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بين جامعه سرمايه دارى و سوسياليستى دوران تبديل انقالبى اولى به دومى است. متناسب با اين "

دوره يك دوران انتقال سياسى نيز وجود دارد كه چيزى نمي تواند باشد جز ديكتاتورى انقالبى 

كتاب دولت و انقالب ، نوشته  نقل قول ها از -2781كارل ماركس نقد برنامه سال   "پرولتاريا

 .شده اند دهيبرگز نيلن انوفياول ريميوالد

است.  ياسياقدام س كيعموماً  -كهنه طيقدرت حاكم موجود و انحالل شرا یبرانداز -انقالب"

و   -یبه برانداز ازيجا كه ن-تا آن  سميالي. سوسستين يعمل سمياليدرهرحال، بدون انقالب، سوس

و  روحو   شود،  يسازمان گر آن آغاز م تيفعال يوقت يطلبد. ول يرا م ياسياقدام س نيانحالل دارد، ا

 -. كتاب دولت و انقالب"افكند يرا دور م ياسيپوسته س سمياليگردد، سوس يآن ظاهر م  هدف خاص

 نيلن

 

 مترجم -مقدمه

است با  یترجمه مصاحبه ا ن متنیموخره است. اولمتن  مقدمه  دو ترجمه  و دو کیمطلب شامل  نیا

و نوشته شده و در  هیته دویکه توسط دو نفر به نام الاورا کارلسن و آلفردو آکاس کیمعلمان زن در مکز

در  زین یبجال تگزارشا سندهیدو نو نیاست. البته ا افتهیضد انتشاز  تیدر سا 1122سپاتامبر  12 خیتار

 به  کیاعتراضات معلمان مکز"به نام  یکیداده اند که  کارگران ارائه نیرابطه با اعتصاب و مبارزات  ا

 زیمطلب ن نیسپتامبر متشر شده است. من از ا 21 در باشد که یم "ردیگ ینم انیپا نجایوجه ا چیه

روزنامه نگار  کی لهیک که بوسیو مکز ونانی یکارگران آموزش نیب یا سهیمقا یاستفاده نموده ام.  و دوم

 .منتشر شده است 1122سپتامبر  21 خیو در تار نوشته شده است. سیکونوماکیاو دوسیلئون یونانی
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مبارزات شان و برخورد  یو چرائ یکارگران آموزش یعنی، ونانیو  کیبه  مبارزه معلمان در مکز ینگاه با

کارگران در ابعاد گوناگون  یکنون به مبارزات یآنها و نگاه کیدئولوژیسرکوبگر و ا یروهایدولت ها و ن

که   میشو یهند، متوجه مد یل میآنها را زنان تشک شتریبنگالدش که ب یکارگران لباسدوز مبارزه  ژهیبو

 یتواند  مبارزه جار یم ایپرولتار یاسیو سازمان س ینداشتن درک درست از دولت، انقالب، مبارزه طبقات

 .دچارکند یوحشتاناک را به چه سرنوشت

اند  دهیرس  جهینت نیکند که به ا یم انیرا ب یکارگران یترس و مبارزه و آرزو د،یو ام مینوشتارها ب نیا

کودکان از  یشدن در زندگ لیمعلمان زن، دخ یبرا"هستند  ننیبس است! آنها چ گرید ندیکه بگو

بهتر و آموزش مناسب  یایمرفه و شاد، دن ندهیآ یمبارزه ما، مبارزه برا یهسته اصل "است. هیوظائف اول

. ما میفرزندان خودمان که مجبور به ترک آنها شده ا یهمه دختران و پسران است، به اضافه برا یبرا

ما  یبرا یدور نیآنها دردناک و زجر آور است و تحمل ا یبرا یا یدور نیکه چن میو آگاه میدان یم

کنند که آنها،  همه  یفهمند و درک م یم ار نیکه آنها ا میدان یم یول ست،یبعنوان مادران ساده ن زین

که آنها بدون ما اآلن در  میپرس یکه هر صبح و هر غروب ما از خود م یاند، با وجود ستهیرا با ما ز نیا

را  یمبارزه ا نیما چن م،یا دهیهفته است که فرزندان خود را ند 2از ما  یبرخ ی، حتهستند یتیچه وضع

است که بر عهده ماست که  یعدالت اجتماع یبرا یمبارزه ا نیکه چن میکن یکه فکر م رایز م،یا دهیبرگز

 [از متن] ".میشو روزیپ دی، ما با میآنرا انجام ده
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 !درس مقاومت كيدر جنبش معلمان:  زنان
 دويكارلسن و آلفردو آكاس الاورانوشته: 

 

آنها را به آموزش  یو دسترس  شتیو مع تیکه  کف یا یدر اعتراض به رفورم آموزش کیمکز معلمان

 .داده اند رییرا تغ ابانهایخ یکند، چهره  یم دیدر کشور تهد یعموم

کرده اند،  لیتبد نیشهر چادرنش کیرا به  یتیکوسیکه مرکز مکز یهزاران معلم تظاهر کننده ا انیم در

کالس  زن معلم ونیلیم کیاز  شتریو مشاهده جنبش را بخود اختصاص داده اند. ب دیزنان هسته قابل د

که  یو رفاه یموزشبدون امکانات آ یهستند که اغلب در کالس ها یکار یروین ،یاول تا ششم ابتدائ

 .مشغول به کار و آموزش دادن  هستند یاز آنها  با حقوق  فقط چند صد دالر یدرصد باالئ

شهرت دارد، معلمان را فراخوانده  CNTE  به  یائیکه اختصاراً به اسپان "لیرتبه و فا یدموکراس جنبش"

 جادیمخصوص و ا یحقوق آنها را به تست ها ی که شغل و درجه ،یاست که رفورم در قانون اساس

 ینشستها شیخو یکه هر کدام از مناطق، مدارس برا یمعن نیبد گر،یکدیها از  هیاستقالل مدارس و ناح

 نیا ند؛یگو یکند، رد بکنند. معلمان م یداشته باشند، را موکول م یریگ میتصم یمخصوص بخود و برا

 .مدارس  منجرخواهد شد یساز یبه خصوص تیو در نها فیرا تضغ یشغل تیکار تنوع را نابود، امن

نسبت به اعتصاب معلمان را  ینظر و افکارعموم رییتغ یبرا یعیوس غاتیتبل نیکمپ کی  یرسم مطبوعات

از  یاریکنند. بس یم کیو تراف یو مختل کردن رفت و آمد عموم یشروع کرده اند. آنها را متهم به تنبل

 اریبس یخود را ترک نموده اند که در هوا یکرده و خانه ها یراه ط لومتریزنان و مردان صدها ک نیا

امکانات و بدون حفاظ مناسب  نیبا کمتر کیمکزهمراه با تگرگ  یموسوم یناگوار و سرد و باران ها
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 شانیلباس ها یشستشو یبرا یلقمه نان، بدون مکان کیگذاشته اند.آنها با  شیرا به نما یمبارزات ستیز

 طیشرا نیها را در سخت تر یمائیراهپتظاهرات و   نیکالتریو راد نیبزرگتر ش،یمو و تن خو اننیو اح

شبح  یروهایو ن سیپل دیوقفه و شد یو ب یشگیو آزار  هم تیو اذ ، فشارو در برابر خفقان یاجتماع

 .دهند یشده، ادامه م کیتحر یو افکار عموم  ستیفاش

 

 دهند؟ يكار را انجام م نيآنها ا چرا

دهند. جواب  یجواب م یگو ساد یبه سئواالت ما به خوب ر،ییرابطه، زنان در حال حرکت و تغ نیا در

سال  لیمعلمان،که به دل زیحقوق ناچ لیدر بحران، نه تنها به دل یآموزش ستمیس کیاز  تیآنها حکا یها

ت که در سا یانسان ونهایلیم یاز فقر عموم یسخت ناش طیو طمع و آز و آن شرا یها غفلت و رشوه خوار

 .باشد یدارند، م یکشور زندگ نیا

 

 همه یبرا تيفيك نيكار با ارزش و آموزش با باالتر یزنان در مبارزه برا یصدا

که در  مینیب یرا م یا  یعدالت یاست که ما هر روزه ب نیا میده یما به مبارزه مان  ادامه م نکهیا لیدل

همسر   ایرسانند، که  همچون مادر  یجامعه ما، در کشورما موجود است. که هر روزه، زنان را به قتل م

 یا  یزندگ نیکه چن میکن ی، فکر نممیباور ندار نیگذرانند، و ما، به ا یو کمبود م یعدالت یرا در ب یزندگ

 .باشد نیچن دیماست و با ستهیشا
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با مادران و پدران شان،  م،یکن یم یکه با دانش آموزان در جامعه زندگ میهست یمعلمان، ما آنهائ همچون

از و نفرت و  نهیما را از ک ن،یطلبند و ا یرا  به مقابله م یتیوضع نیکه به ندرت آنها، چن میدان یو ما م

 ".دیگو یم  (Oaxaca)کساکااوآ هیزن معلم از ناح کیها را  نیا" درد و رنج انباشته کرده است،

واقع شده است،  او  یمواد غذائ یا رهیفروشگاه زنج کی یکیکند که  مدرسه  اش  در نزد یم فیتعر او

و  ندیآ یاندک خود م یفروش کاالها یکه صبح زود از روستاها و جوامع اطراف برا د؛یگو یم یاز زنان

 "کار کنند دیهستند که قبل از آمدن به مدرسه با یدختران و پسران

ها و  وهیشوند، که م داریاز خواب ب نجایآمدن به ا یصبح برا 5 ای 4از آنها مجبورند ساعت  یاریبس"

و  ندیآ یبه مدرسه م. اغلب آنها بدون خوردن صبحانه اورندیفروختن ب یرا برا اهانیو گ جاتیسبز

 یبتوانند فردا تابخوابند  دیرسند که با یشب م 9و  8گردند ساعت   یبرم شانیکه به خانه ها یهنگام

 ".آنهاست یزندگ نیروت نی. اندیرا آغاز نما یگریروز د گر،ید

قانع شده  رد،یو زجر دهنده انجام گ وبیمع کلیس نیا دنیبر یبرا دیبا یم یرابطه که اقدام نیاو در ا"

 نکهیا یبرا میدان یم". ستیجواب آن ن یقانع شده است که رفورم آموزش زین نیاست، اما او به ا

را در  طیاند شرا کرده بیو آنچه که آنها تصو میدار یساختار رییبه تغ اجیما احت ابد،یآموزش بهبود 

 ".گرداند یرا بدتر م طیشرا ننیقیکند و اما  یجامعه ما بهتر نم

 یمدرسه در محله کوچک  کیدر  یدبستان شیمعلم پ  (Sarvia Anali Valverde)یوالورد یآنل ایسارو

 ( Guerrero Santa Cruz)کند که  در دهکده  کوچک او یم فیباشد. او تعر یم کیکستیاز منطقه م

مجبور  ن آنهایاز والد یاریراه بروند. بس لومتریهر روز صبح دو ک دیرفتن به کودکستان با یکودکان برا

 یکوله پشت کی ای ند،یآ یصبح به مدرسه م یشان شده اند. کودکان بدون ناشتائ یبه ترک محل زندگ

 .نمک یو با مقدار ایلوب ایخشک  ی(tortilla) به یمحل یاز غذا یزیکه مقدار ناچ
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آمدن به مرکز شهر  یما برا"کند:  یم فیکند تعر یعضو جنبش که نامش را فاش نم گریزن د کی

 گانهیمکان ب نی. ما در امیبه ترک خانواده و آنچه که پشت سرمان هست، گرفته ا میتصم کیمکز

 .میریرا بگ شهریکه چطور قطار  میندار یآگاه یاز ما حت یاریبس ...میهست

 یخصوص استیو س یاجتماه تیوضع نیا هیکه بر عل میما آمده ا م،یدار عادت تیوضع نیاما  ما به ا"

و  یجسم ،یکیزیف ،یاقتصاد دیفشار شد کی  انیجر نیا [کند یاو اضافه م]. میاعتراض کن یساز

که به مرکز  میگرفت میتصم گر،ید یاست. اما ما نه فقط زنان معلم در اوآکساکا که از شهرها یاحساس

 ".میآمده تا مبارزه را ادامه ده کیشهر مکز

 

 ند؟ينما یخواهند ارزشگذار يرا م یزيچه چ آنها

مورد اعتراض  نموده اند، یرسانده و وارد  قانون اساس بیبه تصو یکه به تازگ یا یارزشگذار ستمیس 

 .هستند یندارد که معلمان مخالف ارزشگذار قتیحق نی: ادیگو یآنها است. والورده م

که ما در آن کار  یو اقتصاد یاجتماع طیبا  شرا یاما بر اساس و هماهنگ م،یهست یبه ارزشگذار لیما ما"

ما ": دیگو یاو م "آنها. طیاستاندارد شده بر اساس شرا نکهیما، نه ا تیبر اساس واقع م،یکن یم

کند، درک  یکند، اما معلمان را مجازات و اخراج م یرا بهتر نم یآموزش یکار طیکه شرا یا یارزشگذار

 ".میکن ینم

و دانش خود هستند، اما  یبه بهتر نمودن و رشد دادن آمادگ لیدهد؛ در منطقه او معلمان ما یشرح م او

اما ما در  م،یکن یم نیتمر شتریما  ب"کنند، محدود است.  یکه کار م یریامکانات آنها در آن مناطق فق
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مسافرت کردن و  یبرا را التیو ما فقط تعط ،یبدون وسائل حمل و نقل عموم م،یجوامع دور افتاده هست

 ".میدار دنیآموزش د

 انیاست که گناه را به قربان یسئوال واقع کی نیکنند  ا یو کار م یزندگ یطیشرا نیزنان که در چن یبرا

 .نسبت دهند

در  ری. تاخستیدرست ن نیما هستند. ا یآموزش ستمیدر س ریکه؛ معلمان مسئول  تاخ ندیگو یم یبرخ

است که  یاست که علت آن  مسائل گوناگون  و از جمله پول یمشکل ساختار کیما  یآموزش ستمیس

 نیخوب در ا یلیدهند. مثال روشن و خ یاختصاص م یگریخرج در آموزش، به امور د یآنها به جا

 ".مصروف در آموزش خرج کردند  یت که آنها به جاسا یادیو پول ز ریانتخابات اخ رابطه

 

 توممقا درس

خاطره  "اوآکساکا"معلمان  ی. براستین افتهیمقاومت سازمان نیاول نیاز معلمان معترض، ا یاریبس یبرا

دارند که چگونه حرکت شان بر ضد دستمزد  ادیهنوز زنده است. آنها به  1112حرکت معلمان درسال 

شورش  بسرکو یکه ارتش برا دیگرد یشورش محل کیمعلمان باعث  یمل هیاز طرف اتحاد یدالر 11

 .دیفرستاده شده و آنگاه به خشونت گرائ

بود که ترس  نیکه از آن گرفتم ا یکند. درس یم فیشورش و سرکوب تعر ریاز معلمان از تأث یکی

 .مینداشته باشم، بلکه خود را آماده نما
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دارم،  ادیانداختن ما را به  رونیمن جنون آنها و ب"کند:  ی.  او تعرف م"من در آن اتفاق دخالت داشتم"

و  م،یآماده باش دیندارم. من به او گفتم که ما با یوحشت  تیاما همچنان که به دوستم گفتم، من در حق

 ".میانداز ینگاه  قبل از چشم برهم نهادن به اطرافمان ب کیهمواره 

ما اکنون "نبوده است .  یطوالن ادینشان داد که  ز  ینیهر صورت اثرات آن سرکوب و وحشت آفر در

 ".ستیما فلج کننده ن یانجام آن برا رد،یبا ما انجام گ زیاکنون ن یرفتار نیکه چن میندار یترس چیه

. نمیب یرا م 1112خوانم بازتاب حرکت سال  یکه من روزنامه ها را م یهنگام"کند:  یاو اضافه م دوست

انداختند، به ما  رونیبه ما حمله کردند، ما را به ب -کردند. 1112است آنچه که آنها با ما در سال  نیا

 ".بس است گرید م،یتا بگوئ دآماده کر نیا ینمودند، اما آن فقط ما را برا ریکردند و ما را تحق نیتوه

 

  كيمكز يمردم یشده درباره جنبش  ها كيكالس يخيد، تارروآ يم اديرا به   خياوتار

 وارونه در رابطه با نقش زنان خيتار كي

 بیمارش ترت کی. ما رندیگرفتند که مسئله را خود بدست بگ میمعلم تصمپس آن زمان بود که زنان "

آنها  م،یکن انیکه حق را به جانب ما بدهند و اجازه دهند که خود را ب میو به روزنامه ها رجوع کرد میداد

 .باشد یهست که مال عموم م یکه مدع ونیزیتلو یکانال خبر یامتناع کردند. حت

که  ما آنجا  ی. از همان لحظه ارندیرا در دست بگ  ایگرفتند که مد میبود که زنان تصم نیچن نیا

 نیکه ما مهمتر رایبود ز یمؤثر  و قو یلیاقدام خ کی نی.  امیکرد دایامکان تماس با مردم را پ  میستادیا

را به رگبار  ونهایزیتلو یها تنآنها آن ن،یا ی. برامیکرد دیموجود را تهد ستمیس یو اطالعات یغیتبل لهیوس

 ".تر شدند یورق خورد و نقش ها واقع خیو تار گریبستند و همه  اتفاقات د
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 نیما  را درک نکنند، اما ما چن یادیز یانسانها دیشا"گفته او، گذشته به اکنون بر گشته است،  به

 یهستند، ترس ها یکوچک یها یروزیتجربه ها، همه آن لحظات که هر کدام پ نیا م،یرا دار یخیتار

است که  یطیراش نی. ما اکنون در چنمیکه محتاج به انجامشان هست تیاز واقع یادیز یزهایآنال اد،یز

که  میدان یبر زبان آورد  همه م یزیچ یکس نکهیو بدون ا میکن ینگاه م گریکدیهمه به  م،یهست نجایا

 ".میهست نجایچرا ا

  

 شنهاديو پ اعتراض

مورد قبول  ویآلترنات کیاست که معلمان بدون داشتن  نیا  ایاز جانب مد یاسطوره بزرگ ساختگ کی

معلمان شهر به شهر، محل کار به محل  افتهیکار سازمان  یروین ت،یکنند. اما در حق یفقط اعتراض م

مثل   یگرید یچ جایاند.  در ه دهیرس یجمع ویآلترنات کیو کار کرده اند تا به  دهیکار، معلمان رنج کش

 .نشده است یپروسه ط  نیا "اوآکساکا"

 کیمانده است،  یباق "اوآکساکا"است که در استان  یا یمدرسه عال نیاستاد در آخر نایمد آنابل

 یمدارس عال نیچن کیسماتیس به طور ، دولت .Tamazulapam معلمان زنان در تیترب یمدرسه برا

را آماده نموده و  یساز یخصوص طیشرا نکهیا یدهد برا یبودجه آنها را کاهش م ایکرده و  لیرا تعط یا

.  معلمان و دانش دیکنند حذف نما یدر روستا ها  مقاومت م برالینئول استیکه در برابر س یمدارس

از  یدر آنها دانش آموزان نکهیا یبوده اند نه فقط برا یمکان خاًیآموزان مبارزه کرده اند تا آنها را که تار

 یمرکز برا کیبعنوان  نیهمچن هداشته باشند، بلک یکنند و امتحان داده و مدرک لیتحص ریفق یها خانوده

 .ساکنان روستاها درآورند یو اقتصاد یحفاظت از حقوق اجتماع
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کار و شغل معلمان  یالزمه برا الیو ماتر یساختار یاساس یکند که چطور به کمبود ها یم حیتشر نایمد

 .جواب داده اند

از آنرا دو باره ساختند، اما فقط کالس  یو آنها قسمت ختیما فرو ر یساختمان مدرسه  1111سال  "

فرستند در حداقل  یآموزش م یکه برا یرا. آنها برنامه هائ شگاههایآزما ایدرس و نه کارگاهها و  یها

و متدها  دهباعث شده که ما کوشش کر نیو ا یآموزش یهستند، بدون متد ها تیو کم تیفیک زانیم

درمدارس ما کودکان از  ".یبخش آموزش یپروژه رهائ"مثل  میمخصوص خودمان را به کار ببند یآموزش

با سنت و  یترقوئ ک،یکستیناهوآتل، م ک،یند. ما در زپوتا مشغول لیصحبه ت یمختلف قوم یگروهها

 .میده یو آموزش م میکن یو کار م میهست ریعادات مختلف درگ

 یسیآموزشِ فقط به زبانِ انگل لهیکه  بوس میخود را از دست بده یانسان یکه فرهنگها میستین لیما ما"

 یکند چطور مدارس توسعه م یم فیاو تعر". هستند یقرار گرفته اند و در مرحله نابود دیمورد تهد

 یمآموزان سئوال  شما از دان"شده اند.  یزیدانش آموزان برنامه ر یاساس یازهایکه بر اساس ن ابندی

.  اگر میبر یم شیو پ ختهیرا ر یآموزش یبرنامه ها اتشانیو بر اساس تجرب ازمندند،یکه به چه ن میکن

و  کندیپزد، انسان  شروع به دادن دانش م ینان م ایدانند که چطور انسان ربوزوس را  یدانش آموزان م

 ".میده یدانش آموزان  جا م یبرا یرا در برنامه آموزش یهائ دهیپد نیچن

و  دیرفورم ها  در مرز تهد لهیبوس م،یا دهیکه ما آفر یآموزش شرفتهیو پ دهیچیپ میهمه آن مفاه": نایمد

 یاز منطقه ا,Celiflora García Cervantessd سروانتس ایلورا کارس فایسل "قرار گرفته اند. ینابود

 یوه و روش و برنامه هایکردن ش دایمعلمان را در رابطه با پ زیاو ن،  San Esteban Atatlahuca در

دهد.  یآموزش م رند،یروزانه به کار گ کیقادر گردند که  کار بُرد زبان  را در پرات نکهیا یبلند مدت برا

نفر  2 لهیقانون که بوس کی ".خود را از دست داده اند ینوع رفورم ها کارآئ نیا"دارد که  دهیاو عق
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 کیخود  دیبعد ما  با یول م،یشو یروبرو م یفن میت کیرود. ما با  یشده است به مدارس م بیتصو

که مورد توجه  یپروژه ا م،یزیبر را دانش آموزان هست یازهایکه بر اساس دانش و ن یگیپروژه پداگوگ

پروژه آموزش را با دو زبان در نظر  نیا و آنها و بر اساس حل مشکالت جامعه آنها  بنا نهاده شده است

 ".میریگ یم

کار آنهاست.  شبُردیپ یشود که دانش آموزان دارند و برا یدر نظر گرفته م یتیپروژه واقع نیمرکز ا در

که متمرکز بر حفظ دانش، رسومات و فرهنگ ماست که ما را  میرا دار یما برنامه ا "اوآکساکا"در 

به چه  میدان یم که میآگاه یجامعه خودمان بخوب اتیما. ما از واقع کیکند به شهر ما، و مکز یوصل م

 ".میریگ یآنها را در نظر م یها یازمندیرانده شده و ن هیحال مردم به حاش  شتری. ما بمیازمندین یزیچ

 ".کند یم فیتعر یگریمعلم د کیرا  نیا"

 انیرا به پا یکنند که دوره  راهنمائ یفکر م"از دختران و پسران  یاریشود که بس یم نیمتمرکز بر ا او

توانند  یکنند که در آنجا م یکه فکر م رایز ند،یمهاجرت نما کایرا ترک کنند و به آمر لیرسانده و تحص

که آنها  میهست ازمندیندارد. ما ن قتیحق نیشوند که ا یبرخوردار م یمرفه و با استاندارد باالئ یاز زندگ

برگرداندن  یبرا نجایآنها را در ا دی. ما بامیمان نگه دار کیدر شهرما، کشور و مکز نجا،یرا در ا

 نی. اندینما شرفتهیو پ یکه به آن عشق بورزند و آنرا نگه دار میاموزیبه آنها ب م،یفرهنگمان داشته باش

 ".ما معلمان فهیاست وظ

مبارزه ما، مبارزه  یهسته اصل"است.  هیکودکان از وظائف اول یشدن در زندگ لیمعلمان زن، دخ یبرا

فرزندان  یهمه دختران و پسران است، به اضافه برا یمرفه و شاد و آموزش مناسب برا ندهیآ یبرا

دردناک و  آنها یبرا یا یدور نیکه چن میو آگاه میدان ی. ما ممیخودمان که مجبور به ترک آنها شده ا

و درک  فهمند یرا م نیکه آنها ا میدان یم یول ست،ین زسادهیما ن یبرا یدور نیزجر آور است و تحمل ا
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که  میپرس یکه هر صبح و هر غروب ما از خود م یاند، با وجود ستهیرا با ما ز نیکنند که آنها همه ا یم

 م،یا دهیهفته است که فرزندان خود را ند 2از ما  یبرخ یهستند، بدون ما، حت یتیآنها اآلن در چه وضع

است  یعدالت اجتماع یبرا یمبارزه ا نیکه چن میکن یکه فکر م رایز م،یا دهیرا برگز یمبارزه ا نیما چن

 ".میشو روزیپ دی، ما بامیکه بر عهده ماست که آنرا انجام ده

 

 كنند يو رو م ريز را خود تيواقع زنان

کوچک  یاتاق در روستا کیچهارم، پنجم و ششم در  یساله، معلم سال ها 18آمادو،  کایمون

  ی، در مدرسه ا  (Puerto Escondido)دویپورتو اسکوند یکیدر نزد  (Cozoaltepec)کیپیکوزوآلت

 اواز دانش آموزان  یکه برخ دیگو یدالر است. او م 211او  یافتیاست. حقوق در گریمعلم د کیتنها با 

 یگرفته است که با زبان اشاره با آنها صحبت کرده و آموزش دهد. هنگام ادیدارند و او  یشنوائ یناتوانائ

 یخود برا نیآنها مجبورند که به والد نکهیا یبرا ستند،یهوه است، آنها در کالس نکه فصل برداشت ق

 .برداشت محصول کمک کنند

من در  یمعلم یبا صندلشوند،  یجمع م یا رهیدا میدانش آموز دارد که همه  آنها به شکل ن 12 او

 .میببر نی( را در کالس درس از بیرارشی)ه نیت سر و نه در مقابل من که باال و پائشپ

 ندهیکه در آ دوارندیکه آنها ام یهستند، نسل دینسل جد کی یگر ختهیمسئول ر کیمعلم مکز زنان

 نیها در جهان آنها را داشته باشند. آنها همچن یها و نابرابر یناعدالت ینابود ایقدرت کم کردن و 

و بحق خود را در جنبش مردم  یواقع یبرخاسته و جا نده،یکنند که در آ تیرا ترب یکه زنان دوارندیام

 ستنیمرفه ز یشده  برا یا هیو حاش یمردم زحمتکش، مردم بوم ،یفتاده، جنبش مردم واقعاو دور  ریفق

 .نندیآفریرا ب یگرید یائیرا داشته باشند و دن شانیایدن رییو تغ
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 !ستين يكاف یا هياتحاد تيعضو ،امر نيا یبرا

که  رایزن هستم، ز کیبمثابه  نیهمچن نجایاست و اآلن من ا افتهیم گسترده و پهنا فکر ریاخ یسال ها در

کرده اند و  یباز یا هیو زحمتکش وحاش ریدر جنبش مردم فق یزنان نقش مهم ،مدت نیدر ا تیدر واقع

 کنم که یفکر م اکنوناست که من   نیا ی. برامیجبهه قرار دار یکه در جلو میهست یروئیما زنان آن ن

  شیبرا دیاست که با یزیچ نی. و امید ه انیپا  ینگاه به زنان بعنوان متاع جنس اتا ب میهست ازمندیما ن

 .نبرد کرد

کنم. من  یفکر م زنی زنان به- کر کرده ام، اما اکنون به خودمانف گرانیمن در تمام مدت و همواره به د"

ما معلمان  م،یگو یمردانه(، اما امروز م یگوریما معلمان) در ف م،یگفت یآورم که در گذشته م یبخاطر م

 یهمه را به کار م -مانیو آرزوها دیام اب مان،یبا تمام وحشتها اتمان،یبا تمام تجرب ز،یزنانه( ن یگوری)در ف

 .میده یاساس یرا دگرگون تیکه واقع میریگ

را   زهایزنان چ یکه ما برا یتا زمان نکهیام و آن ا افتهیوقوف  و یآگاه نیمن به ا رایهستم ز نجایا من

 یدر اوضاع عموم رییگونه تغ چیقادر به ه م،ینده رییتغ اداًیبن زانیچ یجنبش زحمتکشان و ب نیدر ا

را از  دگاهمانیکه نظرگاه و د میدار تیجنبش مسئول نیکه در ا میهست یشد، چون ما اعضائ مینخواه

 ".میمان را عزت ده تیو هو میجهان ارائه ده

و آلفردو  کایآمر یبرنامه برا سیرئ ( Laura Carlsen)گزارش: لورا کارلسن نیگان ا سندهینو

 باشند. درج شده در یم (UNORCA) یارتباطات برا سیروزنامه نگار و رئ ( Alfredo Acedo)دویآس

www.cipamericasprogram.org 
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زنان در  یحفط حقوق انسان یبرا یشبکه مل یبا همکار دویآلفردو آس لهیها و مصاحبه بوس عکس

 .انجام گرفته است ک،یمکز

 :منبع

-by-stanceresi-in-lesson-a-movement-teachers-the-in-http://www.zcommunications.org/women

carlsen.html-laura 

 

 !ابدي ينم انيپا نجايا "وجه جيبه" مكزيكاز اعتراضات معلمان   يمنتخب

 سیپل یآهن وارید نیرسد، آنها با اول یکه  تظاهرات معلمان  به مقابل  ساختمان مجلس سنا م یهنگام

در برابر صف  نیشوند که به تمام وسائل ضد شورش مجهز هستند. تظاهر کننده گان خشمگ یروبرو م

ما  س،یپل یآقا"دهند.  یپرتاب گاز اشک آور  شعار م یباتوم و سپر بدست و نارنجک انداز برا سیپل

 یآبکه با لباس  یهمچون مرد"و  "یاما توان اعتراض ندار  یکن یدو تا دست حمل م م،یتو  متأسف یبرا

دهند  یروز تظاهرات و شعار م نیسپتامبر، در اول کمی "ساختمان سنا قرار گرفته باشد. یحرکت بر رو یب

 یبرا یآرامش ست،یمردن ن یبرا تاگر عدال ".دیرا به دور اندازPeña Nieto  یرفورم آموزش"که 

 ".ستیدولت موجود ن

آلفردو  یجمهور برا سیرئ یوالردا، در بازه برنامه ارزشگذار یآنابل ایساو هاز معلمان  تظاهر کنند یکی

کنند به تنبل بودن و  یکنند و متهم  م یما را سرزنش م یاریبس"دهد:  یگزارش را م نگونهیخبر نگار، ا

که بر  میمخالف یا ی. ما با ارزشگذارستین نیچن نیا تیدر واقع م،یمخالف یبا هر گونه ارزش گذار نکهیا

ما بعنوان معلم و  یزندگ تیو در واقع دورافکندبه  را ما یواقع یبنا شده است که از زندگ یاستانداردهائ

که ما  ای یروزمره و آموزش یکه بر اساس زندگ میازمندین یا ی. ما به ارزشگذارستندیموجود ن نیوالد

http://www.zcommunications.org/women-in-the-teachers-movement-a-lesson-in-resistance-by-laura-carlsen.html
http://www.zcommunications.org/women-in-the-teachers-movement-a-lesson-in-resistance-by-laura-carlsen.html
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 ری. ما در دهات کوچک و فقردیام بگآموزان ما انج نشدا نیوالد تیواقع زیو ن میبعنوان معلم گرفته ا

ما  ی. برامیبر یبسر م یو معنو یفقر ماد طیبدون جاده و بدون وسائل حمل و نقل و در شرا ن،ینش

 یتیکوسیما با معلمان مکز طیشرا ست،یآموزش دادن موجود ن نیدر ح دیجد یمتدها یریادگیفرصت 

 یکه از قوم ها میده یدرس م یما در مناطق نکهیآن، ا ترازتا آسمان متفاوت هست.  مهم نیاز زم

 لیو تما میندار یازیموجود هستند که ن یانسان یلیخ یگوناگون، ول یو فرهنگ ها افتهی لیگوناگون تشک

که  یسیتنها به زبان انگل سیو با هم فکر کردن و با هم بودن را با تدر یاشتراک یکه فرهنگ زندگ میندار

شده و  یساز یکه مدارس ما خصوص میخواه ی. ما نممینشانه گرفته است، عوض کن رافرهنگ ها  نیا

 تیفرزندان اکثر یعنی نیگردند که ندارند، ا یفرزندان شان مجبور به پرداخت پول لیتحص یبرا نیوالد

 نیهم یو برا میمخالف زهایچ نیشده را از آموزش مناسب محروم کردن، ما با ا مالیزحمتکش و پا مردم

 ".میهست نجایا

 

 :سدينو يم آلفردو

است، آنها اکنون دو هفته   نیو قابل تحس زیهمگان تعجب برانگ یو برا رینظ یمعلمان واقعن ب نیرفتار ا"

سرد  یهوا ،یسیخفقان پل ا،یشده  از طرف مد کیتحر یافکار عموم ریسخت، ز اریبس طیاست که در شرا

کهنه  یدر چادرها انه،شب دیشد یاغلب همراه با تگرگ، بدون حفاظ مناسب از بادها یموسوم یو بارانها

حمان کردن و شستن  یو آب گرم برا یبدون توالت، دستشوئ یهمه سر و صدا، حت نیبا ا ،یمیو قد

 دنیشده شان و از همه مهمتر دو هفته ند فیکث یشستن لباس ها نیعرق کرده شان و همچن یبدنها

شان در  ریشه سندهیآنو نو یکه به  قول ادواردو گال یفرزندان دلبندشان در دهات دور افتاده، )در کشور

و همچنان مقاوم به  ستادهی( اشود، مترجم یزمانه، بدست قصابان جنون گرفته اداره م یکتاب بچه ها
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مجاب شده اند که  اًقتینها حقهند. آد یتا دندان مسلح  ادامه م سیکامالً نابرابر با پل طیمبارزه در شرا

 ".ندینما یرفورم خائنانه دولت را ملغ دیبا

  

 http://www.cipamericas.org/archives/10623: یسیمطلب به زبان انگل کنیل

! الاوارا کارلسن، آفردو ابدی ینم انیپا نجایدر ا نیا "که  "میده یقول م" کیاعتراض معلمان مکز -*

 آکاسیدو

"Protesting Mexican Teachers’ Vow  “This Will Not End Here” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cipamericas.org/archives/10623
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 مبارزات معلمان

 يـونـان
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  هستند يچه اشتراكات یدارا يكيو مكز يوناني معلمان

 نوشته: لئونيدياس اويكونوماكيس

 

 یبرا یجهان یکه حماسه جنگ طبقات است در زمان ما یلیمانند ترموپ کیو مکز ونانیمعلمان در  نبرد  

 !دهد یرا نشان م مانیدقاع  از حقوق اجتماع

 :دهد یرا نشان م سیپل یگریزاکلو و وحش دانیمقاومت معلمان در م دئویو نیا

http://www.youtube.com/watch?v=2JrsOS2ztig 

 

  كيو مكز ونانيمعلمان  اشتراكات

 در یتیس گویزاکولو در مکز دانیکه درگذر از م یدر حال رانیکه اخ افتمیرا  نیا یفرصت و خوشبخ  من

 لهیرا بوس ابانهایو خ دانیاشغال م بودم و با چشمان خودم 1122آگوست  آخر ماه یاز روزها یکی

  یآموزش کارگران یهمکار یمل تهیکم ،یکارگران آموزش یبا درخواست سازمان سراسر نم،یبب ،معلمان

از چادر  یاعتصاب کرده اند. آنها مرکز شهر را به مکان یجمهور سیرئ یکه در مخالفت با رفورم آموزش

قرارداد،  ریتحت تأث اریبود و مرا بس زانندهیکرده بودند. واقعن تعجب برانگ لیو نبرد تبد ستیز یبرا

نبرد  دانیشهر را به م دانیکه م -ودب میکارشان عظ قتنیهمه شهامت. حق نیچادر ها و ا نیا دنید

http://www.youtube.com/watch?v=2JrsOS2ztig
http://www.youtube.com/watch?v=2JrsOS2ztig
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 نیا یآنها برا میتر از آن تصم زانندهیکرده بودند. و برانگ لیکه معلمان اعتصاب کننده تبد یکن لیتبد

 .مبارزه و نبرد است

 

آن  یبه اجرا میتصم (کیجمهور مکز سینئتو )رئنایاست که پ یسمیبرالینئول هیمعلمان بر عل مقاومت

ه را ب یبرنامه ا نیاو چن -نابرابر است زیکه هم اکنون ن کیمکز یبر ضد آموزش عموم- گرفته است

دار  هیسرماعده  کی یاریکند، او تا کنون از هم یاجرا م,(OECD) یاقتصاد یدستور سازمان  همکار

او در  یبرنامه ا نیچن یبا اجرا ضمناً برخوردار شده است. زین ای یرفورم آموزش نینمودن چن ادهیپ یبرا

 .دیرا بر معلمان اعمال نما یا ژهیکنترل و کینظر دارد 

 یعنیسپتامبر  24باشد. معلمان تا روز  یم کیمکز یآموزش عموم یساز ینوع خصوص کی نیا عتاًیطب 

با سرکوب و  سیکشور پل ریبا دستور وز نکهیرا اشغال کرده بودند. تا ا دانیهفته، م 2از  شیبه مدت ب

را   دانیو م داختان رونیب دانیپاره کرده و آنها را از م شانیچادرها یرینظ یو آزار و خشونت ب تیاذ

 .ساالنه  آماده کرد یموسوم یجشن ها یبرا

جانکاه گرفتار است  یدر رنج و به درد یاقتصاد اضتیر یبرنامه ها یاز اجرا که یونانیدر  همزمان

سپتامبر شروع  22که از  را  نموده یسراسر  یروز اعتصاب عموم 5ها اعالم  رستانیدب رانیدب هیاتحاد

 :اعالم کرده است عبارت از هیکرده است. دالئل آن همچنانکه اتحاد

% 11برابر با  یما با کمبود 1122است که در سال  یمعن نیبد نیا رستان،یمعلم دب 22111کمبود  -2

 .میروئبرو یآموزش یروین

 .کرده اند لیرا تعط یحرفه افنی مدرسه آموزش   120 -1
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 .در مرز حذف شدن هستند یشغل معلم 2500  -2

 .کند یم دایپ شی% افزا41به  نیا 1122% بود و در سال 22 یکاهش بودجه آموزش 1119سال   -4

در ادارات  یو دفتر یو ادار یمحروم و مجبور به کار اجرائ سیمعلم دوره متوسطه  از تدر 5111 -5

 .شده اند یآموزش

و اعالم کرده است که دانش  بیبدون مشورت با معلمان تصو یآموزش رانهیبرنامه سختگ کی دولت

 .نندیبب یخصوص یکند که آموزش ها یرا مجبور م رستانهایآموزان دب

 

 یاز آموزش حرفه ا يكردن قسمت يخصوص :دهد با يادامه م دولت

 نیکند/ جوانان کم سن و سال را جانش یرا کمتر م یکه مدت آموزش یمعلم تیکردن برنامه ترب یاجرائ

 .کند یم یپروسه آموزش

  سمیبرالینمودن نئول ادهیمشغول پ (OECD) یاقتصاد یسازمان همکار یدولت با همکار کیدر مکز گرا 

ندان نوکر توسط دولت دست نشانده و کارم ونانیاست در  یآموزش عموم یساز یو خصوص یاقتصاد

 یالملل نیب دوقاروپا و صن یاروپا، بانک مرکز هیاتحاد یعنی کایو ترو گانهیگان بهستند که به  وام دهند

را  نهایدهند و آنها  ا یم لیرا تحو یو آموزش یسود و امکانات اجتماعپر یدولت یپول است که شرکت ها

است  بر گردن  یلوکس که  بار زیچ کی زین یعموم ی. و برنامه آموزش مجانرندیگ یم اریدر اخت

اروپاست که  هیاز چند کشور اتحاد یکی ونانیکه  میبه دور انداخته شود. فراموش نکن دیو با یبودجه دولت

 یاز خصوص یخود قانون اساس لهیبوس یدانشگاه یآزاد است و آموزش عموم تا کنون آموزش در آن

 .محفوظ مانده است یساز
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شده است، هر بار  دیتهد برالینئول یدر چند مرحله از طرف رفورم ها یآموزش عموم لیدل نیمه به

 کیدر واقع  مینیب یم ریاخ یکشور حفظ شده است. آنچه که ما در روزها یدانشجوئ یجنبش قو لهیبوس

 چون ینوکران لهیکه بوس،و آزاد از پرداخت مخارج یاست به آموزش عموم یمجدد و دیحمله جد

از  یبرنامه ا نیکردند که چن یدر حال انجام است. آنها فکر نم لوسیونز وانگلوسیا ساماراس و وسیآنت

مورد مخالفت قرار  ونانیو قرض  یشده و تا خره خره در بحران اقتصاد دهیجانب جامعه به فقر کش

  .ردیگ

 http://www.youtube.com/watch?v=9yogFOT2Nwk: ونانیتظاهرات معلمان در  دئویو

و سرمشق قراردادن مبارزه  کیاز معلمان مکز یریهستند که با درسگ ونانیمعلمان  نیبارا نیا اما

آموزش  ظحف یگذاشته اند برا وتوپیکه در  یهائ لمیشجاعانه شان، مبارزه خود را همچنانکه در ف

برد سازمان  یمسئوال  ریآنها را ز یکه ارزش ها یاقتصاد سمیبرالینئول هیرا بر عل یآزاد و مجان یعموم

مانده است را،  یآنها باق یکه برا یبعنوان تنها راه. و اعتصاب را  ندیدهند تا از شرف خود دفاع نما یم

 .از آنهاست یکیگفته  نیا -اند دهیبر گز

 

  :است زانندهيمؤثر و برانگ كيدرست مانند همكارانشان در مكز ونانيمعلمان  جيبس نيا

در مخالفت با دولت و  زیکه دانش آموزان ن مشارکت داشتند،  ،یروز اول اعتصاب عموم در% معلمان 91

 یپردازند. که دانشگاهها و مدارس عال یمدارس را اشغال کرده و به تظاهرات م ،با معلمانشان یهمبستگ

را بسته و  سازمانهااداره جات و  یو کارکنان مؤسسات آموزش  دهیکش یلیمعلم به تعط تیو ترب یحرفه ا

  .اند وستهیبه تظاهر کننده گان پ

http://www.youtube.com/watch?v=9yogFOT2Nwk
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مبارزات اقشار  یموجود هستند و اتفاق افتاده اند که برا یو مبارزات یمسئله بزرگ اجتماع نیچند

 یم وندیبهم پ دندیرا که مورد تهد اول جبهه نبرد مطرح بوده  و آنهابعنوان مسائل  یگوناگون اجتماع

ح بوده اند که مطر Aspropyrgos سئواالت تا کنون در اعتصابات کارگران فوالد در نیا ونانیدهند. در 

حق  نکهیا یبرا ERT یعموم ونیو تلوز ویرا حفظ کنند، اشغال راد یحقوق کارگران بخش خصوص

حفظ  یبرا Halkidiki شهروندان یکنند، مبارزه برا ظعموم را از داشتن اطالعات را حف یبرخوردار

شان و  ستیز طیحم ینگه دار یرا برا شیشهروندان حق داشته که حرف خو نکهیو ا ستیز طیمح

 ی، مبارزه براحق چمباتمه زدن یبرا یداشتن فضائ یشان بزنند، مبارزه برا یوسائل و امکانات عموم

 یاکنون معلمان که مبارزه م کارشان را داشته باشند، و طیمح ظحق حف Vio. Me کارگران دراینکه 

 .ههم یبرا تیفیآزاد و با ک ،یمجان یآموزش عموم کیحق  یکنند برا

نبرد و مبارزه   یبار نوبت و فرصت برا نیا -و اوآکساکا اپاسیآتنکو، چ یبعد از نبردها کیدر مکز یحت 

را  یرسند که جبهه جنگ حماسه ا یبه نظر م ،یاجتماع یلیترموپ یمبارزات، چون نوع نیمعلمان است. ا

دهند. اگر آنها  یزمان ما را نشان م کیدئولوژیو ا یبزرگ اجتماع یاز نبردها یکند که صحنه هائ یباز م

 دیناپد نیمبارزات  قهرمانانه را سبب شده اند همچن وقفهیکه تا کنون ب ای یشوند، حقوق اجتماع دیدناپ

خوب   ندهیآ یبرا یکنند که حقوق اجتماع یرا شروع م یدیتجاوزات و حمالت جد ،نیشوند، متجاوز یم

ضد حمله زده و تمام آن  میتوان یم ادیبا احتمال ز نگاهشوند؟ آ روزیمبارزات پ نیرا نابود کنند. اما اگر ا

 کی نیا ینیما، بطور ع یه ها دی! در خارج  از ما و اشتریب نیوهمچن م،یریکه مال بود را، بازپس بگ یزیچ

بوده  روزیرا فراموش نکن. تا کنون طبقه آنها پ نیمترجم(،  و حداقل ا -تیا انیجنگ است) که در جر

  .است
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 دیخواهند بود و با  یبدان که مبارزات طوالن - یدولت یرستانهایمعلمان دب ونی، فدراسÖlme :آمد یپ

%درصد 41تا  21که تا کنون  یصندوق کمک به اعتصاب معلمان داشت، معلمان کیکرد که  یکار

به  لیکه ما یآنها ئ .میکرده ا ریدا یصدوق کمک آموزش کیما  را از دست داده اند. شانیایحقوق و مزا

-1111-11-224: ونانیدارند به شماره حساب بانک  آنرا یتوانائ کمک هستند و هر چقدر که

115451, Alpha Bank کنند زیوار. 

 مطلب نکیل

http://roarmag.org/2013/09/greece-mexico-teacher-strikes-protests/ 
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 حميد قرباني

 موخره ها
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 اول موخره

ناهموار و سخت در  طیدر شرا فقط یو فکر یدیباکانه کارگران  یمبارزه و نبرد قهرمانانه و ب نیا

اش  ی، از تن زخمبه تنگ آمده یاقتصاد اضتیر یبرنامه ها یاجرا بحران زده و از و آتنِ یستیکوسیزمک

 گرِرحم و استثمار یب هیسرما ی در سراسر جهان تحت سلطه بلکه ،دکه ادامه دار ستین شده یخون جار

 هزار 111 ،1122بیست سوم سپتامبر  در روز. بعنوان نمونه، می باشد یجار بی وقفه امروزه یستیالیامپر

 یستیمد یدر سالن هانمایشی  بزرگ  یآل که فروشگاهها دهیو ا زیباو بافت البسه  یکارگر لباسدوز

که مجبورند از  می کنند دامالغر ان بایمالمو و... بر تن دخترکان ز ،نیبرل ،النیم س،یلندن، پار ورک،یوین

سودخواه به کار  یدار هیدر جهان پر رقابت سرما لکرده تا بتوانند بعنوان مد یمناسب خوددار هیتغذ

و در مورد معمامالت پر  گارنگشان به تماشا نشستهداران و نوکران رن هیسرما یعنیو ثروتمندان  ،بپردازند

قابت بپردازند، اما از سوی دیگر کارگران محروم از بهره تولید ردرآمد و سود آور با یکدیگر به چازنی و 

 ۀمبارز کیبه دست  باالجبارو برای برخورداری ار امکان یک زندگی کمی مرفه  وسودآوری ها خویش

هفته  کیدالر که  212دالر ماهانه به  28دستمزد شان از  شیافزا ی. آنها برادزده ان رانهیقهرمانانه و دل

البته )اعتصاب کرده اند.  کاست،یدر آمر والمارت یکارگران فروشگاهها ساعت کیآن برابر با حقوق 

 یوجه  کفاف زندگ چیاست که به یوالمارت دستمزد یتوجه داشت که دستمزد کارکنان فروشگاهها دیبا

کارکنان اعتصاب و  نیبار هم نیامسال چند نیآن در هم شیافزا یرادهد و ب یرا نم نانکارک نیا

 12ه شنب یعنیدر روز اول  ده است کهاعالم شبنگالدش  سیپل سیاز طرف رئ (تظاهرات کرده اند.

 هشاهرا  نگااعتراض کنند نیهزار کارگر از ا 21که  هزار کارگر اعتصاب کرده 51تعداد  1122سپتامبر 

 411)  یلباس دوز یکارخانه ها و کارگاهها ،گریهزار د 41را بسته و  لومتریک 28داکا را به مسافت 



 گزارشی از مبارزات معلمان در مکزیک و یونان

 

28 
 

و  ردیگ یم یدیمبارزات اوج جد  کشنبهیمحاصره و بسته اند،  رادر اطراف داکا(  یکارخانه لباس دوز

 سیپل یو پاسگاهها یدولت داراتبه ا از زنان جوان هستند، هزار کارگر که اکثرا111ًسپتامبر 12دوشنبه  

دفاع از خود استفاده  یرو ها برا ادهیپ یشوند و از سنگ و خشتها یم ریگدر سیبرند و با پل یم ورشی

حمله کرده و آنرا به  سیپاسگاه پل کیبه   نیگزارش شده است که کارگران خشمگ یکنند و حت یم

دفاع از خود به  یچهار قبضه اسلحه و صد دانه فشنگ را برا نیو همچن می کنند ریو تسخ دهیآتش کش

 یول کنند، یم لیو تعط دهیکارخانه را به آتش کش 211بر طبق گزارشات  یو حت  د.*گرفته ان متیغن

به کجا  کارگران بنگادش مبارزاتشان نیو همچن کیو مکز ونانیمعلمان  نیکه ا ستیهم اکنون معلوم ن

 از ایخورده و  بیباز هم فر ایو  ؟اند دهیرس شانیبه خواست ها ایچه شد؟ چرا از صدا افتاد؟ آ د؟یرس

 نجاین فقط در ایاست! ا یبه مدارس و کارخانه ها بر گشته اند، آخر درد نان بد درد یناعالج یرو

با این مبارزات چرا  میساز خود بپر دیشود. با یدچار م یسرنوشت نیکه مبارزات طبقه کارگر به چن ستین

  رسند؟ ینم ۀ مطلوبجینتبه همه از خود گذشتگی 

بدقت نگاه  یکم ،هارشده وانگانید یعنی یستیالیامپر یدولت ها و هیبه نقشه جهان تحت سلطه سرما اگر

اکتُبر( مبارزه  21مثال در برزیل از یکم اکتبر تا هم اکنون) .میمشاهده کن را یقیجنبش عم میتوان یم م،یکن

همه  نیاز ا یو عاص یعصبان اًواقع انسانِ اردهایلیمو نبرد خیابانی بمعنی واقعی کلمه در جزیان است. 

باشند. همه آماده اند، با  یم یشآموزو  یو خدمات یدیاستثمار موجود درکف کارخانه ها و مؤسسات تول

 یسال مبارزه م 1. کارگران مصر به مدت شوندیجا ها شده و م یلیارد عمل شوند و در ختمام قدرت و

مناسب و  یافتگیمن، چون بدون سازمان . چرا؟ به با ورشودیختم م یباز هم به حکومت نظام یکنند، ول

حزب کارگران آگاه و  یعنیکارگران  ی و آماده کننده دهنده نبدون داشتن سازمانِ سازما یعنیآگاهانه 

روشن و  یبدون هدف یان، چون باروت، ولآتشف نیبه پاخاسته اند، چون ماده مذاب و آتش ست،یکمون

هیچ مبارزه  د.و نمی شونموفق نشده  تیدر نها اما ند،ه امشتعل شد نیمع یاستراتژ بدونشده و فیتعر
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 ،یآرو ستراتژی و سیاست روشن به نتیجه مطلوب و با مفهوم نمی رسد.  طبقاتی بدون سازمان مناسب

شده ش ا رخچ یچوب ال تبدیل به مرگبار انداخته و یبه تالطم موجود را یاجتماع  ستمیس اتمبارز نیا

باصطالح دموکرات و  یدولت را در کشورها نیو قهرمانانه  تا کنون چند کالیراد و نبرد مبارزه نی. ااند

داده و شکاف  یرا فرار کتاتورید نیچند یکتاتورید یعوض نموده و در کشورها  یانتخابات ستمیس یدارا

 ونان،یتوان به  یانشان ربوده است. بعنوان نمونه ممنموده و خواب را از چش دیطبقه حاکمه را شد نیب رد

 چیه یو حت ستهیشا کارگران ارمغان یبرا می توان گفت؛ تونس و مصر و... اشاره داشت. و اما ا،یاسپان

 .شان را مرفه سازد، نداشته است یواقع یکه زندگ یارمغان

 انسان کارگر و زحمتکش اردهایلیم یو محبتِ برحقِ طبقات نهیک د،یو ام میکننده ب انیمبارزات ب نیا 

روشن را نشان دهند و ما را  ندهیتوانند راه آ یمبا یک چشم انداز و سیاست پرولتری  مبارزات  نی. ااست

 یتوده ا یطبقات یکمبود تشکل ها یبعلت اساس شوربختانه امروزه ولیبدان بشارت دهند،  دنیرس رایب

در جهان و هم در تک تک  شیخو ستیکمون یحزب انقالبطبقه کارگر از  تیروممح ژهیو بو یانقالب

دولت  جادیو ا یکنون یدولت ها یختن قهراو ادامه آن تا بر اند یمبارزه طبقات کیکشورها که مبشر 

 یمبارزات طبقات خیتار یگردند، ول یسرکوب م می باشد، ایپرولتار یانقالب یطبقات یکتاتوردی-ایپرولتار

اما این کاری نیست که خود بخودی  .(انیپو زیپرو ریام) "ستیفصول ن یتوال خیتار" تنشان داده اس

 یرویما کارگران به ن ی آگاهانه مانیا ،از همه شتریدر مرحله اول و ب یروزیپ نیالزمه ا انجام بگیرد.

مان  یواالست، رهائ کارگران چون هدف ما م،یدان یرا م نیو ما ا ستیخودمان است. راه نبرد ما هموار ن

که اآلن سبعانه  زندگی انسانیمان و دهنده ماریو ت هندهکننده و آموزش د عیکننده، توز دیبمثابه انسان تول

، در گرو تشکالت توده ای و نیز رهائی کل جامعه میگرد یسرکوب م یگریتر از هر زمان د

و آنها  م،یگرد یو اعدام م میشو یاستثمار مما گر نه همچنان  و که مبنا خواهد داشت ستمانطبقاتی

 دامما"که:  میرا بدان نیا دیسرکوب کنند و به قتل برسانند و اما ما با ،بندیکنند که ما را بفر یکوشش م
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 سیاسی ،ینید ،خالقیا یهاعیدو و عدهو و راتظهاا ت،جمالاز  یک هر پسدر  نگیرند افر ادفرا که

 یبیو خود فر بیفر هانهیسف یهماره قربان استیدر س ،کنند جستجورا  مختلف تطبقا منافع ،جتماعیوا

 یهر اندازه ب ،یمینبرند که هر مؤسسه قد یکه پ یتا زمان م و اصالحاتربوده و خواهند بود. طرفدار رف

نظم  نیحکمفرماست، همواره از طرف مدافع از طبقات یطبقه ا یبه قوا یمتک ندیر آظبن اسدف ،ختیر

 بایددارد؛  دجوو سیلهو یک فقط تطبقا ینا متومقا شکستن همدر یابر ماو ا .گردند.. یم قیتحم میقد

و  دکر تربیت هرزمبا یابرو  دکر اپیدرا  ییهاونیر نآ ،ستا هدنمو حاطها را ما که یا جامعه هماندر 

 به درقا که هندبد تشکیلرا  ییونیرــ  باید دخو جتماعیا موقعیت حسب برــ و  نندامیتو کهداد  نمازسا

 .سمیسه منبع و سه جزء مارکس نی. لنی.او.« باشد نو وردنآو  کهن نظام امنهدا

و  نگارنده مطالبی را منتشر نموده است که از طریق لنیک های زیرهمچنین پیشتر در این راستا شخص * 

 قابل دسترسی می باشد: دیگر سایت های انترنتی

.mobarezhttp://www-: در بنگالدش مدفون شده  به باز مازندگان کارگران میتقد

-k.com/arshiv/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF

-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C

-%D8%A8%D9%87

-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1/ 

 b.com/arshiw/?p=17748-http://www.azadi: است انیمبارزه زنان کارگر در جر نیبزرگتر

 : !دارد یبسزائ تیطبقه کارگر جهان اهم یکارگران، برا نیا یروزیپ

653/-http://jahanezan.wordpress.com/2010/10/18/tanin 

 

 

http://www.mobarez-k.com/arshiv/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1/
http://www.mobarez-k.com/arshiv/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1/
http://www.mobarez-k.com/arshiv/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1/
http://www.mobarez-k.com/arshiv/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1/
http://www.mobarez-k.com/arshiv/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1/
http://www.mobarez-k.com/arshiv/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1/
http://www.mobarez-k.com/arshiv/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1/
http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=17748
http://jahanezan.wordpress.com/2010/10/18/tanin-653/
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 دوم موخره

در  ن،یاز کارل مارکس و انگلس به نقل از کتاب دولت و انقالب لن پاراگرافحاضر را با دو لب مط من

باور دارم  قاًیو انقالب شروع کردم، چرا که عم لزوم آن ا،ی( پرولتاریکتاتوری)ددولت کارگران یِباره 

 یکتاتوریبه د ایتارو اتکاء پرول یازمندیو ن ایپرولتار یکتاتورید ژهیو بو یدولت به طور کل درک درست از

ت خورده و سشک یوازژمقاومت بور یسرکوب اش و یستیکمون مندروزیپانقالب  از انتیص یخودش برا

باشد. و  یماساسی  یدار هیسرما یدولت ها گرید ورشیاز  یریو جلوگ ایپرولتار یانقالب جهان یشرویپ

 یو فرهنگ یاسیس یتصاداق تیکه سال ها تحت حاکم یافکار تودههائ ریدر ضمن آموزش دادن و تنو

گر ، طبقات استثمار("مارکس"است. آن جامعه  حاکمه یطبقه فرهنگ  هر جامعه بر  فرهنگ مسلط)

 یهسته اصل گریبعبارت د ایو  یستیو کمون یستیالیکنه درک سوس -ستیو دوشب ن کشبیبوده اند، کار 

. می باشد، در اینجاست که برای پیروزی سوسیالیسم اساسی یآموزش مارکس در رابطه با مبارزه طبقات

کارگران  ژهیمشکالت کارگران در کل و بو نیتر یاز اساس یکیدر حال حاظر  سئلهم نیفهم و درک ا

چشم  کیکارگران را به  دتوان یم چنین درکی که رایشان است، ز یدر مبارزات جار ستیکمون و آگاه

 خیروشن کند. تاررا شان  یباشد و استراتژ یو مبشر اهداف مبارزات جار ایدمجهز نم یطبقات یانداز قو

رود و  ینم شیچشم انداز روشن پ کیبدون داشتن  پرولتاریا ای یمبارزه طبقات چیهنشان داده است که 

و ضرورت آن هر چند که با شرکت دادن کل طبقه  ایپرولتار یکتاتورید.گردد یآغاز نم یبطور جد یحت

هاست،  یدموکراس نِیتر یعال یاسیجامعه در قدرت س نیساکن تیاکثر یعنیزحمتکشان  توده کارگر و

 اداره وهیاز ش یشکل کیبعنوان  یدموکراس رایالزم ندارد، ز یدموکراس یدولت را برا اساساً ایپرولتار یول

کردن است و  ادهیقابل پ یدار هیمتفاوت در خود نظم سرما یبه اشکال و محتواها یجامعه بورژوائ ی
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 یبورژوا خردهعده  کی لیخالص هم جز در ذهن عل یدارد، دموکراس تیموجود زیشده و اکنون ن ادهیپ

 یبرا یدموکراس یعنی ،یطبقات شهیهم یو دموکراس ستیکردن ن ادهیقابل پ تیو در مانده در واقع ارهچیب

است،  بوده و اقشار تحت ستم و استثمار ایطبقه محکوم پرولتار یبرا یکتاتوریدار و د هیحاکمه سرما طبقه

 تیکه بر اساس مالک است ای یبقاتدادن به جامعه ط انیپا یاسیمقصودش از گرفتن قدرت س ایپرولتار

هستند که از  یاجتماع یروهایه هنوز ندر جامع یائیدر بعد از انقالب پرولتار- پا گرفته است یخصوص

 یجامعه به جلو برا شرفتیکند، از پ یشان حکم م یو ماد یمنافع طبقات کنند و یم یریمسئله جلوگ نیا

کاال  یو نابود یاجتماع تیو استقرار مالک دیتول ربر ابزا ژهیدر کل و بطور و یخصوص تیبر انداختن مالک

 نیبا چن تهیزور و اتور با دیبا ایپرولتار -کنند یریکار کارگر جلوگ یرویو از آن جمله ن زیهمه چ یشدگ

 یعنی شیخو یبه دولت طبقاتنیاز مبرم   فهیوظ نیانجام ا یبرا ایروبرو شود. پس پرولتار یروهائین

ارتجاعی و  طبقات و اقشار نیکه ا ردیگ یرا بدست م یدولت درتم دارد و قزال نیا یبرا  ،یکتاتورید

 جادیا نیا یبرا اساساً ایپرولتار یکتاتوریکه د است نیا .دیرا منکوب نما یبورژواز و مخصوصاً واپسگرا

نابود نشده  ی، ولشده تیدار خلع مالک هیطبقه سرما م،یکه از بازگشت به قدرت طبقه حاکمه قد گرددیم

و دو باره  یاسیباز گشت به قدرت س یبرا تشیبه فعال یشدگ دی لعخ نیکه بعد از ا دینما یریجلوگ

 ریسا یبورژواز نکهیا گریو د دیافزا یبرابر م نیچند یخصوص تیحاکم شدن و برقرار نمودن مالک

 یسرنگون شده م یبورژواز یاریو به  دهیور گرد شسته و به کشور انقالب کرده حملهنن کاریکشورها ب

و انقالب  سی) کمون پاریتا کنون یائیشده پرولتار روزیانقالبات پ در رابطه با نهیرا بع نیشتابد. ما ا

 یحت زیسرنگون شده ن یحمله ور شده اند و بورژواز تیکه با چه سبع م،یا دهی( دهیاکتبر در روس یکارگر

 یایولتارپر یسرکوب یبرا ،یمادر  سرزمینانقالب و متجاوز به  یروزیبا دشمن در حال جنگ تا لحظه پ

حیات لحظه آخرین تا  ،دولت ساخت و پاخت کرده است. اصوالً یشرم چگونهی، بدون هکردهانقالب 

به  یآزاد دولت است. زین یکه دموکراس میداشته باش ادیاست و به  یطبقات امری دستگاه سرکوب اساسا
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 دباش دهیرس انیو مبارزه طبقات به پا ، مناقع متضاد طبقاتکه طبقات دانینما یرُخ م یهنگام یطور واقع

کشور بلکه در  کیانقالب نه تنها در  شرفتیفقط با پ نیخود را از دست داده باشد.ا تیو دولت لزوم

مارکس  "مداوم"کنه انقالب انقالب مرز نمی شناسد و نباید خود را محصور کند. .است ریجهان امکان پذ

 به باورمن از اینجا سر چشمه میگیرد.

اعتصابات  یو حت زیاز مبارزات مسالمت آمتوان  ینم ای؟ آایپرولتار زیانقالب قهر آم چرا نکهیا و

شد و دولت را در دست گرفت و جامعه را  تیاکثر یاستفاده کرد و در انتخابات دارا یاسیو س یتصادقا

. اگر در اردامکان ند یزیچ نیچن رینخ که نشان داده است خیکرد؟ تا کنون تار تیهدا سمیکمون یبسو

 کی باًیتفر اتیامروزه تجرب ،دیگرد یم این مسئله می باید تابتم بیشتر به صورت تئوری ستیاوائل قرن ب

-یدار هیسرما ی شرفتهیپ یدر اروپا ژهیو بو یدموکراس الیسوس یقرن حکومت ها و دولت ها

را  برداشت نیبودن ا یلیتخ به طور آشکار ،کشته ونیلیم 21با  یو با تجربه دو جنگ جهان یستیالیامپر

فرانسه،  ا،یاسپان ا،یتالیپر از فالکت کارگران و زحمتکشان در ا یزندگ از یک طرف نشان داده است.

زمخت و  یلیخ های ستیبه فاش یات گستردهناجچینی زمینه  و از طرف دیگر  ونانی ژهیو بو سیانگل

و  ناشی از اعمال سیاست ها فاقه از جنگ ها و فقرِ یفرار انیکه خود را در کشتار پناهنجو انسانکش

دولت های امپریالیستی  که رهبران احزاب سوسیال دموکرات از سردمداران اصلی و یا شریک دامات اق

نمی توان تحویل گرفت و  را هستند، می باشد، اثبات بر حق این مدعاست که دستگاه دولت بورژائی

را خود کمون پاریس و شکست آنهم این  .بعنوان وسیله پیاده کردن سوسیالیسم و کمونیسم به کار بُرد

چنین دولت هائی نیر متأسفانه دستگاه سرکوب طبقه سرمایه دار هستند و زمینه کشتار  اثبات کرده بود.

کارگران را آماده می کنند.بعنوان نمونه دولت سوسیال دموکرات، حزب کارگر تونی بلر و شرکتش در 

رکوب و شریک عراق و دولت سوسیالیست فرانسه در س افغانستان و سرکوبی کارگران و زحمتکشان

و غیره و از همه روشن تر قتل عام کارگران آفریقای جنوبی بدست  همین سال جنگ امپریالیستی در مالی
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شرکت حزب سوسیال نیز دولت حزب کنگره آقریقا با شرکت حزب باصطالح کمونیست آن کشور و 

همه  شان یسرکوبگرئتالفی با احزاب راست و مسیحی که نقش در دولت های او یونان دموکرات آلمان 

و  وهیامروز، تنها ش اتیواقع ژهیو بو ایمعلمان پرولتار یبر اساس آموزش ها پس  می بینیم. و را دیده

 یکتاتورید جادیتا دندان مسلح و ا یدولت ها یسرنگون یعنی ،یاسیبه قدرت س ایپرولتار دنیرس لهیوس

 یتیمسلح و امن یروین نهمهیبا ا یبرد و در جهان کنون یکه راه به زوال م یدولتتنها  بعنوان  ا،یپرولتار

در اکثر  ایپرولتار اول است که یباشد و آنهم هنگام یاستثنائات نکهیانقالب مسلحانه است. مگر ا یاطالعات

از دالئل خطاب  یکی . اصوالًستیرا بدست گرفته باشد که فعلن مورد بحث ن یاسیکشورها قدرت س

که  رایدولت. ز نیا یبر قرار یگردد به چگونگ یبرم زین ایپرولتار یکتاتورید انبعنوکردن دولت کارگران 

با انقالب مسلحانه  ایپرولتار یکتاتوریبلکه د ،ستین یزاده انتخابات در جامعه بورژوائ ایپرولتار یکتاتورید

و  گرانکار لهیبوس یدولت نیچن کی ست،یپابند نبورژوائی  قانون چیو به ه ابدی یم تیموجود ایپرولتار

هم  نیرا در هم شکسته باشد. ا یقبل از آن دولت بورژوائ دیبا یگردد و م یزحمتکشان مسلح حفاظت م

را  سیفرانسه انقالب کرد و کمون پار ایخطور نکرد، بلکه پرولتار نیریخود بخود به ذهن مارکس و سا

 هو مشغول شدن ب ه دولت قدیمیعنی دستگا دار هیطبقه سرما یاسیو بعلت خُرد نکردن قدرت س ،سیتأس

در خون  ،یخیبودند و غقلت تار برخوردار یا ژهیو تیکه از اهم شیخو یرتق و فتق امور اجتماع

 وهیبعنوان شو کرد،  یتجربه را جمع بند نیا شه،یو مارکس مثل هم دیکموناردها، کمون نابود گرد

و ایجاد دولت نوین که دیگر بمعنی دقیق کلمه دولت  طبقه حاکمه یبه دولت طبقات ایبرخورد پرولتار

با تمامی دستگاه عریض و  یدولت بورژوائ ودنخُرد نم یعنیعمل  نیداد. ا ایپرولتار لیتحو نیست،

جز با انقالب  نیز مگر است که برای سرکوبی طبقه کارگر و زحمتکشان در جامعه معاصر ویلشط

 لهیدر مخ یو اطالعات یتیامن یها یرویارتش ها و ن نهمهیبا ا یرگیو اقدام د وهیبا ش ایمسلحانه پرولتار

  ی. البته مارکس ضرورت انقالب اجتماعستین سریُم یامر نیگنجد؟ چن یکارگر استثمار شده و آگاه م
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را  سمیانگلس کمون -که مارکس یبعنوان طبقه ا ایپرولتار نکهیا همو آن ندیب یهم م گرید یرا در جا

کردن در  یبعلت سال ها زندگ ،یاجتماع گریمانند طبقات و اقشار د نند،یب یحرکت و مبارزه او م جهینت

آلوده به تفکرات و گند و کثافات  یدار هیو خود خواه و فردگرا سرما یاستثمار یدرون جامعه طبقات

زحمتکش در  یتودهها ژهیبو یعنی طبقه انقالبی و ایاست که پرولتار ی. انقالب فرصتستجامعه ا نیهم

 .رها سازند ها و کثافات یآلودگقرون  نیا توانند خود را از یکل در آن م

دولت  نکهیو ا ،یانگلس در رابطه با  خود دولت بطور کل-*، از مارکسنیاز لن یعبارات مطالب انیدر پا و

بعد از  دیو چرا با ؟است یاتیچه خصوص یدارا یاست؟ دولت بورژوائ افتهی تیو چرا موجود ست؟یچ

 یاسیو س یاقتصاد ،یماعاز چه عوامل اجت یناش ،دولت تیو لزوم دینما تهیاعمال اتور ایپرولتار ،انقالب

و  یجهان یچه نوشته ها ر،یکه به باور من، اکثر نوشته جات اخ رایآورده ام، زرا کند،  یم انیاست؟ را ب

و  ستیافراد با صطالح کمون ینوشته جات گروهها، احزاب و سازمانها و حت ژهیو چه  بو یدر سطح کل

از درون  یهستند که حت یکارگران آگاه اکنونالبته، خوشبختانه )متأسفانه،  رانیدرا یفعاالن کارگر یحت

 یانقالببا محتوای و  یگری. با ما سخن از نوع د.و. یرضا شهاب ،یزمان شاهرخمانند میمخوف رژ یزندانها

دولت  انیاز ب،میهست یو عمل کیطبقه کارگر مسلح  تئور کیبه  ازمندیدر هر حال ما ن یول (ند،یگو یم

در  یدار هیدستگاه قهر و سرکوب طبقه حاکمه و در جامعه معاصر سرما ،یطبقات کوببعنوان دستگاه سر

از هر  شیفاسد شده و ب و دهیکه اساساً گند یاجتماع ستمیبمثابه س سم،یالیمرحله و پله خود امپر نیآخر

 هیاسرم یسود افزائ یو مسلحانه و جنگ و باز هم جنگ برا یقهر یرویو ن زهیبر سر ن یگریزمان د

 -2دهد.  یم داده و در دو سطح نشان تا کنون عجز خود را نیا.عاجزند به باورمن، شده است، یمتک

(، یمدن ی)نا فرمانیو فرهنگ یزنند و به مبارزات باصطالح به قول خود مدن یانقالب را م دیق نکهیا

 یقرار م برالیل یآورند و در کنار بورژواز یم یرو رهیو غ یستیبدون خشونت، پارلمانتار ز،یمسالمت آم

 یکنند و چشم خود را بر رو یو با سکوت خود رد م یپنهان ایو  راوانقالب مسلحانه را آشکا رندیگ
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صلح  جیو ترو غیبندند و به تبل یکارگر و زحمتکش م یتودهها زیسرکوب قهرآم یعنیموجود  اتیواقع

 نیپردازند. ا یم ستند،ین یاحد ینیب از ختنیخون ر که خواهان یبعنوان کسان شیو نشان دادن خو یطلب

خوب  تیاست ونه ن یاز جامعه طبقات یناش یقهر طبقات نکهیطبقه کارگر به ا یکار بر آگاه نیبا ا روههاگ

 یحاکمه ها، برا تیهئ یحت  ایفرد و آن و  نیا "نیلن -مفروش کرده اند ریخ تیبا ن هم جهنم را"و بد 

با شکست  نکهیا ومپاشند و د یرا مشخص کرد، خاک م یجامعه طبقات فینخست تکل دیآن با خالصی از

سترون و  سمیویپاس کیو به  گردان می کنندناامید و روی  یاسیرا از مبارزه س اینوع مبارزات پرولتار نیا

و  یجهان یو سازمانها تکارین مقام و آن جناآبه  یمبتذل و نامه نگار سمیجانکاه که خود را در اکونوم

باصطالح  یگروهها گر،یطرف د ازکنند.  یبعبارت درست تر وادارش م ایو  قیدار تشو هیطبقه سرما یمل

حاضر شده اند که  یکنند و حت یرا سال هاست که تکرار م میرژ یونکه شعار سرنگ مینیب یرا م یانقالب

کنار گذاشته و  یلیاسرائ یبن یبا بهانه ها یاسیشان در امر گرفتن قدرت س یآگاه را از استراتژ ایپرولتار

مثل سلطنت طلبان که  ونیسیبه طبقه کارگر در اپوز سبتن یروهاین نیو دشمن تر نیتر یبا ارتجاع

کارگران و زحمتکشان  یبرا یشان با آنچه که از رفاه و آزاد تیها و ضد ستیالیامپر یشان برا ینوکر

و شعارها را  زندیهمه واضح و روشن است، دمساز شده و پرچمشان را با پرچم آنها در هم آم یاست، برا

 میرژ یسرنگون یدانند، برا یخودشان تنها چاره م دهیبه عق زیرا ناعمال  نیا و ارتکاب .ندینما میتنظ

در اصل خودشان جز خواسته سلطنت طلبان، البته از نوع مشروطه اش  ی. ولهیسرما یاسالم یجمهور

ه یسرما رانیکه آنهم در ا "یغرب"به سبک  یبورژوائ یانتخابات ستمیس کیو داشتن  سمیسکوالر یعنی

 انیرا ب نیخواهند. سبک مبارزه شان هم ا ینم یزیشده است، چ لیآرزو تبد کیمعاصر فقط به  یدار

را  یعلن ریو غ یمخف یو حت یدر اشکال مسلحانه و قهر یاست که مبارزه  طبقات نیا یکند. برا یم

 ژهیو بو رزهدانند. خوب هدف مبا یمدرن و از مُد افتاده م ریو غ یسنت ،خشن کنند و آنرا یمسخره م

 یآگاه نید. با توجه به انقش داشته باشمبارزه  وهیش می تواند در تعیین مقابل است که یرویبرخورد ن
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 سبه اهداف مقد سضح و روشن است که با وسائل نامقدوا نیا ستیما کارگران کمون یکه برا یطبقات

 سرمایه داری یستیالیامپر مرحله یتئور اثبات ه اند کهکار را به آنجا رساند یحت اما اینها.دیرس مینخواه

 هیسرما را سمیالیرد کرده و امپر زیرا ن یدر عصر کنون ایانقالبات پرولتار یتئور یعنی و ... نیلن به توسط

 یاز تجاوزات و اشغال ها بذین دلیلو هستو مدرن  ینامند که مبشر فرهنگ مترق یم یغرب یدار

ها در منطقه و  ستیالیامپر یگان و نوکران شناخته شده  ندهیبا نما ای .زندیخ یبر م به دفاع  یستیالیامپر

 یالملل نیب بونالیدادگاه و تر ،یمل ینشست و برخاست داشته و با آنها بطور نمونه کنگره ها یالملل نیب

 یاریبا  یستیالیامپر یدولت ها نیکه هم یاسالم یکار جمهور تیباصطالح محاکمه سران جنا یبرا

بهمن  11شکست انقالب   یبرا یپرولتر استیبا س یروین کیو در نبود  یداخل یگرفتن از بورژواز

سکوت کرده اند،  یجان میرژ نیا لهیانجام گرفته  بوس اتیکردند و تا کنون هم در رابطه با جنا جادیا

و آشکار  حیصر ندهیاخوان که نما امیمثل دکتر پ یرا به کس یدادگاه نیچن یو دادستان دهندیم لیتشک

 ،یوگسالویجمهور سابق  سیرئدر دادگاه محاکمه  ندهینما -سیهاست)کنفرانس داووس سوئ ستیالیامپر

 یو اعضا یسیانگل یلُردها زیرا ن انشیقاض نقش سپرده و و...( کایدا و آمراسازمان حقوق بشر کان سیرئ

 یستیالیامپر یبورژواز یحزب اصل یعنیدر حزب محافظه کار  شاءیو فعال ما یندگیسابق مجالس نما

از آنها به  یکی یو حت زندیخ یمعمل زشت خود به دفاع بر نیاز ا زیبا وقاحت ن .بر عهده دارند سیانگل

 یلیخ یستیالیامپر یاز دولت ها یمال یگرفتن کمک ها نیمخالف در مخالفت با یاحد ناینام خانم م

نقل  ".میکن یباشد، ما قبول م زین طانیاز جانب ش یاگر کمک مال"کند یاعالم م حانهیوق یراحت، ول

 یبه جا زین سمشانیهستند، و کمون هکارگران بدنبال حزب جامع یحزب طبقات یبه جا و ،یبمعن

و  غیرا تبل یانسان یجمهور یبرا یو انقالب انسان می شود یاجتماع سمیکمون ،کارگران یطبقات سمیکمون

 یبا شرکت در جنبش جار» ... ": سندینو یم نیچن نیا شانیکالهایباصطالح راد یلیکنند و خ یم جیترو

اشکال مبارزه مناسب  یریو به کارگ شیخو یاسیس یاقتصاد یخواست ها یزیو به در هم آم یتوده ا
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فلج  م،یسرکوبگر رژ یروهایو پراکندن ن فیتضع -  ،یاسیس یاعتصاب و اعتصابات عموم یعنی شیخو

کارگران و  میقدرت مستق یقدرت به نهادها یه واگذارب میوا داشتن رژ م؛یرژ یدستگاه ادار یکردن عمل

ر کردن قدرت موجود و برقرا میو درهم شکستن رژ امیق ای، (م -فاجعه است گرید نیزحمتکشان )ا

کنفرانس هشتم اتحاد  قطعنامه -یطبقه کارگر در جنبش جار یاستراتژ) .کارگران و زحمتکشان

به اشتباه!! از  کباری زین امیمسئله ق باب در یحت (!شیبه پ هنشری – 1122اوت  ،یکارگر یستیالیسوس

 .به میان نمی آورندصحبت  یا ودهمسلحانه ت امیق

خیلی راحت است ، با چنین نگاهی به انقالب کمونیستی و امر رهائی کارگران و بویژه نسبت به امپریالیسم

و  یمترق مدرن، ،یضد مذهب یو دولت ها یهبذم یباندها نیب یرا جنگ ها یستیالیامپر یجنگ ها که

د و نبدان یاسیبلکه اسالم س ،یبنامد، مذهب را نه بطور کل یلب غربط یو دموکراس «یکتاتورید»ضد

به  دی، نگاه کنبنامندمردم  یروزیها را پ ستیالیامپر یروزیو پ دانسته شیرا به نفع خو یجنگ هائ نیچن

. یبیو اشغال ل نفردر مورد کشتار هفتاد هزار  رانیا یکارگر ستیحزب کمون یها هینوشته ها و اعالم

 یجمهوریعنی   ،یگریارتجاع د هیبر عل گرید یارتجاع یرویکه با هر ن می شوندحاضر  برای همین

 نی.  نمونه آشکار ارهیبا سلطنت طلبان و غ یکارمثل هم د،نینما یمتحد شده و همکار است رانیا یاسالم

از  یدهند. برخ یم لیمنصور حکمت تشک ژهیبا برداشت  بو یکارگر سمیرا احزاب متعلق به کمون فیط

بعنوان  یدار هیمخالفت شان نه از سر مبارزه با سرما زینوع نشست ها و برخاست ها ن نیا نیمخالف

است که  هیسرما یاسالم یداشتن به جمهور دیسر چشم ام از  ساًبلکه اسا ،یمسلط بر جهان کنون ستمیس

که از ماقبل از  یکس یعنی ،یجمهور شدن حسن روحان سیآنها از رئ یرا امروزه در خوشحال نیما ا

که  یشاهنشاه سمیالیتحت سلطه امپر یدار هیبر نظام سرما 2251بهمن در سال  11انقالب  یروزیپ

 نیشکست خون امیااز داشته و بعد  یدولت ها سر و سر نیبا هم و منطقه را بعهده داشت یژاندارم

 فهیانجام وظ یو سرکوبگرانه مهم و اساس یتیو امن یانقالب بهمن تا کنون در مناصب و مناسک اطالعات
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. بعنوان مینیب یانسانکُش را به عهده اش گذاشته اند، م نیماش نیا یسکان دار فهیکرده است و حاال وظ

 یآقا ژهیبو انیجر نیرهبران ا یدو شعبه راه کارگر و نوشته ها و گفتارها یها هیاطالعه توان ب یم نهنمو

به  و بعبارت درست تر خود یو کج فهم ینفهم نیرابطه مراجعه کرد. هم نیدر ا یمحمد رضا شالگون

 یم یناش یگرید زیاز هر چ شتریب ،چپ نیا یخرده بورژوائ یو خواستگاه طبقات گاهیزدنها که از پا ینفهم

 یو جدا افتادگ اناتیجر نیا یاهیگ ستیز طیآن نشأت گرفته از شرا گریمهم د لیاز دال یکی زین گردد و

 زیطبقه و ن نینبودن در مشکالت و مسائل ا لیطبقه کارگر و دخ یواقع یآنان از مبارزه طبقات

موجود است، و  اتیشان با واقع هارائه داده شد یسنجش راه حل ها زیدر ارائه راه حل و ن  تشانیمحروم

 ،یطبقه کارگر ربط یچونکه اصال با زندگ باشدیطبقات زحمتکش درون هر جامعه م یمنافع واقع نیهمچن

 ایکه خود را رهبران پرولتار یاحزاب و گروههائ یبرخوردها و رفت و برگشت ها نیندارند. ا یاُنس و اُلفت

(بر  یدوران بورژواز نیعنوان  دستگاه سرکوب طبقه )در ا بهدانند، باعث شده اند که اوالً دولت  یم

نظم دهنده به  یرویگرفته شده و اساساً تنها بعنوان ن دهیناد یطبقات یکتاتوریدر جامعه، د گریطبقات د

 یانقالب اجتماع یدر نظر گرفته شود. در ثان یا ژهیمنافع طبقه و یجامعه و در ورا قاتیط ینفع تمام

نگردد و  انیآن ب یواقع تیعمدا و سهوا ماه ایگرفته شده و  دهیاصوالً ناد ای ایپرولتار زیممسلحانه و قهر آ

نباشند مبذول  لینتوانند و ما  ایپرولتار یروزیپ یبرا یاتیموضوع ح نیتوجه الزم را به ا غاتیدر تبل

شود و ثالثاً از  حرومم سمیکمون یو بطور اول یاسیبه قدرت س دنیاز رس ایپرولتار نکهیا یعنی نیدارند. ا

نعم  یکننده اصل دیو تول یطبقه اجتماع کیبعنوان  ایپرولتار یاسیس افتنیتر، لزوم تشکل  هیاول نهایهمه ا

کردن  روزیپ یابرایآماده کردن و تمرکز دادن پرولتار لهیوس نیاش که مهمتر یاسیدر حزب س ،یماد

و قرار دادن دولت  یدولت بورژواز یمیقد نیوخرد کردن ماش یبورژواز یکه سرنگون یستیانقالب کمون

داشتن حزب  یعنی یاتیامر ح نیگرفته شود. هم دهیآن است.  اساسا ناد یها رانهیبر و ایپرولتار دیجد

تا دندان  یدار هیسرما یدولت ها دنیمقابله ودر هم کوب یرا آماده برا ایکارگران آگاه است که پرولتار
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ثار مارکس انگلس از بعد شکست انقالبات توان در آ یرا م نید. اینما یشده م زهیستماتیمسلح و س

 نکهیکه مثل ا یدر آثار مختلف و نه کسان نیمسئله را لن نیاز همه ا شتریو ب دیدر اروپا د 2848

در مقاطع مختلف و با تجربه  نیگرد؟ بلکه لن دیمثل چه با ،او هیکرده باشد در آثار اول ریسوزنشان گ

نفر  8نفر  21از  یحزب تهیآنرا)در هر کم یآگاه مسئله حزب و چگونگ ارگرانگرفتن از مبارزات ک

احزاب موجود متفاوت خواهد  نیگرفته است. داشتن حزب کارگران آگاه، که کامال با ا یکارگرباشند..( پ

به واقع درک نشده و کارگران  ستیطبقه کارگر، نزد کارگران کمون  یو ضرور یاتیح ازین نیا یعنیبود 

 کی  ایپرولتار یکه بدون انجام آن انقالب قهر یاساس یول ه،یاول فهیوظ نیانجام ا یبرا ستیمونو ک اهآگ

جامعه  جادیطبقه کارگر و ا یستیمبارزه کمون یانقالب نیباشد. و بدون چن یو پوچ م یمعن یحرف ب

روزنامه  ایو  انشگاهعده روشنفکر و نخبه و استاد د کیاست که  دهیگرد لیتبد یتنها به حراف یستیکمون

باشد،از  یو دور زدن طبقه کارگر م بیهمراه با فر کیکه تنها  در سطوح آکادم رهیج یو ب رهینگار با ج

  .دارند افتیدر یو مواجب سندیآن بنو

بعنوان حرکت  سمیو کمون ایربط به پرولتار یکه گروهها و احزاب ب دهیاوامر باعث گرد نیهم یثان در

قادر  "2844سال  یآلمان یدئولوزیمارکس انگلس نقد ا" یموجود اجتماع طیلغو شرا یطبقه کارگر برا

 ضهیدبنال عر بهو کارگران را متوهم  و  دهیگردند و بتوانند خود را حزب و سازمان طبقه کارگر نام

ها، با  نکاریبا ا قتنیبکشانند و در واقع و حق رهیو غ یمثل دولت روحان یدولت یو برنامه دادن برا یسینو

 سمیالیامپر یعنیآن  یو مخصوصاً در شکل  کنون یدار هیو سرما هیکه داشته تنها و تنها به سرما یتیهر ن

                                          .ندیجنگ طلب کمک و خدمت نما یستیالیامپر یو دولت ها

 یباعث شده است که هم خود مبارزه جار یدار هیسرما ستمیبه دولت و کالً س ینگاه نیچن نیا البته

 انیاز آن ب یهم گوشه هائ نجایمبارزات قهرمانانه که در ا نیطبقه کارگر و زحمتکشان، مثل هم
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 یینما اژگونهموجود پرداخته اند، آنرا و یکه باصطالح به مبارزه  طبقات یشد)ترجمات( و هم نوشته هائ

نئو  استیبسط داده و باصطالح به نقد س یمحدوده بورژواز راه و هدف مبارزه را در همان  حیکنند. تشر

 استیس  یعنی ،یغالب کنون استیس هیبرعل  یعنیورژن منجر گردد،  نیدر بهتر یاقتصاد سمیبرالیل

و به حراج گذاشتن آنچه که متعلق به جامعه  است، که  یتر ساز یبر چه خصوص شیکه مبنا سمیرالینئول

باشد،انگاشته شده و  یاقشار زحمتکش درون جامعه م یبس جابرانه و کشنده برا یاستیدر خود س

 ینمائ  کالیراد نیرا در ح یستیخط رفورم کی شیدر عمق خو قایاست که دق یاستیس نیگردد. ا زهیکانال

کار  ،یدار هیسرما ستمیخود س هیا را بر علیپرولتار یکه مبارزه طبقات رایکند ز یم یندگیدارد، نما

نظام  دنیکلمه برچ کیکننده و نه در  دیکار انسان تول یرویو از آنجمله ن زیو کاال شدن همه چ یمزدور

است که در  نیا یبرا زد،یانگ یرا بر نم یدولت بورژوائ یموجود و بر انداختن  قهر یاسیو س یاقتصاد

 .رندیبگ یجا زیها و صلح طلبان  ن ستیونالیو ناس شانیتوانند کش یصف م نیا

 عباراتي از كتاب دولت و انقالب نوشته لنين در رابطه با دولت و سر انجام آن. در خاتمه:

بودن روند و هم خود  یجیهم تدر رایبجا و رسا انتخاب شده است، ز اریبس "ابدی یدولت زوال م"عبارت 

شک خواهد  یانجامد و ب یب یا جهینت نیتواند به چن یدهد. فقط عادت م یبودن آنرا نشان م ختهیانگ

 ست،ین انیکه استثمار در م یردکه انسانها در موا مینیب ینمونه م ونهایلیخود م رامونیما پ رایز د،یانجام

 یبرا یو ضرورت زدیبرانگ امیآنها را بر آشفته سازد و به اعتراض و ق ستین یزیکه چ یدر موارد

 .کنند یعادت م یجمع یبه مراعات قواعد الزم زندگ یآورد. با چه سهولت دیسرکوب پد

طبقه  کیسرکوب  نیبا ماش یعنیآن  یقیحق یما با دولت به معن یدار هی: در نظام سرماگرید انیب به

در  قیتوف یروشن است که برا م،یروبرو هست تیبه دست اقل تیو آنهم سرکوب اکثر گرید ۀبدست طبق

و  یدادگریب یاستثمارگر حد اعال تیاستثمار شونده به دست اقل تیچون سرکوب منظم، اکثر یامر
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در نظام  زین یبشر ۀاست که جامع اهایدر نیهم انیاز خون الزم است و از م یاهائیو در یدرنده خوئ

بعد  کند، استثمار شونده است. یم یم( راه خود را ط -یدار هی)سرما ینظام سرواژ و نظام مزدور ،یبردگ

هنوز الزم است،  "دولت" یعنیسرکوب  یخاص برا نیماش ایدستگاه خاص  تری نیز ایناز انقالب پرول

استثمارگر به دست  تیسرکوب اقل رایز ست،ین یقیحق یدولت گذرا است، دولت به معن کی نیا یول

 یخونها یکه به بها یعیاست نسبتآُ چنان آسان و ساده و طب یکار ،یروزید ریبردگان مزد بگ تیاکثر

تمام شده و  ریم( و کارگران مزدبگ -مملوک یایبردگان، دهقانان سرف)رعا امیکمتر از سرکوب ق یلیخ

 تیچنان اکثر یبرا یبا اشاعه دموکراس یسرکوب نیارزانتر تمام خواهد شد. ا یلیخ یبشر ۀجامع یبرا

رود.  یم نیاز ب جیسرکوب، بتدر یخاص برا نیبه داشتن ماش ازیهمراه است که ن تیاز جمع یمیعظ

 یکنند، ول بتوانند مردم را سرکو ینم اًو بغرنج طبع دهیچیپ اریبس نیاستثمارگران بدون داشتن ماش

، بدون دستگاه خاص، تنها با عمل ساده "نیماش" نیبدون ا اًیتقرب یساده و حت اریبس "نیماش"مردم با 

کارگران و  ندگانینما یشوراها رینظ میبگوئ میتوانیم دهیدو شیجا پ نیدر امسلح) یتشکل توده ها

الزم  ریغ یکه دولت را بکل است سمیتوانند استثمارگران را سرکوب کنند. سرانجام کمون یسربازان( م

طبقه، به  کیبه مفهوم  یعنیکه سرکوبش الزم باشد.  ستین یکس گریدر آن هنگام د رایسازد، ز یم

و امکان  میستین البافیما خ "ستین چکسیه" یاز اهال ینیبا بخش مع کیستماتیو س یمفهوم مبارزه دائم

 ینم ینف چوجهیها را به یتندرو لیقب نیا یرکوبضرورت س زیافراد و ن  یتازه  یها یتندرو یریو ناگز

 نیخود مردم مسلح ا رایو دستگاه خاص سرکوب ندارد، ز یخاص نیبه ماش یازیکار ن نیاوالً ا ی. ولمیکن

 یکنون ۀجامع نیاز افراد متمدن در هم یدهند که هر جماعت یم انجام یو سهولت یکار را با همان سادگ

ما  اًیدارند. ثان ینسبت به زن را روا نم زیرفتار خشونت آم ایسازند  ینزاع کنندگان را از هم جدا م

استثمار توده ها و  یجمع یاز قواعد زندگ یتخط نهیها در زم یتندرو یاجتماع یکه علت اساس میدانیم

خواهند  "زوال"رو به  ریناگز زیها ن یعلت عمده، تندرو نیرفتن ا انیو فقر آنان است. با از م اجیاحت
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که  میدان یم یصورت خواهد گرفت، ول یجیامر با چه سرعت و با چه تدر نیکه ا میدانیرفت. ما نم

 .افتیزوال خواهد  زیو با زوال آنها دولت نیافت  ها زوال خواهند یتندرو

 انیتفاوت م یعنیداشت  انیب ندهیآ ۀتوان در بار یکه حاال م آنچه را ،یباف الیخ یبدون ذره ا مارکس

 ن؛یداشته است.  لن انیب یشتریب لیرا با تفص یستیکمون ۀفاز )پله، مرحله( جامع نیو باالتر نیتر نیپائ

  اف ید یبا فرمات پ 28و  21لت و انقالب، در صفحات دو

 :سدينو يم "فقر فلسفه"در كتاب  ماركس

بر پا خواهد داشت که وجود  یآنچنان اجتماع یکهنه بورژوائ ۀجامع یتکامل بجا انیکارگر در جر طبقه

وجود نخواهد  یخاص یاسیقدرت حاکمه س چگونهیه گرید سازدیممکن م ریطبقات و تقابل طبقات را غ

ص . )ستا یبورژوائ ۀتقابل طبقات در درون جامع یهر رسمظم یاسیس ۀهمانا قدرت حاکم رایداشت ز

 (2885سال  یچاپ آمان 281

ترین چیزهاى ممکنه است. انقالب  اند؟ انقالب بدون شک با اتوریته این آقایان هیچگاه انقالب دیده آیا

اى  هالعاده با اتوریت عملى است که در آن، بخشى از اهالى بوسیله تفنگ، سرنیزه، توپ، یعنى با وسایل فوق

است سیادت خود را  مجبوراراده خود را به بخش دیگر تحمیل مینماید و حزب پیروزمند بالضروره 

بوسیله آن حس رعبى که اسلحه وى در دلهاى مرتجعین ایجاد میکند حفظ نماید. اگر کمون پاریس در 

تجاوز کند؟ و بر  مقابل بورژوازى به اتوریته مردم مسلح تکیه نمینمود، مگر ممکن بود عمرش از یک روز

خود بسیار کم استفاده کرد سرزنش کنیم؟  یتهعکس آیا ما حق نداریم کمون را بمناسبت این که از اتور

ها خودشان هم نمیدانند چه میگویند و در این  بنابراین از دو حال خارج نیست. یا آنتى اتوریتاریست

یدانند و در اینصورت به راه پرولتاریا صورت فقط تولید آشفته فکرى میکنند، یا آنکه این مطلب را م
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( دولت و انقالب با فرمان ٩٣)ص « فقط به ارتجاع خدمت میکنند اخیانت میورزند. در هر دو حال آنه

 -وُرد

مرجعه  ریز نکیدر ل نیلن ۀرابطه به کتاب دولت و انقالب، نوشت نیدر ا شتریعالقه مندان به مطالعه ب 

 .کنند

 archive.net/fa/L2605fa.html-http://lenin.public: نیاثر لن نکیل

 :باشند دیتوانند مف یم شتریدانستن ب یآثار برا نیا نیهمچن.

خانواده منشأو  نگیدور یناپلئون مارکس و انگلس آنت یبرومر لوئ جدهمیمارکس و ه -نقد برنامه گوتا 

 ترجمه مسعود احمدزاده -انگلس یخصوص تیدولت مالک

 

  

http://lenin.public-archive.net/fa/L2605fa.html


 گزارشی از مبارزات معلمان در مکزیک و یونان

 

45 
 

 

www.antifa-iran.blogspot.com 


