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کمونیسممم شممورایی تئمموری مبممار ه و انطممه ابطمما کممارگر اسممس کمما میتطممد اسممس ابمم اری کمما کممارگران
بممرای مبممار ه بمما سممرمایا داریی سممرناونی ن و ایهمماد و اداره هامیمما کمونیسممتی بمما کممار مممی برنممدی شممورا ای
کارگری خوا ند بود.
ا لحممات تمماریخیی شممورا ای کممارگری یمما سمموویس»ی ا کلممما روسممی بمما مینممی شممورای بممرای اولممین
ممنیتی دسممس
بممار در سمما  1905در روسممیا بمما وهممود مدنممد .در ن سمما ی کممارگران در بسممیاری ا منمماا
ممنصی گسممتردهی ایممن اصت مماباس توسمما کمیتمما ممایی ا
بمما اصت مما تمموده ای دنممد .در گیمما ممر گونمما تشمما
نماینممدگان منتخ م ا کمما کارخانمما سمما ماند ی شممد .در هممایی کمما کممارگران نممدین ممنا یمما ممنای م مممان در
اصت مما بودنممدی نماینممدگان کمیتمما ممای اصت مما هداگانمما اگل م در ارگممان ممای مرک م ی گممرد ممم مممی مدنممد تمما
مبممار ه را متحممد و ما نمم .کننممد .میرواتممرین نمونمما نی شممورای سممن رتر بممورب بممود کمما در اکتبممر 1905
تشممای شممد .شممورا ا صممهوه بممر مبممار ه بممر سمممر مسممائ ایت ممادیی ماننممد محممدود کممردن اممو رو کممماریی
ماالباس سیاسی مانند تشای مهلس موسسان را مارح کردند. .
رویممداد ای روسممیا در سمما  1905تممیریر یابمم تمموهای بممر انطهبیممون ارورممای گربممی و بمما ویمم ه لمممان
گذاشممس .اممما در ایممن مرحلممای شممورا ا نممو بمما صنمموان مامتممرین وی گممی مبممار ه در نتممر گر تمما نشممده بودنممد.
نتمممون رانممماکوکی نتریمممارردا برهسمممتا کمونیسمممم شمممورایی کممما نوشمممتا ایش اسممماس ایمممن گم م ارش را تشمممای
مید نممدی بیممدا د یمماد ور شممد کمما در ن مممان شممورا ا بمما سممختی بمماصنوان ردیممدهای خممام مممورد توهمما یممرار
گر تنمممد» ]1 .در صممموای ایمممن اصت ممماباس تمممودهای سممما  1905بمممود کممما بیشمممترین تمممیریر را برهمممای گذاشمممسی
ممماناور کمما در گمم ارش میممروا ر ا لوک امبممورب در سمما 1905ی کمما صنمموان اصت مما تممودهای نممام داشممسی
و تناا یک اشاره ودگذر با شورا ا داشسی مشخم میشود]2 .
بمممرای انطهبیمممونی ماننمممد رانممما کممموک و لوک امبمممورب ا هنممماح مممپ» حمم سوسمممیا دمممموکراس لممممان
SPDی اصت ممما تمممودهای یامممی ا اولمممین نشمممانا ای مامممم اشممماا هدیمممد سممما ماند ی و مبمممار ه منابم م بممما
تحممو س هدیممد درون سممرمایاداری بممود .رممس ا هنمم .هاممانی او ی ایممن شممناخس بمما نتریمما ای تبممدی شممد کمما
اسممتصاده ابطمما کممارگر ا رارلمممان و اتحادیمما ممای کممارگری را متیلمم بمما دوره ای مممی دانسممس کمما سممرمایا داری
نممو یممک سیسممتم در حمما گسممترش بممود و کممارگران مممی توانسممتند ا ممهحاس اساسممی را بمما دسممس ورنممد .بمما
ایممن حمما ی ا حممدود اوای م یممرن بمما بیممدی بمما ورود سممرمایا داری بمما بحرانممی کمما منهممر بمما هنمم .هاممانی او شممدی
گممر تن رگونمما امتیمما ی ا ابطمما حمماکم بمما همم ا اریمم ایممدام در مطیمماس تمموده ای بممرای کممارگران دشمموارتر
شممد .صممهوه بممر ایممنی رایممان گسممترش سممرمایا داری شممم انممدا سممرناونی انطهبممی نتممام را نیمم گشممودی و ایممن
دوبمماره وتیصمما ای بممود کمما اشمماا هدیممد کممنش تمموده ای باتممر ا روش ممای رارلمممانی و اتحادیمما ممای کممارگری
یدیمی با ن سا گار می شد.
نامممامی کممما شمممورا ای کمممارگری در روسمممیا رمممس ا انطمممه وریممما در سممما  1917دوبممماره ردیمممدار
شممدندی ا نطامماای کمما در سمما  1905بمما ن رسممیده بودنممدی ریشممی گر تنممد و خممود را بمما صنمموان رییمم ایتممدار
دولممس میر ممی کردنممد و سممرس یمما در ن مممان بمما نتممر مممی رسممیدی خممود در انطممه اکتبممر یممدرس را بمما دسممس
گر تند.رانمما کمموک نوشممس :اکنممون کممارگران ارورممای گربممی بمما ا میممس نامما رممی بممرده بودنممد» ]3 .در ه م وه ای
کمما در وئیمما  1918تامیمم شممدی یاممی دیاممر ا کمونیسممس ممای برهسممتا شمموراییی رمممان گممورتری در مممورد
شورا ای روسیا نوشس:

ابطمما کممارگر هاممان در ایممن شممورا ای کممارگری سمما مان و تمرکمم ی شمما و بیممان ن را بممرای انطممه
و برای هامیا سوسیالیستی یا تا اسس]4 ».
تحمممس تمممیریر انطمممه روسمممیا و انطمممه لممممان در سممما بیمممدی گروه مممای مختلممما انطهبمممی کمممو ای کممما ا
 SPDبممما دلیممم حمایمممس ن ا هنممم .هامممانی او همممدا شمممده بودنمممدی خمممود را در حممم کمونیسمممس لممممان
ممد رارلمممانی
KPDی متشمما کردنممد کمما بمما اکرریممس را در کناممره موسممس در سمما 1918بمما اتخمماذ موا مم

و ممد اتحادیمما ای کممارگری رای دادنممد .ویتممی بمما ایممن دوره اشمماره مممیکنیمی ایممن اکرریممس ممد رارلمممانی و ممد
سمممندیاایی را بمممرای راحتمممی میتممموان کمونیسمممس ای مممپ» نامیمممدی یمممرا در ن ممممان بممما نتمممر میرسمممید کممما
دیمممدگاه ای سیاسمممی ن ممما نسمممخاای ا راایتمممر» ا ارتدوکسمممی» یینمممی بلشویسمممم لنمممین و انترناسمممیونا
سومیباشد.
بمما ایممن حمما ی خیلممی ود تصمماوس ممای تمماکتیایی اخممتها بممین کمونیسممس ای ممپ و بلشممویک ا را بمما
اوج خممود رسمماند .در اممو سمما  1919اکرریممس کمونیسممس ممپ بمما مانور ممای بوروکراتیممک ا  KPDاخممراج
شممد و در وریمم  1920خممود را در حمم کمونیسممس کممارگران لمممان KAPDی متشمما کممرد KAPD .یامممی
ا گروه ممایی بممود کمما لنممین در بحمم خممود صلیمما کمونیسممم ممپ»ی بیممماری ب مما گممانای 1920ی بمما ن حملمما
کرد]5 .
انتطمماداس لنممین به ا مملا توسمما رمممان گممورتر در ناممما ای اممو نی ناممما سرگشمماده بمما ر یمم لنممین
کممما در تابسمممتان  1920نوشمممتا شمممدی راسممم .داده شمممد .گمممورتر رمممیش ا ایمممن در کمممار خمممود در سممما  1918در
مممورد انطممه هاممانیی رممیش ممرا ا مملی ناممما سرگشمماده را بیممان کممرده بممود .اسممتد کممرده ب مود کمما شممرایا
انطممه ارورممای گربممیی بمما وی م ه در انالسممتان و لمممانی کممامهد متصمماوس بمما انطممه روسممیا اسممس و یاب م مطایسمما
بمما ن نیسممس ]6 ».گممورتر اسممتد میکممرد کمما در روسممیا ابطمما کممارگر توانسممتا بممود بممرای سممرناونی ابطمما
حمماکم ممییا بمما د طانممان متحممد شممود .ا سمموی دیاممری در ارورممای گربممیی ابطمما کممارگر ممیب متحممد ابییممی
نداشممس و بمما ابطمما حمماکم بسممیار یدرتمنممدی روبممرو بممود .بنممابراین تمممام تاکتیک ممای مبممار ه ابطمماتی در ارورممای
گربممی بایممد ا مم ایش یممدرسی خودمختمماری و گمما ی ابطمماتی کممارگران را ممدا یممرار مممیداد .تاکتیممک ممای مممورد
حمایممس لنمممین و انترناسمممیونا سممموم  -ماننمممد شمممرکس در رارلمممان و اتحادیممما مممای کمممارگریی و اتحممماد بممما احمم ا
سوسیا دموکراس با یب وها با تحط نین مییار ایی ن دیک نبود .با گصتا گورتر:

ا نهممایی کمما انترناسممیونا سمموم بمما ایممن وایییممس اصتطمماد نممدارد کمما در ارورممای گربممی ررولتاریمما بمما
تناممایی خوا ممد ایسممتادی ا رشممد ذ نممی ایممن ررولتاریمما کمما نممو ا ممر نتممر صمیطمما د درگیممر ایممدئولو ی
بممور وایی اسممس گصلممس میکنممد ؛و تاکتیک ممایی را برمیگ ینممد کمما ررولتاریمما را در شممرایا بممرده وار و
اااصس ا ایده ای ارنده ی بور وایی با اور کام تناا می گذارد.
هنمماح ممپ در مطابمم ] تاکتیممک مممای خممود را بممما گونمما ای انتخمما ممممی کنممد کممما در و لمما او ذ مممن
کارگر اد شود]7 ».
در ابتممدای KAPDی ممممراه بممما گروه مممای مصامممر خممود ا کشمممور ای دیامممری بمممرای دیمممدگاه ای خمممود در
انترناسممیونا سمموم مبممار ه کممردی و میتطممد بممود کمما ممر کسممی کمما میخوا ممد انطممه ارورممای گربممی را بممر اسمماس
تاکتیک مما و در مسممیر انطممه روسممیا انهممام د ممدی ممهحیس انهممام ن را نممدارد ]8 ».اممما در ایممن مبممار ه بمما
مو طیس مواها نشد و در سا  1921رس ا کناره سومی انترناسیونا را ترک کرد.
انممدکی رممس ا نی بخشممی ا  KAPDبمما ا مماهح گممرایش اسممن»ی تممهش کممرد تمما یممک انترناسممیونا
هدیممدی اممارم کممارگران کمونیسممسی راه انممدا ی کنممد .بمما توهمما بمما با گشممس ممموج انطهبممی رممس ا هنمم.ی نممین
سممرمایاگذاری محامموم بمما شاسممس بممودی اممما انترناسممیونا اممارم یمما  KAIی نممو ا ایممن هاممس هال م اسممس
کا تهش برای تیسیس ن باید با نطد انترناسیونا سومی دولس روسیایو انطه روسیا توهیا می شد.
مانیصسممممس اممممارمین انترناسممممیونا کمونیسممممتی» نوشممممتا شممممده توسمممما گممممورتر در سمممما 1921ی
اسممتد مممی کممرد کمما انطممه روسممیا یممک انطممه دوگانمما» بمموده اسممس :در شممار ای یممک انطممه کمونیسممتی
ابطممما کمممارگر صلیممما سمممرمایا داریی و در روسمممتا ای انطمممه د طمممانی و سمممرمایا داری صلیممما ئودالیسمممم .ایمممن
دوگممانای متنممایا و مت مماد در سمما  1921بمما ارائمما سیاسممس ایت ممادی هدیممد بمما نصمم منمما د طممانی-سممرمایا
داری حمم شمممد .ا ن رمممس حاومممس شممموروی» ا خمممدمس بممما منمما ابطممما کمممارگر دسممس برداشمممس؛ بممما یمممک
دولممس سممرمایا داری تبممدی شممده بممود .ا نهممایی کمما انترناسممیونا سمموم بمما منمما دولممس روسممیا گممره خممورده
بممودی خیلممی ود بمما یممک نامماد سممرمایا داری تبممدی شممد .ا ایممن رو نیمما بمما تشممای انترناسممیونا کممارگری هدیممد
اسس].[9
در حممالی کمما گمممورتر انطممه روسممیا را یمممک انطممه دوگانمما» تو مممیا میکممرد  -بخشممی کمونیسمممتیی
بخشمممی سمممرمایاداری  -سمممایر کمونیسمممس ای مممپ در نطمممد خمممود راتمممر ر تنمممد .در سممما 1921ی رانممما کممموک
اسممتد کممرد کمما انطممه روسممیا یممک انطممه بممور وایی اسممسی ماننممد انطممه رانسمما در سمما ]10 .»1789
بمما گذشممس مممان ایممن دیممدگاه در میممان کمونیسممس ممای ممپ گال م شممد .در سمما  1923گممورتر بمما نتممر مممی رسممید

کمما ت م انطممه دوگانمما خممود را ر مما کممرده بممودی یممرا او اسممتد کممرد کمما بلشممویک مما حتممی در مرحلمما او ی
انطهبمممی و بممما ا ممماهح کمونیسمممتی خمممودی شخ مممیس بمممور وایی خمممود را نشمممان دادنمممد» ]11 .یامممی دیامممر ا
کمونیسممس ممای ممپی اتممو رولمای بمما ایممن نتیهمما رسممیده بممود کمما انطممه روسممیا حتممی یبم ا رانمما کمموک یمما گممورتر
یممک انطممه سممرمایا داری بمموده اسممسی و در سمما  1924نیمم نوشممس کمما انطممه روسممیا خممرین انطممه در
خا انطه ای ب رب بور وایی» بوده اسس[12] .
رممس ا نی ا مماهح کمونیسممم ممپ بمما اممور اینممده ای تاممرار شممد .ن مما در ابتممدا بمما نتممر مممی
رسممید اخممتها نتممر بممر سممر تاکتیممک ممای انطممه ابطمما کممارگر در روسممیا و ارورممای گربممی بممودی اکنممون بمما
صنمموان تصمماوس ممای اساسممی بممین روش ممای انطممه سممرمایا داری در روسممیا و انطممه کمونیسممتی در ارورممای
گربی درک می شود.
انطهبیممونی ماننممد گممورتری رولمما و رانمما کمموک انطممه روسممیا را بمما صنمموان یممک انطممه بممور وایی»
تحلیمم کردنمممد کممما منهمممر بممما اسمممتطرار سمممرمایا داری دولتمممی شمممد .بمممرای ابطممما کمممارگر ا میمممس مانمممدگار انطمممه
روسممیا نمما در نمموه هامیمما ای کمما ن را بمما وهممود ورده بممودی بلامما در اشمماا کنشممی بممود کمما کممارگران روسممیا
در او انطه با کار بردند:

روسمممیا بممما کمممارگران ارورمممایی و مریامممایی مح مممور در ایمممده ا و رویممما ای ا مممهحال نشمممان داد
کممما او د اونممما یمممک ابطممما کمممارگر مممنیتی بممما ایمممداماس تمممودهای صتمممیم اصت ممماباس وحشمممی میتوانمممد
یمممدرس دولتمممی منسممموف را ت مممییا و نمممابود کنمممد؛ و دوم ایناممما اونممما در نمممین ایمممداماتی اصت ممما
میکنممد .کمیتمما ا بمما شممورا ای کممارگریی ارگان ممای مبممار ه و خودمممدیریتی تبممدی میشمموند و وتممایا
و مسئولیس ای سیاسی را با دسس می ورند]13]».
بنممابراینی ا اریمم تیکیممد مرکمم ی نامما بممر شمما شممورای ناممایی کمما یممبهد کمونیسممس ای ممپ» نامیممده
میشدند با صنوان کمونیسس ای شورایی» شناختا شدند.
در گممما د ممما 1920ی  KAPDادصممما کمممرده بمممود یمممش ا  40000نصمممر ص مممو دارد200000 .
کمممارگر دیامممر در سممما مان مممای کارخانممما ای انطهبمممی مممد سمممندیاایی یمممر تمممر اتحادیممما صممممومی کمممارگران
لمممان  (AAUDدر اتحمماد ن دیممک بودنممد .بمما ایممن حمما ی ممماناور کمما در مممورد ممر سمما مان کمونیسممتی یمما
خممارج ا دوره ممای شممصتای انطهبممی ی ایممن تیممداد بمما اممور ریوسممتا در اممو د مما  1920کمما ش یا ممسی بمما
امموری کمما در د مما  1930کمونیسممس ممای شممورایی تنامما بمما صنمموان گممروه ممای کو ممک و رراکنممده تبلی مماتیی
صمممدتا د در لمممان و لنممد وهممود داشممتند .گممروه لنممدی کمونیسممس ممای بممین المللممی) (GIGی کمما در سمما 1927
ماابطمماس شممورا ی را منتشممر کممرد .ایممن مهلمما بمما صنمموان
تشممای شممدی مهلمما Rätekorrespondenz
وسممیلاای بممرای بسممیاری ا بح ممای نتممری ماممم صممم کممردی کمما بسممیاری ا نامما توسمما مامماهران انطهبممی
لمممان در ایمما س متحممده مریامما کمما انتشممار مااتبمماس شممورای بینالمللممی کمما بیممداد بمما نممام مارکسیسممم نممده و
سممرس بمما صنمموان مطمما س تمما ه شممناختا شممدی در سمما  1934گمما شممده بممودی ماممرح گردیممد .ایممن مهلمما توسمما
ر م ماتیممکی ص ممو سمماب  KAPDویممرایش شممد و ماممارانش شممام رول مای رانمما کمموک و کممار کممورش بودنممد.
ایمممن گمممروه در مریاممما تممما حمممدودی بممما امممو نیترین سممما مان کمونیسمممتی شمممورای بریتانیمممای یینمممی دراسمممیون
کمونیسمممس مممد رارلممممانیی ارتبممماا داشمممس  APCF .تشمممای شمممده در 1921ی بممما اورمتممموالی رو نامممما
منتشممر کممرد کمما باتممرین و خممرین نامما مبسممتای 1944-1938ی بممود .در اممو هنمم .هاممانی دومی نتممون
رانمماکوک یمم ی را نوشممس کمما احتممما د شناختاشممدهترین بیممان ایممده ای کمونیسممتی شمموراییی یینممی شممورا ای
کمممارگری اسمممسی و تممما ممممان ممممرگش در سممما  1960بممما مطالممما ای خمممود در مابوصممماس انطهبمممی ادامممما داد .در
ایممما س متحمممدهی رممم متیمممک تیمممدادی ا مطممما س منتشمممر کمممرد؛ کتا مممای رمممس ا هنممم .کممما صممممدتا د بممما نطمممد
مارکسیسمممتی ایت ممماد بمممور وایی میرمممردا د .کمونیسمممم مممد بلشمممویای» او 1978ی رممممراس یمممک صممممر تیامممد
با هنبش انطهبی را گرد وری کرد].[14

ررسش ای نتری
در بررسمممی ایمممده ای نتمممری ا ممملی کمونیسمممم شممموراییی در نتمممر گمممر تن ایمممن ناتممما مصیمممد اسمممس کممما
کمونیسممم شممورایی در ابتممدا در تطابمم بمما برخممی رونممد ای مسمملا در هنممبش کممارگری موهممودی بمماوی ه در درون

سوسمممیا دموکراسمممی و سندیاالیسمممم ردیمممد ممممد .در وایم م ی ایمممده ای کمونیسمممس شمممورایی ویتمممی ا ایمممن اویممما
مورد بررسی یرار میگیرندی شاید با سانی یاب درک باشند.
بنممابراینی ا یممک هاممسی کمونیسممم شممورایی را مممی تمموان نطممدی بممر اسممتصاده ا رارلمممان و اتحادیمما ممای
کمممارگری بممما صنممموان سمممهح در مبمممار ه ابطممماتی دانسمممس .در نوشمممتا ای اولیمممااشی نتمممون رانممماکوک این ممما را
کمممامهد رد نامممرد .ممممتن او در ممممورد تصاوس مممای تممماکتیای در هنمممبش کمممارگری 1909ی اسمممتد میکنمممد کممما
بح مممای رارلممممانی و تبلی ممماس در امممو مبمممار اس انتخابممماتی میتوانمممد بمممرای روشمممن کمممردن کمممارگران دربممماره
و مممییس ابطاتیشمممان» اسمممتصاده شمممود .سممما مان ای اتحادیممما ای کمممارگری میتواننمممد حمممس ان مممباای مبسمممتای
و گمما ی ابطمماتی همیممی را الطمما کننممد .انایمم ش بممرای ا ممهحاس م نممین مممی توانممد گمما ی ابطمماتی و یممدرس
سممما مانی کمممارگران را ا مم ایش د مممد ]15 .بممما ایمممن حممما ی ایمممن ار یمممابی ا ار ش رارلممممانی اتحادیممما کمممارگری و
انایممم ه ر رمیسمممتی نشممماند نده دیمممدگا ی اسمممس کممما کمونیسمممس ای شمممورایی ا ن مممما اشممماا مبمممار ه را
ار یابی میکردندی دیدگا ی کا راناکوک در شورا ای کارگری خه ا کرد:

اینهمما مییممار ممر شممالی ا صممم ی بممرای تاکتیک مما و روش ممای مبممار هی بممرای اشمماا سمما ماند ی
اسممس :یمما نامما یممدرس کممارگران را ا م ایش مید نممدب بممرای حمما ی اممما مامتممر ا نی بممرای ینممدهی بممرای
دا صالی .ا بین بردن سرمایا داریب»[]16
ممماناور کمما دیممدیمی رمممان گممورتر در بحمم خممود بمما لنممین اسممتد کممرده بممود کمما تمممام تاکتیممک ممای
انطهبممی بایممد در هاممس ا مم ایش یممدرسی خودمختمماری و گمما ی ابطمماتی کممارگران باشممد .ایممن دیممدگاه مشممترک رانمما
کممموک بمممودی و بمممر اسممماس نمممین مییار مممایی بمممود کممما کمونیسمممس مممای شمممورایی روش مممای یمممدیمی سوسمممیا
دموکراسمممی را رد کردنمممد .بنمممابراینی در سممما  1920رانممما کممموک مخالصمممس خمممود بممما اسمممتصاده ا رارلممممان را بممما
شرح یر خه ا کرد:

یالیمممس رارلممممانی رمممارادایم مبمممار اتی اسمممس کممما در ن طممما ر بمممران بممما امممور یممما درگیمممر سمممتند و
خممود تمموده مما در ن نطممش رصممی ایصمما مممی کننممد .ایممن شممام نماینممدگان ممردی اسممس کمما نبممرد ا مملی را
انهممام مممی د نممد؛ ایممن امممر نا ممار اسممس ایممن تممو م را در میممان تمموده مما برانایم د کمما دیاممران مممی تواننممد
مبار ه خود را برای ناا انهام د ند».
…مشمما تمماکتیای ایممن اسممس کمما اونمما میخمموا یم ذ نیممس سممنتی بممور وایی را کمما یممدرس توده ممای
ررولتممری را لمم میکنممدی ریشمما کممن کنممیم .ممر یمم ی کمما بمما ت مموراس دریمما تی یممدرس هدیممدی بد ممد
م مممر اسمممس .سرسمممخس تمممرین و گیریابمم حمم تمممرین صن مممر در ایمممن ذ نیمممسی وابسمممتای بممما ر برانمممی
اسمممس کممما تممموده ممما ناممما را بمممرای تییمممین سمممقا س کلمممی و اداره اممممور ابطممماتی خمممود ر ممما ممممی کننمممد.
مممروری
رارلمانتاریسمممم نممماگ یر تمایم م بممما مامممار یالیمممس خودمختمممار توده ممما دارد کممما بمممرای انطمممه
اسس»]17 .
یبمم ا هنمم .هاممانی او ی رانمماکوک نیمم بمما تیکیممد بممر گمما ی ابطمماتی و یالیممس خودمختمماری ا
اتحادیا ای کارگری انتطاد کرده بود .او در باره اتحادیا ا نین استد کرد:

یالیممس

بمما نتممر میرسممد کمما مو طیممس یمما شاسممس بمما وی گی ممای شخ ممی ر بممرانی بمما ماممارس اسممترات یک
ناممای بمما توانممایی نامما در خوانممدن درسممس مویییممس بسممتای دارد؛ در حممالی کمما شممور و شممور و تهربمما
خود توده ا با صنوان صوام یا در نتر گر تا نمیشوند»[]18
مو طیممس هنبش ممای تممودهای بمما تر یممس ن مما بممرای کممنش خودمختمماری شممور خمماموش نشممدنی نامما
بممرای نبممردی و هسممارس و ابتاممار توده مما بسممتای دارد .اممما دییطمما د ایممن وی گی ممای شممرا اولیمما مبممار ه
] [19برای ادی ستند کا توسا تهارس سرکو و نابود میشوند .نتم نصی»
کمونیسمممم شمممورایی صمممهوه بمممر نطمممد روش مممای رارلممممانی و سندیاالیسمممتی ا منتمممر خمممود ر مممایی ابطممما
کممارگری بمماصنوان مخممالصی بمما ایممده ای مسمملا در مممورد اینامما سممرناونی سممرمایاداری شممام مما مممواردی و
اونا انهام میشودی تا ر شد .در این باره در سا  1938رانا کوک نوشس:

بسممیاری سممتند کمما انطممه ررولتاریمما را بمما صنمموان یممک سلسمملا مراحمم متمموالی در نتممر میگیرنممد:
او ی ممتد دولممس و ن مم یممک دولممس هدیممدی سممرس سممل مالایممس ابطمما سممرمایادار توسمما یممانونی و
سرس سا ماند ی هدید ر یند تولید» ]20
ایممن مصامموم گالمم در انترناسممیونا دوم سوسممیا دممموکراس بممود .بمما اممور مشممابای مصمما یم اممرحوارهای
ا انطممه در هنممبش سندیاالیسممتی نیمم حمماکم بممودی کمما صمممدتا د بمما ایهمماد تممدریهی اتحادیمما ای ممنیتی در درون
سمممرمایاداریی سمممرناونی ابطممما حممماکم توسممما اصت ممما صممممومیی و سمممرس سممما ماند ی مهمممدد هامیممما توسممما
اتحادیا ا مربوا می شد.
کمونیسمممس مممای شمممورایی ایمممن صطایمممد را رد کردنمممد .رانممما کممموک در شمممورا ای کمممارگری» نوشمممس کممما
ریمممرو ی یمممک رویمممدادی رایمممان دادن بممما مبمممار ه و ورود بممما دوره با سممما ی بیمممدی نخوا مممد بمممود»ی  ]21و
م نین شام یک سری رویداد ای متوالی متصاوس» نمی باشد ]22 .ا نتر رانا کوک:

انطهبمممی کممما ابطمممای کمممارگر بممما وسمممیلای ن یرگمممی و ادی را بممما دسمممس ممممی وردی یمممک رویمممداد
منصمممرد بممما ممممدس محمممدود نیسمممسی بلاممما یمممک ر ینمممد سممما ماند ی و خود ممممو ی اسمممس کممما در ن حممما
کممارگران بمما تممدری ی در حمما رشممد و سممرس در اممی مراحمم و هایممدن سممتند .نممان هاممش مممی کننممدی
نیمممروی خمممود را بمممرای گلبممما بمممر بمممور وا یی نمممابودی سمممرمایا داری و ایهممماد سیسمممتم هدیمممد تولیمممد
همیی ا ایش می د ند» .»]23
ایممن ایممده کمما انطممه یممک ر ینممد اسممس بممرای کمونیسممم شممورایی یممک ایممده مرکمم ی اسممسی و ممما را
مسمممتطیما د بممما بررسمممی ایمممده ای کمونیسمممتی شمممورایی در ممممورد گممما ی و سممما ماند ی ابطممماتی میکشممماندی کممما
رانممممماکوک در سممممما  1909ن را ن دو سمممممتون یمممممدرس ابطممممما کمممممارگر» تو مممممیا کمممممرد ]24 .ا نتمممممر
کمونیسممس ای شمموراییی انطممه شممام کممنش تممودهای اکرریممس صتممیم ابطمما کممارگر اسممس .ایممن یاممی ا نامماس
ا مملی اخممتها کمونیسممس ممای شممورایی و بلشممویک مما بممود .در بمماره ی انطممه کمونیسممتی رانمما کمموک در سمما
 1938نوشس:

انطمممه کمونیسمممتی] نممممی توانمممد توسممما تمممودهای نا گممماه و ریروانم می متامممی بممما ح بمممی کممما خمممود را
ر بممری خبممره میر ممی مممی کنممد ی بمما دسممس یممد .تنامما در ممورتی میتمموان بمما ن دسممس یا ممس کمما خممود
کمممارگرانی کممم ابطمممای شمممرایاییراه ا و ابممم ار مبار هشمممان را درک کننمممد؛ ممممانی کممما مممما بداننمممد و
ی ممماوس باننمممد کممما ممما صملمممی بایسمممتی انهمممام د نمممد .مممر یمممک ا ناممما بایمممد خودشمممان صمم م کننمممدی
خودشان ت میم بایرندی ا این رو خودشان ار کنند و درک کنند» .]25
ممماناور کمما ایممن یسمممس بمما خمموبی نشممان مممی د ممدی کممنش تمموده ای ا گمما ی تمموده هممدایی نارممذیر اسممسی
و کمونیسممس ممای شممورایی ریوسممتا تیکیممد مممی کردنممد کمما گمما ی ابطمماتی گسممترده یاممی ا شممرایا ممروری خممود
ر ممایی ابطمما کممارگر اسممس .بمما ایممن حمما ی ایممن بممدان مینمما نیسممس کمما کمونیسممس ای شممورایی اممر میکردنممد کمما
گمما ی ابطمماتی گسممترده ریششممرا اساسممی انطممه اسممسی اگممر ایممن بممدان میناسممس کمما اکرریممس ابطمما کممارگر بایممد
یب م ا رگونمما ایممدام انطهبممیی کممامهد گمماه باشممندی تیکیممد در کمونیسممم شممورایی بمما سمممس میامموس نممین رابامما
ای بممین گمما ی ابطمماتی و کممنش ابطمماتی گممرایش مممی داشممس .ممماناور کمما رانمما کمموک بیممان مممی کنممدی مبممار اس
کمممارگران نطمممدر ا نتیهممما گممما رشمممد مینممموی ن ممما نیسمممس» ]26 .کمونیسمممس ای شممموراییی ماممماب بممما
ایدهشمممان ا انطمممه بممماصنوان یمممک ر ینمممدی اسمممتد میکردنمممد کممما گممما ی ابطممماتی صممممومی و گسمممترده تناممما
میتوانممد مح ممو مشممارکس یمما کممارگران در خممود مبممار ه ابطمماتی باشممد .ر ا لوک امبممورب در گمم ارش خممود
ا انطمممه  1905روسمممیا اسمممتد کمممرده بمممود کممما درهممماس بممما ی ممممو ش سیاسمممیی گممما ی ابطممماتی و
سمما ماند ی» کمما ابطمما کممارگر بممرای مو طیممس مبممار اتش بمما ن نیمما داشممسی بمما ه م وه مما و اصهمیمما مما» بمما
دسممس نمممی یممد .ن طمما توسمما ماتمم سیاسممی نممدهی بمما مبممار ه و در مبممار هی در هریممان مممداوم انطممه ایهمماد
ممممی شمممود» ]27 .ت مممور لوک امبمممورب توسممما کمونیسمممس مممای شمممورایی مشمممترک بمممود .در سممما  1927رانممما
کوک استد کرد کا گا ی ابطاتی:

ا کتا مما یمما ا اریمم دوره ممای تئمموری و شمما گیری سیاسممی موختمما نمیشممودی بلامما ا اریمم
تمممرین نممدگی واییممی مبممار ه ابطمماتی موختمما میشممود .درسممس اسممس کمما یب م ا صم م ی و م نممین رممس
ا صمم م ی نتریممما را میتممموان در مصممما یمی بیمممان کمممرد کممما دانمممش سممما مانیا تا را ارائممما میکنمممد .اممممای

بممرای توسممیا بمما مینممای واییممیی خممود ایممن دانممش بایممد در مدرسمما سممخس تهربمما بمما دسممس یممدی تهربمما
ای سممخس یسممتا کمما ذ ممن را در گرمممای کام م نبممرد شمما مممی د ممد ...طمما ا اری م تمممرین ن اسممس.
مبممار ه صلیمما سممرمایا داری  ...کمما ررولتاریمما بمما ابطمما ای انطهبممی تبممدی مممی شممود کمما یممادر بمما تسممخیر
نتام سرمایا داری اسس» .]28
کمونیسممس ای شممورایی بمما ممموا اس ایممن دیممدگاه کمما گمما ی ابطمماتی گسممترده ا دخالممس یمما تممودهای در
مبممار ه ابطمماتی بمما هممای ت ییممر سمماده مممردم ا اریمم تبلی مماس بمما صطایممد سیاسممی هدیممد»  ]29ردیممد می یممدی
م نممین ریشبینممی میکردنممد کمما سمما مان ابطمما کممارگری دومممین شممرا اساسممی انطممه کمونیسممتی نیمم بمما مممین
شمما بوهمممود ممممی یمممد .ا اریمم سممما ماند ی تمممدریهی ابطممما کمممارگر در ممممادگی بمممرای ایمممدام انطهبمممی واحمممد و
یمماا ی نمممی تمموان انطممه را ا یب م ممماده کممرد .در سمما  1912نتممون رانمماکوک ا ایممن ناممرش انتطمماد کممرد کمما
میتطممد بممود انطممه یممک رویممداد در ینممدهی یممک خرال مممان سیاسممی اسممسی و تنامما کمماری کمما بایممد انهممام د ممیم
ایمممن اسمممس کممما بممما هممم وری نیمممرو و هممم وری و حصممماری نیرو ایممممان بمممرای نممممایش نامممایی مممماده شمممویم».
 ]30در برابر این نارش او این دیدگاه را مارح کرده بود کا:

تنامما بمما مبممار ه بممرای بمما دسممس گممر تن یممدرس اسممس کمما توده مما میتواننممد گممرد ممم ینممدی صم م کننممد و
با سا مانی تبدی شوند کا یادر با گر تن یدرس باشد» ]31
او این دیدگاه را در شورا ای کارگری تارار کرد:

نیرو ممای کممارگری ماننممد ارتشممی سممتند کمما در اممو نبممرد هم م مممی شمموند نامما بایممد بمما خممود هنمم.
رشد کنند» ]32
در اینهممما ایمممده ای رانممماکوک منیاسکننمممده ی رمو بنمممدی رو ا لوک امبمممورب ا راباممما بمممین مبمممار ه
ابطمماتی و سمما مان در اصت مما تممودهای بممود :سمما مان نیرو مما را بممرای مبممار ه مایمما نمیکنممدی اممما مبممار هی
در درهممماای رو بممما رشمممدی ا مممراد را بمممرای سممما مان مایممما میکنمممد» ]33 .در سممما  1920رانممما کممموک اسمممتد
کممرد کمما سمما مان ممای انطهب می تمموده ای ماننممد اتحادی ما ب م رب» ی ما اتحادی ما ممای ممنیتی» کمما سندیاالیسممس
ا با دنبا ایهاد ن بودندی نمی توانند:

خیمم ش بممرای مممادگی و احسمماس انطممه بممی وصممم انطهبممی بممرای مممان رممیش رو درون یممک نیممروی
کمممار نمممو منصیم م در ممممان ینمممده :ایم من شممما هدیم مد خمممود-سممما ماند ی را تناممما میتممموان در ر ینمممد
انطه ی توسا کارگرانی کا مداخلای انطهبی انهام مید ندی راهاندا ی کرد» ]34
یاممی ا مرا ممایی کمما رانمماکوک در شممورا ای کممارگری بمما کممار بممردی ایممده ای کمونیسممس ای شممورایی
در مممورد سمما مان را بمما خمموبی نشممان مید ممد .در ایمما س متحممده مریامما در د مما 1930ی ح ممور تیممداد یممادی
ا کممارگران بیاممار و بنممابراین بممالطوه اصت مما شممانی بمما ای من مین می بممود کمما ممر گونمما اصت مما مممنتم صلی ما
کمما ش دسممتم د گیممرممان مممی شممدی یممرا کارگمماه مما رممس ا تممرک توسمما اصت مما کننممدگانی به ا مملا توسمما
همییممس بیاممار خممارج هممایا ین مممی شممد .بممرای گلبمما بممر ایممن مشمما ی کممارگران تاکتیممک اشمم ا را در رممیش
گر تنممدی یین می اصت مما کردنممدی اممما در مح م کممار مانممدگار شممدند» .کممارگران م ن مین دریا تنممد کمما بمما اش م ا مح م
کممار بمما ممورس دسممتا همیمیی نیمروی کممار اصت ممابی دیاممر در خیابممان مما و خانمما مما ...بمما ا ممراد بمی بنممد و بممار
ا ممم هممدا تبممدی نم می شمموند» و دیاممر م نیسممس اصت مما مما بمما درگی مری مممداوم بمما رل میس بممرای اسممتصاده ا
خیابممان مما و ماممان مما بمما منتممور اهتممماه مممراه باشممد» .ممماناور کمما رانمما کمموک اشمماره کممردی تاکتی مک اش م ا ی
کمما تطریبمما د بمما صنمموان یممک نتیهمما هممانبیی مبسممتای و مشممارکس یمما اصت مما کننممدگان را ا مم ایش مممی دادی
گا انمما ر میش ا مبممار اس واییممی برناممما ری م ی نشممده بممود :ای من تاکتیممک توسمما تئمموری ابممداه نشممدی بلامما در
برابممر نیا ممای صملممی بمما اممور خودانایختمما بمما وهممود مممد؛تئوری نم می توانممد ب میش تممر ا ن مما رف مممی د ممد
صلم م و ریاممممد ای ن را تو مممید د مممد ]35 ».بممما ممممی در اینهممما تمممداومی بم مین ایم مده مممای کمونیسمممس مممای
شممممورایی و ر ا لوک امبممممورب وهممممود داردی یمم مرا در سمممما  1904لوک امبممممورب اسممممتد کممممرده بممممود کمممما
تاکتیک ای مبار ه» توسا انطهبیون اختراه» نمی شودی اما صبارس بودند ا :

نتیهمما یممک سلسمملا ایممداماس خهیانمما یبمم رب و مترییانمما در هریممان مبممار ه ابطمماتیی تهربممی و گالبمما د
صن مممری ...ناخود گممماه مطمممدم بمممر خود گممما ی اسمممسی مناممم ر ینمممد صینمممی تممماریخی ا مناممم ذ نمممی
سخناویانش ریشی می گیرد»]36 .
بنممابراین سمما مان و گمما ی ابطمماتی ا اریمم یممک رابامما دیممالاتیای بمما ممم ریونممد خممورده انممد .اشمماا
هدیم مد مبمممار ه و سممما ماند ی بممما مممورس خودهممموش بممما وهمممود می ینمممد؛ بممما ایم من مینممما کممما ا یبم م گا انممما
برنامممماری ی نشمممدهاند و بممما صنممموان راسمممخی صملممی بممما مشممماهتی کممما کمممارگران در هریممان مبمممار اس بممما ن ممما
مواهمما سممتند ردی مد می ینممد .بمما ای من حمما ی ناممامی کمما ای من اشمماا هدی مد ردی مد مدنممدی میتمموان ن مما را بمما اممور
گستردهتر شناخس و گروه ای دیار ا کارگران میتوانند بر اساس الاوی ناا صم کنند.
بممرای هممم بنممدی ایممن ایممده ممای ا دیممدگاه کمونیسممس شمموراییی ر ینممد انطهبممی را مممی تمموان بمما صنمموان
ر ینممدی در نتممر گر ممس کمما در ن ابطمما کممارگر بمما اممور مممداوم ایممده ممای هدیممد و اشمماا هدیممد سمما ماند ی را
در راسمم .بمما مشمماهس صمل می کمما در هری مان مبممار ه ی ابطمماتی بمما ن مواهمما اسممسی اتخمماذ م می کنممد .ناممامی کمما
کممارگران مبممار ه صلیمما حمممهس ابطمما حمماکم را گمما کردنممدی ممرورس گلبمما بممر مشمماهس صملممی کمما در هریممان
مبمممار ه ردیم مدار مم می شممموندی کمممارگران را بممما سممممس درک ایم من مو ممموه سمممور مم می د مممد کممما اشممماا موهمممود
سممما مانی دیامممر بمممرای وتمممایا ناممما مناسم م نیسمممسی و بایمممد اشممماا هدیم مدی ایهممماد شمممود .در هریم مان تشمممدید
مبممار اسی ممر گممام صملممی رو بمما هلممو توسمما ابطمما کممارگر در هاممس ریایممری هممدی ماالبمماس خممودی در هاممس
سممرناونی نتممام موهممود و سمما ماند ی مهممدد هامیمما در راسممتای منمما خممود ابطمما کارگری نممان را ممدایس مممی
کند .ماناور کا رانا کوک در سا  1920بیان کرد:

توده مما بممدون اینامما بمما اممور اصتطممادی کمونیسممس باشممندی مسممیری را کمما کمونیسممم بمما نامما نشممان
مید دی بیشتر و بیشتر دنبا میکنندی یرا رورس صملی ناا را با ن سمس می برد»]37 .
ای من ی مک ر ینممد خا می نیسممس .ریشممروی مما و صط م نش مینی مما بمما دنبمما یاممدیار م می ینممد .بمما ای من حمما ی
گممرایش اساس می بمما سمممس کمونیسممم اسممسی در ممورتی کمما ب مدون در نتممر گممر تن میب دلی م دیاممری ه م ای من کمما
اتامما بمما ایممده ممای منسمموف و اشمماا سمما ماند ی مممواره بمما شاسممس منهممر مممی شممودی در حممالی کمما رممذیرش
ایممده ممای هدیممد و اشمماا هدیممد مو طیممس ممایی را بمما مممراه دارد .رانمما کمموک در کتمما خممودی لنممین بمما صنمموان
یلسوا 1938ی این مصاوم را بر اساس یک نتریا دانش» بنیادی استوار کرد:

انسممان بممر اسمماس تهربی ماس خممود تیم میم مما و یمموانین ابیی می را بمما دسممس م می ورد کمما انتتمماراتش بممر
نامما اسممتوار اسممس .نامما بمما اممور کلممی درسممس سممتندی ممماناور کمما بطممای او گممواه اسممس .اممما گمما ی
اویمماس مماممن اسممس نتممای نادرسممتی گر تمما شممودیتوأم بمما شاسممس و نممابودی  .نممدگی ر ینممدی مسممتمر
ا یادگیریی سا گاری و رشد اسس .تهربا ی صملی مون سخس درستی یک تصار اسس» ]38

شورا ای کارگری و کمونیسم
ایممن شمممرح اساسممی ا کمونیسمممم شمممورایی را مممی تممموان بممما شمممرح نطمممش شمممورا ای کمممارگری در تئممموری
کمونیسممتی شممورایی کاممم کممرد .ممماناور کمما در مممورد ایممده ممای کمونیسممس ممای شممورایی در مممورد گمما ی و
سمما ماند ی ابطمماتی بممودی تاکی مد نامما بممر شممورا ای کممارگری نی م در ممار و مصامموم مرک م ی انطممه بمما صنمموان
یممک ر ینممد بمما باتممرین شمما درک مممی شممود .اگممر انطممه یممک راینممد اسممسی نمما مهموصمما ای ا رویممداد ای
متمموالی اممما مهمم ای رممس نتیهمما مممی شممود کمما بایممد یممک شمما سمما مانی واحممدی وهممود داشممتا باشممد کمما ابطمما
کممارگر بتوانممد در تمممام مراح م مبممار ه ا ن اسممتصاده کنممد .بمما کم می ارحممواره مممی تمموان گصممس کمما ا نهممایی کمما
کمونیسممم مبتن می بممر مالای مس مشممترک و کنتممر دموکراتیممک اب ار ممای تولیممد و تو یمم اسممسی سمما مان ممایی کمما
انطممه کمونیسممتی را انهممام مممی د نممد بایممد سمما مان ممایی باشممند کمما بممرای تحطمم ایممن ممدا ناممایی مناسمم
باشند .ماناور کا رانا کوک در سا  1938نوشس:

ا نهممایی کمما مبممار ه ابطمماتی انطهبممی صلیمما بممور وا ی و ارگان ممای ن ا ت ممرا دسممتااه تولیممدی
توسمما کممارگران و کمماربرد ن در تولیممد هدایینارممذیر اسممسی مممان سمما مانی کمما ابطمما را بممرای مبممار ه
خود متحد میکندی باصنوان سا ماند ی ر یند تولیدی هدید نی صم میکند]39 .

بنممابراینی سمما مان ایی کمما ابطمما کممارگر بممرای مبممار ه بمما سممرمایاداری ا نامما اسممتصاده میکنممدی بمما یممک
مینای ریش را شدهیتشایهتی ستند کا برای ساخس و اداره هامیا هدید کمونیستی با کار میروند.
کمونیسممممس ای شممممورایی میمممممو د انتتممممار داشممممتند کمممما شممممورا ای کممممارگری ا هنبش ممممای اصت ممممابی
تمممودهای بیممرون بیاینمممد کممما در ن کمممارگران بممما همممای واگمممذاری ن بممما سممما مان ای موهمممود ماننمممد اتحادیمما ای
کممارگریی ممدایس مبار هشممان را بمما دسممس خممود بایرنممد .ممما اصت مما کنندگان در مهممام تممودهای مممنتم گممرد
ممم می ینممد تمما مبممار ه را بمما بحمم باذارنممد و سمما ماند ی کننممدی و کمیتمما ای اصت ممابی را انتخمما کننممد کمما
اص ممای ن نماینممدگانی باشممند کمما توسمما مهممام صمممومی مممیمور شممدهاند و راسممخاو باشممند و ممر مممان کمما
بخوا نممد میتواننممد راخوانممده و هممایا ین شمموند .در ها ممایی کمما مراکمم اصت مما ا نتممر ه را یممایی رراکنممده
بودنمممدی یم ما بممما ریوسمممتن سمممایر بخش مممای ابطممما کمممارگر بممما هنمممبش اصت مممابیی نماینمممدگان کمیتممما ای اصت ممما
هداگانا در ارگان ای مرک ی گرد م می مدند تا مبار ه را متحد و ما ن .کنند.
ماالبمماس هنممبش تمما حممدی کمما شممروه بمما هممذ بخش ممای گسممتردهتر و گسممتردهتری ا ابطمما کممارگر کممردی
ا نطامما شممروه اولیمما خممود ریشممی گر ممس و بمما سمممس بیممان منمما ابطمما کممارگر بمما صنمموان یممک کمم گممرایش
داشممس .در صممین حمما ی در نتیهمما بمما خاممر ا تممادن منمما کمم ابطمما کممارگری مهممام صمممومی بممرای ممما دسممس
انممدرکاران مبممار ه  -انطهبیممونی خممانواده مما و بسممتاان اصت مما کننممدگانی سمماکنان هواممم ااممراای بیامماران
با خوا د بود .ی و گیره.
در یممک بمما ه مممانی نسممبتا د کوتمماهی مهممام صمممومی و کمیتمما ای اصت مما محلممی و مرکمم ی بمما وتممایصی
گیممر ا ریای مری ماالبمماس ایت ممادی» مواهمما خوا نممد شممد .بمما صنمموان مرمما ی نامما مماممن اسممس مهبممور شمموند
بممولتن مما ی ما رو ناممما مما را منتشممر کننممد تمما ااهصمماس را منتشممر کننممد؛ ممما را بمما اممور کام م ا ن مما در حمما
رف دادن اسممس مالمم کننممد؛ و بمما تبلی مماتی کمما توسمما ابطمما حمماکم انهممام مممی شممود مبممار ه کننممد .نامما م نممین
مماممن اسممس مهبممور شمموند بممرای د مماه ا خممود در برابممر حمممهس نیرو ممای مسمملد ابطمما حمماکمی شممبا نتامی مان را
تشمممای د نمممد و مبمممار ه را بممما و مممییس تاممماهمی ببرنمممد .بنمممابراینی ا اریم م ایم من ایمممداماس و سمممایر ایمممداماس
ممروریی کمیتمما ای اصت مما وتممایا سیاسممی را انهممام مید نممد و در ایممن ر ینممد بمما شممورا ا یمما شممورا ای
واییی کارگریی ارگان ای یدرس ابطای کارگری ریی ایتدار دولس سرمایاداری تبدی میشوند.
دی مری نرایی مد کمما کممارگران بممرای تممامین نیا ممای مممادی خممود بمما نی ما بمما سمما ماند ی مممواد گممذایی و منمماب
ت ذیمما و سممایر خممدماس ممروریی کمما صملاممرد صممادی نامما توسمما هنممبش اصت ممابی لمم مممی شممدی مواهمما مممی
شممدند .در هممایی کمما کارخانمما ا و مح ممای کممار توسمما کممارگران اشمم ا میشممدی بممرخها تمممام مطا ممد ابطمما
مالممک سممل مالایممس میشممد و تولیممد و تو یمم برحسمم نیمما کممارگران مهممدداد گمما میشممد .در اینهمما ت مممیماس
ن میی اهتممماصی و سیاس می در دسممتور کممار یممرار م می گی مرد :روش ممای تولی مدی مما ی م ی و بمما مما مطممدار تولی مد
شممودی اسمماس تو یمم در ممورس کمبممود و گیممره .کممارگران دییطمما د بمما مممان ابمم اری کمما در اممو مبممار ه ا نامما
اسممتصاده م می کردنممدی صهی م خممود را در ممما ای من مسممائ ابممرا مممی کردنممد :ا اریمم مهممام تمموده ای و کمیتمما
ممای نماینممدگان یاب م راخمموان .بمما صبممارس دیاممری شممورا ای کممارگری کمما بمما صنمموان ارگان ممای مبممار ه رشممد
میکنندی در صین حا ارگان ای با سا ی نی خوا ند بود»]40 .
دیممدن ارتبمماا بممین ایممن سممناریوی مخت ممر و مو مموه سوسیالیسممم گیربمما اری» دشمموار نیسممسی یممرا
در و مممییتی کممما در بممما تو م مید داده شمممدی مممما وی گی مممای اساسم می یم مک هامیممما گیربممما اری وهمممود داردی
ر نممد در ابتممداییترین و هنینیتممرین شممما ن : .دارایممی ایلیممس سممرمایا دار سمممل مالایممس شممده و اکنممون در
مالای مس مشممترک کممارگران اسممس .ایلی مس سممرمایا دار دیاممر در مممورد اسممتصاده ممایی کمما اب م ار تولی مد اسممتصاده م می
شممود ت مممیم گیممری نمممی کنممدی بلامما بمما بحمم و ت مممیم گیممری دموکراتیممک تییممین مممی شممود کمما در ن ممما
کممارگران شممانس مسمماوی بممرای مشممارکس دارنممد .رمممراس تولیممد بممر اسمماس نیا ممای ابممرا شممده توسمما کممارگران
تو ی م م می شممودی نمما بممر اسمماس مهحتمماس س مرمایا داری مبادلممای سممود و بمما ار .ای من تولممد هامیمماای بممدون رممو
اسممس کمما مبتنممی بممر مالایممس مشممترک و کنتممر دموکراتیممک بممر منمماب هاممان اسممسی یینممی سوسیالیسممم گیممر
با اری یا کمونیسم کا ر دو ا اهح با یک مینا ستندی.
کمونیسم شورایی و شوراگرایی
امممرح مممور ا نطمممش شمممورا ای کمممارگری در انطمممه کمونیسمممتیی نطاممما شمممروه مناسمممبی بمممرای ار یممابی
نطمماا یمموس و ممیا ای من هری مان اسممس .اگر مما شممرح یبل می بمما ممورس حممدس و گمممان بی مان شممده اسممسی اممما ای من
ت ممور گمممراه کننممده ای ا کمونیسممم شممورایی مممی د ممد .کمونیسممس ممای شممورایی مممواره صطایممد خممود را در

تهممار و مبممار اس واییممی ابطمما کممارگر بمما محامممی ریشمما دوانممده انممد و خممود شممورا ا بار مما در دوره ممای
مختلمما و شممرایا مختلمما در اوج مبممار اس ابطمماتی بمما وهممود مممده انممد .اگر مما میشمما بمما تمممام ه ئیمماس دییمم
بمما اممرح کل می کمما در بمما ترس میم شممد ماابطممس نممدارد  -بممرای مرمما ی شممورا ای انطممه لمممان در سمما 1918ی بمما
هممای یممک هنممبش اصت ممابی تمموده ایی ا روراشممی شمماار یممدرس دولتممی در رممی شاسممس لمممان در هنمم .بمما
وهود مدند .در موارد متیددی ایداماس ابطا کارگر ا الاوی تو یا شده ریروی کرده اسس.
حتمممی خمممارج ا تطمممدس کاتولیمممک واری رمممانتئون نطممماا صاممما»  -ماننمممد روسمممیا  1905و 1917ی و
لمممان  - 1918موایمم دیاممری وهممود داشممتا اسممس کمما مبممار اس کممارگری گرایشممی بمما تاممور شمما شممورایی
نشممان داده اسممسی حتممی اگممر در ناایممس شاسممس خممورده باشممدیاما رتانسممی خممود را نشممان داده اسممس .اصت مماباس
تمموده ای همممو ی -گوسممس  1980در لاسمممتان نمونمما ای ا ایممن ممموارد اسمممس .ایممن مبمممار ه گسممترده بممما اصمممهم
دولممس مبنممی بممر ا مم ایش ییمممس مممواد گممذایی گمما شممد .کممارگران لاسممتانی بمما درخواسممس ا مم ایش دسممتم د ا
راسمم .دادنممدی و ا نهممایی کمما بمما خمموبی میدانسممتند کمما اتحادی ما ای کممارگری بخش می ا دولممس سممتندی خودشممان
کنتمممر اصمالشمممان را در دسمممس گر تنمممد و در مهمممام تمممودهای بمممرای انتخممما نماینمممدگانی کممما راسمممخاوی ناممما و
یابمم راخمموان سممتند گممرد ممم مدنممد .کممارگران بمما هممای مبممار ه هداگانممای مبممار ه خممود را گسممترش دادنممد و
متمرکممم کردنمممد .در نمممدین مناطممما کمیتممما ای اصت ممما بمممین کارخانممماای MKSی تشمممای شمممد کممما توسممما
نماینمممدگانی ا نمممدین محم م کمممار مختلممما تشمممای گردیمممد MKS .صمممهوه بمممر ممممذاکره بممما دولمممسی گروه مممایی ا
کمممارگران را بمممرای د ممماه ا کارخانممما ای کشتیسممما ی و کارخانممما ای اش ا شمممده تشمممای داد و تمممیمین گمممذای
نیم مرو و سمممایر خمممدماس مممروری را بممما میم م ان محمممدودی سممما ماند ی کمممرد .بممما صبمممارس دیامممری ناممما برخم می
کارکرد ای سیاسی و اهتماصی را راتر ا محدوده خاستااه ایت ادی» خود با صاده گر تند.
بنممابراینی کمونیسممم شممورایی ایممن شایسممتای یایممی را دارد کمما مبتنممی بممر یمم ی اسممس کمما واییمما د وهممود
دارد و نمیتممموان ن را ریشممماکن کمممردی در گیممما انطمممه  :مبمممار ه ممممداوم در درون سمممرمایاداری بم مین ابطمممای
سممرمایادار و کممارگر .انطممه را یمم ی نمیدانممد کمما در سمماحی کممامهد متصمماوس ا مبممار اس رو مممره کممارگرانی
کممامهد ب میربای بمما ن رف مید ممد .کمونیسممم را بمما صنمموان ی مک تر یممس ناصتمما در مبممار ه رو مممره مممی بینممد کمما
ا مم مین مبمممار ه بیم مرون خوا مممد ممممد .بنمممابراینی بمممرای کمونیسمممس ای شممموراییی هنمممبش کمونیسمممتی» تناممما
میمممدود گروه مممای سممما مانیا تا کمممارگرانی نیسمممتند کممما ا یبممم گممما ی ابطممماتی دارنمممد .هنمممبش کمونیسمممتی»
م نمم مین هنممممبش بمممما سمممموی کمونیسممممم» اسممممسی گممممرایش واییمم می ناصتمممما در مبممممار اس کممممارگری در درون
سمممرمایاداریی کممما در وایم م ممممان یم م ی اسمممس کممما در و لممما او باصم م ریم مدایش گروه مممای سممما مانیا تا ا
انطهبیون میشود.
بمممر اسممماس تئممموری کمونیسمممتی شممموراییی شمممورا ای کمممارگری سممما مان مممای انطهبمممی سمممتند .ناممما
سممما مان مممای تممموده ای دائمم می ابطممما کمممارگر نیسمممتند .ناممما در موایم م بحمممران شمممدید سیاسم میی اهتمممماصی یم ما
ایت ممادی ردیممد مممی ینممدی مممانی کمما کممارگران خممود را مهبممور مممی بیننممد کمما امممور را بمما دسممس خممود بایرنممد .تنامما
ممدا نامما نص می ایتممدار ی مک ابطمما و ن م یممدرس ابطمما دیاممر بممر ممر هنبمما ای ا هامیمما اسممس .اگممر در ای من کممار
مو م نشمموندی شممورا ا میمممو د بمما شاسممس هنبش می کمما نامما را بمما وهممود م می ورد ا ب مین م می رونممد .بمما صبممارس
دیاممری ویت می منب م و رب حی ماس ناممای ابتامماری نشمماا و خهیی مس ابطمما کممارگر تخلی ما شممود .ممر گونمما تممهش بممرای
حصممت موهودیممس دائمممی خممارج ا دوره ممای انطهبممیی ما یممس شممورا ا را ت ییممر مممی د ممد :یمما نامما کارکرد ممای
گیرانطهب می را بمما صاممده م می گیرنممد مممرهد مممذاکره بمما ابطمما حمماکم ا اممرا کممارگرانی ی ما در گی مر ای من ممورس
با گروه ای کو ک تبلی اتی مدا و مبتنی بر یک برناما سیاسی تبدی می شوند.
بنممابراین بمما نتممر مممی رسممد کمما رتانسممی ریممدایش شممورا ای کممارگری بمما یممک شممرایا مطت ممی مممرتبا
باشمممد :روراشمممی نتمممم» سیاسمممیی اهتمممماصی یممما ایت مممادی موهمممود .در سممما  1920رانممماکوک نوشمممس کممما
روراشم می ایت مممادی یمممویترین محمممرک انطمممه اسمممس ]41 ».در ن ممممانی تیمممداد بسم میار کمم می ا انطهبیم مون
ممادیانا بمما د یمم وا ممدی بمماور نداشممتند کمما سممرمایاداری در حمما گذرانممدن سممختی ای مممرب اسممس و بممما
ودی تطریبمما د ا بممین خوا ممد ر ممس .خمممود رانمما کمموک ایممن دیممدگاه را نداشمممسی اممما ا میممس نسممبی کمما او بمممرای
شممرایا روراش می ایت ممادی یائ م بممود دیی م بمما نتممر م می رسممد .در مصامموم انطممه ب ما مرابمما ی مک ر ینممدی ریای مری
ماالبمماس کممارگران اسممس کمما تطریب ما د باممور اهتنمما نارممذیر نامما را بمما ایممداماس انطهب می سممور م می د ممد .ای من مماممن
اسممس در دوره ممای بحممران سممرمایاداری کمما بمما نتممر میرسممد ابطمما کممارگر میتوانممد اساسممیترین خواسممتا ای
خممود را بمما سمما ماند ی مهممدد کام م هامیمما بممر ورده کنممدی یاب م انتتممار باشممد .بمما صنمموان مرمما ی مبممار ه کممارگران
لاسممتان ا اصترا مماس ابطمما کممارگر در مممورد نمماتوانی ن در بمما دسممس وردن یاممی ا اساسممی تممرین نیا ممای

مممادی خممود  -گممذا  -سر شممما م می گی مردی اممما ای من مو مموه اولی ما بمما ودی بمما شممروه مبممار ه بممرای بمما ممالش
کشممیدن هنبمما ممای گسممترده تممر و گسممترده تممر هامیمما موهممود راتممر ر ممس .بمما ایممن حمما ی نممین بحممران ممای
صمیطمممی وی گمممی دائممممی سمممرمایا داری نیسمممس .م نمممین دوره مممایی ا شممماو ایی و شممماو ایی نسمممبی بمممرای
بخش ممایی ا ابطمما کممارگر وهممود دارد .در نممین دوره ممایی بمما نتممر نمیرسممد کمما منامم رویممداد ا بمما یممک
هاممس انطهبممی منهممر شممودی یممرا نتممام سممرمایاداری تر یممس بیشممتری بممرای ار ممای خواسممتا ای مممادی دارد
کمما کممارگران بممر ن تحمی م میکننممد .در ن مین ممموایییی شممرایای کمما منهممر بمما ی مک مبممار ه انطهب می و شممورا ای
کارگری شود صمهد وهود ندارد.
ایممن و ممییس بمما ایممن مو مموه مممی انهامممد کمما اونمما مممدا یان شممورا ای کممارگری بایممد خممود را در
دوره ممایی کمما تاممور شممورا ای کممارگری و انطممه دورنمممای مموری بمما نتممر نم می رسممد سمما ماند ی کننممد .ایممن
مو ممموه ممممورد بحممم بیرایمممان گروه مممای انطهبمممی اسمممس کممما در سمممنس کمونیسمممتی شمممورایی ایسمممتادهاند .ا
نتری ما رممردا ان» کمونیسممم شممورایی کمما تمماکنون ذکممر شممدی اتممو رولمما و رمممان گممورتر نتممراس کممامهد مت ممادی
در مممورد نطممش حمم کمونیسممس شممورایی» داشممتندی در حممالی کمما رانمما کمموک یممک مویییممس متوسمما را اشمم ا
کرد.
بمما نتممر میرسممد دیممدگاه ای رولمما در مممورد احمم ا سیاسممی بممااور یمماا بمما تهربمما احمم ا رارلمممانی
تممودهای انترناسممیونا دوم شمما گر تمما اسممس .هممدایی او ا حمم سوسممیا دممموکراس  SPDکمما مممانی وی
نماینممده ایممن حمم در رایشممتاب بممودی منهممر بمما اممرد بیرویمما ممما احمم ا سیاسممی شممد .ا نتممر رولممای ممما
احمم ا سیاسممی بنمما بمما تیریمما بممور وا» بودنممد .در سمما  1924او نوشممس کمما مصامموم ح بممی بمما شخ ممیس
انطهبمممی بممما مینمممای ررولتاریممما بمممی مینمممی اسمممس» .]42در رایمممان 1920ی مممواداران رولممما بخمممش مممایی ا
 KAPDرا کممما بممما ن تیلم م داشمممتند بمممرای ریوسمممتن بممما سممما مان مممای محلمممی کارخانممما ممما منحممم کردنمممد.
رولمما بمما هممدایی سمما مان ایت ممادی و سیاس می مخممالا بممود و ار ممدار ی مک سمما مان واحممد و انطهب می در مح م کممار
بمممود .بممما مم مین منتمممور او در تشمممای یم مک همممدایی ا  AAUDبممما نمممام اتحادیم ما صممممومی کمممارگران لممممان -
سا مان واحد AAUD-Eی در سا  1921تیریرگذار بود.
گرایشممی کممما رولمما نماینمممدگی مممی کمممرد بممما شمممدس ممممورد مخالصمممس گمممورتر یمممرار گر مممسی او نوشمممس کممما
سممما مان کارخانممما بمممرای گممما ی اکرریمممس صتمممیم ررولتاریمممای بمممرای دسمممتیابی بممما ادی و ریمممرو ی کممما ی
نیسممس» ]43 .و ممییس ابطمماتی کممارگران در کارخانمما ای منصممرد مماممن اسممس مممان ا ن شممود کمما دیممد وسممییی
ا ک م و ممییس سیاس می داشممتا باشممند .بنممابراین بممرای ریشممروترین و روشممن بممین تممرین کممارگران انطهبممی حیمماتی
بممود کمما خممود را در یممک حمم سیاسممی کمونیسممتی هداگانمما متشمما سمما ندی تمما بمما صنمموان یممک یا نمممای
روشممن و رابممس یممدم نسممبس بمما کمونیسممم» صم م کننممد و راه را بمما توده مما در ممما مویییس مما نشممان د نممدی نمما
تناممما در گصتممماری بلاممما در اصمممما » ]44 .ایممن حمم بممما دنبممما ت ممماح یمممدرس خمممود نیسمممس .گمممورتر یویمما د بممما
تر یممس کممارگران بممرای ر ممایی ا خممود بمماور داشممس و در وایمم بمما د یلممی کمما در ناممما سرگشمماده» خممود بمما
لنم مین بیممان کمممردی اسمممتد کمممرد کممما در گیممر ایممن مممورس در ارورمممای گربم می انطهبم می وهمممود نخوا مممد داشمممس.
ممماناور کمما کممارگران بیشممتر و بیشممتر بمما ایممده ممای کمونیسممتی دسممس یا تنممدی ابطمما کممارگری سمما مان ممای
کارخانمما و حمم در یممک موهودیممس واحممد ادگممام مممی شمموندی موهودیتی] کمما دارای سمماد گمما ی ابطمماتی یممک
سانی ستند و می توانند هامیا را با سا ی کنند.
بمما نتممر میرسممد کمما رانمماکوک ب مین ای من دو موییی مس مت ل م شممده اسممسی بممدون اینامما روی یا می ا ای من
مویییس ممما و یممما روی مممر دو دیمممدگاه اتاممما کنمممد .ایممن شممماید بممما توهممما بممما امممو نی بمممودن دوره مشمممارکس او در
سیاسممس انطهبممیی و ت ییممر شممرایا صینممی کمما در ن ایممده ممای خممود را ماممرح کممردی تیهمم ور نباشممد .در سمما
 1920رانا کوک ا مصاوم نطش ح بی مشابا نطش گورتر حمایس کرد:
کممارکرد یممک حمم انطهبممی صبممارس اسممس ا تبلیمم یممک درک روشممن و ریشممروانا اسممسی بمما امموری
کمما در سراسممر تمموده مما صنا ممری ا گمما ی ایهمماد شممود کمما بداننممد مما بایممد کممرد و یممادر بمما ی مماوس در بمماره
مویییممس مما بممرای خممود باشممند .و در هریممان انطممه ی حمم بایممد برنامممای شممیار ا و دسممتوراتی را ماممرح کنممد
کممما توده مممای یممما ا رمممیش خمممود ن ممما را درسمممس میشناسمممندی یمممرا در مییابنمممد کممما ا مممداا خمممود را در
مناسمم ترین شمما خممود بیممان میکننممد و ا ایممن رو بمما و مموح بیشممتر بمما ممدا میرسممند؛ بنممابراین حمم بمما
ر بری مبار ه میرسد»]45 .
بمما ایممن حمما ی در د مما 1930ی رانمما کمموک در هاممس مخممالا حرکممس کممرد و سممئوا رولمما ا ممما احمم ا
سیاسممی ماننممد حمم  SPDرا تاممرار کممرد :خممود صبممارس حمم انطهبممی» یممک تنممایا در خممود ا ممماهح

اسممس ]46 ».در ایممن مرحلمما رانمما کمموک احمم ا را بمما صنمموان سمما مان ممایی کمما بمما دنبمما یممدرس بممرای خممود
بودنممد تیریمما کممرد .بنممابراین نامما بمما خممود ر ممایی ابطمما کممارگر ناسمما گار بودنممد .انطهبی مون بمما ای مده ممای مشممابا
مماممن اسممس گممرد ممم ینممد تمما بمما بحمم و تبلیمم برردا نممدی و کممارگران را ا اریمم منمماتره اد بمما گممروه ممای
دیامممر روشمممن کننمممد ی امممما ایناممما را نمممی تممموان احمم ا بممما مینمممای یمممدیمی سم ما مان مممای یمممدرس المم
نامید]47 .
بیمممدادی در سممما 1947ی بممما نتمممر میرسم مید کممما رانممماکوک بممما مویییم مس ا ممملی خمممود با گشمممس و ممممان
وتمممایصی را کممما در د ممما  1930انهمممام دادی بممما گروه مممای سممما مانیا تا واگمممذار کمممردی امممما ا میم مس ن ممما را در
راباا با ایداماس ابطا کارگر در ک ارتطا داد:
شمممورا ای کمممارگری ارگمممان ایمممدام صملم می و مبمممار ه ابطممما کمممارگر سمممتندی وتیصممما احم م ا ایهممماد یمممدرس
مینوی ن اسس .کار آنها بخشی ضروری در خودرهایی طبقه کارگر است ]48
بنمممابراینی کمونیسمممس ای شمممورایی نتمممراس مختلصم می را در ممممورد مسمممئلا حممم مامممرح کردهانمممدی ا رد
ممما احمم ا بمماصنوان ذاتمما د بور وایی» توسمما رولمما گر تمما تمما تیکیممد گممورتر بممر نطممش حیمماتی حمم بمماصنوان
م مم ررولتاریممای شمممم نی مممدایتار ن» ]49 .بممما ایممن حممما ی بممما امممور کلممیی تمرکمم ا ممملی کمونیسمممس ای
شمممورایی بمممر شمممورا ای خمممود کمممارگرانی حم م سیاسم می را بممما نطمممش محممموری کمتمممری اخت مممام داده اسمممس.
شممورا ا توسمما میب ح ب می ایهمماد و کنتممر نم می شمموند .نامما ممرینش خودهمموش و مسممتط ابطمما کممارگر سممتند
کا ما کارگران در شرایا مساوی در ن شرکس می کنند.
بمما ایممن حمما ی اگممر ایممن تیکیممد بممر خودمختمماری و خممودانایختای ابطمما کممارگر بمما حممد ا رااممی نممامیطو
کشممیده شممودی مممی توانممد بمما دو خاممر منهممر شممود :او ی اناممار رگونمما ممرورس یمما دلیمم بممرای ممر سمما مان
سیاسممی متمممای ا اکرریممس ابطمما کممارگری و دومی تممیش کممردن ممر شمما سمما مانی کمما بمما اممور خودهمموش و
مسمممتط توسممما ابطممما کمممارگر ایهممماد مم می شمممود .در مهمممموهی ایممن خامممراس بممما یم م ی تبمممدی میشمممود کممما بممما
شممموراگرایی» میمممروا شمممده اسمممسی یینممی تیکیممد توخمممالی و رمالیسمممتی بمممر شمممورا ای کمممارگری کممما محتممموای
کمونیستی شورا را کامهد نادیده میگیرد.
مامئن ما د م می تمموان گصممس کمما بممدون یالی مس خودسمما ماند ی اکرری مس صت میم ابطمما کممارگر نم می تمموان سممرمایا
داری را سممرناون کممرد و هامیمما کمونیسممتی را نم می تمموان بمما وهممود ورد .اممما ای من بمما خممودی خممود شممرا کمما ی
بممرای اسممتطرار کمونیسممم نیسممس .اگممر مبممار ه ابطمماتی بمما و ممییتی تبممدی شممود کمما در ن کممارگران سمما ماند ی
هامیمما را بمما دسممس خممود بایرنممدی مناط می بمما نتممر م می رسممد ت ممور کن میم کمما ای من امممر نی م بمما گمما ی متنمماتری در
سمماد گمما ی سیاس میی ا مسممائ ماممم مممراه باشممد.اما بمما توهمما بمما] ریامممد ای اصممما نامما اگر مما مماممن اسممس
ای من امممر محتم م بمما نتممر برسممدی اممما شمموا د کمما ی وهممود دارد کمما نشممان مید ممد ای من امممر اهتنا نارممذیر نیسممس.
اگر مما در مبممار اس ابطمما کممارگر بمما نممدرس هممدایی مالمم بممین ممرم و محتمموا وهممود داردی اممما ممیب ت مممینی
نین برای وحدس رم و محتوا نی وهود ندارد.
مممی تمموان ت ممور کممرد کمما کممارگران مممی تواننممد بمما اممور خودهمموشی تنامما بممرای ایهمماد نمموصی سممرمایا
داری خممممودگردان ابمممم ار تولیممممد را در مممممان بحممممران سیاسممممیی اهتممممماصی یمممما ایت ممممادی ت مممماح کننممممدی.
شممورایی ا»ی در وایمم ی ممیب یمم بممدی در ایممن نمیبیننممد و مممواردی را کمما بمما نتممر میرسممد واییمما د اتصممار
ا تمماده اسممسی تحسممین کردهانممد.ی بنممابراینی شممرا ا مما ی ممروری کمما بایممد بمما خودسمما ماند ی گسممترده ابطمما
کممارگر مممراه باشممدی گمما ی کمونیسممتی گسممترده اسممس .ا ایممن وایییممس اسممس کمما نیمما حیمماتی بممرای کمونیسممس
ممای شممورایی ایهمماد مممی شممود کمما سمما مان ممای سیاسممی ا نمموه تو ممیا شممده توسمما گممورتر و رانمما کمموک
اولیمما را تشممای د نممد و بممر اسمماس تیاممد بمما ممدا هامیمما سوسیالیسممتی گیممر بمما اری بمما صنمموان تنامما هامیمما
بدی ابطا کارگر برای نتام سرمایا داری موهود در سراسر هاانی تایی و تبلی کنند..
مداخلمما ی کمونیسممس شممورایی در مبممار اس ابطمما ی کممارگر  -مشممارکسی حمایممس و تبلیمم ناممای و تممهش
بممرای تیمی م و گسممترش نامما  -بای مد ا شممم انممدا تیاممد بمما ی م ی کمتممر ا ممدا ناممایی کمونیسممم نباشممد .ای من
بمما مینممای د مماه ا ممدا نامماییی حت می در مخالصممس بمما ایممداماس و نارانممی ممای مموری ابطمما کممارگری در ممورس
ل وم می باشد؛ ماناور کا  KAPDبا و وح امید:

در هریممان انطممه ی تمموده مما د ممار نوسمماناس اهتنمما نارممذیر مممی شمموند .کمونیسممسی حمم ی بمما صنمموان
سمما مان گمماه تممرین صنا ممری خممود بای مد تممهش کنممد کمما تسمملیم ای من نوسمماناس نشممودی بلامما نامما را ا ممهح
کنممد .ا اریمم شممصا یس و ا ممولی بممودن شیار ایشممانی وحممدس گصتممار و کممرداری ورودشممان بمما مبممار هی
درسممتی ریشبینی ایشممانی نامما بایممد بمما ررولتاریمما کمممک کننممد تمما سممری و کاممم بممر ممر نوسممانی گلبمما

کنممد .حمم کمونیسممس بایممد در سراسممر یالیممس خممود گمما ی ابطمماتی ررولتاریمما را توسممیا د ممدای حتممی بمما
ییمممس ای من کمما ی مک لحتمما در مخالصممس بمما توده مما یممرار گی مرد .تنامما بممدین ترتی م ح م در هری مان مبممار ه
انطهبمم می اصتممممماد توده مممما را بمممما دسممممس ممم می ورد و بمممما ممم مو ش انطهبمم می وسمم می ترین صممممده دسممممس
مییابد»]50 .
یمممبهد بحم م شمممد کممما بممین سممما مان و گممما ی ابطممماتی راباممما دیم مالاتیای وهمممود دارد :کممما اشممماا هدیم مد
سمما مان در نتیهمما برناممما ریمم ی یرکانمما بممرای ینممده ردیممد نمممی ینممدی اممما ناممامی کمما نممین اشمماا هدیممدی
ردیممد مدنممدی نمونمما نامما مممی توانممد گسممترش یابممد و تممیریر گا انمما ای در هریممان ایممداماس کممارگران در مبممار اتی
کمما رممس ا ن رف مممی د ممدیاصما نمایممد .بمما صنمموان بخشممی ا ایممن رونممد دیممالاتیایی بمما صنمموان ریونممدی بممین
مبممار اس واییممی ابطمما کممارگر و درک او ا ممما ریامممد ای ایممن مبممار اس اسممس کمما گممروه ممای سمما مان یا تمما
ا انطهبی مون کمما در سممنس کمونیسممس شممورایی ایسممتاده انممدی مربممس تممرین و حی ماتی تممرین نطممش خممود را اهممرا مممی
نمایند.
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