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  به جای مقدمه

جمهوری اسالمی بر سر این اصل ضد  -اول : اگر نیروهای رادیکال علیه وضعیت موجود و انقالبیون ضد سرمایه داری 

جامعه  که ؛ستاسیاسی  -آبستن تحوالت عظیم اجتماعی  ،توافق محتوایی داشته باشند که جامعه ایران معاصر ، تحلیلی

خی الجرم بواسطه قابله تاریتحوالت  و این ؛ طبقه حاکم است از طلبکار 5۷این تحوالت را از مشروطه تا بهمن  ایران

فقط میبایست بر سر چگونگی )استراتژی و  درنتیجه، شکلی عینی به خود میگیرد ،است که محتوای ذهنی آن انقالب

های سیاسی ها و مرزکشیبحث کرد تا جبهه بندی و محتوای آن شکلو  تاکتیک( متحقق کردن این وضع حمل تاریخی

مذهبی از یکسو و  -علیه نیروهای وابسته به بورژوازی ملی  ،و انقالبی سیان نیروهای رادیکالحامی و له با فرودستان م

 .مشخص و متعین شود ،رامپریالیستی از سوی دیگ -جهانی  نیروهای وابسته به بورژوازی

این وضع حمل از قبل و پس سر این اصل نیز میبایست توافق داشته باشند که الجرم بر، موافقین بند اولدوم : قائدتا 

اوالً این تحوالت به  ،با سیر مسیری رادیکال کهاست  یساختارهایترین مساله ساختن و پرداختن چیستی اصلی ،تاریخی

را تکرار نکنیم  5۷ی تاریخی مشروطه و بهمن هاستنفع طبقه خلع ید شده و فرودست متحقق شود و دوماً تجربیات شک

تفاوت در شکل اما م)مختلف بورژازی ملی و جهانی های فرودست را به نیروهای اجازه مصادره دوباره انقالب تودهتا 

  م.ندهی (همسان در محتوا

زیرا نگارنده بر این باور است که  ،تعمدی از روی رساله رفیق مسعود احمدزاده برداشته شده ،سوم : انتخاب نام این مقاله

طبقاتی بر اساس این دست  -ای سازماندهی توده جنبش چریکی از ارتباط ارگانیک وبا وجود منفرد و اتمیزه شدن رفقای 

ورود به  تیو الو تیفوراما با این حال وفاداری این رفقا به اصل تحلیل مشخص از شرایط مشخص بود که  ،هااز تئوری

را نشان  کردندیم ایکه مه ستیبایآن م یو خود را برا دندیدیکه وقوع آنرا م یانقالب یرا برا کیو تاکت یبحث استراتژ

 .  کاهدینم یزیرساله در زمان و مکان خودش چ نیا یو از ارزش ها دهدیم

 1۸۷1به همین دلیل است که برای ما نیز در امروز به مثابه وامداران تمام اشتباهات و دست آوردهای رفقایمان از پاریس 

فوریت و الویت بحث پیرامون  ،زمانی که بر سر دو بند اول توافق داشته باشیم ،135۷تا ایران  1۹1۷و سنت پترزبورگ 

نیز به جهت متحقق کردن اهداف انقالبی و طلبکاری تاریخی طبقه کارگر  چیستی و چگونگی استراتژی و تاکتیک برای ما

جبر و لزوم ورود به این بحث را  ،«کنندگان نیست خلع ید کردن از خلع ید»و زحمتکش که هر آینه چیزی جز همان 

تا »  که آنرا یمتن، در پروسه زمان نیطرح شده در ا یمبان نکهیآخر ا یو نکته ضرورتبدیل به یک واجب مبارزاتی میکند. 

مشخص  طیکه شرا ندارم،پس از انقالب را  یورود به پروسه زمان الیمقطع خ نیشده است و در ا میتنظ ناممیم  «انقالب

 یاگر مسئله اصل رای. ززندیم وندی( پویآلترنات یستی)چ دینظم جد ساختار یستیچ لیتشک یله را به چگونگأمس آن، اصل

و  ی)استراتژ یسرنگون نیا یچگونگ زین یآنگاه سؤال اصل م؛یقرار ده یاسالم یجمهور یسرنگون امروز را در حال حاضر،

بودن آنرا فرض   «سقوط کرده» لیدل نیاست و به هم تیهنوز در حاکم یاسالم ی( است. چونکه قطعن جمهورکیتاکت
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 ینزد ما انقالب یسرنگون یچگونگ نی. مبرهن است که اکندیسرنگون کردن آن دور م یبر چگونگ مرکزما را از ت گرفتن،

 .1است

 است. یانقالب یهاکیو تاکت یبه استراتژ ازی، نرانیا یآت « کردن انقالب یانقالب»جهت  جهینت در

همه »مقاله حاضر تالشی است جهت برخورد و رویکردی رادیکال جهت درونی سازی بلشویکی ترین تز بلشویکی : 

.اما  رانیمعاصر جامعه ا یاجتماع - یاسیس طیمقطع حال حاضر در شرا یجهت استفاده از آن برا «! هاقدرت به شورا

 اما چرا و چگونه؟   چرا و چگونه؟  

 

 چیستی شوراها -1

هم استراتژی و هم تاکتیک بودن شورا برای انقالب پیش روی ایران، در زیربنا و بنیان  یهارسیدن به جواب چراییجهت 

مد نظرما است. اما از آنجایی که تعاریف و تفاسیر  ستِنتکاایدآلیستی از چیستی شورا در کبحث نیاز به تعریفی عینی و غیر

 و در اینجا تنها پوزسیون و تعریف بلشویکی آن است که مد نظر است. مختلف و متفاوتی از آن وجود دارد، برای ما 

قدرت در دستان حکومت نظامی  و نیست صاحب قدرت مادام که شورا شورا در حقیقت نطفۀ یک حکومت انقالبی است.»

 سازمانهایی انقالبی در میان کارگران ، شورا برای تصاحب آن دست به مبارزه می زند. تا پیش از شورا،است و بروکراتیک

اما ها است . توده هدف این سازمانها تأثیرگذاری بر روی و ،دارند هم دمکراتیک –حاضر هستند که خصلتی سوسیال 

 شورا و انقالب - تروتسکی) « است ؛ و هدف آن، مبارزه برای کسب قدرت انقالبیشورا سازمانِ خودِ پرولتاریا است

1۹۰۷  ( 

)در تاریخ این مقاله ( که خودش از اعضای حزب سوسیال دموکرات است نظر خود را درباره شوراها تی دموکرا سوسیال

. سازمانی که نه مثل سازمانهای انقالبی که حتی   «شورا سازمان خود کارگران است» اینچنین با صراحت مطرح میکند : 

است و  نطفه حکومت انقالبی خودشانبلکه   ،هم هستند و میخواهند روی کارگران تاثیر هم بگذارند 2سوسیال دموکرات

  .است یا همان خلع ید کردن از خلع ید کنندگان کسب قدرت انقالبیهدف آن مبارزه برای 

انقالب توسط  یشدن سوژه اصل یسازمانده یبرا یو مشخص است ، بزبان ینیع ،یفلسف ریغ - ینجهانیا یفیتز و تعر نیا

 طبقه کارگر. یهمان طبقه کارگر است و نه روشنفکران فرا نهیخودش که هر آ

در  وکه در قبل از انقالب  ،ها یا سازمان دولتی آنها استهمان اراده طبقاتی تودهشوراها  ،در همین ابتدا و به این اعتبار

را با آتش سرکوب و  یانبار باروت صبر اجتماع یعموم یتینارضا ی)امروز( که سطح باالانقالب شرایط طول  مدت زمان 

 نیهمچن ؛آماده انفجار کرده استگرید یاز سو یو خارج  یداخل یاسیس - یاقتصاد یسو و فشارها کیاز  شتریستم ب

                                                 

  .کمونیستم_من_نیستم_برانداز  .1
( و یکی)بولشو کالیو راد یقبل از انشعاب خط انقالب خنیو تارداشت   یانقالب تیهنوز ماه« یدموکراس الیسوس» خیتار نیالبته در ا .2

 .اول است یتیالسیها به طبقه کارگر در قبل از جنگ امپردموکرات الیسوس یالملل نیب انتیقبل از خ نیهمچن

https://www.facebook.com/arash.ashil/posts/2228040220545707
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کهنه در برابر سرنگونی مقاومت  ؛ دهدیماقتدار خود را از دست  ،که حاکمیتچندان دور( ه ن یا ندهی)آ یانقالب تیموقع

 ند. نخود را به مثابه آلترناتیو دیکته و تحکیم میکشوراها  ،میکند و جدید برای جایگزینی مبارزه میکند

 کیفرودستان پس از انقالب است که آنها خود را در پروسه تا انقالب و از دل پرات یطبقات تیهمانا حاکم ویآلترنات نیا

 .اندکرده دهیآبد یمبارزات

تا در پروسه  یشدن انقالب -کردن  یسازمانده یبرا ویمتن، شوراها به مثابه آلترنات نیادر ویآلترنات نیا مقصود ما از اما

 .است انقالب

 چرا؟ یول 

را سازمان میدهد؛ اعتصابات سیاسی را هدایت میکند، تظاهرات سیاسی را رهبری میکند، تالش میکند  ها، تودهشورا» 

پس باید پرسید جوهرۀ  .ی انقالبی نیز هم درست همین کارها را میکنندهاسایر سازمان اکند. امکه کارگران را مسلح 

کند؟ جوهرۀ شورا عبارت است از تالش آن برای پیدا در انقالب  شورا چیست که آنرا قادر میسازد جایگاه ویژه ای

 « .مردمیشدن به ارگان اقتدار تبدیل

ستی شورا یای تعریف چبدون هیچ بند و تبصره که ها استاین همان محتوای چیستی شورا «مردمیارگان اقتدار»

  ، مسلح و رهبری میکند.را سازمان میدهد هانزد لنین است. ارگانی که توده

شده  یسازمانده نییاز باال تا پا یکیانقالب؛ پراتکه  گذاردیم یرا بر هر مجادله ا انینقطه پا نیا نجایا نیلن

و  یابیکه انقالب بدون سازمان میاآموخته زین نیو از خود لن ازداردیسازمانده از اول تا آخر ن یاست که به ارگان

فرجام ؛ میحذف کن هیدر روس را از پروسه تا انقالب هاکیاگر بلشو همتحقق نخواهد شد همانگونه ک یانقالب یالتیتشک ای

 نیمع شیهمچون سرنوشت از پ1۹1۷انقالب اکتبر  فرودستان و  یبا تزار و اعتراضات طبقات یضد سلطنت یمخالفتها

 یمتن چگونگ نیرو دغدغه ا نیاز همختم شود.  «را تکان داد ایکه دن روزی 1۰»نبود که به  هیجامعه روس یبرا  یخیتار

 .است یانقالب یسازمانده نیا

با  ییهاانیکه جر یااست. دوره ۹۰در دهه  «سمیالیاردوگاه سوس»پس از شکست به اصطالح   یدوره  ،معاصر ما دوره

 ،ها ستیمثل آنارش یو تفاوت کل میچهار تقس ایچپ( به سه  نجای)درا یاجتماع - یاسیس یسازمانده لیپتانس

ها ستی)مثل آنارکو کمونداشتند خودشان مثلن دو نگرش متفاوت که درون  شدندینم میتقسها ستیو کمون هاستیالیسوس

و  یاجتماع - یاسیس یروهایجهت ن نی(. به همونرهایروولوس الیها و سوسدموکرات الیسوس ای 3هاستیکالیسندو آنارکو

 نیمبا استناد به ه زین نددشیبا وضع موجود معاصر خود متشکل م ییارویسازمانها جهت رو ایکه درون احزاب  یطبقات

 .ورندآیبوجود نم زیرا ن یمتنوع اریبس یاجتماع یهایها و گروه بندشقاق ،یدسته بند

                                                 

 زیآرامش خواه( ن ای)صلح جو  ستیفی)فرد گرا( آنارکو پاسستیدوالیویندیهمچون آنارکو ا یگرید یهاشیها و گرانحله سمیآنارش البته .3
 .باور دارند یسازمان یو به عمل انقالب کنندیرا رد نم یاست که سازمانده ییهاستیبه آنارش میمتن منظور و اشاره مستق نیدر ا یدارد. ول
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 هیکه مثلن در روسآلمان ارجاع داد  1۹1۸تا انقالب و  هیروس 1۹1۷ «تا انقالب» به  توانیم یخیتار یهامثال یبرا

 الیسوس ، (هاکیو بولشو هاکیمنشو هادموکرات )بعد الیسوس یهاالتیاز تشک یکیدر  تیعضو ای یهوادارا

( هاستیو پرودون هاستینیکروپوتک - ستینیباکون) هاستیآنارش نیو همچن هاکینارودن)چپ و راست(  هاونریروولوس

 .شدیم زهیکانال

 یبندمیتقس نیو راست جامعه در هم  یارتجاع یروین یاست که حت یامختلف و متفاوت دوره اریبس لیما به دال یاما دوره

 یراست و ارتجاع یرویهستم؛ ن کیو ارگان میمثال در جامعه آلمان که با آن در ارتباط مستق یوجود ندارد. برا زیمشابه ن

کاملن در مناسبات  آلمان( که یستیالیامپر یدار هیجناح چپ ارتجاع  سرما هدموکرات آلمان )به مثاب الیاز حزب سوس

 یهمچون سبزها، دموکراتها گرید اریب أیو تمام احزاب ر شودیانتگره شده است آغاز م یجهان یهژمون یبرالینول

تا برسد به  ردیگیرمرا در ب repخواهان  ی، جمهور lkr برالیل یاصالح طلبها ،ödpدموکرات  یها برالی، لfdpبرالیل

 ویآلترنات یستیاحزاب فاش تیو در نها  یحیمس الیسوس -دموکرات  csuو   cduکار مشخصن راست محافظه شیگرا

قابل استناد است، فقط به  زین رانیجامعه ا یمثال برا نی.) اردیگیرا دربر م npdآلمان  ستیونالیو ناس afdآلمان  یبرا

 .نام برد( دیداخل  و خارج از کشور را با یاسیس یها انیاحزاب، گروه ها و جر یجا

 یکه بر خالف جبهه دشمن که برا ،وجود دارد یشقاق گسترده ا نیچن زیچپ( ن یرویو دوست )ن یدر جبهه خود حال

 یوندیو باهم در اتحاد و پ ستادیانقالب خواهند ا یتمام قد روبرو ،خودشان یبا انقالب و دفاع از منافع طبقات ییارویرو

 نیکه در مجال ا یاگسترده لیبه دال یوندیهرگونه پ ،چپ کالیراد یروهاین انیو م یننوشته قرار دارند؛ در جبهه انقالب

هژمون و  یاجتماع گاهی)جا و امکان لیپتانس ،یینها لیعلت و در تحل نی. به همدیآیل به نظر مامح بایتقر ،ستیمتن ن

موجود  یانقالب یروهایکدام از ن چیرود را ه شیکه به سمت انقالب پ یو طبقات یاجتماع ی( سازماندهیقابل اعتماد طبقات

بدون  ییرها یاست که انقالب برا نیاز ا ریتحت ستم چکار کنند؟ مگر غ یهانقطه فرودستان و توده نیاما درا ندارند.

 یگفت : برا دیکه با نجاستیا جهیدر نت خواهد؟یانقالب سازمان خودش را م نیاست و ا ینشدن ،یابیو سازمان یسازمانده

 ! «زنده باد شوراها» پس   !«انقالبزنده باد » متحقق شدن 

شوراها به معنای دقیق کلمه، تا پیش از قیام و فارغ از وظایف فوری قیام، به معنای  و از سوی دیگر،…»  

ی کارخانه را تا زمانی ها. در این صورت حکومت مجبور است کمیته"مقصود ما حمله به شماست!"اعالن آشکار 

 ارگان عنوان به را شوراها یا در همان ابتدا کند« تحمل»ی بزرگ تبدیل شده باشند هاکه به مراکز پشتیبانی توده

راها به عنوان شو وادار می شوند که وارد دفاع از هابه تسخیر قدرت درهم کوبد. کمونیست "تالش" رسمی

می تواند تحت نفوذ ای قیام نهادهایی تماماً سازمانی شوند. در این بین کامالً روشن است که کل کار تدارکاتی بر

رشد ی توده ای استقرار یافته و دائماً از نظر تعداد و نیرو درحال هاهای کارخانه که نقداً به عنوان سازمانکمیته

 دربارۀ شوراها در یک انقالب - تروتسکی -  «هستند، با موفقیت انجام بشود

، ولی من برای انطباق با تا اکتبر صحبت میکند تجربه فوریه)تروتسکی از افعال گذشته استفاده میکند چون درباره  

 ام( آینده تغییر داده -ال را به حال مقاله، افع تکانتکس
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 چرایی شوراها -2

 یپرولتر امیق میمستق یهامتعاقباً به عنوان ارگانخواهند شد؛ و  جادیها استیشوراها در پاسخ به فراخوان کمون » 

   تروتسکی «دیخواهند گرد جادیا

 یرا در کنار هژمون ییو توانا لیپتانس نیکه در حال حاضر ا یانقالب التیتشک چیه ،گفته شد یکه در بخش قبل همانگونه

 جهی؛ درنتمیندار کند فایاعتراضات و اعتصابات را ا یانقالب یداشته باشد که نقش سازمانده و رهبر ،هاتوده انیو اعتماد م

 نیشوراها ا ییپرداختن به چرا یبرا شوراها هستند. نهیرا پر کند هر آ خالء نیا تواندیکه م یو سازمانده التیتنها تشک

 از من است : ییگو ادهیبهتر از هرگونه ز یسخنان تروتسک

 

.  اقتدار انقالبی، تنها می تواند با سازماندهی شوراها، کارگران در سرتاسر کشور قادر به خلق نیروی مقتدر هستند» 

متکی بر نیروی فعال انقالبی باشد. این یک واقعیت است که تاکنون هیچ طبقۀ اجتماعی در کنار پرولتاریا آمادگی 

. این بر اجزای سازندۀ آنها هاشورا عبارت است از قدرت سازمان یافتۀ خود تودهخود را به انقالب نشان نداده است. 

، شورا بواسطۀ اعضای خود، تمامی ی حقیقی و ناب، بدون نظام دو مجلسی، بدون بروکراسیاست یک دمکراس

ی اجتماعی پرولتاریا به مثابۀ یک کل و اجزای متعدد آن را هدایت می کند؛ خطوط کلی هافعالیت

هدایت این هنرِ  شعار و پرچم می دهد. هایی را که پرولتاریا باید بر دارد ترسیم می کند، به آنهاگام

ها را هدایت مطلقه بر مردم حاکم است، اما آن استبداد بر اساس خودگردانی سازمان یافته است. های تودههافعالیت

قرار می دهد، و در چارچوب همین موانع، عناصر  هانمی کند. موانعی مکانیکی پیش روی نیروهای خالق و زندۀ توده

تنها مجموعه ای که استبداد  )هدایت نمیکنداما  ( بی قرار ملت را در غل و زنجیرهای آهنین ستم نگاه می دارد

ی اخیر، حتی ها( است. اما استبداد صرفاً به آن فرمان می دهد. در سالنیروی سرکوب( مطلقه هدایت میکند، ارتش 

بورژوازی و  (لیبرالیسم  ن تودۀ نظامی اتمیزه و مسخ شده هم از دستان استبداد مطلقه بیرون لغزیده است.هدایت ای

. رویکرد یا ابتکارعمل کافی برای هدایت آنها را ندارد هاهرگز قدرت کافی برای فرمان دهی به توده  )اصالح طلبها

ها مستقیماً به آن یاری رسانند، تنها روی سازماندهی ی توده ای حتی اگر این جنبشهالیبرالیسم نسبت به جنبش

 .خرده بورژوازی شهری و برای ضمانت منافع آنها  استوار است

ی پرولتر ها. شورا نمایندۀ منافع همۀ این تودهشورا یک سازمان طبقاتی است، و این منشأ توان مبارزاتی آن است

ی پرولتر سفت و سخت پشت شورا خواهند ایستاد، در میان روشنفکران، شورا دوستانی بیش از دشمنان هااست. توده

و آنرا در تصمیماتش پشتیبانی  شورا را به رسمیت خواهند شناخت هزاران دانشجو رهبری سیاسیخواهد داشت. 

آنانی که برای یک زندگی بهتر  . تمامی ستمدیدگان، تمامی بیچارگان، تمامی عناصر صادق شهر، تمامخواهند کرد

. شورا درعمل  یا به طور بالقوه نمایندۀ اکثریت مطلق تقال می کنند، غریزتاً یا آگاهانه در جانب شورا قرار میگیرند

 . جمعیت خواهد بود

،  تمایزات طبقاتی جمعیت شهری و اشورا، ارگان انقالب در مبارزه برای اقتدار عمومی است. خصلت طبقاتی شور

مین طور آنتاگونیسم سیاسی میان پرولتاریا و بورژوازی سرمایه دار را تعیین می کند. این آنتاگونیسم خود را حتی ه



6 
 

در حوزۀ تاریخ مبارزه علیه استبداد مطلقه متجلی میکند. طبقۀ متوسط نشان میدهد که ناتوان از ایفای یک نقش 

رهبر واقعی انقالب ، پرولتاریا است. سازمان طبقاتی آن، ارگان انقالب در مبارزه اش  .مستقل است

پرانتز از من است  تتوضیحا (  .پنجاه روز  -1۹۰۷تروتسکی    “، شورای این طبقه است. برای قدرت

 )و افعال متن را از گذشته به حال تغییر داده ام

 ضرورت شوراها -3

های های بورژوائی غرب و نُرمامهای سیاسی فانتزی و ظاهری رایج در نظنه فقط با آزادی داری حاکم بر ایرانسرمایه

موجودِ به رسمیت شناخته شده در مورد آزادیهای تشکل بیگانه است بلکه ذاتاً نقض کننده هرگونه حقوق دمکراتیک، 

های دیکتاتوری و ست. حاکمیت رژیما تیک و مدافع و مروج ارتجاع سیاسیاهای سیاسی و دمکرمخالف سرسخت آزادی

های طبقاتی خود های سیاسی و دمکراتیک، طبقۀ کارگرایران را از تشکلاستبدادی برایران و محرومیت کارگران از آزادی

یابی این طبقه را مختل کرده است. هر تالش و فعالیتی در طول نیم قرن اخیر از سوی طبقه محروم ساخته و امر تشکل

 ای برای متشکل شدن ممنوع  بوده و بیرحمانه سرکوب شده است. سطح و اندازه کارگر در هر

     شرایط عینی ایران معاصر 

  فقر و شکاف طبقاتی عریان و حادی که اعتراضات مختلف و متفاوتی را با سطوح مختلف سرکوب از سوی

نشینهای متروپلها یا حاشیهاز کارگران و کشاورزان و  ؛حاکمیت در شهرهای مختلف سبب شده است

رد و کوچک بانکی و همچنین طبقه نیمه کارگر بگیر تا سپرده گذاران خ"غیر فارس"های شهرهای نشینحاشیه

کاران بزرگ( نیستند ه بورژوازی شهری )بازاریان و کسبرد، رانندگان و ...( که متعلق به خ)کاسبکاران کوچک

 هستند. "کارگر خودم، صاحب کار خودم"ولی در عین حال 

 از طبقات  یتعداد اعدامها و زندان نیشتریکه ب رانیحاکم بر ا یستیبناپارت یکتاتورید یمذهب - یسیپل تحاکمی

 تشیو ..( ، قتل ، موادمخدر و ... به نسبت جمع یریزورگ-جرائم سرقت )مسلحانه   لیمحروم و فرودست را به دل

تعداد  نیشتریحاکم در جهان که ب یدار هیسرما نیارترهبه مثابه  تیجمع ونیلیم 3۰۰با  کایبا آمر سهیدر مقا

این واقعیت را کنار این مساله در نظر داشته باشیم که ایران تنها کشوری است که نه را دارد.  "یعاد" یزندان

میلیون رویهم، به دلیل جنگ یا اشغال  ۹۰همچون فلسطین و افغانستان و عراق و سوریه که با جمعیتی در حدود 

، سیاسی اجتماعی مدنی قومی و مذهبیمیلیون پناهنده دارند؛ بلکه به دلیل سرکوبهای گسترده  ۸تا  ۶ین رقمی ب

میلیون پناهنده به دیگر کشورها، بیشترین تعداد پناهنده را در  4.5تا  3میلیون و با  ۸1ایران با جمعیتی حدود 

 دنیا دارد.

 آغاز و با سرکوب اعتراضات  سندگانیکه با قتل روشنفکران و نو ییدانشجو - یاعتراضات سرکوب شده روشنفکر

ها که با متروپل یو خرده بورژواز یتمام شد. جنبش شکست خورده بورژواز 13۷۸ ریت 23در  ییدانشجو
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آغاز و با سرکوب  کروبی – یموسو یداتوریول کاندحو  ۷۶ یطلبان شکست خوردهاصالح یانتخابات یهانیکمپ

 یاسیس یو آگاه اتی( ؛ تجربکشندیرا به چالش م میکه رژ کباریهر ده سال  یتمام شد )بحرانها 13۸۸بهمن  25

زنان،  ریوارد کرد را در کنار اعتراضات فراگ یاسالم یضد جمهور یکه با خود به درون جنبش انقالب یطبقات -

 یدییهمان تا نیکه اول : ا ستین قتیحق نیجز ا یزیچ م،یکن لیلدهه تح 3 نیکارگران در ا ان،یدانشجو

فرودستان ختم نشده چون  یطبقات یهایروزیتفاوت که اتفاقن به پ نیانقالب مداوم است با ا هیبر نظر کیپرات

 زشیخ ایکش شورش زحمت یخودش را نداشته و دوم فرودستان و توده ها یمستقل و انقالب یاسیارگان س

 یبورژواز یبر توهم راهکارها یخط بطالن. 1 «تمومه ماجرا گهدی  اصولگرا، طلب اصالح»با شعار  13۹۶ماه  ید

 یارگان سازمانده، مطالبه تیعدم موجود لیبه دل. 2 دندیکش میرژ یدرون شیدر فرم هر دو گرا یو خرده بورژواز

ه حداقل به ک یاوجود،  پروسه نیبا ا. 3خود را نتوانستند که اعالم کنند  ویخود را اعالم کردند اما آلترنات یاسیس

 را آغاز کردند. شودیختم م یاسالم یجمهور هیعل یاسیانقالب س

 توانیبرآن نم یانیآنان که پا یخیتار - یااختالفات فرقه ،یانقالب یروهاین یاول : عدم سازمانده ان،یم نیدر ا اما

قابل  ریغ یاسیو س یاجتماع تیکه هر گونه فعال یسیپل - یمذهب یکتاتوریو د یاستبداد میمتصور بود؛ دوم : رژ

ممنوع و  د،ینام یرانیا «مدنی جامعه»بتوان  دیکه شا یزیآنچ یرا برا یو قانون یاز لحاظ عرف تیحاکم یبرا دییتا

جامعه  بانیگر ،یفرودست که به واسطه دو بند قبل یهاداشتن توده یمحدود کرده و سوم : عدم سازمان و سازمانده

آن تحوالت  یکه همانا بغرنج رهبر آوردیرا بوجود م یرا گرفته، بغرنج رانیدر ا کالیراد راتیآبستن به تحوالت و تغ

 کرد. نییآن زمان تع یبرا توانیاست که فقط نم یدر بزنگاه رخداد

و  13۹۶شدن تمام احزاب و سازمانهای چپ در جریان اعتراضات گسترده و سراسری دی ماه  غافلگیری عینی تجربه

سازماندهی کور و غیرمتشکل معترضین که آرزوهای ذهنی احزاب و سازمانهای اینترنتی را که پشت توخالی های خود شیوه

این  را آشکار کرد؛ نشان از این دارد که هرچه قدر زودتر خود گویم و خود حتی لبیک نگویم»ای فراخوانهای وغیر توده

همانقدر یک قدم به جلوتر گام ، وجود دارد یچپ انقالبواقعیت را بپذیریم که خالء نیروی سازمانده و رهبری کننده 

 ایم.    برداشته

، کردند فایا 5۷تا بهمن  135۶را در طول سال  یخیکه نقش تار  ی(سازمانده یعامل و عنصر اصل) حزب –خالء سازمان 

 یروین چیکه متاسفانه امروز ه ی. کمبوددهدیشدن و کردن را در معاصر ما نشان م یامکان / ظرف سازمانده کیکمبود 

خالء را نه در سطح  نیپر کردن ا سلیو توان و پتانس امکانموجود،  یمتشکل چپ اعم از احزاب و سازمان ها  یمدع

شدن در شوراها  یکردن و سازمانده ی:سازمانده  ویکرد ؟ آلترنات دیدارند. پس چه با زانیبرنامه و نه در سطح کادر و سمپات

 است.

 است.ما  ویشدن در شوراها آلترنات یکردن و سازمانده یسازمانده
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. همه مسائلی که جزء ذاتی سازمان دولت کارگری است، جزء ذاتی سازمان است شوراها همانا مدل دولت کارگری» 

سیاسی که مختص طبقه استثمار  -شوراها نیز میباشد. دولت سوسیالیستی از قبل در نهاد ارگانیک حیات اجتماعی 

 گرامشی  . «وجود دارد)شورا( شده است 

 شوراها یچگونگ-4

این هدف مرکزی انقالب است.  پرولتاریا برای یک وظیفۀ ملی نیازمند مبارزه برای قدرت، برای اقتدار مردمی، »

ها، در آگاهی ایدۀ شورا به عنوان نخستین شرط الزم برای عمل انقالبی توده یک سازمان در مقیاس ملی است.

 کارگران ثبت شده است. 

، «آنارشی»حکومت، برای معنای عینی سازمان شورایی، عبارت است از خلق شرایط  برای مختل نمودن  […] 

و به بیان دیگر برای یک نزاع انقالبی. رخوت و سکون فعلی در جنبش انقالبی، و پیروزی دیوانه وار ارتجاع، 

را ناممکن می کند. با این حال تردیدی نیست که نخستین  هاوجود یک سازمان علنی، انتخابی و مقتدر توده

یک رهبری متمرکز دمکراتیک در  […]  کشور منجر خواهد شد موج جدید انقالب به خلق شوراها در سرتاسر

 شورا و انقالب -تروتسکی   «.مبارزۀ پرولتاریا برای یک حکومت مردمی

این فقط شوراها هستند  ، انو احزاب سیاسی چپ حال حاضر ایر هابا در نظر گرفتن شرایط عینی حاکم در فضای سازمان

ها برای تصاحب قدرت سیاسی و انقالب خودشان تصابات و سازماندهی انقالبی تودهاع -که رهبری را برای اعتراضات 

دوش منتخبین و کادرهای تربیت حزب انقالبی باید ایفا کند را بر  ایو نقشی را که آن سازمان  رندیبدست بگد نمیتوان

بسپارند.  شوندیمسائل ، تربیت م که از دل طوفان حوادث و دست پنجه نرم کردن عملی و در پراتیک با ی در شوراهاشده

ها و انقالبیون در نبود و عدم حضور حزب انقالبی طبقه کارگر، تنها میبایست در کمونیست : در یک کالم  خالصه شده

برای تشکیل شوراها توسط خود سوژه اصلی تحت ستم باشند؛ به  تالش مستقیم  و ارگانیک با طبقه زحمتکش و رنجبر

ورزی و هم اندیشی شورایی در کنار آنها باشند و آنها را در تصمیمات اتخاذ کنند؛ در اندیشهآنها اعتماد ها و تصمیمات توده

انه برای یقنقد رف شده توسط شورا )خرد جمعی( و پراتیکی که محصول آن تصمیمات است همبستگی و همراهی کنند. با

  : کهش کنند. ودر نهایت فراموش نکنند تر کردن و گردش به چپ بیشتر آن تالرادیکال

اى را بمیان نمیآورند که آنها اصول ویژه .ندارندآنها هیچگونه منافعى، که از منافع کلیه پرولترها جدا باشد » 

 .بخواهند جنبش پرولترى را در چهارچوب آن اصول ویژه بگنجانند

تنها در این است که از طرفى، کمونیستها در )اینجا برای ما شوراها(   فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولترى

مبارزات پرولترهاى ملل گوناگون، مصالح مشترک همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان، در مد نظر قرار 

ى طى میکند، میدهند و از آن دفاع مینمایند، و از طرف دیگر در مراحل گوناگونى که مبارزه پرولتاریا و بورژواز

متشکل ساختن  ...ترین هدف کمونیستها  نزدیک ... آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند
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 پرولتاریا توسطپرولتاریا بصورت یک طبقه، سرنگون ساختن سیادت بورژوازى و احراز قدرت حاکمه سیاسى 

 مانیفست کمونیست( - ها)کارگران و کمونیست .«است

در پراتیک  »  نکهیبا استناد به ا «میکن ریو نه تفس میده رییرا که قرار است تغ یخیتار»که   ییوهله دوم و از آنجادر  

تقارن تغییر اوضاع و احوال و  »، آنگاه  “ «اش را، اینجا و اکنون، اثبات کندواقعیت و توان اندیشه دیاست که انسان با

جهان  » پس « درک کرد یعقالن یمیتوان نگریست و به نحو یرا فقط در وجه پراتیک انقالب ،یتغییر فعالیت بشر

ذاتاً پراتیک  ،یاجتماع یهرگونه زندگ»در نظر گرفت و الجرم   دیبا «محسوس را چون ]محصول[ پراتیک مشخص انسان

 «.و درک این پراتیک نهفته است یمیکشاند در پراتیک انسان یرا رازپندار یکه تئور یهمه رموز یو راه حل عقالن باشدیم

 هیانقالب عل یبرا هاتوده نییسازمان خودآ نهیشوراها که هر آ یپس چگونگ میاگر با مارکس در باال موافق باش جهینت در

 یروین چیکرد که ه یابیارز دیطبقه کارگر با یهمانا مبارزات انقالب شد،ابیشان توسط خودشان م ییموجود و رها تیوضع

 یطبقه کارگر را در اصول خاص بارزاتم ستیقرار ن فست،یو پرولترها در مان ستهایبا استناد به همان آرگومنت کمون یانقالب

و  هاستی. ما کمونرندیکه از آن فاصله بگ دیو نبا وندندیبا تمام قوا به آن بپ دیبا ونیو انقالب هاستی. پس کمونردیقالب بگ

 ستیبایم ، را درون خود حمل کند یستیتمام اصول کمون یرادیو ا بیع چیه یکه ب میبمان یاگر منتظر آن جنبش ونیانقالب

 .میکه آن جنبش ظهور کند منتظر بمان یتا جمعه ا

لزوم انتقال تمام قدرت به  غیتبل نیاشتباهات و همچن حیکار ما فقط انتقاد و توض ،میهست تیکه در اقل یمادام»

 لیآور یتزها - نیلن «اشتباهات خود برهند دیاز ق شیبه واسطه تجربه خو هاکردن است. تا توده غیشوراها را تبل

 

  گرامشی آنتونیو - «5و 4 !سمی. شورای نه فاشیسم و نه لیبرالیسم» : ضمیمه -5

رسد.  یبه نظر م ینظم بعد لیتشک یعامل اصل یا ندهیبلوک مخالف به طور فزا سم،یانحالل فاش یاسیدر بحران س

 یستیفاش میرژ هیعل یمردم یاز مبارزه به همراه توده ها یدیآن و نوم یدهایناهمگن آن مسبب ترد یاجتماع بیترک

، پس اقدامات خود را به مبارزات روزنامه  کنندیم ومتمقا یستیمسلح حزب فاش انیاست که به شدت در برابر شبه نظام

 دهد. یکاهش م یپارلمان یو فتنه ها ینگار

با فاشیسم مهمترین نقش به حزب لیبرال منتقل شده است؛ زیرا این بلوک هیچ برنامه دیگری برای  مبارزهدر جنبش 

دموکراسی  و انون اساسی، قانونی بودنجز برنامه لیبرالی پارلمانی بورژوایی قدیمی برای بازگشت به ق مخالفت با فاشیسم

 یک گزینه در برابر  ]لیبرالها .م[اپوزیسیون ، سم، با توجه به کنگره حزب لیبرالفاشی یجایگزینندارد. در بحث مربوط به 

 ]Slandri ]1 موسولینی یا یک سلندری ندیکتاتوری خونی یا فاشیسم یا لیبرالیسم؛ دولت: دهدمیقرار  مردم ایتالیا

                                                 

   /liberalism.htm-fascism/1924/10https://www.marxists.org/archive/gramsci     یسیترجمه انگل برگردان از -4

 یو بجا یاسالم یجمهور سم،یفاش یبجا زیانجام دادم که اگر خواننده عز لیدل نیمقاله به متن خودم را به ا نیا مهیترجمه و ضم -5
 یافراد معاصر خودمان در فضا یدرون متن اسام یاسام یبجا نیو پرو غرب خودمان را بگذارد و همچن برالیل یهااصالح طلب سم،یبرالیل

 .امروز نوشته شده است طیشرا یبرا ییمقاله گو نیا رد،را بگذا رانیا یاسیس

https://www.marxists.org/archive/gramsci/1924/10/fascism-liberalism.htm
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یا   ]5 [don Sturzo  ، دون استورزو ]4 [Turati ، توراتیAmendola ]3[مندوال آ،  ]Gioliotti] 2 یولیوتتیگ

ماسک  نیهستند ، تحت ا ییایتالیو خوب ا برالیل یمیقد یمجدد دموکراس یدر انتظار برقرار  ]Vella] ۶ وال دولت

 خود را ادامه دهد. یادامه خواهند داد تا حکومت سوءاستفاده استثمار   [و خوب.  م برالیل یمیقد یدموکراس]  یبورژواز

فاشیسم بوده است، معتقد است که الزم است به منظور  نفرت انگیز سرکوب تحت کسی که سالها کارگر و دهقان،

هنگامی که در قدرت بودند،  که در گذشته کند حمایتخود را با بورژوازی لیبرال متحد سازد، از کسانی  آن، کشیدنزیرهب

 واحد که فقط چند ماه پیش با تشکیل بلوک انی، کسپرداختند علیه کارگران و دهقانان فاشیسمکردن  و مسلح حمایتبه 

انحالل ؟ نه!  سمیطرح مسئله انحالل فاش یشود چگونگ یم نی. و ا .ندبا فاشیسم در مسئولیت جنایات آن شریک شد

 فاشیسم باید انحالل بورژوازی باشد که آن را ایجاد کرده است.

مرگ بر دولت ترور! انحالل » شعار سر داد :   ]Matteoti] ۷ماتوتتی بعد از ترور  در روزهای حزب کمونیستوقتی 

هایشان راه را برای هایی که در تمام سیاستفکر نمیکرد که دولت قاتالن باید توسط دولت  «!شبه نظامیان فاشیست

  ]Nitti ]۸ یتکرد که گیولیوتتی، نیتهرگز فکر نمی ها باز کرده بودند و آنها را مسلح کرده بودند جایگزین شود؛تروریست

 یانیشبه نظام نیشدند در قدرت بودند، قادر به خلع سالح ا لیتشک ستیفاش انیشبه نظام یکه وقت یکسان مندوال،آ و

 و مسلح کرده اند. تیطبقه کارگر حما هیباشند که خود آنها را عل

شکست  گنالیکه س  یشود. کسان یمیقد سمیبرالیل سم،یشکست فاش نیگزیحزب ما در ارائه شعار خود قصد نداشت که جا

تأیید کرد  از آغاز بحران فاشیسم، حزب کمونیست،داده بودند.  ]۹[. م[ را به رژه در روم سمیبرالی]ل یو سقوط قطع نیننگ

 که طبقه کارگر و دهقانان باید گورکن و جانشینان افراد در قدرت باشند. 

بدون  ضروری است، برای مبارزه طبقاتی با تمام عواقب آن. پرولتاریای صنعتی و دهقانان برای شکست فاشیسماقدام 

، استفاده ژوازی و خرده بورژوازی ایجاد شدهتناقضات و مبارزاتی که درون بور از شک پرولتاریا باید در مبارزه علیه فاشیسم،

حال، به وضوح  نیدر ع معناست که نیمسئله به ا نیا اما بدون عمل مستقیم نمیتواند هرگز فاشیسم را به زیر بکشد کند.

 سمیبرالیکارگران و دهقانان ، ل یتوسط عمل توده  سمی. م[ را مطرح کند. با شکست فاش وی]آلترنات سمیفاش ینیسوال جانش

عزم و  : این حق متعلق به دولت کارگران و دهقانان است که تنها قادر به انجام آن هستندنخواهد بود لیدخ ینیدر جانش

  .مسلح کردن طبقه کارگر و دهقانان خواهد داشت ،شبه نظامیان فاشیستی جدی برای خلع سالح

این دومی کلمات ملیحی  نیست، به دموکراسی و لیبرالیسم له چیزی جز بازگشت قانون اساسیأاین مس در حال حاضر

 واقعی به خود نگیرد؛ تا بحران، چهرۀ را گمراه میکند و حومه شهرها هستند که بورژوازی با استفاده از آن کارگران شهری

 علیه لیبرالیسم که آنها را گمراه کرده است، و که آنها را سرکوب کرده استی م کارگران و دهقانان علیه فاشیسمانتقا یعنی

 دآراگونا D'Aragona)بود همکاری کرد یا به دنبال همکاری با موسولینی چندماه پیشهمین همان لیبرالیسمی که تا 

] 1۰[ ،Baldesi  بادلسی]و غیره]11 ،. 
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های فاشیسم در حیاط پارلمان با نیرنگامکان انحالل  های کارگری حل شود.تواند از طریق عمل تودهبحران ایتالیا تنها می

مسلح به عنوان رهبر قرار  سمیرا در خدمت فاش ی. م[  است که بورژوازسمیبرالیسازش ]ل کیتنها  وجود ندارد، پارلمانی

دون و همه  بی قدرت و متعلق به گذشته است. های اصالح طلب تلقیح شود،حتی اگر با غدد میمون ،لیبرالیسم .دهد یم

ضرورت به  شتبدیل، موفق به ]Vellas ]12هاو والیی Turatis متحد با توراتیها ایتالیا،   Struzos Donستروتزهای 

 برای سرنگونی فاشیسم نخواهند شد.  ]جدید[جوان 

اما مصمم است  خود را با قانون اساسی یا اصول مقدس لیبرالیسم مشغول نمیکند، که دهقانان،از طبقات کارگران و  دولتی

دفاع از منافع کارگران شهرها و روستاها  یخلع سالح کردن آن و برا یبرا که به طور قطعی فاشیسم را شکست دهد،

گذشته ]کهنه[ از ظلم، از استثمار و از جرم  است،  یاست که قادر به نابود یجوان یرویتنها ن نیهمه استثمارگران، ا هیعل

 کنند. یکه کار م یبه همه کسان یواقع یاز آزاد یاندهیو ارائه آ

نفوذ آن افزایش  است که این حقیقت را به پرولتاریا تکرار می کند. ]چیزی[تنها کسی  ]کمونیسم[امروز حزب کمونیست 

اما اکثریت کارگران و دهقانان همراه با کنفدراسیون کار و حزب حداکثر گرایی  .در حال توسعه استمی یابد، سازمان آن 

[Maximalist Party] به نوبه خود در پی مخالفت با قانون اساسی پیشرفت کرده اند ولی آگاهی طبقاتی  هستند که

انان فاکتور اصلی در بحران است؛ درحالیکه دارای اند ، زیرا متوجه نشده اند که طبقه کارگر و دهق خود را بدست نیاورده

اگر آنان نمی خواهد خود را فریب دهند، باید بر روی دشت مبارزه  هستند. تعداد غیر قابل مقاومت و نیروی عظیم جوانان

رای طبقاتی، ب 13خیانت و نه از طریق -که بزودی تعیین کننده خواهد بود - طبقاتی بعنوان یک نیروی مستقل عمل کنند

 انجام کاری جز تغییر ماسک بورژوازی ایتالیایی.

وظیفه اصلی حزب ما این است که در میان کارگران و دهقانان این ایده اساسی را گسترش دهد: 

فقط دولت کارگران و دهقانان  فاشیسم را شکست خواهد داد. ،تنها مبارزه طبقاتی کارگران و دهقانان

هنگامی که این حقایق اساسی بواسطه تبلیغات  خلع سالح کند.می تواند شبه نظامیان فاشیست را 

از هر  و روستا، های کارگران کارخانههاخستگی ناپذیر ما در روح کارگران و دهقانان نفوذ کند، توده

ی کارگری و دهقان برای دفاع از منافع طبقاتی و مبارزه علیه فاشیسم هاحزب، نیاز به ساختن کمیته

آنها متوجه خواهند شد که این ابزار ضروری مبارزه انقالبی و اراده خود برای  د.را درک خواهند کر

در حال حاضر  با دولت کارگران و دهقانان است. ]  assassinقاتلین[ جایگزینی دولت تروریستها 

هرگوشۀ از  هستند، اندر تالش دوباره برای پیروزی بر کارگر و یردذپایان میپ هاکه کنگره لیبرال

 :نه فاشیسم نه لیبرالیسم : بدهند دای بلند و هیاهو پاسخ صایتالیا کارگران و دهقانان به آنها با 

  سم!یشورای
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 : ترجمه توضیحات

جنگ امپریالیستی اول از حزب محافظه کار بود. به دلیل باال ( 1۹14-1۹1۶ایتالیا در نیمه اول ) داخلیمین وزیرAntonio Salandra 33 آنتونیو سالندرا ]1 [
یکرد. سپس به موسیلینی بردن بودجه نظامی ایتالیا مجبور به استعفا شد. در پایان جنگ و کنفرانس صلح دولت ایتالیا را در تقسیم دوباره امپریالستی نمایندگی م

 به سناتوری انتخاب شد. 1۹2۸ل برای روی کار آمدن همکاری و همیاری کرد و توسط او در سا

بود. او بنیان گذار و رهبر اتحادیه لیبرالهای ایتالیا بود. )هاشمی   1۹21تا  1۸۹2بار نخست وزیر ایتالیا  از  Giovanni Giolitti 5گیولیوتتی جیووانی  ]2 [
  ن(ارفسنجانی و حزب کارگزاران خودم

 

. نماینده سالمو در مجلس نمایندگان ایتالیا  نگار و سیاستمدار و از فعالین جنبش لیبرالهای ضد فاشیسم روزنامه Giorgio Amendolaجیووانی آمندوال  ]3 [
 1۹22زیری بود و در دولت بود.از حامیان و فعالین جنبش لیبرال ایتالیا بود. در پایان جنگ امپریالیستی اول رقیب انتخاباتی جیووانی گیولیوتتی برای پست نخست و

ماه طول کشید و با کودتای موسیلینی به پایان رسید، وزیر وزارت مستعمرات  ۹آخرین نخست وزیر دولت پادشاهی ایتالیا که فقط  Luigi Factaا لوئیجی فکت
ه جریان روحانیون و پدرگیووانی مینزونی )از وابستگان ب( 8به رهبری گیاکومو ماتوتتی )توضیح  "هاحزب متحد سوسیالیست"بود. در دوران فاشیسم همراه جریان 

( جناح لیبرالهای ضد کمونیسم ولی از منتقدین موسیلینی بود. در سرکوبهای دوران فاشیستی به فرانسه پناهنده شد. در  6توضیح - سوسیالیست و دون استورزو
 GiorgioAmendola ال او پدر جورجیو آمندو) شاخه خارج از کشور جنبش فاشیستی ایتالیا( به قتل رسید.  " هاتی شرت سیاه "شهر کن فرانسه توسط جوخه 

 بود. * است که از کادرهای مخفی حزب کمونیست ایتالیا در دوران رهبری کمیته مرکزی حزب توسط گرامشی و بوردیگا

بودند فراکسیون رادیکال را دبیر اول حزب کمونیست ایتالیا. به همراه گرامشی زمانی که از اعضای حزب سوسیالسیت  Amadeo Bordiga آمادئو بوردیگا *
های آلمان خط ضد جنگ را در انترناسیونال دوم پیش میبردند. پس از انقالب اکتبر، فراکسیون حمایت و همبستگی خود را رتاکیستاتشکیل دادند و به همراه اسپ

های سوسیالسیت انشعاب کرده و حزب ه همراه رادیکالها اعالم کرد. اختالفات داخلی درون حزب سوسیالسیت باال گرفت. گرامشی و بوردیگا ببا بلشویک
ها( را گرفت. گرامشی هرگز بدنبال اختالفات درون کمینترن بوردیگا جانب اکثریت ) استالینیست 22-1۹21کمونیست ایتالیا را بنیان گذاشتند. سپس در 

شد، و تنها در دفتر سیاسی حزب، تا زمان دستگیری و زندان، در نشریه حزب  تروتسکیست نشد، اما درون حزب از کمیته مرکزی توسط جناح بوردیگا کنار گذاشته
 .مینوشت

به مخالفت با کمینترن پرداخت، از سوی کمیته مرکزی حزب به تروتسکیسم متهم و اخراج  ،هیتلر و تقسیم لهستان -و به دنبال پیمان صلح استالین  1۹3۰در 
   شد

رن جدا شد و به همراه آنتونیو نگری و دیگر وابستگان حزب کمونیست که به نقد استالینیسم رسیده بودند، حلقه ای به نام میالدی از کمینت ۷۰بوردیگا  در دهه  
 .منتشر کردند "چپ کمونیستی"تشکیل دادند که نشریه ای هم به نام  "های چپکمونیست"

های مخالف تحزب( و به همراه نگری ازتئوریسین -)رادیکالهای غیرمتشکل  ونومیها و فعالین جنبش آتاز تئوریسین ۹۰ - ۸۰بوردیگا و نگری هر دو در دهه 
 سالگی درگذشت. ۸1و سن  1۹۷۰در   گایبودند. بورد "دموکراسی مستقیم"و  "امپراتوری"

 

حزب سوسیالیست و پارلمانتاریست ایتالیا. با وجود اینکه از منتقدین  رانجامعه شناس ، شاعر و سوسیالیست. از بنیان گزا Filippo Turatiفیلپو توراتی  ]4 [
در . در زمان خود و تا قبل از جنگ امپریالیستی اول بودمارکسیست ترین مارکسیسم بود به اصالحات بجای انقالب باور داشت )فرنیناند السال ایتالیا(،اما با دانش

ها و دولت موسیلینی برنامه ها حمایت میکرد. پس از روی کار آمدن فاشیستدر برابر فراکسیون موسیلینی و فاشیستپارلمان ایتالیا از دولت جیووانی گیولیوتتی 
 .از حزب و تشکیل حزب کمونیست ایتالیا شد اانقالبی حزب سوسیالسیت ایتالیا را نوشت که توسط جناح چپ حزب )گرامشی و بوردیگا( نقد شد و دلیل خروج انه

دوران طوالنی مخفی زندگی کردن به فرانسه پناهنده شد و بهمراه لیبرال دمکراتهای فرانسوی جنبش غیر کمونیستی آنتی فاشیسم را هدایت  زا پس 1۹2۶در 
 درگذشت. 1۹32میکرد. در پاریس 

 "روحانیون سوسیالسیت"لیک ایتالیا به نام )دون استورزو( بوکسور، سیاستمدار و از اعضاء حلقه ای در کلیساهای کاتو Luigi Sturzoپدر لوئیجی استورزو ]5[
های لیبرال( که در )وابسته به جریان آنتی فاشیست "مسیحیان دموکرات"و از حامیان حزب سوسیالسیت و از مخالفین حزب کمونیست. بنیان گذار پالتفورم 

ها و تسویه و در جریان دستگیری 1۹24حد ضد فاشیسم شدند. در های رادیکال( را تشکیل دادند و بخشی از جبهه مت)پوپولیست "مردم ایتالیا"حزب  1۹1۹
شد ولی به دلیل روحانی بودن زندانی نشد و به انگلستان تبعید شد. پس از پایان جنگ امپریالستی دوم  به ایتالیا بازگشت و در  های فاشیستی، دستگیرحساب
 ارتحال کرد. 1۹5۹وزیر اول واتیکان( فعالیت کرد. )12اورارشد پاپ پیوس های اسقف اعظم ناپل، سناتور )نماینده سنا( از ناپل ، مشسمت

 

سوییس اعالم بیطرفی نسبت  خود در کشور سوئیس )تنها کشور بیطرف جهان( است که دولت این کانتون درون Vellaکنایه به دولت )کانتون( وال  -اشاره  ]۶[
  ن تنها دولتی است که توسط دیگر کانتونهای سوئیس انتخاب میشود. های سوئیسی کرده است. دولت این کانتوبه دیگر کانتون

همچنین از .سیاستمدار سوسیالیست و نماینده مجلس نمایندگان و از فعالین جنبش لیبرالهای ضد فاشیسم بود Giacomo Matteottiگیاکومو ماتوتتی  ]۷[
حزب متحد "ست توسط فیلپو توراتی از اعضای حزب و جریان  ین رهبری حزب سوسیالمنتقدین حزب کمونیست و شعار اعتصاب عمومی این حزب بود. در دورا
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در راه مجلس برای خواندن بیانیه مشترک این جبهه بود توسط  "جبهه متحد لیبرالهای ضد فاشیسم"که بعنوان سخنران  1۹24بود. در ژوئن  "هاسوسیالیست

 رسید. های حزب فاشیست( به قتل های خشم )سمپاتیزانکمیته

   

سیاستمدار، اقتصاددان از اعضای حزب چپ. نماینده در مجلس نمایندگان از سوی حزب رادیکال.  Francesco Saverio Nittiفرانچسکو ساوریو نیتتی  ]۸[
پس از کودتای موسیلینی . بود آخرین نخست وزیر قبل ازلوئیجی فکتا()1۹22تا  1۹2۰های لیبرال در فاصله نخست وزیر ایتالیا در سمت دبیر کل حزب دموکرات

که در آن با  1۹2۷در  "فاشیسم و دموکراسی ، بلشویسم"نویسنده کتاب : . و روی کار آمدن دولت فاشیستی از منتقدین لیبرال موسیلینی در مجلس جدید بود

 «هاها و فاشیستها، آنارشیستپس از  تقابل خونین کمونیستاحیای مجدد دموکراسی » :مقایسه استالین و موسیلینی تشابه بلشویسم و فاشیسم را تئوریزه و از تز
 دفاع کرد.

 

]۹[ March on Rome که  قتل  دیرا به آشوب کش ایتالیاکتبر ا 2۸در شهر روم که تا  1۹22اکتبر  22در  ستیهزار نفره و مسلحانه حزب فاش نیرژه چند
پادشاه،  یو استعفا اکتبر 2۹در  تیو ... ختم شد. و در نها یکارگر یکاهایکتابخانه ها و دفاتر احزاب و سند دنی، روزنامه نگاران ، آتش کشد ستهایاز کمون یاریبس

 قدرت را تصاحب کرد.    ستیفکتا سقوط کرد و حزب فاش یجیدولت لوئ
 

و دولت فاشیستی  1۹24پادشاهی ایتالیا تا قبل از  ۷2و  2۶سیاستمدار و سندیکالیست،  نماینده مجلس  Ludovico D'Aragonaرگونا الودوویکو د ]1۰[

نفدراسیون سراسری کار تا قبل از انحالل آن توسط دولت فاشیستی، معاون رییس مجلس موسسان ایتالیا پس کموسیلینی . سناتور سنا . معاون اول و دبیر اول 
  .1۹4۶از شکست فاشیسم در 

 

رگونا بود که در این تاریخ دبیر اول کنفدراسیون سراسری امعاون لودوویکو د ۸1۹1ندیکالیست. در سال سیاستمدار و س Gino Baldesiگینو بالدسی  ]11 [

همچنین نماینده  فدراسیون در کنگره  بر عهده داشت. 1۹21و ژنو  1۹1۸نمایندگی ایتالیا را در کنفرانس سراسری کنفدراسیون جهانی کار در واشنگتن   کار بود.

رد دولت شد. اما به زودی موضع انتقادی اتالیا بود. پس از ظهور فاشیسم او با موسولینی ارتباط برقرار کرد و به عنوان نماینده مجلس وحزب سوسیالسیت ای 1۷

 را بازنشسته کردند. بالدسیوظایف پارلمانی وی را  لغو و  1۹2۶گرفت و در  نوامبر 

 

 دولت وال و  فیلپو توراتی ،پدر لوئیجی استورزو کنایه به همه هواداران ]12 [
 

  استفاده شده است، که در دوران جنگ برای کسی که با دشمن همکاری میکند استفاده collaboration مفهوم –در متن از واژه  ]13 [
 . به همین دلیل من از ]خیانت[ استفاده کردم.میشود


