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 از خشونت دفاع در

 

 لستر هچتآ /کالینیکوسالکس 

 م.رضا ملکشا :ترجمه                                               

 

 

 :مترجممقدمه 

به زندگی طبقه کارگر و فرودستان  حمالتش تمامی دارد تاانتظار  ست.توده ها فعالنخواهان ا غالبای وازژبور

در روند تاریخ مقدر شده و جزئی جدایی نچه آ امر خود نشانگر عدم درک دینامیک تاریخ است.این  جواب بماند.بی

عقب  یجدید و ترمیم ساختارت اصالحات روبنایی و حتی توان به میانجیید را میآساب میحن به آروند ناپذیر از 

این جبر و دیکته  تجسم یافتن داریبحران های ساختاری سرمایهتعمیق  ن فرار کرد.آتوان از جبر اما نمی .انداخت

ست که مقابله به مثل با دولت بدیهی .ی ساخته استضرورچون دهه ها پیش هم های حاکم به دولت را نآکردن 

ازمان یافته و البته خشونت بار ای ساز همین روست که انقالب حمله میز نا ممکن است.آسرمایه از رهگذری صلح 

 یگاهانهآ تجلی انقالب ست.موجود در جامعه سرمایه داری ی سیستماتیکو خشونت سبعانه به تمامی مظاهر ستم

همان  . انقالباعمال شدهسالها توسط دولت های سرمایه داری ست که او انباشت شده ای  دارخشونت دامنه

 برد.خود را میی ست که تیغ چاقوی خشونت دستهایلحظه

غازی آنقطه  ،نآاز قاتالن فاشیست  مریکاآاباالت متحده  سیستم قضایی حمایت توسط پلیس و جرج فلویدقتل 

به تسخیر خیابان در کشور های اروپایی شد. معترضان همچنین جهت جنبشی سراسری نه تنها در این کشور بلکه 

تخریب مجسمه  ،تش کشیدن بانک هاآبه  ،غارت فروشگاه ها ،تخریب ساختمان خبرگزاری های حامی دولت ،ها

و برحق  خود انگیختهکنش این  داختند.پر بندی خیابان هاسنگرو  حمله به نیرو های امنیتی ،و تندیس برده داران

 ن را در سراسر جهان در پی داشت.آازی شووینیست و حامیان ژبورهمچون همیشه قیل و قال توده های وسیع 

ن است که همین افراد استثمار و آجالب  و اعمال خشونت متهم می کردند.معترضان را به غارت  نآدر طی  که

از فرودستان بخش  تعدادی ،و تنها زمانی که در پی شورش و یا جنبشی ی نیروی کار را کور شدهغارت روزمره

ق بطر ب .گیرندمورد خطاب قرار می غارتگر صفتبا  کنندمیز کاالهایی که خود تولید کرده اند را مصادره ناچیزی ا

اکثریت و  طبقه کارگربه نفع  وازیژابایی از اینکه خود را غارتگر هستی و قدرت بورپرولتاریا اردوگاه  ،همین منطق

 قلمداد کند ندارد. جامعه
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سازمان  وایتوازن ق و اگرچه جایگاه احزاب گذری بر تاریخ مبارزات ضد فاشیستی در انگلستان است.پیشرو ن مت

یر در ایاالت ا شورش ها و اعتراضات اخباین برهه های زمانی تفاوت اساسی در  و مشخصا کمونیستی انقالبی های

ای تاریخی هدرس  دارد اما همچنان از جمله خود انگلستان و یا فرانسه متحده و بسیاری از کشور های اروپایی

  .را داراست ایهژاهمیت ویدر هریک از این مبارزات پرولتاریا 

 نسبت بهحتی بخش هایی از جنبش کارگری که در مطبوعات و  است میزیآانتقاد  واکنش های در نقدمتن این 

لیدی  و 1لویشامشهر های  در 1977اوت  13در  ای ملی و ضد فاشیست همیان فاشیست های جبههزد و خورد 

 .برانگیخته شد کردیمحافظت م یی نازجبهه مل   از نآدر  پلیس  که 2وود

 

 

طبوعات مدر  سر و صدای زیادیاوت  13جبهه ملی نازی در تاریخ  بر هاضد فاشیست پیروزی  لوئیشام شهر  در

میت محکوجهت  را ها خشونت ضد فاشیست تایمز روزنامه سردبیرالبته به دنبال داشت.  "خشونت" در مورد

 کرده بود:انتخاب 

حزب کارگران سوسیالیست  ه پایروز شنبه باید بدر خشونت  مسئولیت"

 خطرناکیسالح های  با این حزب هواداران، که بعضی از اعضا و گذاشته شود

 یرا از دشمنجنگ خصمانه مسئولیت این که  مسئله ین. اآماده جنگ شدند

 فلسفه واقعی دروحشتناک  اتهامی که به پلیس منتقل کرد جبهه این مظلوم

 (1977، ت آگوس 15) ".آنها است

 وست و 3باب چمبرلین کهدر نظر بگیرید واکنش نشان داد. به این اتهامات  کارگری رسمی جنبش

مورد حزب کارگران سوسیالیست پس از تظاهرات ضد فاشیستی در رگر در کا حزبدهنده سازمان 4میدلندز

 دهند:ی میتوضیحچه  تسوآگ 15تاریخ بیرمنگام در 

یالیسم دموکراتیک آنها از نام خوب سوس. هستند سرخهای آنها فقط فاشیست"

باید گفت  ( )1977ت آگوست 17، 5ستاره صبح. )روزنامه کنندمی سوء استفاده

. دو هفته بیاندازد شانخودنگاهی به  بهتر است کهچمبرلین  قایآ

                                                           
1 Lewisham 
2 Ladywood 
3 Bob Chamberlain 
4 West Midlands 
5 Morning Star 
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به عنوان یک  لیدیوود بیرمنگام در کارگر حزبنماینده 6مارینر پیتر قبل

 عنوان شد.( نفوذیفاشیست 

فلیت استریت در سال گذشته  اینکه به ویژه .چیزی بیش از ریاکاری نیست 7لوشیشام اعتراضات به خشونت در

در واقع، ه است. پوست توسط هواداران جبهه ملی بستحمالت بی شمار به افراد سیاههای خود را به روی چشم

که باعث عملی  کمک کردندایجاد جو نژادپرستی  به سان و دیلی اکسپرس ، دیلی میل  مانند هاییروزنامه

 شد. حمالت دست شدن این

می  شانتجربه خود با توجه بهبودند که  یسیاهپوست انآگوست جوان 13های حاضر در بسیاری از ضد فاشیست

. خود روبرو هستند روزمره اذیت پلیس در زندگی آزار ودر مواجهه با  قانون و نظم قوایبی طرفی  با ستند کهدان

راه را برای  پلیس را د مشاهده کردند کهحضور داشتن صف کارگران اعتصابی درکه  8شهر گرونویک در برخی دیگر

 ههنگامی که پلیس سوار هاقبل از آغاز راهپیمایی نازیتا کرد. آنهایی که باز می هاشکناعتصاب اتوبوس

 .متوجه این مسائل نشده بودند مدتها ،کرده بود 9متهم به تجمع ر شهر نیوکراسرا د هافاشیستضد

غالباً  قابلهمو  سازماندهی های کارگران برایتالش. نیست بریتانیاجدیدی در تاریخ طبقه کارگر  مسئلهخشونت 

 هاضدفاشیستاند. شده اوقات کارگران عقب رانده . گاهیقاطع طبقه حاکم شده است پاسخموجب 

 .دیرینه بودند روال اینبخشی از  لویشام در

 هاتودهکه مبارزات  زمانی، کنیمتمرکز می بریتانیا کارگری جنبش تاریخ درمشخصی  اتفاقات بر در این مقاله ما

 هایمیآرانا "، 1880دهه  ان درمبارزات بیکار. )شدمی یخشونت آمیز با نیروهای دولت درگیری تبدیل به

 (1930در دهه  موزلی در شهر 10سیاه جامگان  علیه نبردو ، جنگ جهانی اولقبل از  "کارگری

ها در دوره بحران هر یک از آن دارند؟ هها امروزبا یکدیگر و با مبارزات علیه نازی چیز مشترکیچه  اتفاقاتاین 

مبارزات ا بروز بها هر یک از این. طبقه کارگر اتفاق افتاد سازماندهی به استانداردهای زندگی و تعرضاقتصادی و 

آمیخته ر یک از اینها هرا شکستند. مذاکره و همکاری طبقاتی  با  توافق معمول حدودکه  شدندشناخته می هاتوده

 شد.ها  "خشونت"این  نسبت بهوحشت بورژوازی  باعث خشونت طبقه کارگر بودند که به

                                                           
6 Peter Marriner 
7 Lewisham 
8 Grunwick  
9 New Cross 
1 0 Blackshirts 
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ورش این ش. بود خودشانعمومی کارگران علیه شرایط زندگی  هایشورش بخشی از 'خشونت'این به اصطالح 

دموکراسی بورژوازی  طبقه کارگر تحتهای آرمانکه از طریق آن  معمولهای راه کهوجود آمدند این دلیل به ها به 

رهبران رسمی (. صالح طلبا، احزاب سیاسی بازرگانیهای اتحادیهنظیر رسیدند )میبه نظر بسته گرفت قرار می

 شدند.عمل  دوار، بنابراین کارگران خود مستقیماً شتندروکراتیک جنبش کارگری آمادگی الزم برای اقدام ندابو

ضد  مطالبات ،شغلدرخواست ،  دستمزدافزایش خود ) مطالبات ابتدایی این کارگران بر سر اقدام مستقیم 

 و تظاهراتها اعتصاب تودهسازمان یافته مانند  ، چه به صورتشد خشونت متوسل شدن بهمنجر به  (نژادپرستی

و نوع هر د. فردی به اعتصاب شکنان، و چه به صورت خودجوش، مانند غارت، حمالت علیه فاشیست ها متقابل

یمنی کارگران ، از خطرات اعلیه آنها بود هر روزه استثمارخشونت نشان دهنده شورش کارگران در برابر خشونت و 

که سالها  یهای. سرخوردگی1930در دهه  انهای بیکارتا حمالت پلیس به راهپیمایی گرفته معدن در زیر زمین

 .منفجر شد در آن لحظات ندانباشته شده بود روی هم

شد.  یوهای دولتخشونت به مراتب بیشتر از طرف نیر شرح دادیم منجر به که ما هاتودهدر هر حال، شورش 

 رسد.نظر می در هم شکستن آنها هیچ بهبرای  از سالحداران سرمایهه استفادارگران در مقایسه با اعمال ک

  

 کشنبه خونینی دو

های انجامید. بیکاری در میان اتحادیهبه طول  1887تا  1882که از بود.  بحران اقتصادیی هاسال 1880دهه 

در انتهای  در میان کارگران رکود اقتصادیکت ناشی از فال. [1]  درصد رسید 2/10ه ب 1886کارگری در سال 

محافظه کار بود، این  ، که تحت تسلط صنعتگران رسمیجنبش اتحادیه کارگری بود.  تر شدیداز همه شرق لندن 

دموکراتیک  فدراسیون های انقالبی دربه گروه کوچکی از سوسیالیستمسئله این گرفتند. مینادیده  را کارگران

 شوند.بیکاران شرق لندن  باعث تهیجد تا واگذار ش شده سیسأتازه ت 11اجتماعی

یکارانی شد. بدر میدان ترافالگار  انبیکار راهپیمایی فدراسیون دموکراتیک اجتماعی خواستار، 1886فوریه  8در 

ها ساختمان تهیج شده بودند 12پال مال طول خیابان هنگام راهپیمایی درها با هو کردن افرادی از داخل کلوبکه 

 .ا غارت کردندر 13در وست اندو تعدادی مغازه  سنگسار ثروتمندان را هایکالسکهو 

                                                           
1 1 Social Democratic Federation 
1 2 Pall Mall 
1 3 West End 
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 در مقابل آموزعبرت یخواستار اقدام تایمزرا فراگرفت. روزنامه طبقه حاکم  شدیدموجی از ترس و عصبانیت 

 :شد این فدراسیون رهبران

امروز همین اند، باید دستگیر نشده نوتا اکن 15و هیندمن 14مسرس برنساگر "

شوند. مجازات  نمایی آنها بایداز مظلومهیچ ترسی . بدون دستگیر شوندصبح 

  ]2[( 1886فوریه 9 )

در لستر به  تظاهراتاتی صورت گرفت که دیگری در بیرمنگام، نورویچ و مراکزیافت. ادامه  انتحریک بیکارهمچنان 

ادامه داد. بسیاری از کارگران  1887تا سالمبارزات انتخاباتی خود را  16د. اس دی افشورش بیشتری تبدیل ش

. تظاهرات شرکت کنند و در شنیدهرا ها سوسیالیست  شدند تا سخنانبیکار روزانه در میدان ترافالگار جمع می

ها گروهی از آنارشیست جعلیاتهامات  ز اجرای احکام برایبا استقبال ا. این روزنامه  آتشی تر از پیش شد تایمز

   شت:در شیکاگو ، اظهار دا

اختالل  در نظم دائماًکه  برای برقرای نظم در هنگامیاگر مردم ایاالت متحده "

 از تأثیر گذاری بر، چرا باید شود در استفاده از خشونت مردد نباشندمی ایجاد

 (1887نوامبر،  12) "نگران باشیم.عمومی  خواست

در به اجتماع بیکاران باتوم با استفاده از  ه نظاماکتبر ، پلیس سوار ماه ر طولبه هدف خود رسید. دتایمز روزنامه 

 را در از حزب محافظه کار هر گونه تجمعی 17وریبنوامبر، دولت لرد سالیس 8ر تاریخ حمله کرد. د میدان ترافالگار

های ایرلندی ها، ناسیونالیستسوسیالیستیک صدا از جانب  یین ممنوعیت واکنشکرد. ا میدان ممنوع اعالم این

در میدان ترافالگار  تظاهرات براینوامبر  13 تاریخ دری فراخوانرا به دنبال داشت.   و جناح رادیکال حزب لیبرال

 .شد صادرو اعتراض به سرکوب در ایرلند  جهت سرپیچی از این ممنوعیت

به سمت میدان  منتهی در مسیر نظام و پیادهنظام  هجداگانه تظاهرکنندگان توسط پلیس سوار هایگروه

و یک هنگ  ییس بیشتربا پل آنها هنگامی که در میدانبه وسیله باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ترافالگار 

و  نفر کشته شدندمورد هجوم قرار گرفتند. سه وباره د مواجه شدند پرهای و اسلحه مسلح به سرنیزه اننگهباناز 

                                                           
1 4 MESSRS BURNS 
1 5 HYNDMAN 
1 6 Social Democratic Federation (SDF) 
1 7 Lord Salisbury 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www.marxists.org/history/etol/writers/callinicos/1977/09/violence.htm%23n2#n2
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 وست منطقهدر سرتاسر لندن، به ویژه در  بزرگمانی شاد"گزارش داد  وزنامه تایمز. ربسیاری دیگر مجروح شدند

 (1887 ،وامبرن 15) ".18اند

تالش کرده  دهی آنبرای سازمانکه هایی بود برای بیکاران و سوسیالیست یشکست 1887خونین یکشنبه 

بود  غیرسازمان یافته و متخصصغیر  کارگران های میدان ترافالگار بخشی از بیداری بزرگبا این حال، شورشبودند. 

 .شکوفا شد 19دهه در اتحادیه نوآن که در پایان 

 سازماندهیدر  محوری ینقش 22تام مگوایر و 21، النور مارکس20ند تام مانهای انقالبی مانسوسیالیست

و   عمومی  و اتحادیه کارگران  23ثوم ویلکارگران کارخانه گاز  اتحادیه مانند هاییدر اتحادیه غیرمتخصص کارگران

معمولی  کارگران.   داشتند1889 در لنگرگاه در سال مانند اعتصاب افراد غیرمتخصصبزرگ  اتدر اعتصابهمچنین 

 .بازیافته بودند اعتراضشان را صدای 24در منطقه ایست اند

. های قبل از جنگ جهانی اول رخ داددر سال بریتانیاییبزرگ بعدی کارگران  خیزش

، از شدابر دو بر کارگریهای تقریباً عضویت در اتحادیه 1914 تا 1910در سالهای " کارگری شدید هایآرامینا"

باور رسیده بودند  به این آنها، ترساند به شدتطبقه حاکم را  رسید. این مسئله میلیون نفر 1/4به  نفر میلیون 1/2

سایر کشورها  در خشنطبقاتی  هایتنشاز  همیشههای کارگری بریتانیا آنها رهبران اتحادیه "اعتدال" که به لطف

 بود.خواهند  مستثنی

 ریروند ادا خارج از کنترلو غیررسمی  اتاعتصاب جنبشدوره میزان این های یکی از بارزترین ویژگی

 .های کارگری بوداتحادیه

استانداردهای زندگی،  هبتعرض ، با پارلماننمایندگانشان در  های رسمی وکارگران نا امید و دلسرد ازکانال

مل شدند. وارد ع بی واسطهو  مستقیمبه صورت کارگران این شرایط کار و حقوق اتحادیه کارگری روبرو شدند، 

پاسخ رگران کابسیاری از از   انقالبی  هایسندیکاو اعضای ها سوسیالیست یده و برنامهجای تعجب نیست که ای

 .دریافت کرد فوری

                                                           
1 8 West End 
1 9 New Unionism 
2 0 Tom Mann 
2 1 Eleanor Marx 
2 2 Tom Maguire 
2 3 Will Thome’s Gasworkers 
2 4 East End 
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های تاکتیک. رت گرفتصو1911تا  1910های لولز جنوبی در سا معدنچیان توسطاولین اعتصاب بزرگ در 

با ارتش  باریخشونتهای ، منجر به درگیریایتوده اعتصاباتشبه نظامی اعتصاب کنندگان و به ویژه استفاده از 

 .و پلیس شد

 :رخ داد 1910در نوامبر  25پندیتونی مشهورترین حادثه در

از معدن ذغال سنگ عقب رانده ضرب و شتم پلیس  باکه  اعتصاب کنندگان

ا ابراز ها در میدان اصلی روستو ناامیدی خود را با غارت مغازه عصبانیت، شدند

 .اداتفاق افتبا پلیس ساعات اولیه صبح روز بعد  یدرگیری های بیشتر. کردند

 اعتصاب کنندگان واز  تعداد زیادیکشته شد و  تن از اعتصاب کنندگانیک 

 د.جدی بو همچنین جراحت و مصدومیت بسیاری از آنها پلیس زخمی شدند

 متجاوزاوباش  اتفاقیخشونت  از  فراترچیزی ها واضح است که غارت مغازه ..."

 پارچه فروشیدر فروشگاه  26جنکینتوسط تی. پی.  اتیبود ... وهله اول اقدام

درگیر اقدامات حقوقی  27رواندا  ارشد دادرسبه عنوان  پیشتر، که انجام گرفت

... شاهدان عینی به یاد می آورند که غارتگران چگونه  بود علیه اعتصاب کنندگان

به  زدناز صدمه  کردندمی سعی"و  بودندروی اموال مغازه داران متمرکز 

 .]5[" پرهیز کنند شخصیهای خانه

غیر  یقداماابتکار عمل با   اسکلهو کارگران دریانوردان  1911اما در سال . سرانجام معدنچیان شکست خوردند

در  1911در اوت  راه آهنه کارگران ها در افزایش دستمزدها باعث شد کموفقیت آن .رسمی اعتصاب کردند

 .شرکت کنند اتاعتصاب

 به اعتصاب توسط کارگران اسکله منجر به آهنراهز کارگران او حمایت  برای پشتیبانی اقدام 28شهر مرزیسایددر 

 هاتوده اعتصاب. کشیده شد نیز مانند کارمندان شهرداری یهای دیگربخش بهکه  شد حمل و نقل عمومی در

خدمات ی نظامی از نیروهای نیرو 3000 خواستشورای شهر لیورپول دردهی اعتصاب کنندگان باعث شد سازمان با

 داشته باشند. را ی استفاده از ناو های مجهز به توپو اجازه 29مدنی

                                                           
2 5 Tonypandy 
2 6 T.P. Jenkin 
2 7 Rhondda 
2 8 Merseyside 
2 9 Civic Service Corps 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www.marxists.org/history/etol/writers/callinicos/1977/09/violence.htm%23n5#n5
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شود( به یاد آورده مییکشنبه خونین )که در مرزیساید به  آگوست 13بعد از  "

ردن متفرق کبه مسئله این . به اوج خود رسید در طی یک هفتهاعتصاب لیورپول 

می یروهای نظانرگر توسط پلیس و کا 80000ی کارگر تظاهراتآمیز خشونت

ای هدر گروه کودکانزنان و  کردن این تظاهرات ... با هدف شرکتدارد. اشاره 

 .دکنندگان مرد، کامالً صلح آمیز بواعتصاب  همراه با خانوادگی

ت توسط پلیس و ارتش منجر گوسا 13 کنندگان در تظاهرات متفرق کردن

درگیری . شدمردم و دستگیری  گسترده در میان تظاهرکنندگانمصدومیت به 

نورث اجتماعات طبقه کارگر در  هنگامی تشدید شد کههای خیابانی به ویژه 

 محدودهبه داخل  نظامی و غیرنظامیلیورپول برای جلوگیری از تجاوز شهر  30اند

، 32مرکوری و 31ستلیورپول دیلی پُ روزنامه از ه نقلمبارزه کردند. ب خود

کنان در ، و سا"ردقرار دا و خشن محله فقیرنشین خیابان کریستین در یک "

های تکهموارد با شورشیان علیه پلیس درگیر شدند و بطری، آجر،  از بسیاری

پرتاب کردند. کل منطقه برای مدتی  بام خانه هاو سنگ از  سفال سقف شیروانی

ها آتش زده شده بودند رختخوابکه  شود. گفته میقرار داشت دولتدر محاصره 

 ".. کنند . ممکنغیر ه نظامپلیس سوار ها را برای عبورتا خیابان

همین خبرنگار در . ادامه یافت عد از آنبچند روز  درخوانده بود  "جنگ چریکی"آنرا  تایمز که روزنامه آنچه

  د کهاین موضوع را کشف کر  33رفیلدجاده ند ها درگزارشی آشکار از درگیری

، هاسنگرو پشت  ندعلمی برپا کرد سیسیم خاردار را در مقیا حصارجمعیت  این"

 ".گرفتند پناهو سایر وسایل خانگی های زباله سطل

اعتصاب که دو  شکل گرفت وقتی آگوست 15در  نقطه اوج این جنبش " 

 محکوم شده را شورشیانکه زندان  ماشیندر هنگام حمله به  کننده

 " ]6[. کشته شدند نیروهای نظامی به ضرب گلولهد داانتقال میوالتون  زندان به

                                                           
3 0 North End 
3 1 Liverpool Daily Post 
3 2 Mercury 
3 3 Netherfield 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www.marxists.org/history/etol/writers/callinicos/1977/09/violence.htm%23n6#n6
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موج اما ه یافت، این مسائل خاتم پیگیریآهن پس از انتصاب کمیسیون سلطنتی به منظور گرچه اعتصاب راه

صورت گرفت، در حالیکه بخش های دیگری مانند  1912اعتصاب معدنچیان ملی در سال یافت. ادامه  هااعتصاب

شد.  متوقف 1914با وقوع جنگ در سال  تنهااین جنبش دست به اعتصاب زدند.  یمهندسین و کارگران ساختمان

و در  های کارگری زمان جنگرهبران اتحادیهدر جنبش  1920در دهه  اتموج اعتصاب هایکارآزمودهبسیاری از 

  .شرکت کردند 34حزب کمونیست و جنبش اقلیت

  

 1930مبارزه با فاشیسم در دهه 

رهبران های دولتی یافتند. نیازمند به کمک را میلیونها کارگر خود. نیز زمان بحران اقتصادی بود 1930دهه 

جنبش  که به حزب کمونیست واگذار شده بودامر این . نادیده گرفتندگرفتاری بیکاران را  کارگری جنبش رسمی

ها و تظاهرات آنها در اهپیمایی. ردنکن مبارزهکند تا برای مشاغل و افزایش مزایا  سازماندهی ملی کارگران بیکار را

 .قرار گرفتپلیس  مورد حملهموارد بی شماری 

در چگونه شرح داد که  را حمله پلیس به تظاهرات عظیمی، NUWM ، دبیر35هانینگتون وال به عنوان مثال ،

مورد حمله  را 37گرسنگی یراهپیمایدر از سراسر کشور نفر  2500نزدیک به   36در هاید پارک 1932اکتبر  27

 دادند.قرار 

پلیس حمالت  .کارگران پلیس را از جلسات ]در هاید پارک[ دور نگه داشتند"

و  شکستهرا  هانرده شد. کارگران  دفع  انکارگر توسطچندین بار  ه نظامسوار

. برای محافظت از جلساتشان استفاده کردند سنگراز آنها به عنوان اسلحه و 

ها از درگیری. شدندکشیده می پایین هایشاناز اسبها ه نظامسواربسیاری از 

ه ، کگشتباز میها و دوباره به خیابان شدکشیده میبه داخل پارک  هاخیابان

پلیس در . کند پراکندهسرعت نتوانست کارگران را تمام مکرر پلیس با  حمالت

 یهای وحشتناک، و درگیریهکارگران محاصره شدچندین نوبت توسط نیروهای 

 ]8[. زخمی شدند های زیادیکارگران و پلیسدر پی داشت. 

                                                           
3 4 Minority Movement 
3 5 Wal Hannington 
3 6 Hyde Park 
3 7 hunger march 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www.marxists.org/history/etol/writers/callinicos/1977/09/violence.htm%23n8#n8
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ر سِ بود که حاکم ههای کارگری و خشونت طبقاتحادیه بخش ادارای عدم فعالیتدر این شرایط بیکاری گسترده، 

 بریتانیاای در دنبال ایجاد یک جنبش فاشیستی تودهبه   39 و اتحادیه فاشیست های انگلیس 38اوسلوالد موسلی

در آلمان به قدرت  1933الهام گرفتند، که در اوایل سال  نازی هیتلرحزب از نمونه  به طور خاصآنها . بودند

در ترین طبقه کارگر در اروپا قویجایی که . های جنبش کارگری کردندسازمان رسیدند، و اقدام به نابودی همه

 .شده بود هم شکسته

سوسیال  چه حتی دو حزب، اگرنشداحزاب کارگری روبرو  ای از جانبسازمان یافته مقاومت با هیچهیتلر  حمله

 با این وجود رهبری. را همراه خود داشتند یقدرتمند نظامیان ضد فاشیستشبهی توده دموکرات و کمونیست

و متحد طبقه ضرورت اقدام مصمم . و آلمان امتناع ورزید از نمونه درس گرفتن  س ازانگلی کارگری جنبش سمیر

 گریکار ، شورای ملی1933نازی ها در سال  پس از پیروزی ا را در دستور کار قرار نداد.کارگر علیه فاشیست ه

این سند ند. کرد منتشر، مانیفیستی با عنوان دموکراسی و دیکتاتوری TUC  و کارگر حزب نمایندگی از به

 امید با کارگر رهبران کرد.یرا محکوم م "یکتاتوری طبقه کارگرد"و  "گراییداری و ملیآهنین سرمایهدیکتاتوری "

معمول  فعالیت، به را محکوم کرده و به این ترتیب فاشیستها و هم کمونیستهاهم   40هواداران موسلی از بین بردن

 .بازگشتند خود

حمایت و   امیدوار بود  ،()سیاه جامگان شبه نظامی خود تأثیر تشکلموسلی با نشان دادن  ،در همین حال

صاحب چندین مطبوعات از قدرت  41لرد روترمیر کند. از قبل جلب را های مرتجع طبقه حاکممالی بخش پشتیبانی

در  ،وی مطبوعات، یکی از 42وزنامه دیلی میلاستفاده کرد. ر  های بریتانیااتحادیه فاشیستپشتیبانی از  خود در

 .خود کرد یصفحات روزنامه سرتیتر یکی از را "سیاه جامگانآفرین بر " 1934ژانویه  15

سمی ، برای پر کردن خالء امتناع جنبش ر1930عضو در اواسط دهه  6000حدود ، با کوچک حزب کمونیست

و به میزان  حزب کمونیست طرفداران موسلی را باید به پایشکست  افتخار، . شد عملمبارزه با فاشیسم وارد  در

 گذاشت. کار مستقل کمتری حزب

                                                           
3 8 Sir Oswald Mosley 
3 9 British Union of Fascists (BUF) 
4 0 Mosleyite 
4 1 Lord Rothermere 
4 2 Daily Mail 
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 و در مبارزه علیه لویشام در هاتالشمبارزات مانند  بین این را گونه ارتباطیاما امروز حزب کمونیست هر 

، 43یو کوک. دکندانکار میرا  ای خیابان کابل، به خصوص نبرد افسانه1930 دههدر   های بریتانیااتحادیه فاشیست

  :نوشت ، اخیراحزب کمونیست ملی  دهندهسازمان

فتاد ابا آنچه که در خیابان کابل اتفاق  لوویشام در SWP هایتاکتیک مقایسه"

 ندنل دویست و پنجاه هزار شهروند بسیججایی که   .خطرناک است چرندیاتی... 

و  هشد ای وارد عملتوده هایسازمان توسط و عظیمدر نتیجه یک کارزار پایدار 

 های آتشینسخنرانی نه تنها کردند. چند تن از شبه نظامیانمتوقف  ی رالسمو

 "... عملی گردید هاتودهیک شبه وحدت  بلکه، ایراد کردند

از پیروزی بزرگ و مبارزه علیه فاشیسم امروز  آنتاریخی، بین  تسلسل خط"

استدالل  44(ALCARAF) کمونیست ها درکه شود اجرا می یطریق رویکرد

گروه (. این نژادپرستی و فاشیسمعلیه  لویشام)کل کارزار آورند می

که در بود محلی افراد سرشناس  ، روحانیون و دیگرن کارگرینمایندگا  شامل

با  SWP هایاز طریق تاکتیک و یا ت با هرگونه برخورد فیزیکیآگوس 13

 (1977ت آگوس 26، مورنینگ استار)  "ند.ها مخالفت کردنازی

وظیفه ایجاد جنبش مانع ها در واقع با فاشیست فیزیکی، بحث حزب کمونیست این است که درگیری بنابراین

 :کنداستدالل می 45کوکد. را از خیابان ها پاک کن هافاشیستکه  شودمیای توده

های در هر تظاهرات ضد جبهه ملی باید این سؤال مطرح شود: آیا تاکتیک"

را کسب مردم  ترحمایت گسترده ؟کمک خواهد کرد اتحادپیشنهادی به تقویت 

و ممنوعیت  خواهد ساختها را منزوی نژادپرستان و فاشیست ؟کردخواهد 

 ".د یا نهسازتبلیغات نژادپرستانه را ممکن می

 د:کن، وی ادعا میمطابقت ندارداین معیارها  باها برای متوقف کردن نازیفیزیکی  مبارزه

                                                           
4 3 Dave Cook 
4 4 All Lewisham Campaign against Racialism and Fascism 
4 5 Cook 
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آن  ال زیادکه تنها مبارزان خیابانی به احتم در مورد مبارزه خیابانی این مسئله"

 رای رگرکاجنبش   بسیج به دستیابی ، می توانددهندرا در دستور کار قرار می

 "کند.تر سخت

 یهاسازمان در نتیجه اقدامات مداوم 0193دهه  پیروزی بر موسلی در کند، ادعا می 46اما همانگونه که کوک

ها بودند، جدای از نوع علیه فاشیست یمخالف هرگونه اقدام ایتوده هایسازمان هبرانکارگری نبود. ر جنبش

 .هایی که امروز حزب کمونیست خواستار آن استممنوعیت

ند هزار چدر ابتدا که  بود کردن برای رهبری ناشی از تمایل حزب کمونیست استریت کابل درای جنبش توده

 قیقاً شامل دحزب کمونیست  هایر اکثر اوقات، تاکتیکوارد عمل شدند. دها مستقیم علیه فاشیستکارگر در اقدام 

ها ز این روشاآنها با استفاده . کندمی زده که امروز دیو کوک را وحشتای بود  "نبردهای خیابانی" از نوعآن 

دیه اتحا علیهکارگران زیادی را به مبارزه  ی حزب کارگر،رسم رهبری شدید مخالفترغم علی موفق شدند

  .ملحق کنند  های بریتانیافاشیست

ل کردن برای مخت حزب کمونیست. برگزار کرد عظیمیلندن راهپیمایی ی موسلی در المپیا 1934ژوئن  7در 

بود به طور  داده قرار میان حضاردر  حزب کمونیست که توسط هاییهو کنندهدر این رویداد . شد بسیج راهپیمایی

 این خی ازپلیس از مداخله خودداری کرد، اگرچه بر. فاشیست قرار گرفتند نظامیانوحشیانه مورد ضرب و شتم 

 .تظاهرکننده را در خارج از سالن دستگیر کرد 5000

 که بعداً  پیراتین فیل به نظر .بود های بریتانیااتحادیه فاشیست اپوزیسیون علیه بسیج المپیا نقطه عطفی در

 :، این تجربه تعیین کننده بودبود 1945پس از سال  47اندمایل  شهر پارلمان برای در کمونیستحزب نماینده 

چشم  کرده بود حزب کمونیست سازماندهیکه رار گرفتن این در معرض ق"

ی بود. تاهمیبا درس سیاسی  ان نفر، و برای هزارگشود در کشور را ها نفرمیلیون

هم  نزدیکی بههای به همراه دو دوست دیگر که دیدگاهافرادی مانند خودم )من 

 قطفدرک کردیم.  رالنین در دولت و انقالب  تزحقیقت به روشنی روز ( داشتیم

لیس توانند ادعا کنند پمیبه روی حقیقت بستند  چشم خود را عمداً کسانی که

 د.بیطرف بودن ها در آن روز و روزهای بعدو دادگاه

                                                           
4 6 Cook 
4 7 Mile End 
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 48رالده دیلی ، روزنامهالمپیا واقعه وئن، تنها دو روز پس ازژ 9با این وجود، در 

از شهر   بعدی مجلس ر درکارگحزب نماینده ) 49ی تی. آر. وستآقا ای ازنامه

 :منتشر کرد( نورث همراسمیت

معمول، به  طبق، سیاه جامگان جلسات بر هم زدنها با کمونیست"

ما د. نشوبا آنها میعمومی  همدلی باعث احساس کنند وها کمک میفاشیست

در هر صورت، . نداریم یاز تأثیر سخنان موسلی هراس کارگر حزب به عنوان

 بگذارید آنها شنیده شوند، زیرا آزادی بیان هنوز هم گرانبهاست، اگرچه

 ".ها مخالف این امر هستندکمونیست

های زیادی دارد تا بیاموزیم درسافرادی مثل خودم  آن شب برای"

صبر کردیم  ، و ما"قسر در نرفتند" هاپلیسهمه دهیم.  انجام زیادی هایکار و

برخی از آنها به کنند.  آنجا ها شروع به ترکتا جلسه به پایان برسد و فاشیست

 د.ت کردندریافخوبی  مزد، دادندخاطر آنچه در آن شب انجام 

سبت به تجمع المپیا ن درنشده بودند،  عضو هزاران نفر دیگر که. به حزب کمونیست پیوست پیراتین آن شب

 آینده در. اگرچه آنها احساس خطر کردندموسلی نشان داده شده بود  طرفدار سیاه جامگان خطراتی که توسط

 .پذیرفتند زه فیزیکی علیه فاشیستهارهبری حزب کمونیست را در مبار

 تمخالف وقتی که مورد، حتی خیلی زود نمایان شد لیسمو علیه اپوزیسیون بسیج توانایی حزب کمونیست برای

ای را در تجمع گسترده 1934سپتامبر  9 در تاریخ های بریتانیااتحادیه فاشیست بود.  کارگر حزب رسمی رهبری

حزب  به های ضد فاشیستی، تحت تسلط متحدین نزدیکفعالیت هماهنگی کمیته. هاید پارک برگزار کرد

 .کنندیک ضد تظاهرات در پارک برگزار می که نداعالم کرد 50کمونیست مانند جان استراشی

 کارگری انجمن، رگرکای حزب مل روبرو شد. انجمنجنبش رسمی  با مخالفت فراخواناین 

ترس که از از کارگران خواستند  گیهم دیلی هرالد روزنامه ،TUC از 51لندن، والتر سیترین کارگر حزب ،لندن

 کنند. یدور پارک هاید تبلیغات فاشیسم از
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 مانیفستی  52دیلی ورکر انجام گرفت. روزنامه حزب کارگر مستقل و حزب کمونیست توسط بسیج بخش عمده

 این روزنامه ازچند روز بعد  .(1934ت آگوس 16)منتشر کرد  "انگلستاندر به فاشیسم  بارضربه مرگ "سرتیتربا 

 (1934 آگوست، 21 )". دهند سازمان53 ارعاب کنندههای ود را به عنوان تیپخ"خواست تا ضد فاشیستها 

به کمونیست  کارگر حزبرده پایین اعضای  از بسیاریاز جمله تعداد  زیادی همانطور که معلوم شد، کارگران

 000،60هاید پارک بین  در تعداد ضد فاشیست ها. اعتنایی نکردند 54به کنگره اتحادیه کارگری و دادندها گوش 

ضد تظاهرکنندگان  در مقابلها( )بیش از تعداد موسلیپلیس  7000توسط  . هواداران موسلینفر بود 100،000تا 

 شدند.می محافظت

، دبیرکل 55هری پولیتشناختند. میرهبری جنبش ضد فاشیستی  به عنوانرا  کمونیستحتی مخالفان، حزب 

 :هاید پارک نوشت، پس از تظاهرات حزب کمونیست

عضویت در حزب غرور از اگر تا به حال زمانی وجود داشته که احساس "

 های اخیر بوده است که هردر طی ماه احساس کمونیست را توجیه کنیم، این

تی مدیری در دست دارد،را ما  هدشمنان طبق نبرد باروز حزب کمونیست رهبری 

 "اند.آن بودهه رو داد فزاینده ای از کارگران دنبالتع که

 سپتامبر بدون حزب کمونیست غیرممکن بود 9که  دانند کارگران می توده"

" 

 و صلح سستاین امر آشکارتر از هر زمان دیگری قبل از رهبری . داشت یاین کارزار پیشرفت چشمگیر

 ."از هاید پارک دور شوند"، که از کارگران خواست تا را برمال کرد گرکار حزب طلب

آنها یک صدا کارگران را . داری بودمطبوعات سرمایه گیریهمان جهت 57هندرسون و 56سیتریکین گیریجهت

 .ناشنوا باشند را ندای کمونیست ها به رهبران خود گوش فرا دهند و ترغیب کردند که

 :پاسخ دادبه این مسئله حزب کمونیست 
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متوقف  رارشد آن توان ؛ میاکنون با فاشیسم مبارزه کنیدضروری است که "

 .شکست داد آن را توانمی ؛کرد

این ضد . فاشیستی تنها به لطف حمایت پلیس امکان پذیر بودی ها، راهپیماییسپس همچون حال حاضر

پلیس برای دفاع  3،000به عنوان مثال، نزدیک به . کردندمیها بود که توجه پلیس را به خود جلب فاشیست

 ضد فاشیستهااگرچه حضور . شدند دهفراخوان 1936مارس  22 تاریخ لندن در  58هالآلبرت   در موسلی تظاهرات از

پلیس حمله توسط که  برگزار کردند 59تورلو میدان ای درجلسه شده بود،ممنوع آلبرت هال ی شعاع نیم مایلدر 

 در هم شکسته شد.  ه نظامسوار

به آنها سنگ پرتاب روی سکو  1936در ژوئن سال  60تونیپندی پس از آنکه سخنرانان فاشیست در تظاهرات در

 قانون و نظم در برابر بسیاری از متهمان کرد پلیس اعالم آنها، محاکمهدر . را بازداشت کرد معترض 36، پلیس شد

محکوم  شاقه کار یک متهم، که به دوازده ماهاند. هسازمان یافته شرکت داشت هایراهپیمایی و دررند داراطی افکار اف

زندانی شده  پادشاه هبوفاداری  جهت نقضسربازان  فریببرای  تالش پانزده ماه به خاطر ،بود، پیش از این شده

 .بود

ترین خشن ترین و خطرناک"لیس به عنوان ، توسط پشناخته شدمحکوم چهار اتهام  برای، که یکی دیگر از متهمان

د فاشیست است ... سومین ض ،61روندا ترین آشوبگر درمخرب"ه بر این ادعا می شد که وی عالو. توصیف شد "انسان

  .توصیف شد " مردی بسیار خشن با دیدگاه های نافی قانون"توسط پلیس به عنوان 

 استریت نبرد کابل

 نبردهای پیشین در که کردپیروی میهمان الگویی  ایست اند ازها در و ضد فاشیست سیاه جامگان  رویارویی بین

که  تندرا به دست گرف لیوسم علیه هوادارانبسیج  رهبری حزب کارگر مستقل و کمونیستحزب رخ داده بود. 

 ها بود. فاشیست مخالف هرگونه رویارویی فیزیکی با کارگری حزب رهبر ، در حالی کهکردمیدفاع  از آنها پلیس

به دلیل ( 62شوردیچ گرین و بیتنال ، استفنی اصوالً)لندن  ایست اندموسلی علیه یهودیان در  انتخاباتی مبارزات

 پشتوانه مالی بخش مهمی از طبقه سرمایه داری جلب ی وهمراهعدم موفقیت وی در جلب حمایت گسترده یا 

سبت داد که سرمایه داری انگلیس در مقایسه با آلمان یا ن نسبی این سهولتاین شکست را باید به تسریع شد. 
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بتواند پایگاه  ایست اندوسلی امیدوار بود با تمرکز همه نیروهای خود در . مایاالت متحده با افت رکود روبرو شد

 استثمار، بیکاری و نامناسبفقر، مسکن گیری همهاز  که سرخورده جمعی را در بین کارگران در منطقه ایجاد کند

 در محل کار بودند.

های بدیهمه  عامل ست اندای در یهودیان زیادجمعیت . های امروز جبهه ملی بودهای وی مشابه روشروش

هایی رشعا، داده شدسازمان  مناطق یهودی در  سیاه جامگانآمیز تحریک هایراهپیماییمعرفی شدند. جهان 

شد. میدیان تشویق به یهو حمالتدادند. سر می "شویمخالص  هایهودیا باید از شر یهودی، یهودی، م"مانند

 .جذب پیام موسلی شدند زیادی کارگران جوان

های افراد تماس بریتانیا وزیر صادر کرد. ایست اند درراهپیمایی فراخوانی برای  1936اکتبر  4موسلی در 

پیرو ممنوعیت این راهپیمایی ها نادیده  را لندنشرقی  منطقهبرجسته مختلف، مانند معاونان شهرداران پنج 

ت تظاهرا لغو( حزب کمونیست خواستار مدتیو )پس از   حزب کارگر مستقل یهودی،سربازان کهنه انجمن  .گرفت

کارگر،  حزب ،63های دیلی هرالدروزنامه. ها خواست تا دور بمانندهمه ضدفاشیست  جورج لنسبوری ازشدند. 

ختلف از این مو روحانیون ها خاخام، شهرداران شرق لندن و 64کرانیکل نیوز ،یاعضای هیئت نمایندگان یهود

 دنباله روی کردند. پیام

های و در خیابان هود را نادیده گرفترهبران خ فراخوانکارگر،  حزب زیادی از کارگر، از جمله اعضایهزار  100

)شعار کارگران مادرید، که در آن سر دادند  "را  65آنها عبور نخواهند کرد"شعار  و راهپیمایی کردند شرق لندن

 .(بودند نیروهای فاشیستیماده دفع حمله آ زمان

توصیف  ها رافاشیستضدسازی در آن زمان، آماده  67حزب کمونیست استپنی از رهبران ، یکی66پیراتین فیل

پایین  استریت مجبور شوند از کابل سیاه جامگان  نیروهای آنها با دقت توزیع شده بودند تا پلیس و. کرده است

، انبارهای یام رسانهای موتوریپ ،بلندگو های ون با. ماشین تر شود آسان فرعیکوچه های  ی دفاع ازتا پروسه بروند

 .سازماندهی شده بودند گیکمکهای اولیه هم
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شده  به کار گرفته لوئیشام برای SWP ، هنگامی که توسط"جنگ خیابانی"های چهل سال بعد، همان تاکتیک

12  تاریخدر روزنامه مورنینگ استار  در 68چارلز ادواردز. پیدا نکرد حزب کمونیست تمایلی نسبت به آن در بود،

 ت:نوش 1977ت آگوس

تقریباً ناگفته پیداست که حزب کارگران سوسیالیست خود را برای بازی "

 .آماده کرده است سرخپوستانها و کابوی سازسرنوشت

پخش  نطقهاین مدر اطراف  "عبور نخواهند کردآنها  " با شعار یهایاعالمیه"

 . پیوندندمی هارسیدگی به زخمی، و حتی پزشکان نیز برای شده است

اکتبر،  4ها در ، درگیریهامروز همچنین و 1930مانند اغلب اوقات در دهه 

و  هاموسلی نه بین فاشیست ها و ضد فاشیست ها ، بلکه بین پلیس محافظت از

های در طول خیابان سیاه جامگان ت. راهپیمایی گرف ضد تظاهرکنندگان صورت

 71 گاردینرز کورنر توسط یک مانع عظیم انسانی در 70و کامرشال رود 69لمان

 را متفرق نکرد.معترضین با مکرر پلیس  د. حمالتمسدود شده بو

 د:دهشرح می این گونهرا استریت نبرد کابل  پیراتین

 د.جلب شده بو به خیابان کابلن ها و پلیس اکنوفاشیست توجه بدیهی بود که"

ها را برپا مانعداده شد تا  عالمتای که این امر آشکار شد، لحظه .ا آماده بودیمم

 .کنیم

 به کنار واژگون شد.یک کامیون 

در  انتظار داریدکه  ی، تشک، و هر چیزمبلمان قدیمیاثاثیه  کامیون پر از"

راهی برای  به راحتی نتواست بود که پلیس یپیدا کنید، این یک سنگر انباری

های تکههای شیر، سنگ و با بطریپلیس حمالت پیدا کند.  نآبه پشت  نفوذ

های شیر ها بطریدار از پشت بامبرخی از زنان خانه. جواب داده شدسنگ مرمر 

قبالً هرگز اتفاق  امر این. دادی پلیس تسلیم شدندبه پایین پرتاب کردند. تع
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 هامآنها باتو دانستند که چه کاری انجام دهند،نمی جواناننیفتاده بود، بنابراین 

 غرامت گرفت.به  کاله ایمنییک ش پسر برایآنها و یکی از  هکردمصادره را 

 :نوشت راتینپید. موسلی متوقف شده بودهد.  خاتمه، پلیس مجبور شد این راهپیمایی را در پایان

هیچ چیز از  استپنی در. غیرممکن استاستپنی برایم  مردم توصیف واکنش "

 ،به درد نخورهای ، خیاباننامناسبهای خانه. تغییر نکرده بود فیزیکینظر 

، التر بودسرشان با. کردند تغییر مردم اما ،پیشین شرایط بدهمان  با  یهایکارگاه

 ستبر.شان و سینه

دانستند که می دیگرمردم . معنای خود را از دست داده بود "ترور"واژه 

 اد. د توان فاشیسم را شکستمی ،ندهی کنندسازما برای این کارخودشان را  اگر

جنبش ضد فاشیستی د. کررا تضعیف  توسط حزب کمونیست یشاملو در هاضد فاشیستبه  حمله 1930تجربه دهه 

شدند تا در ابتدا اقلیت  آماده کارگر مستقلظهور کرد زیرا حزب کمونیست ملی و حزب  1930در دهه  ایتوده

، رهبران رسمی این پلیس اعتراض به نیرو هایدر   ها ستیمقابله با فاشجهت  را کارگران های بسیار کوچک

 کنند. بسیج  72"انهمحترم" اتبه طور کلی نظرو جنبش 

 منطقه ایست اند ،کابل استریت واقعه موسلی پس از. وجود دارد سیاه جامگان مبارزه با دردیگری  جنبهالبته، 

 اند ایستانتخابات شورای شهر لندن در در  های بریتانیااتحادیه فاشیست کاندیداهای ،1937در سال د. را رها نکر

 .کسب کردند ،74ر الیم هاوسددرصد  3/16، 73ر بثنال گرینرصد آرا را دد 17/23 وه شرکت کرد

کارگر موسلی با  هواداران جلبحزب کمونیست برای  جدیهای پایگاه فاشیستی در شرق لندن تنها با تالش

الزم را عمل  گیآمادسیاه جامگان در آن مانند مسکن، که  ملموسدر مبارزات عملی بر سر مسائل  راهنمایی

 سازماندهیا در جهت های خود رتالش نیپاست کمونیست حزب نشان داد که چگونه پیراتین. شد تضعیف ،نداشتند

بودند.  های بریتانیااتحادیه فاشیست حمایتتحت  در مناطق امالکصاحبان که علیه  متمرکز کرد مستاجرین

 شدند متقاعد هااعضای موسلی کردند،ها فقط صحبت میها برای جنگیدن در جایی که فاشیستتمایل کمونیست

 د.پاره کنن های بریتانیااتحادیه فاشیست خود را در  های عضویترتکه کا
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 ها امروز با نازیجنگ 

یکی برای بیرون از مبارزه فیز ترکیبی نهاقابل استفاده است. ت ضد فاشیست مبارزه درکابل استریت امروز  تجارب

رایطی که مبارزات عملی علیه شها در سوسیالیست اجتماعی به رهبریای طبقه و هاها از خیابانراندن فاشیست

 .ندها را متوقف کتواند نازی، میبه وجود می آورد را فاشیسم

رهبران نازی جبهه ملی با یک مشکل . اهمیت داردمیالدی  1930اکنون به همان اندازه دهه  فیزیکیمبارزات 

ی دهندگان طبقه أرطرف ژه از رأی اعتراضی قابل توجهی به ویبه جلب آنها موفق  .بزرگ استراتژیک روبرو هستند

روی زمین را همه مشکالت  تمایل داشتندو بودند مشکوک  75ه توریزبشدند که  رگرکاز حزب کارگر سرخورده ا

کادر سخت گیر از بسیار متفاوت جبهه مل ی  نژاد پرستی طریق از جذب عضواما ها بیاندازند. پوست سیاهبه گردن 

 .برای موفقیت به آن نیاز دارند 77و وبستر 76که تیندال است هانازی

 هانژادپرست از نه لیوآغاز خواهد کرد ای مهم بورژوازی همالی بخش یجذب عالقه و پشتوان تنها باجبهه مل ی 

تشکیل مبارزات فاشیستی  این به معنای. ، مگر اینکه بتوانند ثابت کنند که گزینه ارزشمندی هستندهاو افراطی

 به عبارت دیگر، رهبران. را بر هم بزند آن هایسازمان روزی جنبش کارگری را به دست بگیرد وتواند است که می

به باید ، (78احترام گارد قلدرهای سرسخت در)به جز  ت هستندو نژادپرس "نرم"نوز هم عمدتاً که هجبهه مل ی 

 در بیایند.فاشیستی  79های طوفاننیروعضویت 

 ،80. به گفته تیندالبخش مهمی از این روند است پوستانمناطق سیاه درها راهپیمایی نازی

پنوتیکی ، تأثیر هیبنرو م های بزرگ ما، با طبل، پرچمن اعتقاد دارم راهپیمایی"

 تا در استحکام بیعت پیروان ما دارد، یو تأثیر بی حد و حصرمردم بر عموم 

  "بماند.اشتیاق آنها پایدار اینکه 

 :هیتلر است هایگفته تکراراین سخنان تندال 
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کوچک  انسان به درون روح این تکبرآمیز را باورباید این  هاتودهتظاهرات "

 یی، با این وجود بخشی از اژدهاکوچک استکرم یک  او که اگرچه رسوخ دهد

 ".است بزرگ

فس تهاجمی را در اعتماد به ن بودند ، امیدوارانبا راهپیمایی بدون مانع در مناطق سیاه پوست یجبهه مل  رهبران

به سیاهپوستان  هلحم احوالدر این شوند. ترس و ارعاب در بین سیاه پوستان  باعث بین هواداران خود ایجاد کنند و

شوند که تبدیل میی سختسرهای شوند و به نازیی جذب میشود و اعضای جدیدی به جبهه مل چند برابر می

 .گری استفاده خواهند شدروزی علیه خود جنبش اتحادیه کار

حزب  دیمیال 1930دهه  . درهای آنها را متوقف کنیمها باید راهپیماییبنابراین برای متوقف کردن نازی

یکی از . کندجدا نمیاز هم کمونیست ادعا می کند، میل به رهبری در مبارزه فیزیکی لزوماً ضد فاشیست ها را 

 .ازی ها بودهزاران نفر فراتر از صفوف خود در نبرد با ن مشارکتدر  SWP موفقیت لوئیشام هایمهمترین ویژگی

تا  که قرار داشتند در معرض خشونت پلیس به طور خاص که بودند جوانی برخی از این افراد سیاه پوستان

. کردنقش اصلی را ایفا می قبلهای در ماه SWP در آن کهبود  81لویشام  21 دفاعی کارزار به دلیل حدودی

تا اینکه در معرض  بودندفکر نکرده  یدرگیری خیابان شرکت در بهبسیاری دیگر احتماالً چند ماه پیش هرگز 

  . گرفتندقرار  82اعتصاب گرونویک خشونت پلیس در خط

ها را به جنگ علیه فاشیست بیشتری افراد احتماالً یشاملو ، تجربه مبارزاتی مانند1930دهه  همانطور که در

برای دیگران، شان باال رفته است. ، اعتماد به نفسلوویشام بسیاری از سیاه پوستان در نتیجه پیروزی در. دهدسوق 

و  اموشیالزم است. ل جبهه مل ی اقدام مستقیم علیه کهها آنها را متقاعد خواهد کرد نقش پلیس در حمایت از نازی

 باشد. فاشیستیجنبش گسترده ضد  گرتواند آغاز، می83موفقیت قبلی وود گرین

علیه ی مبارزات مبارزات با دیگر این پیوند ت. بلکهها نیسعلیه فاشیست فیزیکیوظیفه ما تنها رهبری مبارزات 

برای تها به دلیل تبلیغات ضد فاشیس در حال رشد است، نهجبهه مل ی . کندکه فاشیسم ایجاد می است شرایطی

خدمات  کاهش زندگی، های استاندارد، پایین آمدن بیکاری گسترده)، بلکه به دلیل اثرات بحران جذب به سوی خود

 است. کارگران بر دوش خوداین حمالت  اعمالدر  کارگری جنبش و نقش رهبری رسمی (اجتماعی
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ها یناز های فریبندهگفتهتوانند یا به برای آنها، کارگران می یهای سنتی اصالحدر این شرایط با بسته شدن راه

 در توانندمی پاییناست که کارکنان رده  ایجاد اینوظیفه ما . گوش دهند، یا به فعالیت خودشان اعتماد کنند

  ی اعمال کنند.محیط کار قدرت مستقیم

. طبقه کارگر است سازمان یافته ، قدرتعی در مورد خشونت قدرت طبقه حاکم، تنها پاسخ واقدر پایان

داری وجود برای دفاع از منافع طبقه سرمایه تنهاکه دولت  ،کردنداثبات  را ه تجربهر دو این  لوویشام و گروونویک

جنگند،  می حال حاضردر زمان بحران مانند  هایشانسازمان کارگرانی که برای حفظ استانداردهای زندگی و. دارد

  نیازمند طبقه کارگر شکست این خشونت، برای. شوندداری روبرو میای با خشونت دولت سرمایهبطور فزاینده

شرکت  یآماده و جنبش کارگری ینیروهای دولت وایق نآدر  سازی است کهسرنوشت ونآزمپشت سر گذاشتن 

برای ایجاد یک حزب سوسیالیستی  جدیهای تالش نیازمند این مبارزات . ورود بههستند  در مبارزات مسلحانه

با مبارزه کار های به همین دلیل است که مبارزه در محل. استکارگران  سازمان یافته قدرت انقالبی، مبتنی بر

 .دارد تنگاتنگی ها ارتباطعلیه فاشیست

 

 


