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تئمموری مبممار ه و انطممه  ابطمما کممارگر اسممس کمما میتطممد اسممس ابمم اری کمما کممارگران  کمونیسممم شممورایی 

بممرای مبممار ه بمما سممرمایا داریی سممرناونی  ن و ایهمماد و اداره هامیمما کمونیسممتی بمما کممار مممی برنممدی شممورا ای 

 کارگری خوا ند بود.

«ی ا  کلممما روسممی بمما مینممی شممورای بممرای اولممین سمموویسلحممات تمماریخیی شممورا ای کممارگری  یمما  ا  

در روسممیا بمما وهممود  مدنممد. در  ن سمما ی کممارگران در بسممیاری ا  منمماا   ممنیتی دسممس  1905بممار در سمما  

 ممایی ا  بمما اصت مما  تمموده ای  دنممد. در گیمما   ممر گونمما تشمما   ممنصی گسممتردهی ایممن اصت مماباس توسمما کمیتمما 

نماینممدگان منتخمم  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 اگلمم  در ارگممان  ممای مرکمم ی گممرد  ممم مممی  مدنممد تمما 

 1905بممورب بممود کمما در اکتبممر سممن رتر ای تممرین نمونمما  نی شممورمبممار ه را متحممد و  ما نمم. کننممد. میروا

سمممر مسممائ  ایت ممادیی ماننممد محممدود کممردن اممو  رو  کممماریی  مبممار ه بممرتشممای  شممد. شممورا ا صممهوه بممر  

 ماالباس سیاسی مانند تشای  مهلس موسسان را مارح کردند. .

تممیریر یابمم  تمموهای بممر انطهبیممون ارورممای گربممی و بمما ویمم ه  لمممان  1905رویممداد ای روسممیا در سمما  

شممس. اممما در ایممن مرحلممای شممورا ا  نممو  بمما صنمموان مامتممرین وی گممی مبممار ه در نتممر گر تمما نشممده بودنممد. گذا

 ایش اسممماس ایمممن گممم ارش را تشمممای  رردا  برهسمممتا کمونیسمممم شمممورایی کممما نوشمممتاکوکی نتریممما نتمممون رانممما

رد توهمما یممرار ای خممام ممموصنوان ردیممدهد نممدی بیممداد یمماد ور شممد کمما در  ن  مممان شممورا ا  بمما سممختی بممامی

بمممود کممما بیشمممترین تمممیریر را برهمممای گذاشمممسی  1905ای سممما  [ در صممموای ایمممن اصت ممماباس تممموده1گر تنمممد«. 

ای نممام داشممسی ی کمما صنمموان اصت مما  تمموده1905 ممماناور کمما در گمم ارش میممروا ر ا لوک امبممورب در سمما  

 [2شود. و تناا یک اشاره  ودگذر با شورا ا داشسی مشخم می

نی ماننمممد رانممما کممموک و لوک امبمممورب ا   هنممماح  مممپ« حممم   سوسمممیا  دمممموکراس  لممممان بمممرای انطهبیمممو

 SPDاشممماا  هدیمممد سممما ماند ی و مبمممار ه منابممم  بممما  مامممم ای ای یامممی ا  اولمممین نشمممانای اصت ممما  تممموده

داری بممود. رممس ا  هنمم. هاممانی او ی ایممن شممناخس بمما نتریمما ای تبممدی  شممد کمما تحممو س هدیممد درون سممرمایا

ا کممارگر ا  رارلمممان و اتحادیمما  ممای کممارگری را متیلمم  بمما دوره ای مممی دانسممس کمما سممرمایا داری اسممتصاده ابطمم 

 نممو  یممک سیسممتم در حمما  گسممترش بممود و کممارگران مممی توانسممتند ا ممهحاس اساسممی را بمما دسممس  ورنممد. بمما 

او  شممدی  ایممن حمما ی ا  حممدود اوایمم  یممرن بمما بیممدی بمما ورود سممرمایا داری بمما بحرانممی کمما منهممر بمما هنمم. هاممانی

گممر تن  رگونمما امتیمما ی ا  ابطمما حمماکم بمما همم  ا  اریمم  ایممدام در مطیمماس تمموده ای بممرای کممارگران دشمموارتر 

ی و ایممن گشممودشممد. صممهوه بممر ایممنی رایممان گسممترش سممرمایا داری  شممم انممدا  سممرناونی انطهبممی نتممام را نیمم  

ارلمممانی و اتحادیمما  ممای کممارگری دوبمماره وتیصمما ای بممود کمما اشمماا  هدیممد کممنش تمموده ای باتممر ا  روش  ممای ر

 یدیمی با  ن سا گار می شد.

ردیمممدار دوبممماره  1917 نامممامی کممما شمممورا ای کمممارگری در روسمممیا رمممس ا  انطمممه   وریممما در سممما  

بمما  ن رسممیده بودنممدی ریشممی گر تنممد و خممود را بمما صنمموان رییمم  ایتممدار  1905ای کمما در سمما  ی ا  نطامماشممدند

یممدرس را بمما دسممس خممود در انطممه  اکتبممر  ن  مممان بمما نتممر مممی رسممیدی  دولممس میر ممی کردنممد و سممرس  یمما در

[ در همم وه ای 3گر تند.رانمما کمموک نوشممس:  اکنممون کممارگران ارورممای گربممی بمما ا میممس  نامما رممی بممرده بودنممد«. 

تامیمم  شممدی یاممی دیاممر ا  کمونیسممس  ممای برهسممتا شمموراییی  رمممان گممورتری در مممورد  1918کمما در  وئیمما 

 شس: شورا ای روسیا نو

انطممه  بممرای  ابطمما کممارگر هاممان در ایممن شممورا ای کممارگری سمما مان و تمرکمم ی شمما  و بیممان  ن را 

 [4و برای هامیا سوسیالیستی یا تا اسس.« 

 مممای مختلممما انطهبمممی کمممو ای کممما ا  تحمممس تمممیریر انطمممه  روسمممیا و انطمممه   لممممان در سممما  بیمممدی گروه

SPD  حممم   کمونیسمممس  لممممان  در ده بودنمممدی خمممود را بممما دلیممم  حمایمممس  ن ا  هنممم. هامممانی او  همممدا شممم

 KPD اتخمماذ موا مم   ممد رارلمممانی  بمما1918در کناممره موسممس در سمما  کمما بمما اکرریممس  را  متشمما  کردنممدی



 

کنیمی ایممن اکرریممس  ممد رارلمممانی و  ممد . ویتممی بمما ایممن دوره اشمماره مممیرای دادنممد ای کممارگری و  ممد اتحادیمما

رسمممید کممما  ای  مممپ« نامیمممدی  یمممرا در  ن  ممممان بممما نتمممر میتممموان  کمونیسمممسمیسمممندیاایی را بمممرای راحتمممی 

« یینمممی بلشویسمممم لنمممین و انترناسمممیونا  یتمممر« ا   ارتدوکسممم ای  ا راای ممما نسمممخا ای سیاسمممی  ندیمممدگاه

 .یباشدسوم

بمما  را  ا ای  ممپ و بلشممویکبممین کمونیسممس  ی اخممتهاتمماکتیایتصمماوس  ممای بمما ایممن حمما ی خیلممی  ود  

 اخممراج KPDاکرریممس کمونیسممس  ممپ بمما مانور ممای بوروکراتیممک ا   1919. در اممو  سمما  رسمماندخممود اوج 

یامممی  KAPD. متشمما  کممردی KAPDحمم   کمونیسممس کممارگران  لمممان   درخممود را  1920شممد و در  وریمم  

ی بمما  ن حملمما 1920  بیممماری ب مما گممانای ممایی بممود کمما لنممین در بحمم  خممود صلیمما کمونیسممم   ممپ«ی ا  گروه

 [5. کرد

انتطمماداس لنممین به ا مملا توسمما  رمممان گممورتر در ناممما ای اممو نی  ناممما سرگشمماده بمما ر یمم  لنممین  

در  1918نوشمممتا شمممدی راسممم. داده شمممد. گمممورتر رمممیش ا  ایمممن در کمممار خمممود در سممما   1920کممما در تابسمممتان 

ود کمما  شممرایا مممورد انطممه  هاممانیی رممیش  ممرا ا مملی  ناممما سرگشمماده  را بیممان کممرده بممود. اسممتد   کممرده بمم 

انطممه  روسممیا اسممس و یابمم  مطایسمما متصمماوس بمما انطممه  ارورممای گربممیی بمما ویمم ه در انالسممتان و  لمممانی کممامهد 

کممرد کمما در روسممیا ابطمما کممارگر توانسممتا بممود بممرای سممرناونی ابطمما [ گممورتر اسممتد   می6نیسممس.«   نبمما 

بممیی ابطمما کممارگر  ممیب متحممد ابییممی . ا  سمموی دیاممری در ارورممای گرشممودحمماکم  ممییا بمما د طانممان متحممد 

 ممای مبممار ه ابطمماتی در ارورممای نداشممس و بمما ابطمما حمماکم بسممیار یدرتمنممدی روبممرو بممود. بنممابراین تمممام تاکتیک

داد. تاکتیممک  ممای مممورد گربممی بایممد ا مم ایش یممدرسی خودمختمماری و  گمما ی ابطمماتی کممارگران را  ممدا یممرار مممی

شمممرکس در رارلمممان و اتحادیممما  مممای کمممارگریی و اتحممماد بممما احممم ا  ماننمممد  -حمایممس لنمممین و انترناسمممیونا  سممموم 

 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 

ا   ممر نتممر صمیطمماد درگیممر ایممدئولو ی  نممو  ررولتاریمما کمما  تناممایی خوا ممد ایسممتادی ا  رشممد ذ نممی ایممن

و  واربممرده در شممرایا گ ینممد کمما ررولتاریمما را  ممایی را برمیو تاکتیک؛کنممد بممور وایی اسممس گصلممس می

 .با اور کام  تناا می گذاردبور وایی   ارنده ی  اااصس ا  ایده  ای  

انتخمما  ممممی کنممد کممما در و لمما او  ذ مممن هنمماح  ممپ  در مطابممم [ تاکتیممک  مممای خممود را بممما گونمما ای 

 [7کارگر   اد شود.« 

 ای خمممود در  مممای  مصامممر خممود ا  کشمممور ای دیامممری بمممرای دیمممدگاهی  ممممراه بممما گروهKAPDدر ابتممدای 

خوا ممد انطممه  ارورممای گربممی را بممر اسمماس انترناسممیونا  سمموم مبممار ه کممردی و میتطممد بممود کمما   ممر کسممی کمما می

[ اممما در ایممن مبممار ه بمما 8  روسممیا انهممام د ممدی  ممهحیس انهممام  ن را نممدارد.«  مما و در مسممیر انطممهتاکتیک

 .رس ا  کناره سومی انترناسیونا  را ترک کرد 1921مو طیس مواها نشد و در سا  

 بمما ا مماهح  گممرایش اسممن«ی تممهش کممرد تمما یممک انترناسممیونا   KAPD انممدکی رممس ا   نی بخشممی ا 

ه انممدا ی کنممد. بمما توهمما بمما با گشممس ممموج انطهبممی رممس ا  هنمم.ی  نممین هدیممدی  اممارم  کممارگران کمونیسممسی را

 نممو  ا  ایممن هاممس هالمم  اسممس یKAI  یمما  گذاری محامموم بمما شاسممس بممودی اممما انترناسممیونا   اممارمسممرمایا

 .توهیا می شد و انطه  روسیایدولس روسیا یکا تهش برای تیسیس  ن باید با نطد انترناسیونا  سوم

ی 1921ن انترناسممممیونا  کمونیسممممتی«  نوشممممتا شممممده توسمممما گممممورتر در سمممما  مانیصسممممس  اممممارمی  

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 

سممرمایا -بمما ارائمما سیاسممس ایت ممادی هدیممد بمما نصمم  منمما   د طممانی 1921مت مماد در سمما   دوگممانای متنممایا و

بممما یمممک  ؛داری حمم  شمممد. ا   ن رمممس  حاومممس شممموروی« ا  خمممدمس بممما منمما   ابطممما کمممارگر دسممس برداشمممس

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 

 [9].اسس

بخشممی کمونیسمممتیی  -کممرد و مممیا میدر حممالی کمما گمممورتر انطممه  روسممیا را یمممک  انطممه  دوگانمما« ت

ی رانممما کممموک 1921 ای  مممپ در نطمممد خمممود  راتمممر ر تنمممد. در سممما  سمممایر کمونیسمممس -داری بخشمممی سمممرمایا

[ 10«. 1789اسممتد   کممرد کمما  انطممه  روسممیا یممک انطممه  بممور وایی اسممسی ماننممد انطممه   رانسمما در سمما  

گممورتر بمما نتممر مممی رسممید  1923شممد. در سمما   بمما گذشممس  مممان ایممن دیممدگاه در میممان کمونیسممس  ممای  ممپ گالمم 



 

بلشممویک  مما حتممی در مرحلمما او ی  کمما تمم   انطممه  دوگانمما  خممود را ر مما کممرده بممودی  یممرا او اسممتد   کممرد کمما 

[ یامممی دیامممر ا  11. «انطهبمممی و بممما ا ممماهح کمونیسمممتی خمممودی شخ مممیس بمممور وایی خمممود را نشمممان دادنمممد

رسممیده بممود کمما انطممه  روسممیا حتممی یبمم  ا  رانمما کمموک یمما گممورتر  ی بمما ایممن نتیهممااکمونیسممس  ممای  ممپی اتممو رولمم 

نیمم  نوشممس کمما انطممه  روسممیا   خممرین انطممه  در  1924یممک انطممه  سممرمایا داری بمموده اسممسی و در سمما  

 [12]خا انطه   ای ب رب بور وایی« بوده اسس. 

تممدا بمما نتممر مممی شممد.  ن مما در اب تاممراررممس ا   نی ا مماهح  کمونیسممم  ممپ  بمما اممور   اینممده ای 

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

روسممیا را بمما صنمموان یممک انطممه   بممور وایی« و رانمما کمموک انطممه   رولمماانطهبیممونی ماننممد گممورتری 

تحلیممم  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

ال  نشمممان داد  ای ا مممهح ا و رویممماوسمممیا بممما کمممارگران ارورمممایی و  مریامممایی مح مممور در ایمممده ر

توانمممد ای صتمممیم اصت ممماباس وحشمممی میکممما او د  اونممما یمممک ابطممما کمممارگر  مممنیتی بممما ایمممداماس تممموده

یمممدرس دولتمممی منسممموف را ت مممییا و نمممابود کنمممد؛ و دوم ایناممما  اونممما در  نمممین ایمممداماتی اصت ممما  

شمموند و وتممایا  ممای مبممار ه و خودمممدیریتی تبممدی  می ا بمما شممورا ای کممارگریی ارگانتمماکنممد. کمیمی

 [[13.« ورندسیاسی را با دسس می مسئولیس  ایو 

 ای  ممپ« نامیممده بنممابراینی ا  اریمم  تیکیممد مرکمم ی  نامما بممر شمما  شممورای  ناممایی کمما یممبهد  کمونیسممس

 .دند ای شورایی« شناختا ششدند با صنوان  کمونیسسمی

 200000. ص مممو داردنصمممر  40000ادصممما کمممرده بمممود یمممش ا      KAPDی 1920در  گممما  د ممما 

کمممارگر دیامممر در  سممما مان  مممای کارخانممما ای  انطهبمممی  مممد سمممندیاایی  یمممر  تمممر اتحادیممما صممممومی کمممارگران 

کمونیسممتی  یمما  بمما ایممن حمما ی  ممماناور کمما در مممورد  ممر سمما مان  .در اتحمماد ن دیممک بودنممد AAUD)   لمممان

کمما ش یا ممسی بمما  1920ی ایممن تیممداد بمما اممور ریوسممتا در اممو  د مما  خممارج ا  دوره  ممای  شممصتای انطهبممی

کمونیسممس  ممای شممورایی تنامما بمما صنمموان گممروه  ممای کو ممک و رراکنممده تبلی مماتیی  1930امموری کمما در د مما 

د در  لمممان و  لنممد وهممود داشممتند. گممروه  لنممدی کمونیسممس  ممای بممین المل  1927ی کمما در سمما  (GIG) لممیصمممدتا

بمما صنمموان  مهلمما   ماابطمماس شممورا ی را منتشممر کممرد. ایممن Rätekorrespondenz تشممای  شممدی مهلمما

 ممای نتممری ماممم صممم  کممردی کمما بسممیاری ا   نامما توسمما مامماهران انطهبممی ای بممرای بسممیاری ا  بح وسممیلا

للممی  کمما بیممداد بمما نممام مارکسیسممم  نممده و الم لمممان در ایمما س متحممده  مریامما کمما انتشممار مااتبمماس شممورای بین

توسمما ایممن مهلمما . گردیممدی ماممرح ه بممود گمما  شممد 1934شممناختا شممدی در سمما   تمما هسممرس بمما صنمموان مطمما س 

ی رانمما کمموک و کممار  کممورش بودنممد. اویممرایش شممد و  ماممارانش شممام  رولمم  KAPD رمم  ماتیممکی ص ممو سمماب 

ان کمونیسمممتی شمممورای بریتانیمممای یینمممی  دراسمممیون ترین سممما مایمممن گمممروه در  مریاممما تممما حمممدودی بممما امممو نی

متممموالی رو نامممما بممما اوری 1921 تشمممای  شمممده در  APCF   .کمونیسمممس  مممد رارلممممانیی ارتبممماا داشمممس

ی بممود. در اممو  هنمم. هاممانی دومی  نتممون 1944-1938منتشممر کممرد کمما باتممرین و  خممرین  نامما  مبسممتای  

 ای کمونیسممتی شمموراییی یینممی شممورا ای رین بیممان ایممدهتشممدهکوک  یمم ی را نوشممس کمما احتممما د شناختارانمما

 ای خمممود در مابوصممماس انطهبمممی ادامممما داد. در بممما مطالممما 1960کمممارگری اسمممسی و تممما  ممممان ممممرگش در سممما  

د بممما نطمممد کتا  ؛ایممما س متحمممدهی رممم  متیمممک تیمممدادی ا  مطممما س منتشمممر کمممرد  مممای رمممس ا  هنممم. کممما صممممدتا

ی رممممراس یمممک صممممر تیامممد 1978او   «کمونیسمممم  مممد بلشمممویای  د. رمممردامارکسیسمممتی ایت ممماد بمممور وایی می

 [14].با هنبش انطهبی را گرد وری کرد

 

  

 ررسش  ای نتری 
 ای نتمممری ا ممملی کمونیسمممم شممموراییی در نتمممر گمممر تن ایمممن ناتممما مصیمممد اسمممس کممما در بررسمممی ایمممده

وی ه در درون کمونیسممم شممورایی در ابتممدا در تطابمم  بمما برخممی رونممد ای مسمملا در هنممبش کممارگری موهممودی بمما



 

ویممما شمممورایی ویتمممی ا  ایمممن  ا  ای کمونیسمممسسوسمممیا  دموکراسمممی و سندیاالیسمممم ردیمممد  ممممد. در وایممم ی ایمممده

 .گیرندی شاید با  سانی یاب  درک باشندمورد بررسی یرار می

بنممابراینی ا  یممک هاممسی کمونیسممم شممورایی را مممی تمموان نطممدی بممر اسممتصاده ا  رارلمممان و اتحادیمما  ممای 

 ممما را کوک ایناشی  نتمممون رانممما ای اولیممماکمممارگری بممما صنممموان سمممهح در مبمممار ه ابطممماتی دانسمممس. در نوشمممتا

کنمممد کممما ی اسمممتد   می1909 مممای تممماکتیای در هنمممبش کمممارگری  ممممتن او در ممممورد تصاوس کمممامهد رد نامممرد.

توانمممد بمممرای  روشمممن کمممردن کمممارگران دربممماره  مممای رارلممممانی و تبلی ممماس در امممو  مبمممار اس انتخابممماتی میبح 

تواننمممد حمممس ان مممباای  مبسمممتای  ای کمممارگری می ای اتحادیممماشمممان« اسمممتصاده شمممود. سممما مانو مممییس ابطاتی

بممرای ا ممهحاس  م نممین مممی توانممد  گمما ی ابطمماتی و یممدرس  انایمم شو  گمما ی ابطمماتی همیممی را الطمما کننممد. 

[ بممما ایمممن حممما ی ایمممن ار یمممابی ا  ار ش رارلممممانی اتحادیممما کمممارگری و 15سممما مانی کمممارگران را ا ممم ایش د مممد. 

اا  مبمممار ه را ا   ن  مممما اشممم  یی ای شممموراد نده دیمممدگا ی اسمممس کممما کمونیسمممسر رمیسمممتی نشمممان انایممم ه

 :کوک در شورا ای کارگری خه ا کردکردندی دیدگا ی کا راناار یابی می

د ی  ممای مبممار هی بممرای اشمماا  سمما مان مما و روشاینهمما مییممار  ممر شممالی ا  صممم ی بممرای تاکتیک 

تممر ا   نی بممرای  ینممدهی بممرای د نممدب بممرای حمما ی اممما ماماسممس:  یمما  نامما یممدرس کممارگران را ا مم ایش می

 [16]یب« دا صالی. ا  بین بردن سرمایا دار

 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 

کممما کمونیسمممس  مممای شمممورایی روش  مممای یمممدیمی سوسمممیا   کممموک بمممودی و بمممر اسممماس  نمممین مییار مممایی بمممود

رانممما کممموک مخالصمممس خمممود بممما اسمممتصاده ا  رارلممممان را بممما  1920دموکراسمممی را رد کردنمممد. بنمممابراینی در سممما  

 :شرح  یر خه ا کرد

رارلممممانی رمممارادایم مبمممار اتی اسمممس کممما در  ن  طممما ر بمممران بممما امممور  یممما  درگیمممر  سمممتند و    یالیمممس

خممود تمموده  مما در  ن نطممش  رصممی ایصمما مممی کننممد. ایممن شممام  نماینممدگان  ممردی اسممس کمما نبممرد ا مملی را 

مممی تواننممد  انهممام مممی د نممد؛ ایممن امممر نا ممار اسممس ایممن تممو م را در میممان تمموده  مما برانایمم د کمما دیاممران

 .«ر ه خود را برای  ناا انهام د ندمبا

 ممای خمموا یم ذ نیممس سممنتی بممور وایی را کمما یممدرس تودهمشمما  تمماکتیای ایممن اسممس کمما  اونمما می…

کنممدی ریشمما کممن کنممیم.  ممر  یمم ی کمما بمما ت مموراس دریمما تی یممدرس هدیممدی بد ممد ررولتممری را  لمم  می

بسمممتای بممما ر برانمممی م مممر اسمممس. سرسمممخس تمممرین و گیریابممم  حممم  تمممرین صن مممر در ایمممن ذ نیمممسی وا

اسمممس کممما تممموده  ممما  ناممما را بمممرای تییمممین سمممقا س کلمممی و اداره اممممور ابطممماتی خمممود ر ممما ممممی کننمممد. 

 ممما دارد کممما بمممرای انطمممه   مممروری رارلمانتاریسمممم نممماگ یر تمایممم  بممما مامممار  یالیمممس خودمختمممار توده

 [17 .«اسس

 یالیممس خودمختمماری ا   یالیممس کوک نیمم  بمما تیکیممد بممر  گمما ی ابطمماتی و یبمم  ا  هنمم. هاممانی او ی رانمما

 :اتحادیا  ا  نین استد   کرد  باره  ای کارگری انتطاد کرده بود. او دراتحادیا

 

 کیر بممرانی بمما ماممارس اسممترات  یشخ مم  ی ممای گیشاسممس بمما و ایمم  سیمم کمما مو ط رسممدینتممر م بمما 

کمما شممور و شممور و تهربمما  یدارد؛ در حممال یبسممتا سیمم  نامما در خوانممدن درسممس مویی یی ناممای بمما توانمما

 [18«]شوندی ا با صنوان صوام   یا  در نتر گر تا نمخود توده

 مما بممرای کممنش خودمختمماری شممور خمماموش نشممدنی  نامما ای بمما تر یممس  ن ممای تممودهو طیممس هنبش م

ا مبممار ه  ممای شممرا اولیمم  مما بسممتای دارد. اممما دییطمماد ایممن وی گیبممرای نبممردی و هسممارس و ابتاممار توده

«شوند. نتم  نصیبرای   ادی  ستند کا توسا تهارس سرکو  و نابود می  [19] 

 مممای رارلممممانی و سندیاالیسمممتی ا  منتمممر خمممود ر مممایی ابطممما کمونیسمممم شمممورایی صمممهوه بمممر نطمممد روش

داری شممام   مما مممواردی  و  ای مسمملا در مممورد اینامما سممرناونی سممرمایاصنوان مخممالصی بمما ایممدهکممارگری بمما

 :رانا کوک نوشس 1938باره در سا  این شودی تا ر شد. در میانهام  ا  اون



 

گیرنممد: سممیاری  سممتند کمما انطممه  ررولتاریمما را بمما صنمموان یممک سلسمملا مراحمم  متمموالی در نتممر می ب

دار توسمما یممانونی و او ی  ممتد دولممس و ن مم  یممک دولممس هدیممدی سممرس سممل  مالایممس ابطمما سممرمایا

 [20ید« ولسرس سا ماند ی هدید  ر یند ت

ای وارهایممن مصامموم گالمم  در انترناسممیونا  دوم سوسممیا  دممموکراس بممود. بمما اممور مشممابای مصمما یم اممرح

د بمما ایهمماد تممدریهی اتحادیمما  ای  ممنیتی در درون ا  انطممه  در هنممبش سندیاالیسممتی نیمم  حمماکم بممودی کمما صمممدتا

د ی مهمممدد هامیممما توسممما سممما مانداریی سمممرناونی ابطممما حممماکم توسممما اصت ممما  صممممومیی و سمممرس سمممرمایا

 مربوا می شد. اتحادیا  ا

نوشمممس کممما  «شمممورا ای کمممارگری کمونیسمممس  مممای شمممورایی ایمممن صطایمممد را رد کردنمممد. رانممما کممموک در 

[ و 21دوره با سممما ی بیمممدی نخوا مممد بمممود«ی  ورود بممما  ریمممرو ی یمممک رویمممدادی رایمممان دادن بممما مبمممار ه و 

 :[ ا  نتر رانا کوک22. نمی باشد م نین شام  یک سری  رویداد ای متوالی متصاوس« 

 وردی یمممک رویمممداد ی  ن  یرگمممی و   ادی را بممما دسمممس ممممیی کمممارگر بممما وسمممیلانطهبمممی کممما ابطممما ا

حممما  ی اسمممس کممما در  ن خود ممممو  و د یمنصمممرد بممما ممممدس محمممدود نیسمممسی بلاممما یمممک  ر ینمممد سممما مان

 کننممدیهاممش مممی  نممان  سممتند.  هایممدن مراحمم  واممی سممرس در و  کممارگران بمما تممدری ی در حمما  رشممد

را بمممرای گلبممما بمممر بمممور وا یی نمممابودی سمممرمایا داری و ایهممماد سیسمممتم هدیمممد تولیمممد  خمممود  نیمممروی

 [«.23ا  ایش می د ند« همیی 

مرکمم ی اسممسی و ممما را یممک ایممده  ورایی بممرای کمونیسممم شمم  اسممس انطممه   یممک  ر ینممدکمما  ایممن ایممده 

د بممما بررسمممی ایمممده کشممماندی کممما  ای کمونیسمممتی شمممورایی در ممممورد  گممما ی و سممما ماند ی ابطممماتی میمسمممتطیما

[ ا  نتمممممر 24 ن را   ن دو سمممممتون یمممممدرس ابطممممما کمممممارگر« تو مممممیا کمممممرد.  1909کوک در سممممما  رانممممما

 نامماسابطمما کممارگر اسممس. ایممن یاممی ا   ای اکرریممس صتممیم ای شمموراییی انطممه  شممام  کممنش تممودهکمونیسممس

انطممه  کمونیسممتی رانمما کمموک در سمما  در بمماره ی ا مملی اخممتها کمونیسممس  ممای شممورایی و بلشممویک  مما بممود. 

 :نوشس 1938

ح بمممی کممما خمممود را بممما  متامممی یای نا گممماه و ریروانممم تممموده  انطمممه  کمونیسمممتی[ نممممی توانمممد توسممما 

تمموان بمما  ن دسممس یا ممس کمما خممود بمما دسممس  یممد. تنامما در  ممورتی می ی مممی کنممدر بممری خبممره میر ممی 

 و  شمممان را درک کننمممد؛  ممممانی کممما  مممما بداننمممد ا و ابممم ار مبار هراهیکمممارگرانی کممم  ابطمممای شمممرایای

.  مممر یمممک ا   ناممما بایمممد خودشمممان صمممم  کننمممدی صملمممی بایسمممتی انهمممام د نمممد  ممما  باننمممد کمممای ممماوس 

 [.25درک کنند« دشان  ار کنند و خودشان ت میم بایرندی ا  این رو خو

 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 

کردنممد کمما  ای شممورایی  اممر میس کمما کمونیسممسر ممایی ابطمما کممارگر اسممس. بمما ایممن حمما ی ایممن بممدان مینمما نیسمم 

شممرا اساسممی انطممه  اسممسی اگممر ایممن بممدان میناسممس کمما اکرریممس ابطمما کممارگر بایممد  گمما ی ابطمماتی گسممترده ریش

تیکیممد در کمونیسممم شممورایی بمما سمممس میامموس  نممین رابامما  ییبمم  ا   رگونمما ایممدام انطهبممیی کممامهد  گمماه باشممند

داشممس.  ممماناور کمما رانمما کمموک بیممان مممی کنممدی مبممار اس مممی طمماتی گممرایش ای بممین  گمما ی ابطمماتی و کممنش اب

 ای شممموراییی ماممماب  بممما [ کمونیسمممس26«.  ن  ممما نیسمممسرشمممد مینممموی   گممما  نتیهممما   اکمممارگران   نطمممدر

کردنمممد کممما  گممما ی ابطممماتی صممممومی و گسمممترده تناممما صنوان یمممک  ر ینمممدی اسمممتد   میشمممان ا  انطمممه  بممماایده

رکس  یمما  کممارگران در خممود مبممار ه ابطمماتی باشممد. ر ا لوک امبممورب در گمم ارش خممود توانممد مح ممو  مشممامی

روسمممیا اسمممتد   کمممرده بمممود کممما  درهممماس بممما ی  ممممو ش سیاسمممیی  گممما ی ابطممماتی و  1905ا  انطمممه  

سمما ماند ی« کمما ابطمما کممارگر بممرای مو طیممس مبممار اتش بمما  ن نیمما  داشممسی  بمما همم وه  مما و اصهمیمما  مما« بمما 

ایهمماد   طمما توسمما ماتمم  سیاسممی  نممدهی بمما مبممار ه و در مبممار هی در هریممان مممداوم انطممه   ند. دسممس نمممی  یمم 

رانممما  1927[ ت مممور لوک امبمممورب توسممما کمونیسمممس  مممای شمممورایی مشمممترک بمممود. در سممما  27«. ممممی شمممود

 :کوک استد   کرد کا  گا ی ابطاتی

شممودی بلامما ا  اریمم  تمما نمیگیری سیاسممی  موخ ممای تئمموری و شمما  مما یمما ا  اریمم  دورها  کتا  

شممود. درسممس اسممس کمما یبمم  ا  صممم ی و  م نممین رممس تمممرین  نممدگی واییممی مبممار ه ابطمماتی  موختمما می

کنمممد. اممممای یا تا را ارائممما میتممموان در مصممما یمی بیمممان کمممرد کممما دانمممش سممما مانا  صمممم ی نتریممما را می



 

ربمما بمما دسممس  یممدی تهربمما بممرای توسممیا بمما مینممای واییممیی خممود ایممن دانممش بایممد در مدرسمما سممخس ته

ای سممخس  یسممتا کمما ذ ممن را در گرمممای کاممم  نبممرد شمما  مممی د ممد...  طمما ا  اریمم  تمممرین  ن اسممس. 

مبممار ه صلیمما سممرمایا داری ... کمما ررولتاریمما بمما ابطمما ای انطهبممی تبممدی  مممی شممود کمما یممادر بمما تسممخیر 

 [.28« نتام سرمایا داری اسس

ای در دگاه کمما  گمما ی ابطمماتی گسممترده ا  دخالممس  یمما  تمموده ای شممورایی بمما ممموا اس ایممن دیمم کمونیسممس

 یممدی [ ردیممد می29مبممار ه ابطمماتی بمما هممای  ت ییممر سمماده مممردم ا  اریمم  تبلی مماس بمما صطایممد سیاسممی هدیممد«  

کردنممد کمما سمما مان ابطمما کممارگری دومممین شممرا اساسممی انطممه  کمونیسممتی نیمم  بمما  مممین بینممی می م نممین ریش

  اریممم  سممما ماند ی تمممدریهی ابطممما کمممارگر در  ممممادگی بمممرای ایمممدام انطهبمممی واحمممد و شمما  بوهمممود ممممی  یمممد. ا

کوک ا  ایممن ناممرش انتطمماد کممرد کمما  نتممون رانمما 1912یمماا ی نمممی تمموان انطممه  را ا  یبمم   ممماده کممرد. در سمما  

 ممیم میتطممد بممود انطممه   یممک رویممداد در  ینممدهی یممک  خرال مممان سیاسممی اسممسی و تنامما کمماری کمما بایممد انهممام د

 وری و حصممماری نیرو ایممممان بمممرای نممممایش نامممایی  مممماده شمممویم«.  وری نیمممرو و همممم ایمممن اسمممس کممما بممما همممم 

 :[ در برابر این نارش او این دیدگاه را مارح کرده بود کا30 

کننممد و  صممم تواننممد گممرد  ممم  ینممدی  مما مییممدرس اسممس کمما توده بمما دسممس گممر تن امما بمما مبممار ه بممرای تن

 [31« وند کا یادر با گر تن یدرس باشدبا سا مانی تبدی  ش

 :او این دیدگاه را در شورا ای کارگری تارار کرد

رو ممای کممارگری ماننممد ارتشممی  سممتند کمما در اممو  نبممرد هممم  مممی شمموند   نامما بایممد بمما خممود هنمم.  نی

 [32« رشد کنند

بنمممدی رو ا لوک امبمممورب ا  راباممما بمممین مبمممار ه  رمو  ی کننمممدهکوک منیاس ای رانمممادر اینهممما ایمممده

کنممدی اممما مبممار هی نمی مایمماای بممود:  سمما مان نیرو مما را بممرای مبممار ه ابطمماتی و سمما مان در اصت مما  تمموده

رانممما کممموک اسمممتد    1920در سممما   [33 کنمممد«.می مایممماای رو بممما رشمممدی ا مممراد را بمممرای سممما مان در درهممما

 سممسیاالیکمما سند «ی ممنیت ی مما ایمم  اتحاد ایمم بمم رب«  ایمم  ماننممد  اتحاد یتمموده ا یبمم انطه یکممرد کمما سمما مان  مما

 توانند: ی ن بودندی نم  هادی ا با دنبا  ا

 یرویمم ن کیمم درون  خیمم ش بممرای  مممادگی و احسمماس انطممه بممی وصممم  انطهبممی بممرای  مممان رممیش  رو 

 نمممدیدر  ر  تممموانیتناممما مرا   یسممما ماند -خمممود دیممم شممما  هد نیممم : انمممدهی در  ممممان  کمممار  نمممو  منصیممم 

 [34 «کرد یاندا راه د ندییانهام م یانطهب یکا مداخلا  یانطه ی توسا کارگران

 ییشممورا ی اسممسیکمون ی ادهیمم بمما کممار بممردی ا یکممارگر یکوک در شممورا اکمما رانمما یی مماا  مرا  یامم ی 

 یادیمم ی ح ممور تیممداد  1930در د مما  اممایمتحممده  مر ا سیمم . در اد ممدینشممان م یدر مممورد سمما مان را بمما خمموب

 ایمم بممود کمما   ممر گونمما اصت مما  مممنتم صل یمینمم  نیمم ی بمما ااصت مما  شممانبممالطوه  نی و بنممابرا امماریا  کممارگران ب

  مما رممس ا  تممرک توسمما اصت مما  کننممدگانی به ا مملا توسمما  کارگمماه رایمم شممدی   یممم  رممانیمم کمما ش دسممتم د گ

 شیاشمم ا  را در رمم  کیمم مشمما ی کممارگران تاکت نیمم ر اگلبمما بمم  یبممرا . همییممس بیاممار خممارج هممایا ین مممی شممد

کمما بمما اشمم ا  محمم   ا تنممدیدر نی. کممارگران  م نمم «اصت مما  کردنممدی اممما در محمم  کممار مانممدگار شممدند یینمم یگر تنممدی 

بنممد و بممار  ی مما و خانمما  مما... بمما ا ممراد بمم  ابممانی در خ اممرید یکممار اصت مماب یرویمم ن ییکممار بمما  ممورس دسممتا همیمم 

اسممتصاده ا  بممرای   سیمممداوم بمما رلمم  یریمم اصت مما   مما  بمما درگ سممسی  م ن اممریشمموند« و د ینممم تبممدی  ا   ممم هممدا 

اشمم ا ی  کیمم .  ممماناور کمما رانمما کمموک اشمماره کممردی تاکتاهتممماه  مممراه باشممد« بمما منتممور مما  ماممان مما و  ابممانیخ

د یکمما تطر دادی  یممم  شیو مشممارکس  یمما  اصت مما  کننممدگان را ا مم ا ی مبسممتا ییهممانب نتیهمما کیمم بمما صنمموان  بمما

در  ابممداه نشممدی بلامما یتوسمما تئممور کیمم تاکت نیمم ا نشممده بممود:  ی یمم برناممما ر یا  مبممار اس واییمم  شی گا انمما رمم 

ا    ن  مما رف مممی د ممد  تممر شیتوانممد بمم  ینممم  یتئور؛بمما وهممود  مممد انایختممابمما اممور خود برابممر نیا  ممای صملممی 

 ی ممما سمممسیکمون ی ممما دهیممم ا نیبممم  یتمممداوم نهمممای[ بممما   ممممی در ا35د مممد.«  و مممید را ت ن  یاممممد ایصلممم  و ر

لوک امبممممورب اسممممتد   کممممرده بممممود کمممما  1904در سمممما   رایمممم و ر ا لوک امبممممورب وهممممود داردی   ییشممممورا

 ی اما صبارس بودند ا :« نمی شوداختراه   ونیطهبمبار ه« توسا ان  ی ا کی تاکت



 

و گالبمماد  تهربممی ییمبممار ه ابطممات انیمم در هر انممایمتری  و بمم ربیخهیانمما   سلسمملا ایممداماس کیمم  هممای نت

 یا  مناممم  ذ نممم  یخیتمممار ینممم یص نمممدیاسمممسی مناممم   ر  ی... ناخود گممماه مطمممدم بمممر خود گممما یصن مممر

 [ 36. رد«یگ یم یشیر  انشیسخناو

خممورده انممد. اشمماا   ونممدیبمما  ممم ر یایالاتیمم رابامما د کیمم   یمم ا  ار یابطممات یسمما مان و  گمما  نیبنممابرا

مینممما کممما ا  یبممم   گا انممما  نیممم بممما ا ؛نمممدی یبممما وهمممود م بممما  مممورس خودهممموش یمبمممار ه و سممما ماند  دیممم هد

  مممامبمممار اس بممما  ن انیممم کممما کمممارگران در هر یبممما مشممماهت یصملممم  یاند و بممما صنممموان راسمممخنشمممده ی یربرنامممما

 مما را بمما اممور  ن تمموانی مدنممدی م دیمم رد دیمم اشمماا  هد نیمم کمما ا یحمما ی  ناممام نیمم . بمما انممدی یم دیمم مواهمما  سممتند رد

  ناا صم  کنند. یبر اساس الاو توانندیا  کارگران م ارید  ی اتر شناخس و گروهگسترده

تمموان بمما صنمموان  یرا ممم  یانطهبمم  نممدی ر  یییشممورا سممسیکمون دگاهیمم  ممای ا  د دهیمم ا نیمم ا یهممم  بنممد یبممرا

را  یسمما ماند  دیمم و اشمماا  هد دیمم هد ی مما دهیمم در نتممر گر ممس کمما در  ن ابطمما کممارگر بمما اممور مممداوم ا ینممدی ر 

کمما  یکنممد.  ناممام یبمما  ن مواهمما اسممسی اتخمماذ ممم  مبممار ه ی ابطمماتی انیمم کمما در هر یدر راسمم. بمما مشمماهس صملمم 

 انیمم کمما در هر یحمممهس ابطمما حمماکم را  گمما  کردنممدی  ممرورس گلبمما بممر مشمماهس صملمم  صلیمماکممارگران مبممار ه 

د مممد کممما اشممماا  موهمممود  یمو ممموه سمممور مممم  نیممم شممموندی کمممارگران را بممما سممممس درک ا یمممم  داریممم مبمممار ه رد

 دیتشمممد انیممم هرشمممود. در  همممادیا یدیممم اشممماا  هد بایمممدو  سمممسیین مناسممم  ناممما  ایوتممما یبمممرا امممرید یسممما مان

ماالبمماس خممودی در هاممس  یهممد یریمم ایرو بمما هلممو توسمما ابطمما کممارگر در هاممس ر یمبممار اسی  ممر گممام صملمم 

 ممدایس مممی  ی نممان رامنمما   خممود ابطمما کارگر یمهممدد هامیمما در راسممتا ینتممام موهممود و سمما ماند  یسممرناون

 کرد: انیب 1920.  ماناور کا رانا کوک در سا  کند

بمما  نامما نشممان  سمممیرا کمما کمون یریباشممندی مسمم  سممسیکمون یبمما اممور اصتطمماد ناممایبممدون ا  مماتوده 

 [37. «می برد  ناا را با  ن سمس   ی رورس صمل رای  کنندییمدنبا     شتریو ب شتریب د دییم

حمما ی  نیمم . بمما انممدی  یممم  اریاممدی مما بمما دنبمما   ینی مما و صطمم  نشمم  یشممروی. رسممسین یخامم  نممدی ر  کیمم  نیمم ا

کمما  نیمم همم  ا یاممرید  یمم دل بی مم  دون در نتممر گممر تنکمما بمم  یاسممسی در  ممورت سمممیبمما سمممس کمون یاساسمم  شیگممرا

 رشیکمما رممذ یشممودی در حممال ی مممواره بمما شاسممس منهممر ممم  یمنسمموف و اشمماا  سمما ماند  ی مما دهیمم اتامما بمما ا

بمما صنمموان  نیرا بمما  مممراه دارد. رانمما کمموک در کتمما  خممودی لنمم  یی مما سیمم مو ط دیمم و اشمماا  هد دیمم هد ی مما دهیمم ا

 استوار کرد: یادیدانش« بن ای نتر کیمصاوم را بر اساس  نیی ا1938   لسوای  

 ورد کمما انتتمماراتش بممر  یرا بمما دسممس ممم  ییمم یاب نی مما و یمموان میخممود تیممم  اسیمم انسممان بممر اسمماس تهرب 

 یاو گممواه اسممس. اممما گمما  یدرسممس  سممتندی  ممماناور کمما بطمما ی نامما اسممتوار اسممس.  نامما بمما اممور کلمم 

مسممتمر  ینممدی ر  ی نممدگ . یشاسممس و نممابود یتوأم بمماگر تمما شممود ینادرسممت  یاویمماس مماممن اسممس نتمما

 [38« تصار اسسیک   یدرست سخس  مون  تهربا ی صملیرشد اسس.  و  یسا گار  ییریادگیا  

 

 

 سم یو کمون یکارگر یشورا ا
 یدر تئمممور یکمممارگر یتممموان بممما شمممرح نطمممش شمممورا ا یرا مممم  ییشمممورا سممممیا  کمون یاساسممم  شمممرح نیممم ا

و  یدر مممورد  گمما  ییشممورا ی مما سممسیکمون ی مما دهیمم کاممم  کممرد.  ممماناور کمما در مممورد ا ییشممورا یسممتیکمون

 صنمموانانطممه  بمما  یدر  ممار و  مصامموم مرکمم   یمم ن یکممارگر ی نامما بممر شممورا ا دیمم بممودی تاک یابطممات یسمما ماند 

 یداد ایمم ا  رو یاسممسی نمما مهموصمما ا نممدی را کیمم شممود. اگممر انطممه   یشمما  درک ممم  نیبمما باتممر نممدی ر  کیمم 

وهممود داشممتا باشممد کمما ابطمما  یواحممد یشمما  سمما مان کیمم  دیمم شممود کمما با یممم  هممایاممما مهمم ای رممس نت یمتمموال

کمما  ییکمما ا   نهمما گصممستمموان  یارحممواره ممم  یکممارگر بتوانممد در تمممام مراحمم  مبممار ه ا   ن اسممتصاده کنممد. بمما کممم 

کمما  ییاسممسی سمما مان  مما  یمم و تو  دیمم تول یاب ار مما کیمم مشممترک و کنتممر  دموکرات سیمم بممر مالا یمبتنمم  سمممیکمون

مناسمم   یی ممدا نامما نیمم تحطمم  ا یباشممند کمما بممرا ییسمما مان  مما دیمم د نممد با یرا انهممام ممم  یسممتیانطممه  کمون

 نوشس: 1938باشند.  ماناور کا رانا کوک در سا  

 یدیمم  ن ا  ت ممرا دسممتااه تول ی مماو ارگان یبممور وا  ایمم صل یانطهبمم  یکمما مبممار ه ابطممات یی نهمما  ا 

مبممار ه  یکمما ابطمما را بممرا یاسممسی  مممان سمما مان رینارممذییهدا دیمم توسمما کممارگران و کمماربرد  ن در تول

 [39.  کندیصم  م   ین  دیهد  یدیتول  ندی ر  یصنوان سا ماند با کندییخود متحد م



 

 کیمم بمما  کنممدییا   نامما اسممتصاده م یدارایمبممار ه بمما سممرما یکمما ابطمما کممارگر بممرا یی اسمما مان نییبنممابرا

 .روندیبا کار م یستیکمون  دیساخس و اداره هامیا هد ی ستند کا برا  یهتیتشا را شدهی شیر یمینا

 یاصت مممماب ی مممماا  هنبش یکممممارگر یمیمممممو د انتتممممار داشممممتند کمممما شممممورا ا ییشممممورا ی اسممممسیکمون

 ی اایممم موهمممود ماننمممد اتحاد ی ا ن بممما سممما مان یواگمممذار یکممما در  ن کمممارگران بممما هممما نمممدیایب رونیممم ب یاتممموده

گممرد  مممنتم یاکنندگان در مهممام  تمموده.  ممما اصت مما رنممدیشممان را بمما دسممس خممود بامبار ه سی ممدا ییکممارگر

را انتخمما  کننممد کمما  یاصت مماب ی اتممایکننممدی و کم یتمما مبممار ه را بمما بحمم  باذارنممد و سمما ماند  نممدی ی ممم م

اند و راسممخاو باشممند و  ممر  مممان کمما مممیمور شممده یباشممند کمما توسمما مهممام  صممموم ینممدگانی ن نما یاص مما

رراکنممده  ییایمم ا  نتممر ه را   صت مما کمما مراکمم  ا ییشمموند. در ها مما نیا ی راخوانممده و همما تواننممدیبخوا نممد م

اصت ممما   ی اتمممایکم نمممدگانینما ییابطممما کمممارگر بممما هنمممبش اصت ممماب ی مممابخش ریسممما وسمممتنیبممما ر ایممم بودنمممدی 

 تا مبار ه را متحد و  ما ن. کنند.  مدندیگرد  م م یمرک   ی اهداگانا در ارگان

ا  ابطمما کممارگر کممردی  یترتر و گسممتردهگسممترده ی مماکمما شممروه بمما هممذ  بخش یهنممبش تمما حممد ماالبمماس

 شیکمم  گممرا کیمم منمما   ابطمما کممارگر بمما صنمموان  انیمم گر ممس و بمما سمممس ب یشمم یخممود ر ایمم ا  نطامما شممروه اول

 ممما دسممس  یبممرا یبمما خاممر ا تممادن منمما   کمم  ابطمما کممارگری مهممام  صممموم هممایحمما ی در نت نیداشممس. در صمم 

 اممارانیخممانواده  مما و بسممتاان اصت مما  کننممدگانی سمماکنان هواممم  ااممراای ب ونییمم انطهب -انممدرکاران مبممار ه 

 .رهیبا  خوا د بود. ی و گ

د کوتمماهی مهممام  صممموم یبمما ه  مممان کیمم  در  یصیبمما وتمما یو مرکمم  یاصت مما  محلمم  ی اتممایو کم ینسممبتا

مواهمما خوا نممد شممد. بمما صنمموان مرمما ی  نامما مماممن اسممس مهبممور شمموند  «یماالبمماس  ایت مماد یریمم ایا  ر ریمم گ

 ن مما در حمما   ا  ممما را بمما اممور کاممم   ؛رو ناممما  مما را منتشممر کننممد تمما ااهصمماس را منتشممر کننممد ایمم بممولتن  مما 

 نیشممود مبممار ه کننممد.  نامما  م نمم  یکمما توسمما ابطمما حمماکم انهممام ممم  ی مماتیو بمما تبل ؛رف دادن اسممس مالمم  کننممد

 را انیمم مسمملد ابطمما حمماکمی شممبا نتام یرو مماید مماه ا  خممود در برابممر حمممهس ن یمهبممور شمموند بممرا مماممن اسممس

ایمممداماس  رین ایمممداماس و سمممایممم ا  یممم ا  ار نییببرنمممد. بنمممابرا یتاممماهمو مممییس د نمممد و مبمممار ه را بممما   یتشممما

 یشممورا ا ایمم بمما شممورا ا  نممدی ر  نیمم و در ا د نممدیرا انهممام م یاسمم یس ایاصت مما  وتمما ی اتممایکم یی ممرور

 .شوندیم   یتبد یدارایایتدار دولس سرما  یکارگری ری   ییدرس ابطا  ی اارگان  ییکارگر  یوایی

و منمماب   ییمممواد گممذا یبمما سمما ماند  ا یمم خممود بمما ن یممماد یا  مماین نیتممام یکمما کممارگران بممرا دییمم نرا یریمم د

 یشممدی مواهمما ممم  ی لمم  ممم  ی نامما توسمما هنممبش اصت مماب یکمما صملاممرد صمماد ییخممدماس  ممرور ریو سمما ایمم ت ذ

ابطمما   ممدمطا بممرخها تمممام شممدییکممار توسمما کممارگران اشمم ا  م ی مما ا و مح کمما کارخانمما ییشممدند. در همما

 ماسیت ممم نهممای. در اشممدیکممارگران مهممدداد  گمما  م ا یمم برحسمم  ن  یمم و تو  دیمم و تول شممدیم سیمم مالممک سممل  مالا

 دیمم  مما مطممدار تول بمماو  ی یمم  مما   دییمم تول ی: روش  مماردیمم گ یدر دسممتور کممار یممرار ممم  یاسمم یو س یاهتممماص یی نمم 

د ی. کممارگران دی رهیمم در  ممورس کمبممود و گ  یمم شممودی اسمماس تو  کمما در اممو  مبممار ه ا   نامما  یاربمما  مممان ابمم  طمما

 اتمم یو کم یمهممام  تمموده ا  یمم کردنممد: ا  ار یمسممائ  ابممرا  ممم  نیمم خممود را در  ممما ا  یمم کردنممدی صه یاسممتصاده ممم 

مبممار ه رشممد  ی مماکمما بمما صنمموان ارگان یکممارگر ی شممورا ا اممریییابمم   راخمموان. بمما صبممارس د نممدگانینما ی مما

 [40خوا ند بود«.   ین  یبا سا   ی احا  ارگان نیدر ص کنندییم

 رایمم   سممسییدشمموار ن «یربمما اریگ سمممیالیمخت ممر و مو مموه  سوس یویسممنار نیمم ا نیارتبمماا بمم  دنیمم د

وهمممود داردی  یربممما اریهامیممما گ کیممم  یاساسممم  ی مممای گیداده شمممدی  مممما و دیکممما در بممما  تو ممم  یتیدر و مممی

در  ونشممده و اکنممم  سیمم دار سمممل  مالا ایسممرما سیمم ایل یممیشممما   ن. : دارا نیتممرینیو هن نیتریی ر نممد در ابتممدا

 یاسممتصاده ممم  دیمم کمما ابمم ار تول ییدر مممورد اسممتصاده  مما اممریدار د ایسممرما سیمم مشممترک کممارگران اسممس. ایل سیمم مالا

شممود کمما در  ن  ممما  یممم  نیممیتی کیمم دموکرات یریمم گ میکنممدی بلامما بمما بحمم  و ت ممم ینممم  یریمم گ میشممود ت ممم

شممده توسمما کممارگران   ابممرا یا  ممایبممر اسمماس ن دیمم مشممارکس دارنممد. رمممراس تول یبممرا یکممارگران شممانس مسمماو

بممدون رممو   یاتولممد هامیمما نیمم مبادلممای سممود و بمما ار. ا یدار ایرماشممودی نمما بممر اسمماس مهحتمماس سمم  یممم   یمم تو 

 ریمم گ سمممیالیسوس یینمم یبممر منمماب  هاممان اسممسی  کیمم مشممترک و کنتممر  دموکرات سیمم بممر مالا یاسممس کمما مبتنمم 

 مینا  ستندی. کی کا  ر دو ا اهح با  سمیکمون ای  یبا ار

 

 ییو شوراگرا ییشورا سمیکمون

 یابیممم ار  یبمممرا ینطاممما شمممروه مناسمممب ییسمممتیدر انطمممه  کمون یکمممارگر ی مممور ا  نطمممش شمممورا ا امممرح

 نیمم شممده اسممسی اممما ا انیمم بمما  ممورس حممدس و گمممان ب ییبلمم  شممرحاسممس. اگر مما  انیمم هر نیمم نطمماا یمموس و  ممیا ا

خممود را در  دیمم  مممواره صطا ییشممورا ی مما سممسید ممد. کمون یممم  ییشممورا سمممیا  کمون یت ممور گمممراه کننممده ا



 

 یدوانممده انممد و خممود شممورا ا بار مما در دوره  مما شممایربمما محامممی ابطمما کممارگر  یو مبممار اس واییمم  تهممار 

  یمم دی  اسیمم بمما تمممام ه ئ شممایبمما وهممود  مممده انممد. اگر مما  م یمختلمما در اوج مبممار اس ابطممات ایمختلمما و شممرا

ی بمما 1918انطممه   لمممان در سمما   یمرمما ی شممورا ا یبممرا -شممد ماابطممس نممدارد  میکمما در بمما  ترسمم  یبمما اممرح کلمم 

شاسممس  لمممان در هنمم. بمما  یدر رمم  ی شمماار یممدرس دولتمم  یا   روراشمم  ییتمموده ا یهنممبش اصت مماب کیمم  یهمما

 کرده اسس. یرویشده ر ایتو  یوهود  مدند. در موارد متیددی ایداماس ابطا کارگر ا  الاو

ی و 1917و  1905 ایماننمممد روسممم  -« صامممارمممانتئون  نطممماا تطمممدس کاتولیمممک واری خمممارج ا   یحتممم 

 ییبمما تاممور شمما  شممورا یشمم یگرا یوهممود داشممتا اسممس کمما مبممار اس کممارگر یاممریموایمم  د - 1918 لمممان 

اصت مماباس  نشممان داده اسممس.خممود را   یرتانسمم  یاماشاسممس خممورده باشممد سیمم اگممر در ناا ینشممان داده اسممسی حتمم 

مبمممار ه گسممترده بممما اصمممهم  نیمم ممموارد اسمممس. ا نیممم ا  ا یدر لاسمممتان نمونمما ا 1980 گوسممس -یهمممو  تمموده ای

دسممتم د ا  شیبمما درخواسممس ا مم ا ی گمما  شممد. کممارگران لاسممتان ییمممواد گممذا مممسیی  شیبممر ا مم ا یدولممس مبنمم 

ا  دولممس  سممتندی خودشممان  یبخشمم  یکممارگر ی اایمم کمما اتحاد دانسممتندیم یکمما بمما خمموب ییراسمم. دادنممدی و ا   نهمما

و  راسمممخاوی  ناممماکممما  ینمممدگانیانتخممما  نما یبمممرا یادر مهمممام  تمممودهرا در دسمممس گر تنمممد و  صمالشمممانکنتمممر  ا

مبممار ه هداگانممای مبممار ه خممود را گسممترش دادنممد و  ییابمم   راخمموان  سممتند گممرد  ممم  مدنممد. کممارگران بمما همما

شمممد کممما توسممما   یی تشممماMKS  یاکارخانممما نیاصت ممما  بممم  ی اتمممایمناطممما کم نیمتمرکممم  کردنمممد. در  نمممد

ا   یی ممماصمممهوه بمممر ممممذاکره بممما دولمممسی گروه MKS. گردیمممد  یمحممم  کمممار مختلممما تشممما نیا   نمممد ینمممدگانیمان

گمممذای  نیداد و تمممیم  یشمممده تشمممااش ا  ی او کارخانممما یسممما یکشت ی اد ممماه ا  کارخانممما یکمممارگران را بمممرا

 ی ناممما برخممم  امممرییکمممرد. بممما صبمممارس د ید سممما مان یمحمممدود  انیممم را بممما م یخمممدماس  مممرور ریو سممما رویممم ن

 خود با صاده گر تند. «یرا  راتر ا  محدوده خاستااه  ایت اد  یو اهتماص یاسیس  یکارکرد ا

اسممس کمما واییمماد وهممود  ی یمم بممر   یرا دارد کمما مبتنمم  ییایمم  یسممتایشا نیمم ا ییشممورا سمممیکمون نییبنممابرا

 یابطممما نیبممم  یدارایانطمممه : مبمممار ه ممممداوم در درون سمممرما در گیممما کمممردی  کنشمممای ن را ر تممموانیدارد و نم

رو مممره کممارگرانی  سکممامهد متصمماوس ا  مبممار ا یکمما در سمماح دانممدینم ی یمم و کممارگر. انطممه  را   دارایسممرما

کمما  نممدیب یناصتمما در مبممار ه رو مممره ممم  تر یممس کیمم را بمما صنمموان  سمممی. کموند ممدیرف م بمما  ن رباییکممامهد بمم 

تناممما  «یسمممتی هنمممبش کمون یییشمممورا ی اسمممسیکمون یبمممرا نییخوا مممد  ممممد. بنمممابرا رونیممم  ه بمبمممار نیا   مممم 

 «یسمممتیدارنمممد.  هنمممبش کمون یابطمممات یکممما ا  یبممم   گممما  سمممتندین یکمممارگران ا تایسممما مان ی مممامیمممدود گروه

در درون  یناصتمممما در مبممممار اس کممممارگر یواییمممم  شیاسممممسی گممممرا سممممم«یکمون ی هنممممبش بمممما سممممو نی م نمممم 

ا   ا تایسممما مان ی ممماگروه شیدایممم اسمممس کممما در و لممما او  باصممم  ر ی یممم کممما در وایممم   ممممان   ییدارایسمممرما

 .شودیم  ونیانطهب

 سمممتند.  ناممما  یانطهبممم  یسممما مان  ممما یکمممارگر یشمممورا ا یییشمممورا یسمممتیکمون یبمممر اسممماس تئمممور

 ایممم  یاهتمممماص ییاسممم یس دی.  ناممما در موایممم  بحمممران شمممدسمممتندیابطممما کمممارگر ن یدائمممم  یتممموده ا یسممما مان  ممما

. تنامما رنممدیامممور را بمما دسممس خممود با مممی بیننممد کمماکمما کممارگران خممود را مهبممور  یی  مممانردیممد مممی  ینممد یایت مماد

کممار  نیمم ا  هامیمما اسممس. اگممر در ا یبممر  ممر هنبمما ا اممریابطمما و ن مم  یممدرس ابطمما د کیمم ایتممدار  ی نامما نصمم   ممدا

رونممد. بمما صبممارس  یممم  نی ورد ا  بمم  یکمما  نامما را بمما وهممود ممم  یمو مم  نشمموندی شممورا ا میمممو د بمما شاسممس هنبشمم 

 ی.  ممر گونمما تممهش بممراشممود ایمم ابطمما کممارگر تخل سیمم  ناممای ابتامماری نشمماا و خهی  اسیمم منبمم  و رب ح یویتمم  اممریید

 ی نامما کارکرد مما ایمم د ممد:  یممم  رییمم شممورا ا را ت  سیمم ما  ییبمم انطه یخممارج ا  دوره  مما یدائممم  سیمم حصممت موهود

 ممورس  نیمم ا ریمم در گ ایمم  مممرهد مممذاکره بمما ابطمما حمماکم  ا  اممرا  کممارگرانی  رنممدیگ یرا بمما صاممده ممم  یرانطهبمم یگ

 شوند.  یم   یتبدو مبتنی بر یک برناما سیاسی مدا     ی اتیکو ک تبل یبا گروه  ا

مممرتبا  مطت ممی ایشممرا کیمم بمما  یکممارگر یشممورا ا شیدایمم ر  یرسممد کمما رتانسمم  یبمما نتممر ممم  نیبنممابرا

کوک نوشمممس کممما رانممما 1920موهمممود. در سممما   یایت ممماد ایممم  یاهتمممماص ییاسممم ی نتمممم« س یباشمممد:  روراشممم 

 ونیممم ا  انطهب یکمممم  اری[ در  ن  ممممانی تیمممداد بسممم 41محمممرک انطمممه  اسمممس.«  نیترییمممو یایت ممماد ی  روراشممم 

مممرب اسممس و بممما  ی ایدر حمما  گذرانممدن سممخت یدارایوا ممدی بمماور نداشممتند کمما سممرما  یمم  بمما د  یانا مماد

د یتطر ی ود  یکمما او بمممرا ینسممب سیمم را نداشمممسی اممما ا م دگاهیمم د نیمم خوا ممد ر ممس. خمممود رانمما کمموک ا نیا  بمم  بمما

 یریمم ایر نممدیی ر  کیمم مرابمما  ارسممد. در مصامموم انطممه  بمم  یبمما نتممر ممم   یمم یائمم  بممود دی  یایت مماد ی روراشمم  ایشممرا

د یماالبمماس کممارگران اسممس کمما تطر مماممن  نیمم د ممد. ا یسممور ممم  ی نامما را بمما ایممداماس انطهبمم  ریباممور اهتنمما  نارممذ بمما

 ی اخواسممتا نیتریاساسمم  توانممدیابطمما کممارگر م رسممدیکمما بمما نتممر م یدارایبحممران سممرما ی ممااسممس در دوره

شممد. بمما صنمموان مرمما ی مبممار ه کممارگران با انتتممارکنممدی یابمم   وردهمهممدد کاممم  هامیمما بممر  یخممود را بمما سمما ماند 

 یا  مماین نیتممر یا  اساسمم  یامم ی ن در بمما دسممس  وردن  یلاسممتان ا  اصترا مماس ابطمما کممارگر در مممورد نمماتوان



 

بمما  ممالش  یبمما شممروه مبممار ه بممرا یبمما  ود ایمم مو مموه اول نیمم اممما ا ردییمم گ یسر شممما ممم  -گممذا  -خممود  یممماد

 یبحممران  مما نیحمما ی  نمم  نیمم . بمما ا راتممر ر ممس موهممودهامیمما تممر و گسممترده تممر  ردهگسممت یهنبمما  مما دنیکشمم 

 یبمممرا ینسمممب ییو شممماو ا ییا  شممماو ا یی مممادوره نی.  م نممم سمممسین یدار ایسمممرما یدائمممم  ی گممم یو یطممم یصم

 کیمم بمما  داد ایمم کمما منامم  رو رسممدیبمما نتممر نم یی ممادوره نیا  ابطمما کممارگر وهممود دارد. در  نمم  یی ممابخش

دارد  یممماد ی اخواسممتا یار مما یبممرا یشممتریب سیمم تر   یداراینتممام سممرما رایمم منهممر شممودی   یهاممس انطهبمم 

 یو شممورا ا یمبممار ه انطهبمم  کیمم کمما منهممر بمما  یایشممرا ییممموایی نی. در  نمم کننممدیم  یمم کمما کممارگران بممر  ن تحم

 شود صمهد وهود ندارد.  یکارگر

خممود را در  دیمم با یکممارگر یانهامممد کمما  اونمما مممدا یان شممورا ا یمو مموه ممم  نیمم بمما ا و ممییس  نیمم ا

 نیمم کننممد. ا یرسممد سمما ماند  یبمما نتممر نممم  ی ممور یو انطممه  دورنممما یکممارگر یکمما تاممور شممورا ا ییدوره  مما

  . ااندسمممتادهیا ییشمممورا یسمممتیاسمممس کممما در سمممنس کمون یانطهبممم  ی ممماگروه انیممم رایبحممم  ب مممموردمو ممموه 

 یو  رمممان گممورتر نتممراس کممامهد مت مماد رولمماکمما تمماکنون ذکممر شممدی اتممو  ییشممورا سمممیرممردا ان« کمون ایمم  نتر

را اشمم ا  متوسمما  سیمم مویی کیمم کمما رانمما کمموک  یداشممتندی در حممال «ییشممورا سممسیدر مممورد نطممش  حمم   کمون

 کرد.

 یرارلممماناور یمماا  بمما تهربمما احمم ا  بمما یاسمم یدر مممورد احمم ا  س ارولمم  ی ادگاهیمم د رسممدینتممر م بمما

 وی یکمما  مممان  SPD دممموکراس ا یاو ا  حمم   سوسمم  ییدوم شمما  گر تمما اسممس. هممدا ونا یانترناسمم  یاتمموده

ی  ممما اشممد. ا  نتممر رولمم  یاسمم ی ممما احمم ا  س ایمم رویبممودی منهممر بمما اممرد ب نماینممده ایممن حمم   در رایشممتاب

 سیبمما شخ مم  یمصامموم ح بمم  او نوشممس کمما  1924 بممور وا« بودنممد. در سمما   ایمم بنمما بمما تیر یاسمم یاحمم ا  س

ی مممواداران رولممما بخمممش  مممایی ا  1920[.در رایمممان 42  «اسمممس یمینممم  یبممم  ایممم ررولتار یبممما مینممما یانطهبممم 

KAPD           .را کممما بممما  ن تیلممم  داشمممتند بمممرای ریوسمممتن بممما سممما مان  مممای محلمممی کارخانممما  ممما منحممم  کردنمممد

در محمم  کممار  یسمما مان واحممد و انطهبمم  کیمم مخممالا بممود و ار ممدار  یاسمم یو س یسمما مان ایت مماد ییرولمما بمما هممدا

 - لممممان  کمممارگران یصمممموم ایممم بممما نمممام اتحاد AAUDا   ییاهمممد کیممم   یمنتمممور او در تشممما نیبمممود. بممما  مممم 

 بود. رگذاریتیر 1921ی در سا  AAUD-Eسا مان واحد  

کمممرد بممما شمممدس ممممورد مخالصمممس گمممورتر یمممرار گر مممسی او نوشمممس کممما  یمممم  ینمممدگینما اکممما رولممم  یشممم یگرا

 یکممما   یرو یممم و ر یبممما   اد یابیدسمممت یبمممرا اییممم ررولتار میصتممم  سیممم اکرر ی گممما  ی سممما مان کارخانممما بمممرا

 یییوسمم  دیمم منصممرد مماممن اسممس مممان  ا   ن شممود کمما د ی اکممارگران در کارخانمما یابطممات سی[ و ممی43. سممس«ین

 یاتیمم ح یکممارگران انطهبمم  روشممن بممین تممرینو  ریشممروترین یبممرا نیداشممتا باشممند. بنممابرا یاسمم یس سیو ممی کمم ا  

 ینمممایا  کیمم ی تمما بمما صنمموان  متشمما  سمما ندهداگانمما  یسممتیکمون یاسمم یحمم   س کیمم بممود کمما خممود را در 

د نممدی نمما  ننشمما  مماسی مما در  ممما موییصممم  کننممد و  راه را بمما توده سممم«ینسممبس بمما کمون یممدم رابممسروشممن و 

د یممم . گمممورتر یوسمممسیحممم   بممما دنبممما  ت ممماح  یمممدرس خمممود ن نیممم [ ا44تناممما در گصتممماری بلاممما در اصمممما «.  بممما  ا

کمما در  ناممما سرگشمماده« خممود بمما  یلمم یا  خممود بمماور داشممس و در وایمم  بمما د  ییر مما یکممارگران بممرا سیمم تر  

وهمممود نخوا مممد داشمممس.  یانطهبممم  یگربممم  ی مممورس در ارورممما نیممم ا ریممم کمممردی اسمممتد   کمممرد کممما در گ انیممم ب نیلنممم 

 یابطمما کممارگری سمما مان  مما ا تنممدییدسممس  یسممتیکمون ی مما دهیمم بمما ا شممتریو ب شممتری ممماناور کمما کممارگران ب

یممک  یابطممات یسمماد  گمما دارای کمما  شمموندی موهودیتی[ یادگممام ممم  واحممد سیمم موهود کیمم در کارخانمما و حمم   

 کنند.  یهامیا را با سا  توانند یو م سانی  ستند

 نیمم ا  ا یامم ی یرو ناممایمت لمم   شممده اسممسی بممدون ا سیمم دو مویی نیمم ا نیکوک بمم کمما رانمما رسممدینتممر م بمما

بمممودن دوره مشمممارکس او در  یبممما توهممما بممما امممو ن دیشممما نیممم کنمممد. ا و یممما روی  مممر دو دیمممدگاه اتاممما  ممماسیمویی

خممود را ماممرح کممردی تیهمم   ور نباشممد. در سمما   ی مما دهیمم کمما در  ن ا ینمم یص ایشممرا رییمم و ت  ییانطهبمم  اسممسیس

 کرد: سیمشابا نطش گورتر حما یکوک ا  مصاوم نطش ح ب نارا 1920

 یاسممسی بمما اممور و ریشممروانادرک روشممن یممک  صبممارس اسممس ا  تبلیمم   یحمم   انطهبمم  کیمم کممارکرد  

 بمماره  کممرد و یممادر بمما ی مماوس در دیمم  مما با صنا ممری ا   گمما ی ایهمماد شممود کمما بداننممدکمما در سراسممر تمموده  مما 

را ماممرح کنممد  یبرنامممای شممیار ا و دسممتورات دیمم با حمم  انطممه ی  انیمم . و در هرباشممندخممود  ی مما بممرا سیمم مویی

کممما ا مممداا خمممود را در  ابنمممدییدر م رایممم   شناسمممندییرسمممس م ممما را د ن ا  رمممیش خمممود یممما   ی مممادهکممما تو

حمم   بمما  نیبنممابرا رسممند؛ی ممدا مبمما  شممتریرو بمما و مموح ب نیمم و ا  ا کننممدیم انیمم شمما  خممود ب نیترمناسمم 

 [45.  «رسدیمبار ه م  یر بر

ا   ممما احمم ا   ارولمم  سممئوا ی رانمما کمموک در هاممس مخممالا حرکممس کممرد و 1930حمما ی در د مما  نیمم ا بمما

 خممود ا ممماهحتنممایا در  کیمم  «یرا تاممرار کممرد:  خممود صبممارس  حمم   انطهبمم  SPD حمم   ماننممد یاسمم یس



 

خممود  یاکمما بمما دنبمما  یممدرس بممر ییمرحلمما رانمما کمموک احمم ا  را بمما صنمموان سمما مان  مما نیمم [ در ا46اسممس.« 

مشممابا  ی مما دهیمم بمما ا ونیمم ابطمما کممارگر ناسمما گار بودنممد. انطهب یی نامما بمما خممود ر مما نی. بنممابراتیریمما کممرد بودنممد

 یگممروه  ممامنمماتره   اد بمما   یمم برردا نممدی و کممارگران را ا  ار  یمم تمما بمما بحمم  و تبل نممدیمماممن اسممس گممرد  ممم  

یمممدرس الممم   ی ممما ا مان  سممم یمی یمممد یتممموان  احممم ا   بممما مینممما یرا نمممم  نامممای روشمممن کننمممد ی امممما ا امممرید

 [47. دینام

خمممود با گشمممس و  ممممان  یا مممل سیممم کوک بممما موییکممما رانممما دیرسممم یی بممما نتمممر م1947در سممما   بیمممدادی

 ممما را در  ن سیممم واگمممذار کمممردی امممما ا م ا تایسممما مان ی ممماانهمممام دادی بممما گروه 1930را کممما در د ممما  یصیوتممما

 راباا با ایداماس ابطا کارگر در ک  ارتطا داد:

یمممدرس  همممادیاحممم ا  ا صمممایو مبمممار ه ابطممما کمممارگر  سمممتندی وت یصملممم  ایمممدامارگمممان  یکمممارگر یشمممورا ا

 [48  طبقه کارگر است رهایی خودکار آنها بخشی ضروری در  ن اسس.  یمینو

انمممدی ا  رد را در ممممورد مسمممئلا حممم   مامممرح کرده ینتمممراس مختلصممم  ییشمممورا ی اسمممسیکمون نییبنمممابرا

صنوان حمم   بمما یاتیمم گممورتر بممر نطممش ح دیمم گر تمما تمما تیک اتوسمما رولمم  «یی بور واذاتمماد صنوان  ممما احمم ا  بمما

 ی اسمممسینکمو یتمرکممم  ا مممل ییحممما ی بممما امممور کلممم  نیممم [ بممما ا49 ن«.   تاری شمممم  نی  مممدا اییممم  م ممم  ررولتار

اخت مممام داده اسمممس.  یکمتمممر یرا بممما نطمممش محمممور یاسممم یخمممود کمممارگرانی حممم   س یبمممر شمممورا ا ییشمممورا

خودهمموش و مسممتط  ابطمما کممارگر  سممتند  نشیشمموند.  نامما   ممر یممم نو کنتممر   هممادیا یح بمم  بیشممورا ا توسمما  مم 

 کنند. یدر  ن شرکس م یمساو ایکا  ما کارگران در شرا

 نممامیطو  یابطمما کممارگر بمما حممد ا راامم  یختایو خممودانا یبممر خودمختممار دیمم تیک نیمم حمما ی اگممر ا نیمم ا بمما

 ممر سمما مان  یبممرا  یمم دل ایمم توانممد بمما دو خاممر منهممر شممود: او ی اناممار  رگونمما  ممرورس  یشممودی ممم  دهیکشمم 

 و همموشکمما بمما اممور خود یکممردن  ممر شمما  سمما مان شیابطمما کممارگری و دومی  تمم  سیمم ا  اکرر  یمتممما یاسمم یس

کممما بممما  شمممودیم  یتبمممد ی یممم خامممراس بممما   نیممم شمممود. در مهمممموهی ا یمممم  همممادیمسمممتط  توسممما ابطممما کمممارگر ا

 یکممما محتممموا یکمممارگر یبمممر شمممورا ا یسمممتیو  رمال یتوخمممال دیممم تیک یینممم یمیمممروا شمممده اسمممسی  «ییگرا شمممورا

 .ردیگیم  دهیشورا را کامهد ناد یستیکمون

د   ایتمموان سممرما یابطمما کممارگر نممم  میصتمم  سیمم اکرر یخودسمما ماند  سیمم تمموان گصممس کمما بممدون  یال یممم  مامئنمما

 یخممود شممرا کمما   یبمما خممود نیمم تمموان بمما وهممود  ورد. اممما ا یرا نممم  یسممتیرا سممرناون کممرد و هامیمما کمون یدار

 یسمما ماند  رانشممود کمما در  ن کممارگ  یتبممد یتیبمما و ممی یابطممات. اگممر مبممار ه سممسین سمممیاسممتطرار کمون یبممرا

متنمماتری در  یبمما  گمما   یمم امممر ن نیمم کمما ا میرسممد ت ممور کنمم  یبمما نتممر ممم  یمناطمم  رنممدییهامیمما را بمما دسممس خممود با

اصممما   نامما اگر مما مماممن اسممس  یامممد ایر اما  بمما توهمما بمما[ا  مسممائ  ماممم  مممراه باشممد. ییاسمم یس یسمماد  گمما 

. سممسین رینارممذامممر اهتنا  نیمم ا د ممدیوهممود دارد کمما نشممان م یامممر محتممم  بمما نتممر برسممدی اممما شمموا د کمما   نیمم ا

 ینیت ممم بی ممرم و محتمموا وهممود داردی اممما  مم  نیمالمم  بمم  ییاگر مما در مبممار اس ابطمما کممارگر بمما نممدرس هممدا

 وهود ندارد.  یوحدس  رم و محتوا ن یبرا نی  ن

 ایسممرما ینمموص هممادیا یتنامما بممرا یتواننممد بمما اممور خودهمموش یکمما کممارگران ممم  تمموان ت ممور کممرد یممم 

ت مممماح  کننممممدی.  یایت مممماد ایمممم  یاهتممممماص ییاسمممم یرا در  مممممان بحممممران س دیمممم خممممودگردان ابمممم ار تول یدار

د اتصممار  رسممدیرا کمما بمما نتممر م یو ممموارد ننممدیبینم نیمم در ا یبممد  یمم   بیدر وایمم ی  مم   ا«ییی  شممورا واییمما

گسممترده ابطمما  یبمما خودسمما ماند  دیمم کمما با ی ممرور یشممرا ا مما   نییانممد.ی بنممابراکرده نیاسممسی تحسمم  ا تمماده

 سممسیکمون یبممرا یاتیمم ح ا یمم اسممس کمما ن سیمم وایی نیمم گسممترده اسممس. ا  ا یسممتیکمون یکممارگر  مممراه باشممدی  گمما 

کمموک  انمماتوسمما گممورتر و رشممده  ایا  نمموه تو مم  یاسمم یس یشممود کمما سمما مان  مما یممم  هممادیا ییشممورا ی مما

 بمما صنمموان تنامما هامیمما یبمما ار ریمم گ یسممتیالید نممد و بممر اسمماس تیاممد بمما  ممدا هامیمما سوس  یرا تشمما ایمم اول

 کنند..  یو تبل  تایی  یموهود در سراسر هاان یدار اینتام سرما یابطا کارگر برا  یبد

 ناممای و تممهش   یمم و تبل سیمم مشممارکسی حما -کممارگر  یدر مبممار اس ابطمما  ییشممورا سممسیکمون ی مداخلمما

 نیمم . انباشممد سمممیکمون ییکمتممر ا   ممدا نامما ی یمم ا   شممم انممدا  تیاممد بمما   دیمم با -و گسممترش  نامما   یمم تیم یبممرا

کممارگری در  ممورس  طممااب ی ممور ی مما یدر مخالصممس بمما ایممداماس و نارانمم  یحتمم  ییید مماه ا   ممدا نامما یبمما مینمما

 :دیبا و وح  ام KAPD ماناور کا  می باشد؛  ل وم

حمم  ی بمما صنمموان  سممسییشمموند. کمون یممم  ریانطممه ی تمموده  مما د ممار نوسمماناس اهتنمما  نارممذ انیمم در هر 

نوسمماناس نشممودی بلامما  نامما را ا ممهح  نیمم ا میتممهش کنممد کمما تسممل دیمم صنا ممری خممود با نیسمما مان  گمماه تممر

 ار هیوحممدس گصتممار و کممرداری ورودشممان بمما مبمم  شممانییشیار ا ا ممولی بممودنو  سیشممصا    یمم کنممد. ا  ار

گلبمما  یو کاممم  بممر  ممر نوسممان  یکمممک کننممد تمما سممر ایمم بمما ررولتار دیمم  نامما با شممانیی اینیبشیر یدرسممت



 

بمما  یحتمم  ای ممدطمماتی ررولتاریمما را توسممیا دحمم   کمونیسممس بایممد در سراسممر  یالیممس خممود  گمما ی اب کنممد.

مبممار ه  انیمم حمم   در هر  یمم ترت نی. تنامما بممدردیمم  مما یممرار گبمما توده مخالصممس لحتمما در کیمم کمما  نیمم ا مممسیی 

صممممده دسممممس  نیتر یوسمممم  یانطهبمممم  و شو بمممما  ممممم   وردی مممما را بمممما دسممممس ممممم اصتممممماد توده یانطهبمممم 

 [50. ابد«ییم

 دیممم وهمممود دارد: کممما اشممماا  هد یایالاتیممم راباممما د یابطمممات یسممما مان و  گممما  نیبحممم  شمممد کممما بممم  یمممبهد 

 یدیمم اشمماا  هد نیکمما  نمم  یاممما  ناممام نممدیی  ینممم  دیمم رد بممرای  ینممده رکانممای  ی یمم برناممما ر هممایسمما مان در نت

 یکممارگران در مبممار ات ماسایممدا هریمماندر  ی گا انمما ا ریو تممیر ابممدیتوانممد گسممترش  ی مدنممدی نمونمما  نامما ممم  دیمم رد

 نیبمم  یونممدیبمما صنمموان ر ییایالاتیمم رونممد د نیمم ا  ا ی. بمما صنمموان بخشمم یاصما  نمایممدد ممد یکمما رممس ا   ن رف ممم 

 ا تممایسمما مان  یمبممار اس اسممس کمما گممروه  مما نیمم ا یامممد ایا   ممما ر اوابطمما کممارگر و درک  یمبممار اس واییمم 

اهممرا مممی نطممش خممود را  نیتممر یاتیمم ن و حیانممدی مربممس تممر سممتادهیا ییشممورا سممسیکمما در سممنس کمون ونیمم ا  انطهب

 نمایند.
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