
                                                            

ی د،م البکردن تیانق یسوسياليس ازماندهیپ هاقتصادس ابقجامع امط کب ی

ات تهانقالب کگذش امی تثمارنظ داقتصادیاس دگانتولي ينکنن امجانش دیگرینظ

سيزدهم

 
 

 

 

١٤٧ 

 

 

  فصل 

از مبارزات توده ای کنونی تا انقالب سوسياليستی از مبارزات توده ای کنونی تا انقالب سوسياليستی 

  جهانیجهانی
 

ه                  انی اول ب ه سوسياليستی، از جنگ جه شرایط مادی الزم  برای ساختن یک جامع

د       . بعد، وجود داشته است    ه        . کارخانه های بزرگ پایه توليد شده ان ار ب انی ک تقسيم جه

د  – وابستگی مردم به یکدیگر. سطح باالیی رسيده است  ی تولي ه  –اجتماعی شدن عين  ب

ر همکاری                . مقياس وسيعی به دست آمده است      ی ب ام مبتن ن رو جانشين شدن نظ از ای

ه  تمام توليدکنندگان و برنامه ریزی توليد به منظور ارضاء آگاهانه نيازهای مشخص ب             

ده                     ذیر گردی ی امکان پ جای نظام مالکيت خصوصی، رقابت و اقتصاد آزاد، بطور عين

  .است

  

   شرایط برای پيروزی انقالب سوسياليستی  شرایط برای پيروزی انقالب سوسياليستی --١١
روزی              رای پي ه خودی خود ب ولی وجود شرایط مادی الزم برای انجام این انقالب، ب

انقالب سوسياليستی، برعکس تمام انقالبات اجتماعی گذشته، کوشش         . آن کافی نيست  

د        آگاهانه  حاليکه  در.  و سنجيده را از سوی طبقه انقالبی، یعنی پرولتاریا، طلب می کن

          را     

ا            می کردند و می بایست به هموار کردن عملکردهای مکانيسم اقتصادی مشخصی اکتف

    در    و       
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احتماَال

ای ه ان الآلم س اهیاست هنگ افکنيمپيشرفتهصنعتیکشورهایب بي

اانقالبی ی،پيش هانقالب نب رایطآی یش یعين هسياس هک روزیالزم البپي انق

متناوبًا

اس ادیبراس درتاقتص یق کم رایط اعیش ادیاجتم م رایط، اش ادگیم آم

ن دفای اجه اهیمحت لآگ کام ين هچن ودیبرنام ودبخ قخ یتحق ذیردنم پ
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ام     : برنامه پيش بينی شده است، یعنی      سازماندهی آگاهانه اقتصاد به منظور ارضای تم

  . احتياجات معقول انسان و ضمانت پيشرفت کامل شخصيت تمام افراد بشر

     از .   ای      

ه      . اهداف و وسائل رسيدن به آن، از سوی طبقه انقالبی است           این بویژه درست است ک

ارزه                   طب اتی مب ا دشمنی طبق د ب قه کارگر در مبارزه اش برای انقالب سوسياليستی، بای

الی،                       انی ای از نيروهای نظامی، م ه، و شبکه جه کند که به مراتب بهتر سازمان یافت

  . سياسی، بازرگانی و ایدئولوژیکی را برای حفظ سلطه اش در اختيار دارد

ياليستی جهانی مستلزم آمادگی دو نوع      بنابراین، پيروزی موفقيت آميز انقالبی سوس     

  :از شرایط است

ن   . این مستقل از سطح آگاهی پرولتاریا و انقالبيون است : شرایط عينی  - ان ای در مي

  و      (  و      

انی از پيش از         ) پرولتاریا ه در مقياس جه رای ١٩١٤را قرار می دهيم، ک  هميشه،  ، ب

رد                شرایط سياسی . تحقق یافته است   رار می گي دی ق ن دسته بن ز جزو ای منظور از  .  ني

ات              : شرایط سياسی عبارتست از    زایش اختالف ت، اف رای حاکمي ورژوا ب ه ب اتوانی طبق ن

ورژوازی و شورش              ول حاکميت ب ده از قب د کنن ات تولي اع طبق ورژوازی، امتن داخلی ب

ام بحران     ما . فزاینده این طبقات عليه آن  ه هنگ های    در کشورهای مختلف و ب

 و               

  .سوسياليستی است، برخورد می کنيم

ادگی،          : این عبارتست از  : شرایط ذهنی  - زان آم ا، و مي اتی پرولتاری سطح آگاهی طبق

  .یعنی حزب انقالبی پرولتاریانفوذ و توانائی رهبری انقالبی آن، 

ع                     ی، در مواق ات سوسياليستی، از نظر عين روزی انقالب ه پي می توان نتيجه گرفت ک

افی  . بيشماری در بسياری از کشورها بعد از جنگ جهانی اول امکان پذیر بوده است          ک

 – ١٩٢٠   در :       

ز در سال       ،١٩٢٣ و   ١٩١٨ ا در سال     ١٩٣٠ – ١٩٣٢های     و  ني های   ، ایتالي
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یک ه رک دامه تقلک دیگرمس یرشدیک دم کنن واحی فن انمختل ندجه باش

يدن ودیفرارس ينخودبخ دتیچن قوح امطری ایقي ینيروه ورهاانقالب کش

ه اب یآنه وزدم هآم وضک هع هاینک ثب رعب منتظ انی ویقجه یتش دم کن

ين لب ارمالمل دًاچه امًالعام دتع اتوح اهیتجربي ونآگ اسانقالبي مقي

ل ودهالمل یت انقالب ارزات اتیمب ور،شصتطبق هکش ينبرنام ينچن ب

ين لب ارمالمل وزچه ينهن لب ودهالمل یت هنيستانقالب دک هبتوان ائیب تنه

اریخیشکستبراساس یاصالحت ریاستالينيسمطلب ردنرهب اک هپرولتاری ب

اساسًا

ابراین دانبن فق رف ر،ط رایطدیگ یش رایذهن روزیب البپي ادهانق دآم نبودن

ای ربریتاني کبي اه هم م ای ه ال س
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، فرانسه در سال ١٩٦٩ -١٩٧٠های  ، و در سال  ١٩٤٦  -١٩٤٨،  ١٩١٩ – ١٩٢٠

     ،   در ١٩٦٨، در   ١٩٤٤ – ١٩٤٧  ، در ١٩٣٦

های   ، اسپانيا در سال  ١٩٤٥، و در سال  ١٩٢٦، در سال     ١٩١٩ -١٩٢٠های    سال

  . و غيره١٩٣٦ -١٩٣٧

  . از           

اریخ    "پيروزی های انقالبی در غرب تاکنون،  نتيجه         ی در ت ، "بحران عامل ذهن

  .یعنی بحران آگاهی طبقاتی و رهبری انقالبی پرولتاریا بوده است

  

   ساختن بين الملل چهارم ساختن بين الملل چهارم--٢٢
ه     تروتسکی و عده قليلی از کمونيست      ی ک ين تحليل های اپوزیسيون، با شروع از چن

     و  در      

ود، در سال          رای               ١٩٣٣پيروزی استوار ب وین ب ی ن ری انقالب اد یک رهب ه ایج ، وظيف

د            رار دادن ان را هدف خود ق ا . پرولتاریای جه ارم را       ١٩٣٨ در سال   آنه ل چه ين المل  ب

  .برای این منظور پایه گذاردند

    آن    ای        

ه آن      ولی به خاطر فعاليت     . بمثابه ستاد کل واقعی انقالب جهانی عمل کند        های پيگيران

   ای  را، از  در          

کادرهایش را از   . نسلی به نسل دیگر منتقل کرده، صيقل داده و آن را ارتقاء می بخشد             

بدین ترتيب، . بی شمار خود و براساس این برنامه پرورش می دهد       های طریق فعاليت 

     و    و   را در       

و      در          .     

    از     در  و     

 در  -     از     -   

  .سازمان جهانی واحد فعاليت و عمل کنند

www.hks-iran.com



الفبای مارکسيسم                       فصل سيزدهم: از مبارزات توده ای ...

ده، الیپراکن يشخي ردنيست،ب هنب هدشمنیعلي اسک انیمقي ازمانجه هس یافت

ر حپ تواض هاس نک رایط،ای رفتش هپيش ویب مس اسوسياليس ایب نيروه

ت گممانع انیجن تهجه ينهس ردنب نگی؛ب گرس ایل يممس ریتعظ بش

انی هاستزم انعک رفتم دپيش دنتولي دهتم استگردی ای یه رمل دی ت دول

م ه امامپریاليسم يننظ یب بالملل است انی جه ای ه گ جن انی جه ای ه سياست
انی جه م، ادعصرس اقتص ر عص ی رمبتن هب ایپای ادیه یم تمحکم اس

ه نب ل،ای کالعم اش ا، تجربآنه

ای الیه انتق ه خواستبرنام ه مبرنام یمارکسيس یانقالب هکل تروتسکیک

صرفًا
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ين    " فرارسيدن روز موعود  "چهارم  در انتظار   بين الملل    ن ب ننشسته و در ای

د        ه نمی گذارن غ       . وقت خود را بيهوده به وررفتن با برنام ه تبلي ه خود را ب ل ن ين المل ب

ه                    مجرد برنامه  يم ک يج عق اش محدود می کند و نه اینکه توانائيش را در فعاليت و تهي

  .ه های استثمار شده باشد، به هدر می دهدمحدود به پشتيبانی از مبارزات فوری تود

م ترکيب                        ا ه ر را ب د وظایف زی ی جدی ل انقالب ساختن احزاب انقالبی جدید و بين المل

ات گذشته       دفاع پيگير از برنامه مارکسيسم انقالبی، که درس       : می کند  های تمام تجربي

ه عم           ل، بخشی از  مبارزه طبقاتی را گردآورده است، به تبليغ و تهييج برای یک برنام

        ای   آن را  

ل کمونيست در                 ين المل ناميد و بر اساس اصولی تدوین شده است که بوسيله رهبران ب

ا بمنظور                   سال وده ه های اول پيدایش آن بکار برده شد، و دخالت مداوم در مبارزات ت

ق    ب  از طری ه  و دادن     جل ول  برنام ان،  قب ه خودش

ارگری را در شرایط بحران                       ا ساختن شوراهای ک ه آنه ه ب سازمانی به این مبارزات ک

  .انقالبی بياموزد

ضرورت یک بين الملل انقالبی که بيش از جمع جبری کل احزاب انقالبی ملی باشد،                

،      امپریالي.         

 ه     .     و   

د               . پيوسته ای است   ی شده ان ين الملل ه ب سرمایه،  . نيروهای توليدی دیر زمانی است ک

ی در        ين الملل د   شرکت بگونه ای روزافزون، بطور ب ی  های چن د   مليت .  سازمان می یاب

.      راه   و        

 از    ای؛ از        (    

برنامه ریزی رشد اقتصادی؛ تقسيم منصفانه منابع و درآمد بين تمام مردم؛ حفاظت از              

  .نی قابل حل هستند، فقط در یک مقياس جها)محيط زیست؛ استفاده از علم برای مردم

    در                 

        در      
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ارگران قک هموف ازاتیکسبب رایامتي اهب ترف اعیامني وند،اجتم اتبش امالي ه

ا وده تس وردهدس اقینخ ب زایش تاف قيم زایش تمزدهااف ذیرد،دس ابپ ب

ی،دستمزدهای اعواقع ادف ارزهی رایمب ایبرخیکسبب دموکراتيکه

ل اعقبي ادف ارزهی رایمب زایشب اف وربی رینف دافت ناه ارزات،ای مب

صرفًا

الوه، ارزاتع یمب لانقالب یتمای ودیعين هخودبخ ویب ترشس گس ب

ای ينه یب الملل ت انشکس کمپ ر یتحقي يم،م الکن ت،خي یاس حت

احاليکهاست، رم هه آهنگیگون ينهم یب روژهالملل ایپ یه انانقالب خودم
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 در            را  

   از  ی آروزی  دادن         

  .طریق مبارزات کارگری که محدود به یک کشور باشد توهم است

      دارای   و          ه 

اتی است، بلکه            . بين المللی است   داخالت دشمن طبق ه م ا بعلت واکنش ب ه تنه و این ن

ارگران بسياری از         باالتر از همه، ب    ه این علت است که مبارزات انقالبی برانگيزاننده ک

ی    سازمان بين به تعویق انداختن مستمر ایجاد یک       . کشورها است  واقعی متشکل    الملل

م                 ا است، بلکه ه ی عصر م دن از ضروریات عين ا عقب مان  از انقالبيون  نه تنه

ز       ین بخش های خود    چنين عقب ماندن از گرایشات خودبخودی پيشرفته تر        ا ني وده ه ت

  .باشدی م

  

  های انتقالیهای انتقالی  های فوری، خواستهای فوری، خواست   خواست خواست--٣٣
ه سمت           ا را ب وده ه استثمار سرمایه داری و ستم امپریاليستی در عصر ما همواره ت

د      ه                   . مبارزات عمده برمی انگيزن ه خودی خود، از فرمول ا ب وده ه ی، ت يکن بطور کل ل

ردن      ا  ز   از و     ک

   از و      آزادی   

  .های فوق العاده ستمگر و غيره، فراتر نمی روند اساسی، سرنگون کردن حکومت

د                برای جلوگيری از گسترش مبارزات تا بدانجا که کل استثمار سرمایه داری را تهدی

د      ک ا کن ی   . ند، بورژوازی می تواند امتيازاتی به توده  درگير مبارزه اعط ورژوازی حت ب

به اعطاء این امتيازات مشتاق است، زیرا که وسایل متعددی برای خنثی کردن آنها در               

رد                . اختيار دارد  ا دست دیگر پس می گي د و ب ورژوازی   . او با یک دست می ده ر ب اگ

           را          را    

د              . می گذارد  ر  . اگر ساعات کار کاهش بيابند، آهنگ و سرعت کار را افزایش می ده اگ

          و        
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واه هخ لطهعلي ارجیسياسیس اخ هی علي وده تیت تيبانیضدامپریاليس دپش کنن

ترده گس ار مبانفج د اکنن ارگرانت ورهایک نعتیکش هص کب اکم دآنه بياین

ان، هه لب أخيردلي البت تیانق ورهایسوسياليس رفتهکش پيش ای پرولتاری

د، رادارن هچ مک له معم اهیه ارگران،آگ اک هآنه ارزهب یمب امطلب نظ

دقيقًا

ای درته هق زدگان برانگي ازماندهی ودهس ا،ت انه ارگ ای وده خ ان ارگ

ا ده انبای اهيتیچن هباشندبرخوردارم ویک امحت قآنه عم ست نحال ای

صرفًا

تر ابيش ایب یعملکرده ادطبيع رمایهاقتص تس ازگاردول ناس
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ه                       زی ک رای چي ه را ب ام هزین ارگران تم ا خود ک د ت زایش یابن ه ای اف ه گون می توانند ب

  .و غيره. بنظر می رسد دولت از خود می پردازد، بپردازند

الی،    بمنظور رهائی از این دایره شيطانی، باید توده ها را به اتخاذ خواست         های انتق

رد         ا بيشتر و          ه  خواست . به مثابه اهداف مبارزات جاری آنان جلب ک ه تحقق آنه ائی ک

ورژوازی                     داری و  ب

د              این خواست  . می شوند  ا را بفهمن ا آنه وده ه ا ت ه شوند ت ان فرمول د چن ا بای چون  . ه

ا  خواست       درغير این  د       صورت آنه اقی می مانن ه روی کاغذ، ب ائی ب در عين  . ه

      از        و     خوا

اد                     ام سرمایه داری، ایج مبارزه ای که از آن ناشی می شود،  مبارزه طلبی عليه کل نظ

.   دو  را        و   -   

ا در شرایط بحران         -گری از قبيل خواست کنترل کار     -های انتقالی  خواست ه تنه های    ن

رایش       حاد انقالبی حائز اهميت هستند، بلکه  به ایجاد چنين بحران           ی گ های انقالب

    در  و  در    را       

  .سرمایه داری تشویق می کنند

  

   سه بخش کنونی انقالب جهانی سه بخش کنونی انقالب جهانی--٤٤
      در     ج

  .های مختلف جهان، مواجه می بيند صنعتی، خود را با وظائف متفاوتی در بخش

د صبر       مستعمره و شبه مستعمره   در کشورهای    ر نمی توانن ، کارگران و دهقانان فقي

   ارزات    .             

ر و                  توده ای و جنبش    اد فق ه امپریاليسم فشار زی های انقالبی وسيع در این کشورها ک

د از هر جنبش         . بدبختی را بر توده ها تحميل می کند، اجتناب ناپذیر است            ارگران بای ک

         .  ای    

ابود          وسيله تراست استثمار توده ب   ا ن انی ی های خارجی باشد، و خواه برای انقالب دهق
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ایف البوظ داومانق ورهایم بکش اده،عق ایفافت البوظ یانق سياس ت اس

ش ایبخ فه انمختل لجه امقاب ونپرولتاری انقالبي ایف یوظ همختلف ک

ی ائلجمع دوس هتولي زیبرنام تی،ری یسوسياليس هیعن البب انق

ارگری هاستک اک آنه ا ه ن قای شوراهایتشکلطری

ا تارآنه تخواس ارگریدول طک ودتوس ارگرانخ ک ی د،م اباش یبپ دم خيزن

ای ادیامتيازه هم هک دیریتمشخص کم ادبوروکراتي اقتص ه اد،علي الفس ات

ای ه وده ات رایه تب بدس ای ارگریه کک بوروکراتي ت دول

ن تای تراتژیاس الباس انق ت درتمالکي ورژوازیق یب رنگونمل یس دم کن

 
 

 

 

١٥٣ 

های  پرولتاریا که با شور و قاطعيت، خواست. کردن دیکتاتوری های بومی مبارزه کند

دین ترتيب                          د، ب مترقی کليه طبقات و اقشار ستمدیده کشور را از آن خود تلقی می کن

درت،     های توده ای را کسب کرده، در    رهبری این جنبش   رای تسخير ق ارزه ب  ضمن مب

     .  و    را     

  .مداوم

 ی ،     آوردن آزاد   در 

ی،                 دموکراتيک، عليه انحصار بوروکراسی بر اعمال قدرت، عليه ظهور مجدد ستم مل

     ف، و              

  اداره         .       

   در  ) سوویت  (و  از   در  . هستند 

ا خوا . تعدد احزاب و حقوق دموکراتيک برای همه موجود است      ستار اداره اقتصاد   آنه

ه باشد                 . با برنامه از طریق نظام کارگری ای هستند که بطور دموکراتيک مرکزیت یافت

  .این استراتژی انقالب سياسی ضدبوروکراتيک است

ه            ، جنبش در کشورهای امپریاليستی   های توده ای عليه استثمار سرمایه داری، علي

وین         تحدید یا سرکوب حقوق دموکراتيک، از طریق برنامه          ری ن الی و ساختن رهب انتق

انقالبی، به مبارزه برای سرنگونی دولت بورژوازی و استثمار سرمایه، برای مالکيت        

تی              و       سوسياليس

  .این استراتژی انقالب اجتماعی پرولتاریا است. پيروزمند مبدل می شود

    در   و        در  

    در          -

ائی در            ضدبوروکراتيک در دولت   های کارگری بوروکراتيک، وظایف انقالب پرولتاری

اموزون و م      باری این وظایف مختلف      –آشورهای امپریاليستی    رکب  بازتاب انكشاف ن
ان شروع نمی شود                 .  است انقالب جهانی  م زم ام کشورها ه شرایط  . این انقالب در تم

  .اجتماعی، اقتصادی و سياسی در تمام کشورها یکسان نيستند
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رم گ ارتساس اتوانی،حق انن اناگه گرم ی نول رس،ای نت ای ی رددبرم گ

ی، همل رهم درتصاحبانگروهیطرفه تثمار،تحتق ماس فشارظل

ژادی ن ه ارگران، انک ر،دهقان ان،کوچک،صنعتگرانفقي ان،زن تجوان اقلي

ی هیک ایجنب مه لمه تقيمعم ودهمس ا،ت له اباتقبي ااعتص يجی ایبس ه

ی ارگری،دموکراس ودک ازماندهیخ ودهس ات البه انق ی ارگری،دموکراس ودک ازماندهیخ ودهس ات البه انق

ن اهیای تیآگ هانترناسيوناليس ودهب ایت يعتر،ه وروس يوهبط هش رعلي وعه ن

ن دتای وح ای یه تانقالب اس االترین هب توظيف مارکسيس تی انیسوسياليس جه
ان دجری البواح انق دت يدنوح دریجیبخش هت نب های دس یفرآش کانقالب ی
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            در       

       ،      .    

اریخی             د وظایف ت ا، می توان اعی، پرولتاری امکان پذیر است، زیرا فقط یک طبقه اجتم

رد           مشخص انقالب را در هر یک از بخش        ه پيش بب ه ب امبرده، پيروزمندان ن  . های ن ای

اليم و سياست     وحدت   د         های انترنتسيوناليستی    بموجب تع ی تحقق خواه  پيشتاز انقالب

ه     . پذیرفت ی ک ارگران و                 پيشتاز انقالب ی ک ين الملل  تجارب بيشتر و بيشتر همبستگی ب

اء               مردم تحت ستم تمام کشورها را در خدمت مبارزات کنونی می گذارد و به منظور الق

         دار      

  .شوونيسم، نژادپرستی و تعصبات ناسيوناليستی مبارزه می کند

  

       و              و       --٥٥

  سوسياليستیسوسياليستی
    از        از          

  .توده ای، باال رفتن سطح آگاهی آنها از طریق کسب اعتماد بنفس است

ای  و          

   روزه از   از      و  

وده                . قرار می گيرند   رممکن و بيه ه شورش غي آنها در این جریان، احساس می کنند ک

ه حالت اول          "شان بيش از حد قوی هستند، که         است، که دشمنان   ز ب ه چي سرانجام هم

    و   در     اح."  

ه محض        . بسيج ها و مبارزات توده ای عظيم شروع به ناپدید شدن می کنند             ا ب وده ه ت

که خود    که بطور جمعی و در همبستگی با یکدیگر عمل می کنند، و به محض این               این

يم خود آ                       و مبارزات  القوه عظ روی ب د، از ني ؤثر سازمان می دهن اه  شان را بطور م        گ

  .می شوند
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ابدموکراتيک دهانتخ قاست،ش ف،طب دتعری یبای دتجل هعقای ابيونآلي اعتص

دون رایب اج اری نب ادای اتح ته یدس وجمع هخ د،نگرفت اان مب ده یمتح دم کن

رای يجب ایبس دهنيروه ارگران،پراکن انک دجری قدرتمن اد لاتح عم

وده ات هه سب یان د،م یاشکالگيرن ارگریشوراهاجنين ده،ک ایسوویتآین ه

ان راجری رفتنف ریگ ردنرهب ارزاتآ ود،مب اخ یآنه دم هآموزن ک دمی آموزن

وده ودت خ ا ه

انگر الیبي نع البای یانق هاستروان هک الزم انترناسيونال سرودمصرع

ای یه هانقالب رب زیه هچي ادک نفساعتم ب ين لهم هاستدلي مارکسيستک ب
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                   ه 

ار                            د اطاعت و رفت ا از قي د ت ان کمک کن توده ها را افزایش دهد، به هر چيزی که به آن

برده وار که از طریق هزاران سال تسلط طبقات صاحب قدرت بر آنان اعمال شده است       

ن کلمات    ": برخيزای داغ لعنت خورده   . "ميت بسيار زیادی می دهند    رهائی یابند، اه   ای

،         "" اول  

  .پيروزی انقالب سوسياليستی است

، و مکانيسم های      دموکراتيک اعتصابيون برای انتخاب کميته های اعتصاب       مجامع  

 -های توده ای، نقش حياتی در گسترش و پيشرفت خود          ليتمشابه در اشکال دیگر فعا    

د      ی کنن ازی م وده  ب ازماندهی ت ا     . س امع،  ه ن مج ومتی را  -در ای          حک

در            .  

د           ن ر   . چگونه دولت و اقتصاد آینده را اداره و کنترل کنن ه       از ای و اشکال سازماندهی ک

   آن           

  .یعنی اشکال اساسی سازماندهی دولت کارگری آینده. آینده، هستند

     الزم      آن    در 

ه عمل     های توده ای عظيم ميليون   يتمتحد کننده که در بسيج ها و فعال        ه ب ها نفر را ک

              -          
ل حصول است             ارگری، غيرقاب رین دموکراسی ک ه بطور       . گسترده ت ه اعتصابی ک کميت

در               

ه در اعتصاب است باشد                   ا کشوری ک ه ی ردن    . کارخانه، صنعت، شهر، ناحي محروم ک

ات فلسفی و سياسی                  ه اینکه نظری ه بهان ارگران، ب روه مشخصی از ک نمایندگان هر گ

ی شکستن              آنها مخالف نظریات فلسفی و سياسی رهبران موقت اعتصاب است، به معن

  .اعتصاب می باشداتحاد اعتصاب و بنابراین به معنی شکستن خود 

ورد اشکال نهادهای همين اصل در مورد تمام اشکال فعاليت         وده ای و در م های ت

ن فعاليت         ز صادق است              نمایندگی ای که در جریان ای اد  . های ظاهر می شوند، ني اتح
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ارگری است          ی اصل مستثنی نکردن هر           -الزم برای پيروزی در گرو دموکراسی ک  یعن

ات و پيشنهادات              .  وجود دارد   گرایشی که در بين مبارزین     اع از نظری د حق دف ه بای هم

  .خود را بمنظور پيروز گرداندن مبارزه، داشته باشند

ها به تصميمات اکثریت   اگر به این دموکراسی احترام گذاشته شود، در عوض اقليت  

و            . احترام خواهند گذاشت   زیرا آنان هنوز فرصت تغييردهی در این تصميمات را در پرت

ه خ ت تجرب د یاف ک     . واهن کال دموکراتي ارگری، اش ی ک د دموکراس ن تأیي ق ای از طری

ده         ارگری آین ت ک ژه دول لت وی انگر خص ين بي ارگران، همچن ارزات ک ازماندهی مب س

  .های دموکراتيک و نه تحدید آنی گسترش آزاد: هستند
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