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 تداوم انقالب یا توسل به رفرم؟ 1

 معرفی
های خود را بازی کردند ی برگطلبِ درون و بیرونِ دولت همهاصالح هایگرایش

ماندگان راهی جز انقالب پیشاروی خود ندیدند. شدند. باقیو سرافکنده از صحنه خارج 

ی ها سخنرانپرهیزی که تا دیروز در ضدیت با انقالب ساعتگرایانِ خشونتحتی راست

شدند.  «خشونتِ مشروع»تنها مدافع انقالب، بلکه مبلّغ نهها نوشته بودند، کرده و مقاله

ی روموازاتِ پیشد را از دست دادند و بهها معانی و مضامین سابق خوو چنین شد که واژه

اند. نوشتار حاضر تالشی است در این ای یافتند که نیازمند تدقیقخیزش، تعابیر تازه

نه راست  است و چپ و سوسیالیستی هایگرایشراستا؛ با این توضیح که تمرکز بحث بر 

 و بورژوایی.

صلی وجود دارد: ی ابه ادعای نویسنده، درون گروه مورد بحث، دو دسته

ی اول خواهان سرنگونی انقالبی دولت حاضر ها. دستهها و رِوُلوشونیستاِوُلوشونیست

تار دوم خواس یتولید کاپیتالیستی وارد شود و دسته که خللی بر وجهآنهستند بی

 است.     یستی تالپیکاسرنگونی انقالبی دولت و تداومِ پیگیرِ انقالب تا تغییر وجه تولید 

کند تا با تدقیقِ تعاریف و مواضع این دو گروه، و با استناد طلب حاضر تالش میم

 روی خیزش کنونی بیندازد. به تجارب تاریخی، پرتوی بر مسیر پیشا

 

 مقدمه
بکشد  زیرلوتری موفق شد تا مرجعیت پاپ را به-رفرماسیون پروتستانی ۶۱در قرن 

جنبش با این همه،  ۶منتقل کند.حکومتی را از کلیسا به دولت -و قدرت سیاسی

نتوانست به اهداف مشابهی دست یابد. خیرــ أتقرن  ۵رفرماسیون شیعی ــ با حدود 

این  تاکنونی ی این نوشتار نیست اما تاکتیکبررسی دالیل این ناکامی در حوصله
                                                      

ی اجتماعی در اروپا، خیلی از های آگاهگرانهبا رشد کاپیتالیسم، پیشرفت علم و پاگیری جنبش ۶ 

مضامین مسیحیت ــ از جمله مسطح بودن زمین ــ باطل شدند و از باورمندان به کلیسای کاتولیک 

مام ی کلیسا در تجانبههای فساد دستگاه کلیسا، انزجار مردم از دخالت همهکاسته شد. با افشای پرونده

های نتو س طلب دینی بود که در آلمان علیه فرامینجوانب زندگی باال گرفت. مارتین لوتر یک اصالح

 کلیسایی و مرجعیت پاپ شورید. 
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نقش ها ــ ی فریبنده به پایینیهاها و دادن وعدهــ زدوبند با باالیی جنبش

 . ای در شکست آن داشتکنندهعیینت

 شان براترغم اختالفنیز علیطلب درون و بیرون دولت اصالح هایگرایشسایر 

نظارت استصوابی، تغییرات در قوانین حذف ) شانموردنظر ی رفرمسرِ درجه و دامنه

)کارگزاران یا فاعل و عامل اجرایی رفرم  قانون اساسی و ...(، کیفریـدادرسی مدنی

 ی اِعمالشیوه یا المللی و ...(، عناصر غیرحکومتی، عوامل خارجی، نهادهای بیندولتی

و ...( و خالصه  پرسیهمهزنی در باال، فشار از پایین، حمایت جهانی، رفرم )چانه

ای )مثل آزادی، دموکراسی، برابری جنسیتی و ...( و شان از مسایل پایهتعاریف

شرایطِ زیست شهروندان و  روج از بحران و بهبودِبرای خ شانهای پیشنهادیحلراه

. شعارهای سیاست خارج شدند یمرور از صحنهراه به جایی نبردند و بهزیست، محیط

 هایگرایشهای معترض با تعیین تکلیف نهایی توده ۶۰۴۶و  ۶۹، ۶۱های خیزش

ها علناً اعالم متنوع درون و برون حکومتیِ داخل و خارج کشور بود. آنها در خیابان

تغییر در پی ندارند، و  (Governmentکه مردم دل به تعویض حکومت )داشتند 

  2.هستند( Stateدولت )

و بورژوایی این بود که همگی خواهان  راست هایگرایشی وجه مشترک کلیه

ت درس؛ بودند نظم اجتماعی حاکم، بدون تغییر در اسیقدرت سی شدندستبهدست

. دولت شاهنشاهی پهلوی به دولت رُخ داد ۶۵۵۱ن چیزی که در سال همامشابه 

که سازوکار تولید و بازتولید زندگی اجتماعی تغییر آنجمهوری اسالمی تغییر کرد بی

سرمایه -ثروت اجتماعی و خالصه مناسبات کار کند و روابط مبتنی بر مالکیت، تقسیمِ

 متحول شود. 

 قدری گویا و آموزنده هستند که بحثو تجارب متعدد تاریخی به ۵۱ی قیام تجربه

و  «جچنرژیم»دل در گرو  انعالوه، اینکنند. بهضروری میرا غیر هاگرایشحول این 

                                                      

 2 Government ی شود که برای یک دورهحکومت اطالق می یوزیر و کابینهبه رئیس جمهور، نخست

یه قضائ یمقننه، قوه یهمراه قوهگیرند. این قوه بهعهده میی مجریه را بههمحدود و معلوم، نمایندگی قو

آن است که گفته شود  دهند. به این معنی درست( را تشکیل میStateربط، دولت )و نهادهای ذی

فهومی م ی تاریخی این اشتباهِحکومت رئیسی و دولت جمهوری اسالمی نه برعکس. برای آشنایی با سابقه

 نوشته سیدجواد طباطبایی مراجعه کرد.  رفع یک ابهام حقوقیی توان به مقالهمی

https://www.cgie.org.ir/fa/news/155585/رفع-یک-ابهام-حقوقی---سید-جواد-طباطبایی
https://www.cgie.org.ir/fa/news/155585/رفع-یک-ابهام-حقوقی---سید-جواد-طباطبایی


  

 
 

 تداوم انقالب یا توسل به رفرم؟ 3

ما بیرون ی بحث دایرهاز ه د کنی جهانی دارزدوبند با دول امپریالیستی و سرمایه

 .   افتندمی

چپ و سوسیالیستی است که  هایگرایشتمرکز نوشتار حاضر بر با این حساب 

و ها «محور-انقالب»یا  ۵ها«ونیستشروُلو»شود آنها را در دو گروه جای داد: می

. تکلیف گروه اول روشن است. آنها به تبعیت از ها«رفرمیست»یا  ۰ها«ونیستشاوُلو»

 مدافع جایگزینی های انقالبی،و سایر سوسیالیست مارکس، لنین و رُزا لوکزامبورگ

که آنحال ؛دولت کنونی با دولت پرولتری و تداوم انقالب تا استقرار سوسیالیسم هستند

ها مبلّغ جایگزینی دولت فعلی با یک دولت سوسیال «رفرمیست»ها یا «ونیستشوُلواِ»

که باوری به سوسیالیسم انقالبی مارکسی ندارد، هدفِ  دوم گروه. باشندمیدموکرات 

دموکراسی »اه یا وخسرنگونی دولت بورژوایی و استقرار دموکراسی عدالترا انقالب 

ابزارهای دموکراتیک قرار است تا در چنین ساختاری،  ۵کند.معرفی می «اقتصادی

 م انتخاباتی و پارلمانیای( و سیست)ازجمله آزادی بیان، حق تشکل و فعالیت اتحادیه

 یفاهولت ردو دست بگیرند را بهشان تا سرنوشت فراهم سازندها تودهرای این امکان را ب

ی ایران پتانسیل بسیار . به ادعای اینان جامعهبدارندمتکی بر عدالت اجتماعی برپا 

، در تیکسازوکار دموکراتواند با توسل به و می دراختیار داردمنظور رای این باالیی ب

ادعایی که بدون ، ای مثل سوئد برسدسطح جامعه به یک فرصت زمانی کوتاه

سم کاپیتالی اتیمقتضی مالی، درنظرگرفتن سیرِ انباشت و فرآیند گردش سرمایه

اد و غیره ایرپول  یالمللنیو صندوق ب یالزامات بانک جهانی، بازار جهانی، المللنیب

 پردازی نیست! شباهت به خیالشود و بیمی

که تا پیش از استقرار به آن است ط وشرم آل اینانایده یعالوه، برپایی جامعهبه

ند آیدست میبه شزیخ ندیفرآهایی که در ها و موقعیتکسی از فرصت «سیکراودم»
                                                      

 ۵ Revolutionists 

 ۰ Evolutionists  گردد کتاب او برمیی تاریخی اصطالح اِوُلوسیونیسم به برنشتاین و عنوان سابقه

 آید.که توضیح آن در متن می

، «دموکراسی اقتصادی یا کنترل کارگری»ی شود که مقالهبرای آشنایی با این مقوله پیشنهاد می ۵ 

 نازنین و یامین را مطالعه کنید. ینوشته

https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2019/09/negah33-16-1.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2019/09/negah33-16-1.pdf
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ها و خودگردانی شهرها استفاده نکند و نوعی قدرت گرفتن کنترل کارخانهدستبرای به

را تهدید خواهند کرد « فضای دموکراتیک»وجود نیاورد؛ چون چنین اقداماتی به دوگانه

 سوق خواهند داد! «مرجوهرج»و « ماجراجویی»، «آنارشی»و جامعه را به سوی 

جا ، از آنتاریخی حاضر هم در مقطعِته، آنضرورت تدقیق مباحثات این دو دس

ی که با چاشنی گرایش رفرمیستی های جذاب و ادعاهای فریبندهشود که ایدهناشی می

طلبی، سوئد(، دموکراسی یرفاه )نمونه ستیزی، تبلیغ دولتِگریزی، سرمایهمارکسیسم

و ... همراه زیست داری از محیطجویی، برابری جنسیتی و طرفآزادیخواهی، عدالت

های راست، و واخورده تا در دل جوانان منزجر از سیاست ی مناسبی داردزمینه ،است

ی که روندای، کوبایی و غیره جا باز کند. پُتی، تیتویی، خوجهپولچینی، از چپ روسی، 

ها و ابهاماتی حول عالوه ناروشنیاست. بهیت ؤرقابلنیز  کشورهای امریکای التین در

 کند.  تطبیقی را ضروری می یها وجود دارد که مطالعهنظریات روُلوشونیست

 

 ی تاریخنیسم در آینهشورفرمیسم یا اِوُلو

گرایی مدرن وارد پدر محافظه ۱،، توسط ادموند بورک۶۹رفرم در قرن  یواژه

( ۶۱۹۶ادعا کرد که انقالب کبیر فرانسه ) ۱فرهنگ سیاسی شد. او در کتابش

شد به چنان نتایجی )رفرم( نیز می اصالحات تدریجیغیرضروری بود زیرا از طریقِ 

 ت. اس رفته کاربهی انقالب عنوان متضادِ واژههدست یافت. از آن تاریخ به بعد، رفرم ب

در آلمان پیدا  ۶۶گرایش رِفُرمیستی درون جنبش سوسیالیستی، در اواخر قرن 

، هشت سال پس از مرگ مارکس، جورج ون ولمار اعالم کرد که ۶۹۶۶در سال شد. 

ی در کنگره ۹پذیر است.و با توسل به رفرم امکان انقالبنیاز به ، بینیل به سوسیالیسم

                                                      

، او را ۶۵فصل آشنا بود و در کاپیتال جلد اول،  Edmund Burkeمارکس با نظرات ادموند بورک  ۱ 

 .کشداو را به نقد می« همکاری»ی موسوم به کند و نظریهخطاب می« گر و مجیزگوی معروفسفسطه»

 ۱  Reflection On The Revolution In FranceConservatism,  

 ۹ Vollmar G. V. به نقل از ،revolutionary nature of the German Social -The non

Democratic Party, p. ۶۱۶ ولمار این نظر را نخستین بار در یک سخنرانی در الدورادوی مونیخ .

 وضیحش داد.تتفصیل به( ۶۹۶2) «سوسیالیسم دولتی»بیان داشت و بعدتر در اثری بنام 

http://www.kapitalfarsi.com/f13/f13.htm
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.184486
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و به همین نام نیز ار زبرگن سال در ارفورت دموکرات آلمان که در همی-حزب سوسیال

 یکه جایگزینِ برنامه ۶ی رفرمیستی ارائه کردمعروف شد، کارل کائوتسکى یک برنامه

 شد.  ۶۴گوتا

های قابل تحقق از رفرم فهرستیحداقل،  دو بخش داشت. در بخشِ ارفورت یبرنامه

بود و در بخش حداکثر  شده ( آوردهکه در آن دوره متداول بود مفهومی، «هاممکن»)

ارفورت، کائوتسکى توضیحاتِ مفصلی بر این  یبعد از کنگره! های انقالبیپردازیعبارت

منتشر شد. او استدالل کرد که انقالب  ۶۶«طبقاتی یمبارزه»برنامه نوشت که تحت نام 

و کسب  تخاباتیی اناز طریق مبارزه بایدابداً ضرورت ندارد و پرولتاریا میسوسیالیستی 

مرور، همزمان با رشد نیروهای مولده، بهو  موقعیتش را بهبود بخشد های پارلمانیکرسی

 .برای استقرار سوسیالیسم مبارزه کند

ا ی« سوسیالیسم تکاملی»، ادوارد برنشتاین با انتشار کتاب ۶۹۶۶در سال 

مدعی شد که تئوری انقالبی مارکس برای جوامعِ  ۶2«های سوسیالیسمشرطپیش»

صنعتیِ مدرن کارآیی ندارد، انقالب نباید هدف باشد، شرایط عینی برای انقالب 

ولید ت فرایندتر شدنِ سوسیالیستی فراهم نیست، سوسیالیسم در جریان اجتماعی

دهند تا های کارگری این امکان را به مزدبگیران میشود، اتحادیهمرور متحقق میبه

 هدف ،هادائمی در شرایط کار و زیست انسان برای عدالت اجتماعی مبارزه کنند، رفرمِ

هر درجه از بهبودی در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  ؛اصلی حزب کارگری است

 ها روبرو شود. ها باید با استقبال و حمایت سوسیالیستتوده

                                                      

 ۶ The Erfurt Program, ۶۹۶۶Social Democracy   توسط ح.ریاحی فارسی یترجمهو 

گوتا نوشت  یحزب تصویب شده بود. مارکس نقدی بر برنامه ۶۹۱۵سال  گوتا در کنفرانس یبرنامه ۶۴ 

 های دسترسی بهکه بسیار روشنگر و ارزشمند بود. چندین ترجمه از این اثر در دسترس است. لینک

 «.نقد برنامه گوتا»و ترجمه  گوتا یبرنامهمتن انگلیسی 

 ۶۶ (Erfurt Program)The Class StruggleKarl Kautsky,  

 ۶2 )۶۹۶۶( lutionary SocialismEvoEduard Bernstein,   این کتاب به اسمEduard 

Bernstein, The Preconditions of Socialism (۶۹۶۶) است.نیز منتشر شده   

https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/1891/erfurt-program.htm
https://www.mediafire.com/file/z7kganmuw4d53kd/%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25D9%2587_%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C-2.pdf/file
http://www.archive.org/stream/GothaProgramme/726_socWrkrsParty_gothaProgram_231_djvu.txt
http://www.aazarakhsh.org/doc/ketab/marx_naghd_barnameh_gotha.1345136156.pdf
http://www.aazarakhsh.org/doc/ketab/marx_naghd_barnameh_gotha.1345136156.pdf
https://www.marxists.org/archive/kautsky/1892/erfurt/index.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1899/evsoc/index.htm
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قرار گرفتند، اما  ۶۰و لنین ۶۵زامبورگهای برنشتاین مورد نقد جدّی رزا لوکایده

ادی اوضاع اقتصکه دالیل آن را باید در  ندطرفداران زیادی در انترناسیونال دوم پیدا کرد

 ۶۵جست. اجتماعی آن زمان –

 

 ی آلمانتجربه -الف
که کاپیتالیسم در آلمان دیرتر از انگلستان و فرانسه ظاهر شد ولی به رغم آنعلی

 ی مناسبات کاپیتالیستی، تحرکاتِ اعتراضیتر رشد کرد. با توسعهسریعای دالیل ویژه

 ۶۱ها و احزاب کارگریِ قدرتمند انجامید.کارگران نیز بیشتر شد که به پاگیریِ اتحادیه

( به رهبری فردیناند السال و طرفداران ADAV) «تشکل سراسریِ کارگران آلمان»

ری جهان های کارگترین تشکّلز قدیمییکی اآگوست ببل و ویلهلم لیبکنخت( مارکس )

                                                      

   منتشر شد. این جزوه« رفرم اجتماعی یا انقالب؟»ای تحت نام نقد رزا لوکزامبورگ که در جزوه ۶۵ 

 آید. حساب میبه رفرمیسم به هاترین و معتبرترین نقدترین، جدیهنوز یکی از دقیق)با ترجمه جدید( 

م پذیر بودنِ برپاییِ سوسیالیسبرنشتاین[ امکانِ»]او نوشت:  یین در مورد برنشتاین و نظریهلن ۶۰ 

نظر مفهومِ مادیِ تاریخ را مناپذیر بودنِ سوسیالیسم از براساسِ موازین علمی، و ضرورت آن و اجتناب

 حتی ،کرد ار کاپیتالیستی تضادهای تشدید و شدن، پرولتریزه فرایندانکار کرد. او واقعیتِ فقرِ فزاینده، 

 رمنک. نمود رد کامالً را پرولتاریا دیکتاتوری یرا نادرست قلمداد کرد و ایده "ییهدف نها"ومِ مفه خودِ

 Lenin, What Is To Be «.دارد وجود سوسیالیسم و لیبرالیسم مابین اساسا که شد ضدیتی

Dogmatism And “Freedom of CriticismDone?, Chapter I,  .”یلینک به ترجمه 

 لنین توسط تراب ثالث و ی. کهن.« چه باید کرد؟»جدید 

رشدِ سریع صنعت، اجتماعی داشت. -های اقتصادیر گرایش اجتماعی دیگر، پایهرفرمیسم همانند ه ۶۵ 

ش سرمایه، پیدای تمرکزو  تراکمهای بزرگِ تولیدی، سهامی و دولتی، سسات و شرکتؤم یرشد فزاینده

ان، کارورز دفتری، کارمندان مثل) جدیدی شغلی هایگروه پاگیریبه ...  و ها کنسرن و ها کارتل

متوسط تعلق داشتند. جذب اینان به  ینگاران و ...( انجامید که به طبقهمعلمان، روزنامه ها،تکنسین

احزاب سوسیال دموکرات، به موازات رویکرد وسیع شاعران، نویسندگان، هنرمندان و روشنفکران بورژوا 

صویب خاند.  تسوی رفرمیسم چرهرا بثیر گذاشت و آنأگیری سیاسی آن تبورژوا به حزب، بر سمتو خرده

 ( توسط بیسمارک نیز به این چرخش کمک کرد.۶۹۱۹)در سال « قوانین ضدسوسیالیستی»

نوشته کئورگ فولبرس و ...، « لمانای در آرشد جنبش اتحادیه» یبرای آگاهی بیشتر به مقاله ۶۱ 

 کاووس بهزادی مراجعه کنید. یترجمه

https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/09/rs-rosa-reform-or-revolution-fa-yk-p1-1.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/09/rs-rosa-reform-or-revolution-fa-yk-p1-1.pdf
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/i.htm
https://kandokav.com/issue/kandokav-10-fa/
https://kandokav.com/issue/kandokav-10-fa/
https://pecritique.com/2015/04/30/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%88/
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طرفداران مارکس  ۶۹۱۶در سال . شدسیس أت ۶۹۱۵که در سال  آیدحساب میبه

را در شهرآیزناخ  SDAP « دموکراتیک آلمان-حزب کارگران سوسیال»)جناح چپ( 

یکی شدند و  ۶۹۱۵( در سال  ADAV و  SDAPتاسیس کردند. این دو تشکل )

 ۶۱گذاری کردند.را پایه  (SAPD)«حزب کارگران سوسیالیست»

همگانی وجود نداشت و مجالس و مجامعِ انتخابی صرفاً ی أرروز، حق  در آلمانِ آن

نقشِ مشورتی داشتند. به این خاطر، حزب کارگران سوسیالیست، هدف خود را بسطِ 

دموکراسی به نهادهای اجتماعی و سازمانِ تولید قرار داد. استداللِ رهبران حزب این 

 یبقهط یتوان بر سلطهمی کردن جامعه و دخالت در ساختارِ تولید،بود که با دموکراتیزه

 .برداشت قدم «انسان» و کارگران رهایی درجهتِ و زد مهار حاکم

ب . تصویومی قرارگرفتممورد استقبال عحزب کارگران سوسیالیست خیلی زود 

موجب نگرانی بیسمارک و تصویب  ۶۹،ی حزب( و رشد فزاینده۶۹۱۱ی همگانی )أرحق 

های حزب ی فعالیت، کلیهقانونموجب این ( شد. به۶۹۱۹« )قوانین ضدسوسیالیستی»

د؛ اما اعضای حزب اجازه یافتند تا شسال ــ ممنوع اعالم  ۶2مدت ــ به ۶۹۶۴تا سال 

صورت منفرد، در انتخابات پارلمان )رایشتاگ( شرکت کنند. این امر سبب شد تا هب

لویت دادن به راهکارِ رفرمیستی و وویکرد حزب به مبارزات انتخاباتی بیشتر شود. ار

وجود ههای شدیدی را میانِ رهبران حزب بفاصله گرفتن از اهدافِ انقالبی، درگیری

 رفرم یا انقالب؟آورد. موضوعِ اختالف روشن بود: 

 «آلماندموکرات -حزب سوسیال»حزب تغییر نام داد و اسم   ۶۹۶۴در سال 

(SPD)   .در  (۶۶همراه احزاب خواهر بهکوتاهی، این حزب ) یدر فاصلهرا برگزید

                                                      

 در واقع نقد مارکس به« ی گوتانقد برنامه»این حزب در نشست گوتا به تصویب رسید.  یبرنامه ۶۱ 

 برنامه این حزب است.

حزب، طبق  آوری همگانی، رشد شگفتأکارگران آلمانی از حق ر یهوشمندانه یبه یمن استفاده» ۶۹ 

، ۶۹۱۰در  هزار۵۵2، ۶۹۱۶ی در أر هزار۶۴2جهانیان آشکار شده است:   یتردید، بر همهقابل آمار غیر

 «طبقاتی در فرانسه یمبارزه»به نقل از پیشگفتار انگلس بر .« ۶۹۱۱در  هزار۶۵۰

مارکسیستی -عنوان یک حزب کارگریه، ب۶۹۶۴دموکرات اتریش در اواخر سال -سوسیالحزب  ۶۶ 

(، به سومین حزب بزرگ ۶۶۶۹) یاعالم موجودیت کرد. پس از سرنگونیِ نظام سلطنتی و اعالم جمهور

http://www.mobarez-k.com/class-struggle-france.pdf
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دنبال پیچیده و دشواری را بهاالت ؤسشد. این موفقیت، ثیرگذار أتسیاست آلمان و اروپا 

باید در انتخابات حزب سوسیالیستی کارگران نیز ، بورژوایی آورد: آیا همانند احزاب

 کهمبارزه کند یا آن کسبِ کرسی در پارلمان و مجامع انتخاباتیبرای و شرکت کند 

 ؟ چه بخش از کار ونمایدریزی برای تدارک انقالب سوسیالیستی سازماندهی و برنامه

و  ارگرانکشرایط کار و معیشت بهبودِ ، باید مصروفِ اصالحِ قوانینوظایف کمونیستی 

 رف تدارک انقالب سوسیالیستی؟ صشود و چه بخش  ایهای اتحادیه... فعالیت

جز مثبت نمایندگان پارلمانی حزب )بهی أر( و ۶۶۶۰با شروع جنگ جهانی اول )

لیبکنخت و اتو روله( به اعتبارات جنگی، حزب سوسیال دموکرات آلمان دوپاره شد که 

حزب اسپارتاکوس توسط جناح چپ )رزا لوکزامبورگ و لیبکنخت( انجامید. سیس أتبه 

، قیصر مدهایشآپیو  (۶۶۶۹قیام ملوانان ارتش )معروف به انقالب نوامبر،  به دنبال

فردریش اِبرت به ریاست آلمان و رهبر حزب سوسیال دموکرات   آلمان به هلند گریخت

لی ی محهادهی شوراحکومت رسید و به سرکوب انقالبیونی پرداخت که مشغول سازمان

وس قتل رهبران اسپارتاک هن ماجرا بید. ابودن سوسیالیستی و سراسری و تدارک انقالب

 ت.       خوانندگان این سطور آشناس ی انجامید که ماجرایش برای و انقالبیون فراوان
 

  

                                                      

 یمسیحی و شرکت در انتخابات مجلس توانست دامنه-اتریش بدل شد و با ائتالف با حزب سوسیال

تا  ۶۶۶۹ سال از -بود یافته شهرت سرخ وینِ به که– وین ایالت کهه نحوی ب دهد؛ زایشاف را نفوذش

 شد.، تحتِ رهبری این حزب اداره ۶۶۵۰ی فوریه
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 روسیه یتجربه -ب
های ، سوسیالیسم روسی شدیداً تحت تاثیر اندیشه2۴و اوایل قرن  ۶۶در اواخر قرن 

باور عمومی این بود که تئوریِ انقالبی ویژه برنشتاین ــ بود. هرِفُرمیسم اروپایی ــ ب

فاقد پرولتاریای روسیه خورد؛ چرا که مانده نمیعقب ی تزاریِدرد روسیهمارکس به

 سر نگذاشتهرا پشتدموکراتیک -بورژوای انقالب و هنوز مرحلهاست صنعتی کافی 

 حزب یراهکارهای رفرمیستی و پارلمانتاریست« مثبت»عالوه، آنها نتایج . بهاست

 ی یک تشکلترین وظیفهمهمرا دیده و پذیرفته بودند که آلمان  تدمکرا-سوسیال

شرایط بهتر کار و ... خالصه ارتقای مین أتبهبودِ سطح معیشت کارگران،  ،کارگری

 نعالوه آنان بر ایبه. استکارگر  یوضعیت اقتصادی، موقعیت شغلی و اجتماعی طبقه

ی سیاسی، نه تنها نفعی برای کارگران در مبارزهکارگران درگیرشدن بودند که نظر 

ا از تبهتر است رو ایند. ازنک، بلکه آنان را با خطرِ تعقیب و دستگیری روبرو میردندا

 ستی، اکونومیستیونیهای تریدیونیفعالیتبه و  2۴کننددرگیرشدن در سیاست اجتناب 

مرکز ها تها و منشویکاکونومیستد. با همین تز هم بود که بپردازنو سندیکالیستی 

های کارگری، رفرم اقتصادی، بهبود شرایط کار، اتحادیهسیس أتشان را روی اصلی

رزه کن نمودن استبداد و مباهمکاری با بورژوازی برای نابودی بقایای فئودالیسم و ریشه

   2۶برای استقرار دموکراسی بورژوایی گذاشتند.

موافق گسترش سیستماتیکِ »افق نبود؛ برعکس ها موبندیلنین با این فرمول

ها نباید و معتقد بود که سوسیالیستبود « ی سوسیالیستیی انقالب بالواسطهایده

نجم پیکبایست نظر او حزب میبه«. های خُرد شوندگیری در قبال رفرمموضع»سرگرم 

ب را صرف تدارک انقالانرژیش را صرف تحمیل رفرم به حاکمیت و باقی آن

                                                      

 یکند. بخش زیادی از این بیانیه در مقالهبیان می ا(، این مواضع را آشکارCredo)  "دوکرِ" یبیانیه 2۴ 

 آورده شده است.«  Democrats-A Protest by Russian Social»لنین 

ها، تئوری از یک سو، سوسیالیست دقیقاً این همان چیزی است که در روسیه اتفاق افتاد...»لنین:  2۶ 

 یهمبارز های روسیهقابل کاربست نیست... سوسیالیست دند در روسیهکرمارکس را درک نکردند، فکر می

-ی در سوسیالیگرایشی قهقرابه نقل از « دانستند... می غلط، انحراف از سوسیالیسمهسیاسی را ب

 ۶۹۶۶، «دمکراسی روسیه

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1899/sep/protest.htm
http://lenin.public-archive.net/fa/L1040fa.html
http://lenin.public-archive.net/fa/L1040fa.html
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های ی رفرمیستلنین، رفرم محصولِ مبارزه گاهنظراز  2۵ 22د.نک سوسیالیستی

ای بود که به ثمر ی طبقاتیچی و دموکرات نبود بلکه محصول فرعیِ مبارزهاتحادیه

 یو تعمیقِ مبارزه یدشدتبا کرد تا توصیه میبه این خاطر  2۰ننشسته و ناکام مانده بود.

 2۵.ه شودبه پیش بردمبارزه تر طبقاتی، با نیروی بیشتر و در میدانی بزرگ

                                                      

 طورینا سوسیالیستی، انقالب برای بالواسطه یخواهد بود که مبارزه غلطی کامالً یعقیده»لنین:  22 
. این ..هارفرمیست و ما اختالفِ... ابداً. کنیم رها را رفرم برای مبارزه باید یا و توانیممی ما که شود معنی

نیستند. آنها خودشان مان از این جنس شان هستند. اختالفاتها و آنها موافقنیست که ما مخالفِ رفرم
 "بیمارستانی که برای کاپیتالیسم ترتیب داده شده"به نقشِ  هنتیجدرکنند... و ها محدود میرا به رفرم

گیری برای نمایندگی نیابتی و غیره شرکت یأیم: در ریگوکنند... ]اما[ ما به کارگران میتمکین می
 ییدها سیستماتیک، طورهب که بدانید این را خود اصلی یکه در آنجا توقف نمایید؛ وظیفهنآکنید، بی

 هایِهعرص یهمه و شوید آماده انقالبی چنین برای دهید، گسترش را سوسیالیستی یبالواسطه انقالبِ
کند که وادارمان می ی، غالباًیکراسی بورژواو. شرایطِ دمکنید بازسازی رادیکال ایگونههب را حزبی فعالیت

های کوچک و خُرد اختیار کنیم، اما ما باید قادر به فراگیری و در قِبال انبوهی از رفرمموضعِ معینی 
رف ح زمینهعنوان مثال اگر قرار باشد در این هها باشیم... ]بموضعی در برابر این رفرم چنینبرگزیدن 

ی که در راه است، دقیقه را  به انقالب 2۵ساعته را  به رفرم و دقیقه از یک صحبتِ نیم ۵بزنیم[ باید 
  ,Principles Involved in the War IssueLenin,« اختصاص دهیم.

ها را، همیشه بخشی از فعالیتش محسوب دموکراسیِ انقالبی، مبارزه برای رفرم-سوسیال»لنین:  2۵ 
را گیرد، و آندموکراسی انقالبی[ مبارزه برای رفرم را فرعی می-در یک کالم،  ]سوسیال کرده است...

 نظر در است، سوسیالیسم و آزادی برای انقالبی یمثابه بخشی از یک کل که همان مبارزههب
 .Unionist Politics And Social-TradeLenin, What Is To Be Done?, III-«گیرد.می

Democratic Politics 

این  "محصوالت فرعی"ها ی طبقاتیِ انقالبی است؛ رفرمی واقعیِ تاریخ، مبارزهنیروی محرکه»لنین:  2۰ 
 ,Once Again Lenin«ند.اهای ناموفق... تالش یدهندهمبارزه هستند، فرعی، به این خاطر که نشان

 About the Duma Cabinet 

ها آموزش سوسیالیست این چنین است:ها )یا قهرمانان بورژوازی( ها و لیبرالتمایزِ سوسیالیست» 2۵ 

تضادهای موجود در جامعه، از تمام  یکلیهناپذیر است، و پرولتاریا باید از دهند که انقالب اجتنابمی

انقالبیِ تازه آماده شود، تا  یهبگیرد تا برای یک مبارز نقاط ضعف دشمنان خود و طبقات میانی بهره

زش آموها جمعیتی بیشتر تکرار نماید. ]حال آنکه[ بورژوازی و لیبرالتر، با انقالب را در میدان وسیع

هُل  به زور"طرف انقالب هضرر کارگران هستند، و لذا نباید بهها غیرضروری و حتی بدهند که انقالبمی

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/dec/00b.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/iii.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/iii.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/jun/28.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/jun/28.htm
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ی شد و از آن برای ارتقای مبارزهرغم استقبال از رفرم، به آن راضی نمیعلیلنین 

رای که مبارزه بگرفت. او معتقد بود طبقاتی و تدارک انقالب سوسیالیستی بهره می

یابی از با ارزی طبقاتی و گیری نسبت به آن باید با ارزیابی از مبارزهرفرم و نیز موضع

–باید واقف بود که در سیستم کاپیتالیستی، رفرم عالوه بهتوازنِ قوا صورت گیرد. 

های دیرپا و بادوام نیز نیستند و در هنگام بحران آنها. نیست دستاورد یک -خودخودیهب

عنی مهای بورژوازی، وسیعاً بازپس گرفته خواهند شد. به این سیاسی و یورش-اقتصادی

ورد نیز مطبقاتی ــ  یــ بر سر مبارزهتله یا دام  یمثابهبهرا رفرم تواند میبورژواری 

 ارفش تحتبورژوازی گیرد و طبقاتی اوج می یوقتی مبارزه. یعنی هدد استفاده قرار

اتی طبق یو از تعمیق مبارزهدهد تا اعتراضات را بخواباند تن می فرم، به رگیردقرارمی

–رو، انقالبیون ایناز. گیردمیپس بازآنها را یک یکضاع ودن اشآراممحض به وبکاهد، 

  2۱نباید فریب بخورند و دچار توهم شوند. -هارفرمیست برخالف

 یای بخشید و بر این نظریهتازهبا این اوصاف، لنین به مبارزه برای رفرم ابعاد 

بهبود  ای ازها از هر مبارزه که به درجهسوسیالیست» که رفرمیستی-سوسیال مکانیکی

ه را بخط بطالن کشید و ارزیابی آن «کنندد، حمایت میمنجر شوها در وضعیت توده
                                                      

 ,Reformism Lenin« ادعا، برای رفرم بکوشند.های خوب و بیبلکه باید مثل پسربچه "داده شوند

Democratic Movement-in the Russian Social 

گیرد... و از آنها برای دهد و همیشه با دست دیگر پس میبورژوازی لیبرال با یک دست رفرم می» 2۱ 

جاودانه کردنِ بردگیِ مزدی بهره به بردگی کشیدن کارگران، ایجاد چنددستگی در میان آنان و 

ش به یتر، وابستگکارگر ضعیف یتر باشد، طبقههر چه نفوذ رفرمیستی در بین کارگران قوی جوید...می

ر تر خواهد شد. ههای مختلف، برای بورژوازی سهلها با نیرنگخاصیت کردنِ رفرمبورژوازی بیشتر، و بی

زادتر بینیِ رفرمیستی آتر، و از کوتهتر و وسیع، اهدافش عمیقترکارگر مستقل یاندازه که جنبش طبقه

ا ر تئوری مارکس کارگرانی که تر خواهد بود...برداری از بهبودها برای کارگران آسانباشد، ابقا و بهره

داری شوند. کارگران با این درک که هر جا سرمایهنمی تحمیق گونه رفرم بورژواییاند... با هیچپذیرفته

ارزه ها برای تقویت مبرزمند و از رفرمتواند دیرپا باشد و نه عمیق، برای شرایط بهتر میت، رفرم نه میهس

کوشند... توسط امتیازات کوچک، کارگران را از ها میکنند... رفرمیستعلیه بردگیِ مزدی استفاده می

، بینند، از اصالحاتیسم را میسوی ظاهر دروغین رفرممبارزه طبقاتی منحرف کنند. اما کارگرانی که آن

 یوشتهن« مارکسیسم و رفرمیسم»به نقل از  «جویند.طبقاتی سود می یمبارزه یبرای تکامل و توسعه

 . ,Marxism and ReformismLeninلنین 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1911/sep/14.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1911/sep/14.htm
http://lenin.public-archive.net/fa/L2117fa.html
http://lenin.public-archive.net/fa/L2117fa.html
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/sep/12b.htm
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تحلیل مشخص از شرایط مشخص، توازن قوای طبقاتی و هشیاری سیاسی 

 های انقالبی منوط کرد. سوسیالیست

نسه و فرا یتجربهاو از ها بود. لنین نگران همکاری انقالبیون با رفرمیست در ضمن

نگرانی لنین را  2۱.نیستارگری به نفع جنبش ککه این همکاری بود  آموختهآلمان 

زه کردن مبار مبنی بر همگانی-نتای ودر پاسخ او به درخواست الکساندرا کُلتوان می

 د: وضوح دیبه -علیه استبداد تزاری

 را انهمگ بتواند که شعاری کشیدنپیش به ما" که دارید تأکید شما …»
کنده بگویم، آنچه که در حال بگذارید صاف و پوست ".کند، نیازمندیم متحد

است. من ی یگراوحدتترس دارم، یک چنین حاضر، بیش از هر چیز دیگری 
گرایی[ پُرخطرترین و مضرترین چیز برای پرولتاریا متقاعد هستم که ]وحدت

  2۹«است.
ه بها برای تشویق سوسیالیستعادت داشته و دارند تا ها رفرمیستحال، با این

وظایف »ی در مبارزه برای حقوق دموکراتیک به جزوه «گراییوحدت»و  همکاری

و مدعی شوند که لنین  ۵۴کننداستناد  2۶(۶۹۶۱« )های روسیهدموکرات-سوسیال

                                                      

های اجتماعی در هایِ خواهانِ رفرمها با لیبرالسازیها، توافقات و جبههائتالف یتجربه»لنین:  2۱ 

ای نشان داد که این کنندهطور قانعهها( در انقالب روسیه، بها )کادترفرمیست-غرب، و نیز با لیبرال

شان را شدت که اهمیتِ واقعی مبارزهجای آنهکنند، و بها را کُند میتوافقات تنها روندِ آگاهی توده

دهند . دلیلش هم این است  که رزمندگان را در ارتباط با عناصری قرار میندکنمیرا تضعیف بخشند، آن

  Millerandismکه حداقلِ توانِ رزمندگی و حداکثرِ ظرفیتِ تزلزل و خیانتکاری را دارند. میلراندیسم 

 اًهای سیاسیِ رویزیونیستی، در یک مقیاس وسیع و واقعترین تجربه در کاربُردِ تاکتیکبزرگ –در فرانسه 

 ,Lenin« .یک ارزیابی عملی از رفرمیسم فراهم کرد که هرگز نباید از یادِ پرولتاریای جهان برود -ملی

Marxism and Revisionism 

 2۹ ۶۶۶۰, TO ALEXANDRA KOLLONTAILenin,  

 2۶ Democrats-The Tasks of the Russian SocialLenin,   در منتخب  فارسی یترجمهو

 .۱۰آثار لنین، جلد اول، ترجمه پورهرمزان، ص 

کراتیک، رهبر باشد؛ در ودم مردم، برای انقالب کامالً یهمه یپرولتاریا... باید در مبارزه»لنین:  ۵۴ 
مردمان کارکُن و استثمارشده، علیه ستمگران و استثمارگران. پرولتاریا فقط تا زمانی  یهمه یهمبارز

http://lenin.public-archive.net/en/L1683en.html
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/dec/08.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1897/dec/31b.htm
http://10mehr.com/sites/default/files/Montakhab.Lenin-1.pdf
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این اتفاق در جریان جنگ داخلی اسپانیا نیز رُخ داد. انقالبیون  مشوق چنین وحدتی بود!

و لنین استدالل  ۵۶اد به نقل قولی از ارنست تالماناسپانیا در نامه به تروتسکی، با استن

اده استف« انقالب مردم»توان از مترادف آن جای انقالبِ پرولتری میهکرده بودند که ب

قالبیون عزیمت ان یکرد تا اقشار و طبقات بیشتری به صفِ انقالب کشانده شوند. نقطه

 زمان، از برهه این در -هافاشیست حتی–جریانات اجتماعی  ین بود که همهآاسپانیا 

تدارکِ صفِ مستقلِ »و « انقالب طبقاتی»جای شعار هموافق انقالب هستند، پس ب

و صفوف  دکراستفاده « تدارک صفوف مردم»و « انقالب مردم»از توان می« طبقاتی

. تروتسکی در پاسخ خود به انقالبیون اسپانیا، این نظریه را متحد و وسیعی ساخت

 ( و نوشت:۶۶۵۶نقد قرار داد )مورد  شدیداً

، "انقالب مردم"شد مطرحش کرد! آورتر از این نمیتر و بهتمضحک»... 
 یارجاع  به لنین!! هنوز که هنوز است، همه با همآن شعار، یک یمثابههب

م[، -های آلمان]متعلق به فاشیست Fascist Strasser یهنشری هایشماره
زیین ت "انقالبِ طبقاتی"با شعار مارکسیِ  تقابلدر هم آنمردم،  با شعار انقالبِ

شوند. این قابل فهم است که هر انقالب بزرگ، یک انقالب مردمی یا یک می
انقالبی،  یهم به این معنی که ]انقالب[، حولِ طبقهانقالب ملی است، آن

 یهسازد و ملت را دورِ یک هستنیروهای زایا و خالقِ ملت را متحد می یکلیه
کند. اما این یک شعار نیست، بلکه یک توصیفِ جدید بازسازی می

                                                      

یفه بندد. پرولتاریایی که به این وظرا بکار میهژمونیِ پرولتاریا آگاه است و آن یانقالبی است که به ایده
این ایده آگاهی ندارد است. پرولتاریایی که از  داری شورش کردهای است که علیه بردهآگاه است، برده

د ای است که به موقعیت خوکند، بردهدست گیرد، و یا این ایده را نفی میهاش باید رهبری را بکه طبقه
ای است که برای بهبود وضعیتش، است؛ و در بهترین حالت، برده یک برده را درک نکرده یهمثابهب
 ,Lenin «.جنگدمی داریبرده براندازی برای که کسی یمثابههب اما نهجنگد، یک برده می یهمثابهب

Democratic Movement-Reformism in the Russian Social 

 ۵۶ )۶۶۰۰– ۶۹۹۱Ernst Thälmann or Thaelmann (ی، رهبر حزب کمونیست آلمان، در دوره 

سال در سلول  ۶۶مدت هدستگیر و ب ۶۶۵۵بود. او در سال  Weimar Republicر ایماجمهوری و

در  «شعار انقالب مردم»دستور هیتلر تیرباران شد. سخنرانی او راجع به هانفرادی زندانی شد و عاقبت ب

 موجود است.    ۱۰. جلد سوم آثارش، ص

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1911/sep/14.htm
https://aredinohio.files.wordpress.com/2015/03/ernst-thalmannv3.pdf
https://aredinohio.files.wordpress.com/2015/03/ernst-thalmannv3.pdf
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و دقیق نیاز  انضمامیعالوه، به تعاریفِ هشناسانه از انقالب است، که بجامعه
ی ی رقابتِ بازاریک شعار، چرند و شارالتانیسم است، نوع یمثابههدارد. منتها ب
ت ابهام به اذهان کارگران پرداخ هاست، که بهایش بالفاصله با تزریقِبا فاشیست

طبقاتیِ  یهبتواند خود را حول یک هست جا که ملت باید واقعاًشود... از آنمی
جدید بازسازی کند، پس باید از لحاظ ایدئولوژیک بازسازی شود و این تنها 

حل نکند، « ملت»یا « مردم»خودش را در  ،رولتاریاگردد که پزمانی متحقق می
ژوازی بوربخشد و خُردهبی انقالبِ پرولتری خود را تکامل بلکه برعکس، برنامه

. م[ یکی را انتخاب نماید-را مجبور کند تا از میان دو رژیم ]بورژوایی یا پرولتری
کارگران را به خلسه  های وسیعِبورژوازی و نیز توده، خرده«انقالب مردم»شعارِ 

 شانکند، و آزادیقانع می« مردم»بورژواییِ -برد، آنها را با ساختارِ هیرارشیمی
اندازد... این انقالبیون بیچاره، در نبرد با یک دشمنِ جدی، اول را به تعویق می

-کانه های زیرهای بیشتری را با توسل به ترفندکنند که چگونه... تودهفکر می
آور! اگر جذب کنند. یک موضع حقیقتا شرم -ریق مبارزات انقالبیو نه از ط

کو "کمونیستهای ضعیف اسپانیایی از این تئوری متابعت کنند، به سیاست  

 ۵۵«اش درخواهند غلطید.اسپانیایی هم نوعِآن  ۵2"مین تانگ
همکاری  یانترناسیونال دوم )پاریس( مسئله یهکنگر، در ۶۶۴۴در سال 

پیشنهادی  یهمورد بحث قرار گرفت. قطعنامی یبورژواهای ها با دولتسوسیالیست

ود به ب -ییاستثنامگر در موارد – ییهاکائوتسکی که دال بر محکومیت چنین همکاری

گشود! بعدتر، چربید و راه را بر رفرمیسم عده قا رب استثناتصویب رسید. اما 

 تنها خواستار کرسی درنههای فرانسه و اروپا با استناد به این مصوبه، سوسیالیست

 شدند!ی یبورژواهای پارلمان بلکه خواهان صندلی وزارت در دولت

 

 ی ایرانتجربه -ج
                                                      

 ۵2 Kuo Min Tang منظور پیشبرد مبارزات هب ۶۹۶۶، یا حزب ملی خلق چین که در سال

 ضداستعماری شکل گرفت.

 ۵۵ ۶۶۵۶, ۶۰Spanish Revolution, April The Problems of the Leon Trotsky,  

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1931/spain/spain03.htm
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شود در اواسط حکومت ناصرالدین شاه، مهاجرت ایرانیان به قفقاز آغاز شد. گفته می

که یکی از مراکز فعال -هزار ایرانی به قفقاز  ۵۴۴، بیش از ۶۶۴۵سال که تنها در 

ر صنعت نفت، معادن مس و مهاجرت کردند و د -های روسیه بوددموکرات-سوسیال

مک ککارگران ایرانی سوسیالیستی ارتقای آگاهیِ به . این امر دندشکار هبمشغول غیره 

-سوسیال یکه ترجمهعامیون )-حزب اجتماعیونسیس أمدش تآپیکه  ۵۰کرد

در سال  ماه بعد از صدور فرمان مشروطهچند  فقطهم ؛ آنبوددموکرات بود( در باکو 

  دموکرات آلمان.-حزب سوسیالسیس أتسال پس از  ۰۴و حدود  ۵۵(۶۶۴۵) ۶2۹۵

 ۵۱بود روسی هایدموکرات-سوسیال یبرنامه از اقتباسی اگرچه حزب ینامهمرام

ت سیمون و اومانیسم آگوست کنولی بیشتر تحت تاثیر سوسیالیسم اتوپیایی سن

. دپیدا شدندر درون حزب، دو گرایشِ انقالبی و رفرمیستی دیری نگذشت که  ۵۱بود.

حزب طبقاتی کارگران و دهقانان و تدارک انقالب سیس أتانقالبیون خواستار 

ی ضداستبدادی و دموکراتیک زهها از مبارکه رفرمیستسوسیالیستی بودند حال آن

 ۶۶۴۹اکتبر  ۶2 یشود در جلسهی بارز این اختالف را میکردند. جلوهحمایت می

ه رفت تا صحن.ش( تبریز دید. جناح رفرمیست که در اقلیتِ مطلق بود و میـه ۶2۹۱)

هایی به کائوتسکی و پلخانف، خواستار رهنمود و را به انقالبیون واگذار کند، طی نامه

خارجی مبارزه کنید تا ارزش اضافه  یبا سرمایه»کمکِ فکری شد. پاسخ هم روشن بود: 
بومی کمک کنید تا کارگران آمادگی الزم را  یاز کشور خارج نشود؛ به رشد سرمایه

                                                      

 ینوشته «ایران بین دو انقالب»اجتماعی آن دوره، به کتاب -برای آشنایی بیشتر با شرایط اقتصادی ۵۰ 

 «یرانا کمونیستی و کارگری سوسیالیستی، هاینبشج یتاریخ صد ساله» ییرواند آبراهامیان یا مقاله

 مراجعه کنید.  ۶۵۵، ص ۱شماره ان نو، سام در مندرج پارسابناب، یونس ینوشته

نفر ذکر کرده، که از آن جمله نریمان  ۶۵را « عامیون-اجتماعیون»احمد کسروی اسامی بنیادگذاران  ۵۵ 

 (۶۶۰ ، ص۶، جتاریخ مشروطه کسروینریمانوف است. )

اسناد تاریخی: جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی، و کمونیستی »توانید در نامه را میمتن این مرام ۵۱ 

 به بعد بخوانید.  ۰۴، شاکری، از صفحه «ایران، جلد اول

 ۱۴یرواند آبراهامیان، ص  ینوشته« ایران بین دو انقالب» ۵۱ 

https://tarnama.org/ddata/tarikhe%20iran%20beyn%202%20enghelab.pdf
https://tarnama.org/ddata/tarikhe%20iran%20beyn%202%20enghelab.pdf
http://www.k-en.com/gonagon/archive%20saamaan_no/saamaaneno_7.pdf
http://www.shabneshinidareu.com/books/tarikhe_mashrooteh.pdf
http://www.shabneshinidareu.com/books/tarikhe_mashrooteh.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
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ی رهبرانِ گیری از اتوریتهبه این ترتیب، جناح رفرمیست توانست با بهره« کسب کنند!

را تقویت حزب  یهاانقالبیون را تضعیف و جناح رِفُرمیستجهانی رفرمیسم، جناح 

   ۵۹کند.

دموکرات به مجلس مشروطه راه پیدا کرد -حزب سوسیال (۶۶۴۶) ۶2۹۹ در سال

مشروع،  های مهمی را مطرح نمود؛ از جمله اصالحات ارضی، پرداخت دستمزدِو خواست

جریان مجلس دوم،  در ۵۶عمومی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات.ی أرحق تشکل، حق 

حزب عدالت و بعدتر این حزب، به حزب دموکرات تغییر نام داد و پس از انقالب اکتبر، 

  ۰۴.دشگذاری ( پایه۶۶2۴حزب کمونیست ایران )

اول حزب  یدومین نزاع رسمی مابین گرایش انقالبی و رفرمیستی، در کنگره

)آوتیس میکائیلیان یا حبیب جا سلطانزاده ( رُخ داد. در آن۶۶2۶کمونیست ایران )

 یک یسر گذاشته و آمادهسلطانزاده( اعالم کرد که ایران، انقالب بورژوایی را پشت

 هاتسوسیالیسکه عالم داشت عالوه اهدهقانیِ سوسیالیستی است. ب-کارگری انقالب

 ۰۶های بورژوایی ایجاد کنند.کمونیستی در برابر گرایش باید یک جنبش کامالً

                                                      

 شاکری 2۵ص « اسناد تاریخی: جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی، و کمونیستی ایران، جلد اول» ۵۹ 

 نوشته آبراهامیان« ایران بین دو انقالب»رجوع شود به کتاب  ۵۶ 

(. ۶۶۴۹(، مصر )۶۶۶۶: ترکیه )شددر کشورهای همسایه نیز حزب کمونیست تشکیل  در آن مقطع ۰۴ 

اسناد تاریخی: جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی، و کمونیستی »نامه حزب کمونیست ایران، در مرام

 به بعد در دسترس است.   ۵۵، شاکری، از صفحه «، جلد اولایران

 ی، نوشته«انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان»برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب  ۰۶ 

کند: مراجعه کنید. او در اینجا استدالل می شاورز و خسرو شاکریبه کوشش فریدون کسلطانزاده، 

 های متضادطبقاتی کارکرد و واکنش وجود طبقات در جامعه است. با وجود طبقات و مالکیت یمبارزه»

اپذیری نیابد و به آشتیسان یک همزاد طبقاتی رشد میو آنتاگونیستی است که ستیز طبقاتی به

 ۶2۵۴های دوم سال یداری، از نیمهدر ایران، روند پیدایش مناسبات سرمایه رسد.وچرا میچونبی

 -خورشیدی، بورژوازی دالل ۶۵۴۴نخست  یخورشیدی، آغاز می شود و در دهه ۶2۱۴خورشیدی

در این روند، حاکمیت سیاسی « جدید»بورژوازی در ایران با مناسبات  یگردد. طبقهکمپرادور حاکم می

یابد. در این فرایند، هیچ مجالی انی )امپریالیسم( را در رهبری رضا شاه پهلوی میخود و سرمایه جه

داری کالسیک و ملی و مستقل و حاکمیت مستقل به دست نیامد و برای برای رشد مناسبات سرمایه

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NBFpnwLdjOjkVz8aR_bnTsJ_VeYQ-Qgl/view
https://drive.google.com/file/d/1NBFpnwLdjOjkVz8aR_bnTsJ_VeYQ-Qgl/view
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سوی انقالب سوسیالیستی هحیدرخان عمواوغلی معتقد بود که ایران نه ب کهآنحال

اقد ف، قرار داردداری ی پیشاسرمایهدر مرحله ،رودبلکه بسوی انقالب ملی به پیش می

و... حزب  هستند« خرافی»، دهقانان واجدِ اعتقادات کافی است پرولتاریای صنعتی

بورژوازی و ... اراضی، از جمله خردهی طبقات و اقشار نکمونیست باید حزبِ همه

ی به گرایش انقالبی داد و سلطانزاده را به أکنگره، ر نهایتاً ۰2ها باشد.ضدامپریالیست

رهبری حزب برگزیده رهبری برگزید. اما چند ماه بعد، او از رهبری برکنار و حیدرخان به

نویسانِ تاریخبه ادعای  ۰۵د.کراش را بر حزب غالب های رفرمیستیشد و سیاست

هام د و به همین اتوب« زینوویف-اپوزیسیون تروتسکی»شورویِ سابق، سلطانزاده جزو 

  ۰۰های حزبی به قتل رسید.نیز مورد غضب استالین قرار گرفت و در جریان تصفیه

                                                      

تولید آسیایی و استبداد آسیایی، ایران در آسیا و آسیایی و بازاری در پیرامون جهان  یههمیشه، شیو

، سازهای طبقاتیوشدت دالل جهانی سرمایه، به حاکمیت و سوختماند. این بورژوازی بهسرمایه باقی می

 یادامهوم داشته است. آنچه در ایران امروز حاکم است، اتا به حکومت امروزین سرمایه در ایران تد

ی ورشکستگی تتمه .بار همان مناسبات و حاکمیت دالالن کاالهای دیگر بازارهاستغایت فالکتبه

 «تولیدات بومی از کشاورزی...

جلد، به کوشش  2۵که در « اسناد تاریخی: جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی، و کمونیستی ایران»در 

  ی هستند.قابل دسترس 2۴، و۹، ۰خسرو شاکری جمع آوری شده، آثار سلطانزاده، در مجلدات 

 ۶۴۰یرواند آبراهامیان، ص  ینوشته« ایران بین دو انقالب» ۰2 

- ۶ :ترین آنها عبارت بودند ازاصل استوار بود که مهم ۵مطالبات اصلی حزب در این کنگره بر  ۰۵ 

شناسایی  -۵ خارجی هایشرکت یکلیه اموال یمصادره -2امپریالیسم بر ایران  یسرنگون کردن سلطه

 مالکان امالک یکلیه یمصادره -۰ها، در چارچوب وحدت کشور ملیت یخودمختاری برای همهحق 

 نهضت و شوروی یروسیه با اتحاد -۵ انقالبی ارتش سربازان و دهقانان بین در آن، تقسیم و بزرگ

ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا در آذربایجان و گیالن، با حمایت »بعالوه، در همین کنگره،  .جهانی پرولتاریای

 ، مورد تصویب قرار گرفت...«شوروی

، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد اسناد تاریخی جنبش کارگریگزارش کامل این کنگره در 

 به بعد موجود است.  ۱۴، شاکری، از صفحه  اول

 ۱۹جا، ص همان ۰۰ 

https://www.iran-archive.com/start/426
https://www.iran-archive.com/start/426
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
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 رد عامیون-اجتماعیون پاگیری بدو از که دهدمی نشان تاریخی یبررسی این دوره

در جریان مجلس  ۰۵یا انقالب در ایران نیز جریان داشته است. ه حول رفرممباحث ایران،

به رهبری سلیمان میرزا  «حزب سوسیالیست ایران»سیس أتبا  ۰۱،چهارم مشروطه

. حزب خواهان انقالب این مباحثات عمق بیشتری پیدا کرد (۶۶2۶اسکندری )

برابری زن و مرد جمله آن  ازکه  ای داشتخواهانهترقی ینامهسوسیالیستی بود و مرام

هم به این دلیل که کوتاه بود؛ آنخیلی عمر این حزب اما  ۰۱.بود و ممنوعیت اعدام

 این به بنا(. ۶۶۵۶) شد اعالم ممنوع -رضاخان دستورهب -احزاب اشتراکی  فعالیت

 جریان یمحاکمه و دستگیری. داشت زندان سال ده اشتراکی احزاب در عضویت ،قانون

   ۰۹همین قانون بود.مد آپینیز  «نفر ۵۵» به موسوم

( به وسیله متفقین و سقوط رضاشاه، ۶۶۰۶) ۶۵2۴در شهریور  اشغال ایران

در این دوره، با « حزب توده»ظهور و فعالیت سیاسی احزاب را فراهم آورد.  یزمینه

رسمیت دادن به فعالیت  -نفر، ب ۵۵زندانیان  یآزادی بقیه -چهار هدف فوری )الف

                                                      

 متحدکردن و دادن سازمان برای ذهنی و عینی شرایط هنوز داشتند عقیده دیگر یعده»شاکری:  ۰۵ 
 تفعالی برای زمینه لذا و نیامده بوجود ایران در هنوز معاصر پرولتاریای. ندارد وجود ایران در پرولتاریا
کردند که فعال صالح در آنست که از می پیشنهاد آنها لذا. نیست موجود خالص دموکراتهای-سوسیال

دموکراتیک خالص دست برداشته، به صفوف دموکراسی داخل شده، آنرا از عناصر -فعالیت سوسیال
دیکالترین عناصر در آن فعالیت نمود تا مرتجع پاک کرده، به تشکل آن کمک نموده و البته بمثابه را

وقتی شرایط آماده شود. آنها ضمنا معتقد بودند که این یک مسئله اصولی نیست بلکه یک مصلحت 
جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران  اسناد تاریخی« سیاسی و تدبیر تاکتیکی است.

 2۵، ص ۶، شاکری، جلد  جلد اول

های سیاسی ایران در مجلس جناح»تر راجع به حوادث این مجلس به مقاله شبرای کسب اطالعات بی ۰۱ 

 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی مراجعه کنید. سایتدر « چهارم

اش که برای اولین بار منتشر نامهخصوص مرامهبرای کسب اطالعات بیشتر راجع به این حزب و ب ۰۱ 

، در نقد اقتصاد سیاسی مراجعه کنید. اطالعات بیشتر در مورد این «نامه فرقه سوسیالیستمرام»شده به 

 بعد. هب ۶۵۴الشعرای بهار، ص نوشته ملک« تاریخ احزاب سیاسی ایران»حزب در 

 حکایت ایانورخامهو  لکیخلیل م، بزرگ علوینفر، سه روایت موجود است که توسط  ۵۵از جریان  ۰۹ 

 اند.  شده

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
http://mashrootiat.pchi.ir/show.php?page=contents&id=4381
http://mashrootiat.pchi.ir/show.php?page=contents&id=4381
https://pecritique.com/2018/07/18/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://iranglobal.info/sites/default/files/tarikh-ahzab-siyasi-j1.pdf
http://iranglobal.info/sites/default/files/tarikh-ahzab-siyasi-j1.pdf
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20irani/1959.zip
http://dl.yasbooks.com/roman/romane%20irani/1959.zip
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=34&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO-v-myajeAhWDkCwKHYqvBU84HhAWMAN6BAgEEAE&url=http%3A%2F%2Foral-history.ir%2Fshow.php%3Fpage%3Dpost%26id%3D2095&usg=AOvVaw3OktaF0cm5MWEzPeNzWrBp
http://s6.picofile.com/d/8191620534/16c96c4e-6c29-4b3b-994f-656b87a0416d/khaterat_siasi_anvar_khamei.pdf
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 هنداشت روحانیت با مخالفتی که ایبرنامه تدوین -د حزبی یانتشار روزنامه -حزب ج

مشروطیت -و متعهد شد تا فعالیتش را با دفاع از الفد کراعالم موجودیت  ۰۶اشد(ب

ه پیش ( ب!رفرمیستبخوان گرا )سوسیالیسم اصالح-دموکراسی د-ناسیونالیسم ج -ب

 ببرد. 

(، ۶۶2۴حزب کمونیست ایران )جاست که در زمان تشکیل جالب توجه این ینکته

خواستِ لغو مالکیت خصوصی و اجتماعی کردن تولید و غیره، جزو مطالبات گرایش 

کارگر ایران بود. اما بعدتر، وقتی چپِ رِفُرمیسم، در قالب حزب  یسوسیالیستی طبقه

عهده گرفت، دفاع از مالکیت دولتی )گذار هسوسیالیستی را بتوده، نمایندگیِ گرایش 

های سیاستسایر لب درآمد! غا یصورت نظریههآمیز به سوسیالیسم( بمسالمت

ان شقدری آشکار و برای خوانندگان آشنا است که بازگوییهاین حزب ب رفرمیستی

 کافی گویاست:ی از آبراهامیان به اندازه جمالتد. نقل همین وشمیآور کسالت

چگونه نظام را تغییر دهیم: با "ای تحت عنوان یک متفکر حزب در مقاله»
اسپانیا خطراتِ انقالب زودرس را  یاعالم کرد که تجربه "؟انقالب یا با مجلس

.. المللی.ما نشان داده است. او توضیح داد که ایران، هم به سبب اوضاع بینهب
ی انقالب نیست. وی با این ای، آمادههای تودهویژه فقدان سازمانههم داخلی، ب

گیری که سخن گفتن از انقالب غیرمسئوالنه است، اظهار داشت که حزب نتیجه
نیروهای مترقی، و کار در داخل و خارجِ  یباید بکوشد تا با متحد ساختن همه

 بر را سیاسی یحزب توده، مبارزه...  ۵۴حاکم را تضعیف کند. یمجلس، طبقه

جویی انقالبی، بقای های کارگری را بر مبارزهمسلحانه، اتحادیه یمبارزه

طلبی پارلمانی را بر کمونیسم رادیکال سازمانی را بر اقدام قهرمانانه، و اصالح

  ۵۶«دهد.ترجیح می

                                                      

  2۵۰آبراهامیان، ص  ۰۶ 

 2۵۱آبراهامیان، ص  ۵۴ 

  ۰۰۶آبراهامیان، ص  ۵۶ 
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کردند. های رفرمیستی را دنبال سیاست احزاب منشعب از حزب توده هم عموماً

ای بودند که قدری کوچک و حاشیههکال اتخاذ کردند یا بهایی هم که مواضعِ رادیآن

  ۵2قابل ذکری در تاریخ جنبش سوسیالیستی نگذاشتند.ثیر أت

اولین جریانی بود که در اعتراض به « سازمان چریکهای فدائی خلق ایران»در واقع 

یتش گذاشت. علت محبوبسوسیالیستیِ ایران پا به عرصه  هایگرایشرفرمیسمِ غالب بر 

مثابه نمودی از توجه و تمایل هتواند باش بود؛ که این خود میهم گرایش ضدرفرمیستی

اش از راهکارهای رفرمیستی قالبی و یا خستگی و آزردگیان راهکارهای به ایران یجامعه

 ترجمه شود.

از آن زمان تا به امروز، همین روند ادامه یافته و جدال بین اوُلوشونیسم و 

  مه داشته است.رولوشونیسم ادا

 

 تجارب سایر کشورها -د
کارگری جهان، به  هایگرایشاکثر  تقریباً (۶۶۶۱پس از پیروزی انقالب اکتبر )

لنینی و الگوی سازماندهی بلشویکی روی آوردند. اما چند دهه بعد، انقالبی تئوری 

های متنوع آن ــ استالینیسم، و شاخه یدخچرها ی ترازو به جانب رفرمیستکفه

روع به شایسم، کاستروئیسم و غیره ــ مینیسم، تیتوئیسم، خوجهمائوئیسم، هوشی

 سربرآوردن کرد.

                                                      

دنبال جدائی بقائی از مصدق، ملکی هلکی(، نیروی سوم )بمثل حزب زحمتکشان )بقایی و خلیل م ۵2 

را تشکیل داد و به حمایت از مصدق پرداخت. آبراهامیان، ص « نیروی سوم»از حزب اخراج شد. ملکی 

کردند، جریان موسوم به ( ، حزب توفان )قاسمی و فروتن( و ... آنهایی که علنی از انقالب دفاع می2۵۴

 یحل مبارزهتان بود که خواهان خودمختاری )مدل یوگسالوی( بود و راهاحیای حزب دموکرات کردس

( و یا سازمان انقالبی حزب توده )خارج از کشور( که ۰۶۱مسلحانه را پیش گرفته بود )آبراهامیان، ص 

ب کند. حزشهر سرایت می یکرد و معتقد بود که انقالب از روستا شروع و به حاشیهار انقالب دفاع می

هم موافق انقالب بود ولی اعتقادش بر این بود که انقالب از شهر شروع و به روستا گسترش  توفان،

یابد. البته این توضیحات نارسا و نادقیق هستند و صرفاً برای تمایز قایل شدن بین حزب توده و می

 اند.  ه شدهدانشعاباتش آور
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نظیری در ایاالت متحده شکل ای بیاتحادیهجنبش  ۶۶۰۶تا  ۶۶2۶ یهاسال نیب

بود که دو جناح چپ و  ۵۵ی(صنعت یهاسازمان یکنگره) CIOاش گرفت که سازمانده

( خواهان انقالب و جناح ۶۶۶۱راست داشت. جناح انقالبی تحت تاثیر اتقالب اکتبر )

جا که زور جناح راست بر جناح چپ چربید، رفرمیست خواستار اصالحات بود. از آن

با تهدید به انقالب او را مجبور به انجام  جمهور رفتند و سیروزولت رئآنها نزد فرانکلین 

شود. وقتی یاد می ۵۰«های نیو دیلبرنامه»حات وسیع کردند؛ چیزی که از آن به اصال

سر های وسیع اردوی کار امریکا را پشتتهدید جدی است و آنها تودهکه دریافت  روزولت

های اصالحاتی وی الزم برای برنامه یخود دارند، از صاحبان سرمایه خواست تا بودجه

ر دد! اختیار او گذاشتن کافی را در یهیسرما ،انقالببیم هم از آنها کنند. مین أترا 

 حداقلمیلیون بیکار به استخدام دولت درآمدند، قانونِ  ۶۵ها بیش از جریان این برنامه

 اما دیری. مورد اجرا گذاشته شدو غیره به یکاریب صندوقو  یاجتماع نیتأم، دستمزد

ه شدند. ریچارد وُلف در توضیح این مسئلاین مزایا بازپس گرفته  بسیاری ازنگذشت که 

 گوید:می

 

 دهد.ینم رییرا تغ اصلی جامعهساختار  ،داستیطور که از اسمش پهمان رفرم»

نخورده را دست هیسرماها و مالکان جایگاه و موقعیت کاپیتالیستروزولت 

آنها با استفاده از دوم،  یجنگ جهانبعد از بالفاصله  جهیدر نتگذاشته بود. 

ا ر دستاوردهای همه، کیستماتیطور سبه شان،نخوردهموقعیت و امکانات دست

شتباه اباید ن گریشما د ..ند.ردنابود کها را ... و جنبش چپ و اتحادیهندفترپس گ

  ۵۵«!کنیدانقالب  دیشما باما را تکرار کنید! 

 

                                                      

 53 Congress of Industrial Organizations 
 54 New Deal Program.های اقتصادیبراساس توصیهها که توسط روزولت در طی این برنامه 

 جان مینارد کینز به اجرا درآمد که به اقتصاد کینزی معروف شد.  

 :Is the Solution Reform or Richard D. Wolff سخنرانی ریچارد وُلف 55 

Revolution? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Congress_of_Industrial_Organizations
https://www.britannica.com/event/New-Deal
https://www.youtube.com/watch?v=WuEd0dI0fQk
https://www.youtube.com/watch?v=WuEd0dI0fQk
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( در همکاری با بورژوازی PKI(، حزب کمونیست اندونزی )۶۶۱۵در اندونزی )

ملی کودتایی را علیه احمد سوکارنو اولین رئیس جمهور این کشور تدارک دید. در 

ژنرال سوهارتو حدود چهار میلیون کارگر به ریاست جریان یک ضدکودتای امریکایی، 

  ۵۱.نددشعام و دهقان قتل

الیستی به (، قانون اساسیِ سوسی۶۶۱۰دنبال سرنگونی ساالزار )هدر پرتغال، ب

های قدرتای کنترل جامعه را به دست گرفتند. و شوراهای توده تصویب رسید

. نشدند اما موفقبا توسل به کودتا انقالب را سرکوب کنند  امپریالیستی کوشیدند تا

های خارجی شدند تا انقالب را به بیراهه ببرند. پس دست به دامن رفرمیست نهایتاً

و دولت سوسیال دموکرات سوئد را فعاالنه وارد صحنه دولت سوسیال دمکرات آلمان 

شروع به ارسال بطور مخفیانه، ، «کراسیوگسترشِ دم»آنها تحت عنوانِ و  کردند

به  ، انقالب راکردند و به این ترتیب پرتغالهای کمکهای هنگفت مالی به رفرمیست

د؛ پس گرفته شبازمراکز اشغال شده از مردم  یند. دیری نگذشت که همهکشاندانحراف 

( Mário Soaresخصوصی شدند و ماریو سوارس ) مجدداًسسات ؤمها، صنایع و بانک

 در پرتغال برقرار کرد! دارانه را مجدداًسوسیالیست! نظم سرمایه

در  Sirizaسیریزا  یترِ از آن نمونهو تازه ۵۱(۶۶۶۹ ونزوئال؛) چاوز هوگو ینمونه

 چپِ رِفُرمیسم بودند.  کردعمل از دیگری هایمثال یونان،

ترین مقروضِ تاریخِ میلیارد یورو بدهی، به مقام بزرگ 2۹۶وقتی دولت یونان با 

بار اعتراضاتِ خشونت ۵۹اش( نایل شد!بشر )با درنظرگرفتن سطحِ تولید ناخالص داخلی

–که یانوس واروفاکیس  گرفت که به روی کارآمدن حزبِ رفرمیست سیریزا مردم باال

(. شیفتگانِ جهانی رفرم، 2۴۶۵) انجامید را در رکابش داشت، -یستسوسیال اقتصاددان

                                                      

به خطایش اعتراف کرد  یک سند تاریخی در جریان انتقاد از خود، در حزب کمونیست اندونزی، بعداً ۵۱ 

این جنایت تاکنون منتشر شده است که  اسناددانست! بخشی از  طرا به درک غلطش از اوضاع مرتبو آن

 فارسی موجود است.  هآن ب ییک نسخه

: انقالب ونزوئال» یری در ونزوئال به رهبری چاوز به مقالهانقالب بولیوا یبیشتر درباره یبرای مطالعه ۵۱ 

 مریم فرهمند مراجعه کنید.   یآرون تاوس، ترجمه ی، نوشته«بولیواری در بحران

 لینک دسترسیبه نقل از دویچه وله فارسی.  ۵۹ 

http://cpimlm.com/jahan/j24indonesia.pdf
https://mejalehhafteh.com/2017/11/26/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7/
https://mejalehhafteh.com/2017/11/26/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7/
https://naghdcom.files.wordpress.com/2018/09/bolivarianische-revolution.pdf
https://naghdcom.files.wordpress.com/2018/09/bolivarianische-revolution.pdf
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84/a-45139541
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84/a-45139541
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 ۵۶وجد آمده بودند، با تمام قوا، از سیریزا حمایت کردند.در اروپا به« عروج چپ»که از 

نمایندگی از ، بهالکسیس سیپراس، 2۴۶۵ژوئن  2۵در  ،اعتراضاتاما پس از خوابیدن 

ه های بورژوایی نتوانسته بودند با زور بئی را که دولتاضتیپاکت ریطرف دولت سیریزا 

نمایندگان این حزب در توجیه بعد هم ها حقنه کرد! مردم تحمیل کنند، امضا و به توده

د کار بردنهی جهانی، همان ادبیات و استداللی را بهای سرمایهشان به خواستهتسلیمِ

  ۱۴کرده بودند! بندیصورتشان که اخالف

 

  

                                                      

های متعددی از ستفهرتالشش را برای کمک به سیریزا بکارگرفت.  یچپ اروپا و آمریکا همه ۵۶ 

 اقتصاددانان، سیاستمداران و حتی هنرمندان در دفاع از سیریزا منتشر شد. 

های خارجی برای نیرو ۶۶۱۱اوج یک کودتا بود. در سال  یاخیر سران اروپا در واقع نقطه یجلسه» ۱۴ 

 ABCای با فیلیپ آدامز در کراسی در یونان از تانک استفاده کردند. من طی مصاحبهواز بین بردن دم

Radio Natinals  های خارجی صورت خواهد یک کودتای دیگر توسط قدرت 2۴۶۵گفتم که در سال

ا این اقتصادی این دو کودت ترین تفاوتِهای یونانی. مهمگرفت؛ این بار نه با تانک، بلکه به کمک بانک

نیروهایی که در پس  2۴۶۵های ملی یونان را هدف قرار نگرفت. در سال ، ثروت۶۶۱۱است که در سال 

های های کشور هستند تا صرف بازپرداخت بدهیثروت یاین کودتا قرار دارند خواستار تحویل باقیمانده

اکیس، وزیر سابق دارایی یونان. جهت کسب اطالعات اظهارات واروف« غیرقابل پرداخت و ناپایدار ما شود.

 مراجعه کنید. نوام چامسکی با واروفاکیس یبیشتر از تجارب وی، به مصاحبه

https://www.youtube.com/watch?v=szIGZVrSAyc
https://www.youtube.com/watch?v=szIGZVrSAyc
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 شهر سوسیال دموکراسینآرما
های وطنی شهر سوسیال دموکراتدر خاتمه بد نیست تا نگاهی هم به آرمان

د سرایی در مورافسانهمشغول ها، دادن درب باغ سبز به تودهاینان برای نشان ۱۶.بیندازیم

-که به شرایط اقتصادینآبی ۱2هستندویژه سوئد ــ هکشورهای اسکاندیناوی ــ ب

ان نش کرد عالقهفراهم گیریِ چنین مدلی را ای که امکان شکلسیاسی ویژهـاجتماعی

 ۱۵به دیدن فیلمِ مراسمِ خاکسپاری این مدل باشند!مایل دهند و یا 

 شود: سایت رادیوی رسمی سوئد، بخش فارسی، نقل میزیر عیناً از وب یجمله

باره جامعه ی چندین کتاب در شناس و نویسندهگورد تاریخالرش تره»
 یداریست و مردم سوئد عالقهگوید که اقتصاد سوئد، بسیار سرمایهسوئد، می

زیادی به مالکیت خصوصی دارند و هیچ نشانی از مالکیت عمومی و دولتی در 
 توان کشوری سوسیالیستیشود. از این نظر سوئد را اصال نمیسوئد دیده نمی

  ۱۰«.خواند

                                                      

زبان است که برنامه و اساسنامه از جمله گرایشات فارسی« جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران» ۱۶ 

ی است. برای آشنایی بیشتر به مصاحبه، یکی از اعضاای برنشتاین تنظیم کردهخود را براساس نظرات پایه

 چرا سوسیال دموکراسی؟این جمعیت مراجعه کنید: 

های رفرمیست روسیه نیز ادعاهای مشابهی را مطرح پیش از پیروزی انقالب اکتبر، سوسیالیست ۱2 

 جایهب و زدندمی حرف -بودند سوئد مدلِ زمانیِآن معادل که –کردند. آنها از الگوی اتریش و پروس می

ست به همین دلیل ا»: نوشت آنها جواب در لنین. بودند الگویی چنین پیگیری خواستار انقالب، تدارک
دهند... کشورهایی ارجاع می ۶۹۱۴ یه)و نیز پروس( در ده اتریش یهها... دائماً به نمونکه رفرمیست

 راز یکامل شد. همه "بدون هیچ انقالبی"، در آنها تحولِ بورژوایی ۶۹۰۹ "ناموفقِ"که پس از انقالب 
لت بر آن دارد که تحولِ دال ظاهراً چون آورد،می شعف به را شانقلب که چیزیست آن این! جاستهمین

پذیر است!! و اگر چنین است چرا... باید سرمان را با انقالب به درد بیاوریم؟ انقالب امکان بدونبورژوایی 
لی عم "انقالبیبدون هیچ "داران نسپاریم تا تحول بورژوایی ... را چرا این کار را به زمینداران و کارخانه

  ,Democratic Movement-Reformism in the Russian SocialLenin« سازند؟!

توان دموکراسی در اروپا، بویژه سوئد، می-برای کسب اطالعات بیشتر راجع به عروج و افول سوسیال ۱۵ 

 ، از سیمای سوسیالیسم، بحران سوسیال دموکراسی در سوئدنمونه به مقاله زیر مراجعه نمود: برای 

 ، رادیو سوئد، بخش فارسیست؟سوسیالیستیآیا سوئد کشوری  ۱۰ 

https://azadivaedalat.com/
https://azadivaedalat.com/
https://www.hezbesocialdemokrateiran.com/2017/07/23/چرا-سوسیال-دموکراسی؟/
https://www.hezbesocialdemokrateiran.com/2017/07/23/چرا-سوسیال-دموکراسی؟/
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1911/sep/14.htm
http://www.simayesocialism.com/?p=507
http://www.simayesocialism.com/?p=507
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5980217
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داران سوئد، معادل چهار میلیون نفر از نفر از سرمایهدهد که تنها سه آمار نشان می

میلیاردر  ۵۰2سوئد،  نیمیلیوونیم در کشور حدوداً ده ۱۵جمعیت سوئد ثروت دارند!

پنجم از یکشود. اینان حدود نفر به این تعداد اضافه می ۶۰د که هر ماهه نوجود دار

ت و ثرو یاز نظر توزیع ناعادالنهعالوه، را در اختیار دارند. بهسوئد تولید ناخالص ملی 

     ۱۱تر از فیلیپین و نیجریه قراردارد.امکانات اجتماعی، حتی پایین

را به  ۱۱واقعیت دارد که دولت سوسیال دموکرات سوئد، یک کشور فقیراین  !بله

عنوان هب امروز که سوئدِخاطر سپرد بهیک کشور کاپیتالیستی مدرن مبدل کرد اما باید 

 و انستیتوهای بورژوایی است!ن امتخصصوفقِ کاپیتالیستیِ موردِ تجلیل یک مدلِ م

کردنی برای تنها یک الگوی قابل ستایش و دنبالنهسوسیال دموکراسی سوئد 

 هانج سراسر کارگران برای تاریخی ارزشمند یها نیست، بلکه یک آموزهسوسیالیست

دموکراسی کجاست! -این مدل، به کارگران نشان داد که هدف غائی سوسیال ۱۹!است

                                                      

 ۱۵ «Något är sjukt när tre rika äger mer än fyra miljoner svenskar» ،Andreas 

Gustavsson 

 66 , 0203t oss samlas kring Jan Emanuels ord åLElsa Alm, 

Aftonbladet, 0 JANUARI 0203 

کا به آمری فقره دلیل ها ب، بیش از یک میلیون نفر از سوئدی۶۶۶۰تا  ۶۹۱۵سالهای  یتنها در فاصله ۱۱ 

 مهاجرت کردند.

 ونقل، برای تقویتحمل یشود: دراختیار گذاردن شبکهدر اینجا تنها به ذکر چند نمونه اکتفا می ۱۹ 

داران آلمانی، علیه کارگران اعتصابی آلمان که نازیسم در جنگ علیه شوروی؛ همکاری با سرمایه یجبهه

صنعتی  یهاب زده بودند، با ارسال فوالد، موادّ اولیکردن ماشین جنگی نازیسم دست به اعتصبه قصد فلج

ریق کمونیستی از ط تساختن کتابها، نشریات و تبلیغاها و ممنوعو تسلیحات؛ دستگیری کمونیست

وسایل نقلیه عمومی و پست؛  مجازات کسانی که در جنگ داخلی اسپانیا علیه فاشیسم شرکت کرده 

که علیه شوروی « مانرهایم»رتش فنالند به رهبری ژنرال که داوطلبین شرکت در ابودند، درحالی

ترین جنگیدند، قهرمانان ملّی محسوب شدند؛ شرکت فعال در جنگ سرد، دراختیارگذاردن بزرگمی

در  ۶۶۱۴ یه، در اواسط ده«سیا»مرکز مخابراتی برای جاسوسی از شوروی برای امریکا، همکاری با 

طور مخفی به کشورهای هفروش اسلحه بصدور و ، «سماریو سوار»ز حمایت ا و در سرکوب انقالب پرتغال

https://www.etc.se/ledare/nagot-ar-sjukt-nar-tre-rika-ager-mer-fyra-miljoner-svenskar
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/jlOBeb/lat-oss-samlas-kring-jan-emanuels-ord-2023
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رود! میجیب چه کسانی به جامعه  د که ثروت تولیدیادعینه نشان سوئد به یتجربه

دموکرات، فقط چهار بانک سوئد در سال به اندازه -اصطالح سوسیالهین کشور بهمدر 

شت، درمان و خدمات اجتماعی کل کشور بهدا یساالنه ییک و نیم برابر کل بودجه

 ۱۶برند!سود می

را ایران  کارگر یطبقه خورده،شکست یبا تحریفِ این تجربه ترِفُرمیسچپِ 

 مالیش اروپای کارگر یکند تا با پیروی از این الگو، خود را به سطح طبقهتشویق می

اما  د!ارزه کنمبسوسیالیستی مناسبات  بعد برای استقرار! و وقتی به آنجا رسید، برساند

  اجتماعی بیشتری تولید کند! موقع باید سخت کار کند و ثروتتا آن

جمهور چین، در نوزدهمین رئیس، «شی جین پینگ»اظهارات مشابه این بیانات، 

 ی. او اعالم کرد که با رشد فزایندهندسته(، 2۴۶۱حزب کمونیست ) یکنگره

 ۱۴«کشور سوسیالیستی مدرن»هد تبدیل چین به یک زودی شاهکاپیتالیسم در چین، ب

 بود!   مخواهی

 بندیجمع
 پذبربودنتعریف کرد: نفی امکان ترِفُرمیسلنین سه مشخصه برای چپِ  -

دن پرولتریزه ش فرایندسرمایه و -گیری تضاد کارسوسیالیسم، انکار شدت

 ۱۶جامعه، ردّ دولت کارگری.

                                                      

ساله، بیشترین کودکانی که جان و دست و پایشان را در سراسر جهان از  ۹ایران و عراق در طول جنگ 

 بازی بود، آسییب دیدند و...    های ساخت سوئد که به شکل اسباباند، توسط میندست داده

 میلیارد سود نصیب بانکهای بزرگ سوئد شد! ۵۴ ۱۶ 

 ویکتور پیروژنکو، ترجمه: ا. م. شیری، های چینیرؤیای چینی و سوسیالیسم با ویژگی۱۴ 

علمی، و ضرورت آن و پذیر بودنِ برپاییِ سوسیالیسم براساسِ موازین نبرنشتاین[ امکا»] ۱۶ 

 رایندفمفهومِ مادیِ تاریخ را انکار کرد. او واقعیتِ فقرِ فزاینده،  گاهنظرناپذیر بودنِ سوسیالیسم از اجتناب

 نادرست را "نهائی هدف" مفهومِ خودِ حتی نمود، انکار را کاپیتالیستی تضادهای تشدید و شدن، پرولتریزه

 و یسملیبرال مابین اساساً که شد ضدیتی منکر. کرد رد کامالً را پرولتاریا دیکتاتوری یایده و قلمداد

 ,Dogmatism And Lenin, What Is To Be Done?, Chapter I« رد.دا وجود سوسیالیسم

“Freedom of Criticism” 

https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/30-miljarder-i-vinst-i-svenska-storbanker/
http://mashal.org/blog/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86/
http://mashal.org/blog/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86/
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/i.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/i.htm
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 رفرممخالف  -۶: که لوکزامبورگ اظهار داشتلنین ضمن تایید مواضع رُزا  -

 -۵رفرم، ابزار و انقالب، هدف است  -2است  رفرمیسمنیست، بلکه مخالف 

 یی فرعیِ و مبارزه برای شدت بخشیدن به مبارزهمبارزه برای رفرم، وظیفه

محصول  رفرم -۰ی اصلی است طبقاتی و تدارک انقالب سوسیالیستی وطیفه

است که در ثر ؤمرفرم زمانی  -۵ی طبقاتی است ارزهی مبنرسیدهثمربه

یون نباید خود را درگیر بانقال -۱تدارکِ انقالب مورد استفاده قرارگیرد 

 -۱گذارد شان میپایهای ریز و خُردی کنند که بورژوازی دائماً پیشرفرم

ضع ها مورفرم قبالباید بتوانند با ارزیابی و تحلیلِ مشخص، در انقالبیون 

دام و تله هستند که به منظور سد انقالب گسترده و در  یرند. آنها بعضاًبگ

 ٪2۴ــ مبارزه برای رفرم باید حداکثر ۹شوند گرفته می پسبازاولین فرصت 

 سوسیالیستی را اشغال کند.   فعالین انرژی و وقت از
تنها موقعیت نه ترفرمیسدهد که چپ بررسی تجارب تاریخی نشان می -

ی مبارزهندکردنِ کُبخشد بلکه از طریق اردوی کار را در درازمدت بهبود نمی

طبقاتی و سازش با بورژوازی، تدارک انقالب سوسیالیستی را به تعویق 

ها و تشکلکشاند. اندازد و یا جنبش انقالبی اردوی کار را به شکست میمی

ـ ابزارهای  ـ در کنارِ توپ و تفنگ ـ نبرد طبقاتی هستند که در صورت احزاب ـ

  ۱2شوند.زدگی، موجب شکست میکهنگی و زنگ
رژیم صرفاً آن بخش از موانع و معضالت اجتماعی موجود را از یک سرنگونی  -

دولت مربوط آن های تراشیها و مانعسر راه برخواهد برداشت که به سیاست

 ی،جهانی که مشکالت ناشی از گردش پول و انباشتِ سرمایهاست. حال آن

                                                      

این یک تحریف » :سیاسی در انقالب اسپانیا نوشت هایدر ارزیابی از نقش احزاب و گرایشتروتسکی  ۱2 

حزابی نویسد و نه اهای زحمتکش میهای اسپانیا را به پای تودهکه مسئولیت شکستِ تودهتاریخی است 

 کوشدیم که نناتوا یشکستند... این فلسفهدرهم ها را فلج نمودند و یا صراحتاًکه جنبش انقالبی توده

 خواهدنمی و تواندنمی ابداً بزند، جا کیهانی تحوالتِ زنجیرِ  در ضروری یحلقه مثابههب را هاشکست تا

 ودندب شکست یدهندهسازمان که هاییشخصیت و احزاب ها،برنامه مثل مشخصی فاکتورهای به نسبت

  ,The Class, The Party and The LeadershipTrotsky «.بگیرد موضع

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1940/xx/party.htm
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 یالمللنیب یهااستیس، پول یالمللنیو صندوق ب یالزامات بانک جهان

ها و... عدالتیها و بیی معضالت ناشی از نابرابریها و همهها و قدرتدولت

د نقوت خود باقی خواهچنان بهی تاریخی، ملی و فرهنگی همحتی موانع ویژه

و رشد  یبراهتری مراتب ببه امکان« فضای دموکراتیک»ها در ماند. این

 ِ رفرمیستداران چپدهد که طرفیابند. واقعیت تاریخی نشان میمی میتحک

ی ای به بازخوانکاری برای حل این معضالت ندارند، بلکه عالقهتنها هیچ راهنه

 دهند.تجارب تلخ تاریخی نشان نمی

در مبارزات جاری در  ترِفُرمیسکم بها دادن به نقش چپِ  نادیده گرفتن و -

موفق شود تا  ترِفُرمیستواند به قیمت گرانی تمام شود. اگر چپِ ایران، می

دست بگیرد، فرصت تاریخی بزرگی را از کفِ رهبری اعتراضات فعلی را به

نظر مقابله  با مباحثات انحرافی و اردوی کار ایران خواهد ربود. از این

، و داشتن درکِ دقیق از رفرم و انقالب ترِفُرمیسراهکارهای ضدانقالبی چپِ 

ی تئوریک و جنبهابداً حث، زدن به این بضروری است. به این معنی، دامن

 انتزاعی ندارد. 

 

بى الکارگر را از هر جنبش انق یکوشد طبقهیم سمیالیسوس نی... ا»مارکس و انگلس: 
 نیاو سودمند باشد، نه ا یبرا تواندیم که ثابت کند که آنچه قیطر نیدلسرد کند، از ا

 طیراش زندگى، در یماد طیدگرگونى در شرا کی فقطبلکه  اسى،یآن دگرگونى س ای
زندگى،  یماد طیاز دگرگونى در شرا سمیالیسوس نیاست. اما منظور ا یاقتصاد

بى الانق یهاکه فقط از راه ستینى یبورژوا یدیتول مناسبات بردن انیوجه از مچیهبه
 یدیمناسبات تول نیهم یهیپا است که بر یحاتى ادارالممکن است، بلکه منظورش اص

 رییغرا ت یزیچ هیو سرما یدستمزد اصالحاتی که در مناسبات میان کارشوند؛ انجام مى
 دهندیکاهش م یبورژواز یرا برا تیحاکم یهانهیحالت هز نیبلکه در بهتر دهندینم

 ۱۵«.کنندمى دولتش را سبک یو بار بودجه

                                                      

کار یا ، فصل سوم، بخش دوم، سوسیالیسم محافظه«مانیفست حزب کمونیست»انگلس، -مارکس  ۱۵

 شهاب برهان یبورژوائی، ترجمه

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1190fa.html
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1190fa.html

