
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 م٘طمي

 تها  را صهٍد  َلیهي  اٗطامات از ةؽیاری داری، ؼعمایي ًای دهلت چعا کي اؼت پعؼیطهی راؼتی ةي

 ًها  کمٍهیؽهت  ًای دیطگاى ًای تعدمي ه م٘االت اهتـار گاًی زتی -کووط می تسمل زطهدی

 ًهای  ؼوطیکالیؽهت  داری ؼعمایي مط ؼضوان دًوط؛ می ادازى را اهگلػ ه مارکػ کارل ماهوط

 تسهت  زتهی  را َمهٍمی  ه َلوهی  ًای اهذمن ه ًا تـکل کووط؛ می تسمل ه دادى گٍش را چپ

 آیوط؟ همی ةع آن لویویؽتی هٍع از مضٕی تـکیالتی ةا آؿتی در از ًعگغ ، اما.  پظیعهط می ٔـار

 صهٍد  ؼهعکٍب  اةغار تمام ه دادى هـان زؽاؼیت کارگعی مضٕی تـکیالت ه زغب مٍرد در چعا

 ه هٌهامی  اوالَهاتی،  دؼهتگاى  هزـت گیعهط؟ می کار ةي آن کعدن صامٍش هىٕي از دٌت در را

 گهعهى  یهک  زیعا. اؼت درک ٗاةل آن، آمیغ اصتواق هٍع از هیژى ةي داری، ؼعمایي هٌام یک ٗنایی

 ةهعای  مكهم   ه کهارگع  وت٘هي  رًهایی  ةهعای  ةعهامهي  ةهي  مذٌهغ  مضٕی، ه دطی متٌُط، کٍچک

 ةهعای  ماهیٕؽهت  ٗهٍل  ةهي  کهارگعان  تهطارک  راؼهتای  در کهارگعی  دوهتؾ  درهن در دصالتگعی

 َوكهع  ًهع  از" پعهلتاریها  ةٍؼهیلي  ؼیاؼهی  ٗهطرت  تؽهضیع  ه ةٍرژهازی، ؼیادت کعدن ؼعهگٍن"

 کهي  داههط  می هیک داری ؼعمایي دهلت زیعا. اؼت تع صىعهاک داری ؼعمایي دهلت ةعای دیگعی

 ؼهىر  در ه ةهٍدى  تهاجیع  ةی هٌایتاو ؼیاؼی هٍٕذ پع زغب ةطهن ؼٍؼیالیؽتی ه کمٍهیؽتی َ٘ایط

 گعٔتهي؛  را ًها  اصگع دلٍی تٍاهط می داری ؼعمایي هٌام ؼعکٍب دؼتگاى. ماهط می ةاٗی تتلیْاتی

 زیهعا  دًط؛ ٗعار کوتعل تست تٍاهط همی را «کارگعی مـُل» اما کعدى؛ صامٍش هٌایتاو را ًا ؿُلي

. دارد مهی  هگهي  ةعأعهصتهي  دائمهی  را ًها  ؿُلي ه کعدى هر ؿُلي را اصگعًا کارگعی مـُل هدٍد

 صعدى ه ةٍرژهازی کاذب ایطئٍلٍژی از پعدى. کوط رهؿن را ًا تاریکی تٍاهط می «کارگعی مـُل»

 کتهاب : کوهط  مهی  اَهالم  دامُهي  ةي تلٍیساو داری ؼعمایي دهلت دیگع، ؼضن ةي. دارد ةع ةٍرژهازی

 ةهغر   ازهغاب  ه اتسادیهي  ؼهوطیکا، ! ةطًیهط  داری ؼهعمایي  مهط  ؿُار! دًیط اهتـار کمٍهیؽتی

 ؼهعمایي  دهلهت  ؼهیادت  ؼهعهگٍهی  تهطارک  ةعای مضٕی پیـتاز زغب ایذاد تطارک اما،!  ةؽازیط

 !ًعگغ داری

 هاپهظیعی  آؿهتی  ،«کمٍهیؽهت  ماهیٕؽهت » صهٍد  رؼهمی  اجع هضؽین در دٍان اهگلػ ه مارکػ

: کي کعدهط گٍؿغد دٌان کارگعان تمام ةي ه دادى تـضیف درؼتی ةي را کارگعان ه داری ؼعمایي

 کهعدن  ؼعهگٍن وت٘ي، یک ٗالب در پعهلتاریا کعدن متـکل: ًا کمٍهیؽت ٍٔری ه ٍٔتی ًطف"

 پعهلتاریهای " از ه اؼهت ..." پعهلتاریها  ی هؼهیلي  ةهي  ؼیاؼهی  ٗهطرت  تؽضیع ه ةٍرژهازی، ؼیادت

 میهان  ةهي  ؼهضن " اٗتكهادی  رٔهاى # مٍلهطى  هیعهًای رؿط ةعای هیعه توٌا محاةي ةي" یأتي ؼازمان

 آههان  دیگع ؼضن ةي. ماهطهط ةوط پای مٍمٍع این ةي صٍد زیات آصع تا اهگلػ ه مارکػ. آهردهط
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 ةهي  امیهطی  ًهی   هـٍد؛ ةعداؿتي میان از داری ؼعمایي ؼیادت تا کي داؿتوط اَالم رؼا قطای ةا

 ةهي . ةٍد هضٍاًط هاُٗی آزادی ه دمکعاؼی ةي امیطی ًیخ هتیذي در ه هیؽت مٍلطى هیعهًای رؿط

 متـهکل  ةها  ًها  کمٍهیؽهت : ةتیووهط  تهطارک  ةایط را اٗطام این کؽاهی چي اهگلػ ه مارکػ زَ 

 ٗهعن  ده در مارکؽیؽهتی  هٌعیهات  اؼهاس  ؼادى دمالت این". یأتي ؼازمان پعهلتاریای" کعدن

 تسٖ٘ کمٍهیؽت دٍان ده این هٌعیات ةع متکی رهؼیي در 9694 اکتتع اه٘الب. اؼت ةٍدى پیؾ

 .ؿط صٍاًط ریغی پی ؼادى دمالت ًمین ةع متکی هیغ ایعان اه٘الب آتی مؽیع. یأت

 در متأؼهٕاهي . ؿهٍد  همی داری ؼعمایي دهلت ةي مسطهد توٌا کارگعی پیـتاز زغب ةا مطیت اما

 هدهٍد  ةها  کي یاةوط می پعهرش کارگعی، پیـتاز زغب مط گعایـات کارگعی دوتؾ صٍد درهن

 پیـهتاز  زهغب  تـهکیل  ؼهاصتن  راى ه ؿهطى  اهسهعاف  دچهار  داری، ؼعمایي هٌام ةا ؿان مطیت

 ؼعاؼهعی  ؼهازمان  یک ّیاب در کي اؼت ةطیٌی. کووط می مؽطهد دیگعی ؿکل ةي را کارگعی

. آیوهط  می هدٍد ةي هیغ کارگعی دوتؾ صٍد در اهسعأاتی ٗتیل این ؼٍؼیالیؽتی کارگعی آگاى

 گعٔتهي؛  ٗعار یکطیگع م٘اةل در کي# ویٓ ده ؿکل ةي َمٍماو کارگعی، پیـتاز زغب مط اهسعأات

 رادیکهالیغم » ههام  ةهي  ای ؼهٍیي  ده ای ؼهکي . آیط می پطیط ؛"ًؽتوط ؼکي یک رهی ده َمالو اما

 .«ةٍرژهایی صعدى

 ههامُلٍم  ه دهر ةؽهیار  آیوهطى  یهک  ةهي  مٍکٍل را ؼازی زغب رههط کي ًؽتوط کؽاهی اهل، ویٓ

ٓ  ایهن  از ةعصی. آیط می پطیط کارگعی دوتؾ درهن در دتعی تسٍالت ةؽتع از کي داهؽتي  ویه

 ه دادى تْییع را صٍد تـکیالتی َملکعدی ؿیٍى ه ؿُارًا ؼعکٍب، ه اصتواق از هاؿی ٔـارًا زیع

 مهطأُان  از ًهاًع  ةهي  آههان  گعچهي . کووهط  مهی " مٍدٍد همُیت ةا موىتٖ" اقىالح ةي را صٍد

 ٔعقهت  لْهغش  دچهار  امها  کووهط؛  می زمایت آهان قوٕی زٍ٘ق از ه گعدهط می همایان کارگعان

 ًهای  ؼوطیکالیؽهت # ةیووهط  مهی  داری ؼعمایي هٌام درهن در را صٍد ُٔالیت أٖ ه ؿطى ولتاهي

 ًههای گههعایؾ از صههٍد دادن هـههان متمههایغ ةههعای دؼههتي ًمههین از دیگههع ةضـههی". 9"#راؼههت

 «داری ؼهعمایي  مهط » ه «رادیکهال » اقهىالح  ةي ؿُارًای وعح ةي دؼت راؼت؛ ؼوطیکالیؽتی

ٓ  هٌعیات ةي ه٘ط ةا را اه٘الةی، پیـتاز زغب تـکیل ةا صٍد مطیت ه زدى ٍ  از ؿهطى  تسعیه  مٍامه

 ؼوطیکالیؽتی، گعایـات ٔعای یکؽٍ از را صٍد َطى این. گظارهط می همایؾ ةي لویویؽتی؛ زغب

 لویویؽهتی  زهغب  مهط  ای ٔعٗهي  ةي صٍد هاٍٗ در ه پوطاؿتي ؼوتی ازغاب ٔعای دیگع ؼٍی از ه

 ".2"#ًا ؼوطیکالیؽت آهارکٍ از ةعصی ه ًا آهارؿیؽت چپ، ًای ؼوطیکالیؽت# اهط گـتي متطل
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 ه «کهارگعی » ؼهازمان  ه زهغب  ه ؿهطى  مآةاههي  ٗی  اهسعاف دچار کي ًؽتوط ازغاةی دهم؛ ویٓ

 زهل  ةهعای  کهي  صٍاًوهط  می کارگعان از ه ؼاصتي ه٘طاو کارگع وت٘ي از دطا را صٍد «کمٍهیؽتی»

 تئهٍری  از ؼٍءاؼهتٕادى  ةها  دؼهتي  ایهن ". 3"#ؼهوتی  چپ ازغاب# ةپیٍهطهط آهٌا ةي صٍد مُنالت

 ةٍرکعاتیهک،  ازهغاب  ایذهاد  ةي لویویؽتی؛ زغب از اقٍلی ّیع ه هاُٗی ّیع ةعداؿت ه لویویؽتی

 زهغب  ؼهاصتن  راى دیگهعی  ؿهکل  ةهي  ه زدى، دؼت کارگعی دوتؾ ةا ارتتاط ةی ه گعایاهي ٔعٗي

 تسهغب » مهط  گهعایؾ  کهي  ؿهکلی  ًمهان  ةي هیغ ویٓ این. اهط کعدى مؽطهد را کارگعی پیـتاز

 ههام  ةها  ةٍرکعاتیک ًای ؼکت ایذاد ةا ه زهط، می لىمي کارگعی پیـتاز زغب تطارک ةي «گعایی

 .اؼت گعٔتي ٗعار کارگعی پیـتاز زغب ؼاصتن م٘اةل در ،«کمٍهیؽتی» ه «کارگعی»

 ةیٍگعأی کارل مارکػ

 از 9595 ؼهال  در هی.ةاؿهط  مهی  کمٍهیؽ  مکتب گظار پایي ه اه٘الةی رًتع ، ادتماَی ٔیلؽٍف

 تسكهیالت  هی. ؿهط  زادى ؿهطهط  هارد پعهتؽهتان  مهظًب  ةهي  ةُهطًا  کهي  یٌهٍدی  مادری ه پطر

 پهػ  مارکػ. داد ادامي ةعلین در ؼپػ ه ُةن ؿٌع در زٍ٘ق ی رؿتي در اةتطا را صٍد داهـگاًی

 صكٍص ةي مارکػ. پعداصت ٔلؽٕي ی رؿتي در تسكیل ی ادامي ةي زٍ٘ق ی رؿتي در تسكیل از

 9589 ؼهال  در.ةهٍد  صهٍد  ؿضكهی  زهطگی در مالی ؿطیط ًای ةسعان دچار پطرش ٍٔت از ةُط

. گعدیهط  هایهل  دیوها  داهـهگاى  از دکتهعا  ی دردهي  دریأهت  ةي چٌارؼالگی ه ةیؽت در ه میالدی

 را اه ٔکهعی  تتلهٍر  ی معزلهي  اهلهین  اش َلمهی  کار هضؽتین َوٍان ةي مارکػ دکتعای ی رؼالي

 ةهي  ةهعلین  داهـهگاى  در هی. دًهط  مهی  هـهان  کارگع ی وت٘ي ةعای دطیط مؽلک یک ایذاد ةعای

 تسهٍالت  ةهٍد  مُت٘هط  ًگل. گعٔت ٗعار اه دیالکتیک ی ٔلؽٕي تاجیع تست ًگل داهـذٍی َوٍان

 ةـواؼط ةٌتع را صٍد ةتٍاهط ةـع ٗطر ًع ه اؼت ةٍدى ًا اهؽان َ٘ایط ةضٍرد از هاؿی ةـع تاریضی

 دعیهان  التتهي . دارد مهی  ةع صٍد تکامل دٌت در ةغرگتعی ٗطم ةتعد، پی ةٌتع صٍد مُوٍیت ةي ه

 را تاریضی تکامل صٍد ی رؼالي در مارکػ کي وٍری ةي دارد ًگل ةا ًایی تٕاهت مارکػ ٔکعی

 مهادی  زههطگی  هسهٍى  در تْییهع  از مؽالي این اؼت مُت٘ط ةلکي داهط، همی رهزی اقالت از هاؿی

 َوهٍان  ةهي  مارکػ َ٘ایط در آن کارةعد ه اؼت یٍهاهی لْت یک دیالکتیک. ؿٍد می زاقل ةـع

 . ره یک

. دًهط  مهی  هـهان  مها  ةهي  صٍد هاُٗی زعکت در پیٍؼتي را دٌان کي اؼت رهؿی یگاهي ز٘ی٘ت،

 تل٘هی  مهاّدی  متناد ٍَامل ةعصٍرد از هاؿی را تاریضی تکامل ه زعکت موتٍ دیالکتیک ی ؿیٍى

 کهي  اؼهت  وت٘هاتی  ی متهارزى  تاریش، دتع ه ادتماَی تسٍالت مکاهیؽ  مارکػ هٌع ةي. کوط می

 .دًط می ٗعار تاجیع تست را ادتماَی زهطگی
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 کهي  هی زههطگی  تسٍالت ةي اؼت ؿایؽتي مارکػ اةتطایی َ٘ایط پیعامٍن دغئی ی م٘طمي از ةُط

 صهٍد  دکتعای ی دردي دریأت از پػ مارکػ. ؿٍد اؿارى دادى ٗعار تاجیع تست هیغ را اه تٕکعات

 مهظًب  کهي  لٍتعیؽه   مهظًب  َلیهي  ای تٍوئي در هی داؿتن دؼت ةع متوی ای ؿایُي َلت ةي

 زایتٍهه   رایوهیؾ  ی مذلي ؼعدةیع مطتی هی. ماهط ةاز داهـگاى در تطریػ از ةٍد آلمان ةع زاک 

 مهاى  چوهط . ةیکارؿهط  مارکػ ه تٍٗیٓ مذلي کعد می هٗت دهلت از کي اهت٘اداتی َلت ةي اما ةٍد

 دهچ ههام  ةهي  دطیهطی  ی مذلهي  ؼهعدةیعی  رهژ.  ؿهط  آؿهوا  رهژ آرهٍلهط  ههام  ةهي  ؿضكهی  ةا ةُط

 ٔعهصتهي  ٔعاهؽهي  م٘ی  آلماهیٌای ةي ه ؿٍد موتـع پاریػ در ةٍد ٗعار کي را دارةٍچع ٔعاهغهزیؾ

 ًیوهعیؾ  دملهي  از أهعادی  ةها  ٔعاهؽهي  در زنٍر از پػ مارکػ. کعد پیـوٌاد مارکػ ؿٍد،ةي

 ًهای  ًاهرًتعاهذوتؾ ؼٍؼیالیؽت ةا تٍاهؽت ًایوي کمک ةا ه ؿط آؿوا اهگلػ ٔعدریک ه ًایوي

 هٍؿهت  کالؼیک اٗتكادی َ٘ایط ه٘ط در م٘االتی زمان آن در اهگلػ. ؿٍد آؿوا ٔعاهؽي کارگعی

 را دؼهتٍری  اٗتكهاد  ه گیهعد  می ةع در را اجتاتی اٗتكاد ٔ٘ه ًا کالؼیک تٍدي کي کعد تاکیط ه

. اههط  ههطادى  ٗهعار  اؼهتٕادى  مهٍرد  اؼهت  الزم ادتمهاَی  ه اٗتكادی مؽائل زل ةعای هاٍٗ در کي

 را زمهان  آن اٗتكهادی  آجهار  اهل ی هًلهي  در گعٔت تكمی  م٘االت این ی مىالُي از پػ مارکػ

 ایهن  ؿهعهع  از پهػ . همایهط  ًمکاری اٗتكادی م٘االت هٍؿتن در اهگلػ ةا ؼپػ ه کوط مىالُي

 ماتعیالیؽه  » اقٍل کي مُوی ةطین. ؿٍد می آّاز مارکػ ٔکعی تتلٍر ی معزلي دهمین ًمکاری

 ایهطى  رّه   َلهی  کهي  ةهٍد  مُت٘ط مارکػ. گعدد می تطهین «تاریضی ماتعیالیؽ » ه «دیالکتیک

 ادتمهاَی  ًهای  هٌهاد  ؼهایع  ه مٍدهٍد  ٍٗاهین مظًب، ی هؼیلي ةي ةـع آن وتٖ کي ًگل آلیؽ 

 کي دًوط می ٗعار همُی در ه کعدى کوتعل را ةـع کي ًؽتوط مادی ٍَامل این ؿٍد، می کوتعل

 تْییهع  را آهٌها  لغهم قٍرت در ه ةگیعد صٍد اصتیار در را ادتماَی هٌادًای ؼایع ه مظًب ةتٍاهط

 ی صهاهٍادى  ًهای  ههام  ةا کي ةٍد کتاب ده اةتطا اهگلػ ه مارکػ ٔلؽٕی مؽلک این زاقل. دًط

 ایهن  در مهارکػ . ؿهط  هٍؿهتي  مهیالدی  9581 ه 9581 ؼهالٌای  در آلماهی ایطئٍلٍژی ه م٘طس

 کهعدى  اهتضهاب  ای ؿایؽتي ًطف آهٌا کي کعد تاکیط ه پعداصت تضیلی ؼٍؼیالیؽ  ه٘ط ةي ؼالٌا

 ای م٘الي مارکػ تا ؿط مٍدب امع این. هطارهط ؼٍؼیالیؽ  ةي رؼیطن ةعای مواؼتی رهش اما اهط

 ارائهي  پعهدن ی هٍؿتي اٗتكادی تواٗنٌای یا ٔ٘ع ی ٔلؽٕي کتاب ه٘ط در ٔلؽٕی ٔ٘ع َوٍان تست

ٍ  ةٌتٍد ةعای ةٍد مُت٘ط هی. ةٍد ٔعاهؽي در تضیلی ؼٍؼیالیؽ  ةغرگان از یکی پعهدن. کوط  همه

 ؼهعمایي  اٗتكادی ه ادتماَی همٍ ةٌتٍد ةعای ه ؿٍد تكسیر کار ٍٗاهین ةایط کارگعان اٗتكادی

 همهی  مىلهٍب  را داری ؼهعمایي  ًعچوط پعهدن. گعدد مسطهد قوایٍ مالکیت ی تٍؼُي ةایط داری

 َ٘ایط کعدن رد ةا مارکػ. کوط همی تٍقیي کارگعی اه٘الب وعیٖ از را آن کامل هاةٍدی اما داهط
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 مؽهئلي  این ةاؿط داؿتي هدٍد مسطهد قٍرت ةي زتی صكٍقی مالکیت اگع اؼت مُت٘ط پعهدن

ٍ  ةٌتهٍد  ه کهار  ٍٗاهین اقالح ةا تٍان همی ه اهذامط می ٔ٘ع ةي هاگغیع  ، کهارگعان  اٗتكهادی  همه

 ه ٔ٘هع  اؼهت  مُت٘ط پعهدن صالف ةع مارکػ. ةعد ةین از را داری ؼعمایي ًای هاةؽاماهی ی ریـي

 در درآمط تٍزیٍ.  دارهط هاةؽتگی مت٘اةل وٍر ةي یکطیگع ةي ه هیؽتوط ً  از دطا َوكع ده جعهت

 از ةهعای  ه دارد کارایی مطت کٍتاى در ٔ٘ه ً  کار ٍٗاهین اقالح ه اؼت َادالهي ها داری ؼعمایي

 صیهال  ه صٍاب ةي آن اقالح ةعای کي این هي ةعد ةین از را داری ؼعمایي هٌام ةایط ٔ٘ع ةعدن ةین

 اش صهاهٍادى  ه مارکػ ؿط، تُىیل ٔعاهؽي در هیغ دارةٍچع ٔعاهغهزیؾ دهچ ی مذلي. ؿط متٍّؼل

 هرهارتهغ  ی مذلهي  در مهارکػ  کهي  م٘هاالتی  صهاوع  ةهي . گعٔتوط ٗعار هامؽاَطی مالی همُیت در

 ٔعاهؽي دهلت ه کوط اصعاج کـٍر آن از را مارکػ تا صٍاؼت ٔعاهؽي از پعهس دهلت کعد، موتـع

ٍ  ایهن  در مهارکػ . کوط تعک را ٔعاهؽي صاک تا صٍاؼت مارکػ از رؼما 9581 ؼال در  از مٍٗه

 اهگلهػ  مالی ًای کمک اگع هیغ دا این در ه ؿط پظیعٔتي ه کعد مكٍهیت ت٘امای ةلژیک دهلت

 ده ایهن  اهگلهػ  ه مهارکػ  ؼهال  ؼهی  وهی . ةعهد ةلژیک ةي اش صاهٍادى ةا تٍاهؽت همی اه هتٍد

 ؼٍؼیالیؽهتی  ؼهازماهٌای  تٍ٘یهت  ه أکهار  تعّیب راؼتای در ه ةٍدهط ةلژیک در ًمٕکع دهؼت

ٓ  ةهع  َهالهى  ًها  ؼال این در مارکػ. کعدهط ُٔالیت  ی ٔعٗهي  َنهٍیت  ةهي  متُهطد  م٘هاالت  تهالی

 پهاریػ،  در ؿهُتاتی  ةا مضٕی کارگعی ؼازمان یک ز٘ی٘ت در ٔعٗي این. درآمط هیغ «موكٕین»

 آلمهان  از مهارکػ  ماهوهط  صهٍد  کهي  هیتلیو  هیلٌل  ی هؼیلي ةي کي ةٍد ایتالیا ه ؼٍئیػ لوطن،

 مضالٕهت  ةهي  هی ةها  هیتلیو  ةا صٍد آؿوایی اةتطای از مارکػ. ؿط می رًتعی ةٍد ؿطى اصعاج

 رهؿهن  را ؼهازمان  آن ًهای  ًهطف  کي صٍاؼت اه از میالدی 9581 ؼال در کي این تا ةعصٍاؼت

 دّطی وٍر ةي مارکػ اما داؿت ةیان مارکػ ةعای کلی قٍرت ةي را صٍد اًطاف هیتلیو . ؼازد

 ه مهارکػ  آن از پهػ . گعٔهت  ةعٌَهطى  را ؼهازمان  این رًتعی هصٍد کعد مضالٕت هی اًطاف ةا

 ههام  «ًها  کمٍهیؽهت  ی ٔعٗي» تضیلی ًای ؼٍؼیالیؽت دوتؾ ةعاةع در را مظکٍر ؼازمان اهگلػ

 ایهن . کعدهط مـضف را ؼازمان این ًای ًطف لوطن در میالدی 9584 ؼال در ه کعدهط گظاری

 ؿهطى  ةعرؼهی  اههط،  هٍؿهتي  کمٍهیؽهتی  ماهیٕؽت َوٍان تست مـتعکاو آهٌا کي کتاةی در ًا ًطف

. رٔهت  پهاریػ  ةهي  ه ؿهط  اصهعاج  ةلژیهک  کـهٍر  از مهارکػ  ماهیٕؽت، کتاب چاپ از پػ. اؼت

 یهک  اه٘هالب  ایهن  امها  ؿهط  پهاریػ  هارد ٔعاهؽي اه٘الب پیعهزی از ٗتل رهز یک درؼت مارکػ

 امع این ه ةٍد أتادى راى ةي دار ؼعمایي ی وت٘ي ًای ُٔالیت ی هؼیلي ةي ةلکي هتٍد، کارگعی اه٘الب

 در. کعدههط  تهعک  ُکلهن  م٘كهط  ةهي  را پهاریػ  اهگلػ ًمعاى ةي مارکػ لظا. هتٍد مارکػ مىلٍب

. کعدهط زملي آلمان داِر ؼعمایي ه دمٍکعاتیک ازغاب ةي م٘االتی اهتـار ةا اهگلػ ه مارکػ آلمان
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 پعداصهت  ةها  مهارکػ  زمهان  آن در. کهعد  اَهالم  موسل را پارلمان پعهس پادؿاى 9585 ؼال در

 پهعهس  دهلهت . کهعد  م٘اةلهي  ةهي  دَهٍت  پهعهس  دهلهت  م٘اةل در را معدم ه کعد مضالٕت مالیات

. آهرد َمهل  ةهي  مماهُهت  اه ی رهزهامهي  اهتـهار  از ه مسکهٍم  مهیٌن  ةي صیاهت اتٌام ةي را مارکػ

 اهتضهاب  دار ؼعمایي ی وت٘ي از کي ای موكٕي ًیئت ی هؼیلي ةي دادگاى در مارکػ کي آن ؿگٕت

 پعداصهت  صٍد ی رهزهامي اهتـار ةي مذطداو مطتی از پػ مارکػ. ؿط تتعئي صٍد اتٌام از ةٍد ؿطى

 هی  رهزهامهي  ه اصهعاج  آلمهان  از پهعهس  دهلهت  تٍؼه ةار دهمین ةعای 9586 ؼال مي ماى در اما

 را صهٍد  دارایهی  تمهام  ؿهط  مذتٍر داؿت، ٗعار مالی ی منی٘ي در چٍن زمان این در. ؿط تٍٗیٓ

 َکهػ  ةها  مهارکػ  پهاریػ  در. دًط اهت٘ال پاریػ ةي کلن از را صٍد ی صاهٍادى ةتٍاهط تا ةٕعهؿط

 ؿهٌع  یهک  در ؼهکٍهت  ی ادازى هی ةي توٌا ٔعاهؽي دهلت. ؿط مٍادي ٔعاهؽي دهلت ؿطیط الُمل

 ؼالٌای در مارکػ. رٔت لوطن ةي ه هکعد ٗتٍل را پیـوٌاد این مارکػ ه داد را ٔعاهؽي رهؼتایی

 َلهت  ةهي  هی. ةهٍد  گعیتان ةي دؼت متُطدی مالی ًای هاةؽاماهی ةا لوطن در صٍد اٗامت اةتطایی

 ؼهکٍهت  لوهطن  ه٘اط ةطتعین از یکی در را اش صاهٍادى تا ؿط مذتٍر صٍد، مالی اؼٕواک همُیت

 دصتهعش  مهیالدی  9512 ؼهال  در ه درگظؿت مارکػ پؽع میالدی 9511 ؼال پاییغ در. دًط

 قهسیر  ةٌطاؿهت  َهطم  ه ؿهطیط  گعؼوگی ه ٔ٘ع صاوع ةي. رٔت دهیا از داؿت ؼال یک ٔ٘ه کي

ٍ  اهگلهػ  مالی ًای کمک کي این ةا ه کعد می ةعصٍرد ای ٔادُي ةا رهز ًع مارکػ صاهٍادى،  ٗىه

 مٍُٗیهت  کهي  اهمهاَی  چوهین  در. داد دؼهت  از 9511 ؼال در ً  را دیگعی پؽع اه ةٍد، هـطى

 زههطگی  از دهرى ایهن  در اه ، هدهٍد  ایهن  ةا. هطاؿت هدٍد اٗتكادی م٘االت هٍؿتن ةعای مواؼتی

 تعیتهٍن  هیٍیهٍرک  ةهعای  کهي  م٘هاالتی  دهغ  ةهي  آهٌا از کطام ًی  کي هٍؿت ةؽیاری م٘االت صٍد

 هٌهام  اٗتكهادی  کامهل  تسلیهل  ةهي  مهارکػ  کهي  ةهٍد  زمهان  ایهن  در. هطاؿهت  درآمطی ٔعؼتاد

 دًهط  می تـکیل را مارکػ اجع مٌمتعین ؼعمایي َوٍان تست تسلیل این. پعداصت داری ؼعمایي

 9553 ؼهال  در هی، مع  از پػ دیگع دلط ده ه رؼیط چاپ ةي 9514 ؼال در آن اهل دلط کي

 .یأت هٔات لوطن در 9553 ؼال در مارکػ. ؿط موتـع اهگلػ ی هؼیلي ةي

 کارگعی پیـتاز زغب ؼاصتن معهرت ؛ مارکػ کارل

 ةهي  تٍاهط می ةٍرژهایی ایطئٍلٍژی زتی کي ةٍرژهازی صعدى َ٘ایط توٌا هي کارگع ی وت٘ي میان در

. اؼهت  زهاک   ًیئهت  ایطئٍلٍژی وت٘اتی، دامُي در زاک  ایطئٍلٍژی کي زیعا. کوط رصوي ؼادگی

 در تعتیهب،  ةٌمهین . گهظارد  مهی  دامُهي  کل ةع را صٍد هٌعی تأجیعات مضتلٓ وعق از ةٍرژهازی

 وت٘هي  ؼیاؼهی  دوهتؾ  ه ةهٍرژهایی  صهعدى  رادیکهالیغم  میان تٕکیک کارگعی، زغب یک درهن

 از ةؽهیاری  ةهٍرژهایی  صعدى رادیکالیغم. داد هـان آهان ًاًعی ؿکل در قعٔاو تٍان همی را کارگع
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 ه پظیعد می ادتماَی هصی  همُیت ةٌتٍد ةعای را کارگع وت٘ي همایوطگان پیـوٌادی اقالزات

. زهط می دؼت داری ؼعمایي مط متارزات ةي کمٍهیؽت کارگعان از پیگیعتع مٍاٍٗ، از ةؽیاری در

 ًهای  ًهطف  کوهط  مهی  متمایغ کارگع وت٘ي ؼیاؼی دوتؾ از را ةٍرژهایی صعدى رادیکالیغم آهچي

 کهارگعان  ٔ٘هه  ماهیٕؽهت،  در مهارکػ  کهارل  گٕتهي  ةهي . اؼهت  ادتمهاَی  هیهعه  ده این تاریضی

 وت٘هي  ةعهامهي  در قهعٔاو . ًؽهتوط  تٍلیط هؼایل ه داری ؼعمایي مالکیت ؼلب صٍاًان کمٍهیؽت

. دارد دهای  ًها،  اهؽهان  دؼهت  ةهي  ًا اهؽان اؼتحمار هدٍى ی کلیي ه دهلت وت٘ات، مسٍ کارگع

 تـهکیل  ه ؼٍؼیالیؽهتی  دامُهي  اؼهت٘عار  ه ؼیاؼهی  ٗهطرت  تؽهضیع  ةعای کمٍهیؽت کارگعان

 ةهٍرژهازی  صهعدى  امها، . کووهط  می پیگیع متارزى" کارگعی دمکعاؼی# پعهلتاریا اه٘الةی دیکتاتٍری

ٍ  متهارزى . اؼهت  مؽهئلي  ًمهین  ؼع ةع هیغ اصتالف -پظیعد همی را ای ةعهامي چوین رادیکال  ٗهاو

 ؼهایع  ةهٍرژهایی  صهعدى  رادیکهالیغم  َ٘ایهط  از را آهان اه٘الةی، ةعهامي مسٍر ةع کمٍهیؽت کارگعان

 چوهین  پعهلتاریا هًایٓ ه ةٍرژهازی صعدى مٍُٗیت مٍرد در مارکػ کارل. کوط می دطا کارگعان

 :گٍیط می

 ًهای  لسٌهي  از یکهی  تاةٍ را دوتؾ کل کي مکتتی ه تضیلی ؼٍؼیالیغم یکؽٍ، از کي زالی در"

 اه٘الةهی  متارزى هـاهط، می ادتماَی تٍلیط دای ةي را ٔعهؿان ٔنل مْغی ُٔالیت ه کوط، می آن

 در کهي  مکتتهی  ؼٍؼیالیغم این کي زالی در ه کوط می زظف آن ًای معهرت ًمي ةا را وت٘ات

 پعهلتاریها  را ؼٍؼهیالیغم  این...دًط همی اهذام مٍدٍد ی دامُي کعدن آلیغى ایطى دغ کاری ةاون

 اه٘الةهی  ؼٍؼهیالیغم  گعد ةي تع پیؾ ه ةیؾ پعهلتاریا...کوط می هاگظار ةٍرژهازی صعدى ةي ه وعد

ٍ  اؼهت  کهعدى  اصتعاع را ةالهکی هام ةٍرژهازی آن ةعای کي کمٍهیغم گعد ةي  ایهن . ؿهٍد  مهی  دمه

 ًمچهٍن  پعهلتاریها  وت٘هاتی  دیکتهاتٍری  اَهالم  ًماها. اؼت اه٘الب تطاهم اَالم ًماها ؼٍؼیالیغم

 در اه٘هالب  ةهي  تٍلیطههط،  رهاةهه  این متواًع کي ادتماَی رهاةه ی کلیي الْاء ةي گظار الزم ه٘ىي

 "8."#اهط ادتماَی رهاةه این هتیذي کي ًایی ایطى ًمي

 درهن در رادیکهال  ةهٍرژهاِیی  صعدى ًای اهسعاف م٘اةل در تٍاهط می ای هیعه توٌا دیگع، ؼضن ةي

 اه٘الةهی  ةعهامي ه ؼٍؼیالیؽتی اه٘الب مـضف گیعی دٌت کي کوط، ایؽتادگی کارگعی دوتؾ

ٍ  در. ةاؿهوط  ؿطى اه٘الةیذمٍ ؼٍؼیالیغم گعد ةي کي اه٘الةیٍهی مارکػ ٍٗل ةي. ةاؿط داؿتي  هاٗه

 .اؼت هٌٕتي مٌ  هکتي ًمین در هیغ کارگعی پیـتاز زغب ؼازماهطًی رًومٍد هضؽتین

 اه٘هالب  کهي  ایوؽهت  کوهط  می متمایغ ًا اه٘الب ؼایع ةا را" ؼٍؼیالیؽتی# کارگعی اه٘الب آهچي

 .اؼت آگاًاهي َمل یک تاریش، در ًا اه٘الب ؼایع ةعصالف کارگعی
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 ةلکهي  هیؽت، معدم ةضٍدی صٍد ٗیام یک یا ه ًا تٍدى اهگیضتي صٍد ؿٍرش یک کارگعی اه٘الب

 صٍاًهان  تهاریش،  در ةهار  هضؽهتین  ةهعای  پعهلتهعی  اه٘هالب . اؼهت  ؿطى ریغی ةعهامي اه٘الب یک

ٍ  صٍاًان ةلکي هیؽت، آن دیگع ؿکل دای ةي اؼتحمار از ؿکل یک کعدن دایگغین  ی کلیهي  لْه

 ه َهطالتی  ةهی  ةعداؿهتن  میهان  از صٍاؼهتار  قعٔاو کارگعی اه٘الب. ًاؼت اهؽان اؼتحمار اؿکال

 ه تٍلیهط  هؼهایل  ی کلیي کعدن ادتماَی ةعای ؼیاؼی ٗطرت تؽضیع صٍاًان کي هیؽت ٔالکت

 ؿهعط  پهیؾ  داری ؼهعمایي . اؼهت  وت٘هاتی  دامُي تست کـی ؼت  از ًا اهؽان ی کلیي رًایی

 -ذًوهی  ًهای  ؿهعط  پهیؾ  ؼٍؼیالیؽتی اه٘الب ةعای اما آهرد، می ٔعاً  را اه٘الب َیوی ًای

 .اؼت معهری هیغ ؼٍؼیالیؽتی آگاًی یُوی

 مسكهٍل  داری، ؼهعمایي  از ٗتهل  ما دٍامٍ ًای اهگیغى ؼایع ةعصالف هٍین ؼٍؼیالیؽتی آگاًی

 ه دار ؼهعمایي  ةها  کهارگع  وت٘هي  رهدرهیهی  هٌایتاو ه وت٘اتی تنادًای تـطیط. اؼت اه٘الةی داهؾ

 ةٍٗهٍع  داری ؼهعمایي  دامُي درهن در کي ًؽتوط ًایی پطیطى کارگعی ًای وْیان ه ًا ؿٍرش

 میهان  از را داری ؼهعمایي  هٌهام  تهٍان  همهی  ای تهٍدى  صـه   ه َكهیان  ةا قعٔاو اما. پیٍهطهط می

 داههؾ . اؼهت  اه٘الةهی  تئهٍری  ًه   آن ه دارد تهعی  ةعههطى  اةهغار  ةهي  هیهاز  کارگع وت٘ي. ةعداؿت

 اؼهت،  ادتماَی ه اٗتكادی تسلیل ه کارگعی دوتؾ تاریضی تذارب مسكٍل کي ؼٍؼیالیؽتی

 ه اه٘الةهی  تئٍری ةطهن. اؼت داری ؼعمایي هٌام کعدن کن ریـي ةعای معهری ًای ؿعط پیؾ

 .اؼت ّیعممکن آن کعدن دایگغین داری ؼعمایي دامُي درک

 تهأجیع  تسهت  کهي  کهارگعی  صٍداهگیضتي ًای دوتؾ ةعاؼاس اهلیي، ؼٍؼیالیؽتی آگاًی کؽب

 آگهاًی  هیهغ  کوٍهی همُیت در. پیٍؼت ةٍٍٗع داؿتي، ٗعار ةٍرژهایی صعدى ه ةٍرژهایی ایطئٍلٍژی

 َلوهی  هٌادًهای  یها  ه کهارگعی  ای تٍدى ًای زغب یا ه" کارگعی ًای اتسادیي# تعدیٍهیٍهیؽتی

 اؼهتطالل،  این ةع متکی مارکػ،. دارهط ٗعار ًا ایطئٍلٍژی ًمین تأجیع تست« داری ؼعمایي مط»

 هاگهظار  ةهٍرژهازی  صهعدى  ةهي  ه وهعد  پعهلتاریها  تٍؼهه  ةایهط  ؼٍؼیالیغم ٗتیل این کي گٍیط می

 کي ةٍرژهایی صعدى ه ةٍرژهایی ایطئٍلٍژی ؿع از را صٍد ةایط کارگع وت٘ي دیگع، ؼضن ةي" 1.#ؿٍد

 .آهرد رهی اه٘الةی ؼٍؼیالیؽتی آگاًی ةي ه کعدى رًا اؼت زاک  ًهیئت ایطئٍلٍژی

 یها  ه ةضهٍدی  صهٍد  ةىهٍر  کمٍهیؽتی، ةعهامي مذمٍَي یا ه اه٘الةی، ؼٍؼیالیؽتی آگاًی این اما

 پعهلتاریها  ةي کارگعی َلوی رادیکال هٌادًای ه کارگعی ًای اتسادیي ًای ُٔالیت وعیٖ از قعٔاو

 وت٘هاتی  تذعةهي  آگاًی دردي تعین َالی مٌٌع کي کارگعی پیـعهی یک ةایط. ؿٍد همی موت٘ل

 کهعدن  مذٌهغ  ةهعای . ةاؿط کارگع وت٘ي کل ةي آن اهت٘ال ه ةعهامي این ةي دؼتیاةی ةي ٗادر اؼت،
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 ؼهازماهطًی  ةهعای  ه اؼهت؛  مهعهری  کارگعی پیـعه ؼازماهطًی ةعهامي، این ةي کارگع وت٘ي کل

 دؼهت  در ةها  کهي  زغةی. اؼت کارگعی پیـتاز اه٘الةی،زغب تـکیالت ةي هیاز کارگعی پیـعهی

 راؼهتای  در را کهارگع  وت٘هي  کهل  َكهیان  ه صـ  ؼٍؼیالیؽتی، آگاًی ه تئٍریک اةغار داؿتن

 .دًط ؼازمان ؼٍؼیالیؽتی هٌام ةا آن دایگغیوی ه داری ؼعمایي هٌام ؼیادت کل ؼعهگٍهی

 ههام  ةهي  صهٍد  المللهی  ةهین  ؼازمان هضؽتین تـکیل ةي دؼت اهگلػ ه مارکػ 9581 ؼال در

 را صهٍد  رهاةه کي ةٍد ةعهکؽل در ًا کمیتي این معکغ. زدهط «کمٍهیؽتی مکاتتات ًای کمیتي»

 ةها  ًها  کمیتهي  ایهن  مهطتی،  از پهػ . کهعد  زٕي آلمان ٔعاهؽي، ةعیتاهیا، در مـاةي ًای کمیتي ةا

 ةهین  هزطت. کعدهط ةعٗعار تماس –آلمان در المللی ةین مضٕی اهذمن یک – «َطالت اتسادیي»

. گظاؿهت  پایهي  را «کمٍهیؽت اتسادیي» ،9584 ؼال در ،«َطالت اتسادیي» ه مظکٍر ًای کمیتي

 هگاؿهتي  اهگلهػ  ه مهارکػ  تٍؼهه  «کمٍهیؽت ةیاهیي» اتسادیي، ت٘امای ةع ةوا ،9585 ٍٔریي در

 رؿهتي  ةهي  کارگعی زغب ی ةارى در مارکػ اهلیي ًای ایطى ةار هضؽتین ةعای ةیاهیي این در. ؿط

 :اؼت آمطى چوین" ًا کمٍهیؽت ه پعهلتاریا" ةضؾ در. درآمط تسعیع

 ؼهایع  م٘اةهل  در ًها  کمٍهیؽهت  اؼت؟ ؿکلی چي از کلی ةىٍر پعهلتاریا ةا ًا کمٍهیؽت راةىي"

 از دطاگاههي  ه دهطا  موهأُی  آههان . دًوهط  همی تـکیل ای دطاگاهي" 1#زغب کارگع وت٘ي ازغاب

 ةٍؼهیلي  تها  آهرهط همی هدٍد ةي صٍد از أتعاٗی اقٍل ًیچگٍهي آهان. هطارهط کلی، ةىٍر پعهلتاریا،

 .کووط گیعی ٗالب دادى، ؿکل را پعهلتاریا هٌنت آن

 .کوط می مـضف کارگع وت٘ي ازغاب ؼایع از را ًا کمٍهیؽت زیع هکتي ده توٌا

 را، پعهلتاریها  کل مـتعک موأٍ مضتلٓ، کـٍرًای پعهلتاریای ملی متارزات در ًا کمٍهیؽت-9

 .ؼازهط می گع دلٍى را آن کعدى، صاوعهـان ًا، ملیت تمام از هٌع قعف

 ةگهظرد،  آن از ةایط صٍد، رؿط وٍل در ةٍرژهازی، ةا کارگع وت٘ي متارزى کي مضتلٓ معازل در -2

 .کووط می داهتطاری کلی، ةىٍر هٌنت، موأٍ از دا ًمي در ه ًمیـي ًا کمٍهیؽت

 ةضؾ تعین کعدى دغم َغم ه تعین پیـعٔتي َمل، در یُوی یکؽٍ، از ًا کمٍهیؽت دلیل ةٌمین

 را دیگعان کي ًؽتوط ةضـی هاٍٗ در ه دًوط، می تـکیل را مملکت ًع کارگع وت٘ي ًای زغب

 ٌَهی   تهٍدى  ةهي  هؽهتت  آههان  هٌهعی،  دیطگاى از یُوی دیگع، ؼٍی از ه آهرهط؛ می در زعکت ةي

 هٌنهت  کلهی  ه هٌهایی  هتایخ ه ؿعایه، زعکت، مؽیع رهؿوی، ةي کي دارهط را امتیاز این پعهلتاریا

 .کووط می درک را پعهلتاریا
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 وت٘هي،  یهک  ٗالب در پعهلتاریا ًای زغب ًمي کي اؼت ًمان ًا کمٍهیؽت ٍٔتی ه ٍٔری ًطف

 "4."#پعهلتاریا ةٍؼیلي ؼیاؼی ٗطرت تؽضیع ه ةٍرژهازی، ؼیادت کعدن ؼعهگٍن

" گعایاهي تٍوئي" کٍچک ًای گعهى تـکیل ایطى کي أعادی م٘اةل در اهگلػ، ه مارکػ ایوذا در

 راةىهي  ه کعدى اَالم معدهد کعدهط، می تتلیِ را کارگع وت٘ي کل دای ةي صٍد کعدن دایگغین ه

 دوهتؾ  ةٍدن المللی ةین مٍرد در آهان چوین، ً . دادهط تٍمیر کارگع وت٘ي ةا را ًا کمٍهیؽت

 ةیهان  کهارگعی  زغب مٌٍٕم دٗیٖ، ةىٍر ًوٍز ًا، هٍؿتي این در اما. کعدهط اصف تأکیط کارگعی

 تذعةهي . هتهٍد  مىهعح  دوتؾ در ًوٍز کارگعی مـضف زغب ؼاصتن مؽئلي کي زیعا ةٍد، هـطى

 مؤجع ه متـکل دصالت در" کمٍهیؽت اتسادیي" مُٓ ه آلمان، در ةضكٍص ،9585 ًای اه٘الب

 پائیغ در. داد تکامل مارکػ ًای هٍؿتي در را ؼازماهطًی مٌٍٕم دهرى، آن ای تٍدى ًای ٗیام در

 ةهعای  را «کمٍهیؽت اتسادیي معکغی کمیتي» ةعد، می ةؽع تتُیط در لوطن در کي مارکػ 9586

 .داد تـکیل صٍد ؼازمان ةازؼازی

 ه مضٕهی  ؼهازمان  ایذهاد  ةي قعیساو ارهپا در 9585 ًای اه٘الب تذعةي از پػ اهگلػ، ه مارکػ

 همایوهطگان  از متمهایغ  ه" وت٘هاتی  آگاًی دردي تعین َالی همایوطگان# کارگعی پیـعهی مسک 

 در مارکػ. کعدهط اؿارى کارگعی، دوتؾ درهن در رادیکال ةٍرژهایی صعدى تٕکع وعز ه هٌعیات

 :هٍؿت چوین 9585 اه٘الب آّاز

ٓ  ؿهطت  ةي ةٍد مسک  ؼازماهی گظؿتي در کي کمٍهیؽت اتسادیي"...  ةضهؾ . اؼهت  ؿهطى  مهُی

 ًای تذمٍ کار زمان کي کعدهط تكٍر داؿتوط، ؿعکت دوتؾ در مؽت٘یماو کي اَناء از ای َمطى

 راةىهي  مسلهی  هازهطًای  از ةعصی. کعد اکتٕا َلوی ًای ُٔالیت ةي ةایؽتی ه ؿطى ؼپعی مضٕی

 زهغب  کي زالی در. رٔتوط صٍاب ةي تطریخ ةي ه کعدهط ؼؽت" رًتعی# معکغی کمیتي ةا را صٍد

 کهارگعی  زهغب  اؼت، یأتي ؼازمان آلمان در ةیـتع ه ةیـتع ةٍرژهایی، صعدى زغب دمکعاتیک،

 ةهعای  موى٘هي  چوهط  در دهغ  ةي زالت ةٌتعین در ه. اؼت صٍد مسک  پایي دادن دؼت از زال در

 هٕهٍذ  زیهع  کهامالو  َمهٍمی  دوهتؾ  هتیذي، در. هیؽت یأتي ؼازمان ه ُٔال مسلی، کارًای اهذام

 ةایهط  داد، ادامهي  تهٍان  همهی  همُیت این ةي. اؼت گعٔتي ٗعار ةٍرژها صعدى ًای دمکعات رًتعی

 "5."#کعد ةعٗعار مذطداو را کارگعان اؼت٘الل

 متهعادف  کارگعی، ؼازمان تـکیالتی" ؿطن ؼؽت" مارکػ هغد ؿٍد، می مـاًطى کي ًماهىٍر

 اؼتطاللی چوین هیغ اهگلػ. ةٍرژهایی صعدى رًتعی ًای اهطیـي ؼلىي زیع آن گعٔتن ٗعار ةا ةٍد

 :داد می ارائي
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 دهطل  زهغب  در رهز یک ةاالصعى کي هطارم هاُٗیت این ی ةارى در تًٍمی ًی  کي ًاؼت مطت"

 چپگهعا  ه راؼتگعا دواح میان اهـُاةی ه گعٔت صٍاًط در دارهط، ةٍرژهایی اَت٘ادات کي أعادی ةا

 "6."#آمط صٍاًط پیؾ

 زهغب  ؼهاصتن  امهٍر  در زیهادی  دصالهت  اهگلهػ  ه مهارکػ  ،9511 -9518 ةهین  ؼال 98 وی

 ةعای زال َین در. ةٍد «ؼعمایي» کتاب هگارش مـٍْل مارکػ دهرى، این در. هطاؿتوط کارگعی

 ًهای  کلهٍب  ه ًها  اهذمهن  زمان، این وی. هٍؿت م٘الي ةعیتاهیا در «ًا چارتیؽت» ًای رهزهامي

 مارکػ کي گعٔتوط، ؿکل ًا ژاکٍةین وعٔطاران ه تضیلی ًای ؼٍؼیالیؽت هٍٕذ تست متُطدی

 ارهپهایی  کهارگعی  متارزات ٔعهکؾ َلت ةي دهرى این در. هطاؿتوط ُٔال ؿعکت آهان در اهگلػ ه

 ه هـهطهط؛  ایذهاد  ای مالزٌهي  ٗاةهل  کهارگعی  ًهای  ؼهازمان  ،9585ًای اه٘الب ؿکؽت اجع در

 .هطاؿت هدٍد ًایی تـکل چوین ةعای هیغ َیوی همُیت

 ةها  ه ؿهط  دَهٍت  لوهطن  در «کهارگعان  الملل ةین اهذمن» دلؽي ةي مارکػ ،9518 ؼپتامتع در

 ایهن . کهعد  ؼهعآّاز  از کارگعی دوتؾ درهن در را صٍد تـکیالتی ُٔالیت دلؽي، آن در ؿعکت

 المللهی  ةهین  متارزات ه ارهپایی ؼىر در اٗتكادی ًای ةسعان آّاز َلت ةي ای دهرى وی اهذمن

 امها، . ةهٍد  ؿطى تأؼیػ -ٔعاهؽي ه ةعیتاهیا در ةضكٍص – کارگعی اتسادیي چوط تٍؼه کارگعان،

 ًهای  هاؼیٍهالیؽهت  «مهازیوی » وعٔهطاران  از َمهطتاو  اهذمهن  این در کووطى ؿعکت ًای گعایؾ

 اهگلیؽهی،  تضیلهی  ًهای  ؼٍؼیالیؽهت  «اههن» ه ٔعاهؽهٍی  ولتهان  اقهالح  «پعهدن» ایتالیایی،

 در ةٍد، گعٔتي ٌَطى ةي را اهذمن این «اقٍل» هگارش مؽئٍلیت کي مارکػ. ةٍدهط ؿطى تـکیل

 رًایی" ماهوط مُعهٔی اًٌارات. کعد ةعصٍرد مٍدٍد ًای اهسعاف ةي کارگع، وت٘ي مٍامٍ از دٔاع

 مادعادٍیهان  ًهای  اهسهعاف  ةي پاؼش در ،"اؼت کارگعَملی وت٘ي صٍد تٍؼه ٔ٘ه کارگع وت٘ي

 وت٘هي  رًایی" یا ه ةٍد؛ کووط، کارگع وت٘ي دایگغین را صٍد کي ةٍدهط متمایل کي ژاکٍةیوی ؿتي

 المللهی  ةهین  ؼهىر  در کهي  اؼت ادتماَی مؽئلي یک ةلکي اؼت، ملی هي ه مسلی امع هي کارگع

 تٍؼهه  اهذمهن،  «اقٍل» در مٍدٍد، هاؼیٍهالیؽتی ًای اهسعاف ةي پاؼش در ،"اؼت تسٖ٘ ٗاةل

 .ةٍد ؿطى تأکیط مارکػ

 مهارکػ  ،9511-14 داری ؼهعمایي  اٗتكادی ةسعان تُمیٖ ه کارگعی ًای اَتكاب مٍج آّاز ةا

. کهعد  تهع  مؽهتسک   اهسعأهی،  ًهای  گعایؾ م٘اةل در اهل، الملل ةین درهن در را صٍد مٍُٗیت

 ةهع  متوی ًای ٗىُوامي ًا، کوگعى در ه ، «َمٍمی ؿٍرای» الملل، ةین رًتعی درهن در مارکػ

: کهي  ؿهط  وهعح  ،"9514# لهٍزان  کوگهعى،  در همٍهي، ةعای. گظراهط را ؼٍؼیالیؽتی ًای ؼیاؼت
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 ةعهکؽل کوگعى در ًمچوین." اؼت هاپظیع دطا آهان ؼیاؼی رًایی از کارگعان ادتماَی رًایی"

 تهعمی   ،"9549# لوهطن  کوٕعاهػ در. صٍرد ؿکؽت «پعهدن» وعٔطاران ًای ؼیاؼت ،"#9515

 :ؿط دادى اهذمن «اقٍل» ةي پعاًمیتی

 وت٘هي  یک محاةي ةي کي اؼت ٗادر زماهی توٌا پعهلتاریا دارا، وت٘ات اؿتعاکی ٗطرت ةا ت٘اةل در" 

 متـهکل  -دارا وت٘هات  ًهای  زهغب  ی کلیهي  َلیي– ؼیاؼی زغب یک در را صٍد کي کوط َمل

 .کوط

 الْاء یُوی آن، هٌایی ًطف ه ؼٍؼیالیؽتی اه٘الب راؼتای در را کارگع وت٘ي پیعهزی َمل، این

 ."کوط می تنمین وت٘ات، ًمي

 اه٘الةی، ةعهامي تكٍیب ه مٍدٍد، اهسعأی ًای گعایؾ َلیي مارکػ ؼیاؼی متارزات هدٍد ةا اما

 ًهای  ةضهؾ . ؿهٍد  تتهطیل  کمٍهیؽهتی  المللی ةین زغب یک ةي هتٍاهؽت ًعگغ اهل الملل ةین

. ةٍدهط گعٔتي ٗعار مٍدٍد اهسعأی ًای گعایؾ تأجیع تست یک ًع مضتلٓ کـٍرًای در مضتلٓ

 تکامهل  را صهٍد  ةعهامهي  آزاداههي  ةضهؾ  ًهع  تها  گظاؿهت " ةایهط  کهي  داؿهت  اَت٘اد صٍد مارکػ

 ه «ةهاکٍهین  میضائیهل » هٌیهع  أهعادی  کهي  ةهٍد  ایهن  رهؿهی  چوهین  َملکعد هتیذي" 91."#دًط

 کهي  َهطى  این. پیٍؼتوط اهل الملل ةین ةي ،«الملل ةین اصٍان» آهارؿیؽتی زغب در وعأطاراهؾ

 ةین ةٍدهط، کارگعی دوتؾ ةعای ؼیاؼت از امتواع ه ارث دهلت، ٍٔری ةعداؿتن میان از صٍاًان

 ؿهٍرای » َلیهي  «ةهاکٍهین » متهارزى . کـهاهطهط  ةؽت ةن ةي گعی تٍوئي ه مادعادٍیی ةا را الملل

 ی کلیهي  ،«پهاریػ  کمهٍن » ؿکؽهت  ةا. کعد تع َمیٖ را الملل ةین ةسعان الملل، ةین «َمٍمی

 هیهغ  اهل الملهل  ةین. گعٔتوط ٗعار ارتذاع زملي مٍرد المللی ةین ؼىر در کارگعی ًای ؼازمان

 .رؼیط صٍد زهطگی پایان ةي تطریخ ةي

 ةؽهٍی  زهط  از ةهیؾ  صهٍد  مضالٕهان  م٘اةل در را" تعکي ؼع" اهگلػ ه مارکػ دهرى، این در اما

 را مهارکػ  ه صهٍد  مطاصالت کارهامي اهگلػ. کعدهط ص  کارگع وت٘ي اٗتكادی متارزات ةع تأکیط

 :دًط می ارائي چوین 9561 ؼپتامتع 29 در «ةلٍک» ةي ای هامي وی دهرى، این در

. م٘كعی  اٗتكادی، متارزات ةع دٍاهان اهطازى از ةیؾ تأکیط ی ةارى در زطهدی تا من ه مارکػ"

 را متهارزات  آن کهي  کؽاهی– کوی  ذکع صٍد مضالٕان م٘اةل در را اؼاؼی اقٍل ةٍدی  مذتٍر ما

 متهارزاتی  َواقع دیگع ةع کي هیأتی  را آن ٔعقت ه مکان زمان، هٗت، ًی  ما ه. کعدهط می اهکار

 ."کوی  تأکیط هیغ
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 ًهای  زهغب  گیهعی  ؿهکل  در ای کووطى تُیین درگیعی اهگلػ ه مارکػ ةُط ةي 9542 ؼال از

 تئٍریهک  ًهای  ُٔالیهت  ةهي  ةیـهتع  اش ةیمهاری  َلهت  ةهي  مهارکػ  ةضكٍص. هطاؿتوط کارگعی

 آلمهان،  در ةضكهٍص  دمکهعات،  ؼٍؼهیال  کارگعی ای تٍدى ًای ؼازمان دهرى، این در. پعداصت

 ایهن  در. کعدههط  هٕهٍذ  آههان  درهن ةي هیغ رٔعمیؽتی َ٘ایط ًا، زغب این ًٌٍر ةا. گعٔتوط ؿکل

 هگٌطاری پاکیغى ه ًا زغب این ای ةعهامي اؼت٘الل ةع اهگلػ ه مارکػ ًای هٍؿتي تأکیط م٘ىٍ

 :هٍؿت چوین «ةتل» ةي 9543 ژهئن 29 در اهگلػ. ةٍد رٔعمیغم هٍٕذ از آهان

 ه اهـهُاب  ةها  تٍاهط می زغب یک... گعٔت ٗعار" ولتاهي هزطت" ٔعیادًای تأجیع تست هتایؽتی"

 ."ةعؼط پیعهزی ةي آن م٘اةل در آهردن دهام

 اتسهاد  مسهل  ةهي  9541 ؼهال  در ًمچوهین، . ةهٍد  ًها  رٔعمیؽهت  از اهـهُاب  موٌهٍر  ایوذا در

 «دمکعاتیهک  ؼٍؼهیال  کارگعی زغب» تـکیل ه دمکعات ؼٍؼیال زغب ةا «الؼال» وعٔطاران

. گعٔت اهت٘اد ةاد ةي را متسط زغب این رٔعمیؽتی ةعهامي ،«گتا ةعهامي ه٘ط» در مارکػ آلمان، در

 متأؼهٕاهي  امها، . ةهٍد  ؿطى تأکیط رٔعمیؽتی هٌعیات از کمٍهیؽتی ةعهامي اؼت٘الل هٍؿتي این در

 از پهػ  ه هکهعد،  دلهٍگیعی  رٔعمیؽهتی  ای تٍدى ًای ؼازمان رؿط از اهگلػ ه مارکػ متارزات

 .ؿطهط تتطیل ةٍرژهازی دؼت آلت ةي ای تٍدى ًای زغب این اهگلػ ه مارکػ مع 

 از مؽت٘ل زغةی ایذاد راؼتای در َمطتاو اهگلػ ه مارکػ مؽئلي ؿط، اؿارى ةاال در کي ًماهىٍر

 ةها  صهٍد  متهارزات  در اهگلهػ  ه مهارکػ . اؼهت  ةهٍدى  رٔعمیؽتی ه ةٍرژهایی صعدى ًای اهسعاف

 دٔهاع  آههان  اٗتكهادی  متهارزات  ه ای تهٍدى  ًهای  زغب از کي ةٍدهط مذتٍر مٍدٍد، ًای اهسعاف

ٍ  آهان کي هتٍد مٌٍٕم این ةي ًعگغ این اما،. کووط  رٔعمیؽهتی  پیکهع  دره ةهی  ًهای  زهغب  مهطأ

 در اَتمهاد  ٗاةهل  اَنهاء  ةع اتکاء ه اؼتسکام ةع مـضف م٘اوٍ در ؿط، اؿارى کي ًماهىٍر. ةٍدهط

 لوهین  کهارگعی  پیـتاز زغب ؼازماهطًی هٌعیات ًای ریـي. کعدهط تأکیط کارگعی زغب درهن

 .ةٍد اهگلػ ه مارکػ هٌعیات تطاهم در

 «کارگعی پیـتاز زغب» اؼاؼی هکات

. دارد کهارگع  وت٘هي  در هاًمگٍهی ؼیاؼی تکامل در ،«کارگعی پیـتاز زغب» ایذاد اقلی اهگیغى

 ًهای  تهٍدى  داری، ؼهعمایي  َادی همُیت در زتی ،«کلمي َام» مٌٍٕم ةي کارگع وت٘ي درهن در

 ه رازتهی  ةي کارگع وت٘ي درهن در. گیعهط می ٗعار ةٍرژهایی ایطئٍلٍژی ه َ٘ایط هٍٕذ تست کارگع

 گعدههط،  مهی  ًهاًع  ةٍرژهایی صعدى ه ولب ٔعقت دٍ، مماؿت رٔعمیؽتی، ًای گعایؾ ؼعَت

 ًهای  ؼیاؼهت  تٍ٘یهت  ةهي  هاصٍاؼتي ه گعٔتي ٗعار کارگعان صٍد درازمطت موأٍ ةا ت٘اةل در کي
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 هٌادًهای  تمهام  ه دهلهت  داؿهتن  دؼت در ةا ه ٍٗا تمام ةا ةٍرژهازی. رؼاهوط می کمک ةٍرژهازی

 هٌادًهای  مؽهادط؛  َمهٍمی؛  ًهای  رؼهاهي  م٘ووي؛ ه مذعیي ٗنایی، ٍٗای زکٍمت،#آن ةي هاةؽتي

 ایهن  ةهي  اهتٌهامی؛  ه مهالی  امکاههات  تمهام  ه" ّیهعى  ه کارگع صاهي ماهوط رژی  ةي هاةؽتي کارگعی

 ةاؿهط؛  تهع  زدى ةسهعان  ه تهع  ههاًمگٍن  تهع،  متٕعق کارگع وت٘ي چي ًع. زهط می دامن هاًمگٍهی

 ةها  توٌها  داری ؼهعمایي  دهلت کي ؿط یادآهر ةایط. ةٍد صٍاًط تع درازمطت داری ؼعمایي اؼتیالی

 هٕهٍد  ماهوهط  دیگعی، ًای رهش از کي کوط؛ همی اَمال را صٍد زاکمیت کـتار ه ؼعکٍب رهش

 .کوط می اؼتٕادى هیغ کارگعی، َلوی ه ای تٍدى ًای تـکل درهن در ؼیاؼی

 ای تهٍدى  ه َلوهی  ازهغاب  ةاؿهط؛  مؽهت٘ع  دامُهي  در داری ؼهعمایي  هٌهام  کي زماهی تا این ةواةع

 ؼهضن  ةهي . گعدههط  متطل پعهٍٕذ ه کارا رزموطى، کارگعی زغب یک ةي تٍاهوط همی ًعگغ کارگعی

 تـهکیل  راؼهتای  در کارگعان تـکیالتی ه ؼیاؼی ؼازماهطًی ه تطارک ًطٔؾ کي زغةی دیگع،

 اَهتالی  دهرى تا التتي# دًط ؼازمان ّیعَلوی قٍرت ةي را صٍد ةایط اؼت، کارگعی زکٍمت یک

 م٘اقط ه اًطاف ؼوطیکاًا، ماهوط ای تٍدى َلوی ًای ؼازمان کي هیؽت تٍمیر ةي الزم". اه٘الةی

 ه کووهط  مهی  دهتال دمکعاتیک ه قوٕی مىالتات زٍل ؼیاؼی ه قوٕی امٍر راؼتای در را صٍد

 .هیؽتوط پیـتازکارگعی زغب ةا تواٗل در

 صٍد ةي را کارگع وت٘ي کل کي هیؽت این اةتطا، در اه٘الةی پیـتاز زغب اؼاؼی ًطف هتیذي؛ در

 زهال،  َهین  در اما. اؼت کارگعی پیـعهی یا ه َواقع تعین آگاى دلب اؼاؼی، ًطف. کوط دلب

 زههغب یههک تٍاهههط همههی دارد، را کههارگع وت٘ههي اه٘الةیههٍن تههعین آگههاى دلههب ٗكههط کههي زغةههی

 زهغب . ةاؿهط  کوط، می قادر «َمل دؼتٍر» قعٔاو ه گعٔتي ٗعار وت٘ي از صارج کي «رهؿوٕکعان»

 متمعکهغ  کارگعی مسأل ه ًای تـکل درهن در را صٍد ًای ُٔالیت مسٍر ةایط کارگعی پیـتاز

 رهؿهوٕکع » ه" پیـهعه  کهارگعان # «رهؿوٕکعان کارگع» تعکیب از متـکل ةایط زغةی چوین. کوط

 تأییهط  مهٍرد  ه گعٔتهي  ٗهعار  کهارگعی  دتٌهي  در کهعدار  ه گٕتهار  در کي رهؿوٕکعاهی# «کارگعان

 ایهن  مـتعک مطاصلي ه پیٍهط این وعیٖ از قعٔاو. ةاؿط ؿطى متـکل ،"دارهط ٗعار پیـعه کارگعان

 ز٘اهیهت  َمهالو  پیـهتاز  زهغب  کهي  ًاؼت تٍدى هاُٗی متارزات در کارگعی متارزان از ةضؾ ده

 ؿهطى  اَىهاء  پهیؾ  از تٍاههط  همهی  هدهي  ًهی   ةي کي ز٘ی. آهرد می دؼت ةي را ًا تٍدى رًتعی

 ةهي  مسکهٍم  هتاؿهط،  کهارگعان  تأییهط  مهٍرد  ه ةٍدى زٖ این مطَی کي ؼازماهی ًع. ؿٍد ٗلمطاد

 ةي ةعای متارزى کارگعی زغب یک ؼاصتن مؽئلي اه٘الةی ًای ؼٍؼیالیؽت ةعای. اؼت ؿکؽت

 در زهغب  ُٔاالن رهزمعى مطاصلي ةا قعٔاو اَتمادی چوین. اؼت کارگعان از زٖ این آهردن دؼت
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ٖ  از ههي  کارگع ًای تٍدى کي زیعا. آیط می دؼت ةي کارگعی دوتؾ ٖ  از ههي  مىالُهي،  وعیه  وعیه

 اه٘الةهی  ُٔهاالن  از صهٍد،  تذعةهي  راى از ٔ٘هه  ةلکهي  ایوتعهتی؛ ه تلٍیغیٍهی رادیٍ ؿٕاًی تتلیْات

 راى ًهی   کهارگعان،  هاُٗهی  متارزى در ُٔال ؿعکت ةطهن هتیذي، در. آهرهط می دؼت ةي ؿواصت

 در ؿهطى  تطهین ًای «تئٍری. »هطارد هدٍد آهان تذارب ةوطی دمٍ ه تأجیعگظاری ةعای دیگعی

 ةهطهن  «اه٘الةهی » ه «کمٍهیؽهتی » ،«کهارگعی » ًهای  ؼهازمان  تـکیل یا ه ةؽتي در ًای اواق

 .ًؽتوط ارزش ٔاٗط ًمي آهان، اَتماد دلب ه کارگعان هاُٗی متارزات در ؿعکت

 کهارگع  وت٘هي  کهل  کهي  زیعا ةاؿط، کارگع وت٘ي کل ره دهتالي تٍاهط همی زغب این زال، َین در

 صهٍد  ةعهامهي  اه٘الةی، پیـتاز زغب. یاةط همی دؼت ً  ةا ًمغمان درؼت ًای ؼیاؼت ةي الغاماو

 المللی ةین ؼىر در کارگعی دوتؾ َملی ه هٌعی تذارب ه کارگعی َملی دوتؾ درهن از را

 یأتهي  قهی٘ل  ؿهطى،  گظاؿتي آزمایؾ ةي کارگعی دوتؾ درهن در ةعهامي این. کوط می اؼتوتاج

 مؽهایل  در دصالتگعی امع ةعای کارگع وت٘ي ةعهامي. یاةط می تطٗیٖ ةُطی مطاصالت ةعای ههٌایتاو

 یهک  درهن از کارگع وت٘ي تٍؼه ؼیاؼی، ٗطرت کؽب ةعای تطارک هٌایت در ه ؼیاؼی قوٕی،

 آن، در ؼیاؼهی  ههاًمگٍهی  َلهت  ةهي  کارگع وت٘ي کل زیعا گعدد؛ ًاًع تٍاهط همی َلوی ؼازمان

 ه ةهٍرژهازی  َ٘ایهط . هیؽت دامٍ اه٘الةی ةعهامي یک تطهین ه کارگعی زغب یک ؼاصتن ةي ٗادر

 ةهي  آّـهتي  را آهان ه کعدى رصوي کارگعی ای تٍدى ًای زغب درهن در ؼعَت ةا ةٍرژهازی صعدى

 ؼىر در گظؿتي ٗعن یک در زطاٗل کارگعی دوتؾ تذارب. کووط می رٔعمیؽتی ًای اهسعاف

 کهارگعی،  دوهتؾ  درهن در رٔعمیؽهتی  َ٘ایط هٍٕذ از دلٍگیعی ةعای کي دادى هـان المللی ةین

 در هیهژى  ةهي # کهارگعی  پیکهع  دره ةهی  ًای ؼازمان ةي اتکا. اؼت معهری کارگعی پیـتاز زغب

ٍ » ه «داری ؼعمایي مط» پؽٍهط ةا زتی -"ایعان هٌیع کـٍرًای  پیچیهطن  ،"99#«کهارمغدی  لْه

 ًهای  ازؼهازمان  تعکیتهی  از متـکل ازغاب این اگع زتی. اؼت آتی اه٘الب ؿکؽت ةعای هؽضي

 ؼازماهطًی. ؿٍد همی دادى آن ماًیت در تْییعی ةاؿوط؛ «اه٘الةی» ه «دمکعات» ،«کمٍهیؽتی»

 .ةگیعد قٍرت ةٍرژها صعدى ًای گعایؾ ه ةٍرژهایی دهلت هٌارت از دطا ةایؽتی کارگعی

. ؿهط  ٗائهل  اصهف  ةىهٍر  پیـهعه  کارگعان ه اَ  ةىٍر کارگع وت٘ي ماةین تمایغی هدي ةایط التتي

 کهارگع  وت٘هي  کهل  از ةاالتعی آگاًی از -کارگع وت٘ي َملی ه وتیُی رًتعان- کارگعی پیـعهی

 ه أهٍل  مهط،  ه دهغر  در پیگیهع  ةىهٍر  ٗـهع  این کارگع، وت٘ي تٍدى ةعصالف کي زیعا ةعصٍردارهط،

 مٍُٗیهت  َلهت  ةهي  ٗـع این کي اؼت ةطیٌی. اؼت درگیع ُٔاالهي ةىٍر کارگعی متارزات اَتالی

 ةهطهن  اه٘الةهی،  ةعهامهي  تهطهین  ه ؼٍؼیالیؽهتی  آگهاًی  کؽب ةي ٗادر کارگعی دوتؾ در صٍد
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 کهي  دٗتهی  ه ؼعَت ةي ؼٍؼیالیؽتی آگاًی کؽب اهالو اما،. اؼت کارگعی، پیـتاز زغب دصالت

 وت٘هي  َملهی  رًتعان زیعا ةٍد، هضٍاًط ؿٍد می موت٘ل آن ةي کارگعی پیـتاز زغب یک تٍؼه

 تذهارب  ه هٌعیهات  ی کلیهي  دهظب  ةهي  ٗهادر  کهارگعی  دوتؾ در معتب درگیعی َلل ةي کارگع

 مٍاُٗی در این ةع امأي. ةٍد هضٍاًوط هٗت اؼعع در المللی ةین ه ملی ؼىر در کارگعی دوتؾ

 ماهوهط # کووهط  مهی  پیهطا  ةٍرکعاتیک ةعصٍردًای ه أتوط می کارگعان از تع َ٘ب پیـعه کارگعان

 کهل  ةهي  کهارگعی  پیـهعهی  توگاتو  ارتتاط َلت ةي جاهیاو" 92".#پیـعه کارگعان کوٍهی همُیت

 کهارگع  تٍدى تٍؼه پیـعه ٗـع تـکیالتی ه ؼیاؼی داؿتن هگي َ٘ب صىع ًمٍارى کارگع، وت٘ي

 دوهتؾ  در دصهالتگعی  امهع  ةهطهن  ه اهغها در چواهچي کارگعی پیـعه التتي. داؿت صٍاًط هدٍد

 آن در امها، . ةهٍد  صٍاًهط  ؼٍؼیالیؽتی آگاًی دظب ةي ٗادر دًط، ادامي صٍد ُٔالیت ةي کارگعی

 «رهؿهوٕکعان » ةهي  متهطل  کارگعی پیـعهی ٗـع ًمان کي داؿت صٍاًط هدٍد آن صىع قٍرت

 ه ارگاهیهک  اتكهال  کهي  اؼهت  «پیـعه» زماهی تا پیـعه ٗـع ره، ةٌع. گعدد دوتؾ ةا ارتتاط ةی

 .کوط زٕي کارگع وت٘ي کل ةا را صٍد رهزمعى

 از. اؼهت  ؿهطى  تـهکیل  یکهطیگع  از هاپهظیع  تٕکیک اقل ده از کارگعی، پیـتاز زغب این، ةواةع

 ةع اهنتاط ةا ه مسک  ًا، تٍدى از مذغا زغب یک در اه٘الةی ؼٍؼیالیؽت کارگعان تـکل یکؽٍ،

 ه ًها  دوهتؾ  ةها  زهغب  این رهزمعى ه هغدیک درگیعی دیگع وعف از ه اه٘الةی؛ ةعهامي یک مسٍر

 ًه   زهال  َین در کارگعی، پیـتاز زغب دیگع، ؼضن ةي. کارگعی صٍداهگیضتي ه هیژى متارزات

 ًه   ه ةهٍدى؛ " رٔعمیهغم  ةها  متهارزى  موٌهٍر  ةي# وت٘ي از صٍد هٌعی ه تـکیالتی تٕکیک صٍاًان

 مهی " کهارگعی  رهزمهعى  مؽایل در مطاصلي ةعای# کارگع وت٘ي ةا َملی ه متارزاتی پیٍهط صٍاًان

 ه دهطا . ؿهٍد  مهی  تـهکیل  امهطاد  هزهطت  از ادتمهاَی  پطیطى ًع ماهوط هیغ زغةی چوین. ةاؿط

 یکؽٍ، از کي زیعا. ؿٍد می موتٌی ًطف آن کل مط ةي هزطت این َواقع از یکی کعدن مؽت٘ل

 ٔعماههطًی  یهک  ةهي  تتهطیل  آن، ةها  هاُٗهی  پیٍههط  ه وت٘هي  ةا هغدیک ارتتاط ةطهن پیـتاز زغب

 َواقهع  پیٍؼهتن  دیگهع،  وهعف  از ه ؿهٍد؛  می «اَتتار ةی ه صٍدؼع رًتعان» تٍؼه ةٍرکعاتیک

 کمٍهیؽهتی  آگهاًی  ةعدن تسلیل ةي مذغا، ؼازمان داؿتن ةطهن وت٘ي َمٍمی دوتؾ ةي پیـعه

 ایهطئٍلٍژی  اؼهیع  ه ةهٍرژهایی  صهعدى  آگهاًی  یهک  ؼیاؼهی  لساظ از کي# کارگع وت٘ي آگاًی در

 داری؛ ؼهعمایي  دامُهي  در َیوهی  تواٗل این ةع ّلتي رهش توٌا. ؿٍد می موذع ،"اؼت ةٍرژهایی

 .اؼت کارگعی پیـعهی َواقع ةٌتعین از متـکل َلوی ّیع زغب یک ایذاد



17 
 

 کارگعی زغب در دمکعاؼی رَایت

 کوط می ایذاد کارگع وت٘ي درهن در کي هغدیکی ه مؽت٘ی  دصالت َلت ةي اه٘الةی پیـتاز زغب

 دمکعاتیهک  کهامالو  درهههی  لساظ از ةایط زغب این. ةاؿط ةعصٍردار هیغ هیژى صكٍقیت ده از ةایط

 مسیىهی  از ةایهط  کوهط  دصالهت  کهارگعی  دوهتؾ  در رهزمهعى  ةىهٍر  اؼهت  ٗعار کي زغةی. ةاؿط

 اصهتالف  ًعگٍههي  تـهکیالتی  ًای مسطهدیت ةطهن اَناء ی کلیي تا ةاؿط، ةعصٍردار دمکعاتیک

 زغةهی . کووط اتضاذ دمُی ًای تكمی  ًا ؼیاؼت آن مٍرد در ه گظاؿتي ةسث ةي آزاداهي را هٌع

 ًها  زهی اتٌام ةا یا ه کوط صٕي دلیل ًع ةي را مضالٕان قطای ه ةاؿط هطاؿتي درههی دمکعاؼی کي

 پیـهتاز  زهغب  یهک  ةي تٍاهط همی مس٘٘او هطًط، را ًا اصتالف ةعهز ادازى تـکیالتی، ًای ةٌاهي ه

 .ؿٍد تتطیل اه٘الةی

 از دامُهي،  مضتلٓ ٗـعًای متٕاهت هٌعیات. ةاؿط داؿتي معکغیت ةایط زغب این دیگع، ؼٍی از

ٍ  ه گظاؿهتي  ةسهث  ةهي  متمعکهغ  ةىهٍر  ه ؿطى هارد زغب این درهن ةي ةایؽتی اَناء وعیٖ  دمه

 َمهل  ایهن . ؿهٍد  مهی  گظاؿهتي  ادعا ةي دامُي ؼىر در تكمیمات ًا؛ ةسث از پػ. ؿٍد ةوطی

 ةاؿهط؛  داؿتي ٌَطى ةع را کارگعان ؼازماهطًی امع اؼت ٗعار کي پیـتاز زغب زیعا اؼت، معهری

 اتٕهاق  ؼهعیُاو  دامُهي  در تسٍالت. گعدد متطل قعف هٌع تتادل ه ةسث کاهٍن یک ةي تٍاهط همی

 تـهکیل  معتهب  ًای کوگعى پیـتاز زغب. دًط پاؼش مؽائل آن ةي ؼعیُاو ةایط زغب ه أتوط می

 ه کتتهی  ًهای  ةسهث  از ای دهرى از پهػ  ه" ةهار  یهک  ؼالی زطاٗل َادی همُیت در# دًط می

 اکحهع  هٌعیات کووطى موُکػ کي- هٌایی تكمیمات ةایؽتی کوگعى در زغب کوگعى، پیـا ؿٕاًی

 در اَنهاء  ی کلیهي  تٍؼهه  ةُهطی  کوگهعى  تا ةایط هیغ تكمیمات این. کوط اتضاذ را -ًؽت اَناء

 «ةٍراکعاتیهک » هدهي  ًهی   ةهي  گیهعی  تكهمی   از رهش این. ؿٍهط گظاؿتي ادعا ةي دامُي ؼىر

 ه کتتی ًای ةسث از پػ ه کعدى متمعکغ را کارگعی پیـعهی ُٔاالن متٕاهت تذارب کي هیؽت

 مهعج  ه ًهعج  هپظیعد قٍرت رههط این چواهچي. گظارد می گیعی تكمی  معزلي ةي کأی، ؿٕاًی

 دؼهت  از را زؽاس ًای مٍُٗیت ه ماهطى مسعهم دصالتگعی امع از زغب ه ؿطى ّالب تـکیالتی

 تٍؼهه  تكمیمات کي اؼت ةٍرکعاتیک رهش تـکیالتی، معج ه ًعج این ؼکي رهی آن. دًط می

 .ؿٍد می گعٔتي قٍرت پعدى پـت مُطهد ای َطى

 ًا گعایؾ ؼایع ةا اتساد ه اؼت٘الل زٕي

 همهُیتی  ًی  تست زغب این. اؼت کارگع وت٘ي تاریضی موأٍ همایوطى کارگعی، پیـتاز زغب

 صهعدى  رٔعمیؽهتی،  ًهای  زهغب  ةا ؼیاؼی اتساد وعیٖ از را صٍد ؼیاؼی اؼت٘الل ةایؽتی همی
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 َمهل  ةعاؼهاس  اتساد ایذاد َطم مٌٍٕم ةي اقل این التتي. ةطًط دؼت از ؼاهتعیؽتی ه ةٍرژهایی

 :کي زیعا. هیؽت صٍد ةعهامي ه اَت٘ادات زٕي ةا مـتعک

 ؼهعمایي  دهلت َلیي ةع ززمتکـان معکغی مؽائل ةي صٍد ةعهامي زٕي ةا ةایط پیـتاز زغب اهل،

 از یکهی  دامُهي  در ؼهت   تسهت  ٗـهعًای  دؼهتگی  چوهط  ه پعاکوطگی. دًط مؽاَط پاؼش داری

 کلیهي  میهان  اتساد ایذاد راؼتای در ةایط اه٘الةی پیـتاز زغب. اؼت ززمتکـان مسٍری مؽائل

 زهان، ملی، ًای اٗلیت ٔ٘یع، دً٘اهان کـاهرزی، ه قوُتی کارگعان. کوط متادرت ززمتکـان ی

 دهلهت . گیعههط  مهی  ٗهعار  معکهغی  دهلت ؼت  تست مضتلٓ دردات ةي ًمي ّیعى، ه داهـذٍیان

 زغب هًایٓ از یکی. اؼت دامُي ؼت  تست ٗـعًای ةین أتعاق ایذاد زال در ًمٍارى معکغی

 .اؼت داری ؼعمایي دهلت َلیي ٗـعًا این ًای ُٔالیت کعدن آًو  ً  اه٘الةی پیـتاز

 ةعصهی # کوهط  همی پیطا گعایؾ ؼٍؼیالیؽتی َ٘ایط ةي الغاماو کارگع وت٘ي کل کي آهذایی از دهم،

 ةهي  ای َهطى  ه کهارگعی  ؼهوطیکاًای  ةهي  ةُنهی  ه ةهٍرژهایی  صهعدى  ه لیتعالهی  ًای ؼازمان ةي

 هازهط  دتٌهي » اقهل  ةعاؼهاس  کي ایوؽت پیـتاز زغب هًیٕي ،"کووط می پیطا تمایل ٔعدگعایی

 در کهي " ؼٍؼیالیؽهتی  ّیهع  ًای ةعهامي ةا زتی# ًا ؼازمان ؼایع ةا ًایی َمل اتساد ،«کارگعی

 .کوط ایذاد اهط، ؿطى متـکل کارگعان آهان درهن

 َ٘ایهط  هٕهٍذ  تسهت  کهي  کارگعی مؽت٘ل ًای تـکل ه ًا تذمٍ در اه٘الةی، پیـتاز زغب ؼٍم،

 کهي  تذمُهی  ه مسٕهل  ًهع  در پیـتاز زغب. داؿت صٍاًط ُٔال ؿعکت اؼت ّیعؼٍؼیالیؽتی

 را ٔعقهتی  ًی  ه ةاؿط ُٔال ه زامع ةایؽتی ؛"ّیعى ه اتسادیي ه ؼوطیکا# کووط ؿعکت کارگعان

 کهارگعی  پیـهتاز  زغب ؼاصتن ًای رهش از یکی ایعان آتی همُیت در هاٍٗ در. هطًط دؼت از

 یهک  اؼهاس  ةع -دارهط ؿعکت آن در کارگع ًای تٍدى کي اؼت تذمُاتی میان در دصالتگعی امع

 .ؼعاؼعی َمل اتساد

 «کارگعی پیـتار زغب» ایذاد تطارک ةعای پیـوٌادی َملی ًای گام

 ایهن . اؼهت  ؼیاؼی گعایؾ یک تأؼیػ ةعای مٍٗت تطارکاتی کمیتي یک تـکیل گام؛ هضؽتین

 پیـهتاز  زهغب » ةهي  توٌایی ةي ه صٍد، صٍدی ةي الغاماو ه هیؽت «کارگعی پیـتاز زغب» گعایؾ

 ةهي  ؿتاًت ةیـتع. اؼت زغب ایذاد تطارک  قعٔاو آن تـکیل ًطف. گعدد همی متطل «کارگعی

 زهال  َهین  در امها . دارد «کهارگعی  زهغب  ؼهاصتن  مطأٍ کارگعی ُٔاالن» از ای هیژى «دتٌي»

 .کارگعی امٍر دصالتگعدر ه اؼت؛ اَنا ه اؼاؼوامي ةعهامي، دارای ؼیاؼی گعهى یک ًماهوط
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»  اؼاؼهوامي  ه" َمٍمی ةعهامي" #91#«اقٍل ه اًطاف» زٍل تٍأٖ ه هٌع تتادل ه ةسث دهم؛ گام

 «درهههی  ةسهث  ةٍلتن» یک وعیٖ از مکتٍب ؿکل ةي اةتطا در تٍاهط می رههط این. اؼت «گعایؾ

 .یاةط اهتـار «گعایؾ» هـعیي در ؼپػ ه گیعد اهذام

 تُیهین  ه" کهارگعی  ؼایت ه# کارگعی هـعیي یک اهتـار ه «گعایؾ» مٍدٍدیت اَالم ؼٍم؛ گام

 .اؼت گعایؾ هـعیي ه هام

 ةها  ًمهعاى  کارگعی َمل اتساد اؼاس ةع کارگعی؛ دوتؾ درهن در َملی دصالتگعی چٌارم؛ گام

 .اؼت ایعان کارگعی دوتؾ المللی ةین متسطان ه کارگعی گعایـات ؼایع

 اصتالٔهات  ؿمعدن رؼمیت ةي ةا ه دمکعاتیک کامالو ؼاصتار یک «گعایؾ» کي اؼت ذکع ةي الزم

 اؼاؼهوامي،  ،"ةعهامهي # اقهٍل  ه اًطاف مٍرد در ًا ةسث تمامی. ؿٍد می ایذاد" گعایؾ زٖ#هٌع

 ماًیهت  ةهع  ةوا «گعایؾ. »یأت صٍاًط اهتـار «دوتؾ ةي ره» هـعیي در ًا ُٔالیت ًای گغارش

 َلوهی  ّیهع  ه مضٕهی  تـکیالت یک تٍاهط می ٔ٘ه ایعان؛ دامُي ةع زاک  کوٍهی همُیت ه صٍد

 .ةاؿط

 «کهارگعی  پیـتاز زغب» ایذاد اهطاز چـ  ةا کي ایعان متارز دٍاهان ه کارگعی دوتؾ ُٔاالن از

 ه٘هؾ  تهطارکاتی  دهرى در ه ؿهطى  ٗهطم  پهیؾ  راؼتا این در کي ؿٍد می درصٍاؼت دارهط؛ تٍأٖ

 .کووط ایٕا کووطى تُیین

 دمٍ ةوطی ه هتیذي گیعی 

 ایهعان  داری ؼهعمایي  دهلت گیعی دٌت ه کارگعی دوتؾ درهن در ٍٗا تواؼب تْییع ةي تٍدي ةا

 قهعف # ؼیاؼهی  تع َمیٖ ه تع مـضف ُٔالیت ةعای ًایی گـایؾ ایذاد ه ّعةی دهل ؼٍی ةي

 دوهتؾ  ،" 93"#امپعیهالیغم  ةها  کوهٍهی  زرگهعی  دٍَاًهای  ه ههژاد  ازمهطی  اصیع اهتضاةات از هٌع

 دیگهع  ؼهضن  ةهي . دارد دصهالتگعی  امهع  دٌهت  در پیؾ از تع مـضف تطارکات ةي هیاز کارگعی

 زکٍمهت  یهک  اؼت٘عار راؼتای در کارگعی، پیـتاز زغب یک ایذاد تطارک ةعای َیوی همُیت

 .آیط می ٔعاً  کارگعی،

 صهٍد  آمهادگی  َهطم  کهارگعان  ؼهازماهیاةی  راى ؼهع  ةع امعهزی َمطى ةازدارهطى ٍَامل از یکی اما؛

 درهن در اهسكهارگعایی  ه گعایهی  زهظف . اؼهت  کهارگعان  کعدن متـکل ةعای کارگعی پیـعهی

 ًهی  . اؼهت  گـهتي  متهطل  ؿهطى  ٗتهٍل  ه َهادی  امهع  یک ةي ه دارد رهاج ةؽیار پیـعه کارگعان

 ةهي  هٌهعی،  اصهتالف  کهٍچکتعین  ةعهز مسل ةي ه هطاؿتي را صٍد مضالٕان دیطن چـ  گعایـی
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 اةتهطا  در داری، ؼعمایي دهلت َلیي َمل اتساد زٕي زال َین در ه مضالٓ هٌعیات تسمل دای

 یکهطیگع  َلیهي  هرزی دؿمن هٌایتاو ه گعایی زظف ةي مؽئلي ؼپػ ه ؿٍد می آّاز ًا زهی اتٌام

 اٗهطامات  یکطیگع؛ َ٘ایط ةي مت٘اةل ازتعام ةا کارگعی َمل اتساد تٍ٘یت دای ةي. یاةط می صاتمي

 اٗهطامات  تهطارک  دهای  ةي. گعدد می متطل أتعاق ةي ؼیاؼی، اصتالٔات کعدن َمطى ةا کارگعی

 ه چـه   رهی از ًا ُٔالیت یکطیگع؛ کوار در ه یکطیگع ةا اتساد در داری ؼعمایي مطدهلت اجتاتی

 درهن در َمی٘ی اهسعاف یک کار از رهش این. یاةوط می ؼازمان یکطیگع م٘اةل در ه چـمی ً 

 دتهعان  ه مضهعب  َهٍارض  هگعههي  گهعدد،  اقهالح  تع ؼعیٍ ًعچي ةایط کي اؼت کارگعی دوتؾ

 "98.#داؿت صٍاًط دهتال ةي را هاپظیعی

 در کهي  ؼهوتی  پیـهعه  کهارگعان  یکؽهٍ،  از. گعدهط می ت٘ؽی  دؼتي ده ةي امعهز پیـعه کارگعان

 رًتهعان  محاةهي  ةهي  ه کعدى ایٕا کارگعی ًای ُٔالیت تطاهم در ای کووطى تُیین ه٘ؾ پیؾ دهرى

 کهارگع،  دٍاههان  ه پیـهتاز  کارگعان دیگع، ؼٍی از. اهط ؿطى ؿواصتي کارگعان ؼایع تٍؼه َملی

. ًؽهتوط  ُٔهال  ه زامهع  ؼیاؼهی  قهسوي  در امها  هتٍدى، ةعصٍردار اهل دؼتي تذعةي از گعچي کي

 ةؽهیار  دهران در آهٌها . هٌهاد  ارج ؼهوتی  پیـهعه  کهارگعان  پیـهین  ه٘ؾ ةي ةایط کي اؼت ةطیٌی

 زٕهي  صٍدگظؿهتگی  از ه ایحهارگعی  ةا را کارگعی متارزات تطاهم تٍاهؽتوط دؿٍاری ه ةار مـ٘ت

ٖ  تهٍان  ؼهوتی  پیـعه کارگعان هٍین؛ ًای گـایؾ ه ؼیاؼی ًا أٖ ؿطن ةاز ةا اما. کووط  تىهاة

 از تهعس  از را صهٍد  تـهکیالتی  درًهای  آهٌها . اههط  دادى دؼت از را کوٍهی همُیت ةي صٍد دادن

 از هاصٍاؼتي هتیذي در. اهط ةؽتي مسک  دٍان کارگعان رهی ةع ؿان، پیـین مٍُٗیت دادن دؼت

 مهی  زهظف  ةٍدن «رهؿوٕکع» َلت ةي را ای َطى. اهط ؿطى دؼتگی چوط ه أتعاق اقلی مؽتتین

 َوهٍان  ةهي  را ای َهطى . گظارهط می کوار «زغب» ؼاصتن ةي اَت٘ادؿان َلت ةي را ةعصی ه کووط،

 «صهاص  ؼهازمان » یک ةي هاةؽتگی َلت ةي را ةعصی ه کووط می مسکٍم «ؼوطیکالیؽتی» َ٘ایط

 را صهٍد  اههعژی  آهٌا داری، ؼعمایي مط دتٌي ةغرگتعین تٍ٘یت ةع تمعکغ دای ةي. کووط می وعد

 .اهط هٌادى ّیعاقٍلی ه کاذب ًای معزةوطی ه َ٘ایط تٕتیؾ ةع

 َمهل  اتسهاد  یهک  ایذهاد  تهطارک  ؼهوتی؛  پیـهعه  کارگعان رهزیي ه همُیت ةا کي اؼت ةطیٌی

 رهههط . «کهارگعی  پیـهتاز  زهغب » ایذهاد  ةي رؼط چي هیؽت؛ َملی آهان ةا ًمعاى ؼادى ؼعاؼعی

ٍ  از کي دٍاهاهی. گیعد اهذام کارگع؛ دٍاهان ه پیـتاز کارگعان ةا ًمعاى ةایؽتی ؼازی زغب  یکؽه

 کهارگعی  دوتؾ در ةٍرکعاؼی م٘اةل در دیگع ؼٍی از ه داری؛ ؼعمایي مط دتٌي م٘طم قٓ در

 .اهط گعٔتي ٗعار
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 اهسعأهات  ةا ؿطیط م٘اةلي ةطهن ،«کارگعی پیـتاز زغب» یک ؼاصتن ه تطارک کوٍهی، دهرى در

 دوهتؾ  دٍاهان ةا ًمعاى زغةی، چوین ؼاصتن امعهز،. هیؽت َملی اهسكارگعایاهي ه گعایاهي ٔعٗي

 مهط  متهارزى  کوهٍهی  دهرى در. اؼهت  گـهتي  متطل کارگعی دوتؾ اقلی اؼتعاتژی ةي کارگعی،

 دمکعاؼهی  اؼهت٘عار  ه کهارگعی  مؽت٘ل ًای تـکل ایذاد راى در تالش ه کارگعان داری ؼعمایي

 .اؼت صٍردى پیٍهط ؛«کارگعی پیـتاز زغب» ؼاصتن ةا کارگعی، دوتؾ درهن در کارگعی

 کهارگعان  دؼهت  در یا کارگعان داری ؼعمایي مط ًا گام زغب، این اهلیي ًای هىٕي ایذاد ةطهن

 آهان ًای گعایی ٔعٗي ه ًا کاری صعدى ه ًا کاری هطاه  ةا یا ه رهد می کذعاى ةي ؼوتی پیـعهی

 ةهن  از را کارگعی دوتؾ تٍاهط می کي اؼت زغةی چوین تسٖ٘ ه تطارک توٌا. گعدد می مؽطهد

 زاکمیهت  ه" ةهٍرژهازی  ؼیادت کعدن ؼعهگٍن" تا متارزى ةعای را راى ه کعدى صارج کوٍهی ةؽت

 متهارزات  کهي  اؼهت  اةغاری یأتن رادیکال، پیـتاز کارگعان مسٍری مؽئلي. کوط ًمٍار کارگعی؛

 «کهارگعی  مـهُل » ایذاد معکغی مؽئلي دیگع ؼضن ةي. کوط متطل ؿُلي ةي دعٗي از را کارگعی

 !اؼت کارگعی پیـتاز زغب یا

 کارگعان. اؼت رؼیطى ٔعا کارگعی دوتؾ درهن در ًا ةوطی ٗىب ه ًا گیعی دتٌي زمان امعهز

 صهٍد  ةایؽتی اهلیي هىٕي این تطارک ةعای اه٘الةی؛ ؼٍؼیالیؽت کارگعان متٌُط؛ ه دٍان پیـعه

 از ای دهرى ةي هیاز «کارگعی پیـتاز زغب» ایذاد ةعای اما. کووط آمادى َملی ه هٌعی لساظ از را

 در دصهالتگعی  ةهطهن  ه مآةاههي  ٗی  ؿکل ةي یکؽٍ، از تٍان همی را کارگعی زغب. اؼت تطارکات

 دهرى ایهن  در دیگهع،  ؼهٍی  از امها . کهعد  ایذهاد  پیـتاز، کارگعان ةطهن ه کارگعی، دوتؾ درهن

 دادى دؼهت  از را کارگعی دوتؾ رًتعی تٍان کي هـؽت هادیاهی اهتٌار در تٍان همی تطارکاتی

 ایذهاد  ةها  اکوهٍن  ً  از تٍاهط می تطارکاتی دهرى این. اهط ؿطى کارگعی ًای ةٍرکعات ةي متطل ه

 آّهاز  کهارگعی  رادیکهال  اقٍل ه اًطاف ه دمٍکعاتیک ؼاصتار یک ةع متکی ؼیاؼی گعایؾ یک

 .گعدد

. ؿٍد می دادى ارائي کارگعی؛ متارزان ه ُٔاالن ةا هٌع تتادل ه ةسث ةعای زیع پیـوٌادات ایوعه از

 کهارگع  وت٘هي  زهغب  ایذاد معهرت ةا کي اؼت کارگعی ُٔاالن ةي صىاب َمطتاو پیـوٌادات این

 ه ؼوطیکالیؽهتی،  ه آهارؿیؽتی ؿتي گعایـات ةا یکؽٍ از َمالو را صٍد معزةوطی ه داؿتي، تٍأٖ

 .اهط دادى هـان ؼوتی ًای ؼازمان ةا دیگع ؼٍی از
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 ٍ ؛ مآصظ ه پی هٍؿت ًامواة

 در ه اکتهعی  زؽین زادى، ٌَی  دُٕع آٗایان ایعان در اهسعأی هٌعیات این ٔکعی همایوطگان -9

 م٘الهي  ایهن  هٍیؽوطى تٍؼه أعاد این ةي متُطدی ًای ه٘ط# اؼت ؿاًی صؽعه یطالي آٗای صارج

 ".ه٘ط ؼایت ةي ؿٍد ردٍع -اؼت ؿطى هٍؿتي

 هاقهع  آٗای صارج در ه زکیمی مسؽن آٗای ایعان در اهسعأی هٌعیات این ٔکعی همایوطگان -2

 ةهي  متُهطدی  ًهای  ه٘هط # اؼت «مغدی کار لٍْ: »ؿان رادیکال اقىالح ةي مىالتي ه اؼت پایطار

 ؼایع تٍؼه ه٘طًایی ه اؼت، ؿطى هٍؿتي م٘الي این هٍیؽوطى تٍؼه هٌعیاتؾ ه زکیمی مسؽن

 ".ه٘ط ؼایت ةي ؿٍد ردٍع -پایطار هاقع ةي رٔ٘ا

 زهغب  ؛"مطرؼهی  کهٍرش  ه ت٘هٍایی  زمیهط # «کهارگعی  کمٍهیؽهت  زهغب » از ویٓ این در -3

 رمها  مسمهط # کهارگع  راى - ایهعان  اه٘الةهی  کهارگعان  ؼازمان ؛"َلیغادى اةعاًی # ایعان کمٍهیؽت

 هههام ةهها کهي  اؼتالیویؽههتی ه مائٍئیؽهتی  ؿههتي ؼاهتعیؽهتی،  ةیـههمار ًهای  ؼههکت ه" ؿهالگٍهی 

 ةهي  ًهایی  ه٘هط # ةهعد  ههام  تهٍان  مهی  اهط، کعدى ًٌٍر ّیعى ه« اتساد» ه «ؼازمان» ،«زغب»ًای

 ةهي  ؿهٍد  ردٍع -اؼت ؿطى هٍؿتي م٘الي این هٍیؽوطى تٍؼه أعاد ه ازغاب این اهسعأی هٌعیات

 ".ه٘ط ؼایت

 اهگلیؽهی،  زةهان  ةهي  آجار موتضب ،"9511 هٍامتع# مارکػ کارل -"ٔعاهؽي در وت٘ات متارزى" -8

 .259-252قٕسات ،"9643# مؽکٍ چاپ

 اهگلیؽهی،  زةهان  ةهي  آجهار  موتضب ،"9511 هٍامتع# مارکػ کارل -"ٔعاهؽي در وت٘ات متارزى"-1

 .259-252قٕسات ،"9643# مؽکٍ چاپ

 ًها  کمٍهیؽهت  یُوهی . اؼهت  دوتؾ ةلکي هیؽت تـکیالت ایوذا «زغب» از مارکػ موٌٍر -1

 تسهت  ًها  هٌنهت  ةهي  کي ةٍد رؼ  دهران آن در. هطارهط پعهلتاریا دوتؾ از دطا ای هیژى دوتؾ

 ةهي  را صهٍد  ی هـهعیي  مهارکػ  آلمان، 9585 اه٘الب اهائل در محالو،. کووط اؿارى «زغب» َوٍان

 ه هطاؿهت  هدهٍد  زغةهی  چوهین  کي قٍرتی در کوط می مُعٔی" دمکعاتیک زغب" ارگان َوٍان

 ةیاهیهي  اهتـار زمان ًمان در کي اؼت تظکع ةي الزم این، ةع امأي. ةٍد دمکعاتیک دوتؾ موٌٍر

ٓ  تٍاهؽهت  همی اه این ةواةع ه ةٍد درآمطى" کمٍهیؽت اتسادیي" َنٍیت ةي مارکػ  ایذهاد  مضهال

 .ةاؿط ةٍدى کمٍهیؽتی تـکیالت

 .ؼٍؼیالیؽتی کارگعی هـع ،"9585 ٍٔریي# اهگلػ ه مارکػ -"کمٍهیؽت ةیاهیي"-4
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 مهارس # اهگلهػ  ٔعدریهک  ه مهارکػ  کهارل  -"کمٍهیؽت اتسادیي ةي معکغی کمیتي صىاةیي"-5

 .396-321 قٕسات پوگٍئن، اهتـارات اهگلیؽی، زةان ةي" 9585 ًای اه٘الب" کتاب از ،"9511

 .9546 ؼپتامتع اهگلػ، ه مارکػ ًای هامي مذمٍَي ةتل، ةي اهگلػ هامي -6

 .9546 ؼپتامتع اهگلػ، ه مارکػ ًای هامي مذمٍَي ةتل، ةي اهگلػ هامي -91

 اؼت هغدن َالمت ةغر  ؼو : زکیمی مسؽن آٗای -99

 زغةی ه ای تٍدى یاةی ؼازمان: کارگع ی وت٘ي -92

 کهارگعی  دوهتؾ  اهطاز چـ  ًمچوین ه اپٍزیؽیٍن َمل اتساد هژاد، ازمطی دهلت ماًیت -93

 رژی  ماًیت ه ارهپا چعصؾ ه

 َمهل  اتسهاد  ةي هؽتت «پیگیعی کمیتي» ه «ًماًوگی کمیتي» ةعصٍردًای این ةارز همٍهي -98

 کهارگعی  مىالتهات  از زمایت در دؽارت ةا ًا کمیتي این ُٔاالن از ةعصی گعچي. اؼت کارگعی

 ٔعٗهي  ه اؿهتتاى  ًهای  ؼیاؼت اتضاذ ةا َمالو اما ؿطهط، زهطاهی ه مساکمي ه دؼتگیع کعدى، تالش

: کهارگع  ی وت٘هي : ةهي  ؿهٍد  ردٍع. کعدهط مؽطهد ؼعاؼعی َمل اتساد یک ایذاد ةعای را راى ای

 ذکع ٗاةل َملی؟ گامٌای کطام: زادى دُٕعٌَی  آٗای ًمچوین ه زغةی ه ای تٍدى یاةی ؼازمان

 دهلهت  م٘اةهل  در آههان  از ؿهعط  ه ٗیهط  ةهطهن  زمایهت  کارگعی ُٔاالن تمامی هًیٕي کي اؼت

 آههان،  دمٍکعاتیک زٖ از زمایت". ؿان ؼیاؼی ًایی کذعهی از هٌع قعف# اؼت داری ؼعمایي

 .هیؽت یکطیگع ةا تواٗل در ؿان اؿتتاى ًای ؼیاؼت ةعرؼی ه ه٘ط ةا

 ه تهعمی   هٌهع،  تتهادل  ةهعای  پیـهوٌاد  َوٍان ةي اه٘الةی ًای ؼٍؼیالیؽت اقٍل ه اًطاف -91

 .گعدد ةسث ه وعح تٍاهط می هیغ دیگع پیـوٌادات. ؿٍد می دادى ارائي ازتمالی تْییعات

 هـهع  تٕنلی، ٔعیطهن دکتع تالیٓ" مُاقع دهران تا أالوٍن از#اٗتكادی َ٘ایط تاریش کتاب -91 

 9351 ، تٌعان هی،


