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و  هاراحت  در کنار دیگر رفرمتسیی بهتوان نم  را« ی اتریشیی هامارکسییتسیی »

رایش س  گدموکراسوستالچپ  نوع  به جناحهب هاتجدیدنظرطلبان قرار داد و اکثر آن

گذار به  ی  چه از نظر نحوههاای از تحولات نظری آنخلیاهییهمرور امیا داشییتنید  

باط بحثِ رفرمتسیی  ارت اب  شییان از تیتتر و تحولات طبتات تحلتلو چه  سیوسییتالتسی 

 Karlازجمله کارل رِنِر )  این مکتب یدردازان عمدهنظریهکنید  م  مسییتتت  دتیدا

Renner( اُتو بیاوِر  )Otto Bauer( ماکس اَدلر  )Max Adler و رودُلف  )

ت کارگری دموکراسیوستال(  از رهبران حزب Rudolf Hilferdingهتلفرینگ )

 –اتریش امپراتوری سییتوط اول وجهان  دایان جنگ  اتریش بودند  کارل رنر دس از

در  هامجارسیتان به ریاسی  دول  موق  رسییتد  و دس از روی کار آمدن فاشتس 

ر با دیگ باردیگر در د  ائتلافها در جنگ جهان  دوم  اتریش و شییکسیی  نهای  آن

تتل اعظ  اتریش مسراحزاب سوستالتس  و کمونتس  به دول  بازگش  و اولتن هد

کارگر  ازجمله  یاهییلاحات مهم  را به نفط طبتهدر دوران هییدارت خود   یو  شیید

ین ترمه به دتش برد  رِنِر بستاری از را بتکاری  یو بتمه هشی  سیاع  کار در روز

ریش  مارکستس  اتدردازان نظریهکرد  دیگر م  ی خود را با نام مستعار منتشرهانوشته

وزیر خارجه  و ر وِبااز جمله برونو   ندبود  دولت  مههای در متاطع  دارای منصبنتز 

                                                      

  :بخش اول نگاه کنتد به ۳و  ۲  1های قسم  برای1 

  بازخوان  جنبشهای رفرمتست  سوستالتست 

 1981 ِمعمای انگلس 

  کدام کائوتسک 

https://pecritique.com/2019/05/11/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3/
https://pecritique.com/2019/05/17/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3-1895-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2019/05/25/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%9F-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
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مشییکلات  همگ  هاآنرو  ازاین  بودند آلمان( هتلفردینگ وزیر مالته و اقتصییاد )در

 را در عمل تجربه کردند  هاکردناجتماع ی سوستالتست  ازجمله هادتشبرد ستاس 

زودی در هب شد وستاس  اقتصییاد  یکه شیتفتهبود هتلفردینگ  دزشیک  رودُلف 

با همکاری  18۹۱ دراو  .ی اوایل قرن بتست  درآمدهاترین مارکستس شاخص یزمره

  کرداندازی راه( را Marx-Studien) « مارکس اتمطالع» یماکس آدلر نشیریه

حزب  یکائوتسک   اگوس  ببل از او دعوت کرد که در مدرسه یبه توهته 18۹۱ در

کار در  ی  اما چون اجازهرا به عهده گتردت آلمان تدریس اقتصییاد دموکراسییوسییتال

به این کار ادامه برای مدت طولان  آلمان نداشیی  و در معرا اخراب بود  نتوانسیی  

 یهنشری عنوان دبتر خارج هدهد  و رزا لوگزامبورگ جای او را گرف   هتلفردینگ ب

ت آلمان دموکراسیوستالبه همکاری با حزب     ارگان حزب)Vorwarts( به دتش

با  18۹۱رستد  در نشیریه که داشی   به سیردبتری این اعتباری  سیببهادامه داد  و ب

( که Der Kampf) نبرد  یی اتریشیی  در نشیریههاهمکاری دیگر مارکسیتسیی 

آلمان  در (Neue Zeit Die) زمان نو تئوریکِ ینشییریه ی مشییابهزودی به اعتباربه

کرد  با اعتتاد به نتش مهم  که کارگران در فرایند م  رسیتد  متالات خود را منتشر

ی آموزشیی  برای هاو دوره هادر برگزاری کلاسوی گذار به سییوسییتالتسیی  دارند  

تک تدموکراسوستال رشدِده  حزبِ روبهی سازمانهاکارگران اتریش  و نتز در فعالت 

 اتریش  بستار فعال بود 

سوستال دموکرات دوران جنگ ضیمن اعتراا به تصیمت  حزب  درهتلفردینگ 

را  رهبران دسیی  راسییت  حزب  که –در مورد تصییویب اعتبارات جنگ  آلمان 

عنوان دزشییک به هب –او را در معرا خطر اخراب قرار داده بود خشییمگتن کرده و 

صادی خود ادامه ی ستاس  و اقتهانوشتهنگارش و در طول جنگ به ا  جبهه احضار شد

ی طرفدار کائوتسییک   و طرفداران هاچپ  سییانتریسیی  همراه جناحبیه  ویداد  

تتل ی مسهاتدموکرا سوستالت انشعاب کرد و به دموکراسوستالبرنشتاین  از حزب 
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ی روزنامهآلمان به آن کشیور بازگشی  و به سردبتری  1819انتلاب درد  دتوسی   

 درشد   منصوبی مسیتتل  هاتدموکراسیوسیتالارگانِ حزب   (Freiheit)آزادی 

 ت تشکتل شدهدموکراسییوستالائتلاف هر دو حزب  که ازبعد از انتلاب  دول  موق ِ

طور که اما همان  درآمد« هاسازیکمتسیتون اجتماع » به عضیوی ِبود  هتلفردینگ 

  نکرد  ستون توجهی این کمتهااشاره شد  حزب به دتشنهاددر قسم  کائوتسک   قبلاً

ا و غذاشتیال بس و تامتن آتشاجرای مانند مسائل آن  حزب  یچرا که نگران  عمده

دسیی  راسییت  حزب بدون اطلاا نمایندگان مسییتتل با ارتش  یبود  زمان  که رهبر

 از ائتلاف هارا سیرکوب کند  مستتل هابرلتن و کمونتسی  شیورشِ تاکرد سیازش 

شهروندی آلمان را کسب  1818در وی بترون آمدند  و هتلفردینگ ه  کنار کشیتد  

تصمت   هازمان  که مسیتتلسیپس در کرد  و به عضیوی  شیورای اقتصیاد در آمد  

ونه که وی گهمان  مخالف  کرد ها  هتلفردینگ با آنبپتوندند هاکمونتس گرفتند به 

 «تالتترحکوم  تو»ه  مخالف  و استترار یک  هاویکبا انتلاب اکتبر و بلشیتر دتش

ت ادامه دموکراسوستالحزب به همکاری خود با او بود  کرده ها را محکوم توسط آن

 داد و به عضوی  رایشتاگ در آمد  و چند بار ه  وزیر مالته و اقتصاد شد  

فاز  ترینتازه مال : بررسیی  ییهاکتاب سییرمانگارش  هتلفردینگمه  ترین کار 

داری از نظام  سییرمایهاو بر تحول نظام  1 بود 181۹در سییال  داریسییرمایه یتوسییعه

کرد  و موانط انباشی  سیرمایه در سیطل مل  بر ارر رشد تأکتد انحصیاری  رقابت  به

  و ضرورت هامال  و بانک یگتری سرمایهقدرتی انحصاری  هاو تراسی  هاکارتل

ل  اه یامپریالتست  را نشان داد  همتن نظریه دایه خروب از مرزهای مل  و گسیترش

این  قرار گرف   هتلفردینگ  لنتنامپریالتس   یاز جمله نظریه  ی امپریالتس هاتئوری

                                                      

1 Rudolf Hilferding, (1111), Finance Capital: A Study of the Latest 

Phase of Capitalist Development, ed. Tom Bottomore, Routledge & 
Kegan Paul, 

https://www.marxists.org/archive/hilferding/1111/finkap/index.htm 
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د ی بعدی خوهاخواند و نظریه« یافتهسازمانداری سرمایه»داری تمرکزیافته را سیرمایه

  کردرا بر آن اساس تنظت  

د  بر انتلاب  مارکس  بو یاو  که گسیسیت  آشکار از نظریهگتری نتتجهترین مه 

ی ارانهدسرمایهیافته چتزی جز تعویض اهل سازمان یاین باور اسیتوار بود که سرمایه

  شییده نتسیی   بر این اسییاسریزیبرنامهتولتد   ِرقاب  آزاد با اهییل سییوسییتالتسییت

ه  و از طریق سییوسییتالتسیی  هموار شیید مسییتربه این باور رسییتد که  هتلفردینگ

توری داران بزرگ به دیکتاسرمایهاقتصاد  دیکتاتوری   ِشدن آرام و تدریجدموکراتتزه

دول ِ دموکراتتک تح  هدای  دارلمان  جایگزین  او نظرشییود  به م  درولتاریا بدل

  نظام ی تدریج هاکردناجتماع شییود  و با م  دارانسییرمایهدولی ِ تح  کنترل 

و در واقط  بتنانهخوش غای به یسییازد  این نظریهم  برقراررا   تسییوسییتالتسیی

ظهور فاشتس  دره  ریخ   و در د  آن داری و سرمایهبزرگ رکود با   ختالانهخوش

اری ع« یافتهسازمان»داریِسرمایههتلفردینگ خود شاهد تراژیک این واقعت  شد که 

از آلمان فرار کرد و دینگ ها  هتلفردر د  روی کار آمدن فاشتس نتس   از بحران 

به فرانسیه رف   اما عاملتن دول  ویشی  او را که ه  یهودی و ه  سیوستالتس  بود 

ان جان ی بستار در زندهادس از شکنجه یو  و به گشتادو تحویل دادندکردند دستگتر 

 به قتل رستد  هااردوگاه نازیدیگر داد  همسرش نتز که یک دزشک یهودی بود در 

 

تصادی و ی اقهابرکنار از نظریه  مارکستس ِ اتریش  دردازانِنظریه گ و دیگرهتلفردین

 ی  به مسئلهاس مهم   یبحث جداگانهموضیوا که خود  شیان متنوا  ِختشیناجامعه

ز ا  یک  ی سییاخ  طبتات  نتز توجه داشییتند  ماکس آدلرهاتحولیات و دگرگون 

در تحلتل مفصل  تح  عنوان  18۳۳  در دردازان مارکسیتس  اتریش نظریهترین مه 
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  اشاره کرد «درولتاریای جهان »ضمن ابراز اطمتنان به  1 «کارگر یدگردیس  طبته»

 بتن  کرده بود تحول نتاف ؛ نه متحدتردتشکه مارکس گونه آنکارگر  یکیه طبتیه

 دهای درون  که در این طبته رخ دهادلتل این امر را قشربندی یتر  وانتلاب شید  و نه 

 دیدم  کارگر یگوید که مارکس البته خود نوع  تفکتک را در طبتهم آدلر دید  م 

 یهلایکار  و  یرا  ارتش ذخترهمتان   یبالای  آن را کارگران هیینعت   لایه یلایه و

چنان داری آنسرمایهتحول به نظر او   اما نددادم  درولتاریا تشیکتللمپنرا دایتن آن 

 یطبته»توان از یک م  سییخت دیگر بهوجود آورده که هاین طبته بدگردیسیی  در 

 ی ستاس هاگتریجه  ی جدید متضمنهاهحب  کرد  چرا که این قشربندی« واحد

« یاشرافت  کارگر»یک قشر مربوط به گوید م آدلر   اس متفاوت و گاه متضادی 

ان کارگر دیگر راقشر   اس  اسی  که متشکل از کارگران ماهر و کارمندان دفتری

مدت ولان طیا دایم  دهد  و قشر بعدی به بتکاران م  متشکل در شهر و روستا تشکتل

 ی جدیهاکند که حت  در متان کارگران شاغل ه  تفاوتم  اضافه ویاس    مربوط

 ارگرانِ کبگتر  و اکثری  حتوقبگتر و تصمت متان نمایندگان کارگران و مسیئولتن 

ی اقتصییادی و اجتماع  در متان هاود دارد  از نظر او همتن تفاوتمنفعل وج عمیدتاً

 کارگر در متابله با فاشتس  بود  یکارگران دلتل ضعف طبته

کارل رِنِر  دیگر مارکسییتسیی  اتریشیی   در دوران دس از جنگ جهان  دوم در 

ور   به ظهکردبا نام مسییتعار منتشییر  هک« مدرن یدر جامعه هاتیتتر و تبدیل» یمتاله

 از کارمندان لمتشک« خدمات  یطبته»که آن را د کراشاره یک قشر جدید اجتماع  

کند که م  اشییارهرنر همچنتن  ۲   نامتدبخش خصییوهیی  بخش دولت  و بگترحتوق
                                                      
1 Max Adler, “Metamorphosis of the Working Class”. Tom Bottomore, 

and Patrick Goode, eds. (1191), Austro-Marxism. See also J. M. 

Barbalet, “Limitations of Class Theory and the Disappearance of 

Status”, in Sociology, Vol. 01, No. 4. 

0 William M. Johnston, (1118), Karl Renner; The Austro-Marxist as 

Conciliator, University of California Press.  
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ی کارگر موقعت  ممتاز یی کارگری سبب شده که بخش  از طبتههامبارزات اتحادیه

طرح  هسییرمایکه در کتاب گونه آنکارگر  یگترد که طبتهم  کسییب کند  و نتتجه

ه ی مارکستست  اس  که بهانوشتهنخستتن از ارر رنر شده دیگر وجود خارج  ندارد  

تز ن  دیگر مارکستس  مه  اتریش   روِبادردازد  برونو م  متوسیط جدید یظهور طبته

 (بوروکراتسییالار )دیوانجدید  یظهور طبتهبررسیی  شییوروی به  یدر تحلتل جامعه

 درداخ  

اخر در اوداری دتشرفته سیرمایهتحولات طبتات  در که  توان گف در مجموا  م 

ترین عوامل رشید رفرمتس  و مه یک  از های آغازین قرن بتسیت  قرن نوزده  و دهه

و رهبران  های سییوسییتالتسیی هاو حرک  هااز خواسیی ها رفرمتسیی گتری فاهییله

تری را گاس   بخش  از این فاهله داری بودهسرمایه کارگری در کشیورهای دتشرفته

فصتل با ت های بعدیبتنت   در نوشتههای اتریش  م مارکستس  های نظریدر گرایش

 درداخته خواهد شد این موضوا بتشتری به 
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