروزی هیتلر همچنین عامل موثری برای ایجاد جبهه ی واحد طبقه ی کارگر علیه فاشیسپم  پیروزی هیتلر همچنین عامل موثری برای ایجاد جبهه ی واحد طبقه ی کارگر علیه فاشیسپم  

در فرانسه بود.پیروزی هیتلر در کارگران فرانسه تنها بیم و هراس نسبت بپه کپارگران آلمپان    در فرانسه بود.پیروزی هیتلر در کارگران فرانسه تنها بیم و هراس نسبت بپه کپارگران آلمپان    

لمپپانی لمپپانی ایجپپاد نکپپرد،فقط خشپپم وتنفپپر آنهپپا را نسپپبت بپپه جپپالدان بپپرادران هپپم طبقپپه ی آ   ایجپپاد نکپپرد،فقط خشپپم وتنفپپر آنهپپا را نسپپبت بپپه جپپالدان بپپرادران هپپم طبقپپه ی آ   

بلکه این قاطعیت را هم در آنها به وجو دآورد که اجازه ندهند تا در هی  حپالتی   بلکه این قاطعیت را هم در آنها به وجو دآورد که اجازه ندهند تا در هی  حپالتی  برنیافروخت، برنیافروخت،

 .آنچه بر سر طبقه ی کارگر آلمان آمده در کشورشان تجدید شودآنچه بر سر طبقه ی کارگر آلمان آمده در کشورشان تجدید شود

کشش نیرومندی که برای تشکیل جبهه ی واحد در کلیه کشپورهای سپرمایه داری بپه وجپود     کشش نیرومندی که برای تشکیل جبهه ی واحد در کلیه کشپورهای سپرمایه داری بپه وجپود     

بپرت گرفتپه شپده اسپت.طبقه ی کپارگر بپه شپیوه        بپرت گرفتپه شپده اسپت.طبقه ی کپارگر بپه شپیوه        آمده نشان می دهد که از شکست درس عآمده نشان می دهد که از شکست درس ع

بتکار احزاب کمونیسپت در سپازمان دادن جبهپه ی واحپد و      ا بتکار احزاب کمونیسپت در سپازمان دادن جبهپه ی واحپد و     جدیدی شروع به کار کرده است. ا جدیدی شروع به کار کرده است.

نقالبی در مبپارزه    کمونیستکمونیست  یی  صادقانهصادقانه  وو   فداکاری و از خود گذشتگی بی دریغفداکاری و از خود گذشتگی بی دریغ نقالبی در مبپارزه  ها وکارگران ا ها وکارگران ا

نترناسپیونال   ا نترناسپیونال  علیه فاشیسم منجر به اعتالا بی سابقه ی اعتبپار  ا کمونیسپتی گردیپده اسپت.در    کمونیسپتی گردیپده اسپت.در      علیه فاشیسم منجر به اعتالا بی سابقه ی اعتبپار 

ز    این بحران به ویپژه پپس ا نتر ناسیونال دوم بحران ژرفی در حال تکوین است. ا ز   همان حال در  این بحران به ویپژه پپس ا نتر ناسیونال دوم بحران ژرفی در حال تکوین است. ا همان حال در 

ورشکست سوسیال دمکراسی آلمان با وضوح خاص پدیدار گشته و تشدید شده است. کپارگران  ورشکست سوسیال دمکراسی آلمان با وضوح خاص پدیدار گشته و تشدید شده است. کپارگران  

نند به این حقیقت واقف شوند که آلمان نازی با  نند به این حقیقت واقف شوند که آلمان نازی با سوسیال دمکرات به آسانی می توا تمام خوف تمام خوف سوسیال دمکرات به آسانی می توا

ها و هراس ها و وحشیگری هایش در آخپرین تحلیپل نتیجپه ی سیاسپت سوسپیال دمکراسپی       ها و هراس ها و وحشیگری هایش در آخپرین تحلیپل نتیجپه ی سیاسپت سوسپیال دمکراسپی       

ز پیش روشن می گپردد راهپی کپه     برای این توده ها بیش ا ا بورژوایی است. ب ز پیش روشن می گپردد راهپی کپه    همکاری طبقاتی  برای این توده ها بیش ا ا بورژوایی است. ب همکاری طبقاتی 

نجا کشپاندند دیگپر نبایپد پیمپوده شپود.در         تاریپا را بپدا نجا کشپاندند دیگپر نبایپد پیمپوده شپود.در        رهبران سوسیال دمکراسی آلمان،پرول تاریپا را بپدا رهبران سوسیال دمکراسی آلمان،پرول

نترناسیو ا نترناسیواردوی  ا یپده ای ،آن طپور کپه در حپال حاضپر        اردوی  یپده ای ،آن طپور کپه در حپال حاضپر        نال دوم هیچگاه این چنین بپن بسپت ا نال دوم هیچگاه این چنین بپن بسپت ا

وجود دارد ،وجود نداشته است.درداخل کلیه ی احزاب سوسپیال دمکراسپی تجزیپه و انشپعاب     وجود دارد ،وجود نداشته است.درداخل کلیه ی احزاب سوسپیال دمکراسپی تجزیپه و انشپعاب     

اردوی عناصپر ارتجپاعی     اردوی عناصپر ارتجپاعی    صورت می گیرد.در صفوف آن ها دو اردوی اساسی مشخص می شپود: صورت می گیرد.در صفوف آن ها دو اردوی اساسی مشخص می شپود:

رند تا بلوک ا کلیه ی وسایل کوشش دا رند تا بلوکموجود که ب ا کلیه ی وسایل کوشش دا سوسیال دمکراسپی را بپا بپورژوازی حفپظ     سوسیال دمکراسپی را بپا بپورژوازی حفپظ       موجود که ب

کنند و جبهه ی واحد با کمونیست ها را با شدت و حدت تمام رد می نمایند و اردوی عناصپر  کنند و جبهه ی واحد با کمونیست ها را با شدت و حدت تمام رد می نمایند و اردوی عناصپر  

نقالبی نقالبیا ا  طبقاتیطبقاتی  همکاریهمکاری  سیاستسیاست  ودرستیودرستی  صحتصحت  دردر  کهکه   ا اب رنپد و بپا ایجپاد    بورژبورژ  ب رنپد و بپا ایجپاد    وازی تردید دا وازی تردید دا

ز پیش  ز پیش جبهه ی واحد با کمونسیت ها موافق هستند.گروه اخیر بیش ا نقالبپی    جبهه ی واحد با کمونسیت ها موافق هستند.گروه اخیر بیش ا نقالبپی    به سپوی پیکپار ا به سپوی پیکپار ا

 .طبقاتی روی می آوردطبقاتی روی می آورد

بدینسان فاشیسم که به عنوان نتیجه ی انحطاط سیستم سرمایه داری به وجود آمده است در بدینسان فاشیسم که به عنوان نتیجه ی انحطاط سیستم سرمایه داری به وجود آمده است در 

بدین ترتیپب فاشیسپم کپه     بدین ترتیپب فاشیسپم کپه    آخرین تحلیل خود موجب تجزیه و تباهی آتی این نظام می گردد. آخرین تحلیل خود موجب تجزیه و تباهی آتی این نظام می گردد.

نقالبپی طبقپه ی کپارگر       ابودی و فنپاا مارکسیسپم و جنپبش ا نقالبپی طبقپه ی کپارگر      وظیفه ی ن ابودی و فنپاا مارکسیسپم و جنپبش ا را بپه عهپده گرفتپه    را بپه عهپده گرفتپه      وظیفه ی ن
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است،در نتیجه ی دیالکتیک زندگی و مبارزه ی طبقاتی ،خود رشپد و تکامپل آن نیروهپایی را    است،در نتیجه ی دیالکتیک زندگی و مبارزه ی طبقاتی ،خود رشپد و تکامپل آن نیروهپایی را    

 فراهم می کند که گورکن وی و سرمایه داری خواهند بودفراهم می کند که گورکن وی و سرمایه داری خواهند بود

  

 زیر نویس ها

نترناسیونال کمونیست از هفپدهم ژوئیپه تپا اول سپتامبر     11 . ا نترناسیونال کمونیست از هفپدهم ژوئیپه تپا اول سپتامبر     ششمین کنگره ی  ا جریپان  جریپان  19981998ششمین کنگره ی 

این   داشت.کنگره تاکتیکداشت.کنگره تاکتیک این   ی را که بعدها تاکتیک))طبقه علیه طبقه (( نامیده شد،تصپویب کپرد. ی را که بعدها تاکتیک))طبقه علیه طبقه (( نامیده شد،تصپویب کپرد.

امپا چپون وضپع     امپا چپون وضپع    تاکتیک خواستار تشدید مبارزه علیه مشی رفرمیستی سوسیال دمکراسی بود. تاکتیک خواستار تشدید مبارزه علیه مشی رفرمیستی سوسیال دمکراسی بود.

تخا  این تاکتیک به پیدایش سکتاریسپم   ا رزیابی نشده بود، تخا  این تاکتیک به پیدایش سکتاریسپم  سیاسی موجودآن زمان به درستی ا ا رزیابی نشده بود، سیاسی موجودآن زمان به درستی ا

نجامید.کنگره ی ششم برنامه ی کمینت نجامید.کنگره ی ششم برنامه ی کمینتا  .رن را تصویب کردرن را تصویب کردا

ز 22 . تحاد شوروی ا تحاد شوروی از هفدهمین کنگره ی حزب کمونیست )بلشویک( ا نویه تپا  9999هفدهمین کنگره ی حزب کمونیست )بلشویک( ا نویه تپا  ژا فوریپه ی  فوریپه ی  1919ژا

 .در مسکو منعقد بوددر مسکو منعقد بود19341934سال سال 

و. استالین،صفحات .  33 و. استالین،صفحات ی.  . ،به روسی،به روسی994994-993993ی.

نترناسپپپیونال کمونیسپپپتی )نپپپوامبر 44. ا ئیپپپه ی  نترناسپپپیونال کمونیسپپپتی )نپپپوامبر سپپپیزدهمین پلنپپپوم هیپپپات اجرا ا ئیپپپه ی    دسپپپامبردسپپپامبر  –سپپپیزدهمین پلنپپپوم هیپپپات اجرا

فزایش((19331933 فزایشا   وو  نمپود نمپود   نشپان نشپان   خپاطر خپاطر   داریداری  سپرمایه سپرمایه   هایهای  کشورکشور  دردر  رارا  شیسمشیسمفافا  خطرخطر  گسترشگسترش  وو  ا

  خپط خپط   کمینتپرن کمینتپرن   هفپتم هفپتم   یی  کنگپره کنگپره ..ورزیدورزید  اصرارمیاصرارمی  کارگریکارگری  واحدواحد  یی  جبههجبهه  تشکیلتشکیل  وو  ایجادایجاد  برایبرای

 . کردکرد  تصویبتصویب  وو  تنظیمتنظیم  وکاملوکامل  قطعقطع  طورطور  بهبه  رارا  فوقفوق  مشیمشی

55  ottobauer .  ((55 ز رهبپپران سوسپپیال دمکراسپپی 19381938ژوئیپپهژوئیپپه44-18891889سپپپتامبر سپپپتامبر ز رهبپپران سوسپپیال دمکراسپپی (: یکپپی ا (: یکپپی ا

یپپده ئ . ا تپپریش  ئا یپپده  . ا تپپریش  نترناسپپیونال))دو و   ا ا ران  ز پایپپه گپپذا تریشپپی(( ،یکپپی ا نترناسپپیونال))دو و   ولپپوگ ))مارکسیسپپم ا ا ران  ز پایپپه گپپذا تریشپپی(( ،یکپپی ا ولپپوگ ))مارکسیسپپم ا

نترناسپیونال سوسیالیسپم      19911991نیم(()نیم(() نترناسپیونال سوسیالیسپم      ( و همچنین یکی از تشکیل دهنپدگان بپه اصپطالح ))ا ( و همچنین یکی از تشکیل دهنپدگان بپه اصپطالح ))ا

پورتونیست سانتریست19931993کارگری(()کارگری(() پورتونیست سانتریست(( ا  .(( ا

.66  henri noel birilsford  ::  ز نگلیسپپی ،پوبلیسیسپپت بپپورژوایی و پاسفیسپپت. ویکپپی ا ز  ا نگلیسپپی ،پوبلیسیسپپت بپپورژوایی و پاسفیسپپت. ویکپپی ا ا

یانه())نظارت دمکراتیک(( بود  رهبرانرهبران تحادیه ی پاسی فیستی )صلح گرا یانه())نظارت دمکراتیک(( بودا تحادیه ی پاسی فیستی )صلح گرا  .ا

( بپه طپور   ( بپه طپور   19181918-19141914قراردادی که موافق آن جنپگ جهپانی اول)  قراردادی که موافق آن جنپگ جهپانی اول)    ""قرارداد صلح ورسایقرارداد صلح ورسای""77.

این قپپرارداد کپپه در تپپاریس   این قپپرارداد کپپه در تپپاریس  رسپپمی پایپپان یافپپت. بپپین آلمپپان مغلپپوب و بپپین آلمپپان مغلپپوب و 19191919ژوئپپن سپپال ژوئپپن سپپال 9898رسپپمی پایپپان یافپپت.

م  9797 م  ))دولپپت متحپپد و متفق((بپپه امضپپا رسید،تضپپاد هپپای ا پریالیسپپتی را تشپپدید و تعمیپپق  پریالیسپپتی را تشپپدید و تعمیپپق  ))دولپپت متحپپد و متفق((بپپه امضپپا رسید،تضپپاد هپپای ا

رزیابی قرارداد صلح ورسای خاطر نشان ساخت که  رزیابی قرارداد صلح ورسای خاطر نشان ساخت که نمود.)مترجم: لنین ضمن ا این یپک صپلح   این یپک صپلح   »»نمود.)مترجم: لنین ضمن ا

ز آن جملپه متمپدن تپرین آنهپا را در      نه ی بی سابقه ای است که میلیون ها انسان و ا ز آن جملپه متمپدن تپرین آنهپا را در     غارتگرا نه ی بی سابقه ای است که میلیون ها انسان و ا غارتگرا

 ««.وضع بردگان قرار می دهدوضع بردگان قرار می دهد
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ز   19199595محاکمه ی سال محاکمه ی سال  :barmatt،،sclarec ماجرایماجرای88 . ران آلمپانی کپه ا ز   علیه کارخانه دا ران آلمپانی کپه ا علیه کارخانه دا

ندوخته بودند. در جریان محاکمه روشپن شپد    ندوخته بودند. در جریان محاکمه روشپن شپد   طریق احتکار و ربا خواری ثروت های هنگفتی ا طریق احتکار و ربا خواری ثروت های هنگفتی ا

ز رهبپران برجسپته ی حپزب سوسپیال دمکپرات آلمپان بپرای مبپارزه علیپه حپزب            ز رهبپران برجسپته ی حپزب سوسپیال دمکپرات آلمپان بپرای مبپارزه علیپه حپزب           که بعضی ا که بعضی ا

نتخابات رایشتاک در دسامبر  نتخابات رایشتاک در دسامبر کمونیست این کشور برای ا  .ودندودندرشوه دریافت کرده برشوه دریافت کرده ب19941994کمونیست این کشور برای ا

استاویسپکی  19351935جنجال مالی و سیاسی در فرانسه .در سپال  جنجال مالی و سیاسی در فرانسه .در سپال   stavitzky :ماجرایماجرای  99 . استاویسپکی  ال . ال .

ر          ر         مهاجرسفته باز و محتکر روس کپه تحپت حمایپت بعضپی از محافپل دولتپی و پارلمپانی قپرا مهاجرسفته باز و محتکر روس کپه تحپت حمایپت بعضپی از محافپل دولتپی و پارلمپانی قپرا

لپپه و پپپول دریافپپت    انپپک حوا ز ب ا ، بپپر جپپواهرات جعلپپی واشپپیای قیمتپپی دزدی  لپپه و پپپول دریافپپت   داشپپت، در برا انپپک حوا ز ب ا ، بپپر جپپواهرات جعلپپی واشپپیای قیمتپپی دزدی  داشپپت، در برا

توطئپپه واخپپتالس کشپپف مپپ  توطئپپه واخپپتالس کشپپف مپپ میکند. ی شپپود وموافپپق خبررسپپمی استاویسپپکی خودکشپپی مپپی   ی شپپود وموافپپق خبررسپپمی استاویسپپکی خودکشپپی مپپی   میکند.

ز مپاجرای استاویسپکی بپرای تبلیغپات بپر علیپه         19341934کند)کند) ر فاشیسپم ا ز مپاجرای استاویسپکی بپرای تبلیغپات بپر علیپه         (.عناصر راست طرفپدا ر فاشیسپم ا (.عناصر راست طرفپدا

ر تبلیغاتی در  این کارزا ر تبلیغاتی در سازمان ها و دستگاه های جمهوری استفاده می کنند. این کارزا فوریه ی سپال  فوریه ی سپال  66سازمان ها و دستگاه های جمهوری استفاده می کنند.

 .شودشود  میمی  بدلبدل  فاشیستیفاشیستی  آشکارآشکار  نمایشنمایش  وو  تظاهراتتظاهرات  بهبه در پاریس در پاریس 19341934

ز ناپل به سپوی رم)اکتبرسپال   1010 . ز ناپل به سپوی رم)اکتبرسپال   در این جا اشاره است به لشکر کشی دستجات فاشیستی ا در این جا اشاره است به لشکر کشی دستجات فاشیستی ا

 .( که منتهی به روی کار آمدن موسولینی شد( که منتهی به روی کار آمدن موسولینی شد19991999

.1111((  josefPilsudski   55 مارشال و رجپل مرتجپع دولتپی و    19351935مه مه 9999-18671867دسامبر دسامبر: )    مارشال و رجپل مرتجپع دولتپی و: )

)نپوامبر   )نپوامبر  سیاسی لهستانی. ))رئیس(( دولت و فرمانده کل قوا ( . در سپال  ( . در سپال  19991999مبرمبردسپا دسپا -19181918سیاسی لهستانی. ))رئیس(( دولت و فرمانده کل قوا

ر نمود.سیاست خارجی ضپد شپوروی دنبپال مپی     19961996 ر نمود.سیاست خارجی ضپد شپوروی دنبپال مپی     کودتا کرد و دیکتاتوری فاشیستی برقرا کودتا کرد و دیکتاتوری فاشیستی برقرا

تحاد منعقد نمود19341934کرد و در سال کرد و در سال  ا آلمان هیتلری پیمان ا تحاد منعقد نمودب ا آلمان هیتلری پیمان ا  .ب

از پرداختتمدید مهلت باز پرداخت1212 . ز     : (moratorium)تمدید مهلت ب لعپاده ا ا ز    معموال با حوادث و اوضپاع فپوق  لعپاده ا ا معموال با حوادث و اوضپاع فپوق 

ینکپه    قبیل جنگ،آفات ،سوانح طبیعی وقبیل جنگ،آفات ،سوانح طبیعی و ینکپه  بیماری های همه گیر بستگی داشت. هیتلر به خاطر ا بیماری های همه گیر بستگی داشت. هیتلر به خاطر ا

ز آنکپه بپه حکومپت رسپید           ند دهقانان تهی دست و متوسپط را بپه خپود جلپب کنپد،پس ا ز آنکپه بپه حکومپت رسپید          بتوا ند دهقانان تهی دست و متوسپط را بپه خپود جلپب کنپد،پس ا بتوا

ما عمپال بپه وعپده     ا ما عمپال بپه وعپده    بالفاصله از طرف دولت تمدید مهلت بازپرداخت وام دهقانان را اعالم نمود. ا بالفاصله از طرف دولت تمدید مهلت بازپرداخت وام دهقانان را اعالم نمود.

 مم-اش وفا نکرداش وفا نکرد

 .ی ارتجاعی لهستانی که در شهر کواکوی منتشر می شدی ارتجاعی لهستانی که در شهر کواکوی منتشر می شد  :روزنامه:روزنامه""عصرعصر""–czas چاسچاس1313.

1414  .  glaviniatcha    : :   د د   زندان معروفی اسپت در شپهر بلگپرا ز      -زندان معروفی اسپت در شپهر بلگپرا ز    پایتخپت یوگسپالوی کپه ا پایتخپت یوگسپالوی کپه ا

زمان ترک های عثمانی به جا ی مانده . فاشیست هپای یوگسپالوی و آلمپانی مپیهن پرسپتان      زمان ترک های عثمانی به جا ی مانده . فاشیست هپای یوگسپالوی و آلمپانی مپیهن پرسپتان      

 .مم  -یوگسالوی را در این زندان مخوف شکنجه و آزار می دادند.یوگسالوی را در این زندان مخوف شکنجه و آزار می دادند.

.1515    sighouransa  ::  داره ی سازمان امنیت رومانی داره ی سازمان امنیت رومانی ا  مم  --ا

داره ی پلپیس مخفپی (:سپرویس اطالعپات جاسوسپی سیاسپی      1616 . داره ی پلپیس مخفپی (:سپرویس اطالعپات جاسوسپی سیاسپی      پلیس مخفی تزاری )ا   دردر   پلیس مخفی تزاری )ا

ولین..  تزاریتزاری  یی  روسیهروسیه ولینا ی  پطرزبورگپطرزبورگ  دردر  جاسوسیجاسوسی  یی  شعبهشعبه  ا یا ( و سپپس در مسپکو   ( و سپپس در مسپکو   18661866جاد شد)جاد شد)ا

یر شد) یر شد)و ورشو دا داره ی پلیس مخفی تا فوریه ی سال 18851885و ورشو دا داره ی پلیس مخفی تا فوریه ی سال ( ا ی  19171917( ا یدا  .ر بودر بوددا
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نقپالب ""  1717 . لمللی کمک به رزمندگان ا نقپالب سازمان بین ا لمللی کمک به رزمندگان ا لمللپی تپوده ای کپه        ""سازمان بین ا لمللپی تپوده ای کپه      : سپازمان بپین ا : سپازمان بپین ا

،موافق تصمیم کنگره ی چهارم کمینترن،به منظور کمپک مپادی و معنپوی بپه     ،موافق تصمیم کنگره ی چهارم کمینترن،به منظور کمپک مپادی و معنپوی بپه       19391939درسال درسال 

این      انیان ترور بورژوازی در کشورهای سرمایه داری و مهاجران سیاسپی پایپه گپذاری شپد. این     قرب انیان ترور بورژوازی در کشورهای سرمایه داری و مهاجران سیاسپی پایپه گپذاری شپد. قرب

 . وجود داشتوجود داشت11947947سازمان تا سال سازمان تا سال 

تریش )1818 . تریش )نبردهای فوریه در ا ( :مقاومت مسلحانه ی کمونیست ها و اعضای ))شپوس  ( :مقاومت مسلحانه ی کمونیست ها و اعضای ))شپوس  19341934نبردهای فوریه در ا

بر سازمان هپای  )  (schutzbund) ((بوندبوند تریش( در برا بر سازمان هپای  سازمان نظامی حزب سوسیالیست ا تریش( در برا سازمان نظامی حزب سوسیالیست ا

یپن سپازمان بپه حپزب کمونیسپت        19341934فاشیستی دولتی.پس از حپوادث  فاشیستی دولتی.پس از حپوادث   ز اعضپای ا یپن سپازمان بپه حپزب کمونیسپت        بسپیاری ا ز اعضپای ا بسپیاری ا

تریش پیوستند تریش پیوستندا  .ا

 .مم-می باشد.می باشد.19341934منظور سال منظور سال 1199 .

ز          2020 . نسپانی دارودسپته هپای ))گپارد سپفید(( پپس ا ز          منظور ترور و رفتپار وحشپیانه و غیپر ا نسپانی دارودسپته هپای ))گپارد سپفید(( پپس ا منظور ترور و رفتپار وحشپیانه و غیپر ا

نقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر می باشد. نقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر می باشد.پیروزی ا  .مم-پیروزی ا

2121 . .(( jhonmartinbertholdscher  99   ز فعپپپالین 19341934فوریپپپه فوریپپپه   11-18961896فوریپپپه ی فوریپپپه ی ا : ز فعپپپالین (  ا :  )

لمپان )    برجسته ی جنبش کارگری آلمان و بین ابرجسته ی جنبش کارگری آلمان و بین ا لمپان )    لمللی،عضپو حپزب کمونیسپت ا ( ،عضپو  ( ،عضپو  19191919لمللی،عضپو حپزب کمونیسپت ا

نترناسیونال کمونیسپتی .توسپط    ا ئیه ی  نترناسیونال کمونیسپتی .توسپط   پولیت بورو و منشی کمیته ی مرکزی،عضو هیئت اجرا ا ئیه ی  پولیت بورو و منشی کمیته ی مرکزی،عضو هیئت اجرا

 .گشتاپو زندانی شد و به قتل رسیدگشتاپو زندانی شد و به قتل رسید

Schulzefitte.2222  9999 ز فعپپالین برجسپپته ی جنپپبش  19351935ژوئپپن ژوئپپن   66  -18941894اکتبپپر اکتبپپر ز فعپپالین برجسپپته ی جنپپبش  (: ا (: ا

تحادیپپه جبهپپه ای   19951995))کپپارگری آلمپپان ،عضپپو حپپزب کمونیسپپت آلمپپان    کپپارگری آلمپپان ،عضپپو حپپزب کمونیسپپت آلمپپان     تحادیپپه جبهپپه ای   ( و موسپپس ))ا ( و موسپپس ))ا

،کپه توسپط مقامپات فاشیسپتی محکپوم گردیپد و بپه قتپل         ،کپه توسپط مقامپات فاشیسپتی محکپوم گردیپد و بپه قتپل         vebandderRotfront(( سرخسرخ

 ( .رسیدرسید

  AUGUSTLUTGENS. 2323 : :    ز فعپالین کپپارگری آلمپان .توسپپط فاشیسپپت هپا بپپه قتپپل ز فعپالین کپپارگری آلمپان .توسپپط فاشیسپپت هپا بپپه قتپپل    ا ا

 .رسیدرسید

.2424  KOLOMANVALISC::     تپپریش ،عضپپو حپپزب سوسپپیال زفعپپالین جنپپبش کپپارگری ا تپپریش ،عضپپو حپپزب سوسپپیال  ا زفعپپالین جنپپبش کپپارگری ا ا

تریش) تریش)دمکرات ا  (19341934( ،به وسیله جالدان دلفوس به قتل رسید)( ،به وسیله جالدان دلفوس به قتل رسید)19199595دمکرات ا

.2525  ((KARLMUNICHREITER  18911891-  1414ز فعالین جنبش کارگری   19341934فوریه یفوریه ی ز فعالین جنبش کارگری (: ا (: ا

تریش ،یکی از شرکت کنندگان نبرد های فوریه.توسط مقامات فاشیستی زندانی گردیپد و بپه    تریش ،یکی از شرکت کنندگان نبرد های فوریه.توسط مقامات فاشیستی زندانی گردیپد و بپه   ا ا

ر آویخته شد ر آویخته شددا  .دا

.2626  IMRESCALLAI:(18971897-19321932)   ز فعپپالین جنپپبش کپپارگری مج ز فعپپالین جنپپبش کپپارگری مجا ارسپپتان ،عضپپو ارسپپتان ،عضپپو ا

(.در زمان جمهوری مجارسپتان معاون))چکپای(( مجارسپتان    (.در زمان جمهوری مجارسپتان معاون))چکپای(( مجارسپتان    19181918حزب کمونیست مجارستان)حزب کمونیست مجارستان)

ر  بهبه  وو  گردیدگردید  زندانیزندانی  فاشیستیفاشیستی  مقاماتمقامات   ( .توسط( .توسط19311931بود،عضو کمیته مرکزی)بود،عضو کمیته مرکزی)  .شدشد  آویختهآویخته  داردا
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  .2727  ((SANDORFURST     9797 ز فعپپالین جنپپبش  19391939ژوئیپپه ی ژوئیپپه ی 9999-19931993نپپوامبر نپپوامبر ا ز فعپپالین جنپپبش  (: ا :)

تحپپاد    کپپارگری مجارسپپتان ،عضپپو کمیتپپه یکپپارگری مجارسپپتان ،عضپپو کمیتپپه ی تحپپاد  مرکپپزی حپپزب کمونیسپپت مجارسپپتان و رهبپپر ا مرکپپزی حپپزب کمونیسپپت مجارسپپتان و رهبپپر ا

نان .توسط مقامات هورتی به قتل رسید نان .توسط مقامات هورتی به قتل رسیدکمونیستی جوا  .کمونیستی جوا

2828( .( .NIKOLAGEORGIEVKOFARDJIEV  1111 ز فعالین 19311931اکتبر اکتبر 3939-19941994مه مه ز فعالین (ا (ا

لغارستان) لغارستان ،عضو حزب کمونیست ب لغارستان)جنبش کارگری ب لغارستان ،عضو حزب کمونیست ب تحپاد   19951995( .در سپال  ( .در سپال  19991999جنبش کارگری ب تحپاد   بپه ا بپه ا

لغارسپتان) شوروی مهاجرت کرد.منشی کمیته ی شوروی مهاجرت کرد.منشی کمیته ی  نان ب تحاد کمونیستی جوا لغارسپتان) مرکزی ا نان ب تحاد کمونیستی جوا ( .در ( .در 19961996مرکزی ا

نپپان کپپار مپپی    19391939-19981998سپپال هپپای سپپال هپپای  نترناسپپیونال کمونیسپپتی جوا ا ئیپپه ی  نپپان کپپار مپپی    در هیپپات اجرا نترناسپپیونال کمونیسپپتی جوا ا ئیپپه ی  در هیپپات اجرا

لغارستان) لغارستان)کرد.منشی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست ب نپدازی دو طرفپه بپا     19351935کرد.منشی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست ب نپدازی دو طرفپه بپا     ( در تیپر ا ( در تیپر ا

 .پلیس کشته شدپلیس کشته شد

.2929  ((ZORDANTODOROVLUTIBRODSKI:  9595 از 19319355مپپپپپه مپپپپپه 99-19111911مپپپپپه مپپپپپه :) ز (: ا

نپپان  تحادیپپه ی کمونیسپپتی جوا لغارستان.عضپپو ا نقالبپپی و جنپپبش کپپارگری ب نپپان ا نپپان فعپپالین جوا تحادیپپه ی کمونیسپپتی جوا لغارستان.عضپپو ا نقالبپپی و جنپپبش کپپارگری ب نپپان ا فعپپالین جوا

لغارسپپتان) لغارسپپتان)ب لغارسپپتان) 19961996ب لغارسپپتان) ( و حپپزب کمونیسپپت ب یپپالتی حپپزب  19981998( و حپپزب کمونیسپپت ب یپپالتی حپپزب  (،منشپپی کمیتپپه ی ا (،منشپپی کمیتپپه ی ا

ز  ا لغارستان در شهر))ورسا((. از کمونیست ب لغارستان در شهر))ورسا((. کارمند کمیته ی مرکزی .توسپط فاشیسپت هپا    کارمند کمیته ی مرکزی .توسپط فاشیسپت هپا    19331933کمونیست ب

 . (19351935ر آویخته شد)مه ر آویخته شد)مه ( و به دا( و به دا19341934زندانی گردید)زندانی گردید)

. 3030 ((ALEXANDERMANOLOVVOIKOV:66 از 19351935ژوئپپن ژوئپپن 9595-19131913اکتبپپر اکتبپپر ) ز ( ا

لغارسپپتان .عضپپو کمیتپپه ی    نپپان ب نقالبپپی جوا لغارسپپتان .عضپپو کمیتپپه ی   فعپپالین جنپپبش ا نپپان ب نقالبپپی جوا نپپان  محلپپیمحلپپی فعپپالین جنپپبش ا نپپانجوا   دردر  کپپارگریکپپارگری  جوا

ر آویخته شدفاشیفاشی  توسطتوسط..صوفیهصوفیه ر آویخته شدست ها به دا  .ست ها به دا

. 3131   ((ERNSTTELMANN  1515 ز رهبران برجسته ی جنبش 19441944اوت اوت -18661866آوریل آوریل ز رهبران برجسته ی جنبش (: ا (: ا

( رئپیس  ( رئپیس  19911991(،عضپو کمیتپه ی مرکپزی)   (،عضپو کمیتپه ی مرکپزی)   19951995ن .عضو حزب کمونیسپت آلمپان)  ن .عضو حزب کمونیسپت آلمپان)  کارگری آلماکارگری آلما

نترناسپپیونال  19951995کمیتپپه ی مرکپپزی حپپزب کمونیسپپت آلمپپان) کمیتپپه ی مرکپپزی حپپزب کمونیسپپت آلمپپان)  ا ئیپپه ی  نترناسپپیونال  ( ،عضپپو هیپپات اجرا ا ئیپپه ی  ( ،عضپپو هیپپات اجرا

لپپد بپپه قتپپل  19331933( .در سپپال ( .در سپپال 19431943-19981998کمونیسپپتی)کمونیسپپتی) لپپد بپپه قتپپل  زنپپدانی شپپد و در بازداشپپتگاه بوخنوا زنپپدانی شپپد و در بازداشپپتگاه بوخنوا

 (19441944رسید)رسید)

3232( .( .ANTONIOGRAMSCI  9393 ر و رهبر حزب 19371937  آوریلآوریل9797-18911891ژوئیه ژوئیه ر و رهبر حزب (: پایه گذا (: پایه گذا

نتپر ناسپیونال کمونیسپتی )    ا ئیه ی  یا.عضو هیات اجرا ل یتا ا نتپر ناسپیونال کمونیسپتی )   کمونیست  ا ئیه ی  یا.عضو هیات اجرا ل یتا ا در در 19961996( از سپال  ( از سپال  19991999کمونیست 

نپداخت     و را بپه خطپر ا ر زندان سالمتی ا نپداخت    زندان های فاشیست به سر می برد.وقتی شرایط دشوا و را بپه خطپر ا ر زندان سالمتی ا زندان های فاشیست به سر می برد.وقتی شرایط دشوا

ز زندان آزاد کردند ،ولی فقط فاشیست ها برای حفظ ظاهر ))گرامشی (( را ا ز زندان آزاد کردند ،ولی فقط. فاشیست ها برای حفظ ظاهر ))گرامشی (( را ا ز    . ز  چند روز پپس ا چند روز پپس ا

 .)) آزادی (( فوت نمود)) آزادی (( فوت نمود

TOIVOANTIKAINEN(.3333  19411941  اکتبپر اکتبپر   چهپارم چهپارم   –18981898هشتم ژوئپن  هشتم ژوئپن : ) : ) ز  یکپی یکپی زا   پایپه پایپه   ا

ران رانگپپذا ب کمونیسپپت ب کمونیسپپت حپپزحپپز  مرکپپزیمرکپپزی  یی  کمیتپپهکمیتپپه  عضپپوعضپپو..فنالنپپدفنالنپپد  کمونیسپپتکمونیسپپت  حپپزبحپپزب  رهبپپرانرهبپپران  وو  گپپذا

( توسپط پلپیس مخفپی فپنالد     ( توسپط پلپیس مخفپی فپنالد     19951995(،عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست فنالند)(،عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست فنالند)19931993فنالند)فنالند)
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(،ولپپی بپپا کمپپک و پشپپتیبانی دولپپت شپپوروی آزاد گردیپپد وبپپه شپپوروی   (،ولپپی بپپا کمپپک و پشپپتیبانی دولپپت شپپوروی آزاد گردیپپد وبپپه شپپوروی   19319344زنپپدانی شپپد)زنپپدانی شپپد)

تحاد جماهیر شوروی شهید شد19491949رفت)رفت) تحاد جماهیر شوروی شهید شد( .در جنگ کبیر میهنی ا  .( .در جنگ کبیر میهنی ا

.3434  Tommuni  18661866 - ز فعپپالین جنپپبش کپپارگری آمریکپپا ،عضپپو حپپزب 19491949مپپارس مپپارس ز فعپپالین جنپپبش کپپارگری آمریکپپا ،عضپپو حپپزب ( ا ( ا

یاالت متحده ی آمریکا) یاالت متحده ی آمریکا)سوسیالیست ا تحادیه ی ریخته گپران در سانفرانس 19971997سوسیالیست ا نس (،رهبر ا تحادیه ی ریخته گپران در سانفرا یسپکو  یسپکو  (،رهبر ا

ما در سپال    19161916(.در سال (.در سال 19191919-19161916)) ا ما در سپال    زندانی شد و به مرگ محکپوم گردیپد. ا در پپی  در پپی  19181918زندانی شد و به مرگ محکپوم گردیپد.

و به حپبس   یاالت متحده ی آمریکا و سایر کشور ها حکم اعدام ا و به حپبس  جنبش های اعترا  آمیز در ا یاالت متحده ی آمریکا و سایر کشور ها حکم اعدام ا جنبش های اعترا  آمیز در ا

بد تبدیل شد در سال  بد تبدیل شد در سال ا  .آزاد گردیدآزاد گردید19391939ا

-5959ارسی،صپفحه ی ارسی،صپفحه ی لنین ،))بیماری کودکی))چپپ گرایپی(( در کمونیسپم((،ترجمه ی ف   لنین ،))بیماری کودکی))چپپ گرایپی(( در کمونیسپم((،ترجمه ی ف   3535 .

یران ،سال 6969 نتشارات حزب توده ی ا ز ا ا یران ،سال ، نتشارات حزب توده ی ا ز ا ا  مم-،ترجمه ی محمد پور هرمزان،ترجمه ی محمد پور هرمزان13531353،

friedrichadler(: 3636. نویپپه ی   -18791879نهپپم ژوئیپپه ی نهپپم ژوئیپپه ی نویپپه ی دوم ژا یان 19691969دوم ژا ز پیشپپوا یان ( یکپپی ا ز پیشپپوا ( یکپپی ا

نترناسیونال دو و نپیم )  ا ز رهبران  و یکی ا ا تریش. نترناسیونال دو و نپیم ) سوسیال دمکراسی ا ا ز رهبران  و یکی ا ا تریش. ز  ( و بعپدا از  19941994-19911991سوسیال دمکراسی ا ( و بعپدا ا

ن ا نرهبران به اصطالح   . ترناسیونال کارگری سوسیالیستیترناسیونال کارگری سوسیالیستیرهبران به اصطالح ا

Klarkrener. 3737  1414تریش،یکپی از  19591959دسامبردسامبر3131-18791879دسامبردسامبر ز  ( :رجل دولتی وسیاسی ا تریش،یکپی ا ( :رجل دولتی وسیاسی ا

تریش)نوامبر نترناسیونال دوم.صدر اعظم ا ا تریش و  یان سوسیال دمکراسی ا تریش)نوامبرپیشوا نترناسیونال دوم.صدر اعظم ا ا تریش و  یان سوسیال دمکراسی ا تا ژوئن تا ژوئن 19181918پیشوا

تپپپپا دسپپپپامبر تپپپپا دسپپپپامبر 19451945( ،رئپپپیس جمهور)دسپپپپامبر  ( ،رئپپپیس جمهور)دسپپپپامبر  19451945(،نخسپپپت وزیپپپپر )دسپپپپامبر  (،نخسپپپت وزیپپپپر )دسپپپپامبر  19951995

 .فرمیست و سوسیال شووینیستفرمیست و سوسیال شووینیست(.ر(.ر19591959

  friedrichebert. 3838  ((  رجپپل سیاسپپی    19951995فوریپپه یفوریپپه ی9898-18711871چهپپارم فوریپپه ی  چهپپارم فوریپپه ی: )  رجپپل سیاسپپی: )

  –( ( 19951995-19191919(.رئیس جمهپور ) (.رئیس جمهپور ) 19191919-19131913آلمان،رئیس حزب سوسیال دمکراسی آلمان )آلمان،رئیس حزب سوسیال دمکراسی آلمان )

نپپی  دردر)) نپپیدورا نویپپه  قیپپامقیپپام  کپپهکپپه  دورا نویپپهژا   هپپامبورگهپپامبورگ  قیپپامقیپپام  ،و،و((19191919))  بپپاویربپپاویر  شپپورویشپپوروی  ،جمهپپوری،جمهپپوری((19191919))یی  ژا

 (.(.شدشد  شکستشکست  دچاردچار((19931993))

 Philipscheideman26.3926.39   رجپل سیاسپی و دولتپی    (: رجپل سیاسپی و دولتپی    19391939دسپامبر  دسپامبر  9999  -18651865ژوئن ژوئن :)

یان سوسیال دمکرات های راست . به عنوان صدر اعظم رایش ) فوریپه   ز پیشوا یان سوسیال دمکرات های راست . به عنوان صدر اعظم رایش ) فوریپه  آلمان . یکی ا ز پیشوا   –آلمان . یکی ا

. از سپال       19191919ن ن ژوئژوئ . از سپال       ( ، به طور فعال در سپرکوبی جنپبش کپارگری شپرکت داشپت  در در 19331933( ، به طور فعال در سپرکوبی جنپبش کپارگری شپرکت داشپت 

 . مهاجرت به سر می بردمهاجرت به سر می برد

:(huttenbergerpakt)“ پیمپپان هپپوتنبرگپیمپپان هپپوتنبرگ  4040.” یپپن پیمپپان را دولپپت    یپپن پیمپپان را دولپپت  ا  "لزای پپپزای پپپ“ا

(SEIPEL )    بپپا حپپزب ناسپپیونال  بپپا حپپزب ناسپپیونال  19991999رئپپیس حپپزب سوسپپیال مسپپیحی در پپپائیز سپپال    رئپپیس حپپزب سوسپپیال مسپپیحی در پپپائیز سپپال

منعقپد نمپود.   منعقپد نمپود.     ««جبهه ضپد ی مارکسیسپتی  جبهه ضپد ی مارکسیسپتی  »»سوسیالیست آلمان برای ایجاد دولت به اصطالح سوسیالیست آلمان برای ایجاد دولت به اصطالح 

ز این عقد قرارداد متحد کردن تمام نیروهای  ز این عقد قرارداد متحد کردن تمام نیروهای )مترجم: هدف ا ارتجاعی علیپه طبقپه ی کپارگر    ارتجاعی علیپه طبقپه ی کپارگر    )مترجم: هدف ا

 (.(.بودبود

ایپن برنامپه در کنگپره ی حپزب سوسپیال      ایپن برنامپه در کنگپره ی حپزب سوسپیال       :linzerprogram) .(  برنامپه ی لیپنس  برنامپه ی لیپنس  4141 .

تریش در لینس در سال  تریش در لینس در سال دمکرات ا  .مم-پذیرفته شد.پذیرفته شد.19961996دمکرات ا
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ر   19951995از سپال  از سپال   BRAUN-SEVERING دولت سوسیال دمکراتدولت سوسیال دمکرات4242 . ر   در راس پپروس قپرا در راس پپروس قپرا

در در  (VONPAPPEN)مپانی کپه فپن پپاپن    مپانی کپه فپن پپاپن    داشته و سیاست ضد کمونیستی دنبال می کرد.زداشته و سیاست ضد کمونیستی دنبال می کرد.ز

 .شدندشدند  تسلیمتسلیم  هاها  دمکراتدمکرات  سوسیالسوسیال  زدزد  کودتاکودتا  بهبه  دستدست  پروسپروس  دردر19391939 ژوئیه ی ژوئیه ی 

تحادیپه ی جبهپه هپای سپرخ     4343 .)) تحادیپه ی جبهپه هپای سپرخ    ا : (VERBANDDERROTFRONT) ((ا ایپن  ایپن   

بتکار حزب کمونیست آلمپان ایجپاد شپده     بتکار حزب کمونیست آلمپان ایجپاد شپده    سازمان دفاعی )یاسازمان دفاع از خود کارگری( به ا سازمان دفاعی )یاسازمان دفاع از خود کارگری( به ا

 .(19331933-19941994بود)بود)

سپازمان مسپلح در آلمپان    سپازمان مسپلح در آلمپان    : ( REICHSBANNER رایپش بپانر(()پرچم دولتپی   رایپش بپانر(()پرچم دولتپی   4444 .(( 

این سازمان نیمه نظپامی کپه رهبپری    19941994-19331933)) یمار بود. این سازمان نیمه نظپامی کپه رهبپری    ( که هدفش دفاع از جمهوری وا یمار بود. ( که هدفش دفاع از جمهوری وا

ا ایجاد و تشکیل جبهه ی واحد بپا کمونیسپت هپا مخالفپت      ب ا ایجاد و تشکیل جبهه ی واحد بپا کمونیسپت هپا مخالفپت     آن با حزب سوسیال دمکرات بود  ب آن با حزب سوسیال دمکرات بود 

 .می کردمی کرد

4545.H.M. HIILROBLESS : ا ر فاشیسم لدروس و فاشیست افاشیست  ر فاشیسم لدروس و سپانیایی ،وزیر دولت طرفدا سپانیایی ،وزیر دولت طرفدا

 .سر دسته ی کنفدراسیون نیروهای مستقل راستسر دسته ی کنفدراسیون نیروهای مستقل راست

ایپن  )) .4646 . تحادیه سلطنتی و نظامی جبهه دیدگان قدیمی در آلمان  ایپن  کاله خود پوالدین ((: ا . تحادیه سلطنتی و نظامی جبهه دیدگان قدیمی در آلمان  کاله خود پوالدین ((: ا

تحادیه در نوامبر سال  تحادیه در نوامبر سال ا  .تشکیل شدتشکیل شد19181918ا

لغارسپتان علیپه     19931993کودتای فاشیستی نهم ژوئپن سپال   کودتای فاشیستی نهم ژوئپن سپال    .4747 لغارسپتان علیپه   در ب لکسپاندر    در ب لکسپاندر    دولپت قپانونی ا دولپت قپانونی ا

استامبولیسکی  استامبولیسکی استامبولیسکی صورت گرفت. یده  –استامبولیسکی صورت گرفت. یدها ر  سیاستسیاست  وو  ئولوگئولوگ  ا ،رهبر   خپرده خپرده   مدارمدا ،رهبر بپورژوا   بپورژوا

تحادیه تحادیها ز منپافع      بپود بپود   کوچککوچک  وو  متوسطمتوسط  دهقاناندهقانان  یی  نمایندهنماینده  وو  کشاورزانکشاورزان  یی  ا ز منپافع    . او سپعی داشپت ا . او سپعی داشپت ا

ز   دهقانان زحمتکش دفاع نماید )دهقانان زحمتکش دفاع نماید ) زا ه  ا هرا   وشوشفپر فپر   وو  خریپد خریپد   پایپه پایپه   بپر بپر   دهقانپان دهقانپان   میانمیان  زمینزمین  تقسیمتقسیم  را

  تعقیبتعقیب  بزرگبزرگ  بورژوازیبورژوازی  علیهعلیه  بربر  سیاستیسیاستی  بودبود  دولتدولت  راسراس  دردر  کهکه  هنگامیهنگامی  وو  ،،   ((  غیرهغیره  وو  هاها  زمینزمین

 .کردکرد  میمی

و مپی خواسپت حکومپت در          ا و بپود. و مپی خواسپت حکومپت در         اشتباه بزرگ استامبولیسپکی در سیاسپت انحصپار طلبپی ا ا و بپود. اشتباه بزرگ استامبولیسپکی در سیاسپت انحصپار طلبپی ا

قدامات تضییقی علیپه حپزب    تحادیه ی کشاورزان باشد.دولت استامبولیسکی ا قدامات تضییقی علیپه حپزب   انحصاردر دست ا تحادیه ی کشاورزان باشد.دولت استامبولیسکی ا انحصاردر دست ا

اشتباه حزب کمونیسپت نیپز ایپن بپود کپه ایپن         کمونیست وکمونیست و اشتباه حزب کمونیسپت نیپز ایپن بپود کپه ایپن       طبقه ی کارگر به عمل می آورد. طبقه ی کارگر به عمل می آورد.

تحادیه ی کشاورزان((مانند سایر احزاب قدیمی بورژوازی رفتار مپی کپرد.    ا ))ا تحادیه ی کشاورزان((مانند سایر احزاب قدیمی بورژوازی رفتار مپی کپرد.   حزب تا مدتی ب ا ))ا حزب تا مدتی ب

این اشتباه به ویپژه   تحادیه ی کشاورزان ((و احزاب بورژوازی تفاوت اساسی قائل نبود. این اشتباه به ویپژه  وبین))ا تحادیه ی کشاورزان ((و احزاب بورژوازی تفاوت اساسی قائل نبود. وبین))ا

،کپه منجپر بپه سپقوط دولپت ملپی       ،کپه منجپر بپه سپقوط دولپت ملپی       19931993مونیست با کودتای ژوئپن مونیست با کودتای ژوئپن درروش و مناسبات حزب کدرروش و مناسبات حزب ک

استامبولیسکی شد،تظاهر نمود. شورای عالی حزب کودتا را نتیجه ی مبپارزه میپان بپورژوازی    استامبولیسکی شد،تظاهر نمود. شورای عالی حزب کودتا را نتیجه ی مبپارزه میپان بپورژوازی    

ما حزب به زودی به ایپن   ا ما حزب به زودی به ایپن  شهر و ده دانست و لذا نسبت به آن روش بی طرفی در پیش گرفت. ا شهر و ده دانست و لذا نسبت به آن روش بی طرفی در پیش گرفت.

ا تمام نیروی خود در رفع ا ا تمام نیروی خود در رفع ااشتباه خود پی برد وب  .ین اشتباه کوشیدین اشتباه کوشیداشتباه خود پی برد وب

شایان  کر است که حزب کمونیست خطر کودتای فاشیستی را پیش بینی می کرد و به دولت شایان  کر است که حزب کمونیست خطر کودتای فاشیستی را پیش بینی می کرد و به دولت 

استامبولیسکی پیشنهاد کرد تا به کارگران اسلحه داده شود این پیشنهاد بپه عنپوان ایپن کپه     استامبولیسکی پیشنهاد کرد تا به کارگران اسلحه داده شود این پیشنهاد بپه عنپوان ایپن کپه     
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ما وقتپی کودتپا صپورت گرفپت        ا تحادیه ی کشاورزان به اوضاع مسلط اسپت(( رد شپد. ما وقتپی کودتپا صپورت گرفپت       ))حزب ا ا تحادیه ی کشاورزان به اوضاع مسلط اسپت(( رد شپد. ))حزب ا

ز کار گذشته بوداستااستا ما دیگر کار ا ا د. ز کار گذشته بودمبولیسکی پیشنهاد عمل مشترک را دا ما دیگر کار ا ا د.  .مبولیسکی پیشنهاد عمل مشترک را دا

ز پیروزی انقالب سوسیالیسپتی  19931993پس از کودتای فاشیستی پس از کودتای فاشیستی  ز پیروزی انقالب سوسیالیسپتی  و تقریبا در تمام دوران پیش ا و تقریبا در تمام دوران پیش ا

لغارستان)سپتامبر  لغارستان)سپتامبر مردم ب تحادیپه ی کشپاورزان      19441944مردم ب لغارسپتان و ))ا تحادیپه ی کشپاورزان      (بین حپزب کمونیسپت ب لغارسپتان و ))ا (بین حپزب کمونیسپت ب

این همکاری د این همکاری د((همکاری به وجود آمد . منجر بپه وحپدت عمپل    منجر بپه وحپدت عمپل    19441944ر آستانه ی انقالب سال ر آستانه ی انقالب سال ((همکاری به وجود آمد .

لغارسپتان در جبهپه ای بپه نپام           لغارسپتان در جبهپه ای بپه نپام          این دو سازمان و نیز سایر گپروه هپا و شخصپیت هپای ملپی ب این دو سازمان و نیز سایر گپروه هپا و شخصپیت هپای ملپی ب

نقپالب را بپر عهپده گرفپت و آن را بپه         یمیهنپی یمیهنپی  ))جبهه ی میهنی (( گشت .جبهپه  ))جبهه ی میهنی (( گشت .جبهپه   نقپالب را بپر عهپده گرفپت و آن را بپه       رهبپری ا رهبپری ا

 .پیروزی رساندپیروزی رساند

لغارستان و )) لغارستان و ))جبهه ی میهنی مرکب از حزب کمونست ب تحادیه ی کشاورزان(( تپا امپروز هپم    جبهه ی میهنی مرکب از حزب کمونست ب تحادیه ی کشاورزان(( تپا امپروز هپم    ا ا

دامپه    لغارستان به فعالیت خپود ا دامپه   به مثابه توده ای ترین سازمان سیاسی و اجتماعی کشور در ب لغارستان به فعالیت خپود ا به مثابه توده ای ترین سازمان سیاسی و اجتماعی کشور در ب

 .می دهدمی دهد

تحادیه ی کشاورزان(( چه به عنوان یک سپازمان مسپتقل و چپه بپه مثابپه عضپو جبهپه ی        )) تحادیه ی کشاورزان(( چه به عنوان یک سپازمان مسپتقل و چپه بپه مثابپه عضپو جبهپه ی        ا ا

مسئولین آن در عین حپال  مسئولین آن در عین حپال    میهنی در تمام شئون مملکتی به طور فعال شرکت دارد.رهبران ومیهنی در تمام شئون مملکتی به طور فعال شرکت دارد.رهبران و

ز قبیل ریاست جمهوری ،ریاست مجلپس   ز قبیل ریاست جمهوری ،ریاست مجلپس  مشاغل برجسته و حتی باالترین مشاغل مملکتی را )ا مشاغل برجسته و حتی باالترین مشاغل مملکتی را )ا

رنپد و فعاالنپه در بازسپازی و ترقپی و پیشپرفت کشپور        رنپد و فعاالنپه در بازسپازی و ترقپی و پیشپرفت کشپور       ملی ،وزارت و غیره(برعهده داشته و دا ملی ،وزارت و غیره(برعهده داشته و دا

 .مم-شرکت می نمایندشرکت می نمایند

4848.heinrichbruning ( رجپپل سیاسپپی آلمپپان   18851885نپپوامبرنپپوامبر9696متولپپد متولپپد:)   صپپدراعظم  ،صپپدراعظم  (:رجپپل سیاسپپی آلمپپان،

ر مپی    19391939تا مه تا مه 19391939رایش)مارسرایش)مارس ر مپی    (او سازمان ها واحزاب ضد فاشیستی را تحت تعقیپب قپرا (او سازمان ها واحزاب ضد فاشیستی را تحت تعقیپب قپرا

د  .داددا

 مم  -استاست19341934منظور سال منظور سال  .4949

تمامی هیپات فرمانپدهی دسپته هپای ضپربتی )سپازمان       تمامی هیپات فرمانپدهی دسپته هپای ضپربتی )سپازمان       19341934ژوئن سالژوئن سال9999در نیمه شبدر نیمه شب  .5050

این عملیات را هیتلر شخصپا  این عملیات را هیتلر شخصپا ناسیونال سوسیالیست ها( دستگیر و قتل عام شدند. در مپونیس و  در مپونیس و    ناسیونال سوسیالیست ها( دستگیر و قتل عام شدند.

 .گورینگ در برلین رهبری کردندگورینگ در برلین رهبری کردند

ز نازیسپت ها،کپه بپه دسپتور بپرلین عمپل مپی نمودنپد         19341934در ژوئیه ی سال در ژوئیه ی سال  .5151 ز نازیسپت ها،کپه بپه دسپتور بپرلین عمپل مپی نمودنپد         گروهی ا گروهی ا

به علت عدم پشپتیبانی   به علت عدم پشپتیبانی  کوشش کردند که حکومت را لغو کنند.در این ماجرا دلفوس کشته شد. کوشش کردند که حکومت را لغو کنند.در این ماجرا دلفوس کشته شد.

 .انداندمردم و ضعف آلمان فاشیست در این هنگام،تالش برای کودتا نافرجام ممردم و ضعف آلمان فاشیست در این هنگام،تالش برای کودتا نافرجام م

ز رهبپران و تئوریسپین هپای     19381938اکتبپر  اکتبپر  1717-18451845اکتبپر  اکتبپر  1616کارل کائوتسکی )کارل کائوتسکی ).5252 ز رهبپران و تئوریسپین هپای     ( :یکپی ا ( :یکپی ا

ران حپزب   ز پایه گذا یده ئولوگ سانتریسم.یکی ا ا نترناسیونال دوم، ا ران حپزب  سوسیال دمکراسی آلمان و  ز پایه گذا یده ئولوگ سانتریسم.یکی ا ا نترناسیونال دوم، ا سوسیال دمکراسی آلمان و 

نقالب نوامبر)19171917مستقل سوسیال دمکراتیک در آلمان)مستقل سوسیال دمکراتیک در آلمان) به هنگام ا نقالب نوامبر)(. به هنگام ا (عمال سیاست ضد (عمال سیاست ضد 19181918(.

نقالبی ))شپاید  نقالبی ))شپاید ا تپریش توسپط آلمپان          ا د.پپس از تصپرف ا ر دا تپریش توسپط آلمپان          مان (( هپا را مپورد پشپتیبانی قپرا د.پپس از تصپرف ا ر دا مان (( هپا را مپورد پشپتیبانی قپرا

 .( به پراگ و سپس به آمستردام مهاجرت نمود( به پراگ و سپس به آمستردام مهاجرت نمود19381938فاشیستی )مارسفاشیستی )مارس
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 .395395،صفحه ،صفحه 19311931،سال،سال1919لنین،))مواد منفجره در سیاست جهانی((،مجموعه آثار ،جلد لنین،))مواد منفجره در سیاست جهانی((،مجموعه آثار ،جلد .5353

نگلبپپرگ دلفپپوس)دوم اکتبپپر .5454 نگلبپپرگ دلفپپوس)دوم اکتبپپر ا ز (:رجپپل سیاسپپی ا(:رجپپل سیاسپپی ا19341934ژوئیپپه ژوئیپپه 9595-18991899ا ز تپپریش و یکپپی ا تپپریش و یکپپی ا

(.حپزب کمونیسپت را ممنپوع اعپالم     (.حپزب کمونیسپت را ممنپوع اعپالم     19341934-19391939رهبران حزب سوسیال مسیحی .صدر اعظپم) رهبران حزب سوسیال مسیحی .صدر اعظپم) 

تریش به قتل رسید)19331933کرد)کرد) به وسیله ی ناسیونال سوسیالیست های ا تریش به قتل رسید)(. به وسیله ی ناسیونال سوسیالیست های ا .)19341934.).) 
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 بخش دوم -مبارزه در راه جبهه واحد علیه فاشیسم وجنگ 

 دوم بخش – مبارزه در راه جبهه واحد علیه فاشیسم وجنگ

 فاشیسم علیه کارگر ی طبقه واحد ی  جبهه

 

رفقا میلیپون هپا کپارگر و زحمپتکش کشپور هپای سپرمایه داری        

ز به حکومت رسیدن فاشیسپم   سئوال می کنند: چگونه می توان ا

ز بپه      جلوگیر ی کرد و به چه ترتیب مپی تپوان فاشیسپم را پپس ا

نترناسیونال کمونیستی پاسپس مپی    ا قدرت رسیدن سرنگون نمود؟ 

نخستین کاری که باید انجام داد، و الزم استت کته بتا     دهد:

آن شروع کرد عبتارت استت از تشتکیل جبهته ی واحتد و      

ایجاد وحدت عمل کارگران در هر موسسه ، درهتر ناحیته ،   

ا . وحپدت  ستان ، در هتر کشتور و در سراستر جهتان    در هر 

لمللپی      تاریا در مقیپاس ملپی و بپین ا ایپن اسپت آن سپالح     -پرول

نیرومندی که مبارزه ی موفقیت آمیز طبقه کارگر را تضمین مپی  

و را علیه فاشیسم و علیه دشمن طبقاتی اش قرین موفقیت می سازد.  کند و حمله ی متقابل ا

 اهمیت جبهه ی واحد 

نترناسپیونال       آیا رو ا ران احپزاب و سپازمان هپای هپر دو   –شن نیست که عمل مشترک طرفپدا

نترناسیونال نترناسیونال و کمونیستی ا  فشپار  و جبر علیه ها توده مقاومت به توانست می دوم ا

فزایش را کارگر ی طبقه سیاسی نیروی و وزن و نموده کمک فاشیستی  دهد؟ ا

نترن ا ما عمل مشترک احزاب کمونیست و  اسیونال دوم بپر ضپد فاشیسپم تنهپا روی طرفپدارن      ا

تها تاثیرنمی گذاشت ، این امپر مپی توانسپت     امروزی آنها ، یعنی کمونیستها و سوسیال دمکرا

بر روی صفوف کارگران کاتولیک ، آنارشیست و کارگران غیر متشکل و حتپی روی آن کسپانی   

ند نیز تاثیر  عظیمی داشته باشد. که موقتا فریب عوام فریبی فاشیسم را خورده ا

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-782-93-431-930913.htm
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نپی بپر روی        وا نپد تپاثیر فرا تاریپا مپی توا کلیته ی   عالوه بر این ، جبهه ی واحد نیرومنپد پرول

 نیپز  روشپنفکران  و شپهری  بپورژوازی  خپرده  ، دهقانپان  یعنپی  اقشار دیگر مردم زحمتکش

ند می واحد ی جبهه. باشد داشته  مردد را نسبت بپه نیپروی طبقپه    اقشار اعتماد و اعتقاد  توا

 ی کارگر جلب نماید.

دا نشده است. پرولتاریای کشورهای امپریالیستی نه تنها در چهپره   ما هنوز حق مطلب تماما ا ا

ملل تحت اسارت در کشورهای مستتممره و   ی ی زحمتکشان کشور خود ، بلکه در چهره 

القوه متحدین نیز نیمه مستممره ا.  دارد ای ب تاریا در مقیپاس ملپی و   ک آنجایی ت بپین  ه پرول

ز   ا بورژوازی به ویپژه ا ب ز آن از سیاست همکاری  لمللی منقسم است ، و تا آنجایی که بخشی ا ا

رژیم غاصب و متجاوز آن در مستعمرات و نیمه مستعمرات پشتیبانی می کند ، این امپر ملپل   

نپد و جبهپه ی جهپانی     تحت اسارت این کشورها را از طبقه ی کارگر کشورهای متروپل می را

تاریپای کشپورهای متروپپل در     ضد امپریال ستی را تضعیف می سازد. هرگامی که از جانپب پرول

ز مبپارزه ی آزادی بخپش ملپل مسپتعمره        ه وحدت عمل برداشته شود و هپدفش پشپتیبانی ا را

باشپپد معنپپی آن تبپپدیل شپپدن مسپپتعمرات و نیمپپه مسپپتعمرات بپپه یکپپی از  خپپایر عمپپده ی  

 پرولتاریای جهانی است.

ما باالخره اگرما تاریپا بپه       و ا لمللپی پرول به این امر توجه داشته باشیم که وحدت عمپل بپین ا

تکاا دارد ، در این صورت  تحاد شوروی ا ینده ی دولت پرولتری کشور سوسیالیستی ا نیروی فزا

لمللی دور نمپای وسپیعی در مقابپل     تاریا در مقیاس ملی و بین ا تحقق یافتن وحدت عمل پرول

 ما خواهد گشود.

ثریت طبقه ی کارگر برای مبارزه به خاطرسرنگون کردن سترمایه داری  قبل از آنکه اک

،الزم است تپا همپه ی بخپش هپای طبقپه ی       و پیروزی انقالب پرولتری متحد شده باشند

ز تعلق  .نمایند برقرار عمل وحدت سازمان، و حزب آن یا این به ها آن  کارگر ،صرف نظر ا

تار یپا در کشپورهای مختلپف و در سراسپر جهپان      ولی آیا امکان تحقق یافتن وحدت عمل پرول

نترناسپیونال     ا وجود دارد؟ آری ، این امر امکان پذیر است. امکان آن هم اکنون موجپود اسپت. 

کمونیستی هی  گونه شرایطی برای وحدت ، به استثناا یک شرط ساده و معمولی قابل قبپول  

مپی بایسپت هپدفش     برای کلیه ی کارگران مطرح نمی کند وآن شرط این است: وحدت عمپل 

علیه فاشیسم ، علیه تعر  و تجاوز و سرمایه ، علیه خطر جنگ و علیه دشمن طبقاتی باشپد.  

 این تنها شرط ما است.
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 درباره دالیل عمده ی مخالفین جبهه ی واحد 

رند و چگونه اشکال تراشی می کنند؟  یراد واعتراضی دا  مخالفین جبهه ی واحد چه ا

ز واحد ی جبهه ارشع "عده ای می گویند که :  ما. " نیست بیش مانوری ها کمونیست جانب ا

ز مانور یک فقط اگر ، دهیم می جواب  بپا  شپما  چرا صورت این در ، است ها کمونیست جانب ا

نه و صادقانه شرکت فتمندا  نمپی  افشا را ها کمونیست "مانور " واحد ی جبهه در خود ی  شرا

ریم: ما خواهآ ما کنید؟ تاریپا  تا هستیم کارگر ان وحدت عمل طبقه ی شکارا اعالم می دا  پرول

ز امپروز  کپه  حپال  همان در تا گردد نیرومند آنچنان فاشیسم علیه خود ی  مبارزه در  منپافع  ا

نه  باشپد  قپادر  فپردا  کنپد  مپی  دفپاع  فاشیسپم  علیپه  و تعر  حال در ی سرمایه علیه اش روزا

د برای را الزم شرایط  ی قطعی خویش فراهم سازد.آزا

نتقپاد مپی کننپد      "ی هم می گویند که عده ا ا امپا توجپه    "کمونیست ها به ما فقط حملپه و  .

بپی کپه موافپق     ا اشخاص و سازمان ها و احزا یم: ما هرگز ب را اعالم داشته ا داشته باشید ما کرا

ایجاد جبهه ی واحد طبقه ی کارگر هستند و علیه دشپمن مشپترک پیکپار مپی کننپد جنپگ       

لی نداریم و به آن ها ما درعین حال کتمان نمی کنیم کپه مپا بپه     وجدا حمله نخواهیم کرد. وا

و به اشخاص ، سازمان ها و احزابی را کپه در کپار وحپدت طبقپه ی      تاریا و امر ا نام منافع پرول

د. نتقاد قرار خواهیم دا ا ه آن مانع ایجاد کنند مورد   کارگر اخالل نمایند و در سر را

رند که  نیم  مپی ن مپا  "دسته ی سوم اظهار می دا  واحپد  ی جبهپه  وارد  هپا  کمونیسپت  بپا  تپوا

ما." هستند دیگری ی برنامه دارای ها آن زیرا ، بشویم  تپان  برنامپه  که گوئید نمی شما مگر ا

ا ز مانع امر این ولی ، دارد فرق بورژوایی احزاب ی برنامه ب  نمپی  مپانع  هپم  اکنون و نشد آن ا

ئتالف بشوید.اح این با که شود  زاب وارد ا

رنپد کپه:     مخالفی ا بورژوازی اعپالم مپی دا ب ئتالف  فعین ا در مبپارزه بپا    "ن جبهه ی واحد و مدا

. امپا ببینپیم    "دمکراتیک متحپدین بهتپری از کمونیسپت هاهسپتند      -فاشیسم احزاب بورژوا 

ا این متحدین  ب ر است. مگر نه این که سوسیال دمکرات ها   "بهتپر  "تجربه ی آلمان از چه قرا

ئتالف کردند؟ ولی   نتیجه چه شد؟ا

با این نغمه سر داده می شود که  ل ر         "و یا غا اگر ما بپا کمونیسپت هپا جبهپه ی واحپد بپر قپرا

ز  خواهپد ترسپید و بپه فاشیسپت هپا روی       "خطر سپرخ   "کنیم ، در این صورت خرده بورژوا ا

قعپپا جبهپپه ی واحپپد تهدیپپدی اسپپت بپپرای دهقانپپان ، بازرگانپپان     "خواهپپد آورد. ولپپی آیپپا وا

وران و روشنفکران زحمتکش؟ نه ، جبهپه ی واحپد بپورژوازی بپزرگ ، صپاحبان      کوچک،پیشه 
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بنگاه های مالی کالن ، یونکرها )مالکین( و سایراستثمارگران را تهدید می کند که رژیم آنهپا  

 کلیه ی اقشار زحمتکش را به ورشکستگی کامل سوق میدهد.

رند که  ز رهبران سوسیال دمکراسی اظهار می دا سیال دمکراسی موافق آزادی و سو "عده ای ا

نیم بپا کمونیسپتها جبهپه     ا دیکتاتوری هستند و به این سبب ما نمی توا کمونیست ها موافق ب

. ولی ما سئوال می کنیم مگر ما حاال به شما پیشپنهاد تشپکیل جبهپه    "ی واحد برقرار کنیم 

تاریا را اعالم نمپائیم ؟ خیپر ، مپا    کپه اکنپون چنپین     ی واحد را می دهیم که دیکتاتوری پرول

 پیشنهادی نمی کنیم.

و در جواب این شعار که می گویند: بگذار کمونیست ها دمکراسی را قبول کنند و به دفاع آن 

تا بپا آنهپا جبهپه ی واحپد تشپکیل دهپیم.       مپا مپی    "برخیزند ، آن وقت ما آماده خواهیم بود 

ران دمکراسی شوروی ، دمکراسی زحمتکشان یعنی  پیگیرتپرین و بپا ثبپات    گوئیم: ما از طرفدا

 –ترین دمکراسی در جهان هستیم. ولپی در عپین حپال از کوچپک تپرین آزادی هپای بپورژوا        

تیک ر  بورژوایی ارتجاع و فاشیسم دستبرد مورد که داری سرمایه کشورهای در دمکرا  مپی  قپرا

تاریپا چنپین حکپم    مبارز منافع زیرا ، کرد خواهیم دفاع و نموده دفاع گیرد  ه ی طبقپاتی پرول

 می کند.

نگلستان می گویند:  لمثل رهبران لیبوریست ا ولی احزاب کوچک کمونیستی بپا شپرکت    "فی ا

خود در جبهه ی واحدی که حزب لیبوریست بانی آن باشد ، کمکی به این جبهه نخواهد کرد 

تریش نیپز در مپورد حپزب     " ما به خاطر بیاورید که رهبران سوسیال دمکراسی ا  "کوچپک   "ا

تری د. معلوم شپد  کمونیست ا ما حوادث چیز دیگری را نشان دا . ا ش همین چیزها را می گفتند 

تپو بپاوئرو رنپر محپق نبپود . و ایپن حپزب کوچپک            تریش بپه رهبپری ا که سوسیال دمکراسی ا

تپریش را از خطپر فاشیسپم آگپاه مپی نمپود و          تریش بود که به موقع خپود مپردم ا کمونیست ا

رد. سراسر تجربه ی جنبش کارگری نشان مپی دهپد   کارگران را به پیکار علیه آن دعوت می ک

ننپد پیشپاپیش          ا این کمونیست ها هستند که حتی بپا تعپداد نسپبتا کپم نیپز مپی توا ن که هما

تاریا قرار گرفته به عنوان قوه ی محرکپه آن عمپل نماینپد. ضپمن      فعالیت پیکارجویانه ی پرول

نگ تریش و یا ا ز ده هپا     این که نباید فراموش کرد که احزاب کمونیست ا لسپتان فقپط عبپارت ا

ر کارگر طرفدار حزب نیستند ، بلکه این ها بخش  و ، کمونیستی جهانی جنبش از بخشی هزا

انترناسیونال از  ز بپیش  بپر  حاکم و پیروزمند پرولتاریای حزب که هستند کمونیستی هایی   ا

 .باشد می آن عضو نیز ار  ی کره ششم یک

د را وارد می کنند که : مخالفین جبهه ی واحد در جواب دعوت ما یرا تشکیل جبهپه ی   "این ا

نگیز "واحد در؛سار؛ نتوانست مانع پیروزی فاشیسم در آن جا بشود . منطق این آقایان حیرت ا
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است! آن ها که قبال همه ی کوشش ها و تالش ها را به عمل آوردند و عمال پیروزی فاشیسپم  

را جبهه ی واحد ) که در آخپرین لحظپات   را تامین کردند ، اکنون بدخواهانه می گویند که چ

 مورد موافقت آنان قرار گرفت ( به پیروزی کارگران منجر نگردید.

ند ، می گویند:  اگپر مپا    "رهبران سوسیال دمکرات که در کشورهای مختلف وارد دولت شده ا

ئتالفی کنپار   می خواستیم با کمونیست ها جبهه ی واحد تشکیل دهیم ، می بایست از دولت ا

. خپوب آیپا   "ی رفتیم ، آن وقت به جای ما احزاب ارتجاعی فاشیستی وارد دولت می شپدند  م

ئتالفپی شپرکت کپرد ؟ آری شپرکت کپرد. آیپا سوسپیال           سوسیال دمکراسی آلمپان در دولپت ا

ا بپورژوازی در   ب یا  تریش وارد دولت شد؟ آری وارد شد . آیا سوسیالیست های اسپان دمکراسی ا

ی ن ها هم در دولت شرکت نمودند. آیا شپرکت سوسپیال دمکراسپی    یک دولت شرکت کردند؟ ا

تاریپا     ئتالفی بورژوایی در این کشور ها مانع حمله و هجوم فاشیسپم علیپه پرول در دولت های ا

نا بر این مثل روز روشپن اسپت کپه شپرکت وزیپران سوسپیال        گردید؟ نه ، مانع این امر نشد ب

بر فاشی  .نمی کند سم سدی ایجاددمکرات در دولت های بورژوایی در برا

کمونیست ها به شیوه ی دیکتاتوری عمل می کنند. می خواهند هر چیز  "آنها می گویند که 

نه ، ما هی  چیز را دیکته نمی کنیم. ما تنها پیشنهادات خود را که  "را به ما تحمیل نمایند.

ئپه مپی   فکر می کنیم در صورت عمل شدن آن ها منافع مردم زحمتکش تامین خواهد شپد   را ا

دهیم. و این نه تنها حق ما است بلکه این دین تمپام آن کسپانی اسپت کپه بپه نپام کپارگران        

قعا از ریپد؟ در     "دیکتاتوری"فعالیت و عمل می کنند. ولی آیا شما وا کمونیست هپا وحشپت دا

ر این  ز استقرا موافقت نمی کنید که هپم   "دیکتاتوری  "این صورت چرا شما برای جلوگیری ا

شما کلیه ی پیشنهادات خود را به نظپر کپارگران برسپانیم و ایپن پیشپنهادات را بپه        ما و هم

تفاق تمام کارگران مورد بحث و مذاکره قرار دهیم و آن وقت آن هایی را که بیش از همه به  ا

نتخاب کنیم و برای تحق آن  امر طبقه ی کارگر کمک می کند و برای آن مفید است مشترکا ا

ن  ماییم!ها متفقا  مبارزه 

ئپه مپی شپود فاقپد پایپه واسپاس منطقپی         را بدین ترتیب تمام دالیلی که علیه جبهه ی واحد ا

رونه جلوه دادن حقایق بوده و تحریفی است کپه از جانپب رهبپران     است. این دالیل در واقع وا

تاریپا       ا بورژوازی را بپه جبهپه ی واحپد بپا پرول ب مرتجع سوسیال دمکراسی، که جبهه ی واحد 

 دهند ، به عمل می آید.ترجیح می 

ز      لمللپی ا تاریپای بپین ا رد. پرول رونه جلوه دادن حقایق و تحریفات آینده نپدا خیر، این گونه وا

ز پیش به  عواقب انشعاب در جنبش کارگری صدمه خورده و آن را تجربه کرده است لذا بیش ا
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تاریپا  جبهه ی واحد و حدت عمتل  این حقیقت پی می برد که  بپین  و ملپی  مقیپاس  در پرول

لمللی  .است پذیر امکان و الزم ا

 محتوی و اشکا ل جبهه ی واحد

اید باشد؟  ز مراحل معین چه ب  محتوای اصلی و اساسی جبهه ی واحد در هر یک ا

ز آن در قبپال فاشیسپم    قتصادی و اساسی طبقه ی کارگر و نیز دفاع ا ز منافع مستقیم ا دفاع ا

ی واحد در کلیپه کشپورهای سپرمایه داری    می بایست نقطه ی آغاز و محتوای عمده ی جبهه 

 باشد.

ه باشپد و   ندازه هم که این دعوت کردن ها با سر وصدا همرا تنها دعوت کردن به مبارزه ، هر ا

تاریا ر دیکتاتوری پرول نجام گیرد ، برای استقرا نه ا ایپد . نیست کافی مصرا  و شپعارها  آنچنپان  ب

ز اشکالی ز نیازمندی های حیاتی تپوده هپا و سپطح     را پیدا و مطرح نمائیم که ناشی مبارزه ا ا

 .باشد تکامل از در مرحله ی ممین ها آن  پیکار جوئی

اید به توده ها نشان دهیم که ایپد  چگونپه  امتروز  ما می ب بپر  در تپا  کننپد  عمپل  ب  و غپارت  برا

ز فاشیسم های وحشیگری و داری سرمایه چپاول  .نمایند دفاع خود ا

اید ، به  مپرام  و مکاتپب  ، هپا  مشی خط دارای کارگری های انسازم کمک عمل مشترک ما ب

ز دفاع خاطر به واحد ی جبهه ترین وسیع تشکیل برای ، هستند گوناگون های  حیاتی منافع ا

 .نمائیم ،مبارزه زحمتکش های توده

قدامات زیر مبادرت ورزید: اید به ا  و این به آن معنی است که ب

قپ  سپنگین  بپار  کپه  آن برای مبارزه ی مشترک ز بحپران  بعوا  زحمپتکش  هپای  تپوده  دوش ا

ران سرمایه ، حاکمه طبقات این،. شود برداشته  هستند ثروتمندان کلمه یک در و مالکین ، دا

ار این باید عمال که  بکشند؛ دوش به را ب

ز  مبتتارزه ی مشتتترک علیپپه کلیپپه ی اشپپکال تعپپر  و هجپپوم فاشیسپپم ، بپپه خپپاطر دفپپاع ا

–ابود کپردن و پایمپال شپدن آزادی هپای بپورژوا      دستاوردها و حقوق زحمتکشپان و علیپه نپ   

تیک؛  دمکرا

ینده خطر علیه مبارزه ی مشترک ایپد .  امپریالیسپتی  جنگ ی فزا ر دامنپه  فعالیپت  بپا  ب  و دا

قدامات ز گوناگون ا بر در و  کرد جلوگیری جدید جنگ تدارک و تهیه ا  .نمود ایجاد سد آن برا



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

دوم بخش - وجنگ فاشیسم علیه واحد جبهه راه در مبارزه 47   

 

اپپپذیر طبقپپه ی کپپارگر را ایپپد بپپه طپپور خسپپتگی ن آمپپاده نمپپائیم تپپا بپپا تغییپپر اوضپپاع و  مپپا ب

. پا به پای رشپد جنپبش و تحکپیم    سریما  اشکال و شیوه های مبارزه را تغییر دهد احوال

ریم ، باید آمادگی الزم را داشته باشپیم   وحدت طبقه ی کارگر، ما نیز باید گامی به پیش بردا

زیم . موفقیت  ز دفاع به حمله بپردا لبته بستگی بپه آن  تا در مبارزه علیه سرمایه ا ا مر  در این ا

ایپد .  اعتصابات تتوده ای و سیاستی را ستازمان دهتیم     دارد که ما قادر باشیم نیم  ب  بتپوا

تحادیه  شپرط  یپک  ایپن  و. کنپیم  جلپب  اعتصپابات  این به کشوری هر در را صنفی عمدۀ های ا

 .است ضروری و حتمی

نند و نمی باید حتی دقیقه ای هم ا لبته کمونیست ها نمی توا ز کار مسپتقل خپود در زمینپه    ا

های آموزشی ، سازمان دادن و بسیج کردن توده هپا بپا روح کمونیسپم غفلپت ورزنپد. لپیکن،       

ه کارگران به سوی وحدت عمل ، می بایست بپرای عقپد    ر نمودن را درعین حال به خاطر هموا

جهت فمالیت هتای مشتترک بتا احتزاب      موافقت نامه های کوتاه مدت و یا دراز مدت کپه 

 علیپه  سیال دمکرات ، اتحادیه های رفرمیستی و سایر ستازمان هتای زحمتکشتان   سو

تاریا طبقاتی دشمنان وانی کوشش ، است ضرور پرول اید. آید عمل به فرا  بپه  رسیدن خاطر به ب

 و به وسیله ی سازمان های اولیته  ها محل در فمالیت های توده ای گسترش به هدف این

جه کافی و اساسی مبذول داشت. ما کلیه ی شپرایط ایپن   ز طریق موافقت نامه های محلی توا

موافقت نامه ها را با صداقت کامل اجرا می کنیم. ولپی در عپین حپال هپر گونپه کارشپکنی و       

بکاری در فعالیت مشترک را که از جانب اشخاص و سازمان های شپرکت کننپده در جبهپه     خرا

تالشی که در جهت بی اعتبار کردن ی واحد سر بزند بی امان افشاا خواهیم نمود. و هر گونه 

یپن         نجپام بگیپرد وجپود دارد( مپا بپه ا ینکه چنین تالشپی ا موافقت نامه صورت بگیرد )امکان ا

دامپه ی مبپارزه ی      ز آن هپا و ا ا مراجعه و توسل به توده ها و مدد خواسپتن ا قبیل تالش ها ب

 خستگی ناپذیر در راه حفظ و رعایت وحدت عمل پاسس خواهیم گفت.

 پپذیرد  می تحقق متفاوت است که تشکیل جبهه ی واحد در کشورهای مختلف به طورمسلم 

ا پیوند در و  ، هپا  آن سیاسپی  آگپاهی  سپطح  ، کارگری های سازمان خصلت و احوال و اوضاع ب

ز و کشور هر کنکرت موقعیت لمللی بین جنبش در که تغییراتی ا  و آیپد  مپی  پدیپد  کپارگری  ا

 ی گیرد.غیره ، اشکال گوناگون به خود م

ند به ترتیب زیر باشد: فعالیت های مشترک وهماهنپگ کپارگران بپه خپاطر      این اشکال می توا

گانپه و یپا       این و یا آن حادثه که به علل معین به وقوع پیوسته و براسپاس خواسپته هپای جدا

رشتته   یا و موسسات و بنگاه های جداگانه در فمالیت های هماهنگ برنامه ی مشترک ؛

یالتی ، کشوری فعالیت های مشترک و یکسان در مقیاس،  های تولیدی ا بین  یا و محلی ، 
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نجپام  بپرای  ، کپارگران  مبتارزه ی اقتصتادی   دادن سازمان برای هماهنگ فعالیت ؛ المللی  ا

 تجپاوزات  علیپه  جمعپی  دسپته  دفتاع از ختود   دادن سپازمان  و سیاسی ای توده های فعالیت

نیان و خپانواده آن هپا و در مبپارزه    عالیت هماهنگ به خاطر کمک رساندف فاشیسم؛ ن به زندا

ز دفاع  علیه ارتجاع ؛ فعالیت مشترک برای تیوی های رشته در جوانان و زنان منافع ا  کئوپرا

 .وغیره ورزش ، فرهنگ ،

رتبپاط     نعقاد در زمینه ی عمل مشترک و یا ایجاد کمیسپیون هپای ا ا ا ب نیم تنها  ما ما نمی توا ا

کت کننده در جبهه ی واحد ، نظیر آنهپایی کپه مپثال در فرانسپه     در احزاب و سازمان های شر

داریم ، خودمان را راضی کنیم. این فقپط نخسپتین گپام اسپت. قپرارداد تنهپا یپک وسپیله ی         

کمکی برای تحقق بخشیدن عمل مشترک است ولی به خودی خود هنوز جبهه ی واحد نیست 

رتباطات مابین حزب کمونیست و سوسی نجپام      . تشکیل کمیسیون ا الیسپت بپه خپاطر تسپهیل ا

ما این کمیسیون به خودی خود هنوز به هی  وجه بپرای توسپعه و    عمل مشترک ضرور است، ا

گسترش واقعی جبهه ی واحد و جلب توجه توده های وسیع در مبپارزه علیپه فاشیسپم کپافی     

 نیست.

اید برای ایجاد نقالبی ب انتخابی غ کمونیست ها و کلیه ی کارگران ا یر حزبی بتر  ارگان های 

موسستات، میتان    در ، واحپد  ی جبهپه  چپارچوب  در گوناگون طبقات حسب تملق طبقاتی

 و) کننپد  مبارزه عناصر میانه حال شهری و روستایی میان ، مناطق کارگری ، دربیکاران

ز میپان   ب منتخپب  های ارگان ، است حاکم آن در فاشیستی دیکتاتوری که کشورهایی در ایپد ا

ا نفو  ترین شرکت  کنندگان جنبش جبهه ی واحد باشند(. تنها چنین ارگان هپایی خواهنپد   ب

توانست توده ی عظیم زحمتکشپان غیرمتشپکل را بپه جنپبش جبهپه ی واحپد جلپب کننپد و         

بتکار تپوده هپا در مبپارزه علیپه تعپر  سپرمایه ، بپر ضپد          خواهند توانست تا در جهت بسط ا

فمالین کارگری متورد نیتاز    رد آوردنفاشیسم و ارتجاع عمل نموده و بر این اساس برای گپ 

ران و صدها تشکل و جبهه ی واحد قپدام  داری سرمایه کشورهای در حزبی غیر بلشویک هزا  ا

 .نمایند

بایپد    لبته مپا ن ا عمل مشترک کارگران متشکل قدم اول و در عین حال پایه و اساس کار است. 

ز نظر دور داشته باشیم که توده هپای غیرمتشپکل اکثریپت عظپیم      کپارگران را تشپکیل مپی    ا

د  فرانسه دهنپد.مثال در  ز اعپم ) متشپکل  کپارگران  تعپدا  و هپا  سوسیالیسپت  ، هپا  کمونیسپت  ا

تحادیه اعضای لمسلک مختلف های ا نفپر اسپت در حپالی کپه      یتک میلیتون   قریب( کارگری ا

نگلسپتان  در.  رسپد  مپی  نفپر  میلیتون  ۱۱ تعداد کل کارگران به تحادیپه هپا و احپزاب     ، ا در ا
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رند عضویت نفر میلیون ۵ یبمختلف قر .  اسپت  نفپر  میلیون ۱4 کارگران کل تعداد ولی ، دا

یاالت در  کپه  حپالی  در ، دارد وجود متشکل کارگر نفر میلیون ۵ حدود در آمریکا ی متحده ا

نیپز   دیگپر  کشورهای از سلسله یک در. است نفر میلیون ۳8 کشور آن در کارگران کل تعداد

ز زنپدگی   "معمولی"دارد. در شرایط تناسب تقریبا مشابهی وجود  این توده ها روی هم رفته ا

ز پپیش بپه حرکپت در آمپده ، بپه          ما اکنون این تپوده ی عظپیم بپیش ا سیاسی کنار هستند. ا

 زندگی سیاسی کشیده شده و وارد عرصه ی سیاست می گردد.

احپد در  ایجاد ارگانهای طبقاتی غیر حزبی بهترین فرم تشکیل ، گسترش و تحکیم جبهپه ی و 

میان وسیع ترین توده ها است. این ارگان ها در عپین حپال بهتپرین وسپیله ی مبپارزه علیپه       

کوشش ها و تالش های مخالفین جبهه ی واحد است که مپی خواهنپد وحپدت عمپل متشپکل      

 طبقه ی کارگر را مختل نموده و برهم بزنند.
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 در باره جبهه ی خلقی ضد فاشیستی

جبهته ی   ، تشپکیل هپای زحمپتکش در پیکپار علیپه فاشیسپم     و بسیج توده  به هنگام تجهیز 

یکی از وظایف عمپده ی مپا    جبهه ی واحد پرولتری اساس بر وسیع خلقی ضد فاشیستی

تحپاد پیکپار جویانپه        تاریا بپا برقپرار کپردن ا به شمار می آید. موفقیت مجموعه ی مبارزه پرول

تاریا و دهقانان و نیز توده ی اصلی خرده بورژوازی شهر ) که حتی در کشپور هپای    میان پرول

( پیوند ناگسستنی دارد.  صنعتی رشد یافته اکثریت سکنه را تشکیل می دهند.

فاشیسم در همان حال که کوشش می کند تا این توده ها را بپه سپوی خپود جلپب کنپد ، در      

ن   ا تاریپای  ر   تبلیغاتش تالش دارد تا توده های زحمتکش شهر و ده را در مقابپل پرول قالبپی قپرا

این سالح را  باید ما حالتی چنین در. بترساند "سرخ خطر"دهد و خرده بورژوا را با مترسک 

و بپه دهقانپان زحمپتکش ، پیشپه وران و روشپنفکران       به سوی خود فاشیستم برگتردانیم  

ایپد       بته طتور    زحمتکش نشان دهیم که خطر واقعی از کجا آن هپا را تهدیپد مپی کنپد. مپا ب

چه کسی بار سنگین مالیات ها را بپر دهقانپان تحمیپل مپی کنپد و بپا        مشخص نشان دهیم

ا تملک بهترین زمین هپا و ایپن    دریافت ربح ، شیره ی جان کشاورزان را می کشد. چه کسی ب

ند و آنها را به بیکاری و گدایی  ز قطعه زمین شان می را همه ثروت ، دهقان و خانواده اش را ا

رد. به طور مشخص توضیح ب دهیم و با صبر و تحمل و پشتکار روشن کنیم چه کسپی  وا می دا

نواع مالیات ها و حقوق گمرکی و اجاره های هنگفت و بپا رقابپت غیپر قابپل      ا ا  ب پیشه وران را 

تحمل به ورشکستگی مپی کشپاند؛چه کسپی تپوده هپای وسپیع روشپنفکران زحمپتکش را بپه          

ز کار محروم می کند.  خیابان ها می ریزد و ا

 .فی نیستکا ولی این هنوز

قتاطع   مساله ی عمده بپرای تشپکیل جبهپه ی خلقپی ضپد فاشیسپتی عبپارت اسپت از عمپل         

انقالبی ز دفاع در پرولتاریای  ز اخپص  طپور  بپه  و اقشپار،  ایپن  مطالبات ا  دهقانپان  مطالبپات  ا

ا آنها های خواسته که باشیم داشته نظر در اگر ویژه به. زحمتکش تاریپا   ای ریشه منافع ب پرول

ا و در هم می آمیزد. نیز پیوند ن  گسستنی دارد و در پروسه ی مبارزه با مطالبات خود ا

ز       به هنگام ایجاد جبهه ی خلقی ضد فاشیستی برخورد صپحیح و داشپتن یپک تلقپی درسپت ا

سازمان ها و احزابی که عده ی زیادی از دهقانان زحمتکش و توده ی اصلی خپرده بپورژوازی   

 وانی است.شهر عضو آن ها هستند دارای اهمیت فرا
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قتصپادی، هنپوز    در کشورهای سرمایه داری اکثریت این احزاب و سازمان ها، اعم ازسیاسی و ا

یپن احپزاب و           رنپد و بپه دنبپال آن مپی رونپد. ترکیپب اجتمپاعی ا ر دا تحت نفو  بورژوازی قرا

ه با دهقانپان بپی    سازمان ها ناهمگون است. معموال در این سازمان ها کوالک های بزرگ همرا

رند. ولپی رهبپری ایپن احپزاب و      زمین، ا بازرگانان کوچک شرکت دا ب ه  و سوداگران کالن همرا

رند. این امر  ران بزرگ در دست دا ولی ها، یعنی نمایندگان مالکین و سرمایه دا سازمان ها را ا

ما را ملزم می سازد که نسبت به این سازمان ها برخورد متفاوت داشته باشیم. و باید در نظپر  

با توده ی عضو این احزاب و سازمان ها چهره ی واقعی سیاسی رهبپری خپود را   داشت که غا ل

نیم و مجبپوریم قپوای خپود را طپوری سپر و       نمی شناسند. در اوضاع و احوال معین ما می توا

، علپی    سامان و آرایش دهیم که این احزاب و سازمان ها و یا بخش های جداگانه ی آن هپا را

ئیشان ، به  سوی جبهه ی خلقپی ضپد فاشیسپتی جلپب نمپائیم. چنپان کپه        رغم رهبری بورژوا

نواع سازمان هپای   ا ا  ب یاالت محتحده  چنین وضعی امروز مثال در فرانسه با حزب رادیکال ، در ا

، در یوگسپالوی بپا حپزب دهقپانی گپرات ، در      1فرمرها )کشاورزان( ، در لهستان با حزب مردم

تحادیه ی دهقانی ، در یونپان بپا    ا ا ب لغارستان  رد. امپا      ب تشپکیالت کشپاورزی و غیپره وجپود دا

ینکه آیا شانس جلب این قبیل احزاب و سازمان ها به سوی جبهه خلقپی وجپود    ز ا صرف نظر ا

اید  هر شرایطی دارد یا نه، تاکتیک ما در  عضپو  وران پیشپه  و دهقانپان  خپرده  جلب متوجه ب

 ضد فاشیستی باشد. خلقی ی  جبهه به ها سازمان و احزاب این

ناب راین مالحظه می کنیم که دیگر وقت آن رسیده است که ما به خط مشی مناسبات توام بپا  ب

نواع سپازمان هپا و احپزاب     ا نه ما نسبت به  با در فعالیت روزا ل بی اعتنایی و تحقیر خود، که غا

دهقانی و پیشه وری و همچنین نسبت به توده های خرده بورژوایی شهری به چشم می خورد 

 پایان دهیم.

 ل گرهی جبهه ی واحد در کشورهای جداگانهمسائ

در هر کشوری یک سلسله مسائل گرهی وجود دارد که در مرحله ی معپین توجپه وسپیعترین    

ا توجه  اید ب توده ها را به خود جلب می کند. این ها آن چنان مسائلی هستند که می توان و ب

واحد دست زد. دریافپت   و تکیه کردن به آن ها به مبارزه ی گسترده ای جهت ایجاد جبهه ی

صحیح این نکات گرهی و برخورد درست با مسائل مهم و کلیدی، امر تشکیل جبهپه ی واحپد   

 را تسریع و تضمین خواهد کرد.
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 الف(در ایاالت متحده ی آمریکا

یاالت متحده ی آمریکپا را در   به عنوان نمونه یک چنین کشور مهم دنیای سرمایه داری مثل ا

جا بحران توده های میلیونی را به جنب وجوش واداشته اسپت. برنامپه ی   نظر بگیریم . در آن 

استحکام سرمایه داری به جائی نرسیده است. بخش عظیم توده ها تدریجا احزاب بپورژوایی را  

ند.  ترک می کنند و هم اکنون نیز بر سر دو راهی قرار گرفته ا

ر دا رد تپالش مپی کنپد تپا یپاس و      در چنین شرایطی فاشیسم آمریکا، که در حالت جنینی قرا

نارضایتی این توده ها را در مجرای ارتجاع فاشیستی سوق دهد. با وجود این، ویژگپی رشپد و   

تکامل فاشیسم آمریکا در این است که در مرحله ی کنونی به طور کلی زیپر نقپاب مقابلپه بپا     

غیپر   "ال فاشیسم متظاهر می گردد. کوشش می شود تا فاشیسم را به عنوان یک گپرایش کپام  

 ویک پدیده ی وارداتی معرفی نمایند. "آمریکایی 

برخالف فاشیسم آلمان که شعارهای ضد کمونیستی را علم مپی کپرد، فاشیسپم آمریکپا سپعی      

و هنوز  "دمکراسی آمریکایی  "دارد که خود را مدافع و حافظ قانون اساسی و  معرفی نماید. ا

ما اگر ا ز قدرت تهدید کننده ی مستقیمی نیست. ا مکان پیدا کند که در میان توده هایی که ا

احزاب قدیمی بورژوائی مایوس هستند رخنه نماید ، در آینده ی نزدیپک خواهپد توانسپت بپه     

 یک خطر واقعی مبدل گردد.

یپن امپر بپرای زحمتکشپان بپه معنپی         یاالت متحده به چه معنی اسپت؟ ا پیروزی فاشیسم در ا

لطاقه ی رژیم استثمار و شک لمللپی    تشدید فوق ا ما تپاثیر بپین ا ست جنبش کارگری است ، و ا

یپاالت متحپده،         نپیم ا ند باشد؟ بپه طپوری کپه مپی دا پیروزی فاشیسم دراین کشور چه می توا

یپاالت         لغارسپتان و لیتپوانی نیسپت. پیپروزی احتمپالی فاشیسپم در ا مجارستان و فنالند و یا ب

لمللی را به طور جدی تغی  یر خواهد داد.متحده تمامی اوضاع و احوال بین ا

ند فقط به سازمان دادن طبقه ی آگاه پیشگام  آیا در چنین شرایطی پرولتاریای آمریکا می توا

ه. نقالبی را طی نماید قناعت ورزد؟ ن ه ا  خود که آماده است تا را

قتضاا می کند که تمام قوای آن هر چه زودتر  کامال روشن است که منافع پرولتاریای آمریکا ا

ز احزاب سرمای ز آن فاصله بگیرد . پرولتاریای آمریکا باید چنپان طپرق و   ا ه داری جدا شود و ا

ند به موقع از جلب شدن توده های وسیع زحمتکش و ناراضپی   یابد که بتوا اشکال مناسبی را ب

ایپد گفپت کپه در شپرایط آمریکپا        ا این وظیفپه ب ب بطه  به سوی فاشیسم جلوگیری نماید. در را

نپد شپکل     "حزب کارگران و کشپاورزان  "کشان ، یک تشکیل یک حزب توده ای زحمت مپی توا

نپد شپکل ویپژه ی جبهپه ی واحپد تپوده ای در          مناسبی برای آن باشد . چنین حزبپی مپی توا
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آمریکا باشد، جبهه ای که باید در مقابل احزاب ، تراست ها ، بانک ها و همچنین فاشیسم که 

ر داده شود. مسلم است که چنین ح زبی نه حپزب سوسیالیسپت خواهپد    در حال نضج است قرا

ما این حزب باید یپک حپزب ضپد فاشیسپتی باشپد نپه حپزب ضپد          بود و نه حزب کمونیست. ا

. برنامه ی این حزب باید هپدفش برضپد بانپک هپا ، تراسپت ، انحصپارات و علیپه         کمونیستی 

ا فقرو بدبختی اش سوداگری می کنند ، باشد . این حزب زمپانی   دشمنان عمده ی خلق ، که ب

ه بپه    ند به رسالت خود عمل نماید که از مطالبات طبقه ی کارگر دفاع کند ، کپه در را می توا

نین اجتماعی عادالنه و برای تامین بیمه در مقابل بیکاری مبپارزه نمایپد ؛    تصویب رساندن قوا

ز بپار سپنگین قپرو        که برای واگذاری زمین به اجاره کنندگان سفید وسیاه و نجپات آنپان ا

ز    پیکار کند لغای قرو  فرمرها ، برای حقوق مساوی جهت سیاهان ، بپرای دفپاع ا ؛ که برای ا

د ، تجار کوچپک   ز منافع نمایندگان مشاغل آزا خواسته های سربازان قدیم جنگ ، برای دفاع ا

 و پیشه وران و غیره مبارزه نماید.

نتخاب شدن نمایندگان خود در موسس ات محلپی  کامال روشن است که یک چنین حزبی برای ا

یاالت مختلف و در کنگره و سنا نیز مبارزه خواهد کرد.  ، در ارگان های نمایندگی ، در ا

ما در مقابل  بتکار ایجاد یک چنین حزبی درست عمل کردند. ا ا ا  ب  ، یاالت متحده  رفقای ما در ا

تخا  کنند تا آن که تشکیل این حزب بپه ا  بیر عملی ا ر دارد که تدا مپر  آنها این وظیفه نیز قرا

 ی برنامپه  و " کشپاورزان  – کپارگران  حزب "خود توده ها بدل گردد. مساله ی سازمان دادن 

ر مذاکره و بحث مورد خلق ای توده جلسات در باید آن  ایجپاد  بپرای  کپه  اسپت  الزم. گیرد قرا

بایپد    هپی   بپه . نمپود  رهبری را آن و آورد وجود به را جنبش ترین وسیع حزبی چنین وجپه ن

د تا ا ز          اجازه دا بتکار سازمان دادن ایپن حپزب بپه دسپت عناصپری بیافتپد کپه مپی خواهنپد ا

نارضایتی و مایوس شدن توده های میلیونی احزاب بورژوایی ، یعنپی حپزب دمکپرات و حپزب     

ه ، برای تشکیل یک حزب  یاالت متحده، به عنوان یپک حپزب ضپد     "سوم  "جمهوری خوا در ا

نقالبی است ،  سوا استفاده کنند. کمونیستی که هدفش علیه جنبش ا

 ب( در انگلستان

نگلپیس سپازمان فاشیسپتی      نگلستان، در نتیجه ی فعالیت ها و جنبش توده ای کپارگران ا در ا

9موسلی
ز موقتا  ما. است رفته کنار صحنه ا  دولپت  " کپه  بگیپریم  نادیده را حقیقت این نباید ا

قدامات سلسله یک " ملی ورد. بپه کمپک ایپن    ه طبقه ی کپارگر بپه عمپل مپی آ    علی ارتجاعی ا

ر            نپد در موقعیپت مناسپب گپذا نگلستان نیز شپرایطی ایجپاد مپی شپود کپه مپی توا بیر در ا تدا

 .نماید تسهیل فاشیستی  بورژوازی را به سوی رژیم
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نگلستان در مرحله ی کنونی ،قبل از همپه بپه معنپی مبپارزه      مبارزه بر ضد خطر فاشیسم در ا

بیر ارتجپاع    "دولپت ملپی    "علیه  ز      ، علیپه تپدا ی آن و مبپارزه علیپه تعپر  سپرمایه ، دفپاع ا

نگلستان بپه   نینی که بورژوازی ا لغای کلیه ی قوا ، ا مطالبات کارگران بر ضد کاهش دستمزدها 

 کمک آن ها سطح زندگی توده ها را پایین می آورد ، می باشد.

ینده ی طبقه ی کارگر بر ضد  ما تنفر و مبارزه ی فزا ز بیش "دولت ملی  "ا  هپای  هتود پیش ا

نگلستان در نوین دولت لیبوریستی یک ایجاد شعار تحت را وسیع . کنپد  مپی  متفق و متحد ا

نند می ها کمونیست آیا  و اعتمپاد  هنپوز  که را وسیع های توده تفکر ی نحوه و روحیه این توا

نپد  کرده حفظ لیبوریست دولت به نسبت را شان عقیده ایپد     بگیرنپد؟  نادیپده  ا ! ب خیپر ، رفقپا 

ی نزدیک شدن به این توده ها پیدا کنیم . ما به همان گونه کپه کنگپره ی سپیزدهم    راهی برا

نگلستان  حزب کمونیست ا
3

 هپا  کمونیست ما:  داریم می اعالم آنها به آشکارا است کرده عمل 

ز ران ا د به قادر که حکومتی یگانه مثابه به شوراها حکومت طرفدا ز یپوا   کپارگران  کپردن  آزا ا

یم. ولی آیا شما خواهان دولپت لیبوریسپت هسپتید؟ بسپیار خپوب . مپا       سرمایه می باشد هست

ه شما برای شکست  مبارزه کرده و خواهیم کرد. ما آماده ایم که  "دولت ملی  "متفقا به همرا

ینکپه دو دولپت پیشپین         ز مبارزه ی شما برای تشکیل دولت جدیپد لیبوریسپت ، علپی رغپم ا ا

نپد ،   لیبوریست به وعده هایی که از طرف آن ها به طبقه ی کارگر داده شده بود عمل نکرده ا

ریم. لپیکن مپا     قدامات سوسیالیستی را نپدا نجام ا نتظار ا ز این دولت ا پشتیبانی می کنیم . ما ا

ز   منپافع  تپرین  اساسپی  و تپرین  ازعمپده  تپا  او ختواهیم خواستت   به نام میلیون ها کپارگر ا

ر متفقپا برنامپه ی    کارگر و کلیه ی زحمتکشان دف ی طبقه سیاسی و اقتصادی اع نماید. بگپذا

تاریپا الزم اسپت تپا     ینگونه مطالبات را بررسی کنیم، و وحدت عملی را که برای پرول مشترک ا

بر تعر  ارتجاعی  ، تعپر  سپرمایه و فاشیسپم و تهیپه و تپدارک جنپگ        "دولت ملپی "در برا

براسپاس یپک    جدید، مقاومت نموده و علیه آن مبارزه نمایپد، بپه مرحلپه ی اجپرا در آوریپم.     

نتخابات پارلمپانی   نگلیسی خود شان را آماده می کنند تا درا چنین برنامه ای است که رفقای ا

و همچنپین بپر ضپد لویپد      "دولپت ملپی    "که در پیش است با سازمان های لیبوریست علیپه  

4جورج
نگلسپتان  منا خاطرحفظ به و کارگر ی طبقه علیه بر کند می تالش که ،  فع بورژوازی ا

 ها را دنبال خود بکشد، مشترکا عمل نمایند.توده 

این امر مبارزه ی مشترک کمونیسپت   . ند  تخا  کرده ا نگلستان روش صحیحی ا کمونیست های ا

نگلپیس و حپزب لیبوریسپت را تسپهیل خواهپد       ها و توده های میلیونی تریدیونیونیست های ا

رند و تنهپا کسپانی   کرد. کمونیست ها که همیشه در صفوف نخستین پرولتاریای مبارز قرا ر دا

نقالبپی سپلطه ی بپورژوازی و برقپراری         ه درست نبرد به خپاطر سپرنگون کپردن ا هستند که را

حکومت شوراها را به توده ها نشان می دهند، به هنگپام توضپیح وظپایف روزمپره ی سیاسپی      
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خود کوشش خواهند کرد تا توده های کارگر با طی همه ی مراحل جنبش هپای تپوده ای،کپه    

یان آن از طریق تجربه ی شخصی شان به اشتباهات و توهمات خود پپی خواهنپد بپرد ،    در جر

 به سوی کمونیست ها جلب شوند.

 ج( در فرانسه

تاریپای       نیم فرانسه کشوری است که در آن طبقپه ی کپارگر بپه تمپام پرول به طوری که می دا

نیسپت فرانسپه   جهان نشان داده است که چگونه باید علیپه فاشیسپم مبپارزه کپرد. حپزب کمو     

نمونه و چگونگی اجرا و پیاده کپردن تاکتیپک هپای جبهپه ی واحپد را بپه تمپام بخپش هپای          

د. کارگران سوسیالیست نیز به کارگران سوسپیال دمکپرات سپایر کشپورهای      ئه دا را کمینترن ا

سرمایه داری نشان دادند که در مبارزه علیه فاشیسم اکنون باید چگونه عمل کنند )کف زدن 

 ها(.

5ژوئیپه سپپال  14یش ضپد فاشیسپتی نپپیم میلیپون نفپر ی     نمپا 
 همچنپپین و پپاریس  در جپاری  

وان اهمیت دارای فرانسه شهرهای سایر در شمار بی تظاهرات  جنپبش  یپک  تنهپا  این. است فرا

 علیپه  خلقپی  همپه  وسپیع  ی جبهپه  یپک  آغپاز  ایپن .  نیسپت  کارگری واحد ی جبهه خاطر به

د اعتماد و اعتقاد طبقه ی کپارگر را بپه نیپرو و    فرانسه است. نهضت جبهه ی واح در فاشیسم

بطپه بپا دهقانپان ،       و را در نقپش رهبپری اش در را فزایش می دهد و شعور و آگاهی ا قدرتش ا

خرده بورژوازی شهری و روشنفکران استحکام می بخشد. این نهضت نفو  حپزب کمونیسپت را   

تاریارا در ا فاشیسم نیرومنپدتر   در میان طبقه ی کارگر بسط می دهد و نتیجتا  پرول پیکارش ب

می کند. نهضت جبهه ی واحد هوشیاری و آمادگی توده ها را در قبال خطر فاشیسم به موقع 

بسیج می کند و به مانند نمونه ی ساری و همه گیپر بپه گسپترش مبپارزه ضپد فاشیسپتی در       

تاری ای آلمپان  سایر کشورهای سرمایه داری کمک می نماید و نیز باعث دلگرمی و تشویق پرول

 می گردد که هم اکنون تحت فشار دیکتاتوری فاشیستی به سر می برد.

ما برای موفقیپت امپر مبپارزه ی ضپد فاشیسپتی و       بدون تردید این یک موفقیت بزرگی است. ا

نپد.   ا ا فاشیسم مخالف  پیروزی قطعی بر آن کافی نیست. اکثریت عظیم مردم فرانسه بی شک ب

ما بورژوازی هنوز توان آن را راده ی مپردم عمپل     ا دارد که با کمک نیروهای مسلح علی رغپم ا

ا پشتیبانی فعال سرمایه ی انحصاری، دستگاه دولتی بورژوایی، سپتاد   کند. جنبش فاشیستی ب

کل ارتش فرانسه و نمایندگان ارتجاعی کلیسای کاتولیک که تکیه گاه همه ی مرتجعین است 

دامپه مپی دهپد. نیرومنپد         نه بپه رشپد خپود ا دا  هپای  صپلیب " –تپرین سپازمان فاشیسپتی    آزا

 "آتشی
ر       6 هم اکنون سیصد هزار عضو مسپلح در اختیپار دارد کپه هسپته ی آن را شصپت هپزا

نپدارمری، ارتپش، نیپروی هپوایی و در       افسر  خیره تشکیل می دهد. این سازمان در پلپیس، ژا
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نتخابات اخیر شپهرداری هپ   ا نشپان  سراسر دستگاه های حکومتی دارای مواضع محکمی است. ا

نقالبی، بلکه نیروهای فاشیسم نیز رشد مپی کننپد.    داده است که در فرانسه نه تنها نیروهای ا

ز      اگر فاشیسم موفق شود به طور وسیع در میان دهقانان رخنه کنپد و پشپتیبانی یپک بخپش ا

ارتش را در مقابل بی طرف کردن بخش دیگر آن بپرای خپود تپامین نمایپد ، در ایپن صپورت       

انسه نخواهند توانست از روی کار آمدن آن جلوگیری کنند.رفقا،فراموش نکنیپد  زحمتکشان فر

ند امپر تعپر  فاشیسپتی را تسپهیل کنپد و      اصتوال   که ضعف سازمانی جنبش کارگری می توا

 بپه  کشپور  ایپن  ی هپا  فاشیسپت  آنتپی  ی کلیپه  و کارگر ی طبقه که هیچگونه دلیلی ندارد

ند قانهای موفقیت  ع باشند و دل خوش کنند.ی که به آن دست یافته ا

ر دارد کدامند؟  وظایفی که در مقابل طبقه ی کارگر فرانسه قرا

قتصپادی بپه منظپور سپازمان      اوال،بسط و گسترش دادن جبهه ی واحد در حیطه ی سیاسی و ا

دادن مبارزه بر ضد یورش سرمایه و نیز خنثی نمودن و درهم شکستن مقاومت اقشپار فوقپانی   

 ستی در مناسباتش با جبهه ی واحد.کنفدراسیون کار رفرمی

تحادیپه هپای صپنفی     تحادیه های صنفی در فرانسه. به طوری که ا ، تامین نمودن وحدت ا یا ثان

ر باشد.  واحد بر اساس مبارزه ی طبقاتی استوا

ثا، جلب توده هپای وسپیع دهقپانی و تپوده هپای خپرده بپورژوازی بپه سپوی جنپبش ضپد             ل ثا

ی جبهپه ی خلقپی ضپد فاشیسپتی بپه مطالبپات فپوری و        فاشیستی، به طوری که در برنامپه  

 اساسی آن ها جا و مقام ویژه ای داده شود.

ز      ز نظر اسپتحکام سپازمانی و گسپترش بپیش ا ینده ی ضد فاشیستی ا را بعا، تقویت جنبش فزا

پیش آن، از طریپق ایجپاد وسپیع ارگپان هپای منتخپب غیپر حزبپی در جبهپه ی خلقپی ضپد            

ز احزاب و سازمان هپای زحمتکشپان   فاشیستی ، به طوری که توده  موجپود   های وسیع تری ا

ر آن پوشش زیر فرانسه در  .بگیرند قرا

قپع ارگپان هپای     خامسا،اعمال فشار برای انحالل و خلع سالح سازمان های فاشیستی که در وا

 تجمع توطئه گران علیه جمهوری و عاملین هیتلر در فرانسه می باشند.

ز توطئه گرانی که در صدد تدارک یپک  سادسا، تصفیه نمودن دستگاه  دولتی ، ارتش و پلیس ا

 کودتای فاشیستی در این کشور هستند.

سابعا، گسترش دادن مبارزه علیه رهبران دارودسته ی ارتجاعی کلیسپای کاتولیپک بپه مثابپه     

 یکی از عمده ترین تکیه گاه های فاشیسم فرانسه.



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

دوم بخش - وجنگ فاشیسم علیه واحد جبهه راه در مبارزه 57   

 

ا ز طریق ایجاد کمیته های دفاع از جمهپوری  ثامنا ،پیوند دادن ارتش با جنبش ضد فاشیستی 

ز آن به عنوان یک وسیله ی مطمئن علیه کسانی که مپی   و قانون اساسی در ارتش و استفاده ا

قدام نماینپد)کف زدن هپا(. ایپن کمیتپه هپا       ز ارتش برای کودتای ضد قانون اساسی ا خواهند ا

ف         –قپت نامپه ی شپوروی    همچنین نباید بپه نیروهپای ارتجپاعی فرانسپه اجپازه دهنپد کپه موا

7فرانسه
ز که را   کپف ) نمایند اعتبار بی کند می دفاع آلمان فاشیسم تجاوز قبال در صلح امر ا

 (.ها زدن

نپد مبپارزه ی         و اگر در فرانسه جنبش ضد فاشیستی منتهی بپه ایجپاد دولتپی گپردد کپه بتوا

بخواهد برنامپه و   واقعی برعلیه فاشیسم را در فرانسه نه به حرف بلکه در عمل سازمان دهد و

مطالبات جبهه ی خلقی ضد فاشیستی را اجرا کند، در این صورت کمونیست ها در عپین ایپن   

که از مخالفین آشتی ناپذیر هپر دولپت بپورژوایی بپوده و از طرفپداران حکومپت شپوراها مپی         

نپد تپا چنپین دولتپی را مپورد          ینپده ی فاشیسپم آمپاده ا بر خطر فزا باشند، با وجود این در برا

 تیبانی قرار دهند )کف زدن ها(.پش

 جبهه ی واحد و سازمان های توده ای فاشیستی

رفقا، مبارزه برای تشکیل جبهه ی واحد در کشور هایی که فاشیسپم در آن هپا حپاکم اسپت،     

زیرا در چنپین کشپورهایی مبپارزه     شاید عمده ترین مساله ای باشد که ما باآن روبرو هستبم .

ر مقایسه با کشورهایی که جنبش کارگری در آن ها علنی است در شرایط بسیار مشکل تری د

لبته در کشورهای ا رد.   خلقپی  ی جبهپه  گسپترش  بپرای  کافی شرایط زده فاشیست  ،جریان دا

 کپارگران  زیپرا  ، دارد وجپود  فاشیسپتی  دیکتپاتوری  ضپد  بپر  مبارزه برای واقعی فاشیستی ضد

ز نزدیپک بپه    اتولیک و سایر زحمتکشان از جملهک ، دمکرات -سوسیال نند ا در آلمان ، می توا

تفاق کمونیست ها را علیه دیکتاتوری فاشیستی بپه خپوبی    لزوم مبارزه ی واحد و مشترک به ا

لمس کنند. اقشار وسیع خرده بورژوازی و دهقان که دیگر مزه ی تلس ثمرات تسلط فاشیستی 

ند هر چه بیشتر دچار یاس و نا رضایتی می گردنپد و ایپن    خپود جلپب آنهپا را در    را چشیده ا

 جبهه ی خلقی ضد فاشیستی تسهیل می کند.

لیپا کپه فاشیسپم     یتا لیکن وظیفه ی اساسی در کشور های فاشیست زده، به ویژه در آلمان و ا

در آن جا موفق به ایجاد پایگاه توده ای برای خود شده و کارگران و سپایر زحمتکشپان را بپه    

نپه ی مبپارزه علیپه        زور و اجبار وارد سازمان هایش کرده اسپت  ز تلفیپق ماهرا عبپارت اسپت ا

ز     دیکتاتوری فاشیستی از خارج و تحلیل بردن سازمان ها و ارگان هپای تپوده ای فاشیسپتی ا

. باید متناسب با شرایط مشخص این کشورها ، برخورد ، رفتار و شیوه هایی را مطالعپه   داخل 

 کمپک  فاشیسم ای توده پایگاه عترسری چه هر پاشیدن فرو به که  کرد، آموخت و به کار بست
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ه و کند ر را فاشیستی دیکتاتوری سرنگونی را اید. نماید آماده و هموا  بررسپی  را مسپائل  ایپن  ب

بایپد . بپرد  کار به و آموخت ، کرد  ، "!هیتلپر  بپاد  نپابود " قبیپل  از شپعارهایی  دادن بپه  تنهپا  ن

سی کپرد ، آموخپت و بپه کپار     کنیم. باری، باید مطالعه و برر اکتفا "! موسولینی باد سرنگون"

 بست.

ر است ، زیپرا کپه تجربپه ی موفقیپت آمیپز مبپارزه        ر و بغرنج . دشوا این وظیفه ای است دشوا

لیپایی مپا در حپدود       یتا علیه دیکتاتوری فاشسیتی بسیار ناچیز است. به عنوان نمونپه رفقپای ا

ما آ نها هنوز هم موفق سیزده سال است که در شرایط دیکتاتوری فاشیستی مبارزه می کنند. ا

ز این نقطه نظپر متاسپفانه    ند به مبارزه ی توده ای واقعی علیه فاشیسم دامن بزنند و ا نشده ا

ند بپا تجربپه ی مثبپت خپود بپه سپایر احپزاب کمونیسپت          آن ها فقط به مقدار کمی توانسته ا

 .کنند کمک زده فاشیست  کشورهای

لیپپا و کمونیسپپت هپپای سپپایر  یتا کشپپورهای فاشیسپپتی و همچنپپین کمونیسپپت هپپای آلمپپان و ا

نپد ، آن هپا هپر روزه متحمپل قربپانی       کمسومول ها ، قهرمانی اعجاب آمیزاز خود نشان داده ا

بر این قهرمانی ها و قربانی ها سر تعظیم فپرود   وان شده و می شوند. همه ی ما در برا های فرا

ما قهرمانی به تنهایی کافی نیست )کف زدن ها( .  . ا ایپد  ها مانیقهر این می آوریم   کپار  بپا  ب

نه ا و ها توده میان روزا  کپافی  و مثبت نتایج تا گردد تلفیق فاشیسم علیه مشخص ی مبارزه ب

ز  تمپایالت  و آرزوهپا  کپردن  جانشپین  فاشیسپتی  دیکتپاتوری  علیه مبارزه در. شود حاصل آن ا

قایق بود. در فعالیت های ما همیشه ح خواهد خطرناک بسیار ویژه به واقعیت جای به شخصی

 و اوضاع و احوال معین و مشخص واقعی باید مالک عمل قرار گیرد.

ر است؟ قعیت در آلمان از چه قرا ما اکنون وا  و ا

در میان توده ها یاس و نارضایتی از سیاست دیکتاتوری فاشیستی بسط می یابد و در این جپا  

قدامات بروز میکند. فاشیسم با وجود  همه ی تپالش هپای   و آن جا به شکل اعتصابات و سایر ا

و      ز نظر سیاسی موفق نشده که توده های اصلی کارگران را به سپوی خپود جلپب کنپد. ا خود ا

د.       ز پپیش از دسپت خواهپد دا ران پیشین خود را از دست داده و در آینپده بپیش ا حتی طرفدا

ز کپارگران کپه                یپن امپر توجپه داشپته باشپیم کپه آن دسپته ا ایپد بپه ا ولی به هپر حپال مپا ب

رند اطمینان فاشیستی دیکتاتوری نگونیسر امکانبه نپد  آماده و دا  در فعاالنپه  امپروز  همپین  ا

ه این قلیت در هنوز نمایند مبارزه را ند ا ند عبارت ها این. ا ز ا نقالبپی  بخپش  و هپا  کمونیست ا  ا

ما.  دمکرات سوسیال کارگران ملی و مشخص و ع امکانات به هم امروز تا زحمتکشان اکثریت ا

نتظار به سر می برند. طرق سرنگون کردن ا ند و هنوز هم در حال ا ین دیکتاتوری واقف نشده ا

ما وقتی که وظایف خودمان را در مبارزه علیه فاشیسم در آلمان تعیین می کنیم و زمانی که 
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نطباق دادن اسلوب ویژه ی مبارزه برای متزلپزل کپردن و    در صدد جستجوکردن ، آموختن و ا

ایپد حقپایق فپوق را در نظپر داشپته      واژگون نمودن دیکتاتوری فاشیس ، ب تی در آلمان هستیم 

 باشیم.

ایپد        ما برای آن که به دیکتاتوری فاشیستی ضربه ی کپاری وارد سپازیم قبپل از هپر چیپزی ب

آسیب پذیر ترین و ضعیف ترین جا و نقطه ی فاشیسم را پیپدا کنپیم . و امپا نقطپه ی ضپعف      

باید در پایگاه اجتماعی او جستجو کپرد.   دیکتاتوری فاشیستی کجاست؟ این نقطه ی ضعف را

نواع طبقات واقشپار   ا باید دانست که پایگاه اجتماعی فاشیسم بی نهایت ناهمگون است. در آن 

گوناگون جامعه وارد می شوند. فاشیسم خود را به عنوان تنها نماینپده ی کلیپه ی طبقپات و    

ر و کارگر، میلیونر و بیکار ر بزرگ و  اقشار مردم ، یعنی کارخانه دا و خرده دهقان ، سرمایه دا

نمود سازد که از  ایپن  ی همپه  منافع پیشه ور معرفی می کند. فاشیسم می خواهد این طور وا

ز اقشار، ما. کند می دفاع ملت منافع ا ز ا  بپزرگ  بپورژوازی  دیکتپاتوری  فاشیسپم  که جایی آن ا

و کار ناگزیر است ا ا ز ایپن نظپر کپه      ده ای اش به تصادم خواهپد کشپید.   تو پایگاه ب بپه ویپژه ا

درست در زمان حکومت دیکتاتوری فاشیستی است که تناقضات طبقاتی میان خیپل صپاحبان   

 بنگاه های مالی بزرگ و اکثریت عظیم مردم به برجسته ترین شکل پدیدار می گردد.

ما تنها زمانی خواهیم توانست توده ها را به نبپرد قاطعانپه بپرای واژگپون کپردن دیکتپاتوری       

یستی رهبری کنیم که کارگرانی را که به زور یا به علت عپدم آگپاهی وارد سپازمان هپای     فاش

قتصادی ، سیاسی و  ز منافع ا بتدائی ترین اشکال مبارزه به خاطر دفاع ا ند به ا فاشیستی شده ا

ایپد بپه مثابپه بهتپرین       ا ، بدین سبب است که کمونیست هپا ب ن فرهنگی شان جلب نمائیم. هما

فعین منافع ر نه ی توده ی اعضا در این سازمان فعالیت و کار کننپد. و ایپن حقیقپت را    مدا وزا

ز منپافع خپود پپی گیپری      هم باید به خاطر داشت به تدریج که کارگران عضو این سازمان ها ا

نمایند و حقپوق حقپه ی خپویش را مطالبپه کننپد ، برخپورد و تصپادم آن هپا بپا دیکتپاتوری           

 فاشیستی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بتپدایی تپرین      ا ز فوری ترین و در درجه ی اول دفاع از سپاده تپرین و  ما باید وظیفه ی دفاع ا

منافع توده های زحمتکش شهر و ده را در مقابل خود قرار دهپیم. بپدین وسپیله مپا نپه تنهپا       

ر           دا ا آنتی فاشیست هپا ی آگپاه ، بلکپه بپا زحمتکشپانی کپه هنپوز هپم هپوا خواهیم توانست ب

ند وغرولند مپی  فاشیسم هستند، و لی از سیاست آن مایوس و ناراضی شده و خشمگین گشته ا

کنند و در جستجوی موقعیتی هستند تپا عپدم رضپایت خپود را بپه نحپوی بپروز دهنپد زبپان          

اید به این حقیقت واقپف   نجام این وظیفه نسبتا آسان است. و اصوال ما ب . ا مشترک پیدا کنیم 

کشورهای دیکتاتوری فاشیستی، میباید دارای چنان باشیم که مجموعه ی تاکتیک های ما در 
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زما دوری نجویند ر فاشیسم ا دا فراد ساده ی هوا و مجددا به آغوش فاشیسپم   خصلتی باشد که ا

ز        پناه نبرند، بلکه ورطه ی میان صدرنشپینان فاشیسپت و تپوده ی طرفپدار سپاده و مپایوس ا

ز اقشار زحمتکش هستند ژرف تر نماید.  فاشیسم را که ا

ا، ما نباید از مردمی که عالیق و کار روزمره ، آن ها را به خود مشغول داشپته و خودشپان   رفق

ز فاشیسپم تظپاهر مپی         را نسبت به سیاست بیگانه نشان می دهند و یپا حتپی بپه طرفپداری ا

نیم آن هپا را   کنند، رنجیده و خشمگین و یا هراسان شویم. مساله ی مهم این است که ما بتوا

رد کنپیم . گرچپه ایپن جنپبش در آغپاز آشپکارا تحپت شپعار مبپارزه علیپه           به داخل جنبش وا

فاشیسم گام بر نمی دارد، ولی به طور عینی به مثابه یک جنپبش ضپد فاشیسپتی بپه حسپاب      

د.  خواهد آمد و توده ها را در مقابل دیکتاتوری فاشیستی قرار خواهد دا

یا نیمپه علنپی در کشپورهایی کپه     تجربه به ما می آموزد این نظریه، که گویا فعالیت علنی و 

، نظریپه ای اسپت مضپر و    به طور کلی امکان ناپذیر متی باشتد   فاشیسم در آن حاکم است

نادرست. دفاع و پشتیبانی از چنین نظریه ای به معنی دچار شدن بپه سسپتی و رخپوت و بپه     

نکار کردن هرگونه کار و فعالیت قعا  طور کلی به معنی ا  ایپن  امپر  حقیقپت . اسپت  ای تپوده  وا

 یپا  و علنپی  فعالیپت   اسپالیب  و اشپکال  نمپودن  پیدا فاشیستی دیکتاتوری شرایط در که است

ر است ای وظیفه علنی نیمه  و زنپدگی  خپود  دیگپر،  متعپدد  مپوارد  همانند ولی.  بغرنج و دشوا

بتکار ه ها توده ا نپد.  نمو چنین تاکنون ها توده و. داد خواهد نشان را را ا نه هایی را نشان داده 

 اید این نمونه ها را تعمیم دهیم و به طور مناسب و سازمان داده شده ، به کار ببریم.ما ب

ضرور است که به کم بهاا دادن کپار در سپازمان هپای تپوده ای فاشیسپتی بپا قاطعیپت تمپام         

لیپا و   یتا ا این موضوع باید خاطر نشان نمود که رفقای ما چه در ا ب بطه  خاتمه داده شود. در را

ز کپار در سپازمان هپای تپوده ای         چه در آلمان و چه در کشور هپای فاشیسپت زده ی دیگپر ا

امتناع ورزیده و عمال کار و فعالیت در موسسات و کارخانپه هپا را در مقابپل کپار در سپازمان      

دند. نتیجه ی یک چنین برخورد سطحی این مپی شپد کپه     های توده ای فاشیستی قرار می دا

وچه بسا نه تنها در سازمان هپای تپوده ای فاشیسپتی،    کارها بی نهایت به کندی پیش برود . 

نجام نمی گرفت.  بلکه در موسسات و کارخانه ها هم کاری ا

بدین ترتیب در کشور های فاشیسپت زده جپای کمونیسپت هپا آن جپائی اسپت کپه تپوده هپا          

هستند. اجرای این وظیفپه در چنپین کشپورهائی دارای اهمیپت خاصپی اسپت. زیپرا فاشیسپم         

علنی و واقعی کپارگران را منحپل نمپوده و سپازمان هپای فاشیسپتی را بپه آنهپا         سازمان های 

یپپن سپپازمان هپپا اسپپت کپپه تپپوده هپپا ، بپپه اجبپپار و یپپا      تحمیپپل کپپرده اسپپت. و در همپپین ا

نند و باید در عرصه ی فعالیت علنی وجود دارند داوطلبانه . این سازمان های توده ای می توا
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یپن         و نیمه علنی ما باشند. در آنجاست که رتبپاط برقپرار کنپیم. ا نیم بپا تپوده هپا ا ما می توا

نپه ی     ز منپافع روزا نند و باید نقطه ی شروع کار علنی و یا نیمه علنی دفپاع ا سازمان ها میتوا

رتباط با  ز این امکانات و به خاطر برقراری ا توده ها باشند. کمونیست ها برای استفاده کردن ا

ن   ا تخپابی سپازمان هپای تپوده ای فاشیسپتی را بدسپت       توده ها باید سعی کنند تا پسپت هپای 

ز این طرز فکر کردن که گویپا ایپن نپوع فعالیتهپا در      ار برای همیشه ا آورند. آن ها باید یک ب

نقالبی شایسته نیست خپود را رهپا    نجام آن برای یک کارگر ا زنده ی آنان نبوده و ا خورد و برا

 سازند.

لمثل در آلمان یک سیستم به اصطالح  وجپود دارد. در کجپا    "مایندگان کارخانپه هپا   ن "فی ا

ر نمپائیم. مگپر مپا      اید انحصار این سازمان ها را به فاشیست ها واگپذا گفته شده است که ما ب

نیم با سعی و کوشش خود ، کارگران کمونیست، سوسیال دمکرات ، کاتولیک و سایر  -نمی توا

دارد کپه آن هپا بپه هپنگالم      کارگران ضد فاشیست را در موسسات متحد کنیم؟ مثال چه عیب

عاملین شناخته شده ی صاحب کارخانپه را حپذف    "نمایندگان کارخانه  "رای دادن به لیست 

کنند و در آن نام سایر نمایندگان را کپه مپورد اطمینپان کپارگران هسپتند بنویسپند. تجربپه        

 نشان دادکه این کار عملی و امکان پذیر است.

ه کارگران سوسیال زندگی نشان داد که می توان به ه دمکرات و سایر کارگران ناراضپی   --مرا

ز منافع واقعی کارگران دفاع کنند. "نمایندگان کارخانه  "، از  تا ا  خواست 

تحادیه یا و آلمان در "جبهه ی کار  "به عنوان مثال  لیپا  در فاشیسپتی  های ا یتا  نظپر  در را ا

نتخپابی   "جبهه ی کپار  "و کارمندان خواستار این شد که مثال عاملین  شود نمی آیا. بگیریم ا

نتصابی ، و یا پافشاری کرد که ارگان هپای رهبپری گپروه هپای محلپی در جلسپات        باشند نه ا

نا برتصمیم گروه ها خواسته ها و مطالبپات آنپان را بپه     عمومی حساب و کتاب پس بدهند و ب

انند؟ این امر امکپان  برس "جبهه ی کار "و یا مقامات محلی  "بازرس کار"اطالع کارفرما و یا 

قعا در نقالبی وا ما به شرطی که کارگران ا فعالیپت کننپد و سپعی     "جبهه ی کپار "پذیر است ، ا

 نمایند که پست هایی را در آن به دست آورند.

ز قبیپل:   تحادیپه ی  "شیوه هایی نظیر این نوع کار در سایر سازمان های توده ای فاشیستی ا ا

نپپان هیتلپپری   "فپپرود دورچ کرافپپت" هپپای سپپازمان ی،ورزشپپ هپپای سپپازمان "جوا
 دوپپپر"و 8

 "الورو
تیوها و غیره نیزامکان پذیر و ضرور است.9 یا، در کئوپرا ل یتا  درا

رید.  "تروا"رفقا، شما افسانه ی باستانی تصرف  طوری محصور شپده بپود    "تروا"را به خاطر دا

. ارتپش مهپاجم بپا       وجپود دادن  که دسترسی و تصرف آن برای ارتش مهاجم غیر ممکپن بپود 
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وان فقط زمانی پیروزی را در آغوش کشید که توانست به کمک اسب معپروف   "قربانی های فرا

 به درون آن قلعه یعنی به مرکز و به قلب اردوی دشمن رخنه نماید. "تروا

بطه با دشمن فاشیست که برای دفاع از خپود   نقالبی نباید در را تصور می کنم که ما کارگران ا

بر مردم در ز    در برا پیرامون خویش، حصارهای جانداری ازجالدان و میرغضبان کشپیده اسپت ا

ه دهیم )کف زدن ها(.  به کار بردن این گونه تجربه ها تردید و ناراحتی به خود را

کسی که ضرورت به کار بردن این گونه تاکتیک ها را نسپبت بپه فاشیسپم درک نمپی کنپد و      

و ممکن است رفیق بسیار خوب و شپریفی  تلقی می کن "موهن"چنین برخورد و رفتاری را  د، ا

و نخواهد توانست تپوده   نقالبی. ا باشد، ولی اجازه بدهید که بگویم چنین رفیقی پرگو است نه ا

 هارا در پیکار به خاطر سرنگون کردن دیکتاتوری فاشیستی رهبری کند )کف زدن ها(.

ئی  اگر جنبش توده ای برای تشکیل جبهه ی واحد )که فعالیتش در آغا بتپدا ا ز  ا دفاع ا اید ب ز ب

ا بسپط   ترین نیازمندی های توده ها شروع شود و در اشکال و شعارهای مبارزه اش در پیوند ب

ز  نپد ا سپازمان هپای فاشیسپتی در     داخل و خارج و گسترش این مبارزه تغییر داده شود( بتوا

رای پایگاه تودها یا و سایر کشورها که فاشیسم در آن جاها دا ل یتا ا  ، ی است نضج بگیپرد  آلمان 

و پیشرفت کند، آن وقت خواهد توانست قلعه ی دیکتاتوری فاشیستی را که در حال حاضر به 

 نظر بسیاری تسخیر ناپذیر به نظر می رسد، فتح نماید.
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 یا و کارند سر بر ها دمکرات –مساله ی جبهه ی واحد در کشورهایی که سوسیال 

ائتالفی می شونددو وارد  لت های 

رزه برای تشکیل جبهه ی واحد مساله ی بسیار مهم دیگری را نیز مطرح می سازد: مسپاله  مبا

ی تشکیل جبهه ی واحد در کشورهایی که دارای حکومت های سوسیال دمکرات هستند و یپا  

رنپد       ئتالفی که سوسیالیسپت هپا نیپز در آن شپرکت دا نمپارک ، نپروژ ،     -دولت های ا مثپل دا

 سوئیس ، چکسلواکی و بلژیک.

مخالفت مطلق ما با دولت های سوسیال دمکرات ، که دولت های طرفدار سازش بپا بپورژوازی   

بطه ای، ما وجود و حضور  -دولت سوسیال  هستند کامال روشن است. ولی علی رغم چنین را

ئتالفی دولت یک یا و دمکرات ز مرکپب  ا بپه  ر بپورژوایی  احپزاب  و دمکپرات  سوسپیال  حپزب  ا ا

ا واحد ی جبهه تشکیل که رغیر قابل عبو عنوان سدی  ی زمینه در را ها دمکرات سوسیال ب

نیم می سازد ممکن غیر مشخص و معین مسائل  نیپز  حپالتی  چنپین  یک در که معتقدیم ما. دا

ز دفاع خاطر به واحد ی جبهه تشکیل  علیپه  مبارزه در زحمتکش مردم حیاتی و فوری منافع ا

لبته. است ضرور و دارد امکان کامال فاشیسم  سوسپیال  احپزاب  نمایندگان که کشورهایی در ا

رند، شرکت دولت در دمکرات - بپر  در شپدیدی  بسپیار  مقاومپت  دمکرات سوسیال رهبری دا  برا

ز پرولتاری واحد ی جبهه  کپه  اسپت  ایپن  سبب. است مفهوم کامال این و. دهد می نشان خود ا

ننپد بهتپر و    دهند نشان بورژوازی به خواهند می آنها نپه تپر از هپر کپس     که آنها می توا ماهرا

ز مانع ترتیب این به و توده های کارگر ناراضی را تحت کنترل خود در آورند   کپه  شپوند  آن ا

ر ها کمونیست نفو  زیر ها توده این ما. گیرند قرا  دمکپرات  سوسپیال  وزرای کپه  حقیقپت  این ا

ند عمل کمونیست هپ و هی  به هستند پرولتری واحد ی جبهه ایجاد مخالف ایی را جه نمی توا

لمثپل در             که برای ایجپاد جبهپه ی واحپد پرولتپری فعالیپت نمپی کننپد توجیپه نمایپد. فپی ا

ند. آنهپا همپین    نتخاب کرده ا کشورهای اسکاندیناوی رفقای ما برای خود وظیفه ی آسانی را ا

دمکرات را افشاء نمایند کار خود را تمام  -در تبلیغات خویش دولت سوسیال  قدر کپه 

نمپارک رهبپران سوسپیال          ندشده تلقی می نمای یپن یپک اشپتباه جپدی اسپت. مپثال در دا . ا

رند و کمونیست ها نیز ده سال است کپه هپر روز    دمکرات ده سال است که در دولت شرکت دا

تکرار می کنند که این یک دولت بورژوایی و سرمایه داری است. باید قبول کرد کپه کپارگران   

ا این تبلیغات آشنایی کامل ب نمارک دیگر  رند. این که اکثریت قابل مالحظه ای هنوز هپم   دا دا

یپن          تیپک مپی دهنپد تنهپا نشپان دهنپده ی ا آراا خود را به نفع حزب دولتی سوسپیال دمکرا
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 دولپت  از گپری  افشپا  به تنها خود تبلیغات در ها کمونیست که کافی نیست حقیقت است که

زند ا. بپردا آن نیست که این صپد هپا    دمکراسی نشان دهنده ی -یال سوس نفع به کارگران آرا

قدامات دولتی وزرای سوسیال دمکرات راضی و خشپنود هسپتند. خیپر     ز کلیه ی ا ر کارگر ا هزا

ز این نند ا ا دمکرات سوسیال دولت که باشند راضی وضع آنها نمی توا  اصپطالح  بپه  ی برنامه ب

د " ندازی قراردا سترمایه   رگران و تهیدستان روستا بپه کا به کمک جای به خویش "بحران برا

نویپه  ی نامپه  تصپویب  از همچنپین  آنهپا . کنپد  می کمک داران و مالکین بزرگ  1933  ی ژا

 نمپی  راضپی  اسپت  شپده  سلب کارگران از حق اعتصاب آن طبق که دمکرات -سوسیال دولت

ز آنها ناخشنودی. باشند  قابپل  دادن کپاهش  طپرح  بپا  دمکپرات  سوسیال رهبری که است این ا

د نماینپپدگان    قپپع در فکپپر تهیپپه ی یپپک رفپپرم   مالحظپپه ی تعپپدا انتخابتتاتی ضتتد   در وا

، . است خطرناکی دمکراتیک نمپارک  کپارگران  درصپد  99 کپه  بگپویم  اگپر  رفقپا  گونپه  ایپن  دا

قدامات  .ام نکرده اشتباه کنند، نمی تایید را دمکرات سوسیال وزیران و رهبران سیاسی ا

تحادیه ها و سازمان های سوسیال دم نند ا به بحث و آیا کمونیست ها نمی توا نمارک را کرات دا

مذاکره پیرامون این گونه مسائل و نیز مطالب روزمره دعوت نمایند تا عقیپده شپان را دربپاره    

ی آن ها بیان کنند و متفقا برای تشکیل جبهه ی واحد پرولتری و اجرای مطالبپات کپارگری   

تحاد  19مبارزه نمایند؟ در اکتبر سال گذشته نمپارکی مپا ا یپه هپا را علیپه    هنگامی که رفقای دا

تحادیه ها به مبارزه دعوت کردنپد   تیک ا کاهش کمک مالی به بیکاران و به خاطر حقوق دمکرا

قدامات جدی دست بزنند در حدود ز آن ها خواستند تا مشترکا به ا  بپه  صپنفی  سازمان صد  وا

 .شدند ملحق جبهه

. امپ     –در سوئد برای سومین بار یک دولت سوسیال  ا کمونیسپت  دمکرات بپه حکومپت رسپید 

ز به کار بردن تاکتیک جبهه ی واحد خودداری کردند. چرا؟ مگپر   های سوئد مدتهای مدیدی ا

لبته خیر، آن هپا در اصپل موافپق جبهپه ی واحپد       ا آن ها مخالف ایجاد جبهه ی واحد بودند؟ 

ما موافق جبهه ی واحد . ا نستند بپه درسپتی بفمهنپد    نتوا ها آن واقع در.  به طور کلی بودند 

دام شرایط، در مورد کدام مسائل و در دفاع از کدام مطالبات تشکیل یک جبهه ی واحپد  که ک

ایپد دسپت         ماتی ب قپدا ه باشد. آن ها نتوانستند بفهمنپد کپه بپه چپه ا ا موفقیت همرا ند ب می توا

ز تشپپکیل دولپپت سوسپپیال   لمثپپل مپپاه هپپا پپپیش ا ایپپد شپپروع نماینپپد. فپپی ا بزننپپد و از کجپپا ب

تیک، به هنگام مبارز ئپه داد کپه در   دمکرا را نتخاباتی ، حزب سوسیال دمکرات برنامه ای ا ه ی ا

لباتی بود که عینا و بپه راحتپی مپی توانسپتند در برنامپه جبهپه ی واحپد         آن یک سلسله مطا

ز قبیل: علیپه  "،  "علیپه عپوار  گمرکپی   "پرولتاری گنجانده شود. به عنوان نمونه شعارهایی ا

بر بیکاری تصویب هرچه زودتر مساله "،  "نظامی گری تامین بازنشسپتگی   "، "ی بیمه در برا
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زنپوع )مپان  کپر ( )یپک سپازمان         "، "مکفی برای زنپدگی سپالخوردگان    بپه سپازمان هپایی ا

محکوم بپاد برنامپه ی بپورژوایی درمپورد وضپع       "،  "فاشیستی ( اجازه ی فعالیت داده نشود 

تحادیه های صنفی  نین طبقاتی بر ضد ا  ."قوا

ز        بیش از 1939در سال  یک میلیون نفر از زحمتکشان سوئد بپه نفپع ایپن خواسپته هپا کپه ا

دنپد ، و در سپال    تشپکیل یپک دولپت     1933طرف سوسیال دمکرات ها مطرح شده بود رای دا

سوسیال دمکرات را به این امید که اکنون دیگر این مطالبات اجرا خواهد شد تهنیپت گفتنپد.   

ز این طبی عی تر بود کپه حپزب کمونیسپت در خطابیپه ی     آیا در چنین اوضاع و احوال چیزی ا

ز آن مپپی    ، ا تحادیپپه هپپا پیشپپنهادی خپپود بپپه کلیپپه ی سپپازمان هپپای سوسپپیال دمکراسپپی و ا

برای تحقق یافتن مطالباتی که از طرف حزب سوسیال دمکرات هتا مطترح    تپا   خواست

قدام مشترکا شده بود لباتی اگر کنند؟ فعالیت و ا عرضپه  ا که خود سوسیال دمکرات هپا  ر مطا

ا اجرای آن قعا می توانستیم پیاده کنیم و ب  نمپائیم  بسپیج  را وسیع های توده  داشته بودند وا

 سپازیم،  متحپد  واحپد  ی جبهه در را ها کمونیست و دمکرات سوسیال کارگری های سازمان و

ا تردیدی گونه هی  جای صورت این در هپا طبقپه ی کپارگر    تن میپان  این در که نمیماند قی ب

ز ایپن امپر زیپاد هپم خشپنود      سوئد بود ک لبته وزرای سوسیال دمکرات سوئد ا ا ه سود می برد. 

ز ایپن در خواسپت هپا     نمی شدند. چه این که در این صورت دولت مجبور بود حداقل قسمتی ا

نجام گرفته است به وقوع نمی پیوست. یعنی  ما به هر حال آنچه که اکنون ا را برآورده سازد. ا

ز      این که دولت نمی توانست  فپزایش بعضپی ا ز بین بردن عپوار  گمرکپی پیشپنهاد ا به جای ا

 و کند زیاد را نظامی ی بودجه نظامیگری  عوار  را به مجلس بدهد و به جای محدود کردن

ز که این جای به یا تحادیپه  علیپه  کپه  قپانونی  هپر  تصپویب  ا  جلپوگیری  اسپت  کپارگری  هپای  ا

ایپد بپه ایپن حقیقپت     الیحه ی قانونی مشابهی را به مجلس ارخود دولت کند لبته ب ا  . ئه دهد  ا

ر تپوده    بطه با مساله ی اخیر، حزب کمونیست سوئد تبلیغات و کپارزا نیز ا عان نمود که در را

ا روح و جبهه ی واحد پرولتری هماهنگ بود سازمان داد و موفق هم شد؛ تپا   ای مناسبی که ب

را ناچار دیپد کپه علیپه    جایی که حتی فراکسیون سوسیال دمکرات ها در مجلس باالخره خود 

 الیحه ی دولت رای دهد و تاکنون هم تصویب این الیحه معوق مانده است.

نجپام تظپاهرات مشپترک در      کمونیست های نروژ با دعوت کردن سازمان های کارگری بپرای ا

اول ماه مه و با مطرح ساختن یک سری مطالبات که رویهمرفتپه بپا خواسپته هپای برنامپه ی      

نتخاباتی حزب کا قپدام کپه    ا رگر نروژ تطابق داشت به درستی عمل کردند. گرچه تدارک ایپن ا

نجام نگرفت و رهبری حزب کارگر نپروژ نیپز نیپز مخپالف      به نفع جبهه ی واحد بود به خوبی ا

لوصف تظاهرات  جبهه ی واحد در سی محل برگزار شد. آن بود ، مع ا
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یپن بپیم داشپتند کپ        ز ا ز این ، بسپیاری از کمونیسپت هپا ا ز     پیش ا ه اگپر در مقابپل هپر یپک ا

ر   ز آن ها رادیکال تر باشد قپرا ار ا تقاضاهای سوسیال دمکرات ها مطالبات خودشان را که دو ب

ندهند ، این امر نشانه ی سازشکاری آن ها خواهد بود. این یک اشتباه ساده لوحانه ای بپیش  

ای فاشیسپتی را  نیست. به عنوان نمونه، اگر سوسیال دمکرات ها تقاضپای انحپالل سپازمان هپ    

را هم به آن  "انحالل پلیس دولتی"مطرح کنند، در این صورت هی  دلیلی وجود ندارد که ما 

اضافه نمائیم، )برای آن که صالح در این است که چنین درخواستی در شرایط دیگپری مطپرح   

یم تا آن خواسته ی حزب شپم  اید به کارگر سوسیال دمکرات بگوئیم که ما آماده ا ا شود(. ما ب

را به مثابه خواست جبهه ی واحد پرولتری بپذیریم و برای تحقق یافتن آن تپا پایپان مبپارزه    

ریم. یائید تا متفقا در این پیکار گام بگذا . ب  کنیم 

اید از مطالبات معپین و   در چکسلواکی هم برای ایجاد جبهه ی واحد طبقه کارگر می توان و ب

تحادیپه هپای رفرمیسپتی مطپرح     مشخصی که به وسیله ی سوسیال دمکراسی چک و  آلمان و ا

می گردد استفاده کرد. مثال وقتی که سوسیال دمکرات ها طلب می کنند تا بپه بیکپاران کپار    

نینی هستند که خود مختاری شهرداری ها را محدود مپی کنپد.    داده شود و یا خواهان لغو قوا

ورت این مطالبپات  طلب می کرده است، در این ص 1997چیزی که سوسیال دمکراسی از سال 

باید در پایین ، در هر محل و در هر استانی مشخص و معلوم و تاییپد گپردد و آن وقپت پابپه     

نجام بگیرد. یا زمانی کپه   پای سازمان های سوسیال دمکرات برای تحقق واقعی آن ها مبارزه ا

عپاملین فاشیسپم را در دسپتگاه دولتپی مپورد       "به طور کلپی  "احزاب سوسیال دمکرات فقط 

نتقاد قرار می دهند و آن ها را افشاا می کنند، در این صورت ما وظیفه داریم در هر استانی  ا

تفپاق  بپه  و بگپذاریم  انگشپت  فاشیسپم  ممین و مشتخص  روی منادیان و جارچیان  کپارگران  ا

ز آنان اخراج برای دمکرات سوسیال دارات ا  .کنیم مبارزه دولتی ا

ندرولپد "دگی در بلژیک رهبران سوسیال دمکرات به سرکر ئتالفپی شپدند. آن    "11امیل وا وارد ا

را در نتیجه ی تبلیغات وسیع و طوالنی در زمینه ی دو تقاضای عمده: لغو  "موفقیت"ها این 

لعاده و اجرای نقشه ی دومان ا 19احکام فوق 
 اسپت  مهم بسیار اولی ی مساله. آوردند دست به 

لعپاده صپادر شپده بپود     حکم  159دولت پیشین مجموعا  ی وسیله به که زیرا ، ا ارتجاعی فوق 

یپن         که بار سنگین آن را باید مردم زحمتکش به دوش مپی کشپیدند. پیشپنهاد مپی شپد کپه ا

ز      ما آیپا دولپت جدیپد بسپیاری ا احکام را فورا لغو کنند. این خواست حزب سوسیالیست بود. ا

ز فرمان ها لعاده را لغو نمود؟ خیر ، این دولت حتی یکی ا ا را هپم لغپو نکپرد.     این احکام فوق 

لعاده را جرح و تعدیل مختصری کرد تا بدین وسیله بپه خپاطر    ا نین فوق  ز این قوا تنها بعضی ا

وانی که به رهبران سوسیالیست بلژیک داده شده بود نپوعی فدیپه     "سپمبولیک "وعده های فرا
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ا     "دالر های سمبولیک "به آن ها داده باشد )همانند  ب روپپایی  ز دولپت هپای ا بپت  که بعضپی ا

 بازپرداخت میلیون ها دالر وام جنگی به آمریکا پیشنهاد کرده بودند(.

وان نقشه دومان باید گفت که برای توده های سوسیال دمکپرات   ما درباره ی وعده های فرا و ا

موضوع به کلی شکل معکوس و غیر منتظره ای به خود گرفت: وزرای سوسیال دمکرات اظهپار  

ند که  هپدف  ایپن  به رسیدن برای و بر بحران اقتصادی غلبه کرد قبل از همه باید داشته ا

ران سپرمایه  موقعیپت  و وضپع  کپه  نمپود  پیپاده  را دومپان  ی نقشپه  از بخش آن باید نخست  دا

ز پپس  تنها و بخشد، می بهبود هارا بانک و صنعتی بیری  تپوان  مپی  آن ا  بهبپود  جهپت  در تپدا

تخا  کارگران وضع ی. کرد ا ایپد  تتا هته وقتت    کارگران کن این سئوال پیش می آید کهل  در ب

نتظار  دهپد،  مپی  را آن ی وعپده  دومپان  ی نقشپه  کپه  ، "سپعادت  و رفپاه " ایپن  از خود سهم ا

ران بمانند؟ انکدا زیر  هایشپان  صپندوق  به طال سیل که بلژیکی ب  فرانپک  ارزش اسپت  شپده  سپرا

ند داده تقلیل صد در 28 را بلژیک ا و. ا لیپارد  می ۵/4 نیرنپگ موفپق شپدند کپه     و حیله این ب

نداز کنندگان کوچک به عنوان غنیمت به خپود   فرانک به حساب مزد بگیران و به حساب پس ا

ا مفاد برنامه ی  نطباق داد؟ مگر نپه   "دومان "اختصاص دهند. آیا می توان چنین چیزی را ب ا

و قول داده بود که   و سوداگران  سوااستفاده های انحصار طلبان و نیرنگ های"این است که ا

 ؟"داد خواهد قرار رسیدگی مورد را انمحتکر

دولت بر اساس نقشه ی دومان، کمیسیونی را جهت کنترل بر امپور بانپک هپا برگزیپد، لپیکن      

ران که با خرسندی تمپام از طپرف آنهپا اسپتقبال گردیپد و اکنپون        انکدا ز ب کمیسیونی مرکب ا

لبال از هرگونه مزاحمتی به کنترل و نظارت خودشان مشغولند! ا  فارا 

ق میتزان  "، "کتاهش ستاعت کتار   "شه ی دومان یک سلسله وعده های دیگر نیز مپی دهپد  ن

بیمته ی   سیسپتم  یپک  دادن سپازمان "، "تضمین حداقل دستتمزد "، "نمودن دستمزد ها

ز زنپپدگی  آسپپایش و رفپپاه ی توسپپعه" ،"همگپپانی اجتمتتاعی واحتتدهای  سپپاختن طریپپق ا

لباتی است که  همه. وغیره ، "جدید مسکونی ز آن ی این ها مطا نیم ا ما کمونیست ها می توا

ر داده و          ایپد سپازمان هپای کپارگری بلژیپک را مپورد خطپاب قپرا ها پشتیبانی کنیم . لذا ما ب

 بگوییم:

ز       یاییپد و ا نپد . اکنپون ب ا ران دیگر به حد کافی و حتی خیلی زیاد هم متنفپع شپده  سرمایه دا

ن داده بودنپپد عمپپل وزرای سوسپپیال دمکپپرات بخپپواهیم تپپا بپپه وعپپده هپپایی کپپه بپپه کپپارگرا  

بیایید تا به خاطر دفاع موفقیت آمیز از منافع خویش در جبهه ی واحتد متحتد    کنند.

ندرولد". و خطاب به شویم ز ما وزیر آقای: بگوییم "وا برنامته ی   در کپه  کپارگری  مطالبپات  ا
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ما ، کنیم می جانبداری است شما ریپم: مپا ایپن مطالبپات      مپی  اعپالم  آشکارا حال عین در ا دا

نتظار و کرد خواهیم تلقی جدی را  صپدها  مپا  سبب بدین و ، خالی تو سخنان نه داریم عمل ا

 !کرد خواهیم متشکل و متحد ها خواسته این خاطر به مبارزه برای را کارگر هزار

بدین ترتیب در کشورهایی که دولت های سوسیال دمکرات بر سر کار هسپتند نقطپه ی آغپاز    

ا اح نپد خواسپته      فعالیت مشترک کمونیست ها ب زاب و سازمان های سوسپیال دمکپرات مپی توا

 وزرای و های مشخص خود این احزاب باشد ، که در برنامپه هپای شپان مپنعکس شپده اسپت       

نتخاباتی مبارزات جریان در نیز دمکرات – سوسیال ند داده را ها آن اجرای ی وعده ا  امپا  و.  ا

نند و باید در بر کمونیست بعدی ی مرحله در نامه ی تبلیغپاتی خپود بپرای تشپکیل     ها می توا

ز : مبپارزه علیپه تعپر       جبهه ی واحد، خواسته های عمده و اساسی توده ها را که عبارتنپد ا

 سرمایه ، علیه فاشیسم و خطر جنگ در آن بگنجانند.

بر در که کنند فراموش نباید هم ای لحظه حتی ها کمونیست بعد، و  ین وظیفپه ی  ا ها آن برا

ر دارد  ، دمکپرات  – سوسپیال  هپای  سپازمان  و احپزاب  با خود مشترک فعالیت در که  کلی قرا

تیسم سوسالیسم یدئولوژی مثابه به را دمکرا  هپدف  بپورژوازی  بپا  طبقپاتی  همکپاری  پراتیک و ا

نتقاد اپپذیر،  خسپتگی  طپور  بپه  را کمونیسم شعارهای و ها برنامه داده قرار مستدل و جدی ا  ن

نه و رفیقانه به کارگران سروشنگر  بپه  ، وظیفپه  ایپن  اجپرای .  دهند توضیح دمکرات –وسیال ا

 جهپت  کپه  هپا  کمونیسپت  برای کنند می حکومت ها دمکرات سوسیال که کشورهایی در ویژه

ز نمایند می تالش و مبارزه واحد ی جبهه ایجاد وانی اهمیت ا ر فرا  .است برخوردا

 مبارزه در راه وحدت سندیکایی

ایپد مهپم       رفقا، تحقق یافتن وحدت سندیکایی د لمللپی، بپدون تردیپد ب ر مقیاس ملی و بپین ا

 ترین مرحله ی تحکیم جبهه ی واحد به شمار آید.

فکنانپه     نیم رهبران رفرمیست با شدت و حدت خاصی تاکتیک هپای نفپاق ا به طوری که می دا

تحادیه های کارگری به کار بردند. این قابل درک است. زیرا در حقیقت میپدان   ی خود را در ا

لبته به حساب منافع حیاتیعمل و  ا بورژوازی )ا ب  تپوده   اجرای سیاست همکاری طبقاتی آنها 

لبته. بود ها کارخانه و موسسات در( کارگر های  رهبپران  جانپب  از سیاسپت  ایپن  کردن پیاده ا

نتقاد مورد شدیدا رفرمیست نقالبی کارگران مخالفت و ا ر مپی  قپر  هپا  کمونیسپت  رهبپری  بپه  ا ا

بر آن م نپیم درسپت بپه همپین علپت     گرفت و در برا  هپم   قاومت می شد. و به طوری که می دا

تحادیه سر بر رفرمیسم و کمونیسم بین مبارزات ترین شدید  .گرفت در صنفی های ا
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زه       نپدا ا ندازه که وضع و موقعیت سرمایه داری وخیم تر و بغرنج تر مپی گشپت، بپه همپان  هر ا

بیر و اعمپال آن هپا نسپبت بپه همپه      سیاست رهبران سندیکاهای آمستردام ارتجاعی تر و تپدا 

نه تر می شد.  عناصر سندیکایی تجاوزکارا

ر دیکتاتوری فاشیسپتی در آلمپان و هجپوم و تعپر  شپدید       جالب توجه است که حتی استقرا

ز مهاجمه ی رهبری رفرمیستی این سپندیکا   سرمایه در تمام کشور های سرمایه داری چیزی ا

ترین و ننگپین    در ۱۹۳۳ ها نکاست. آیا این که در سال نگلستان، هلند، بلژیک و سوئد رسپوا ا

تحادیه هپا از سپوی همپین     ز ا نقالبی ا ترین بخشنامه ها برای اخراج کمونیست ها و کارگران ا

نگلستان در سپال  قعیت نیست؟ درا بخشپنامه   ۱۹۳۳ رهبران سندیکاها صادر شد گویای این وا

ز وارد شد لحاق به سپازمان ضپد جنپگ و    ای صادر گشت که شعبات محلی سندیکا ها را ا ن و ا

نقالبی منع می کرد. و همه ی این ها پپیش درآمپد     "بخشپنامه ی سپیاه   "سایر سازمان های ا

معروف شورای عالی تریدیونیونیست ها بود که موافق آن اگر یکی از شوراهای صنفی به خپود  

نحپاا بپا سپازمان هپای کمو    "اجازه می داد که هیئت هایی را که  ز ا رتبپاط   به نحوی ا نیسپتی ا

رند ز رهبپری سپندیکاهای آلمپان کپه       "دا وارد شورا کنند غیر قانونی اعالم می گردید. دیگپر ا

تحادیه ها را تحت فشارهای باور نکردنی قرار می دادند چه بگوییم! نقالبی ا  عناصر ا

ریها را ایجپاد کنپد بپ     نواع دشپوا ا ینگونه روش ها برای مبارزات طبقاتی  ندازه هم که ا ما هر ا ا ا

گانپه ی            وجود این ما نبایپد تاکتیپک هپای خپود را مبتنپی بپر رفتپار و رویپه ی رهبپران جدا

اید بپر ایپن فاکپت مبتنپی باشپد       سندیکاهای آمستردام بکنیم. تاکتیک های ما پیش از همه ب

. در این جا ما باید آشکارا اعالم کنپیم کپه کپار    کجا توده ی کارگران را می توان یافت که

ت بر همه ی احپزاب کمونیسپت   در سندیکاها حیا ی ترین و مبرم ترین مساله ای است که در برا

ر دارد. در کار ما در سندیکاها باید تحول و دگرگونی واقعی حاصل شود. مساله ی مبپارزه   قرا

ر گیرد.  برای وحدت سندیکایی باید در مرکز کار و فعالیتهامان قرا

ز رفقای ما رغبت و تمایل کارگران را به و ز بسیاری ا تحادیه ها نادیده می گیرند . و ا رود در ا

بر مشکالتی  ز نظر کار و فعالیت در داخل سندیکاهای آمستردام در برا طرفی ، چون این رفقا ا

یپن وظیفپه ی بغپرنج بگذرنپد و آن را         ز کنپار ا ند لذا به این نتیجه رسپیدند کپه ا قرار گرفته ا

ز بحران تشکیالتی در س ئما ا نجام ندهند. آن ها، دا ز  ا ر کپارگران ا ز فرا ندیکاهای آمستردام و ا

یپن امپر توجپه نداشپتند کپه گرچپه             یپن رفقپای مپا بپه ا تحادیه ها صحبت می کردند. ولپی ا ا

وایل بحران اقتصادی جهانی تا حدی دچار انحطپاط و ضپعف شپده بودنپد ، امپا       سندیکاها در ا

دقیقپا در ایپن    پس از مدتی دوران رشد و تقویت آن ها شروع شد. ویژگی جنپبش سپندیکایی  

و برای یکنواخت کردن  ر دارد که هجوم و تعر  بورژوازی علیه حقوق سندیکایی و تالش ا قرا
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تحادیه های صنفی در یک سلسپله از کشپورها )ماننپد لهسپتان، مجارسپتان و غیپره(، و نیپز         ا

کوشش بورژوازی جهت محپدود نمپودن بیمپه هپای اجتمپاعی، کپاهش و چپپاول دسپتمزدها،         

بر ایپن گونپه اقپدمات    کارگران را و را اداشت تا علی رغم رهبران رفرمیست سندیکاها ، که در ب

ز پپیش پیرامپون سپندیکاها متحپد        دنپد، بپیش ا سکوت نموده و از خود مقاومتی نشان نمی دا

تحادیه های صپنفی   شوند. زیرا که کارگران همیشه می خواستند و اکنون هم می خواهند که ا

رترین منافع طبقاتی آن ها باشپد. بپه خاطرهمپه ی ایپن هپا      مدافع واقعی اساسی ترین و ضرو

است کپه کپارگران بپه سپندیکاها روی آوردنپد و بپه همپین دلیپل نیپز اکثریپت سپندیکاهای            

آمستردام در فرانسه ، چکسلواکی ، بلژیک ، سوئد، هلند ، سوئیس و غیره در سال های اخیپر  

ند. فدراسیون کار امریکا نیز  ز نظر کمی رشد کرده ا طی دو سال اخیر تعداد اعضپای خپود را   ا

فزایش داده است.  13به میزان قابل توجهی ا

 آن ی بپاره  در بارهپا  تلمتان  اگر رفقای آلمانی وظیفه ی کار سندیکایی را آن طور که رفیپق 

در  که آنچه از سندیکاها وضع مطمئنا صورت این در کردند، می درک بهتر است کرده صحبت

واخپپر    زمپپان برقپپراری دیکتپپاتوری   فاشیسپپتی مشپپاهده کپپردیم خیلپپی بهتپپر مپپی بپپود. در ا

ز اعضپای حپزب در سپندیکاهای آزاد عضپویت داشپتند.        ۱۹۳2 سال فقط در حدود ده درصپد ا

ر بسپیاری    درحالی که بعد از کنگره ی ششم کمینترن کمونیست ها رهبری کننده و پپرچم دا

ز اعتصابات بودند. رفقای ما در مطبوعات می نوشتند که باید ز نیپروی خپود را    " ا نود درصپد ا

نقالبی ، که "در سندیکاها صرف کنیم  ما در واقع تمام نیرو و فعالیت آن ها در سندیکایی ا ، ا

در اپوزیسیون قرار داشت و عمال تالش می کرد تا جپایگزین سپندیکاها بشپود، متمرکپز شپده      

ز آن که هیتلر حکومت راغصب کرد چه تغییراتی در روش ایپن رفقپا حاصپل     بود. و تازه پس ا

ز رفقپپای مپپا سرسپپختانه و منظمپپا بپپا شپپعار صپپحیح مبپپارزه     شپپد؟ دو سپپال تمپپام بسپپیاری ا

 دادند می خرج به مقاومت آزاد سندیکاهای احیای برای

 می توان نمونه های مشابهی تقریبا در کشورهای سرمایه داری  کر نمود.

ولین موفقیت های جدی در مبارزه به نفع وحدت جنبش سپندیکایی در   خوشبختانه ما شاهد ا

تپریش ، بپه     تریش اشاره می کپنم. درا روپایی هستیم. در این جا به کشور کوچک ا کشورهای ا

ز   بتکار حزب کمونیست پایگاهی برای یک جنبش سندیکایی غیرعلنی ایجاد شده است. پپس ا ا

تو بپاوئر ایپن شپعار را مطپرح کردنپد       کپه:  نبرد های فوریه ی سوسیال دمکرات ها به رهبری ا

ز پپپس فقپپط آزاد سپپندیکاهای": ننپپد مپپی "فاشیسپپم سپپقوط ا  امپپا. آینپپد وجپپود بپپه دوبپپاره توا

تپریش  های کمونیست ز ایپن کپار و       به کار احیتای ستندیکاها   ا پرداختنپد. هپر مرحلپه ای ا

تریش بپود. احیپای موفقیپت     ز تحقق یافتن جبهه ی واحد پرولتاریای ا فعالیت در واقع جزئی ا
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ر شرایط غیر علنی یک شکست جدی برای فاشیسم محسوب مپی شپد.   آمیز سندیکاهای آزاد د

ز آن تپالش مپی کپرد کپه بپا         سوسیال دمکرات ها بر سر دو راهی قرار گرفته بودنپد. بخشپی ا

 علنپی  غیپر  سندیکاهای بود دیده را ما های پیروزی که دیگر بخش دولت وارد مذاکره بشود. 

قع تن به را خودش موازی ما در وا ه بیشتر وجود نداشپت: موجود آورد. ا یتا در برابتر    ها یک را

. فاشیسم تسلیم شد و یا در راه وحدت سندیکاها متفقا علیه فاشیستم مبتارزه کترد   

، که به وسیله ی روسپای سپندیکاهای سپابق     فشار توده ها رهبری مردد سندیکاهای موازی را

ت تحاد تن در بدهد. دراساس این ا حاد مبپارزه ی آشپتی   به وجود آمده بود، مجبور کرد که به ا

ناپذیر علیه تعر  سرمایه و فاشیسم و تامین و تضمین دمکراسپی در سپندیکاها پپیش بینپی     

ز انشپعاب صپوری     ، کپه بعپد ا تحاد سندیکاها را از     شده است. ما ا جنتبش ستندیکایی پتس 

ز جنگ تحاد ظفرمند کارگری است و به همین سپبب ا ولین ا المللی ، ا ر  اهمیت بین   برخپوردا

 .گوییم می تهنیت است

 مپوثری  بسپیار  کمک سندیکایی وحدت یافتن تحقق به تردید بدون واحد ی جبهه فرانسه در

14کار عمومی کنفدارسیون رهبران. است نموده
ز تا کنند، می سعی هم حاال و داشتند، سعی   ا

اسپی سیاسپت طبقپاتی    اس و عمده ی مساله مقابل در ها آن. کنند جلوگیری سندیکاها وحدت

ز اهمیپپت درجپپه ی دوم و یپپا اهمیپپت ظپپاهری سپپندیکاها  دنپپد کپپه ا ر مپپی دا ، مسپپائلی را قپپرا

ر بود .بدون شک تشکیل  مپورد  در کپه  چنپان ) محلپی  مقیپاس  در سندیکاهای واحد برخوردا

ه کارگران  بپر  در را کپارگری  سندیکای دو هر اعضای چهارم سه تقریبا و شده مشاهده آهن را

ه ایجاد وحدت سم(  گرفته  ندیکاها به حساب می آید.وفقیتی در را

وحدت سندیکاها در هر کشتور و   رفقا ، ما با عزم راسس اعالم می کنیم که خواهان احیپای 

المللی  .هستیم در مقیاس بین 

ما می خواهیم تا در هر موسسه ای ستندیکایی واحتد تشتکیل شتود . متا خواستتار       

 فدراسیون واحد سندیکاها در هر کشوری هستیم.

المللیما خواهان فدراسی  تولیتدی  هتای  رشتته  حستب  بتر  ستندیکاها  واحد  ون بین 

 .هستیم

انترناسیونال واحد سندیکاها مبتنی بر مبتارزه ی طبقتاتی تشتکیل     تا  ما می خواهیم 

 .شود

ما طرفدار سندیکاهای طبقاتی واحد به مثابه یکی از عمده ترین تکیه گاه های طبقته  

تحپاد سپازمان هپای       و ی کارگر علیه تمرض سترمایه و فاشیستم هستتیم.    لپی مپا بپرای ا
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لیم:  مبارزه علیه سرمایه ، مبارزه بر ضد فاشیسم و به نفتع   سندیکایی تنها یک شرط قپائ

 دمکراسی سندیکایی .

د. موضوع وحدت جنپبش سپندیکایی در مقیپاس ملپی و بپین       رفقا، فرصت را نباید از دست دا

تحپپاد طب  ز ا ر اسپپت. صپپحبت ا ز اهمیپپت ویپپژه ای برخپپوردا لمللپپی ا قپپه ی کپپارگر در سپپازمان ا

نترناسپپیونال سپپرخ        ا سپپندیکایی واحپپد و نیرومنپپد علیپپه دشپپمن طبقپپاتی اسپپت. مپپا پیپپام 

15سپپندیکاها
نترناسپپیونال بپپه را  م ا ، کپپه در آن  ۱۹۳۵ در آسپپتانه ی اول مپپاه مپپه 16آمسپپتردا

پیشنهاد شده است که مشپترکا مسپائل مربپوط بپه شپرایط ، اسپالیب و اشپکال متحپد کپردن          

نترناسپیونال   جنبش سندیک ا ایی جهانی را مورد بررسی قرار دهند، تهنیت می گوییم. رهبپران 

آمستردام این پیشنهاد را رد کردند. آن ها باز هم بر روی این دلیل کهنپه و زنپگ زده تکیپه    

نترناسیونال دوم امکپان پپذیر اسپت. و     ا می کنند که وحدت جنبش سندیکایی فقط در صفوف 

نترن ا نیم  ز    به طوری که می دا اسیونال آمستردام مشتمل بر سندیکایی است کپه تنهپا بخشپی ا

روپایی را دربر می گیرد.  کشورهای ا

رند در عین حالی کپه در سپندیکاها فعالیپت     لی کمونیست ها وظیفه دا در چنین اوضاع و احوا

دامه دهند.  می کنند،به طور خستگی ناپذیر به مبارزه ی خود برای وحدت جنبش سندیکایی ا

ما وظ ینترن "یفه ی سندیکاهای سرخ و و ا این است که تمام نیروی خود را بپه کپار    "پروف ا

نترناسپیونال دوم وحپدت کامپل           ا ببرند تا علپی رغپم مقاومپت لجوجانپه ی رهبپران ارتجپاعی 

سندیکاها تحقق پذیرفته وهمه ی آن ها مشترکا برضد تعر  سپرمایه و فاشیسپم بپه مبپارزه     

ز        برخیزند. سندیکاهای سپرخ و پپروف   ه تحقپق بخشپیدن ایپن وظیفپه ی مهپم ا ینتپرن در را ا

 پشتیبانی و حمایت همه جانبه ی ما برخوردار خواهند بود.

ما به کشورهایی که در آن سندیکاهای بزرگ سرخ وجود ندارد توصیه می کنپیم کپه کوشپش    

یپن سپازمان هپا         ایپد بخواهنپد تپا در ا کنند تا در سندیکاهای رفرمیستی وارد بشوند .آن هپا ب

ز   ز عقاید و نظریاتشان دفاع کنند و همچنین بخواهند تا کلیه ی کسانی کپه ا نند ا نه بتوا دا آزا

ما در کشورهایی که سپندیکاهای   ند مجددا پذیرفته شوند. و ا این گونه سندیکاها اخراج شده ا

ایپپد بپپرای تشپپکیل کنگتتره ی  بپپزرگ سپپرخ مپپوازی بپپا سپپندیکاهای رفرمیسپپتی وجپپود دارد ب

ایپد  کنگپره  ایپن  ی رنامهب.کرد کوشش اتحاد  تضپمین  و داری سپرمایه  تهپاجم  علیپه  مبپارزه  ب

ه.  باشد سندیکایی دموکراسی  هپر  ، کمونیستی کارگر هر که کرد اظهار توان می صورت این ب

نقالبی کارگر  سپندیکای  تبپدیل  بپرای  کپه  ، ندارد تعلق خود صنعت ای توده سندیکای به که ا

تحپاد        به یپک سپازمان سپندیکایی طبقپ     رفرمیستی قعپی مبپارزه نمپی کنپد، کپه بپرای ا اتی وا

قعپی      نقالبپی وا سندیکایی بر مبنای مبارزه طبقاتی نمی جنگد ، چنین کپارگری کمونیسپت و ا
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دا نکپرده اسپت)کف    ولین و مهم ترین دین و وظیفه ی پرولتری خود را ا نیست و در حقیقت ا

 زدن ها(.

 جبهه ی واحد و جوانان

نپان بپه سپازمان      رفقا، من در قسمتی از گزارش خ ود به این مساله اشاره کردم کپه جلپب جوا

نان صپحبت مپی    های فاشیستی در پیروزی فاشیسم چه نقشی داشته است. وقتی راجع به جوا

کنیم باید آشکارا و صریحا اعالم نمایم: ما در اجرای وظیفپه مپان در مپورد جلپب تپوده هپای       

یپم.    جوان زحمتکش به مبارزه علیه تعر  سرمایه، علیه فاش یسم و خطر جنگ غفلپت کپرده ا

یپم.     یفای این وظیفه ی مهم در یک سلسله از کشورها از خود بی اعتنپایی نشپان داده ا ز ا ما ا

یپم. در مپواردی     رزیابی نکپرده ا نان رادر مبارزه بر ضد فاشیسم به درستی ا ما نقش عظیم جوا

نان را به حساب نیا قتصادی، سیاسی و فرهنگی جوا یم. همچنپین بپه   نیز منافع ویژه ی ا ورده ا

یم. نان توجه کافی مبذول نداشته ا نقالبی جوا  آموزش و پرورش ا

ز      نپه اسپتفاده کپرده در بعضپی ا فاشیسم از همه ی این کوتاهی ها و کم کاری ها بسیار ماهرا

فزون  نان را به راه ضد پرولتری کشانده است. ا کشورها، به ویژه در آلمان، بخش بزرگی از جوا

ه کپرده و آن هپا را بپه    بر این تنها ب نان را گمرا ا رومانتیسم نظامیگری نیست که فاشیسم جوا

ز آنان در واحد های ویژه ی خود غذا و  سوی خود جلب می کند، بلکه درعین حال به بخشی ا

نان تشکیالت به اصطالح  پوشاک می دهد ، برای بعضی ها کار تامین می کند و حتی برای جوا

نپان تلقپین کنپد      فرهنگی تاسیس می کند. هدف قدامات این است که بپه جوا ز این ا فاشیسم ا

ند برای توده ی زحمتکش غذا و پوشاک فراهم کنپد و وسپیله    قعا می خواهد و می توا و وا که ا

 ی آموزش و کار آنان را تامین نماید.

نپان کمونیسپت    تحادیه های جوا در یک چنین شرایطی در بسیاری از کشورهای سرمایه داری ا

ز توده ها فاصپله گرفتپه   ما هنوز  ند و ا هم به طور عمده سازمان های سکتاریستی باقی مانده ا

ند. ضعف عمده ی این سازمان ها در این است که آن ها سعی می کننپد تپا اشپکال و شپیوه      ا

نپد کپه             های کار احزاب کمونیسپت را تقلیپد کننپد و بپه کپار بندنپد. آن هپا فرامپوش کپرده ا

نان کمونیسپت مپا بپه ایپن     انان نیستحزب کمونیست جو کمسومول یک تحادیه های جوا . ا

رند که کمسومول سازمانی است بپا وظپایف خپاص خپود . طپرق و اشپکال کپار ،         امر توجه ندا

بگوی سطح کنکرت آگپاهی و نیازمنپدی    آموزش و پرورش و مبارزه ی این سازمان ها باید جوا

نان ما د ا آن تطبیق کند. جوا نان باشد و ب ر نبرد علیه شدت عمل فاشیسپم و  های ویژه ی جوا

ند. امپا   ز قهرمانی از خود نشان داده ا ارتجاع بورژوایی نمونه های درخشان و فراموش نشدنی ا

ایپد بپا     ندازه ی کافی به رموز کار واقف نیستند. سازمان های مپا ب آن ها هنوز به خوبی و به ا
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ر     پشتکار و برنامه ی مشخص خود توده های جوان را کپه زیپر نفپو  ز    یپان بخپش دشپمن قپرا

ز کپار در سپازمان هپای تپوده ای       ند به سوی خویش جلب کند. ولی متاسفانه آن هپا ا گرفته ا

ز آن دارد که تا به امروز هم مپا نتوانسپتیم آن    فاشیستی خود داری می کنند. و این حکایت ا

ایپد بپه ایپن حقیقپ       ایپد بپاالخره ب نجام این کار قانع سازیم. آن ها ب ت واقپف  ها را به ضرورت ا

نان سوسیالیست و غیر کمونیست نادرست است.  گردند که طرز کار و برخورد آن ها با جوا

بدیهی است احزاب کمونیست که باید کمسومول و کار آن را رهبری کنند و در کلیه ی امپور  

بایپد        رنپد. زیپرا ن ا این نواقص مسئولیت بزرگپی بپه عهپده دا ب بطه  به آن ها یاری دهند ، در را

نان فقط مساله ی مربوط بپه کمسپومول نیسپت.   فراموش ک ایتن مستاله    رد که مساله ی جوا

نپان     مربوط به مجموعه ی جنبش کمونیستی است . احزاب کمونیسپت و سپازمان هپای جوا

اید برای جلب توده ی جوان به مبارزه، شجاعانه عمل کنند و گام جدی بپه پپیش    کمونیست ب

ولین وظیفه ی جنبش کمونیستی جوا رند. ا نان در کشورهای سرمایه داری ایپن اسپت کپه    بردا

اید برای ایجاد جبهه ی واحد و سازمان دادن و متحد کردن نسل جوان بکوشپند و در   آن ها ب

قدام کنند. این که حتی نخستین گام ها در این جهت چه تاثیر عظیمی می  نه ا این راه جسورا

ز نمون نان داشته باشد کامال ا ند روی جنبش کمونیستی جوا فرانسه و ایتاالت   ه های اخیرتوا

ولپین  کپه  بود کافی تنها کشورها این در. پیداست متحده ی امریکا  تشپکیل  بپرای  هپا  قپدم  ا

ر آن مثبت ی ثمره بالفاصله تا شود برداشته واحد ی جبهه ا رابطه در. گردد پدیدا  امپر،  این ب

بتکپار م      سپطح  در واحد جبهه ی مساله که آنجا تا و لملپی مطپرح اسپت، ا وفقیپت آمیپز   بپین ا

لمللپی        کمیته ی ضد فاشیسم و ضد جنگ پپاریس در زمینپه ی فپراهم آوردن همکپاری بپین ا

نان ر ما ی استفاده و توجه مورد باید غیرفاشیست تمام سازمان های جوا  .گیرد قرا

نان بدسپت آمپد، مپا     قدامات موفقیت آمیز که در جنبش متحد جوا بیر و ا ز تدا ولی صرف نظر ا

لگو وار در همپه ی کشپورها و   نباید تمام اشکال  نان را به طور یکنواخت و ا جبهه ی واحد جوا

در همه جا به کارببریم. متاسفانه این نوع برخورد در پراتیک احزاب کمونیسپت مشپاهده مپی    

اید به هر طریقی که ممکن اسپت کوشپش کننپد تپا      نان کمونیست ها ب تحادیه های جوا شود. ا

نپان را متحپد کننپد. از جملپه بپه         همه ی نیروهای سازمان های توده ای غیپر فاشیسپتی جوا

نپان و نظپامی        منظور مبارزه ی مشترک علیه فاشیسم ، علیه تجاوز بپی سپابقه بپه حقپوق جوا

کردن آنان، و به منظور احقاق حقوق اقتصادی و فرهنگی نسل جپوان و بپه خپاطر جلپب ایپن      

اید بپه تشپکیل و ایجپاد ا    نان به جبهه ی واحد ضد فاشیستی ب نپواع سپازمان هپا مبپادرت     جوا

، بپه    اید به موسسات و بنگاه هپا . ب نان رفت  ورزید. برای نیل به این هدف ها باید در میان جوا
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اردوگاه های کار اجباری ، در بورس های کار، در سربازخانه ها و نیروی دریایی ، در مپدارس  

ه نواع سازمان های ورزشی ، فرهنگی و سایر سازمان های موجود را ا  پیدا کرد. و یا 

زنپد .   وظیفه ی کمسومول های ما فقط این نیست که تنها به تحکیم و تقویت کمسومول بپردا

نپان    تحادیه هپای جوا ز ا اید برای تشکیل انجمنهای ضد فاشیستی مرکب ا آن ها در عین حال ب

 کمونیستی و سوسیالیستی بر اساس برنامه ی مبارزه طبقاتی نیز کوشش نمایند.

 انجبهه ی واحد وزن

 ،  زنپان  و روستایی زنان میان بیکار، و کارگر زنان میان – زحمتکش زنان میان در ما کار رفقا

ر، خانه نان بین در کارمان مانند دا ا. نیست نقص و عیب از خالی جوا  کنپون  تپا  ما وجود این ب

یم نداشته مبذول کافی توجه مهم ی مساله این به نپان    درست.  ا است که فاشیسم حقپوق جوا

و به ویژه به بی رحمانه ترین و وقیحانه تپرین وجهپی   را ب ا این همه ا ب ه کلی پایمال می کند، 

ر،      زنان را به اسارت در می آورد و با ظریف ترین و عمیق تپرین احساسپات مپادر، زن خانپه دا

یک زن یکه و تنها که به فردای خود هی  گونه اطمینانی ندارد، سوداگری می کند. فاشیسپم  

ا دادن صدقه و جیپره ی نپاچیزی بپه خپانواده هپای      که در نقش ول ی نعمت ظاهر می شود و ب

ز فقر و بدبختی آنان، که به ویژه در میپان زنپان زحمپتکش شپیوع دارد و      گرسنه می خواهد ا

ا این عمل خویش سعی می کند تپا بپر روی اسپارت و     ب قع  خود مسبب آن است، بکاهد ، در وا

ه است سرپوش بگذارد. فاشیسم از یک سو زنان کپارگر را  بندگی که برای زنان به ارمغان آورد

از موسسات تولیدی اخراج می کند و از سوی دیگر دختران بینوا را به زور و تهدید به روسپتا  

ران ثروتمنپد    ها می فرستد و به این ترتیب آن ها را به پیشخدمت بی جیره ومواجب زمپین دا

ز تبدیل می کند. در حالی که به زنان وعده خان ه وخانواده خوشبخت می دهد ، زنان را بیش ا

 هر رژیم سرمایه داری به فاحشگی می کشاند .

اید به یاد داشته باشند که بدون آن که تپوده   کمونیست ها ودر راس آن ها زنان کمونیست ، ب

علیپه جنپگ بپا موفقیپت      و فاشیسپم  علیه ای مبارزه  وسیع زنان به مبارزه کشیده شوند هی 

ه نخواه ما باید سعی کنپیم تپا از هپر    همرا ا تبلیغات نمی توان به این هدف رسید. ب د بود. تنها 

موقعیت مشخص برای بسیج توده ی زنان زحمتکش در پیرامون منپافع و مطالبپات اساسپی و    

فپزایش دسپتمزد بپر اسپاس اصپل        نی، بپرای ا در مقابپل کپار   "فوری آنها ؛ در مبارزه علیه گرا

ا"مساوی دستمزد مساوی بری حقپوق زنپان و      ، علیه  خراج جمعی، علیه هر گونپه تظپاهر نپابرا

 باالخره علیه یوا فاشیستی ، استفاده نمائیم.

بایپد بپه خپاطر ایپن        نقالبی جلپب کنپیم ، ن ریم تا زنان زحمتکش را به جنبش ا ما که سعی دا

ز ایجاد سازمان های جدا گانه و خپاص زنپان در هرجپا کپه ضپروربه مپی رسپد         نقالبی ا هدف ا
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. نباید به اسپم مبپارزه علیپه    واهمه  ه دهیم  در جنپبش   "جپدایی طلبپی زنپان    "ای به خود را

کارگری ، سازمان های خاص زنان را در کشورهای سپرمایه داری ، کپه تحپت رهبپری احپزاب      

ر باطپل     . ایپن پنپدا رند ، منحل نمود. این یک سابقه ی  هنی خطرناک است  ر دا کمونست قرا

 ارد کرده است.تاکنون زیانهای بزرگی به ما و

نقالبپی زنپان ،    رتباط میان سازمان های ا نعطاف پذیرترین اشکال برقراری ا باید ساده ترین و ا

سازمان های زنان سوسیال دمکرات و نیز سازمان های زنان مترقی ضد جنگ و ضد فاشیسپت  

اید  را پیدا کنیم. باید میان آنان همکاری الزم را جهت مبارزه ی مشترک به وجود آوریم. ما ب

به هر قیمتی توفیق یابیم تا زنان کارگر و زحمتکش دوش به دوش برادران هم طبقه ی خپود  

ه   در صفوف جبهه ی متحد طبقه ی کارگر و جبهه ی خلقی ضد فاشیستی مبارزه کننپد. در را

 تحقق بخشیدن این امر مهم نباید از هی  گونه کوششی دریغ ورزیم.

 جبهه ی واحد ضد امپریالیستی

لمللی و داخلی همه کشور های مسپتعمره و  در را ا تغییراتی که در اوضاع و شرایط بین ا بطه ب

 ایپن  در مستاله ی جبهته ی واحتد ضتد امپریالیستتی      نیمه مستعمره حاصل شده اسپت، 

لعاده فوق اهمیت کشورها  .است کرده کسب ای ا

تعمره ترده در کشپورهای مسپتعمره ونیمپه مسپ    گسپ  امپریالیسپتی  ضپد  واحد جبهه درتشکیل 

باالتر از هر چیز شناخت تفاوت شرایطی که مبارزه ضد امپریالیسپتی تپوده هپا در آن جریپان     

تاریا در آن و تاثیر حپزب کمونیسپت    دارد ، درجه مختلف بلوا جنبش رهایی ملی ، نقش پرول

لمثل فی بر توده ها ضروری است .  ا هندوسپتان و چپین و غیپره    یپ  برزیل در امر این شرایط ا

 ند.فرق می ک

ا ایجاد  ب تحاد رهایی بخش ملی"حزب کمونیست برزیل  "ا
17

 و تکامپل  جهپت  در درسپتی  گپام  

ایپد  کمونیسپت  حپزب  دیگر اکنون. است برداشته امپریالیستی ضد واحد ی جبهه رشد  تمپام  ب

ز پیش جبهه، این آتی گسترش برای را نیرویش میلیپونی   هپای  تپوده  جلپب  طریپق  از همپه،  ا

اید ایجاد ارتش رهایی بخپش ملپی باشپد، ارتشپی     دهقانی، به کار گیرد. هد ز این کوشش ب ف ا

ر باقی بمانپد و زمینپه را بپرای تشپکیل     نقالب وفادا تحپاد  حکومپت   که تا به آخر به ا  رهپایی  ا

 .سازد فراهم بخش

ز     قدامات تپوده ای و ضپد امپریالیسپتی، وا در هندوستان کمونیست ها باید تمام فعالیت ها و ا

ماتی را قدا ر     -که توسط ناسیونال آن جمله ا رفرمیستها رهبری می شود، مپورد پشپتیبانی قپرا

ایپد بپا        دهند، در آن ها شرکت کنند و به بسط و گسترش آن کمپک نماینپد. کمونیسپت هپا ب
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18حفظ استقالل سیاسی و سازمانی خود در داخل کنگره ملی هندوستان
. کنند مبارزه فعاالنه 

، ب به و نقالبی  ه منظور گسترش آتی جنبش رهپایی بخپش ملپی خلپق     تقویت جناح ناسیونال ا

نگلستان؛ کمک نمایند.  های هندوستان علیه امپریالیسم ا

در چین جنبش ملی موفق به ایجاد منپاطق شپورایی در قسپمت قابپل تپوجهی از کشپور شپد.        

جنبش ملی چین همچنین موفق گردید که یپک ارتپش سپرخ نیرومنپدی را در ایپن سپرزمین       

نپه ی امپریالیسپم ژاپپن و خیانپت دولپت نپانکن          سازمان دهپد .در ایپن   کشپور تجپاوز غارتگرا

ر داده اسپت. منپاطق شپورایی چپین در           موجودیت ملی خلق کبیپر چپین را مپورد تهدیپد قپرا

حقیقت به مثابه مرکز متحد کننده ی مبارزه مردم علیه اسارت چین و تقسیم آن بپه وسپیله   

نیروهای ضد امپریالیستی را در پیکار ملی  ی امپریالیست ها در آمده است. این مرکز همه ی

 مردم چین جمع آوری خواهد کرد.

بتکار حزب بپرادر و دالور کمونیسپت چپین را جهپت ایجپاد       به خاطر همه ی این ها است که ا

وسیع ترین جبهه ی واحد ضد امپریالیسپتی علیپه امپریالیسپم ژاپپن و عوامپل محلپی آن، بپا        

نپد تپا بپه خپاطر نجپات        شرکت همه ی نیروهای متشکل موجود  در سرزمین چین کپه آمپاده ا

 کشور و ملت خود پیکار نمایند مورد تایید قرار می دهیم.

فکار شما نمایندگان کنگره شوم و اعالم نمایم ما به نپام   یانگر احساسات و ا اجازه می خواهم ب

نقالبپی آ     نقالبی سراسر جهان به کلیه ی شوراهای چین و بپه خلپق هپای ا ن درود پرولتاریای ا

نگیز .حضاربه پا می خیزنپد(. مپا درود    نه تقدیم می داریم )کف زدن های شورا اتشین و برادرا

ران پیکار علیپه دشپمن،    ثار ارتش قهرمان سرخ می کنیم که در هزا نه و آتشین خود را ن برادرا

ز      مجرب و کار آزموده شده است. ما به ملت چین اطمینان می دهیم کپه مصپمم هسپتیم تپا ا

ه آزادی کامل کشور از چنگ غپارتگران امپریالیسپتی و عمپال چینپی آنپان       مبارزه و در را ی ا

نگیز.حضار به پا می خیزنپد. هلهلپه ی ممتپد و کپف زدن      دفاع می کنیم.)کف زدن های شور ا

ا فریاد های تهنیت آمیز نمایندگان(. ه ب  های پر جوش و خروش همرا

  

 درباره ی دولت جبهه ی واحد

یپم و      رفقا، ما مشی جبه تخپا  کپرده ا نه ا ه ی واحد طبقه ی کارگر را با عزمی راسپس وجسپورا

ا تمام نیرو  تا ب یم   .کنیم دنبال را مشی این آماده ا
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ز ما سئوال شود که آیا شما کمونیست ها گانه مطالبات خاطر به مبارزه برای فقط اگر ا  و جدا

ر واحد ی جبهه از مشخص حتی زمانی کپه مسپاله ی   ی می کنید و یا این که آماده اید طرفدا

 قبپول  را دولتپی  چنپین  در شرکت مسئولیت شد مطرح واحد ی جبهه اساس بر دولت تشکیل

ا ما صورت این در نمایید،  مثبپت  پاسپس  سپوال  ایپن  بپه  مسپئولیت  حپس  بپا  و کامپل  آگپاهی  ب

دولتت جبهته ی واحتد     یلتشپک  است ممکن که کنیم می بینی پیش را این ما. داد خواهیم

نه تنهپا امکپان پپذیر گپردد ، بلکپه       دولت جبهه واحد ی ضد فاشیستی یک یا و پرولتری

تاریا ضرورت ایجاد آن را ایجاب کند )کف زدن ها(. در چنین حالتی مپا بپدون  ره    منافع پرول

 ای شک و تردید موافقت خودمان را با تشکیل چنین دولتی اعالم خواهیم داشت.

ز پیروزی ا ز دولتی که بعد ا نقالب پرولتری تشکیل می شود صحبت نمی کنم. من در این جا ا

نقپالب،   ز واژگون کردن بورژوازی از طریق ا لبته چه بسا در یک کشور معینی ، بالفاصله پس ا ا

ئتالفی مرکب از حزب کمونیست با یک حزب  ئی بر شالوده یک دولت ا بتوان یک حکومت شورا

ا ست، دولپت شپورائی را تشپکیل    معین، )یا با جناح چپ آن حزب( که در انقالب شرکت کرده 

نقپالب اکتبپر حپزب پیروزمنپد بلشپویک هپای روسپیه             ز ا نپیم بعپد ا د. به طوری کپه مپی دا دا

ز       د. و ایپن یکپی ا نمایندگان اس ارهای )سوسیال رولوسیونرهای( چپپ را در دولپت شپرکت دا

نقالب اکتبر بود. ز پیروزی ا ولین دولت شوروی پس ا  ویژگی های ا

ز اشکال تشکیل دولپت جبهپه ی واحپد در    در این جا صحبت از چن ین موردی نیست. صحبت ا

زپیروزی انقالب شوروی است.  آستانه ویا پیش ا

لی می توان از آن صحبت کرد؟ ما این چه نوع دولتی است و در چه اوضاع و احوا  و ا

. دولتی است که حاصپل  دولت مبارزه علیه فاشیسم و ارتجاع است این دولت قبل از همه

ه فعالیت حزب کمونیست و سپازمان   جنبش جبهه ی واحد می باشد . چنین دولتی نباید در را

ایپد    های توده ای طبقه ی کارگر هیچگونه محدودیت و مانعی ایجاد کند، بلکه برعکس، مپی ب

نقالبپی و عپاملین فاشیسپت آن هپا         بیر قاطعی علیه صاحبان بنگاه های مپالی بپزرگ ضپد ا تدا

تخا  نماید.  ا

ینده ی جبهه ی حزب کمونیست کشو ا تکیه بر جنبش فزا ر مفرو  در یک لحظه ی مناسب ب

ر باشپد مطپرح         واحد، تشکیل دولتی را که برشالوده برنامپه ی مشپخص ضپد فاشیسپتی اسپتوا

 خواهد نمود.
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برای تشکیل یک چنین دولتی باید شرایط عینی وجپود داشپته باشپد. ایپن شپرایط کدامنپد؟       

چنین خواهد بود: در شرایط بحپران سیاسپی ، یعنپی     پاسس این سئوال در کلی ترین شکل آن

زمانی که طبقات حاکم دیگر قادر نباشند از عهده پیشرفت و اعتالی جنبش نیرومند توده ای 

ما این تنها یک دورنمپای کلپی    ه خود عمل کنند. ا نند به دلخوا و ضد فاشیستی بر آیند و نتوا

ل به تشکیل جبهه ی واحد دست زد . است. و اصوال بدون آن به زحمت ممکن است که در عم

ا این ترتیپب   تشپکیل  ی مسپاله  اسپت  ممکپن  فقط وجود پیش زمینه های ویژه و مشخص ب

ز که ای وظیفه یک مثابه به را واحد ی جبهه دولت  بپه  ، باشپد  مپی  ضپروری  سیاسپی  لحاظ ا

ز قبل من نظر به. کند مبدل روز موضوع ای همه ا ار د پیش زمینپه هپای زیپر مپورد توجپه قپر      ب

 گیرند:

اوال، زمانی که دستگاه دولتی بورژوازی تا آن درجه دچار بی نظمی و اختالل امور شود و فلج 

گردد که بورژوازی دیگر قادر نباشد از روی کپار آمپدن دولتپی کپه برنامپه اش مبپارزه علیپه        

 ارتجاع و فاشیسم است جلوگیری کند؛

یا، وقتی که وسیع ترین توده های زحمتکش بپه ویپژه   سپندیکاهای تپوده ای ، از هرجهپت     ثان

رند تا علیه فاشیسم و ارتجاع عصیان کنند، اما هنوز آمتادگی آن را ندارنتد کته     آمادگی دا

 دست به قیام بزنند؛ تحت رهبری حزب کمونیست برای برقراری حکومت شورائی

ثا ،دامنه ی تجزیه و انشعاب در صفوف سوسیال دمکراسی و سایر احزابی کپه در جبهپه    ل ی ثا

ز آن هپا خواسپتار       رند به آنجا کشیده شده باشد که بخپش قابپل مالحظپه ای ا واحد شرکت دا

ه با کمونیسپت هپا علیپه     قدام های بی باکانه علیه فاشیست ها ودیگر مرتجعین ، مبارزه همرا ا

.  فاشیسم و مخالفت آشکار با بخش ارتجاعی حزب خود باشند که با کمونیسم دشمن است 

 بپه  ها زمینه پیش این آن در که شد خواهد ایجاد وضعیتی عمال کشور امکد ودر کی که این 

زه ندا ز توان ،نمی شد خواهد آماده و مهیا کافی ا  .کرد بینی پیش را آن قبل ا

ز آن جایی که چنین امکانی برای همه ی ما ا  مپا  لپذا  دارد، وجپود  کشورهای سرمایه داری ا

ز نظر دور داشپ احتم نباید یپن نیسپت کپه تنهپا        ال وقوع آن را دور ا ته باشپیم. و مسپاله هپم ا

خودمان به این موضوع واقف باشیم و برای استفاده از چنین امکپانی آمپادگی الزم را تپدارک    

 ببینیم، بلکه باید توده های کارگر را از طرق مختلف و منظما در جریان این مساله بگذاریم.

ر م ما چرا این موضوع را امروز مورد بحث و مذاکره قرا ز   ا ی دهیم؟ به خاطر این که ایپن امپر ا

ز پیشپرفت و گسپترش       رزیابی ما از وضع موجود و تکامل آن در آینده بسپیار نزدیپک و نیپز ا ا

اخیر جنبش جبهه ی واحد در یک سلسله از کشورها سرچشپمه مپی گیپرد. بپیش از ده سپال      
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نترناسیونال کمونیستی احتیاج  ا نمپی دیپد تپا    وضع در کشورهای سرمایه داری طوری بود که 

ر مذاکره و  این نوع مسائل مورد بررسی  .دهد قرا

 در ، پپنجم  کنگپره  در همچنپین  و ۱۹2219 رفقا، به خاطر دارید که در کنگره چهارم، در سال

: ۱۹2499 سال  مپا  مپذاکره  و بحپث  مورد دهقانی -دولت کارگری و یادولت کارگری  شعار 

ر پیرامپون مسپاله ای دور مپی زد کپه تقریبپا      . در اصل، گفت و گوی ما در آن موقع گرفت قرا

شپپبیه همپپین مسپپاله ای اسپپت کپپه مپپا امپپروز دربپپاره آن بحپپث مپپی کنپپیم. در آن زمپپان در   

نترناسیونال کمونیستی در پیرامون همین موضپوع، بپه ویپژه دربپاره      وقپوع  کپه  اشتتباهاتی  ا

نجام مباحثاتی یافت، اهمیپت آن  اهمیپت خپود را از دسپت نپداده اسپت.       هم امروز که گرفت ا

از  "هت  "ما را در قبال خطر انحراف به راست و یا انحراف به  مذاکرات در این است که

ینجا مختصپرا  مشی بلشویکی در این باره بر حذر می داشت . بدین سبب است که من در ا

ز تجارب گذشته بپرای تعیپین سیاسپت کنپونی      تا ا ز این اشتباهات اشاره می کنم  به پاره ای ا

 گرفته باشیم.احزاب ما درس 

ز اشتباهات ی رشته نخستین  بپه  کپارگری  دولپت  تشکیل ی مساله که شد می ناشی جا این ا

رتبپاط  سیاسپی  بحپران  وجپود  بپا  صپریح  و روشن طور  کپه  شپد  ایپن  نتیجپه : شپد  نمپی  داده ا

پورتونیست یند که گویپا فقپط در   نما تعبیر و تفسیر طوری را مساله توانستند می راست های ا

است که می توان برای تشکیل یک دولت کارگری که مورد پشتیبانی  "عادی" اوضاع و احوال

ما مپاوراا چپپ هپا هپم بپه       قدام نمود. و ا و حمایت حزب کمونیست باشد، تمایل نشان داد و ا

نوبه ی خود فقط یک دولپت کپارگری را کپه در نتیجپه ی قیپام مسپلحانه و سپرنگون کپردن         

اختند. این هر دو موضع نادرست بود. بپه همپین   بورژوازی تشکیل می شود به رسمیت می شن

ینگونه اشتباهات جلوگیری شود ، ما اکنپون بپرای   ر ا ز تکرا بررستی   سبب و به خاطر آن که ا

شرایط مشخص و خاص بحران سیاسی و اعتالی جنپبش ملپی، کپه در آن تشپکیل یپک       دقیق

ز نظپر سیاسپی ضپرور ب           نپد امکپان پپذیر گپردد و ا اشپد، تپا بپه    دولت جبهپه ی واحپد مپی توا

 اندازه اصرار داریم. این

ز آن بود که مسپاله ی دولپت کپارگری بپا      سرچشمه ی سلسله اشتباهات دسته ی دوم ناشی ا

رتبپاط  جنبش توده ای جبهه ی واحد پرولتاریا رشد و پیشپرفت   ایپن  بپه . شپد  نمپی  داده ا

هپا   افتنپد کپه مسپاله را تحریپف کننپد. آن     ی را امکپان  ایپن  اپورتونیست های راست جهپت 

ا احزاب سوسیال دمکرات که صرفا بر اسپاس زد و   ئتالف ب موضوع را تا حد تاکتیک غیراصولی ا

مپا مپاوراا چپپ هپا کپه در اصپل همپه ی           دنپد. ا بند های پارلمانی بنا شده است نزول مپی دا
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نقالبی به شمار می آوردند با جپار و جنجپال شپعار:     هپی  گونپه   "سوسیال دمکرات ها را ضد ا

ئتالفی با سو نقالبی!ا دند. "سیال دمکرات های ضد ا  را سر می دا

ز   پورتونیست های راست و ماوراا چپ در این مورد هم نادرست بپود. ا بدیهی است که مواضع ا

نیم تاکید کنیم که ما به یک چنین  کپه صپاف و    "دولت کپارگری  "این جاست که الزم می دا

بد ریم. ما حتی تپرجیح  ساده یک دولت سوسیال دمکرات در کادر وسیع تر باشد، ا ا احتیاج ندا

ز عنپپوان  ز و کنپپیم نظپپر صپپرف  "کپپارگری دولپپت"مپپی دهپپیم کپپه ا دولتتت جبهتته ی  یپپک ا

ز که بگوییم سخن واحد  هپای  دولپت  تمپام  بپا  مقایسپه  در خپود  سیاسپی  خصپلت  نظر نقطه ا

رنپپپد مپپپ خپپپود بپپپر "کپپپارگری دولپپپت" نپپپام معمپپپوال کپپپه ، دمکراسپپپی سوسپپپیال ی گذا

ر  و وسپیله  واقپع  در دمکراسپی  سوسپیال  دولپت . ددار متاهوی  و اصولی تفاوت بپزا  همکپاری  ا

دولتت جبهته ی    امپا . است داری سرمایه رژیم صیانت و منافع جهت در بورژوازی با طبقاتی

نقالبی پیشاهنگ همکاری ارگان واحد تاریا ا ا پرول  حفپظ  جهت در فاشیستی ضد احزاب سایر ب

که علیه فاشیسپم و ارتجپاع مبپارزه     دم زحمتکش می باشد. این دولتی استمر ی همه منافع

رند.  می کند. بدین ترتیب این دو حکومت با هم تفاوت اصولی دا

ایپد  ینحال، ما به ویژه تصریح و تاکید می کنیم که ب ا ا میان دو اردوی مختلتف سوستیال    ب

یپم  شپده  متپذکر  فوق در که طور همان. شد قائل تفاوت دمکراسی بپر مپا یپک اردوی     ا در برا

یال دمکراسی و یک اردوی سوسیال دمکرات هپای چپپ )بپدون گیومپه( وجپود      ارتجاعی سوس

رد. اردوی سوسیال دمکرات های چپ نه تنها وجود دارد، بلکه رشد هم می کنپد. ایپن اردو    دا

ما تفاوت اساسی میپان ایپن    نقالب روی می آورند. و ا کارگرانی را در بر می گیرد که به سوی ا

سباتشان با جبهه ی واحد طبقه کارگر دید. سوسپیال دمکپرات   دو اردو را باید در عمل در منا

 گوینپد،  مپی  ناسزا واحد ی جبهه جنبش به ها آن. هستند مخالف جبهه واحد های ارتجاعی

بکاری آن در  سیاسپت  واحد ی جبهه که زیرا. دهند می سوق انشعاب به را آن و کنند می خرا

ا بورژوازی برمال می سازد. ولی  را آنان همکاری موافق جبهه ی  سوسیال دمکرات های چپب

 مپی  کمپک  آن اسپتحکام  و ترقپی  و پیشرفت به و کنند می دفاع جنبش این از هستند، واحد

ز. نمایند  ایپن  لذا است، ارتجاع ضد و فاشیستی ضد ماهیتا واحد ی جبهه جنبش که آنجایی ا

ز پپی      دائمی ی محرکه نیروی مثابه به جنبش ش بپه سپوی   ، دولپت جبهپه ی واحپد را بپیش ا

ندازه که جنپبش جبهپه ی واحپد دامنپه ی      مبارزه علیه بورژوازی ارتجاعی سوق می دهد. هر ا

زه نیپروی بپیش تپری در اختیپار دولپت بپرای مبپارزه علیپه           نپدا بیشتری پیدا کند، به همان ا

ز ندازه که این جنبش توده ای ا  و شپود،  داده سپازمان  بهتر پایین مرتجعین می گذارد. و هر ا

، ارگانهتتای طبقتتاتی غیرحزبتتی جبهتته ی واحتتد در موسستتات  ی شپپبکه کپپه قپپدر هپپر
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 بپه  باشد؛ تر گسترده اشخاص متوسط شهر و ده میان و مناطق کارگری ، دربیکاران میان

ندازه همان ا ا ز توان می بیشتر اطمینان و امکانات ب  جبهه دولت سیاست احتمالی شدن مسس ا

 لوگیری کرد.ج واحد ی

 بپه  شپد  مپی  مربپوط  داد روی ما پیشین مباحثات طی که آمیز تباهاش نظریات رشته ی سوم

ه. "کارگری دولت" عملی سیاست مپی   "دولپت کپارگری  "، اپورتونیست هتای راستت   نظر ب

بایپد     "چارچوب دمکراسی بورژوایی "بایست در نابراین این دولت به هپی  وجپه ن باقی بماند. ب

ز این محدوده قدمی بردارد. برعکس،  در کوششپی  گونپه  هپر  از عمپل  در هتا ماوراءهپ خارج ا

 .کردند می داری خود واحد ی جبهه دولت یک تشکیل جهت

پورتونیسپت راسپت       1993در سال  ز اعمپال ا را مپا در   "دولپت کپارگری  "منظپره ی روشپنی ا

تفاق سوسیال دمکرات های چپ  ساکسون و تورینگ مشاهده کردیم . شرکت کمونیست ها به ا

91)گروه زیگنر
العکس. نبود اشتباه خود خودی به( ونساکس دولت در  نقالبی شرایط ، ب  آلمان ا

قدامی چنین ما. شمرد می مجاز کامال را ا  مپی  بودنپد  کرده شرکت دولت در که ها کمونیست ا

ز بایست اسپتفاده مپی    مستل  کتردن پرولتاریتا    بپرای  اول ی درجه در مناسب فرصت این ا

ز کارگران با زن و بچپه  کردند. ولی آنها در این جهت گام برنداشتند. و  در زمانی که بسیاری ا

ز منپازل ثروتمنپدان بپزرگ را     هایشان فاقد هر گونه مسکن و ماوایی بودند، آن ها حتی یکی ا

نقالبپپپی تپپپوده ای کپپپارگران   هپپپم بپپپازگیری نکردنپپپد. آن هپپپا در جهپپپت تشپپپکل جنپپپبش ا

لی مانند وزیپران  .کمونیست ها در این دولت به طور ک نیاوردند عمل به اقدامی هیچگونه هم

نپیم  مپی  کپه  طوری به. کردند می رفتار "بورژوازی دمکراسی چارچوب" در عادی پارلمانی  دا

پورتونیستی سیاست ی نتیجه این ندلر ا 99برا
و همفکران و   عاید شکستی چنان نتیجه در. بود ا

ز باید هم امروز تا که شد یپک نمونپه ی کالسپیک سیاسپتی کپه       عنپوان  بپه  ساکسپون  دولت ا

نق  .نماییم  کر کنند دنبال را روشی چنین حکومت در نباید البیونا

ریم. ما از دولت جبهه ی واحد  نتظار دا رفقا، ما سیاست کامال دیگری از دولت جبهه ی واحد ا

انقالبی و ریشه ای و مشخصی می خواهیم تا ا منطبق و متناسب که خواسته های   اوضپاع  ب

ز او می خپواهیم تپا بپر روی تولیپد و بانپک هپا       ال باشد اجرا نماید. به عنوان نمواحو و نه ما ا

کنترل برقرار کند، پلیس را منحل نماید و به جای آن نگهبانان مسلح کارگری تشکیل دهد و 

 غیره.

ز مپپا طلپپب مپپی کپپرد کپپه تمپپام توجپپه خپپود را بپپه امپپر یپپافتن    "پپپانزده سپپال پپپیش، لنپپین ا

 پپاره  در شپاید  مپا  نظر به. داریم طوفمع " پرولتری انقالب سوی به پیشروی یا گذار اشکال



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

دوم بخش - وجنگ فاشیسم علیه واحد جبهه راه در مبارزه 83   

 

ر  اشپکال  تپرین  مناسپب  از یکتی  ،دولت جبهه ی واحد ها کشور از ای  سفسپطه . باشپد  گپذا

ند رفته طفره لنین ی توصیه این از همیشه "چپ" جویان  و محپدود  مبلغپین  همانند ها آن. ا

ز فقط افق تنگ شپکال  ا"د، بپدون آنکپه حتپی  ره ای هپم بپه      کننپ  می صحبت " ها هدف " ا

نپد تپا یپک     "گذار پورتونیست های راست کوشش داشته ا ما ا مرحلته  "توجه داشته باشند. و ا

تاریپا  دیکتپاتوری  و بورژوازی دیکتاتوری میان خاصی "دمکراتیک بینابینی   وجپود  بپه  پرول

ر این تا کردند می سعی ها آن ترتیب، بدین. آورند کارگران تلقین نمایند کپه   به را واهی پندا

ز یپک دیکتپاتوری بپه           گویا مپی   تپوان سپرگرم گشپت زدن پارلمپانی و گپذار مسپالمت آمیپز ا

جعلپی و سپاختگی را    "مرحله ی واسطه "دیکتاتوری دیگر بود. جالب توجه است که آنها این 

ر  " ما افشا کردن ایپن تقلپب    "شکل گذا می نامیدند و حتی به لنین نیز استناد می جستند! ا

ر نیست زیرا که ر و شکل برخورد نسبت به  و دغلبازی دشوا نقالب  "لنین درباره ی شکل گذا ا

ر میپان   "پرولتری  ، یعنی سرنگون کردن دیکتاتوری بورژوازی صحبت می کرد نه از شکل گپذا

 دیکتاتوری بورژوائی و دیکتاتوری پرولتری.

وانی قائل بود؟ زیپرا لنپین    نقالب پرولتری یک چنین اهمیت فرا ر به ا چرا لنین برای شکل گذا

انقالبات کبیر  "  که است آن از حاکی قانون این. داشت نظر در را "قانون اساسی کلیه ی 

نقالبپی  پیشپاهنگ  جانپب  به کشور زحمتکش وسیع های توده جلب از صحبت وقتی  میپان  در ا

نیسپت(،   پپذیر  امکپان  حکومپت  گپرفتن  دست به برای پیروزمند ی مبارزه آن بدون که) است

 را هپا  تپوده  تجربه ی سیاسی شخصی ون قادر نخواهد بود که جایتنها پروپاگاند و آژیتاسی

 .بگیرد

ز این جا ناشی می شود که آنها تصپور مپی    اشتباه معمولی و همیشگی سکتاریست ها ی چپ ا

نقالبی( رهبران کمونیسپت شپعار قیپام     کنند که کافی است به محض وقوع بحران سیاسی )یا ا

نقالبی را مطرح کنند تا بال فاصله تو ز آن ها پیپروی نماینپد. خیپر، حتپی بپه      ا ده های وسیع ا

رنپد. مپا نمونپه ی آن را            یپن کپار را ندا هنگام چنین بحرانی هپم تپوده هپا همیشپه آمپادگی ا

نتخاب گذار ی دوره برای که شعارهایی. ایم کرده مشاهده اسپانیا در  همچنپین  و شپوند  می ا

نقالب پرو اشکال " بودن ویژه ر یا پیشروی به سوی ا برای آن ضپرور اسپت کپه بپه      "لتری گذا

توده های میلیونی کمک کند تا آن ها با حپداکثر سپرعت ممکپن، از روی تجربپه ی شخصپی      

ه نجات را بجویند و آن را طی  خود شان یاد بگیرند و بفهمند چگونه باید عمل نمایند، کجا را

مطالبپات و  کنند. و باالخره خودشان باید تشخیص بدهند که کدام حپزب مپنعکس کننپده ی    

ند مورد اطمینان آنان باشد. در غیر این صورت تپوده   خواسته های واقعی آن ها بوده و می توا

تیپک خپرده بپورژوایی       های وسیع زحمتکش که هنوز هم در دام توهمات و سپنت هپای دمکرا
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نقالبی وجود دارد دچار شک و تردید گشته و  اسیر هستند ، ممکن است حتی وقتی که وضع ا

نند ر نی    نتوا نقالب را پیدا کنند و فرصت مناسب را از دست بدهند. نتیجپه ی ایپن سپرگردا ه ا ا

ر   ها و سر در گمی ها و مسامحه این خواهد شد که به زودی زیر ضربات جالدان فاشیست قپرا

 بگیرند.

ه تشکیل احتمالی یپک دولپت ضپد فاشیسپتی جبهپه ی       به دالیل باالست که ما می خواهیم را

قعا علیه دشمنان واحد را در شرایط ب حران سیاسی نشان دهیم. و تا آن جائی که این دولت وا

خلق مبارزه کند و به طبقه ی کارگر و حزب کمونیست آزادی عمل بدهد، ما کمونیست ها از 

چنین دولتی بپه طپور همپه جانبپه پشپتیبانی و حمایپت خپواهیم کپرد و بپه مثابپه سپربازان            

 ایپن : گفپت  خپواهیم  ها توده به صریحا ما ولی. دکر خواهیم نبرد در خط مقدم جنگ انقالب

ند نمی دولت و. بیاورد ارمغان به را کامل و نجات قطمی توا  طبقپاتی  حاکمیت تا نیست قادر ا

نپد  نمی جهت این به و ریزد فرو هم در را استثمارگران نقپالب  ضپد  خطپر  قطپع  طپور  بپه  توا  ا

ز را فاشیستی ب بین ا نابراین ضرور است تا خود راب برای انقالب سوسیالیستتی آمتاده    رد. ب

اید تنها وتنها درکنیم ه نجات واقعی را ب  .نمود جستجو حکومت شوراها . را

رزیابی رشد و تکامل اوضاع و احوال کنونی جهان مپا شپاهد نضپج بحپران سیاسپی در یپک        ا ا ب

سلسله از کشورها هستیم. مبرم بودن و اهمیت تصمیم کنگره ی ما در مورد دولپت جبهپه ی   

 د از همین جا سرچشمه می گیرد.واح

ز امکان تشکیل یک دولت جبهه ی واحد اسپتفاده   نند به شیوه ی بلشویکی ا اگر احزاب ما بتوا

کنند و مبارزه ای را که پیرامون آن در می گیرد رهبری نمایند و نیز از وجود چنپین دولتپی   

انقالبتی تتوده هتا    در جهپت  ن توجیته  بهتتری  هپره گیرنپد، در ایپن صپورت ایپن     ب آموزش 

ه در ما مشی خط سیاسی  .بود خواهد واحد ی جبهه دولت تشکیل را

 درباره ی مبارزه ایدئولوژیک علیه فاشیسم

بته   یکی از ضعیف ترین جوانب مبارزه ی ضد فاشیستی احزاب ما این اسپت کپه ایپن احپزاب    

لعمل نشان نمی دهنپ فاشیس اندازه ی کافی و به موقع علیه عوامفریبی د م، از خود عکس ا

ند. احزاب ما هنوز هم به مسائل مربوط به مبارزه علیپه   و اصوال این امر مهم را نادیده گرفته ا

یپده           ز رفقپای مپا بپاور نداشپتند کپه ا یده ئولوژی فاشیستی بی اعتنپایی مپی کنند.بسپیاری ا ا

یده ئولپوژی بپورژوائی اسپت و بپه خپاطر بپی معنپی         ئولوژی فاشیسم ، که ارتجاعی ترین نوع ا

با به حد سفاهت و جنون می رسد، قادر خواهد بود کپه نفپو  و وجهپه ی تپوده      بودن خود ل غا

ای کسب کند. این یک اشتباه بزرگی بود. زیرا فساد و تباهی سرمایه داری تا مغز استخوان و 
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ثر گذاشته است و در شرایطی که توده های وسیع مردم دچپار یپاس و    یده ئولوژی آن ا ریشه ا

یده ئولوژی این فسپاد   نومیدی می گردند، بخشی ز اقشار آن مستعد پذیرش پس مانده های ا ا

 و تباهی سرمایه داری قرار می گیرند.

یده ئولوژی فاشیسم کم بها دهیم.  ما به هی  وجه نباید به این قدرت واگیری و مسری بودن ا

یپده ئولوژیپک دامپن بپزنیم      . و برعکس، ما به نوبه ی خود باید به طور گسترده به مبارزه ی ا

این مبارزه باید شالوده ی روشن، ساده وعامه فهم و نیپز تلقپی و برخپورد صپحیح نسپبت بپه       

 ویژگی های روحیه ی ملی توده های مردم بنا گردد.

رونه جلوه گر مپی سپازند. هپدف آن هپا از جعپل کپردن        فاشیستها سراسر تاریس هر ملتی را وا

دامه دهندگان  انپه ی    تاریس این است که خودشان را وارث و ا ن همه ی چیزهپای عپالی و قهرما

گذشته معرفی نمایند. آن ها می کوشند تپا همپه ی آنچپه را کپه احساسپات ملپی را بپر مپی         

ز آن به مثابه سپالحی علیپه دشپمنان فاشیسپم بهپره گیپری        ر داده وا نگیزد مورد استفاده قرا ا

منظور را دنبال کنند. در آلمان صدها و صدها کتاب منتشر می شود که همه ی آنها تنها یک 

می کند: تاریس خلق آلمان را تحریف نمایند و به آن روح فاشیستی بدمند. مپورخین تپازه بپه    

سوسیالیست تالش می کننپد تپا تپاریس آلمپان را طپوری معرفپی        -دوران رسیده ی ناسیونال 

نا به فالن   سیر تکاملی آن در طی دو هزار سال طوری "قانونمندی تاریخی  "کنند که گویا ب

 " یپک  وجپود  در " موعود مسیح " و ملی " منجی"پیش رفت که باالخره منجر به ظهور یک 

ز نسبش و اصل که معروف ی" سرجوخه  یاد ، آلمان مردم تاریس ی عرصه در.  است اتریش ا

انند فاشیست هم آلمان ملت قهرمان های چهره و رجال بزرگترین ها کتاب این در. است شده

نبش های بزرگ دهقانی به مثابه منادیان مستقیم جنپبش فاشیسپتی   ها معرفی می شوند و ج

رزیابی می گردند.  ا

لعاده ای تالش می کند تا به حساب سپیمای   ا به عنوان نمونه موسولینی با حدت و شدت فوق 

 درخشان گاریبالدی
یا، سرمایه ای برای خویش دست و پا کند. فاشیست 93 ل یتا ا ، قهرمان ملی 

ندارک  های فرانسوی ژا
را به عنوان قهرمان خود معرفی کنند. فاشیست های آمریکپایی بپه    94

 سنن جنگ های استقالل طلبانه ی آمریکا و همچنین به سنن واشنگتن
اسپتناد  96و لیپنکلن 95

لغارستان از جنبش های رهپایی بخپش ملپی و قهرمانپان ملپی و       می نمایند. و فاشیست های ب

"واسیل لفسکی "مورد عالقه ی مردم مانند 
97

 .کنند می استفاده 98" کاراجا استفان " و 

رتبپاطی نپدارد و       ینگونه مسائل به امپر طبقپه ی کپارگر ا کمونیست هایی که تصور می کنند ا

فپق بپا         بگپوی حقیقپت بپوده و موا ز نظپر تپاریخی جوا ، )به طوری که ا گذشته ی مردم خود را

ا روح مارکسیستی   ملپت  زحمتکشپان  بپرای ( باشد لنینیستی –تحلیل مارکسیستی و منطبق ب
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مبارزه ی کنونی آنتان را بتا ستنت هتای      و دهند نمی توضیح و کنند نمی تشریح خویش

ینگونه کمونیست ها عمال همه ی آن چیزهپایی را  انقالبی گذشته شان ارتباط نمی دهند ، ا

ر  نبها است، داوطلبانه در اختیار جاعلین فاشیست قرا که در تاریس گذشته ی ملت هایشان گرا

فکار توده ها استفاده کنند.مید ه کردن ا ز آن برای تخدیر و گمرا تا ا  هند 

رتباط پیدا کند شدیدا عالقمندیم. برای ما نه تنهتا   رفقا، ما به تمام مسائلی که به مردم ما ا

بلکه کلیه ی مسائل گذشته شان  ،همه ی مسائل مهم مربوط به امروز وآینده ی آن ها

نپه،      . سیاستنیز جالب و ارزشمند است ما کمونیست ها بر پایه ی یپک سیاسپت تنپگ نظرا

ز قمپاش رهبپران تریدیونیونیسپت و     نا نشده است. ما که ا مبتنی بر منافع کارگاهی کارگران ب

یا روسای انجمن های پیشه وری قرون وسطی نیسپتیم. مپا نماینپدگان منپافع طبقپاتی مهپم       

کارگر می باشیم، طبقه ای کپه  ترین و بزرگ ترین طبقه ی جامعه ی عصرما ، یعنی طبقه ی 

ز یوا بندگی و رنج و محنت رژیم سرمایه داری برهانپد و تپا امپروز     رسالت دارد تا بشریت را ا

هم موفق شده در یک ششم کره ی ار  یوا سرمایه داری را واژگپون کنپد و حاکمیپت را در    

استثمار شپونده،  دست خود بگیرد. ما از هر کشوری که باشیم مدافع منافع حیاتی تمام اقشار 

 یعنی مدافع منافع اکثریت عظیم توده ی مردم هستیم.

ز الیسم مخالفین اصولی و آشتی ناپذیر ما کمونیست ها ا ز بورژوایی ناسیون  شکل و نوع هر ا

ما.  هستیم آن ه گپام نخپواهیم      ما طرفدارنیهیلیسم ملی نیستتیم  ا . وهرگپز هپم در ایپن را

رش کپپارگران و تمپپام زحمتکشپپان بپپا روح    گذاشپپت. وظیفپپه ی تربیپپت و آمپپوزش و پپپرو    

الیسم پرولتری یکی از عمده ترین وظایف تمام احپزاب کمونیسپت اسپت. امپا ، اگپر       نترناسیون ا

یپن امپر بپه         و اجازه مپی دهپد ، و یپا احیانپا ا الیسم پرولتری به ا نترناسیون ا کسی فکر کند که 

ند به احساسات ملی توده های وسیع زحمتک شان کشور خود تپوهین  معنی آن است که می توا

قعپی    ز بلشویسپم وا روا دارد و یا نسبت به آن بی اعتنایی به خرج دهد، چنین فردی ، خیلی ا

.)کف زدن ها(. . . بدا چیزی نفهمیده است. ز آموزش لنین درباره ی مساله ملی ا  فاصله دارد و ا

الیسم بورژوائی مبارزه می  علیه پیگیر و قاطع طور به همیشه که لنین  کپرد در مقالپه   ناسیون

نوشته شده، نمونه ی ۱۹۱4 ، که در سال"درباره ی غرورملی روسها  "ی خود تحت عنوان 

ئپه داده اسپت. لنپین     را جالبی از طرز تلقی و برخورد صحیح از مساله ی احساسات ملی به ما ا

ز  -آیا ما پرولترهای آگاه متعلق به ملت ویلکوروس ها )روس مپیهن  "این طور می گوید:  م( ا

ز  ح لبته خیر! ما زبان خود و میهن خود را دوست داریم ما بپیش ا ا س غرور ملی بری هستیم؟ 

هر چیز کوشش می کنیم توده های زحمتکش میهن خود )یعنی نپه دهپم جمعیپت آن( را بپه     

رتقاا دهیم. برای ما دردنپاک تپراز هپر     سطح زندگی آگاهانه ی دمکرات ها و سوسیالیست ها ا
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ورگویی و ستمگری و اهانتی است که دژخیمان تپزاری و اشپراف و   چیزی مشاهده و احساس ز

ز  فتخار می کنیم که به این زورگویی ها ا ند. ما ا ران، به میهن زیبای ما روا داشته ا سرمایه دا

فتخار مپی کنپیم کپه     "یعنی روس های میهن  "محیط ما  پاسس شایسته داده شده است ؛ ما ا

فرادی مثل رادیشیچف دکابر نقالبپی هپای دمکپرات را در سپال هپای        این محیط ا یسپت هپا و ا

فتخار می کنپیم کپه طبقپه ی کپارگر و روسپی مپیهن در        د ، ما ا هفتاد قرن گذشته پرورش دا

.۱۹0۵ سال .  حزب نیرومند توده ها را به وجود آورد.

نقالبپی بپه وجپود آورده     ما از حس غرور ملی سرشاریم ، زیرا ملت روس میهن نیز یک طبقه ا

نپد در مبپارزه بپرای آزادی و سوسیالیسپم         است، ملت ر وس نیز ثابت کپرده اسپت کپه مپی توا

ر،      سرمشق های سترگ به جامعه بشری بدهد و کارش تنها تاالن هپای عظپیم ، چوبپه هپای دا

بر کشیش هپا ، تزارهپا ،    سیاه چال ها و گرسنگی کشیدن های عظیم و خاکساری مطلق در برا

ران نیست.  مالکان و سرمایه دا

ز  رما ا ز خود غرور ملی سرشاریم و به همین جهت است که به ویژه از گذشته ی برده وا . و ا . .

ران ، مپا را بپه جنپگ مپی       اکنون برده وار خویش که باز هم همان مالکان به یاری سپرمایه دا

یپران و چپین سپرکوب      تیپک را در ا ئین را خفه کنند و نهضت دمکرا کشانند تا لهستان و اوکرا

اند رومانف ها ، بوبرینسکی ها و یوریشکوی  ها را فراهم آورنپد کپه   سازند و موجبات تق ویت ب

 "برای شئون ملی روس و میهن مایه ننگ هستند بیزاریم 
99. 

 این است آنچه لنین درباره غرور ملی نوشته است.

نید فاشیسپت هپا در دادگپاه الیپزیپک تپالش مپی کردنپد کپه مپردم           رفقا، به طوری که می دا

لغارستان را و رند. تصور می کنم کپه  ب حشی قلمداد کنند و بدین وسیله به آن ها توهین روا دا

لغارسپتان، کپه بپی مضپایقه علیپه       دفاع من در این دادگاه از شرف ملی توده های زحمتکش ب

نسپانیت، مبپارزه مپی کننپد         ز انسپان و ا قعپی و دور ا غاصبین فاشیست، یعنی این وحشپیان وا

نگیز(. من در دادگاه الیپزیک اعپالم کپردم کپه هپی      درست بوده )کف زدن های ممتد وشو ر ا

یپن کپه         ز ا لغاری بودن خود احسپاس شپرمندگی کپنم، بپرعکس، مپن ا ز ب دلیلی نمی بینم تا ا

لغارستان هستم مفتخرم )کف زدن ها(.  فرزند طبقه ی کارگر قهرمان ب

ا  اید، به اصطالح ب الیسم پرولتری را ب نترناسیون ا  ،  محلپی  هپر  احپوال  و اوضاع و هوا و آب"رفقا

ند تا ، "داد عادت ند ریشه عمیقا مادری سرزمین در بتوا  طبقپاتی  ی مبارزه اشکال ملی .بدوا

تاریا گانه کشورهای در کارگری جنبش و پرول الیسم با جدا نترناسیون . نیست تضاد در پرولتری ا
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ز برع لمللی پرولتاریت  کس، درست در همین اشکال ملی است که می تپوان ا ا  بپه  امنافع بین 

 .نمود دفاع آمیز موفقیت نحو

فافپه ی   رفقا ! در این امر تردید نیست که ما باید، سیاست بورژوازی فاشیست را ،که در زیر ل

ز منافع ملی و عالئق عمومی ملت در حقیقت سیاست خودخواهانپه و تجپاوز و اسپتثمار     دفاع ا

در همه جا و در  بخشپد  خلق خود و نیز غارت و به اسارت درآوردن سایرخلق ها را تحقق می

نپه را بپرای     تمام موارد اید این سیاسپت مزورا بر توده ها فاش کنیم و نشان دهیم. ما ب در برا

ایپد  اما نباید تنها به این کار دل خوش کنیم و به آن اکتفا نماییمتوده ها ثابت کنیم . . ب

بیر مشخص و معین احزاب کمونیست و پیکار بی امان  قدامات و تدا طبقپه ی کپارگر   از طریق ا

تاریا نه تنها مخالف هرگونه بندگی و اسارت ملی است، بلکپه در عپین    نشان داده شود که پرول

و ه در واقعی مبارز یگانه حال ا  .باشد می نیز مردم استقالل و ملی آزادی را

تاریا علیه استثمارگران داخلپی و اسپارت کننپدگان، هرگپز و بپه       منافع مبارزه ی طبقاتی پرول

نقپالب   هی  وجه  ، ا ا منافع و عالئق آینده ی آزاد و سعادتنمد ملت در تضاد نیست. بپالعکس  ب

و مپی    ه پیشرفت و اعتالا را بپه روی ا ز یوا ستمگران، در واقع را ا رهایی ملت ا سوسیالیستی ب

گشاید این که طبقه ی کپارگر اکنپون سپازمان طبقپاتی اش را بازسپازی مپی کنپد و مواضپع         

تیپک در مقابپل فاشیسپم      خویش را تحکیم می بخشد، و این که از حقوق و آزادی هپای دمکرا

 هپا  ایپن  همه و همه ی دفاع می نماید و برای سرنگون کردن سرمایه داری مبارزه می کنپد ، 

 ملت پیکار میکند. تابناک ی آینده برای کارگر ی طبقه که است معنی این به

نقالبی برای رهایی فرهنگ و تمدن خلق، و بپه  ز زنجیپر اسپارت     پرولتاریای ا و ا خپاطر آزادی ا

ز فاشیسم وحشی که به مپردم سپتم روا مپی دارد مبپارزه مپی       سرمایه ی انحصاری میرنده و ا

ز انحطاط تمدن و مدنیت جلپوگیرد و آن را بپه    ند ا نقالب پرولتری است که می توا کند. فقط ا

از نظر فرم هنگپی مثابه یک فرهنگ واقعی و خلقی به باالترین اوج شکفتگی برساند. چنین فر

. و همین فرهنگ است که امپروزه در مقابپل   ملی و از نظر محتوا سوسیالیستی خواهد بود

تحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تحقق می یابد)کف زدن ها(.  دیدگان ما در ا

ا مبارزه ی زحمتکشان کشورهای مختلف به خپاطر   الیسم پرولتری نه تنها مغایرتی ب نترناسیون ا

ا  ، جتماعی و فرهنگی نپدارد، بلکپه بپرعکس ، در پرتپو همکپاری و همپدردی بپین        آزادی ملی 

تحاد پیکار جویانه ، لمللی پرولتری و ا  ضپروری  مبپارزه  ایپن  در پیروزی برای که را حمایتی ا

تحپاد  در تنهتا  رهای سرمایه داریکشو در کارگر ی طبقه. نماید می تضمین است رتبپاط  و ا  ا

ا نزدیک بسیار تحاد زمندپیرو پرولتاریای ب ند می شوروی ا  آزادی و. یابپد  دسپت  پیروزی به توا
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قلیت و مستعمره کشورهای های خلق تحپاد  در تنهتا  نیپز  کپش  سپتم  های ا  ی مبپارزه  در و ا

تاریپای  با همگام ه     و. بپود  خواهپد  میسپر  داری سپرمایه  کشپورهای  پرول در عپین حپال تنهپا را

تحپا    نقالب پرولتری در کشپورهای امپریالیسپتی ا نقالبپی طبقپه ی کپارگر     پیروزی ا تفپاق ا د و ا

کشورهای امپریالیستی با جنبش آزادی بخش ملی در مستعمرات و کشپورهای وابسپته اسپت.    

ملتی که بر خلق های دیگپر سپتم روا مپی دارد نمپی      "زیرا همان طور که مارکس می آموزد:

د باشد. ند آزا  "توا

تیپک جنپبش تپوده ای    اگر کمونیست هایی که جزو ملت وابسته و تحت سپتم هسپتند، د   ر پرا

 نخواهند آنها ، نمایند می پیکار بیگانه یوا از خویش ملت آزادی برای که نشان ندهند عمال

ا آمیز موفقیت نحو به خود ملت میان در توانست ز. نماینپد  مبپارزه  شووینیسم ب  دیگپر  سپوی  ا

نه ی بپورژوازی     "خپودی  "اگر کمونیست های یک ملت استعمارگر هم، علیه سیاست سپتمگرا

رند حق تعیپین سرنوشپت قائپل     ر دا قاطعانه مبارزه نکنند و برای مللی که تحت اسارت آن قرا

الیسپم         نترناسیون ا نشوند، آنها نخواهند توانست تپوده هپای زحمپتکش ملپت خپویش را بپا روح 

الیسم مبارزه کنیم ، اگر در تمام کارهپای تپوده ای    نترناسیون ا تربیت کنند. اگر ما موافق روح 

یپم، در     ثابت الیسم بپورژوایی بیگانپه ا ا ناسیون ب ا نیهیلیسم ملی و هم  ب کنیم که ما به کلی هم 

این صورت ما خواهیم توانست علیه دماگوژی شووینیستی فاشیست ها به نحپو موفقیپت آمیپز    

 مبارزه نماییم.

رای      زه دا نپدا ا نطباق صحیح و کنکرت سیاست ملی لنپین تپا ایپن  نا به همین دالیل است که ا ب

،   ا همیت است . بدون چنین پیش زمینه ای ممکن نیست که بتوان مبارزه علیپه شووینیسپم را

بپا        ، یپده ئولپوژی فاشیسپتی اسپت  ر دادن توده ها بپا روح ا فزار مهمی برای تحت تاثیر قرا که ا

نجام داد.)کف زدن ها(.  موفقیت ا

  

 زیر نویس ها

بپر  ۱۹۳۵ گپذاری شپد . در سپال   پایه ۱۹۳۱ حزب مردم: حزب دهقانان لهستان در سال     ..11

 ضد قانون اساسی ارتجاعی مبارزه می کرد. جناح چپ این حزب وارد جبهه ی خلقی شد.

الپپد موسپپلس)متولد       ..99 رن لد ا نگسپپتان در   ۱8۹6 نپپوامبر۱6 اسپپوا ( : رهبپپر فاشیسپپتهای ا

تحادیه ی بریگانی فاشیست ها را تاسیس می کند . در ۱۹۳۱ سال ازحزب لیبریست جدا شده ا

 در بازداشت به سر می برد.۱۹4۳ تا۱۹40 ال هایس
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نگلسپپپتان از دوم تپپپا پپپپنجم فوریپپپه ی           ..33 کنگپپپره ی سپپپیزدهم حپپپزب کمونیسپپپت ا

 تشکیل شده بود.۱۹۳۵ سال

نویپپه ی۱7دیویپپد لویپپد جپپورج)     ..44 ( : رجپپل سیاسپپی و دولتپپی ۱۹4۵ مپپارس26-۱86۳ ژا

نگلستان در سا نگلستان و رهبر حزب لیبرال. نخست وزیر ا  .۱۹22-۱۹۱6 ل هایا

 م.-می باشد.۱۹۳۵ منظور سال     ..55

تاسیس شد. ۱۹27 سال در که فرانسه در فاشیستی مسلح سازمان: "صلیب های آتشی"     ..66

یپن سپازمان طبپق          ۱۹۳4 در شورش فاشیستی فوریه ی سال بپه طپور فعپال شپرکت داشپت. ا

 منحل شد. ۱۹۳6 فرمان دولت جبهه ی ملی در سال

ا     ..77 ست به موافقت نامپه ی شپوروری و فرانسپه در زمینپه ی کمپک متقابپل کپه در        اشاره 

 بین دو دولت به امضاا رسید. ۱۹۳4 سال

88..     "kraft durch freude "، "هپدفش  کپه  فاشیسپتی  سپازمان :  "نشاط بنیاد بر نیرو 

 گران به سوی فاشیسم بود.کار کشاندن

99..     " dopro lavoro " ،" ز بعد لیپا  فاشیسپتی  سازمان: "کار ا یتا  کشپاندن  هپدفش  کپه  ا

یا کارگران ل یتا  .بود فاشیسم سوی به ا

 است.۱۹۳4 منظور سال  ..1919

1111..  Emile vander velde (95 نویپپه (: رجپل سیاسپپی  ۱۹۳8 دسپامبر 27-۱886 ی ژا

لمللپی           نترناسپیونال دوم. رئپیس دفتپر بپین ا ا ز رهبپران  بلژیک ، سوسیالیسپت فعپال و یکپی ا

نترناسپی  ا . بارهپا وزیپر امپور خارجپه ی بلژیپک بپود)      ۱۹00 از)دوم  ونالسوسیالیستی   )۱۹۱4-

۱۹۳7. ) 

ز رهبران حپزب سوسیالیسپت بلژیپک و در سپال      ..1919 بنپا بپر توصپیه ی     ۱۹۳۳ دومان: یکی ا

را تهیپه کپرد کپه     "گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم "سوسیال دمکرات ها برنامه ای جهت 

 پذیرفته شد.به عنوان برنامه ی سوسیال دمکرات ها 

( رهبپران راسپت ایپن    ۱۹۵۵ -۱88۱فدراسیون کار آمریکا: سپازمان صپنفی در آمریکپا )     ..1313

نه دنبال می کردند.  فدراسیون سیاست ضد کمونیستی و محافظه کارا

تحادیه ی سندیکایی ملی سراسر فرانسه در سپال   ..1414 پایپه   ۱8۹۵ کنفدراسیون عمومی کار: ا

ز فعا ۱۹22 گذاری شد. در یانه ی رهبپری رفرمیسپتی سوسیالیسپت    بعد ا لیت های انشعاب گرا

ز آن جدا شدند و کنفدراسیون عمومی متحد کپار   نقالبی ا های راست ، بخشی از سندیکاهای ا

ما در سال  دند. ا هر دو کنفدراسیون مجپددا در کنفدراسپیون عمپومی کپار      1936را تشکیل دا

 و گیپرد  مپی  صپورت  انشپعاب  هپا  آن بپین  مجپددا  دوم متحد می شوند . بعد از جنگ جهانی 

 .گردید تشکیل " کارگری نیروی" و  کار عمومی کنفدراسیون
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نقالبپی     ..1515 لمللی سپندیکاهای ا ینترن ها: سازمان بین ا نترناسیونال سرخ سندیکاها )پروف ا ا

نقالبی موفق ۱۹2۱-۱۹۳7(، ) (. موافق مشی کنگره ی هفتم کمینترن بسیاری از سندیکاهای ا

 ساس مبارزه علیه فاشیسم با سندیکاهای رفرمیستی متحد شوند.شدند که برا

نترناسیونال   ..1616 م ا تحاد: آمستردا لمللی بین ا در  ۱۹۱۹ سپال  در کپه  رفرمیستی سندیکاهای ا

 خود به خود منحل گردید.۱۹4۵ شهر آمستردام تاسیس شد و در سال

تحاد   ..1717  به بنا که برزیل در ستیفاشی ضد و امپریالیستی ضد ی جبهه:  ملی بخش رهایی ا

بتکار وایل در برزیل کمونیست حزب ا تشکیل شد. این سازمان ممنوع اعالم شپد.   ۱۹۳۵ سال ا

تحاد رهایی بخش ملی  " ۱۹۳۵ در نوامبر قیپامی را تپدارک دیپد کپه توسپط دولپت وقپت         "ا

 وحشیانه سرکوب گشت.

تاسیس شد . در  ۱88۵ سال در هندوستان  کنگره ی ملی هند: بزرگترین حزب سیاسی  ..1818

ز این حزب جدا شده و  ۱۹۳4 سال . داد تشپکیل  را " سوسیالیسپت  حپزب  ی کنگپره "بخشی ا

مبپارزه ی   ۱۹۳۵ سپال  در. کپرد  می پیشنهاد رادیکال مطالبات خود های برنامه در حزب این

 کنگره ی ملی هند علیه قانون اساسی ارتجاعی مورد پشتیبانی حزب کمونیست قرار گرفت.

نترناسیونال کمونیستی )پنجم نوامبر تا پنجم دسامبرکن  ..1919 ا ( : کنگپره  ۱۹22 گره ی چهارم 

توجه خاصی به خطر فاشیسم مبذول می داشت و تاکید می کرد که وسپیله ی عمپده مبپارزه    

 علیه خطر فاشیسم تاکتیک جبهه ی واحد کارگری است.

نترناسیونال کمونیستی از هفدهم ژوئن تا هشتم   ..9999 ا  تشکیل بود. ۱۹24 ژوئیه یکنگره ی 

بپه وسپیله ی سوسپیال دمکپرات هپای       ۱۹2۳ اکتبر یازدهم در ساکسون کارگری دولت   ..9191

-۱886 فوریپپپه یzeigner( )۱7چپپپپ و کمونیسپپپت هپپپا بپپپه رهبپپپری ارشپپپت زیگنپپپر )  

پورتونیستی سوسپیال دمکپرات هپا و تسپلیم طلبپی حپزب       ۱۹4۹ آوریل ۵  ( به علت سیاست ا

ندلر )کمونیست آلمان به رهبر ( در مقابل ارتش امپریالیستی مقاومپت نکپرد   brandlerی برا

نجام به دست آنها سرنگون شد.  و سرا

9999..  Henrich brandler ،(ز رهبپپران جریپپان  ۱۹67 تپپا۱88۱ی ژوئیپپه سپپوم ( : یکپپی ا

پورتونیست راست در حزب کمونیست آلمان در سال  از حزب کمونیست اخراج شد. ۱۹2۹ ا

ز رهبپران   ۱882 ژوئن دوم –۱807ئیه یژو 4گاریبالدی )  ..9393 یا و یکپی ا ل یتا ا (: قهرمان ملی 

نقالبی جنبش رهایی بخش ملپی . گاریبالپدی بپه سپازمان دادن شپعبه ی       جناح دمکراتیک و ا

لیا کمک کرد. یتا نترناسیونال اول در ا  ا

ندارک )اکتبر  ..9494 ا (: قهرمان ملی فرانسه . مبپارزه ی مپردم فرانسپه ر   ۱4۳۱ مه ۳0-۱4۱2 ژا

نده شد. نگلیسی ها اسیر و سوزا نگلستان رهبری می کرد. به وسیله ی ا  علیه ا
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( : رجل سیاسپی آمریکپا ، فرمانپده ی    ۱7۹۹ دسامبر۱4-۱7۳2 فوریه ی22ژ.واشنگتن )  ..9595

ولین رئیس جمهور امریکا ۱77۵-۱78۳کل ارتش آمریکا در جنگ استقالل شمال آمریکا ) (. ا

(۱78۹-۱7۹7. ) 

لینکلن)  ..9696 (: رجل دولتی آمریکا، مخالف رژیم بردگپی.  ۱86۵آوریل15 -۱80۹ فوریه ی۱2آ.

( در زمان ریاست جمهوری او جنگ داخلی در آمریکپا شپعله   6۵-۱860رئیس جمهور آمریکا )

ران کشته می شود.۱86۵-۱86۱ور می شود. ) ز عاملین برده دا  (. توسط یکی ا

:۱872 فوریه ی 6-۱827 ی ژوئیه 6واسیل لفسکی)  ..9797 ز    ( لغارسپتان ، یکپی ا قهرمان ملی ب

ران   ز پایه گپذا لغارستان . یکی ا یده ئولوگ جنبش رهای بخش ملی ب برجسته ترین رهبران و ا

لغارستان ) نقالبی ب (. توسط حکام ترکیه ی عثمانی گرفتپار شپد و   ۱876-۱86۹سازمان های ا

 تیر باران گردید.

نقالبی مل۱868 ژوئیه ی 31-۱842 کاراجا)مه  ..9898 ولپین  (: ا لغارستان ، شرکت کننده در ا ی ب

لغارستان در   (. در جنگ با سربازان عثمانی شهید شد.۱862) "بیال گراد"لژیون ب

لنین آثار منتخبه جلد اول )قسمت دوم(،صفحه ی  ..9999 . ا .477-478و.  )به فارسی(
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 بخش سوم –مبارزه در راه جبهه واحد علیه فاشیسم وجنگ 

 و مبارزه برای وحدت سیاسی پرولتاریا تحکیم احزاب کمونیست

 

رفقپپپا، در مبپپپارزه بپپپرای تشپپپکیل جبهپپپه ی    

واحپپد،اهمیت نقپپش رهبپپری کننپپده ی حپپزب     

فپپزایش مپپی یابپپد. در    لعپپاده ا ا کمونیسپپت فپپوق 

ر مبتکپ  کپه  اسپت  کمونیست حزب تنها هم  واقع

،سازمان دهنده و نیروی محرکه ی جبهپه واحپد   

 طبقه کارگر می باشد.

ننپد تپوده      احزاب کمونیست  تنهپا زمپانی مپی توا

های وسیع زحمتکش را بپرای تشپکیل جبهپه ی    

واحد ضد فاشیستی علیه تعر  سپرمایه تجهیپز   

صفوف خود را به طتور   نمایند که قبل از همپه 

از سیاست مارکسیستی همه جانبه استحکام بخشند بتکارات خود را بسط و گسترش دهند، ا ،

نعطاف و صحیح یها تاکتیک چنان و کنند پیروی لنینیستی –  هر در برند،که کار به پذیری ا

نند مکان و زمان  و گرفته نظر در را طبقاتی نیروهای آرایش نیز و کنکرت احوال و اوضاع بتوا

 .کنند حساب ها آن روی

 تحکیم احزاب کمونیست

در فاصله ی بین کنگره های ششم و هفتم،احزاب کمونیسپت کشپورهای سپرمایه داری بپدون     

ما اگرما بخپواهیم خودمپان   .اند شده آبدیده ای مالحظه  ده و به نحو قابلرشد کر تردید ا

زه     نپدا یپم . زیپرا هرا را تنها به این موفقیت دلخوش سازیم دچار اشتباه بسیار خطرناکی شده ا

زه بپیش تپر    ندا که جبهه ی واحد طبقه ی کارگر بیش تر رشد کند و گسترش یابد ،به همان ا

ب ز    مسائل تازه و غامض در برا ر ما قرار خواهد گرفت .بدین جهت است که مپا مپوظفیم بپیش ا

تاریا بپه   ارتشی که جبهه ی واحد پرول زیم. پیش به تحکیم سیاسی و سازمانی احزاب خود بپردا

نجام رسالت خود خواهپد بپود کپه در راس آن نیپروی      وجود می آورد تنها در صورتی قادر به ا

ر بگیرد که اهداف مبپار  و نشپان دهپد. و یپک       رهبری کننده ای قرا زه و طپرق پیپروزی را بپه ا
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انقالبتی پرولتاریتا      چنین نیروی رهبری کننده ای فقط می تواند یک حتزب نیرومنتد و 

 باشد.

 بپریم   اگر ما کمونیست هپا تمپام نیپروی خپود را بپرای تشپکیل جبهپه ی واحپد بپه کپارمی          

ز ما هدف،  یپک  مپا .نیسپت  کمونیسپت  حپزب  بپه  جدیپد  اعضای جلب خاطر به هرگز کار این ا

نه تنگ هدف چنین  احپزاب  کپه  نیسپت  معنپی  آن بپه  ایپن  ولپی . کنپیم  نمی دنبال را ای نظرا

رنپد  را خپود  صپفوف  ی جانبپه  همپه  تحکپیم  و تقویپت  مهپم  ی وظیفپه  کمونیست  احپزاب . ندا

ا باید کمونیست فزایش ب اعضای حزب ، صفوف خپود را تحکپیم بخشپند. و تحکپیم و تقویپت       ا

رت می گیرد که ما به طپور جپدی عالقمنپد بپه تحکپیم جبهپه ی       حزب صرفا به خاطر آن صو

ند یپک عالقپه و یپا     فزایش قدرت احزاب کمونیست و استحکام آن ها نمی توا ا واحد می باشیم.

بالعکس این چیپزی اسپت کپه منپافع و عالقپه ی تمپام طبقپه ی         نه باشد. یک هوس تنگ نظرا

 کارگر آن را حکم می کند.

انقالبی و آما نبهپاترین  دگی رزمجویانه ی احزاب کمونیستت وحدت و اتحاد   سپرمایه  ،گرا

 کپارگر  ی طبقپه  تمپام  به متعلق سرمایه این.نیست ها کمونیست ما به تنهامتعلق که است ای

تفپاق  بپه  که هستیم و بوده آماده ما. است مان هپای سوسپیال دمکپرات علیپه     سپاز  و احپزاب  ا

ما این آمادگی ما برای مبارزه  ا ی مشترک علیه فاشیسم بپه ایپن معنپی    فاشیسم مبارزه کنیم.

تیسپم  –نیست که ما علیه سوسپیال   یپده  مثابپه  بپه  دمکرا تیپک  ئولپوژی  ا نه  وپرا  بپا  سازشپکارا

یده این هرگونه رخنه ی علیه نتیجتا و بورژوازی زه ی آشپتی  مبپار  خپود،  صفوف در ئولوژی ا

یپم و در    ناپذیر نخواهیم کرد. ما آن همکاری ها و این مبارزه را همیشه با هپم تل  فیپق کپرده ا

 آینده نیز تلفیق خواهیم کرد.

در جریان اجرای سیاست شجاعانه و قاطعانه ی خود در زمینه ی جبهه ی واحپد،ما در داخپل   

اید بپه هپر قیمپت و در کوتپاه تپرین       نعی برخورد می کنیم که ب صفوف احزاب کمونست به موا

نع را از سر راهمان دور کنیم.  موعد ممکن این موا

ز ک لملل کمونیست( درهمه ی احزاب کمونیست کشپورهای  پس ا نگره ی ششم کمینترن)بین ا

بر ضد تمایالت و جریانتات اپورتونستتی دمستاز شتدن بتا       سرمایه داری ،مبارزه ای که

شرایط تثبیت سرمایه داری،و علیه اشاعه ی توهمات رفرمیستی فمالیت در هتارهوب  

.احپزاب کمونیسپت صپفوف    پایتان یافتت  قانون آغاز گشته بود و به نحو موفقیت آمیزی 

پورتونیسپت هپای راسپت پپاک کردنپد و بپدین ترتیپب توانسپتند          نواع گوناگون ا ا ز  خویش را ا

یپپن احپپزاب یپپا    امپا در عپپین حپپال ا . وحپدت بلشپپویکی و رزم آوری شپپان را اسپپتحکام بخشپپند 
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 راههمپ  موفقیپت  بپا  کمتپر  زمینپه  درایپن  فعالیتشان یا و کردند نمی مبارزه سکتاریسم علیه

قعیت این به ضمنا.بود تپی  سکتاریسپم  اشتکال تظتاهر   در کپه  داشت توجه باید هم وا  تغییرا

نترناسیونال تشکیل نخست های سال برخالف.بود  شده حاصل  بپه  سکتاریسپم  که کمونیستی ا

بتدایی صورت ا قبول ظاهری تزهای بلشویکی کوشش مپی  نم علنی و ا ودار می شد،حاال دیگر ب

ه در  پشت پرده نگاهپدارد و بپدین ترتیپب   کرد تا خود ش را در   سیاسپت  پیشپرفت  و رشپد  را

لبتپه .کند ایجاد سد بلشویکی ای توده  مپر  " را سکتاریسپم  تپوان  نمپی  دیگپر  مپا  دوران در ا

بلکه "بچگانه این عیتب و نقتص آنچنتان     کرده است نشان خاطر لنین که طور آن پنداشت،

ز بدون که ریشه دوانده  ی جبهپه  تشپکیل  ی وظیفه توان می نه آن از خالصی و بردن بین ا

ا را پرولتری واحد نجام به موفقیت ب ز را ها توده نه و رسانید ا  جانپب  بپه  رفرمیسپتی  مواضپع  ا

نقالب  .داد سوق ا

در اوضپپاع و احپپوال کنپپونی ، سکتاریسپپم ،یپپا آن طپپور کپپه مپپا آن را در طپپرح قطعنامپپه ی    

ز  سکتاریسم از خود راضی توصیف کرده ایم ، خود ه مبپارزه ی مپا بپرای    بیش ا همه در را

آئتین هتای کوتته     تشکیل جبهه ی واحد سد ایجاد می کنپد. سکتاریسپم شپیفته و مفتپون    

ز و است خویش ی نظرانه . باشپد  مپی  بیگانپه  آن بپا  و بپوده  دور بپه  هپا  تپوده  واقعی زندگی ا

فتپاده  پپا  پیش قالبی، های طرح اساس بر و ساده کردن اسالیب کتاریسم می خواهد باس  و ا

و. یابد دست کارگری جنبش مسائل ترین پیچیده حل به مبتذل  را چیپز  همپه  کپه  دارد ادعا ا

ند می زتپوده  آمپوختن  کپه  اسپت  مپدعی  سکتارسپم . اسپت  دهر ی عالمه و دا ز هپا  ا  جنپبش  وا

ی است. در یک کلمه سکتاریسم ،به قول معروف، فقط تا نپوک  ا بیهوده و عبث کاری کارگری

 رهبپری  کپه  کنپد  درک نمی تواند و نمیخواهد یسم از خود راضیدماغش را می بیند. سکتار

ز کارگر ی طبقه  و اعالمیپه  صپدور  بپا . شود نمی حاصل خود خودی به کمونیست حزب جانب ا

ا ز و حرف ب برا بلکه فقط با شرکت در مبارزات  دست مقصود این به توان نمی هم تمایل ا یافت،

نپه و        طبقه ی کارگر است که نقش رهبری حزب تامین می ایپد بپا کپار تپوده ای روزا گپردد. ب

اجرای سیاست صحیح شایسستگی جلب اعتماد طبقه ی کارگر را بدست آورد. و بعد، این امپر  

قعپی    زمانی امکان پذیر می گردد که ما کمونیست ها در کارهای سیاسی خود سطح آگپاهی وا

رزیپابی کپرده و ر     نقالبی بودن آنان را بپه درسپتی ا وی آن حسپاب کنپیم،   توده ها و درجه ی ا

قعیپت هپای       وشرایط کنکرت را نه بر اساس تمایالت شخصی و آرزویمان ، بلکپه بپر پایپه ی وا

رزیابی قرار دهیم. ما باید گام به گپام و بپا صپبر و حوصپله تسپهیالت       نه مورد ا موجود هشیارا

ر توده های وسیع به سوی کمونیسم فراهم سازیم. مپا هرگپز نبایپد سپخنا     ن الزم را جهت گذا

ا قاطعیت به ماهشدار مپی داد کپه    تفاقپا  کپالم  جپان  "لنین را فراموش کنیم که ب  همپین  در ا
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. و  طبقته  بپرای  ، اسپت  شده کهنه ما برای را آنچه که است . .  کهنپه  نیپز  بترای تتوده هتا    .

 1".نپنداریم شده

رفقا، هم اکنون در صفوف ما معدودی عناصر سفسطه جو وجود دارد که همه وقت و همه جپا  

ه جبهپه ی   در ینگونه رفقا، را سیاست جبهه ی واحد تنها و تنها خطرات را می بینند. در نظر ا

ما این  ا . ز نقطه آغاز تا پایان آن پر از مخاطره است  سکتاریستی چیپزی   "اصولی بودن"واحد ا

ز رهبری مستقیم مبارزه ی توده ها نیست!  جز عجز سیاسی در قبال دشواری های ناشی ا

و بپه پروسپه ی      سکتاریسم به طو ر عمده در چه چیزهایی تظاهر پیدا می کنپد؟ در ایپن کپه ا

ز مواضع رفرمیستی پپر بهپا مپی     نقالبی شدن توده ها و به آهنگ و سرعت عقب نشینی آنان ا ا

ر را ندارد و وظپایف غپامض جنپبش را نادیپده مپی       دهد و تاب و توان طی کردن مراحل دشوا

لبا شی از سوی دیگر سکتاریسم غا . وه های رهبری توده ها را با شیوه هپای رهبپری یپک    گیرد 

گروه قلیل حزبی، عو  می کند. به نیروی پیوند سنتی توده ها با سپازمان هپا و رهبپران آن    

یکباره با رهبری خود قطع نمی کنند نسبت به  کم بها می دهد. و زمانی که آنها پیوند خود را

ونت رفتپار مپی نمایپد. تاکتیپک هپا و      توده ها مانند سران ارتجاعی ایپن سپازمان هپا بپا خشپ     

شعارهای سکتاریست ها برای همه ی کشور ها از یک قالب برون می آید . آن ها ویژگی هپای  

ر میان  ر نمی دهند. نسبت به ضرورت مبارزه ی دشوا بدا مورد توجه قرا گانه را ا کشورهای جدا

مبپارزه بپرای مطالبپات    توده ها برای جلب اعتماد و اطمینان آنان بپی اعتنپایی مپی نماینپد.     

تحادیه هپای صپنفی رفرمیسپتی و سپازمان هپای       جزئی و جداگانه ی کارگران و کار در میان ا

توده ای فاشسیستی را نادیده می گیرند. اجرای سیاست جبهه ی واحپد از سپوی سکتاریسپت    

ه است. با با دعوت های خشک و خالی و تبلیغات منحرف کننده همرا ل  ها ، غا

تی از جهات دیگر نیز تا کنون به کارهپای مپا زیپان هپای جپدی وارد کپرده       نظریات سکتاریس

نتخپاب صپحیح       است. در این جا می توان به نظریات غلط سکتاریست هپا در زمینپه ی طپرق ا

فراد و آموزش و پرورش آنان، باال کشیدن ا کادرهای مرتبط ا  از حپال  عپین  در کپه  ها، توده ب

رنده سکتاریستی مقاصد و رویه. کرد ارهاش هستند، برخوردار نیز آنها اعتماد  فعالیت ی بازدا

از بوته ی آزمتایش گذشتته    طبقاتی پیکارهای در که گردید کادرهای انقالبی از دسته آن

ا را ای توده کار عملی ی تجربه توانستند می و بودند  تلفیپق  متانتت اصتولی بلشتویکی    ب

 .نمایند

شپد و پیشپرفت احپزاب کمونیسپتی را کنپد      بدین ترتیب سکتاریسم تا حد قابل مالحظپه ای ر 

ز ایپن شپده       ر نموده اسپت. سکتاریسپم مپانع ا کرده و اجرای سیاست راستین توده ای را دشوا
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نقالبپی  جنپبش  مواضع تحکیم جهت  است تا از دشواری های دشمن طبقاتی اده شپود.  اسپتف  ا

تپری بپه   سکتاریسم به علت خصلت و ماهیت خود مانع از جلب شپدن تپوده هپای وسپیع پرول    

 احزاب کمونیست گردید.

دامپه خپواهیم     قایای سکتاریسپم ا ما مبارزه ی خود را تا محو کامل و ریشه کن شدن آخرین ب

د. امپپا در عپپین حپپال، مپپا بپپه طپپور همپپه جانبپپه و بپپا هشپپیاری کامپپل مبپپارزه ی خپپود را     دا

 ایپن  بر تاکید. نمود خواهیم تشدید و تقویت آن مظاهر تمام علیه و اپورتونیسم راست علیه

پورتونیسم رشد خطر واحد، ی جبهه گسترش و بسط با همگام زیرا است ضرور امر  نیز راست ا

فزایش  حزب نقش آوردن پایین هدفش که هستیم هایی کوشش شاهد اکنون هم ما. یابد می ا

یپده ئولپوژی سوسپیال      صفوف در کمونیست دمکراسپی   -جبهه ی واحد و آشپتی دادن آن بپا ا

اید این مسا له را همیشه به خاطر داشت که تاکتیک جبهه ی واحد اسلوبی است عینی است. ب

قناع کردن کارگران سوسپیال    و کمونیسپتی  سیاسپت  صپحت  بپه  دمکپرات  –و مستقیم جهت ا

تیپک      آشپ  بپرای  ها تاکتیک این. رفرمیستی سیاست نادرستی یپده ئولپوژی و پرا تی کپردن بپا ا

ه تشپکیل جبهپه ی واحپد بپا موفقیپت      سوسیال دمکراسی نیست. و برای آن کپه مبپارزه در    را

رند نقش حزب را تنزل دهند و یپا در مپورد اجپرای     ه باشد، باید علیه کسانی که سعی دا همرا

سیاسپپت ی جبهپپه واحپپد و سپپرنگون کپپردن فاشیسپپم در موضپپع جریانپپات خپپود بپپه خپپودی و 

توماتیسم قرار می گیرند، به طور پیگیرو بی امان پیکار کنیم. ما همچنین مصمم  هسپتیم تپا   ا

ه مپی        علیه کسانی که در یک لحظه ی عمل قطعی کوچک تپرین شپک و تردیپدی بپه خپود را

 دهند مبارزه نمائیم.

 وحدت سیاسی طبقه ی کارگر

 -رفقا رشد و تکامل جبهه ی واحپد، کپار و فعالیپت مشپترک کپارگران کمونیسپت و سوسپیال       

اسپی و مسپاله ی حپزب    دمکرات علیه فاشیسم و تعر  سرمایه، طبیعتا مسپاله ی وحپدت سی  

دمکرات بپا   -توده ای سیاسی واحد طبقه ی کارگر را نیز به پیش می کشد. کارگران سوسیال

قعیپت پپی مپی برنپد کپه مبپارزه علیپه دشپمن          ز پیش به این وا تجربه ی شخصی خود بیش ا

طبقاتی مستلزم وحدت رهبری سیاسی است. زیرا رهبری دو گانه پیشپرفت و رشپد و تحکپیم    

 ه ی مشترک طبقه کارگر را دشوار می سازد.آتی مبارز

نقالب پرولتپری ضپرورت وجپود     تاریا و موفقیت ا بدیهی است که منافع مبارزه ی طبقاتی پرول

لبته رسیدن به این هدف آسپان و   ا یک حزب واحد پرولتری را در هر کشوری ایجاب می کند. 

ه مبارزه ی دشواری در پیش است. ایپن مبپار   زه در عپین حپال طپوالنی    ساده نیست. در این را

تحپاد احپزاب       ینپده ی کپارگران بپه ا ا تکیه به عالقه ی فزا اید ب خواهد بود. احزاب کمونیست ب
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گانه های سازمان یا و دمکرات –سوسیال  ا بپ  و مصپممانه  ، کمونیسپت  احپزاب  بپا  آنها ی جدا

تحپاد نیروهپای       تفاق را به دست خپویش بگیرنپد. امپر ا تحاد و ا بتکار این ا ا طبقپه ی  اطمینان 

لمللی وارد مرحلپه   نقالبی، زمانی دیگر که دیگر جنبش بین ا کارگر در حزب واحد پرولتری و ا

نترناسیونال کمونیستی مربوط می گردد. ا ، به   ی غلبه بر انشعاب است ، امری است که به ما

ز احزاب کمونیست و سوسیال ما اگر برای تشکیل یک جبهه ی واحد ا دمکرات فقط توافق  -و ا

مینه ی مبارزه علیه فاشیسم و تعپر  سپرمایه و جنپگ کپافی اسپت، ولپی بپرای تحقپق         در ز

وحدت سیاسی شرایط فرق می کند. وحدت سیاسی تنها بر اساس یک رشپته شپرایط معپین و    

 مشخص که دارای اهمیت اصولی است امکان پذیر می باشد.

 تحقق یافتن وحددت ساسی تنها با وجود شرایط زیر امکان پذیر است:

رط نخست ، عبارت است از استقالل کامل در قبال بورژوازی و جدایی کامل ائتتالف  ش

 .بورژوازی با دمکراسی –سوسیال 

، برای به ثمر رسیدن وحدت سیاسی این است که نخست وحدت عمل تحقق یافتپه  شرط دوم

 باشد.

نقالبی کردن واژگون ضرورت قبول ، شرط سوم ت  برقپراری  و بپورژوازی  حاکمیپت  ا  وریدیکتپا

تاریا  .است شوراها حکومت شکل به پرول

.شرط ههارم ز پشتیبانی بورژوازی خودی در جنگ امپریالیستی   ، عبارت است از خودداری ا

تیک بنا شود؛ زیرا تنهپا بپه ایپن    شرط پنجم لیسم دمکرا ، این است که حزب بر پایه ی سانترا

راده عمل را تامین نمود.  ترتیب است که می توان وحدت ا

 این حقیقت را با وضوح تمام نشان داده است. ی بلشویک های روستجربه 

اید با صبر و حوصله و شیوه ی رفیقانه به کارگران سوسیال   کپه  دهپیم  توضیح دمکرات –ما ب

ی این بدون کارگر ی طبقه سیاسی وحدت چرا ه آن    شرا ایپد بپه همپرا ط امکان پذیرنیست. ما ب

 ورد بحث و مذاکره قرار دهیم.ها و متفقا معنی و اهمیت این شرایط را م

تاریا استقالل کامپل در قبپال بپورژوازی و گسسپتن      چرا برای تحقق یافتن وحدت سیاسی پرول

ئتالف سوسیال  ش جنپب  ی تجربپه  تمپامی  کپه  زیپرا  دارد؟ ضپرورت  بپورژوازی  بپا  دمکراسی –ا

ئتالفپی در آلمپان نشپان داده اسپت کپه سیاسپ       15کارگری به ویژه تجربه ی  ت سال سیاست ا

همکاری طبقاتی و سیاست وابسته بودن به بپورژوازی منجپر بپه شکسپت و ناکپامی طبقپه ی       

ه مبارزه ی طبقپاتی   ه مطمئن به سوی پیروزی ، را ما را کارگر و پیروزی فاشیسم می گردد. و ا

ه بلشویک ها است.  آشتی ناپذیر علیه بورژوازی و را
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 ی وحدت سیاسی باشد؟ چرا استقرار وحدت عمل باید شرط مقدماتی و پیش زمینه

اید با وحدت عمل تجاوز و تعر  سرمایه و فاشیسم را دفع نمود تا بدین وسپیله   زیرا نخست ب

زمینه ی الزم برای متحد شدن اکثریت کارگران بر اساس برنامه ی مشترک سیاسی به منظور 

مپل و  سرنگونی سرمایه داری فراهم و ممکن گردد. از سوی دیگر، برای رسپیدن بپه توافپق کا   

تاریپا، کپه        یکپارچه کردن نظریات و عقاید درباره ی طپرق و اهپداف عمپده ی مبپارزه ی پرول

بایپد    بدون آن وحدت احزاب ممکن نیست، به زمان نسبتا طوالنی نیاز خواهد بود. و بپاالخره ن

فراموش کرد که در حین مبارزه ی مشترک بر ضد دشمن طبقاتی است که به بهترین وجهپی  

ز پیشپنهاد تشپکیل       می توان به یک پارچگی و وحدت عقاید و نظریات دسپت یافپت. اگپر قبپل ا

جبهه ی واحد فورا و یکباره موضوع وحدت سیاسی مطرح گردد، این به آن می ماند که اسپب  

نتظار داشته باشند که گاری به جلو حرکپت کنپد! و ایپن     را در پشت گاری ببندند و آن وقت ا

که چون مپا موضپوع وحپدت سیاسپی را بپه عنپوان یپک         نکته ی مهم را نیز خاطر نشان کنیم

 –مانور تلقی نمی نماییم و به کار نمی بپریم، آن طپور کپه اکثریپت سپران احپزاب سوسپیال        

ا ما لذا کنند، می عمل دمکرات ز    رساندن ثمر  به برای قوا تمام ب تحاد عمل، به مثابپه یکپی ا ا

 سیاسی پیکار خواهیم نمود. عمده ترین مراحل مبارزه به منظور دست یافتن به وحدت

نقالبی بورژوازی و برقراری دیکتاتوری پرولتری به صپورت حکومپت    چرا قبول سرنگون کردن ا

 شوراها ضرور است؟

نقالب کبیرسوسیالیستی اکتبر از یک سو و درس های تلس آلمپان ،   زیرا که تجربه ی پیروزی ا

تریش و اسپانیا در جریان سال های بعد از جنگ از سوی  دیگپر یکبپار دیگپر ثابپت کپرد کپه       ا

نقالبی بورژوازی امکپان پپذیر اسپت. در وضپع      تاریا تنها از طریق سرنگون کردن ا پیروزی پرول

ه     امروز بورژوازی ترجیح می دهد که برای درهم شکستن جنبش کپارگری دریپایی از خپون را

ه مسالمت آمیز تحقق ز را تاریا سوسیالیسم را ا یاندازد ولی نگذارد که پرول بخشپد. تجربپه ی    ب

نقپالب پرولتپری       نقالب اکتبر با صراحت و روشنی تمام نشان داده است کپه محتپوای اصپلی ا ا

تاریا نیست.  چیزی جز مساله ی دیکتاتوری پرول

تاریا وظیفپه دارد تپا مقاومپت اسپتثمارگران سپرنگون شپده را درهپم شپکند،          دیکتاتوری پرول

ا امپریالیسم مجهز و ب نقالب را برای مبارزه  مسلح نماید و آن را تا پیروزی کامپل ،بپه سپوی     ا

تاریا به مثابه دیکتاتوری اکثریت قپاطع   سوسیالیسم رهنمون گردد. برای آنکه دیکتاتوری پرول

ایپد حکومپت شپوراها تشپکیل شپود و ایپن        قلیت ناچیز، یعنی براستثمارگران تحقق یابد، ب بر ا

ی روستائی و سایر زحمتکشان را در بپر  شوراها باید تمام اقشار طبقه ی کارگر، توده های اصل
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تاریپا    نقالبی ، تحکیم پیپروزی پرول زیرا بدون جلب این توده ها به جبهه ی مبارزه ی ا گیرند .

 امکان پذیر نیست.

ز بورژوازی در یپک جنپگ امپریالیسپتی یکپی از شپروط وحپدت سیاسپی         چرا عدم پشتیبانی ا

 است؟

قپع بپه خپاطر هپدف      زیرا که بورژوازی جنگ امپریالیستی را به ب هانه های مختلف، ولپی در وا

نپه ی خپود ، علیپه منپافع اکثریپت عظپیم خلپق هپا، شپعله ور مپی سپازد. زیپرا              های غارتگرا

امپریالیست هپا تهیپه و تپدارک جنپگ را بپا حپداکثر اسپتثمار زحمتکشپان خپودی و ظلپم و           

ب ز  ورژوازی در یپک  ستمگری وحشیانه نسبت به آن ها توام می کنند. بدین ترتیب پشتیبانی ا

لمللی است.  چنین جنگی به معنی خیانت به منافع کشور و خیانت به طبقه ی کارگر بین ا

ز       تیپک یکپی دیگپر ا لیسپم دمکرا و باالخره ، چرا ساختمان و بنا کردن حزب بر پایپه ی سانترا

 شروط وحدت است؟

ند وحد ر باشد می توا لیسم دمکراتیک استوا راده و عمپل  زیرا فقط حزبی که براساس سانترا ت ا

تاریا را تا پیپروزی کامپل بپر بپورژوازی ، کپه دسپتگاه متمرکپز         ند پرول را تضمین کند. می توا

لیسپم   دولتی را به عنوان سالح نیرومند در اختیاردارد، رهبری نماید. به کاربستن اصل سانترا

ز تجربه ی حزب بلشویک روس،  ز بوته ی آزمایش تاریس و ا تیک ا  حپو ن بپه  لنپین  حپزب  دمکرا

 .است آمده بیرون سربلند درخشانی

دار یک حزب سیاسی واحد و توده ای طبقه ی کپارگر هسپتیم و همپان طپور      آری رفقا، ما هوا

نقالبی ، حزبی به قدر کفایت  "که رفیق استالین گفته است ما به  یک حزب مبارز، یک حزب ا

ه تصرف حکومپت سپوق دهپ    تاریا را به مبارزه در را ند پرول نپدازه ی کپافی    جسور تا بتوا د، بپه ا

نقالبپی بپه کنپه کارهپا پپی بپرده و بپه         ند در شرایط غامض و پیچیده ی اوضاع ا مجرب تا بتوا

ه مقصپپپود   نپپپع نپپپامرئی در را نعطپپپاف تپپپا از هرگونپپپه موا لیپپپت ا رای قاب نپپپدازه ی کپپپافی دا ا

 "بگذرد
9

 .داریم احتیاج 

اید برای وحپدت سیاسپی براسپاس شپرایط مپذک      ور در فپوق مبپارزه   به این دالیل است که ما ب

 نماییم.

دار وحدت سیاسی طبقه ی کارگر هستیم! به این دلیل ما حاضریم با سوسیال دمکپرات   ما هوا

تحپاد براسپاس شپرایط بپاال              تفپاق و ا زا هپایی کپه موافپق جبهپه ی واحپد هسپتند و صپادقانه ا

موافپق  جانبداری می کنند نزدیک ترین همکاری را برقرارکنیم. و درست به همان علت که ما 
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ز یپاس کپارگران    تا ا وحدت هستیم قاطعانه علیه هرگونه دماگوژی ))چپ(( که تالش می کند 

نترناسپیونال  یپا  و دمکراسپی  سوسپیال  احپزاب  تشپکیل  برای دمکرات –سوسیال   کپه  جدیپد،  ا

مخالف جنبش کمونیستی است استفاده کند و بپدین ترتیپب شپکاف     جهت در واقع در هدفش

 رف تر نماید مبارزه خواهیم کرد.میان طبقه ی کارگر را ژ

ینده ی کارگران سوسیال دمکرات که موافپق ایجپاد یپک جبهپه ی واحپد بپا        -ما به تمایل فزا

نقالبپی      کمونیست ها هستند تهنیت می گوییم. ما این تمایل آنها را به حسپاب رشپد آگپاهی ا

ریم.  دمکرات و آغازغلبه بر شکاف موجود در میان طبقپه ی کپارگ   -کارگران سوسیال رمی گپذا

ه بپرای ایجپاد وحپدت       ما در حالی که وحدت عمل را به مثابه یک ضرورت و مطمپئن تپرین را

نپد     نترناسیونال کمونیستی و شپعب آن آمپاده ا ا نیم اعالم می کنیم که  تاریا می دا سیاسی پرول

نترناسیونال دوم و شعب آن به منظپور پایپه ریپزی وایجپاد وحپدت طبقپه ی کپارگر در         ا ا  ب تا 

ه علیه تعر  سرمایه، علیه فاشیسم و خطر جنگ امپریالیستی وارد مذاکره شپویم )کپف   مبارز

 زدن ها(.

 نتیجه

!  رفقا

 نظپر  در بپا  خپود،  گپزارش  در ما ، کنید می مالحظه که طوری به. رسید پایان به من گزارش 

ه ن تغییراتی که بعد از کنگره ی ششم در اوضاع و احوال پدید آمده است، و بپا توجپه بپ   گرفت

ا تکیه بپه درجپه ی اسپتحکام احپزاب مپان،       ز مبارزه آموخته ایم و همچنین ب درس هایی که ا

ز قبیل جبهه ی واحد، تلقپی و طپرز برخپورد     یک رشته از مسائل، و در درجه ی اول مسائلی ا

  ، به طریتق   ما با سوسیال دمکراسی، سندیکاهای رفرمیستی و سایر سازمان های تپوده ای را

ز و نوین ویه ا  .ایم کرده مطرح ای تازه ی زا

ما کسانی پیدا می شوند که خود را عقل کل تصور می کنند و تمام ایپن مسپائل مطروحپه را     ا

ز مواضع اصولی ما و یک نوع چرخش به سوی راست از مشی بلشویسم  به عنوان عقب نشینی ا

لغارسپتان مپی گوینپد:      رزیابی می کنند. باشد، عیب ندارد. درکشور مپا ب گرسپنه   جوجپه ی  "ا

 )خنده و کف زدن های ممتد(. "همیشه خواب ارزن می بیند.

ر این جوجه های سیاسی این طور فکر کنند )خنده،کف زدن های ممتد(.  بگذا
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بمپان و تپوده هپای      یمان جالب نیست. برای ما این مساله مهم است کپه احزا این امر خیلی برا

یم وا قف شوند و بفهمند که ما چه مپی  وسیع سراسر جهان به صحت راهی که ما پیش گرفته ا

 خواهیم.

رفقا، اوضاع و احوال تغییر کرده است. در جنبش کارگری دگرگونی هایی در جریان است. مپا  

ا این تغییرات ب بطه  ، در غیپر ایپن صپورت    بازسازی کنیم باید سیاست و تاکتیک خود را در را

نیم و نخواهی نقالبی بدا نیم خود را مارکسیست های ا م توانست شاگردان شایسته ی ما نمی توا

نگلس و لنین باشیم.  مارکس، ا

ز        نیم خودمپان را ا ز تجربه ی تپوده هپا نیپاموزیم نمپی تپوا ز تجربه ی شخصی خود و ا اگر ما ا

نقالبیون راستین به حساب آوریم.  جمله ا

به مثابه احزاب سیاسی راستین طبقه  ما می خواهیم احزاب ما در کشورهای سرمایه داری

قعا و کرده مبارزه ی کارگر . نماینپد  بپازی  خپویش  کشور زندگی در را عامل سیاسی نقش وا

 پیپروی  بلشپویکی  فعپال  و ای تپوده  سیاسپت  یپک  از همیشپه  احپزاب  ایپن  کپه  خواهیم می ما

انتقاد و یا به دعوت های توخالی بترای مبتارزه بته ختاطر      کننپد،  و فقط به تبلیغات و 

 دیکتاتوری پرولتری اکتفا ننمایند.

 در کنکرت شرایط خواهیم می ما مخالف و دشمن هر گونه ساده کردن مسائل هستیم.ما 

بایپپد. شپپود آورده حسپپاب بپپه مکپپان درهپپر و زمپپان هپپر الگوهتتای  از جپپا همپپه و همیشپپه ن

شترایط   ه مواضپع و رویپه ی کمونیسپت هپا در    کپ  کپرد  فرامپوش  نباید. گردد استفاده ممین

ند نمی مختلف  .باشد یکنواخت و یکسان توا

 طبقپاتی  آگپاهی  رشد و طبقاتی ی مبارزه تکامل و پیشرفت تمامی مراحل ا می خواهیم کهم

نیم ترتیب بدین تا شود گرفته نظر در اکیدا ها توده خود  وظپایف  مراحپل  ایپن  ی همه در بتوا

نقال جنبش معین و مشخص  .کنیم حل و کرده پیدا هماهنگ باشد بی را که باآن مرحلها

ا توده ه نیم تا کنیم، پیدا زبان مشترک ای وسیعما می خواهیم ب  طبقپاتی  دشپمن  علیپه  بتوا

د بر قطعی ی غلبه طرق و پیکارنمائیم نفرا نقالبی پیشاهنگ ا ز را ا تاریپا  ی تپوده  ا  همپه  و پرول

یابیم زحمتکشان ی  .ب

اید بر  علیپه  مبارزه در وی طبیعی متحدین از ایزوله بودن خود طبقه ی کارگرما همچنین ب

 .است حیاتی امر یک کارگر ی طبقه برای مساله این زیرا آئیم، فایق یسمفاش و بورژوازی
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و      نقالبپی جلپب کنپیم. ما می خواهیم هر چه بیشتر توده های وسیع را به مبارزه ی طبقپاتی ا

نقالب بکشانیم باید نیم توده های وسیع را به سوی ا منافع و نیازمندی هتای   برای آنکه بتوا

به تجارب شخصی خود آنهتا نیتز توجته کتافی مبتذول       فوری آنان را در نظر گرفته و

 داریم.

فتخار روس و از روی نمونه ی حزب رهبپری کننپده ی    ما می خواهیم مانند بلشویک های پر ا

نترناسیونال کمونیستی  تحاد کمونیست حزب –ا نقالبپی کمونیسپت هپای     ، شوروی ا قهرمانی ا

تریش و کمونیست های سایر کشوره یا ، ا اآلمان ، اسپان  نمپائیم  تلفیپق  رئالیسم انقالبی ا را ب

قایای آخرین به و  بپاب  در اسکوالسپتیکی  ی بیهپوده  و پپوچ  هپای  تفسپیر  تعبیپرو  و ها تلقی ب

 .دهیم خاتمه جدا  سیاسی مسائل

ا آن روبرو هسپتند   لعاده بغرنجی را که ب ا ما می خواهیم احزاب کمونیست وظایف سیاسی فوق 

نجام ایپن  به طور موفقیت آمیز حل و فصل کن ند. و برای آن که احزاب ما از هر نظر آمادگی ا

ایپد بپا    رتقاا یابد. آن ها ب ز پیش ا وظایف را داشته باشند سطح تئوریک این احزاب باید بیش ا

با روح سفسپطه جپویی و آئپین پرسپتی بپی       نه یابند پرورش زنده لنینیسم –روح مارکسیسم 

 جان.

از صفوف خود ریشه کن کنیم، زیرا که سکتاریسپم   ما می خواهیم سکتاریسم از خود راضی را

ه رسیدن و نزدیک شدن به توده ها را مسدود می کند. رنده ، را  به عنوان یک نیروی بازدا

پورتونیسم راسپت تشپدید    ما می خواهیم به هر طریق، مبارزه ی خود را بر علیه تمام مظاهر ا

پورتونیسپ  م راسپت درسپت بپه هنگپام عمپل و      نماییم. و نباید فراموش کرد که خطر از سوی ا

فزایش می یابد.  اجرای سیاست و مبارزه ی توده ای ا

بپا        ، تاریا نقالبپی پرول ما از کمونیست های تمام کشورها می خواهیم کپه بپه مثابپه پیشپاهنگ ا

ز درس های گذشته پند بگیرند و آن ها را به موقع خود به کپار   تمام تجربه ی شخصی خود ا

ی خواهیم که هر هه زودتترو ستریع تربیاموزنتد کته هگونته در      ما از آن ها م ببندند.

. مپا نبایپد در سپاحل، بپه عنپوان نپاظر و ثبپت        دریای توفانی مبارزه ی طبقاتی شنا کنند

نتظار هوای خوب و مساعد بنشینیم )کف زدن ها(.  کننده ی امواج خروشان در ا

نتظار داریم و می خواهیم!  این ها چیزهایی است که ما ا

از  این خواسته ها دفاع نموده و برای تحقق بخشیدن به آن ها مبارزه خواهیم کرد. ما 

زیرا فقط بدین طریق طبقه ی کارگر می تواند در راس تمام زحمتکشان، در حالی کته  
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انترناسیونال کمونیستی در ارتش میلیونی متحد می گردد، وظیفه و رسالت  به رهبری 

ایفا کند،ی عنی فاشیسم  و به همراه آن سترمایه داری را از عرصته ی   تاریخی اش را 

 زمین بروبد ونیست ونابود سازد.

 ما در پیروزی طبقه ی کارگر هیچگونه شک و تردیدی نداریم!

 )همه به پا می خیزند و به رفیق دیمتروف تهنیت می گویند.(

از همه ی کشورها و به زبان های مختلف فریاد های هیات های نمایندگی به گوش می 

 رسد:

 "هورا ،زنده باد رفیق دیمتروف!"

 به همه ی زبان ها خوانده می شود. "انترناسیونال "

 متی  گتوش  به  "!بلشویکی هورای کمینترن دار پرهم ، دیمتروف رفیق برای "فریاد 

 .رسد

انترناسیونال کمونیستی علیته   "و به زبان بلغاری  برای رفیق دیمتروف مبارز قهرمان 

!  "فاشیسم ،هورا

انقالبی خودشان را می خواننتد  هیات ها بته   "بانتدا روستا    "ی نمایندگی سرود های 

ا  "به لهستانی ،  "به سوی باریکادها  "ایتالیایی،  ویتدنگ   "بته فرانسته،    "کارمالون

 . هینی به  "مارش ارتش سرخ هین  "به آلمانی ،  "سرخ 

لنین،جلد 1   ، ترجمپه  "ونیستم کم در ه  گرایی بیماری کودکی ". لنین،49، صفحه  31.

یران ،سال 39فارسی،صفحه  نتشارات حزب توده ا ز ا ا ، ۱۳۵۳ 

استالین،9 و.  117-116،صفحه 1949، "مسائل لنینیسم".ی.
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 ههارم بخش – مبارزه در راه جبهه واحد علیه فاشیسم وجنگ

باره ی وحدت طبقه ی کارگر علیه فاشیسم  در 

انترناسیونال کمونیستی  ۱۹۳۵سیزدهم اوت  سخنرانی نهایی در برابر کنگره ی 

  

یرامون گزارش ما رفقا،مذاکرات و مباحثات جامع و مشروح در پ

لعاده ی کنگره نسبت به مسپائل و   ا وان و فوق  ه عالقه ی فرا گوا

وظایف تاکتیکی اساسی مبارزه ی طبقه ی کپارگر علیپه تعپر     

 سرمایه و فاشیسم و علیه خطر جنگ امپریالیستی می باشد.

ا تعمیم دادن نتیجپه ی مپذاکرات هشپت روزه ،مپا مپی       اکنون ب

نیم بگوییم که تمام احکام اصلی و اساسی مندرج در گزارش  توا

نان   مورد تایید کامل کنگره قرار گرفته است.هی  یک از سپخنرا

اآنچه دراحکام تاکتیکی آمده و نیز بپا قطعنامپه ی پیشپنهادی     ب

 از طرف ما اعترا  نکردند.

با جرات می توان ادعا کرد که یک چنین یکپپارچگی و یگپانگی   

هی  یک از کنگپره   که در کنگره ی هفتم به چشم می خورد،در

تفپاق نظپر کامپل در     نترناسیونال کمونیستی سابقه نداشته است )کف زدن ها(. ا ا های پیشین 

کنگره ی حاضر گواهی دهنده ی این حقیقت است کپه رفقپا بپا پیشپنهادات مپا در زمینپه ی       

ا اوضاع و احپوال جدیپد و بپر     بازسازی درسیاست و تاکتیک های احزاب کمونیست که موافق ب

فقند. اساس ئه شده است،کامال موا را لعاده گران بها و آموزنده ی سال های اخیرا ا  تجارب فوق 

تفاق نظر را به مثابه یکی از شپرایط عمپده ی حپل موفقیپت آمیپز       بدون تردید،می توان این ا

برقتراری وحتدت عمتل     نزدیک ترین وعاجل ترین وظیفه ی جنبش جهانی پرولتری، یعنی

،به حساب آورد.الزمه ی اجرای گر در مبارزه علیه فاشیسمهمه ی بخش های طبقه ی کار

ا مهارت کامل از سالح تجزیته   موفقیت آمیز این وظیفه ی آن است که نخست کمونیست ها ب

ه.برند کار به را آن درستی به و نمایند استفاده لنینیستی –و تحلیل مارکسیستی   سخن ب

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-785-93-455-9301004.htm
http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-785-93-455-9301004.htm
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اید آنها دیگر، نند ب آرایپش نیروهپای طبقپاتی را ضپمن رشپد و      احپوال کنکپرت و    و اوضاع بتوا

تکاملشان با دقت بیاموزند و برنامه های فعالیت و مبارزه ی خپویش را مطپابق بپا آن تهیپه و     

باله روی و دلبستگی بپه طپرح    ز قبیل دن ا برخی از شیوه های کارمان، ا اید ب ما ب تنظیم نمایند.

لگوهای ح لبپا مپانع   های  هنی و ساختگی و پذیرش فرمول های بی جان و ا اضر و آماده،که غا

کار وفعالیت رفقای ما می شود،جدا  مبارزه کنیم و به بی رحمانه تپرین وجهپی آنهپا را ریشپه     

ز مارکسیسم  رنپد  درسپتی  اطالعات لنینیسم –کن نماییم.هستند کمونیست هایی که ا ز و ندا  ا

ز به کار بردن  عو  در عاجزند،ولی لنینیستی– مارکسیستی تحلیل و تجزیه عبپارات کلپی و   ا

ز ایپن      ما اگپر ا ا رنپد. ز بحران(( دریپغ ندا نقالبی ا ه خروج ا ))را زنوع : یا مطرح کردن شعارهایی ا

ایپد وجپود داشپته باشپد         ز بحپران چپه شپرایطی ب نقالبپی ا  و  رفقا سوال شود که برای خروج ا

تا  آگپاهی  ی درجپه  آیپا  یا و باشد، باید قرار چه از طبقاتی نیروهای تناسب ریپا  و پختگپی پرول

وتوده های زحمتکش و نیز نفو  و اعتبار حزب کمونیست برای یک چنین راه خروجپی کپافی   

رنپد.آن هپا حتپی کوشپش       است،این رفقا برای این سئوال ها پاسس صحیح و جدی دردسپت ندا

جدی برای حالجی کردن و توضیح شرایط به کار نمی برند. واضح است که این گونپه برخپورد   

بدا و اصال  اید به ایپن وضپع   با مسائل ا ا این شیوه ها مبارزه کنیم . ما ب ب اید  ما ب درست نیست.

یپپن قبیپپل شپپعارها،که بپپر پایپپه ی تحلیپپل     زیپپرا مطپپرح کپپردن ا بپپرای همیشپپه پایپپان دهیم.

ر لنینیستی–مارکسیستی   فاقپد  و ارزش بپی  پپوچ،  مطلپب  یپک  بیپان  جپز  چیپزی  نیست استوا

ینگو ی نتیجه وتنها. باشد نمی محتوا نپه شپعارها ایپن خواهپد بپود کپه وظپایف        مطرح کردن ا

اساسی و مبرم ما برای توده هپا مپبهم و نپامفهوم بپاقی بمانپد. بپدون یپک تجزیپه و تحلیپل          

 پرولتری ی فاشیسم،جبهه: مانند مسائل که بود نخواهیم قادر لنینیستی،هرگز –مارکسیستی 

ا ما خلقی،مناسبات همه ی جبهه و د و یپا پروسپه   دولپت جبهپه ی واحپ   بورژوایی، دمکراسپی  ب

دمکپرات(   -هایی که در داخل طبقه ی کارگر جریان دارد )به ویژه در میان کارگران سوسیال

و نیز بسیاری از مسائل تازه و بغپرنج دیگپر را کپه خپود زنپدگی و رشپد و تکامپل مبپارزه ی         

د به درستی مطرح نماییم بپه حپ   ر داده و یا در آینده قرار خواهد دا ل طبقاتی در مقابل ما قرا

 موفقیت آمیز آن ها توفیق حاصل کنیم

فپرادی     ا ریم، لیپغ نیپاز دا نقالبی ،فعال و ب د ا فرا ز این است که ما به ا موضوع مهم دیگر عبارت ا

ز میان طبقه ی کارگر برخاسته باشند، در میپان آنهپا رشپد و نمپو و پپرورش یافتپه و بپا         که ا

نه ی کارگران و زحمتکشان به خوبی آشنا باشند، کسانی که اهپل رزم و پیکپاربوده   مسائل روزا

ر بپاقی بماننپد     تاریا تا به آخر و صپادقانه وفپادا و ناقپل و اجپرا کننپده ی فعپال      و به امر پرول

 تصمیمات کنگره ی ما باشند.
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ه چپراا  را لنینیسم –مارکسیسم  و بعد، ما به کسانی احتیاج داریم که تئوری ر  خپود  را  قپرا

ز تئپوری مارکسیسپم   زیرا بدون استفاده ی صحیح و ما .دهند نپه ا لنینیسپم اشپخاص بپه     -هرا

کارکنان فعال، ولی محدود و تنگ افق که قادر به پپیش بینپی نبپوده و بپه آینپده فکپر نمپی        

کنند، تبدیل می شوند. چنین کسانی اساسا  به دور نمای وسیع مبارزه توجه نداشته و بپه آن  

به توده ها نشان می دهد که مپا  اهمیت نمی دهند .در حالی که دقیقا همین دورنما است که 

 چرا می رویم و زحمتکشان را به کجا رهبری می کنیم. از چه راهی می رویم ،

 کپافی  تنهپا .شپوند  توده ها بایتد متشتکل   برای آنکه تصمیمات کنگره اجرا شپود  و باالخره،

یدئولوژیک نفو  و تاثیر ها توده روی ما که نیست با م.باشی داشته سیاسی و ا بدا  ن یپد روی  ما ا

این طور فکر کردن اشتباه عظیمی است  .کنیم حساب ی خود به خودی بودن جنبش نظریه

د اید به آن خاتمه دا بپدون   نباید فراموش کنیم که بدون کپار سپازمانی ،   و که هر چه زودتر ب

قدامات قاطع و کار طوالنی و بدون داشپتن صپبر و حوصپله ی کپافی، کپه حتپی در        بیر و ا تدا

ینکپه    توده ها بپه کمونیسپم روی نخواهنپد آورد.    ثمر به نظر می رسد، مواردی نیز بی بپرای ا

نیم توده ها را متشکل کنیم باید فن لنینی کپار را بیپاموزیم.   ایپد بیپاموزیم کپه چگونپه      بتوا ب

   . ایپد بیپاموزیم کپه      وسیع ترین توده های زحمتکش را با تصمیمات خپود آشپنا سپازیم  لپذا ب

ا توده ها سخن گوئیم اید به آن پی برد. چگونه ب این رازی است که ب ا توده هپا کتپابی    . نباید ب

ه توده ها به بحث و مذاکره می نشینیم نباید فراموش کنپیم   . صحبت کرد ا مبارزین را وقتی ب

فکار وعقاید و روحیه ی میلیون ها  که هر کلمه، یانگر ا ندیشه ی این رزمندگان ب هر فکر و هرا

 زحمتکش است.

نی نهپایی خپود روی آنهپا مکپث     این ها از جمله م سائل مهمی هستند که من مایلم در سخنرا

 نمایم.

تفپاق نظپر اسپتقبال      رفقا، کنگره از تصمیمات و مواضع تاکتیکی تازه ی ما با شور و شپعف و ا

ما خیلپی     ا لبته چیز بسیار خپوبی اسپت. ا تفاق نظر به خودی خود  کرده است.شوق و حرارت و ا

تف نتقادی برخورد با همگانی وجد و شوق و نظرها  اقبهتر خواهد بود اگر این ا  بپه  نسپبت  ما ا

ر مقابلمان در که وظایفی ا نیز و دارد قرا ه  متخپذه  تصپمیمات  صپحیح  درک و پپذیرش  ب  همپرا

نیم اگر بود خواهد مهم بسیار همچنین.باشد  و اوضاع در تصمیمات این یافتن تحقق برای بتوا

 ناسب و مشخص آن را پیدا کنیم.سایل و اسالیب مو کشوری هر کنکرت احوال

کپه   علت این که من روی این مسائل تکیه می کنم این است که در گذشته هم تصمیمات ما،

با  تصمیمات بدی هم نبود، ل ما نقپص کپاردر گذشپته در صپوری      غا ا تخا  می شد. تفاق آرا ا به ا
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ز پیشاهنگ طبقپه  بودن این تصمیمات بود. ز   و تازه در بهترین حالت فقط بخشی ا ی کپارگر ا

 آن ها اطالع می یافتند و در آخرین تحلیل هم ثمری برای زحمتکشان به بارنمی آورد.

ولی آیا حاال می توان گفت که برخورد و تلقی ما نسبت بپه تصپمیمات متخپذه دیگپر صپوری      

نیم چنین ادعایی داشته باشپیم.حتی در ایپن کنگپره،    در  نیست؟ من فکر نمی کنم که ما بتوا

نی بع ز فورمالیسم مشاهده مپی گپردد.  سخنرا ز رفقا آثار و نشانه هایی ا در برخپی مپوارد    ضی ا

چنین حس می شود که در بعضی ها این کشش وجود دارد که می خواهند یک فورمپول تپازه   

قعیپت هپا و تجپارب زنپده          ولی ساده شده و بی روح را جانشپین تجزیپه وتحلیپل و کنکپرت وا

ول خودشان را به عنوان حقیقت محض،به عنپوان چیپزی   نمایند.آن ها تالش می کنند تا فورم

 وجپود  اصپال  واقپع  در کپه  چیپزی )اسپت،  همگپان  ی توجته و عالقته   مورد و وجود دارد که

 (،جلوه دهند.ندارد خارجی

 مبارزه علیه فاشیسم باید کنکرت و مشخص باشد

رزیابی ندازه هر فاشیسم کلی رفقا،توصیف و ا لوصپف   دقیق صورت گیرد،مپع  و درست که هم ا ا

 سپازد  نمی منتفی را فاشیسم کنکرت بررسی و ،مطالعه تفحص این امر به هی  وجه ضرورت 

 را فاشیسپتی  دیکتپاتوری  مختلپف  اشکال و فاشیسم تکامل و بسط های ویژگی که موظفیم ما.

ر  توجپه  و بررسپی  مپورد  دقیقپا   آن مختلف مراحل در و گوناگون کشورهای در مپا   .دهپیم  قپرا

گانه مپورد مطالعپه   نخست باید خصوصی ات و ویژگی های فاشیسم را درهر کشوری به طور جدا

و تحقیق قرار دهیم ،آن ها را فپرا گیپریم و سپپس شپیوه هپای عمپل و اشپکال مبپارزه علیپه          

لگپو سپازی،هموار سپازی     "لنین جدا  ما را از هر گونپه   فاشیسم را موافق آنها تعیین نماییم. ا

 بپه  لنپین  سپخنان  این. است داشته برحذر  "یکی مبارزه مکانیکی و یکسان گیری قواعد تاکت

 ، ملپی  احساسپات  از وسپیع  مقیپاس  در و زیرکپی  نهایپت  در کپه  دشپمنی  بپا  مبپارزه  در ویژه

 بهره بزرگ ی سرمایه منافع و عالئق جهت در ها توده داری سرمایه ضد ی روحیه و معتقدات

به طور دقیق و همه جانبه  یک هنین دشمنی را باید.است صادق تر بیش کند می برداری

اید شناخت د. ب لعمل نشان دا بیرو نیرنگ های گوناگون آن عکس ا بر تدا . باید بی درنگ در برا

. باید آماده بود تا در همپه ی عرصپه هپا و     و را فاش نمود  حرکات و بازی های پشت پرده ی ا

یپ   م حتپی از دشپمن   در هر زمان و مکان در مقابل وی مقاومت کرد. در این رهگذر ما آمپاده ا

ابودی هپر چپه سپریعتر و مپوثرتر فاشیسپم       ند به ن ما به شرطی که این امر بتوا هم بیاموزیم، ا

 کمک کند)کف زدن ها(

 هپا  خلپق  ی همه نزد در و کشورها ی همه در فاشیسم تکامل و رشد که کنیم تصور رفقا،اگر 

ه مساله نه تنها بپه  ین برخوردی نسبت بچن یک. ایم شده عظیمی اشتباه دچار ، است یکسان
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نع متعددی ایجاد خواهد نمپود.عالوه   ه آن موا بلکه در را مبارزه ی واقعی ما کمک نخواهد کرد،

فرادی  معینپی  ی مرحله در دارد امکان که شوند می یافت  بر این ،دراجتماع معموال اقشار و ا

ز ن باقی طرف بی حوادث خم و پی  از گذشتن و تکامل ا ایپن حقیقپت،    د. با درنظر گرفتنبمان

ر نباشپد، ممکپن اسپت ایپن       ا آن ها بر پایه ی صحیحی اسپتوا ر و برخورد ما ب اگر رفتار و کردا

 نیروها نیز به سوی فاشیسم روی آورند.

ز رفقا تصور  به عنوان نمونه رشد فاشیسم را در فرانسه و آلمان مورد توجه قرار دهیم. بعضی ا

بپدا  امکپان    ا نپدارد بپه آسپانی آلمپان پیشپرفت و رشپدکند .       می کنند که فاشیسم در فرانسه 

ریپم کپه در آلمپان مثپل       زه به حقیقت نزدیک است . ما قبپول دا ندا ببینیم این عقیده تا چه ا

نیم که در قرون هیجپدهم و نپوزدهم    فرانسه سنت های ژرف دمکراتیک وجود ندارد. ما می دا

د. و این هم صحیح است نقالبات متعددی روی دا که فرانسه در جنپگ فپاتح    در کشور فرانسه ا

شده و قرارداد ورسای را به کشورهای دیگر تحمیل کرده است و لذا احساسات ملی توده های 

نپه   نیم استفاده ی مزورا ر نشده است. )به طوری که می دا فرانسه مانند مردم آلمان جریحه دا

ز احساسات ملی مردم آلمان توانست نقش بزرگی در پیپروزی فاشیسپم در ایپن کشپ     ور بپازی  ا

( و باالخره این هم حقیقت دارد که در فرانسه توده هپای اصپلی دهقانپان ، بپه ویپژه در       کند.

نواحی جنوب آن، از طرفداران جدی حکومت جمهوری و مخالف فاشیسپم هسپتند. )در حپالی    

ز به حکومت رسپیدن فاشیسپم، بخپش قابپل مالحظپه ای از دهقانپان        که در آلمان حتی قبل ا

ر داشتند.(تحت تاثیر و نفو    احزاب ارتجاعی قرا

 دارد، وجپود  هایی تفاوت آلمان و درفرانسه فاشیستی جنبش رشد در ، که این رغم علی ولی 

ز نظر صرف و ر فرانسه در را فاشیسم تعر  که جهاتی و نکات ا  حپال  ایپن  بپا  سازد، می دشوا

کشور اخیر نبیند  خطر فاشیسم را در ی وقفه بال پیشرفت که باشد باور خوش خیلی باید آدم

اید. دهد بها کم فرانسه در فاشیستی کودتای امکان و به  یپک  کشور این در که داشت توجه ب

لمثپل  فپی . دارد وجپود  فاشیسم رشد برای نیز مساعد شرایط رشته بایپد  ا  کپه  کپرد  فرامپوش  ن

ز دیرتر فرانسه در اقتصادی بحران ده اسپت. ولپی مپی    ش شروع داری سرمایه کشورهای سایر ا

نیم که این بحران بیش ازپیش ژرف و حاد می گردد. و ایپن امپر مسپلما خطپر بپاال گپرفتن       دا

رد.   فپزون   عوامفریبی فاشیسپم را دربپر دا  مواضپع  آنچنپان  دارای فرانسپه  فاشیسپم  ایپن،  بپر  ا

ز قبپل  آلمپان  هپای  سوسیالسپت  – ناسپیونال  که باشد، می ارتش افسران میان در نیرومندی  ا

( در اختیار نداشپتند. از طپرف   1)رایش وهر -ضعی را در دفاع دولتیار آمدن ،چنین مواک روی

دیگر تقریبا در هی  کشوری فساد رژیم پارلمانی ،آن طور که ما شاهد و ناظر آن هستیم ، به 

ز ژیپم         ا یک چنین درجه و میزان دهشتناکی نرسیده و تا ایپن حپد خشپم و تنفپر تپوده هپا را
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نسپ  یانگیخته است. و فاشیست های فرا ز ایپن موضپوع در جهپت نپابود کپردن دمکراسپی       برن ه ا

 بورژوایی استفاده می کنند.

بدیهی است که جنبش ضد فاشیستی در فرانسه بپه موفقیپت هپایی دسپت یافتپه اسپت .رفقپا        

9تورز
 کاشن و 

درباره ی این کامیابی ها در این جا صحبت کردند. ما از صمیم قلب و از جان 3

ز این موفقیت ها خوشحالیم  یپن همپه ، هنپوز معلپوم نیسپت کپه تپوده هپای         و دل ا ا ا ب . ولی 

ز    ه رسیدن فاشیسم به حکومت شپده باشپند. ا زحمتکش به طور قطع موفق به مسدود کردن را

بر طبقه ی کارگر فرانسه  این جا است که الزم می آید یکبار دیگر مصرا  تاکید کنیم که در برا

لعپپاده ای ، در مبپپارزه ی وی علیپپه فاشیسپپم وظپپایفی قپپراردارد کپپ ا ز اهمیپپت ویپپژه و فپپوق  ه ا

یم. ر است. ما در گزارش خود به آن ها اشاره نموده ا  برخوردا

رای پایگپاه وسپیع تپوده ای      نیم در یک رشته از کشورها فاشیسپم دا رفقا، به طوری که می دا

یپن            ند مپا را آسپوده خپاطر سپازد؟ بپه طپور قطپع نپه. زیپرا در ا نیست.ولی آیا این امر می توا

رد. بپپه عنپپوان نمونپپه کشپپورهای کشپپورها هپپ م خطپپر بپپه حکومپپت رسپپیدن فاشیسپپم وجپپود دا

لغارستان ، یوگسالوی و فنالند را در نظر بگیریم. در این کشورها فاشیسم پایگاه وسیع تپوده   ب

ز نیروهپای مسپلح دولتپی بپه قپدرت برسپد و        ا استفاده ا ا این حال توانست ب ب ای نداشت. ولی 

ا بهره وری از دستگاه حک  ومتی پایگاهش را گسترش دهد.سپس ب

در سخنرانی خود در کنگره اظهار داشپت کپه : در صپفوف مپا رفقپایی بودنپد کپه         4رفیق دات

همیشه سعی داشتند فاشیسپم را بپه طپور کلپی مپورد مطالعپه و بررسپی قپرار دهنپد. آن هپا           

این      خصوصیات کنکرت جنبش های فاشیستی را در کشورهای مختلپف در نظپر نمپی گرفتنپد.

قپدامات فاشیسپتی دانسپته و حتپی تمپام اردوی غیپر        رفقا قدامات بورژوازی را ا به غلط تمام ا

به نظر مپا رفیپق دات کپامال در نظپر خپود       کمونیست را را جزا فاشیسم به حساب می آوردند.

ثر این گونه برخوردهای سطحی نسبت به مسائل جدی بپود کپه مبپارزه علیپه      محق است. در ا

 تقویت نمی شد، بلکه برعکس رو به ضعف می رفت.فاشیسم نه تنها تشدید و 

ز      رد. آیپا ایپن کپه بعضپی ا هنوز هم آثار برخورد سطحی و قالبی از مساله ی فاشیسم وجود دا

 رفقا می گویندکه ))نظم جدید(( روزولت
5

لمثل فی  نگلسپتان ((ملپی  دولپت )) بپا  مقایسه در ا  ا

ز تکامل تر خشن و تر روشن شکل ست ، نشان نمی دهد که آنها از ی به سوی فاشیسم ابورژوا

رند؟ انسان باید خیلی سطحی باشد تا ضپدیت و مخالفپت وحملپه     این مساله تلقی نادرستی دا

ی ارتجاعی ترین محافل سرمایه ی مالی آمریکا را علیه روزولت نبینپد. و ایپن محافپل دقیقپا     

ا تمام نیرو بپه پیشپرفت و رشپد جنپبش فاشیسپتی       یپاالت  همان قدرت هایی هستند که ب در ا

قعپی آمریکپا    متحده ی آمریکا کمک می کنند و آن را سازمان می دهند. اگر کسی فاشیسم وا
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تبپاع آمریکپا(( بپه      تیپک ا را در پشت سر جمالت و عبارات سالوسانه ی ))دفاع از حقوق دمکرا

میدان آمده و در حال نضج گرفتن است نبیند، این به آن معنا است که طبقه ی کپارگر را در  

ه سازد.مبار  زه اش بر ضد هارترین دشمن آن گمرا

در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره نیز گروه های معین فاشیسپتی در حپال رشپد و نمپو     

لبته در این کشورها  ا ینجا،در سخنرانی های رفقا به این موضوع اشاره شده است.  هستند. در ا

لیپا و سپایر کشپور      یتا ا ز نوع و هماننپد فاشیسپم آلمان، های سپرمایه داری نیسپت.در   فاشیسم ا

 لپذا .اسپت  خود به  کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره فاشیسم دارای ویژگی های مخصوص

، کشپورها  ایپن  تاریخی و ،سیاسی اقتصادی ی ویژه کامال شرایط در که داریم وظیفه ما  کپه  را

ر دقیقپا مپورد توجپه قپ     و بیپاموزیم  گیپرد،  مپی  خود به مخصوص اشکال آنها موافق فاشیسم را

 دهیم.

ند، این زحمت را به خود نمی دهند که پدیده های  ز رفقا که دچار تنبلی فکری شده ا بعضی ا

زندگی واقعی را به طور کنکرت مورد تحقیق قرار دهند. این ها معموال فرمول های کلی و بی 

قپپاتی و طب  جپپان و بپپی معنپپی را جانشپپین بررسپپی همپپه جانبپپه و دقیپپق تناسپپب نیروهپپای  

 انسپان  در هرگز ها پدیده به نسبت رفقا این برخورد و کار ی شیوه. کنند می تکنکر شرایط

 کنپد،  نمپی  زنپده   کننپد  مپی  گیری هدف دقیقا که را تیراندازان ماهر و ممتازی ی خاطره

زان از دسته آن یاد به را آدم بلکه ندا نپدازد  مپی  «ماهری» تیرا ئمپا   و منظمپا   کپه  ا  بپدون  و دا

رود و پیرامون هدف را نشانه گیری مپی کننپد. تیپر ایپن هپا گپاه        تیرشان به خطا می اشتباه

مپا         ز نقطپه ی مپورد نظپر اصپابت مپی کنپد، ا باالتر ، گاه پایین تر، گاه دورتر و گاه نزدیکتر ا

هیچگاه به هدف نمی خورد! ولی رفقپا، مپا بپه مثابپه کمونیسپت هپای فعپال و مبپارز نهضپت          

نقالبی طبقه  زان مپاهر و      کارگری و به عنوان پیشاهنگ ا نپدا ی کارگر مپی خپواهیم چنپان تیرا

 دقیقی باشیم که بدون اشتباه هدف گیری کنیم)کف زدن ها(.

 جبهه ی واحد پرولتری یا جبهه ی خلقی ضد فاشیستی

ایپد مقپدم     تاریا ب ز رفقا این مساله مطرح است که آیا تشکیل جبهه ی واحد پرول برای برخی ا

فاشیستی باشد ویا برعکس؟ این موضپوع بپرای آنهپا     بر تشکیل جبهه ی خلقی و توده ای ضد

 الینحل باقی مانده است.

د    تاریپا تشپکیل دا ز پرول عقیده ی بعضی ها بر این است که اول باید جبهه ی واحد مستحکم ا

قدام نمود.  و سپس برای ایجاد جبهه ی خلقی و توده ای ضد فاشیستی ا



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

چهارم بخش – وجنگ فاشیسم علیه واحد جبهه راه در مبارزه 112   

 

ا ز رفقا معتقدند که چون در یک رشته  ز کشورها تشکیل جبهه ی واحد پرولتپری  برخی دیگر ا

ا مقاومت بخش ارتجاعی سوسیال   کپه  بهتر چه صورت این در شد، خواهد مواجه دمکراسی –ب

ا را خود کار درنگ بی  ی پایپه  بپر  وسپپس  کنیم شروع فاشیستی ضد خلقی ی جبهه تشکیل ب

قدام پرولتری واحد ی جبهه ایجاد برای ای جبهه چنین  نماییم. ا

رنپد  توجپه  مهم موضوع این به ها آن. میکنند اشتباه گروه دو هر ام نظر به   ی جبهپه  کپه  ندا

تاریا واحد بپدا   فاشیسپتی  ضد ای توده واحد ی جبهه و پرول ر  بپا  ا  جپدا  یکپدیگر  از چپین  دیپوا

 ی پروسپه  در و اسپت  داده پیونپد  هپم  بپه  را هپا  آن مبپارزه  ی زنپده  دیالکتیک بلکه نیستند،

 سم یکی به دیگری بدل می شود.ه ی عملی علیه فاشیمبارز

در حقیقت هم نمی توان به طور جدی تصور کرد که بدون برقرای وحدت عمل خود طبقپه ی  

نپد      کارگر، که نیروی رهبری کننده ی جبهه ی خلقی ضد فاشیستی است، ایپن جبهپه مپی توا

ما در عین حال تکامل آتی جبهه ی واحد پرولتری هم تا درجه ی زیپادی بسپت   گی سربگیرد. ا

 به تبدیل شدن این جبهه به یک جبهه ی خلقی علیه فاشیسم دارد.

رفقا، اکنون اندکی به خودمان زحمت بدهیم و در مقابل خود یک فرد سپطحی و پپر مپدعا را    

ا قطعنامه ی ما موافقت ندارد و در حالی که شیدا و شیفته ی طپرح   در نظر مجسم کنیم که ب

 ریزی می کند: خودش است ،آن را به ترتیب زیر شالوده

ز پایین ، در مقیاس محلی ؛ تاریا ا  قبل از همه، جبهه ی واحد پرول

یالتی ؛ ا ز پایین، در مقیاس  ز آن ، جبهه ی واحد ا  بعد ا

 و سپس ، وحدت جنبش سندیکایی؛

ز آن جلب سایر احزاب ضد فاشیست؛  بعد ا

ز باال و پایین؛  و بعد جبهه ی واحد وسیع خلقی ا

یپن قبیپل          باالخره تبدیل کپرد  و  ز ا نقالبپی ؛ و مسپائلی ا ن جبهپه هپا بپه جنپبش سیاسپی و ا

 )خنده(.

م.    رفقا خواهید گفت که یک چنین طرحی بی معنی و بی ربط است . من با شما هپم عقیپده ا

لبپا  و بپه          یپن قبیپل یپاوه گپویی هپای سکتاریسپتی غا ما متاسفانه بدی کار در این است که ا ا

 شود.اشکال مختلف در صفوف ما مشاهده می 

ایپد بپرای تشپکیل       لبته ما در هر جا و در هر نقطه ای کپه باشپیم ب ا ما حقیقت کدام است؟  و ا

بایپد بپه        یک جبهه ی وسیع همه خلقی به خاطر پیکار علیه فاشیسپم مبپارزه نمپاییم. ولپی ن

مباحثات کلی درباره جبهه ی واحد خلقی اکتفا کرد. در یک سلسله از کشورها، قبپل از همپه   
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اید از طری دمکراسپی   -ق بسیج کردن طبقه ی کارگر مقاومت آن بخش ارتجپاعی از سوسپیال  ب

نگلسپتان           را که مخالف جبهپه ی واحپد پیکپارجوی پرولتپری اسپت درهپم بشپکنیم. مپثال در ا

 اکثریپت  کپارگر  ی طبقپه  کشپور  ایپن  در. اسپت  کپرده  پیپدا  وضپعی  چنین یک درست مساله 

نگلیسی و حزب لیبوریسیت توده ی اصلی ریدیونیونیست های ات و دهد می تشکیل را جمعیت

طبقه ی کارگر را به دنبال خود می کشانند. در بلژیک ودر کشورهای اسکاندیناوی هم اوضاع 

تحادیپه    ر است. در این کشورها عده ی اعضای حزب کمونیست زیاد نیست، ولپی ا از همین قرا

لعپده   های سندیکایی نیرومند و تپوده ای و همچنپین احپزاب سوسپیال دمکپرات       نسپبتا  کثیرا

 وجود دارد.

نند در مبارزه ی خود برای ایجاد جبهه ی واحد  کمونیست های این کشورها، برای آن که بتوا

دامپه       اید به مذاکرات کلی خود بپرای تشپکیل جبهپه ی خلقپی ا پرولتری توفیق حاصل کنند ب

لعاده بزرگی خواهند  ا شد. زیرا جبهه دهند.در غیر این صورت آنها مرتکب اشتباه سیاسی فوق 

ند ایجاد شود. برای آنکپه   ی خلقی بدون شرکت سازمان های توده ای طبقه ی کارگر نمی توا

ایپد درمیپان کپارگران      بتوان دراین کشورها جبهه ی خلقی واقعی تشکیل داد، کمونیست هپا ب

باید کارگران را قپانع  . نند آنان را با مسائل سیاسی و تشکیالتی آشنا سازند  کپرد   بروند تا بتوا

که سازمان های توده ای رفرمیستی آن ها مظهر وحدت پرولتری نیست و تنها جبهه ی واحد 

ز مواضپع رفرمیسپتی بپه مواضپع مبپارزه ی طبقپاتی ضپامن          ر توده هپا ا با کمونیست ها و گذا

موفقیت آنان در مبارزه علیه تعر  سرمایه و فاشیسم خواهپد بپود. و بپرای آن کپه دشپواری      

ی اید برای خود وظایف مشپخص  هایی را که در ا ز بین ببریم ب ر دارد ا برمان قرا ن رهگذر در برا

ه غلبه بر دشواری ها عمال بپه معنپای آمپاده کپردن      و کنکرت تعیین کنیم. مبارزه ی ما در را

شرایط الزم برای ایجاد جبهه ی واحد همه خلقی به خاطر مبارزه علیه فاشیسم،بر ضد تعر  

 است.سرمایه و جنگ امپریالیستی 

ما و   بپا  همزمان کشور این در. است مطرح دیگری طور لهستان قبیل از کشورهایی در مساله ا

ا نیز دهقانی جنبش ، کارگری جنبش  هپای  تپوده  جپا  ایپن  در. اسپت  پیشپرفت  روبپه  سپرعت  ب

 بحپران  ی نتیجپه  در هپا  سپازمان  وایپن .  هسپتند  خپود  مخپتص  هپای  سپازمان  دارای دهقانی

قتص دا ز پیش را یکال می شوند. از سوی دیگر ،ستم ملی نیز به نوبه ی خود موجپب  ادی بیش ا

قلیت مذهبی می شود.در لهسپتان رشپد و تکامپل جبهپه ی واحپد همپه خلقپی         خشم و تنفر ا

همگام و موازی با رشد جبهه ی واحد پرولتپری پپیش مپی رود، و حتپی در مپواقعی، در ایپن       

 ی متحد کارگری پیشی گیرد.قبیل کشورها جنبش همه خلقی ممکن است از جنبش جبهه 
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نقپپالب بپپورژوا   یپپن کشپپور رونپپد ا . ا یا را  کپپر کنپپیم  نیم نمونپپه ی اسپپپان  –همچنپپین مپپی تپپوا

تیک ز را دمکرا ند می سر ا یا  در چپون  کپه  گفپت  تپوان  مپی  آیا.  گذرا تاریپا  اسپپان ز پرول  نظپر  ا

ز قبل لذا است پراکندگی دچار تشکیالتی  لپه  هعلیپ  دهقپانی  –ارگری کپ  ی جبهه یک که آن ا

 روس
قدام کرد تا وحپدت کامپل طبقپه ی کپارگر تحقپق یابپد .       6 اید ا و ربلس به وجود بیاید ب

تاریپا   واضح است که اگر ما بخواهیم مساله را به این ترتیب مطرح سازیم باعث جدا شدن پرول

یپن          نقالب ارضی عمپال بپی اعتبپار خواهپد گشپت. عپالوه بپر ا از دهقانان خواهیم شد و شعار ا

زنپد و      دشمنان ملت یاندا تاریپا و دهقانپان جپدایی ب امکان خواهند یافت که به آسانی بین پرول

ز علپل   نیم ، یکی ا دهقانان را در مقابل طبقه ی کارگر قرار دهند. و این، همان طور که می دا

 در آستوریا بود. 1934عمده ی شکست طبقه ی کارگر در نبرد های اکتبر 

تاریپا نسپبتا        ولی در عین حال نباید این مسپاله را   فرامپوش کپرد کپه در کشپورهایی کپه پرول

رند، در این کشپورها همپه ی    معدود است و دهقانان و اقشار خرده بورژوازی شهری اکثریت دا

نپد     نیروها باید صرف ایجاد جبهه ی واحد پایدار خود طبقه ی کارگر گردد، تا ایپن طبقپه بتوا

ز نماید.جا و مقام خویش را به مثابه عامل رهبری کننده ی س  ایر زحمتکشان ، احرا

بایپد     به این ترتیب به هنگام حل مساله ی جبهه ی پرولتری و جبهه ی خلقی نمپی تپوان و ن

برای همه ی کشورها و همه ی خلق ها و پیش آمدها و حوادث طبق یک نسخه ی واحد عمل 

ونیورسالیسم در قبال یک چنین مساله ای و تجویز نسپخه ی واحپد   ی بپرای  نمود. به نظر ما ا

همه ی کشورها چیزی جز جهالت نیست. و با جهالت و نادانی هپم، بپه ویپژه زمپانی کپه زیپر       

اید بپا تمپام قپدرت و نیپرو مبپارزه       ونیورسال تظاهر می کند، ب ماسک برنامه ها و نقشه های ا

 نمود )کف زدن ها(.

 درباره ی نقش سوسیال دمکراسی و رابطه ی او با جبهه ی واحد پرولتاریا

 –،پاسس صپحیح و دقیپق بپه ایپن سپئوال کپه در کپدام زمپان و مکپان معپین سوسپیال            رفقا 

ز کند، می بازی را بورژوازی ی عمده گاه تکیه نقش دمکراسی  مپا  تاکتیکی وظایف نظر نقطه ا

لعاده فوق اهمیت حائز  است ا

ز برخی  ز) کردند شرکت ما مباحث در که رفقا ا له و دات( روی این مسپا 7فلورین: رفقا جمله ا

ا در نظر گرفتن اهمیت این موضوع ، ضرور است تا به آن به طورکامل تپر   مکث نمودند. ولی ب

این مساله ای است که کارگران همه ی مکاتب و جریانات مختلف ، وبه  و جامع تر پاسس گفت.

نند نمی و کنند می مطرح را آن دمکرات –ویژه کارگران سوسیال   .نکنند مطرح توا
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که در یک سلسله از کشورها وضع و موقعیت سوسیال دمکراسی در دولپت  باید در نظر داشت 

ا بورژوازی تغییر کرده و یا در حال تغییر است. ب و   بورژوایی ویا رابطه ی ا

اوال ، بحران وضع و موقعیپت حتپی مرفپه تپرین اقشپارطبقه ی کپارگر، یعنپی آریستوکراسپی         

ز بپیس و بپن متزلپزل کپرده       کارگری را که در واقع تکیه گاه اصلی سوسیال دمکراسپی  اسپت ا

است. واین اقشار هم به تدریج در نظریات پیشین خود مبنی بر مفید بودن سیاسپت همکپاری   

ا بورژوازی تغییراتی وارد کرده و یا در آن تجدید نظر به عمل می آورند. ب  طبقاتی 

ود ثانیپپا ، همپپان طپپوری کپپه در گپپزارش خپپود نیپپز اشپپاره کپپرده ام ، دربعضپپی از کشپپورها خپپ 

ز مواضع دمکراسپی بپورژوایی و پنپاه بپردن بپه یپک نپوع دیکتپاتوری          بورژوازی،عقب نشینی ا

ز را دمکراسی –تروریستی را آغاز کرده است. بورژوازی نه تنها سوسیال   در آن قبلی مواضع ا

و  پیگپرد  بپا  شپرایط  بعضپی  در حتپی  بلکپه  کند، می محروم مالی ی سرمایه حکومتی سیستم

ر دا  دن و حتی با سرکوب کردن وی مانع فعالیت قانونی او می شود.تحت تعقیب قرا

تپریش   ثا ، کارگران سوسیال دمکرات از یک سو تحت تاثیر تجارب شکست کارگران آلمان، ا ل ثا

یا، که به طور عمده نتیجه ی سیاست همکاری طبقاتی سوسیال دمکراسی بپابورژوازی   و اسپان

تحاد شوروی، که نتیجه ی سیاسپت  است ، واز سو ی دیگرتحت تاثیر پیروزی سوس یالیسم در ا

بنپابراین    . نقالب روی می آورنپد  نقالبی می باشد، به تدریج به ا نطباق مارکسیسم ا بلشویکی و ا

دیگرمی توان گفت که چرخش آن ها به سپوی مبپارزه ی طبقپاتی و علیپه بپورژوازی مشپروع       

 شده است.

و دیگپر    دمکراسی دشواریی ها –جمیع این عوامل برای سوسیال  از جملپه ا یی ایجاد می کنپد.

یفا کند. این پروسه هم اکنون  ند نقش پیشین خود را به مثابه ی تکیه گاه بورژوازی ا نمی توا

به چشم می خپورد و حتپی در بعضپی از کشپورها اجپرای چنپین نقشپی را از سپوی سوسپیال          

 دمکراسی غیر ممکن می سازد.

مر، به ویژه در کشورهایی که در آن هپا دیکتپاتوری فاشیسپتی امکپان      عدم درک صحیح این ا

ند زیان هپایی بپه بپار     فعالیت علنی و قانونی را از سوسیال دمکراسی سلب کرده است، می توا

ز رفقای آلمانی، به جا و به مورد بود. این رفقپا   نتقاد از خود برخی ا ا ز این نقطه نظر  بیاورد. ا

دیگپر وقپت آن رسپیده اسپت کپه      در سخنرانی های خود به درستی خپاطر نشپان کردنپد کپه     

نداخته شود و تغییراتی کپه   فورمول ها و تصمیمات کهنه در مورد سوسیال دمکراسی به دور ا

لبته واضح است که اگر ما نخپواهیم   ا ر گیرد.  در وضع و موقعیت آن ایجاد شده مورد توجه قرا

رد ایجپاد وحپدت   این تغییرات را در نظر بگیریم ،این امر باعث خواهد شد که مشی مپا در مپو  
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 آن ترتیپب  بدین و. شود تحریف دمکراسی –طبقه ی کارگر از طرف عناصر ارتجاعی سوسیال 

 .کنند کارشکنی واحد ی جبهه کار در توانست خواهند آسانتر ها

نقالبی شدن که هم اکنون در داخل احزاب سوسیال  ما روند ا  جریپان  کشورها تمام دمکرات –ا

یپن طپور تصپور کنپیم کپه کپارگران سوسپیال        اموزون پیش می رود. ن دارد، لبته ما نباید ا  –ا

نقالبی حال در که دمکرات  مواضپع  بپه  پیگیپر  طپور  بپه  و جمعی دسته و یکباره هستند شدن ا

ر بدون و آورد خواهند روی طبقاتی ی مبارزه ز گذا ا بالفاصله ، بینابینی مراحل ا  کمونیست ب

ر، بغپرنج و دراز مپدت    بعضی از کشورها این  در. شد خواهند متحد ها جریان کم و بیش دشپوا

ما به هر حال این امر به طور عمده بسپتگی بپه درسپتی سیاسپت و تاکتیپک هپای مپا         . ا است 

ز احپزاب و سپازمان       اید این حقیقت را هم در نظر داشته باشیم که چپه بسپا بعضپی ا ما ب دارد.

ه مواضپع مبپارزه ی   بقپاتی بپا بپورژوازی بپ    ط همکپاری   ازمواضع که دمکرات –های سوسیال 

رند تا مدت معینی همچنان بپه مثابپه سپازمان هپا و احپزاب       ا بورژوازی گام برمی دا ب طبقاتی 

بایپد ایپن گونپه     مستقل عمل نمایند. بدیهی است که در این صورت به هیچوجه نمی توان و ن

دمکپرات را بپه منزلپه ی تکیپه گپاه و پشپتیبان بپورژوازی بپه          -سازمان ها و احزاب سوسیال

 ساب آورد.ح

ز کارگران سوسیال دمکپرات کپه    -از طرف دیگر، نباید این طور تصور کرد که گویا آن دسته ا

ر داشپتند تنهپا بپه       ا بپورژوازی قپرا ب یده ئولوژی همکاری طبقاتی  سالهای طوالنی تحت تاثیر ا

یپن کپار و وظیفپه ی         یده ئولوژی دسپت خواهنپد کشپید. خیپر! ا ز این ا علل عینی ، خودشان ا

ز  ه به آنها کمک کنیم تا تدریجاماست ک یده بند و گیر ا  و یابنپد  رهپایی  رفرمیستی ئولوژی ا

ز دیگر ا و نکرده پیروی آن ا  ی برنامپه  و اصپول  تشپریح  و توضپیح  امپر . کنند رابطه قطع آن ب

با طور به باید ها کمونیست ز یپک  هپر  سیاسی رشد سطح با هماهنگ و حوصله و صبر دقیق،  ا

تیسم باید کنکرت،منظم و دمک -کارگران سوسیال نتقاد ما به سوسیال دمکرا ا نجام گیرد.  رات ا

نتقاد باید بپر شپالوده ی تجپارب خپود تپوده هپای سوسپیال         ا  دمکپرات  –همیشگی باشد. این 

نقالبی رشد تسریع. باشد استوار  مشپترک  ی مبپارزه  ی تجربپه  از دمکرات -سوسیال کارگران ا

ا آنان امکان پذیر می گردد. برای غلبپه کپردن بپر شپک و     ا علیه دشمن طبقاتی ه کمونیست ب

 ای وسپیله  هپی   مانپد،  می باقی دمکرات –تردید هایی که تا مدتی در بین کارگران سوسیال 

ز تر موثر  .نیست پرولتری واحد ی جبهه در آنها شرکت ا

یم نه تنها به کارگران سوسیال ز فعپالین و مسپئولین   -ما آماده ا بلکه به آن بخشی ا  دمکرات ،

 و طبقپاتی  مواضپع  در مندنپد  عالقپه  صپمیمانه  کپه  دمکرات –احزاب و سازمان های سوسیال 

نقالبی ر ا ه به و گرفته قرا . کنپیم  کمپک  نماینپد  مبپارزه  و فعالیت طبقاتی دشمن علیه ما همرا
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ما ان کپارگر  و ای حرفپه  کادرهپای  فعپالین،  از دسپته  آن کپه  کنیم می اعالم ما حال عین در ا

فکنانپه ی رهبپران مرتجپع        دمکرات ک -سوسیال ز نقپش نفپاق ا ه همچنان به پشپتیبانی خپودا

ینان در عمپل   -سوسیال ا ایجاد جبهه ی واحد مخالفت می کنند، ا ب دامه می دهند و  دمکرات ا

و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به دشمن طبقاتی کمپک مپی نماینپد.در واقپع مسپئولیت      

ز تیپک همکپاری طبقپاتی      تاریخی این دسته، از مسئولیت کسانی که ا سیاست سوسپیال دمکرا

نپیم در نتیجپه ی همپین سیاسپت           پشتیبانی می کنند کم تر نیسپت. و بپه طپوری کپه مپی دا

روپایی در سال نقالب دچار شکست ۱۹۱8 همکاری طبقاتی بود که در یک رشته از کشورهای ا ا

ه برای فاشیسم هموارگردید.  شد و را

ین کننپده ی آن حپد فاصپلی اسپت کپه بپین بخپش        از جبهپه ی واحپد تعیپ    ما تلقی ی نحوه 

ر دارد. و درجپه ی        نقالبپی شپدن اسپت قپرا ارتجاعی سوسیال دمکراسی و بخشی که در حپال ا

موثر بودن کمک ما به بخش اخیر تناسب مستقیم با تشدیدو تقویت مبارزه ی ما علیه اردوی 

تحپاد بپا بپورژوازی اسپت     ئتالف و ا ،خواهد داشپت. و هپر   ارتجاعی سوسیال دمکراسی ، که در ا

ا احزاب سوسیال  ندازه که کمونیست ها ب  واحپد  ی جبهپه  تشکیل برای تر قاطعانه دمکرات –ا

ندازه همان به کنند، مبارزه گانه عناصر ا  فکپر  در زودتر دمکراسی سوسیال چپ اردوی در جدا

تیپک .شپد  خواهند خود سرنوشت تعیین  –جنپبش سوسپیال    شپرکت  و طبقپاتی  ی مبپارزه  پرا

 حپرف  بپه  کسپی  چه اردوگاه این در که داد خواهد نشان واحد ی جبهه جنبش در ها تدمکرا

 .چپ عمل در کسی چه و است(( چپ))

 در باره ی دولت جبهه ی واحد

اگپپر مناسپپبات و تلقپپی سوسپپیال دمکراسپپی نسپپبت بپپه امپپر تحقپپق عملپپی جبهپپه ی واحپپد    

 پیشین نقش در که دهد می نشان همی است که م دلیل کشوری هر در به طور کلی پرولتری

گانه های بخش یا و دمکرات – سوسیال حزب  معینی تغییرات بورژوایی حکومت در آن ی جدا

دمکراسی نسبت به مساله ی دولت جبهته ی   _تلقی سوسیال  وقت است،آن شده حاصل

 .بود خواهد تغییرات این کافی و روشن دلیل ویژه به واحد

ی تشکیل دولت جبهه ی واحد به عنوان یک مسپاله   ی ایجاد شود که مسالهوضع که زمانی و 

ی مبرم در دستور روز قرار گیرد،در آن صورت ایپن امرمحپک بسپیار مهپم و قابپل اطمینپانی       

ز این مسپاله و تعیپین سیاسپت آن در کشپور      برای شناخت نحوه ی تلقی سوسیال دمکراسی ا

زیرا در عمل است که مواضع احزاب و سازمان ها به بهترین وجهی روشپن   مفرو  خواهد بود.

قدام خواهند کپرد و یپا    تفاق بورژوازی فاشیست بر ضد طبقه ی کارگر ا می شود: یا آن ها به ا

این مسپاله ای اسپت    نقالبی علیه فاشیسم و ارتجاع عمل خواهند نمود . تاریا ی ا ا پرول همگام ب
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بر ما که ناگزیر در موقع تشکیل دولت جبهه ی واحد و نیز در دوران حکومت این دو لت در برا

 قرار خواهد گرفت.

رفقا،من فکر می کنم که آنچه را که به طپور کلپی در مپورد کپاراکتر و شپرایط ایجپاد دولپت        

جبهه ی واحد و یا دولت جبهه ی خلقی و توده ای ضد فاشیستی جهت رهنمود و سمت یابی 

ز آنچپه کپه گفتپه شپده بپیش       اگر کسی ا نتظپار   تاکتیکی الزم بود ،در گزارش آمده است. تپر ا

داشته باشد، این امربه معنای آن است که بخواهیم تمام شرایطی را که بپرای تشپکیل چنپین    

ز قبل پیش بینی کنپیم .در ایپن صپورت     ا ، نواع و اشکال احتمالی آن را  ا دولتی الزم است،و یا 

ا پیش بینی ها و حدسیات عبث و بی ثمر تلف خواهیم کرد.  ما وقت خودمان را فقط ب

 هم تا حد امکان از ساده کردن این مساله ی مهم احتراز کنم.من می خوا

ز آن است که بعضی ها تصور می کنند. به عنوان مثال کسپانی هسپتند کپه     زندگی غامض تر ا

 دیکتپاتوری  بپه  یپافتن  دسپت  بپرای  مرحله ی حتمی و اجبتاری  دولت جبهه ی واحد را یک

تاریا نند می پرول لبته.دا بعضپ     ایپن  ا ی هپا هپم فکپر مپی کننپد کپه در       عقیپده صپحیح نیسپت .

 دیکتپپپاتوری و نپپپدارد وجپپپود هیچگونتتته مراحتتتل بینتتتابینی کشپپورهای فاشیسپپپت زده 

لزاما  فاشیستی تاریا دیکتاتوری به را خود جای مستقیما  و ا اید.داد خواهد پرول  کپه  بگوییم ب

براز هم گذشته در که نظر این  نی نیز نادرست است.کنو شرایط در و بود غلط  شده می ا

ر است ؟ مساله این است که آیپا وقتپی شپرایط مناسپب و      و ما ببینیم اصل موضوع از چه قرا ا

لحظه ی قطعی برای سرنگون کردن مستقیم بورژوازی و برقراری حکومپت پرولتپری فپرا مپی     

نجپام ایپن کپار دارد،و آیپا در چنپین        تاریا خودش به تنهایی آمادگی الزم را بپرای ا رسد ،پرول

ند از حمایت متحدین خود برخوردار گردد و یا آن که شپرایط طپوری   وضع و حالتی او می  توا

خواهد بود که جنبش جبهه ی واحد پرولتری و جبهه ی خلقی و تپوده ای ضپد فاشیسپتی در    

بتدون آن  کنپد،  قمپع  و قلپع  و سپرکوب  را فاشیسپم  فقتط  مرحله ی معینی خواهپد توانسپت  

ازی ضربه وارد آورد و آن را سرنگون سازد. ا به دیکتاتوری بورژومستقیم و بالفاصله بتواند که

ز ایجاد دولت جبهه ی واحد و یا جبهپه ی خلقپی    و اگر تنها به علت حالت اخیر ما بخواهیم ا

استنکاف ورزیم و ضرورت تشکیل آن را نفی نماییم، این به معنای کوته بینپی سیاسپی اسپت    

نقالبی جدی .  نه یک سیاست ا

ر نیسپت کپه تشپکیل دولپت جبهپه ی واحپد در        یگر درک این مساله همد سوی از  زیاد دشوا

با تشپکیل دولپت جبهپه ی واحپد در          کشورهایی که فاشیسم هنوز بپه حکومپت دسپت نیافتپه،

 در واحپد  ی جبهپه  دولپت  تشپکیل  بپا  ، نیافته دست حکومت به هنوز فاشیسم کشورهایی که 
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 کپه  کشپورهایی  در.دارد تفتاوت  کم اسپت حپا  هپا  آن در فاشیسپتی  دیکتاتوری که کشورهایی

 در فقتتط واحپپد ی جبهپپه دولپپت تشپپکیل دارد تسپپلط هپپا آن در فاشیسپپتی دیکتپپاتوری

 کپپه کشپپورهایی در امپپا.اسپپت پپپذیر امکپپان ستترنگون کتتردن حکومتتت فاشیستتتی جریپپان

نقالب نپد  مپی  واحد ی جبهه ،دولت است توسعه و بسط حال در دمکراتیک –بورژوا  ا  بپه  توا

 ی کارگر و دهقانان مبدل گردد.اتوری دمکراتیک طبقه دیکت دولت یک

ز دولپت     همان طور که در گزارش خودنیز اشاره کرده ام کمونیست ها تا آن جا و تپا آن حپد ا

قعا  علیه دشمنان خلق مبارزه کند و بپه   جبهه ی واحد پشتیبانی خواهند کرد که این دولت وا

ما مساله ی شپرکت ک  مونیسپت هپا در   حزب کمونیست و طبقه ی کارگر آزادی عمل بدهد. و ا

اید بپه   ز این قبیل ب دولت بستگی تام و کامل به اوضاع و احوال کنکرت خواهد داشت.مسائلی ا

گانه و منطبق با شرایط کنکرت حل شوند و به هی  وجه نمی توان قبال بپرای آن هپا    طور جدا

 نسخه ی حاضر و آماده تجویز نمود.

 درباره ی تلقی از دمکراسی بورژوایی

 رفیق لنسکی 
8

 بپا  لهسپتان،  کمونیست حزب که نمود اشاره موضوع این به خود سخنرانی در 

بر فاشیسم تجاوز و حمله علیه را ها توده که آن ز دفاع ی پایه ،  زحمتکشپان  ی حقپه  حقوق ا

لوصف مع »کند می تجهیز و بسیج ز ا  «دارد هپایی  نگرانی دمکراتیک مطالبات کردن فورموله ا

ز ها نگرانی این"می کند : اضافه و ز  جانبپداری  مبپادا  کپه  شپود  می ناشی جا آن ا  مطالبپات  ا

 ی دربپاره  واهپی  پنپدارهای  و توهمپات  زحمتکشپان  میان در آن تصریح و تدوین و دمکراتیک

اید. "نماید ایجاد دمکراسی ز ترسی چنین که بگویم ب تیپک  مطالبپات  کپردن  فورومولپه  ا  دمکرا

 م وجود دارد.مختلف در احزاب دیگر ه اشکال وبه بیش و کم مثبت

، این نگرانی ها و بیم ها  و نادرسپت  طرح ما نظر به گیرد؟ می سرچشمه کجا از هراس و  رفقا

ا تلقی و مساله دیالکتیکی غیر ز ما صحیح ن  اسپت  هراس این ی سرچشمه بورژوایی دمکراسی ا

ز ها کمونیست ما. ران ا ز ی هستیم و نمونپه ی بپار  شورو دمکراسی ناپذیر تزلزل و راسس طرفدا

تحاد شوروی است. هم اکنپون، زمپانی کپه آخپرین      این دمکراسی نیز دیکتاتوری پرولتری در ا

تحاد جمپاهیر   ابودی است،در ا قایای دمکراسی بورژوایی در کشورهای سرمایه داری درشرف ن ب

9شوروی ،طبق تصمیم کنگره ی هفتم شوراها
نتخابات اجرای  قیم ،مسپت  مساوی ،رای عمومی ا

نقپالب پرولتری،تبپدیل مالکیپت     و مخفی اعالم شده  است.دمکراسی شوروی بر بنیاد پیپروزی ا

ر اکثریت عظپیم مپردم بپه راه سوسیالیسپم      خصوصی بر وسایل تولید به مالکیت عمومی، وگذا

بطپپه بپپا      ئمپپا  در حپپال رشپپد و بسپپط و تکامپپل اسپپت و در را این دمکراسپپی دا ر اسپپت. اسپپتوا

معه ی بدون طبقه و نیز در نتیجه ی غلبه دستاوردهای آتی ساختمان سوسیالیسم و ایجاد جا
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قایای سرمایه داری قتصاد در  بر ب نسانها آگاهی و ادراک و شعور در آن آثار و ا از ا  رشپد  هپم  ب

 .یابد می گسترش و  تکامل و

ما امروز میلیون ها نفر زحمتکش که در شرایط سرمایه داری زندگی می کنند مجبورنپد کپه    ا

 تعیپین  گونپاگون  کشپورهای  در بپورژوازی  حاکمیپت  مختلپف  اشتکال  رابطه شان را نسبت به

یمان و نیستیم آنارشیست ما. نمایند بدا برا  مفرو  کشور در رژیمی چه که نیست بی تفاوت ا

ز نظپپر صپپرف) بپپورژوایی دمکراسپپی درقالپپب بپپورژوایی دیکتپپاتوری میپپان مپپثال. دارد وجپپود  ا

ا دیکتاتوری بپورژوایی  قوقی و فقدان آزادی هاح های کاست و کم و نواقص  تمام ی واقعی ( ب

ران دمکراسپپی شپپوروی  دا ز نپپوع فاشیسپپتی آن تفپپاوت آشپپکار وجپپود دارد. مپپا بپپه مثابپپه هپپوا ا

ز  طوالنی مبارزات ی نتیجه که کارگر ی طبقه  کوهک ترین دستاورد های دمکراتیک ا

طمانته جهتت بستط و    قا و جتدی  طتور  به و کرد خواهیم دفاع است او ی سرسختانه و

 آنها نیز مبارزه خواهیم نمود. گسترش

نگلستان در راه کسب حپق اعتصپاب ، حپق فعالیپت علنپی       نیم که طبقه ی کارگر ا همه می دا

نتخاباتی و غیر ه قربانی های  تریدیونیون ها،حق آزادی اجتماعات و مطبوعات ،و بسط حقوق ا

ر کارگر فرانسوی در قرن نپوزدهم در نبپرد هپای    وانی داده است.ده ها هزا نقالبپی فرانسپه    فرا ا

بتدایی ترین حقوق و امکانات قانونی جهت تجهیز و تشپکل نیروهپای خپود بپه      ،برای تحصیل ا

ند.در همه ی کشورها برای تحصپیل   خاطر مبارزه علیه استثمارگران جان خویش را فدا کرده ا

وانی ریخته شده است. و بسپیار طبیعپی اسپت کپه بپرای       آزادی های دمکراتیک خون های فرا

ا تمام نیرو مبارزه شود.حفظ  ز این آزادی ها ب  و نگهداری و پاسداری ا

 فپی . نیسپت  یکنواخپت  و یکجور همه ی شرایط مناسبات ما نسبت به دمکراسی بورژوازی در

لمثل نقالب دوران در ا ا روسی های بلشویک اکتبر ا  احپزاب  ی کلیپه  علیپه  نیرو و قدرت تمام ب

تاریپا مبپارزه   م دفاع از دمکراسی بورپرچ زیر که سیاسی ر دیکتاتوری پرول ژوازی بر ضد استقرا

می کردند، سخت در نبرد بودند. بلشویک ها بدین سبب علیه این احزاب مبپارزه مپی کردنپد،    

زیرادر آن زمان پرچم دمکراسی بورژوازی وسیله ای شده بود بپرای تجهیپز و بسپیج کلیپه ی     

. امپروز دی  تاریا نقالبی علیه پیروزی پرول  داری سپرمایه  کشپورهای  در  گپر وضپع  نیروهای ضد ا

 مپی  تجپاوز  و اورد می هجوم بورژوازی دمکراسی به انقالب ضد فاشیست حاال. است کرده فرق

 زحمتکشپان  بپه  را اختنپاق  و استثمار رژیم ترین سبعانه و ترین وحشیانه وسیله بدین تا کند

نابراین. نماید تحمیل توده هپای زحمپتکش    سلسله از کشورها برای یک در کنونی شرایط در ب

بلکپه آن هپا      تاریا و دمکراسی بورژوایی مطپرح نیسپت ، نتخاب میان دیکتاتوری پرول مساله ی ا

نتخاب کنند.  ناچار هستند به طور مشخص میان دمکراسی بورژوایی و فاشسیم یکی را ا
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ا کنونی اوضاع ، این بر عالوه  ق مپی کنپد در آن زمپان    فپر  داری سرمایه ثبات دوران شرایط ب

ندازه ی امروز حاد نبود . درآن وقت، در برخپی از کشپورهای سپرمایه داری    خ طر فاشیسم به ا

ر داشپپت و         نقالبپی قپرا دیکتپاتوری بپورژوایی در لبپاس دمکراسپپی بپورژوایی مقابپل کپپارگران ا

کارگران تمام نیرو و قدرت خویش را برای مبارزه علیه آن متمرکز کپرده بودنپد.در آلمپان،آن    

یمارها علیه جمهوری  یمپار    19وا این مبارزه به خاطر آن بود کپه جمهپوری وا مبارزه می کردند.

بپپپه ویپپپژه در سپپپال   تاریپپپا را ، نقالبپپپی پرول یپپپک جمهپپپوری بپپپورژوایی بپپپود کپپپه جنپپپبش ا

ر فشار تحت1993 سال ودر ۱۹20_۱۹۱8 های  .بود داده قرا

ما آیا زمانی هم که جنبش فاشیستی شروع به عر  وجود کند )به همان گونه کپه   فاشیسپت  ا

ر نفر را علیپه طبقپه ی کپارگر متشپکل،     ۱۹۳2 ها در آلمان در سال  ومسپلح  بسپیج  صدها هزا

( بودند کرده از ،کارگران. نند می هم ب  همپان  و بماننپد  بپاقی  خپود  پیشین موضع همان در توا

نتخاب را شیوه لبته کنند؟ ا ز برخپی  در هپا  کمونیسپت  اشتباه! خیر ا بپه ویپژه در    و کشپورها  ا

ز  آلمان این  بود که آن ها به تغییرات حاصله توجه نکردند و به تکرار شعارهایی پرداختنپد و ا

مواضعی دفاع نمودنپد کپه در اوضپاع و احپوال تپازه اعتبپار خپود را از دسپت داده بودنپد. آن          

نتخاب نپی  بپه  مربپوط  مواضع آن  شعارها و ا  دیکتپاتوری  خپاطر  بپه  مبپارزه  کپه  شپد  مپی  دورا

تاریا خصلت کامال مبرپرو نقالبیپون  ضپد  ی همپه  زمپان  آن در و بپود  روز موضوع و داشت  مل  ا

یمار جمهوری پرچم زیر آلمان ( جمع شده بودند و زیر علپم  ۱۹20-۱۹۱8 های سال همانند) وا

 آن سینه می زدند.

این که ما یکبار دیگر مجبور شدیم به موضوع تشویش و اضطراب و نگرانی هایی که از مطپرح  

ز رفقا دست می دهد برگردیم و آن را مورد بحث و شدن مطالبات دمکراتیک م ثبت به برخی ا

ز به کار بردن شپیوه   زه ا ندا ز رفقای ما تا چه ا قه قرار دهیم ،نشان می دهد که این دسته ا مدا

یپپن بپپا برخپپورد در لنینیسپپتی –ی مارکسیسپپتی   عپپاجز تپپاکتیکی اساسپپی مسپپائل گونپپه ا

ز        گوین می ها بعضی.هستند تیپک ،کپارگران را ا د ممکن اسپت کپه مبپارزه بپرای حقپوق دمکرا

تاریا منصرف و منحرف می نماید. بجا و به مپورد خواهپد    ر دیکتاتوری پرول مبارزه برای استقرا

 بود اگر به یاد بیاوریم که لنین در این زمینه نوشته است:

ز دم نپد توجپه     ))اشتباه بنیادی خواهد بود اگر تصور شود که مبارزه برای احرا کراسپی مپی توا

لشپعاع قپرار دهپد،     نقالب را تحت ا ز انقالب سوسیالیستی منحرف سازد و یا این ا تاریا را ا پرول

پرده بر روی آن بکشد و غیپره. بپرعکس همانگونپه کپه سوسیالیسپم پیروزمنپد بپدون تحقپق         

نقالبی چندین بعدی و پیگی تاریا نیز بدون مبارزه ی ا ر بپرای  دمکراسی کامل میسر نیست،پرول

)) ند خود را برای پیروزی بر بورژوازی آماده کند.  رسیدن به دمکراسی ، نمی توا
11 
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این سخنان لنین را باید همیشه به خاطر داشت .ما هی  گاه نباید فراموش کنیم که چپه بسپا   

بتدایی ترین حقوق طبقپه ی کپارگر،    ز ا در تاریس از جنبش های نسبتا  کوچک به خاطر دفاع ا

نقالبات ب تیک ا نیم مبارزه به نفع حقوق دمکرا زرگی به وقوع پیوسته است.ولی برای آن که بتوا

ه استقرار سوسیالیسم پیوند دهیم، ما نباید نسبت به مسپاله   ا مبارزه ی طبقه کارگر در را را ب

 ی دفاع از دمکراسی بورژوایی برخورد سطحی و تلقی نادرست داشته باشیم.

 خط مشی صحی  تنها کافی نیست

نترناسیونال کمونیسپتی  ر  ا نتخاب خط مشی درست برای  فقا ، کامال بدیهی است که تنظیم و ا

و برای هر یک از شعبات آن یک مساله ی اساسی است. ولپی خپط مشپی صپحیح بپه تنهپایی       

 برای رهبری کنکرت مبارزه ی طبقاتی کافی نیست.

ین آن ها به قرار  یل برای تحقق این امر فراهم شدن یک رشته شرایط ضرور است،که مهم تر

ند:  ا

ز عبپارت  اولین شرط  عملپی  کارهپای  سراسپر  در متخپذه  تصپمیمات  اجپرای  کپه  اسپت  ایپن  ا

نپع   ضمانت و وثیقه ی تشکیالتی داشته باشد ما تا بدین وسیله با عزمی راسس همپه ی موا .

ریم.  موجود را از سر راهمان بردا

مب آن را میتان تتوده هتا    بتوانیم تصمیمات کمینترن و شت  ما که است این شرط دیگر

 بپا  مپا  کپه  واکنون ببریم و آن را به تصمیمات وسیع ترین توده های مردم تبدیل کنیم.

 جبهپه  یک به وسیع های توده جلب ی مساله و پرولتری واحد ی جبهه یک تشکیل ی وظیفه

ز بپیش  امپر  ایپن  بپه  توجپه  و رعایپت  لپزوم  هسپتیم  روبپرو  فاشیسپت  ضد خلقی ی  وقپت  هپر  ا

ما باید آنچنان با مهارت و اسپتادی کپار کنپیم کپه تپوده هپا از طریپق         سدیگراحسا می شود.

 نبپوا  کپه  است جا این در.ببرند پی حزب شعارهای و مشی درستی به شان  تجربه ی شخصی

 تپاریس  سراسپر  اگپر . گپردد  مپی  نمایپان  و برجسپته  وجهی بهترین به لنین تاکتیکی و سیاسی

نقالبپی     جگن ترین بها گران این بلشویسم،یعنی ینه ی استراتژی سیاسپی و تپاکتیکی جنپبش ا

کارگری مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد معلوم خواهد شد که بلشویک ها هرگپز شپیوه هپای    

 رهبری حزب را جانشین شیوه های رهبری توده ها نمی کردند.

رفیق استالین خاطر نشان می کرد کپه یکپی از خصوصپیات تاکتیپک بلشپویک هپای روس در       

ه هپایی را بپه         دوره ی  نقالب اکتبر این بپود کپه بلشپویک هپا مپی توانسپتند را آمادگی برای ا

نتخاب کنند که توده ها را به طور طبیعی  تپا )) را ها آن و برساند حزب شعارهای به  درستی ا

 ی تجربپه  بپا  آنپان  تپا  کردنپد  مپی  کمپک  هپا  توده به ها بلشویک. بکشاند(( انقالب ی آستانه
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ز       ش صحت به خودشان شخصی عارها پی ببرنپد،آن هپا را درعمپل کنتپرل و آزمپایش کننپد و ا

بلشویک ها میان رهبری کردن حزب و رهبری کردن توده ها فپرق قائپل    همدیگر تمیز بدهند.

 آنهپا  بدینسپان .دیدنپد  مپی  خپوبی  بپه  را هپا  توده رهبری و حزب  بودند و تفاوت بین رهبری

بلکه بپه عنپوان علپم رهبپری میلیپون هپا       ، حزب رهبری علم مثابه به فقط نه را خود تاکتیک

نتخاب و تنظیم می کردند.  زحمتکش نیز ا

اگر ما زبانی را که برای توده ها قابل فهم باشد یاد نگیتریم   ضمنا  باید در نظر داشت که

و نتوانیم با آنها زبان مشترک پیدا کنیم فرا گرفتن و درک تصمیمات ما برایشان غیر 

نیم به زبان ساده ،کنکپرت و بپه صپورتی کپه     . ما هنوز هممکن خواهد بود م چه بسا نمی توا

ز فورمول ها و جمالت کپج و مغلپق و    ما هنوز ا برای توده ها آشنا و مفهوم باشد صحبت کنیم.

ر نیستیم.شما اگر به تراکت هپا ،روزنامپه هپا ،قطعنامپه هپا و تزهپای مپا         زبر کرده دست بردا ا

با  هم ل یاندازید خواهید دید که غا نپد کپه حتپی     نظری ب فاده شپده ا ه ی آنها به زبانی نوشته وا

تا چپه رسپد بپه کپارگران سپاده و        ر اسپت، برای کادرهای حرفه ای حزب هم درک آن ها دشوا

 معمولی .

رفقا اگر کمی به این موضوع بیاندیشیم کارگرانی کپه بپه ویپژه در کشپورهای فاشیسپتی ایپن       

نند در حقیقپت بپا ایپن عمپل زنپدگی      تراکت ها را پخش می کنند و یا فقط آن ها را می خ وا

ایپد     یمان روشن خواهد شد کپه چپرا ب خود را در معر  خطر قرار می دهند،آن وقت بیشتر برا

قابل فهم چیز نوشت تا این همه فداکاری ها بی جهپت بپه هپدر     برای توده ها به زبان روشن ،

 نرود.

بطپه بپا ایپن     مساله ی فوق درباره ی آژیتاسیون و پروپاگاند شفاهی ما هم صپاد  ق اسپت.در را

ز       با فاشیسپت هپا ا ل اید با صراحت و صداقت کامل اعتراف کنیم کپه در ایپن زمینپه غا موضوع ب

ز رفقای ما ماهرتر هستند و نرمش بیشتری از خود نشان میدهند.  بسیاری ا

به یپاد مپی آورم کپه پپیش از روی کپار آمپدن        بطه نمونه ای را  کر کنم. می خواهم در این را

سه ای با حضور بیکاران در برلین تشکیل شده بود. تشکیل این جلسه همزمپان بپود   هیتلر جل

زا    ران معروف.دادرسی چند مپاه بپه درا با محاکمه ی برادران اسکلیارک ،محتکرین و کاله بردا

یپن         -کشیده بود.یک سخنران ناسیونال  سوسیالیسپت بپا مهپارت خاصپی توانسپت از جریپان ا

بانه ی خود استفاده کند.وی قبل از هر چیز یک رشپته از کپاله   محاکمه برای اهداف عوام فری

. داد نشپان  بودنپد  شپده  مرتکب برادر دو این که هایی خالفکاری  برداری ها،احتکارات و سایر

زا به ها ماه  محاکمه این که کرد تاکید مساله این روی سپس وی  حسپاب  و کشید خواهد درا

مارک برای مردم آلمان تمپام خواهپد شد.سپخنران     هزار صدها نفر دو این ی محاکمه که کرد
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ز قبیپل بپرادران       نی ا در میان کف زدن های شدید حضار اظهار داشت کپه راهزنپان و غپارتگرا

اسکلیارک باید بی درنگ و بدون هی  گفتگو تیر باران شوند و پول هایی که برای مخارج این 

 دادرسی پیش بینی شده بود به نفع بیکاران منظور گردد.

و اجازه ی صحبت نمی س پس یکی از کمونیست ها اجازه صحبت خواست.ولی رئیس جلسه به ا

ثر پافشاری و اصرار حضار که مایل بودند حپرف هپای یپک کمونیسپت را بشپنوند       ما بر ا د. ا دا

و موافقت کند.وقتی کمونیست ما پشت تریبون قرار گرفت تمپام حضپار    ا تقاضای ا مجبور شد ب

ا بی صبری منتظر بودن ما ببینیم او چه گفت؟ب ا  د تا ببینند ناطق کمونیست چه خواهد گفت.

پلنوم  نترناسیونال کمونیست خاتمه یافت . ا و با صدای قوی و رسا گفت: رفقا هم اکنون پلنوم  ا

ه نجات طبقه ی کارگر را نشان داده و عمده ترین وظیفه ر  مپا  مقابپل  در که را ای  را  داد قپرا

ز عبارت )خنپده(. پلنپوم   « طبقه ی کارگر را به سوی خود جلب کنپیم  تاکثری» که است این ا

اید به یپک جنپبش    بپدل شپود )خنپده(.     "سیاسپی  "همچنین تاکید کرد که جنبش بیکاران ب

.)خنده(. . . ز ما خواست تا این جنبش را بیش از پیش گسترش دهیم.  پلنوم ا

د.رفیپق مپا احتمپاال خیپال مپ       دامپه دا ی کپرد کپه دارد   ناطق سخنرانی خود را در همین روح ا

 ."توضیح می دهد"تصمیمات صحیح پلنوم را 

ایپد بیکپاران     آیا یک چنین ناطقی می توانست بیکاران را جلب کند؟ آیا این موضوع کپه اول ب

نقالبی نمود و سپس  جنپبش  تپا  کپرد  بسپیج  را شپان  همه  را به سیاست کشاند و بعد آنها را ا

رتقاا باالتری ی مرحله به بیکاران توانسپت بیکپاران و شپنوندگان را ارضپا نمایپد و       مپی  یابد ا

 خواست های مبرم و ضروری آنان را برآورده سازد؟

وان شاهد بودم که چطور بیکاران  ندوه و تاثر فرا ا ا ب زتاالر نشسته بودم و  من که در گوشه ای ا

فر از خود نشان می دادند کپه سپخنان    شرکت کننده در این جلسه که تا آن لحظه عالقه ی وا

و یپاد   یک ز ا کمونیست را گوش کنند و راه صحیح مبارزه برای رسیدن به مطالبات خویش را ا

بگیرند ،اول متحیر و هاج و واج ماندند و بعد هم بپی تفپاوتی خودشپان را آشپکارا نسپبت بپه       

نجام وقتی که رئیس جلسه باخشونت سخن نپاطق را قطپع کپرد جلسپه      ناطق بروز دادند.و سرا

یپن مسپاله           هم هی  گونه اعتراضی ز ا به این عمل رئپیس نکپرد. طبیعپی اسپت کپه مپن هپم ا

بدا   .نشدم دچارتعجب  ا

 آلمپان  متاسفانه این گونه نمونه ها در آژیتاسیون ما کم نیست. و ایپن امپرهم تنهپا مخپتص     

 فکپر  ومپن .است کرده تبلیغ خودش علیه واقع در کند می تبلیغ طور این که رفقا،کسی.نیست
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رسیده است که به این شیوه های تبلیغاتی که چیزی جز شپیوه هپای    نآ وقت دیگر  کنم می

 کودکانه ی تبلیغات نیست،خاتمه داده شود.

 هنگامی که من به کنگره گزارش میدادم .رئیس جلسه رفیق کیسینن
ز یکی 19 نامه ی جالبی ا

از شرکت کنندگان در کنگره دریافت کردکه خطاب به من بپود. مپن ایپن نامپه را بپرای شپما       

 قرائت می کنم:

خواهش می کنم وقتی به کنگره گزارش می دهید روی این موضوع نیز تکیه کنید که تمپام  »

تصمیمات و قطعنامپه هپای کمینتپرن در آینپده طپوری تنظپیم و نوشپته شپود کپه نپه تنهپا            

ننپد آن هپا را درک کننپد، بلکپه بپرای همپه ی        رند بتوا کمونیست هایی که آمادگی الزم را دا

و این که هی  گونه آمادگی قبلی نداشته باشپند مفهپوم باشپد. قرارهپا و اسپناد      زحمتکشان،ول

ند بفهمد که کمونیست  ند فورا  بتوا اید به ترتیبی تهیه شود که اگر کسی آن را خوا کمینترن ب

ز ارگپان هپای عپالی      ها چه می خواهند و کمونیسم چه منافعی عاید بشر خواهد کرد. بعضپی ا

ش می کنند. ضرور است که به این ارگان ها بپه طپور خیلپی جپدی     حزب این موضوع را فرامو

اید برای کمونیسم به زبان قابل فهم تبلیغات کنند  «یادآوری شود که آن ها ب

نم کدام رفیق این نامه را نوشته است، ولی تردید ندارم که این رفیپق بپا ایپن نامپه ی      نمی دا

ز رفقای ما این طور خیپال  خود عقیده و تمایل میلیون ها کارگر را بیان کرده  است. بسیاری ا

می کنند که هر قدر در تبلیغات خود کلمات پپر آب و تپاب و مطپنطن تپر اسپتعمال کننپد و       

زه تبلیغاتشپان     نپدا ا زه فورمول ها و تزهای مغلق و نامفهوم به کار ببرند، گویا به همپان  ندا هرا

این ها فراموش می کنند که همانپا  . فتاد  بزرگتپرین رهبپر و تئوریسپین     بیش تر موثر خواهد ا

طبقه ی کارگر عصر ما لنین همیشه به زبانی که برای توده هپای وسپیع کپامال مفهپوم باشپد      

 صحبت می کرد و می نوشت.

بتدایی را به مثابه یک قانون بلشویکی فرا گیریم: اید این قاعده و اصل ا ز ما ب  هر کدام ا

فکر یک کارگر ساده باشتی کته   وقتی می نویسی و یا صحبت می کنی همیشه باید در 

باید تورا درک کند .حرف تو را بفهمد، به شمار و دعوت تو عقیده و اعتماد پیدا کنتد  

و این که وی آمادگی الزم را برای طرفداری و پیروی از تو دارد!باید فکتر کنتی بترای    

 (ها زدن کف) هه کسی می نویسی و با کی صحبت می کنی
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 درباره ی کادرها

ندازه هم که عالی باشد ،ولی اگر کسانی نباشند که ایپن تصپمیمات را   رفقا،تصمیم  ات ما هر ا

ز ای فایده  اجرا نمایند ا. شد نخواهد حاصل ها آن ا  کپه  بگپویم  مجبپورم  متاسپفانه  حال این ب

ز یکی به کنگره این در  مبپذول  کپافی  ،توجپه  کادرهپا  ی مساله به مسائل،یعنی ترین اساسی ا

 .است نگردیده

ئیپه ی کمینتپرن بپه مپدت هفپت روز مپورد بحپث و مپذاکره قپرار گرفپت           گزارش هیپ  ات اجرا

از کشورهای مختلف در این جا صحبت کردند ولی فقط چنپد نفپر، آن هپم     نان متعدد ، .سخنرا

لعاده اساسی ،که بپرای احپزاب کمونیسپت و جنپبش      ا ضمن سایر مطالب به این مساله ی فوق 

وان دارد اشاره کردند. احزاب ما درفعالیت عملی خود هنوز بپه ایپن مسپاله    کارگری اهمیت فرا

ند که این مردم و کادرها هستند که حالل مسائل و مشکالت هستند.  پی نبرده ا

برخورد غلط با مساله ی کادرها ،زیان های جبران ناپذیری به احزاب مپا وارد مپی سپازد. بپه     

ز بهترین کادرهای خود را در مبا نپه از دسپت مپی    ویژه از آن جهت که ما عده ای ا رزه ی روزا

زیرا ما یک انجمن ملپی نیسپتیم .مپا یپک جنپبش رزمنپده و پیکپارجویی هسپتیم کپه           دهیم .

ریم .پر حرارت ترین ما،فعال ترین ،شجاع ترین و آگاه ترین  ر دا پیوسته در خط اول جبهه قرا

ئمپا  در تعقیپب فعپا     ند.دشپمن دا ل عناصر احزاب کمونیست در خطوط اول جبهه جای گرفته ا

ابود می کند،بپه زنپدان هپا و اردوگپاه هپای کپار اجبپاری مپی          و آن ها را ن ترین آن ها است. ا

ر مپی      فرستد، و به ویژه در کشورهای فاشیستی ،تحت سخت ترین فشار ها و شپکنجه هپا قپرا

ز این جا است که ضرورت تکمیل کردن صفوف حزب ،آماده کپردن و تربیپت کادرهپای     دهد. ا

ر است. جدید و نیز حفظ و نگه ز اهمیت ویژه ای برخوردا  داری کادرهای موجود ا

ثر مبارزات و فعالیت احپزاب   عالوه بر این ها ،جنبش توده ای برای تشکیل جبهه ی واحد در ا

ران     کمونیست دامنه ی وسیعی به خود گرفته است.پی آمد این امر کشیده شپدن و جلپب هپزا

شرایطی موضوع کادرها به یک مسپاله ی   فعال جدید پرولتری به میدان مبارزه است.در چنین

نقالبپی   حاد تبدیل شده است.ضمن این که این مطلب را نیز باید اضافه کنیم که تنها عناصر ا

نقالبی شپدن هسپتند و در گذشپته بپه هیچوجپه در جنپبش        جوان و یا کارگرانی که در حال ا

تفاق می  با ا ل ند،به صفوف ما روی نمی آورند.غا فتد که اعضا و فعپالین  سیاسی شرکت نداشته ا ا

 احپزاب  در ویژه ،به جوان کادرهای این.پیوندند می ما به نیز دمکرات _سابق احزاب سوسیال 

رنپد  نیپاز  خاصپی  توجپه  به  مخفی، ز کپه  کادرهپا  ایپن  زیپرا .دا  کپافی  آمپادگی  تئوریپک  نظپر  ا

رند،معموال مپی  د برخپور  جپدی  بسیار سیاسی مسائل از رشته یک به شان عملی درکارهای ندا

 کنند که خودشان باید آن مسائل را به تنهایی حل و فصل کنند.
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تخا  ، ا مبرم ترین مساله ای است که در مقابل احپزاب   سیاست صحی  در مورد کادرها رفقا

نقالبپی کپارگری    بر تمامی جنبش ا ما ، کمسومول و کلیه ی سازمان های توده ای و نیز در برا

ر دارد.  قرا

ما سیاست صحیح در مورد  کادرها یعنی چه؟ و ا

 روی مپا  احزاب در معموال. قبل از هر هیز ما باید اشخاص را از هر جهت خوب بشناسیم

نجام سازی پاک و بررسی و مطالعه سیستماتیک و منظم طور به کادرها  در تنهپا . گیپرد  نمی ا

واخر این  ایپن  در چپین  کمونیسپت  حپزب  ، مشپرق  در و لهسپتان  و فرانسه کمونیست احزاب ا

ند.در آلمان هم حزب کمونیست ،قبپل از دوره ی مخفپی   ه زمین به موفقیت هایی دست یافته ا

،فعالیت هایی را در این زمینه شروع کرده بود.تجربه ی این احزاب نشان داده است به محپض  

ز آن  فراد کردند به فعالین و کادرهایی دست یافتند که قبل ا این که آن ها شروع به سنجش ا

ز عناصر بیگانه شناخته نشده بودند. از سوی دیگر ،این احزاب شروع کردند که صفوف خود را ا

ند،پاک و تصفیه کنند. کافی اسپت   یده ئولوژیک و سیاسی مضر بوده ا ز نظر ا و غیر خودی که ا

اربه 13به عنوان نمونه به گروه سلور و ب
 اشپخاص  ایپن  روی کپه  وقتپی . کنپیم  اشاره فرانسه در 

وم شد که این آقایان از عمال دشمن طبقاتی هسپتند و لپذا   علگرفت،م صورت کافی ی مطالعه

از حزب اخراج شدند. در لهستان و مجارستان هم رسیدگی و مطالعه روی کادرهپا کپار کشپف    

بکاران و عمال دشمن را که تا آن وقت موفق شده بودنپد هویپت خپود را مخفپی      النه های خرا

رند ،آسان نمود.  نگهدا

ترفیع کادرها نباید یک امپر تصپادفی   باید به درستی انجام گیردثانیا  ،ارتقاء دادن کارها  .

تنها مالحظات محدود حزبپی   بلکه باید یکی از وظایف عادی و طبیعی حزب به شمار آید. باشد،

ایپد بپه مسپاله ی تمپاس و پیونپد کمونیسپت         ب . نباید معیار و مالک باال کشیدن کادرها باشپد 

ا توده ها نیز به عنوان یپ  ک اصپل ضپروری توجپه خاصپی مبپذول گپردد. آن هپا        ترفیع یافته ب

نجام دادن این و یا آن وظیفه ی حزبی برآیند، بلکه  نند به خوبی از عهده ی ا اید،نه تنها بتوا ب

ما در        در عین حال باید در میان توده هپای مپردم دارای وجهپه و محبوبیپت الزم نیپز باشپند.

ز ترفیع کادرها داریم ک به  احزاب کمونیست نمونه هایی ا ار آورده اسپت. ه نتایج درخشانی به ب

ز رفیق دلورس نیم ا ،14عنوان نمونه می توا
 اکنپون  کپه  ببپریم  نام اسپانیایی کمونیست زن این 

 حزبپی  ی سپاده  کارهپای  بپه  دلپورس  پپیش  سپال  دو تا. است نشسته کنگره این پرزیدیوم در

ولین در ولی. داشت اشتغال ا برخورد ا ن داد که یک مبلغ و شان دلورس رفیق طبقاتی دشمن ب

ز   مبارز برجسته ی کمونیسم است. و بعد هم در رهبری حزب قرار گرفت معلوم شد که یکپی ا

 برجسته ترین اعضای آن می باشد)کف زدن ها(.
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ز آن ها در این جا نام برد. ز این نمونه ها در کشورهای دیگر نیز وجود دارد که می توان ا  ا

تفاقی صورت می گیرد و بپه  ولی متاسفانه در بیش تر موارد ترف یع کادرها به طور نا منظم و ا

ه نیست. در مواردی هپم کسپانی بپه     ا موفقیت همرا همین جهت کار ما در این زمینه همیشه ب

رتقاا می یابند که در واقع فقط پرگو، وراج و جمله پپرداز هسپتند و نتیجتپا      مقامات رهبری ا

 هیچگونه فایده ای هم عاید حزب نمی کنند.

نیم    لثا ،باید از کادرها به درستی و با مهارت و کتاردانی استتفاده نمتود   ثا ایپد بتپوا .مپا ب

انسپان    ز آن ها اسپتفاده کنیم. یابیم و به موقع ا ز کادرها را ب کیفیات و خصایص مثبت هریک ا

باید آن ها را همان طور که هستند درک کرد و قبول نمود  رند. یده آل وجود ندا های کامل و ا

ل به رفع نواقص و ضعف های آنان کوشا بود.ولی ما در احزاب کمونیسپت نمونپه   و در عین حا

فتمند به موقع و  وانی در دست داریم که نشان می دهد از کمونیست های خوب و شرا های فرا

اگر به این رفقا کارهای مناسب تری ارجاع می شپد و یپا    به طرز صحیحی استفاده نشده است.

ر م ا  در راس کارها قرا ن  ی گرفتند،آن ها می توانستند برای حزب بسیار مفید واقع شوند.احیا

رابما ،یکی از وظایف عمده ی ما ایتن استت کته کادرهتا را بته طتور صتحی  تقستیم         

د    کنیم فپرا ایپد ا .قبل از همه در راس گروه هایی که برای جنبش دارای اهمیت اساسی اسپت ب

رتباط م ا توده ها در ا فرادی که ب ا ، ر و پر طاقت  ز میان توده ها بیپرون آمپده   استوا ی باشند و ا

بتکار بوده وبرای رسیدن به هدف های حپزب پابرجپا و مصپر     ا ند و در عین حال دارای قدرت  ا

ز ایپن گونپه کادرهپا وجپود داشپته        اید نفرات کپافی ا ر گیرند.در تمام مراکزبزرگ ب هستند،قرا

ز یپک محپل بپه محپ     نتقال کادرها ا ا ل دیگپر کپار سپاده ای    باشند.در کشورهای سرمایه داری 

نپع عدیپده ای روبپرو مپی شپود. بپه        نیست.در این کشورها اجرای این وظیفه با مشکالت و موا

ایدبپه قپدر کپافی بپه      ما ب اید از مشکالت مالی ،مسائل خانوادگی و غیره نام برد. عنوان نمونه ب

ولی این مشکالت توجه داشته باشیم و همه ی آنها را بپه طپرق مناسپب حپل و فصپل نمپاییم.      

ریم.  متاسفانه ما به این امر مهم به هیچوجه توجه ندا

. ایپن کمپک قبپل از همپه ایپن      خامسا ،باید به کادرها به طور منظم و مرتب کمک بشتود 

مسائل را در بر می گیرد: آمپوزش کادرهپا ،کنتپرل رفیقانپه و کوشپش در رفپع کمبپود هپا و         

نه ی فعالین  .اشتباهات آنان و نیز راهنمایی مشخص و روزا

نیم  باید سادسا ،باید از کادرها مواظبت و نگه داری کرد.  را  کادرهپا  لپزوم  مواقپع  در بتپوا

 اول خپط  بپه  ، جبهپه  به تازه نیروی ها آن جای به و. کنیم منتقل «جبهه پشت» به بالدرنگ

ز باید ویژه به ما. داریم اعزام مبارزه نتظار علنی غیر احزاب رهبری ا  هپا  آن که باشیم داشته ا
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رنپد)کف زدن       ر د جهت حفظ و نگه داری کادرها ی خود دقپت و توجپه بپیش تپری مبپذول دا

ز کادرها به معنای رعایت بسیار جدی اصول پنهان کاری نیز  نگه داری و مواظبت صحیح ا ها(.

ز رفقای ما این طور خیال می کننپد کپه فقپط     ز احزاب کمونیست ،بسیاری ا هست. در برخی ا

دامپه ی          کافی است طرح و برنامه ی تج دیپد سپازمان حپزب تهیپه و تنظپیم شپود تپا امکپان ا

 فعالیت و زندگی حزب در ،شرایط غیر علنی فراهم گردد.

ز      نگپاری هپا بپرای برخپی ا نگاری نیست. و این سهل ا ، این طرز کار چیزی جز یک سهل ا رفقا

ب احزاب ما بسیار گران تمام شده است. زیرا این احزاب زمانی به دگپر سپازی تشپکیالتی حپز    

بپه خپاطر بیپاوریم کپه      پرداختند که در واقع عمال دیگر وارد شرایط مخفی مبارزه شده بودند.

گذار حزب کمونیست آلمان از شرایط علنی به شرایط مخفی چقدر برای این حزب گران تمپام  

بپی کپه امروزقپانونی هسپتند ولپی        ز احزا نمونه ی حزب کمونیست آلمان برای آن دسپته ا شد.

ایپد درس      امکان دارد فردا  دامپه دهنپد ب مجبور شوند تا در شرایط مخفی به مبپارزه ی خپود ا

 آموزنده ای باشد.

تنها داشتن یک سیاست صحیح در مورد کادرها و اجرای دقیق آن به احزاب کمونیست امکان 

ز تمام توان و نیروی کادرهای موجود حداکثر استفاده را به عمپل آورنپد و    د تا اوال ا خواهد دا

یا  از  فراد جدید و فعال را به کار و فعالیپت جلپب   ثان  خایر عظیم جنبش توده ای بدون وقفه ا

رتقا دهند.  نموده و ا

نتخاب در که مالک و ممیار های اصلی ر توجه مورد باید کادرها ا  کدامند؟ بگیرند قرا

، خصائصی که در  وفاداری به حزب و کارگر ی طبقه امر به اوال  وفاداری و صداقت عمیق

له با دشمن طبقاتی، برجسته مپی شپود و تظپاهر پیپدا     نبرده ا ،زندان هاودر دادگاه ها در مقاب

 می کند.

ا پیوند ترین نزدیک برقراری ، ثانیا   خپاطر  بپه  کپردن  زنپدگی  ، دیگپر  سخن به یا ها،و توده ب

 و اعتبپار  مالک آنان های نیاز و ،روحیه زندگی نبض نمودن احساس و ها توده منافع و عالئق

ی نفو  رهبران سازمان های حزبی ما باید این باشپد کپه خپود تپوده هپا آن هپا را بپه         جهدر

قنپاع  شپان  شخصپی  ی تجربپه   عنوان رهبرانشان بشناسپندوفقط ازطریپق    ایپن  آیپا  شپوندکه  ا

قعا   رهبران رند آنان کردن رهبری صالحیت و قابلیت وا دا نپه  ی مبپارزه  در تنهپا  نه؟ یا را  روزا

ان قاطعیت و فداکاری رهبران پی می برند و به آنان اعتقاد پیپدا مپی   یزم به ها توده که است

 کنند.
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برای آن که در هر اوضاع و احوالی مستقال  جهت یابی  الزم قدرت و جسارت داشتن ثالثا 

.رهبپری کپه   کنند و از قبول مسئولیت تصمیمات متخذه بیم و هراس به خود راه ندهند

ز قبول مسئولیت می ترسد، چنین کسی بتکپار         ا نپد رهبپر باشپد. و کسپی کپه قپدرت ا نمی توا

تنها آن      نداردو پیوسته می گوید))آنچه که به من بگویید اجپرا خپواهم کرد((بلشپویک نیسپت.

کسی رهبر واقعی و بلشویک است که به هنگام شکست روحیه اش را از دسپت ندهپد و دچپار    

شود و در اجرای تصپمیمات  یاس نگردد و در هنگام موفقیت خودش را گم نکند و دچار غرور ن

قاطعیت کامل به خرج دهد.کادرها زمانی به بهترین وجه رشپد مپی کننپد کپه مجبپور شپوند       

ننپد و کپامال   احسپاس نماینپد کپه         وظایف و مسائل کنکرت مبارزه را مسپتقال حل کننپد و بدا

 مسئول اعمال خود هستند.

ا مبارزه در رابما  ، انضباط و آبدیدگی بلشویکی اپپذیری در    طب دشمن ب قپاتی و در آشپتی ن

 قبال هر گونه انحراف از خط مشی بلشویسم.

ایپد بپا تمپام نیپرو و منظمپا  روی        ر است .مپا ب لعاده برخوردا ا ز اهمیت فوق  ، این شرایط ا رفقا

زیرا بسیار دیپده شپده اسپت کپه معمپوال       نتخاب صحیح کادرها تکیه کنیم . شرایط مربوط به ا

دیبانه م ند چیز بنویسد و زیبا و دلنشین صحبت کنپد ولپی اهپل    رفیقی که مثال خوب وا ی توا

ولپی      نپد بپه خپوبی ا ا  نمی توا ن کار عملی نیست و به درد مبارزه نمی خورد، به رفیقی که احیا

ا توده ها پیونپد دارد و قپادر    ما سرسخت و ثابت قدم و مبتکر است و ب بنویسد و صحبت کند ا

ه و همگام سپازد،ترجیح داده مپی   است در نبرد ها شرکت نموده و دیگران را ن یز با خود همرا

فتپاده کپه یپک سکتاریسپت وراج و آئپین          تفپاق ا آیا در این سازمان ها و احزاب مپا کپم ا شود.

پرست جای یک رفیقی را که قابلیت سازمانی دارد و یک رهبر راستین کارگر ی اسپت اشپغال   

 نماید؟

ایپد  مپا  رهبپری  کادرهای فعالیت و اعمال  پیگیتری بلشتویکی و خصتائص     متانتت و  بپا  ب

ه انقالبتتی یپپن. باشپپد همپپرا ایپپد کادرهپپا ا  اجتترای  اراده و شتتهامت الزم راجهتتت  ب

 .باشند داشته تصمیمات

ا رابطه در دهید رفقا،اجازه   بپین  سپازمان )) کپه  عظیمپی  نقش به همچنین کادرها ی مساله ب

لمللی نقالبیون به کمک ا ایپد ((( ا.ک.ب.س(( ))) ا یفپا    ج کادرهپای  مپورد  در ب نپبش کپارگری ا

نیان و       (( بپه زنپدا ا نماید اشاره ای بکنم.کمک های مادی و معنپوی کپه تشپکیالت ))س.ب.ک.

نقالبیون تحپت پیگپرد مبپذول     خانواده های آنها ، به مهاجرین سیاسی و آنتی فاشیست ها و ا

ز پر ارزش ترین رزمندگان طبقه ی کارگر را در کشپورها  ر نفر ا ران هزا رند زندگی هزا ی می دا
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گوناگون نجات داده و جان این نیروی عظیم را برای پیکار های آینده حفپظ کپرده اسپت. در    

ز      بین ما کسانی هستند که مدت ها در زندان به سر می بردند. این رفقپا بهتپر و نزدیپک تپر ا

ا (( واقف هستند)کف زدن ها(  هر کس به اهمیت عظیم کمک و فعالیت ))س.ب.ک.

ا فعالیت خو (( ب ا د عشق و عالقه و محبت و دلبسپتگی و حپق شناسپی ژرف صپدها     ))س.ب.ک.

نقالبی دهقانان و روشنفکران را به خود جلب کرده است. ر پرولتر و عناصر ا  هزا

لی کپه ارتجپاع بپورژوایی و فاشیسپم هپار و قلپدر در        در شرایط کنونی، یعنی در اوضاع و احوا

(( بپه   حال رشد و پیشرفت اسپت و مبپارزه ی طبقپاتی تشپدید مپی شپود        ا ، نقپش ))س.ب.ک.

ر است.وظیفه ای کپه امپروزه در مقابپل     ز اهمیت ویژه ای برخوردا فزایش پیدا کرده و ا مراتب ا

قعا  تپوده ای زحمتکشپان    ا ((به یک تشکیالت وا ر دارد این است که))س.ب.ک. این سازمان قرا

ز آن جمله در  این کاری است که در همه ی کشورهای سرمایه داری،و ا کشورهای تبدیل شود.

ایپد شپرایط خپاص آن هپا را در نظپر       نجام گیرد.منتها در کشورهای اخیرب اید ا فاشیست زده، ب

باید تالش کرد تا این سازمان به یک نوع خاص ))صپلیب   گرفت و موافق آن شرایط عمل نمود.

سرخ((جبهه ی واحد پرولتری و جبهه ی خلقی ضد فاشیسپتی کپه میلیپون هپا زحمپتکش را      

اید به ))صلیب سرخ(( آرتش طبقات زحمتکش که علیه فاشیسپم  دربر می گیرد ،ت ب بدیل شود.

 و به خاطر صلح و سوسیالیسم مبارزه می کند بدل گردد.

رای      ایپد دا ا موفقیپت اجپرا نمایپد ب ند این نقش را به خوبی و ب (( بتوا ا برای آن که ))س.ب.ک.

ران نفر کارکن فعال بوده و عده ی زیادی کادر مخصوص بپه خپود ن   یپز در اختیپار داشپته    هزا

قابلیپت و اسپتعداد پاسپس گپوی        ز نقطپه نظپر خصپا ئص، اید ا وظیفته ی   باشد. و این کادرها ب

لعاده فوق سازمان این ی ویژه  .باشند مهم ا

ا قاطعیت تمام خاطر نشان نمود کپه اگپر   اید ب بوروکراتیستم و بتی تفتاوتی و     در این جا ب

نگیپز اسپت،ولی داشپتن    ر طو به کارگری جنبش در مردم قبال در القیدی کلی زشت و نفرت ا

نقالبیون((هم مرز با جنایپت اسپت )کپف     لمللی کمک به ا ا ))سازمان بین ا این گونه مناسبات ب

انیان ارتجاع و فاشیسم که در سلول های زنپدان هپا    ه طبقه ی کارگر،قرب زدن ها(.رزمندگان را

نیان سیاسپی و خپانواده هپای آنپان      و اردوگاه های کار اجباری با مرگ دست به گریبانند،زندا

ر     (( قپپرا ا قبپپت و حمایپپت دقیپپق سپپازمان هپپا و کارکنپپان))س.ب.ک. ایپپد تحپپت حپپداکثر مرا ب

ز پیش به دین خود در زمینه ی کمپک بپه رزمنپدگان جنپبش      این سازمان باید بیش ا بگیرند.

پرولتری و ضد فاشیستی واقف شود و به ویژه در حفظ و مراقبت و سالمت جسپمی و اخالقپی   

نقالبی که در فعالیت هپای ایپن   کاد رهای جنبش کارگری کوشا باشد.کمونیست ها و کارگران ا

رند باید در هر گامی که برمی دارند حس کنند که در مقابل طبقه ی کارگر  سازمان شرکت دا
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رنپد و مسپئول هسپتند کپه نقپش و         نترناسیونال کمونیستی مسئولیت عظیمی بپه عهپده دا ا و 

ا (( را ب ا  موفقیت و به خوبی اجرا نمایند.)کف زدن ها(. وظایف ))س.ب.ک.

نیم، کادرها در ا مقابله ،در پروسه ی مبارزه رفقا،همان طوری که می دا  بر غلبه و مشکالت ب

ز وعبور ها، دشواری ز نیز و گوناگون آزمایشات ا  کسب تعلیمات مثبت و منفی های سرمشق ا

در جریپان اعتصپابات ،تظپاهرات، در    ر وا نمونپه  سرمشق صدها ما.یابند می پرورش و کنند می

ز   ما متاسفانه نمونه ها یپی ا ا ریم. ران قهرمان دا ریم. ما هزا زندان ها ودر دادگاه ها در دست دا

لبپا  ایپن نمونپه     ز میدان مبارزه نیز کم نیست. غا بزدلی و ضعف نفس،عدم ثبات و حتی گریز ا

ما به مردم یاد نمی دهی ز این نمونه های خوب و بد زود فراموش می شوند . اید ا م که چگونه ب

ایپد  کادرهپا  هپا،  نمونپه  ایپن  برجستته کتردن   ها سرمشق بگیرند. در حالی که با  بیاموزنپد  ب

ز و دهند قرار خود سرمشق را هه هیزهایی که ایپد  مپا .باشپند  برحپذر  هه هیزهایی ا  طپرز  ب

ب و رویپاروئی  و ها کشمکش هنگام به را فعال کارگران و رفقا رفتار و اعمال هپای طبقپاتی   ردن

داره ی پلپیس ،در زنپدان هپا و در اردوگپاه هپای کپار اجبپاری،در         ،در جریان بازجوئی ها در ا

اید اعمال و رفتار خوب و مثبت کسانی را کپه مپی    ب دادگاه ها و غیره مورد بررسی قرار دهیم.

فراد نشان دهپیم و نمونپه هپای زشپت و ناشایسپته،غیر       ر بگیرد به ا نند سرمشق دیگران قرا توا

بعد ازجریان دادگاه الیپزیک یک سلسپله   ازاری و خرده بورژوایی را محکوم کنیم. بلشویکی و ب

بپر دادگپاه هپای بپورژوایی و فاشیسپتی در دسپت        ز رفتاررفقای ما در برا نمونه های درخشان ا

ز کادرها به خوبی به معنی رفتار و روش بلشویکی  است که نشان می دهد تعدادبسیار زیادی ا

فزایش می یابد.در دادگاه ه ز پیش ا ند.شماره این کادرها بیش ا  ا پی برده ا

نیم مطمئن باشیم که حتی بسیاری از هیات هپای نماینپدگی شپرکت کننپده در      آیا ما می توا

رنپد؟ و یپا از جریپان           ه آهپن رومپانی اطالعپات کپافی دا این کنگره از محاکمپه ی کارکنپان را

ز دادرسپی رفیپق بپا       محاکمه ی فیت شپولتس در آلمپان ، کپه فاشیسپتها     ا و را گپردن زدنپد، ا

لغاری و بسپیاری دیگپر    نقالبی ب ازان ا از محاکمه ی سرب یتی کاوا ، شهامت و شجاعت ژاپنی ما ا

از محاکمات دیگر که در آن ها درخشان ترین نمونه های قهرمانی پرولتپری نشپان داده شپده    

نگیز(.  با خبرند؟)کف زدن های ممتد و شورا

زاین قه اید ا ایپد در      همگان ب رمانی های درخشان و شایان تقدیر و تحسپین مطلپع شپوند. مپا ب

بر ضعف و بزدلی وروحیه ی بازاری  در و بپیش  و کپم  کپه  دیگر زشت خصائص نوع هر یا و  برا

ینجا  غپرور  هپای  قهرمپانی  این دارد، وجود کارگر ی طبقه صفوف در و ما صفوف در جا آن و ا

ر را آفرین ز. دهیم قرا نقالبپی در مقیپاس       ا ه نمونه این ا اید بپرای تربیپت کادرهپای جنپبش ا ب

 بسیاروسیع استفاده شود.
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رند که با گله و شکایت دا ل  کپه  کننپد  مپی  ادعپا  هپا  آن. آدم نداریم رفقا، رهبران حزبی ما غا

تحادیه ،برای مطبوعات و تبلیغاتی امور نپان  میپان  در کپار  و سپندیکایی  های ا  بپه  زنپان  و جوا

زه ندا رند کادر کافی ی ا النپد بپه         ا ن ما در جواب آن هپایی را کپه ازکپافی نبپودن کپادر مپی  ند.

.  سخنان داهیانه ی لنین استناد می کنپیم:  . . وان  آدم نیست و آدم فراوان است )). .آدم فپرا

ز   است زیرا هم طبقه ی کارگر و هم قشرهای روز به روز متنوع تری از جامعه هر سال بپیش ا

د ناراضی مایل ب فرا ز میان خود ا ه اعترا  بیرون می دهپد و در عپین حپال آدم نیسپت     پیش ا

ننپد موجبپات چنپان فعالیپت      رند که بتوا فراد دارای قریحه ی سازمان دهی وجود ندا . ا . . . زیرا 

گسترده و در عین حال یکپارچه و هماهنگی را فراهم سازند که امکپان اسپتفاده از هپر نیپرو     

 ۱۵ولو نیروی بسیار ناچیز را نیز تامین کنند.((

لعمل را آن و بیاموزیم عمیقا  را لنین سخنان این  کمونیست ها بایدما   کار رهنمون و دستورا

ایپد  منتهپا . اسپت  زیپاد  ،آدم رفقپا . نماییم اجرا و داده قرار خود  هپای  سپازمان  در را هپا  آن ب

نپواع  و تظاهرات و اعتصابات جریانات خودمان،در  در و ای تپوده  و کپارگری  هپای  سپازمان  درا

اید به آن ها کمک کنیم که در جریپان کپار و پیکپار    ی ها ارگان ب جبهه ی واحد جستجو کرد.

نند در عمل به امپر طبقپه ی کپارگر     قعا  بتوا رشد کنند. باید شرایطی فراهم نمود که آن ها وا

 سود و فایده ای برسانند.

ر دارد کپه بر     ضپد  رفقا،ما کمونیست ها اهل رزم و پیکار هستیم .در مقابل ما ایپن وظیفپه قپرا

ایپد        هجوم سرمایه،علیه فاشیسم و خطر جنگ امپریالیسپتی وارد میپدان مبپارزه شپویم . مپا ب

ا به خاطر این ن  کپه  اسپت  وظیفه ی عملی مبارزه کنیم تا سرمایه داری را سرنگون سازیم.هما

نقالبپی  تئپوری  بپا  وجهپی  بهترین به تا موظفند کمونیستی کادرهای  کپه  زیپرا . شپوند  مجهپز  ا

نقالبی تئوری ه کادرها امکان می دهد که به درستی جهت یابی کنند،دور نما را به روشپنی  ب ا

ببینند و به کار و فعالیت ها ،به اهپداف و بپه پیپروزی هپا اطمینان،اعتمپاد و اعتقپاد داشپته        

 باشند.

نقالبی واقعی ،دشمن آشتی ناپذیر هر گونه تئوری بافی های توخالی و بازی هپای بپی    تئوری ا

ا تعاریف و  )) تئپوری مپا    ثمر ب لنین بارها خاطر نشان می کرد کپه: احکام منحرف کننده است.

بلکه رهنمون عمل است((. این است آن تئوری که مورد نیاز کادرهای مپا   حکم جزمی نیست ،

است.یک چنین تئوری برای کادرها ارزش حیاتی دارد و مانند نان، هپوا و آب برایشپان ضپرور    

اید با ساده کردن و سرسری گ ب رفتن کارها و جمود فکری و دگماتیسپم در صپفوف خپود    است.

ه در صحنه ی مبارزه ی ه ،به فمال روزمره ،خوا ه  ،و آنهپا  پیشپاپیش  و هپا  تپوده  همرا  از خپوا
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 مپارکس،  ثمپر  پپر  و نیرومنپد  دانپش  آموختن و صحیح درک برای کار خستگی ناپذیر طریق

نگلس  (.ها زدن کف)نمود پیکار امان بی و شدیدا  لنین و ا

یپن امرتصپور مپی کپنم کپه بپه ویپژه الزم اسپت کپه توجپه شپما را بپه کارمپان               در ا ا ب بطه  را

د  نباید ما حزبی های آموزشگاه.نمایم جلب خودمان مدارس و آموزشگاههای حزبی در فپرا  ا

ز قپپول و نقپپل اسپپتاد و پرگپپو ،ناصپپح فپپروش فضپپل ینجپپا ا ز و آنجپپا و ا یپپن ا ز و ا  ،بپپار آن ا

ز!خیر.بیاورد ا مدارس این ا کسانی کپه اهپل کپار و فعالیپت هسپتند و بپرای امپر طبقپه ی          یدب

بپدیهی اسپت کپه بپرای رزمنپدگان فعپال تنهپا           یایند. کارگر فعاالنه مبارزه می کننپد بیپرون ب

جسارت و دلیری وآمادگی برای فداکاری وجان نثاری ، کافی نیسپت.در مقایسپه بپا کپارگران     

نند آینده را بهتر ببینند و  اید بتوا ه نجات زحمتکشان را بهتر تشخیص دهنپد.  ساده آن ها ب را

نترناسیونال کمونیستی باید بدون از دست دادن وقت،بال درنگ و به طور جپدی   ا تمام شعبات 

اید به  آن وصپف  که کادرهایی مراکز آموزش مدارس حزبی را سرو سامان بدهند و آن ها را ب

 .نمایند تبدیل رفت ها

ا این است که به حزبی هپا و کمسپومول هپا یپاد     به نظر من،وظیفه ی اساسی مدارس حزبی م

 هپر  کنکپرت  احپوال  و اوضپاع  بپا  را لنینیسپتی  –بدهند که چگونه باید شیوه ی مارکسیسپتی  

نطباق آن معین شرایط و کشور د ا د این. دا فرا  را شپیوه  این ها آن که بیاموزند باید همچنین ا

بلکه((کلی طور به)) دشمن ضد بر نه بپدین جهپت    کن و معین دشمن علیه ، کرت به کپار ببرند.

نقالبپی آن    للفظی یاد گرفت، بلکه باید روح زنپده و ا ا الزم نیست و نباید که لنینیسم را تحت 

 را آموخت.

 دو طریق برای آموزش و تربیت کادرها در مدارس حزبی ما وجود دارد :

ننپد    فرادی که در آموزشگاه های حزبپی درس مپی خوا هپر   طریقه ی نخست ،این است که به ا

ننپد       قدرممکن است بیش تر معلومات نظری وخشک تحویل داد و سپعی نمپود کپه آن هپا بتوا

یپن جپا و آن جپا آنپان را بپا مسپائل         دیبانه و زیبا بنویسند و تنهپا در ا تزها و قطعنامه ها را ا

کشور معین و جنبش کارگری و تاریس آن ، با سنت ها و تجارب فالن حپزب کمونیسپت آشپنا    

زه!کرد. فقط تا هم ندا  ین ا

طریقه ی دوم ،این است که شنوندگان را آن چنان بپا تئپوری آشپنا کپرد کپه آمپوزش اصپول        

تیک بر لنینیسم–اساسی مارکسیسم  ر آنان کشور پرولتری ی مبارزه ی عمده مسائل پرا  استوا

دامه برای که ای شنونده هر که ترتیب بدین.باشد  قپادر  گپرد  مپی  بپاز  کشورش به فعالیت ی ا
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یابد،ستم باشد ه خود را ب و بتواند به عنوان یک سازمانده و رهبتر   قال جهت یابی کند و را

 مستقل ،توده ها را در نبرد بر ضد دشمن طبقاتی هدایت نماید.

ز کادرها که نپده  را ما حزبی مدارس  عده ای ا نپد  گذرا زبپر  علپت  ،بپه  ا  زیپاد  مقپداری  کپردن  ا

قپع     بحت و تئوریک معلومات کسب و کلی جمالت و عبارات ر ظاهری عمپال نتوانسپتند مفیپد وا

قعپی کلمپه سپازمانده و رهبپر         شوند. در حالی که ما به کسانی احتیاج داریم کپه بپه معنپی وا

به ویژه امروز ما به این گونه کادرها بیش از هر وقت دیگر احتیاج داریم .چپه   بلشویکی باشند.

ند تزهای خوب و زیبا بنویسد)اگر چه م وان      بسا یک چنین کادری نتوا ا بپه ایپن هپم نیپاز فپرا

ه بپردارد و       ند بدون بیم و هراس از مشپکالت ،دشپواری هپا را از سپر را اید بتوا و ب داریم(،ولی ا

 توده ها را سازمان داده و رهبری نماید.

ز تعمیم نقالبی عبارت است ا نقالبی جنبش مجموعه ی تجارب تئوری ا  در باید ها کمونیست.ا

ایپد  گ ی تجربه تنها نه خود کشورهای ر بدهند، بلکه آن ها ب ذشته را با دقت مورد استفاده قرا

لمللپی را هپم فپرا      تجربه ی مبارزات کنونی دستجات و گروه های دیگر جنبش کارگری بپین ا

بدا  به معنای ز تجربه ا لیکن استفاده ی صحیح ا  هپای  شپیوه  و اشکال انتقال مکانیکی گیرند.

ز مبارزه ی آماده و حاضر شرایط دیگر و یا از یک کشپور بپه کشپور دیگپر     ه ب شرایط یکسری ا

فتد( نیسپت. حتپی پیپروی و تقلیپد خپالص و کپیپه        تفاق می ا با  در احزاب ما ا ل )چیزی که غا

تحاد شوروی،در کشورهایی که هنپوز سپرمایه    کردن از شیوه ها و اشکال کار حزب کمونیست ا

ز این که این کار از روی خ لپوص نیپت و مقاصپد پپاک     داری در آن ها حاکم است ،صرف نظر ا

نجام گیرد، ممکن است به جای نفع به کار ما زیان وارد کنپد. وایپن چیپزی اسپت کپه بارهپا        ا

فتاده است .در حالی که دقیقپا  تجربپه ی بلشپویک هپای روس بپه مپا مپی آمپوزد کپه           تفاق ا ا

اید انترناسیونالیستی ب ر هپ  هپای  ویژگپی  موافق سرمایه، علیه مبارزه در را خط مشی واحد 

ا ، کنکرت و  کشوری، به طور زنده نطباق کشور آن خاص شرایط ب ایپد .دهپیم  ا  کپه  بیپاموزیم  ب

ز آور شرم و زشت های پدیده آیتین  ، فضتل فروشتی  ، جمله پتردازی ،الگوستازی   قبیپل  ا

ز ها توده حق به ،که را غیره و پرستی و سفسطه جویی رند نفرت آن ا نپد  مپی  تنهپا  و دا  توا

ز بیس و بن ریشه کن سازیم. ها آن تمسخر و استهزا مورد  قرار گیرد،بی رحمانه و ا

ئما  و          ز زنپدان،دا ایپد در هپر گپام، در جریپان مبپارزه ،در زنپدان و خپارج ا باید آموخت. ب ، رفقا

نه آموخت. بیاموزیم و پیکار کنیم،پیکار کنیم و بیاموزیم.  پیگیرا

وانی کار کنگپره ی مپا را دن   فکار عمومی جهان با عالقه ی فرا بپال مپی کنپد.یک چنپین     رفقا ا

ز مبالغه اعتراف  باید بدون تشویش ا توجهی به کار کنگره های ما تا کنون سابقه نداشته است.
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کرد که یک روزنامه ی جدی و یا یک حزب سیاسی و حتی یک رجل اجتماعی و سیاسپی کپم   

و بیش جدی یافت نمی شود که جریان کار کنگره ی ما را با حرارت و با کمال دقپت تعقیپب   

 نکند.

میلیون ها کارگر ،دهقپان،خرده بپورژوازی شهری،کارمند،روشپنفکر ،ملپل مسپتعمرات و خلپق       

ند به سوی مسکو ولین دولت پرولتاریای بپین   -هایی که تحت ستم ملی قرار گرفته ا پایتخت ا

ند)کف زدن ها( .همه ی ایپن هپا نشپان     لمللی )که آخرین آن هم نخواهد بود( چشم دوخته ا ا

که در کنگره ی ما مورد بحث و مذاکره قرار گرفته و همچنین تصمیمات آن  می دهد مسائلی

ر است. لعاده برخوردا ا ز اهمیت فوق  زه ا ندا  تا چه ا

زوزه و غرش جنون آمیز و سرسام آور فاشیست های تمام کشورها ،به ویژه فاشیسم وحشپی و  

ود درسپت هپدف   درنده ی آلمان ،این حقیقت را ثابت می کند که ما با تصپمیمات صپحیح خپ   

 گیری کرده ایم)کف زدن ها(.

خصم طبقاتی تالش می کند تا تپوده هپای زحمپتکش کشپورهای سپرمایه داری را در شپرایط       

نترناسپیونال        ا خفقان آور ارتجاع بورژوایی و فاشیسپتی در بنپد نگپه دارد .در چنپین شپرایطی 

لملل بین حزب –کمونیستی  ه چراا مثابه به -ها بلشویک ا ت تنها طریق صپحیح  ریبش تمام را

ه نجات از وحشت های جنگ امپریالیستی را نشان  ز یوا سرمایه،توحش فاشیستی و را آزادی ا

 می دهد.

ه این به رسیدن برای ی قطمی برقراری وحدت عمل طبقه ی کارگر مرحله تنها باری.است را ، 

ز کارگر ی طبقه های سازمان عمل وحدت طبقپه  ی نیروهپا  شپدن  متحد و ها گرایش ی کلیه ا

تفپاق همپه ی شپرکت کننپدگان در        تحپاد و ا ی کارگر در تمام زمینه های فعالیت آن و نیپز ا

ند ما را به مقصود برساند.  پیکار طبقاتی می توا

اید به ز برخپی  متاسپفانه  ولی.یابد دست خود وحدت سندیکاهای طبقه ی کارگر ب  رهبپران  ا

ز را کارگران که کنند می تالش سندیکایی رفرمیستی رند . بپه  حقت ا ق یافتن این وحدت باز دا

ز رهبپران در صپورت شپرکت و دخالپت احپزاب کمونیسپت در امورمربپوط بپه          نظر این دسته ا

سندیکاهای متحد و یا در صورت وجود فراکسیون های کمونیسپتی در داخپل ایپن سپندیکاها     

ا این ترتیب آن ها  ب ؟  تحادیه ها خبری در بین نخواهد بود! رنپد  دیگر از دمکراسی در ا سعی دا

بپدیهی اسپت    ا این تالش های بیهوده و مذبوحانه ی خود، کارگران را از وحدت بترسانند . ب تا 

ز این وجود ندارد کپه مپا کمونیسپت هپا را بپه عنپوان مخپالفین         که هی  چیزی بی معنی تر ا

ما از حق سندیکاهایی که خودشان به تنهایی در بپاره ی   دمکراسی در سندیکاها معرفی کنند.
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ئ ل مربوط به خود تصمیم بگیرند و یا آن ها را حل و فصل کنند دفپاع کپرده و در آینپده    مسا

یم از تشکیل فراکسیون هپای کمونیسپتی در سپندیکاها     نیز دفاع خواهیم کرد.ما حتی آماده ا

ند به وحدت سندیکایی کمک کند صپرف نظپر کنیم.مپا آمپاده      ،مشروط بر این که این امر بتوا

ما در عین ایم در مورد استقالل  ا سندیکاههای متحد در قبال تمام احزاب سیاسی توافق کنیم.

 کپه  معتقپدیم  مپا . مخالفیم بورژوازی به سندیکاها وابستگی حال ما به طور جدی با هر گونه

نند نمی سندیکاها تاریا بین طبقاتی ی مبارزه در نباید و توا  طپرف  بپی  موضع بورژوازی و پرول

ز ما.کنند اختیار  ی اصولی خود عقب نشینی نخواهیم کرد.ه عقید این ا

ایپد مبپارزه کنپد تپا تمپام نیروهپای جپوان کپارگر و کلیپه ی سپازمان هپای             طبقه ی کارگر ب

نان از بخش آن و نماید متحد را کارگران فاشیستی  ضد  فاشیسپم  دام در که را زحمتکش جوا

ند آمده گرفتار خلق دشمنان سایر و ر  هپا  آن نفو  تحت و ا رنپد  قپرا راه صپحیح مبپارزه   ه بپ  دا

 سوق دهند.

طبقه ی کارگر باید در تمام زمینه ها و بخش های جنپبش کپارگری بپه وحپدت عمپل دسپت       

یابد.ولی برای آنکه این وحدت هر چه زودتر و سریع ترتحقپق یابد،کمونیسپت هپا و کپارگران     

رند تا برنامه ی جدید تاکتیکی را ، کپه  نقالبی تمام کشورهای سرمایه داری وظیفه دا کنگپره   ا

لمللی کارگری پذیرفته است ،به طور قاطع و  ا مبرم ترین مسائل جنبش بین ا بطه ب ی ما در را

 بدون هی  گونه شک و تردیدی در عمل پیاده نمایند.

ر، صپاف و سپاده      نیم را ه مپا همپوا وانی در پیش داریم.می دا نیم که دشواری های فرا ما می دا

ر ن ه ما از گل مفروش نیست.گلزا نپی    نیست. را وا اید بر دشپواری هپای فرا یست.طبقه ی کارگر ب

ایپد قبپل از همپه نقپش       ه خود بردارد. طبقه ی کپارگر ب نع بسیاری را از سر را غلبه کند و موا

ما مپی         ز بپیس و بپن ریشپه کپن سپازد. فکنانه ی عناصر ارتجاعی سوسیال دمکراسپی را ا نفاق ا

نیم که طبقه ی کارگر ،زیر ضربات ارتجاع بورژوازی و ف نپی خواهپد   دا وا اشیسم قربانی های فرا

نیم،برای آن که کشتی انقالب طبقه ی کارگر به ساحل نجات بنشیند باید  این راهم می دا د. دا

نع بسیاری را پشت سر بگذارد. ز میان امواج سهمگین بگذرد و موا  ا

ما در عین حال موقعیت و نیروی طبقه ی کارگر در کشور های سرمایه داری در حپال حاضپر    ا

و در مقایسپپه بپپا        ۱۹۱4 سپپالبپپا  ، یعپپی شپپروع جنپپگ امپریالیسپپتی تفپپاوت دارد.وضپپع ا

واخر جنگ هم فرق می کند. طبقه ی کارگر تجربه ی بیست سال مبارزه ی ۱۹۱8 سال ،یعنی ا

تریش و اسپانیا درس  ا ، و از یک سلسله ناکامی ها به ویژه در آلمان  ا رد. نقالبی در پشت سر دا ا

 عبرت گرفته است.



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

چهارم بخش – وجنگ فاشیسم علیه واحد جبهه راه در مبارزه 138   

 

تحاد شوروی طبقه ی کار  ی نمونه و سرمشق ، پیروزمند  کشورسوسیالیسم -گر در چهره ی ا

لهام و به نمونه این. دارد رو پیش بخش ا  تپوان  مپی  را طبقپاتی  دشپمن  چگونپه  که آموزد می ا

 را سوسیالیسپتی  ی جامعپه  و ساخت مستقر توان می را کارگری حکومت چگونه کرد،و مغلوب

نا  .نمود ب

 پیروزمنپد  طبقته ی کتارگر   اکنپون  هپم . ندارد حاکمیت تام سر جهانبورژوازی دیگر بر سرا

ر ار  ی کره ششم یک بر را خود حاکمیت  .است کرده برقرا

نقالبپی   نترناسیونال کمونیستی دارای پیشاهنگ نیرومند،متحد و ا ا طبقه ی کارگر در چهره ی 

 است.

کپت است.کوشپش و   رفقا،سراسر جریان رشد و تکامل تاریخی به سپود طبقپه ی کپارگر در حر   

تالش مرتجعین، فاشیست های رنگارنگ و بورژوازی جهانی برای به قهقرا کشاندن چرخ تاریس 

تحپاد جهپانی جمهپوری هپای سوسیالیسپتی در         بیهوده و بی ثمر است.چرخ تپاریس در جهپت ا

دامپه         حرکت و گردش است. و این حرکت تپا پیپروزی نهپایی سوسیالیسپم در سراسپر جهپان ا

نگیز(. خواهد داشت)کف  زدن های ممتد و شور ا

تنها یک هیزی است که هنوز طبقه ی کتارگر کشتورهای سترمایه داری نتدارد و آن     

 فقدان وحدت در صفوف آن است.

نترناسیونال کمونیسپتی ،شپعار مپارکس     ا ر از پشت این تریبون شعارهای پیکار جوی  پس بگذا

ندا نگلس و لنین هر چه نیرومندتر در سراسر جهان طنین ا ا  ز شود:،

 پرولتاریای سراسر جهان متحد شوید!

! (( ... همته  ) انگیز ، همراه با فریاد های شور و شمف ))هورا کف زدن های ممتد وشور 

انترناسیونال را می خوانند!(  به پا می خیزند و 

  

 زیر نویس ها

 1.reich weher          ر داد صپلح ورسپای در فاصپله ی : نیروهپای مسپلح آلمپان کپه طبپق قپرا

 ایجاد شده بود.۱۹۳۵ -۱۹۱۹ سالهای
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ز رهبپران برجسپته ی جنپبش     ۱۹64 یازدهم ژوئیه -۱۹00 آوریل28. موریس تورز)9 (: یکپی ا

لمللی ،عضو کمیته ی مر کزی حزب کمونیست فرانسه ) (، عضپو  ۱۹24کارگری فرانسه و بین ا

ز مپپاه  ۱۹64-۱۹۳0(،دبیپپر کپل ) ۱۹2۵دفتپر سیاسپی و عضپپوهیئت دبیپران )    (، رئپپیس حپزب)ا

نترناسپپیونال کمونیسپپتی)  ۱۹64 مپپه ا ئیپپه ی  (و بعپپد عضپپو ۱۹4۳-۱۹24(، عضپپو هیئپپت اجرا

 (۱۹47-۱۹46(،معاون نخست وزیر )۱۹46-۱۹4۵( ، وزیر کابینه)۱۹4۳-۱۹۳۹پریزیدیوم )

( : از شخصیت های برجسپته ی جنپبش   ۱۹۵8فوریه ی۱2-۱86۹ سپتامبر20. مارسل کاشن)3

لمللی .کاشن در ایجاد  یفپا کپرد    کارگری فرانسه و بین ا حزب کمونیست فرانسه نقش مهمپی ا

(،عضپو هیئپت   ۱۹2۳(. عضو کمیته ی مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست فرانسپه ) ۱۹20)

نترناسپپیونال کمونیسپپتی ) ا ئیپپه ی  ز ۱۹4۳-۱۹۳۵( ،عضپپو پریزیپپدیوم آن )۱۹24اجرا ( .یکپپی ا

 رهبران مقاومت ضد فاشیستی در فرانسه.

نگلسپتان و   ۱۹78 دسامبر2۱-۱8۹6 ژوئن۱۹. پالم دات)4 (: از شخصیت های جنبش کپارگری ا

از سال . لمللی  نگلسپتان        ۱۹22 بین ا عضو دفتپر سیاسپی کمیتپه ی مرکپزی حپزب کمونیسپت ا

نترناسیونال کمونیسپتی   ا ئیه ی  بود.در کنگره ی هفتم کمینترن به عضو یت مشاور هیات اجرا

نتخاب شد.  ا

نکلین روزولت)5 نویه ی۳0. فرا ( : رجل دولتی آمریکا ،رئیس جمهور ۱۹4۵ آوریل۱2 -۱882ژا

قدامات ))نوین(( اجتماعی ولپی ایپن بپه اصپطالح ))مشپی      ۱۹۳۳-۱۹4۵) (،مبتکر یک سلسله ا

قتصپاد آمریکپا را برطپرف کنپد. در دوران جنپگ دوم        و نتوانست علل و موجبات بحپران ا نو((ا

ئتالف ضد فاشیستی کمک کرد.  جهانی به همکاری جنگی ا

ز . رجپپل سیاسپپی اسپپپانیا6 ز ۱۹۳۱ ،رهبپپر حپپزب جمهپپوری رادیکپپال .وزیپپر امپپور خارجپپه )ا ا .)

 بارها نخست وزیر کشور شد و سیاست ضد کمونیستی را دنبال می کرد.۱۹۳۵ سپتامبر

ویلهم فلورین )7 ز فعالین جنبش کارگری آلمان و بپین  ۱۹44 ژوئیه ی۵ -۱8۹4 مارس۱6. (: ا

لمللی ،عضو حزب کمونیست آلمان) (عضو دفتپر سیاسپی   ۱۹24مرکزی )(،عضو کمیته ی ۱۹20ا

نترناسیونال کمونیستی )(۱۹2۹) ا ئیه ی  .۱۹۳۵،منشی پریزیدیوم هیئت اجرا ) 

نویه ی8. لنسکی )8 ز فعالین جنپبش کپارگری لهسپتان و بپین     ۱۹۳7 سپتامبر2۱-۱88۹ژا (: ا

لمللی ، عضو کمیته ی مرکزی ودفتر سیاسی حزب کمونست لهستان) (،دبیر کپل حپزب   ۱۹2۵ا

نترناسپیونال کمونیسپتی)     ۱۹2۹تان)کمونیست لهس ا ئیپه ی  ( و عضپو  ۱۹28(،عضپو هیئپت اجرا

(.درتهیه و تنظیم تاکتیک جبهه ی واحد پرولتری و ضد فاشیستی نقپش  ۱۹2۹پریزیدیوم آن )

 بزرگی به عهده داشته است.

نویه تا ششم فوریه ی28 . کنگره ی هفتم شوراها از9  تشکیل بود.۱۹۳۵ژا
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یمار: نام جم19 یمپار    -هوری بورژوا . جمهوری وا دمکراتیک در آلمان)از آن جهت جمهپوری وا

یمپار پذیرفتپه شپده       نامیده می شود زیرا که قانون اساسی کشور از طرف مجلپس موسسپان وا

()، (.دولپپت حپپاکم جنپپبش هپپای کپپارگری را سپپرکوب کردنپپد، جمهپپوری شپپوروی    ۱۹۱۹بپپود.

ر) اوا تدا۱۹2۳( وقیام هامبورگ)۱۹۱۹ب تیپک و گذشپت   ( را دچار شکست ساختند. بیر ضد دمکرا

 فپراهم  هیتلپر  آمپدن  کپار  روی بپرای  را زمینپه  ها سوسیالیست –و اغما  درمقابل ناسیونال 

ز بعد.کرد ر ا یمپار عمپال  بپه موجودیپت خپود      ۱۹۳۳) فاشیستی دیکتاتوری استقرا ( جمهوری وا

د.  پایان دا

 .۱۳۳ ،صفحه22. لنین جلد11

19.otto vilhemovich kysinen (4از شخصپپیت هپپا ی ۱۹64 مپپه۱7-۱88۱ اکتبپپر :)

تحاد جمپاهیر شپوروی ودولپت شپوروی و جنپبش کپارگری بپین         برجسته ی حزب کمونیست ا

نقالب کارگری درفنالنپد)  ز رهبران ا لمللی .در فنالند متولد شد.یکی ا ران   ۱۹۱8ا ز پایپه گپذا (. ا

نترناسپپیونال کمونیسپپتی )۱۹۱8حپپزب کمونیسپپت فنالنپپد) ا ئیپپه ی  -۱۹2۱(.عضپپو هیئپپت اجرا

تحاد شوروی )۱۹۳۹ (،عضو پرزیدیوم و منشی ۱۹4۱(،عضو کمیته ی مر کزی حزب کمونیست ا

.۱۹۵7( ،و از سال )۱۹۵۳-۱۹۵2کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی) ) 

نتوریسپتی بپود کپه رهبپری کمیتپه ی مرکپزی حپزب            13 اربپه یپک گپروه آوا . گروه سپلور و ب

ا اعم۱۹2۹کمونیست فرانسه راغصب کرده بودند) بکاری (. وب ال خود در امر جبهه ی واحد خرا

 ازحزب کمونیست فرانسه اخراج شدند.۱۹۳4 می کردند.هر دو نفر در سال

14(.pasionaria)   delores ibaryri (۹ز فعالین برجسته ی جنپبش   1895دسامبر (: ا

لمللی. عضو حزب کمونیست اسپانیا.عضو کمیتپه ی مرکپزی )   یا و بین ا ( و ۱۹۳0کارگری اسپان

( و عضووابسپته ی هیئپت   ۱۹۳2دفتر سیاسی کمیته ی مرکزی حزب کمونیست اسپپانیا) عضو 

نترناسیونال کمونیسپتی )  ا ئیه ی  یا)     ۱۹۳۵اجرا ( و ۱۹42( و دبیپر کپل حپزب کمونیسپت اسپپان

یا) .۱۹60رئیس حزب کمونیست اسپان ) 

 4۳7-4۳6 . لنین، جلد پنجم، صفحه15
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 بخش پنجم وپایانی –مبارزه در راه جبهه واحد علیه فاشیسم وجنگ 

 

 نطق اختتامیه

 یه داری موقتی هستند،یه داری موقتی هستند،حکومت ها و فرمانروایان در کشورهای سرماحکومت ها و فرمانروایان در کشورهای سرما

 صاحب و فرمانروای واقمی جهان پرولتاریا استصاحب و فرمانروای واقمی جهان پرولتاریا است

نترناسیونال کمونیستی ا نترناسیونال کمونیستینطق اختتامیه در هفتمین کنگره ی  ا  19351935اوت اوت   9999  نطق اختتامیه در هفتمین کنگره ی 

نترناسپپیونال کمونیسپپتی ،کنگپپره ی کمونیسپپت هپپای تمپپام  ا نترناسپپیونال کمونیسپپتی ،کنگپپره ی کمونیسپپت هپپای تمپپام رفقپپا،هفتمین کنگپپره ی جهپپانی  ا رفقپپا،هفتمین کنگپپره ی جهپپانی 

 کشورها و قاره های جهان به کار خود خاتمه می دهد.کشورها و قاره های جهان به کار خود خاتمه می دهد.

این کنگره و اهمیت آن برای جنپبش مپا ،بپرای طبقپه ی کپارگر و زحمتکشپان سراسپر        این کنگره و اهمیت آن برای جنپبش مپا ،بپرای طبقپه ی کپارگر و زحمتکشپان سراسپر        نتایج نتایج 

 جهان چیست؟جهان چیست؟

تحپاد شپوروری        تاریپای ا تحپاد شپوروری       این کنگره،کنگره ی وحپدت کامپل میپان پرول تاریپای ا   سوسیالیسپم سوسیالیسپم   کشپور کشپور   –این کنگره،کنگره ی وحپدت کامپل میپان پرول

نپد  نپد  کنکن  مپی مپی   مبپارزه مبپارزه   خپود خپود   آزادیآزادی  خپاطر خپاطر   بپه بپه   ،که،که  داریداری  سرمایهسرمایه  کشورهایکشورهای  پرولتاریایپرولتاریای  وو  پیروزمندپیروزمند

تحاد شوروی که یپک پیپروزی بپا اهمیپت جهپانی      بوده است.پیروزی کمونیسبوده است.پیروزی کمونیس تحاد شوروی که یپک پیپروزی بپا اهمیپت جهپانی      م در ا   تپاریخی تپاریخی   –م در ا

  حرکپت حرکپت   وو  جنپبش جنپبش   یپک یپک   داریداری  سپرمایه سپرمایه   کشپورهای کشپورهای   تمپام تمپام   دردر  تپا تپا   اسپت اسپت   شپده شپده   باعثباعث  واقعواقع  دردر  استاست

این پیروزی امپر صپلح میپان ملپت هپا را تحکپیم        ..آیدآید  وجودوجود  بهبه  سوسیالیسمسوسیالیسم  سویسوی  بهبه  نیرومندنیرومند

تحپاد شپوروی و نقپش آن را بپه       لمللپی ا مثابپه سپنگر زحمتکشپان در    بخشیده و اهمیت بین ا

تحپاد شپوروی را    این پیروزی ا فزایش می دهد. ارتجاع و فاشیسم ا مبارزه ی آنان علیه سرمایه ،

به عنوان پایگاه نیرومند انقالب جهانی پرولتپری تحکپیم مپی بخشپد.پیروزی سوسیالیسپم در      

ز پیش به سوی سوسیالیسپ  تحاد شوروی نه تنها کارگران سراسر جهان را که بیش ا م رو مپی  ا

بلکه میلیپون هپا دهقان،زحمتکشپان شپهری       لهام می بخشپد، آورند تقویت می کند و به آنان ا

،قسمت اعظم روشنفکران و ملت های تحت اسا رت را هم به حرکت وبه مبارزه جلب می کنپد  

نپواع دشپمنان آن      ا ولین دولت پرولتپری در قبپال  ز ا راده ی آن ها را برای دفاع و حمایت ا و ا

 ی نماید.راسس تر م

http://rahman-hatefi.net/navidenou-786-93-464-931011.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-786-93-464-931011.htm
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قعپی و     لملی را به نیرو و بپه امکپان وا پیروزی سوسیالیسم اعتماد و اطمینان پرولتاریای بین ا

قع به مثابه یک نیروی عظیم بپر   فزایش می دهد. چنین اعتمادی در وا قطعی پیروزی خویش ا

 ضد حاکمیت بورژوازی عمل می کند.

ا نیروهای رزمنده  ب تحاد شوروی  تاریا و توده های زحمتکش وحدت نیروی پرولتاریای ا ی پرول

نهدام و نپابودی سپرمایه داری و تضپمین     کشورهای سرمایه داری مژده بخش دورنمای روشن ا

 پیروزی سوسیالیسم در سراسر جهان است.

کنگره ی ما آن هنان بسیج گسترده ای را برای قوای تمام زحمتکشان علیه سترمایه  

خ مبارزه ی طبقه ی کارگر سابقه نداشته داری پی ریزی کرده است که تاکنون در تاری

 است.

تاریپای       بپر پرول کنگره ی ما وظایف زیر را به عنوان عمده ترین و نزدیپک تپرین وظیفپه در برا

ز نظر وحدت سیاسپی و سپازمانی    ر داده است: تحکیم نیروهای طبقه ی کارگر ا لمللی قرا بین ا

نفراد که در نتیجه ی سیاست همکاری ا طبقاتی سوسپیال دموکراسپی بپا     ، خاتمه بخشیدن به 

بورژوازی حاصل شده است،جلب زحمتکشان گرد طبقه ی کارگر در یک جبهه ی واحپد تپوده   

ارتجاع و بپر ضپد فاشیسپم و خطپر جنپگ در کشپورهای        ای برای مبارزه علیه هجوم سرمایه ،

لمللی . گانه و در عرصه ی بین ا  جدا

بداع و اختراع کرده ب اشیم. این وظیفه را تجربه ی خپود جنپبش   این وظیفه ای نیست که ما ا

ر داده    بر مپا قپرا کارگری جهانی،پیش از همه تجربه ی پرولتاریای فرانسه مطرح کرده و در برا

است.خدمت حزب کمونست فرانسه آن است که ،این حزب به خوبی درک کرد کپه امپروز چپه    

ب را بپه هپدر مپی    باید کرد.حزب کمونیست فرانسه در دام سکتاریست هایی که نیروهای حپز 

دادند و سعی داشتند تا مپانع تحقپق یپافتن جبهپه ی واحپد مبپارزه بپر ضپد فاشیسپم شپوند           

ز اسلوب بلشپویکی بپرای عمپل و فعالیپت مشپترک بپا        ا بهره گرفتن ا نه و ب بلکه جسورا یافتاد، ن

تاریا پایه و اسپاس جبهپه ی    عنوان به را  حزب سوسیالیست پیمان بست و جبهه ی واحد پرول

و تپپوده ای ضپپد فاشیسپپتی تپپدارک دیپپد.کارگران فرانسپپه ،چپپه کمونیسپپت و چپپه       خلقپپی 

بگپوی منپافع حیپاتی تمپام زحمتکشپان            یپن عمپل خپود ،کپه در حقیقپت جوا ا ا ب سوسیالیست،

است،یکبار دیگر جنبش کارگری فرانسه را به مقام اول ،به مقام رهبری در کشورهای اروپپای  

رتقا داده و نشان دادند که  رثین بپر  سرمایه داری ا آن ها اخالف شایسته ی کمونارها بوده و وا

.) ! فتخار کمون پاریس هستند)کف زدن های ممتد. هورا  حق میراث پر ا
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این خدمت شایسته از آن حزب کمونیست فرانسپه و پرولتاریپای فرانسپه اسپت کپه آن هپا بپا        

کنگپره ی  مبارزه ی عملی خود از طریق جبهه ی متحد پرولتاری به تهیه و تنظیم تصمیمات 

ند. ر است،کمک کرده ا ز اهمیت ویژه ای برخوردا  ما،که برای کارگران سراسر جهان ا

ولیه است. کنگره ی ما که  نجام گرفته تنها قدم های ا لیکن تمامی آنچه که را که در فرانسه ا

یپن         خط مشی تاکتیکی سال های نزدیک جنبش را تعیین مپی کپرد نمپی توانسپت فقپط بپه ا

 نگره ی ما این تجربه را گسترش داد و جلوتر رفت.تجربه اکتفا کند.ک

تاریپا        لیکن مپا بپه مثابپه پیشپاهنگ پرول تاریا هسپتیم. ما کمونیست ها حزب طبقه ،حزب پرول

تاریپا و سپایر طبقپات زحمپتکش      یم برای تحقق بخشیدن به فعالیت مشترک میان پرول آماده ا

قدام کنیم. ا فاشیسم  یعالقه هستند ا  که به مبارزه ب

بپی کپه علیپه      ما ک یم تپا باسپایر احزا نقالبی هستیم .ولی ما آماده ا مونیست ها اعضای احزاب ا

 فاشیسم مبارزه می کنند به عمل و فعالیت مشترک دست بزنیم.

د. ولپی مپا در       ا اهداف نهایی دیگر طبقپات و احپزاب تفپاوت دا اهداف نهایی ما کمونیست ها ب

یم تا برای تحقق یپافتن  عین حالی که برای پیروزی اهداف خود مبارزه  می کنیم،کامال آماده ا

آن برنامه و اهداف نزدیکی که اجپرای آن هپا بپه تضپعیف مواضپع فاشیسپم و تقویپت مواضپع         

تاریا منجر خواهد شد متفقا  مبارزه کنیم.  پرول

لیکن ما در همان حال که در  ا اسلوب مبارزه ی سایر احزاب تفاوت دارد. اسلوب مبارزه ی ما ب

ا فاشیسم اسلوب و شیوه های خود را به کار می بریم از شپیوه هپای مبپارزه ی سپایر      مبارزه ب

قعا  و عمال علیپه   ندازه که این شیوه ها ناقص به نظر برسد،اگر این شیوه ها وا احزاب هم، هر ا

 فاشیسم به کار رود،پشتیبانی خواهیم کرد.

قدامات را بکنیم،زیرا که مپی خپواهیم    یم تمام این ا ه ارتجپاع و هجپوم سپرمایه و    ما آماده ا را

تیپک   -فاشیسم را در کشورهای دمکراسی بورژوایی سد کنیم، از محو آزادی های بورژوا دمکرا

تاریپا و بخپش        قدامات تروریسپتی فاشیسپم را نسپبت بپه پرول جلوگیری نماییم، خشونت ها و ا

ز انحطاط جسمی و نقالبی دهقانان و روشنفکران عقیم سازیم، و نسل جوان را ا روحی رهایی  ا

 بخشیم.

یم تا به آنچه می گوییم عمل کنیم؛ زیپرا مپی خپواهیم سپرنگون شپدن دیکتپاتوری        ما آماده ا

 فاشیستی را در کشورهای فاشیست زده آماده و تسریع نماییم.



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

وپایانی پنجم بخش – وجنگ فاشیسم علیه واحد جبهه راه در مبارزه 144   

 

یم این کارها را بکنیم، زیرا می خواهیم جهان را از توحش فاشیستی و  و باالخره ما آماده ا

.جنگ امپریالیستی رهایی دهیم وحشت ها و خرابی های  )کف زدن های ممتد(

،نماینده ی حزب کمونیست آلمان به پشپت تریبپون نزدیپک شپد و     "وبر“ )در این لحظه رفیق

 آلبومی به رفیق دیمتروف هدیه کرد و اظهار داشت:

رفیق دیمتروف ،به نام هیات نمایندگی حزب کمونیست آلمان این آلبپوم را کپه در حقیقپت    »

مانی رزمندگان حزب کمونیست آلمان و آنتی فاشیست های آلمان، در مبارزه شپان  کتاب قهر

یپن آلبپوم تقپدیمی حپاوی سپرود قهرمپانی             نمونه و سرمشق بودی بپه تپو تقپدیم مپی کپنم. ا

ند و آزادی ، سپالمت   ز تو سرمشق گرفته ا رزمندگان پرولتری آلمان است که در مبارزه شان ا

نقال مر ا ه ا رفیق دیمتروف آلبپوم را مپی پپذیرد و    «. ب فدا کرده ومی کنندو جان خود را در را

ا هلهله و  "وبر"رفیق  ه ب نه و با حرارت در آغوش می گیرد()کف زدن های ممتد،همرا را برادرا

 شادی (.

کنگره ی ما، کنگره ی مبتارزه بترای حفت  و تتامین صتل  ،بتر ضتد تهدیتد جنتگ          

تلقی ما از مساله ی حفظ و تامامپریالیستی است .کنگره ی ما فرق دارد ین صلح با گذشته.

ییپده ی نظریپات کهنپه سوسپیال           قپع زا ، کپه در وا نظریه جبری بپودن جنپگ امپریالیسپتی را

 دمکراسی است رد می کند.

صحیح است که جنگ های امپریالیستی محصول سرمایه داری است.صحیح اسپت کپه تنهپا بپا     

خواهپد شپد.ولی همچنپین راسپت      سرنگون شدن سرمایه داری به تمام جنگ هپا خاتمپه داده  

نند با عمل و فعالیت های پیکارجویانپه ی خپود از جنپگ     است که توده های زحمتکش می توا

 امپریالیستی جلوگیری کنند.

 نیست.۱۹۱4 دنیای امروز،دنیای

امروز در یک ششم کره ی ار  یک دولت نیرومند پرولتری که به نیروی مپادی سوسیالیسپم   

تحپاد شپوروی تپاکنون    پیروزمند متکی است،وجو نه صلح ا د دارد. در سایه ی سیاست خردمندا

فروزان عقیم مانده است. نه ی جنگ ا  بارها نقشه های تجاوز کارا

تنها به سپالح مبپارزات   ۱۹۱4 امروز پرولتاریای جهانی در مبارزه ی خود علیه جنگ مثل سال

لم امروز مبارزات توده ای طبقه ی کارگر بین ا تحپاد  توده ای مجهز نیست. ا تاثیر و نفو  ا ب للی 

ر و ضامن صپلح   ا آرتش سرخ نیرومند آن ،که عمده ترین پاسدا شوروی به عنوان یک دولت و ب

 می باشد، ترکیب و پیوند یافته است.
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تحپت نفپو  انحصپاری سوسپیال دمکراسپی ، کپه       ۱۹۱4 امروز طبقه ی کارگر جهانی مثل سال

ر نپپد یپپ در بپپورژوازی  بپپا امروز حپپزب کمونیسپپت جهپپانی ک بلپپوک عمپپل مپپی کرد،قپپرا رد.  –ا

نترناسیونال دار زحمتکشان امروز.دارد وجود کمونیستی ا تحاد سوی به دمکراسی سوسیال هوا  ا

 دوختپه  چشپم  هپا  کمونیسپت  بپا  واحد ی جبهه سوی به آن ی جویانه صلح سیاست و شوروی

ند  .ا

یر عملی و تنها امروز خلق های کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره آزادی خود را یک امر غ

ز پیش به مبارزه ی قاطعانپه علیپه بپرده کننپدگان      بالعکس ،آن ها بیش ا نند. یک آرزو نمی دا

ه این مدعا مبارزه ی مردم چین و قهرمانی آرتش سرخ  بهترین گوا امپریالیست روی می آورند.

 است.

بورژوازی که زحمتک ز پیش عمیق می شود و شدت می یابد. شان نفرت ملت ها به جنگ بیش ا

را به سوی ورطه ی جنگ امپریالیستی سوق می دهد، در واقع جان و هستی خود را به خطپر  

بلکه ملپت هپای تحپت       زد. امروز نه تنها طبقه ی کارگر ،دهقانان و سپایر زحمتکشپان، ندا می ا

ستم و خلق های ضعیف هم که استقالل آن ها مورد تهدیپد جنپگ جدیپد قپرار گرفتپه اسپت       

ز تپرس ایپن     برای حفظ و تامین صلح پیکار می کنند.حتی بعضی از کشورهای سپرمایه داری ا

ند  یعالقه نشوند، "زیان"که در نتیجه ی تجدید تقسیم تازه ی جهان متحمل  مرحله  در تا ا

 .کنند اجتناب جنگ از ی ممین

ز این جاست که می توان به تشکیل یک جبهه ی واحد بسیار سریع از طبقپه ی کارگر،تمپام    ا

ر بود. زحمتکشان و  از همه ی ملت ها ،علیه خطر جنگ جدید امپریالیستی امیدوا

تحپاد شپوروی وا راده ی صپلح جویانپه ی          ا تکیه بپه سیاسپت صپلح جویانپه ی ا کنگره ی ما ب

، نپه تنهپا در      میلیون ها زحمتکش ،دور نمای روشن تشکیل یک جبهه ی وسیع ضپد جنپگ را

بپر طبقپه ی کپ     بلکه در برا بر پیشاهنگ کمونیسپت، ارگر سراسپر جهپان و خلپق هپای تمپام      برا

 کشورها نشان داده است.

فروزان فاشیست ویا سپایر کشپورهای امپریالیسپتی موفپق خواهنپد شپد در        این که آیا جنگ ا

آینده ی نزدیک جنگ امپریالیستی جدیدی را شعله ور سازند ، ویپا ایپن کپه دسپت هپای تپا       

توان ضپد جنپگ قطپع خواهپد شپد      مفرق به خون آلوده ی آن ها به وسیله ی یک جبهه ی پر

 بستگی به درجه ی فعالیت و کارسازی و دامنه ی این جبهه ی جهانی دارد.

 واحپد  ی جبهه ایجاد خاطر به پیکار ی ،کنگره اتحاد طبقه ی کارگر کنگره ی ما، کنگره ی

 .است پرولتری
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لبته دچار چنین توهمی نیستیم که گویا خواهیم توانست بر مشکالتی که بخپش   ا ارتجپاعی  ما 

ه ایجاد یک جبهه ی واحد پرولتاری ایجاد خواهنپد نمپود بپه     -رهبران سوسیال دمکرات در را

راده و       زیپرا مپا ا ز این مشپکالت نمپی ترسپیم . آسانی غلبه کنیم.ولی حرف این جاست که ما ا

خواست میلیون ها کارگر را بیان می کنیم. ما در همان حال که برای تشکیل جبهپه ی واحپد   

تاریپا دفپاع مپی کنپیم. زیپرا کپه        مبارزه م ز منپافع پرول ی کنیم در حقیقت به بهترین وجهی ا

ه و وسیله ی سپرنگون کپردن فاشیسپم و نظپام      تاریا مطمئن ترین را ایجاد جبهه ی واحد پرول

ز بروز جنگ های امپریالیستی است.  سرمایه داری و جلوگیری ا

ز به را اتحادسندیکایی در این کنگره ی ما پرچم یم آورده در اهترا  روی بپر  درسپتی  به ما. ا

ر ها کمونیست که کردیم تکیه مساله این ایپد  سپرخ  سپندیکاهای  کپه  نظریپه  این طرفدا بته   ب

 و پایپه  بپر  سندیکایی وحدت خواهان ها کمونیست ولی. نیستند کنند عمل مستقال هرقیمتی

ند طبقاتی ی مبارزه اساس یپ     ک خواهند می ها آن. ا ن وضپع کپه   ه یک بپار بپرای همیشپه بپه ا

تحپاد سپندیکایی و      ران ا دا نترناسیونال آمستردام پیگیر ترین و مصمم تپرین هپوا ا سندیکاهای 

 مبارزه ی طبقاتی را از صفوف خود اخراج کنند خاتمه داده شود.

نیم که تا امروز هم همه ی فعالین سندیکاها که عضو  ینتپرن "ما می دا هسپتند خپط    "پروف ا

قایای خپود خپواهی   مشی جدید کنگره ی ما را به خوب ند. هنوز آثار و ب ی درک و هضم نکرده ا

به خاطر تحقق بخشیدن خط مشپی جدیپد    ز فعالین وجود دارد. های سکتاریستی میان بخشی ا

ریپم کپه خپط مشپی       ما تصپمیم دا قایا مبارزه کردو بر آن غالب آمد. ا این آثار و ب ب اید  کنگره ب

زیرا تنها به یپن وسپیله مپا خپواهیم توانسپت بپا بپرادران         کنگره را به هر قیمتی اجرا نماییم. ا

ا کارگرانی که هم اکنون عضپو سپندیکاهای آمسپتردام     ا رفقای هم رزم خود وب ب ، طبقاتی خود 

 هستند زبان مشترک پیدا کنیم )کف زدن های ممتد نمایندگان(.

 بپه  ایجاد حزب سیاسی و توده ای واحد طبقه ی کارگر، در این کنگره ما توجه خاصی به

تاریا صفوف در سیاسی انشعاب و نفاق به دادن خاتمه جهت ثر در که پرول  همکپاری  سیاسپت  ا

تحپاد  یعنپی  مسپاله،  ایپن . ایم داشته مبذول است آمده وجود به دمکراسی -سوسیال طبقاتی  ا

. این امپر بپرای سرنوشپت آتپی مجموعپه ی جنپبش       یک مانور نیست کارگر ی طبقه سیاسی

ز اهمیت ویژه ای برخورد اگر کسپانی در میپان مپا وجپود داشپته باشپند کپه        کارگری ا ر است. ا

مساله ی وحدت سیاسی طبقه ی کارگر را یک مانور تلقی کننپد، مپا علیپه آنهپا ، بپه عنپوان       

ا این طرز عمل خود به امر طبقه ی کارگر صدمه و زیان وارد می سپازند ،مبپارزه    ب فرادی که  ا

 خواهیم کرد.
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ا این مساله جدی و صاد ب تاریپا آن را       ما بدان جهت  قانه برخپورد مپی کنپیم ،زیپرا منپافع پرول

 بپه  را اصتولی  و مشتخص  شرایط طلب می کند. ما برای تحقق یافتن این وحدت یک رشپته 

لبته.ایم کرده مطرح کار اساس عنوان  ایپن .نیسپت  مپا  اختپراع  و ، هنپی  اصپولی  شپرایط  ایپن  ا

تا تلس تجربیات ی نتیجه شرایط ست آمده اسپت. ایپن شپرایط    ریا در جریان مبارزه اش بدپرول

راده و خواست میلیون ها کارگر سوسیال  بگوی ا ز اسپتفاده  بپا  و بپوده  دمکپرات  –اصولی جوا  ا

 تجپارب  و مبپارزات  تپاریس .اسپت  شپده  تپدوین  هپا  آن ی گذشته های شکست تجارب و دروس

نقالبی جنبش تمام ی گذشته  ثابت کرده است. را اصولی شرایط این صحت کارگری ا

ز آن ج بنپابراین ایپن کنگره،تنهپا     و ا ، تاریا جریان یافپت  تحاد پرول ایی که کنگره ی ما به نام ا

لمللپی        کنگره ی پیشاهنگ کمونیست نیست، بلکه کنگپره مجموعپه ی طبقپه ی کپارگر بپین ا

 است که خواستار وحدت سیاسی و سندیکاهای پیکارجو می باشد.

ماینپدگان غیپر حزبپی هپا شپرکت      دمکپرات و ن  -اگر چه در کنگره ی ما نمایندگان سوسپیال  

ز کارگران که بپه زور وارد سپازمان هپای فاشیسپتی      نداشتند، و اگر چه نمایندگان آن دسته ا

ا این حپال کنگپره ی مپا تنهپا بپرای کمونیسپت هپا         ب شدند نمی توانستند در آن حضور یابند،

فکار و احساسات اکثریت طبقه ی کارگر بود. یانگر ا بلکه ب  سخن نگفته ،

نه در میان پرولتاریای و اگر س دا لمسلک امکان داشتند تصمیمات ما را آزا ازمان های مختلف ا

نه قرار دهنپد بپی شپک     دا سراسر جهان ببرند و می توانستند آن را مورد بحث و مذاکره ی آزا

یپد مپورد پشپتیبانی و حمایپت       تفاق آرا بپه آن رای داده ا آن ها این تصمیمات را که شما به ا

دن  د.خود قرار می دا

ما وظیفه داریم که طبقپه ی کپارگر را از تصپمیمات خپود آگپاه سپاخته و آن را در عمپل بپه         

و   تصمیمات مجموعه ی طبقه کارگر بدل سازیم.فقط رای دادن به این تصمیمات کافی نیسپت.

هیم خپوا  مپی  مپا . ببپریم  کمونیسپت  حزب اعضای میان در فقط  کافی هم نیست که آن ها را

نترناسپپیونال دوم و سپپندیکاهای آمسپپتردام هسپپتند و همچنپپین  کپپارگرانی کپپه عضپپو احپپزاب ا

تفاق باشند،به می وابسته  کارگرانی که به سایر سازمان ها و جریانات سیاسی  تصمیمات این ا

ر بحث مورد را ئه را خودشان پیشنهادات و اصالحات و دهند قرا را تفاق به سپس و دهند ا  هم ا

ه  یدا کنیم.گی تحقق بخشیدن آن ها را پچگون و را

انترناسیونال کمونیستتی   کنگره ی ما ، کنگره ی سمت گیری های تاکتیکی جدید برای 

 .بوده است
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ا تکیه بر مواضپع مسپتحکم    ی مجموعپه  کپه  ،مواضپعی  لنینیستم  –مارکسیستم   کنگره ما ب

لمللی بین کارگری جنبش تجارب ز پیش و ا نقپالب  پیپروزی  همپه  ا ر آن را ثابپت  اکتبپ  کبیپر  ا

متناسپب  جان داد، لنینیسم –مچنین موافق روح با کمک شیوه ی مارکسیسم کرده است و ه

نترناسپیونال            ا ا تغییپرات حاصپله در اوضپاع و احپوال جهپانی ،در خپط مشپی هپای تپاکتیکی  ب

 کمونیستی تغییرات جدی وارد کرده است.

 پیپاده  طریق تتازه ای  کنگره تصمیم راسس گرفته است که تاکتیک های جبهه ی واحد را به

 عمپومی  و کلپی  شعارهای تبلیغ به تنها نه ها کمونیست که است کرده طلب مصرا  کنگره.دکن

تاریا دیکتاتوری ی درباره بلکه اکتفا شوراها حکومت و پرول ایپد  مپی  نکنند،  تمپام  بپه  نسپبت  ب

ا که مبرمی مسائل تمام به نسبت خود، کشور خارجی و داخلی سیاسی مسائل ع حیپاتی  مناف ب

ز یپک سیاسپت          طبقه ی کارگر ،ملت لمللپی مربپوط مپی شپود ا خود و جنبش کپارگری بپین ا

قپدامات و حرکپات         مشخص فعال و بلشویکی پیروی نماینپد.کنگره مصپرا  خواسپت کپه تمپام ا

ر     قعیپت کنکپرت اسپتوا تاکتیکی احزاب کمونیست بر تجزیه و تحلیل دقیق شرایط داخلی و وا

 هپای  توده سیاسی و  نیز سطح آگاهیبوده و مبتنی بر محاسبه ی تناسب نیروهای طبقاتی و 

قایپای  و آثپار  ی همپه  کامل محو خواستار کنگره.باشد وسیع تیپک  از سکتاریسپم  ب  جنپبش  پرا

ه در مانع بزرگترین معین ی لحظه در سکتاریسم زیرا.است کمونیستی  تپوده  سیاست اجرای را

 .باشد می کمونیستی احزاب واقعی بلشویکی ای

ز قا طعیت خود در اجرای این خط مشی تپاکتیکی خرسپند اسپت، و    کنگره در همان حال که ا

ه موفقیت های بزرگی را نصیب احزاب ما خواهپد نمپود ،در    دامه ی این را ا این اطمینان که ا ب

ز نظر دور نگه نمی دارد که اجرای ایپن خپط مشپی بلشپویکی در      عین حال این امکان را نیز ا

ن ا ، فات  نحرا باله روی از حپوادث( و یپا   عمل همیشه بدون اشتباهات و بدون ا حراف به راست)دن

لیکن ایپن   "چپ"انحراف به  ه همواری نیست. ه ،را این را نفراد سکتاریستی (، نخواهد گذشت. )ا

ز این خطرات  خطر عمده اسپت، در ایپن زمینپه فقپط آدم هپای       "به طور کلی"که کدام یک ا

نند جر و بحث کنند.آن خطری بزرگتر و  خطرناکتر است که در سطحی و اسکوالستیک می توا

لحظه ی مفرو  و معین،در یک کشور مفرو  و معین بیش تر مانع اجرای خط مشی کنگپره  

 .بشود  ی ما و مانع اجرای سیاست توده ای و صحیح احزاب کمونیست

فات ضد بر مبارزه ی مشخص منافع امر کمونیسم در نحرا . "کلپی  طپور  بپه " مبپارزه  نه است ا

ا ب ایپد بپه موقپع تصپحیح      علیه تمایالت زیان بخش  اشپتباهات را ب ید فورا  و قاطعانه عمل نمود.

فپپات بپپا یپپک نپپوع تمپپرین  نحرا تعپپویض مبپپارزه ی ضپپروری ، مشپپخص و بپپه موقپپع علیپپه ا کرد.

 جستجوی چیزی که اساسا  وجود ندارد یک عمل مضر و غیر قابل قبول است.
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د ب  فپرا د.نظریات ا فراد میدان دا بتکار ا ا اید به  ر      در پراتیک حزبی ب ایپد دقیقپا  مپورد توجپه قپرا

بایپد هپر        ن نند در طرح مسائل حزبی و حل آن هپا بپه حپزب کمپک کنند. اید بتوا گیرد.آن ها ب

نتقاد اعضای حزب را که به وظایف و مسائل عمل جنبش مربپوط مپی    ا گونه شک و تردید و یا 

باید تمام کوشش را به عمل  رزیابی کرد. آوریم تا اگر شود، عجوالنه به عنوان یک نوع انحراف ا

و فقط آن هایی  رفیقی مرتکب اشتباهی شد امکان یابد در عمل اشتباه خود را تصحیح کنپد. 

که سرسختانه در اشتباه خود پافشاری می کنند و یا سازمان حزب را برهم می زننتد  

 باید مجازات سازمانی شوند.

ایپد     بپا حپرارت و بپا    ما در همان حال که در جهت وحدت طبقه ی کارگر مبارزه مپی کنپیم ب

 محلپی  مپا  صپفوف  در. کنیم مبارزه وحدت داخلی احزاب خود آشتی ناپذیری بیش تر برای

ند نمی فراکسیونی تحریکات و ها فراکسیون برای  خواهپد  مپی  کپه  کسی.باشد داشته وجود توا

ز نحوی به را ما صفوف آهنین وحدت نحا ا ن گونه که لنپین بپه مپا    هما به باید ما بزند، برهم ا

ر این اخطاری باشد برای آن عناصپری کپه   آموخ بگذا ا انضباط بلشویکی برخورد کنیم. ب و  ا ا ب ت 

نند از مشکالتی که حپزبش   ند و تصور می کنند که می توا در این و یا در آن حزب النه کرده ا

ا آن روبرو است و یا از جراحات حاصله از شکست و یا از ضرباتی کپه دشپمن وحشپی بپه آن      ب

د توانست برای اجرای نقشه های فراکسیونی خپود اسپتفاده کننپد و منپافع     وارد آورده خواهن

نند که حزب مافوق همه هیتز استت. وحتدت     گروهی خود را به پیش ببرند. بگذار همه بدا

ایتن اولتین و عتالی تترین      -بلشویکی حزب را مانند مردمک هشم خود حف  کنتیم  

 قانون بلشویسم است!

از     انتقتاد  انترناستیونال      کنگره ی متا ،کنگتره ی  ختود بلشتویکی و تحکتیم رهبتری 

 کمونیستی و شمبات آن است.

ز این که آشکارا اشتباهات، نقاط ضعف و نواقص موجپود در صپفوف خپود را نشپان دهپیم       ما ا

نپد فقپط در صپورت دور      نقالبی هستیم. و این حزب مپی دا زیرا ما یک حزب ا هراسان نیستیم.

نداختن تمام آن چیز هایی که مانع پیش نقالبپی اسپت مپی       ا رفت کار آن به مثابپه یپک حپزب ا

نجام دهد. ند رشد و پیشرفت کند و وظایف خود را ا  توا

نتقاد بی رحمانه ی خود از سکتاریسم از خود راضپی ، شماتیسپم،    ا ا  ب و کاری که کنگره ی ما 

نجپام داده    ا اسلوب رهبری توده هپا ا لگوسازی ، خوش باوری و تعویض اسلوب رهبری حزب ب ا

تمام این کارها باید به طور مقتضی در محل ها، در تمپام احپزاب، در تمپام حلقپه هپا و      است،
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ز اساسی ترین پپیش زمینپه هپای اجپرای      دامه یابد، زیرا این امر یکی ا شبکه های جنبش ما ا

 صحیح تصمیمات کنگره در زندگی است)کف زدن های ممتد(.

ئیه تنظپیم شپده تصپمیم گرفتپه     که بر پایه ی گزارش هیات  خود ی قطعنامه در کنگره،  اجرا

 مپا  بپه  امپر  ایپن .  کنپد  متمرکپز  شپعب  خود در را ما جنبش ی رهبری عملی و روزانه است

 و آمپوزش  جهپت  در را وسپیعی  فعالیپت  کپه  سپازد  می متعهد و موظف را ما و دهد می امکان

قویپت  با رهبری واقعی بلشویکی ت را کمونبیست احزاب و کنیم شروع کادرها تربیت و پرورش

نند بر پایه ی تصمیمات کنگپره هپای    قع بروز حوادث ناگهانی بتوا تا این احزاب در موا نماییم،

ئیپپه وظپپایف سیاسپپی و تپپاکتیکی جنپپبش  نترناسپپیونال کمونیسپپتی و پلنپپوم هپپای هیپپات اجرا ا

نتخپاب ارگپان هپای رهبپری ،کنگپره سپعی کپرد رهبپری             کمونیستی را پیپاده کننپد. موقپع ا

نترناسیونال کمونیست ی از کسانی تشکیل دهد که خط مشی ها و تصمیمات جدیپد کنگپره ی   ا

بلکپه از روی اعتقپاد      ما را می پذیرند و آماده هستند تا قاطعانه، نه به خاطر اجپرای وظیفپه ،

 عمیق آن ها را اجرا نمایند.

همچنین باید در تمام کشورها تطبیق صحیح تصمیمات متخذه تامین گپردد. و اجپرای دقیپق    

نیم کپه ایپن وظیفپه ی     این امر به آزمایش کادرها ،تقسیم مناسب آنها بستگی دارد. ما می دا

ز کادرهپای مپا اصپوال بپا روح تبلیغپات کلپی و           نباید فراموش کپرد کپه بخشپی ا آسانی نیست.

ایپد        ما ب ند نه بپر اسپاس تجربپه ی سیاسپت تپوده ای بلشپویکی.  تمپام   عمومی پرورش یافته ا

کادرهای خودمان کمپک کنپیم کپه آن هپا را بپا روحیپه ی        خود را به کار ببریم تا به کوشش

فرادی اگر و. کنند بازسازی جدید، با روحیه ی تصمیمات کنگره   رغپم  به که شوند می یافت ا

از این به خواهند نمی ما کوشش  را الزم های گیری نتیجه باید ما دهند،احزاب در تن سازی ب

ز فپ  دسپت  به  ، یعنی امور راآورند عمل به آن ا  بپودن  عملپی  و صپحت  بپه  کپه  بسپپارند  رادیا

رند جدا اعتقاد ما ی کنگره ی تازه تصمیمات  .دا

نقالبی دورنمای ی درباره را پر سر و صدا جمالت عالما  ما رفقا  ز ا  از همچنین و ها گزارش ا

رزیپابی  ی دربپاره  مپا  که نیست این آن علت.ایم کرده حذف کنگره تصمیمات آهنپگ تکامپل    ا

ند نقالبی به ا بلکه می خواهیم احزاب خود مان را از هر گونپه  ا ازه ی گذشته خوشبین نیستیم،

نقالبی و یا مباحثات بی حاصل دربپاره ی   تمایل به تعویض فعالیت بلشویکی با جمله پردازی ا

ریم. ما ضمن مبارزه ی قاطعانه بر ضد هرگونه تکیپه کپردن بپه     نقالبی بازدا رزیابی دورنمای ا ا

بلکه بپه عنپوان شپرکت    جنبش خود به خودی ، ج نقالب را نه به عنوان یک ناظر، ریان تکامل ا

نقالبی کپه   کنندگان فعال در این جریان دنبال می کنیم. ما در حالی که به عنوان یک حزب ا

بگوی که را وظایفی  در هر مرحله ی جنبش نقالب منافع جوا  ی ویپژه  شپرایط  بپا  متناسب و ا
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نجام می دهیم و مف ی مرحله با محاسبه ی دقیقی که از سپطح سیاسپی تپوده ی    روضی است ا

 هپای  زمینپه  پپیش  ایجپاد  وجهی بهترین به حقیقت در  وسیع زحمتکشان به عمل می آوریم،

 .کنیم می تسریع پرولتری انقالب پیروزی برای را الزم  هنی

باید هر چیز را همان طور که هست پذیرفت  "مارکس در نامه ی خود به کوگلمان می نویسد:

ا اوضپاع و احپوال باشپد    و قب بگو و منطبق ب نقالبی به ترتیبی که جوا ز منافع ا ول نمود، یعنی ا

 "حمایت و دفاع نمود
 . این موضوع هرگز نباید فراموش شود.1

رفقا،ضرور است که تصمیمات کنگره ی جهانی را میان توده ها ببریم و آن ها را برای 

باید به عنوان راهنمای عمل تتوده   توده ها توضی  داده و تشری  کنیم.این تصمیمات

ها به کار بسته شود.در یک کالم، باید به گوشت و خون میلیتون هتا زحمتتکش بتدل     

 گردد.

ابتکار کارگران در محل ها،ابتکار سازمان های پائینی احزاب کمونیستت و   ضرور است 

 .جنبش کارگری ،در اجرای این تصمیمات حداکثر تقویت و تشدید گردد

اید این اعتقادنمایندگان پ ب نقالبی وقتی کنگره را ترک می کنند،  خود کشور به را  رولتاریای ا

 ،مسپئول  کپارگری  جنپبش  و کپارگر  ی طبقپه  سرنوشپت  مسپئول  هپا  کمونیسپت  مپا  که ببرند

 .هستیم زحمتکش بشریت تمام سرنوشت نیزمسئول و خود ملت سرنوشت

ز آن مپا کپارگران اسپت        ا نگپل هپا و بیکپاره      دنیایی که با دسپت کارگپان بنپا شپده، ز آن ا نپه ا

یان کنونی دنیای سرمایه داری  .موقتی هستند ها.حکومت و فرمانروا

پرولتاریا صاحب و فرمانروا ی اصلی و واقمتی دنیتا استت.پرولتاریا بایتد بته حقتوق       

 تاریخی خویش دست یابد و قدرت حکومت را در سراسر جهان به دست گیرد!

تیم.ما بایتد شتاگردان شایستته ی آموزگتاران     ما شاگردان مارکس،انگلس و لنین هس

 کبیر خود باشیم.

نپع و بپا عپزم راسپس خپود دژ         ا غلبه کردن بر تمپام مشپکالت و موا ارتش سیاسی میلیونی ما ب

سرمایه داری را منهدم خواهد نمود و پیروزی سوسیالیسم را در سراسر جهپان تپامین خواهپد    

 کرد.

!  زنده باد وحدت طبقه ی کارگر 



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

وپایانی پنجم بخش – وجنگ فاشیسم علیه واحد جبهه راه در مبارزه 152   

 

! زنده باد انترناسیونال کمونیستی   هفتمین کنگره ی 

)کف زدن های ممتد تمام نمایندگان،انترناسیونال می خوانند و بته رفیتق دیمتتروف    

(درود می فرستند ! 

  

نگلس،جلپد  1886اوت سپال   93نامه ی مارکس به کوگلمپان ،             ..11 ا  95.ک.مارکس،ف.

 )به روسی(475،صفحه ی 1934،سال 
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 در راه اتحاد همه ی نیروهای ضد فاشیستی جوان اقدام کنیم.

نان نترناسیونال کمونیستی جوا ا بر کنگره ی ششم  را  سخنرانی در ب

 1935سپتامبر سال  95

  

بپالا مپی      نترناسیونال کمونیستی را با گرمی بپه شپما ا ا رفقا! شادباش رزمی کمیته ی مرکزی 

ه      کنم)کف زدن های شدید(هی  خطری ،هپی    نپوعی تهدیپد فاشیسپتی و پلیسپی نتوانسپت را

ر و طوالنی شما را به سوی پایتخت پرولتاریای سرخ ببندد و مانع شود در این جپا جمپع    دشوا

الیسپتی         نترناسیون ا تحپاد نیروهپای زحمپتکش نسپل جپوان ، در روح  شوید و پیرامون وظپایف ا

برادری و دوستی به بحث و گفتگو بپردازید. ، 

نقالبی است،کنگره ی نیروی پر توان نسل معاصر اسپت. چپه   کنگره ی شما ،کنگر نان ا ه ی جوا

ند. ه زحمتکشان جهان در این کنگره گرد هم آمده ا  بسیار رزمندگان پر شور را

نان زحمتکش کشورهای دور  من با غرور و عالقه ی بی حد به نام نسل پیرتر به شما گارد جوا

 د(.و نزدیک جهان تبریک می گویم)کف زدن های شدی

یپد،  آمپده  هپم  گرد شما اکنون هم که سالنی این در پیش ماه یک رفقا   ی کنگپره  هفتمپین  ا

نترناسیونال نترناسیونال ی کنگره.یافت پایان کمونیستی ا نگلپس  مارکس  آموزش پرتو در ا ا  و ،

ر  بررسپی  مپورد  را کپارگری  جهپانی  جنپبش  ی عمپده  مسپائل  تمپام  لنین ه کنگپره . داد قپرا  را

ز تشپپتتجلپپوگ تحپپاد همپپه ی نیروهپپای زحمپپتکش را در مبپپارزه علیپپه  یری ا ،تفرقه جپپوئی و ا

نترناسیونال کمونیستی  ا استثمارگران و ستمگران، علیه فاشیسم و جنگ تعیین کرد.کنگره ی 

نپان ،بپه عنپوان یکپی از مهپم تپرین مسپائل جنپبش          به ویژه توجه خاص نسبت به جنبش جوا

قعیپت     نقالبی مبذول داشپت.کنگره بپا درک ایپن وا کپه پیپروزی پیکپار طبقپاتی زحمتکشپان       ا

نان، به گسترش توده ای و همه جانبپه ی   بستگی به تکامل درست و موفقیت آمیز جنبش جوا

 آن دارد به بررسی این مسائل پرداخت.

ابود می کند، می کوشد بپا عپوام فریبپی     فاشیسم در همان حال که بهترین مبارزان جوان را ن

نان نزد فاشیسم مپی کوشپد فعالیپت رزمپی و رو بپه تکامپل       خود را به توده های جوا یک کند .
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نان را به سود هدف های ارتجاعی خویش ، بپه منظپور تبپدیل نسپل جپوان بپه تکیپه گپاه          جوا

 مورد استفاده قرار دهد. -امپریالیسم 

نان زحمتکش را از همه ی حقوقی که به آنان تعلق می  دولت فاشیستی در همان حال که جوا

نان را به گیرد محروم می کن د، درهای سربازخانه ها را به روی آنها می گشاید .می کوشد جوا

برده های گوش به فرمان، تابع و مطیع سرمایه ی مالی در جنگ های میهنپی و امپریالیسپتی   

 تبدیل کند.

ا تپدارک هجپوم    رتباط ب بر خطر جنگ امپریالیستی که به ویژه در ا بر فاشیسم، در برا ما در برا

لی یتا فزایش است چه می فاشیسم ا تریش و تشدید سیاست تجاوزی فاشیسم آلمان رو به ا ا به ا

نیم بکنیم؟  توا

بر آن هپا بپا تشپکل تمپام نیروهپای ضپد فاشیسپتی و در درجپه ی          نیم و باید در برا ما می توا

نان در مبپارزه   ر بار بیش تر نقش و فعالیت جوا رتقاا هزا ا ا ب ، تحاد و تشکل نسل جوان  نخست ا

 رگر برای منافع و خواست های خود سدی پر توان تشکیل دهیم.ی طبقه ی کا

نان صرف رسیدن به ایپن هپدف    الیستی کمونیستی جوا نترناسیون ا ر تمام فعالیت کنگره ی  بگذا

 نزدیک و اساسی گردد.)کف زدن های شدید(.

ا توجه بپه تصپمیمات    نتظار داریم شما براساس تجربیاتی که به دست آورده اید،همچنین ب ما ا

ه درست حل مهم تپرین مسپائل   ه نترناسیونال کمونیستی خواهید توانست را ا فتمین کنگره ی 

نان ز      -جنبش جوا نان ضد فاشیست و در درجپه ی نخسپت کپارگران جپوان و ا تشکل تمام جوا

نان سوسیالیست تحاد با جوا یابید. -جمله همبستگی و ا  را ب

انید،اگر مانند پیش سپازمان هپای   ولی شما قادر نخواهید بود به این هدف جامه ی عمل بپوش

نان کمونیست را به سازمان های شبیه احزاب کمونیست تبدیل کنید، اگر ماننپد پپیش در    جوا

ز تپوده هپا     نفراد خویش در زندگی ،به جدائی خپویش ا قالب سکتاریسم محدود بمانید،اگر به ا

 پایان نبخشید.

نان ضد فاشیست خواهان وحدت و سازمان دادن نیر وهای خود هستند . برای همپین  تمام جوا

یابیپد کپه امکپان          ه هایی ،آنچنان اشپکال و شپیوه هپائی بپرای کپار ب ،شما رفقا باید آنچنان را

ز نپوع جدیپد را در کشپورهای سپرمایه داری         نپان ا تامین تشکل و گسترش سپازمان هپای جوا

نپان   امکان پذیر سازد. سازمان هائی که منپافع حیپاتی   یپب و  ای آن هپا غر بپر  زحمپتکش  جوا

بیگانه نباشد.تشکیل چنین سپازمان هپائی ، بپدون آن هپا بپه سپازمان هپای احپزاب سیاسپی          
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ه منپافع        باید در را شباهت داشته باشد، بدون آن که تقلیپد خشپک احپزاب کمونیسپت باشپند،

نان را به پیکار طبقپاتی بکشپد،در روح    نجام خواست های آنان مبارزه کند، جوا ه ا نان،در را جوا

الیس نترناسیون  .کند تربیت لنینیسم –م پرولتری، در روح مارکسیسم ا

رزیپابی دقیپق کپار سپازمان هپای          نجپام دهپد بررسپی و ا اید با دقت ا آنچه که کنگره ی شما ب

ند به درستی تجدید سپازمان دهپد و همپه ی آنچپه را      نان کمونیست است تا آن ها را بتوا جوا

ا توده های جوان ،در  ه کار ب ه آن ها ، در را نان که در را ه ایجاد جبهه ی واحد و وحدت جوا را

ز میان بردارد.  مانع ایجاد می کند ا

نان تمام فعالیت خود را به ایپن امپر مبپذول دارد     نترناسیونال کمونیستی جوا ا ریم  نتظار دا ما ا

نپان زحمپتکش ،همپه ی      تحادیه ها، سازمان های فرهنگی ، آموزشی و ورزشپی جوا تا همه ی ا

نقال ا نقالبی، نپان   فاشیستی ضد و ملی بخش رهائی های ،سازمان خلقی –بی سازمان های ا  جوا

 متشپکل  و متحپد  جپوان  نسپل  ی حقه حقوق احقاق ،برای جنگ و فاشیسم علیه مبارزه در را

 .کند

نان  ما با خرسندی شاهد کوشش درخور و تحسین یپاالت  و فرانسپه  کشورهای جوا  ی متحپده  ا

ه در آمریکا نان  حد توده ایوا ی جبهه ایجاد را ه این در ها آن.زحمتکشیم جوا  موفقیپت  به را

ند یافته دست ای ارزنده های نترناسیونال های بخش تمام.ا نان کمونیستی ا ز باید جوا  تجربپه  ا

 (ها زدن کف) بیاموزند آمریکا و فرانسه در ما جوان رفقای ی

نپان            نپان کمونیسپت بپا جوا  در بسیاری از کشورها رونپد نزدیپک شپدن هپر چپه بپیش تپر جوا

نپان کمونیسپت و       نمونه ی درخشپان آن همکپاری جوا نجام می شپود. ا موفقیت ا سوسیالیست ب

نان به نمایندگان آنپان   نترناسیونال کمونیستی جوا ا سوسیالیست در اسپانیا است که کنگره ی 

 صمیمانه شادباش می گوید)کف زدن ها(.

نان سوسیالیسپت ،در  تحاد با جوا ه ا ، با شجاعت در را ه همکپاری بپا آن هپا     بدین ترتیب،رفقا را

تحاد همه ی نیروهای ضد فاشیستی  ه ا نان پیش روید. در را برای ایجاد سازمان های واحد جوا

! رید. نان با شجاعت گام بردا  جوا

ز      نترناسیونال کمونیستی با همه ی نیرو از شپما حمایپت خواهپد کپرد. ا ا ئیه ی  کمیته ی اجرا

بتکار و فعالیت شما در مبارزه بپرای وحپدت، د   ر پیکپار بپرای تپامین منپافع حیپاتی همپه ی       ا

نان زحمتکش پشتیبانی خواهد نمود.  جوا
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میلیون ها دختر و پسر جوان در جوامع سرمایه داری که در شرایط غیر قابپل تحملپی زیسپت    

نانی که در سازمان های مختلف عضو هستند یا خارج از هر سازمان و تشکیالتی  می کنند،جوا

نانی که د رند، جوا ر دا ر سازمان های مختلف، در سازمان هائی کپه توسپط دشپمن طبقپاتی     قرا

آن ها رهبری می شود فعالیت می کند، همه ی آنها برادران و خواهران شپما هسپتند و شپما    

ا کار پیگیر خود آن ها را به سوی سوسیالیسم جلب کنید. اید ب نید و ب  می توا

سپازمان هپای دیگپر کپارگری     منتظر این نمانید که بین احپزاب کمونیسپت و سوسیالیسپت و    

 وحدت صورت گیرد!

 . بتکار خود گره ازکارها را بگشائید )کف زدن ها( ا ا ب  شجاع باشید،مستقل عمل کنید، 

کنگره ی شما ،کنگره ی بخش فعال ترین و فپداکارترین نسپل جپوان معاصپر است.شپما نمپی       

نیدو نباید دور از جنبش همگانی وحدت، جنبشی که هر چه بیش تر با  اسپتقبال طبقپه ی   توا

نترناسپیونال        ا بایپد ماننپد  ر گیریپد. شپما ن کارگر روبرو می شود، تحکیم و تکامل می یابد قپرا

نان منتظر دستور  ز باال"سوسیالیستی جوا تحپاد     "ا باشید تا به حمایت از جبهپه ی وحپدت و ا

زید.  عمل زحمتکشان جوان در یک سازمان بپردا

نترناسی ا ئیه ی  نپان مپا، همپه ی      من به نام کمیته ی اجرا ونال کمونیستی اعالم مپی کپنم، جوا

رنپد و امکپان خواهنپد          نپد،امکان دا نپان متحپد شپده ا نترناسیونال کمونیسپتی جوا ا آنها که در 

نقالبی خود را به طور مستقل تکامل بخشند و مسائل مربوط به این جنپبش را   داشت جنبش ا

 حل کنند)کف زدن ها(.

ایپد از طریپق متقاعپد کپردن       کمونیست هائی که در سازمان های جو نان فعالیت مپی کننپد ب ا

نان ،نه دستور دادن به آن ها به نام حزب،زمینه ی اجرای تصمیم های سپازمان را فپراهم    جوا

نند اعتماد نسل جوان را به خود جلب کنند.  نمایند.آن ها باید آنچنان عمل کنند که بتوا

نان و سازمان های آن  نترناسپیونال     من سخنان لنین را خطاب به جوا ا ها کپه در مرکپز توجپه 

ر دارد به یاد می آورم:  کمونیستی قرا

نپد، پیپران و سپالخوردگان نمپی      " فتد، نمایندگان نسلی که پا به سن نهپاده ا تفاق می ا اغلب ا

نانی که  اید با جوا نند آن طور که ب ز نه ناچار به توا ه، همان ا  آن در نپه  و شیوه همان به نه را

بپه     که آن ها به شرایطی ند ،به سوسیالیسم روی می آورنپد رفتپار کنند. ئیده ا سوسیالیسم گرا

نان سازمانی استقالل چگونگی ی درباره  همین جهت ما  و.  دهپیم  قرار شرط و قید نباید جوا

پورتونیست که نیست این خاطر به فقط این ز ها ا بلکه  می استقالل این ا  کپار  ماهیپت  ترسپند،
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ننپد     ضرور می شمرد را استقاللی چنین نپان نپه مپی توا برای این که بدون استقالل کامل، جوا .

 "متخصصین خوب تحویل بدهند و نه برای پیشبرد سوسیالیسم آمادگی کسب کنند.

اید بیاموزیم.درهمان حال که مبارزه می کنیم بیاموزیم!  رفقا ب

ا آمپوزش عمیپق منپابع اصپلی مارکسیسپم      نه ی خود را ب لنینیسپم   -تمامی فعالیت عملی روزا

ند وجود داشته باشد. نقالبی نمی توا نقالبی عمل ا  هماهنگ سازید.چراکه بدون تئوری ا

نپان    نان شجاع،ضد فاشیسم و ضد کاپیتالیسم برای همپه ی جوا مبارزان سرسخت و پیگیر ،جوا

 نمونه باشید!)کف زدن ها(.

الیسم کمونیسپتی را   نترناسیون ا ز بردگی سرمایه داری ،پرچم  فراشپته  پرچم آزادی بشریت را ا ا

 نگاهدارید)کف زدن های شدید(.

 نسل جوان زحمتکش جهان را زیر این پرچم متحد کنید!

ز اسپت و در       این پرچم کبیرترین پیروزی ها، هم اکنون در یپک ششپم کپره ی ار  در اهتپزا

 همه ی جهان به اهتزاز درخواهد آمد!)همه برمی خیزند .کف زدن های شدید(.
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 برگردان : هاتف رحمانی

ز  –به نظرم می رسد که مسئله سیاسی بنیادی پیش روی کمونیسم جهانی به نظرم می رسد که مسئله سیاسی بنیادی پیش روی کمونیسم جهانی  زوا   پپیش پپیش   ،،  رورو  ایپن ایپن   وا

تاریپا   متحپد متحپد   جبههجبهه  مسئلهمسئله  -هفتمهفتم  کنگرهکنگره  رویروی تاریپا پرول   مسپئله مسپئله   ،،  فاشیسپم فاشیسپم   تهپاجم تهپاجم   علیپه علیپه   مبپارزه مبپارزه   دردر  پرول

ه. .   کارگراستکارگراست  طبقهطبقه  وحدتوحدت  برایبرای  مبارزهمبارزه ایپد   مسپئله مسپئله   ایناین  چونچون  منمن  نظرنظر  بهب ایپد ب   بحپث بحپث   مرکپزی مرکپزی   نقطپه نقطپه   ب

یبی  کمونیسمکمونیسم  کنگرهکنگره  وتصمیموتصمیم ایپد بپر بحپث چنپد جانبپه و حپل       ب لملل باشد ، توجه اصلی ما ب ایپد بپر بحپث چنپد جانبپه و حپل       ن ا لملل باشد ، توجه اصلی ما ب ن ا

ا تمام خپط خپود و     درست آن متمرکز گردد . ودرست آن متمرکز گردد . و نه ب لملل باید جسورا ز این رو کمونیسم بین ا ا تمام خپط خپود و   ا نه ب لملل باید جسورا ز این رو کمونیسم بین ا ا

تحپاد ضپروری طبقپه کپارگر علیپه تهپاجم           بتکار خود در هر جبهپه ، وظیفپه ایجپاد ا ا تمام ا تحپاد ضپروری طبقپه کپارگر علیپه تهپاجم          ب بتکار خود در هر جبهپه ، وظیفپه ایجپاد ا ا تمام ا ب

.  فاشیسم ، علیه خطر جنگ ، در مبارزه علیه سرمایه داری را بعهده گیرد .فاشیسم ، علیه خطر جنگ ، در مبارزه علیه سرمایه داری را بعهده گیرد 

ز    اگر درموضوع نخست برنامه، وظیفه اصلی تحلیل شرایط ، و،اگر درموضوع نخست برنامه، وظیفه اصلی تحلیل شرایط ، و، ز  بر مبنای این تحلیل مشپخص ا بر مبنای این تحلیل مشپخص ا

ز  کپه کپه  بپود  شرایط ، مطالعه تغییر هپایی شرایط ، مطالعه تغییر هپایی  زا ( (   آنآن  نتیجپه نتیجپه ))وو  ،،  اسپت اسپت   دادهداده  رخرخ  ششپم ششپم   کنگپره کنگپره   زمپان زمپان   ا

ز  ،،  بودبود  خواهدخواهد  کمینترنکمینترن  عامعام  سیاسیسیاسی  خطخط  بندیبندی  فورمولفورمول زا وظیفپه  وظیفپه    کپه کپه   کپنم کپنم   میمی  فکرفکر  منمن  رورو  ایناین  ا

اهکارهپای  اهکارهپای  اصلی برای موضوع دوم برنامه کنگره باید خط راهکاری ، مسئله هپای راهکپاری ، ر  اصلی برای موضوع دوم برنامه کنگره باید خط راهکاری ، مسئله هپای راهکپاری ، ر  

لملل و حزب های کمونیست ما باشد ، چون ، هم چنان کپه مشپهود اسپت ) و     لملل و حزب های کمونیست ما باشد ، چون ، هم چنان کپه مشپهود اسپت ) و    کمونیسم بین ا کمونیسم بین ا

فقید( ضعیف ترین نمود عملکرد حزب های ما در میدان راهکارهپا اسپت ،    ا این موا ب فقید( ضعیف ترین نمود عملکرد حزب های ما در میدان راهکارهپا اسپت ،   همه شما  ا این موا ب همه شما 

       به نظر من ، بزرگترین آشفتگی نیز ، در میدان مسئله های راهکاری وجود دارد .به نظر من ، بزرگترین آشفتگی نیز ، در میدان مسئله های راهکاری وجود دارد .

ز زمپان پیپروزی فاشیسپم      به نظرم میبه نظرم می بطه با دگرگون شدن شرایط ، به ویژه ا ز زمپان پیپروزی فاشیسپم    رسد که ، در را بطه با دگرگون شدن شرایط ، به ویژه ا رسد که ، در را

ایپد فورمپول بنپدی هپای       ز زمان کنگره ششم ، مپا ب ایپد فورمپول بنپدی هپای      در آلمان، و بررسی تجربه های خودمان ا ز زمان کنگره ششم ، مپا ب در آلمان، و بررسی تجربه های خودمان ا

معین ، خط های راهکاری ، و، شاید ، شرایط معینی که روی هم رفته روشن نیسپتند رامپورد   معین ، خط های راهکاری ، و، شاید ، شرایط معینی که روی هم رفته روشن نیسپتند رامپورد   

  ..  تجدید نظر وتغییر قرار دهیمتجدید نظر وتغییر قرار دهیم

اید این تغییر راعملی کنپیم ؟ بپه    اید این تغییر راعملی کنپیم ؟ بپه   چه چیزی الزم است تغییر کند؟ چگونه ودر کدام جهت ما ب چه چیزی الزم است تغییر کند؟ چگونه ودر کدام جهت ما ب

نظر من این به بررسی مشخص شرایط واقعی و وضعیت حزب های ما و دیگر سازمان هپا ، بپه   نظر من این به بررسی مشخص شرایط واقعی و وضعیت حزب های ما و دیگر سازمان هپا ، بپه   

بررسی مشخص مسئله راهکارهای ما و شیوه های کار توده ای و رهبری حزب های کمونیست بررسی مشخص مسئله راهکارهای ما و شیوه های کار توده ای و رهبری حزب های کمونیست 

ز زمان کنگره ششپم ، بپه ویپژه      در جنبش توده ایدر جنبش توده ای رزیابی تجربه های ما ا ز زمان کنگره ششپم ، بپه ویپژه    ، ونیز به بررسی و ا رزیابی تجربه های ما ا ، ونیز به بررسی و ا
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لمپان و تپاثیر پیپروزی      ا پیروزی فاشیسپم در ا رتباط ب لمپان و تپاثیر پیپروزی     در سال های آخر و باز هم به ویژه در ا ا پیروزی فاشیسپم در ا رتباط ب در سال های آخر و باز هم به ویژه در ا

لمان بر سایر کشورها، بستگی دارد . لمان بر سایر کشورها، بستگی دارد .فاشیسم در ا  فاشیسم در ا

رزیابی راهکارها ، خط ، ازبینی ا ز این رو ، من فکر می کنم که ب ،ا رزیابی راهکارها ، خط  ازبینی ا ز این رو ، من فکر می کنم که ب ایپد      ا ، ب ایپد    و روش های کپار مپا  ، ب و روش های کپار مپا 

نه بایپد   بگپویم بگپویم   مایلممایلم  وو  ،،  شودشود  کاملکامل  هاها  دادداد  رخرخ  ازآخرینازآخرین  ماما  تجربهتجربه  مبنایمبنای  بربر  درددرد  بیبی  وو   جسورانهجسورا بایپد ن   ن

ا  رارا  خودمانخودمان اب ایپد  زوزو  چهچه  هرهر. .   کنیمکنیم  تلقیتلقی  بستهبسته  وپاوپا  دستدست   موجودموجود  راهکاریراهکاری  هایهای  خطخط  ب ایپد  د ترآنچه ب د ترآنچه ب

عبارت دیگر ، ما باید عبارت دیگر ، ما باید تغییر کند باید تغییر کند. آن چه باید درست شود باید درست شود. به تغییر کند باید تغییر کند. آن چه باید درست شود باید درست شود. به 

ز نکته های مثبت ومنفی تجربه سال های اخیپر و دوره اخیرخپود    ز نکته های مثبت ومنفی تجربه سال های اخیپر و دوره اخیرخپود   ، به شیوه ای همه جانبه ، ا ، به شیوه ای همه جانبه ، ا

.     استفاده کنیم .استفاده کنیم 

تحادیپه هپای کپارگری اصپالح      ا ا ب  ، تحادیپه هپای کپارگری اصپالح     من پیش از هر چیز رابطه خودمان با سوسیال دموکراسی  ا ا ب  ، من پیش از هر چیز رابطه خودمان با سوسیال دموکراسی 

گر ، سپپازمان هپپای گر ، سپپازمان هپپای طلپپب ) رفرمیسپپت( و بپپا سپپایر سپپازمان هپپای غیپپر کمونیسپپت طبقپپه کپپارطلپپب ) رفرمیسپپت( و بپپا سپپایر سپپازمان هپپای غیپپر کمونیسپپت طبقپپه کپپار

ینجا رویکرد خودمپان را نسپبت بپه تپوده هپای کپارگری        ینجا رویکرد خودمپان را نسپبت بپه تپوده هپای کپارگری       زحمتکشان را در نظر دارم . من در ا زحمتکشان را در نظر دارم . من در ا

سوسیال دموکرات و به توده های سایر سپازمان هپای غیپر کمونیسپت در نظپر دارم . مپن بپه        سوسیال دموکرات و به توده های سایر سپازمان هپای غیپر کمونیسپت در نظپر دارم . مپن بپه        

صورت مشخص تری ، راهکارهای جبهه متحد خودمان و کاربست این راهکارهپا در کشپورهای   صورت مشخص تری ، راهکارهای جبهه متحد خودمان و کاربست این راهکارهپا در کشپورهای   

  درنظر دارم .درنظر دارم .  مختلف رامختلف را

ایدباید   خودمانخودمان  هایهای  تجربهتجربه   من فکرمی کنم ، همچنین بر اساسمن فکرمی کنم ، همچنین بر اساس ( (   آینپده آینپده   دردر))  ماما  ،،  کهکه   بپذیریمبپذیریم  ب

  جانشپین جانشپین   بارهپا بارهپا   قپالبی قپالبی   هپای هپای   وعبپارت وعبپارت ( ( گرایپی گرایپی   شپکل شپکل ) )   فرمالیسمفرمالیسم  چگونهچگونه  کهکه  بودبود  خواهیمخواهیم  شاهدشاهد

  آوردنآوردن  حسپاب حسپاب   بپه بپه   بپدون بپدون   هپا هپا   کلیشپه کلیشپه   وو   یل های مارکسیستی می گردند . قاعده های عپام یل های مارکسیستی می گردند . قاعده های عپام تحلتحل

  مپی مپی   آسپیب آسپیب   خیلیخیلی  ماما  بهبه  ایناین. . شوندشوند  میمی  جایگزینجایگزین  سازمانسازمان  وو  حزبحزب  هرهر  کشور،کشور،  هرهر  مشخصمشخص  ویژگیویژگی

ز  زیادیزیادی  بسیاربسیار  حدحد  تاتا  رارا  ماما  ،،  زندزند زا   بپه بپه   هپا هپا   زحمپتکش زحمپتکش   وو  کپارگر کپارگر   طبقپه طبقپه   وسیعوسیع  هایهای  تودهتوده  کشاندنکشاندن  ا

نقالبی  مبارزهمبارزه نقالبیا اید بپه    ماما  رهبریرهبری  تحتتحت  ا اید بپه  باز داشته است . عالوه بر هر چیز دیگر ، کنگره هفتم ب باز داشته است . عالوه بر هر چیز دیگر ، کنگره هفتم ب

نمند ، س نمند ، سشیوه ای توا اده وروشن چیز تازه ای بگوید تا جایی که حزب ها ی ما وطبقپه کپارگر   اده وروشن چیز تازه ای بگوید تا جایی که حزب ها ی ما وطبقپه کپارگر   شیوه ای توا

قپدام را     نند درک کنند برای غلبه بر مشکل های جنبش کمونیسپتی کپدام ا قپدام را    تمام کشورها بتوا نند درک کنند برای غلبه بر مشکل های جنبش کمونیسپتی کپدام ا تمام کشورها بتوا

اید به عهده بگیرند . .ب اید به عهده بگیرند   ب
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سیاست مبارزه جبهه خلق علیه فاشیسم وجنگ ، که از سوی کنگره هفتم کمونیسپت جهپانی   

اعالن شد ، بازتاب نیرومندی در بین توده های زحمتکش تمام کشورها داشپته اسپت . تحقپق    

ه روشنی فراهم  عمتال   کرده اسپت کپه جبهپه خلپق    عملی این سیاست در فرانسه واسپانیا گوا

. است وامکان پذیر  محبوبیت خود را باال برده است 

  خواهپان خواهپان    کپه کپه   کسپانی کسپانی   تمپام تمپام   میپان میپان   دردر   درحال حاضر، کشوری نیست که درآن فکر جبهه خلقدرحال حاضر، کشوری نیست که درآن فکر جبهه خلق

ز  کهکه  کسانیکسانی  تمامتمام  میانمیان  دردر  ،،  هستندهستند  وآزادیوآزادی  دموکراسیدموکراسی زا   هپر هپر    کنندکنند  میمی  دفاعدفاع  هاها  ملتملت  بینبین  صلحصلح  ا

ی پیدا نکند. تالش برای تشکیل جبهه خلق در کشورهایی که ی پیدا نکند. تالش برای تشکیل جبهه خلق در کشورهایی که بیشتربیشتروو  بیشتربیشتر  دارهایدارهای  طرفطرف  روزروز

نقالب بورژا دموکراتیک هنوز به هی  رو حرف آخر خپود را نپزده اسپت نیپز در حپال       نقالب بورژا دموکراتیک هنوز به هی  رو حرف آخر خپود را نپزده اسپت نیپز در حپال      در آنجا ا در آنجا ا

  هپای هپای   جپویی جپویی   مپاجرا مپاجرا   بپا بپا   ،،  فئپودال فئپودال   –  فاشیسپت فاشیسپت   نظپامی نظپامی   گپروه گپروه   کهکه   رشد است ، مثال ، در ژاپن ،رشد است ، مثال ، در ژاپن ،

تحپاد شپوروی کبیرمپردم ژاپپن را     مرزهپا مرزهپا   دردر  وو  چپین چپین   سپرزمین سپرزمین   دردر  خودخود  خویخوی  درندهدرنده  نظامینظامی تحپاد شپوروی کبیرمپردم ژاپپن را     ی ا ی ا

دچارژرفای وحشتناک ترین فاجعه کرده است. و در کشورهای به اصطالح دموکراسی بورژوایی دچارژرفای وحشتناک ترین فاجعه کرده است. و در کشورهای به اصطالح دموکراسی بورژوایی 

، در بریتانیای کبیر ، مثال ، که سرنوشت ملت ها بپه طپور سپنتی از سپوی دو حپزب سپرمایه       ، در بریتانیای کبیر ، مثال ، که سرنوشت ملت ها بپه طپور سپنتی از سپوی دو حپزب سپرمایه       

ا  کهکه  ،،  شدشد  میمی  تعیینتعیین-لیبراللیبرال  وو  کارکار  محافظهمحافظه  –انحصاری انحصاری  اب دهم در سپطح  دهم در سپطح  عی خپو عی خپو ارتجپا ارتجپا   سیاسپت سیاسپت   ب

ه را برای دفن دموکراسی وصلح هموار می کردنپد نیپز در حپال     ه را برای دفن دموکراسی وصلح هموار می کردنپد نیپز در حپال    ملی وهم در سطح جهانی ، را ملی وهم در سطح جهانی ، را

   رشد است .رشد است .

اهمیت تاریخی شگرف ، درستی ومناسبت سیاسپت جبهپه خلپق ، شپاید بپه ویپژه بپا روشپنی         اهمیت تاریخی شگرف ، درستی ومناسبت سیاسپت جبهپه خلپق ، شپاید بپه ویپژه بپا روشپنی         

براز شپپده براز شپپدهدررفتپپارا یپپن  بپپهبپپه  نسپپبتنسپپبت   دررفتپپارا یپپنا ز  سیاسپپتسیاسپپت  ا زا تاریپپا  هپپایهپپای  دشپپمندشپپمن  سپپویسپپوی  ا تاریپپاپرول   هپپایهپپای  ،دشپپمن،دشپپمن  پرول

وصلح ، فاشیست های جنگ طلب ، و نیروهای ارتجاعی در سراسر جهان بیان شده وصلح ، فاشیست های جنگ طلب ، و نیروهای ارتجاعی در سراسر جهان بیان شده راسی راسی دموکدموک

ر    ر   است . دولت های کشورهای سرمایه داری ، حزب های بورژوایی، دولت مردها وسیاسپت مپدا است . دولت های کشورهای سرمایه داری ، حزب های بورژوایی، دولت مردها وسیاسپت مپدا

ها ، روزنامه های بورژوایی ، همه به صورت جدی از تصمیم های کنگره احسپاس خطپر کپرده    ها ، روزنامه های بورژوایی ، همه به صورت جدی از تصمیم های کنگره احسپاس خطپر کپرده    

رب ند. ارتجاعی های کشورها کارزا ربا ند. ارتجاعی های کشورها کارزا لملپل وعلیپه       ا لملپل وعلیپه       ی مانند تهمپت ودروا علیپه کمونیسپت بپین ا ی مانند تهمپت ودروا علیپه کمونیسپت بپین ا

لمان فاشیست حتپی سپازمان ویپژه     ند . آن ها در ا نداخته ا ه ا دارهای جبهه خلق به را لمان فاشیست حتپی سپازمان ویپژه    تمام هوا ند . آن ها در ا نداخته ا ه ا دارهای جبهه خلق به را تمام هوا
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لمللی علیه کمونیست جهپانی    ""ضد کمینترنضد کمینترن  ""ای ، بنام ای ، بنام  نجام تبلیغات در سطح بین ا لمللی علیه کمونیست جهپانی  ، برای ا نجام تبلیغات در سطح بین ا ، برای ا

. ند  ند .و مبارزه با سیاست جبهه خلق تشکیل داده ا   سوسیالیسپت سوسیالیسپت   –در کنگره)حپزب( ناسپیونال   در کنگره)حپزب( ناسپیونال     و مبارزه با سیاست جبهه خلق تشکیل داده ا

لز  ،،   هامبورگهامبورگ  دردر   بپاز بپاز   خلپق خلپق    خظرجبهپه خظرجبهپه   علیهعلیه  رارا  ایای  ویژهویژه  عصبیعصبی  توپخانهتوپخانه   وروزنبرگوروزنبرگ  هیتلر،گوبلزهیتلر،گوب

  دردر  هپا هپا   آنآن. .   اسپت اسپت   دموکراسپی دموکراسپی   ضپد ضپد   ودرکپل ودرکپل   کندکند  میمی  تهدیدتهدید  رارا  فاشیستفاشیست  دیکتاتوریدیکتاتوری  کهکه  ،،  کردندکردند

یا، هپم  در فدر ف  موجودموجود  خلقخلق  هایهای  جبههجبهه  علیهعلیه  هاها  حملهحمله  ترینترین  شدیدشدید  کردنکردن  متوجهمتوجه  عینعین یا، هپم  رانسه واسپان رانسه واسپان

لمان درحال شپکل گیپری اسپت     ر وترس خود از جنبش جبهه خلق را که در خود ا لمان درحال شپکل گیپری اسپت    زمان هشدا ر وترس خود از جنبش جبهه خلق را که در خود ا زمان هشدا

ز داشتند. پا  در رم واسقف های  برا ز داشتند. پا  در رم واسقف های ا برا آن ها در کشورهای مختلف بپا رسپاله هپا    آن ها در کشورهای مختلف بپا رسپاله هپا      ""مورد لطفمورد لطف""ا

ز آن  ز آن وموعظه ها ، به حفاظت گله هایشان ا جبهپه خلپق سپرعت    جبهپه خلپق سپرعت      ""خطر وحشتناک بلشپویک خطر وحشتناک بلشپویک   ""وموعظه ها ، به حفاظت گله هایشان ا

مسئله جبهه خلق همواره در ستون های روزنامه در کشورهای سرمایه داری وجپود  مسئله جبهه خلق همواره در ستون های روزنامه در کشورهای سرمایه داری وجپود    بخشیدند.بخشیدند.

    ..  استاست  هاها  بحثبحث  ترینترین  سرزندهسرزنده   دارد و موضوعدارد و موضوع

تحپاد همپه نیروهپای ضپد      تحپاد همپه نیروهپای ضپد     دشمن طبقه کارگر به سرعت آن خطر عظیمی را که جبهه خلق ، ا دشمن طبقه کارگر به سرعت آن خطر عظیمی را که جبهه خلق ، ا

تاریپا مت     و فراهم می آورد احساس ودرک کپرد . مپادامی کپه پرول تاریپا مت    فاشیست برای ا و فراهم می آورد احساس ودرک کپرد . مپادامی کپه پرول فپرق اسپت ،   فپرق اسپت ،   فاشیست برای ا

مادامی که از سایر الیه های زحمتکش ها ، زحمتکش های شهر وروستا منزوی است ، مادامی مادامی که از سایر الیه های زحمتکش ها ، زحمتکش های شهر وروستا منزوی است ، مادامی 

ر نکپرده اسپت ، هپم     ر نکپرده اسپت ، هپم    که روابط شایسته وهمکاری با سایر نیروهای دموکراتیک در کشور بر قرا که روابط شایسته وهمکاری با سایر نیروهای دموکراتیک در کشور بر قرا

تریش نشان می دهنپد ، درهپم کوبیپدن جنپبش طبقپه       لمان و ا ، ا یا  ل یتا ا تریش نشان می دهنپد ، درهپم کوبیپدن جنپبش طبقپه      چنان که نمونه های  لمان و ا ، ا یا  ل یتا ا چنان که نمونه های 

ابود کردن دموکراسی بپرای مشپتی     کارگر،کارگر، ابود کردن دموکراسی بپرای مشپتی   شکست دادن یکی یکی الیه های گوناگون خلق و ن شکست دادن یکی یکی الیه های گوناگون خلق و ن

ز نجیب زاده های مالی و صنعتی ، برای بورژوازی فاشیست، ز نجیب زاده های مالی و صنعتی ، برای بورژوازی فاشیست،ا   فاشیسپت فاشیسپت . .   نیسپت نیسپت   دشواریدشواری  کارکار   ا

نه  پیروزپیروز  صورتصورت  بهبه  هاها نهمندا ز  تفرقهتفرقه  ""  شعارمعروفشعارمعروف  ایای  مندا زبیندا ند  بستهبسته  کارکار  بهبه  رارا""کنکن  وحکومتوحکومت  بیندا ندا  ..  ا

ما وقتی که دسته های  ما وقتی که دسته های ا بتکار کمونیست ها ، برای مبپارزه علیپه دشپمن    ا ا ا ب  ، تاریا  بتکار کمونیست ها ، برای مبپارزه علیپه دشپمن    متفرق پرول ا ا ب  ، تاریا  متفرق پرول

مشترک هم دست می شوند ، وقتی که طبقه کارگر ، بعنپوان یپک واحپد قپدم بپر مپی دارد ،       مشترک هم دست می شوند ، وقتی که طبقه کارگر ، بعنپوان یپک واحپد قپدم بپر مپی دارد ،       

ه با بخش پایین طبقه متوسط ه با دهقان ها ، همرا ه با بخش پایین طبقه متوسطهمرا ه با دهقان ها ، همرا تیپک   هایهای  عنصرعنصر  تمامتمام  وو   همرا تیپک دموکرا   بپر بپر   ،،  دموکرا

کند ، سپس تهاجم بورژوایی فاشیستی بپا مپانع نفپو     کند ، سپس تهاجم بورژوایی فاشیستی بپا مپانع نفپو       از میاز میآغآغ  رارا  عملعمل  خلقخلق  جبههجبهه  برنامهبرنامه  پایهپایه

نپد مقاومپت اسپتواری را در مقابپل       نپد مقاومپت اسپتواری را در مقابپل      ناپذیری مواجه می شود . نیرویی بر می خیزد که مپی توا ناپذیری مواجه می شود . نیرویی بر می خیزد که مپی توا

ز به قپدرت رسپیدن آن در کشپورهای دموکراسپی بپورژوایی جلپوگیری        ز به قپدرت رسپیدن آن در کشپورهای دموکراسپی بپورژوایی جلپوگیری       فاشیسم عرضه کند ، ا فاشیسم عرضه کند ، ا

    ه است سرنگون سازد .ه است سرنگون سازد .نماید وحاکمیت وحشیانه آن را در هرجایی که قبال مستقر شدنماید وحاکمیت وحشیانه آن را در هرجایی که قبال مستقر شد

ز نقطپه عطفپی در     یا بعنوان نمونه نشان می دهند ، تاسیس جبهه خلق حپاکی ا ز نقطپه عطفپی در    فرانسه واسپان یا بعنوان نمونه نشان می دهند ، تاسیس جبهه خلق حپاکی ا فرانسه واسپان

تاریا واز سوی دیگر بورژوازی فاشیستی ، به سپود میلیپون    بطه بین نیروها از یک طرف پرول تاریا واز سوی دیگر بورژوازی فاشیستی ، به سپود میلیپون   را بطه بین نیروها از یک طرف پرول را

هپپا تپپوده هپپای زحمپپتکش اسپپت . جبهپپه خلپپق بپپرای طبقپپه متوسپپط ضپپعیف ، دهقپپان هپپا و  هپپا تپپوده هپپای زحمپپتکش اسپپت . جبهپپه خلپپق بپپرای طبقپپه متوسپپط ضپپعیف ، دهقپپان هپپا و  

بر قیمومیپت وسپتم گروهپک سپرمایه مپالی ،      رورو تیک نه تنها مقاومت در برا بر قیمومیپت وسپتم گروهپک سپرمایه مپالی ،      شنفکرهای دموکرا تیک نه تنها مقاومت در برا شنفکرهای دموکرا
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ز منافع ز منافعبلکه قیام علیه آن برای دفاع ا ا  رارا  خویشخویش  حیاتیحیاتی  وحقوقوحقوق   بلکه قیام علیه آن برای دفاع ا اب ز  حمایپت حمایپت   بپر بپر   کردنکردن  تکیهتکیه  ب زا   ا

ه  خلپق خلپق   جبهپه جبهپه . .   سازدسازد  میمی  پذیرپذیر  امکانامکان  رارا  وجهانیوجهانی  ملیملی  سطحسطح  دردر  کارگرکارگر  طبقهطبقه  رزمندهرزمنده  همکاریهمکاری هرا   را

ز  خروجخروج زا عرضه می کند که برای بخش هایی ازطبقه متوسط ضعیف مایوس کننده عرضه می کند که برای بخش هایی ازطبقه متوسط ضعیف مایوس کننده   تی راتی راوضعیوضعی  ا

ننپد. جبهپه خلپق بپه      ننپد. جبهپه خلپق بپه     به نظر می رسد ، که خود را محکوم به اطاعت از سلطه فاشیستی می دا به نظر می رسد ، که خود را محکوم به اطاعت از سلطه فاشیستی می دا

نزوای سیاسی که ز ا نزوای سیاسی کهطبقه کارگر برای پرهیز ا ز ا نه  بورژوازیبورژوازی   طبقه کارگر برای پرهیز ا نههدفمندا ر  رارا  آنآن  هدفمندا دا روا دا   یپاری یپاری   کندکند  میمی  وا

ابب  رارا  مطلوبیمطلوبی  شرایطشرایط  رساند،رساند،  میمی جرای نقش تاریخی خود ، برای رهبری مبارزه خلق علیپه  جرای نقش تاریخی خود ، برای رهبری مبارزه خلق علیپه  رای ارای 

ر هپا وزمپین دارهپای بپزرگ ، جلپو داری در         ر هپا وزمپین دارهپای بپزرگ ، جلپو داری در        گروه کوچک نجیب زاده های مپالی ، سپرمایه دا گروه کوچک نجیب زاده های مپالی ، سپرمایه دا

ا تمام و در تمام جتبش ها برای ترقی و فرهنگ فراهم می آورد . به ایپن   تیک ن نقالب دموکرا ا تمام و در تمام جتبش ها برای ترقی و فرهنگ فراهم می آورد . به ایپن  ا تیک ن نقالب دموکرا ا

  تصورتصور  قابلقابل  غیرغیر  گستردهگسترده  پایهپایه  یکیک   رگرها بهرگرها بهستثماستثماواوا   گونه مبارزه طبقاتی بین استثمار شده هاگونه مبارزه طبقاتی بین استثمار شده ها

تحپاد   غیبپت غیبپت   ،،  کپارگر کپارگر   طبقپه طبقپه   هایهای  صفصف  دردر  شکافشکاف  کهکه  حالیحالی  دردر. .   یابدیابد  میمی  دستدست  بزرگیبزرگی  ومیدانومیدان تحپاد ا   ا

ه  ،،  هاها  زحمتکشزحمتکش  هایهای  الیهالیه  وسایروسایر  هاها  آنآن  بینبین هرا ر   فاشیسپم فاشیسپم   رسپیدن رسپیدن   قدرتقدرت  بهبه  برایبرای  رارا  را   مپی مپی   همپوار همپوا

تحاد  ،،  کندکند تحادا تاریپا   هپای هپای   صفصف  ا تاریپا پرول بپر فاشیسپم را   بپر فاشیسپم را     کراسپی کراسپی دمودمو  پیپروزی پیپروزی   خلپق خلپق   جبهپه جبهپه   تشپکیل تشپکیل   وو  پرول

فروز های فاشیست دفپاع مپی کنپد و در دراز مپدت      بر جنگ ا فروز های فاشیست دفپاع مپی کنپد و در دراز مپدت     تضمین می کند ، از صلح در برا بر جنگ ا تضمین می کند ، از صلح در برا

ه را برای پیروزی کار بر سرمایه صاف می سازد . ه را برای پیروزی کار بر سرمایه صاف می سازد .را  را

ز کوته بینی سیاسی و پوچی نسبت به تقابپل اصپول مبپارزه طبقپاتی بپا       ز کوته بینی سیاسی و پوچی نسبت به تقابپل اصپول مبپارزه طبقپاتی بپا      تصور درجه باالتری ا تصور درجه باالتری ا

. ما   سیاست جبهه خلق ، همان گونه که برخی ازسیاست جبهه خلق ، همان گونه که برخی از . . . ما منتقد های  . . بطه بپا تصپمیم     ""آز چپآز چپ""منتقد های  بطه بپا تصپمیم   در را در را

ر اسپت. مپا بارهپا شپاهد پدیپده       نجام می دهند، دشوا لملل ا ر اسپت. مپا بارهپا شپاهد پدیپده      های کنگره هفتم کمونیست بین ا نجام می دهند، دشوا لملل ا های کنگره هفتم کمونیست بین ا

مشخصی هستیم که نه عده اندکی سوسیالیست های چپ ، که ازسیاست همکاری طبقپاتی بپا   مشخصی هستیم که نه عده اندکی سوسیالیست های چپ ، که ازسیاست همکاری طبقپاتی بپا   

ند و در حال دور شدن ا ند و در حال دور شدن ابورژوازی سوسیال دموکراتیک مایوس شده ا ز رفرمیسم هستند بار ها ز رفرمیسم هستند بار ها بورژوازی سوسیال دموکراتیک مایوس شده ا

یانپه      فپراط هپای چپپ گرا فراط دیگر وتبدیل شدن به قربانی فرقه گرایی و ا یانپه     به رفتن به سوی ا فپراط هپای چپپ گرا فراط دیگر وتبدیل شدن به قربانی فرقه گرایی و ا به رفتن به سوی ا

ند . آن ها در تشخیص سیاست جبهه خلق با سیاست همکپاری طبقپاتی بپا     ند . آن ها در تشخیص سیاست جبهه خلق با سیاست همکپاری طبقپاتی بپا    تمایل نشان داده ا تمایل نشان داده ا

بپارزه  بپارزه  اشتباه می کنند واظهار می کنند کپه م اشتباه می کنند واظهار می کنند کپه م   ""سیاست کارگری نابسیاست کارگری ناب  ""بورژوازی ، ودرخواست بورژوازی ، ودرخواست 

مشترک طبقه کارگر وبخش های دموکراتیک طبقه متوسط ضعیف ، دهقان ها و روشنفکر هپا  مشترک طبقه کارگر وبخش های دموکراتیک طبقه متوسط ضعیف ، دهقان ها و روشنفکر هپا  

ما این همه به معنی  . ا ما این همه به معنی علیه فاشیسم عقب نشینی از موضع مبارزه طبقاتی را تشکیل می دهد  . ا علیه فاشیسم عقب نشینی از موضع مبارزه طبقاتی را تشکیل می دهد 

ا بورژوازی یک سان است تنهپا   ب ا بورژوازی یک سان است تنهپا  آن نیست که سیاست جبهه خلق با سیاست همکاری طبقاتی  ب آن نیست که سیاست جبهه خلق با سیاست همکاری طبقاتی 

القوه معنی طبقاتی جبهه خلق را بپه سوسیالیسپت هپای    نشان می دهد که نشان می دهد که  ب القوه معنی طبقاتی جبهه خلق را بپه سوسیالیسپت هپای    ما باید به صورت  ب ما باید به صورت 

ز کوته بینی سیاسی خودشان ، که تنها  ز کوته بینی سیاسی خودشان ، که تنها چپ بی ریا توضیح دهیم و به آن ها در خالص شدن ا چپ بی ریا توضیح دهیم و به آن ها در خالص شدن ا

ند بازیچه ای در دست های فاشیسم ودر کل ارتجاع باشد ، کمک کنیم. ند بازیچه ای در دست های فاشیسم ودر کل ارتجاع باشد ، کمک کنیم.می توا   می توا
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ان شده بپود ، جبهپه خلپق بپه شپیوه هپای       ان شده بپود ، جبهپه خلپق بپه شپیوه هپای       همان طورکه در کنگره هفتم کمونیست جهانی بیهمان طورکه در کنگره هفتم کمونیست جهانی بی

مختلفی در کشورهای گونپاگونی بسپته بپه ویژگپی اجتمپاعی و سیاسپی هپر کشپور و شپرایط          مختلفی در کشورهای گونپاگونی بسپته بپه ویژگپی اجتمپاعی و سیاسپی هپر کشپور و شپرایط          

نتقپال مکپانیکی روش هپا       ا نتقپادی و  ا نتقپال مکپانیکی روش هپا      مشخص موجود در آن تشکیل خواهد شد . پیروی غیپر  ا نتقپادی و  ا مشخص موجود در آن تشکیل خواهد شد . پیروی غیپر 

نپد تنهپا تشپکیل، گسپترش            نپد تنهپا تشپکیل، گسپترش           وشکل های جبهه خلق در یپک کشپور بپه کشپوری دیگپر مپی توا وشکل های جبهه خلق در یپک کشپور بپه کشپوری دیگپر مپی توا

  کیم آن راپیچیده سازد.کیم آن راپیچیده سازد.وتحوتح

اگر چه ، آنچنان که تجربه نشان داده است جبهه خلق برای اکثریت کشورهای سپرمایه داری  اگر چه ، آنچنان که تجربه نشان داده است جبهه خلق برای اکثریت کشورهای سپرمایه داری  

ندازه حقیقی است که: ندازه حقیقی است که:به یک ا  به یک ا

نه علیه فاشیسم امکان پذیراست ، نه علیه فاشیسم امکان پذیراست ،نخست ، تشکیل جبهه خلق در مبارزه عملی روزا  نخست ، تشکیل جبهه خلق در مبارزه عملی روزا

ی زحمتکش پیوسپته بپه آن   ی زحمتکش پیوسپته بپه آن   دوم ،جبهه خلق به سرعت بیشتری تحقق خواهد یافت و توده هادوم ،جبهه خلق به سرعت بیشتری تحقق خواهد یافت و توده ها

بزرگتر خواهد شد ، و خود طبقه کارگر مصصم تر بعنوان یک واحد عمل می کنپد، و سپازمان   بزرگتر خواهد شد ، و خود طبقه کارگر مصصم تر بعنوان یک واحد عمل می کنپد، و سپازمان   

تحادیپه هپای کپارگری تپوده ای و حپزب هپای            تحادیپه هپای کپارگری تپوده ای و حپزب هپای           های آن ، بپا سپرعت بیشپتری و در گپام اول ا های آن ، بپا سپرعت بیشپتری و در گپام اول ا

تحاد عمل در مبارزه علیه فاشیسم می کند. وارد ا تحاد عمل در مبارزه علیه فاشیسم می کند.کمونیست وسوسیال دموکرات ،را وارد ا  کمونیست وسوسیال دموکرات ،را

ز  دفپاع دفپاع   بپرای بپرای   اشاش  برنامهبرنامه   شدنشدن  اجراییاجرایی   محضمحض  بهبه   ه خلقه خلقسوم ، جبهسوم ، جبه زا   ،،  هپا هپا   زحمپتکش زحمپتکش   منپافع منپافع   ا

ز  دفاعدفاع  برایبرای زا   وتحکپیم وتحکپیم   گسپترش گسپترش   فاشیسپت فاشیسپت   هایهای  طلبطلب  جنگجنگ  وو  فاشیسمفاشیسم  علیهعلیه  صلحصلح  وو  دموکراسیدموکراسی  ا

 ..  یافتیافت  خواهدخواهد

زه    نپدا ا زه ای که صف های آن محکم شده است و بپر  ندا زه   چهارم ، موفقیت جبهه خلق کامال به ا نپدا ا زه ای که صف های آن محکم شده است و بپر  ندا چهارم ، موفقیت جبهه خلق کامال به ا

رند برای آماده سازی سیاسپی وسپازمانی   ای که توده ها وسازماای که توده ها وسازما رند برای آماده سازی سیاسپی وسپازمانی   ن هایی که در جبهه شرکت دا ن هایی که در جبهه شرکت دا

برای آمادگی فوری برای دفع هر حمله فرضی فاشیسم بدون منتظر شدن برای حمله عمپومی  برای آمادگی فوری برای دفع هر حمله فرضی فاشیسم بدون منتظر شدن برای حمله عمپومی  

ند بستگی دارد . ند بستگی دارد .فاشیسم تحمل کرده ا  فاشیسم تحمل کرده ا

امروز ، وقتی مردم اسپانیا در مبارزه مرگباری علیه شورشی های فاشیسپت درگیرنپد ، وقتپی    امروز ، وقتی مردم اسپانیا در مبارزه مرگباری علیه شورشی های فاشیسپت درگیرنپد ، وقتپی    

اشیسم در همه جا در کشورهای سرمایه داری ، ودر وحله اول ، در فرانسه ، چکسپلواکی  اشیسم در همه جا در کشورهای سرمایه داری ، ودر وحله اول ، در فرانسه ، چکسپلواکی  که فکه ف

و بلژیک سر بر می آورد ، بزرگترین وظیفه طبقه کارگر سرعت بخشیدن به هپر شپیوه ای بپه    و بلژیک سر بر می آورد ، بزرگترین وظیفه طبقه کارگر سرعت بخشیدن به هپر شپیوه ای بپه    

لمللپی اسپت . وظیفپه      تحاد عمل در سطح ملی و بپین ا ا ایجاد ا ب لمللپی اسپت . وظیفپه     تشکیل و تحکیم جبهه خلق  تحاد عمل در سطح ملی و بپین ا ا ایجاد ا ب تشکیل و تحکیم جبهه خلق 

نجام هر چی نجام هر چیکمونیست ها ا ز ضروری ، با مالحظه شرایط کشور خودشان ، برای یاری به طبقپه  ز ضروری ، با مالحظه شرایط کشور خودشان ، برای یاری به طبقپه  کمونیست ها ا

  کارگر برای اجرای وظیفه تاریخی آن است .کارگر برای اجرای وظیفه تاریخی آن است .
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اگر بخواهیم به طور مختصر مهم ترین و فوری ترین وظیفه هپایی را کپه امپروز وضپعیت کپل      اگر بخواهیم به طور مختصر مهم ترین و فوری ترین وظیفه هپایی را کپه امپروز وضپعیت کپل      

یپن وظیفپه هپا شپاید بپه شپرح زیپر         یپن وظیفپه هپا شپاید بپه شپرح زیپر        پیش روی پرولتاریای جهانی قرار می دهد بیان کنیم ، ا پیش روی پرولتاریای جهانی قرار می دهد بیان کنیم ، ا

 هش داده شود :هش داده شود :کاکا

یا بپرای درهپم شکسپتن شورشپی هپای         -یک یک  نجام تمام تالش ها برای کمک بپه مپردم اسپپان یا بپرای درهپم شکسپتن شورشپی هپای         ا نجام تمام تالش ها برای کمک بپه مپردم اسپپان ا

،  فاشیست ،فاشیست 

 اجازه ندادن به بی اعتبار شدن یادرهم شکستن جبهه خلق در فرانسه ،اجازه ندادن به بی اعتبار شدن یادرهم شکستن جبهه خلق در فرانسه ،  -دودو

سرعت بخشیدن با هر وسیله ای به تاسیس یک جبهه خلق جهانی مبارزه علیه فاشیسم سرعت بخشیدن با هر وسیله ای به تاسیس یک جبهه خلق جهانی مبارزه علیه فاشیسم   -سه سه 

 و جنگو جنگ

رند. اگر چه ، فوری ترین این وظیفپه هپا ، بسپیار      تمام اینتمام این رتباط دا رند. اگر چه ، فوری ترین این وظیفپه هپا ، بسپیار    وظیفه ها به دقت با هم ا رتباط دا وظیفه ها به دقت با هم ا

یا بپرای پیروزیشپان علیپه      لمللی به مردم اسپپان یا بپرای پیروزیشپان علیپه     فوری در لحظه حاضر، سازماندهی کمک بین ا لمللی به مردم اسپپان فوری در لحظه حاضر، سازماندهی کمک بین ا

 فاشیسم است .فاشیسم است .

دوره توسعه در تمام کشورهای سرمایه داری در آینده نزدیک به معاملپه بزرگپی بپر پپی آمپد      دوره توسعه در تمام کشورهای سرمایه داری در آینده نزدیک به معاملپه بزرگپی بپر پپی آمپد      

نجپام شپده       مبارزهمبارزه یا علیه بریگادهای فاشیست بستگی خواهد داشت . رفتپار هپای ا نجپام شپده     خلق اسپان یا علیه بریگادهای فاشیست بستگی خواهد داشت . رفتپار هپای ا خلق اسپان

توسط فاشیست ها در اسپانیا یک بار دیگر نشان داده است کپه فاشیسپم نپه تنهپا تنپد تپرین       توسط فاشیست ها در اسپانیا یک بار دیگر نشان داده است کپه فاشیسپم نپه تنهپا تنپد تپرین       

ز آزادی ، دشمن هپر   تاریا ، دشمن جمهوری های شوروی ، بلکه دشمن هر شکلی ا ز آزادی ، دشمن هپر  دشمن پرول تاریا ، دشمن جمهوری های شوروی ، بلکه دشمن هر شکلی ا دشمن پرول

تر از محدودیت های جامعپه  کشور دموکراتیک است ، حتی کشور دموکراتیک است ، حتی  تر از محدودیت های جامعپه  اگر رژیم سیاسی واقتصادی آن فرا اگر رژیم سیاسی واقتصادی آن فرا

 بورژوایی نرود .بورژوایی نرود .

ر        تیپک کسپب شپده از سپوی مپردم ، اسپتقرا ابود کردن تمام حقوق دموکرا ر       فاشیسم به معنی ن تیپک کسپب شپده از سپوی مپردم ، اسپتقرا ابود کردن تمام حقوق دموکرا فاشیسم به معنی ن

ابودی فرهنپگ اسپت ، بپه معنپی نظریپه هپای نپژادی مزخپرف و          ابودی فرهنپگ اسپت ، بپه معنپی نظریپه هپای نپژادی مزخپرف و         پادشاهی تاریکی ونادانی و ن پادشاهی تاریکی ونادانی و ن

ز انسپان ، بپه قصپد    ز انسپان ، بپه قصپد   موعظه نفرت انسان ا فپروختن جنپگ هپای استیالاسپت. امپروز مپرگ          موعظه نفرت انسان ا فپروختن جنپگ هپای استیالاسپت. امپروز مپرگ        بپر ا بپر ا

ز لژیون خارجی تشکیل می شود ، توسپط سپربازهای    یااز سوی دسته ای که ا ابودی در اسپان ز لژیون خارجی تشکیل می شود ، توسپط سپربازهای   ون یااز سوی دسته ای که ا ابودی در اسپان ون

ساده لوح مراکشی تحت فرماندهی ژنرال های فاشیسپت ، و بپا مهمپات و واحپد هپای نظپامی       ساده لوح مراکشی تحت فرماندهی ژنرال های فاشیسپت ، و بپا مهمپات و واحپد هپای نظپامی       

یتالیا ، ا لمان  یا از سوی حاکم های فاشیست ا یاارسال شده به اسپان ل یتا ا  ، لمان  یا از سوی حاکم های فاشیست ا وپرتقپال در حپال گسپترش    وپرتقپال در حپال گسپترش      ارسال شده به اسپان

لونیپا ، در       تا ه رزمنپده در خیابپان هپای مادریپد ، در کا لونیپا ، در      است. رزمنده های ارتش جمهوری خوا تا ه رزمنپده در خیابپان هپای مادریپد ، در کا است. رزمنده های ارتش جمهوری خوا

ز  دفپاع دفپاع   بپرای بپرای   رارا  خپود خپود   زندگیزندگی  جزیرهجزیره  شبهشبه  سراسرسراسر  دردر   کوه های استوریاس ،کوه های استوریاس ، زا   وو  آزادیآزادی  تنهپا تنهپا   نپه نپه   ا

یا ، بلکه برای دفاع از دست آوردهای دموکراتیک همه ملتاسپاسپ  جمهوریجمهوری  استقاللاستقالل یا ، بلکه برای دفاع از دست آوردهای دموکراتیک همه ملتان هپا ، و بپا   هپا ، و بپا     ان

ند . فروزهای جنگ فاشیستی در کف دست گرفته ا ند .هدف صلح علیه آتش ا فروزهای جنگ فاشیستی در کف دست گرفته ا     هدف صلح علیه آتش ا

ز         ز        ویژگی مهم رخ داد های اسپانیا دراین حقیقپت نهفتپه اسپت کپه آن هپا قپدرت نیرومنپدی ا ویژگی مهم رخ داد های اسپانیا دراین حقیقپت نهفتپه اسپت کپه آن هپا قپدرت نیرومنپدی ا

تاریا ، تحاد عمل پرول تاریا ،ا تحاد عمل پرول ز ایپن      علیهعلیه  مبارزهمبارزه  دردر  خلقخلق  جبههجبهه  قدرتقدرت   ا . ا نپد  ا ز ایپن    فاشیسم را نشپان داده  . ا نپد  ا فاشیسم را نشپان داده 

تحاد عمل بین کمونیست ها ، سوسیالیست ها رو، اکنون برای همه کرو، اکنون برای همه ک تحاد عمل بین کمونیست ها ، سوسیالیست ها امال آشکار است که اگر ا امال آشکار است که اگر ا
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یا  ز مردم اسپان یا و کارگران آنارشیست در اسپانیا حاصل نشده بود ، اگر جبهه رزم گسترده ای ا ز مردم اسپان و کارگران آنارشیست در اسپانیا حاصل نشده بود ، اگر جبهه رزم گسترده ای ا

ه های چپ ه های چپ، از کمونیست ها تا جمهوری خوا ز         -، از کمونیست ها تا جمهوری خوا ز       تشپکیل نشپده بپود ، ژنپرال هپای فاشیسپت ا تشپکیل نشپده بپود ، ژنپرال هپای فاشیسپت ا

نتقپام        مدت ها قبل می توانستند دیکتپاتوری  مدت ها قبل می توانستند دیکتپاتوری   ا نتقپام        خپود را مسپتقر سپازند. آن هپا مپی توانسپتند  ا خپود را مسپتقر سپازند. آن هپا مپی توانسپتند 

تیپک   عنصپرهای عنصپرهای   تمپام تمپام   وبروبر  هاها  سایرزحمتکشسایرزحمتکش  وو  کارگرانکارگران  بربر  خونینخونین   بگیرند کین خواهیبگیرند کین خواهی تیپک دموکرا   دموکرا

یااسپانیا  خاکخاک  سراسرسراسر  دردر   ارتجپاع ارتجپاع   وسپطایی وسپطایی   قپرون قپرون   عیاشپی عیاشپی   مجلپس مجلپس   بپه بپه   رارا  کشپور کشپور   توانسپتند توانسپتند   میمی. .   اسپان

ر     تیش عقیده محکوم نمایند ، می توانستند آن را زیر چکمپه فا تیش عقیده محکوم نمایند ، می توانستند آن را زیر چکمپه فا وتفوتف لیپا قپرا یتا لمپان وا ر     شیسپم ا لیپا قپرا یتا لمپان وا شیسپم ا

یا    نه را تسلیم آن ها نماینپد و اسپپان یا   دهند ، می توانستند مهم ترین نقطه راهبردی در مدیترا نه را تسلیم آن ها نماینپد و اسپپان دهند ، می توانستند مهم ترین نقطه راهبردی در مدیترا

نه خود تبدیل نمایند . نجام نقشه های جنگی غارتگرا نه خود تبدیل نمایند .را به پایگاه نظامی برای ا نجام نقشه های جنگی غارتگرا  را به پایگاه نظامی برای ا

ا نیرو ب ز برلین ورم  لهام دهندگان آن ها ا ما در اسپانیا شورشی های فاشیست وا ا نیروا ب ز برلین ورم  لهام دهندگان آن ها ا ما در اسپانیا شورشی های فاشیست وا یپی رو در رو  یپی رو در رو  ا

ا مقاومت مسلحانه جبهپه خلپق رو در رو شپده     ه آن ها را سد می کند . آن ها ب ند که را ا مقاومت مسلحانه جبهپه خلپق رو در رو شپده    شده ا ه آن ها را سد می کند . آن ها ب ند که را شده ا

ایپد از دموکراسپی در    انه خودامروز نشان می دهند چگونه ب ن ا مبارزه قهرما یا ب ند . مردم اسپان ایپد از دموکراسپی در   ا انه خودامروز نشان می دهند چگونه ب ن ا مبارزه قهرما یا ب ند . مردم اسپان ا

یا به سود همه کسانی است که نمی خوا بر فاشیسم دفاع کرد . پیروزی مردم اسپان یا به سود همه کسانی است که نمی خوابرا بر فاشیسم دفاع کرد . پیروزی مردم اسپان   بپه بپه    هندهندبرا

یا  مردممردم  پیروزیپیروزی. . دهنددهند  تنتن  خودخود  کشورکشور  دردر  فاشیسمفاشیسم  بربریتبربریت یااسپان   دموکراسیدموکراسی  جهانجهان  تمامتمام  پیروزیپیروزی  اسپان

  واردوارد  وو  فرانسپه فرانسپه   دردر  خلپق خلپق   جبهپه جبهپه   ،،  صپلح صپلح   پیروزیپیروزی  ،،  فاشیستیفاشیستی  ارتجاعارتجاع  بربر  وفرهنگوفرهنگ  ترقیترقی  پیروزیپیروزی  ،،

 مام کشورها خواهد بود.مام کشورها خواهد بود.تت  دردر  فاشیسمفاشیسم  بربر  سنگینسنگین  ایای  ضربهضربه  کردنکردن

یا بپه ع  یا بپه ع مبارزه قهرمانی مردم اسپان نپوان هشپداری برجسپته ومتقاعپد کننپده بپرای نیروهپای        نپوان هشپداری برجسپته ومتقاعپد کننپده بپرای نیروهپای        مبارزه قهرمانی مردم اسپان

ا بی قراری تپدارک کودتپای    ا بی قراری تپدارک کودتپای   فاشیست تاریکی در کشورهایی خدمت می کند که )فاشیست ها(ب فاشیست تاریکی در کشورهایی خدمت می کند که )فاشیست ها(ب

ز تفرقه صف های طبقه کپارگر و سپایر    ند ا ما زمان آن که فاشیسم بتوا ز تفرقه صف های طبقه کپارگر و سپایر   فاشیستی می بینند ، ا ند ا ما زمان آن که فاشیسم بتوا فاشیستی می بینند ، ا

ند مردم را ب ند مردم را بزحمتکش ها استفاده کند ، زمان آن که بتوا ند زحمتکش ها استفاده کند ، زمان آن که بتوا ند ی اطالع بگذارد ، زمان آن که بتوا ی اطالع بگذارد ، زمان آن که بتوا

ز نظر سیاسی بخش های عقب مانده جمعیت را فریب دهد و قدرت دولتی را تصپاحب نمایپد    ز نظر سیاسی بخش های عقب مانده جمعیت را فریب دهد و قدرت دولتی را تصپاحب نمایپد   ا ا

لمللپی      لمللپی     گذشته است . زمان نشان می دهد هر جایی که جبهه خلق اسپتوار وهمبسپتگی بپین ا گذشته است . زمان نشان می دهد هر جایی که جبهه خلق اسپتوار وهمبسپتگی بپین ا

ی کپه بپرای   ی کپه بپرای   عمل در میان طبقه کارگر وجود دارد ، استقرار حاکمیت فاشیستی بر سپر مردمپ  عمل در میان طبقه کارگر وجود دارد ، استقرار حاکمیت فاشیستی بر سپر مردمپ  

نگیزه دموکراسپی و   نا بر این ا . ب رند غیر ممکن است  ز آزادی و استقالل خود آمادگی دا نگیزه دموکراسپی و  دفاع ا نا بر این ا . ب رند غیر ممکن است  ز آزادی و استقالل خود آمادگی دا دفاع ا

ا منافع جبهپه خلپق    ه ب ر را روپا، مبارزه علیه فاشیسم و جنگ در تمام کشورها به هزا ا منافع جبهپه خلپق   صلح در ا ه ب ر را روپا، مبارزه علیه فاشیسم و جنگ در تمام کشورها به هزا صلح در ا

یا ربط دارد ، که رزمنده های شجاع آن برای دفاع از جمهوری اسلحه بر داشت یا ربط دارد ، که رزمنده های شجاع آن برای دفاع از جمهوری اسلحه بر داشتدر اسپان ند و در اسپان ند و ه ا ه ا

یا را تضمین می کنند . نقالب اسپان یا را تضمین می کنند .پیروزی ا نقالب اسپان    پیروزی ا

  

یا ، بپه ایپن      د، ومقدمتا درس های رخ داد هپای اسپپان یا ، بپه ایپن     هر چیزی که در طی دوران اخیر رخ دا د، ومقدمتا درس های رخ داد هپای اسپپان هر چیزی که در طی دوران اخیر رخ دا

ز           ایپد بپا هپر وسپیله ای از جملپه نیروهپای مسپلح ا قعیت اشاره می کند که زمپان آن کپه ب ز          وا ایپد بپا هپر وسپیله ای از جملپه نیروهپای مسپلح ا قعیت اشاره می کند که زمپان آن کپه ب وا
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هایی هستند که باید آموخته شوند و به هایی هستند که باید آموخته شوند و به   دموکراسی دفاع کنیم فرا رسیده است . این ها درسدموکراسی دفاع کنیم فرا رسیده است . این ها درس

خوبی توسط تمام کارگرها وسایر زحمتکش ها ، توسط تمام کسانی که نمپی خواهنپد قربپانی    خوبی توسط تمام کارگرها وسایر زحمتکش ها ، توسط تمام کسانی که نمپی خواهنپد قربپانی    

 بردگی فاشیست و خشونت وحشیانه شوند ، به خاطر سپرده شوند.بردگی فاشیست و خشونت وحشیانه شوند ، به خاطر سپرده شوند.

این طور نیست که تمام پشتیبان های دموکراسی وصلح به طور عام مپدافع مبپارزه مسپلحانه    این طور نیست که تمام پشتیبان های دموکراسی وصلح به طور عام مپدافع مبپارزه مسپلحانه    

بر رژیم دموکراسپی کشپور ،     هستند،هستند، فروختن شعله های جنگ داخلی در برا ا بر ا ب ما فاشیسم  بر رژیم دموکراسپی کشپور ،   ا فروختن شعله های جنگ داخلی در برا ا بر ا ب ما فاشیسم  ا

ابودی   سببسبب ابودین ز  دفپاع دفپاع   بپرای بپرای   اسپلحه اسپلحه   گپرفتن گپرفتن   بپه بپه   رارا  مپردم مپردم   وو  ،،  شودشود  میمی  ومرگومرگ  ن زا   آزادیآزادی  ،،  هسپتی هسپتی   ا

دارمی  خودخود  واستقاللواستقالل دارمیوا  ..  سازدسازد  وا

ز  موردیموردی  آنآن   اکنوناکنون   باید درک شود کهباید درک شود که زا   فاشیسپم فاشیسپم   بلکپه بلکپه   ،،  نیسپت نیسپت   فاشیسپم فاشیسپم   دسپت دسپت   دوردور  تهدیپد تهدیپد   ا

ز  پیشپیش  کهکه  استاست زا لمپان   ماننپد ماننپد   بزرگیبزرگی  کشورهایکشورهای  دردر  رارا  خودخود  تروریستیتروریستی  دیکتاتوریدیکتاتوری  ایناین  ا لمپان ا لیپا   ا یتا لیپا وا یتا   وا

ر ربرقرا نجام  برایبرای  وو  ،،  استاست  کردهکرده  برقرا نجاما یا  دردر  همانهمان  ا یااسپان   بپه بپه   حملپه حملپه   تپدارک تپدارک   حپال حپال   ،در،در  کنپد کنپد   میمی  تالشتالش  اسپان

ابود  کارگروکارگرو  طبقهطبقه  جنبشجنبش ابودن فپروختن         دردر  دموکراسیدموکراسی  کردنکردن  ن فپروختن       سایر کشپور هپا اسپت ودر حپال بپر ا سایر کشپور هپا اسپت ودر حپال بپر ا

.یالیستی جهانی است .شعله های جنگ امپرشعله های جنگ امپر  یالیستی جهانی است 

تفپاقی         قپدام ا نپد بعنپوان یپک ا یا نمپی توا تفپاقی        جنگ وعده شده از سوی فاشیسم علیه مردم اسپپان قپدام ا نپد بعنپوان یپک ا یا نمپی توا جنگ وعده شده از سوی فاشیسم علیه مردم اسپپان

ز زنجیره تجاوز فاشیسم درصحنه جهپانی اسپت .    ز زنجیره تجاوز فاشیسم درصحنه جهپانی اسپت .   منزوی تلقی شود . نه ، این جنگ حلقه ای ا منزوی تلقی شود . نه ، این جنگ حلقه ای ا

ن ن به هی  توهمی نباید دچار شد که جنگ وعده شده از سوی فاشیسم علیه مردم اسپانیاآخریبه هی  توهمی نباید دچار شد که جنگ وعده شده از سوی فاشیسم علیه مردم اسپانیاآخری

ز این نوع خواهد بود . فاشیسم بپرای ضپربه زدن بپه دموکراسپی در فرانسپه ، بلژیپک،        ز این نوع خواهد بود . فاشیسم بپرای ضپربه زدن بپه دموکراسپی در فرانسپه ، بلژیپک،       جنگ ا جنگ ا

نگلستان ، سوئیس ، اسکاندیناوی و سپایر کشپورها آمپاده مپی      نگلستان ، سوئیس ، اسکاندیناوی و سپایر کشپورها آمپاده مپی     چکسلواکی ، به دموکراسی در ا چکسلواکی ، به دموکراسی در ا

ز داخل وخارج ، برای تپدارک ، سپازماندهی ،    ا بی قراری ا ز داخل وخارج ، برای تپدارک ، سپازماندهی ،   شود . همه جا مرتجعین فاشیست ب ا بی قراری ا شود . همه جا مرتجعین فاشیست ب

نجام دادن شورش های فاشیستی وکودتا  ودر لحظه مناسبودر لحظه مناسب نجام دادن شورش های فاشیستی وکودتا، ا   راسپتای راسپتای   دردر..  کننپد کننپد   میمی  فعالیتفعالیت   ، ا

  بپرای بپرای   وو  ،،  خپارجی خپارجی   هپای هپای   سپرزمین سپرزمین   تصرفتصرف  برایبرای  جدید،جدید،  امپریالیستیامپریالیستی  جنگجنگ  یکیک  برایبرای  شدنشدن  آمادهآماده

ارتجپاعی تپرین ،   ارتجپاعی تپرین ،     خودسپر خودسپر   حاکمیپت حاکمیپت   تضپمین تضپمین   راستایراستای  دردر  ،،  هاها  ملتملت  سایرسایر  درآوردندرآوردن  کنترلکنترل  تحتتحت

تحپاد شپوروی ،     درنده خو ترین عنصر های سرمایه مالی و سادرنده خو ترین عنصر های سرمایه مالی و سا تحپاد شپوروی ،     زمان دادن جنگ صپلیبی علیپه ا زمان دادن جنگ صپلیبی علیپه ا

روپایی نیاز دارد . ابودی دموکراسی ا روپایی نیاز دارد .فاشیسم به خرد شدن جنبش طبقه کارگر و ن ابودی دموکراسی ا  فاشیسم به خرد شدن جنبش طبقه کارگر و ن

ایپد بپه خپاطر داشپته باشپند کپه سرنوشپت دموکراسپی ضپد           ایپد بپه خپاطر داشپته باشپند کپه سرنوشپت دموکراسپی ضپد          تمام طرف دار های دموکراسی ب تمام طرف دار های دموکراسی ب

ا استقرار ج ، ب روپا به صورت گسست ناپذیری با سرنوشت طبقه کارگر  ا استقرار جفاشیست در ا ، ب روپا به صورت گسست ناپذیری با سرنوشت طبقه کارگر  بهه خلپق  بهه خلپق  فاشیست در ا

ابود خواهد شپد ، اگپر بپه     ابود خواهد شپد ، اگپر بپه    گره خورده است .دموکراسی به نا گزیر زیر ضربه تجاوز فاشیستی ن گره خورده است .دموکراسی به نا گزیر زیر ضربه تجاوز فاشیستی ن

حمایت طبقه کارگر و توده های وسیع زحمتکش ها تکیه نکند ، اگپر بپرای دفپاع از خپود در     حمایت طبقه کارگر و توده های وسیع زحمتکش ها تکیه نکند ، اگپر بپرای دفپاع از خپود در     

بر فاشیسم با هر وسیله ممکن در اختیارخود آماده نباشد . .برا بر فاشیسم با هر وسیله ممکن در اختیارخود آماده نباشد    برا
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بر فاشی بر فاشیسیاست عقب نشینی در برا سم ،هم در سطح ملپی وهپم در سپطح جهپانی ، گنپدم بپه       سم ،هم در سطح ملپی وهپم در سپطح جهپانی ، گنپدم بپه       سیاست عقب نشینی در برا

ابودی کشورها می شود و به معنی پایان دموکراسپی اسپت .    ابودی کشورها می شود و به معنی پایان دموکراسپی اسپت .   آسیاب فاشیسم می ریزد ، سبب ن آسیاب فاشیسم می ریزد ، سبب ن

بر  دردر  کشورکشور  داخلداخل  دردر  کهکه  کسانیکسانی  برایبرای  همهم   این سیاستاین سیاست بربرا را   وو  کننپد کننپد   مپی مپی   نشپینی نشپینی   عقپب عقپب   فاشیسمفاشیسم  ب

بر  دردر  نشینینشینی  عقبعقب  کهکه  کسانیکسانی  برایبرای   ممهه بربرا را   زیپان زیپان   کننپد کننپد   مپی مپی   اظهاراظهار  جهانیجهانی  عرصهعرصه  دردر  رارا  فاشیسمفاشیسم  ب

   ..  استاست  آورآور

لمان به صورت سامانه مندی کشپورهای دموکراسپی بپورژوایی را تهدیپد      لمان به صورت سامانه مندی کشپورهای دموکراسپی بپورژوایی را تهدیپد     حاکم های فاشیست ا حاکم های فاشیست ا

ما. .   شوندشوند  میمی  تسلیمتسلیم  تهدیدتهدید  ایناین  تاثیرتاثیر   می کنند ، و حاکم های کنونی این کشورها تحتمی کنند ، و حاکم های کنونی این کشورها تحت ماا اید  ا ایدب   ب

متیازدریادریا متیازفته شود که فاشیست های بی شرم گستاخ تر می شوند ، ا ر مپی  فته شود که فاشیست های بی شرم گستاخ تر می شوند ، ا ر مپی  هایی به آن ها واگذا هایی به آن ها واگذا

شود و با کمترین مقپاومتی رو در رو مپی شپوند. فاشیسپت هپا از روش کپار آزمپوده تحریپک         شود و با کمترین مقپاومتی رو در رو مپی شپوند. فاشیسپت هپا از روش کپار آزمپوده تحریپک         

ز آن فریپاد زدنپد کپه       ز آن فریپاد زدنپد کپه      استفاده می کنند. درآلمان آن ها رایشتاگ را به آتش کشپیدندو پپس ا استفاده می کنند. درآلمان آن ها رایشتاگ را به آتش کشپیدندو پپس ا

ند . دراسپانیا شورشی را علیپه رژیپم پارلمپانی ، عل    نجام داده ا ند . دراسپانیا شورشی را علیپه رژیپم پارلمپانی ، عل   کمونیست ها آن را ا نجام داده ا یپه دولپت   یپه دولپت   کمونیست ها آن را ا

قانونی جمهوری آغاز کردند و سپس فریاد بر آوردند که جبهه خلق مقصر جنگ داخلی بپود .  قانونی جمهوری آغاز کردند و سپس فریاد بر آوردند که جبهه خلق مقصر جنگ داخلی بپود .  

  ،،  کردنپد کردنپد   ایجپاد ایجپاد   ترسترس  ولول  وو  شلشل   فاشیست ها در قلب لیبرال های بی جرات ، و دموکرات هایفاشیست ها در قلب لیبرال های بی جرات ، و دموکرات های

ر هپا ورهبپر   دموکرادموکرا  هایهای  کنکن  کارچاقکارچاق  کهکه  حالحال  همانهمان  دردر ر هپا ورهبپر   ت برای درآمدها و وزیرها، سیاست مدا ت برای درآمدها و وزیرها، سیاست مدا

ز   خودخود   هایهای زا نپد   چسپبیده چسپبیده   خپود خپود   راحپت راحپت   هپای هپای   صندلیصندلی  بهبه  کهکه  مختلفیمختلفی  هایهای  حزبحزب  صفصف  ا نپد ا   نگپران نگپران   ا

د  ونیزونیز  بودندبودند فرا دا فرا ز  بسیاریبسیاری  ا زا لملل  بینبین  ا لمللا   میپدان میپدان   ارعپاب ارعپاب   ایپن ایپن   بپه بپه   ،،   وامسپتردام وامسپتردام   هپا هپا   سوسیالیستسوسیالیست  ا

ر  یافتنیافتن  برایبرای  رارا  تالششانتالششان  نهایتنهایت  وو  دادنددادند بزا را بزا ا  مصالحهمصالحه  هایهای  ا اب فاشیسم به کار بردند.آن ها تالش فاشیسم به کار بردند.آن ها تالش   ب

  هپا هپا   گپرگ گپرگ   ""   کپه کپه   ایپن ایپن   بهبه  نظرنظر  ""ایای  میانهمیانه  ""د که یک چنین سیاست د که یک چنین سیاست می کنند ما را ترغیب کننمی کنند ما را ترغیب کنن

نپد یرفتنی   مپی مپی   ""نبینندنبینند  آسیبآسیب  وگوسفندهاوگوسفندها  باشندباشند  راضیراضی نپد یرفتنی توا متیازهپا   امپا امپا    ..باشپد باشپد   توا متیازهپا ا   هپای هپای   گپرگ گپرگ   ا

ز  نوعنوع  ایناین. . کردکرد  نخواهدنخواهد  سیرسیر  رارا  فاشیستفاشیست زا عمپل تنهپا بپه    عمپل تنهپا بپه      دردر. .   شپد شپد   نخواهدنخواهد  هاها  آنآن  مانعمانع  سیاستسیاست  ا

راده توده های زحمتکش منجر  راده توده های زحمتکش منجر تفرقه نیروها و ا   می شود .می شود .تفرقه نیروها و ا

بطه فراهم می آورد. اکنون برای همه  بطه فراهم می آورد. اکنون برای همه رخ داد های اسپانیا یک نمونه به ویژه روشنی در این را رخ داد های اسپانیا یک نمونه به ویژه روشنی در این را

یا ، کپه   ل یتا لمان وا یا ، کپه  آشکار است که فاشیست ها ، ودر وحله اول وجلوتر از همه فاشیست های ا ل یتا لمان وا آشکار است که فاشیست ها ، ودر وحله اول وجلوتر از همه فاشیست های ا

نپد ، روی دولپت       ا ژنرال های اسپانیایی بعنوان آلت دست خود شپورش بپه پپا کپرده ا ه ب نپد ، روی دولپت      همرا ا ژنرال های اسپانیایی بعنوان آلت دست خود شپورش بپه پپا کپرده ا ه ب   همرا

ند که در مقابل آن ها مقاومپت جپدی نشپان ندهپد ،      ند که در مقابل آن ها مقاومپت جپدی نشپان ندهپد ،     جمهوری جوان اسپانیا حساب باز کرده ا جمهوری جوان اسپانیا حساب باز کرده ا

رند که تحت کنترل درآوردن کشورو تسلط بر ثروت طبیعی وجزیره هپایی کپه    نتظار دا رند که تحت کنترل درآوردن کشورو تسلط بر ثروت طبیعی وجزیره هپایی کپه   آن ها ا نتظار دا آن ها ا

رنپد بپرای آن هپا مشپکلی نخواهپد بپود .        رنپد بپرای آن هپا مشپکلی نخواهپد بپود .       اهمیت راهبپردی دا قپدام   بپه بپه   درتوسپل درتوسپل    اهمیت راهبپردی دا قپدام ا   دردر  نظپامی نظپامی   ا

یا یااسپان هنن  هاها  فاشیستفاشیست   اسپان قدام  بهبه  داشتند،کهداشتند،که  رورو  پیشپیش  رارا  اخیراخیر  گذشتهگذشته  مونهمون ما قدا نپه   هپای هپای   ا نپه جنایتکارا   آنآن  جنایتکارا

دامه  تنبیهتنبیه  بدونبدون  بودبود  شدهشده  دادهداده  اجازهاجازه  هاها دامها لمپان   دردر  سپربازی سپربازی   خپدمت خپدمت   اجبپاری اجبپاری   مقدمپه مقدمپه . .   یابدیابد  ا لمپان ا   ،،  ا

تیوپی  تصرفتصرف  ،،  لندلند  راینراین  کردنکردن  نظامینظامی تیوپیا ز  ا زا لیا  سویسوی  ا یتا یاا ل یتا اخیر بخشی از سپرزمین چپین   اخیر بخشی از سپرزمین چپین     تصرفتصرف  وو  ا
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نجپام شپد ،      از سوی ژاپن ، که با رضایت کشوراز سوی ژاپن ، که با رضایت کشور تحادیپه ملپت هپا ا تیک بورژوایی وا نجپام شپد ،      های دموکرا تحادیپه ملپت هپا ا تیک بورژوایی وا های دموکرا

نپه       نپه      اشتهای قلدرهای فاشیست را تیز تر کرده است و آن هپا را در تپالش بپرای حملپه غارتگرا اشتهای قلدرهای فاشیست را تیز تر کرده است و آن هپا را در تپالش بپرای حملپه غارتگرا

لپی را  لپی را  داخداخ  جنگجنگ  شعلهشعله   جدیدی تشویق نموده است . فاشیست ها نباید هرگز جرات می کردندجدیدی تشویق نموده است . فاشیست ها نباید هرگز جرات می کردند

پیما ، ت فروزند ، اسلحه ، هوا پیما ، تدر کشورهای دیگر بر ا فروزند ، اسلحه ، هوا انک ، ناوگپان هپای کوچپک کشپتی هپای      انک ، ناوگپان هپای کوچپک کشپتی هپای      در کشورهای دیگر بر ا

نجام واحد های نظامی نجام واحد های نظامیجنگی ، وسرا   رسپیدگی رسپیدگی   مپورد مپورد   سختیسختی  بهبه  وو  معطلیمعطلی  بدونبدون  اگراگر  ،،  بفرستندبفرستند   جنگی ، وسرا

ر رقرا ر  توانستندتوانستند  میمی  هاها  آنآن. .   بودندبودند  گرفتهگرفته  قرا دا روا دا   شورششورش  آغازآغاز  همانهمان  دردر  اگراگر  ،،  شوندشوند  نشینینشینی  عقبعقب  بهبه  وا

ا نیروی قدرتمند جنبش جهانی طبقه  فاشیستیفاشیستی ب  ، یا ا نیروی قدرتمند جنبش جهانی طبقهدر اسپان ب  ، یا   ایای  جبهپه جبهپه   دردر  یشپرونده یشپرونده پپ  کپارگر کپارگر    در اسپان

ا  ،،  شدندشدند  میمی  رورو  دردر  رورو  متحدمتحد ااگرب ز  بخشیبخشی  دردر  مقاومتمقاومت  اگرب زا   مپی مپی   مواجپه مواجپه   دموکراتدموکرات  بورژوابورژوا  هایهای  دولتدولت  ا

ز  هاها  دولتدولت  ایناین  اگراگر  ،،  گشتندگشتند زا یااسپانیا  جمهوریجمهوری  محاصرهمحاصره  ا ا  اسپان اب   دخالپت دخالپت   عپدم عپدم   آمیپز آمیپز   خدعپه خدعپه   سیاسپت سیاسپت   ب

    ..  کردندکردند  نمینمی  حمایتحمایت  خودخود

نمود م فرادی را که وا نمود مما اغلب استدالل مطرح شده از سوی ا فرادی را که وا دار دموکراسی هستند ما اغلب استدالل مطرح شده از سوی ا دار دموکراسی هستند ی کنند هوا ی کنند هوا

ینده فاشیست ها منجر می شود، کپه بپه    ینده فاشیست ها منجر می شود، کپه بپه   می شنویم ، که تاسیس جبهه خلق تنها به تجاوز فزا می شنویم ، که تاسیس جبهه خلق تنها به تجاوز فزا

ز این استدالل نتیجه می گیرند که اگر می خواهیپد   . ا قدام نظامی فاشیسم سرعت می بخشد  ز این استدالل نتیجه می گیرند که اگر می خواهیپد  ا . ا قدام نظامی فاشیسم سرعت می بخشد  ا

ز بربریت فاشیسم در امان باشید جبهه خلق را تشکیل ندهید ، بلکپه تپالش   ز بربریت فاشیسم در امان باشید جبهه خلق را تشکیل ندهید ، بلکپه تپالش  ا کنیدبپه صپورت   کنیدبپه صپورت     ا

مسالمت آمیزی با هیتلر وموسولینی و هیتلرها وموسپولینی هپای خپود در هپر کشپور سپازش       مسالمت آمیزی با هیتلر وموسولینی و هیتلرها وموسپولینی هپای خپود در هپر کشپور سپازش       

ه   ند گمپرا تاریا و مردم کشورهای دموکراسی بورژوایی نمی توا ما هی  چیزی برای پرول . ا ه  کنید  ند گمپرا تاریا و مردم کشورهای دموکراسی بورژوایی نمی توا ما هی  چیزی برای پرول . ا کنید 

ر این دموکرات هپای افسپرده باشپد . آن     ز پیروی از حکمت گوسفند وا ار ترا ر این دموکرات هپای افسپرده باشپد . آن    کننده ترو زیان ب ز پیروی از حکمت گوسفند وا ار ترا کننده ترو زیان ب

  نمپی نمپی   اگپر اگپر   مکپن مکپن   خشمگینخشمگین  رارا  حیوانحیوان  ""حکمت ( به پوچی ، حماقت ، اخالق پلید سر می زند: حکمت ( به پوچی ، حماقت ، اخالق پلید سر می زند: ))

ا  هیوالهیوال  اخالقاخالق  ایناین  وو  ""..  کندکند  حملهحمله  توتو  بهبه  خواهیخواهی اب ز  پسپس  دقتدقت  ب زا   زحمپتکش زحمپتکش   رحمانپه رحمانپه   بپی بپی   شکسپت شکسپت   ا

لمان  هایهای لمانا تریش  ا تریشوا  وخته می شود !وخته می شود !آمآم   دموکراتیکدموکراتیک  سوسیالسوسیال  کارگرهایکارگرهای  بهبه  وا

تریش ، همچنان که معروف ا لمان وا تریش ، همچنان که معروف اچون در ا لمان وا تحادیپه   چون در ا تحادیپه   ست ،رهبر های سوسیال دموکراسپی و ا ست ،رهبر های سوسیال دموکراسپی و ا

قدام مشترکی با کمونیست ها خود داری کرده بودنپد   ز بعهده گرفتن هر ا قدام مشترکی با کمونیست ها خود داری کرده بودنپد  های کارگری کامال ا ز بعهده گرفتن هر ا های کارگری کامال ا

ند الیه های میپانی را از طبقپه    ند الیه های میپانی را از طبقپه   ، بهانه آن هاآن بود که جبهه متحد با حزب کمونیست می توا ، بهانه آن هاآن بود که جبهه متحد با حزب کمونیست می توا

ند جایگاه و تهاجم فاشیسم ند جایگاه و تهاجم فاشیسمکارگربیگانه کند ، می توا نپد   مپی مپی   ،،  نمایدنماید  تقویتتقویت  رارا   کارگربیگانه کند ، می توا نپد توا   حملپه حملپه   بپه بپه   توا

ابودی  وو  هاها  فاشیستفاشیست  پیروزیپیروزی  بهبه  وو  دهددهد  شتابشتاب  آنآن  عمومیعمومی ابودین   ایپن ایپن   نتیجپه نتیجپه . .   منجرشودمنجرشود   دموکراسیدموکراسی  ن

لمان  مردممردم  کهکه  بودبود  سیاستسیاست لمانا تریش  ا تریشوا   هپای هپای   ومصپیبت ومصپیبت   وحشتوحشت  دنبالدنبال  بهبه  رارا  سنگینیسنگینی  هایهای  شکستشکست  وا

ه        شدنشدن  متحملمتحمل  شمارشمار  بیبی ه        د . از سپوی دیگپر ، مپا شپاهدیم کپه جبهپه خلپق در فرانسپه را را در را در   د . از سپوی دیگپر ، مپا شپاهدیم کپه جبهپه خلپق در فرانسپه را

بر بربرا را ا  کهکه  حالیحالی  دردر  ،،  استاست  کردهکرده  مسدودمسدود   فاشیسمفاشیسم   ب اب   مپی مپی   دادهداده  نسپبت نسپبت   خلپق خلپق   جبهپه جبهپه   بهبه   صراحتصراحت  ب

یا  مردممردم  ماهماه  پنجپنج  مدتمدت  بهبه  اکنوناکنون  کهکه  شودشود یااسپان ز  دفپاع دفپاع   حپال حپال   دردر  قهرمپانی قهرمپانی   بپا بپا   اسپان زا   واسپتقالل واسپتقالل   آزادیآزادی  ا

ند  بودهبوده  خودخود ندا ر  مبارزهمبارزه  ایناین  دردر. .   ا تحاد اسپتوار جبهپه   هه  دشواردشوا یا به حفط ا تحاد اسپتوار جبهپه   ر چه طبقه کارگر اسپان یا به حفط ا ر چه طبقه کارگر اسپان
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ا تر شود ،خلق خلق  ن ا تر شود ،توا ن   میپان میپان   گرفتپه گرفتپه   شپکل شپکل   تپاریخی تپاریخی   هپای هپای   تفپاوت تفپاوت   کپردن کپردن   فرعیفرعی  بهبه  بیشتربیشتر  چهچه  هرهر   توا

اتر  هاها  وآنارشیستوآنارشیست  هاها  سوسیالیستسوسیالیست  ،،  هاها  کمونیستکمونیست ن اترتوا ن   منپافع منپافع   بپرای بپرای   تپر تپر   مصپمم مصپمم   چپه چپه   هپر هپر   ،،  شودشود  توا

ند ، برای برداشتن خیپز هپای   ند ، برای برداشتن خیپز هپای   کک  مقاومتمقاومت  ،،  فاشیستیفاشیستی  شورششورش  کردنکردن  متوقفمتوقف  برایبرای  ،،  خلقخلق  بزرگتربزرگتر

نقالب مورد حمایت فرقپه گراهپای کوتپه بپین ،     خطرناک بر فراز مرحله های اجخطرناک بر فراز مرحله های اج ا پذیر ا نقالب مورد حمایت فرقپه گراهپای کوتپه بپین ،     تناب ن ا پذیر ا تناب ن

رویا باف های سبک مغز وتحریک کننده های تروتسکیست تالش نماید ، فرصت های پیپروزی  رویا باف های سبک مغز وتحریک کننده های تروتسکیست تالش نماید ، فرصت های پیپروزی  

ا پشتیبانی سریع تر و پابرجاترحاصل ا پشتیبانی سریع تر و پابرجاترحاصلبزرگتر خواهد شد . در آخر، ب یا  مپ مپ   برایبرای  شدهشده   بزرگتر خواهد شد . در آخر، ب یا  ردم اسپپان ردم اسپپان

یا بپه   از سوی پرولتاریای جهان وتمام بشریت مترقپی  از سوی پرولتاریای جهان وتمام بشریت مترقپی   یا بپه   ، مپردم اسپپان   هپای هپای   شپورش شپورش   بپه بپه   زودیزودی   ، مپردم اسپپان

  ..  دادداد  خواهدخواهد  پایانپایان  فاشیستیفاشیستی

وقپات نپور روشپن تپری بپر       ما خیلی ا وقپات نپور روشپن تپری بپر      یک مقایسه ، حقیقت است ، همیشه ثابت شده نیست ، ا ما خیلی ا یک مقایسه ، حقیقت است ، همیشه ثابت شده نیست ، ا

نیم قطعا ادعا کنیم کپه اگپر، در زمپان دادگپاه الیپزیپگ       ندازد .ما می توا نیم قطعا ادعا کنیم کپه اگپر، در زمپان دادگپاه الیپزیپگ      وضعیت معینی می ا ندازد .ما می توا وضعیت معینی می ا

  فاشیسپت فاشیسپت   ضدضد  ،،   ی بر سر کمونیست های متهم شدهی بر سر کمونیست های متهم شدهزمانی که شمشیر بی رحم فاشیسم هیتلرزمانی که شمشیر بی رحم فاشیسم هیتلر

  رارا  حیپوان حیپوان   ""  احمقانپه احمقانپه   سیاسپت سیاسپت   ایپن ایپن   بپه بپه   ،،  دادگپاه دادگپاه   دردر  مپا مپا   وو  ،،  بپود بپود   آویختپه آویختپه   کشپورها کشپورها   تمپام تمپام   هایهای

ر  وفاوفا  ""نکننکن  خشمگینخشمگین لمان  فاشیسمفاشیسم   بودیم،بودیم،  ماندهمانده  داردا لمانا ز  پسپس  ا زا ایدباید  نمینمی  آنآن  ا   شکسپت شکسپت   چنپین چنپین   یپک یپک   ب

شپپده نمپپی شپپده نمپپی   ی وسیاسپپی را تحمپپل مپپی کپپرد ، سپپر کمونیسپپت هپپای بپپه دروا مپپتهم   ی وسیاسپپی را تحمپپل مپپی کپپرد ، سپپر کمونیسپپت هپپای بپپه دروا مپپتهم   اخالقپپاخالقپپ

ز  شپده شپده   تپدارک تپدارک   ""مقپدس مقپدس   بپارتلمو بپارتلمو   شپب شپب   ""  وو  ،،  بمانپد بمانپد   بپاقی بپاقی   هایشپان هایشپان   شانهشانه  رویروی   توانستتوانست زا   سپوی سپوی   ا

  شدهشده  اشباعاشباع  هایهای  اردوگاهاردوگاه  وو  هاها  زندانزندان  دردر  فاشیسمفاشیسم  زندانیزندانی  هزارهاهزارها  برایبرای  خونخون  تشنهتشنه  هایهای  فاشیستفاشیست

   ..  باشدباشد  شدهشده  دفعدفع  توانستتوانست  نمینمی

ا  سیاستسیاست  ""نکننکن  خشمگینخشمگین  رارا  حیوانحیوان""نه ، سیاست نه ، سیاست  ان   تحپت تحپت   کپه کپه   استاست  ییسیاستسیاست! ! استاست  ایای  شایستهشایسته  ن

جتانور  جتانور   ،،  عکپس عکپس   بپر بپر ..  اسپت اسپت   مهلپک مهلپک   وصپلح وصپلح   دموکراسپی دموکراسپی   بپرای بپرای   کپارگر، کپارگر،   طبقپه طبقپه   بپرای بپرای   شرایطشرایط  تمامتمام

فاشیست باید پوزه بند بخورد ، باید با مشت محکم سازماندهی شده جبهته خلتق رو   فاشیست باید پوزه بند بخورد ، باید با مشت محکم سازماندهی شده جبهته خلتق رو   

در رو شود . باید دهانش با آهن بسته شود هنان که آن را از آسیب رساندن بتاز دارد  در رو شود . باید دهانش با آهن بسته شود هنان که آن را از آسیب رساندن بتاز دارد  

  آوردهتای آوردهتای   دستت دستت   حفت  حفت    راستتای راستتای   دردر  ،،  همیشته همیشته   بترای بترای   بتار بتار   ویتک ویتک   بختورد بختورد   ضربهضربه   . باید. باید

 ..  یابدیابد  پایانپایان  صل صل   ازاز  نگهبانینگهبانی  وو  مردممردم  سویسوی  ازاز  شدهشده  کسبکسب   دموکراسیدموکراسی

لبته ، به معنی آن نیست که ما باید به حپد شپکار تحریپک هپای فاشیسپت هپا ، کپه ،         ا  ، لبته ، به معنی آن نیست که ما باید به حپد شپکار تحریپک هپای فاشیسپت هپا ، کپه ،        این  ا  ، این 

فروختن شعله هپای جنپگ داخلپی در داخپل ک     ر ها برای برا بزا ا فروختن شعله هپای جنپگ داخلپی در داخپل ک    درعین استفاده از همه  ر ها برای برا بزا ا شپور و  شپور و  درعین استفاده از همه 

  ایپن ایپن   ،و،و  کننپد کننپد   مپی مپی   تپالش تپالش   مپردم مپردم   هپای هپای   تپوده تپوده    جنگ امپریالیستی در خارج ، برای فریپب دادن جنگ امپریالیستی در خارج ، برای فریپب دادن 

ز  کپه کپه   کشپورهایی کشپورهایی   وو  خلقخلق  جبههجبهه  هایهای  حزبحزب   کهکه  کنندکنند  میمی  ایجادایجاد  رارا  احساساحساس زا   مپی مپی   حمایپت حمایپت   صپلح صپلح   ا

 ی کنند ، سقوط کنیم .ی کنند ، سقوط کنیم .مم  هدایتهدایت  نظامینظامی  وعواقبوعواقب  داخلیداخلی  جنگجنگ  بهبه  کهکه  هستندهستند  کنندکنند
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روپا ما دو روپا ما دودر تاریس سیاسی معاصر ا نمونه بسیار مهم وآموزنده داریم که گرایش های متفاوتی نمونه بسیار مهم وآموزنده داریم که گرایش های متفاوتی   در تاریس سیاسی معاصر ا

 را نسبت به فاشیسم نشان می دهند که به نتیجه های به شدت متفاوت منجر شد .را نسبت به فاشیسم نشان می دهند که به نتیجه های به شدت متفاوت منجر شد .

قدام متحد طبقه کپارگر خپود    ز برقراری ا لمان ا قدام متحد طبقه کپارگر خپود   در حالی که رهبر های سوسیال دموکرات در ا ز برقراری ا لمان ا در حالی که رهبر های سوسیال دموکرات در ا

ما مپا  داری کردند ، و دقیقا به همین خاطر ، ورود فاشیست ها داری کردند ، و دقیقا به همین خاطر ، ورود فاشیست ها  ما مپا  به قدرت را آسان تر کردند ، ا به قدرت را آسان تر کردند ، ا

تحپاد عمپپل حپزب هپپای        تاریپای فرانسپپه ، بپه خپپاطر ا ریپپم . پرول تحپاد عمپپل حپزب هپپای       نمونپه دیگپپری در فرانسپه دا تاریپای فرانسپپه ، بپه خپپاطر ا ریپپم . پرول نمونپه دیگپپری در فرانسپه دا

  خطپر خطپر   علیپه علیپه   خلپق خلپق   جبهپه جبهپه   پایپه پایپه   بپر بپر   متقپارن متقپارن   غیپر غیپر   مبپارزه مبپارزه   سیاسپت سیاسپت   وو  وسوسیالیسپت وسوسیالیسپت    کمونیستکمونیست

ز اسپتقرار حاکمیپت    فاشیفاشی  شدشد  سببسبب  ،،  فاشیستیفاشیستی ز اسپتقرار حاکمیپت    سم به صورت موثری دفع شود وفاشیسپت هپا ا   سم به صورت موثری دفع شود وفاشیسپت هپا ا

ز بپه قپدرت    روپا پس ا تاریا و دموکراسی در ا ز بپه قپدرت   خود باز داشته شوند. این بزرگترین پیروزی پرول روپا پس ا تاریا و دموکراسی در ا خود باز داشته شوند. این بزرگترین پیروزی پرول

ننپد و      لمان است . و طبقه کارگر سایر کشور هپای سپرمایه داری مپی توا ننپد و     رسیدن فاشیسم در ا لمان است . و طبقه کارگر سایر کشور هپای سپرمایه داری مپی توا رسیدن فاشیسم در ا

ز پرولتاریای فرانسه بیاموزند. ز پرولتاریای فرانسه بیاموزند.باید خیلی بیشتر ا    باید خیلی بیشتر ا

ولین موفق ما این موفقیت ها در فرانسه تنها ا ولین موفقا ما این موفقیت ها در فرانسه تنها ا یت ها هستند. آن ها باید محکم شوند ، آن هپا  یت ها هستند. آن ها باید محکم شوند ، آن هپا  ا

می طلبند که تهاجم علیه فاشیسم بیشترپیش برود .هر تالش آن ها برای بی اعتبپار کپردن و   می طلبند که تهاجم علیه فاشیسم بیشترپیش برود .هر تالش آن ها برای بی اعتبپار کپردن و   

ر ترین مقاومپت از طپرف تمپام کپارگر هپا، تمپام ضپد         ا استوا اید ب ر ترین مقاومپت از طپرف تمپام کپارگر هپا، تمپام ضپد        درهم شکستن جبهه خلق ب ا استوا اید ب درهم شکستن جبهه خلق ب

ینپپده فاشیسپت هپپا رو در رو شپپود . آرایپپش نیروهپپای فاشیسپپت در داخپپل کشپپ فاشیسپت هپپا رو در رو شپپود . آرایپپش نیروهپپای فاشیسپپت در داخپپل کشپپ  ینپپده ور ، تجپپاوز فزا ور ، تجپپاوز فزا

ایپد فپرا گرفتپه     یا ، که با درس هایی که ب ایپد فپرا گرفتپه    فاشیستی در کشورهای همسایه ، رخ داد های اسپان یا ، که با درس هایی که ب فاشیستی در کشورهای همسایه ، رخ داد های اسپان

ارند ، به روشنی ارند ، به روشنیشوند پر ب   هپا هپا   آنآن  کپه کپه   دهنپد دهنپد   مپی مپی   نشپان نشپان   هاها  فاشیستفاشیست  ضدضد  تمامتمام  وو  هاها  کارگرکارگر  بهبه   شوند پر ب

ایدباید ایپد جبهپه         مبمب  دردر  رارا  خودخود  تالشتالش  ب فپزایش دهنپد ، کپه ب بپر ا ایپد جبهپه         ارزه علیپه فاشیسپم ده برا فپزایش دهنپد ، کپه ب بپر ا خلپق  خلپق  ارزه علیپه فاشیسپم ده برا

ر تر و قوی تر از همیشه آماده نمایند . ر تر و قوی تر از همیشه آماده نمایند .متحدی استوا  متحدی استوا

ا ایستادگی و استواری ، بعنوان تنهپا راه صپحیح در    ب ا ایستادگی و استواری ، بعنوان تنهپا راه صپحیح در   هی  جای شکی وجود ندارد که این خط  ب هی  جای شکی وجود ندارد که این خط 

. امپا حفپظ جبهپه خلپق در        ینده فاشیستی با دقت تعقیب خواهپد شپد  . امپا حفپظ جبهپه خلپق در       مبارزه علیه تجاوز فزا ینده فاشیستی با دقت تعقیب خواهپد شپد  مبارزه علیه تجاوز فزا

ز دولپت کنپونی       فرانسه به معنی آن نیست که طبقه کارگر هم چون فرانسه به معنی آن نیست که طبقه کارگر هم چون  ز دولپت کنپونی       گذشپته بپه هپر قیمتپی ا گذشپته بپه هپر قیمتپی ا

اید بپاقی بمانپد و    ما جبهه خلق ب اید بپاقی بمانپد و   حمایت خواهد کرد . ترکیب دولت ممکن است تغییر کند ، ا ما جبهه خلق ب حمایت خواهد کرد . ترکیب دولت ممکن است تغییر کند ، ا

نجام برنامه جبهپه خلپق    ز ا اگر به این یا آن دلیل دولت موجود ا نجام برنامه جبهپه خلپق   هر زمان قوی تر رشد نماید . ز ا اگر به این یا آن دلیل دولت موجود ا هر زمان قوی تر رشد نماید .

بپر دشپمن را در کشپور وخپار         اتوان باشپد ، اگپرخط عقپب نشپینی در برا بپر دشپمن را در کشپور وخپار        ن اتوان باشپد ، اگپرخط عقپب نشپینی در برا ج در پپیش گیپرد ،   ج در پپیش گیپرد ،   ن

بپر تهپاجم            یپن رو تضپعیف مقاومپت در برا ز ا بپر تهپاجم           اگرسیاست آن بپه بپی اعتبپاری جبهپه خلپق و ا یپن رو تضپعیف مقاومپت در برا ز ا اگرسیاست آن بپه بپی اعتبپاری جبهپه خلپق و ا

فاشیستی منجر گردد ، برای آوردن دولت جانشین دیگری برای دولت حاضپر ، دولتپی کپه بپا     فاشیستی منجر گردد ، برای آوردن دولت جانشین دیگری برای دولت حاضپر ، دولتپی کپه بپا     

ز آزادی        ز آزادی       استواری برنامه جبهه خلق را اجرا کند ، قادر بپه رفتپار بپا خطپر فاشیسپتی باشپد ، ا استواری برنامه جبهه خلق را اجرا کند ، قادر بپه رفتپار بپا خطپر فاشیسپتی باشپد ، ا

زاز دموکراتیک مپردم فرانسپه محافظپت کنپد و دفپاع      دموکراتیک مپردم فرانسپه محافظپت کنپد و دفپاع      های های  بپر   دردر  رارا  آنآن  ا بپر برا را   خپارجی خپارجی   فاشیسپت فاشیسپت   ب

  ..  شدشد  خواهدخواهد  تالشتالش  نمایدنماید  تضمینتضمین
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قپدام متحپد در بپین تمپام بخپش        قپدام متحپد در بپین تمپام بخپش       در کنار حفظ وتحکیم جبهه خلق در فرانسه ،آشکار شپدن ا در کنار حفظ وتحکیم جبهه خلق در فرانسه ،آشکار شپدن ا

نگلسپتان نقپش     . ا نگلستان علیه فاشیسم و جنگ شایسته توجه ویژه اسپت  نگلسپتان نقپش    های طبقه کارگر ا . ا نگلستان علیه فاشیسم و جنگ شایسته توجه ویژه اسپت  های طبقه کارگر ا

ظیمی در زندگی سیاسی کل جهان بازی می کنپد. موضپع آن بپه صپورت بسپیار قپاطعی بپر        ظیمی در زندگی سیاسی کل جهان بازی می کنپد. موضپع آن بپه صپورت بسپیار قپاطعی بپر        عع

لمللپی نفپو  دارد. کپل         لمللپی نفپو  دارد. کپل        تعدادی از کشورهای بورژوا دموکراتیک و به طپور کلپی اوضپاع بپین ا تعدادی از کشورهای بورژوا دموکراتیک و به طپور کلپی اوضپاع بپین ا

نگلستان در سطح کشوری و جهپانی   ا نیروی خاص ، مسئله نقش طبقه کارگر ا ب نگلستان در سطح کشوری و جهپانی  موقعیت امروز  ا نیروی خاص ، مسئله نقش طبقه کارگر ا ب موقعیت امروز 

رتقا می یابد . این حقیقت  رتقا می یابد . این حقیقت ا به ویژه تعهد های مهم آن نسبت به مبارزه علیه فاشیسم و بپرای  به ویژه تعهد های مهم آن نسبت به مبارزه علیه فاشیسم و بپرای  ا

تحپاد جهپانی جنپبش طبقپه کپارگر بپر آن        تحپاد جهپانی جنپبش طبقپه کپارگر بپر آن       محافظت از صلح ، و نیز نسبت به وظیفه تاسیس ا محافظت از صلح ، و نیز نسبت به وظیفه تاسیس ا

تیپک را پپیش از زحمپتکش هپای سپایر         نگلپیس حقپوق دموکرا نبار می شود. طبقه کارگر ا تیپک را پپیش از زحمپتکش هپای سپایر        گرا نگلپیس حقپوق دموکرا نبار می شود. طبقه کارگر ا گرا

تیکی که آن ها به تیکی که آن ها بهکشورها به دست آورد. رژیم دموکرا ند تاثیر بر سیاسپت هپای     کشورها به دست آورد. رژیم دموکرا ند تاثیر بر سیاسپت هپای   دست آورده ا دست آورده ا

زه بزرگتری نسبت به پرولتاریای تعدادی از کشپورهای دیگپر بپرای آن هپا      ندا تا ا زه بزرگتری نسبت به پرولتاریای تعدادی از کشپورهای دیگپر بپرای آن هپا     کشورشان را  ندا تا ا کشورشان را 

بپزار هپای قدرتمنپدی را بپرای مبپارزه بپرای           ا نگلپیس  بپزار هپای قدرتمنپدی را بپرای مبپارزه بپرای          امکان پذیر کرده است . کپارگر هپای ا ا نگلپیس  امکان پذیر کرده است . کپارگر هپای ا

بپر   را بر فاشیسم و ، به ویژه در ب بپر  دموکراسی ، محافظت از صلح در برا بر فاشیسم و ، به ویژه در برا بریگادهپای فاشیسپت در   بریگادهپای فاشیسپت در   دموکراسی ، محافظت از صلح در برا

رند . یا یی ها و پرتقالی ها در اختیار دا ل یتا ، ا لمانی ها  یا و دخالت های ا رند .اسپان یا یی ها و پرتقالی ها در اختیار دا ل یتا ، ا لمانی ها  یا و دخالت های ا   اسپان

نگلیس ، با سنت های درخشان جنبش چارتیستی در پشت  نگلیس ، با سنت های درخشان جنبش چارتیستی در پشت شکی وجود ندارد که طبقه کارگر ا شکی وجود ندارد که طبقه کارگر ا

نگلپس تاسپیس شپد ،        نترناسپیونال نخسپت مپارکس و ا ا تاریایی که در قلب آن  نگلپس تاسپیس شپد ،       سر خود ، پرول نترناسپیونال نخسپت مپارکس و ا ا تاریایی که در قلب آن  سر خود ، پرول

تحادیپه هپای کپارگری را در اختیپاردارد ، در     وپرووپرو تاریایی که سازمان های قدرتمند ومتحد ا تحادیپه هپای کپارگری را در اختیپاردارد ، در     ل تاریایی که سازمان های قدرتمند ومتحد ا ل

نع پیش پای ایجاد یک جبهپه   نع پیش پای ایجاد یک جبهپه  درون خود قدرت کافی را خواهد یافت و قدرت غلبه بر تمام موا درون خود قدرت کافی را خواهد یافت و قدرت غلبه بر تمام موا

لمللپی خپود در     نجام پر شکوه تعهد های بپین ا ا ا ب  ، لمللپی خپود در    متحد خلق مبارزه علیه فاشیسم وجنگ را نجام پر شکوه تعهد های بپین ا ا ا ب  ، متحد خلق مبارزه علیه فاشیسم وجنگ را

  ، فرهنگ وصلح خواهد داشت .، فرهنگ وصلح خواهد داشت .  دفاع از دموکراسیدفاع از دموکراسی

44 

نقش تعیین کننده در وظیفه تاسیس جبهه خلق قوی به طبقه کارگر تعلق دارد. طبقه کپارگر  نقش تعیین کننده در وظیفه تاسیس جبهه خلق قوی به طبقه کارگر تعلق دارد. طبقه کپارگر  

ند وباید تمام زحمتکش ها ، تمام نیروهای دموکراسی ، تمپام ضپد فاشیسپت هپا را در      ند وباید تمام زحمتکش ها ، تمام نیروهای دموکراسی ، تمپام ضپد فاشیسپت هپا را در     می توا می توا

ا تهاجم خشماگین  ا تهاجم خشماگین اطراف خود به صف کند. در شرایط کنونی ،زمانی که ما ب فاشیسپتی جهپت   فاشیسپتی جهپت   اطراف خود به صف کند. در شرایط کنونی ،زمانی که ما ب

ر ، آن گونپپه کپپه بپپه ویپپژه بپپه روشپپنی توسپپط کنگپپره نپپورنبرگ حیپپوانی فاشیسپپت هپپای     ر ، آن گونپپه کپپه بپپه ویپپژه بپپه روشپپنی توسپپط کنگپپره نپپورنبرگ حیپپوانی فاشیسپپت هپپای    دا دا

لمان لمانا ایپد    علیه هر نوع دموکراسیعلیه هر نوع دموکراسی،،  شدشد  دادهداده  نشاننشان   ا ایپد   رو در رو هستیم ، زمانی که هر کپاری ب رو در رو هستیم ، زمانی که هر کپاری ب

نجام شود ، زمانی که تهدید بد شگون جنگ جهپانی   یا ا نجام شود ، زمانی که تهدید بد شگون جنگ جهپانی  برای نجات جمهوری دموکراتیک اسپان یا ا برای نجات جمهوری دموکراتیک اسپان

، نه تنهتا اجتازه دادن بته تقستیم شتدن      ، نه تنهتا اجتازه دادن بته تقستیم شتدن       جدیدی بر سر جهان آویخته استجدیدی بر سر جهان آویخته استامپریالیستی امپریالیستی 

نیروهای پرولتاریا مجاز نیست ، بلکه اجازه دادن به هر سستی در کار تاسیس جبهته  نیروهای پرولتاریا مجاز نیست ، بلکه اجازه دادن به هر سستی در کار تاسیس جبهته  
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این سستی تنها آلت دست فاشیسم است . ممکن اسپت  این سستی تنها آلت دست فاشیسم است . ممکن اسپت   ..  استاست  جنایتکارانهجنایتکارانه  وو   متحد ممنوعمتحد ممنوع

تاریا و دموکراسی ضربه های سنگین تاریا و دموکراسی ضربه های سنگینسبب شود پرول  جدیدی را تحمل نمایند .جدیدی را تحمل نمایند .  سبب شود پرول

یا   دردر  کپه کپه   وقتپی وقتپی   زمپان زمپان   هپم هپم    طبقه کارگر نباید دیگر با شرایطی کپه در آن طبقه کارگر نباید دیگر با شرایطی کپه در آن  یا اسپپان   هپای هپای   کپارگر کپارگر   اسپپان

ه  جبههجبهه  دردر  وکمونیستوکمونیست  سوسیالیستسوسیالیست ا  همراههمرا اب ز  تنهپا تنهپا   نپه نپه   ،،  میرنپد میرنپد   ومپی ومپی   جنگپد جنگپد   میمی  همهم  ب زا   وو  آزادیآزادی  ا

یا  مردممردم  دموکراسیدموکراسی یااسپان ز  بلکهبلکه  اسپان زا روپپا   تمامتمام  فرهنگفرهنگ  وو  دموکراسیدموکراسی  ا روپپا ا بپر   دردر  ا بپر برا را   اشیسپتی اشیسپتی فف  بربریپت بربریپت   ب

رند کپه تمپام     رهبررهبر  کنندکنند  میمی  دفاعدفاع نترناسیونال دوم سوسیالیست ها وجود دا ا رند کپه تمپام   های تامین شده  نترناسیونال دوم سوسیالیست ها وجود دا ا های تامین شده 

را کند. تاریا به کار می برند مدا را کند.نفو  خود را برای تحمیل شکاف وسیع تر در صف های پرول تاریا به کار می برند مدا  نفو  خود را برای تحمیل شکاف وسیع تر در صف های پرول

هم زمان وقتی که شورشی های فاشیست در اسپانیا کارگرهای سوسیالیست وکمونیست را که هم زمان وقتی که شورشی های فاشیست در اسپانیا کارگرهای سوسیالیست وکمونیست را که 

شانه در جبهه می رزمند قصابی می کنند ، زمانی که مرگ وویرانی وسپیعی در سپرتا   شانه در جبهه می رزمند قصابی می کنند ، زمانی که مرگ وویرانی وسپیعی در سپرتا   شانه به شانه به 

ر از سپازمان دادن مشپترک       نترناسیونال سوسیالیسپت بپا اصپرا ا ر از سپازمان دادن مشپترک      سر کشور وجود دارد ، رهبری  نترناسیونال سوسیالیسپت بپا اصپرا ا سر کشور وجود دارد ، رهبری 

ه با کمونیست جهانی خود داری می کنند. ه با کمونیست جهانی خود داری می کنند.کمک به مردم اسپانیا همرا  کمک به مردم اسپانیا همرا

رنپد کپه در   دولت های بسیاری با دولت های سوسیال دموکرات دولت های بسیاری با دولت های سوسیال دموکرات  ئتالفی وجود دا رنپد کپه در   یا دولت های ا ئتالفی وجود دا یا دولت های ا

ز       ز      آن وزیپپر هپپای سوسپپیال دمپپوکرات ، رهبرهپپای حپپزب هپپای سوسپپیال دمپپوکرات و نیپپز ا آن وزیپپر هپپای سوسپپیال دمپپوکرات ، رهبرهپپای حپپزب هپپای سوسپپیال دمپپوکرات و نیپپز ا

تحپاد شپوروی در موضپع      ما نه تنها این دولت هابپا ا . ا رند  نترناسیونال سوسیالیست شرکت دا تحپاد شپوروی در موضپع     ا ما نه تنها این دولت هابپا ا . ا رند  نترناسیونال سوسیالیست شرکت دا ا

یا ، تنها یا ، تنهاآن نسبت به مسئله اسپان یا   مپردم مپردم   منپافع منپافع   بپا بپا   کپه کپه   موضپعی موضپعی    آن نسبت به مسئله اسپان یا اسپپان ز  دفپاع دفپاع   هپدف هپدف   وبپا وبپا   اسپپان زا   ا

ز    صص  وو  دموکراسیدموکراسی ز    لح سازگار است همراهی نمی کنند ، بلکه به شیوه ای رفتار مپی کننپد کپه ا لح سازگار است همراهی نمی کنند ، بلکه به شیوه ای رفتار مپی کننپد کپه ا

نه عدم دخالت وقاتل های مردم اسپانیا حمایت می کنند. نه عدم دخالت وقاتل های مردم اسپانیا حمایت می کنند.سیاست ریاکارا      سیاست ریاکارا

لبته مسئولیت این سیاست ، که برای منپافع پرولتاریپای جهپان بسپیار زیپان آور اسپت ، بپا         لبته مسئولیت این سیاست ، که برای منپافع پرولتاریپای جهپان بسپیار زیپان آور اسپت ، بپا        ا ا

بطپه بپا       رهبرهای سوسیالیسرهبرهای سوسیالیس بطپه بپا       ت است که آن را اجرا می کنند. امپا اگرمپا سپکوت خپود را در را ت است که آن را اجرا می کنند. امپا اگرمپا سپکوت خپود را در را

لملل های سوسیالیست و امسپتردام مپی    لملل های سوسیالیست و امسپتردام مپی   سهم مسئولیتی که بر عهده رهبرها وعضو های بین ا سهم مسئولیتی که بر عهده رهبرها وعضو های بین ا

فتد حفظ می کردیم می توانست ضد حقیقت تاریخی باشد. چون رهبرها بعنوان نماینپده هپا    فتد حفظ می کردیم می توانست ضد حقیقت تاریخی باشد. چون رهبرها بعنوان نماینپده هپا   ا ا

ا. .   کنندکنند  میمی  عملعمل  وو  گویندگویند  میمی  سخنسخن   از طرف آن هااز طرف آن ها ات ا اجازه مپی دهنپد یپک    ا اجازه مپی دهنپد یپک    هه  آنآن  کهکه  آنجاییآنجایی  ت

ایپد از وظیفپه     نکار نمایند. آن هپا ب نند مسئولیت آن را ا ایپد از وظیفپه    چنین سیاستی تعقیب شود ، نمی توا نکار نمایند. آن هپا ب نند مسئولیت آن را ا چنین سیاستی تعقیب شود ، نمی توا

ه در     نجام هرکاری بپرای مسپدود کپردن را ه با کمونیست ها ، برای ا ه در    مشترکی که تاریس ، همرا نجام هرکاری بپرای مسپدود کپردن را ه با کمونیست ها ، برای ا مشترکی که تاریس ، همرا

بر فاشیسم و حفظ صلح بر عهده آن ها گذاشته است آ بر فاشیسم و حفظ صلح بر عهده آن ها گذاشته است آبرا        گاه شوند.گاه شوند.برا

در تشکیل وگسترش جبهه خلق مبارزه علیه فاشیسم وجنگ ، بزرگ تپرین اهمیپت بپه جبهپه     در تشکیل وگسترش جبهه خلق مبارزه علیه فاشیسم وجنگ ، بزرگ تپرین اهمیپت بپه جبهپه     

تحاد عمل بخشی از حزب های  تحاد عمل بخشی از حزب های متحد خود طبقه کارگر در کشورهای اصلی سرمایه داری ، به ا متحد خود طبقه کارگر در کشورهای اصلی سرمایه داری ، به ا

تحادیه های کارگری گرایش هپای سیاسپی مختلپف و در     تحادیه های کارگری گرایش هپای سیاسپی مختلپف و در    کمونیست وسوسیال دموکرات و نیز ا کمونیست وسوسیال دموکرات و نیز ا
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لملپل هپای    صحنه جهانیصحنه جهانی قدام مشترک کمونیست ها ، و بین ا لملپل هپای  ، به ا قدام مشترک کمونیست ها ، و بین ا   وامسپتردام وامسپتردام   سوسیالیسپت سوسیالیسپت    ، به ا

تحاد  ایناین  پایپای  پیشپیش  هایهای  مانعمانع  تمامتمام. .   استاست  وابستهوابسته تحادا ایدباید  عملعمل  ا   بپرای بپرای ..  شودشود  زودترپاکسازیزودترپاکسازی  هرچههرچه  ب

نجام  ایناین نجامسرا تاریپا   وحپدت وحپدت   هپای هپای   پشپتیبان پشپتیبان   وتماموتمام  کمونیستکمونیست  هایهای   حزبحزب  سرا تاریپا پرول   دردر  خلپق خلپق   جبهپه جبهپه   وو  پرول

لملل  بینبین  هایهای  صفصف لمللا ز  عظیمپی عظیمپی   حجپم حجپم   وامسپتردام وامسپتردام   سوسیالیستسوسیالیست  هایهای  ا زا نپه را پپیش      ا نپه را پپیش    فعالیپت روزا فعالیپت روزا

رند. رند.روی خود دا  روی خود دا

قعیت که پایان دادن بپه شپکاف در صپف هپای طبقپه       قعیت که پایان دادن بپه شپکاف در صپف هپای طبقپه      کنگره هفتم کمونیست جهانی به این وا کنگره هفتم کمونیست جهانی به این وا

کارگر وظیفه ساده ای نیست کامال آگاه بود. تمام ان چه دشمن های طبقه کارگر، مامورهپا و  کارگر وظیفه ساده ای نیست کامال آگاه بود. تمام ان چه دشمن های طبقه کارگر، مامورهپا و  

دارهای جنایتکار آن ها در دوره طوال دارهای جنایتکار آن ها در دوره طوالهوا نی دهه ها با هدف تقسیم کردن نیروهای زحمپتکش  نی دهه ها با هدف تقسیم کردن نیروهای زحمپتکش  هوا

ا آرزوی صرف محو گردد. ند با موجی ازدست و ب ند نمی توا نجام داده ا ا آرزوی صرف محو گردد.ها ا ند با موجی ازدست و ب ند نمی توا نجام داده ا   ها ا

ز زمان کنگره ز زمان کنگرهتمام تجربه ما ا از   تمام تجربه ما ا ازب تحپاد   جپاده جپاده   کپه کپه   دهپد دهپد   مپی مپی   نشاننشان  تریتری  روشنروشن  صورتصورت  بهبه  همهم  ب تحپاد ا   ا

اف و فرش اف و فرش از جاده ای مستقیم ، صاز جاده ای مستقیم ، ص جهپانی جهپانی   مقیاسمقیاس  یکیک  ودرودر  کارگرکارگر  طبقهطبقه  ملیملی  بخشبخش  دردر  عملعمل

ر      بسیاربسیار بودنبودن   شدهشده ر      دور است . جاده ای بسیار سپخت ، زیگپزاگ ، اغلپب تیغسپتان وشپیب دا دور است . جاده ای بسیار سپخت ، زیگپزاگ ، اغلپب تیغسپتان وشپیب دا

ه     فراشتن گونه های مختلپف مپانع هپا و را ز برا تحاد هرگز ا ه    است . دشمن های پوشیده وآشکارا فراشتن گونه های مختلپف مپانع هپا و را ز برا تحاد هرگز ا است . دشمن های پوشیده وآشکارا

رند . هر گامی باید پس از تالشپی عظپیم   رند . هر گامی باید پس از تالشپی عظپیم  بند ها در طی آن جاده دست بر نمی دا   وو  کپار کپار   بپا بپا   ،،   بند ها در طی آن جاده دست بر نمی دا

نه به آن هپا    شودشود  داشتهداشته  بربر  سختانهسختانه  ررسس  مبارزهمبارزه رند که باید چیزها صبورا ه هایی وجود دا نه به آن هپا  . گمرا رند که باید چیزها صبورا ه هایی وجود دا . گمرا

ایپد   کپه کپه   هستندهستند   توضیح داده شود ، تا جایی که متقاعد شوند . متزلزل ها وکم اعتماد هاییتوضیح داده شود ، تا جایی که متقاعد شوند . متزلزل ها وکم اعتماد هایی ایپد ب   ب

نگیخته  بربر  مدتمدت  تمامتمام  دردر نگیختها بکار. . شوندشوند  ا بکارخرا رنپد   وجپود وجپود   بازهاییبازهایی  حقهحقه  وو  هاها  خرا رنپد دا ایپد   کپه کپه   دا ایپد ب   باکانپه باکانپه   بپی بپی   ب

رهای مکار، سیاست مدارهای حیله گروعپوام فریپب   رهای مکار، سیاست مدارهای حیله گروعپوام فریپب   گگ  سفسطهسفسطه  علیهعلیه  مداومیمداومی  ارزهارزهمبمب. . شوندشوند  افشاافشا

ز    دار کردن صف وستاد ، کارگر های بپی تجربپه ا ز   های ماهر، که بیشترین تالش خود را برای وا دار کردن صف وستاد ، کارگر های بپی تجربپه ا های ماهر، که بیشترین تالش خود را برای وا

نجام می دهند ، کپه  نجام می دهند ، کپه نظر سیاسی ا   جبهپه جبهپه   کپه کپه  دو دو تا ههارتا نیست ، بلکه سه تا استت ، دو دو تا ههارتا نیست ، بلکه سه تا استت ،  نظر سیاسی ا

فزایش  رارا  هاها  آنآن  قدرتقدرت  کارگرکارگر  طبقهطبقه  متحدمتحد فزایشا ینپده فاشیسپت    تنتن  بلکهبلکه  ،،  دهددهد  نمینمی  ا ینپده فاشیسپت    ها به تهپاجم فزا ها به تهپاجم فزا

فتد . ه ا اید به را فتد .منجر می گردد ب ه ا اید به را     منجر می گردد ب

برقربانی شکار شدن برای مانورهپای تحریپک آمیپز دشپمن هپای       ماده بودن در برا برقربانی شکار شدن برای مانورهپای تحریپک آمیپز دشپمن هپای      و هم زمان ا ماده بودن در برا و هم زمان ا

ندازه دراز کردن دست برادری به سوی تمام سپازمان هپای    ما به همان ا تحاد ضروری است ، ا ندازه دراز کردن دست برادری به سوی تمام سپازمان هپای   ا ما به همان ا تحاد ضروری است ، ا ا

تحپاد را بپه    زحمتکش ها زحمتکش ها  تحپاد را بپه    ، دعوت آن ها به مبارزه مشترک حتی وقتی که آن ها دشمن هپای ا ، دعوت آن ها به مبارزه مشترک حتی وقتی که آن ها دشمن هپای ا

ند ضروری است . چون هر کمونیست ند ضروری است . چون هر کمونیسترهبری خود پذیرفته ا   طبقاتیطبقاتی  آگاهیآگاهی  دارایدارای  کارگرکارگر  هرهر  ،،   رهبری خود پذیرفته ا

تحاد  هایهای  مخالفمخالف  کهکه  کندکند  فراموشفراموش  ایای  لحظهلحظه  نبایدنباید  ،، تحادا ننپد   مپی مپی   جهانیجهانی  پرولتاریایپرولتاریای  ا ننپد توا   شپدت شپدت   بپه بپه   توا

بکاریخرخر  رویروی  پیشپیش  دردر  اگراگر  باشندباشند  راضیراضی بکاریا ننپد مبپارزه   خخ  ،،  هاها  آنآن  تحریکتحریک  وو  ا ننپد مبپارزه   ود کمونیست ها بتوا ود کمونیست ها بتوا

. ایپن     زاجرای بدون تناقض سیاست جبهه خلق خپود داری نماینپد  تحاد را رها کنند و ا . ایپن    برای ا زاجرای بدون تناقض سیاست جبهه خلق خپود داری نماینپد  تحاد را رها کنند و ا برای ا
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نجام نقش این رهبر ها را بعنوان نفاق افکن آسان تپر سپازد   ند ا نجام نقش این رهبر ها را بعنوان نفاق افکن آسان تپر سپازد  امر تنها می توا ند ا نپد   مپی مپی   وو   امر تنها می توا نپد توا   توا

تا  رارا  هاها  آنآن ل لتاعجا تاپرولتا  سرسختسرسخت   ازداوریازداوری  عجا ا باید چگپونگی مبپارزه ای   ا باید چگپونگی مبپارزه ای   مم. .   دهددهد  نجاتنجات  تاریستاریس  وو  ریاریاپرول

یدئو لوژیک را علیه رفورمیسم و سایر گرایش های ضپد مارکسیسپتی در صپف هپای      یدئو لوژیک را علیه رفورمیسم و سایر گرایش های ضپد مارکسیسپتی در صپف هپای     دائمی ، ا دائمی ، ا

ئمپی بپرای تاسپیس جبهپه متحپد خلپق          ئمپی بپرای تاسپیس جبهپه متحپد خلپق         جنبش طبقه کارگربشناسیم ، و هم زمان بپه طپور دا جنبش طبقه کارگربشناسیم ، و هم زمان بپه طپور دا

نپه علیپه       تحپاد عمپل در مبپارزه روزا نپه علیپه      بجنگیم و به دقت از هرشکست ا تحپاد عمپل در مبپارزه روزا فاشیسپم وجنپگ دوری   فاشیسپم وجنپگ دوری   بجنگیم و به دقت از هرشکست ا

     کنیم.کنیم.

و در حپال گپردآوری    و در حپال گپردآوری   بیست ودو سال پیش ، در آستانه جنگ جهانی امپریالیستی ، زمانی که ا بیست ودو سال پیش ، در آستانه جنگ جهانی امپریالیستی ، زمانی که ا

ز اهمیپت عظپیم     ز اهمیپت عظپیم    نیروهای طبقه کارگر برای مبارزه آینده برای سوسیالیسم بود ، لنین کبیپر ا نیروهای طبقه کارگر برای مبارزه آینده برای سوسیالیسم بود ، لنین کبیپر ا

تاریا سخن گفت : تحاد در صف های پرول :ا تاریا سخن گفت  تحاد در صف های پرول  ا

رند. و  تحاد نیاز دا رند. و کارگران به ا تحاد نیاز دا چیزی که باید در راس هر چیز دیگری درک شود آن است کپه  چیزی که باید در راس هر چیز دیگری درک شود آن است کپه  کارگران به ا

تحاد  هاها  آنآن  بهبه هیچکسهیچکس جدای از خود کارگران ،جدای از خود کارگران ، تحادا د  نخواهپد نخواهپد ""   ا هیچ کس در جایگتاهی  هیچ کس در جایگتاهی   ،،  ""داددا

تحاد  بهبه  کهکه نیستنیست تحادا تحاد. . رساندرساند  یارییاری  هاها  آنآن  ا تحادا ند  نمینمی  ا ندتوا نپد   مپی مپی   کهکه  –  باشدباشد  ""دادنیدادنی  وعدهوعده""  توا نپد توا   توا

تحاد  ،،  باشدباشد  فریبیفریبی  خودخود  ،،  خالیخالی  خوانیخوانی  رجزرجز تحادا ندتت  نمینمی  ا ندوا ز  خارجخارج   وا زا بین گپروه هپای   بین گپروه هپای     ""  موافقتموافقت  ""  ا

ز  خطاخطا  یکیک  ایناین  -شودشود  ""  خلقخلق""کوچک روشنفکر ها کوچک روشنفکر ها  زا   جاهالنپه جاهالنپه   وو   تپرین تپرین   خپام خپام   ،،  غمناکترینغمناکترین   نوعنوع  ا

 ..  استاست  ترینترین

اید تحاد ب ایدا تحاد ب   بپا بپا   طبقپاتی طبقپاتی   آگپاهی آگپاهی   دارایدارای  کپارگران کپارگران   خپود خپود   ،،  کارگرانکارگران  خودخود  توسطتوسط  تنهاتنها  وو  شودشود پیروزپیروز ا

تحاد  ایناین  بهبه  یابییابی  دستدست  الیقالیق  مداوممداوم  کارکار  وو  سرسختیسرسختی تحادا  ..ستندستندهه  ا

ز نوشتن کلمه  ز نوشتن کلمه هی  چیز ساده تر ا تحاد  ""هی  چیز ساده تر ا تحادا ا  ""ا اب رتفاع  بهبه  حروفیحروفی  ب رتفاعا تحپاد   وعپده وعپده   برایبرای   یاردیارد  یکیک  ا تحپاد ا   ،،  ا

ر  یکیک  خودخود  ""  اعالناعالن  ""  برایبرای دا دارهوا تحاد  هوا تحادا ما. .   نیستنیست  ا ماا قعیت  دردر  ا قعیتوا تحاد  ،،  وا تحادا ند  میمی  تنهاتنها  ا ندتوا   وو  کپار کپار   بپا بپا   توا

ز  ،،  پیشروپیشرو  کارگرهایکارگرهای  سازمانسازمان زا  ..کندکند  رفترفت  پیشپیش  طبقاتیطبقاتی  آگاهیآگاهی  دارایدارای  هایهای  کارگرکارگر  تمامتمام  ا

کار آسانی نیست . مسپتلزم تپالش ، ایسپتادگی ، بپه صپف شپدن تمپام کارگرهپای دارای         کار آسانی نیست . مسپتلزم تپالش ، ایسپتادگی ، بپه صپف شپدن تمپام کارگرهپای دارای         این این 

تحپاد         ز ا مپا بپدون چنپین تالشپی ، صپحبت کپردن ا . ا تحپاد        آگاهی طبقاتی در کنار یک دیگر است  ز ا مپا بپدون چنپین تالشپی ، صپحبت کپردن ا . ا آگاهی طبقاتی در کنار یک دیگر است 

     ((319319  صفحهصفحه  9999جلدجلد  ،،  آثارآثار  مجمعهمجمعه  ،،  لنینلنین..اا. .   وو))   کارگر ها هی  فایده ای ندارد .کارگر ها هی  فایده ای ندارد .

رای طبقپه کپارگر تمپام کشپورهای سپرمایه داری در ایپن       رای طبقپه کپارگر تمپام کشپورهای سپرمایه داری در ایپن       کلمه های چشمگیر لنین به ویژه بکلمه های چشمگیر لنین به ویژه ب

 دوران ارزشمند و آموزنده هستند .دوران ارزشمند و آموزنده هستند .
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لملل تاییپد بپی چپون وچپرای نیپاز       ز زمان کنگره هفتم کمونیست بین ا لملل تاییپد بپی چپون وچپرای نیپاز      کل مسیر رخ داد ها ا ز زمان کنگره هفتم کمونیست بین ا کل مسیر رخ داد ها ا

تحپاد طبقپه کپارگر و جبهپه       بطه بپا ا ولین امکان تحقق شعار های تاریخی آن را در را تحپاد طبقپه کپارگر و جبهپه      حیاتی ا بطه بپا ا ولین امکان تحقق شعار های تاریخی آن را در را حیاتی ا

لملپل   بپین بپین   کمونیستکمونیست   ..آوردآورد  میمی  فراهمفراهم  فاشیسمفاشیسم  –بدترین دشمن بشریت بدترین دشمن بشریت   خلق مبارزه علیهخلق مبارزه علیه لملپل ا   وو  ا

ز  ایای  لحظپه لحظپه   ،،  زحمپتکش زحمپتکش   هپای هپای   تودهتوده  پشتیبانیپشتیبانی  موردمورد  ،،  مختلفمختلف  کشورهایکشورهای  کمونیستکمونیست  هایهای  حزبحزب زا   ا

تحاد  ایناین  تامینتامین  برایبرای  مبارزهمبارزه  دردر  خودخود  قدرتقدرت  تمامتمام  اعمالاعمال تحادا   هپی  هپی    بپه بپه   هاها  آنآن. .   شدشد  نخواهندنخواهند  متوقفمتوقف  ا

ر نسبت به و  وجهوجه ر نسبت به وقربانی تحریک جهت دا سیع تر کردن شپکاف در صپف هپای طبقپه کپارگر و      سیع تر کردن شپکاف در صپف هپای طبقپه کپارگر و      قربانی تحریک جهت دا

بکپار    درهم شکستن جبهه خلق نخواهند شد . و با وجود تقابپل درهم شکستن جبهه خلق نخواهند شد . و با وجود تقابپل  بکپار خرا لملپل   بپین بپین   دردر  هپا هپا   خرا لملپل ا   هپای هپای   ا

تحاد  بهبه  جهانجهان  پرولتاریایپرولتاریای  ،،  وامسترداموامستردام  سوسیالیستسوسیالیست تحادا   ..  یافتیافت  خواهدخواهد  دستدست  خودخود  رزمندهرزمنده  ا

طونی ، بلکه عمل مپورد  طونی ، بلکه عمل مپورد  در مبارزه علیه فاشیسم وجنگ ، نه کلمه های تهی ، نه آرزوهای افالدر مبارزه علیه فاشیسم وجنگ ، نه کلمه های تهی ، نه آرزوهای افال
نیاز است . برای دست یابی به این عمل به دست آوردن یگانگی تمام نیرو های طبقپه کپارگر   نیاز است . برای دست یابی به این عمل به دست آوردن یگانگی تمام نیرو های طبقپه کپارگر   

.  برای اجرای بی تزلزل سیاست جبهه خلق ضروری است .برای اجرای بی تزلزل سیاست جبهه خلق ضروری است 
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 !  فاشیسم

 ژوئن پاریس، «نویسندگان جهانی ٔ  سخنرانی برتولت برشت در نخستین کنگره»  

۱۹۳۵. 

 ارشاد برگردان منوههر فکری

 

 ٔ  خپپواهم بپپی آنکپپه نکتپپه  دوسپپتان، امپپروز مپپی

ا کنم مطرح را ئی تازه چندان  کلمپه  چنپد  شپما  ب

ا مبارزه باب در  کپه  بگپویم  سپخن  هپائی  قپدرت  ب

، زمپپین مغپپرب فرهنپپگ درصپپددند قایپپای یپپا را  ب

 کشپی  بهپره  قپرن  یپک  ریپگ  مرده که را فرهنگی

. کننپپد نیسپپت  بپپه سپپر لجپپن و خپپون در اسپپت،

 بسیار ٔ  یک نکته جه شما را تنها بهتو خواهم می

 اگپر  مپن،  نظپر  بپه  کپه  ئپی  نکتپه  کنم؛ جلب مهم

 هپای  قپدرت  ایپن  بپا  مپثثری  ٔ  شپیوه  به بخواهیم

 تپا  را مبپارزه  این خاصه و کنیم مبارزه اهریمنی

ابودی دامه ها قدرت آن ن بهامی کمترین اش درباره نباید دهیم، ا  .بماند باقی ا

ا پوست و گوشپت خپود تجربپه کپرده     نویسندگانی که پلیدی نپد و یپا    ها و فجایع فاشیسم را ب ا

ند که چگونه دیگران قربانی  دیده فعپال متنفرنپد، تنهپا       چنپین فجپایعی مپی   ا ز ایپن ا شپوند و ا

ا ایپن پلیپدی   به ب هپا پیپدا نخواهنپد     اعتبار چنین تجربه یا تنفری آمادگی الزم را برای مبارزه 

ها کافی خواهد بود، بویژه  کرد. ممکن است برخی تصور کنند که تنها شرح و بیان این پلیدی

نگیختپه باشپد.     می را بهنظیر هنری و خشم ناب، آد اگر استعداد بی شرح و بیان آن فجپایع برا

ینجا فجایعی روی مپی  تردید، شرح و بیان این پلیدی بی ایپد     ها بس مهم است. در ا دهپد کپه ب

ر  زیر چوب و چماق می ها را به متوقف شود؛ و در آنجا انسان کشند، و چنین اعمالی نباید تکرا

http://rahman-hatefi.net/navidenou-969-97-288-970727.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-969-97-288-970727.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-969-97-288-970727.htm
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رد. انسپان کاسپه    شپرح و بیپان مفصپل    شود. این چیزها دیگر نیپازی بپه    لبریپز  صپبرش  ٔ  نپدا

نگیخته شود، می  موضپوع  ایپن  دوسپتان، . آیپد  می گرفتار دژخیم چنگال در و خیزد می پا به برا

 .دارد بیشتری شرح به نیاز

نگیخته می آمپد آن گرفتپار شپدن در     شود و این کار دشواری نیست. ولی پی احتماال  انسان برا

ر ا جوش آمده است و دشمن هپم مشپخص    ست. خشم بهچنگال دژخیم است، و این دیگر دشوا

ند بگویپد: وظیفپه   است، ولی چگونه باید شکستش داد؟ نویسنده می  کپردن  محکپوم  مپن  ٔ  توا

ننپده  ٔ  عهپده  بپر  دیگر این و است کشی حق ایپد  چپه  کپه  اسپت  خوا . ولپی بپدنبال آن،   بکنپد  ب

د کپه خشپم نیپز،    یابد. نویسپنده متوجپه خواهپد شپ     ئی کامال  ویژه دست می تجربه نویسنده به

ر معینپی وجپود دارد و بپه     ئی است مقداری: چیزی که به همچون همدردی، مقوله ر   مقپدا مقپدا

ره به معینی می ند ظاهر شود. و بدتر از همه: این خشم هموا مقپداری کپه الزم خواهپد بپود      توا

ند هنگامی که بپرای نخسپتین بپار خبپر قتپل       من گفته ظاهر خواهد شد. برخی از همکاران به ا

هپوا برخاسپت و بسپیاری کسپان      شپان بپه   شان رساندیم، فریاد نفپرت  گوش مان را به عام رفقای

 تعپداد  که هنگامی ولی. کردند عام قتل را نفر صد که بود هنگامی این و. شدند کمک ٔ  آماده

انیان ران نفر زد و قتل عام را پایانی به به سر قرب آمپد، سپکوت همپه جپا را فپرا       چشم نمپی  هزا

وقتپی  »آمد کمتر و کمتر شپد. آری چنپین اسپت:     هائی که برای کمک پیش می گرفت و دست

ز نظرها پنهان می اپپذیر شپود    ها تحمپل  ماند. هنگامی که رنج جنایات ب عد وسیعی پیدا کند، ا ن

نسانی را کتک می آدمی دیگر فریادها را نمی ز   زنند و کسی که این صحنه را می شنود. ا بینپد ا

م ا هنگامی که فجایع، همچون سیل جاری شود، دیگپر   رود. این کامال  هوش می طبیعی است. ا

 «.دارد اعترا  فریاد برنمی کس به هی 

ا آن مقابله کرد؟ آیا هی  راهپی وجپود نپدارد کپه      و اکنون وضع چنین است. چگونه می توان ب

بر فجایع خپود را بپه   ها از چشم بستن به انسان وری کپ  روی فجایع مانع شود؟ چرا آدمی در برا

ا آن نمی می له ب بیند. انسان خود را بپا درد انسپان دیگپری کپه      زند؟ زیرا که امکانی برای مقاب

و از دستش برنمی ز فپرود ضپربه     دارد. آدمپی وقتپی مپی    آید مشغول نمپی  کمکی برای ا نپد ا توا

ند ضربه چه هنگام فرود می آید، و بر چه چیز فرود می آیپد، چپرا فپرود     جلوگیری کند که بدا

ز فرود ضپربه جلپوگیری کنپد، یپا     آی می ند ا د و هدف آن چیست. و تنها هنگامی که انسان بتوا

ز آن وجود داشته باشد، می نپد بپا قربپانی همپدردی      حتی کمترین امکانی برای جلوگیری ا توا

لبته هنگامی هم که ضربه ا آیپد،   های فاجعه صفیرکشان بپر سپر قربپانی فپرود مپی      نشان دهد. 

ند به آدمی می ز. بههمدر توا راستی چپرا چنپین    دی برخیزد ولی دیگر نه برای مدتی چندان درا

اله ئی فرود می ضربه ریزنپد؟ منظپورم آن    دور می ارزش به ئی بی آید؟ چرا فرهنگ را همچون زب
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ز    مان باقی مانده. چرا میلیون وز برایهن که است فرهنگی ٔ  مانده  ته ها انسان، کپم و بپیش، ا

نسانی که اکثرشان چنین فقیر و بی شوند، میلیون هستی ساقط می  چیزند؟ ها ا

رنپد. خواهنپد گفپت       ز ما برای این سپثال پاسپخی دا هپا   علپت تمپامی ایپن نابسپامانی    »برخی ا

ینان بر این تصورند که شاهد طغیان دهشپتناک جمپع وسپیعی    « خوئی است. خشونت و درنده ا

ز بشریتند که پیوسته گسترده نگیپز و بپی   نفپرت شپود. جریپانی    تپر مپی   تر و گسپترده  ا دلیپل،   ا

وان، بپه       طغیانی که ناگهان ظهور می همپان ناگهپانی نیپز فپرود      کنپد و احتمپاال ، بپا امیپد فپرا

خپوابی آرام فپرو    امان توحشی غریزی که مدتی دراز سرکوب شپده یپا بپه    نشیند؛ غلیان بی می

 رفته بوده است.

نی نپدارد. و   کنند که این آورند، خود نیز احساس می آنها که چنین پاسخی می پاسس برد چندا

نند که نمی خوبی می نیز خود به ا تکیه بر نیروهپای غریپزی،    توان خشونت و درنده دا خوئی را ب

 ناپذیر اهریمنی، توجیه کرد. نیروهای شکست

ز بی به ینان ا گوینپد: چیپزی در ایپن میانپه      تربیت نوع بشپر سپخن مپی    توجهی به این ترتیب، ا

ند به تابی که داشتهنادیده گرفته شده یا در ش ند، و حاال باید جبپرانش کپرد.    آن توجه نکرده ا ا

اید بپا محبپت و مهربپانی بپه     ایپد . رفپت  خشپونت  ٔ  مقابلپه  ب لفپاظ  بپه  ب  جسپت،  توسپل  بپزرگ  ا

فتاد مثثر گذشته در که سوگندهائی به نپد، بپه   ها نی    ا آزادی، احتپرام   عشپق بپه  »مفپاهیم جپاودا

ز لحاظ تاریخی بهپ مفاهیمی که « حیثیت بشری و عدالت به ثبوت رسپیده اسپت. و    تأثیرشان ا

م ا حاصپل آن چیسپپت؟ هنگپامی کپپه      سپوگندهای بپزرگ توسپپل مپی    اینسپت کپه بپپه   جوینپپد. ا

ا تمجید تعصپب  به و ب گویپد؛ چپون    آمیپز خشپونت پاسپس مپی     فاشیسم، نسبت خشونت بدهند، ا

ت هپام     ستایش تعصب دست می تعصب متهمش کنند به به « تحقیپر خپرد  »زند؛ و زمانی کپه بپا ا

 پردازد. نفی خود می مواجه شود، با خیالی آسوده به

نپی بپه    وا فراد کوتاهی شده. فاشیسم نیز امیپد فرا نفپو    فاشیسم نیز معتقد است که در تربیت ا

هپا و تسپخیر قلپوب آنهپا بسپته اسپت. فاشیسپم، تعلپیم خشپونت در مپدارس،            در مغپز انسپان  

یپد. آری، فاشیسپم    هپای خپویش مپی    گاه شکنجه خشونت حاکم در ها و تآترها را به روزنامه فزا ا

وقفپه بپدین امپر مشپغول اسپت.       کند و در تمام طول روز، بپی  تمامی ملت را چنین تربیت می

نپپد چیپپز زیپپادی بپپه فاشیسپپم نمپپی « تربیپپت»خت سپپرگرم سپپ چپپون بدهپپد، مپپردم ٔ  تپپوده توا

راده و غلبه انسان ئی برای مردم ندارد، پس باید تقویت ا . کنپد  تبلیپغ  را نفپس  بر ٔ  هاست. غذا

ند نمی ایپد  پس دارد، نیاز جنگ به و ببخشد سامان و سر را تولید امر توا  و جپرتت  تقویپت  بپه  ب

ه. بپردازد رزمندگی ٔ  روحیه ایپد  پس است، نیازمند فداکاری ب کاری در فپدا  حپس  تشپویق  بپه  ب

ینها هم برای خود آرمان فراد دست بزند. ا نائی ا نسا هائی هستند، توا ز ا هپا خواسپته    نهائی که ا
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نپیم   آیند. ولپی مپا مپی    شمار می های متعالی به ها و خواست شود و بعضی نیز حتی آرمان می دا

کننپده کیسپت و چپه کسپانی از چنپین       ها در خدمت کدامین هدف است، تربیت که این آرمان

م ا آرمان گیران، تربیت شک بهره گیرند: بی تربیتی بهره می  های مپا چگونپه   شوندگان نیستند. ا

ابسامانی ز ما نیز که علت تمامی این ن ننپد، همپانطور کپه     ها را خشپونت مپی   است؟ آن عده ا دا

ز نفو  در روان انسان دیده ز تربیت و فقط ا یم تنها ا گونپه   کم هی  گویند، و دست ها سخن می ا

بیر دیگر به ز تدا ز پپرورش روح مهربپانی و محبپت در آدمپی        میان نمی سخنی ا ینپان ا آورنپد. ا

م ا مهربانی و محبت با طلپب مجپرد  مهربپانی و محبپت بدسپت نمپی       سخن می ز   گویند. ا آیپد. ا

رترین شرایط، مهربپانی و محبپت حاصپل نمپی     شپود؛   طریق طلب، در هی  شرایطی، حتی دشوا

 همچنان که خشونت تنها از طریق طلب خشونت.

ز بشری« خاطر نفس خشونت خشونت به»موضوع  من شخصا  به اید ا بر ایپن  باور ندارم. ب را ت در ب

تهام که خشونت در  ات اوست دفاع کرد، هرچند که خریپداری نداشپته باشپد. بپه     نظپر مپن،    ا

نگر فویشت»دوستم  شپود وقتپی کپه     (دچار انحراف فکری بزرگپی مپی  Feuchtwanger« )وا

و اشتباه می«. خباثت مقدم بر سودجوئی است»گوید  می نفسپه   کند. خشپونت از خشپونت فپی    ا

ز مبادالتی سرچشمه می آید، پدید نمی  گیرد که بدون ا عمال خشونت ناممکن است. بل ا

ز آن مپی       ز بسپیاری    آیپم چنپدان دهشپتناک    اوضاع و احپوال سپرزمین کپوچکی کپه مپن ا تپر ا

ز بهتپرین دام   های دیگر نیست. ولی آنجا هر هفته پنج سرزمین ر رتس ا ز    هپزا هپای پپرواری را ا

نگیزهبرند. این کار زشتی است، ولی  میان می . نیسپت  خپونریزی  عطپش  ناگهانی طغیان آن ٔ  ا

ز دلیل. داشت کمتری زشتی بود، می چنین اگر  فرهنپگ،  نپابودی  دلیپل  و هپا  دام بردن میان ا

ز مقداری مورد، دو هر در. نیست خشونت ٔ  غریزه وان      کاالها ا ئی کپه بپا زحمپت و مپرارت فپرا

ابود می دوش درآمپده اسپت. بپا توجپه     صورت باری اضپافی بپر    شود، چون به تولید شده است ن

 ولپی . نپدارد  نپامی  جنایپت  جز تردید بی تدبیری چنین جهان، ٔ  گرسنگی حاکم بر پنج قاره به

ثپر کشپورهای   اک در امپروز  مپا . نیست چنین روی هی  به گیرد، نمی صورت نفسه فی کارها این

ا اوضاع اجتماعی نواع جنایات را پاداش ئی روبه جهان ب ا وانی است ها رو هستیم که در آن  ی فرا

اید بهائی بس گزاف پرداخت.  نسانی ب دفاع اسپت و   انسان خوب، بی»در حالی که برای فضایل ا

تپوان   دفاع است زیر ضربات چماق خرد خواهد شد؛ ولی از طریق اعمپال خشپونت مپی    آنکه بی

هزار سال سابقه پشتگرم است، در حالی که مهربپانی و   ده همه چیزی دست یافت. خباثت به به

 «.کند محبت محتاج محافظ است و محافظی پیدا نمی

ز این  اید بپرهیزیم ا اگر نخواهیم که ما نیز همچون دیگران خواستار چیزی غیرممکن شویم، ب

ر      که به تهپام قپرا ز مردم مهربانی و محبت طلب کنیم! خود را در معپر  ایپن ا همین سادگی ا
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ز مپردم خواسپتار عملپ    ا دادن شعار ا ز آنهپا      ندهیم که ما نیز ب ی فپوق بشپری هسپتیم، یعنپی ا

تحمل این اوضاع نابسامان وحشتناک تن دهنپد، اوضپاعی    مدد فضایل عالی به خواهیم تا به می

ز فرهنپگ سپخن        یائیپد تنهپا ا که هرچند امکان تغییر یافتن دارد نباید تغییری پیپدا کند.پپ ب

 نگوئیم!

یایید به بتدا نسبت به ب ا حم داشته باشیم! فرهنپگ هنگپامی   ها ر انسان فرهنگ رحم کنیم، ولی 

یائید شیفته یابد که انسان نجات می  در هپا  انسپان  کپه  نشویم ادعا این ٔ  ها نجات پیدا کنند. ب

ازارهای بپزرگ   ا بهر انسان مدعائی چنین! ها انسان خدمت در فرهنگ نه فرهنگند خدمت یاد ب

ندازد، جائی که انسان می م ا  ها! در خدمت انسان ها ها هستند و نه دام ها در خدمت دا

ابسامانی ٔ  ریشه تر به دوستان، قدری عمیق  !بنگریم ها ن

رزنده ز مردم سیاره های وسیع ای که هر روز توده مکتب فکری ا ، ٔ  تری ا  جوان ٔ  سیاره این ما

، ابسامانی تمامی ٔ  وید که ریشهگ می گیرد می فرا را ، ن  جوامپع  بپر  حپاکم  مالکیپت  مناسبات ها

ز هپائی  توده میان در دیگر فکری بزرگ های مکتب تمامی سادگی به فکری، مکتب این. ماست  ا

ز بپیش  کپه  اسپپت کپرده  پیپپدا نشپر  مپردم  ز دیگپپران ا  هپپای روش و حپاکم  مالکیپپت مناسپبات  ا

 برند. ج میرن رود می بکار آن حفظ برای که ئی وحشیانه

 و محرومپان  کپه  جائی شود، می شامل را زمین ٔ  این کتب در کشوری که یک ششم سطح کره

ند، گرفته دست در را حکومت رنجبران ز دیگپر  آنجا در. است درآمده عمل ٔ  مرحله به ا  نپابود  ا

ابودی و ها دام کردن  .نیست خبری فرهنگ ن

ز ما نویسندگان که فجایع و پلیدی ز آن نفپرت    های فاشیسپم را تجربپه کپرده    بسیاری ا نپد و ا ا

رند هنوز این مکتب را نشناخته ند، و هنوز ریشپه  دا رنپد     هپا  ا ز آن نفپرت دا ی خشپونتی را کپه ا

ره این خطر وجود دارد که فجایع فاشیسپم را فجپایعی    پیدا نکرده فراد هموا ند. در مورد این ا ا

ه مناسبات مالکیت موجودند، زیرا بر این تصپورند کپه بپرای     بی ینان هواخوا دلیل تلقی کنند. ا

حفپظ مناسپبات مالکیپت     های فاشیسم نیسپت. ولپی بپرای    فجایع و خشونت حفظ آن نیازی به

گوینپد،   ها در این باره دروا نمپی  ها ضروری است. فاشیست گونه فجایع و خشونت موجود، این

ز فجایع فاشیسم متنفرند ولی  آنها حقیقت را بیان می کنند. آن عده از دوستانی که مانند ما ا

ن موضپعی  خواهند مناسبات مالکیت موجپود محفپوظ بمانپد و یپا در قبپال آ      در عین حال می

ا گیر پی و قاطع ٔ  کنند قادر به مبارزه تفاوت اختیار می بی فپزون  هپای  خپوئی  درنپده  این ب  روزا

ئی خپو  درنپده  دیگر آن در که ئی اجتماعی مناسبات برقراری به خواهند نمی چون بود، نخواهند

رنپد. ولپی آنهپا کپه در جسپت         هپای ایپن    وجپوی ریشپه   را راهی نیسپت کپوچکترین گپامی بردا
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ابساما ز پلیدی نقش مناسبات مالکیت پی برده ها به نین ند، درکات دوزخی ا ها را یپک بپه یپک     ا

ند و در تک این جهنم زشتی پشت سر نهاده ند که جمعی کوچک، سلطه ها به جائی رسیده ا  ٔ  ا

 بپر  را اش سلطه جمع این. است کرده حکمفرما بشریت ٔ  ا بر تمامی جامعهر خود ٔ  رحمانه بی

ا و هاست انسان از کشی بهره کار در که نهاده بنا ردیف مالکیت از شکلی آن  دنپدان  و چنپگ  ب

ز ز کند، می دفاع مناسباتی چنین ا ز دفپاع  بپه  تپن  روی هپی   به که فرهنگی کردن فدا طریق ا  ا

ز این نظام نمی به یا و دهد نمی نظامی چنین نین    کار دفاع ا ا امحای تمپامی قپوا ه ب آید، و همرا

نی یعنی بشری، ٔ  جامعه ه در تمپام  شپهامت  بپا  ها قرن بشریت که نیقوا  کپرده  مبپارزه  شپان  را

 .است

یائید درباره  !کنیم صحبت مالکیت مناسبات ٔ  دوستان، ب

فزون های خوئی درنده ٔ  خواستم درباره این چیزی بود که می ینجا نیپز ایپن   بگویم روزا ، تا در ا

ب  اشم.حرفها زده شده باشد، و یا بهتر بگویم: من نیز آن را مطرح کرده 

 نقل از کتاب جمعه شماره دومنقل از کتاب جمعه شماره دوم
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 رشد محافظه کاری افراطی و گرایش به فاشیسم در انگلستان

 محمد علی رجایی بروجنی

قتصادی، امکان رشد نهپاد  لیسم سیاسی، فلسفی و ا نگلستان با وجود سنت قوی لیبرا هپا و   در ا

لیسپم   روپایی نبود. لیبرا ارزش های فاشیستی در دوره اوجگیری فاشیسم در بعضی کشورهای ا

نقالب بورژوایی   1688مند سپال  و انقالب شپکوه  1649-1649سیاسی و فلسفی دستاورد دو ا

نگلستان و پیروزی مردم  کلیسپای  و بریتانیپا  اشپراف  و پادشپاه  میپان  گونپاگون  نبردهپای  در ا

نگلیکن و کاتولیک تژیک متحد ا ز آنها استرا  رهبپری  بپه  بریتانیپا  پارلمان و مردم و طرف یک ا

فپع  ازی لیبرال از طرف دیگر بود. این پیروزی و برتری برای همیشپه تپوازن قپوا را بپه ن    بورژو

نتخابات مستقیم و برتری مجلس عوام برسیاست و ساختار حکومپت   سیستم پارلمانی و روش ا

د. در پی این انقالب یا تغییر دا ها حق و برتری پارلمان به نمایندگی مردم برای  و دولت بریتان

همیشه تامین شد، سلطنت تشریفاتی ماند و کلیسا از حکومت جدا و محدود به امپور دینپی و   

لیسپم کالسپیک نماینپده نیروهپای بپورژوازی و شهرنشپینان        تعلیمات روحانی مردم شد. لیبرا

ا نظریات قرون وسطایی در فلسفه و سیاسپت بپود. در ایپن نبپرد      مترقی و در مخالفت پیگیر ب

ر به رهبپری خپانواده سپلطنتی و کلیسپا مخالفپان تغییپرات و پیشپرفت و عپدم          اشراف زمیندا

  ندگان آنها بودند. اعتماد و تکیه بر مردم و نمای

لیسم نگلستان سیاسی ساختار در ماندگار و ژرف تاثیری کالسیک  لیبرا  بپه  کبیر بریتانیای و ا

نقالب پیروزی از پس که بود آورده وجود دیکال را و کار محافظه راست به گردش اکتبر کبیر ا

یا و آلمان یا و اسپان ل یتا ا  بپرای  یعنی. نبود پذیر امکان گرفت، صورت مانند آنچه در کشورهای 

نگلستان آریستوکراسی و اشراف لیسپم  بپر  پایبنپد  و معتقپد  چند هر ا نگلیسپی  کالسپیک  لیبرا  ا

روپپا  در خپود  همتایان برخالف نبود قادر نبود، ز کپه  بریتانیپا  پارلمپان  علیپه  ا  هفپدهم  قپرن  ا

 نقر چند  مام امور سیاسی مملکت مسلط بود، اعمال قدرت کرده و دست به خشونت بزند.برت

ا که بود نتخابی نهاد این ب ز ترس و کاری محافظه ازسر ا نقالب ا نقالب نظیر هایی ا ز کرامول ا  ا

قتصپادی  و سیاسی توافق نوعی به و بود درآمده سازش سر لیسپم  بپا  ا  سپنتی  و کالسپیک  لیبرا

ه. بود رسیده نپه اش در       ب نگلستان علیپرغم سیاسپت هپای اسپتعماری و تجاوزگرا همین دلیل ا

http://rahman-hatefi.net/navidenou-950-97-71-970304.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-950-97-71-970304.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-950-97-71-970304.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-950-97-71-970304.htm
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نقپالب هپا و جنپبش هپای کپارگری قپرن نپوزدهم و          خارج از کشو ز تپاثیر جپدی ا ر در داخل ا

 .بود دور زیادی تاحد بیستم 

نقالب کبیر اکتبر در روسیه در آغاز دهه بیست مپیالدی، گپروه هپای محافظپه کپار و       ز ا پس ا

فراطپی    نگلسپتان  راسپت ا نپی  نظریپات  بپر  تکیپه  بپا  ا حپزب محافظپه کپپار    و خپود   هپای  ونگرا

،بریت )توری( یا داران حزب این بیرون و درون ان  آنهپا . آوردنپد  دسپت  بپه  خپود  برای زیادی هوا

لیسم نگلستان برای خطرناکی دشمن را سیاسی لیبرا ا و دانستند می ا  در حزب لیبپرال  نرمش ب

بر یرلنپدی و جنپبش   ، ناسیونالیستجنوبی آفریقای در بوئرها برا هپای ضپد اسپتعماری و     های ا

 به شدت مخالف بودند. استقالل طلبانه مانند هند

بونپار   های زیادی کسب کرد، ولی محافظه کاران به رهبری حزب کارگر موفقیت 1993درسال 
الدوین و  ال ر د کشور رهبری که دیوید لوید جرج حزب لیبرال و رسیدند پیروزی به استنلی ب

 تسپخ  واکپنش  بپا  کپارگر  حپزب  جنگ جهانی اول را به عهده داشت، تجزیه شد. پیروزی های

ا پشتیبانی توری« حزب فاشیست» و گردید روبرو )حزب محافظه کار( ها توری های قدیمی  ب

 به وجود آمد.

ز تپرس  علت به ها این محافظه کاران سنتی توری  هپا  سوسیالیسپت  و کپارگر  حپزب  پیپروزی  ا

فراطی رفتند تا آنجا که  بیشتر هرچه نگلسپتان را در سپال   « حزب فاشیست»به سوی راست ا ا

ز پیروزی حزب کپارگر در سپال   تا 1993 ز اعضپای   1994سیس کردند. پس ا حپزب   بسپیاری ا

الپد  مپک  رامزی بین توانستند نمی محافظه کار )توری( ولپین  دون  حپزب  دولپت  وزیپر  نخسپت  ا

ران صاحبان صنایع کوچپک، تعپدادی   ک محافظه. شوند قائل تمایزی لنین و کارگر اران، زمیندا

نگلستان و افسپرا   فاشیسپتی  هپای  گپروه  کمپک  بپه   ن بازنشسپته ارتپش  از کشیشان کلیسای ا

 شتافتند و عده ای هم به آنها پیوستند.« حزب فاشیست» پیرامون

تحاد حکومت رامزی مک دونالد حزب کارگر هنگامی که دولت  رسمیت به را شوروی جماهیر ا

 بریتانیپا  کپارگر  حپزب  به خطاب زینوویف ای جعلی منسوب به ت حزب محافظه کار نامهشناخ

نگلسپتان  کارگر حزب داد می نشان که کرد منتشر مطبوعات در ار  و کنتپرل  تحپت  مسپتقیما  ا

لملل بین کمونیسم هدایت نقپالب  درتپدارک  ها کمونیست راهنمایی به و است ا  سوسیالیسپتی  ا

فزایش روی آوردن بپه محافظپه کپاران و    ش و کارگر حزب پیروزی. است تاژ این نامه موجب ا ان

فزایش اعضای حزب فاش  یست شد.ا



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

انگلستان در فاشیسم به گرایش و افراطی کاری محافظه رشد 184   

 

د. این مجمع فاشیستی « مجتمع سلطنتی فاشیست»آرنولد لیز  1999در سال  را تشکیل دا

ولین بار در تاریس نسل کشی فاشیسم، خواستار کشپتن   ، برای ا یا دار خاندان سلطنتی بریتان هوا

لد موسلی که از حزب کپارگر جپدا شپده بپود، کوشپید تپا        ا گاز شد. و س ر اسوا همه یهودیان ب

چپ تجزیه شده از حزب کارگر را متشکل کند. او پس از مالقات بپا موسپولینی در    گروه های

را تاسپیس کپرد. بپا شپدت گپرفتن رکپود       « اتحادیه فاشیست هتای بریتانیتا  » 1939سال 

قتصادی نفو  فاشیست  ر فاشیست در گردهمایی معپروف   ها اوج و جان تازه ای گرفت. ا ده هزا

لعاده فوق خشونت کردند.شرکت  1934آلبرت هال لندن در سال   فاشیستی ضربت های گروه ا

ز دریپغ  بپی  حمایپت  افت موجب ها سوسیالیست مقابل در ز بسپیاری   .شپد  آنهپا  ا  نماینپدگان  ا

ز بریتانیپا  پارلمان کار محافظه شکسپتن اعتصپاب هپای     بپرای  فاشیسپتی  ضپربت  هپای  گپروه  ا

هپا اسپتفاده    یالیسپت کارگری، حفاظت از گردهمایی هپای خپود و بپرهم زدن اجتماعپات سوس    

 کردند. می

فراطپی       « اتحادیه فاشیست هتای بریتانیتا  » الیسپم ا مپوزلی مواضپع یهپود سپتیزی وناسیون

فراطپی تپر      ز آنهپا ا تخا  کردنپد و ا ا امپریالیسم جنگ طلب و تجاوزگر ا ب مجتمتع  »وهمکاری 

 سپرزنش  را موسپولینی  روزنبپرگ،  ماننپد  کپه  بپود  آرنولد لیز به رهبری« سلطنتی فاشیست

ز بیش که کردند یم  .است شده لیبرال حد ا

 نازی آلمان به نفت فروش و تاسیس حکومت آل سمود 

ز اعجوبه های  « هپاری سپنت جپان بریجپر    »با گرایش فاشیستی « حزب مردم بریتانیا»یکی ا

لتحصیل مدرسه نظامی وست مینستر و ترینیتپی کپالج    فارا  هپای  زبپان  رشپته  در کمبپریج،  ا

 از 1916 درسپال  و پیوسپت  هنپد  در بریتانیپا  اسپتعماری  ارتپش  بپه  بپود  کرده تحصیل شرقی

یا نیروهای فرمانده س رپ رسی کاکس طرف لنهرین بین و فارس خلیج در بریتان  مپدیر  و کمیسر ا

و. شد خاورمیانه در مستعمرات امورمالی لعزیز بپن    به عنوان مشاور ارشد 1917لسا در ا عبپدا
لرحمن معروف به ابن سعود لعزیز مرگ تا که ماموریتی ،شد منصوب عبدا دامه 1953 در عبدا  ا

- اسپالم  دیپن  بپه  1939 سپال  در  معروف بپه جپان فیلبپی   « هاری سنت جان بریجر» . یافت

قامت جده در و گروید -وهابی گرایش و. گزید ا ا عربستان در ا  هپم  شپیس عبپداف فیلبپی    نپام  ب

لمهتدی چنین لعزیز   توسپط  عبپداف  نام و شیس عنوان. شود می  نامیده نیز شیس عبداف ا عبپدا
لرحمان )ابن سعود( ولین بن عبدا و بپه  سپعود  آل حکومپت  سپوم  دوره پادشپاه  ا  در .شپد  داده ا

واخر  در درگیپر  هپای  طپرف  بپا  مشپاوره  گسپترده  درجلسپات  شرکت برای فیلبی ،1999 سال ا

وینسپتون چرچیپل، شپاه جپورج،      مسئله فلسطین به لندن سفر کرد. شرکت کننپدگان شپامل  
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، رئیس جنپبش صهیونیسپتی بودنپد.    اهزاده ولز، بارون روچیلد، ویکهام اسب و حییم وایزمنش

 جان فیلبی به عنوان مشاور مخصوص ابن سعود در این جلسات شرکت داشت.

 دسپت  بپه  بپرای  تپالش  دنبپال  بپه  استاندارد اویل کالیفرنیپا )سپوکال(   ،1939در ماه مه سال 

متیاز آوردن  بپا  نهایپت  در سپوکال  . شپد  متوسپل  فیلبپی  جپان  به سعودی، عربستان در نفت ا

فقپت  توانسپت  مشپاوره،  حق عنوان به فیلبی به هنگفتی مبلغ پرداخت  بپه  بپرای  را فیلبپی  موا

بهتربپرای پادشپاهی    منپافع  توجیه با خارجی های شرکت بین رقابت حضورو شناختن رسمیت

نتیجه زد و بنپد بپا فیلبپی بپه      در استاندارد اویل کالیفرنیا )سوکال( دست آورد.  عربستان، به

متیاز منحصر بپه فپرد بپرای     69عنوان مشاور مخصوص پادشاه عربستان برای یک دوره  ساله ا

سپال   در. آورد بدسپت  را  اکتشاف و استخراج نفت در منطقه احساا در امتپداد خلپیج فپارس   

ر و شپدند  شپریک  تگزاکو و استاندارد اویل کالیفرنیا )سوکال( شرکت های 1936  هپای  ایپی دا

 نفت شرکت)  آرامکو بعد که شرکتی. ریختند هم روی «شرق سوئز» نام به شرکتی در را خود

یاالت خارجه امور وزارت. شد( آمریکا و عربستان  ثروتمنپدترین  عنپوان  بپه  را آرامکپو  متحده ا

 ریس کره زمین معرفی کرد.تا در شرکت

وارد مبپارزه   1939سپال   یپا جپان فیلبپی هپم چنپین مپاه ژوئیپه       « هاری سنت جپان بریجپر  »

نتخاباتی درحوزه پارلمانی هیث فراطپی و    -ا نتخابات دارای موضپع راسپت ا و دراین ا کنت شد. ا

یپپدئولوژی فاشیسپپتی و گپپرایش  1954-1939«)حتتزب متتردم بریتانیتتا »کاندیپپدای  ( بپپا ا

تحاد و شرکت در جنگ علیه آلمان نازی بود. ایپن حپزب    همپین  در تپازه   پاسیفیستی و ضد ا

یا تاسیس شده بود.  جان  سطتو سال « حزب مردم بریتانیتا »بکت رهبر فاشیست های بریتان

نجام در سال  ز پایان جنگ منحل شپد!؟ کپه ایپن     1954با گرایش فاشیستی سرا ده سال پس ا

نگلسپتان       خود جان ندیشه فاشیسم را در سپاختار محافظپه کپاری سیاسپی ا ر ا سختی و استمرا

 دهد. نشان می

یا این بود کپه جپان فیلبپی مپامور     یکی از شگردهای حز ب محافظه کار و فاشیست های بریتان

ویژه وزارت مستعمرات و جاسپوس کارکشپته بریتانیپا در شپروع جنپگ جهپانی دوم مپذاکرات        

نا بپر بپی طرفپی عربسپتان      یا آغاز کرد. براساس این مذاکرات ب ا آلمان و اسپان محرمانه ای را ب

 تحپت  فاشیسپت  اسپپانیای  یعنپی  جنپگ  در درگیپر  غیپر  ثالپث  کشور سعودی، فروش نفت به 

نکو، ژنرال رهبری ز نفت این. شد ممکن فرا نکو فاشیستی اسپانیای ا  هیتلپر  نپازی  آلمان به فرا

ینجاست. شد می منتقل ده نفپت فاشیسپم در   کننپ  تامین سعود آل حکومت بین هماهنگی که ا

ئیل  امپریالیسپم آمریکپا و   بپه رهبپری   -جنگ جهانی دوم و فاشیست های حاکم بر دولت اسرا

یا  .کند می پیدا مفهوم و معنی خاورمیانه  بر علیه مردم -بریتان
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یا و  نگلیسی، جان فیلبی را به خاطرخیانت به سیاست های رسمی بریتان ز نویسندگان ا بعضی ا

بر ایجاد یک کشور یهودی، دادن اطالعات طبقه بنپدی شپده    را بپن  بپه  بریتانیپا  مقاومت در ب  ا

 عربسپتان  در آمریکپایی  نفتپی  هپای  شپرکت  امتیپازات  حفپظ  بپه  کمک  جنگ، زمان در سعود

 ،(سپیا  مپدیر  بعپدا ) دالپس  آلپن  کمپک  بپا  نازی آلمان نفع به اقتصادی های مشارکت سعودی،

بکاری برای نازی اطالعات دستگاه با همکاری تالش برای ایجاد یک کشور یهپودی، خپائن    خرا

نند  می  .دا

 

 منابع:

ا ز  نگلستان تا کمون پاریس، آ. آفیموف و دیگرانتاریس عصر جدید، ا  نقالب ا

تاریس معاصر کشور های عربی،ج اول: د. ر. فوبلیکوف سپر ویراسپتار ودیگپران، آکپادمی علپوم      

تحاد شوروی، ترجمه محمد حسین روحانی  ا

لدین نشاشیبی، ترجمه محمد حسین روحانی  در خاورمیانه چه گذشت: ناصرا

آ.  دبورین، ترجمه کیخسرو کشاورزی رازهای جنگ جهانی دوم، گ.

لحمید طباطبایی  سنت فاشیسم، جان وایس، ترجمه عبدا

نگلیسی موثردرتشکیل حکومت وهابی آل سعود) ران ا  (1ماموران وکارگزا
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 نیست! "آنتی کمونیسم"فاشیسم تنها 

: م . هابکی  تهیه ونگارش 

 

سرمایه داری برای حفظ حاکمیت طبقاتی خود ،هپر  

وقت عرصه را بپر خپود تنپگ ببیند،بپه فاشیسپم بپه       

فاشیسپم   عنوان آخرین وسیله نجات متوسل می شود.

تنها ضد کمونیسم نیست،ضد همه خلق ها نیز هست 

و به وحشیانه ترین طرزی،منافع حیاتی زحمتکشپان  

تیپک    و روشنفکران مترقی و تمام آزادی هپای دمکرا

را تهدید می کند ) نطق تاریخی گئورکی دیمیتپرف  

لغارسپپتان    رهبپپرآزادی خواهپپان وکمونیسپپت نپپامی ب

 (1993درقیام ضد فاشیستی سپتامبر

هفتپپپه هپپپای گذشپپپته پپپپس از تالشپپپهای ممتپپپد   

ئم سفیر بگفته  گفتگپو  در ملپل  سپازمان  در روسیه دا

ا یتارتاس ب یانه  بارکپه  نهمین برای ا ل ز آن مشپابه  طپرح  سپا  برمحکومیپت  مبنپی  مسپکو  طپرف  ا

زنازیسم تجلیل ئه ا را  بپا , متحپد  ملپل  سازمان عمومی مجموع اجالس سوم درکمیته, میگردید ا

یین( و  وافق ، سم رای 115 ادا ، اکپرا ن ز   55ه رای مخالف ) امریکا ، کا رای ممتنپع ، از جملپه ا

تحادیپه  کشپورهای   سوی روپپا  ا  خصپوص  در تبلیغپات  قطعنامپه  ایپن  در. رسپید  تصپویپ  بپه   ا

فکار و فاشیسم الیستی های حرکت و ا فراطی ناسیون  در عمپال  هپا  آمریکپایی  است شده محکوم ا

یان ملی با جبهه یک ر  «اس اس – وافپن  » اخالف و «اندراب » روانپی ، گرا  سپند  .گرفتنپد  قپرا

ر آینده سال در که دوم جهانی جنگ در پیروزی سالگرد مین ا 79 به مصوبه  شپود،  مپی  برگزا

نگیخپت  را آمریکپا  امپریالیسپم  آن ودرراس هپا  غربی نگرانی داشت اختصاص  نظرآنهپا  بپه .  برا

ا بهان وروسها "است کاسه زیرنیم ایی کاسه ": گویا ه ایی خپاک ریپز بپه خپاک ریپز سپنگربه       ب

رند واین خطری است جدی برای تمدن غپرب   سنگر بسمت دیکتاتوری کمونیستی گام برمی دا

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-782-93-430-930913.htm


 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

نیست" کمونیسم آنتی" تنها فاشیسم 188 !  

 

د   بایپد اجپازه دا ن , بر دیکتاتوری و در نتیجه فرو پاشی شوروی  ا موفقیت دمکراسی در برا  "که ب

دامه می د "گامهای تمدن به عقب برگردد. زان آمپریالیستی ا فعپال بپاطن   "هندکپه  نظریه پردا

ران و دشمنان بر اساس گزارش جامعپه شناسپان    تاریخی مردم روسیه دوگانه است سهم طرفدا

تقریبا یکسان بوده و چهره و شخصیت لنین واستالین بیشتر جذاب اسپت تپا نفپرت آور. ایپن     

دوگانگی در سطح دولتی نیز حفظ شده است. رییس جمهور جنایات گذشپته را محکپوم کپرد.    

ما هم زمان حکومت بخش هایی از گذشته که به نظپر آن جالپب مپی آیپد را احیپا مپی کنپد.        ا

. تظپاهرات نپزد سپاختمان سپفارت      . . . . سرود ملی زمان استالین، پرچم سرخ درنیروهای مسلح،

ه بپا ایپن بخپش     .و خطرناکتر از همه آنکه همرا . . . . ااین پرچم. ب خانه های کشورهای غیر دوست 

یاسی شوروی ، منزوی شدن حکومت از جامعه و عدم کنترل آن ها نشانه های تولد سیستم س

 "نیز در حال احیاست

 نمپایش  یپا  تبلیپغ  منپع  قپانون  رئیس جمهور روسپیه 9914نوامبر  5)به گزارش ریانووستی در

ا عمومی  بپه  همچنپین  و همکپاری،  هپا  نپازی  بپا  کپه  هپایی  سپازمان  از عالمپت  یا و سازبرگ ب

.کند، نمی قبول را رگنورنب اهدادگ حکم که کسانی عنوان . . . .  ازمنپابع  ترجمپه ( کپرد  امضپا  را .

 روسی

ه ینگونه سیاست درزمان جنگ جهانی دوم شکسپت خپورد.    محققان و نظامی کارشناسان بگوا ا

ا باز گذاشتن دسپت هیتلپر مپی خواسپتند      ب روپائیان میدان را برای مهاجمان آزاد گذاشتند و  ا

تحاد شوروی را سر جای خود بنشانند. امپا   همپه آن کشپورها خپود اشپغال شپدند. متأسپفانه       ا

 آورد روی فاشیسم به دراوکراین  تاریس بار دیگر تکرارشد و امپریالیسم برای گسترش سرمایه

. 

گئورکی دیمیتروف می گوید: فاشیسم مولود تشدید تضاد بنیادی سرمایه داری و واکپنش آن  

نقالبپی شپدن زحمتکشپان و موقعیپت هپای سپاخت        بر رونپد ا تحپاد   در برا مان سوسیالیسپم در ا

و به این نتیجه مهم می رسد که:  ا .  یپک  عپادی  تبپدیل  تنها -فاشیسم حاکمیت"شوروی است 

 –  بپورژوایی  طبقپاتی  حاکمیپت  تبپدیل  بلکه ، نیست دیگر بورژوایی دولت به بورژوایی دولت

ارای آشپپک دیکتپپاتوری یعنپپی آن دیگپپر شپپکل بپپه –( دمپپوکرات) بپپورژوازی طبقپپاتی حاکمیپت 

 ریستی بورژوازی استترو

ثر هجوم ارتجاع فاشیستی پدید آمپده   لی که برا گئورکی دیمیتروف ضمن بررسی اوضاع و احوا

نداختن فاشیسم است، و ایپن وظیفپه جهپت     بود، خاطر نشان ساخت که وظیفه ی عمده ما برا

تیپک و چگپونگی تقسپیم بنپدی نیروهپای         نقالبپی ، آزادی بخپش و دمکرا ضربت تمام جنبش ا
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ا تاکیپد روی پیونپد میپان    اجتماع ب قعیت و  ا این وا ب بطه  و در را ا ی و سیاسی را تعیین می کند.

 پیکار برای دموکراسی و پیکار برای سوسیالیسم ، نظر صائب خویش را بیان می دارد

گئورگی دیمیترف ،هم در گزارش خود در کنگره و هپم در سپخنرانی هپای خپویش، بپر پایپه       

تحپاد نیروهپای مترقپی و       تجاربی کپه احپزاب بپرادر در کشپو     رهای مختلپف در مبپارزه بپرای ا

ندیشپه     ضپد  واحپد  ی جبهپه  ایجپاد "دمکراتیک علیه فاشیسم و ارتجاع بدست آورده بودنپد، ا

 و کپارگران  فعالیپت  مجموع ساز هماهنگ و سازمانده نیروی عنوان به درهرکشور را "فاشیسم

تیپپک ور کلپپی هطپپ بپپه و ، زحمتکشپپان  وهمپپه روشپپنفکران و دهقانپپان مپپه ی نیروهپپای دمکرا

 را دیمیتپپرف گئپپورگی کشپورها، در مبپپارزه علیپپه فاشیسپم را مطپپرح سپپاخت. کمینتپرن نظپپر   

ندیشه و پذیرفت و توسط که واحد ی جبهه ی ا  و دور هپای  برنامپه  مرکپز  در بپود  شپده  بیان ا

)قپپپرارداد جهپپپان کمونیسپپپت احپپپزاب نزدیپپپک  شپپپماره نپپپو درنویپپپد شپپپده ترجمپپپه منبپپپع.

 (39/11/9914ویا 99/99/1393مورخ781

فکر ایجاد جبهپه ی واحپد در رونپد تکامپل تپاریس پیوسپته تکامپل یافتپه و در مبپارزه علیپه           

امپریالیسم و ارتجاع کنونی اهمیت کامل خود را حفظ کرده است. امروزه مبپارزه بپا سپرمایه    

ا امپریالیسم جلوگیری از جنپگ مبپارزه بپرای     ب ا فاشیسم و مبارزه  ز مبارزه ب صپلح  داری جدا ا

رند طرح محدود نمودن فعالیت نئو نازیسم  ا یکدیگر دا .نیست و پیوند ناگسستنی ب . . . . . . جهانی 

چه درسطح داخلی کشورها وچه درسطح جهانی یک گپام بپه پپیش بپرای خلپق هاسپت. ولپی        

رزیابی می کنند . ران غربی آنرا برگشت به عقب و احیاا کمونیسم روسی ا  سیاست مدا

امین سالروز پیروزی برفاشیسم  69مهور فدراسیون روسیه در مراسم والدیمیر پوتین رئیس ج

ه مپیهن یادگپاری را بپر جپای     “ را چنین توصیف نمود  پدران و پدر بزرگان با جان بازی در را

ا تکیه بر میپراث آنپان خپواهیم توانسپت در      گذاشتند که به ما اعتماد به نفس می دهد و ما ب

تحاد شوروی نه ” . ود دست یابیمجهان به جایگاه خاص و ویژه کشور خ ا فاشیسم ا در مبارزه ب

ز پنجه خونین هیتلری رهانید  تنها پیروزمند کشور پهناور خود بود بلکه جهان را ا

زان آمریکائی یکی از سیاست های روسپیه درزمپان پپوتین پررنپگ کپردن       به گفته نظریه پردا

ا تجل یل از وی اسپت کپه باعپث خشپم و     نقش شوروی و استالین در پیروزی نهایی بر نازیسم ب

ایپد   لیگارشی روسیه درمسکو و آمریکا شده است. بگفته برژینسکی ب ناراحتی متحدان غربی و ا

ا این سیاست مقابله کرد وگپو بپا یپک شپبکه      مشاوراسبق امنیت ملی پیشین آمریکا در گفت ب

مجپدد   جمهپور روسپیه را بپه تپالش بپرای تشپکیل       خبری آلمانی ضمن فراخواندن غرب رئیس

تحاد جماهیر شوروی متهم کرد و خواهد بار دیگر بپا نپامی جدیپد و حپاکمیتی      گفت: وی می ا

. تازه را احیا کند و برای این منظور نیازمند آن است که اوکراین را تحت کنترل خپود درآورد 
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 ها نگرانی خودمان را دربپاره  کرد و گفت: ما باید به روس برژنیسکی, پوتین را با هیتلرمقایسه

سخنان والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه که یادآور وحشتناکی از سخنان هیتلر درباره 

لحاق آن به آلمان نازی در سال  ز اشغال و ا تریش پیش ا  میالدی است بیان کنیم 1938ا

برنت استوکرافت، سرتیپ بازنشسته نیروی هوایی و مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در زمان 

و    ریاست جمهوری جر ارد فورد و جورج بوش پدر نیز گفت: پوتین کامال فپرد متفپاوتی اسپت. ا

حتی نسبت به میخائیل گوربپاچف ، رهبپر شپوروی سپابق و یپا حتپی نیکیتپا خورشپچف نیپز          

و فردی است که از سرویس اطالعات شوروی )کا . گ. ب( آمده اسپت و شپاهد    متفاوت است. ا

و فردی پر  ز کینه است، چرا کپه فکپر مپی   فروپاشی شوروی سابق بوده است. ا کنپد فروپاشپی    ا

 از خپواهی  تمپامی  و اسپتفاده  سپوا  تحقیپر  قصپد  و شوروی به نفع غرب به ویژه آمریکا بپوده  

 .دارد را روسیه

را در اوکراین زنگ خطر فاشیسم را بپه صپدا    اندا احیاا فاشیسم با کودتای حکومت راستگرای ب

بقپه کپارگر بلکپه همپه نیروهپای ملپی وخلقپی        در آورد و تمام نیروهای جهانی را نپه تنهپا ط  

ه را طلب نمود متحدا دریپک جبهپه خطپر و وحشپت بپرای       وروشنفکران دمکرات و آزادی خوا

ر گیرند.  دمکراسی و آزادی در مبارزه کنار هم قرا

امپین نشسپت احپزاب کمونیسپت در     35پطروسمینکو رهبرحپزب کمونیسپت اوکپراین درنطپق     

دست نشپانده و وابسپته بپه     "کمان فاشیست در اوکراین را حا9914نوامبر1مینسک در تاریس 

نامید که آزمونی برای امپریالیسم آمریکا درخپاک اوکپراین اسپت وی گفپت جپایی کپه        "غرب

با دستان خود در یک جنگ روانی مپردم را   تژی فاشیسم به حقیقت پیوست. تاکتیک ها واسترا

فتپراا و دروا را علیپه حپزب     د ,    به جنگ علیه خود کشاند. ا کمونیسپت در رسپانه هپا رواج دا

ر دادن و بپدنام کپردن , منپع فعالیپت ,          پارلمان اوکراین به دادگاهی کپردن و زیپر فشپار قپرا

غیرقانونی کردن , بازداشت و حتی شکنجه و قتل کمونیست ها رای داد و چهره کیپف مپدرن   

. وی با گسترش فاشیسم پیشنهاد  . د. را  "د فاشیسم جبهه جهانی ض"طرف دارغرب را نشان دا

نند دراطراف کمونیسپت هپا    نمود که به اعتقاد وی تمام نیروهای مترقی ضد فاشیستی می توا

 متحد شوند

نپی توصپیف کپرد .     زوگانف رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه شرایط امروز جهان را بحرا

فراد و جریاناتی در راستای شعله ور کردن جنگ های تاز  قپدم  ه وی می گوید در حال حاضر ا

رند برمی ای تازه های  19 ، داری سپرمایه  تپاریس  سپال  999 طپی  در کپه  شپد،  آور یاد وی دا

 جنپگ  دو بپه  منجپر  آن اخیپر  بحپران  دو کپه  اسپت،  پیوسپته  بوقوع درآن سیستماتیک بحران

ه 3 بشریت کلی، طور به. است شده جهانی ز رفت برون را  استبداد، جنگ،: شناسد می بحران ا
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نقالب و یاا نپد و هپم نظپاره گپر نظپم نپوین جهپانی        . جهان قتصاد نوین روزولت را دیده ا ن هم ا

نقپالب       ما در این میان درخشان تپرین دسپتاوردها ازآن عصپر سوسپیالیزم و ا ند، ا هیتلر بوده ا

. . ز  پسپس: : گویدگوید  میمی  زوگانفزوگانف  گنادیگنادی اکتبر بود. زا   دردر  فاشیسپم فاشیسپم   کپردن کپردن   سپربلند سپربلند   شپاهد شپاهد   مپا مپا   سپال سپال   7979  ا

وطنان و برادران خود هستیم .حکومت غیر قانونی کیپف  وطنان و برادران خود هستیم .حکومت غیر قانونی کیپف  خون هم خون هم   ریختنریختن  وو   اوکرایناوکراین  سرزمینسرزمین

نپی   سپبب سپبب   کپه کپه   ،،  هپا هپا   شپهرک شپهرک   وو  شهرهاشهرها  علیهعلیه  بربر   به چیز دیگری جز بکار بردن آتش سنگینبه چیز دیگری جز بکار بردن آتش سنگین نپی ویرا   ویرا

  نمپی نمپی , , گردیپد گردیپد   غیرنظپامی غیرنظپامی   مکانهپای مکانهپای   دیگپر دیگپر   وو  هپا هپا   بیمارسپتان بیمارسپتان , ,   مپدارس مپدارس , , کودکسپتانها کودکسپتانها , ,   هاها  خانهخانه

ندیشد ندیشدا ندابب  خودخود  شهروندانشهروندان  علیهعلیه  کودتاگرانکودتاگران  کهکه  جنگیجنگی..  ا ا ه  ندارا ه ا نپد و منجپر بپه یپک فاجعپه       را نپد و منجپر بپه یپک فاجعپه       ختپه ا ختپه ا

ر       نسانی گشته شامل روسها نیز بوده است . اسالویا نسپک و شپهرهای دیگپر در محاصپره قپرا ر      ا نسانی گشته شامل روسها نیز بوده است . اسالویا نسپک و شپهرهای دیگپر در محاصپره قپرا ا

ز مپردم غیپر نظپامی, ازجملپه             ر نفپر ا نپد . ده هپا هپزا رند . آب و برق آنهپا را قطپع کپرده ا ز مپردم غیپر نظپامی, ازجملپه            دا ر نفپر ا نپد . ده هپا هپزا رند . آب و برق آنهپا را قطپع کپرده ا دا

رند ک رند کسالمندان , زنان , کودکان , و معلوالن ، درشهرستانهای دیگر وجود دا ه با کمبود شدید ه با کمبود شدید سالمندان , زنان , کودکان , و معلوالن ، درشهرستانهای دیگر وجود دا

رو روبپپرو هسپپتند . در آنجپپا محاصپپره ای شپپبیه لنینگپپراد حپپاکم     رو روبپپرو هسپپتند . در آنجپپا محاصپپره ای شپپبیه لنینگپپراد حپپاکم    آب آشپپامیدنی , غپپذا و دا آب آشپپامیدنی , غپپذا و دا

 است)اشاره به محاصره لنینگراد در جنگ جهانی دوم توسط نازی های آلمان (است)اشاره به محاصره لنینگراد در جنگ جهانی دوم توسط نازی های آلمان (

نسانها در اودسا فراموش نشدنی است ولین شهر پر اهمیت شمال شپبه  .فاجعه سوختن ا اودسا ا

ز مردم، در یک ساختمان باعث تشدید بیشتر اس” کریمه“جزیره  فاجعه سوختن ده ها نفر ا ت .

)جناح راست ( که در قالب سازمانی بپه نپام   « رایت سکتور»بحران اوکراین شد. گروه نئونازی 

از سوی دولت موقت کیف قانونی اعالم شده بود ,محل تجمپع مخالفپان دولپت را    « گارد ملی»

د . فاشیست ه ر دا تحادیهمورد حمله قرا های کارگری ا ودسا را محاصپره نمپوده و    ا ساختمان ا

به آتش کشیدنند,) تصاویری از کماندوهای رایت سکتور کپه چنپدین سپاعت پپیش از حادثپه      

فاشیست های  توسط هلی کوپتر به شهر اودسا منتقل شده بودند در رسانه ها پخش گردید ( .

دربیپرون سپاختمان سپرود پیپروزی      گروه رایت سکتور در حالی که انسان هپا مپی سپوختنند   

ندند . دراعالمیه انیان از خود که حزبی اوکراین، کمونیست حزب ٔ  خوا  فاشیسپت  نیروهای قرب

ر و ا یت و تهاجم هدف و اوکراین را ل»:  گویپد  مپی  چنپین  است آنها کشتار و آزا وبپاش  و ا  ا

، و بپپا ود کردنپپدمسپپد را اودسپپا سپپندیکایی دفتپپر محپپل خروجپپی و ورودی درهپپای فاشیسپپت

زا که در همان محل تهیه کرده بودند، ساختمان را آتپش زدنپد و مپانع ورود      های آتش بطری

فراد داخل ساختمان بپدون امکپان     نیروهای آتش ز ا نشانی به داخل ساختمان شدند. بسیاری ا

ر از ساختمانی که در شعله ثپر دود شپدید دچپارخفگی شپدند، و       های آتش می فرا سوخت، بپر ا

زنده زنده در آتش سوختند، برخی از طبقات باالی سپاختمان خپود را بپه بیپرون      برخی دیگر

پرتاب کردند وآن هائی که جان سالم به در برده بودند مورد حمله گروه خشمگین فاشیسپتها  

 قرار گرفته و تا سر حد مرگ کتک خوردند.



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

نیست" کمونیسم آنتی" تنها فاشیسم 192 !  

 

د، نمی ز این نوع را که رخ دا روسپیه و اکپراین   یپی میپان     تپوان صپرفا  مناقشپه    جنایتی های ا

ا اشکال مختلف بپا آن   های بی  دانست. این جنایتی است علیه انسان اید ب گناه و بشریت ؛ که ب

یپپن جنایپپت   ریم ا بایپپد بگپپذا . ن بایپپد نسپپبت بپپه آنهپپا   « عپپادی»هپپا  مقابلپپه شپپود  شپپوند و ن

یپن نبپرد طبقپاتی از دسپت داد و نبایپد گذاشپت          اعتنا بی باشیم. نباید هشپیاری را درپشپت ا

 انسان ها با خشونت و وحشیگری فاشیست ها به آتش وخون کشیده شوند  یزندگ

ابیان گئورکی دیمیترف: ب  نتیجه گیری: 

به حکومت رسیدن فاشیسم، جانشین شدن عپادی و معمپولی یپک دولپت بپورژوایی بپا دولپت        

این امربه معنی تعویض یک شکل دولتی حاکمیت طبقاتی بپورژوازی   .  –بورژوایی دیگر نیست 

ا ، بورژوایی دمکراسی یعنی  آشپکار  تروریسپتی  دیکتپاتوری  حکومپت  یعنپی  -آن دیگپر  شکل ب

نگاشن نادیده. است نپد  مپی  اشپتباهی  چنپین . است جدی اشتباه یک تفاوت این ا بپر  در توا  برا

نقالبی پرولتاریای  پیکارعلیپه  در را ده و شپهر  زحمپتکش  اقشپار  تپرین  وسپیع  خواهد می که ا

ز تضپادهای موجپود در اردوی خپود      له ی فاشوسی به حکومت خطرغصب یسم بسپیج نمایپد و ا

قپدامات و         بورژوازی استفاده کند، موانع جدی ایجاد سپازد. در عپین حپال کپم بهپا دادن بپه ا

تیپک زحمتکشپان،       بیرارتجاعی بورژوازی درجهت سلب و پایمپال کپردن آزادی هپای دمکرا تدا

نقالبی ، که هم مخدوش و محدود کردن حقوق پارلمان و تشدید فشار و تضییق  علیه جنبش ا

بعاد تازه ای به خود مپی   ا تخا  می گردد و هر روز  اکنون در کشورهای با دمکراسی بورژوایی ا

ز       ایپد یپک رشپته ا . مپا همچنپین ب . . . . . . . گیرد و به استقراردیکتاتوری فاشیستی کمک می کند.

نیم ایپن اشپتباها   ما نمی توا ت را کپه مپانعی در   اشتباهات احزاب کمونیست را نیز  کر کنیم .

بپی بودنپد کپه بپه خطپر          ه مبارزه مان علیه فاشیسم بود نادیده بگیپریم .در صپفوف مپا احزا را

باید اضافه کنم که یک چنین برخورد نادرسپت بپا    . دند  فاشیسم تا حد غیر مجاز کم بها می دا

زاحزاب  مسله تا این لحظه هم از جانب بعضی دامه ا  .دارد ا

 94/19/9914 تهیه ونگارش : م . چابکی
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 در مبارزه علیه نئو فاشیسم

 وجدانی آرش:  برگردان –حزب کمونیست یونان 

بطپه  965965 بطپه  دانش آموز دبیرستانی یونانی اخیرا دخالت سیاسی خود را در را دانش آموز دبیرستانی یونانی اخیرا دخالت سیاسی خود را در را

دند . آن ها طی نامه ای نژادپرسپتی و حملپه هپای    دند . آن ها طی نامه ای نژادپرسپتی و حملپه هپای    با رخ داد ها عملی کربا رخ داد ها عملی کر

علیه مهاجرین در یونان را محکوم کردند. نامه دانپش آمپوز   علیه مهاجرین در یونان را محکوم کردند. نامه دانپش آمپوز     ""فجرطالییفجرطالیی""

لورکوزن، بوخپپپوم، اسپپپن     لورکوزن، بوخپپپوم، اسپپپن    هپپپا ازمونیس،اشپپپتوتگارت ، دوسپپپلدورف،کلن، هپپپا ازمونیس،اشپپپتوتگارت ، دوسپپپلدورف،کلن،

)ارگان حزب کمونیسپت  )ارگان حزب کمونیسپت    ""ریزوسپاستیسریزوسپاستیس""وگوترسلو، که چند روز قبل در وگوترسلو، که چند روز قبل در 

 است :است :  مترجم(منتشر شد به شرح زیرمترجم(منتشر شد به شرح زیر-یونانیونان

ینجپا متولپد شپده      " ز مپا در ا لمان هستیم. بسپیاری ا ما دانش اموزهای دبیرستانی یونانی در ا

یم. خانواده های ما در دهه های گذشته به اقتضای مشکل ها و نیز اکنون به دلیل بحران در  ا

ا این نامه خود ، مایلیم خشم واعترا  خپود  ب ما  ند. لمان شده ا ز مهاجرت به ا را  یونان ناگزیر ا

فجپر  "نسبت به حمله علیه مهاجرها ، کارگر هپا ودانپش امپوز هپای همکپالس خپود از سپوی        

."طالیی  نازی اعالم کنیم 

لمان  دردر  هاها  مهاجرمهاجر  کودکانکودکان   یه عنوانیه عنوان لمانا ا بپه تجربپه   ا بپه تجربپه   رر  نازیسپم نازیسپم   معنیمعنی  ،،  نژادینژادی  خشونتخشونت  معنیمعنی  ماما  ،،  ا

ا فعالیت سپازمان هپای نپازی شپبیه      نیم . و خانواده های ما ب ا فعالیت سپازمان هپای نپازی شپبیه     می دا نیم . و خانواده های ما ب لمپان    ""فجپر طالیپی  فجپر طالیپی  ""می دا لمپان  در ا در ا

ند ، سازمان هایی که به کارگران خارجی شپاغل مقپیم    ند ، سازمان هایی که به کارگران خارجی شپاغل مقپیم   درموقعیت های زیادی رو در رو شده ا درموقعیت های زیادی رو در رو شده ا

لمان حمله می کنند. خشونت نژادی هی  تفاوتی بین مهاجر های قانونی وغیپر قپانونی نمپی     لمان حمله می کنند. خشونت نژادی هی  تفاوتی بین مهاجر های قانونی وغیپر قپانونی نمپی    ا ا

نان به طپوری کپه آن هپا آن     نان به طپوری کپه آن هپا آن    گذارد ، فقط یک هدف دارد ،تقسیم کردن مردم ، کارگران ، جوا گذارد ، فقط یک هدف دارد ،تقسیم کردن مردم ، کارگران ، جوا

قعا مسئول مشکل های آن ها است نبینند.چه را چه را  قعا مسئول مشکل های آن ها است نبینند.که وا   که وا

نید هر زمانی که  نید هر زمانی که مایلیم بدا نازی در یونپان بپه شپکار مهپاجر هپا وحملپه علیپه        نازی در یونپان بپه شپکار مهپاجر هپا وحملپه علیپه          ""فجر طالییفجر طالیی""مایلیم بدا

دانش آموزهایی که مبارزه می کنند می پردازد ، به دست سپازمان هپای فاشیسپت مشپابه در     دانش آموزهایی که مبارزه می کنند می پردازد ، به دست سپازمان هپای فاشیسپت مشپابه در     

لدین ما به همان شیوه یا لمان بهانه می دهد تا به ما و وا لدین ما به همان شیوه یاا لمان بهانه می دهد تا به ما و وا .  ا  حتی باروشی بدترحمله کنند .حتی باروشی بدترحمله کنند 

http://rahman-hatefi.net/navidenou-694-91-331-911007.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-694-91-331-911007.htm
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ز  لمان برای حمایت ا لدین ما هر روزه در کارخانه ها وتجارتخانه های بزرگ ا ز ما شاهدیم که وا لمان برای حمایت ا لدین ما هر روزه در کارخانه ها وتجارتخانه های بزرگ ا ما شاهدیم که وا

نها در رستوران یا کسب وکاری کوچک تقال می کنند. مپا بعنپوان دانپش     ا  ، نها در رستوران یا کسب وکاری کوچک تقال می کنند. مپا بعنپوان دانپش    ما عرق می ریزند  ا  ، ما عرق می ریزند 

لدین خود کار می وقات بسیاری برای کمک به وا لدین خود کار میاموزان دبیرستانی در ا وقات بسیاری برای کمک به وا نپیم      اموزان دبیرستانی در ا نپیم    کنیم . مپا مپی دا کنیم . مپا مپی دا

نه خانواده هپای   ز رنگ ، مذهب یا کشور متفاوت ، مسئول عذاب روزا نه خانواده هپای  که هم شاگردی های ما ا ز رنگ ، مذهب یا کشور متفاوت ، مسئول عذاب روزا که هم شاگردی های ما ا

 ما نیستند .ما نیستند .

لمپان از دروا هپا وحملپه هپای          ""فجر طالیی فجر طالیی "" لمپان از دروا هپا وحملپه هپای        فاشیست وسازمان هپای نپازی خپواهر آن در ا فاشیست وسازمان هپای نپازی خپواهر آن در ا

لپدین مپا تپا بپا خشپم و       رند : ترساندن مپا و وا لپدین مپا تپا بپا خشپم و      ادمکشانه خود تنها یک هدف دا رند : ترساندن مپا و وا رنجشپی ، کپه   رنجشپی ، کپه   ادمکشانه خود تنها یک هدف دا

هرروزه احساس می کنیم واکنش نشان ندهیم ، تا سیاست های سرمایه ودولپت آن ، سیاسپت   هرروزه احساس می کنیم واکنش نشان ندهیم ، تا سیاست های سرمایه ودولپت آن ، سیاسپت   

بی نوا می سازد ، بی چالش بماند. لمان را نان یونان وا بی نوا می سازد ، بی چالش بماند.هایی که کارگران وجوا لمان را نان یونان وا   هایی که کارگران وجوا

لمان محکوم وطرد مپی کنپیم . مپا      ""فجر طالییفجر طالیی""ما فعالبت ما فعالبت  لمان محکوم وطرد مپی کنپیم . مپا    هیتلری و هم فکرهای آن را در ا هیتلری و هم فکرهای آن را در ا

لمان مستحکم می نماییم . پاسس ما این است .مبارزه را در یونمبارزه را در یون لمان مستحکم می نماییم . پاسس ما این است .ان وا  ""ان وا

نامه در زمانی منتشر می شود که طرح سازمان یافته ای در یونان مبنی بر این کپه ، نیرویپی   نامه در زمانی منتشر می شود که طرح سازمان یافته ای در یونان مبنی بر این کپه ، نیرویپی   

ز این سامانه ، حزب  ز این سامانه ، حزب ا ا  ،،  ""طالییطالیی  فجرفجر""ا اب نپد   آمیز،آمیز،  جنایتجنایت  فعالیتفعالیت  وو  نازینازی  مراممرام  یکیک  ب نپد بتوا   بعنپوان بعنپوان   بتوا

  ..  شودشود  دادهداده  نشاننشان  سامانهسامانه  ضدضد  نیرویینیرویی

مپا تنهپا بپرای          ""الییالییفجر طفجر ط"" . ا ا توزیع غذا در حال اجپرای سیاسپت اجتمپاعی اسپت  مپا تنهپا بپرای        تقریبا ب . ا ا توزیع غذا در حال اجپرای سیاسپت اجتمپاعی اسپت  تقریبا ب

یونانی ها و نه مهاجرها .فجر طالیی برای اهدای خون داوطلبانه سازمان دهی مپی کنپد ، امپا    یونانی ها و نه مهاجرها .فجر طالیی برای اهدای خون داوطلبانه سازمان دهی مپی کنپد ، امپا    

رنپد         ر دا فپرادی کپه در خطپر جنایپت قپرا رنپد        فقط به یونانی ها خون می دهد. فجر طالیی بپرای ا ر دا فپرادی کپه در خطپر جنایپت قپرا فقط به یونانی ها خون می دهد. فجر طالیی بپرای ا

ما فقپط بپرای محافظپت آن هپا از جنایتکپاری        مجانیمجانی  ""محافظت دادوستدمحافظت دادوستد"" ما فقپط بپرای محافظپت آن هپا از جنایتکپاری      فراهم می کند ، ا فراهم می کند ، ا

ا نمایندگان پارلمانی خود به مهاجر ها حمله مپی کنپد ، وسپپس     ه ب ا نمایندگان پارلمانی خود به مهاجر ها حمله مپی کنپد ، وسپپس    مهاجرها.فجر طالیی همرا ه ب مهاجرها.فجر طالیی همرا

ا مقام های رسمی همه با هپم در مناجپات بپا شپمایل رژه مپی       ه ب ا مقام های رسمی همه با هپم در مناجپات بپا شپمایل رژه مپی      در یک سازمان نظامی همرا ه ب در یک سازمان نظامی همرا

ز فروشگاه های مه ز فروشگاه های مهروند.فجر طالیی ، با دزدی ا اجر ها ، غذای مجانی تقسپیم مپی کنپد. فجپر     اجر ها ، غذای مجانی تقسپیم مپی کنپد. فجپر     روند.فجر طالیی ، با دزدی ا

یپپن کپپه یونپپانی هپپا را اجیپپر کننپپد ونپپه        یپپن کپپه یونپپانی هپپا را اجیپپر کننپپد ونپپه       طالیپپی گفتگوهپپایی را بپپا صپپاحب کارهپپا بپپرای ا طالیپپی گفتگوهپپایی را بپپا صپپاحب کارهپپا بپپرای ا

ر  بیکاررابیکاررا  مهاجرمهاجر   کارگرهایکارگرهای ربرگزا ز  یایا  ،،  کندکند  میمی  برگزا زا   مهپاجر مهپاجر   کارگرانکارگران  کهکه  کندکند  میمی  درخواستدرخواست  هاها  آنآن  ا

ا  رارا  یونانییونانی  کارگرانکارگران  وو  اخراجاخراج  رارا اب   شپیوه شپیوه   ایناین  بهبه  طالییطالیی  فجرفجر. . نمایندنمایند  استخداماستخدام  پایینپایین  دستمزدهایدستمزدهای  ب

 مل می کند.مل می کند.عع  ""استخداماستخدام  دفتردفتر  ""  بعنوانبعنوان

این سناریوکامل به خوبی تپرویج و از سپوی رسپانه هپای جمعپی بپورژوازی ، در راسپتای بپه         

نگیز تنفر چهره " دادن نشان  اصطالح  فعالیپت  علیه مبارزه اصطالح به برای خصوصا و " آن ا

ما. شود می تولید باز آن نژادپرستانه نجپام  پیوسپته  طپور  به چه آن عمال ا  نشپان  دهنپد  مپی  ا
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فجر طالیی به عوان سازوکاری)مکانیسم( است که وظایف دولپت بپورژوازی را مخصوصپا     دادن

به سود بخش های مفلس طبقه کارگر ومردم جایگزین می کند. ودر حقیقت به عنوان نیرویی 

ما نه بپر علیپه    که حتی در استفاده از خشونت برای حل چنین مشکل هایی تردید نمی کند. ا

ازتولید می  سامانه سرمایه داری ، نه علیه صاحب کارهای بزرگ ، که این مشکل ها را خلق وب

نا به بحران مشپکل   ز آن ها حمایت می کنند ، چون آن ها در کسب سود خود ب کنند. آن ها ا

ز کارگرهای یونانی می خواهند به جای مبارزه رند. به این دلیل است که ا  مپزد  دسپت  بپا   ، دا

در راستای به اصطالح یافتن کار برای آن ها میپانجیگری   ها آن و ، کارکنند ونمیر بخور های

   می کنند.

 تشکیالت "فجر طالیی تالش می کند نشان دهد نیرویی ضدسامانه است . علیه کدام سامانه؟ 

:  گویپد  یمپ  طالیپی  فجپر .  "دروغپین  دوسپتان  مپیهن  "، "فاسپد  مپدارهای  سیاست" ، "فاسد

ندوم به نه "  دوسپتان  مپیهن  بپه  نته  "، "ت مپدارهای فاسپد  سیاسپ  بپه  نته  " ،" تسلیم ممورا

ز که است چیزی آن تمام این. " تروئیکا نه به اشغال خارجی ، "دروغین  اصپطالح  به سوی ا

 مپی  "یکجپا  را یونپان " کپه  ی "خیانتکپار  مپدارهای  سیاسپت " بپاره  در "هپا  میپدان  جنبش "

یپپن.  شپپد بیپپان فروشپپند ز کپپه "آزرده شپپهروندان جنپپبش" ا عپپی جم هپپای رسپپانه سپپوی ا

ز ونیز  بورژوازی ز نیروهایی سوی ا  ومپورد  شپود  مپی  گرفته آغوش در "شده بازسازی چپ " ا

قعیت در ، گیرد می قرار حمایت  عبپارت  تپا  "زد شپخم " طالیپی  فجر برای را سیاسی عرصه وا

ند نمی چون ، است " خالی " حال همه در که ، را خشم پردازی  مپردم  از کشی بهره علیه توا

د  وضعی بگیرد،م انحصارها توسط یرا    .کند ا

ولپین واکپنش          لمپان بپه نئپو نپازی هپا ا این واکنش دانش آموزهای دبیرستانی یونانی متولپد ا

ز این هم نمونه های بسیارزیادی وجود داشت که نشپان مپی داد کپه کپارگران      نیست . پیش ا

نند  قش کثیف آن ها به عنوان پادو های کارفرماهای بزرگ ، برای بپر  ، ن "فجر طالیی"می توا

ا آن ها ، برای منزوی کردن آن ها ز ای توده.  کنند افشا را  خورد ب ز مردمپی  بسپیج  ا  پپیش  ا

نباشته ها فاشیست موضع و فعالیت ، حضور علیه  . است شده ا

ز         ز تبلیغپات نیروهپای سپامانه از جملپه ا رنپد کپه ا تبلیغپات دولتپی ،    واکنش هپایی وجپود دا

تیک "چپ "سوسیال دموکراتیک ، حزب پاسوک ،   کپه  سیریزا مخالف "چپ" و دولتی دموکرا

ه ا رابطه در مختلف های "او جی ان" با همرا یاز ب  را تظپاهراتی  "فاشیسپت  ضپد  جبهپه  " بپه  ن

 دیگپر  بسپیاری  " هپای  گنپاه " و ان "های گناه" که ای جبهه.   است بسیاردور دادند سازمان

ند داشته مشارکت فاشیسم نئو تقویت در هراک ست . تالشی از جانپب حپزب هپای    ش خواهد ، ا

بطه بپا   انحصپارها و   "دموکراسپی "بپه حفپظ    "نیپاز "بورژوازی ، سازوکار دولت بورژوازی در را
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ر ها ، علیه  بر پنداری فاشیسم وکمونیسم( ، علیه  "دو طرف "سرمایه دا خشونت از هپر   ")برا

، یکسپان پنپداری اعتپرا  واعتصپاب کپارگران بپا حملپه هپا و رفتپار           "جایی که حادث شپود 

 آدمکشانه نازی ها ونئو فاشیست ها .

ند با هی   ه بپا کسپانی کپه مسپئول       "جبهه ضد فاشیسپتی  "حزب نئو فاشیست نمی توا همپرا

می ریزند کنترل شپود. جنپبش کپارگری     "اشک تمساح"ایجاد آن هستند و کسانی که اکنون 

 هم شکند.باید آن را در

نان کمونیست یونان ، کپه در حپال    در آغاز نوامبر دانش آموزهای دبیرستانی عضو سازمان جوا

نجام کار سیاسی در خارج دبیرستانی در تسلونیکا به شرکت در اعتصاب و تظاهرات پامه کپه   ا

ر    نجام می شد دعوت می کردند ، از سوی عنصر های فاشیست مورد حملپه قپرا در همان روز ا

ز اعتصپاب         گرفتن قبپت ا د . کارگرهای اعتصپابی کارخانپه آگنپو) صپنعت لبنیپات( ، کپه در مرا

شرکت داشتند ، برای کمک به کمونیست های جوان هجوم بردند . آن ها فاشیست ها را خلع 

ر نمودند .  ر به فرا دا تحادیپه  کپه  هسپتیم  آن شپاهد  اکنپون  سالح کردند ووا  ، کپارگری  هپای  ا

،  ، هپا  کارگر نپ  بیکارهپا لیپ  بپا  عمپل  در  ،کپه  دبیرسپتانی  آموزهپای  دانپش  ، انجوا ت هپای  فعا

تحادیپه هپای کپارگری      . ا فزایش می یابنپد  آدمکشانه فجر طالیی مخالفت می کنند به شدت ا

ز تمپا تپالش هپای آن هپا بپرای        طبقاتی برای منزوی کردن فاشیست ها ، به ویژه جلپوگیری ا

ه منافع سپرمایه بپزرگ مبپارزه ای را بپه     جداکردن ، ایجاد مانع و زنجیر کردن طبقه کارگر ب

 حرکت می آورند .

ز نظر سیاسی با خود جنبش کارگران ومردم ، با ساختارها وسازمان های آن  اید ا فجر طالیی ب

ز قبل هم مواجه بوده است . ز آن مواجه شود وا   و نه خارج ا
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 سوسیالیسم و فاشیسم بین:   جنگ داخلی اسپانیا درهشتاد سالگی

 برگردان : آرش وجدانی

 و شتتجاعت بتته ، استتپانیا در راستتتی دستتت شتتورش ستتالگرد درهشتتتادمین 

  اندازیم می نگاهی کردند دفاع دموکراسی از که کسانی انترناسیونالیسم

یا  نکو یپک   1936جوالی  18یش در سال پ 89جنگ داخلی اسپان ، زمانی که فرانچسکو فرا

نپداخت آغپاز     ه ا ز کلیسای کاتولیک بپه را شورش نظامی را با کمک مزدوران و بخش هایی ا

  شد .

شورش کودتایی ارتجاعی علیه دولت چپ گرایی بود کپه آشپکارا وارد پنجمپین سپال خپود      

ز متشپکل  جبهه مردمپی  به جبهه ای مردمی تحت نام  1936شده بود و در فوریه   حپزب  ا

تحادیه و کمونیست حزب ، سوسیالیست دامپه تهپاجم   CGT)یپا  کپارگران  عمپومی  هپای  ا ( ا

لنسیا را آزاد کردنپد ،   کارگران سازمان یافته ، وارد شده بود . آنارشیست ها زندانی های وا

ز      بپی خانمپپان هپا منپپاطق روسپپتایی را اشپغال کردنپپد ، و کپارگران اعتصپپابی در خواسپپت ا

 کارفرما ها را آغاز کردند و محل های کار کارخانه های خود را به تصرف در آوردند .

یا آزمایش های بسیاری در دموکراسی را شاهد بپود چپون     ، هپا  روسپتا  جنگ داخلی اسپان

،  امپا .  کردند می تالش سازمان از جدیدی های شکل برای نظامی های واحد و ها کارخانه

ود تحت فشارترکیبی از محافظه کاری داخلی ، ستیزه های تلس نیروهای چپ گرا ، خیلی ز

یتالیپای فاشیسپت و        فرقه ای ، و فشار نظامی نیروهای فراکو ، بپا پشپتیبانی ارتپش هپای ا

 رایش سوم متالشی شدند .

یا  نقالب اسپان ا –ا ذشپتگی  ازخودگ  از درخشانی نمونه بعنوان امروز -نهایی شکست وجود ب

ز رزمن بپر  و شجاعت نسلی ا تدگان جهانی از سراسر جهان که برای دفاع از دموکراسی در برا

ابودی قدرت سیاسپی طبقپه کپارگر تپالش مپی کپرد بپه         فاشیست های درنده ای که برای ن

 اسپانیا سفر کردند باقی است .

http://rahman-hatefi.net/navidenou-857-95-122-950430.htm
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جنگیدنپد   "نمی گپذارم کسپی رد شپود    "تله سور نگاهی به رزمندگان شجاعی که با شعار 

ندازد .  می ا

  

 

ر  گام مارکسیسم سوی به "ها پارچه نوشته ای را که می گوید  فعال ز پپیش   "بپردا  آغپاز  ا

 کنند می حمل اسپانیا داخلی جنگ
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، دولت فعالیت فاالنز ها را ممنوع کرد ، فاالنژ یپک سپازمان فاشیسپتی    1936مارس  15در 

غیر قپانونی بپاز   اسپانیایی بود . خوزه آنتونیو پریمو د ریورا ، رهبر آن برای داشتن اسلحه 

ز آن کپپه اعضپپا آن    رور لپپوئیس خیپپه تپپ بپپرای مپپارس 19 در داشپپت شپپد . فپپاالنژ بعپپد ا

 14 در و گپذاری  قپانون  مجلپس  سوسیالیسپت  عضپو  ،  Luis Jiménez Asúaمنزاسپوا 

رهبپر   Francisco Largo Caballero کوبپالرو  الرگپو  فراسیسپکو  تپرور  بپرای  مپارس 

تحادیه کارگری تالش کردند ممنوع اعال .ا  م شد 
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فریقپپا وبعپپد در  1936جپپوالی  17-18در  ، شپپورش نظپپامی دسپپت راسپپتی اول در شپپمال ا

یا آغاز شد .  سرزمین اصلی اسپان
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ه  اسپانیا داخلی جنگ آغاز در خواه جمهوری ومرد زن رزمندگان  پیمایی را
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 اسپانیا داخلی جنگ در که فرانسوی ساله 17 دختر ، Marina Ginesta مارینا گینستو

 1936 ، بارسلون در بامی پشت باالی در جنگید می

 

ولپین    ز ا لمانی یکپی ا ز گوئرنیکا توسط نیروهای فاشیست اسپانیایی وا بمباران شهر باسک ا

لتی ها در جنگ بود .  بی عدا



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

سوسیالیسم و فاشیسم بین:   سالگی درهشتاد اسپانیا داخلی جنگ 203   

 

 



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

سوسیالیسم و فاشیسم بین:   سالگی درهشتاد اسپانیا داخلی جنگ 204   

 

زبریتانیپپا Tom Mann Centuria تپپام مپپان سپپنتوریا    کپپارل خانپپه سپپرباز در ا

  مپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپارکس

 

نقالب برای 1936 سال رد آنارشیست ها وکارگران ، که   .کردند می تالش اجتماعی ا
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 ، مادریپد  ، گیرنپد  مپی  قیافپه  داخلپی  جنپگ  آغپاز  در عکسپی  برای رزمنده اعضا از گروهی
 1936 جوالی
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یا ، بارسلون  ز بریگاد آبراهام لینکلن در جنگ داخلی اسپان  1937داوطلبان امریکایی ا

 

ز رزمندگا 96بریگاد  نترناسیونال متشکل ا  ن فرانسوی و بلژیکیا
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ه نشسته بر تانک تی  تحپاد جمهپوری هپای     96-رزمنده ای جمهوری خوا . ا ارسالی شوروی 

فراد آماده رزم چپگپرای جمهپوری دوم    شوروی ، و مکزیک تنها کشورهایی بودند که برای ا

حمایت فراهم می کردند . در مورد شوروی ، کمک های لجستیکی ، تانک و حمایت هوایی 
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. امپا فعالیپت سپازمان هپای     به برخ ی پیروزی های عمده مانند جنگ گواداالجرا منجر شد 

ز –امنیتی شوروی   ای عمپده  هپای  انشعاب به – مخالف های چپگرا اعدام و تعقیب جمله ا

 . شد ختم جمهوری مدافع رزمندگان های صف در

 

لکامپسینو"  جنپگ  طپی  در ویالنپوا  شپمال  خواه جمهوری سربازان دادن سازمان حال در "ا

لکامپسینو" . برونته لنتپین  آکپا  ، "ا ز پپس   گپونزالس  وا  "مشپترک  بریگپاد " رهبپر  1937 ا

تحادیه وکنفدراسیون ها کمونیست  .بود CNT کارگری های ا
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ها عبور نخواهند کرد . فاشیسپم مپی خواهپد مادریپد را تسپخیر نمایپد .مادریپد گپور          آن 

 فاشیسم خواهد شد .

نگلی نگلیسر چشمه : تله سور ا  سیسیسر چشمه : تله سور ا
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 راه تاریک نئولیبرالیسم به فاشیسم

 برگردان: احسان صالحی -نویسنده: کریس ه ج ز

  

برگتتردان: احستتان  -نویستتنده: کتتریس ه ج ز  

 صالحی

  

قتصپپادی     لیسپپم بپپه عنپپوان یپپک تئپپوری ا نئولیبرا

زه    همیشه نظریه نپدا ا لیسم بپه  ای پوچ بود. نئولیبرا

یدئولوژی  خپدایی   حپق  های حاکم  گذشپته ماننپد   ا

 هپایش  گپزاف  و الف از یک هی . داشت زیادی اعتبار ا ب رانسان به فاشیسم باور و پادشاهان

لیگارشپی جهپانی    نخ دسپتان  در ثپروت  شپدن  متمرکپز . نشد عملی هم اندکی  کپه  –بگپان ا

زه به خانواده هشت ثروت اکنون ندا ز نیمی ثروت ا  حپال  عپین  در و – است جهان جمعیت ا

بری  تولیپد  عامل همیشه ها دولت مقررات و کنترل کناررفتن  قپدرت  و درآمپد  عظپیم  نپابرا

فراطی تشدید انحصاری، ابودی و سیاسی گری ا  بپه  دسپتیابی  بپرای . است بوده دموکراسی ن

یاز به کنکاش   این ز کتپاب    577فهم، ن ، نوشپته  «سپرمایه در قپرن بیسپت ویکپم    »صپفحه ا

قتصادی، بلکه بازگشت و تپرمیم   ما، هرگز نه خردمندی ا توماس پیکتی، نیست. نکته مهم، ا

 .قدرت طبقاتی بود

  

لیسپم موفقیپت درخشپانی بپود. یپا شپروع آن در دهپه          یدئولوژی حپاکم، نئولیبرا به عنوان ا

لیسپم از محپ  1979 یط هپای دانشپگاهی، مثسسپات    ، منتقدان جریان فکری ک ینزی نئولیبرا

لمللی مانند صندوق بین دولتی و سازمانهای بین لمللپی پپول )آی ام آف( و بانپک جهپانی      ا ا

ه ز ورود به رسان نده و ا تها( را  مطیع های مآب روشنفکر و  ها منع شدند. اشراف )آریستوکرا

ه به سر و  و افتنپد ی پپرورش  شپیکاگو  دانشپگاه  ماننپد  جاهپایی  در فریپدم ن  میلپت ن  چون را

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-978-97-372-970922.htm
http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-978-97-372-970922.htm
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وان های بودجه و همیشگی های پالتفرم ز فرا . یافپت  اختصپاص  هپا  آن بپه  انحصارات سوی ا

عتبار اقتصادی رواج دادند کپه از سپوی   ا بی و ای حاشیه نظریات از رسمی های قرائت ها آن

بپر    ند رواج یافته بود. زمانی کپه در برا فریدریک های ک و نویسنده درجه سومی چون آین را

ازا نو زدیم و مقررات دولتی را برداشتیم، مالیات ثروتمندان را به شپدت کپاهش   احکام ب ر زا

تحادیپه هپای کپارگری را نپابود         ز مرزهپا مجپاز دانسپتیم، ا دادیم، جریان و گردش  پول را ا

کردیم، و داد و ستدهای تجاری ای را امضا کردیم که مشاغل را به بیگارخانه هپای چینپی   

حلی خوشبخت تر، آزادتر و ثروتمندتر خواهد بود. ایپن یپک   فرستادند، فکر کردیم جهان م

ما عمل کرد  .شیادی بود، ا

  

تاریخچپه  »زمانی که در نیویورک با هم صحبت می کردیم، دیوید هاروی، نویسپنده کتپاب    

لیسم حائز اهمیت است کپه سرچشپمه هپای طبقپاتی ایپن پپروژه       »گفت: « مختصر نئولیبرا

لی[ را که در دهه  رخ داد، شناسایی کنیم، زمانی کپه طبقپه سپرمایه داری     1979]نئولیبرا

با مشکالت زیادی رو به رو بود و کارگران به خوبی سازماندهی شده و در حپال مخالفپت و   

ها بپه باورهپای حپاکم نیازمنپد بودنپد. بنپابراین،        مقاومت بودند. مانند هر طبقه حاکم، آن

ر، خصوصپی سپازی، خپود      همپه  و  ارآفرینی، آزادی فپردی کپ -باورهای حاکم بر آزادی بپازا

 در کپه  بپود  نظمپی  آن و بپود  می جدید اجتماعی نظم یک بر حاکم باورهای باید آن مابقی

 .«.«را در آمداج به 1999 و 1989 های دهه

  

لیسم یک پروژه سیاسی بسیار زیرکانه بود. میزان زیپادی  »دیوید هاروی می گفت:  نئولیبرا

نتخپاب حپرف    از رضایت عمومی را جلب کرد چرا که ز رهایی، آزادی فردی، و آزادی حق ا ا

لی    می زد. آزادی ای که آن ر بود. پپروژه نئپولیبرا ازا ها در باره اش حرف می زدند، آزادی ب

یپن همپان         “گفت:  1968به متولدین  بسپیار خپوب، شپما رهپایی و آزادی مپی خواهیپد؟ )ا

( ما می ر   خواهیم آن را بپه شپما بپده    مطالبه جنبش دانشجویی بود. یم، امپا آن، آزادی بپازا

 را آن –خواهد بود. چیز دیگری کپه شپما بپه دنبپال آن هسپتید، عپدالت اجتمپاعی اسپت         

نابراین،. کنید فرموش هپایی و آزادی فپردی مپی دهپیم، ولپی شپما عپدالت        ر شپما  بپه  ما ب

بتدا مثسسات معتقد به تپالش  ” اجتماعی را فراموش کنید. لیسم این بود که ا تالش نئولیبرا

تحادیه هپای کپارگری، را نپابود کنپد و سپپس کپم کپم احپزاب          جمعی طبقه کارگر، بویژه ا

 «سیاسی ای را که به نحوی نگران سعادت توده ها بودند.
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دامه گفت:  بپری گپرا    »هاروی در ا ر این است که به ظپاهر برا ازا مساله مهم در باره آزادی ب

بر ابرا ن ا  ب بر  را ز رفتار ب برتر ا ابرا ن ما هی  چیز  بپری      است، ا لیسپم قپول برا یهپا نیسپت. نئولیبرا

یپن بپدان معناسپت کپه شپما          ما اگر شما بسپیار ثروتمنپد باشپید، ا رفتار یکسان می دهد، ا

ایپد فقیرتپر    می نید ثروتمندتر شوید. اگر شما بسیار فقیر باشید، شما به احتمال قویتر ب توا

این است کپه   نشان داد« سرمایه»شوید. چیزی که مارکس به طرزی درخشان در جلد یک 

بری اجتماعی تولید می کند ابرا ن ز  ازار سطوح بیشتر و بیشتری ا  «.«.آزادی ب

  

د.     لیسم را یک طبقه سرمایه داری متحد  بسیار سپازمان یافتپه اشپاعه دا یدئولوژی نئولیبرا ا

تاق بازرگانی"و  "میزگرد کسب و کار"نحبگان سرمایه داری نهادهایی مانند  تاق "ا های  و ا

یپدئولوژی را بپه مپردم بفروشپند.      "بنیاد ه ریت یج"فکر مانند  را پایه گذاری کردند تا این ا

ثبپات مپی کردنپد،      یدئولوژی حپاکم ا ینها تا زمانی که دانشگاه ها وفاداری خود را به این ا ا

ز نفپو  و ثپروت، و نیپز     گشاده دستانه پولهایی به نام هدیه در اختیارشان گذاشتند. آن ها ا

ت های رسانه ای، برای تبدیل مطبوعات به بلندگوهای خود اسپتفاده  مالکیت خود بر سیاس

کردند. آنها همچنین صدای هر دگراندیش را خاموش کردند و یا یافتن شغل برای آنپان را   

قتصپاد تبپدیل    رزیابی ا بزار جدید ا ا ینده سهام به  سخت کردند. به جای تولید، ارزشهای فزا

 .شدشد. همه کس و همه چیز مالی و کاالیی 

  

ز قیمت آن تعیین می شود. از همپین  »هاروی می گفت:  ر ا ازا ارزش هر چیز بر پایه درک ب

و بپا دریافپت       هپزار دالر بپرای    959رو است که ارزش هیالری کلینتون بسپیار بپاال اسپت؛ ا

گلدمن س کس سخنرانی کرد. اگر من برای گپروه کپوچکی در داخپل شپهر سپخنرانی کپنم،       

ز مپن       دالر دریافت 59برای آن  و بپه مراتپب بیشپتر ا می کنم، پس روشن است کپه ارزش ا

ر     نپد در بپازا و مپی توا ر مبلغی که ا است. بهای یک فرد، بهای خرسندی اش، بر حسب مقدا

 «کسب کند، تعیین می شود.

  

دامه گفت:  و در ا ایپد      این همان فلسفه»ا ر دارد. مپا ب لیسپم قپرا ای است که در پس  نئولیبرا

ریم. اگرچه آنروی اشیاا قیمت بگذ ایپد بپا آن     ا هپا ماننپد    ها حقیقتا  اشیایی نیسپتند کپه ب

رفتار کرد. به عنوان مثال، بهداشت و درمان به کاال بدل می شپود. مسپکن بپرای همپه بپه      

ایپد وام بگیرنپد     نابراین، دانشپجویان ب کاال تبدیل می شود. تحصیل به کاال بدل می گردد. ب
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ز     برای تا آموزشی دریافت کنند که در آینده شان شغل تولید می کنپد. ایپن کالهبپرداری ا

لیسم می گوید اگر شپما کپارآفرین باشپید، اگپر از خانپه بیپرون        اشیاا است. اساسا  نئولیبرا

، شما پاداش درخورتان را دریافت خواهید کرد. اگر شما  . . . بروید و آموزش دریافت کنید و 

اسپت کپه آمپوزش درسپت دریافپت      پاداش درخورتان را دریافت نمی کنید، بپه ایپن دلیپل    

نتخاب کردید. رشته دبیات کالسپیک   نکردید. شما رشته نامناسبی را ا های فلسفه یا هنر و ا

نتخپاب       را به جای رشته ای در مهارت های مدیریتی برای چگپونگی اسپتثمار نیپروی کپار ا

 «.«.کردید

  

لیسم را می توان به مقیاس وسیع در حوزه سیاسی  درک کپرد. حپال   اکنون شیادی نئولیبرا

نپه هپای       نه اش، از جملپه تقاضپاهایش بپرای یارا سخت تر و سخت تر می توان  ات غارتگرا

ندازی مراکز توزیپع در   عظیم دولتی را پنهان کرد )به عنوان مثال، آمازون ه ا اخیرا  برای را

لیاتی چند میلیارد دالری کرده کپه بپا    یالت های نیویورک و ویرجینیا درخواست کاهش ما ا

موافقت گردید(. این امر نحبگان حاکم را ناگزیر سپاخته تپا بپا عوامفریپب هپای دسپت       ان 

ز تاکتیک هراسی، تعصب هپا و زن  -هراسی، بیگانه-های خشن نژادپرستی، اسالم راستی که ا

ز ایپن راه خشپم و درمانپدگی رو بپه        ستیزی استفاده می کنند، وارد زد و بندها شپوند تپا ا

ز نحبگپان د  فپراد آسپیب    فزونی مردم را ا پپذیر جامعپه منتقپل کننپد. ایپن       ور و بپه سپمت ا

بخشند در حالی که  عوامفریب ها به غارت و چپاول خود از طریق نحبگان جهانی شتاب می

الپد ترامپپ، بپه      همزمان قول می ز مردان و زنان کارگر حمایت می کنند. دولپت دون دهند ا

نتشار گازهای گلخا ز ا د بپه     عنوان مثال، مقرارات بیشماری، ا نه ای گرفتپه تپا دسترسپی آزا

فراد و انحصارات را کاهش داده، و حدود یپک و   ینترنت، را برداشته، مالیات ثروتمندترین ا ا

ز زبپان       ینکپه ا نیم تریلیون دالر درآمد دولت را برای دهه آینده بر بپاد داده اسپت، ضپمن ا

 سلطه و شکلهای گوناگون کنترل نیز استفاده می کند.

  

لیسم ثروت اندکی تولید می کند. در حقیقت، وظیفه اصلی اش بازتوزیع ثپروت بپه    نئولیبرا

ه سپلب    »سمت باال در دستان نخبگان حاکم اسپت. هپاروی بپه آن     ز را نباشپت ]سپرمایه[ ا ا

 .می نامد« مالکیت
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ر    »دیوید هاروی می گوید:  نباشت از طریق سلب مالکیت بر ایپن عقیپده اسپتوا بحث اصلی ا

رفیت تولید یا تأمین خدمات خود را از دست می دهند، سیستمی را است که وقتی مردم ظ

فراد دیگر بیرون می کشد. این جدا سپازی ثپروت    به وجود می آورند که ثروت را از چنگ ا

ز روشپهای جداسپازی از طریپق ایجپاد        سپس به فعالیت اصلی شان مبدل می شپود. یکپی ا

ز آن وجود نداشت. ازارهای جدید کاال است که پیش ا نتر بودم،  ب به عنوان نمونه، وقتی جوا

روپا اساسا  یک کاالی عمومی محسوب می شد. ]ایپن و دیگپر خپدمات[     تحصیالت عالی در ا

ز     ند. مثال خپدمات پزشپکی. بسپیاری ا ینده ای تبدیل به فعالیت خصوصی شده ا به شکل فزا

ه کاال می شپوند.  این حوزه هایی که شما آنها را معموال  کاال به حساب نمی آورید، تبدیل ب

درآمد اغلب به عنوان یک نیازمندی اجتماعی دیده می شد. حپاال  -مسکن برای جمعیت کم

ر را بر حوزه هایی تحمیل می ازا ر برود. شما منطق ب ازا اید به درون ب کنید کپه   همه چیزی ب

ازار گشوده شود  .«.«نباید به روی ب

  

دامه می گوید:  تانیپا بپه عنپوان کپاالی عمپومی در      وقتی بچه بودم، آب در بری»هاروی در ا

لبته بعد خصوصی می شود. شما شروع بپه پرداخپت پپول     ا اختیار مردم قرار می گرفت، که 

نپی    آب می کنید. آن توبپوس را ها حمل و نقل را ]در بریتانیا( خصوصی می کنند. سیستم ا

ینجپا و هپر    بحرانی می شود. این تمام شرکت های خصوصی هستند که این جپای  ها را در ا

قعا  به آن نیازمند باشید. همپین امپر    داره می کنند. هی  سیستمی نیست که شما وا دیگر ا

ز ایپن چیزهپایی کپه حپزب کپارگر        ه آهن هم رخ می دهد. همین االن، یکپی ا در خطوط را

خواهیم همه چیزها]ی خصوصی شده[ را به مالکیپت   ما می"بریتانیا می گوید، جالب است: 

نیم چرا ک ه خصوصی سازی کامال  نامعقول است و پیامدهای نامعقولی دارد و عمومی برگردا

ا این گفته موافق هستند"این دیگر کارآیی ندارد ب  .«.«. اکثریت مردم حاال 

  

لیسم، روند  ز راه سلب مالکیت»تحت شرایط نئولیبرا نباشت ا ه است« ا ا مالی شدن همرا  .ب

  

لیسپم     دیوید هاروی در این کتابش، که شاید بهترین و خالصپ  ه تپرین شپرح تپاریس نئولیبرا

ز مراکپز اصپلی  فعالیپت      »باشد، می گوید:  مقررات زدایی اجازه داد سیستم مالی یپه یکپی ا

ازتولیدی از طریق معامله گری، چپاولگری، تقلپب و دزدی تبپدیل شپود. تبلیغپات سپهام،       ب

تهای گذاری به شپدت مخپاطره آمیپز، مپثال  در شپرک      طرحهای پونزی )تشویق برای سرمایه
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رایی شده ریزی برنامه و ساختاری تخریب  ،.(م –هرمی  ز دا  از خ ری   مفپت  تپورم،  طریپق  ا

 پیشپرفته  کشپورهای  حتپی  اهپالی  تمام که بدهی سطوح تشویق ادغام، و کردن یکی طریق

ز تقلب  ینکه چیزی ا سرمایه داری را به بیگاری برای بازپرداخت وام تقلیل می دهد. برای ا

ز بپین بپردن          شرکتها نگویند، سلب مالکیت هپا، دسپتبرد بپه صپندوق هپای بازنشسپتگی، ا

صندوق ها از طریق قرضه، و سقوط شپرکتها از طریپق دسپتکاری هپای سپهام و اعتبپارات،       

 «های اصلی سیستم مالی سرمایه داری مبدل شدند. ها همه به ویژگی این

  

لیسم به واسطه قدرت عظیم مالی قادر است از طریق بحران س ازی هپای سپاختگی   نئولیبرا

رایی ها را به کسادی بکشد و سپس آنها را تصاحب کند  .ارزش دا

  

و گفت:  ه»ا ز را های مهندسی بحران این است که جریان اعتباربپانکی را قطپع کنیپد.     یکی ا

یپپپن مسپپپاله در سپپپالهای  در آسپپپیای شپپپرقی و جنپپپوب شپپپرقی صپپپورت  1998و  1997ا

 بزرگپی  جریان. دادند نمی قر  پول عمده مثسسات. کشید ته ناگهان به نقدینگی  گرفت.

ز نپدونزی  درون به خارجی سرمایه ا زی  ا هپا شپیرها را بسپتند. سپرمایه      ر شپده بپود. آن  سپرا

یپن دلیپل بپود کپه وقتپی همپه شپرکت هپا            خارجی خارج شد. بستن شیر تا حپدودی بپه ا

تفپاق    ورشکسته شدند، بتوان همه آن نداخت. همپین ا ینجپا  ها را خرید و دوباره به کار ا را ا

یاالت متحده[ در دوره بحران مسکن شاهد بودیم. سلب حق دعوی مسکن بخش اعظم  ]در ا

مسکن را در آنجا از دور خارج کرد، و این موجب افت شدید قیمت مسپکن شپد. ]شپرکت[    

ها را می خرد و اکنون بزرگترین مالک مسکن  ب ل کستون وارد صحنه می شود، همه آن خانه

یاالت متح یا چیزی در ایپن حپدود مسپکن دارد. منتظپر اسپت       999999ده است. در تمام ا

ر برگردد، که در مورد گفته شده در مپدت زمپان کوتپاهی برگشپت،      ازا ر برگردد. وقتی ب ازا ب

نید همه خانه آن گاه شما می ها را بفروشید یا اجاره دهید و به سپرعت پپول دار شپوید.     توا

ز بحران سلب حق دعوی مسکن که در دنپد،     بلکستون ا آن همه خانه هاشپان را از دسپت دا

ز ثروت بود نتقال عظیمی ا ا  ««به سرعت به پول هنگفتی دست یافته است. این 

  

دهد که آزادی فردی و عدالت اجتماعی لزوما  با هپم سپازگار یپا آمیپزش      هاروی هشدار می

و می نویسد عدالت اجتماعی به همبستگی اجتمپاعی و   هپان  اشپتیاق بپه پن  »پذیر نیستند. ا

، نیازها و امیال فردی بپا هپدف  نپوعی مبپارزه همگپانی تپر، مپثال ، بپرای          کردن خواست ها
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بری اجتماعی و عدالت زیست ا تاکیدش بپر  « محیطی-برا لی، ب نیازمند است. لفاظی نئولیبرا

ند آزادیخواهی، سیاست هپویتی، چنپدفرهنگ گرایپی و در نهایپت      های فردی، می آزادی توا

ن ز نیروهپپای اجتمپپاعی جپپدا   مصپپرفگرایی خودپسپپندا ه )نارسیسپپتی( را بپپه طپپور مپپوثری ا

گیری عدالت اجتماعی از طریق فتح  قدرت  حکومتی دسپته بنپدی   پی در که نیروهایی کند،

 .«.«می شوند

  

رد. آزادی هپای بپد      قتصاددان، کارل پوالنی دریافت که دو نوع آزادی بد و خپوب وجپود دا ا

ز آدم ان بهره برداری کنند و سپودهای کالنپی را بپدون    های اطراف م برای این هستند که ا

در نظر گرفتن نفع عمومی به جیب بزنند، از جمله آنچه نسبت به اکوسیسپتم و مثسسپات   

های بد ما شاهد شرکتهایی هستیم که فن آوری  دمکراتیک صورت می گیرد. در این آزادی

در مپی آوردنپد،   های علمی را برای کسپب  سپودهای کپالن در انحصپار خپود       ها و پیشرفت

همان گونه که با صنایع دارویی و درمان می کنند، و انحصار به این مفهوم است کپه جپان   

ور بر نمی آیند، به خطر بیفتد. آزادی  –هپای خپوب    کسانی که از پس هزینه های سرسام ا

ز آزادی  برا ر، آزادی بیان، آزادی احساسات، ا نتخپاب  آزادی مصاحبت، آزادی دیدا  – شپغل  ا

ز بد های آزادی سلطه واسطه به یجهنت در  .روند می بین ا

  

به برنامه ریزی و کنترل به عنوان منکر آزادی حمله می شود. تصپریح  »پوالنی می نویسد: 

گوینپد شایسپته    کنند که کسب و کار آزاد و مالکیت خصوصی اساس آزادی هستند. مپی  می

د بنامیم که برشالوده هپای دیگپری ا   نیست جامعه  کپه  سپتوار هسپتند. آزادی یپی   ای را آزا

عنپوان عپدم آزادی تلقپی و تقبپیح مپی شپود؛ عپدالت، آزادی و         به کند، می ایجاد مقررات

ورنپد و    ز بردگی به حساب مپی ا رفاهی را که آن مقررات عرضه می کند به عنوان پوششی ا

 .«.«نکوهش می کنند

  

ز پوالنی می یده آزادی »» نویسد که هاروی به نقل ا یده آزادی ا نابراین تقل""ا نابراین تقلب یپل مپی یابپد بپه حمایپت      یپل مپی یابپد بپه حمایپت      ب

آزادی مطلق برای آنهپایی اسپت کپه نیپازی بپه      آزادی مطلق برای آنهپایی اسپت کپه نیپازی بپه      ""، که به معنای ، که به معنای ""صرف از کسب و کار آزادصرف از کسب و کار آزاد

رند، و در مقابل، آزادی بسیار ناچیز برای مردمی  رند، و در مقابل، آزادی بسیار ناچیز برای مردمی گسترش درآمد، آسایش و امنیت خود ندا گسترش درآمد، آسایش و امنیت خود ندا

که ممکن است برای بهره وری از حقوق دمکراتیک خود جهپت دسپتیابی بپه سپرپناهی در     که ممکن است برای بهره وری از حقوق دمکراتیک خود جهپت دسپتیابی بپه سپرپناهی در     

بر ق بر قبرا ما اگر مطابق منپوال همیسپگی     ""درت صاحبان ملکدرت صاحبان ملکبرا ما اگر مطابق منپوال همیسپگی   بی هوده دست به تالش بزنند. ا بی هوده دست به تالش بزنند. ا
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جامعه ای که در آن قدرت و اجبپار وجپود نپدارد، و یپا جهپانی کپه در ان زور کپارکردی        جامعه ای که در آن قدرت و اجبپار وجپود نپدارد، و یپا جهپانی کپه در ان زور کپارکردی        ""

قتدارگرایی مپی تپوان ایپن نگپاه     ""ندارد، ممکن نباشدندارد، ممکن نباشد قتدارگرایی مپی تپوان ایپن نگپاه     ، آنگاه تنها از طریق زور، خشونت و ا ، آنگاه تنها از طریق زور، خشونت و ا

لی را تداوم بخشید لی را تداوم بخشیدآرمانی لیبرا قتپدارگرایی،   آرمانی لیبرا لی به واسپطه ا لی یا نئولببرا قتپدارگرایی،   . آرمانگرایی لیبرا لی به واسپطه ا لی یا نئولببرا . آرمانگرایی لیبرا

یا حتی فاشیسم تمام عیار، محتوم به شکست است. آزدی های خوب از دسپت مپی رونپد و    یا حتی فاشیسم تمام عیار، محتوم به شکست است. آزدی های خوب از دسپت مپی رونپد و    

نها را پر می کنند. ا نها را پر می کنند.آزادی های بد جای  ا     ««آزادی های بد جای 

  

قلیت تغییر می دهپد. نتیجپه منطقپی     لیسم آزادی برای اکثریت را به آزادی برای ا نئولیبرا

ز بین می نئوفاشیسم است. نئوفاشیسم آزادی آن برد و بپه   های مدنی را به نام امنیت ملی ا

ر نظپامی      تمام گروه بپزا ا ها انگ  خیانتکار، وطن فروش و دشمنان ملت می زند. ایپن همپان 

گیرد تا کنترل را حفظ کرده، جامعه را از هم جدا  شده ای است که طیقه حاکم به کار می

یپدئولوژی         تکه کند، و  و تکه ز پپیش تسپریع سپازد. ا بری اجتمپاعی را بپیش ا غپارت و نپابرا

 .حاکم، که دیگر قابل اعتماد نیست، جای خود را به چکمه های نظامی می دهد

  

 منبع:   

Information Clearing House 

 98/11/9918 
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یتالیا ا  ، بازگشت فاشیسم به 

لئوناردی   رحمانی هاتف:  برگردان - مایکل 

 

لیپا اسپتقبال     یتا نقالبی )شهر( ریاچ )منطقپه(کاالبریای ا ر ا لیپا اسپتقبال    دستگیری دومنیکو لوچانو شهردا یتا نقالبی )شهر( ریاچ )منطقپه(کاالبریای ا ر ا دستگیری دومنیکو لوچانو شهردا

نسپپانی و همزیسپپتی مسپپالمت آمیپپز را  توپیپپایی بپپرای کرامپپت ا ز مهپپاجرین بپپا دیپپدگاهی ا نسپپانی و همزیسپپتی مسپپالمت آمیپپز را ا توپیپپایی بپپرای کرامپپت ا ز مهپپاجرین بپپا دیپپدگاهی ا ا

 یادآوری کرد.یادآوری کرد.

یپن منطقپه             . ا یونیپا اسپت  لیپا در دریپای ا یتا یپن منطقپه            ریاچ یپک شپهر کوچپک کاالبریپا در جنپوب ا . ا یونیپا اسپت  لیپا در دریپای ا یتا ریاچ یپک شپهر کوچپک کاالبریپا در جنپوب ا

کاالبریایی به خاطر خط ساحلی جذاب و تماشایی ، سپاحل هپای ماسپه سپفید و آب هپای      کاالبریایی به خاطر خط ساحلی جذاب و تماشایی ، سپاحل هپای ماسپه سپفید و آب هپای      

نگتا نیپز         ینپدرا ا ، نگتا نیپز        زمرد کبود زیبایش معروف است .آن منطقپه بپه خپاطر مافیپای قدرتمنپد  ینپدرا ا ، زمرد کبود زیبایش معروف است .آن منطقپه بپه خپاطر مافیپای قدرتمنپد 

ا  کهکه   معروف استمعروف است اب قعیپت   هپای هپای   جنبهجنبه  اکثراکثر  وو  تسلطتسلط  سرزمینسرزمین  آنآن  بربر  کنترلشکنترلش  تحتتحت  شرکتشرکت  ب قعیپت وا   وا

قتصپادی   سیاسیسیاسی قتصپادی وا ز  رارا  هپروئین هپروئین   جهپانی جهپانی   تجپارت تجپارت   حپال حپال   عپین عپین   دردر  دارد،دارد،  اختیپار اختیپار   رادررادر  وا زا   طریپق طریپق   ا

  هپای هپای   دیپدگاه دیپدگاه   خپاطر خپاطر   بپه بپه   کاالبریپا کاالبریپا   امپا امپا . . کنپد کنپد   میمی  هماهنگهماهنگ  منطقهمنطقه  گستردهگسترده  صنعتیصنعتی  بندرهایبندرهای

توپیایی توپیاییا نسانی نیزمشهور است .  وو  ا نسانی نیزمشهور است .مبارزه برای شرایط بهتر ا      مبارزه برای شرایط بهتر ا

ر      مانند بمانند ب ر      سیاری از شهر های کاالبریا ، روستای تاریخی قدیمی ریپاچ در بپاالی تپپه هپا قپرا سیاری از شهر های کاالبریا ، روستای تاریخی قدیمی ریپاچ در بپاالی تپپه هپا قپرا

دارد ، که توانسته است از دخالت های دزدان دریایی ومهاجمان درطی زمپان قپرون وسپطا    دارد ، که توانسته است از دخالت های دزدان دریایی ومهاجمان درطی زمپان قپرون وسپطا    

در امان بماند. یک دریا کنار بسیار مپدرن پیشپرفته در پپایین وجپود دارد کپه گردشپگری       در امان بماند. یک دریا کنار بسیار مپدرن پیشپرفته در پپایین وجپود دارد کپه گردشپگری       

http://rahman-hatefi.net/navidenou-967-97-268-970714.htm
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ب بتابستانی و مشتاقان ساحل را  نگیزد. منطقه اطراف ریاچ خشک شده و مانند صپحرا  تابستانی و مشتاقان ساحل را  نگیزد. منطقه اطراف ریاچ خشک شده و مانند صپحرا  ر می ا ر می ا

ا باا های بی میوه زیتون است که به نظر مپی رسپد    ب ا زمین رنگی نقطه چین شده  ه ب ا باا های بی میوه زیتون است که به نظر مپی رسپد   همرا ب ا زمین رنگی نقطه چین شده  ه ب همرا

لیپا تپا     یتا لیپا تپا    برای زنده ماندن مبارزه می کند. همچنین ، مانند بسیاری از شهر های جنپوبی ا یتا برای زنده ماندن مبارزه می کند. همچنین ، مانند بسیاری از شهر های جنپوبی ا

برای بقای خود مبپارزه مپی کپرد .    برای بقای خود مبپارزه مپی کپرد .      ، خود ریاچ تا حد زیادی شبح شهر بود که، خود ریاچ تا حد زیادی شبح شهر بود که  19991999دهه دهه 

خیابان های باریک پی  در پی  وساختمان های سنگی جذاب آن زمانی که کارخانپه بپزرگ   خیابان های باریک پی  در پی  وساختمان های سنگی جذاب آن زمانی که کارخانپه بپزرگ   

رب تعطیل شد و شهروندان آن برای کار به شمال صنعتی شده رفتند تپا حپد زیپادی رهپا     رب تعطیل شد و شهروندان آن برای کار به شمال صنعتی شده رفتند تپا حپد زیپادی رهپا     

        شد.شد.

 

ز لحپاظ    شیوه کشاورزی قدیمی زندگی که با محیط زیست بسیارسازگارتر 1998تا  بپود و ا

محلی بر تولید مواد غذایی و صنایع دسپتی مغپازه هپا مبتنپی بپود بپا آغپار نپاخوش آینپد          

قتصپاد رهپا شپده ریپاچ حتپی نمپی        "امریکایی سازی" . ا ز بین رفت  نبوه ا ا تولید و مصرف 

توانست یک بار/کافه یا رسپتوران محلپی را بپه خپاطر کپم شپدن جمعیپت حمایپت کنپد و          

لیپا روی    مدارس محلی آن در م یتا عر  تعطیلی بودند. مانند بسیاری از شپهرهای جنپوبی ا

     هم رفته شهر در آستانه خالی شدن از سکنه بود. 

ز تعقیپب سیاسپی در عپراق ، سپوریه و      999بود که قایق  1998در سال  پناهنده کرد که ا

ننپد       ،  ترکیه می گریختند وارد ساحلی نزدیک ریاچ شد . همان طپور کپه خیلپی هپا مپی دا

روپا تالش می کردند وجپود   دهه ها جریان پناهندگانی که برای رسیدن به سرزمین اصلی ا

فریقپاو    ز مناطق استثمار شده ، دچار گرسنگی فقر و ویران از جنپگ ا داشته است . آن ها ا

ز این پناهجویان موفق نشدند و طی سپفر خطرنپاک خپود     ران نفر ا خاورمیانه می آیند. هزا
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ند  . آن ها از کشورهایی مانند عراق ، فلسطین، سوریه، لیبی، بورکینا فاسپو  در دریا مرده ا

ندا ، یعنی کشورهای اندکی که به صپورت عپام بپه خاطرسپتیزه ، قحطپی و       ، سومالی و روا

     جنگ معروفند می آیند. 

ر دیپدگاهی     دومنیکو لوچانو بعنوان یک فعال چپ گرا در آن زمان ، آینده و اکنپون شپهردا

و پیشنهاد کرد این پناهجویپان بپه جپای تحمپل مپاه هپای طپوالنی در اردوهپای         داشت . ا

لیپا در قسپمت رهپا شپده و فاسپد شپده تپپه ریپاچ          یتا بازداشت مهاجران در اطراف جنوب ا

و رشپد کپرد . دومنیکپو لوچیپا درسپال        ز آن جا نظپر ا بپه میمپو   1999اسکان داده شوند. ا

نده می شد و به طرحپی بپرای   معروف شد، انجمنی ایجاد کرد که پروژه شهرها ی آینده خوا

. با مشپاهده   قدام کرد  ا پناهندگان سراسر جهان ا دوباره پر جمعیت کردن شهر خود ریاچ ب

ز بیگانه ها که گرایش های ضد مهاجرت را شعله ور می  ا نژادپرستی و ترس ا ب درگیر شدن 

ز         فریقپا و   کرد، لوچیا ایجپاد جامعپه ای همبسپته بپا سپاکنان بپومی و مهپاجران ا سراسپر ا

قتصپاد   خاورمیانه را پیش بینی کرد که دوش به دوش هم برای احیای شهر و جوان سازی ا

ز کرامپت     و به سرعت تبدیل به واقعیت شد و بعنپوان مپدلی ا محلی کار می کنند. دیدگاه ا

نسانی ، همبستگی و همگرایی از سوی سازمان ملل و سازمان های حقپوق بشپر، فعپاالن و     ا

  اسر جهان مورد اشاره قرار گرفته است . رهبران سر

ز نیاز های بنیپادی جمعیپت    روپا به مناسبت حمایت ا تحادیه ا ئه کمک مالی از سوی ا را ا ا ب

مهاجر ،میمو لوچانو به خارج از جعبه فکپر کپرد و در ایجپاد مغپازه هپای صپنایع دسپتی ،        

ا در عپین جپوان   رستوران ها و مراکز اجتماعی سرمایه گذاری کپرد کپه جمعیپت مهپاجر ر    

قتصاد محلپی اسپتخدام و قپدرت منپد مپی کپرد. شپهروندان بپومی شپانه بپه شپانه             کردن ا

 مپدل  ترین مهم عنوان به که شد ایجاد همگرایی از هماهنگی مهاجران کار کردند و نمونه 

ز استقبال قتصادی نوسازی عین در مهاجران ا  سپال  در.  اسپت  شپده  معپروف  جهان محلی ا

که از سوی ساکنان شهر می توانست در فروشپگاه هپا،    کرد ایجاد حلیم پول لوچانو 9919

نعطپاف     رستوران ها و کافه های بومی مورد استفاده قرار گیرد . شهر ریاچ بپا بزرگداشپت ا

ز نو متولپد شپد . تپا سپال      نسانی و احترام به تنوع ا سپاکنانی   9914پذیر و زیبای کرامت ا

ز بیست کشور را ن مایندگی می کردند و مدارس بپا رشپد دوش بپه    وجود داشتند که بیش ا

دوش کودکان محلی و مهاجر درحال رونق بودند و بسیاری از شهروندانی که شهر را تپرک  

 می باز خانه به بشر برای آینده های شهر مدل این در مشارکت برای شمال از کرده بودند 

  .  گشتند
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داره کننده سیستم جمپع  قتصادی ا ا مافیای ا یونیپای     در مخالفت ب الپه در منطقپه ا آوری زب

ز  ا استفاده ا ازیافت خانه به خانه را ب ره   13کاالبریا ، میمو لوچانو سیستم ب دا االا و تحپت ا

 شپهر .  کرد ایجاد کند می استخدام پهلو به پهلو را دو تعاونی که کارگران محلی و مهاجر 

اله خروجی ریاچ ا را خود زب ز استفاده ب تولیپد   روی و داد اهشکپ  درصپد  59 تپا  مپدل  این ا

شیر االا نیز برنامه ریزی می کرد . االا ها هم بخشی از جلسات درمپانی بودنپد کپه تپاثیر     

ز      ز اخپتالل اسپترس پپس ا آن بر بهبود شرایط اجتماعی وروانی کودکان و بزرگساالنی کپه ا

نپی  هپای  زخپم  بپا  رابطه در برند می رنج PTSD آسیب ز بسپیاری  کپه  روا  مهپاجران  ایپن  ا

ند کرده تحمل و ، ا ثبپات شپده اسپت . تعامپل بپین      ا تیسم و دیگربیماری های این چنینی ا

ثبات شده ای در کاهش برخی از عالئم منفی وابسته به ایپن شپرایط    انسان و حیوان تاثیر ا

رد.          دا

از از سوی مافیپای   ا آغوش ب با وجود موفقیت های خیره کننده پروژه شهرهای آینده ریاچ ب

ال نشده اسپت و اکنپون تحپت حملپه کامپل از سپوی دولپت بیگانپه هپراس و          محلی استقب

ر دارد. مافیای کاالبریا بپی رحپم    یا به رهبری ماتئو سالوینی وزیر کشور قرا ل یتا ا نژادپرست 

است و مدل همگرایی و کرامت ریاچ را تهدید تلقی می کنپد. در کاالبریپا مپوارد مسپتندی     

زبرده داری امروز وجود دارد که کار گران مهاجر برای خرمن محصپوالت کشپاورزی و پپاک    ا

کردن خیابان ها مورد بهره کشی قپرار مپی گیرنپد و اغلپب بعنپوان جبپران خسپارت تنهپا         

یک شپورش بردگپان    9919چادری برای خواب و یک وعده غذا دریافت می کنند . در سال 

تپا همپین    عملی در نزدیکی شهر روسارنو علیه مافیپای محلپی وجپود داشپت ، بپرده داری     

ا بیگانه هراسی ، نژادپرستی و نئپو فاشیسپم دولتپی شپعله ور      ب دامه دارد ، و اکنون  امروز ا

     می شود. 
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ا آغاز سال  ئه شده به ریاچ برای حمایت از جمعیت مهاجر قطپع شپد    9917ب را کمک مالی ا

ز پول ها ، کمک به مهاجران غیر قپانونی و سپاخت غیپر قپ     ر به سوا استفاده ا انونی وشهردا

تهام ها از سوی دولت دقیقا همزمان بپا   اله متهم شناخته شد. این ا ز بین بردن زب سیستم ا

لوقوع یک سریال تلویزیونی بر اساس مدل ریاچ به نام تمام جهان یک کشپور   نتشار قریب ا ا

فتاد که از سوی آرا آی تفاق ا یپن        RAI است ا لیپا تهیپه شپده اسپت. ا یتا تلویزیپون دولتپی ا

نسپانی بپه تصپویر مپی کشپد کپه        سزیال تلویزی ونی ریاچ را بعنوان مدل زیبای همبسپتگی ا

ئتالفی جنبش پوپولیسپت    5کامال بر خالف سیاست های نژاد پرست و نئو فاشیستی دولت ا

تهام ها پخپش   داره می شود . بر اساس این ا ز نظر تاریخی بیگانه هراس ا ستاره و لگا نورد ا

ا نقش آفرینی برخی از  زامواج تلویزیپونی  این سریال، ب یا ا ل یتا ا بزرگترین ستارگان سینمای 

مسدود شد . در آخر بهار سال جاری لوچانو اعتصاب غذایی را در اعترا  به حمله دولتپی  

فراد همگرا از سراسر جهان حمایپت و همبسپتگی خپود     . تابستان امسال ا به ریاچ آغاز کرد 

دند.  ا پروژه نشان دا   را ب

 طپور  به و باشم وضعیت میدانی به ریاچ بروم و شاهد دست اول  دو هفته قبل من توانستم

ر با مختصر بتکارها تعطیپل   است وحشتناک اوضاع.  کردم مالقات شهردا . تمام مغازه ها و ا

ر به شدت پریشان و عصبی بود . برخی از ساکنان مهاجر در حپال تپرک    شده بودند. شهردا

یپورویی   399,999ع آوری کمک آنالین شهر و جستجوی کار در جای دیگر بودند. یک جم

برای حفظ کارکرد پروژه شهرهای آینده کافی نبود و نیروهایی برای بیرون کپردن انجمپن   

  از ستاد های مرکزی آن تالش می کردند. 

ز برلسپکونی و شکسپت بسپیار بپد حپزب        ز رکود اقتصادی و دولت رکود بعپد ا سال ها بعد ا

لیا که در پوشش حزب یتا تیک ا ز     دموکرا دموکرات امریکا ایجاد شده اسپت ، جپزر و مپدی ا

سپتاره بنیپاد گذاشپته     5نئو فاشیسم در حال جارو کردن کشور است . جنپبش پوپولیسپت   

تخا  کرده  شده از سوی بپه گریلو کمدین تبدیل شده به سیاست مدار موضع راست تندی ا

ا لگا نورد بیگانه ستیز، نژادپرست پرهیاهو و ضد  ب ئتالفی را  د. مپاتئو  و ا مهاجرت تشکیل دا

ا بدنامی موهن و  ر ریاچ را ب سالوینی وزیر کشور به رهبر مشروط کشور تبدیل شده وشهردا

ند کمک مالی  ر برکنار کرد. سالوینی درست هفته پیش قانون ضد مهاجرت را که می توا آزا

ی بسته و به جامعه مهاجران را قطع نماید اعالم کرد. این امر ماه ها پس از سیاست مرزها

ر داده شده برای  ز ونجپات  جسپتجو  هپای  هیئت محدودیت های جدی قرا  سپازمان  سپوی  ا

تفاق بشر حقوق های فتد می ا ز عبپور  برای که مهاجر 9,999 به نزدیک کنون تا امسال . ا  ا

نه ند مرده دریا در و کردند می تالش مدیترا ند شده شناخته ا ما ا  کپه  ترسپند  مپی  بسیاری ا
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 بسته بنادر چون است دشوار دهد می رخ چه آن تعیین چون باشد کم دیآور بر تعداد این

ند           . ا

اکنون ، سه شنبه این هفته ، میمو لوچانو به خاطر کمک بپه مهپاجران غیپر قپانونی بپرای      

ز عپدالت و     قعا تقلیپد مسپخره ای ا . این وا ر داده شد  ورود به کشور تحت حبس خانگی قرا

یا باز گشپته اسپت   لحظه ای ترسناک است چون  ل یتا ا  حمایپت  مپورد  تعقیپب  و فاشیسم به 

ندیشان دولتی ر کپه مپن نوشپتم بسپیج     طپو  همان.  است وقوع حال در دوباره سیاسی دگرا

ا نمایش عظیم همبستگی  ه ب  عمپده  های شهر و ریاچ برای که یکشنبه روز در عمومی همرا

 بپپا امپا  اسپت  ظهپور  حپال  در مقپاومتی .  اسپپت درجریپان  شپده  سپازماندهی  کشپور  سراسپر 

 سپوی  از جانبه یک صورت به که است مواجه دولتی فاشیست پلیس و مست سر نژادپرستی

لیپا ، عامپل گلپدمن     تقویت ترامپ دولت یتا یزنبرگ سفیر امریکا در ا شده است . و لوئیس ا

ساچز ، تامین کننده مالی جمهوری خواهان و نوچه ترامپ در همین هفته اعپالم کپرد کپه    

لیا مد یتا .ا  ل متمرکز دموکراسی در دنیاست 

ا برخاستن زمان و است کشور یک دنیا همه   .یکدیگر ب

 منبع : کانتر پان 
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برابر فاشیسم است  !اتحاد  نیروهای مردمی، تنها سد در 

 ویکتور گراسمن

  

یاالت  میان نئونازیمیان نئونازی یاالتهای آلمان و ا رند  متحده، همانندیمتحده، همانندی  های آلمان و ا وان وجود دا رندهایی فرا وان وجود دا  هایی فرا

نوشتۀ ویکتور گراسمن، نویستند  آمریکتایی مقتیم آلمتان، بته نقتل از روزنامتۀ        نوشتۀ ویکتور گراسمن، نویستند  آمریکتایی مقتیم آلمتان، بته نقتل از روزنامتۀ        

 20۱7 اوتاوت 2۳ مورنینگ استار،مورنینگ استار،

  مپردم مپردم   مصپاف مصپاف   بهبه  ""شارلوتزویلشارلوتزویل""  دردر  کهکه  آنانیآنانی  ٔ  ٔ  ها و ناسزاهای فریادشدهها و ناسزاهای فریادشده  پژواک آژیر کشیدنپژواک آژیر کشیدن

روپا  دردر  حتیحتی  آمدند،آمدند، روپاا ِ. . رسیدرسید  میمی  گوشگوش  بهبه  رسارسا  بسیاربسیار  همهم  آلمانآلمان  دردر  ازجملهازجمله  وو  ا   هپای هپای   چهرهچهره  تصورِتصور

فروختپپه  وو  جانورآسپپاجانورآسپپا فروختپپهبرا ز  برا زا ژه  وو  نژادپرسپپتانهنژادپرسپپتانه  هپپایهپپای  اصپپطالحاصپپطالح  شپپنیدنشپپنیدن  وو  آنپپانآنپپان  خشپپمخشپپم  ا ژهوا   هپپایهپپای  وا

کنند، آسان و ملموس است! کنند، آسان و ملموس است!   ما، یعنی آنانی که در آلمان زندگی میما، یعنی آنانی که در آلمان زندگی می  برایبرای  شان،شان،  ندهندهتهدیدکنتهدیدکن

 .مان رسیدمان رسید  زبان آلمانی به گوشزبان آلمانی به گوش  شان نیز بهشان نیز به""هایل هیتلرهایل هیتلر""های ناخوشایند های ناخوشایند   حتی صدای واژهحتی صدای واژه

ازتابی از گذشته  چنین برای ما نهچنین برای ما نه  رویدادهایی اینرویدادهایی این ازتابی از گذشتهتنها ب ز زندگی روزمره  تنها ب ند، بلکه بخشی ا ز زندگی روزمرها ند، بلکه بخشی ا   ٔ  ٔ  ا

،. . ندنداا  شدهشده  آلمانآلمان  امروزامروز ز  برخیبرخی  دردر  هفته،هفته،  آخرآخر  هرهر  ما،ما زا   بپیش بپیش   وو  کپم کپم   بپزرگ، بپزرگ،   وو  کوچپک کوچپک   شپهرهای شپهرهای   ا

ه هرا   وو  پپا پپا   بهبه  زمختزمخت  وو  سیاهسیاه  هاییهایی  چکمهچکمه  نیمنیم  کهکه  شاهدیمشاهدیم  رارا  هاییهایی  نئونازینئونازی  وو  هاها  نژادپرستنژادپرست  پیماییپیمایی  را

نگیز به  و پالکاردهایی خوفو پالکاردهایی خوف  هاها  پرچمپرچم نگیز بها د  ا رند، مانند آنچه در ویرجینیا روی دا رند، مانند آنچه در ویرجینیا روی داددست دا  .دست دا

یپپن   خصوصپپی از سپپوی هسپپتهخصوصپپی از سپپوی هسپپته  ای کوچپپک یپپاای کوچپپک یپپا  گپپاهی تنهپپا در گردهمپپاییگپپاهی تنهپپا در گردهمپپایی ز ا یپپن یپپی سرسپپخت ا ز ا یپپی سرسپپخت ا

الیسپپتی آغپپاز مپپی نپپدن سپپرودهایی ناسیون الیسپپتی آغپپاز مپپینژادپرسپپتان کپپه بپپا خوا نپپدن سپپرودهایی ناسیون گپپردد، بپپه هیپپاهویی بپپا گپپردد، بپپه هیپپاهویی بپپا   نژادپرسپپتان کپپه بپپا خوا

تاق تاقشعارهایی مانند ریختن خون یهودیان و کشتار در ا شپود. امپا هیپاهو    شپود. امپا هیپاهو      های گاز منجر میهای گاز منجر می  شعارهایی مانند ریختن خون یهودیان و کشتار در ا

  ،،""ارارتمپپتمپپ""گروهپپی بپپزرگ ماننپپد آنچپپه در چهپپار هفتپپه قبپپل در گروهپپی بپپزرگ ماننپپد آنچپپه در چهپپار هفتپپه قبپپل در     گپپاهی نیپپز در گردهمپپاییگپپاهی نیپپز در گردهمپپایی

ز  یییی  منطقهمنطقه زا ر  6 کپه کپه   ""تورینگیاتورینگیا""  شهرشهر  ا ر هپزا   شپروع شپروع   شپدند، شپدند،   جمپع جمپع   ""راکراک  کنسپرت کنسپرت ""  بپرای بپرای   نفپر نفپر   هپزا

 .شودشود  میمی

ز پشتیبانان مالی این  ز پشتیبانان مالی این یکی ا هپا را  هپا را    سپبک نپازی  سپبک نپازی    شپده بپه  شپده بپه    که رسپتورانی شپناخته  که رسپتورانی شپناخته    -""کنسرتکنسرت""یکی ا

داره می  نهنه ز این نقطه ا داره میچندان دور ا ز این نقطه ا فروخت. فروخت.   میمی "HTLR" هایهای  هایی با حرفهایی با حرف  شرتشرت  تیتی  -کندکند  چندان دور ا

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-919-96-242-960706.htm
http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-919-96-242-960706.htm
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لبته استفاده ر لبته استفاده را ما ایپن فپرد بپا پوزخنپدی     ا ز اسم کامل هیتلر در آلمان مجاز نیست، ا ما ایپن فپرد بپا پوزخنپدی     سمی ا ز اسم کامل هیتلر در آلمان مجاز نیست، ا سمی ا

نه در چهره، به توجیه آن می نه در چهره، به توجیه آن میمزورا ژه       مزورا زد: ایپن چهپار حپرف مخفپف وا ژه     پپردا زد: ایپن چهپار حپرف مخفپف وا سپرزمین،  سپرزمین،  ""هپای  هپای    پپردا

ند  به زبان آلمانیبه زبان آلمانی  ""سنت، وفاداری و احترامسنت، وفاداری و احترام ندا  .ا

ژه   تپوان بپه  تپوان بپه    چگونه میچگونه می ژه ایپن وا مپه  مپه  یپورویی پیپراهن اعتپرا  کپرد؟ ه    یپورویی پیپراهن اعتپرا  کپرد؟ ه     8/89 هپا یپا بپه بهپای    هپا یپا بپه بهپای      ایپن وا

نند  میمی ننددا لفبای التین و H دا لفبای التین وهشتمین حرف در ا دا  برایبرای  رمزرمز  نشاننشان 88 هشتمین حرف در ا داا   ""هیتلپر هیتلپر   هایلهایل""  کردنکردن  ا

مپانع دانسپته   مپانع دانسپته     بپدون بپدون   رارا  هاها  آنآن  بردنبردن  کارکار  بهبه  نیزنیز  دادگاهدادگاه  وو  شکنندشکنند  نمینمی  رارا  قانونقانون  کدامکدام  هی هی ! ! استاست

 .است. حتی برای خودروهای این گروه پارکینگ بزرگی درنظر گرفته شده بوداست. حتی برای خودروهای این گروه پارکینگ بزرگی درنظر گرفته شده بود

هپا، ماننپد راهپیمپایی در شپهر     هپا، ماننپد راهپیمپایی در شپهر       گونپه راهپیمپایی  گونپه راهپیمپایی    نپد هپم در ایپن   نپد هپم در ایپن   ظاهر آبرومظاهر آبروم  هر شهروند بههر شهروند به

که هر دوشنبه در خالل دو سال گذشته صورت گرفته، ممکن است شرکت کنپد.  که هر دوشنبه در خالل دو سال گذشته صورت گرفته، ممکن است شرکت کنپد.    ""درسدندرسدن""

بر این پرسپش   بر این پرسپش  آنان در برا مپا فقپط   مپا فقپط   ""گوینپد:  گوینپد:    مپی مپی   ""گویپد( نژادپرسپت؟  گویپد( نژادپرسپت؟    کی،)بپه( مپا )مپی   کی،)بپه( مپا )مپی     ""آنان در برا

ز   میمی بر هجوم   ''فرهنگ آلمانفرهنگ آلمان''خواهیم از خواهیم ا بر هجوم در برا آن هپم بپا شپعار    آن هپم بپا شپعار      ""دفپاع کنپیم.  دفپاع کنپیم.    ''گراهپا گراهپا   اسالماسالم''در برا

  .سردادن، سرودخوانی و هرازگاهی هم با مشعل و سالحسردادن، سرودخوانی و هرازگاهی هم با مشعل و سالح

ژه   مخفپف حپرف  مخفپف حپرف    -نامنپد نامنپد   مپی مپی   ""پگیداپگیدا""آنان خود را آنان خود را  روپپایی ""هپای آلمپانی   هپای آلمپانی     هپای اول واژه هپای اول وا روپپایی ا هپای  هپای    ا

هسپتند. سپپس یپک کپارآفرین ]کارفرمپا[ جپوان       هسپتند. سپپس یپک کپارآفرین ]کارفرمپا[ جپوان         ""پرست علیه اسپالمی شپدن غپرب   پرست علیه اسپالمی شپدن غپرب     میهنمیهن

شپوند و بپه بنیپان گذاشپتن     شپوند و بپه بنیپان گذاشپتن       احترام پیپدا مپی  احترام پیپدا مپی    قابلقابلسیما و یک استاد دانشگاه مسن و سیما و یک استاد دانشگاه مسن و   خوشخوش

اتیو[ برای آلمان""نام نام   حزبی بهحزبی به اتیو[ برای آلمانجایگزین ]آلترن  .زنندزنند  میمی  )آ اف د( دست)آ اف د( دست  ""جایگزین ]آلترن

ز رسانه درپپیش  درپپیش    ""محترمانپه محترمانپه ""هپا در برخپورد بپا ایپن حپزب روشپی       هپا در برخپورد بپا ایپن حپزب روشپی         چندی است که برخی از رسانهچندی است که برخی ا

ا برخوردی   گرفتهگرفته نی ب ند که فاصله چندا ا برخوردی ا نی ب ند که فاصله چندا در در   زودی چنپدین نماینپده  زودی چنپدین نماینپده    نپدارد و بپه  نپدارد و بپه    ""مطلپوب مطلپوب ""ا

ستاگبوندِستاگ""  -مجلس آلمانمجلس آلمان اکنپون آنپان در چنپدین شپورای شپهر و      اکنپون آنپان در چنپدین شپورای شپهر و        خواهند داشت. هپم خواهند داشت. هپم   -""بوندِ

رند یالتی نماینده دا ا یالتی نماینده دارندمجلس  ا                                   .مجلس 

پپوش بپا   پپوش بپا     شپرت شپرت   پوشپان و یپا اجراکننپدگان تپی    پوشپان و یپا اجراکننپدگان تپی      حزب مانند همان چکمپه حزب مانند همان چکمپه   ایناین  اصلیاصلی  ٔ  ٔ  برنامهبرنامه

اسپت! در  اسپت! در    ""نفپرت از دشپمنان  نفپرت از دشپمنان  ""، ، دهندگان به این حزب هسپتند دهندگان به این حزب هسپتند   ، که رتی، که رتیHTLR هایهای  حرفحرف

ما در بیشپتر موردهپا سپیاه     ، این دشمنان گاهی یهودی، این دشمنان گاهی یهودی""شارلوتزویلشارلوتزویل""مورد مورد  ند، ا ما در بیشپتر موردهپا سپیاه   ا ند، ا پوسپت یپا   پوسپت یپا     ا

نپان، بپی     مسلمانمسلمان اتوا ن ند و اگر پیش بیاید این دشپمنان  نپان، بپی   ا اتوا ن ند و اگر پیش بیاید این دشپمنان  یپان و حتپی در برخپی شپرایط       ا یپان و حتپی در برخپی شپرایط     نوا نوا

ا رنگ پوست، لباس یا باورهای مذهبی دیگر هم می ا رنگ پوست، لباس یا باورهای مذهبی دیگر هم میمردمی ب نند باشند. و در آ  مردمی ب نند باشند. و در آتوا لمان هپم  لمان هپم  توا

هپا یپا   هپا یپا     رونپد، امپا بیشپتر تپرک    رونپد، امپا بیشپتر تپرک      شپمار مپی  شپمار مپی    هپا دشپمن بپه   هپا دشپمن بپه     همین گونه است، گاهی یهپودی همین گونه است، گاهی یهپودی   بهبه

ر مپی     پناهندگان تازهپناهندگان تازه فغان هدف نفپرت قپرا ر مپی   وارد عرب، آفریقایی یا ا فغان هدف نفپرت قپرا گیرنپد. داشپتن حجپاب    گیرنپد. داشپتن حجپاب      وارد عرب، آفریقایی یا ا
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ز فردی یک دشمن بسازد:   تنهایی میتنهایی می  بهبه ند ا ز فردی یک دشمن بسازد: توا ند ا ز      ""توا ز      مسپلمان )اسپت(، )پپس( دشپمن )اسپت ا مسپلمان )اسپت(، )پپس( دشپمن )اسپت ا

 "!نوع( اسالمینوع( اسالمی

ه و رسم کسانی مانند   درحالیدرحالی ز را وباشِ شارلوتزویل دفاع ا ه و رسم کسانی مانند که ا ز را وباشِ شارلوتزویل دفاع ا برت ای لپی ""که ا برت ای لپی را   نیتپان نیتپان ""  وو 1""را

ز  برخیبرخی  کند،کند،  میمی  دستاویزدستاویز  رارا 9""فورستفورست زا رنپد   چنتپه چنتپه   دردر  تپر تپر   تپازه تپازه   هپایی هپایی   نمونهنمونه  هاها  آلمانیآلمانی  ا رنپد دا . بپر  . بپر  دا

ز تی رودولپف  رودولپف  ""مپرگ  مپرگ    امپین سپال  امپین سپال    مناسپبت سپی  مناسپبت سپی    هایی که در گردهمپایی بپه  هایی که در گردهمپایی بپه    شرتشرت  روی یکی از تیروی یکی ا

ر ""هِسهِس ر ، جانشین هیتلر، برگزا و ، جانشین هیتلر، برگزا ر     ""شد نوشته شده بود که او شد نوشته شده بود که ا ر     تا پایان، بپه اصپول خپود وفپادا تا پایان، بپه اصپول خپود وفپادا

ه  ""ماند.ماند. ها یادآوری محلی است که زمانی ساختمان زنپدان  ها یادآوری محلی است که زمانی ساختمان زنپدان    پیمایی و تظاهرات نازیپیمایی و تظاهرات نازی  سبب راهسبب را

و تجلیپل      هِس در آنجا قرار داشت و اکنون تخریب شده است. بههِس در آنجا قرار داشت و اکنون تخریب شده است. به ز ا و تجلیپل    این مناسبت هپر سپال ا ز ا این مناسبت هپر سپال ا

ما این بار بسیار چشمگیر در برلین برگ  میمی ما این بار بسیار چشمگیر در برلین برگشود، ا ار بپرای    زار شد. شمار نازیزار شد. شمار نازیشود، ا ار بپرای  هایی که این ب هایی که این ب

    بزرگداشت هِس گپرد آمپده بودنپد بسپیار کمتپر از گذشپته بپود. نیروهپای ضپدِ فاشیسپت          بزرگداشت هِس گپرد آمپده بودنپد بسپیار کمتپر از گذشپته بپود. نیروهپای ضپدِ فاشیسپت          

مپا بپا اکثریتپی کپه داشپتند             مپا بپا اکثریتپی کپه داشپتند            نتوانستند جمعیت بزرگپی را کپه امیپد داشپتند گپرد آورنپد ا نتوانستند جمعیت بزرگپی را کپه امیپد داشپتند گپرد آورنپد ا

رند. راهپیمایی نازی رند. راهپیمایی نازیتوانستند چوب الی چرخ برنامه نیروهای نازی بگذا ه توانسته بپود  ه توانسته بپود  ها کها ک  توانستند چوب الی چرخ برنامه نیروهای نازی بگذا

زتنها کمتر از ز  برودبرود  پیشپیش  مترمتر 599 تنها کمتر ا زا دامه  ا دامها ازایستاد  ا ازایستادب   کپه کپه   محلیمحلی  دردر    گردهماییگردهمایی  شدندشدند  ناچارناچار  وو  ب

جپز  جپز    زند. ایپن تظپاهرات بپه   زند. ایپن تظپاهرات بپه   ساسا  متوقفمتوقف  رارا  تظاهراتتظاهرات  وو  بزنندبزنند  همهم  بهبه  بودبود  زندانیزندانی  گذشتهگذشته  دردر  هِسهِس

  هپا هپا   نازینازی  برایبرای  روزروز  ایناین. . رسیدرسید  پایانپایان  بهبه  جدیجدی  خشونتیخشونتی  بدونبدون  فردی،فردی،  ٔ  ٔ  چند زدوخورد پراکندهچند زدوخورد پراکنده

ز  رارا  گروهگروه  دودو  کهکه  کردکرد  میمی  سعیسعی  همیشههمیشه  مانندمانند  پلیسپلیس. . بودبود  واقعیواقعی  شکستیشکستی  روزروز زا   نگپه نگپه   جپدا جپدا   هپم هپم   ا

ما  دارد،دارد، ماا ز  پلیسپلیس  کهکه  رسیدرسید  میمی  نظرنظر  بهبه  دلیلیدلیلی  بهبه  اغلباغلب  ا زا و و   مپنظم مپنظم   هپای هپای   نپازی نپازی   حرکتحرکت  تقدمتقدم  حقحق  ا

اانضباط حفاظت می اانضباط حفاظت میب فراد ضدِ فاشیستی که کوشش می  کند درحالیکند درحالی  ب فراد ضدِ فاشیستی که کوشش میکه ا ز پیشپروی     که ا ز پیشپروی   کردنپد ا کردنپد ا

ب  نازینازی هپا بپا   هپا بپا     کردنپد. درهمسپنجی تظپاهرات نپازی    کردنپد. درهمسپنجی تظپاهرات نپازی      درنگ بازداشت میدرنگ بازداشت می  ییها جلوگیری کنند، بها جلوگیری کنند، 

وان    هایی وجپود دارد، امپا هماننپدی   هایی وجپود دارد، امپا هماننپدی     شارلوتزویل ناهمانندیشارلوتزویل ناهمانندی وان  هپا فپرا نپد. هپی  مقپام رسپمی       هپا فپرا نپد. هپی  مقپام رسپمی     ا ا

ران نازی را نمپی   برجستهبرجسته ران نازی را نمپی ای در آلمان خطر ستایش از طرفدا پپذیرد. هیتلپر، هِپس، و نمپاد     پپذیرد. هیتلپر، هِپس، و نمپاد       ای در آلمان خطر ستایش از طرفدا

رنپد کپه      ""و نمادهای زیبپایی و نمادهای زیبپایی   هاها  مجسمهمجسمه""لحاظ قانونی تابو هستند و لحاظ قانونی تابو هستند و   ضدِ یهود بهضدِ یهود به رنپد کپه    وجپود ندا وجپود ندا

ینجا هم، نه در تویی ما ا ینجا هم، نه در تویینیازمند نجات باشند. ا ما ا هپایی  هپایی    هپای معتبپر هپم عبپارت    هپای معتبپر هپم عبپارت      تر، در رسانهتر، در رسانه  نیازمند نجات باشند. ا

رند که نه رند که نهوجود دا ران نازی  وجود دا ران نازیفقط طرفدا ، بلکه   فقط طرفدا ، بلکه ها فراطی""ها فراطیا گرایی را در میان نیروهپای چپپ و   گرایی را در میان نیروهپای چپپ و     ا

شپوند. آنپان   شپوند. آنپان     مداد مپی مداد مپی گروهی بدکار قلگروهی بدکار قل  کنند. نیروهای ضدِ فاشیست هم کنند. نیروهای ضدِ فاشیست هم   نکوهش مینکوهش می  ""راستراست

آورنپد. درواقپع چنپین    آورنپد. درواقپع چنپین      آتپش کشپیدن خودروهپا روی مپی    آتپش کشپیدن خودروهپا روی مپی      هپا و بپه  هپا و بپه    گاهی به شکستن پنجرهگاهی به شکستن پنجره

تفاق می  حرکتحرکت ینجا و آنجا ا تفاق میهایی ا ینجا و آنجا ا فتد و مشکلی واقعی پپیش مپی    هایی ا فتد و مشکلی واقعی پپیش مپی  ا ویپژه کپه ایپن    ویپژه کپه ایپن      آورد، بپه آورد، بپه   ا

ئه  -بدگمانی هم وجود داردبدگمانی هم وجود دارد را ا ا ب ئهو گاهی  را ا ا ب ه( ( هاییهایی  فاکتفاکت))  هاییهایی  دادهداده  ٔ  ٔ  و گاهی    -شودشود  میمی  تأییدتأیید  وو  همراههمرا

ر   خشپمگین خشپمگین   هایهای  نازینازی  ضدِضدِ  فقطفقط  پوشپوش  صورتصورت  هایهای  کالهکاله  وو  هاها  نقابنقاب  ایناین  پسپس  دردر  کهکه ر قپرا رنپد،   قپرا رنپد، ندا   ندا

نپد،   تخریپب تخریپب   ٔ  ٔ  شیفتهشیفته  هستندکههستندکه  کسانکسان  برخیبرخی  بلکهبلکه نپد، ا لکپل   ٔ  ٔ  دلبسپته دلبسپته   ا لکپل ا   کپردن کپردن   پرتپاب پرتپاب   وو  نوشپی نوشپی   ا
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هپا هنگپامی کپه    هپا هنگپامی کپه      بپه رسپانه  بپه رسپانه        اخپالل اخپالل     زا هستند، برخپی عوامپل  زا هستند، برخپی عوامپل    سنگ یا شیئی آتشسنگ یا شیئی آتش  نخستیننخستین

ز تظاهر ز تظاهربخواهند حضور اکثریتی عظیم ا و کسی که و کسی که   -کنندگان مخالف نژادپرستی و فاشیسمکنندگان مخالف نژادپرستی و فاشیسمبخواهند حضور اکثریتی عظیم ا

ندازد  حتی ممکن است خیلی صلححتی ممکن است خیلی صلح ندازدآمیز، پرچم یا تندیسی نژادپرستانه را پاره و به زیر ا را را   -آمیز، پرچم یا تندیسی نژادپرستانه را پاره و به زیر ا

نتخپاب   رنگ کنند گزک الزم را میرنگ کنند گزک الزم را می  نادیده بگیرند یا کمنادیده بگیرند یا کم نتخپاب دهند. پشت سخنان با دقت ا   ٔ  ٔ  شپده شپده   دهند. پشت سخنان با دقت ا

ز  برخیبرخی  یل،یل،شارلوتزوشارلوتزو  رویدادرویداد  دردر  ""راستراست  همهم  وو  چپچپ  همهم""  نکوهشنکوهش  دردر  ترامپترامپ زا   جانجان  هایهای  آلمانیآلمانی  ا

ز  بردهبرده  بدربدر زا نگیز  هراسهراس  هاییهایی  پژواکپژواک  دوم،دوم،  جهانیجهانی  جنگجنگ  ا نگیزا   بپا بپا   رارا  آلمپان آلمپان   ٔ  ٔ  گذشپته گذشپته   شپنوند، شپنوند،   مپی مپی   ا

نپی مپی      آلمانآلمان  تنهاتنها  نهنه  ٔ  ٔ  آیندهآینده  بهبه  وو  آورندآورند  میمی  یادیاد  بهبه  اضطراباضطراب نپی مپی    بلکه دنیپا بپا نگرا نگرنپد. آنپان   نگرنپد. آنپان     بلکه دنیپا بپا نگرا

نند که آن نیم  میمی نند که آن نیمدا ا  ""طرفیطرفی  بیبی""ها و سالم هیتلری و ها و سالم هیتلری و   چکمهچکمه  دا         .نجامیدنجامیدبه کجا خواهد ابه کجا خواهد 

طینپت آلمپان، کپه بپا     طینپت آلمپان، کپه بپا       رو، منطقپی و خپوش  رو، منطقپی و خپوش    رسد که آنگال مرکل، صدراعظم خوشرسد که آنگال مرکل، صدراعظم خوش  نظر مینظر می  بهبه

نه با همه نه با همهپناهندگان برخوردی دوستانه و رفتاری مادرا احتمال احتمال   ب دارد، بهب دارد، بهخوخو  هایهای  آلمانیآلمانی  ٔ  ٔ  پناهندگان برخوردی دوستانه و رفتاری مادرا

نتخابپپات آینپپده نتخابپپات آینپپدهبسپپیار در ا یپپن  ٔ  ٔ  بسپپیار در ا یپپنا ز  دیگپپردیگپپر  بپپاربپپار 96 مهرمپپاهمهرمپپاه  دومدوم  دردر  کشپپورکشپپور  ا زا   حپپزبشحپپزبش  سپپویسپپوی  ا

و. . سدسدبربر  پیروزیپیروزی  بهبه وا ر  ترامپترامپ  مقابلمقابل  طرفطرف  دردر  ا رقرا و  بپا بپا   آشپکار آشپکار   طپور طپور   بپه بپه   حتیحتی  وو  دارددارد  قرا وا   مخالفپت مخالفپت   ا

ما. . کندکند  میمی ماا لکسپاندر ""  کپه کپه   درحپالی درحپالی . . گفپت گفپت   چنینچنین  توانتوان  نمینمی  وزیرانشوزیرانش  ٔ  ٔ  دربارهدرباره  ا لکسپاندر ا   ،،""دوبرینپدت دوبرینپدت   ا

بر دوستان آلودهتراترا  وزیروزیر بر دوستان آلودهبری، در برا   کنپد، کنپد،   مپی مپی   کپرنش کپرنش   خودروسپازی خودروسپازی   صنعتصنعت  دردر  هواهوا  ٔ  ٔ  کنندهکننده  بری، در برا

رایپی،   وزیروزیر  ،،""شویبلهشویبله  ولفگانگولفگانگ"" رایپی، دا د  دا دا قتصپادی   فشپار فشپار   اعمپال اعمپال   سیاسپت سیاسپت   ٔ  ٔ  امپه امپه ا قتصپادی ا   کشپورهای کشپورهای   بپر بپر   ا

روپا  جنوبجنوب  فقیرترفقیرتر روپاا ز  یپورو یپورو   آخپرین آخپرین   کشپیدن کشپیدن   بیرونبیرون  برایبرای  ا زا   هرگونپه هرگونپه   شکسپتن شکسپتن   درهپم درهپم   وو  هپا هپا   آنآن  ا

تژی  مقابلمقابل  دردر  مقاومتشانمقاومتشان تژیاسترا قت  -سیاسیسیاسی  استرا قتا روپپا و       صادی تدوینصادی تدوینا روپپا و     شپده از سپوی کمیسپیون ا شپده از سپوی کمیسپیون ا

  درخواسپت درخواسپت   نظپامی نظپامی   ٔ  ٔ  ههبودجبودج  برایبرای  بیشتربیشتر  یورویورو  میلیاردهامیلیاردها  دفاع،دفاع،  وزیروزیر  ،،""الینالین  دردر  فانفان  اورزوالاورزوال""

ند  تاتا  کندکند  میمی ندبتوا فغانسپتان   هپای هپای   کپوه کپوه   مپالی، مپالی،   صحرایصحرای  بهبه  بتوا فغانسپتان ا ز  وو  ا زا   مرزهپای مرزهپای   بپه بپه   تپر تپر   خطرنپاک خطرنپاک   آنآن  ا

ز  دوردور  چنپپدانچنپپدان  نپپهنپپه  روسپپیه،روسپپیه، زا ، نیپپروی نظپپامی ، نیپپروی نظپپامی ""پترزبپپورگپترزبپپورگ  سپپنسپپن""  وو  ""گپپرادگپپراد  کپپالنینکپپالنین""  شپپهرهایشپپهرهای  ا

                     .بفرستدبفرستد

هپا در نیروهپای   هپا در نیروهپای     ان نازیان نازیهای زمهای زم  داشتن پیوند با سنتداشتن پیوند با سنت  مرکل با هر رسوایی در مورد زنده نگهمرکل با هر رسوایی در مورد زنده نگه

نی تازه برای پاک نی تازه برای پاکمسلح این کشور، فراخوا گپاه موفپق   گپاه موفپق     دهد و جالب است کپه هپی   دهد و جالب است کپه هپی     سازی میسازی می  مسلح این کشور، فراخوا

مزیر""شود. و شود. و   نمینمی مزیرتوماس دُ بطه بپا    ، وزیر کشور، پس از گزارش نادرست و واژگونه، وزیر کشور، پس از گزارش نادرست و واژگونه""توماس دُ بطه بپا  اش در را اش در را

کنپد و بپا برجسپته کپردن چنپد      کنپد و بپا برجسپته کپردن چنپد        در هامبورگ، تظاهرکننپدگان را محکپوم مپی   در هامبورگ، تظاهرکننپدگان را محکپوم مپی     ""هاها  شورششورش""

ار به  ها را مجبور کنیم هرچند وقت یکها را مجبور کنیم هرچند وقت یک  ما باید آنما باید آن""کند: کند:   گر پیشنهاد میگر پیشنهاد می  للاخالاخال ار بهب طور مرتپب  طور مرتپب    ب

لکترونیکی بر پپا ببندنپد.   نتظامی معرفی کنند و اگر الزم شد، پابند ا لکترونیکی بر پپا ببندنپد.  خود را به نیروهای ا نتظامی معرفی کنند و اگر الزم شد، پابند ا   ""خود را به نیروهای ا

و بپپه و بپپها قپپدام  همپپین ترتیپپب مپپیهمپپین ترتیپپب مپپی  ا قپپدامخواهپپد چنپپین ا هپپای بازشپپنود هپپای بازشپپنود   هپپای نظپپارتی را از دسپپتگاههپپای نظپپارتی را از دسپپتگاه  خواهپپد چنپپین ا

هپای عمپومی را بپرای همپه گسپترش دهپد.       هپای عمپومی را بپرای همپه گسپترش دهپد.         ها و رفتن به مکانها و رفتن به مکان  ایمیلایمیلهای تلفنی و های تلفنی و   مکالمهمکالمه

ز رابطه ه یافته است ا ز رابطهاخباری که به تازگی به بیرون را ه یافته است ا هایی مرموز میان پلپیس امنیتپی بپا    هایی مرموز میان پلپیس امنیتپی بپا      اخباری که به تازگی به بیرون را
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فراطپی ""کننده برای کننده برای   های ضد خارجی حکایت دارد. درنهایت، معیار تعیینهای ضد خارجی حکایت دارد. درنهایت، معیار تعیین  قتلقتل فراطپی ا   چپه چپه   ""چپپ چپپ   ا

  دردر  همبسپتگی همبسپتگی   وو  صپلح صپلح   یپا یپا   زمپین زمپین   گرمپایش گرمپایش   بپرای بپرای   کپه کپه   رارا  آنپانی آنپانی   معیپار معیپار   ایپن ایپن   آیاآیا  بود؟بود؟  خواهدخواهد

  سیاسپی سیاسپی   رهبپران رهبپران   کهکه  گفتگفت  توانتوان  نمینمی  گیرد؟گیرد؟  میمی  بربر  دردر  نیزنیز  کنندکنند  میمی  شرکتشرکت  اعتراضیاعتراضی  تظاهراتتظاهرات

ا  آلمانآلمان اب نپد. ایپن رهبپران از تحصپیالت بپاال        ننهمسپا همسپا   سپفید سپفید   کاخکاخ  دردر  گرگر  توطئهتوطئه  ٔ  ٔ  دارودستهدارودسته  ب نپد. ایپن رهبپران از تحصپیالت بپاال      ا ا

نی رند و در سخنرا رند و در سخنرانیبرخوردا ی    هایشان بسیار دوراندیشهایشان بسیار دوراندیش  برخوردا ند. امپا تهدیپدهای فزا ی  ا ند. امپا تهدیپدهای فزا نپده در هپر دو   نپده در هپر دو   ا

ند. این خطرها درصورت بروز بحران بپزرگ دیگپری مپی     کشور بسیار همسانکشور بسیار همسان ند. این خطرها درصورت بروز بحران بپزرگ دیگپری مپی   ا ننپد بپرای     ا ننپد بپرای   توا توا

 .همه زنگ هشداری باشندهمه زنگ هشداری باشند

نه نهدر هردو کشور و در نقاط دیگر جهان مقاومتی دلیرا رد.        در هردو کشور و در نقاط دیگر جهان مقاومتی دلیرا بر ایپن تهدیپدها وجپود دا را رد.    در ب بر ایپن تهدیپدها وجپود دا را در ب

بر نژادپرستی، سپرکوب   بسیاری از سازمانبسیاری از سازمان بر نژادپرستی، سپرکوب ها در برا فپزایش نظپامی     ها در برا فپزایش نظپامی   گپری، ا گپری گسپترده و   گپری گسپترده و     گپری، ا

ز آن در رنپج   بهرهبهره  ها و نیز ناکامی و بیها و نیز ناکامی و بی  تحریکتحریک ز آن در رنپج گی مردمی که در کشور خود یا بیرون ا نپد،    گی مردمی که در کشور خود یا بیرون ا نپد،  ا ا

ز مبپارزه     کننپد. نمونپه  کننپد. نمونپه    مبارزه مپی مبارزه مپی  ز مبپارزه   هپایی زیپاد ا انپه   ٔ  ٔ  هپایی زیپاد ا ن انپه قهرما ن اریس کشپورهای آلمپان و   اریس کشپورهای آلمپان و   تپ تپ   دردر  قهرما

یاالت یاالتا تحاد گسترش  ا رند. ا تحاد گسترشمتحده وجود دا رند. ا بر  دردر  پیروزیپیروزی  رمزرمز  تنهاتنها  مردممردم  ٔ  ٔ  یابندهیابنده  متحده وجود دا بربرا را   یینیروهپا نیروهپا   ب

ز  ریپز ریپز   خونخون  وو  ورزورز  نفرتنفرت زا ز  ،،""تورینگیپا تورینگیپا ""  تپا تپا   ""شپارلوتزویل شپارلوتزویل ""  ا زا نپد   مپی مپی   بپرلین، بپرلین،   تپا تپا   واشپنگتن واشپنگتن   ا نپد توا   توا

   .باشدباشد

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

برت ای لی،.1 برت ای لی،را   ویرجینیپای ویرجینیپای   ٔ  ٔ  مثتلفپه مثتلفپه   ارتپش ارتپش   ٔ  ٔ  ، ژنرال آمریکایی، فرمانده، ژنرال آمریکایی، فرمانده1879 – 1897 را

  جپف جپف   بپه بپه   مریکپا مریکپا آآ  داخلپی داخلپی   جنپگ جنپگ   پایپان پایپان   تپا تپا   لپی لپی   ژنرالژنرال. . آمریکاآمریکا  داخلیداخلی  جنگجنگ  دوراندوران  دردر  شمالیشمالی

یاالت  جمهورجمهور  رئیسرئیس  -دیویسدیویس یاالتا ر  بردهبرده  ا ر  -جنوبیجنوبی  داردا روفادا  .ماندماند  وفادا

  تپاجرِ تپاجرِ   وو  مپالک مپالک   نیپز نیپز   مثتلفپه، مثتلفپه،   ارتپش ارتپش   دردر  آمریکاییآمریکایی   ، ژنرال، ژنرال1877 -1891 نیتان فورست،نیتان فورست، .9

 .بردهبرده

  

ز  ز به نقل ا  1396 ماهماه  شهریورشهریور 97 ،،1934 ، شمارۀ، شمارۀ««نامه مردمنامه مردم»»به نقل ا
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  امریکای التین و مبارزه با امپریالیسم و فاشیسم

 گغتگوی سیرا پاسکوال مارکوینا با نستور کوهن، ترجمه: داود جلیلی

 
 دیوارنگاری با تصاویری از چاوز و کاسترو در کاراکاس پایتخت ونزوئال                        

 

ازیپپابی سپپنت 1نسپپتور کپپوهن] نتینپپی بپپیش از هپپر متفکپپر زنپپده ای ، بپپرای ب [ روشپپنفکر آرژا
و از آن سخن مپی گویپد    نقالبی امریکای التین تالش کرده است ، خط سیری که ا مارکسیسم ا

]   3[ و خپوزه کپارلوس مپاریتگی]   9از جولیو آنتونیو مال] را [ ، فیپدل کاسپترو و   4[ تپا چپه گپوا
[ ز مپارکس را هپم کپه فتیشیسپم کپاال را      [ امتداد می یاب5مانوئل ماروالندا د. کوهن خوانشی ا

قتصاد سیاسی در همان زمانی که بپر   نتقاد ا ا  : محور سرمایه تلقی می کند گسترش داده است 
ز      نقالبی تمام نوشته های مارکس تاکید می کنپد. کپوهن رونپد بولیپواری را ا منش سیاسی و ا

ر داده است. در این گفتگو  نپی کپه   آغازآن مورد حمایت قرا و پرسش هایی در باره بحرا زا ، ما ا
، بپپپا ونپپپزوئال بپپپه مثابپپپه کپپپانون آن درگیپپپر کپپپرده اسپپپت پرسپپپیدیم.          کپپپل قپپپاره را

 

آن هه هم اکنون در امریکای التین رخ می دهد به نظر می رسد اشتتراک زیتادی بتا    

انقالبی دهته هتای    را  ۱۹70و ۱۹60عملیات کندر دارد ، که به عقب برگرداندن جریان 

جتزر و متد   "رفتته بتود .امتروز امپریالیستم امریکتا خواستتار پتاک کتردن         هدف گ

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-1008-98-158-980503.htm
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ابتدای قرن جاری آغاز شد . آیا فکر می کنید قیاس مناسبی 6]"صورتی [ است که در 

 است؟

متولد شد . تحقیقات زیاد و شپواهد بسپیاری در بپاره آن وجپود      1979عملیات کندر در دهه 

نتینی ، استال کالو [ ، کتاب بسیار خوبی در باره عملیات نوشپت ، و  7نی]دارد . یک محقق آرژا

ثبپات مپی کنپد در پپاراگوا      یک قربانی آزار سیاسی پاراگوایی اسنادی را که موجودیت آن را ا

رنپد کپه وجپود       یافت ، و در نهایت اسناد از طبقه بندی سری خارج شده ای از سپیا وجپود دا

قع ، یپک طپرح هماهنپگ     لمللپی بپه مرحلپه اجپرا       عملیات را ثابت می کند. در وا شپده بپین ا

گذاشته شد تا سرکوب را در یک مقیاس ملی عملپی سپازد . بپه عبپارت دیگپر ، یپک جهپانی        

نقالبپپپی وجپپپود داشپپپت.     یپپپی ضپپپد ا یپپپی نیپپپروی دسپپپت راسپپپتی ، یپپپک جهپپپانی گرا  گرا

یانه معامله می کرد. در هر کشوری آن ها حتپی   نقالب به زبان ملی گرا در سطح کالمی ، ضد ا

ز درباره دف سخن می گقتند. خودملی اصطالح ترجیحپی آن هپا بپود ، امپا      "[8خود ملی]"اع ا

یانه بپود ، ورزمنپدگان و عپاملین آن هپا در کشپورهای زیپادی عمپل مپی          عمل ان ها جهانگرا

امریکایی تبپار نپه تنهپا چپه      -[ تروریست کوبایی 9کردند. به عنوان مثال ، فلیکس رودریگز]

لک را را به قتل رساند ، ب ز         گوا لسپاوادور مشپارکت نمپود. فپیلم هپایی ا ه بعپدا درضپد شپورش ا

فلیکس رودریگپز در یپک هلپی کپوپتر در حپال شپلیک بپه سپربازان جبهپه آزادیپبخش ملپی            

لسالوادور وجود دارد. بوندومارتی در ا  فارا

امریکپایی تبپار دیگپری، بمبپی را در یپک       -[ ، تروریسپت کوبپایی   19لوئیس پوسادا کپارلیز] 

و در کشورهای بسیاری نیپز   هواپیمای تجاری . ا کار گذاشت که تعدادی از شهروندان را کشت 

دنپد.      نجپام مپی دا ز این تروریست ها کار خود را در کشورهای متعپددی ا عمل کرد . بسیاری ا

قتصپاد دان شپیلیایی( را در امریکپا کشپت از سپوی مپاموران       11بمبی که اورالندو لتلیپر]  [ ) ا

 بپپپود . آن هپپپا مسپپپلما جهپپپانگرا هپپپا بودنپپپد.     اطالعپپپاتی شپپپیلی کارگذاشپپپته شپپپده    

نتپین بپه کپار مپی رفپت       - "مراکز بازداشت مخفی" در  -که اصطالحی حقوقی بود کپه در آرژا

لمللی هم عمل می کرد. در بوینس آیرس ، یک اردوی مرگ ، یپک اردوی شپکنجه    سطح بین ا

ز اصپ  نم ، چون دلیلی برای استفاده ا طالحات حقپوقی  وجود داشت . ) من آن را چنین می خوا

ز آن اردوگاه ها بپرای شپکنجه    یایید بدون تعارف صحبت کنیم .( خوب ، یکی ا وجود ندارد ، ب

د  "ناپدید"و  فرا ورلتی"کردن ا توموتورزا ز یپک مغپازه تعمیپر     19]"ا نده می شد ، چپون ا [ خوا

نتین ) شپیلی  داره می شد . آن ها، خارجی هایی را که از کشورهای همسایه آرژا توموبیل ا ایی ا

، پاراگوایی ها ( ربپوده بودنپد در آن جپا جمپع مپی کردنپد ، و آن هپا را بپه          ، اوروگوایی ها ها

دند. به عبارت دیگر، عملیات کندر در یپک مقیپاس قپاره ای     دیکتاتوری هایشان تحویل می دا
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یاالت متحده امریکا . یکی از سران اصپلی آن   داره می کرد؟ ا عمل می کرد و چه کسی آن را ا

 سینجر بود. این واقعیت شناخته شده ای است.هنری کی

ننپد ، کپه        خوب عملیات کندر از کجا آمد؟ از چیزی که آن ها دکتپرین امنیپت ملپی مپی خوا

لجزیره وارد شپد.   چیزی غیر از یک دکترین ضد شورشی نبود، که از شکنجه گران فرانسه در ا

. به عنوان مثال  . . نجپام گرفتپه ی امریکپا در    امریکا آن )روش(را در ویتنام به کار بست  عمل ا

ز برنامپه فپونیکس]    پیما، که بخشپی ا ز هوا نیان ا نداختن زنده ی زندا [ بپود.  13ویتنام، بیرون ا

نقالبیون دستگیر شده از طرف ارتپش   نتین به کارگرفته شد .آن ها ا خوب ، همان عمل در آرژا

آن را بپا همپان اشپکال    [ پرتپاب مپی کردنپد. و   14و نیروی دریایی را به داخل ریو د ال پالتپا] 

یر لجزا از جملپه تجپاوز سپازمان یافتپه بپه زنپان و        -گسترده شکنجه که در اردوهای شکنجه ا

 در زمان اشغال فرانسه مورد استفاده قرار گرفته بود نیزترکیب کردند. -مردان 

نا بر این آن ها دو دکترین فرانسوی و امریکای شمالی بودند، که ، در مپدارس ضپد شپورش     ب

نیپرو      در پ اما )تحت مدیریت بخش جنوبی ارتش امریکپا (، و در مدرسپه جنپگ در ریپو دو ژا ان

 ، و نیپپپپز در بپپپپوینس آیپپپپرس تپپپپدریس مپپپپی شپپپپدند.1964برزیپپپپل بعپپپپد از کودتپپپپای 

نجام آن در صحنه گسترده ای تالش می کپرد چپه بپود؟ آن     خوب آن چه عملیات کندر برای ا

نقالبپی ،      عملیات واکنش ) امپریالیسپم( بپه سپه موضپوع بپود.      قیپام  "اول ، بپه قیپام عظپیم ا

د        1969بزرگ دهه  "اجتماعی نقپالب کوبپا امتپدا یپر و ا لجزا نقپالب ا نقالب ویتنام تپا ا ز ا ، که ا

نان را که در مکزیک ، توکیو، رم ، برلین ، برکلی و پاریس ) که معروف  داشت . ونیز قیام جوا

ز این ر و عملیپات کنپدر پاسپخی بپه شپورش      ترین آن بود( به وقوع پیوست در بر می گرفت. ا

بود . واکنشی بود به ظهورجنبش های رهایی بخش جهپان سپوم ، چپون     1969اجتماعی دهه 

لمپان ، امریکپا یپا ژاپپن      ، ا نگلیس  ، ا کشورها ، ملت ها و جوامع بسیاری که مستعمره فرانسه 

واخر دهه   را در نظپر  یا حتی اگپر مپورد آنگپوال    1969بودند ، بین پایان جنگ جهانی دوم و ا

واخر دهه   به استقالل دست یافتند. 1979بگیریم ا

ما نه فقپط در آن( بیپان مپی     ز این رو این دکترین ضد شورش که خود را در عملیات کندر) ا ا

و ظهور جهپانی   1969دهه  "قیام اجتماعی"کرد پاسخی سازمان یافته بود. اول ، واکنشی به 

، پاسخی به کاهش نرخ سود بود که به ویژه بپا  جنبش های رهایی بخش جهان سوم بود. دوم 

بپه شپدت پپایین آمپده بپود . خپود آن        1974و  1973بحران دالر های نفتی "بحران نفت یا 

بحران اقتصادی پی آمد یاغی گری نیروی کار بود. در عمل ، ضد شورش تالش می کرد تا پی 

نتظپا     م نیپروی کپار، تحمیپل    آمد های کاهش نرخ سود را محدود نماید . سپوم ، هپدف کلپی ا

سازوکار فوق استعماری بر کارگران جهان سوم ، و پایان دادن بپه دولپت رفپاه ) بپه اصپطالح      
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ز  "عصر طالیی سرمایه داری" ز پایان جنگ جهانی دوم تپا بحپران    39که اندکی بیش ا سال: ا

وایل دهه  ایه داری در اروپای غربی دوام آورد( بود. هدف قادر به کارکردن دوباره سرم 1979ا

 بحران زده بود .

. پپروژه ای   . . به طور خالصه ، عملیات کندر واکنش سیاسی امپریالیسم به این سه موضوع بود 

بپپود کپپه واکپپنش اجتمپپاعی قدرتمنپپد و سپپتیزه زیپپادی را بپپه وجپپود آورد. بپپه عبپپارت دیگپپر، 

 امپریالیسم برای اجرای آن وضع مساعدی نداشت.

یم؟ آیا عملیات کندر قرن بیستت و یکتم وجتود    پس امروز آیا شاهد همان هیز هست

 دارد؟

 

بعپاد آن (       ا ز  بعپاد آن( تپداوم و در برخپی )ا ا ز  دامه دارد. دربرخپی )ا پروژه ضد شورش امروز ا

عدم تداوم وجود دارد. من اعتقاد دارم که ما شاهد تالش جدیدی بپرای اجپرای دکتپرین ضپد     

اره، بپه  شورش )قدیمی( در شرایط متفاوتی هستیم . چرا این  رخ می دهد؟ چون قیام ها دو ب

لیسم ، که در پایان دهه  به اجرا در آمپد پدیپدار مپی شپوند.      1979عنوان پاسخی به نئولیبرا

لیسم پدیدارمی شوند. ز نئولیبرا  قیام ها بیست و اندی سال پس ا

پاتیستا بود . بعد در ونزوئال چپاوز ظهپور کپرد. شپورش سیاسپی       1994اول، در سال   -قیام ژا

ا نیز وجود داشت . آن موج  ر در کلمبیا و بقای روابط غیر سرمایه داری در کوب دامه دا نظامی ا

وایل قرن بیست ویکم گسپترش یافپت.    لیسم به فوروم اجتماعی جهانی در ا قیام علیه نئو لیبرا

. بپرای        . . . نقالب بولیواری را سوسیالیستی اعالم کپرد رادیکپال تپر هپم شپد  و زمانی که چاوز ا

پاتیستا ، که پرسش  فپوروم   "آیا جهانی وجود دارد کپه مناسپب تمپام جهپان هپا باشپد ؟       "زا

د : فراشپت .   "جهان دیگری ممکن است  "اجتماعی جهانی پاسس دا . بعد چاوز پرچم ها را بپر ا

سوسیالیسپم قپرن بیسپت و    "او گفت که دنیای ممکن دیگر باید دنیایی سوسیالیستی باشد. و 

 خود را مطرح کرد. "یکم

پرسشی سرگشاده بود. به نظر مپن،   "سوسیالیسم قرن بیست ویکم چیست؟"نا براین پرسش ب

آن ضعف جنبش های مترقی است که سوسیالیسم قرن بیست و یکم را که اندکی بعد متوقپف  

ز نظر من هپی    ما، من فکر می کنم باید در پاسس ها دقیق باشیم ، چون ا شد تعریف نکردند. ا

ز پیش مقرری در ب ر از سرمایه داری به سوسیالیسم ، دربپاره چگپونگی   مدل ا اره چگونگی گذا

ر به سوسیالیسم وجود ندارد. هی  مدلی وجود ندارد.  آغاز گذا
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فراد پیشپنهاد کردنپد کپه اجپرای صپنعت خپود        ه های بسیاری به چاوز پیشنهاد شد. برخی ا را

ه درسپتی اسپت. د    نجام شده بپود را ه   گردان ، همان طور که در یوگسالوی ا یگپران پیگیپری را

نجام داده بود مطپرح کردنپد.    ر را ، همان طور که دنگ شیائو پینگ در چین ا ازا سوسیالیسم ب

را و سیستم مالی بودجپه گپذاری]   ا پروژه چه گوا [ 15باز هم دیگران، از جمله من، کارکردن ب

ر به سوسیالیسم بر پایه قدرت مردمی،  بپر مبنپای   آن را پیشنهاد دادیم . به عبارت دیگر، گذا

قتصاد متمرکز شده . ونزوئال دسپتگاه دولتپی ای دارد    ما همچنین یک ا دموکراسی مشارکتی، ا

یپای معینپی را عرضپه مپی کنپد. وضپعیت آن        که زمانی که این سیستم به کار گرفته شود مزا

قتصاد آن تنها متکی بر شکر بود. ا است ، که ا  مطلوب تر از وضعیت کوب

 خپود،  نفتپی  منپابع  بپا  توانسپت  کپه  نداشپت،  PDVSA ملی نفتونزوئال چیزی غیر از شرکت 

ز ای رشته  بلکپه  - بودنپد  مربپوط  نفتپی  سودهای به که هایی فعالیت تنها نه - را ها فعالیت ا

ز(         تول یک ید جمعی ، سوسیالیسپتی متمرکپز، بپا یپک سیسپتم بپانکی متمرکپز و )شپبکه ای ا

ما آن کار  ایپد تنهپا در ونپزوئال ، کشپوری      شرکت های بزرگ ملی شده را هماهنگ کند. ا نپه ب

با] نجام می شد . پیشنهاد آل ایپد    16منزوی شده ا [ این بود، که سیستم مالی بودجپه گپذاری ب

ز آن ها.  در مقیاس قاره ای به اجرا در آید. اگر نه در همه کشورها ، حداقل در بخش بزرگی ا

ا این حال من اعتقاد دارم که رئیس جمهور چاوز و ونزوئالی بو ه را طپی   ب لیواری تنها نصپف را

کردند ، نه به خاطر آن که بی عالقپه بودنپد یپا مارکسیسپم را درک نمپی کردنپد یپا خپوانش         

ز آن داشتند. آن هپا بپه ایپن خپاطر چنپین کردنپد کپه بحپث بپازی وجپود داشپت و             سطحی ا

ر به سوسیالیسم است . این بحث جدیپدی نیسپت . حپداقل     دامه دارد . بحث در باره گذا هنوزا

 در سه مرحله وجود داشته است.

در روسیه بلشویک مطرح شد ، که موافقت جمعی در باره چگپونگی   1999مرحله اول در دهه 

. از یک سو، نیکوالی بوخپارین]  ر را مطپرح    17حرکت به جلو وجود نداشت  [ سوسیالیسپم بپازا

قتصپاد بپا برنامپه ریپزی مت      18کرد. از سوی دیگر یپوگنی پروبرازنسپکی]   مرکپز را  [ بپود، کپه ا

د. در این میان، لنین بپرای یپافتن راه حپل سیاسپی ، بپرای آشپتی دادن هپر دو)         پیشنهاد دا

 پیشنهاد( تالش کرد.

ربپه سوسیالیسپم( دهپه ی     در کوبپا   1969در دهپه ی   1999آن بحث بسیارغنی ) درباره گذا

فائپل رودریگپز]     19دوباره پدیدارمی شود ، که شارل بتلهایم] ه بپا کپارلوس را [، کپه  99[ همپرا

ر را مطپرح مپی کننپد. از سپوی دیگپر، چپه        ازا گرایش به شوروی بیشتری داشت سوسیالیسم ب

را که مورد حمایت ارنست مندل] [ بود، سیستم مالی بودجه گذاری را مطرح مپی کنپد.   91گوا

تحاد بین دوگپرایش، همپان طپور کپه لنپین در       فیدل برای یافتن راه حل سیاسی برای حفظ ا
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ر     1999ی روسیه بلشویک دهه  دا و برای حفپظ جریپان هپوا . ا . عمل کرده بود تردید نمی کند.

نقپپپالب تپپپالش کپپپرد.          ر و جریپپپان برنامپپپه ریپپپزی مرکپپپزی در داخپپپل جریپپپان ا  بپپپازا

مرحله سوم این بحث مرحله ای است که هم اکنون وجود دارد. مرحله ای است که در ونزوئال 

بحثی است که می رود تا در جهپان   و فکر می کنم در روند بولیواری هم جریان داشته است .

تفپاق بیافتپد. بحثپی      سوم یا کشور پیرامونی که می خواهد سرمایه داری را پشت سر بگپذارد ا

باز است . شکست یا یک مشکلی نیست کپه بحپث در بپاره آن باشپد. دولپت هپای مترقپی در        

 -می ایستد در مورد ونزوئال یک دولت است که پای اهداف سوسیالیستی خود -امریکای التین

ند . هنوز بحث بازی است و حل نشده است.  این بحث را مطرح کرده ا

انتقادی نگاهی به جنبش ها و روند های سیاسی خود  در ادامه ، اجازه دهید به صورت 

در امریکای التین ، که اکنون همه در بحران قرار دارند بیندازیم. آیتا گفتتن آن کته    

انقالبی امریکتای  این جنبش های ترقی خواه به خاطر ک وتاهی خود در اتصال با سنت 

التین و شیوه هایی که از نظریه مارکسیسم ناشتی متی شتود دهتار مشتکل هستتند       

 منصفانه است؟

می پرسید که آیا مارکسیسم موفقیت و پیروزی ما را تضمین می کند؟ این چیپزی اسپت کپه    

ز   در باره آن صحبت می کنیم؟ من معتقدم کپه مارکسیسپم یپک هویپت سی     اسپی ، مفهپومی ا

ز تاریس ، فلسپفه ی عمپل    جهان و زندگی است. مارکسیسم مفهومی چند خطی وماتریالیستی ا

ر     نقالبپی قپرا ما به خودی خود تضمین نمی کند که ما در مسپیر ا ، و روش دیالکتیکی است ، ا

 بگیریم.

نیم سرمایه داری چگونه ع مل مپی  مارکسیسم وسیله عظیمی است که به ما اجازه می دهد بدا

نیم چه عواملی هستند که سرمایه داری را دچار بحران می کنند. مارکسیسم بپه مپا    کند و بدا

ا این  ب اجازه می دهد سازو کار های بهره کشی، سلطه ، وابستگی و امپریالیسم را درک کنیم. 

نقالبی را تضمین نمی کند.  حال صرف توسل به متن های مارکسیستی پی آمد ا

ن ز   به عنوان یک آرژا ننپد ا تینی، من روشنفکران مارکسیست بسیاری را می شناسم که مپی توا

رند! و تپا   ما آن ها در عمل مواضع رفورمیستی دا آثار کالسیک مارکسیستی نقل قول بیاورند، ا

ننپد   رند! بعضی ها نمی دا ان جا که مربوط به ونزوئال است ، آن ها مواضع بسیار دو پهلویی دا

ز روند بولی اید ا ز مواضع خپود  که آیا ب واری حمایت کنند. یا نمی خواهند آن را بپذیرند چون ا

ز  ز متون مارکسیستی ا ز نقل قول های بر گرفته با موچین ا ا استفاده ا ما ب خجالت می کشند، ا

تهاجم امپریالیستی دفاع می کنند. آن ها اشکارا خود را علیه امپریالیسم تعریف نمپی کننپد،   
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ظاهرا لفاظی )ر توریک( مارکسیستی را بپه کپار مپی برنپد. بپه       ودرعین حال )برای توجیه آن(

نقالبی حرکپت مپی    همان دلیل توسل به متون مارکسیستی برای تایید آن که شما در جهتی ا

 کنید بسنده نیست .

ه      ز متپون همپرا نقالبی و نه فقپط خوانشپی ا اید با یک پروژه ا نقالبی ب من معتقدم مارکسیسم ا

عتقاد دارم که بولیواریسم یک پروژه رهایی قپاره ای اسپت کپه مپی     باشد. در این عرصه، من ا

یفا کند. همان چیزی است که چاوز برای آن کوشید و همپان چیپزی اسپت     ند آن نقش را ا توا

نجام آن تالش کرد. من معتقدم  ا تعدادی از خلق ها در قاره ( برای ا ه ب که قیام کلمبیا ) همرا

ه حلپی چپپ         که سنتر مارکسیسم و بولیواریسم بهت نیم را رین تضپمینی اسپت کپه مپا مپی تپوا

ر مپی        ه حلی که سپرمایه داری را زیپر عالمپت سپوال قپرا یانه برای بحران داشته باشیم، را گرا

دامه  ا ا ب ا امپریالیسم و ندادن هی  امتیازی. و این )سنتز( تنها  ب له  دهد. به عبارت دیگر ، مقاب

ز آثار کالسیک مارکسیسم به   دست نمی آید .دادن به نقل قول ا

ما کافی نیست. مارکسیسم مپورد نیپاز اسپت چپون امپور را       مطالعه مارکسیسم ضروری است، ا

ایپد        نتقپادی اسپت ، امپا ب ا بزاری نظری و علمپی و روشپی  ا روشن می کند. ضروری است چون 

نتین، جریان هپای سیاسپی ای    دست در دست مواضع روشن سیاسی پیش برود. بازهم، در آرژا

رند ک ز متون مارکسیستی نقل می کنند، امپا زمپانی کپه امپریالیسپم بپه سپوریه و       وجود دا ه ا

لیبی و اکنپون بپه ونپزوئال حملپه کپرد، مواضپع بسپیاردو پهلپویی داشپتند. آن هپا مپادرور را            

نند. آن ها قذافی را که لین  شد مستبد اعالم مپی کننپد! مپی گوینپد صپدام       دیکتاتورمی خوا

ت دیگر، آن ها بنام مارکسیسم در نهایت به ضپربه سپربازان   حسین یک دیکتاتور بود! به عبار

ایپد دسپت در      نا براین مطالعه مارکسیسم ضروری اسپت ، امپا ب امپریالیسم تبدیل می شوند. ب

نقالبی پیش برود.  دست مواضع ا

با این حال اکنتون  "واتیکان"دارد و نه  "کرملین"شما به تازگی نوشتید که ه  نه   .

از افراد به رو سیه و هین به هشم مدل هایی )الگوهایی( توجته متی کننتد، یتا     برخی 

برای کمک، به قدرت های در حال ظهور هشتم دارنتد. هنتین کشتورهایی هته نتوع       

حمایتی می توانند برای پروژه سوسیالیستی فراهم کنند، و آن هته از آن هتا نبایتد    

 انتظار داشته باشیم هیست؟

لگویی( وجود ندار ز توصپیف    من معتقدم هی  مدلی )ا مپا   "د . به همین خاطر اسپت کپه مپن ا

تیکان هستیم استفاده کردم. من با گفتن آن کپه مپا مکپه نپداریم یپا فاقپد کنیسپه         "بدون وا

نم آن را توضیح دهم. به عبارت دیگر مپا ) در چپپ( فاقپد یپک نقطپه       کبیرهستیم هم می توا
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از یک دیدگاه  . این)نگاه( تا حد زیادی ما را نظری و سیاسپی یتپیم مپی    مرجع جهانی هستیم 

ما مزیتی هم دارد، چون الزم نیست خود را مطیع کسی کنیم. ما نباید راهبردی را کپه   کند. ا

نه  نقالبی خود را استادا در کشور دیگری پخته و هضم شده است دنبال کنیم . ما باید راهبرد ا

 درست کنیم .

ینجپا    در این زمینه، وقتی در باره نقش روسیه و چین می پرسید، می نم بگویم که مپا در ا توا

نیم به آموزش های مارکسیسم متوسل شویم . آنتونیو گرامشی وقتی که کارگران فیات  می توا

به تنهایی علیه رئیس های خود مبارزه می کردند به استنتاج مهمپی دسپت یافپت. آن هپا در     

 "هپای زنپدان   یادداشت "مبارزه علیه سرمایه شکست خوردند. گرامشی این استنتاج را هم در

تحاد ضروری اسپت ، چپون اگپر     و نتیجه گرفت: ا ز زندانی شدن خود بیان کرد. ا و حتی پیش ا

نقالبی به تنهایی مبارزه کند خواهد باخت.  طبقه ا

یدئولوژیک ی پروژه–زمانی که گرامشی با مسئله سرکردگی   باید که ای فرهنگی و سیاسی ، ا

تحاد ایجاد برای نجام ا د ا  نیپروی " لنینپی  مفهپوم  کپردن  مند سامانه حال در دکر برخورد - دا

ز لنین هم و گرامشی هم. بود "اجتماعی نقالبی اجتماعی نیروی ایجاد ضرورت ا . بودنپد  آگپاه  ا

نیم متکی به فرد باشیم. این مسئله ربطی به رئیس جمهور دنیای مپدرن بپودن یپا    ت نمی ما وا

نقالب را به پیش ب ند ا ندازی اشپتباه اسپت   بی کفایتی مادورو که نمی توا برد ندارد. آن چشم ا

.من فکر می کنم که اگر روند بولیواری با رهبری مادورو پیروز شود، بپه خپاطر آن اسپت کپه     

نپد و چیپزی    و را به پیش می را ورا همراهی می کند، ا )ونزوئال( یک نیروی اجتماعی دارد که ا

ز آن اسپپت. بحثپپی طپپوالنی در بپپاره نقپپش شخ    و بخشپپی ا صپپیت در تپپاریس اسپپت کپپه خپپود ا

نپد تپپاریس را         مپا یپپک نفپر نمپپی توا درمارکسیسپم وجپود دارد. شخصپپیت بسپیار مهپپم اسپت ، ا

تحاد باید در یپک مقیپاس کشپوری و جهپانی      اید نیروی اجتماعی ساخته شود، و ا تغییردهد. ب

 برقرارگردد.

نقالب کوبپ  1969در این عرصه دو نمونه تاریخی مهم برای بررسی وجود دارد. در دهه  ا بپا  ، ا

تحاد ها عملی شد. از یک سو، اتحپادی   زا له از طریق دو سطح ا امریکا رو در رو شد، و این مقاب

تحاد شوروی ایجاد کرد که در آن تفاوت ها و جدل های بسیاری در سطح نظری ، سیاسی  ا ا ب

. یدئولوژیک وجود داشت   و ا

تحاد شوروی تالش کرد ت دامه یافت که حتی ا ا کودتایی را علیه فیدل این تناقض ها تا جایی ا

ز آن چه به عنپوان   فراکسپیون   "سازمان دهد! اطالع عمومی تاکنون چنین است و این اطالع ا

[ معروف بود ناشی می شد . تالشی از 93تحت رهبری فردی بنام آنیبال اسکالنته] "[99خرد]

       . نقپپپپپالب کوبپپپپپا تحپپپپپاد شپپپپپوروی بپپپپپود بپپپپپرای کودتپپپپپا در داخپپپپپل ا  طپپپپپرف ا
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بحران موشکی، زمانی کپه نیکیتپا خروشپچف یپک جانبپه تصپمیم بپه         ستیزه هایی هم در طی

اپپذیر      ا را در زمان رودر رویی بپا اشپتهای سپیری ن ز کوبا گرفت، وکوب خارج کردن موشک ها ا

تحپاد     را ا امریکا بی پناه گذاشت وجود داشت. با وجود آن ستیزه ها ، فیدل کاسترو و چپه گپوا

تحپاد شپ   دنپد. از سپوی دیگپر      با شوروی و کشورهایی که دوستان ا وروی بودنپد را گسپترش دا

ر کپپپرد.         تحادهپپپایی را بپپپا کشپپپور هپپپای غیپپپر متعهپپپد را برقپپپرا نقپپپالب کوبپپپا نیپپپز ا  ا

وقپات شپما نبایپد صپد در صپد هپدف          این یک سابقه تاریخی بسیار مهمی است چپون برخپی ا

لپه بپ             . بپا ایپن حپال اگپر متحپدی اجپازه مقاب ریپد  نتان بپه اشپتراک بگذا ا هایتان را با متحپدا

تحاد نباید با خود پپروژه   ما ا ند برقرار شود. ا تحاد می توا امپریالیسم را به من می دهد ، پس ا

.  اشتباه شود. این نکته ای کلیدی است 

اید به عقب باز گردیم . آن نمونه جنگ های استقالل امریکای التین  برای مثال تاریخی دوم ب

[ در شمال قاره و ژنرال سپان  94لیوار]است که در آغاز قرن نوزدهم ، تحت رهبری سیمون بو

تحپاد برقپرار کردنپد. مپثال، آن هپا بپا         95مارتین] فتاد. هپر دو رهبپر ا تفاق ا [ در جنوب قاره ا

یا، که امپراطوری هیوالیی  ما بود –استعمارگر و نسل کش  -امپراطوری بریتان ا ا  امپراطپوری  ب

یا تحپپپپپپاد بپپپپپپود مخپپپپپپالف هپپپپپپا آن اصپپپپپپلی دشپپپپپپمن ، اسپپپپپپپان  .برقرارکردنپپپپپپد ا

د از یک هی  ر نه – التین امریکای کنندگان آزا  -دیگپر  کپس  هپی   نپه  ، مارتین سان نه بولیوا

نگلستان که نداشتند باور ز ا ند بپه آن هپا یپاری نمایپد.     طرف بی یا خواهی خیر روی ا ی می توا

تحاد تاکتیکی در مبارزه علیه امپراطوری اسپانیایی بود، که دشمن اصلی بپود. امپا ) آن    یک ا

تحاد ر و   ا نا بر این تا آن جا که پروژه هپای بولیپوا ز پروژه رهایی و استقالل کامال جدا بود. ب ( ا

ز بپرده داری را دنبپال مپی کردنپد،      سان مارتین رهایی بومیان ازرعیت داری و سیاه پوستان ا

تحپپپاد بپپپا امپراطپپپوری بریتانیپپپا نشپپپدند.    قپپپع تپپپابع ا ز آن پپپپروژه هپپپا در وا  هپپپی  یپپپک ا

لمللپی را در آغپاز قپرن نپوزدهم مپورد          به عبارت دیگر ، بول تحپاد بپین ا ر و سپان مپارتین ا یوا

دنپپپد و همپپپان امپپپر در دهپپپه    ر دا د.  1969اسپپپتفاده قپپپرا نقپپپالب کوبپپپا روی دا  در طپپپی ا

نیم برای ترمزامپریالیسم غربی که خارج از کنترل است با چپین و روسپیه    آیا ما امروز می توا

تحاد ها ممکن اسپت بپه    متحد شویم ؟ من فکر می کنم چنین کاری مشروع است ، چون این ا

ز قدرت نظامی  ما فضای تنفس بدهد. آن ها ممکن است با قدرت نظامی امریکا ، که عظیم ترا

نازی است مقابله کنند. در حقیقت ، امپراطوری نازی زمانی که با قدرت نظامی امروز امریکپا  

 مقایسه شود ضعیف بود.

یزنهپپاور یپپک  [ ، پپپل 96را مشپپخص کپپرد و پپپل سپپوئیزی]  " نظپپامی -مجموعپپه صپپنعتی  "ا

[ و دیگپر روشپنفکران امریکپایی آن چپه را     99[ ، هپری مگپداف]  98[ ، لئو هپابرمن] 97باران]

ندند تحلیل کردنپد. آن مجموعپه نظپامی     "کنینزگرایی نظامی"  بپرای  کپه  صپنعتی،  –می خوا
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دامه حفظ قتصادی ا ز قدرتمند بسیار ، است ابدی جنگ نیازمند ا  نپازی  که است یچیز آن ترا

له توان برای. بود ا مقاب تحپاد،  ایجپاد  ، خود دشمن پیشرفت کردن متوقف و آن ب  بپا  تنهپا  نپه  ا

ا بلکه ، چین و روسیه  هم درست است . سوم جهان کشورهای ب

ایپد بپرای مسپیر پپیش رفپت مپا یپک چهپارچوب          آیا این بدان معنی است که روسیه و چین ب

ن یدئولوژیک ایجاد کنند؟  ه، نباید چنپین باشپد، چپون آن هپا کشپور هپای سپرمایه        سیاسی و ا

رنپد. در چپین ، پپرچم       داری هستند. حقیقت آن است که آن ها عالقه ای بپه سوسیالیسپم ندا

. امپپروز چپین بپه سپوی سوسیالیسپم نمپی رود و روسپپیه      39سپرخ نمپادی تپو خپالی اسپت]       ]

تحاد راهبردی ژئپو  سوسیالیست بودن را خیلی پیش تر رها کرده است . به عبارت دیگر، ی ک ا

پولیتیکی را نباید با حساب کردن روی پروژه های آن ها به عنوان پروژه های خودمان اشتباه 

 کرد، چون اهداف آن ها ربطی به سوسیالیسم امریکای التینی ندارد.

از   بدیهی است که امریکا می خواهد منابع ونزوئال را تصرف کند ، اما احتماال مهم تتر 

بولیواریانیسم را دفن کند وهر هیزی را که بترای آن ایستتادگی متی     آن ،می خواهد

انتظتام طبقته    کند از بین ببرد . ماشاهد نوعی عملیات جارو کردن فاشیستی با هدف 

کارگربه نحوی هستیم که نتواند در آینده سر بلند کنتد. در متورد مقاومتت هتاوز و     

ی میراث آن را این هنین مهتم  بولیواریانیسم برای امروز هه فکر می کنید ؟ هه هیز

 و خطرناک می سازد؟

فقم . همه در باره نفت  ا آنچه در پرسش گفتید موا چرا امریکا به ونزوئال حمله می کند؟ من ب

نقپالب بولیپواری      اید به یاد داشته باشیم که رئیس جمهپور چپاوز و ا ما ما ب صحبت می کنند، ا

دستور کار جنبش های اجتمپاعی کپه در آن   تمام قاره را بسیج کرد و هدف سوسیالیسم را به 

پاتیسپتا هرگپز در بپاره سوسیالیسپم          نپد. زا زمان به پروژه سوسیالیسپتی وصپل نبودنپد برگردا

صحبت نمی کردند ، و در تمام فوروم اجتماعی جهانی هم کسی در بپاره سوسیالیسپم سپخنی    

نتقاد قرار می دادند. ا لیسم را مورد   نمی گفت . آن ها فقط نئو لیبرا

و فقط کلمه سوسیالیسپم را نگفپت.    ند. و ا چاوز مردم را به صحبت در باره سوسیالیسم برگردا

تحپپپاد راهبپپپردی تپپپالش کپپپرد ، نهپپپاد هپپپای جدیپپپدی ایجپپپاد کپپپرد،    و بپپپرای سپپپاختن ا ا

 جامعپپه CELACو[ 31(]مرکوسپپور) جنپپوبی امریکپپای تجپپاری بلپپوک MERCOSUR بپپه

ئیب و التین امریکای کشورهای قعا.  بخشید ندگیز[ 39( ]سالک) کارا  نیپروی  یپک  چپاوز  ، وا

نپد  مپی  "پیشپتاز  " یپک  کالسپیک  مارکسیسم چه آن( تجسم) ، بود سیاسی و. خوا  را رونپدی  ا

 مان دلیل حذف می شد .ه به باید که کرد رهبری
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تا فپه ]      اعپالم کپرد کپه دشپمن راهبپردی       1989[ در دهپه  33بی دلیل نبپود کپه اسپناد سپان

لهیات یعنی –واشنگتن گرامشی  ر  سپیمون  و – بخش رهایی ا  سپیمون  اگپر  امپا .  اسپت  بولیپوا

و امروز درگذشت، 1839 سال در که بود تاریخی شخصیتی بولیوار نپد  مپی  چگونه ا  دشپمن  توا

یپدئولوژیک شپورش کلمبیپا و      ؟ باشد ) این دشمنی ( به خاطر آن است که بولیوار هم منبپع ا

 هم روند بولیواری چاوز است .

نقالبیون ونزوئالیی و نا بر ایپن هپر دو    ا ریانیسم بیرون آمدند. ب ز بولیوا ه با هم ا کلمبیایی همرا

نعی را برای امپریالیسپم امریکپا ،    اید پایان می یافت . آن ها در زمان بحران جهانی موا روند ب

ر پایگاه های نظامی در قاره و فتح دوباره  دنبال خود " خلوت حیاط "که پروژه استقرا  مپی  را

 .کردند ایجاد کرد

 خطپای  آن وقپوع  اجازه که – است برده پیش به را کلمبیایی شورش سالح خلع امریکا اکنون

نپد. )       بپرای  ها آن و – بود مردمی نیروهای پلیتیک ژئو و راهبردی ا تپرور چپاوز تپالش کپرده 

ثبات نکرده است . به احتمال زیاد آن  ترور او چیزی بسیار محتمل است، اگر چه کسی آن را ا

ین نسل سالح های بیولوژیک برای پایان دادن به رهبری چاوز استفاده کردند( . ها از جدیدتر

خوب ، به این شیوه ، من فکر می کنم که امریکا به باز پس گیری کنترل حیاط خلوت خود ، 

ز تولید کنندگان اصلی  ر است ، چون ونزوئال یکی ا و به دست گرفتن منابع نفت ونزوئال امیدوا

 جهانی نفت است .

ا هم زمان ، آن ها می خواهند نمونه چپاوز را بپه عنپوان رهبپر و نقپش پیشپتاز ونپزوئال را        ام

نپد از سپوی بولیپوی یپا             خنثی کنند. نقشی اسپت کپه از سپوی برزیپل بپازی نشپد و نمپی توا

یفا شود.  ساندینیسمو هم ا

ل فاشیسم چیست ؟ فاشیسم واکنش سرمایه داری است که صرفا به ونزوئال ، کلمبیپا یپا برزیپ   

ا فاشیسپم ،   محدود نمی شود بلکه بیشتر واکنشی جهانی است . من فکر می کنم در مواجهه ب

ریپم کپه نپه تنهپا              نقالبپی جهپان نیپاز دا ما بپه زنپده کپردن دوبپاره روح تهپاجمی در اردوی ا

مارکسیست ها و کمونیست ها بلکه تمام جنبش های رهایی بخش ملی و تمپام مبپارزات ضپد    

 لیسپپپتی را در یپپپک مقیپپپاس جهپپپانی در بپپپر مپپپی گیپپپرد .      اسپپپتعماری و ضپپپد امپریا 

ز ونپزوئالی          یپن تنهپا بپه دفپاع ا نجپام شپود. ا من فکرمی کنم این چیزی است که الزم اسپت ا

فریقپا و     ، ا روپپا ، از جملپه ا ا فاشیسم در همه جا له ب بولیواری مربوط نیست بلکه بیشتر به مقاب

ا امپریالیسم در یک مقیا ب له  رد. به مقاب س جهانی مربوط است. من فکپر مپی کپنم    اسیا ربط دا

اید با پشت سر گذاشتن ترس تهاجم دوباره را آغاز کنیم.  ب
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یدئولوژیک عمل مپی   من نه تنها به ترس از مرگ فیزیکی وتجاوز بلکه به ترسی که در فضای ا

ز مفپاهیم قدرتمنپدی ماننپد اسپتعمار،             کند اشپاره مپی کپنم. بپرای نمونپه ، تپرس اسپتفاده ا

ز     امپریالیسم،  ایپد نپه تنهپا برتپرس ا استثمار، وابستگی و بهره کشی شدید. من فکر می کنم ب

تیزه   یدئولوژیک و )سوسیال دمپوکرا یدئولوژیکی که به خلع سالح ا مرگ فیزیکی بلکه بر ترس ا

 کردن( مارکسیسم منجر می شود غلبه کنیم .

ما در عمل مانند سو ز مارکس سخن می گویند ا سیال دمپوکرات  چه بسیار مارکسیست ها که ا

نمند ی در پاسس به فاشیسپم اسپت . مپن فکپر      ها عمل می کنند! این مانعی در پیشرفت و توا

نقالبپی و        ند هم بپا فاشیسپم ،هپم بپا مارکسیسپم ا می کنم که بی اعتباری پست مدرن می توا

نقالبی که به سوی سوسیالیسم و کمونیسم حرکت می کند پر شود. من فکر می کنم کپه بپی    ا

نقالبپی بپا        اعتباری  ازیپابی بهتپرین سپنت ا ایپد بپا ب نتقاد قرار گیرد و ب ا پست مدرن باید مورد 

 فاشیسم مقابله شود.
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ز ولیه رهبران ا و ، مردمی سوسیالیست حزب داخل در ا نقالب دنبال به ا ا ا  مدت کوب

ما به خاطر  رتودوکسی مارکسیستی  "خط قدیمی  "کوتاهی مقام ملی را به دست آورد ا ا

ا اخراج و در سال  1961خود پاکسازی شد . در سال  ز کوب و در  1964ا . ا بازگشت  ا  به کوب

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Program
https://www.marxists.org/subject/economy/authors/
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 تغییر رژیم در خارج ، فاشیسم در داخل : دخالت های امریکا هگونه راه رابرای ترام  فرش کرد

 : هاتف رحمانیبرگردان  - ربه کا گالد

ز آن هم بیشتر ، تاوان  " نجام می دهند ، و ا مردم تاوان آن چه را ا

زنپد .و آن هپا آن    ان چه را که اجازه وقوع آن را می دهند می پردا

ا زندگی هپایی کپه پپیش مپی برنپد مپی        تاوان را به سادگی یعنی ب

زند. ز کلمات این "پردا الپدوین  جیمپز  ماننپد  مقالپه  کتاب ا  ،تحپت  ب

د بپپاره در( 1979) هپپا بپپی نپپام در خیابپپان  عنپپوان  امریکپپا در نپپژا

لیسپپون دورونتپپی جدیپپد کالسپپیک رمپپان سپپرلوحه ،بعنپپوان  تحپپت ا

 بعنپوان  محپاوره  در که مردمی باره در ، حرامزاده کارولینای عنوان

 سپفید  کارگر طبقه ، یعنی شود می اشاره ها آن به "سفید اشغال"

الدوین.  بود شده نقل محروم، فقیر پوست ا ب ز عپدالت ( عبارت در) که خود نظریه ب  طریپق  ا

به گرفتپاری سیاسپت    ، یابد می نمود شود می ساخته بریم می پیش که هایی زندگی در و

ا تمام تضادهایی کپه ایپن    های نژادی در داخل رویای امریکایی اشاره می کند و مستقیما ب

رثیه ایجپاد کپرده اسپت مواجپه مپی شپود . آلیسپون بپه فقرطبقپه کپارگر سپفید پوسپت،              ا

ز ز       مپان  مستمندسازی سامانه مند آن هپا ، و محرومیتپی کپه بپا آن رودر رو بودنپد ، کپه ا

وقوعشان بسیار طوالنی تر شده بودند فکر کرده بود . اگر چه آن ها حکایپت هپای خپود را    

الدوین و آلیسون موضوع همانندی را خلق مپی   ما ب ، ا به شیوه های متفاوتی بیان می کنند 

رند . وقتی که ما سبب رنپج دیگپران مپی شپویم بپا رنپج        کنند : جنایت ها پی امد هایی دا

   ان می بریم .کشیدن خود به پای

ز      ز تاریس تاثیر بومرنگ هر روزه اخالقیات کامل تر یپا بپی رحمانپه تپر ا در هی  لحظه ای ا

. امریکپا ملپت       نتخابات برای چهل وپنجمین رئیس جمهور امریکابیپان نشپده اسپت  نتیجه ا

امریکا دموکراسی ها را بپه نحپو    . های بیشماری را در سراسر جهان متحمل رنج کرده است 

توری ها تبدیل کرده است که از هر کشور دیگری بسپیار پپیش تپر    دیکتا  مندی به سامانه

قدام های آن برنامه  تنها مشروعیت برای ا  "جهپانی  دموکراسپی " برای "رژیم تغییر "است .

 پرسپش  مورد  را آن آشکارا هرگز دموکرات حزب ونه خواه جمهوری حزب نه که است بوده

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-877-95-285-950915.htm
http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-877-95-285-950915.htm
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0307275922/counterpunchmaga
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0452297753/counterpunchmaga
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آن برنامه آشکار شد : صف ریاکاری که به  ماهیت ناگهان ، 9916 نوامبر 8 در. ندادند قرار

مستمند سازی اکثریت امریکایی ها ، در عین ثروتمند کردن طبقه حاکم کمک کرده است 

.  

لسالوادور، هندوراس ، نیکاراگوا  فغانستان ، هائیتی ، ا یین ، ا در لیبی ، سوریه ، عراق ، اکرا

ا و شیلی ، امریکا  که کرد عو  رهبران منتخب مردمی را با دست نشانده های مطیع ، کوب

راده گرفتن نادیده برای ر  تشپویق  دمور کنند می حکومت ها آن بر که مردمی ا فتپه  گر قپرا

نپی ، در حپال          یرا تپاق یپک هتپل ا ند . من در باره این فصل های تیپره تپاریس کشپورم در ا ا

تماشای تلویزیون دولتی که از طریق اسالید بیش از شصپت کشپوری را کپه امریکپا در آن     

نا نهاد نمایش می داد بیش از کپالس هپای دبیرسپتان     جا، پنهانی یا آشکار تغییر رژیم را ب

  دانشگاه آموختم .یا 

د تپا    در طی اکثر تغییر رژیم هایی که امریکا به صورت موثری در سراسر جهان سپازمان دا

حد زیادی در سرکوب آزادی در خارج در عین تقویت آزادی در کشور موفپق بپوده اسپت .    

ز زمپان طپوالنی بپدگمانی نسپبت بپه ادعاهپای امریکپا بپرای           شهروندان کشورهای درگیپر ا

ند . خارج از خدمت به صل یران نشان می داد آموخته ا ح جهانی را ، آن گونه که تلویزیون ا

ا این حال قبل از  ب  . رند  د اندکی ادعاهای برتری اخالقی کشور را باور دا فرا  9916امریکا ، ا

  . دیدند می نیروی خیر در جهان بسیاری از شهروندان آن امریکا را بعنوان

، نمای ترویج دموکراسی در سراسر جهان دیگر در مرکزی که  9916نوامبر  8در پس آیند 

م یدئولوژی حمایت می کند نگه داشته نمی شود . شهروندان ا ریکپا در حپال چشپیدن    این ا

ند ناگهپان ، و   ز آغاز جنگ سرد صادر کرده ا داروی خود هستند. استبداد گرایی که آن ها ا

حملپه   به صورت بی سابقه ای به کشور حمل شده است . آن )بازگشت( اکنپون ، از طریپق  

 ، ازدیپاد عالمپت هپای نپازی در سراسپر کشپور        ، های نژادپرستانه علیه کودکان دبسپتانی 

بر در نفرت عمومی فضای و ، مرگ به تهدید ، خاشیف نفجپار  حپال  در ما برا  دیگپر .  اسپت  ا

نجام خارج در ما چه آن که گرفت نادیده توان نمی  تجربپه  کشور در را چه آن  دهیم می ا

  ی دهد .م شکل کنیم می

ار فاجعه ای را که در  ولین ب ز  رخ داده بپود در یپافتم   9916نپوامبر   8وقتی که من برای ا ا

یپران ، کپه ممکپن        ز تمپام دوسپتانم در ا . ا تمام کسانی که می شناختم عذر خواهی کپردم 

ز  . ا است باز هم تحریم های بیشتری را به خاطر یک تاجر سرمایه دار دروغگو تحمل کنند 

تمام همکاران بریتانیپایی ، کپه سپال هپای بسپیار بیشپتری از صپداهای احمقانپه و نپاچیز          

د را تحمل خواهند کرد . من از جهان عذر خواهی کردم ، به  شمردن تدریجی مطبوعات آزا

http://www.salon.com/2015/11/18/this_is_why_they_hate_us_the_real_american_history_neither_ted_cruz_nor_the_new_york_times_will_tell_you/
http://www.counterpunch.org/2016/11/29/regime-change-abroad-fascism-at-home-how-us-interventions-paved-the-way-for-trump/print/salon
http://www.motherjones.com/politics/2016/11/schools-racism-trump-effect-harassment-bullying
http://www.motherjones.com/politics/2016/11/schools-racism-trump-effect-harassment-bullying
http://www.motherjones.com/politics/2016/11/schools-racism-trump-effect-harassment-bullying
http://www.thedailybeast.com/articles/2016/11/13/the-hate-after-trump-s-election-swastikas-deportation-threats-and-racist-graffiti.html
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نتخاب کنندگان آن ، و به خاطر همدستی با سپامانه فاسپدی کپه     خاطر کشورم ، به خاطر ا

ا تولد جمهوری امریکایی هم زمان است .  به صورت مشکوکی ب

یده ای است که سرنوشت ملی را که ز ا مپا را بپه    سیاست خارجی مطرود امریکا قدیمی تر ا

( 1848-1846گسترش در غرب امریکایی می کشاند بیان می کند. جنگ مکزیپک امریکپا )  

 کپردن  ضپمیمه ( 1898) امریکپایی  اسپپانیایی  جنپگ  هپدف .  بود دیگری زمین تصرف  هم

تا متعلق به امریکا نبود . این ضمیمه سازی خشپن  حقیق هرگز که سرزمینی ، بود فیلیپین

ز که ، شد منجر امریکا –به جنگ فیلیپین   دوران طی در.  یافت ادامه1999تا1899 سال ا

 ملحپق  امریکپایی  امپراطپوری  به آن مردم رضایت بدون ، هاوایی ،1898 سال در ، مشابهی

، در حپالی کپه در داخپل     اسپت  کپرده  رفتپار  استعماری قدرت یک مانند هماره امریکا. شد

    دیگری رفتار می کرد .مرزهای خود ، با شهروندهای سفید پوست خود به نوع 

زمانی که تاریس امریکا در مدارس دولتی تدریس می شپود ، تضپاد هپای آن اغلپب در یپک      

یتی بسته بندی می شوند که آرایش دگرگون شدن کشور و تپاریس چنپد فرهنگپی آن را     روا

از تاب می دهد. به خاطر آموزش غیرمتعارف مپن ، بپرای آن کپه درک کپنم کپه وحشپت        ب

چیزی نیست که بپرای امریکپا در صپحنه جهپانی معنپی دارد ، بلکپه        9916مبر نوا8واقعی 

ولپین بپار در تپاریس مپدرن          چیزی است که در کشورمعنی دارد زمپان زیپادی بپرد . بپرای ا

امریکا ، بزرگترین فشار سیاست خارجی امریکا ممکن است در داخل امریکا تجربپه شپود ،   

ضربات آن در جهان مصون و منپزوی بپوده    در فضای محلی که نسل های بسیاری از تحمل

ند .   ا

ار، قربانی های مستقیم و بی واسطه حماقت و تبعیض ولین ب  مپردم  خپود  امریکپایی   برای ا

قلیت. هستند امریکا یض آمیپز  تبعپ  های سیاست هدف طوالنی مدت ها پوست رنگین و ها ا

ند . به دنبال رای  شپکال تبعپیض آمیپز علیپه     نوامبر کاربرد ایپن ا  8در داخل امریکا بوده ا

ند . ز زنان گرفته تا التین تبار ها تا معلول ها و همجنس گراها قانونی شده ا     هرکسی ، ا

این روند جاری نفطه عطفی را در تاریس جهان تعیین می کند. برای نسپل هپای بسپیاری ،    

نپواع سیاسپی را       ا ز  در رای دهنده های امریکایی سیاست مپدارهایی از طیپف گسپترده ای ا

عین چشم بستن به واژگونی دموکراسی ها ، دیکتاتوری هپای بپه زور نصپب شپده ، تنبیپه      

تخا  شپده بودنپد رای    های مالی ، تحریم ها ، و دیگر تنبیه هایی که به صورت یک جانبه ا

ند چون دنیا همچپون فرمپانبرداری خپاموش نگپاه مپی کپرد ، یپا بپه شپیوه دیگپری            داده ا

 . چرخید  می
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لمللیاگر چه این مص  برگزیننپدگان  میان در بیشتر  یبت در وجدان متمایل به روابط بین ا

یراد مورد امریکا ما ، بود ا ا ها دهنده رای ا نتخابات های آمد پی ب  مواجپه  خارج در ما های ا

نند می ها دهنده رای. شوند نمی فغپان هپا   اجا توا ، ا یرانی ها ، عراقی ها زه دهند رنج های ا

قپدام  ایپن ) چون ، شود گرفته نادیده هندوراس دانشهرون  ، لیبیایی ها و  خپاک  در(  هپا  ا

    . دهند نمی رخ امریکا

فریقایی تبار را به قپدرت رسپاند هشپت سپال بعپد       همان سامانه سیاسی که رئیس جمهور ا

ز      بپ  را  یک نژادپرست زن ستیز متعصپب  ه همپان مقپام برگزیپد.در حقیقپت ، در بسپیاری ا

یالت های نتخابپات  نتیجپه  که( رای نوسان دارای) ای ژله  ا  همپان  ، کننپد  مپی  تعیپین  را ا

فرادی اما به که ا وب نگار.  دادند رای ترامپ به بودند داده رای ا ز ، کپه  بود حاکم فکر این ا  ا

فریقایی تبار متع یک بین ، امریکایی محروم برگزینندگان نظر نقطه صب نژاد پرست و یک ا

وراق کردن وضپع موجپود را مپی دهنپد تفپاوت      نوید دهنده تغییر تا جایی که هردو وعد ه ا

 واقعی وجود ندارد.

ز نپژاد پرسپتی       نپد معنپی دفپاع ا رند تفاوتی که بتوا گفتنی است که این رای دهنده حق دا

ز یپپادگیری تصپپمیم آن هپپا بپپرای کنپپار گذاشپپتن  بدهپپد را تشپپخیص ندهنپپد. امپپا شکسپپت ا

ند  قعیپت    مالحظات اخالقی در مواجهه با خفقان اقتصادی می توا به معنی مخفپی کپردن وا

ا بیکر همکپار مصپری مپن ، اسپتاد دانشپگاه منچسپتر، بعنپوان اسپتاد مطالعپات           باشد . مون

واخر با مطالعه  نتقالی ، که همین ا معروف شپده اسپت    " مشارکت فعال ها به بهار عربی "ا

نتخپاب  ایپن  از که خوبی چیزی " گفت  به من  حپال  در سپامانه  کپه  اسپت  آن آیپد  برمپی  ا

 احتمپاال  را دو هپر  و بینپد  نمپی  وترامپپ  کلینتپون  بپین  تفاوتی هی  بیکر " است شکستن

و.  بیند می جهانی سبعیت معمار ز ا نپد بپا    ن( شکست) آن "، گرفت نتیجه ما بحث ا مپی توا

نتخابات    ". است پایان نیازمند موجود وضع.  شود ثابت  یک ا

آیا ریاست جمهوری ترامپ وضع موجود را به آخر خواهد رساند؟ هر آن چه کپه رخ دهپد ،   

یرانی ها ، روس هپا   ا ا ب قطعی است که امریکایی ها به زودی تا حد زیادی اشتراک بیشتری 

رنپپد در رژیپپم هپپای اسپپتبدادی زنپپدگی  و دیگپپر ملپپت هپپایی خواهنپپد داشپپت کپپه عپپادت دا

ار، منافع مش ولین ب برای ا ترک بین امریکپا و بقیپه جپان تنهپا بپر آن چپه کپه مپا بپا          کنند.

یم ، یا همکاری جاری ما در حفظ دولت های سپرکوبگر آن هپا بنپا نخواهپد      دیگران کرده ا

یم بنا خواهد گشت .   شد ، بلکه بر آن چه ما با خودمان کرده ا

نیم درس هپای دموکراسپی را از کشپورهای بسپیاری کپه دولپت امریکپا            ما اکنپون مپی تپوا

یدئولوژی های امریکا به خپارج بپه    کودتاها را در آن ها سازمان داده است بیشتر از صدور ا

http://www.monabaker.org/?p=1714
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ز روز            یپن درسپی نیسپت کپه مپن دوسپت داشپتم ا . ا شکل تفنگ ها و سپالح هپا بیپاموزیم 

ا این حال یک درس است . دقیقا به خاطر آن که تحقیر آمیز  ب ما  ، ا نتخابات به خانه ببرم  ا

 ، ثابپت خواهپد کپرد کپه آمپوزش سپالمتی بخشپی در         9916نپوامبر   8و اهانت آمیز است 

.  محدوده دموکراسی امریکایی است 

  سرچشمه : کانتر پان  
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دهد، کشور به جانب فاشیسم هرخش  یترام  از فرمانروایی نظامی خبر م -نقطه عطف تاریخی

 !کند می

 نوشته: س. ژ. اتکینز

 

  99خردادماه  13/ 9999ژوئن  9 -، نشریه اینترنتی حزب کمونیست آمریکا(“مردمجهان ”)سردبیر نشریه  

در پپارک الفایپت واشپنگتن از آنپان سپان       معترضپان  بپه  سربازان ٔ  جمهور دونالد ترامپ پس از حمله رئیس

 پاتریپک ) کنپد  دیپدن  جپان  سپنت  کلیسپای  از خردادماه، 19/ژوئن اول دوشنبه  بیند چندان که توانست می

 .(آسوشیتدپرس کی،سمانس

ترامپپ در   "قپانون و نظپم  "کرد یا نه؟ مبهم بودن سپخنرانی   نظامی را اعالم می آیا او برقراری قانون حکومت

قتپل   خردادماه از پیش طراحی شده بود تا ظاهر سرسخت بر ضد معترضان بپه   19شامگاه دوشنبه اول ژوئن/

ر کردن نظم از سوی پلیس آمریکا نشان دهد، امپا او  دار در برقرا جورج فلوید و نژادپرستی سیستماتیک ریشه

جمهپور در   های تهدیدآمیز رئپیس  اش را ارائه نداد. مطرح کردن دشمنان و اشاره جزئیات دقیق طرح احتمالی

 یپک  در او. اسپت  دولت اقتدارگرایی خطرناک تشدید و فاشیسم نمایانگر نظامی،  فرمانروایی  حرکت به سوی

http://rahman-hatefi.net/navidenou-1049-99-619-990322.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-1049-99-619-990322.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-1049-99-619-990322.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-1049-99-619-990322.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-1049-99-619-990322.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-1049-99-619-990322.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-1049-99-619-990322.htm
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 فپدرال  و مرکپزی  دولپت  هپای  مقام اگر که کرد تهدید دیکتاتور یک مانند سفید کاخ در مطبوعاتی کنفرانس

های آمریکا گسیل خواهد کپرد تپا    ش را به خیابانارت او نکنند، وقمع قلع خواهد می او که طور آن را معترضان

مانند  -یتظاهرات را سرکوب کند. ترامپ در مقابله با شورشی فرضی که گویا از سوی دشمنان خطرناک داخل

صورت گرفته اسپت، بپه فرمانپداران و شپهرداران      - "های دیگر فاشیست[ و گروه آنتی فا ]مخفف آنتی"گروه 

هرحال اگر از عهده برنیامدند، او با استفاده از  ها مسلط شوند، و به دستور داد تا با پلیس و گارد ملی بر خیابان

بسپیج خواهپد کپرد. سپخنان ترامپپ       "یع مشپکل حل سپر  "، ارتش را برای "اقدام فوری ریاست جمهوری"

جمهور تنها راه قانونی برای اعزام ارتش  بالفاصله وحشت و همچنین بالتکلیفی خلق کرد، زیرا برای یک رئیس

تواند بپه یپک    می  ساله 913، قانونی کهنه و  1897بر ضد شهروندان کشورش، استفاده از قانون ضد شورش 

تا فرمانداران ایاالت را دور بزند و قیام مردم علیه دولپتش را سپرکوب کنپد.    رییس جمهور آمریکا اجازه دهد 

اش نامی از این قانون نبرد ولی تصپریح کپرد درصپورت ادامپه اعتپرا        جمهور در سخنان روز دوشنبه رئیس

است( و  دست اوباش ویژه سیاهان آمریکا به معنای دار زدن به آمریکائیان به لین  کردن فلوید )لین  معموال  به

 .ها مصمم است شدت عمل و سرکوب معترضان در خیابان بربریت پلیس، به

اش عمال  درصدد دست زدن به چه کارزاری است،  وجود آوردن سردرگمی پیرامون اینکه ترامپ با سخنرانی به

زمپان بپا    سازی نمپایش تلویزیپونی دیپروز )اول ژوئپن( او بپرای ملپت آمریکپا بپود. هپم          بخش اساسی صحنه

اش در بپاا رزهپای کپاخ سپفید، نیروهپای انتظپامی فپدرال درحپال تهپاجم و سپرکوب معترضپان             نرانیسخ

آور در  های الستیکی، و گاز اشپک  های دودزا، گلوله جو در بیرون از کاخ بودند. صدای شلیک نارنجک مسالمت

 "جپو  حمتحپد همپه معترضپان صپل    "ای کپه او خپویش را    هنگام پخش صحبت ترامپ در تلویزیون و لحظپه 

 .شد نامید، شنیده می می

 که کرد اعالم گستاخانه حتی نژادپرستانه، های اتهام از دولت ساختن ٔ  ترامپ در تالشی مذبوحانه برای مبری

کپه پلپیس    . درحپالی  "اش عدالت رعایپت خواهپد شپد    کامال  متعهد است که برای جورج فلوید و خانواده"او 

کشد و تظاهرکنندگان شهرهای سراسر کشپور را   ای خود بیرون میه پوست را از اتومبیل همچنان مردم سیاه

تبپار و   هپای آفریقپایی   کند، ادعاهای ترامپ بپه اینکپه دوسپتدار آمریکپایی     وشتم می برای هفتمین شب ضرب

 .آمد نظر نمی آمیز است، صادقانه به اعترا  مسالمت

از تظاهرکننپدگان تخلیپه کردنپد تپا     در همین حال، نظامیان ایالتی با خشپونت پپارک الفایپت واشپنگتن را     

دست در مقابل یپک پرستشپگاه و در مقپام مپدافعی      جمهور راهی کلیسای سنت جان شود و انجیل به رئیس

میپدان  "سازی کند. او سپس سربازان تا دندان مسلح را سان دید، سربازانی که تازه از  مثمن و دیندار، صحنه

 .یکا، به شهرهای کشور داده است( بازگشته بودند)نامی که مارک اسپر، وزیر دفاع آمر "نبرد

د هد، در مقابل کلیسای جان مقدس که  دونالد ترامپ درحالی که انجیل، کتاب مقدس مسیحیان را تکان می

 .دهد می ترتیب عکسی نمایشی  در نزدیکی کاخ سفید واقع است، با ژستی
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جمهور بعپدازظهر   کرد که رئیس د دائم اعالم میالمللی با هدفی سیاسی بود. کاخ سفی همه واقعه تحریکی بین

کرد. هدف این بود  های متعدد، تأخیر برنامه را اعالم می دفعات و با اعالمیه در تلویزیون ظاهر خواهد شد و به

هپای تلویزیپونی و معترضپان در     دهی شده ترامپ، بیشترین تعداد دوربپین  که تا قبل از شروع برنامه سازمان

شوند. پس از آماده شدن این تله گذاری، تهاجم نیروهای مسلح ارتشی سوار بر نفربرهپای   پارک الفایت جمع

نمپایی نمایشپی شپب     اش به سمت کلیسا پاک شد. قدرت نظامی آغاز و مسیر ترامپ برای مارش پیروزمندانه

مپارک میلپی،    که ترامپ به ژنپرال ارتشپی   رسانی به فرمانداران ایاالت شروع شد مبنی بر این گذشته با اطالع

رئیس ستاد مشترک، مسئولیت کنترل شرایط و اعاده وضع عادی را خواهد داد. ترامپ هی  جزئیاتی در مورد 

 (Stars and Stripes) ها و نوارها این مسئولیت ارائه نکرد. هرچند که بر اساس خبر روزنامه نظامی ستاره

مرکپز  "نپرال ]مپارک میلپی[ بخشپی از یپک      ژ"شمایل پرچم آمریکا[، یک مقام کاخ سفید تأیید کپرد کپه   ]

ها بپر   های ایالتی و محلی برای مقابله با این خیزش منظور کمک به مقام خواهد بود که به "فرماندهی مرکزی

منظپور کنپار زدن    دهد که ترامپ درحال آماده کردن ساختاری جایگزین بپه  . این اقدام نشان می"شود پا می

د ملی است. موریل باوزر، شهردار واشنگتن، جی بی پریتزکر، فرماندار ایلینویز، فرمانداران ایالتی از کنترل گار

جمهوری از حزب دمپوکرات، ازجملپه کسپانی     جمهور پیشین و نامزد کنونی ریاست و جو بایدن، معاون رئیس

فدرال بپرای   های اقتدارگرایانه ترامپ را محکوم کردند. باوزر، استفاده ترامپ از نیروی نظامی حل بودند که راه

خواند. پریتزکر دستور ترامپ به فرمانداران را محکوم کرد  "آور شرم"حمله به تظاهرکنندگان پارک الفایت را 

. بایدن هم گفت کپه  "های قانونی دارند پیروز شود جو که شکایت  بر معترضان صلح"و گفت که او قصد ندارد 

التیپام  "دنبپال   جمهور به دهد که در مقام رئیس ل میکند و او قو عمل می "وحشت و تفرقه"ترامپ در ایجاد 

 ".ها در جهت منافع سیاسی برداری از آن های نژادی خواهد بود... نه بهره زخم

منظور فلج کردن بیشتر عملکپرد نهادهپای دموکراتیپک     هایش به استفاده ترامپ از زبانی دیکتاتوروار و تالش

خواه مورد استقبال قرار گرفپت. سپناتور تپام     حزب جمهوریکشور، از سوی برخی از هواداران سرسختش در 

 شورشپیان، "  بپه  "دشپمن "ید به با قانون اجرای  کاتون، سناتور ایالت آرکانزاس، در توئیتی اظهار داشت که

 کنپپد مپپی توصپپیه نظپپامی هپپای واژه از اسپپتفاده بپپا او. ندهپپد امپپان "غپپارتگران و آشپپوبگران هپپا، آنارشیسپپت

 معنای به "دشمن به نسبت گذشت" نبرد میدان در "میدان". داد امان. نیستند ترحم ارسزاو کنندگان اعترا 

 .توانند کشته شوند وید اسیران میگ می درعو  و است دشمن قانونی تسلیم نپذیرفتن

 بپرای  پراکنپده،  خپواه  هماهنپگ  خپواه  ترامپپ،  دولت. نیستند  خواه پای کار های رسمی جمهوری فقط کانال

 هپای  ناسیونالیسپت . کنپد  می همکاری نیز گرا راست نئوفاشیستی نیروهای با بحرانی، وضعیت یک به دستیابی

صپورت آنالیپن و در    فپا )ضپد فاشیسپت( بپه     که زیر نام آنتپی  افراطی راست نژادپرست نیروهای سفیدپوست،

هپای   . حرکتاند های جعلی داده کنند، از طرف چپ برای برپایی قیامی مسلحانه فراخوان تظاهرات فعالیت می

هپا را بپه چپپ رادیکپال نسپبت       داده است تا همه خشونت  دست ترامپ و دادستان کل، بیل بار، بهانه آنان به
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خواهانپه بپه جنگپی نپژادی در سراسپر       ای مشروع و عپدالت  دهند. این تالشی است برای تبدیل کردن مبارزه

 .کشور

ان اعترا  به مرگ جورج فلویپد. روز دوشپنبه   آنجلس درجری زانو زدن تظاهرکنندگان در منطقه هالیوود لس

 99خردادماه  19/  9999اول ژوئن سال 

شویم. تاریس اول ژوئپن   رو می ها روبه شوند که با عواقب آن نقاط عطف تاریخی معموال  تنها هنگامی آشکار می 

با قاطعیت کشور جمهور  روزی که رئیس -تواند چنین نقطه تغییری برای ایاالت متحده باشد  ، می9999سال 

های دیکتاتورهای فاشیسپت   هایی زد که یادآور اقدام را در مسیر حاکمیت استبدادی قرار داد و دست به اقدام

 .بوده است

هپا،   نظامی سپال  پوست، حکومت های سیاه البته این استنباط از نقطه عطف، نسبی است. در بسیاری از جامعه

تبار امر جدیدی نیسپت.   های آفریقایی سلطه نظامی برای آمریکاییها وجود داشته است. زندگی زیر  بلکه دهه

 .بینند اکنون با طرحی که دونالد ترامپ برای کل کشور دارد، همه افراد دیگر نیز خود را در همین شرایط می

خردادماه،  19نظامی ترامپ در پارک الفایت در عصر روز دوشنبه اول ژوئن /  آرایی حکومت سخنرانی و صحنه

در آلمان انجام داد. هیتلر  1933ای مضحک از نمایشی بود که آدولف هیتلر در سال  برداری ریبا  یک نسخهتق

تازگی صدراعظم شده بود، ساختمان دولت خپودش، یعنپی رایشپتاگ )پارلمپان آلمپان(، را       که در آن سال به

ی ترتیب داده شد و سپرکوب  های نمایش آتش زدن آن متهم کرد. محاکمه  ها را به آتش کشید و کمونیست به

 هیتلپر  روز، چنپد  از پپس . شپد  هیتلپر  قپدرت  تحکیم منظور به گیری بهره ٔ  بهانه "افراطی های چپ شورش"

هپای   داد. او سپس دولت را نظامی و اتحادیپه  ها می مه عرصهه در کامل اقتدار او به که کرد تصویب را قانونی

 ترامپپ   پپا داشپت.   ک ش بپه    نژادپرست و نظامی نسپل های سیاسی را سرکوب کرد و رژیمی  کارگری و حزب

 از او ٔ  سوا اسپتفاده . اسپت  آمریکپا  در قپدرت  حفظ و( ماه آبان) نوامبر ماه انتخابات در مجدد پیروزی دنبال به

پی قتل جورج فلوید با هدف برانگیختن طرفدارانش، ایجاد حس ناامیدی در بین مخالفپانش،   در نژادی نفرت

گیر کرونا کپه بپه جپان بپاختن بپیش از       آمیز او با بیماری همه م آمریکا از برخورد فاجعهو انحراف ا هان مرد

 .نابودی نزدیک به پنجاه میلیون شغل منجر شده است ای همراه با  صدهزار نفر و بحران اقتصادی

ماه نپوامبر  های کنونی را در انتخابات  دهی و اعترا  اجازه ندهیم ترامپ پیروز شود. باید نظیر همین سازمان

 .یاد داشته باشیم به

 1399 خرداد 19 ،1195 شمارۀ ،«مردم ٔ  نامه»به نقل از   

 

 



 مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم

 

شود؟ انتخابات برنده توانست فریب عوام افراطی راست یک چگونه 252   

 

 

 

این نوشتار به لحاظ در بر داشتن اطالعاتی تاریس از سال هپای اخیپر برزیپل جهپت اطپالع      

ا نویسپنده   نده شده است . برگردان این نوشتار بیان توافق کامل مترجم ب نندگان برگردا خوا

 نیست .

 رحمانی هاتف

انتخابات شود؟ افراطی عوام فریب توانست برنده   هگونه یک راست 

: هاتف رحمانی -یورگ مارتین   برگردان 

 

نتخابات ریاست جمهوری برزیل بپا کسپب    ، شکسپت   درصپد آرا  55بولسونارو در دور دوم ا

در صد آرا را کسب کرد پیپروز شپد . همپه امیپد هپای       45که  -نامزد حزب کارگر  -حداد 

. این نتیجه یک عقب نشینی بپرای طبقپه کپارگر و     جمع شده در آخرین دقیقه خط خورد 

نیم معنی این پیروزی چیست، به چه وضعیتی منجر مپی شپود ، و    فقرا است. الزم است بدا

ا این دولت ارتجاعی باید در پیش بگیرد .جنبش کارگری چه راهبرد ب   ی را در مواجهه 

نتخاباتی ریاست جمهوری به شپدت قطبپی شپده بپود . در بخپش چپپ        ر ا دومین دور کارزا

ر نفپر در   ز پایین در تالش برای متوقف کردن بولسونارو وجود داشت ، و ده ها هزا بسیجی ا

د     سائوپولو، سان سالوادورد باها و جاهای دیگر درتظا هرات های بپزرگ بپه حمایپت از حپدا

http://rahman-hatefi.net/navidenou-971-97-308-970813.htm
http://rahman-hatefi.net/navidenou-971-97-308-970813.htm
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فتد، پلپیس   تفاق می ا گرد هم آمدند. در نشان دادن طعم آن چه تحت دولت بولسونارویی ا

نتخابات، کارزار گسپترده جلپوگیری از همپایش هپای عمپومی       ا پیگیری دستور دادگاه ا  "ب

تحادیه های کارگری، باجمع ک "علیه فاشیسم لو را در دانشگاه ها و ساختمان های ا تاب ردن 

تحادیپه هپای    ز دانشکده ها و دانشگاه ها و حتی تصرف مجالت ا نوشته های ضد فاشیستی ا

نداخت . همه این حرکات بنام  ه ا نتخابپاتی  "کارگری به را نجپام شپد چپون ایپن      "عدالت ا ا

قدامات  نتخاباتی "ا ز لفپاظی       "تبلیغ ا خارج از محدوده قانونی تلقپی مپی شپد . سرمسپت ا

انپد هپای       بولسونارو ، حم ز ب له های فیزیکی علیه فعالین چپگپرا از سپوی بخپش کپوچکی ا

 پوسپت  سپیاه  رهبپر  یپک   :Moa do Katendê فاشیست ،از جمله کشتن موا دو کاتنند

 . داشت وجود

ا پاسس تند از جانب جنبش کپارگری، از جملپه سپازمان محافظپان و      این حمالت الزم بود ب

تحادیه های کارگری و هما یش های دانشجویان و رد هر شکل از سانسپور یپا   دفاع از خود ا

  محدودیت آزادی بیان روبه رو می شد .

 برزیل تحت حکومت بولسونارو : آیا یک رژیم فاشیستی ؟

هر چند آن هایی کپه امپروز نسپبت بپه پیپروزی فاشیسپم در برزیپل فریپاد مپی کننپد در           

مگین خپرده بپورژوا در   اشتباهند. فاشیسم یک رژیم سیاسی مبتنی بر بسیج توده های خش

باندهای مسلح ، با هدف درهم کوبیدن سازمان های طبقه کارگراست . به لحاظ تپاریخی ،  

نقالبپی بپه خپاطر فقپدان رهبپری          ز آن که طبقه کپارگر در چنپدین فرصپت ا فاشیسم پس ا

ز    درست شکست خورده بود به قدرت رسید . بر اساس شکست های آن ها و فرصپت هپا ی ا

اند های فاشیستی توانستند سازمان هپای کپارگران   دست رفته، تضع یف روحیه آغاز شد و ب

]1[را در هم شکنند.
  

اند های مسلح متکی نیست . در واقع گروه  این وضعیت امروز برزیل نیست . بولسونارو بر ب

ز پیروزی او سر مست خواهند شد . آن هپا  ه رند ، و ان ها ا ای فاشیستی در برزیل وجود دا

ما طبقه کارگر برزیل شکست نخورده است ، در  خطرناکند و الزم است شاخ به شاخ شوند. ا

 . است نکرده اغاز را توجهی قابل شیوه هی  به حرکت هنوز  واقع ،

ا رید بیاد بیاوریم که اکنون دوسال  نتخاب ترامپپ در امریکپا گذشپته اسپت . در آن     بگذا ز ا

زمان، بسیاری از مفسران لیبرال و برخی در چپ نیپز دربپاره پیپروزی فاشیسپم در امریکپا      

سخن می گفتند. ترامپ قطعا سیاست مداری ارتجاعی اسپت و سیاسپت هپای او حملپه بپه      

یپان ، مهپاجران و غیپره را نمپایش مپی دهپد.        امپا توصپیف    کارگران ، زنان ، همجپنس گرا

http://rahman-hatefi.net/navidenou-971-97-308-970813.htm#_ftn1
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ند یک اشتباه باشد. در حقیقپت، تپالش    وضعیت امریکا بعنوان دیکتاتوری فاشیستی می توا

نتخپاب       های گروه های برتری سفید پوستان در امریکا برای تصپرف خیابپان هپا در سپایه ا

د تر بودند مواجه شپد. رشپته ای    ز آن ها پر تعدا ا بسیج همگانی که تا حد زیادی ا ترامپ ب

ز اعتصاب  یالت ها وجود داشپته اسپت   ا ز ا های بسیار رزمنده )و پیروز( معلمان در تعدادی ا

   . قطبی شدن بیشتر جامعه به راست و نیز به چپ وجود دارد .

ا ویژگی هپای درحپال ظهپور     دامه روندی ب آن چه ما به احتمال زیاد در برزیل شاهد آنیم ا

نتخابپات     ز ا ناپارتیستی در داخل کشور اسپت ) کپه پپیش ا آغپاز شپده بپود(. ایپن امپر در       ب

ز قوه قضایی بعنوان یک مدعی سیاسی در رسوایی کارواش ، زندانی کردن لپوال و   استفاده ا

نتخابات و غیره اشکار بود . هپم زمپان ، پایپه هپای الزم بپرای       و در ا جلو گیری از شرکت ا

قتصپادی و بپی اعتبپاری گسپترد     ناپارتیسم ، در شرایط بحران شدید ا ه تمپام  ویژگی های ب

 احزاب و نهادهای طبقه حاکم بسیار ضعیف است .

فتاد؟ تفاق ا  این امرچگونه ا

نتخابپات نگپاه مپی کننپد. نمپی          یپن ا مفسران لیبرال و برخی در چپ با گیجی بپه نتیجپه ا

بپزار هپای          ا فراطپی بپا  نند آن را درک کنند. چطور ممکن بود؟ یپک فریپب کپار راسپت ا توا

نتخاب شد. میلیون ها تیک ا رای دهنده چگونه تواستند به کسی بپا چنپین دیپدگاه     دموکرا

نگیز با یک چنین رفتاربی پروایی رای دهند؟   های نفرت ا

نواع توضیحاتی که هی  چیز را توضیح نمی دهد متوسل می شوند: تقصیر شپبکه   ا ان ها به 

ر اخبار جعلی در واتس آ  بود . این همان کاری ونجلیس یا کارزا  های اطراف کلیسا های ا

نقپالب هپا را بعنپوان عمپل          "است که وقتی طبقه حاکم تالش می کنپد تپا اعتصپاب هپا و ا

بکار های کمونیست ز ایپن ، در دهپه     "توصیف  "،"خرا نجام می دهد. پپیش ا ،  1999کند ا

ر تبلیغاتی عظیمی علیه لوال وجود داشت :  و "در برزیل کارزا  کپار  فلپز  کپارگر  یپک  تنهپا  ا

و" ، "ندارد صالحیتی و تجربه هی  و است و " ،"است کمونیست ا  دانشپگاهی  مدرک حتی ا

ر، این  که. "ندارد و حال هر در کارزا ز را ا نتخابات، در نهایی پیروزی ا ا ا  درصپد  61 کسب ب

از آرا  نداشت. ب

ر ما ، بریتانیا در     یم بوده شاهد را کوربین جرمی هیوالسازی سابقه بی کارزا  آن در کپه  ا

تهامات ترین ظالمانه و ترین غریب و عجیب مستقر نظام کل و علیه را ا  سپتیز  سپامی  که) ا

 پرتپاب ( غیپره  و پپوتین  نشانده دست ، هاست تروریست عاشق ، است حماس دوست ، است
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و بپر پایپه   ا یک هی .  است کرده ز ا ز آن ها تاثیر زیادی نداشته است و بر عکس ، حمایت ا

یگان ، مسکن و  و غیره برنامه دوباره ملی سازی ، اموزش را    . است کرده رشد ا

 لپوال  کپه  وقتپی .  اسپت  کارگر حزب طوالنی بحران محصول بولسونارو پیروزی حقیقت، در 

نتخپاب  9999 سپپال در اول بپار  بپرای  و شپد،  ا یپپن ا ئپتالف بپپا حپزب هپپای   پیپ  ا روزی را در ا

ر مقیم امریکا را بعنوان رئیس بانپک مرکپز   و میرلس، یک بانک دا . ا ی بورژوایی کسب کرد 

لمللی پپول احتپرام گذاشپت و سیاسپت مپالی       فقنامه های صندوق بین ا منصوب کرد، به توا

. ایپن     ریاضتی را دنبال کرد . او ضد اصالح سامانه حقوق بازنشستگی را نیز عملپی سپاخت 

و نیست ، بلکپه کپافی اسپت بگپوییم کپه آن دولپت هپی          زنامه کامل دولت ا جایی برای ترا

ز ثبپات  چالش بنیادی را برای امپری ما ، توانست ا . ا الیسم و طبقه حاکم برزیل مطرح نکرد 

قتصادی بود سود ببرد .   نسبی که ناشی از یک دوره رشد ا

نتخاب شد، اوضاع تغییر را آغاز کرده بود . سیاسپت   9919وقتی که در سال  دیلما روسف ا

ما یک گام به راست اجرا شده بود. همتای  و همانند سیاست های لوال ا شرکت کننپده  های ا

ران را         ران ودامپدا و رهبپر زمپین دا . ا ر بپورژوا بپود  و میشل تمر سیاسپت مپدا نتخابات ا در ا

نپه داری          لمللپی پپول را بعنپوان وزیپر خزا بعنوان وزیر کشارزی و یک مقپام صپندوق بپین ا

قتصپادی مواجپه     ا بحپران ا قتصادی ب و به جای رشد ا منصوب کرد. تفاوت اصلی آن بود که ا

قتصاد برزیل در سال های شد . به دنبا قتصاد چین ، ا دچار  9916-9914ل کاهش سرعت ا

ز آن بهبود نیافته است .   رکود جدی شد که هنوز ا

ز این ، در سال  یپه حمپل و      9913پیش ا فپزایش کرا نان علیپه ا ، اعترا  های همگانی جوا

ران محلی مواجپه شپد، کپه     مپورد  نقل وجود داشت که با سرکوب وحشیانه از سوی فرماندا

ا نظام مستقر را از  9913 "روز های ژوئن"حمایت کامل دولت ملی بود.  مخالفت گسترده ب

ز یپک   ا بیش ا د . حزب کارگر، ب نان، ونیز کارگران بازتاب دا سوی الیه های رشد یابنده جوا

نپان علیپه آن قیپام      ز نظام مستقرتلقی می شد کپه جوا دهه در قدرت بودن،بعنوان بخشی ا

قپدامات       کرده بودند. دی لما به جای تغییر سیاسپت هپایش بسپته ای از خصوصپی سپازی و ا

 9914بپا اعتپرا  هپای گسپتره در سپال       9913ریاضتی را اعالم کرد . اعترا  های سال 

علیه جام جهانی دنبال شد که باز هم با سرکوب وحشیانه مواجه شد . در راستای برخپورد  

ز قوا ااین اعترا  ها ، دولت دیلما رشته ای ا نین ) در مپورد سپازمان هپای جنپایی ، ضپد      ب

( را مطرح کرد که به شدت حق اعترا  و تظاهرات را محدود می کرد. . . .      تروریسم 

نتخابات   و استیضاح دیلما 9914ا
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نتخابات  نقطه عطفی در این روند ها بود . دیلما برای پیروزی در دور دوم بپر پایپه    9914ا

در بسپتر مبپارزه علیپه سیاسپت هپای دسپت راسپتی        بسیج رای طبقه کارگر حزب کارگر ، 

قدام بپه اجپرای    ز ا و به رای دهندگان خود ، پس ا ما ا . ا آئسیو نوس نامزد بورژوا تالش کرد 

قتصپادی ، کپاهش هزینپه      ز آن ها حمایت کرده بود یعنی ریاضپت ا سیاست هایی که نوس ا

 .کرد خیانت  های عمومی ، خصوصی سازی و حمله به حقوق کارگران

و که در سال های ر بپه   9915درصد بود در سپال   69بیش از  9913-9919تبه محبوبیت ا

ز زمپان احیپا دموکراسپی      8 درصد یعنی کمترین محبوبیت رئیس جمهور در حال خپدمت ا

و بود که سیاست مدار های بپورژوا در دولپت    سقوط کرد. در آن زمان ، این سنجش ضعف ا

و از قد  رت را از طریق استیضاح آغاز کردند.او حرکت به سمت برکنار کردن ا

د          فپرا نتخابپات )بپا فپر  آن کپه ا سپس آن ها با مشاهده نامزد شپدن لپوال و پیپروزی در ا

و بپا سپنت     رتبپاط ا ا ا ب قتصادی ، در ترکیب  و را بعنوان داشتن ریاست بر سر رشد ا زیادی ا

ا پرونپده ف  رند( قوه قضایی ب نقالبی و تاریخی حزب کارگر به یاد دا و وارد   های ا سپاد علیپه ا

و به آن مپتهم   قعیت که برای جرمی که ا و گناهکار شناخته شد، با وجود این وا . ا عمل شد 

ئه نشده بود. بعد آن ها محدودیت های قپانونی خپود    را ثباتی واقعی ا شده بود هی  مدرک ا

نتخابات بیشتر گسترش دادند. حتی در آن زمان ، اگپر چپه   و از شرکت در ا ا بازداشتن ا ب  را 

و رای         ز ا فراد بسپیاری بپا گفپتن آن کپه بپه کسپی غیپر ا لوال در نظر سنجی ها پیش بود، ا

دند. د ، رد گسترده سامانه سیاسی را نشان دا   نخواهند دا

نا براین می توان گفت که پرونده دولت های حزب کارگر در قدرت  تکیپه بپر آرا طبقپه     -ب

تحپاد بپا حپزب هپای     کارگر برای ماندن در دولت و اجرای سیاست های سپرما  یه داری در ا

رتباط های آن را با طبقه کارگر سازمان  -بورژوایی  ز ا ابود کرد وبسیاری ا شهرت حزب را ن

ه را برای پیروزی روز یکشنبه بولسونارو هموار کپرد .حتپی زمپانی کپه      یافته قطع کرد و را

ز قپدرت بودنپد، حپزب کپارگر        و ا ران بورژوا مشغول کنپار گذاشپتن ا و رهبپران  سیاست مدا

تحادیه های کارگری هی  دفاع جدی را  ز دفپاع  در ا و ا  و هپا  تجمپع . نکردنپد  سپازماندهی  ا

ما ، داشت وجود بسیاری های تهدید و تظاهرات ر ا ر کارزا بسپیج رشپد یابنپده     و جدی پایدا

 وجود نداشت .

بتپ     دامه داد و تشپدید کپرد اوضپاع خرا ر وقتی که دولت منفور تمرحمله به طبقه کارگر را ا

بسپیارعظیم و در نهایپت اعتصپاب عمپومی در آوریپل       "تمر بپر کنپار  "شد. راهپیمایی های 

دنپد ، و بپه ایپن     9917 ما رهبران آن ها آن مبارزه را رهبری یا پرورش ندا وجود داشت ، ا

ز بین رفت .     ترتیب کل پتانسیل برای یک مبارزه ا
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ا تیز هوشی ازرسانه های اجتماعی و شپ  لبته بولسونارو ب ونجلپیس     ا بکه هپای کلیسپا هپای ا

ز         برای رساندن پیام خود که ترکیبپی از دروا هپا ، نیمپه حقیقپت هپا، نفپرت هیسپتریک ا

بپود اسپتفاده    "برزیل را دوباره بپزرگ مپی سپازیم   "و توسل به  "کمونیسم -حزب کارگر "

ما ، تنها به خاطرسیاست های فاجعپه بپار و آهنپگ ضپبط شپده حپزب        این روش ها ، ا کرد.

 در دولت چنین تاثیری داشت . کارگر

قتصپادی نپاخوش آینپد در ونپزوئال )در آخپرین        لبته، عامل های دیگری هم مانند بحپران ا ا

تحلیل ، نتیجه تالش برای تنظیم سرمایه به جای حذف آن بود ( ، که بپه صپورت مپوثری    

حلپه  علیه حزب کارگر مورد استفاده قرار گرفت ) رهبران آن هیچگاه به صورت واقعی در و

نقالب بولیواری حمایت نکردند ( ز ا  . داشت وجود  اول ا

 ؟ "دفاع از دموکراسی  "

سیاست و راهبرد حداد در دور دوم همان طور که سرژ گپوالرت توصپیف کپرد خپود کشپی      

مانند وعده بن کریسمس برای دریافپت کننپدگان    -بود. در حالی که بولسونارو حرکاتی را 

یای برنامه رفاه اجتماعی  ( برای توسل به فقیر ترین رای دهندگان Bolsa Familia )مزا

د، درتالشپی بیهپوده    د ، حدا نجام می دا که در دور اول از حزب کارگر حمایت کرده بودند ا

برای به دست آوردن به اصطالح زمین مرکز به حقپوق روی کپرد . در دور اول ، او خپود را    

نتخابپات برجسپته     بعنوان نامزد لوال معرفی کرده بود و تصویر لوال د تبلیغپاتی ا در تمام موا

نتخاباتی کم رنگ شد و رنگ سپرخ حپزب بپا     شده بود. در دور دوم، حضور لوال در تصاویر ا

 رنگ های پرچم ملی تعویض شده بود .

، آن چنان که بولسونارو خپود را نشپان داده    "خارجی ضد نظام موجود"در مواجهه با یک 

ند ا . او خپود را       بود، حداد فکر کرد می توا ا نامزد نظپم موجپود بپودن! شکسپت دهپد  ب و را 

تحاد همه دموکرات ها ) از جمله برخپی احپزاب    نامزد دموکراسی معرفی کرد و درخواست ا

و مپی توانسپت       بورژوایی که در گذشته دیلما را زخمی کرده بودند( شد . تنهپا راهپی کپه ا

ازیابی کند می توانست یک موج ج دی کارزار محکوم کردن برنامپه  عرصه از دست رفته را ب

قتصادی بولسونارو) خصوصی سازی ها، حمله بپه حقپوق بازنشسپتگی و غیپر آن( و عرضپه       ا

اتیوبرای دفاع از حقوق و شرایط طبقه کارگر بر مبنای خط روشپن ضپد سپرمایه داری     لترن ا

نتزاعی برای دفاع از دموکراسپی،برای گفتگپو ودرک    ا و باشد. در عو  ، ما درخواست های 

ز پپیش سپطح بسپیارباالیی از عپدم شپرکت در دور       "تقویت قانون اساسی"برای  . ا داشتیم 

ز    99,3اول وجود داشت :  درصد در کشوری که رای دادن اجباری است ، بپاالترین درصپد ا

 31درصپد )   91,3تا حاال. در دور دوم ، سطح عدم شپرکت حتپی بپاالتر بپود،      1998سال 
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میلیون نفر( که رای سفید دادند یا امتناع کردند ،  11درصد ) 9,5میلیون نفر( ، به اضافه 

نتخابات را نشان می دهد. بولسونارو هپم نتوانسپت آن هپا     ز رد ا که الیه های قابل توجهی ا

د نماید . ر به رای به حدا دا          را وا

قتصادی بولسونارو  سیاست های ا

ر برای پیروزی بولسونارو کل می زنن نتخاباتی مفسران سرمایه دا و را به اجرای برنامه ا د و ا

اش عمده فروشی خصوصی سازی ها و یک ضد اصالحات کامل سیستم حقپوق بازنشسپتگی   

نپد آقپای بولسپونارو بپه      "تشویق می کنند. تایمز مالی امروز نوشت  ر ها امیدوار شده ا ازا ب

پپر هزینپه   وعده اصالح اقتصادی خود ، به ویژه تعمیرات اساسی سیستم حقوق بازنشستگی 

ز   "برزیل و خصوصی سازی شرکت های تحت مالکیت دولتی آن عمل خواهد کرد . سپپس ا

در نهایپت دولپت از طریپق ترکیبپی از سیاسپت      "یک یادداشت گلدمن ساچز نقل می کند: 

رواح       های منظم و اصالحات ساختاری، شتاب بخشیدن بپه تعپدیالت مپالی خپود و تقویپت ا

فرین برای آزاد  قتصپاد بپا       حیوانی و کارا فتپاده قابپل توجپه ا کردن نهایی پتانسیل بپه دام ا

  "چالش روبه رو می شود.

طبقه حاکم هر دولتی را طبق یک قانون ساده داوری می کننپد : آن دولپت چقپدر منپافع     

    طبقاتی آن را به خوب عملی می کند.

ی   ت پپائولو  یک نقطه عطف کلیدی زمانی که بولسونارو برای اجرای برنامه خود ، تحپت هپدا

فراطی  قتصاد دان راست ا تالش کنپد و بپا مقاومپت سپازمان یافتپه       "شیکاگوبوی"گوئدس ا

 طبقه کارگر، که شکست نخورده بوده است مواجه شود فرا خواهد رسید .

وظیفه اکنون تسلیم شدن به یاس نیست بلکه آمادگی برای رزم های آینده است . آن چپه  

ولین ز روشن درک است ضروری گام  در ا ن مپا بپه ایپن نقطپه اسپت ، بپه       رسپید  چگونگی ا

ند آغاز شود .  نحوی که روند بازسازی یک مبارزه ، جنبش طبقه کارگر بتوا

ز تجربه برزیل آموخته شپود . دولپت هپای     اید ا درس های عام بسیاری نیز وجود دارد که ب

 چپ گرای مجری سیاسپت هپای راسپت گپرا تنهپا زمینپه را بپرای پیپروزی ارتجپاع فپراهم          

ا توسل به دفاع از همپان وضپعیت بحپران     فراطی ب ا راست ا نید ب خواهند کرد . شما نمی توا

  زده، رژیم سرمایه داری در بحران که موجب تولد آن است مبارزه کنید .
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نویسنده محترم در این فراز یک جنبه از ظهور فاشیسم را عمده و از تعریف دقیق فاشیسم خپودداری کپرده   

یط امروز جهانی ممکن است یک نیروی راست افراطی فاشیست نباشد اما الزم است بپه همپان   است . در شرا

اندازه فاشیسم مورد تهاجم قرار گیرد و تقشه راه مبارزه با آن مد نظر مبارزان قرار گیرد .جلپوه هپای ظهپور    

پیدا کرده اسپت .   فاشیسم بنا به پیچیدگی ها و تنوع رفتاری سرمایه بزرگ امپریالیستی چهره های متنوعی

 [11]  -   مترجم

  

 


