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  آبتين درفش: برگردان از
 ٢٠١٣ اکتوبر ٢٠

   طبقاتیۀھا و مبارز ماركسيسم، اتحاديه
  آينده در حال

٢  
  یئ والن اتحاديهؤمس

باور : ح دادنديات توضيھا را در جزئ هيوالن اتحاؤيرتر، نقش مس اخۀت تجربي از مزین، با برخودارياستا ف و گلوكيكل

 ۀ، اشاعیت بوركراسيدن ماھي بدفھمی بكشد مساویر انقالبيھا را به مس هيتواند رھبران اتحاد ین مين كه فشار از پائيبه ا

 ۀ بدنیھا  از خواستید به برخيھا شا هيرھبران اتحاد.  عمل كارگران است ویف كردن آگاھيتوھم نسبت به آن، و تضع

 ین، خودكنشيبنا بر ا.  توده بشوندین كنش جمعيگزيھا ھرگز قادر نخواھند بود كه جا ن كنند، اما آني تمكیكارگر

  i.ت قرار داردي اول اھمۀكارگران در درج

. اند ان كردهي بیئ هي خود را از رھبران اتحادیكرات ناخشنود هب) ھا از آن پس تا كنون ستيو ماركس(ماركس و انگلس 

 اصناف خاص خود ی فراسویئ هي كه از گسترش جنبش اتحادی صنفیھا هيھا به دفعات از رھبران اتحاد در واقع، آن

ر ھر كجا باشد  دیائيك قانون پرولتارين يرسد كه ا ینظر م به" نوشت، ١٨۶٩ انگلس در ii.اند  بودهی شاك،اند امتناع كرده

  كارگر انگلستان كامالً ۀ طبقیرھبر"كند،  ی تكرار م١٨٧٨ماركس در . اخالق شوند ی از رھبران كارگران بیكه بخش

  iii." افتاده استیئ  حرفهیتاتورھاي فاسد و آژیئ هيدر دستان مقامات اتحاد

 ۀمثاب  بهیئ هي است، پس مقامات اتحادیدار هيط استثمار تحت نظام سرماي شرای برایزن ھا چانه هيكرد اتحاد اگر عمل

 تمام یئ هيمقامات اتحاد. ن متناقض استيھا بنابرا  آنیت طبقاتيموقع. كنند یشان عمل م یگان از طرف اعضا كنند  مذاكره

ط يدھند بر حقوق و شرا یشان مورد مذاكره قرار م یھا از طرف اعضا  كه آنیستند، و قرارداديوقت خودشان كارگر ن

اگر مزدھا .  ھنوز محفوظ استیئ هياگر قرارداد موافق اخراج باشد، مشاغل مقامات اتحاد.  نداردیريثأود آنان ت خیكار

  . قبل را خواھند داشتیط كاري ھمان حقوق و شرایئ هيابند، مقامات اتحاديش يا افزايكاھش 

ھا  ين، آناب فشار از پائيدر غ.  دو قرار دارندني اۀانيكه مدار، بل يهند و نه سرماا نه كارگریئ هين رھبران اتحايبنا بر ا

 یتخصص"دھد،  یح مي توضالمانی یچنان كه روزا لوكزامبورگ انقالب ھم. دھند یبق ما خود را با فشار از باال تطاحتماالً 

ه در  پراكندی كه مربوط به مبارزات اقتصادی محدوداً يعتن افق طبيچن ھا، و ھم هي رھبران اتحادیئ ت جرفهيشدن فعال

قبل .... زند ی را دامن میني معینظر سم و تنگي، بوركراتیئ هيان مقامات اتحادي، در میسادگ ز است، بهيآم ط صلحيشرا

بھا،   گرانیزي، چ ل شده استي در خود تبدیله به ھدفيك وسيج از يتدر ز پربھا دادن به تشكل وجود دارد، كه بهياز ھر چ
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زد، كه مستلزم يخ ی از تنش برمی دوریاز آشكارا قابل قبول برايط، نين شراياز ا. د تابع آن گردديكه منافع مبارزه با

 ۀويھا است، و فزون بر آن، پربھا دادن به خود ش هي ثبات اتحای بزرگ  و خطرات متصور برایھا سكيكاھش ر

   iv. آن استیھا تياندازھا و موفق  مبارزه، چشمیئھياتحاد

 یط مطلوب برايھا در مذاكره برسر شرا هي اتحایمند  را به توانیني عیھا تي از محدودی برخی، دور تجاراً ينقي

ار محتمل است كه ي، بسی دور تجارئی شكوفاۀدر مرحل. كند یل مي، تحمیدار هي سرمایط عاديكارگران، تحت شرا

ن ي چنی برائیاد ـ جايز یكاري ركود ـ و بیھا  كه در دورانیدر حال. ھا را اجابت كنند هي اتحادیداران تقاضاھا هيسرما

اما كاھش . م ھستندي سھی طبقاتۀ مبارزیھا ینينش ھا و عقب یرو شي در روند پاً ينقيط ين شرايا. ماند ی نمی باقئیتقاضاھا

طور كه  ست، ھمانيح ني قابل توضیق دور تجاري گذشته از طرۀھا در طول سه دھ هيت در اتحاديمزدھا و عضو

 ۀ بر طبقیبراليورش نئوليق دامنه و قدرت يتواند از طر ین كاھش فقط ميادھد كه،  یم نشان یروشن ر بهياخ" بھبود"

سم يكنسروات. ح داده شوديگر، توضيالت متحد، از طرف دي كار ایروي نیسم بوركراسي، و كنسرواتیكارگر،از طرف

كه ی از مبارزه، بلئ  هياتحاد مقامات یزاريق بير نه نتھا از طري اخیھا  در دھهاياالت متحده كار یروي نیكراسوبور

 یدار هي از سرمای ھواداری كه خود مدعی كار به حزب دموكرات، حزبیروي نیرپاي دیگيق وابستن از طريچن ھم

ھا دادند كه  هي به اتحادیا  قابل مالحظهی انتخاباتیھا  مثال، قولین و ھم اوباما، براينتھم كل. شود یاست، مشخص م

 كردن استفاده از یرقانوني بر غین مبنينتنه قول كل.  فراموش كردندیست جمھورايافتن به ري محض دست به

ه يشكست كشاندن اتحاد  بهیھا برا شني مطلوب كرپورستراتيژی، كه منع ی كارگران اعتصابی برایمي دایھا نيگزيجا

ت يرسم  بهی برایرمخفي غ یأرباشد، متحقق شد، و نه التزام اوباما به گذراندن قانون حق انتخاب آزاد كاركنان، كه در 

  .  شدیافت، عمليی  میھا تجل هيشناختن اتحاد

 گذشته به ۀھا و مزدھا در دھ هيت در اتحادي كه عضویافته است، حتا با وجوديھا ادامه  ت از دموكراتين حال حمايبا ا

 كالن یاسي و سیت مالي حمایتوانند رو ی حزب دموكرات میداھاي كاندیدر ھر سال انتخابات. دي رسی بحرانۀنقط

  .ھا هيت اتحادي حمایز در ازاي ناچیا با برگشتيشان حساب كنند، بدون برگشت  یھا ني كمپیھا برا هياتحا

ران يھا، كه با حقوق مد  آنیالاار بي بسی با درآمدھااً ينقيت موجود ير وضعييھا در تغ هي اتحادئیوالن باالؤی مسليم یب

، Nelson Lichtensteinن ياشتا شتنيطور كه نلسون ل ھمان. شود یت ميكند، تقو یم یھا برابر شي از كورپوریاريبس

ن يتر اند كه بزرگ دهي رسئیجا  بهاياالت متحدهھا در  هياتحاد:  و اروپا، نوشتاياالت متحده یھا هي رھبران اتحادۀسيبا مقا

.... آورند یھان را به استخدام در م در سطح جیر در جنبش كارگريبگ ن قشر مقامات تمام وقت حقوقيو پردرآمدتر

 كه در یصد بود، در حاليك به سي حدود یزي، چ١٩۵٠ یاني پایھا ، در سالاياالت متحدهر در يبگ نسبت كارگران حقوق

 تمام یئ هيھزار مقام اتحاد ، شست١٩۶٠، در سال اياالت متحده. ك به دوھزار بودي اً يبن نسبت تقريطور متوسط ا اروپا به

  v. داشتیئ هيا چھارھزار مقام اتحاديتانيسه، بري بود كه، در مقام مقاین در حاليت، و اوقت داش

ش از ي بیدرآمد "یئھيدھد، مقامات اتحاد ی گزارش م كاریھا ادداشتي در Mark Brennerچنان كه مارك بِرنر  آن

ی كامل ھا  با داده٢٠٠٨سال ( سه برابر شده است ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠ یھا ن سالياند كه ب  در سال داشتهدالر ١٠٠.٠٠٠

ك ي سه برابر شده است، نزد٢٠٠٨ز در سال ياند ن  درآمد داشتهدالر ١۵٠.٠٠٠ش از ي كه بی، و تعداد كسان)راه استھم

 دالرون يلي ب١.٢اند، كه بالغ بر   حقوق داشتهدالر ١٠٠.٠٠٠ش از ي و كارمندان بیئ هيمقامات اتحاداز  ١٠.٠٠٠به 

افت يعنوان حقوق در  فقط بهدالرون يليم ميش از نيب "یئ هين مقامات اتحادينج نفر اول از پردرآمدتردر واقع، پ." شود یم

ن آمده است كه يچن  برنر ھمیھا ادداشتيدر ." اند  درآمد داشتهدالر ۴٠٠.٠٠٠ش از ياند، و پانزده نفر اول ب كرده

در . اند  بودهیكائي امریھا ن خانوادهيتر مند صد ثروتاند جزء پنج در  درآمد داشتهدالر ١۵٠.٠٠٠ش از ي كه بیمقامات"
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 اياالت متحده و متوسط درآمد در دالر ۴٨.٠٠٠طور متوسط  ، به٢٠٠٨ه، در سال ي اتحادیك عضو معموليضمن، 

  vi." بوده استدالر ۴٠.٠٠٠

تر   امر مبارزه پخته كارگر درۀ كه طبقی كارگر دارد، حتا در حالۀ بر جنبش امروز طبقیادير زيثأن گذشته تيوزن ا

  .شود یم

  

  تئوری و عمل

انداز  د در مركز چشمي بایئ هي اتحادیريگ  خواھند بود و جھتید اصلي كله ئیين موج، كارگران اتحادي برگرداندن ایبرا

ا يشان متصلب   ۀي اتحادیكراسون كه بوريشان مشاركت كنند، ولو ايھا هيد در اتحاديھا با ستياليسوس. ردي قرار گیاسيس

كند،  یه ميون توصي، به انقالب كودكانهیرو چپ: سم چپيكمونن در يگونه كه لن  ھمانvii.ك باشديردموكراتيكرد آن غ عمل

ك و با يستماتيطور س ن كه بتوان بهين موانع را برطرف ساخت تا ايتر  تن در داد و بزرگید به ھر گونه فداكاريبا

ھا، كه  ن آنيتر یھا، ولو ارتجاع هيھا و اتحاد تين جمعيت و در بسساؤ و مصرانه و صبورانه درست در آن میسرسخت

ز ي نی كارگریوھايھا و كئوپرات هياتحاد. ج پرداختيغ و ترويمه پرولتار در آن جا ھست به تبليا ني پرولتر ۀتود

  viii.ھا توده ھست  ھستند كه در آنئیھا ھمان سازمان)  مواقعیكم در برخ ر دستي اخیھا سازمان(

 یاما برا. ت قرار داردي اول اھمۀ در درجی كارگرۀ بدنیش توان رزمندگي افزایريگ  با ھدفی ئهي اتحادیدموكراس

  . وجود ندارد،ھا گذر كرد د از آني كه بایا ن شدهييش تعين ھدف مراحل از پيانجام ا

س رھبر يلوئ.ال.جان. كند ی نمنيي تعی طبقاتۀھا را در مبارز  نقش آناً ی لزومئ هي رھبران اتحادی رسمیھا استين سيچن ھم

ست بود، ي سرسخت و ضد كمونیخواھي شود، جمھوریاش داور یاست رسميكارگران معدن، كه اگر بنا به س

ن ھمه، يبا ا. نظر رسد  به١٩٣٠ یھا  در سالی صنعتیھا هي اتحادۀ مبارزی رھبری دور از ذھن برائیدايتوانست كاند یم

 یرماھر، جلوي، با امتناع از متشكل كردن كارگران غ)AFL( كار یكائيون امريد كه فدراسيص رسين تشخيس به ايلوئ

 از ی منجر به برخاً  دامن زد، كه مؤثرAFL به انشعاب در درون ین روياز ا. رديگ ی كار متشكل را میرويرشد ن

 را CIOآن بود كه س بر ي لوئix.دنديگرد) CIO (ی صنفیھا  سازمانۀن اعتصابات خود منجر به كنگريا. ھا شد اعتصاب

 ۀاما دامن. كرد یرا اداره م) UMWA(كا يكاران متحد امر ن اداره كند كه سازمان معدني از باال به پائۀويھمان ش ز بهين

ش ي پھا را عمالً  صابات و اشغال كارخانهشد كه اعت ی میاش بر كارگران ئیروايس از فرمان اغلب مانع لوئی طبقاتۀمبارز

  .١٩٣٧ و ١٩٣۶ یھا  در سالینعت خودروسازژه صيو بردند، به یم

ن ياستا ف و گلوكير، كليدر ز. دھد یدست م ك بهي تئوریادي بنیئ هي تزلزل رھبران اتحادیگ ژي فھم ویسم برايماركس

كند و مقامات  ی میھا را رھبر هي اتحادی كارگرۀ از بدنئیھا  كه بخشیكنش متقابل حزب انقالب "ی برای عملیطرح

  : كنند یم ميترس"  مواقع جناح راست آنیـ ھم جناح چپ و ھم در برخ ی ئهياتحاد

 یكراسون عناصر بوريتريد واقع شود، چرا كه حتا اگر چپ كارگر مفۀ طبقۀ مبارزۀتواند در توسع ین كنش متقابل ميا

ك ي. تر كنديف را ضعیكراسوتواند در مجموع مھار بور ی موقت با آنان میند، اتحاد انقالبيبات از آب درآث ینامطمئن و ب

 یھا یور سخنۀ كه آمادی چپ و راست، آنانیھا ن بوروكراتي بیبند ميگونه از تقسيد بداند كه چ بایحزب انقالب

  رند، بھرهيگ یش مي مصالحه در پۀوي موارد شۀ كه آشكارا در ھمیو آنان)  عمل نكنند حتا اگر به آن(اند  انهيجو مبارزه

ت شود، اما به يتواند تقو ی می كارگرۀنفس و ابتكار عمل بدن  بهء استقالل، اتكایبند مين تقسيا از یريگ توسط بھره. رديبگ

كال  باور يا به سخنان راديد به مقامات چپ اعتماد كنند ي روشن كند كه نبای كارگرۀ بدنین را برايد ايحزب با: ك شرطي

س جنبش أھا خود را حتا در ر كراتوود كه اگر بورادآور شيھا  هي اتحادی كارگرۀوسته به بدنيد پيحزب با. آورند

  .دھند یتر جنبش انجام م ی كنترل راحتن كار را برايھا ا كارگران مبارز قرار دھند، آن
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د ي ھرگز نبایرانين سخنتر كالين و رادي گسترش عمل است، حتا بھتری برایا لهي چپ فقط وسیھا كراتواتحاد با بور

ك سنجه، و يد با يھا با هي اتحادۀ در عرصیگريك دي، مثل ھر تاكتین اتحاديچن. ن گردد كارگراۀن خود كنش توديگزيجا

 ی آگاھینفس و اعتال بهءت اتكايت، تقويش فعالين اتحاد منجر به افزايرد ـ خواه اي قرار گیابيك سنجه، مورد ارزيتنھا با 

   x.كارگران گردد و خواه نه

 مواقع، اما فقط یشه، با رھبران بعضيھا ھم با توده"ن نكته اشاره دارد، يه ھما بيتاني در مورد بریا  در نوشتهیتروتسك

  xi."ھا قرار داشته باشند ش تودهيشاپيھا در پ  كه آنیتا وقت

ی سع" رھبران منزلزل"ن ين شدن با ايگزيمنظور جا د بهيھا با ستياليا سوسي آ :شود كه ین پرسش مطرح مين جا ايدر ا

ن در باال پاسخ داده شده ياستا ف و گلوكي كلیبند ق فرمولين پرسش از طري اxiiند؟ي نمایئ هياتحاد یھا تيولؤدر اشغال مس

ن يك سنجه ـ خواه ايفقط با " شوند یريگ ك سنجه اندازهيد با ي بای ئهي اتحادیھا كيتمام تاكت: است، كه ارزش تكرار دارد

 ، ی انقالبۀك دوري در xiii." كارگران گردد و خواه نهی آگاھینفس و اعتال بهءت اتكايت، تقويش فعالياتحاد منجر به افزا

 خود ھستند و انقالب در دستور قرار دارد، پاسخ سرراست است، ی جنگئی كه اكثر كارگران درحال اعمال توانایوقت

 كم یھا اما در دوره.  عمل كنندی با جنبش انقالبیگامھمتوانند در  ی به سھولت می ئهي اتحادیچرا كه رھبران انقالب

  .تر است ار سختي بسیريگ مين تصميتر، ا وجوش  جنب

دست آوردند، و  ھا به هي را در اتحادی مواضع رھبری متعھد به جنبش كارگریھا كالي از رادیاري گذشته بسۀ سه دھیط

ل فشار مداوم يدل  مثال، بهیبرا. بار آورد  بهیج مھمي ـ نتای طبقاتۀر مبارزيگ  چشمیريگ بت اوجيشان ـ حتا در غيھا تالش

سربازان " عيسر" بر برگشت ی مبتنیا حهي، به نفع الAFK – CIO جلسۀ ضد جنگ، یئ هين اتحاد فعاالۀو گسترد

اياالت  ید و شرط جنبش كارگريق یت بيھا حما ن در واقع معكوس كردن روند دھهي داد، كه ایأ از عراق راياالت متحده

  xiv.سم بوديالي از امپرمتحده

د ھر گام يتفاوت باشند و با یھا ب هي اتحادی دواطلبان رھبری اصالحیھا ستيتوانند نسبت به انتخاب ل یا نمھ ستياليسوس

گاه يك جاين وجود، كسب يبا ا. ت قرار دھنديانجامد را مورد حما ی میئ هي اتحادی كه به تحقق دموكراسیمشخص

ھا  اد آنيد با فشار زيوسته باين پيا توافق با كارفرمادن بهي رسیراه است كه براين مشكل ھم تمام وقت با ایئ هياتحاد

سم ي، به كنسرواتیئ هين رھبران اتحاديتر تين  ان با حسنيتواند، حتا در م ی میراحت ن فشار از باال بهيا. رو بود روبه

  .ی كارگرۀن، از طرف بدني فشار از پائۀكنند  متعادلۀاب وزنيژه در غيو  شود، بهیمنتھ

 ئی تواناین عملي تضمیعنيشود ـ  ی میابيكه توسط عمل ارزی نه توسط عنوان بل انقالبی، رھبراً ه مخصوصيل كن دليا به

ن ياگر ا. ی ئهيا بدون موافقت رھبران موجود اتحادين، با ي مبارزه از پائی و رھبریدھی در سازمانتازان كارگر شيپ

تواند  یھا م نفس و نفوذ آن  كردن اعتماد بهی آن وقت قوماند،ی ب باقی كارگرۀان بدني در میتيتازان اقل شيگروه از پ

در واقع، وجود [ نخواھد بود یئ هي اتحادی رھبریھا تي كسب موقعاً ئينقيك را نشان دھد، كه ين تاكتيثرترؤی مخوب به

 و باطل ن باشد، عاطلي در پائی و رھبریدھين كه قادر به سازمانتاز در پائشيك گروه پي، بدون وجود ی انقالبیرھبر

  ].خواھد بود ـ م

گر يھا، در محل كار، با د رد، از متحد كردن آني مختلف انجام گیھا وهيش تواند به یتاز ميشت پين اقليكمك به متحد شدن ا

 ی به قراردادھای منفیأ كه ری ھستند تا قرار گرفتن در كنار كسانیئ هي كه خواھان دفاع از حقوق اتحادیكارگران

ھا  ستياليھا باشد، سوس ه آني درصد عل١٠نفع و فقط   درصد به٩٠ك قرارداد ي ی براء اعضایأحتا اگر ر. اند  دادهیفيتخف

ت كوچك اما مبارز تمركز كنند تا كسب ين اقليثرتر باشند اگر بر متحد كردن و گسترش نفوذ اؤيار متوانند بس یم

  .هي اتحادی رھبری رسمیھا تيموقع
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كنند  یھا كار م هي كه در اتحادی حزب انقالبی اعضایباط الزم براضيح انتوضن به يچن ن ھمياستا ف و گلوكيكل

  :پردازند یم

 حزب وجود داشته ی محلۀا از شاخي در محل كار ی حزبۀ از ھست وی  تي توسط حزب بر فرد و تابعید كنترل جمعيبا

ه يانتخابات در اتحاد. ت كارگران باشديعال فی براینيگزيد تكمله و نه جاي بای انتخاب ھر مقام حزبی برا مبارزه.... باشد

   xv.ن آنيگزي شود، و نه جای كارگرۀش قدرت بدنيد منجر به افزايبا

  

  انداز   اھميت چشم

چ يھ. ك آغازگاهيگذارد، اما فقط  یار مي در اختیھا آغازگاھ هيھا در اتحاد ستيالي سوسی، امروز برایستي ماركسیتئور

ش است وجود ي كه در پی طبقاتۀ مبارزۀژي منفرد در مقاطع ویھا هي در اتحادیستي كاربست متد ماركسی برایفرمول

. زنند ی را رقم نمی طبقاتۀ مبارزۀندي آئیتنھا  بهی ئهيكنند و رھبران اتحاد یھا در خالء مذاكره نم هياتحاد. ندارد

 ۀ را در ھر لحظی طبقاتیروھايزن ن كه توایادي زید در عمل مشخص شوند، و با فاكتورھايھا با كيھا و تاكت ستراتيژی

وسته ي كه پئیھا آن فرقه. ابنديراند ـ انطباق ييوسته در حال تغيكه پيستا، بل كه نه ائیكنند ـ فاكتورھا ین مييمفروض تع

كه با فراخوان مداوم (انداز دارند   در چشمی طبقاتۀرفت مبارز شي پی مانع اصلۀمثاب را به" یئ هيانت مقامات اتحاديخ"

. اند ار پرتي بسیستياز متد ماركس) راه استی ھم روابط طبقاتیت واقعيبدون توجه به وضع" یاعتصاب عموم "یراب

ان يه نوشته شده است، بي روس١٩٠۵ پس از انقالب ی، كه مدت كوتاھیئ اعتصاب تودهطور كه لوكزامبورگ در  ھمان

طور   نه بهیئ آموزد كه اعتصاب توده یز به ما مي چآموزد، قبل از ھر ی به ما میزيه چيدارد، اگر انقالب روس یم

 یا دهيكه پداست، بل" یج شدنيترو"، و نه "گرفت ميتصم"شود  یاش م  در بارهی، نه االبختك"ساخته شد "یمصنوع

ق ين، نه از طريبنا بر ا. شود ی منتج میخير تاريناپذ  اجتنابیط اجتماعي مشخص از شراۀك لحظي است، كه در یخيتار

 آن عوامل و یق بررسيكه فقط از طری آن، بلباريانا زي یا عدم احتمال، سودمندي احتمال ۀ در باری انتزاعیھا یزن نهگما

گر، نه ي دیكند ـ به عبارت ی، رشد می طبقاتۀ مبارزی كنونۀھا، در مرحل  از بطن آنیئ  كه اعتصاب تودهیط اجتماعيشرا

 آن از یھا  سرمنشاءیني عیبررسق يكه فقط از طريات دل، بلداز تمنان  از چشمی ئ اعتصاب تودهینقد ذھنق ياز طر

  xvi.ا حتا مورد بحث قرار دارديله را درك أتوان مس یر است، كه ميناپذ  اجتنابخیيتاراز ديدچه كه  انداز آن چشم

ن يي تعیخيتار مشخص ۀ در ھر مرحلیني و ھم عوامل عی ھم عوامل ذھنیابيق ارزيد از طريھا با كيھا و تاكت ستراتيژی

ن يچن نين پروسه را ايت اي، اھماياالت متحده یستيگذار جنبش تروتسك اني، بنJamse P. Canonمز كانن يج. شوند

 یر ھستند، و روند عمومي در مسیم، چه عوامليرو یبه كجا م. انداز است  چشمألۀن گام مسينخست: "دھد یح ميتوض

   xvii."مين گام را روشن كنيست؟ نخست الزم است كه ايچ

  تي اھم»كانن«در ھمان مقاله، .  داردیتيار با اھميگاه بس یانداز جا ك چشميجاد ي در ای طبقاتۀ مبارزی جھت آتینيب شيپ

 در حال رشد یركود صنعت" كه در آن یا نامهھا را طرح كرد ـ قطع يهاتحادۀ ست در باري حزب كمون١٩٢٨  ی مۀنامقطع

 در خالل بحران بزرگ، ی صنعتیھا هي مبارزات اتحادیريگ ھا قبل از اوج ، سال"نكال كردن كارگرايش بر راديراتثأو ت

  دھد، ی، ادامه میريگ كانن، با دقت چشم.  شده بودینيش بيپ

ند، يب ی را م  از مبارزات گستردهیانداز كند و در آن چشم ی مینيب شي در حال رشد كارگران را پیھا ینامه ناآرامين قطعا

.  گوشتیبند  و بستهیك، نساجيع خودرو، الستيل صنايستند، از قبي كه كارگران متشكل نئیھا نهيژه در آن زميو به

 موجود یھا هيت اتحاديشوند و حما یشدت استثمار م ع اشتغال دارند، كه بهين صناي از كارگران در ایمي عظیھا توده

  .ھا در حال رشد است  آنی مبارزاتۀيرد، و روحيگ یھا را در برنم آن
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 ی حساب كردن رویت كنونيست در وضعي حزب كمونیكنند، تنھا خط ممكن برا ین ميي ما را تعیريگ ن عوامل جھتيا

ی ئ هي و مركز ثقل كار اتحادی اصلۀي مبارزه و قراردادن تكیشان برا ۀندي در حال رشد كارگران و خواست فزآیآرام نا

   xviii.ابات اعتصیكردن برا ھا و آماده رمتشكلي غیدھحزب بر سازمان

 یش، ضروريدنھنگام فرا رس  بهیمنظور داشتن آمادگ ، بهی طبقاتۀ در مبارزیك اوج ناگھانيك شدن يص زمان نزديتشخ

 از نبرد در ی از سرآغازی، حاكیاني غرب مۀقت سراسر منطقين، و در حقيسكانسي در وی طبقاتۀفوران مبارز. است

ورش بحران بزرگ شروع ي و سخت كه با ی طوالنیبحران اقتصادك ي كه بر بستر ینزاع.  استی نزاع طبقاتیدور آت

. افتد ی از رونق دوباره را از خود نشان نداده است، اتفاق میچ نشاني ھیشني كورپوری سودھایايرغم اح شد، و ھنوز به

 ۀ طبق.سم اما سمج استيبرالي شد، نئول٢٠٠٨ ی مالی منجر به نابودیبرالياست نئولي سیھا ی كه تندرویبا وجود

ر در يي تغی طبقاتۀ كه مبارزیدن آن زمانيچنان ادامه خواھد داد تا فرا رسيورش خود به كارگران را ھمھا  شنيكورپور

  .ل كندي را تحمی طبقاتیروھايتوازن ن

، كه در خالل آن حزب یند انقالبيھا در فرآ نيا. م داشتيش خواھي را در پیادي زیھا ھا، و شكست یروزيھا، پ دشواری

 یسرنگونۀ  كارگر خود را نه فقط آمادۀ كه طبقیكند ـ در حال ی كارگر مۀ طبقی خودرھانی رھبرۀ خود را آمادیقالبان

  .   رنديناپذ كند ـ اجتناب یھا م ع انسانيت وسي جامعه به نفع اكثرۀ ادارۀن آماديچن كه ھميستم، بلس
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