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یستتت به رار زیر:آدرس ستتای ا ایمیص صتتدای انترناستتیونا
اس
Homepage:
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Email:

contact@internationalistvoice.org
ت گرام

https//t.me/intvoice

!انقالب کمونیستی یا نابودی بشریت
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حثرور نبظرجر را رانترنبسااایونبلیسااات برحیبتی،رضاااروه رورالاسراسااا ار
جااناارااش رانااقاای اای رناماای تااواناااد ر اااد ا اااب ر ااوداار ر اار رطاهط ر ا اار رایاانااکااابر
انترنب سیونبلی ست برنق ییرپویبرورطینب یشرطهرتکب اراینرجنرشرطا یتبر ب یندار
اینرتن براارطریقرجد رور ربحثبراارطیدگبه ب ر تفبو رطهونرفضاااااااب ر
سیبسیرپرولتر را کبنرپذیرراس .

"خطر شتتتتتتورا را تنها کستتتتتتان که حزب را انکار م کنند
تهدید نم کند ،آن حت م تواند ستتتتتتتازمان رماون جریان
کمونیست بیلا:م را که به اندازه کاف مجهز است  ،تهدید
کند .آناه که خطرناک تر استتتتت ایل استتتتت که شتتتتتورا را
خودش را آنطوری که رس ت  ،نشتتان نم درد ب که خودش را
پشتتتت ستتتتر برستتتتمی شتتتتناختل چهارچوب برنامه ای ا یک
سازمان متمرکز پنهان م کند ".جریان کمونیس بیل ا:م
ر
اطیعب رالاسر را رتمبسر برجریبنرکمونیس ر ینالمللیر قراهرایرراس  :ر


سبی :رwww.internationalism.org



ایمیلinternational@internationalism.org :
ر
ر
ر
ر
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 .1مقدمه
"رتمب یرفیلسااااااوفبنرتبر برحب ،رج بنرهارتفساااااایررکرطجراندار ساااااائلبر
چ ون یرطگرگونرسبختنرآنراس ار" مارکس ر
آگاابهیرطرقاابتی ،رنقشروروظاابیفرساااااااابا اابنرانقی ی ریکیراار حااثر
ران ی ترینر ربحثرطهرطو رتبهیخرطرقبرکبهگرر وطجراس ارسوال ب رایبط ر
یتوانر ارحرکرطارآ گبهیر بریاااااا کارعمو یرچیسااااااا ررآ گبهیرپرولتر ر
چیسااااااا ررایدئولوژ رچیسااااااا ررفریر ینرایدئولوژ رورآگبهیرپرولتر رطهر
چیس ررنقشروروظیفبرسبا بنرانقی یرچیس ر ر
چاوهراینرسااااواال رطهرطو رتبهیخرطرقبرکبهگررپبسااااخرگرفتبراساااا رر
چاوهر بر یتوانیقراارگذیتبر بنرطهسر یریقررافقر بهکسیستیرچیس ر ر
هدفراینرج وج،راینراس ا رکبر برسااواال ر بالرااریشرافـااااااااـااااااااقرورانسااجبسر
بهکساااااایسااااااتیرپبسااااااخر دهدارتیشر رراینرخواهدر وط،ر دونرطهرغلتیدنر بر
ایدجآلیسـاااااقرور برکمشر بتـاااااریبلیسقرتبهیخـااااای،رسواال ر بالرطهرطو رتکامص
ستتتترمایه داری ور برتکیبر ررطهساااا ب رپرولتبهیبر رهساااایریااااوطاراینرج وجر
«آیب هب ر قدس»رنیساااا رکبرجبئیر را رتغییررورتکب ارندایااااتبر بیااااد،ر لکبر
یشرتیشراارافقر بهکساایسااتیرورهم نبنرطهرپروساابرتکب اراس ا ،ر برهمینر
خبطرر عضیرو هبر برسواالتیرهار ارحرکرطجرایقر دونراینکبرپبسخیرطاطجر
بییقار ر
سااااررانجبسرا یدواهیقراینر قبلبرکمشرنبرچی ر برپرولتبهیبر بیاااادرکبر بر
آگبهیرخوطشرور برسااااابا بنرانقی یرخوطشروراارطریقرانقیبرکمونیساااااتیر
نب وسر رگرسر بیبطاه رهار برصدارطهرخواهدرآوهطا ر
ر
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 .2آ ـار طبقاتـ
ر
"هقر بر نظوهرتولیدرآگبهیرکمونیساااتیرطهریشر قیبسرتوطجرا ،رورهقر
را رپیروا رخوطرا رر[کمونیسق]،تغییررانسبن برطهریشر قیبسرتوطجر
ا رضااااااروه راسااااااا  ،رتغییر رکبرتن برطهریشرجنرشرعملی،ر یشر
انقالب،ر یتواندرصااوه ر یرطار نب راینرانقیبرضااروه راس ا رنبر
فقطر خااابطر راینکااابرطرقااابرحااابکقرهاراا رهی رطریقرطی ر رنمیتوانر
سارن ونرکرط،ر لکبر براینرطلیارنی رکبرطرقبرسترنگون کنندهرآنرتن بر
طهریشرانقیبر بطهر ییااوطرخوطرهاراارهمبرکثبفب راعصاابهرخی ر
کناادروریاااااااابیسااااااتاابر نیاابطرن اابطنرج اب عاابرا رنوینرگرططا" رمتتارکس ر
ایدئولوژ رآلمبنی ر
ر

آ ار به شکص عموم
نتیجبراضااااامحی رجوا عراولیب،رتقسااااایقرکبه،ر برکبهرید رورکبهرفکر ر
یااداراینرا رر نت یر برپیدایشرالیبرا راار تخصااصااینریاادرکبرنقـااااااااش یاابنر
ت ـولید،رطف ـبعرورتکب ارای ــدجهبر وطار عدراارآنر نیأرای ـدجرورآگبه ـیریشریغار
را رایدئولوگ ب رجب عبرطرقبتیر وطجراسااا ارطهرجب عبر بساااتبنرفیلساااوفبنیر
نظیررافیطونر"ایدجرهارذاتی"ر لمداطر یکرطندرکبرتن بر براندییاااایدنر یتوانر بر
آنرنبئارگیااا ارا بنیرکبرایدجرآلیسااا رهب راولیبرظبهرریااادند،رخدارهار نیاااأر
آگبهیر یری راعیسرکرطندا ر
برتکب ارجب عبرساار بیب طاه ،ر بتریبلیساات ب ر وهژوائیرظبهرریاادندار
برپیااااااتوانبرعلوسرطریعیراعیسرکرطندرکبرج بنر سااااااتقاراار بروجوطرطاهط،ر
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تمبسرورلمسراینرج بنرهستی،ر نیأرآگبهیراس ار بتریبلیست ب ر وهژوائیر
آگبهیرهاریشرآگبهیریخصیرورفرط ر یرپنداهندا ر
ساااااسر بتریبلیسااااقرتبهیخیرپبر برعرصاااابر ی ذاهطروراعیسر ی کندرکبر
آگبهی،رنبریشرآگبهیریاااخصااایرورفرط ر لکبریشرپدیدجرتبهیخیروراجتمبعیر
اس ارطهرضمنر بتریبلیسقرتبهیخیرطیبلکتیکیرهقرنی رهس ا

آ ار طبقات چیس ؟
اگرر اابر خواهیقرآگاابهیرطرقاابتیرهارطهریااشرجملاابرکوتاابجرتعریفرکنیق،ر
آنمو عر ی توانیقر وییق،رآگبهیرطرقبتی،رآگبهیرپرولتبهیبر براظیفه تاریخ ر
خوطشراساااااا اریشرنتیجبراارهسااااااتیر بط رورتجر برتبهیخیرطرقبرکبهگرار
تکب ارآگبهیرطرقبتیریشرپرو سبرطینب یشرا س اروظیفبرورعملکرطر سبا بنر
انقی یر مثب بربخشتتتتتت از طبقه کار ر ،تکامص ،عمد بخشتتتتتتیدنرورساااااااسر
گساااااترشرورتعمیقرآگبهیرطرقبتیراارطریقرطخبل رسااااابا بنریبفتبرطهرطهونر
طرقبراس ار ر
ر

درکرای متفاات از آ ار طبقات
ساائلبرآگبهیرطرقبتیراارا تدترتوسااطرجنرشرکبهگر رتعیینرور یااخ

ر

نیدجراس ر لکبریشر وضوعرطهرحب ر ربحثبرورتکب ارطهرطو رتبهیخرجنرشر
کبهگر ر وطجراس ا ر
رطهرطهونرجنرشرکبهگر ،رطورن رشریبر رطایااااا راارپروسااااابرتکب ار
آگبهیرطرقبتیروجوطرطایااتبراساا ،رهررطو رن رش هبریبر ررطایاا هب،رنکب ر
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ضعفرور دهتیبنر رهسیرخواهدریدروراینکبرچ ونبرجنرشرکبهگر رااراینر
ن رشهبرور رطای هبرتبدیررپذیرفتبراس ا ر
ر

 2. 1آ ار طبقات محصول مبارزه خود طبقه کار ر
اینرطهکرور رطای رکبر برفکرر یکنیقرهمبنرطهکر بهکسیستیراس ،ر
توضیار یطهدرکبرآگبهیرطرقبتیر حصو ر ربهاۀرخوطرطرقبرکبهگررورنتیجبر
تجر برتبهیخیرطرقبرکبهگررورهسااااااتیر بط رآنراساااااا ارجریبنرکمونیساااااا ر
ین المللیریکیراارگراییااااابتیراسااااا رکبراینرطهکرور رطایااااا رهارنمبیندگیر
ی کنداراگررچبرجریبنرکمونیساااااا ر ین المللیریشرطهکرطینب یشراارآگبهیر
طرقبتیرطاهط،ر بروجوطراین،رجریبنرکمونیساااا ر ین المللیرناراشتتتتن را رطهر
وهطرتکامصرآگبهیرطرقبتیرطاهطرکبر برآن برنظر رخواهیقرافکندا ر
جریبنرکمونیس ر ینالمللیر یگوید :ر
ر
"سااااابا بنرانقی یر حصاااااو رور خیااااایراارطرقبراسااااا ارااارنقشرور
عملکرطرساااابا بنرانقی یر عنوانر خیاااایراارطرقب،رتعمیقروریکساااابنر
سبا رآگبهیراارطریقر داخلبرخوطرطهرطهونرطرقبراس ا" 1ر
ر
ساااوا راینراسااا رچبرچی رتعمیقریبرگساااترشرخواهدریبف ررا تدترور رار
اارهررچی ،رچی ر بیدروجوطرطایااتبر بیاادرتبر توانرآنرارتعمیقرورگسااترشرطاطر
یبرنبررجریبنرکمونیسااا ر ین المللیرکب یرطهسااا راینر وضاااوعرهارکبرآگبهیر

1رانقیبرج بنیر یمبهجر 11ر
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طرقاابتیر ی توانااد راارطریقر راابهاۀرا تصااااااابط ر وجوطر یاابیاادرهطر ی کنااد رور
یگوید:
"اینرایدجرکبرآگبهیرطرقبتیرنمیتواندرااریشر ساااااایرر کبنیکیروراار
طریقر ربهاۀرا تصبط ر وجوطر یبیدرکب یرطهس راس ا" 2ر

ر
آنر و عرآگاابهیرطرقاابتیرچ وناابر وجوطر ی آیاادارجریاابنرکمونیساااااااا ر
ینالمللیرنقابرآغبارآگبهیرطرقبتیرهارچنینرتوضیار یطهد :ر
ر
"فقطرپرولتبهیبر بطهراساااا رخوطشرهار بریااااکاریشرطرقبر راساااابسر
همرست یربیلا:م ت شکیصرطهداراینرهمرست یر نبط راینراس رچبر
هوا طراجتمبعیرطهرجب عۀرکمونیسااااااتیرخواهدر وط،رورخوطجوشرطهر
ربهاجرنمبیبنر ییوطاراینرپدیدجر بوهرنکرطنیراس ارکبهگران،رکبرتبر
طیروار خبطررفیاااااابهرنبیاااااایراارکبهر برنده ر بریکدی ررصااااااحر ر
یکرطند،رکبرحتیرگبهیراو ب راحسبسره ب ر بریکدی رر یکرطند،ر
نبگ بنرطهرگر بگرسر ربهاجر یاااغو رصاااحر ر برهمدی رر ی یاااوند،ر
صاافر ی ندند ور برهمدی ررکمشر ی کنند،رچنبنراحساابسراتحبطرپیدار
ی کنندرکبر را ریااااااکسااااااتنرهمرساااااات یرآهنین یاااااابنرتمب یر ده ر
وهژواا ر براتحبطیب هبرورپلیسرهار ی گیرطاراینرنقابرآغبارآگبهیر
طرقبتیراس ا" 3ر
ر

2رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی ,صفحبر 42ر
3رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 33ر
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جریبنرکمونیس ر ینالمللیرهمییبراظ بهر یطاهطرکبرپرولتبهیبر بیدراار
ربهاۀرسیبسیرورتئوهیشرگذیتبرخوطرطهسر یب واطرور نب راینر یگوید :ر
ر
" را رفراتررهفتنر اابریااشر رحلاابرکیفیر اابالتر ،رپرولتاابهیاابر اابیااد راار
تجر برگذیتۀرخوطرطهس ب رسیبسیرورتئوهیشرکسبرکندا" 4ر

ر
سااوا رهم نبنر ب یراساا اراینرجمی ر جرطرورانت اعیرهسااتندارخیلیر
کنکر رور عین،رچ ونبرپرولتبهیبر یخواهدرطهسر یب واط،رچاوهرپرولتبهیبر
ی خواهدراینرطهسرآ وا هبرهارآنبلی رکندرورتکب ار دهدرورکجبر یخواهدر
آ واج هب رخوطشرهارذخیرجرکندارجریبنرکمونیسااااااا ر ین المللیرتوضاااااایار
یطهد :ر
ر
" را رطرقبرکبهگررضااااااروه راساااااا ر ذهر ربهاجرخوطرهارااطریقر
طهسرگرفتنرکبفیراارا دا ب رگذیااتۀرخوطر یبفیاابندر برهدفراینکبرطهر
وضااعی ر نبسااریرطهکرساایبساایرخوطرهارتعمیقرر دهدارتعمیقرطاطنراینرر
تجبهبررحتیررطهرا بن ب رآها شر ربهاجرنی ر بیدر برو وعرر ایوندار
طهرچنینرطوهجرهبئی،رپرولتبهیبر ی تواندر برانعکبسرتجبهبرگذیااااااتۀر
خوطرکبرااطریقرآنر قبریبفتبراساااااا رور برتنظیقرتراانب ۀرپیروای برور
یاکسات ب،رخوطشرهار را رآیندجرآ بطجرکنداراینر براینر عنیراسا ،رکبر
تکب ارآگبهیرطرقبتیرانعکبسر یفبصاااالبرورآنیریشروضااااعی رفر ر
یدجرنیس ا" 5ر

ر
4رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 45ر
5رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 93ر
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هم نبنرنبهویااااانرورحتیرانت اعیراسااااا ارچبرکسااااایر ی خواهدرچنینر
"تراانب برا "رتنظیقرکند،رکارپرولتبهیب!رجریبنرکمونیسااااا ر ین المللیرچنینر
توضیار یطهد :ر
ر
"ور دینرترتیبر را رت ییجرکرطنرورتعمیقرطاطنرع سرورآگبهیرخوطشر
برحداکثرراندااج ،ر یشرپییااااااقراو رها ندجرتررطهرطهونرپرولتبهیبر
وجوطر یآیدار" 6ر
ر
"طهرطوهجرهب رآها شراجتمبعی،راکثری رعظیقرکبهگرانرتسلیقرفیبهر
ایدئولوژ ر وهژواا ر ییونداروظیفۀرتعمیقرطستبوهطهب رسیبسیرور
یکساابنرساابا رآگبهیرطرقبتیرهارمصتتت تریل،رها ندجرترینرعنبصاارر
طرقبرع دجرطاهر ی یااااااوندارپرولتبهیبر برلافراینر خش،ر خبطرراینر
خشراارخوطشر(تعریفراارنقابرنظرسااااایبسااااای)ر ی تواندراارطریقر
بالر رطنرتجبهبرج ئیرورآنیرخوط ،رآگبهیرجمعیرکسااااااابرکنداراار
آنجبئیرکبراینر خشراوطترر برطهکرطهسااتیرااراهدافرجنرشرهساایدجر
اساااااا ،راینرطرقبر کبهگررهار بطهر برتقوی رنیرو رخوطرطهرتمبیار بر
یکستنران وارورتفر بر یرسباطرکبر ربهاجراورهارتضعیفرورتکبرتکبر
کرطجر وطارطهراینر سااایر،ریشرطرقبر دهتمندرورآگبجر ی تواندر بر قب لبر
برسر بیبطاه ر رخی طرور برآنرپیرواریوطا ر
را راینکبراینرعنبصااااررطرقبروظبیفرخوطرهار دهسااااتیرانجبسرطهند،ر
آن بر بیدرخوطیاااابنرهارطهرساااابا بن هب رکمونیساااا رانقی یرساااابا بنر
طهندا" 7ر
6رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 45ر
7رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 82ر
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چی رکبرف میدجر ی یوطراینراس رکبرکلمۀر"تعمیقرطاطن"ر اوهر رتبر
تکراهر ییوطارتکراهرکلمبرتعمیقرطاطنر بر برکمکیرطهرتوضیارورحار یکار
نمی کندار راراارهررچی ،رچی ر بیدروجوطرطایاااتبر بیااادریبرتکب اریب د،ر را ر
اینکبر عدار تواندر برکارطرقبرتعمیقرپیدارکندار بیدریبطآوه رکرطرکبرپروساااااابر
تکب ارآگبهیرطرقبتی،ریشرپروسااااابرطینب یشرورحتیریشرپروسااااابراهگبنیشر
اسااااااا اراینر براینر ف وسراسااااااا رکب،ر عدرااریشراعتصاااااااببرغیرر جباریبر
"اعتصاااببروحیااای"ر[وسااابیاراهتربطرجمعیر وهژوائیراعتصاااببرخبهجراار
تح رکنتر راتحبطیبهب رکبهگر رهاراعتصببروحییرخاببر یکنند]،ریشر
کبهگرر ی تواندرخیلیرچی هبریبطر یرط،رولیرتبرآگبهیرطرقبتیرفبصااااالبرخیلیر
ایبط روجوطرطاهطارور برهمینرخبطرراساااا رکبرجریبنرکمونیساااا ر ین المللیر
کب یرطهساا رطهکرایدجرآلیسااتیرورفیلسااوفر ب بنۀریااوهاگراهبرهارنساار ر بر
آگبهیرطرقبتیرورنقشرانقی یون،رهطر یکندرورچنینر یگوید :ر
ر
" را ریااااااوهاگراهبرنقشرانقی یونر بیدر بر یشرنقشرفلساااااافی ،رفقطر
عنوانرنبظرانرخرط ندر حدوطریااوط؛راینر یفبصاالبرآن برهارطهرخبهجر
اار انر ربهاۀرطرقبر راهر ی طهدارهی رکداسراارآن برنمی ف مندرکبر
تفکررطهسااا رورطیبلکتیکیراا آ ار طبقات وریاااکوفبئیرآنر برطهکر
انقی یونر عنوانربخش زنده ا فعال از طبقهرآنانرا همراجراس ا" 8ر

ر
چاوهراینر ساائلبر ی خواهدرحاریااوطرراگررآطسر صاامقر بیاادرور خواهدر
یشرطهکر"تکب لی"راارآگبهیرطرقبتیرطهراط یب رجریبنرکمونیس ر ینالمللیر
پیدارکند،ر بیدرصااارررایوبرطایاااتبر بیااادروریشررذهجر ینارآطسر بیدرصااارررایوبر

8رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 99ر
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طایاااااتبر بیااااادرور برکمشرذهجر ینرخوطش،ر96رصااااافحبرااریشرج وجر126ر
صاافحبرا رهار خواندرورهم نبنرا یدواهر بیاادرکبر وفقرخواهدریاادار برانجبسر
طاطیقرور وفقریاااادیقارجریبنرکمونیساااا ر ین المللیرطهرصاااافحبر97رطهرج وجر
"آگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی"رچنینر ینویسد :ر
ر
"طهرحقیق ،رنقشرانقی یونر ی تواندرطهریشرجملبرخیصاااااابریااااااوط:ر
خوط یبنرهار ررا سبسر نبفعرتبهیخیرپرولتبهیبر برهدفرج ر سیب سیر
هویاااااانرطاطنر اابرجنرشرورکمااش رفعااب ر ااب تکتتامتتص رآگاابهیرطرقاابتیر
سبا بندهیرکنندا"[تبکیدراار ب] ر
ر
بریشرطوگبن یرورنبرهویااااانیرطهرطهکرجریبنرکمونیسااااا ر ین المللیر
یاااابهدجر یرکنیقارنتیجبراینر ی یااااوطرکبرجریبنرکمونیساااا ر ین المللیرنقشر
خوطشرهارطهر وهطرآگبهیرطرقبتیرتبرساااااااریشرانتیااااابهاتیرانقی یرکبهشر
ی طهدار تبساافبنبراینرطورگبن یرورنبهویاانیرنتبیجرنبگواه رطایااتبراس ا ار بر
خوط بنرهار بریشرنقارور و راارجریبنرکمونیساااااا ر ین المللیرطهرها ابر بر
طهکرهاارلوک ا روهگر سااااااندجر یرکنیقرالرتبر بیدرتبکیدرکنیقرکبرلنینرورهاار
لوک ا روهگر هگترینر بهکساااااایساااااات بر عدراار بهکسروران لسر وطندرکبر
جنرشرکبهگر رطهطو رتبهیخاشر خوطرطیدجراس  :ر
ر
" نب راینرح برنمی تواند ر«ااریشرطوهجراارتکب ارتبهیخر برصاااارفر
نظررکند»رورآگبهیرهار را ر«توطجرعظیق»ر یبفریندارا برآیبراینرآگبهیر
طرقبتیرهمواهجر عنوانروساایعترینرجنرشراکثری رظبهرر ییااوطررطهر
سب ر،1916هن ب یرکبرهاارلوک ا روهگراینرخاوطرهارنوی ،رآیبر
یتوانرگف رکبرسااوساایب رط کراساای،رکبرپرولتبهیبررهار دهونرجنگر
15

کیااااابندجر وط،ر یبنرآگبهیرطرقبتیراسااااا ررورهنواراکثری ر هگیراار
پرولتبهیبرهم نبنر براینرساابا بنرتوهقرطایااتندارآیبراینرنیاابنبرپخت یر
ورآگبهیرسیبسیر وطر" 9ر
ر
بیدرخبطررنیااااااابنرکرطرکبرجریبنرکمونیسااااااا ر ین المللیرطهکرکب یر
طهستیرطهر وهطرطور عدر ختلفرآگبهیرطرقبتیرطاهط :ر
1ا آ تتتار طبقتتتات عمق ر(عمیق)،کااابراا ر ین رنمیرهوط ،رچی رکااابر
خوطشرهارطهرتجابهبرورآ واشرتابهیخیرپرولتابهیابر یابنر ی کناد،ر
ثار رنب برکمونیستیا
2ا آ ار طبقات ستتتتتتتردهر(همبرگیر)،اارتواانر وا رآنیر ینرطرقبر
پرولتبهیبرور وهژواا رطهریشریاااااارایطرا بنیر یااااااخ رتعیینر
یگرططا ر
جریبنرکمونیساااااا ر ین المللیرا عبطر ختلفرآگبهیرطرقبتیرهاراینرچنینر
توضیار یرطهد :ر
"ا لی رکمونیساااتیرواضاااا ترینرورهویااان ترینر[ خشرطرقب]راسااا ،ر
صااااق ترینر یبنرآگبهیرطرقبتیر را ر عدرتبهیخرج بنیارآنرآگبهیرهار
طهرانحصتتاررخوطرنداهط:رحتیرطهرطوهج هبئیراارعقبرنیااینیرطرقب،ر بر
ایااااااخبصاااااایراارترکیبرکب یر یرتبهیخرتج یبرنمیرگرطندارآگبهیر
طرقبتیریشر حصاااااو رجمع راسااااا ریبرهی رچی ،رورپیرطهپیراارهرر

9رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 54ر
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رح لبراارحر ک رطر قبرغنیر ییااااااوط ،راارآنی ترینر ربهاجرط فبعیر
گرفتبرتبرا دا ب رعظیقراار بهی رهوینرانقی یا" 10ر
رر
وراطا بر ی طهدرکبر بیدر ینرآگبهیرطرقبتیرورآگبهیرطهرطرقبرتمبی ر بئار
یااادرورحتیراگررجریبنرکمونیسااا ر ین المللیرتبدیرر تقب ارآن بر برهمدی ررهار
فرا وشرنمیکندا ر
ر
"حتیراگررآن بر خیاااایرااریشرواحدرهارتیااااکیار یدهندرور برهمدی رر
تبدیرر ی ذاهند،رایاااتربجراسااا راگررآگبهیرطرقبتیرهار برآگبهیرطرقبریبر
آگبهیرطهرطرقب،رچی رکبرگسترطگیرآنرطهر و عی ر یخصیراس ر
یکیر دانیقاااارضاااااروه راسااااا ر ینرآنرکبر یبنریشرپیوسااااات یرطهر
حر ک رتبهیخیرپرولتبهیب راسااااااا :رآنرتداهکرپیرطهرپیراارخاوطر
نظر رسااااایبسااااایرور رنب ب ا ،راارآنرکبروا ساااااتبر برفبکتوههبییرطهر
یاارایطراس ا :رگسااترطگیراین ب،ر واونیرورنفوذراین برطهرطرقب،رتمبی ر
بئاریویقا" 11ر
ر
آگبهیرطرقبتیرآگبهیرپرولتبهیبرطهر وهطرکارتبهیخرخوطشراساااااا ،ر بر
یبنرطی رراارگذیااااتبرخوطشرتبرآیندجرانقی ی اشارا بنیرکبرپرولتبهیبر براینر
نتیجبر رسااااد،رآنمو عر ی ف مدرکبرحیبتشرلحظب ا رنیساااا ،ر لکبرطهرساااااار
تبهیخیراس ار بهکسراینر سئلبرهارطهرادرر عروفرخوطر"خبنواطجر قدسر–ر
فصارچ به"رچنینرتوضیار یطهد :ر

10ر بهکسیسقرطهر قب اریوهاگرائیر–رانقیبرج بنیریمبهجر 14ر
11ر بهکسیسقرطهر قب اریوهاگرائیر–رانقیبرج بنیریمبهجر 14ر
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"هن ب یرکبرن بهندگبنرسااوساایبلیساا ،راینرنقشرج بنر–رتبهیخیرهار
برپرولتبهیبرنسااار ر یدهندرآناوهرکبرنقدرنقبطانبرطهر بوهر دانرتظبهرر
ی کندر برهی روجب،ر براینرطلیارنیسااااااا رکبرآنبنر برپرولتبهیبر قبسر
خدایانرهارتفویضر ی کنندااااارحرفر رساارراینرنیس ا رکبراینراینریبر
آنرپرولتبهیب،ریبرحتیرکارپرولتبهیبرطهرحب رحبضاااااررچبرچی رهار بر
ثب ۀرهدفرخوطرتلقیر ی کندارمستتتتتر ه بر ستتتتتر ایل استتتتت پرا:تاریا
چیستتت ،رور رروفقراینرهساااتی،راارلحبظرتبهیخیر جروهر برانجبسرچبر
کبه رهس ا" ر
ر

2. 2انتقال آ ار طبقات بدران طبقه کار ر
اینرطهکرور رطای رتوضیار یطهدرکبرطرقبرکبهگرراارطریقر ربهاجر
طرقبتیرتن بر ی تواندر برهوی رطرقبتیرخویشرنبئارآیدارآگبهیرطرقبتیرخبهجر
اارطرقبرتکب ار ی یب درور برطهونرطرقبرانتقب ر ی یب دار بیدرتبکیدریااااااوطرکبر
لنینرطهرها ابر براینر وضاااوعرنبهویااانبئی هبئی رطایااا رکبراارانترنبسااایونب ر
طوسر براهثر رطجر وطرا بر عدارآن برهاراصیحرکرطارلنینرطهرادررخوطر"چبر بیدر
کرط"رطهر ربهاجرعلیبراکونو یساااااات براارایدجرانتقب رآگبهیر دهونرطرقبرطفبعر
کرطاراکونو یسات بر وئظبر ی کرطندرکبرطرقبرکبهگررنربیدرطهرسایبسا رطخبل ر
کندروروظیفبرآن بریاارک رطهر ربهاا را تصاابط راسا اراکونو یساات بر ربهاجر
سااایبسااایرهار برهویااانفکرانر وهژوارواگذاهر ی کرطندارلنینرطهکرخوطشرهار
طهرها ابر برتکب ارآگبهیرطرقبتیرطهر"طول رورانقیب"رور"ت هب رآپریا"ر
اصیحرکرطا ر
ر
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طهکرانتقب رآگبهیرطرقبتیر دهونرطرقبرااریشراستتتد ل کامال درس ت ،ر
اساااتنربطرایاااتربجر ی کندارچبرچی رایاااتربجرورچبرچی رطهسااا راسااا اراینکبر
آگبهیرطرقبتیرنتیجبرمستتتتتقیتر ربهاجرطرقبتیرنیساااا رور بیدرطهریشرپروساااابر
طینب یش،رطهریشرافقرتبهیخیروراارطریقرسااااااابا بنرانقی یرتکب اریب د،ر
کب یرطهس راس اراینکبرسبا بن ب رانقی یرورح برا اهرضروه ر را ر
تکب ارآگبهیرطرقبتیرپرولتر رور دینرطریقریشرفبکتوهر قرطهرپیروا ر
انقیبرکمونیستیراس ،رکب یرطهس راس ا ر
ایتربجراینرطهکرطهراینراس رکبرتصوهرنمیکندرکبرسبا بن ب رانقی یر
خیاااایراارطرقبرکبهگررهسااااتندرور نب رینر یخواهدرآگبهیرطرقبتیرهارتوسااااطر
ساااااابا بن ب رانقی یر دهونرطرقبرکبهگررانتقب رطهداراینرطهکراارتصااااااوهر
اینکبرفعبلی رانقی یونریشرمحصتتتولروریشربخش فعالراار ربهاجرپرولتبهیبر
اسااا ،ر یاااکارطاهطارچی رکبر بهی رطرقبتیریشرح برسااایبسااایرهارتعیینر
ی کندرنبرسااااب قبرجب عبریاااانبساااابنبراعضااااب رح بریبرههرر رح بر-ر لکبر
رنب برورفعبلی رآنرح بریبرسبا بنرانقی یراس ار ر
سااااابا بن ب رانقی یرورانقی یونر خیااااایراارطرقبرکبهگررور ربهاۀرآنر
هستنداراینرطهکر نیبرطرقبتیرهار برتعلقرطرقبتیرطهرهقر یرآ ی طار برهرگ ر
اظ ااابه رنمیاااداهیق رکاااب ر ااابهکس ،ران لس ،رلنین ،رهاا رلوک ا روهگ رو رطی رر
انقی یونرکبهگرر وطند،را بر براینرهمبرآن براندگی یااااابنرهارصااااارفر ربهاجر
طرقبرکبهگررکرطندار بریشر ثب راارجریبنرکمونیسااا ر ین المللیر حث بنرهار
اطا بر یطهیقارجریبنرکمونیس ر ینالمللیرتوضیار یطهدرکب :ر
ر
" برهمبنرطلیارکب،رساابا بن ب رانقی یرطهرطهونرطرقبرکبهگرر وجوطر
یآیند،رپرولـتبهیـبر ــرراسبسرهمـبنرضروه رنیروهب رخوطرهارطهر
یااااااوهاهبرساااااابا بندهیر ی کندار نب راین،رانقی یونر حصااااااو رخوطر
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خوط رو راهاط رطرقاابرهسااااااتناادارخوط خوط ،رچرارکاابروجوطرآن اابر
حصو ر ربهاجراس رورتوسطرتجر برعملیرطرقبریبنغنیر ی یوطار
اهاط ،رچرارکبرآن براارضتتتتتترارت تاریخ راار ربهاجرطرقبتیر ی آیندر
نبرفقطراارفبکتوههب رسبطج،ر حدوط،ر کبنیکیرورعوا ارا تصبط ا" 12ر

ر

 2. 3تفااتهای اید و:وژی ا آ ار طبقات
تقسیقرکبهر برید رورفکر ر نجرر برپیدایشرالیبا راار تخصصینریدر
کبرنقش یاااااابن،رطفبعرورتکب ارایدج هبر وطارچنینرانساااااابن ب رهویاااااانفکر ر
ایدئولوگ هبریاااادندارآگبهیرایدئولوگ هبریشرآگبهیرفرط روریااااخصاااایر وطجر
اسااا ارآگبهیر وهژوائی،ر ذهبرورغیرجرنی رنوعیرآگبهیرهساااتندرور نب رینر
آن برایدئولوگ هب رخوطیااااابنرهارطاهندارطهر قب ارآگبهیرپرولتر رنمی تواندر
ایدئولوژ ر بیدرور برهمینرخبطررپرولتبهیبرایدئولوگهبییرنداهطا ر
طور عیاابهر قر را رتماابی ر ینرایاادئولوژ رورآگاابهیرپرولتاابهیاابروجوطر
طاهطاراوالرپرولتبهیبرهی ر ده را تصاااااابط رنداهطرورهی رهدفیرهقر رنیر رر
اسااااااتقراه رنوعرجاادیااد رااراسااااااتثماابهرنااداهطا ر نااب راینرنمیتوانااد رهو نااب ر
ایدئولوژیشر وجوطر یبوهطار برهمینرخبطررطهرتمب ی رایدئولوژ هبرانسااابن بر
ور نبسرب رآنبنرواهونبرظبهرر ییوطار بهکسراینر سئلبرهارطهرایدئولوژ ر
آلمبنیرصفحبر19راینرچنینرتوضیار یطهد :ر
ر
"اگررطهرتمب یرا یدئولوژ هب،رانسااااااابن برور نبساااااارب رآنبنرهمبنندر
[تصاااااویرطاخا]رجعربرعکبسااااایرواهونبرظبهرر ی یاااااوند،راینرپدیدجر
 12آگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی ,صفحبر 45ر
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همبنقدهراارجریبنراندگیرتبهیخیرآنبنرنیااااااب ر ی یرطرکبرواهون یر
اییبرهو ریرکیبراارجریبنراندگیرجسمیرآنبنا" ر
ر
نک تبر قرطی رر ررخیفرآ گبهیرطر قبتیر کبرطه یشرپروسااااااابرجمعیر
تکب ار ییب درورجمعیراسا ،رایدئولوژ رفرط رتکب ار ییب درورفرط راسا ار
را راینکبر ییااااااتررط یقر بیاااااایقر بیدرایااااااابهجرکنیقرکبرآگبهیرپرولتر ر ثار
ایدئولوژ ،ریخصیر وجوطرنمیآیدر لکبریشرپدیدجراجتمبعیرورتبهیخیراس ا ر
ر
"ایدئولوژ ،رحتیراگرر یبنرکب یرخوبرتساااااالطریشرطرقبراجتمبعیر
بید،رهرگ ریشر حصو رحقیقیرجمعیرنیس ار ثاریشرآینبریکستبر
بره اهانر اعبراسااا رکبرهمبر نعکسرکنندجرهمبنرتصاااویررهساااتند،ر
ایدئولوژ رخوطرهار برهمبرافراطرتحمیار یکندا" 13ر
ر
ایدئولوگ هبر عنوانر خیاااااایراارهور نب رجب عبرطرقبتیروظیفبرطاهندر
ح قبن ی ر جب عبرواهو نبرهارنیااااااخواهرکن ندار خبطرروجوطرا یدئولوگ هبرور
ا کبنب ر یراندااجرآن براس رکبرایدجرحبکق،رایدجرطرقبرحبکقر ییوطا ر
ر
"افکبهرطرقبرحبکقرطهرهررطوهان،رافکبهرحبکقرهسااتند،ریعنیرطرقبرا ر
کبرنیرو رحبکمبر مادیر جب عبراسااااااا ،رطهرعینرحب رنیرو رحبکمبر
معنویرآنرنی راساااا ارطرقبرا رکبروساااابئارتولیدر بط رهارطهراختیبهر
طاهط،رطهرنتیجبرو سبئارتولیدرذهنیرهارنی رتح رکنتر رخواهدرطا ی ،ر
نحویکبرافکبهرآن برکبرفب دروسااابئارتولیدرذهنیرهساااتندرطهرکارتب عرآنر
13رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی ,صفحبر 31ر
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اساااااا ارافکبهرحبکقرچی ر یشراار یبنراندییااااااواهر نبساااااارب ر بط ر
سااالط،ریعنیر نبسااارب ر بط ر سااالطراطهاکریااادجر صاااوه رایدجرهبر
نیسااااا ،رورلذارچی ر یشراار یبنرفکر ر نبساااااربتیرکبریشرطرقبرهار
طرقبر سلطر یکند،رور نب راینرافکبهرتسلطرآنرطرقبرنیس ا" 14ر
ر
ررخیفرپندروراندهارایدئولوگ برطهر بهجرآااط رانسااابن،رآااط رانسااابنر
یشرپدیدجرتبهیخیراس ار برهمینرخبطرراس رکبرپرولتبهیبرنمیتواندرخوطشر
هارآااطرکند،ر ررآنرکبرکار یری رهارآااطرکندا ر
ر
"«آااط » رعملیراسااااا رتبهیخیرورنبرذهنی،رورااریااااارایطرتبهیخی،ر
ساارصنع ،ر باهگبنی،رکیبوها ،ر راوطجرحبصار ییوطااا" 15ر
ر
ی شرپیب درطی ررطهکرانتقب رآگبهیر دهونرطرقبرکبهگرراینراساااااا رکبر
طهکرآن بریشرطهکرایدئولوژیشراارآگبهیرطرقبتیراهائبر یطهدرورانقی یونر
رد ر برایدئولوگ هبر ی یااوندارسااررانجبسر ررخیفریااوهاگراهب،رعبلی ترینر
یبنرآگبهیرطرقبتیریاااااوهاهب رکبهگر رنیسااااا ،ر لکبرآنرسااااابا بنرانقی یر
اس ار ر
ر
" ررخیفرپندروراندهار« بفویرط کراتیش» ریااااااوهاگرائی،رجریبنر
کمونیس ر ینالمللیراظ بهر یطاهطرکبریوهاهب رکبهگر رعبلیترینر
یبنرآگبهیرطرقبتیرنیسااااا ر-رچی رکبر برساااااختیرهبروراار یبنرکلیر
ایااااااتربهب رتکب ار ی یب د -ر لکبرسااااااابا بنرانقی ی،رجبئیکبرآنجبر
14رایدئولوژ رآلمبنی ،صفحبر 60ر
15رایدئولوژ رآلمبنی ،صفحبر 23ر
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اندوختب هب رکارتجر برتبهیخیرپرولتبهیبر ترلوهر ی یاااااوطارآنجبئیکبر
ییااااااترینرتداهکرور تمرک ریبفتبریااااااادجریااااااکلیراارحبفظبرجمعیر
پرولتبهیبراسااا ،رچی رکبرفقطر بریاااکارگساااترطجرطهریااارایطر راراار
و عیت ب رانقی یر وجوطر ی آید،رطهراینرا بنرطرقبرطو بهجرخوطشر
هار بریشرییوجرخیلیر تمرک راعمب ر یکندا" 16ر

 .3سازمان انقالب در طول سرمایهداری
ر
وضااوعرساابا بنرانقی یریکیراار حثر ران ی ترینر وضااوعب رطهر
جنرشرکبهگر ر وطجراسا ارطلیارآنراینراسا رکبراینر وضاوعراارهمبنرا تدار
توسااااطرپرولتبهیبر یااااخ رنیاااادجر لکبرطهرطو رتبهیخرطرقبرکبهگررطهرحب ر
تکب ار وطجراس ارطهرطو رطوهجرهب ر تفبو رتکب ار سر بیبطاه ،رسبا بنر
انقی یرنقش،روظبیفروریاااکار تفبوتیرطایاااتبراسااا ار نب راینر سااایبهرحیبتیر
اس رکبراینر سئلبرطهرطو رطوهجرهب ر تفبو ر سر بیبطاه ر وهطرتج یبرور
تحلیار راهرگیرطا ر
همبناوه رکبر ریرهقرایبهجرید،رپرولتبهیبرهی ر ده را تصبط رنداهطر
ور نب راینرنمیتواندرایدئولوگ هبئیرهقرطایااااتبر بیااااد،رکوتبجرسااااخنرپرولتبهیبر
چی رج رهمرست یرطرقبتی،رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرانقی یرنداهطا ر
ر
"تن بر ده ر بط رکبرطرقبرکبهگررطاهطرسبا بنرآنراس ار براینرطلیار
اسااا رکبرتیاااکیارسااابا بنر را رپرولتبهیب،ر ییاااترراارطرقب رطی ر،ر

16رانقیبرج بنیر یمبهج14ر-ر بهکسیقرطه قب اریوهاگرائی ر
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یرطر اعی،ر سلقروراسبسیر را ر ربهاجرخوطراس ارظرفیت ب رآنر
را رخوطرساااابا بنیب یرساااانجیاااایراساااا ر را رعروهرآنراارطرقبرطهر
خوطشر برطرقبر را رخوطش،رااریشرطرقبرسبطجرا تصبط رطهرطهونر
تولیدرسر بیبطاه ر بریشرطرقبرتبهیخیا" 17ر
همبناوهرنی رکبر ریرذکرریااد،رساابا بنرانقی یر حصااو رور خیاایراار
طرقبراس ارطرقب،رسبا بنرانقی یرهار برعنوانرابزاریر را رتکب ا،رتوسعبر
ورتعمیقرآگبهیرطرقبتیر وجوطر یرآوهطارا براینر برآنر عنبرنیس رکبرسبا بنر
انقی یر(ح برکمونیسااا رانترنبسااایونبلیسااا )ر نحصااارر برفرطرحب ارآگبهیر
طرقبتیراس ،ر لکبرهوینرترینرورواضارترینرطهرطهونرطرقبراس  .ر
ضااروه راس ا رکبر برساابا بنرانقی یریبرح برانقی یر عنوانر خیاایر
اارپرولتبهیبر ن ریق،را برنبرهرر خیاااااای،ر لکبرآنر خیاااااایرکبر ربهاترینرور
آگبهترینرعنبصااااررطرقبرهارکبر راراارساااابیرینر براهدافروروظبیفرتبهیخیر
طرقبرکبهگررطس ریبفتبراند،رطهرخوطرجمعرکرطجراس ا ر
ر

 3. 1در داران رشد سرمایهداری
طهرطو راینرطوهجروظیفاابرانقی یون،ر عنوانرنماابیناادگاابنرهاادفرکلیرور
ن بئیرجنرشرکبهگر ،ر یاااابهک رفعب رطهرستتتتازمان دادنرطرقبرکبهگرر وطار
اتحبطیبهبر دهسبا ر را ر ربهاجر وطندرور ربهاجر دهسبا ر را رکمونیسقار
اصیحب رفرصتیر وطر را رطستیب یرطرقبرکبهگرر بر روطرپبیداهرطهرجب عبر
ساار بیبطاه ارجب عبرساار بیبطاه ر یتوانسا راارطریقر ربهاا رهوا رجر
انسبنیترر یوطا ر
17رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 37ر
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"طهرفبارصااااعوط رساااار بیب طاه رح براهگبنراتحبطر دنبرطرقبر وط،ر
چی رکااب ر را راصاااااایحااب رپاابهلماابنیر راابهاجر ی کرطرکاابرطهرآنر
انقی یونر ی توانسااااااتناادراار رنااب اابرانقیبرپرولتر رطفاابعرکنناادار اابر
وااا رح برساایبساای،راتحبطیبرهب رکبهگر راهگبنر دنبرطهرساااار
ا تصااابط ر وطنداراینرطورنوعراارسااابا بنرهب رواحدر ی توانساااتندر بر
ییوجا رطائمیروجوطرطایتبر بیند،ر نب راینر سر بیبطاه ر یتوانس ر
اصیحبتیر را رطرقبرکبهگرراهائبرطهدا" 18ر
ر

 3. 2در داران انحطاط سرمایهداری
" لوانرخوهینرطهرخبطرا رخوطر ی ویدرکبرچ ونبر لوانبنرخوطرهار
ساااوسااایب رهولویااانرر یرپندایاااتندرطهرحبلیرکبرطهرحقیق راارپیتفرسر
لیویکیرطفبعر یکرطنداراینرهمبرجبر ب ار یبهـاااـااادجر ـاااوطار رطسر یر
طانسااتند رچبرچی رهار یخواهنـاااااااـااااااادرا برآن برنمیرطانسااتندرکبرآنرهار
چ ونبر نب ندا"ر(تروتسکیر–رتبهیخرانقیبرهوسیب)ر ر
ر
طهرطوهجرانحابطرساااار بیب طاه رساااابا بن ب رساااایبساااایرپرولتر رتن بر
یتوانندریاااکارا لی رانقی یر برخوطر یرندرکبروظیفبریااابنرنبرسااابا بندهیر
طرقبرکبهگرریبرکسبر ده ر جب رطرقبرکبهگر،ر لکبررربریر سیاس را س ،ر
اوهیکبریاااافبفی رساااایبساااایرساااابا بنرانقی یرورنفوذرآنرطهرطرقبرکبهگرراار
عنبصرراصلیر را را کبنرانقیبرکمونیستیرهستند .ر

18رانقیبرج بنیریمبهجر 17ر
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تعریفر بهکساایسااتیرح برچیسا ررح برآنرار انیستتت ستتیاست راسا ر
کب،رپرولتبهیبر را راینکبرآگبهیرطرقبتیرخوطشرهارتکب ا،رتو سعب،رتعمیقرور
عمقر رخیدروراارطریقراعمب رههرر رسیبسی،ر برج رطاطن،رهدای رکرطنر
ورههرر رپرولتبهیبرطهرج ر یررکیاااایدنرطول رورنظبسرساااار بیب طاه رطهر
ج رسبختنریشرجب عبرکمونیستی،ر وجوطر یآوهطا ر
مترینرنبهوینیرطهر رطای رجریبنرکمونیس ر ینالمللیراارسبا بنر
انقی یراینراس رکبرجریبنرکمونیس ر ینالمللیرطهکررربری سیاس ر را ر
سااااابا بنرانقی یریبرح بر بئارنیسااااا اراینرنتیجبر ناقیرنبهویااااانیرجریبنر
کمونیس ر ینالمللیرطهر وهطرپروسبرتکامصرآگبهیرطرقبتیراس ا ر
ا بنیرکبرآگبهیرطرقبتیرنیبا ر برتکب ارورعمقر خیاااااایدنرطهریشر
پروسبرطینب یشرنربیدر لکبرفقطر بیدرتعمیقریب د،رنتیجبر ناقیرآنراینر ییوطر
کبرنقشریبروظیفبرسااابا بنرانقی یر(ح ب)رتبرساااااریشرانتیااابهاتیرانقی یر
کابهشرپیادار ی کناد،ر ثااریاشرانتیااااااابهاتی،رآگابهیرهارفقطر ابیادرتعمیقرطاطار
نب راینرههرر رسیبسیر یر ف وسر ییوطا ر
تن بر قبلبرا رکبرجریبنرکمونیسا ر ینالمللیرطهرآنر برههرر رساایبساایر
ایااااابهجر ی کند،ر قبلبرا راسااااا ر نبسر"یااااایااااامینرکن رجرح برکمونیسااااا ر
انترنبساایونبلیس ا (")PCintرکبرطهر جلبرانترنبساایونبلیسااتیریاامبهجر5ر بپر
هسااایدجراسااا ارا بر قبالتیراارجریبنرکمونیسااا ر ین المللیروجوطرطاهطرکبر بر
نفیرههرر رسااایبسااایرتح رعنوانرطهکرلنینیر ی پرطااطارجریبنرکمونیسااا ر
ین المللیرطهر قبلبر"اتحبطر ده رکبهگر ریبریااااااوهاگرائیر عنوانروجدانر
هاطیکب رچپ"ر نتیرریدجرطهرانقیبرج بنیریمبهجر2رچنینر ینویسدر"طهکر
لنینیرطهر وهطرنقشرههرر رح بااا"رورسااااسرطهرهمبنرنیاااریبرطهرصااافحبر
37رچنینر ینویسد :ر
ر
26

"«نقشرههرر رح ب»راارنظرر ب،راصلیراس رکبراصیرپبسخ و ر
آنرتجر یبتیرنیس رکبرطرقبرکبهگرراار یکی رانقیبر دس رآوهطجر
اس ا" ر
ر
جریبنرکمونیس ر ینالمللیرچنینراطا بر یرطهد :ر
ر
"آنر بر برنیاااابنرطاطجراساااا رکبرانقی یـااااااااااون،ر دوهراارتحمیارههرر ر
سیبسیرکبراارخبهجر برپرولتبهیبراعمب ر ییوط،ر دوهرااراتخبذرن رشر
اهاطج گرایبنبرکبرفقطراهایااامندرسااارجوخب هب رکوچشراسااا ،ر دوهراار
تحمیارهوندرو بیع،رصااارفبرتیشرکرطندرتبرپرولتبهیبرهار عنوانریشرکار
اار نبفعرتبهیخیرخوطرآگبجرکنندا" 19ر
ر
ورجریبنرکمونیس ر ینالمللیراطا بر یطهدرتبر"ههرر "رهار بر"طستوهر
طاطنریبرفر بنرطاطن"ری کسااااااابنر راهرطهدرور براینرطریقرهمبنر ف وسرهار بر
"ههرر "ر یطهدرکبر"طستوهرطاطنریبرفر بنرطاطن"رطاهطا ر
ر
"ج رطاطنر برجنرشرکبهگر ریشروظیفبر یشراارحدر نفعار را ر
ذائقبرآن براس ارآن برچی رکمیرتندتر،رکمیر ییتررفعب ر یرخواهندار
نب راینرآن برآهساااتبراارایدجر"ج رطاطن"ریبر" سااایررهارنیااابنرطاطن"ر
ارفرتعریررکبذبرسااااایبسااااایراارنقشرانقی یونرطوهر ی یاااااونداراار
طریقرج شرظبهرارسااااااابطجراار"ج رطاطن"ر بر"ههرر "ر بر ف وسر
فر بندهیریبرطسااااتوهرطاطن،رآن بر رراساااابسر رطایاااا هبییاااابنراهمی ر
19رآگبهیرطرقبتیرورسبا
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ییتر ر برفعبلیت ب رح بر یدهندارطهروا ع،رآن برهی رگونبرکبه راار
20
اینرطس رانجبسرنمیرطهندا"
نتیجبریشرطوگبن یرطهرطهکرسااااابا بنیرجریبنرکمونیسااااا ر ین المللیر
ی یاااوطارااریشرطرفرجریبنرکمونیسااا ر ین المللیر بر سااائولی ریبروظیفبر
پرارمی رح برتبکیدر ی کند،راارطرفرطی رر"ههرر "رهار بر"فر بندهی"ر
یکساااااابنر راهر ی طهدار ساااااالمبرطهکر براار"ههرر "رکبریشرطهکرجمعیر
اس ،رهمبنرطهکیرنیس رکبرطهراح ابرهاس ریبرچپرسر بیبر عمو راس ر
وریشرطهکریخصیرورفرط راس ا ر
ر
"ا بر عضااایراارانقی یونر براینرسااابطگیر دگمبنرهساااتند،رکبر برنظرر
آن برحیلبرنبخویبیند رهار خفیر یکندارطهرچیمبنیبن،رچنینرسبطگیر
تن بر ی تواندر یشرهاجرآساااااابنر را ر یرونر بیااااااد،رنبآگبهیرورنبچی ر
رآوهطنر سئولی رواال رح بار را رطهخیشر ییترراینر"سبطگی"ر
ورح برهارطهریااااااکوجرکب ارخوطراحبطبرطاطن،رآن براحساااااابسروظیفبر
یکنندرکبر برح برنقشر"ههرر"ریبر"فر بندهی"ر دهندا" 21ر
ر
یااوهاگراهبرکبراغلبرخوطیاابنرهار"آنتیرلنینیس ا "ریبر"آنتیر لیااویش"ر
یرنب ندر برجب رآنکبرخوطیاااابنرهارضاااادرساااار بیب طاه ر نب ندرنقشرههرر ر
سایبسایرح برهار عنوانرطهکرلنینیرتحقیرر یکنندرور براینرکبهیابنرطورکبهر
انجاابسر یاادهنااداراو راینکاابرپرولتاابهیاابرهاراار ق ترنرا اهرخوطش،رح برور
نقشرآنر عنوانرههرر رسیبسیرخلعرسیحر یکنندارطوسراینکبرطهرطهونرطرقبر
20رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 104ر
21رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 104ر
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کبهگرراارطریقراینکبراسااتبلینی س،رتروتسااکیسااق،ر بئوئیسااقرورغیرجرهاراطا بر
فراکساااایونر لیااااویشرتوصاااایفرکنند،ر یااااوشرایجبطر ی کننداریشر ثب راار
هوسیب،رچ ونبرههرر رسیبسیرطهرعمارورپراتیشرتحققر ییب درهارتوضیار
یطهدا ر
" لوانرخوهینرطهرخبطرا رخوطر ی ویدرکبرچ ونبر لوانبنرخوطرهار
ساااوسااایب رهولویااانرر یرپندایاااتندرطهرحبلیرکبرطهرحقیق راارپیتفرسر
لیویکیرطفبعر یکرطنداراینرهمبرجبر ب ار یبهـااااااـاااااادجر ـااااااوطار رطسر
یطانستندرچبرچی رهار یخواهنـاااااـااااادرا برآن برنمیطانستندرکبرآنرهار
چ ونبر نب ندا"ر(تروتسکیر–رتبهیخرانقیبرهوسیب) ر
ر
ههرر رساااااایبساااااایرح بریشرههرر رجمع راساااااا ،رنبریشرههرر ر
یاخصایرکبرطهراح ابر وهژوائیر سایبهر عروفراسا ارههرر رح بریشر
ههرر ر سیا س راس رکبرنربیدر برساارتکنیکیرن و رطاطجریوطار قرنیس ر
گروه ب ر تفبو رپرولتبهیبرخوطیبنرهارچبر یرنب ند،ر قراینراس رکبرآن بر
اار رنب برح برطفبعر یکنند،رآنر و عرههرر رسیبسیرح برحقیق روا عیر
ییوطا ر
ر

 3. 2. 1درک جانشیل رایانه از حزب انقالب در دران طبقه کار ر
همبناوه رکبر ریرهقرایبهجریدر،ر سئلبرسبا بنیراارهمبنرا تدارور بئقر
ذا راارطرفرجنرشرکبهگر ر یااخ رنیاادجراس ا ر،ر لکبراینر وضااوعراار
سااااااو رپرولتبهیبرطهرحب رتکب ار وطجراسااااااا ارایدئولوگ هب ر وهژواا ر
29

لیااویک برهار ت قر ی کنندرکبرتیاان بنر ده ر وطندرورتن برهدفیاابنر ر راه ر
طیکتاابتوه رح یر وطرورنراابیاادرفرا وشرکنیقرکاابرچ وناابرآناابهیاااااایساااااات ااب،ر
یااوهاگراهبرورطی رانر بریاایوجریاارسرآوه ر براینرعدجر یرپیوندنداراارهمبنر
ا تدار لیویک برطهکرجبنیینرگرایبنبرندایتندر لکبرآن بر یرگفتندر"تمام درت
به شورارا"ا ر
"هی رح یرخوطشرهارجاابی ینرفعاابلی ا رعملیرور اابطعرکاابهگرانر
نمی کرطار لیااااااویک بر یاااااایوجر بطعرطهرطهونرطرقبرکبهگررفعبلی ر
یکرطندرا :آنها درت را بجای کار ران نگرفتندا" 22ر
ر
بریااااکساااا ر وجرانقی ی،ر خصااااوصاااابرطهرآلمبن،رانقیبرطهرهوساااایبر
حکوسر بران واریااااادار بران وا رانقیبرطهرهوسااااایبر وطرکبرطهکرجبنیاااااینر
گرایبنبرپیشر لیویک برتقوی رید،رچی رکبرهییبرهب رخوطرهارطهرنبهوینیر
هب رانترنبسیونب رطوسرطای ارسوا راینراس ،ر لیویک بر بیدر حکوسریوند،ر
یبر بر بیدراارتجر یب رآن برطهسر یریقا ر
ر
"انحابطریااااااتب ندجرانترنبساااااایونب رکمونیساااااا ر وجبر یبسرفوه رور
نبگ بنیرطهر یبنر سبلمترینرعنب صررانقی یر یدارا براینر یبسرفوه رور
نبگ بنیرچبرطیاااواهر وط!رکسااابنیرکبرا رواروانموطر ی کنندرهمبرچی ر
هاراختراعرکرطجراندرورکساااابنیرکبرتبهیخرهارااراهتفبعب ر رتررفکر ر
خوطر ضااابو ر ی کنندرطهروا عراتخبذرن رشر برگبنب،رتجساااقر«آن بر
یر بیس ر یرید»رطهرآنرطوهجرور حکوسرکرطنرهررچی رکبرخبهجر
اار رنب برانت اعیرآنبنر وطجراس ار برتبهیخرهار حکوسرنمیرکنیق،را بر
22رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 62ر
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اارآنر را رآیندجر بنرطهسر ی یریقارهم نینر را ر بر ضااااحشر یر
یدرتج یبرورتحلیارکرطنرسیرر قرائیر وجرانقی یرور رگرطهطنبکر
انترنبساایونب رکمونیس ا رکبرگوئیر حصااولیراارنقیاابرهب ر بکیبوالیر
لیویک بر وط!" 23ر
ر
طهروا عرفقطر لیاااااویک برتح رتبدیررایدجرجبنیاااااینرگرایبنبرنروطند،ر لکبر
حتیراسابهتبکیست برورهاارلوک ا روهگرهقر وطارهاارلوک ا روهگر یرگویدر
آن بر ده رهارنخواهندرگرف ر راراارآنکبراکثری رعظیقرطرقبرکبهگرراارآنبنر
حمبی رکنندا ر
ر
"اتحبطیبراسااابهتبکیس ا راارگرفتنر ده رطولتیرا تنبعر یروهاطرتن بر
برخبطرراینکبرعنبصااارریااابید بن-ا ر ر()Scheidemann-Ebertر
کب یرخوطیااااابنرهار یراعتربهرکرطجراندااااراتحبطیبراساااااابهتبکیسااااات بر
هرگ ر ده رطولتیرهارنخواهندرگرف ر رراینکبراکثری ر هگیراار
توطجرکبهگ ررآلمبنر رویاااااانیرخواسااااااتبهرتحققرآنر بیااااااندار( رنب بر
پیین بط ر برتصویبرهسیدجرطهرتبسیس KPDرطهرسب ر 24")1918ر

 3. 2. 2درک حزب توده ای در دران جنبش کار ری
"تجر برتبهیخیراینرایدجرهارتقوی رکرطجراس ار دینرترتیبرهن ب یکبر
لیویک برع سرجد رنیبنرطاطندرتبرخبهجراارجریبن ب ر دیمیرسوسیب ر

23رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 64ر
24رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 60ر
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ط کراساایرور نب راینرتمبسرهم ریاابنرهارطهرپییاارف رانقیبرانداختندر
رچپرسوسیب رط کراسیرآلمبنرتامصرکرطرتبر ندرنبفرخوطرهاراارجسدررطجر[سااااوساااایب رط کراساااایر دیمی]ر اعرکند،رورانجبسراینرکبهریشر
و فبرطهر سیررتبهیخیرانقیبرج بنیرانداخ ا" 25ر
ر
هواارلوگ ا روهگرریشر نرعرال بسر خشر را رانقی یونرورسبا بن ب ر
سااااایبسااااایرپرولتر ر وطجرورهم نبنراسااااا اراوریکیراارآن بئیر وطرکبرکب یر
صحیاراعیسرکرطرکبرآگبهیرطرقبتیر حصو ر ربهاجرخوطرطرقبرکبهگرراس ر
ورنربیستیراار یرونر دهونرطرقبرانتقب ریب د،راگررچبراورنبرهوینبئیهبئیرطهر
اینرا ینبرطایااااااا اراور خو یرتکب ارساااااار بیب طاه رهار توجبریاااااااد،ر کبر
سر بیبطاه رواهطرطوهانرانحابطرخوطریدجراس ارر صرفرنظرراارتوضیار
او،راار کبنیسقر حرانرانحابطر سر بیبطاه ،رطهکراور خصوصبرطهر وهطر
پدیدجرا اریبلیسقرکب یرطهس ر وطاراورکبرتکب ارسر بیبطاه رهارخوبرطهکر
کرطجر وط،رچاوهراینر رطایااا راور برطهکراوراار سااائلبرور ف وسرسااابا بنیر
تبدیررگذای ا ر
ر
"هواارلوک ا روهگرورانقی یونرآلمبنر[ساارانجبس]ر ندرنبفرخوطیاابنر
هاراارسااوساایب رط کراساایرکب یر اعرکرطنداراینرکب یرطهسا راسا ر
کبرهواارلوک ا روهگراولینرکساااایر وطرکبراارعقبیدرکبئوتسااااکیرجدار
یاادارهن ب یکب،رپسراار1910راورکبئوتسااکیرهار ت قرکرطرکبر ساایرر
هار را راپوهتونیسقر بارکرطجراس ،راورتوسطرهی رسوسیب رط کرا ر
هوسیرحمبی رنیدرور مترراارهمبرتوسطرلنین،رکسیرکبرات ب ب راور
25رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی،رصفحبر 98ر
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ها ر«اغرایآ ی » ر یطانساااااااا ار اابراینرحااب راینرلنینر وطرناابرهواار
لوک ا روهگ،رکساایرکبر برهویاانیر ساایبهراصااراهر یرکرطرور ساایبهر
جد ر را ریشرگسااس ا رساابا بنیرااراپوهتونیس ا ترینرعنبصاارراار
ح برسااااااوساااااایب رط کرا رهوساااااایب ر وط؛ر نیااااااویک بارطهر قب ار
لوک ا روهگرورکبئوتسااااکیر را ریشر بهر برهقرتوافقرطایااااتندرایرار
هررطور نتقدراینرساایبس ا ر"جداریاادن"ر وطندرورخواسااتبهرالحبیر جدطر
سوسیب رط کراسیرهوسیبر وطندا" 26ر
ر
هواارلوک ا روهگرااراینرایدجرکبرسااابا بن ب رانقی یر حصاااو رطرقبر
کبهگررهستند،رکب یرصحیارطفبعر یکرطرا برطهکراوراارسبا بنرانقی یر(یبر
ح ب)رکب یرصاااحیارنروطاراگررچبراورانحابطرسااار بیب طاه رهارخیلیرخوبر
طهکرکرطجر وط،ر بروجوطراینراورطهرساااااوسااااایب رط کراسااااایرگرفتبهر بندرکبر
ییترر نبسبرطوهجرهیدرسر بیبطاه ر وطارح بر را راوراهمی رخوطشرهار
اارطس ا ر یطهدرور برهمینرطلیاراس ا رکبراور ی اهرااراهمی رکمیتبر رک ر
ح براس ا ر
"تبراتفب بتیرکبرتبساااااایسرح برکمونیساااااا رآلمبنر( )KDPهارطهرسااااااب ر
 1919ر جروهرکرط ،رلوک ا روهگر رطط ر ااب یر اابنااداراورطهرترکرح بر
ساااوسااایب رط کرا رطهنگرکرطرتبرسااابا بنرجداگبنبرا رهاریاااکار دهد،ر
چی رکبرطهرا تدا،رهیساااااااشرطهرا لی ر وطنرهار یداطاراور راراارتمبیار
داوسرلنینر را رایجبطریشرانترنبسااایونب رکمونیساااتیرجدیدرعقبرنیاااینیر
کرطااااررآن اابرلوک ا روهگرهار حروسرکرطروراورهار رططرکرط،رطهکر

26رآگبهیرطرقبتیرورسبا
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عمو ی اشراارعملکرطرح برتوطجرا رورپیب دهب رآنر را رنقشرح بر
وطا ر
اینرر ربها،رکسیرکبر دهسبرسوسیب رط کراسیرهارگذاهاندجر وط،رچنبنر
طلرساات یر یر یدروریاارطیرهار برسااریاا رتوطج ا رجنرشرانقی یرتکب ار
طاط،رکبر را راورح بر جروهر بروفقرطاطنرخوطر برهررکبه ر وطرکبراینر
ویژگیرهارطایاااااتبر بیاااااداراارآنجبئیکبرطلرسااااات یراور برطیدرساااااوسااااایب ر
ط کراتیشراارح برتوطجرا ر وطرلوک ا روهگرتمبیلیرندایااا راارجنرشر
پیش ترر روطاراور رططر وطرساابا بنیرهارترکر ویدرکبرهنوار"توطجرا "ر
اارکبهگرانر برآنراعتمبطرطایتندارحتیر عدراارآیکبهریدنرور اعیر وطنر
رگرح برسااااوساااایب رط کرا ر()SDPرورانترنبساااایونب رطوسرطهرسااااب ر
 1914رلوک ا روهگرهم ناابنر اابرتکراهراینراطا اابرطاطرکاابراینرجنرشر
هم بنیراس رکبر بیدر رراپوهتونیسقرغلربرکند؛رانقی یونرنتوانستندر براینر
جنرشریتب یر دهندا ر
را راور"ایااتربهب "ر رتکبریاادجرتوسااطرجنرشرکبهگر روا عبرانقی یر
اارلحبظرتبهیخیرپرر بهترروراهایاااااامندترراارخابنبپذیر ر ترینرکمیتبر
رک ر وطا( سئلبرسبا بنیرسوسیب رط کراتیش)" 27ر
حقیق راینراس رکبرنبهوینبئیرهب رهواارلوک ا روهگرطهر وهطرنقشر
ورعملکرطرسااااااابا بنرانقی ی،رنتیجبر ناقیرنبهویاااااانبئی هب راورطهر وهطر
پروسبرتکب ارآگبهیرطرقبتیراس ار یکی رسبا بنیراسبسبر سبئارسیبسیر
هس اتندرورهییاابرساایبساایرطاهندارا بنیرکبرنیبا رنیس ا رتبرآگبهیرطرقبتیرطهر
یشرپروساااابرطینب یشرتکب اریبفتبرورعمقر رخیاااادرورفقطر بیدرتعمیقریب د،رآنر
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و عرنتیجبرآنر ی یااااااوطرکبرساااااابا بنرانقی یراهمی رخوطشرهاراارطساااااا ر
یطهدا ر
ر
"رازا :و زامبورگ رر ز ادر به درک ایل اا عی نشد که سیرت
جمع از فعا:یتهای انقالب چیزی اس که تکامص ا توسعه م یابدار
تعمیقرآگبهیرطرقبتیر را ریشر بهرور را رهمبرانجبسرنیبفتبراس ا" 28ر
ر
ورجریبنرکمونیس ر ینالمللیراطا بر یطهد :ر
ر
" نب راینرح برنمی تواندر«اارطوهجرهبئیراارتکب ارتبهیخر برصااااارفر
نظررکنااد» رور اابرفراهقرکرطنرآگاابهیرطرقاابتیرطهرپیشر"توطجروساااااایع"ر
ارطااطارا برآیبراینرآگبهیرطرقبتیرهمواهجر برعنوانروساایعرترینرجنرشر
اکثریااا رظااابهر ر ییااااااوطر رطه رساااااااااب ر ،1916رهن اااب ی رکاااب رهواار
لوکـااا ا رـاااوهگرایـااانرخاوطرهار ینوی ،رآیبر یتوانرگف رکبرسوسیب ر
ط کراسااایرکبرطرقبرکبهگررهار دهونرجنگرکیااایدجر وط،ر یبن ررآگبهیر
طرقبتیراساااااا ررور بروجوطراینکبراکثری ر هگیراارپرولتبهیبرهم نبنر
براینرسااااابا بنرتوهمبتیرطایاااااتندارآیبراینرنیااااابن ب راار لو رورآگبهیر
سیبسیرر" 29ر
ر
سااوا راساابساایراینراس ا ،رچاوهرسااوساایب رط کراساایرآلمبنر وفقریاادر
پرولتبهیبرهار برجنگرج بنیر سااایجرکند،رطهرحبلیرکبرساااوسااایب رط کراسااایر
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آلمبنریکیراار برتجر ب ترینراح ابرطهرطهونرانترنبساااااایونب رطوسر وطاریشر
فبکتوهراساابساایر یااکاراسااابهتبکیساات برورطهرهاسرآنرهواارلوک ا روهگراار
ف قرنقشرورعملکرطرسااابا بنرانقی یرطهرعصاااررانحابطرسااار بیب طاه ر وطار
نب راینرآن برترطیدرکرطندرتبرخوطیاابنرهاراارسااوساایب رط کراساایرجدارکنندرور
د رطوالنیرطهرطهونرسوسیب رط کراسیر بندندارنتیجباشراینریدرکبرجنبحر
هاسااا رآنر بر ساااموسرکرطنرطرقبرکبهگررپرطاخ رورساااررانجبسر برپرولتبهیبر
خیبن رکرطرور برجر بر وهژواا رپیوس ا ر
ر
" نب راینرطهر بجرژانویبر1918ر،راولینراعتصااااببر هگرتح رتبدیرر
انقیبرهوساااایبر و وعر یرپیوندارتوسااااطرح برسااااوساااایب رط کرا ر
[آلمبن]رآگبهبنبر براینراعتصااااااببر هگرپیاااااا رکرطندرورآنرار برطاسر
بنونی ر وهژوائـااااااایرانداختندر-ر برعربه رطی رر-ر بر ـااااااارگرخوطر
کیااابندندارطهر قب ارچنینر بنوههبئیر(کبرعیوجر رراین،رطهرساااراسااارر
اهوپبرتعمیقریبفتبر وط)راسااااااابهتبکیساااااات ب،رجنبحرچپ،رکبرهنوارهقراار
سوسیب رط کراسیرن سستبر وطند ،کامال ضعیف بودندا" 30ر
ر
نتیجبرتب ارا سابهتبکی ست برکبرطهرا بنر نب سریراار سو سیب رط کرا سیر
آلمبنرجداریوندرتراژطیشر وطارپرولتبهیبر برحمبسرخونر سیجریدرورطهرجنگر
ج بنیراو ر سیخیر یدار عدراارآن،ر س بنر یکبه ر( سو سیب رط کرات ب)رطور
تنراار قرترینر ربهاانرپرولتبهیبرهارکیتند،رتبرپرولتبهیبرهار ییتررور ییترر
طهرسااررطهگمیرورافساارطگیرساایبساایرفرور ررند .یک راارعوا اراساابساایرطهر
یااااااکسااااااا رانقیبرآلمبنرترطیدراسااااااابهتبکیساااااات بر(رورطهرهاسرآنرهواار
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لوک ا روهگ)رطهرگسستنراارسوسیب رط کراسیرورتبسیسرح برکمونیس ر
ثار لیااویک بر وطارایااتربجرآن بریشر بنعراساابساایر را ر وجرانقیبرور برترعر
آنر را رانقیبرج بنیر وطا ر
ر
"هنوار عدهب،راسااابهتبکیساات بر براینرطهکرهساایدندرکبرتب ارآن بریشر
خاب رخارنبکر وطجراس ،رور برصوه ریشرح برسیبسیر ستقار
طه رآ ااادنااادا ر اااب راین رطلیاااا راسااااااااا رکااابرح ب رکمونیسااااااااا رKDPر
(اسااااابهتبکیساااات ب)ر-رسااااررانجبسرطهرطسااااب ررر1918ر نیبنرن بطجریاااادار
تبسفبنب،رتولدرآنر برتبخیرر وط،رورطهرژانویبر1919رح برکمونیس ر
هنوارپرراارهمبنرترسراار داخلبرسرنوی رسبار وط،رهمبنر یبجرجر
یرپبیبنر رارااراینکبرهررگونبرا دا یرانجبسرگیرط،رهمبنرفقدانرج
گیر رورنروطرهی رگونبرافقرسیبسیرهوینا" 31ر

ر

ر
جریبنرکمونیس ر ینالمللیرچنینراطا بر یرطهد :ر
ر
"طهرآنرا بنرطهرآلمبن،رتمبسرکبهرترلیغب رورآژیتبسااااایونرسااااایبسااااایر رر
اسااابسر رنب ب ا رورسااابا بنیرر یاااخصااایرنروطار عدارKDPر بر سااایرر
اپوهتونیستیرخوطشراطا برطاطرورطهرطسب رر1920ر،ر بر«چپ»رسوسیب ر
ط کراساایرVKDPریکیریااداراینرهفتبهر ر ق،رعکسرالعمارساابلقترینر
عنبصااررپییااقراو رساایبساایرهار وجوطرآوهطرور وجبرساابا بنیب یرآنبنر
طهریشرح بر ستقا،رح برکبهگرانرکمونیس رآلمبنر()KADPریدار
تبسااااافبنبراینرواکنشر برتبخیرریعنیرطهرآوهیار 1920و وعرپیوسااااا ار
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پیشرااراینرانقیبرج بنیرطهر و عی ر ساایبهرطیااواه ر وطروریااکس ا ر
دنرب ریااکس ا ر ربهاجر یکرطرتبراینکبر بریااکس ا رن بئیرخوطرطهرسااب ر
1927ر نت یریاااادارانقی یونرطهرانجبسروظبیفرخوطریااااکساااا رخوهطجر
وطندر–رآن برخوطیااااااابنرهار براندااۀ ر کبفیراوطرسااااااابا بندهیرنکرطجر
وطندا" 32ر
ر

 3. 2. 3نمونه :هستان ا فقدان سازمان انقالب
ر
طهراوایارطهبر1980ر ییط ،رپرولتبهیب رل سااااااتبنریااااااروعرکرطرکبر
رخی طار برپرولترهب ر ربها رهار یر ینیقرکبر یخواهندراارطس راینرطنیب ر
واهونبرخی ریااااوندار یبفب هب ر صاااامقرآن برهرگ رفرا وشرنخواهدریاااادار
ربهاجرطرقبتیرسااراسااررل سااتبنرهارفرار ی گیرطرور یخواهدرکبرنب وسر رگر
سر بیبطاه رهار ندارا بر سررانجبسر یر ینیقرکبرچاوهرلخروال سبرط س رپبپر
هار یر وسد،رپبپرکبرنمبطرایدئولوژ رسر بیبراس ارطورفبکتوهراساس ر را ر
یکس رپرولتبهیب رل ستبنروجوطرطاهط :ر
1ا راابهاجرطرقاابتیرطهرطهونر راهااب ر لیر حروسر اابنااداراگررچاابر
ربهاجرطرقبتیر بریاااد رکمتر رطهرطی ررکیاااوههبرجریبنرطایااا ،ر
ا براینر ربهاجر برآنرکیوههبرگسترشرپیدارنکرطا
2ا فقدانریشرسااااااابا بنرانقی یرکبرآگبهیرطرقبتیرهارتکب ارورعمقر
رخیاااادروریشرههرر رساااایبساااایر را رپرولتبهیبرایفبرکندارطهکیرکبر
32رآگبهیرطرقبتیرورسبا
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اظ اابهر ی طاهط رنقشرسااااااابا اابنرانقی یرفقطرتعمیقرآگاابهیرطرقاابتیر
اس ا ،رچ ونبراینر یااکارهارتوضاایار یطهداریااکس ا رپرولتبهیب ر
ل ستبنریشرتبئیدریبرگواهیرا س ر رر ضروه راینکبرآگبهیرطرقبتیر
طهریشرپروسبرطینب یشرتکب اریبفتبرورعمقر یر رخیدا

 .4اظایف راز انقالبیون
ر
طهریاااارایایر ثارا روارکبر برانقی یونراجباجرنمی طهدرتبرنفوذرایبط ر
طهرطرقبرکبهگررطایاااتبر بیاااند،رکبهرنظر ،رهیااادرورتکب ارتئوه هبر(طهسر
آ وا راارتجر برتبهیخیرپرولتبهیب)رتر ی رورآ واشرکبطههبر ررآژیتبسایونر
تقدسرطاهطار اوهرخیصااااااابریااااااکارگیر رکبطههب رپرولتر رهمراجر برکبهر
نظر ،راولینرگبسرطهرساااااابختنرح برانترنبساااااایونبلیسااااااتی،روظیفبرا رواجر
انقی یونراس ارآنر و عراینرسوا ر ارحر ی یوط،رچبرو تیرح بر یتواندر
ساابختبریااوطررطهرها ابر براینکبرچبرو تیرح برساابختبریااوط،رطورطیدگبجرطهر
طهونرطرقبرکبهگرروجوطرطاهطار برهررطورطیدگبجرنظرر یرافکنیق :ر
 تیااکیارح بریشرعب ارذهنیروراهاط راسا ر–رراینرن رشر رراینر
بوهراس ا رکبرساابختنرح برانقی یر براهاطۀر ربهاانرکمونیس ا رور
برساارآگبهیرطرقبتیرانقی یونر ست یرطاهط،ر برعربه رطی رراینر
طیدگبجرتیااکیارح برهاریشرعب ارذهنیراهایب یر ی کند،ریشرا داسر
اارهو راهاطجرورع سرانقی یونا
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 یاااکارگیر رح بر حصاااو رهیااادر ربهاجرطرقبتیراسااا ر–رن رشر
طوسریااااااکارگیر رح برانقی یرهاریشرفبکتوهرطهرتکب ارآگبهیر
طرقبتیر یرپنداهطرکبر برتواانر وار ینرطر قب راجتمبعیرور اوهر
ستقیقر برساار ربهاۀرطرقبتیر ست یرطاهطاراینرن رشرفکر ر رر
اینر بوهراساااا رکبرتن برتبکیدر ررضااااروه رتبهیخیرتیااااکیارح بر
کبفیرنیساااا ،ر لکبرتیااااکیارآنرااریاااارایطرا تصاااابط ،رساااایبساااایرور
اجتمبعیرطهرآنرا بنرور برطهسرگیر راار یراثر ربهاا رگذیااااتبر
ور برچیااااااقرا نداار ربهاجرطر قبتیرکو تبجر د رورطهاار د رتعیینر
ییوطا

 .5مسر ه فراکسیون
ر
طهریاااااارایایر ثارا روارکبرح برانقی یرنمی تواندریااااااکار یرط،ر
انقی یونرتن بر یتوانندر بریکاریشرفراکسیونریبر بریکارخب رسبا بنی،ر
خوطیاابنرهارساابا بنرطهندارفراکستتیونریشرساابا بنر خصااوصاایراساا ر بر
وظبیفیرکبر خصاااو رآنریااارایطرویژجرا راسااا رکبرح برنمی تواندروجوطر
طا یتبر ب یدریبر یکار یرطارچندر ثب راارتجبهبرتبهیخیرپرولتبهیبر بر یفبفر
یدنر حثرکمشر یکندار ثب راو رح بر لیویشراس ا ر
ر
" عدراارساااااب ر1905رنمیتوانر برح بر لیاااااویشر عنوانریشرحزبر
ن ریس ،ریشرفراکسیونرطهرطهونرح برسوسیب رط کرا رهوسیبر
وط،رکبرخوطر برفراکسیون برورگرایی بئیرتقسیقریدجر وطاراینرتن برهاجر
را راندجر بندنرفراکسیونر لیویکیریدجر وطار را راینکبر جدطترطهر
40

سااب ر1917ر بطهریااوطرطهرخد رهسااتبر رک ر را رتیااکیارح بر
کمونیسااااااا ر اابیاااااااداراینرآنر عناابرور ف وسروا عیرورتاابهیخیرح بر
لیویشراس ا" 33ر
ر
ور ثب رطوسراینرچنینراس  :ر
ر
" ثب رطی ررانحی راتحبطیبرکمونیسااات بر عدراارسااابل ب رطوفبنیرانقیبر-50
1848ر ییط راسااا ارتبرا بنیکبر بهکسر عتقدر وطرکبرهنوار رحلبرانقی یر
برپبیبنرنرساایدجر وط،ر بروجوطرصااد برهبروریااکسا هب رساان ین،راورهم نبنر
سااااعیرکرطرتبراتحبطیبرکمونیساااات برهارسااااررپبرن داهط،ر برگروهرند رنیروهبر
ی پرطاخ رتبرسااابا بن[انقی ی]رهارتقوی رکندارا برا بنیرکبراور تقبعدریااادر
کبرطوهۀرانقی یر برپبیبنرهسااایدجراسااا روریشرطوهۀرطوالنیراارضااادرانقیبر
یروعریدجراس اراوراعیسرکرطر دلیارخارا رنبییراارعقبرنیینی،را کبنر
نداهطر[اتحبطیبرکمونیسااااات ب]رهارساااااررپبرن برطاهط،ر برتوجبر بریااااارایایرکبر
وظبیفروا عبرپر بهرولیر ییتررفروتنرورکمتررجذاب،رکبهرنظر رورپروهشر
وریکارگیر رکبطههبرهار ررع دجرطاهطا" 34ر

 33وظیفبرهوا:رتیکیارح بریبرپروهشرکبطههبر–رانقیبرج بنیریمبهجر 9ر
34روظیفبرهوا:رتیکیارح بریبرپروهشرکبطههبر–رانقیبرج بنیریمبهجر 9ر

41

 .6درک سازمان چپ آ:مان ا ر ند
"چپرهلند ر عنوانریشرجریبنرانقی یرطهرحب ر رگراسااااااا اراار
طریقرچپرهلند رنیس ا رکبر یراثرنظر ر برعنبصااررجدید رکبرطهر
طهونرطرقبر وجوطر یرآیندرانتقب ر ی یب دارطهکرورانتقب راینر یراثر
وظیفبرسااااابا بن ب رانقی یراسااااا ر،رنبروظیفبرا ر را رایاااااخب رور
گروهب ر حثا" 35ر
چپرآلمبنیرورهلند رنقشر میرهارطهراوایارطهۀر20ر ییط رطهر قب ار
انحابطرانترنبسیونب رکمونیستیرورطهرنتیجبر بریک طبرطهرطفبعراار واضعر
انقی یرتردیاریاااااادارچپرآلمبنیرورهلند رطهکر ساااااایبهرهویاااااانیرطهر وهطر
اتحبطیب هب رکبهگر ،رپبهلمبنتبهیساااقرورغیرجرطایااا ار تبسااافبنب،رپسراارطهۀر
20ر ییط رچپرآلمبنیرورهلند رنتوانساااااا ر عنوانر یک طبراار واضااااااعر
کمونیسااتیرورپرولتر رطفبعرکندرور خیاایراارآنرریااروعر برتوسااعبرورتکب ار
واضااااااعیرکرطرکبر برهطرهوشرور تدر بهکساااااایسااااااتیر یرانجب یدرورحتیر
عقبنیینیهبئیراار واضعرانقی یرهارپی رسررگذای ا ر
نکتبر ساااایبهر قرطهکرپروساااابرتکب ارنظبسرساااار بیب طاه راساااا ،ر بر
عربه رطی ر،رطهکراینکبرچ ونبرساااار بیب طاه رطوهجرهب ر تفبو رخوطرهار
طیرکرطجراس ،رچ ونبرتوسعۀرسر بیبطاه رعملکرطرح برهارطهرطوهجهب ر
تفبو رسار بیبطاه رتح رتبدیرر راهرطاطجراسا ارح برکبهگرانرکمونیسا ر
آلمبنر()KAPDر توجبراینرهوندرتوسااااااعبر وطروراینر ساااااائلبرهار رویاااااانیر
طهیبفتبر وطرور برطرعرآنرکمشریبیبنیر برتکب ار سئلبرسبا بنیرانجبسرطاطا ر
35ر سئلبرسبا بنیرچپرهلند -آلمبنیر–رانقیبرج بنیریمبهجر 12ر
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ر
"ساااااا قرعمدۀرچپرآلمبنرطهرطهجبراو ،رح برکبهگرانرکمونیساااااا ر
آلمبنر()KAPDر–رف میدنرضااااااروه رح برطهرانقیبرنروطار را ر
ح برکبهگرانرکمونیسااا رآلمبنرکبرطهرساااب ر1920ر ییط رتیاااکیار
یدجر وط،رال ا یر برگفتنرندای ارکمشراسبسیرآنراینر وطرکبرف میدجر
وطرعملکرطرح برطهرعصااااااررانحابطرساااااار بیب طاه رطی ررهمبنر
نیس ارطی ررح برتوطجرا رنروط،رکبرطرقبرهارسبا بندهیرورجمعرکندر
–ر لکبریشرح ب،ریشرهسااااااتب،رکبرآگبهترینرورفعبلترینر ربهاانر
پرولتبهیبرهارساابا بندهیر ی کندار عنوانر خشر خصااوصاایراارطرقبر
ح بر بیدرطهر ربهاجرطرقبتیرورطهراهگبن بئیرکبراار ربهاجرطرقبتیر
نیااااأر ی گیرط:رکمیتبرهب راعتصااااببروریااااوهاهب رکبهگر ر داخلبر
کناادارح یرکاابریااشرح بر را رانقیبر وطرورطی رر را رتغییرا ر
تدهیجیرطهراهگبن بئیرکبرپرولتبهیبرطی ررهی رکبه ر برانجبسریاااااابنر
ندایاااااا ر(اتحبطیبرهبرورپبهلمبن)رج ران داسرآن ب،ر ربهاجرنمیرکرطارور
سررانجبس،رفقطر براینرطلیارکبرح بر خییراارطرقبراس رورنبرنمبیندۀر
آنریبرهئیسرآن،رح برنمیتواندرطهر ربهاجرخوطرجبنیااینرطرقبریااوطریبر
ااده رهار جااب رطرقاابرکساااااااابرکناادارطیکتاابتوه رطرقاابرطیکتاابتوه ر
یااااوهاهب رکبهگرانراساااا ،رنبر[طیکتبتوه ]رح یارطهر قب ارطهکر
وهطگیسااااتی،رح برنیساااا رکبرطرقبرهار وجوطر یرآوهط،ر لکبرطرقبر
اسااااااا رکبرح برهار وجوطر یرآوهطاراینر بر عنی ،ر بوههبییر ثار
طهک هب ر نیاااااویکیریبرپوپولیساااااتیرکبراساااااتدال ر یکرطرح برطهر
خد رطرقبر بیااااد،رنیساااا ارح بریشرخد تکبهرنیساااا رکبر نفعینبر
خوطشرهار برهررترطیدریبرانحرافرطهرطرقبرساااااباگبهرکندارطهر قب ا،ر
وظیفبرآنر«تکب ارآگبهیرطرقبتیرحتیر بر یم راینکبر برتقب ارر برتوطجر
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هااب روساااااایعر یاابنجااب ااد»ا رت هاابئیرطه اابهۀرنقشرح برطهرانقیبرر
،KAPDر 36"1920ر
ر
اگررچبرح بر کبهگرانرکمونیسااااااا رآلمبنر()KAPDرف میدجر وطرکبر
عملکرطرح برطهرطو رطوهجرهب ر ختلفرساار بیبطاه رتغییررپیدار ی کندرور
طهرطوهانرانحابطرساار بیب طاه ،رطی ررنبرح برتوطجرا ر لکبرهسااتبرا راار
آگبهترینر ربهاانرپرولتبهیب،رعلیرغقراینرKAPDرا ب بتیرطایااا رکبرسااارر
انجبسر بر حوریدنرآنرانجب یدارجریبنرکمونیس ر ینالمللیراینرا ب ب رهارور
هم نینرطالیلیرهارکبر نجرر بر حورKAPDریااادر بریاااکارایرینرتوضااایار
یطهد :ر
ر
"وا عی راینراساااا رکبر[]KAPDرطهساااا را بنیرتیااااکیاریاااادرکبر
انقیبرآلمبنر عدرااریااااااکساااااا ر1919ر برهوندرن ولیرخوطرن طیشر
ییدارسررانجبسرح برکبهگرانرکمونیس رآلمبنر()KAPDر برطفبعر
ااراینرایدجر رخواساااااا رکبر را رجلوگیر راارانحابطرانقی یرطرقبر
کبهگرر یرتوانراارتبکتیشرکوطتبراسااااتفبطجرکرطارطهرجریبنرتظبهرا ر
توطج ا رطهر رک رآلمبنرطهرساااااااب ر1921راارکبهگرانرکبهخبنبراونبر
()Ievnaرن طیکیرهبلبر()Halleرخواستبریدر ررخیفراهاطجرخوطر بر
یبسر رخی نداراینرنیبنرطاطرکبرنقشرح برهارطهس رنف میدجراند،ریشر
دف میرکبر برانحی رآنر نت یریاادارح برکبهگرانرکمونیس ا رآلمبنر
()KAPDرهم نبنر رراینرا یدجر بوهرطایااااااا رکبرح بریشر" رک ر
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فر بندهیرنظب ی"ر را رطرقبراس ا ،را بنیرکبرپیشراارهررچی ریشر
پییقراو رسیبسیر را رکارطرقبرکبهگرراس ا ر
برهمینرترتیبر،را بنیرکبریاااااوهاهب رکبهگر رطهرحب رفروپبیااااایر
وطنااد،رح برکاابهگران رکمونیسااااااا رآلماابنر()KAPDرطهرطاسراهاطجر
گرائیرگرفتبهریاادروراارایدۀرساابا بنرطوگبنبرطائمیرطرقبرکبهگررطفبعر
کرط،رنتیجااۀرآنرطا نراطنر اابرسااااااررطهگمیر وطرطهر وهطرتفاابوت ااب ر
سااااااابا بن ب رواحدروری بنبرپرولتر ر( جب عرعمو ی،رکمیتبرهب ر
اعتصاااببروریاااوهاهب رکبهگر )رکبر را ر ربهاجر وجوطر یرآیندرور
سااابا بنیراارا لی رانقی یرکبرطهرچنینراهگبن هبئیرطخبل ر ی کنندرتبر
افکبهرورعملکرطرآن برهاراندجرن برطاهندا" 37ر
ر
ساااااوالیرکبر ی یاااااوطر ارحرکرطراینراسااااا ،رااریشرطرفرKAPDر
ف میدجر وطرکبرعملکرطرح برطهرطو رطوهجرهب ر تفبو رساااااار بیبرتغییرر
ی کندرور خصااوصااأرطهرطوهجرانحابطرساار بیبطاه رح برطی رریشرح بر
توطجرا رنیساااا ،رکبرطرقبرهارجمعرورساااابا بندهیر یکرطر-ر لکبریشرح ب،ر
یشرهساااااتبراارآگبهترینر ربهاانرپرولتبهیب،راارطرفرطی ررا ب ب رایبط ر
کبرسررانجبسر بر حوریدنرآنرانجب یدا ر
ر
"چپرآلمبنرهمییااابرااریشرنبپخت یرکلیرطرقبرکبهگررآلمبنرهنجر یر
رط،روراارنبتوانیرانقی یونراینرکیااااااوهرطهرساااااابختنرح برانقی ی،ر
ساااااالار ا برتئوه رورآ اابطجر را رهو روریااااااادنر رر وجر راابهاا ر
کبهگر ار را ر د را بنرطوالنیرعنبصااااار راارچپرساااااوسااااایب ر
37ر سئلبرسبا بنیرچپرهلند -آلمبنیر–رانقیبرج
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بنیریمبهجر 12ر

ط کراسیرآلمبنر()SPDرترطیدرکرطندرآیکبهاراارسوسیب رط کراسیر
گ س س رکنندرورح بر ستقلیرهار سبا بنرطهندار برهمینرطلیا،رح بر
کبهگرانرکمونیس رآلمبنر()KAPDر برعنوانریشرسبا بنرجوانرور
برتجر ۀرکقرظبهرریدا" 38ر

6. 1عقب نشین رای سازمان چپ آ:مان ا ر ند
چپرآلمبنی-هلند ،رااریشرسااااااور دلیارا ب ب رخوطشرطهر ساااااائلبر
سااابا بنیرورنقبطرضاااعفرخوطرطهرهوشرور تدرطیبلکتیکیروراارساااو رطی رر
دلیارفیبهروحیتنبکررنبییراارضدرانقیب،ریروعر برتکب ار واضعیرکرطر
کبر برهطرهوشرور تدر بهکسااایساااتیرانجب یدرورحتیرعقبرنیاااینی هبئیرهارطهر
اینرا ینبرپیااااااا رسااااااررن بطارجریبنرکمونیسااااااا ر ین المللیرایااااااتربهب رور
ساااااارطهگمی هب ر چپرآل مبنیرهارطهر نبتوانیر چپرآل مبنیراارطهک،رنقشرور
عملکرطرح برطهرطوهۀرانحابطرسااار بیب طاه رتوصااایفر ی کندارساااوالیرکبر
هم نبنر ب یر ی ب ندراینراسااااااا ،رهواارلوک ا روهگر مترینرچ رجرطهر
طهونرچپرآلمبنرطهکر سااایبهرواضاااارورهویااانیراارانحابطرسااار بیب طاه ر
طا ی رورحتیرح برکبهگرانرکمونی س رآلمبنر()KAPDرطهکرهو ینیرطهر
وهطرانحابطرساااااار بیب طاه رطایااااااا ارچرارچپرآلمبن-هلندرپیشراارآنکبر
وظبیفرخوطرهار براتمبسر رسبند،راارهقرپبییدر ر
"چپرآلمبنیر-رهلند رطهرایررف یبهروح یتنبکر ضدرانقیبر،رطهر بهجر
سااائلبرنقشرسااایبسااایرح برپرولتر ر ییاااتررور ییاااتررساااباشرانجبسر
طاطا" 39ر
38رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی ,صفحبر 79ر
39رچپرآلمبنی-رهلند ریبخبرا راارآنبهییسقرنیس ر–رانقیبرج بنیریمبهجر 81ر
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"چپرآلمبنرگیجسر هب رجد روراسبسیرهارطهرطهونرخوطرتکب ارطاطا ر
1ا دل یارتحل یار نبطهسااااااا راارانقیبرهوساااااا یب،رهقر وهژوائیرورهقر
پرولتر ،را تدا رانقیبرپرولتر ()1921رورساااااااسر عنوانرانقیبر
وهژوائی،رح برکبهگرانرکمونیسااااا رآلمبنر()KAPDرطهرطهونر
خوطرگراییاایرهارتکب ارطاطرکبروجوطرح برساایبساایرهارطلیار بهی ر
وهژوائیرانقیبرهوسیبر یرطیدا
2ا برتئوهی جرکرطنرورهطرصااحیاراینرکب،رخوطرهاریشرح برپبهلمبنیر
طهرنظرر یرطرکبر ی خواهدر ده رهار یرط،رگراییاااااایرطهرطهونر
اتحبطیبرعمو یرکبهگرانرآلمبنر–رح برکبهگرانرکمونیساااا رآلمبنر
()KAPD-AAUDررحو ر واضااااعرکب یر«ضاااادرح ی»ریااااکار
گرف اراینرجریبنر«ضاادرهویاانفکر »رطهرطهونرح برکمونیس ا ر
کبهگرانرآلمبن ()KAPDرورتوساااطرگرایشراسااانر()Essenریاااکار
گرف رورسااااسرطهراتحبطیبرکمونیسااات ب ریاااوهاگراارا بر عروفترینر
انیااااااعاببرطهراتحابطیابرعمو یرکابهگرانرآلمابنر– رح برکابهگرانر
کمونیسا رآلمبنر(،)KAPD-AAUDرطهرا تدا رطهۀر20ر ییط ،ر
همبنراسااا رکبرحو راوتورهوحلبر()Otto Ruhleریاااکارگرف رکبر
)AAUD(Eرهارتیکیار یداطا
3ا همبناوه رکبروجوطرجداگبنبرح برساااااایبساااااایرهارهطر یرکرطر بر
عنوانر ثب AAUD(E) ،ر دافعرتوسااعبرساابا بن هبئیر وطرکبرنیمبر
هاجر ینریااوهارورح بر وطر[حدرواسااطریااوهارورح بر وط]راتحبطیبر
عمو یرکبهگرانر()AAUارنتیجبرن بئیراینرتج یبرورتحلیار نت یر
براینریدرکب،ر عضیراارعنبصرراارطریقرانیعببر برفعبلی رخوطر
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خبتمبرطاطندرورخوطیاابنرهار رراساابسرتج یبرورتحلیارضاادرساابا بنیر
انحی رکرطندارطهرسااااااب ،1925رهوحلبرخوطشر برهررگونبرفعبلی ر
40
سیبسیرسبا بنریبفتبرخبتمبرطاطا"
ر

 6. 2مرگ ورتر( )Gorterا ناپدید شدن چپ آ:مان ا ر ندی
ااریشرسااااورا ب ب ،رنبهویاااانبئی هبرورساااارطهگمی هب رچپرآلمبنیرور
هلند روراار سو رطی ررف یبهرنب ییراارانحابطرانترنب سیونب رکمونی ستی،ر بر
عربه رطی رریاااروعرطوهۀرضااادرانقیب،ر نجرر برنبپدیدریااادنرچپرآلمبنیرور
هلند ریدارطهر15رساتب ررر1927رهر نرگوهتررفو رکرطار بر رگرگوهتر،ر
قرترین،ر براهمی رترینرورپررنفوذرترینر ربهارچپرآلمبنی-هلند  ،رآخرینر
نیروهبئیرکبرتوانبئیرفعب رن دایاتنرح برکبهگرانرکمونیسا ر()KAPرهار
طایتند ،رنبپدیدریدندا ر
طهرسب ر1927ر ییط ریشرسر رجلسب ر حثرورگفت ور ینراعضب ر
هلند رKAPررورانقی یونرآلمبنیرطهر وهطر یکی رطوهۀرانتقبلیرطهرگرف ار
نتیجۀراینرجلساااااب ر حثرورگفت ور وجبرپیدایشرگروجرانترنبسااااایونبلیسااااا ر
کمونیساااا ر()GICریاااادار دونریااااشرگروجرانترنبساااایونبلیساااا رکمونیساااا ر
پر بهترینرگروجراارگروج هب ریااااااوهاگرائیرهلند ر وطاراارطهبر30ر ییط ر
چپرآلمبنی-هلند ر عنوانریشرجریبنرانقی یراار ینرهف ارعنبصاااااارر ب یر
بندجر تدر بهکسیستیرهارترکرکرطندرور بر ر بنبنرضدرح یرتردیاریدندا ر
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یکیراارچ رجرهب ر قرچپرآلمبن-هلند رپبنبرکوکر وطارپبنبرکوکرانقی یر
هگیر وطرکبرنقشراسااااااابساااااایرطهرچپرآلمبن-هلندرایفبرکرط،را بر عدا ر تدر
بهکسیستیرهارترکرکرطرور برتکب ارتئوه هبئیرطس راطرکبر برگیجسبا ر
طهرطهونرجنرشرکبهگر رطا نراطاراگررگوهترر عنوانرسمرار و رپرولتبهیبر
جبنرخوطرهاراارطسا رطاط،رپبنبرکوکر عنوانرساامرارگیجی،رضااعفرپرولتبهیبر
ورپیرواریدجرتوسطرضدرانقیبر رطا ر
پبنبرکوکر ی توانساااا رهم نبنر برطفبعراار واضااااعرانقی یرخوطراطا بر
طهدرورخد ب رفنبنبپذیررتبهیخی،رنبرتن بر برپرولتبهیبر لکبر بر کار یااااااری ر
انجبسرطهدارولیراورتصمیقر برترکرهوشر بهکسیستیرطهرخاوطرپبیبرا رآن،ر
ساائلبرح ب،رانقیبرورغیرجرکرطاریااروعر برتحقیررکرطن،رنبچی ریاامرطن،ر
یراعتربهرکرطنرانقی یونرورانقیبراکترررکرطار اوهرخیصااااااب،رپبنبرکوکر
انقی یر هگیر وطرکبرخابهب را سب سیرطهر سب هب رآخرراندگیرخوطرانجبسر
طاطا ر
مترینرگروهیرکبرنقیاااایر ررویرانب هب ر برجبر بندجراارنبپدیدریاااادنر
چپرهلند -آلمبنیرایفبرکرط،رگروجرانترنبساایونبلیس ا رکمونیس ا ر()GICر وطار
گروجرانترنبسااایونبلیسااا رکمونیسااا ریشرگروجرکمونیساااتیراارطیدگبجر برنروط،ر
لکبرهاطیکب ترینرگروجرطهرطهونریااااااوهاگرائیر وطارجریبنرکمونیسااااااا ر
ینالمللیرطهکرسبا بنیرگروجرانترنبسیونبلیس رکمونیس رهار بریکارایرر
توضیار یطهد :ر
ر
"گروجرانترنبسااایونبلیسااا رکمونیسااا ر اعبر برسااارطهگمیرهب رح بر
کمونیساااااا رکبهگرانرآلمبنر()KAPDرطهر وهطرساااااابا بن ب رواحدر
پرولتر رخبتمبرطاطاراگررچبرگروجرانترنبساااااایونبلیساااااا رکمونیساااااا ر
خواهبنرتیااکیار«هسااتبرهب رانقی یرکبهخبنب»ر برهمبنرج رگیر ر
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کبر«گروه ب رکبه» ر-رسااااااابا بن ب رترلیغبتیرورآژیتبساااااایونر را ر
کبهخبنبرهبرطایاااااتند،ر وطر–ر[ا ب]رآن برا داسر برتمبی ر ینرسااااابا بن ب ر
کبهخبنبرورسبا بن ب رانقی یرکرطندا" 41ر
ر
جریبنرکمونیسااا ر ین المللیراطا برسااارنویااا رگروجرانترنبسااایونبلیسااا ر
کمونیس رهار بریکارایرریرحر یطهد :ر
ر
"کبهرتئوهیشرگروجرانترنبسااااایونبلیسااااا رکمونیسااااا رتوساااااطراتحبطیبر
اسابهتبکیس هبر(42)Spartacusbondرکبرااریشرانیعببراارح بر
 Sneevlietرطهرسااااااااب ر 1942ر وجوطرآ اادج ر وط،راطا اابرپیاادا رکرطار
اساااااابهتبکیسااااا هبر برنقشرانکبهرنبپذیر رکبرح برطهرانقیبر با ر
ی کند،ر عنوانریشرفبکتوهرفعب رطهرتکب ارآگبهیرطرقبتی،رپیر رطندر
ورییوجرکبهرآنر[طهس رتر]ر وط:راتحبطیبراسابهتبکیس هبراسبسنب برور
اهگااابن ر رک رطایااااااااا ا رعلیرغق رن رش رطهسااااااااا تر راتحااابطیااابر
اساااابهتبکیسااا هبرنسااار ر برعملکرطرسااابا بن ب رانقی ی،رساااررانجبسر
ات حبط یبراساااااا ابه تبکیسااااااا هبرت ح رتساااااالطرا یدجر هب ر دیمیرگروجر
انترنبسیونبلیس رکمونیس ر()GICرطهر وهطرسبا بنر[انقی ی]ریدار
ا رواراتحبطیبراساااابهتبکیسااا هبرطهرحب ر رگراسااا رورگروجرفکررور
عماااا ر( )Daad en Gedachteرکاااب رطه رساااااااااب ر 1965راتحااابطیااابر

41رکمونیس رچپرطهرهلندرور وضوعرح بر–رانقیبرج بنیریمبهجر 9ر
42راینرگروجریکیراارآخرینرگروجر ب یمبندجراارکمونیس رچپرهلند ر وط،رتن بر یبنرضعیفیر

ااریااااوهاگرائیرطهۀر30ر وطروراتحبطیبراسااااابهتبکیساااا هب رپسراارجنگرضااااروه ریشر
ح برپرولتر رهاراعیسرکرط .ر
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اسااااابهتبکیساااا هبرهارترکرکرطر-ریشر ولتنرهوایاااانبساااایرطهر وهطر
اعتصب ب رطهرحب رجریبنراس ا" 43ر
ر
سااااررانجبسراگرر بر خواهیقر قبیساااابرا رطایااااتبر بیاااایقر ینرچپرآلمبنی-
هلند رورچپرایتبلیب،ر یااکاراصاالیرچپرآلمبنی-هلند رنبتوانیرآن برطهرطهکر
نقشرانقی یونرطهرطو رطوهۀرضدرانقیبر وطارنبتوانیرآن برطهرهاستب رایجبطر
یشرفراکساایونرکبراار واضااعرانقی یرطفبعرکندروراار ربهاا رگذیااتبرطرقبر
کاابهگررطهسرآ وا رکنااد،رچی رکاابرچااپرایتاابلیاابر اابطهر اابرسااااااابختنرچنینر
فراکسیونیریدا ر
ر
" ررخیفرچپرایتبلیبرکبر وفقریدریشرتراانب ۀروا عرگرایبنبراارطوهجر[ضدر
انقیب]راهائبر دهد،رچپرآلمبنرخوطرهارضااااعیفرنیاااابنرطاطرکبر بطهر برطهکر
وظیفۀرانقی یونرطهرطوهۀرضاااادرانقیبرنروطار ررخیفرهفقب رایتبلیبئیرخوط،ر
انقی یونرآلمبنرنتوانسااتندرخوطیاابنرهار بریااکاریشرفراکساایونریااکارطهندرور
برچنگرورطندانراارطستبوهطهب ر ربهاا رگذیتبرطفبعرکنندا ر
برهمینرطلیاراساا ،را روا،ر دوهراارحفترتداوسرور یبنرهویاانرور نسااجقر بر
وجرانقی یرگااذیااااااتااب،ر اادوهراا ر یاابنرصتتتتتتریح رچااپرآلماابنیرورهلنااد رطهر
انتقبطا یاابنراارانترنبساایونب رکمونیسااتی،رساابا بن ب ریااوهاگرا را روا ر
تجلیرن بی رضعفرورگیجرسر هب ر[چپرآلمبنیر-رهلند ]رهستندا" 44ر
ر

43رطهکرسبا بنیرچپرآلمبنیر–رهلند ر–انقیبرج بنیریمبهجر 12ر
44رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی ,صفحبر 79ر
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 6. 3راح ه ا چپ آ:مان – ر ندی
هوحلب،ر ر بنرضاااادرح ی،رکبر نرعرال بسر خشر را ریااااوهاگراهبراساااا ،ر
ح برهاری شرطساااااات بجرعظیقرکبر دنرب رکنتر ر ربهاجراار بالرتبرپبئین،رتبر
آخرینرعنبصااررتیااکیارطهندۀرآنر یرپندایاا ارهوحلبر واضااعرچپرآلمبنی-
هلند رندای ا روراارح برکبهگرانرکمونیس ا رآلمبنر()KAPDراخراجریاادجر
وطا ر
ح برکبهگرانرکمونیس رآلمبن()KAPDرورح برکبهگرانرکمونیس ر
گوهتررطهرهلندرهی روجبر یترکیر برهوحلبرندایتندرورگرایشراورطهرطهسدنر
(ِ)Dresdenرطهراواخررسااااااب ر1920راارح برکبهگرانرکمونیساااااا رآلمبنر
اخراجریاااااادجر وطارح برکبهگرانرکمونیساااااا رآلمبنرهی روجبر یااااااترکیر بر
گراییاااب رنیمبرآنبهیااایسااا رندایااا ،رکبراعیسر ی کرطند،رهررح یر بئقر بر
ذا رضاادرانقی یراساا رورانقیبریشر وضااوعرطهر وهطرح برنیساا ر لکبر
یشر وضوعرطهر وهطرتعلیقرورتر ی راس ا ر
ر

 .7درک سازمان کمونیس چپ ایتا:یا
" ده رکمونیسااااااا ر چپ رایتبلیبرطهر تدرخوط،رطهرکبهرنظر رخوطرور
درب رتیااکییتیرآنر وطر،رچی رکبر بعثریاادرتبراارع دۀرفیاابهرضاادر
انقیبرخیلیر ترر ررآیدر،رورآن برتوانسااتندر«تواان»رخوطیاابنرهارطهر
یشرطرارتفکررج بنیراطغبسرکنندارآن برآهساااتبرکبهر یکرطندرولیرپبیبر
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ا ر،ر دونرآنرکبرطساااااتبوهطهب راسااااابسااااایر بهکسااااایساااااتیرهارطوهر
یبندااندا" 45ر
چپرآلمبنرورهلندرنقشراساااااابساااااایرطهراوایارطهۀر20ر ییط رطهر قب ار
انحابطرانترنبسااایونب رکمونیسااا رایفبرکرطرورطهرنتیجبر بریک طبرطهرطفبعر
اار واضعرانقی یرتردیاریدار تبسفبنبر عدراارطهۀر20ر ییط ،رآن برنتوانستندر
عنوانریک طبراار واضعرانقی یرطفبعرکنندرورافتخبهرطفبعراار بهکسیسقر
ور واضعرانقی یرطهر قب ارضدرانقیبرنصیبرکمونیس رچپرایتبلیبریدا ر
چپرایتبلیبر را رسااااابختنریشرفراکسااااایونر ین المللیرکبهر یکرطر را ر
اینکبراارتبهیخرگذیاااتبرپرولتبهیبر یب واطرورا ینبرهار را ر ربهاا رانقی یر
ورخی ش هب رآیندجرطرقبرکبهگرر یبرکندار برهمینرخبطررنیااریبرتئوهیشرآنر
یینر(تراانب ب)رنب یدجریاااااادار را راینکبریشرتراانب براار ربهاۀرتبهیخیر
پرول تبه یبران جبسرط هدارطهسرآ وا راار یینر را رانقی یونرهوا رح یبتیرور
فویرالعبطجر براهمی راس ا ر
"کمونیسااااا رچپرایتبلیبرنبرتن بر براینر نبفعر[ نبفعرپرولتبهیب]روفبطاهر
وط،ر لکبر ررخیفرآن بئیرکبرافسبنۀر« سوسیبلیسقرطهریشرکیوه»،ر
ضاادرفبیاایسااق،ر«جر ۀر رط ی»،ر«جر ۀر تحد»،ر« ربهاۀرآااطیرخشر
لی» رکبرتسااااالطرطایااااا رهارترلیررورترویجر یکرطند،رهم نبنروظیفبر
خوطر یرطیدرتبرااریااااکساااا رانقیبر1917رورانحابطرانترنبساااایونب ر
سوسرطهسرآ وا رکندا" 46ر
ر

45رکمونیس رچپرایتبلیبر1926-45ر–رانقیبرج بنیریمبهجر 48ر
46رکمونیس رچپرایتبلیبر1926-45ر–رانقیبرج بنیریمبهجر 48ر
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یشر یبسر ینرچپرهلند -آلمبنیر برچپرایتبلیبئیرنیاابنر یطهدرکبرچرار
چپرآلمبنیرپیشراارآنکبر تواندروظبیفرخوطرهار براتمبسر رسااااااابند،راارهقر
پبیااااید،رطهرحبلیرکبرکمونیساااا رچپرایتبلیبر خبطرر تدهب رخوطرتوانساااا ر بر
وظبیفرخوطرطساااااا ریب درورطهساااااا ب رگرانر بئیرهار را رنسااااااا هب ر عد ر
پرولتبهیبراهائبرطهدا ر
ر
"چااپرآلماابنی،ر را ر قاابیسااااااااب،ر عتقاادر وطرکاابرا کاابنرایجاابطریااشر
انترنبساااااایونب رجدیدرطهرساااااااب ر1922روجوطرطاهطا رانترنبساااااایونب ر
کبهگرانرکمونیسااااااا (،)KAIرآنر و عرانقیبراکترررورکمینترنرهار
عنوانرتجلیرطرقبر وهژواا رهطر یکرطارچپرایتبلیبرسااعیر یکرطر بر
هوشرعمیقرترر بر رهسیرعلاریکس رانقیبر ارطااطا ر
چااپرایتاابلیاابراارطهونراین اابراینرنتیجاابرگیر رهارکرطرکاابر را رطرقاابر
کبهگررضروه راس رکبرپسراارکسبر ده ر ررهو رطول رانقی یر
اعمب رکنتر رط یقیرطا یتبر ب یدار ینب سبئیرهوی ر ل یویک بر برطول ،ر
ررعلیبرطرقبرکبهگرر حکوسرید،رچی رکبرخوطشرهارطهرکرونیتب ر
ورجنگرعلیبر بهکنور()Mahknoرنیبنرطاطا ر
نب راین،رانقیبراکتررر بریشر بهجرهطرنیااااااد،رچی رکبرچپرآلمبنیر
انجبسرطاطرور نجرر برانکبهرتبهیخر« دیق» رجنرشرکبهگر ریااااااداراینر
بعثریااادرکبرچپرآلمبنر سااارع راارهقر ابیاااد،رپیشراارآنکبر تواندر
وظبیفیرهارکبرچپرایتبلیبر برآن برنبئاریدجر وطرکب یرطس ریب دا" 47ر
ر

47رکمونیس رچپرایتبلیبر1926-45ر–رانقیبرج بنیریمبهجر48
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طهرطهونرچپرایتبلیبر،رهفیقر وهطی برنقشراساابساایرایفبرکرطارچپرایتبلیبر
همراجر برهفیقر وهطی برطهکرجبنیاااااینرگرایبنبرورانتقب رآگبهیر دهونررطرقبر
هارهطر ی کرطنداراگررچبرطهرطهکرساااابا بنیرهفیقر وهطی بر برعقبرنیااااینیر
چپرایتبلیب،ریشرانحرافرااران سجبسر بهک سی ستیرانجبسرگرف ،ر براینروجوط،ر
اورخد ب رفنبرنبپذیررتبهیخیر برطرقبرکبهگررانجبسرطاطجراس ا ر
ر
"جریبنرکمونیسااااااا ر چپرایتبلیبرهمواهج،رحتیرطهر،1920رهمراجر بر
وهطی ااب،رطهکیرهارکاابرآگاابهیرطرقاابتیراارطریقر«هویاااااانفکرانر
وهژوا»راارخبهجر دهونرطرقبرانتقب ریب درهارهطر یکرطر–ر ررخیفر
چی رکاابریااااااوهاگراهاابراظ اابهر یااداهنااد،رچی یکااب ر«لنینیسااااااق» رور
« وهطگیسااااق» ر( وهطی ب-رلنینیسااااق)رهار برهقرایااااتربجر ی گیرندار را ر
وهطی برح بربخشتتتتتت از طبقهراساااااا ،رح بریشرنتیجبراارهیاااااادر
اهگبنیشرطهرطرقبراساااااا ،رطهرچی رکبر رنب برورخواساااااا روراهاطۀر
ربها ر بریشرکارواحدرذوبریاادجراساا ارطهرطو رطهۀر30ر ییط ر
یینرهمییبرطهکرطیکتبتوه رح یر تصویبرهسیدجرطهرکن رجرطوسر
انترنبسیونب رکمونیستیرهارهطر یکرطار برعقبرنیینیرا سب سیر عدراار
1945ر وطرکبرکمونیساااا رچپرایتبلیب،رتح رنفوذر وهطی ب،ر برتئوه ر
جبنیااااینرگرایبنب،رچی رکبر عدراارسااااب ر1923ر عنوانر«لنینیسااااق» ر
حسوبر یید،ر باگرططا" 48ر

48ر بهکسیسقرطهر قب اریوهاگرائیر–رانقیبرج بنیریمبهجر 14ر
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 .8ظهور شورا را
"طهر قب ارکسبنیرکبرطهرانقیبر برطهرتبهیخر9رنوا ررر یرک رکرطندر
،را برهنوارهقر بر لیااااویک ب رهوساااایبرافترار یرانند،ر برهرگ رنربیدر
طرحراینرسااااااوا رهار تو فرکنیقرکب”:یاااااامبراارکجبرالفرب رانقیبر
خوطتبنرهاریبطرگرفتیدررآیبراارهوسرهبرنروطرکبریبطرگرفتیدرتبرخواهبنر
یوهاهب رکبهگرانرورسر باانر یویدر”" 49ر
ر
یااوهارگرائیر برعنوانریشرگرایشرطهرطهونرچپرآلمبنی-هلند رظبهرر
یاادرا براینرا رر یتواندرکب یرایااتربجر بیاادراگرراظ بهریااوطرکبریااوهاگرائیر
خیاااااایراارچپرآلمبن-هلندراساااااا روریبرحتیر دترراارآنراگررگفتبریااااااوطرکبر
یااااوهاگرائیرهوندرطریعیرورتکب لیرچپرآلمبنی-هلند راساااا اراینراسااااتدال ر
همبن دهر یتوانسااا ر عتررر بیااادرکبراظ بهر ی یااادراساااتبلینی سرهوندرطریعیر
ح بر لیویشراس ،رچی رکبرطست بجرهب رترلیغبتیر وهژواا رطهرتقییندر
تبرچنینروانموطرکنندا ر
گراییب ریوهاگرائیرا تدارطهرح برکمونیس رآلمبنرورساسرطهرح بر
کبهگرانرکمونیس رآلمبنرظبهرریدندارسخن و راصلیریوهاگرائیرهوحلبر
وطرکبرطهرطهونرح برکمونیس رآلمبنرای ولبریدجر وطرا بر بوجوطرآنرافکبهر
یااااااوهاگرائیراورهم نبنرطهرطهونرپرولتبهیب رآلمبنر خبطربنیرپیدارکرطار
اخراجراورورهفقبیشراارح بر کبهگرانرکمونیساااااا رآلمبنرجلو رگسااااااترشر
سااریعرعقبیدریااوهارگرائیرهارن رف ر لکبرافکبهریااوهاگرائیر ییااتررهقرطهر
طهونرطرقبرکبهگررگسترشرپیدارکرطا ر
49رهواارلوک ا روهگ،ر رنب براسابهتبکیست ب ر
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وا عی راینراسااا رکبریاااوهاگرائیر عنوانریشرهویکرطرایدجرآلیساااتیر بر
تبهیخرپرولتبهیب،را بنیرکبر وجرانقیبرج بنیریروعر بر رگی رکرطجر وط،ر
یااکارگرف رورطهر قب ار بتریبلیسااقرتبهیخیراساا اراینروا عی رکبر واضااعر
یااااااوهاگرائیرنبرتن برااریشراعتقبطر برساااااارنویااااااا رهنجر یررطر لکبراگرر
اسااااتدالال رآنرهارتبرنتیجبرن بئی اشرطنرب رکنیق،ر نجرر برگسااااساااا رکب اراار
بهکساایسااقر ی یااوطرور برطرعرآنریشرگسااساا راارهررافقرانقی یرکبرنتیجۀر
طریعیرچنینر واضعیراس ار ر
یاااااوهاگرائیر یبن ررضاااااعفرپرولتبهیبراسااااا رنبر ده رآن،رطهرنتیجبر
پرولتبهیبرهاراارانجبسروظیفبرتبهیخیرخوط،رانقیبرکمونیسااااااتیرطوهر ی کندار
وا عی راینراس رکبریشروجبر یترکرخیلیر قر ینریوهاگرائیرورسوسیب ر
ط کراساااااایروجوطرطاهط،رجنبش ریعنیرهماابرچی رورهاادفرهی رچی ا رجریاابنر
کمونیس ر ینالمللیرن رشریوهاگرائیرهارکبرسعیرطهرسبختنریشرفضیل ر
اارنکب رضااااعفرپرولتبهیبرطاهطروراینکبرچ ونبر ساااایررهار را ریااااکساااا ر
انقیبرآیندجرهمواهر یکندراینرچنینرتوضیار یطهد :ر
ر
"گراییاااااب ریاااااوهاگرائیرکبرطهر ینرسااااابل ب ر1921ر–ر1919رطهر
طهونرپرولتابهیاب رآلمابنریااااااکاارگرفا ،ر یابنر اده رورصاااااای ا ر
پرولتبهیبرنروطاراگررآن بر سااااائو ر ساااااتقیقریاااااکسااااا رنروطند،رطهرهرر
صوه رحدا ار یبنریشرضعفر هگرطهرطهونرطرقبر وطندارسبختنر
یشرفضاااااایل رااراینرنکب رضااااااعف،رچی رکبریااااااوهاگراهبرانجبسر
یدهند،ر امئنرترینر سااااایر راسااااا رکبرانقیبرهارطهرآیندجر ساااااو ر
یااکس ا رهدای رکندارواکنشریااوهاگرائیرطهرطهونرپرولتبهیب رآلمبنر
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بیدرطهرطو رسااابلیبنرف میدجریاااوط،ر را راینکبراارتکراهرچنینرنکب ر
ضعفیرجلوگیر ریوطا" 50ر
ر
یااوهاگرائیرهررگونبر بهی رپرولتر رح بر لیااویشرورانقیبراکتررر
هارانکبهر ی کندارآن براارخصااوصاای ر وهژوائیرانقیبر لیااویکیرورجنریاایر
اارانقیبر وهژوائیرطهرکیااااوه ر براکثری رطهقبنیررطهرهوساااایبرصااااحر ر
ی کنندار بیدرخبطررنیاااابنرکرطرکبرهوساااایبرطهرسااااب ر1917رپنجمینرکیااااوهر
صاااااانعتیرج بنر برعظیقرترینرکبهخبنجب رصاااااانعتیر وطارترجمبنرحقیقیر
اساااتدالال ریاااوهاگراهبراینراسااا رکبراگررانقیبرطهریکیراارپییااارفتبرترینر
کیااااوههب رساااار بیب طاه ،رطهرج یرجرا ر بنندر ریتبنیبرصااااوه ر ی رف ،ر
انقیبرخصااوصاای رپرولتر رطایاا رورپیروا رآنرحتمیر وطار بنرساابطجر
سااوساایبلیسااقرطهرج یرج ا رهررچندرپییاارفتبر بنندر ریتبنیبرا کبنرپذیرراس ا ار
اینرهمبنروجبر یترکراستبلینیسقر بریوهاگرائیراس ،رت رضدر بهکسیستیر
«ساوسایبلیساقرطهریشرکیاوه»ارطهر قب ارچنینرطهکرایدجآلیساتیراارحواطث،ر
هواارلوک ا روهگراارافقرانترنبسیونبلیستیر برهویداطهب رهوسیبرن ریس ر
وراعیسرکرطرکبر سرنوی رانقیبرهوسیبرهارحواطثر ینالمللیرتعیینرخواهدر
کرطروراورنوی  :ر
ر
"اارنظررعملی،راینرنظریبرنیااااابنرطهندجرتییااااایراسااااا رتبرهررگونبر
سئولی رپرولتبهیب ر ینالمللیرور خصو رپرولتبهیب رآلمبنرهارطهر
رب رجریبنرانقیبرهوسااااایبرنفیرکندرور قرپیوسااااات یراینرانقیبرهار
انکبهرکندارنبرعدسر لو رهوسااااایبرکبرحواطثرجنگرورانقیبرهوسااااایبر

50ر بهکسیسقرطهر قب اریوهاگرائیر–رانقیبرج بنیریمبهجر 14ر

58

آن برهاردب رکرطر لکبرعدسر لو رپرولتبهیب رآلمبنرطهرتحققروظبیفر
تبهیخیرخویشر وطارهویااااانرکرطنراینرنکتبروظیفبرهررنبظرر نتقد ر
طهر رب رانقیبرهوسیبراس ارسرنوی رانقیبرهوسیبر برطوهرکب ار
برحواطثر ینالمللیروا ستبر وطا" 51ر
ر
ن رشرفیلسااااااوف ر ااب اابناابرورحتیر اادترراارآنرن رشرایاادئولوژیااشر
یااااااوهاگرائیر برآگبهیرطرقبتیرپرولتبهیب،رآنبنرهاراارهررطیدگبجرانقی یرکبر
نتیجۀرطریعیرچنینر واضاعیراسا رت یر یکنداریاوهاگرائیر برنفیرسابا بنر
انقی یرور برعربه ر تر،ر بر یبنراینکبرهررسبا بنرسیبسیر القبر دراس ،ر
عمیرآنبنرهارنبتوانراارطهکرنقشرورعملکرطرانقی یونرورل وسرپییااااااقراو ر
پرولتر ر یکندارطهرنتیجبریااوهارگرائیرنقشرآ وایاایرورتر یتیر را رطرقبر
کاابهگر،ر اابرخوطشر اابئااار ی یااااااوطاراینروا عی ا رکاابرطو رعمررجریاابنااب ر
یااااوهاگرائیراغلبرکوتبجراساااا رورااریشرفعبلی ر سااااتمررطهاار د رنبتوانر
هسااتند،رنتیجۀرطریعیرنفیرفلساافبروجوط رخوطیاابنراسا اریااوهاگرائیرعبج ر
اارطهکراینر سئلبراس رکبرانقی یونر خشرفعب روراندۀرطرقبرکبهگررهستندا ر
یااااااکارگیر رطیررهن بسرساااااابا بنرپرولتر رطهرآلمبنرطهرجریبنر وجر
انقی یر عدراارج نگرج بنیراو رور برترع رآنریااااااکسااااااا رانقیبرآل مبنرور
ربهاا رکبهگر رطهراوایارطهۀر80ر ییط رطهرل سااااااتبنر یراعتربه رور یر
افقی رافکااابه ریااااااوهاگرائی رها رداااب ااا ر ی کناااد ،ر ااادون رح ب رکمونیسااااااااا ر
انترنبساایونبلیس ا ،ر دونریشرههرر رساایبساایرپرولتر ،راعتراضااب روساایعر
کبهگر رعلیرغقرجبنفیاابنی هبر برگذیاا را بنرطچبهرفرسااوطگیرخواهدریااد،ر
دونراینکبر ساااااو ران داسرطول رسااااار بیب طاه رورانقیبرکمونیساااااتیرهدفر
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گیر ریااوطار دونرح برکمونیسا رانترنبساایونبلیسا را کبنرپیروا رانقیبر
کمونیستیرا کبنرنبپذیرراس ا ر
ر
"ایدئولوژ ریاااوهاگرائیر یارطاهطراینرچنینرپیشرطاوه هبئیرهارطهر
طهونرطرقبرکبهگررگسااترشرطهد،راارطریقرانکبهرنقشرضااروه رکبر
سااااابا بن هب رانقی یرآنرطاهندارا براارآنجبئیکبریاااااوهاگرائی،ر نبر بر
تعریف،رنابتوانراارهررگونابر اداخلابرطهاار اد رطهرطهونرطرقابر ابر
عنوانر یشر کاراسااااااا ،رویرانرکن ندج ترینرادررهار ررخوطرانقی یونر
طاهط،رکبرفلسااافبروجوط رآنبنرهاراار ینر ی رطروریبرطهر ترینرحبل ر
آنبنرهار بر فساااارانرورنبظرانر ربهاجرطرقبتیرتردیار ی کند،ر دونرآنر
کبر بطهر ب یدرتعیینرکند،رانقی یونرچبرچی ر بیدر ب یند،ر صمقترینر
پییااااااقراو رکبر بطهرهسااااااتندرجنرشرطرقبرهار برجلور ررند،ر سااااااو ر
انقیبا"52ر ر

 .9خطرات دربارۀ درک سازمان
 9 .1خطر جانشیل رایانه
جبنیااینرگرائیر بریااکاریشرخارر ییااتررطهرطوهج هبئیرکبرجنرشرطهر
حب رهکوطرورن و راسااا ،رنمبیبنر ی یاااوطار برهمینرخبطرراسااا رکبرپسراار
ن و ر وجرانقی یرطهراوایارطهار1920ر ییط ،رایدجرجبنیااااااین گرائیرطهر
طهونر لیاااااویک برتسااااالطرپیدار ی کندارحقیق راینراسااااا رکبراارطریقرتکب ار
ساااااار بیب طاه رور برترعرآنر واونیر ییااااااتررطرقبرکبهگر،راهتربطب رطهرهقر
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تنیدۀرپرولتبهیب،رهیدرتکنولوژ رانفوه بتیشرورغیرجر نجرر ی یوطرکبرطرقبر
کبهگرر ییاااترراارطهۀر20ر ییط ر بریاااکار ین المللیرظبهرریاااوطاراینرپدیدجر
ا ینبرهب رجبنیینرگرائیرهاراار ینر یر رطروریبرآنرارکبهشر یطهدا ر
ر
"انقیبرکمونیستیرآیندجر برهوینیر سیبهرآگبجترراار رارظبهررخواهدر
ید،رچرارکبرآنراارطهونریشر حرانرا تصبط ر ررخواهدرخواس رکبر
همبرکیااااااوههبرهارتح رتبدیرر راهرخواهدرطاط،رنبرفقطرکیااااااوههب ر
یااکس ا رخوهطجر[طهرجنگ]،رتمرک ریبفتب ترینروراارلحبظرساایبساایر بر
تجر بترینر خش هب رطرقبرکبهگررطهر رک رآنر راهرخواهندرطای ا ار
پرولتبهیبرتن برطهرساار ینالمللیر یتواندرخوطرهارسبا بندهیرکندرور
تن اابر ی توانااد رخوطرها رطهراح ابرخوطرکاابر خیاااااایرااریااااااوهاهااب ر
انترنبساایونبلیسااتیرکبهگرانرخواهندر وط،ریاانبساابئیرکندارچی رکبراار
یشرانقیبروا عبرانترنب سیونبلی ستیر وجوطر یآیدرنبراارطهونرانقیبر
«آلمبن»روریبر«فرانساااب»اران وا رجغرافیبئیرانقیبرطهریشرکیاااوه،ر
چی ر کبرا ی نبر هب رالاسرهار را ر جبنیااااااینرگرائیرفراهقر یک ندر
طی ررا کبنرپذیررنیس ا ارجبی ینیرر بر ن لبرخارر برخصااو رطهر
طوهجرهب رن و ر وجرانقی یراس ا" 53ر
ر

 9. 2خطر شورا را
اگررجبنیااااین گرائیر بر ن لبرخارر خصااااو
وجرانقی یراس اریوهاگرائیرریشرخارر خصو

رطهرطوهج هب ر رگیاااا ر
رطهرطوهجرهب رخی شر

ور یکوفبئیر ربهاجرطرقبتیرا س ،ر برهمینرخبطررهوحر یوهاگرائی،رترطید،ر
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طنربلبرهو راارطرقبرور دگمبنیر برح برطرقبرکبهگر،را بنیکبرپرولتبهیبر
نیبا ندرساااااارع رعمارورع سرهاسااااااخراساااااا ،راعتمبطر برنفسرپرولتبهیبرهار
ستبصار یکندار ر
حتیرطهرطوهجهبئیر ثارا روارکبر ربهاجرطرقبتیرطهر قیبسرکوچکتر ر
طهرجریبنراس ا ،ریااوهاگرائیرنقشر خربرخوطرهارایفبر ی کنداریااوهاگرائیر
برترکرهسااتبراساابساایر بهکساایسااقر برایدج الیسااقرخوطشرورتصااویررکبهیکبتوهر
ب بنبراار بهکسااایساااقر ییاااتررتبدیررویرانرکنندجرهار ررطرقبرکبهگررورحتیر بر
بتجر برترینرسبا بن ب رپرولتر رورانقی یونرطهونرآنرطایتبراس ار ر
ربهاجر برنفوذریوهاگرائیرورتبدیرا ر خربرآنرطهرطهونرطرقبرکبهگرر
ور خصااو رساابا بن ب رپرولتر رآن،ر بیدر بر خیاایراار ربهاا رخساات یر
نبپذیررانترنبسونبلیست برتردیاریوط،رچرارکبرسد رطهرهاجرپییرو ،رپییقراو ر
پرولتر رورح برکمونیس رانترنبسیونبلیس راس ا ر
ر

 .10رابطه حزب ا طبقه
ر
اینرانقی یونرنیسااااااتندرکبرطرقبرانقی ی،ریعنیرطرقبرکبهگررهار وجوطر
ی آوهندر لکبرطرقبرکبهگرراینرطرقبرانقی یراساااا رکبرانقی یونرورساااابا بنر
انقی ی ر خوطش رها ر وجوط ر ی رآوهطا رآن اااب رطلیاااا روجوط رجنرش رطرقااابتیر
پرولتبهیبریبرعب ارحرک رآنرنیسااااااتندر لکبرآن برخوطر حصااااااو راینرجنرشر
هستنداراینر بر ف وسراینراس رکبرسبا بن ب رانقی یر خییراارطرقبرهستندا ر
ح بر حصاااو رخوطرطرقبراسااا روریاااکارگیر رآنرتجلیرپروسااابرا ر
اسااااا رکبرطهرآنرطرقبراارطریقر ربهاجرخوطر برسااااااارعبلی تر راارآگبهیر
طرقبتیرهساایدجرور ربهاۀرطرقبتیریااکارحبط ر خوطرگرفتبراساا ارح بر یشر
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اارهررچی را اهرطرقبراساااا رطهرتیشر سااااو رهدفرتبهیخی اشرطهرنب وطر
کرطنرهوا ایرکبرضروه روجوط رآنرهار یبرکرطجراس ا ر
ر
طرقبر دونرح بر ی تواند ر برحیب رخوطراطا برطهدرا برح برهرگ ر
نمیتواندر دونرطرقبروجوطرطایتبر بیدارح برنبریشراهگبنراطاه ریبراجرائیر
لکبریشراهگبنرساایبساایراس ا رکبروظیفبرآنرطفبعراار واضااعر نسااجقر ترلوهر
یبفتبرطهر رنب برکمونیسااااتیرطهرطهونرطرقبرتبر حورجب عبرطرقبتیراساااا ارطهر
حبلیرکبراهگبنرعمو یرور تحدرکنندۀرطرقبریعنیریاااااوهاهبرطهر ررگیرندۀرکار
طرقبراس ا ر
طلیاراینکبرح بر ده رهار دسااااااا رنمی گیرطر براینرطلیاراسااااااا رکبر
عملکرطریبروظیفبرح برکسبر ده رنیس اروظیفبرح برانجبسریشرههرر ر
سیبسیراس رکبر سیبهر مترراارکسبر ده راس ا ر
ر
"اگررح بر ده رهارکسااابرنمی کندر،ر براینرطلیاراسااا رکبرعملکرطر
آنرنیساا ،رطلیاروجوط رآنرنیساا ار نب راینرنقشروا عیرورضتتراریر
آنرجب رطی ر راسااااااا روراینرنکتبراهمی رآنرارکبهشرنمیرطهدارطهر
وا عراینرطهکرکبرتن برخواساااااا رآگبهبنبرپرولتبهیبر ی تواندر ساااااایرر
تبهیخرورا کبنرانقیبرهارتعیینرکندر برهمبنراندااجر ررضااااااروه رور
ویژگیرضروه رسبا بنرانقی یونرورح برطالل رطاهطا" 54ر
ر
سررطهگمی،رنبتوانیرطهرحار یکی رسبا بنیر خصو

رتح رتبدیرر

گرفتبراارانحرافب راکبط یکیرورآکتیوسااااااتیر بطهر برطهکرها ابرح برور

54رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرانقی یر–رصفحبر 92ر
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طرقبرطهرطوهۀرعقبرنیینیروریکس ر ربهاجرطرقبتیروریبرطهرطوهجرصعوطرور
پییرو ر ربهاجرطرقبتیرنیس ارن رشرآکتویستیر دنرب رطیدنرهررجلوجا راار
ربهاۀرطرقبتیراساااا رکبر را رپرولتبهیبرتعیینرکنندجر بیااااداراینرتفکرر نت یر
براینر ییااوطرکبرانقی یونر بیدر ربهاجرطرقبتیرهار راجر یندااند،رطرقبرهار بر
جلور ررندارآکتویسااقر نجرر برتضااعیفرهوحیبرورخساات یر ربهاانر ییااوط،ر
اارنتیجۀرضعیفرتیشرخوطر بیوسر ییوندا ر

 .11نقش ا مسرو:ی سازمانهای انقالب
 11. 1در داران را به رشد سرمایهداری
خشرعمدجرا راارا ب ب رساااااایبساااااایرور خصااااااو

را بسرطهرطهکر

ساابا بنیرکبرطهرساابا بن ب رساایبساایرخوطرهارنیاابنرطاطجریبر یطهدرنبیاایراار
عدسرطهکرکب ارتئوه راوا رساااااار بیب طاه رورپیب دهب رعملیرکبرفقدانریبر
رطای رغلطرااراینرتئوه ر ررطخبل رانقی یونرطایتبراس ا ر
طهرطو رطوهانره یدر سر بیبررطاه رنبرتن بر یرایطرعینیر را را کبنر
و وعرانقیبر لو رنیبفتبر وطر لکبرحتیرخوطرپرولتبهیبرنی رااریشرنبهساااااایر
هنجر یر رطا ر
خیاااااایرعظیمیراارپرولتبهیبراار نبطقرهوسااااااتبئیروریبرکبهگبج هب ر
کوچشر برسو رصنبیعرسراایرریدجر وطندارپرولتبهیبر برلحبظرکمیرگسترشر
فراوانیر ییبف را براین بر دونرساان هب رساایبساایرورساابا بنیروراغلبرتح ر
تبدیرر ذهبرورطلتن یرااطگبجرخوطر وطندارطهرنتیجبرآ واشرسااااوساااایبلیسااااتیر
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پرولتبهیبریاااکاراغرایرآ ی ر برخوطرگرف روروظیفبرسااابا بنرانقی یرانتقب ر
آگبهیرطرقبتیر دهونرطرقبر ارحریدا ر
طهرطوهانرتکب ارسر بیبطاه رکبرعصرریکاگیر رطولت ب ر لیر وط،ر
ییاااترراارساااوسااایبلیساااقر لیرصاااحر ر بر یبنر یرآ دارور برترعرآنرعملکرطر
ساابا بنرانقی یرهقرنقشر لیر خوطر یرگرف ،ر راهر وطرسااوساایبلی سرطهرهرر
کیوه رسبختبریوطرورساسرفدهاسیونرطولت ب رسوسیبلیستیر وجوطرآید،ر بر
همینرخبطرراس رکبرانترنبسیونب راو رورطوس،رفدها سیونیراارواحدهب ر لیر
وطرتبرااریشرسبا بنر تمرک رج بنیا ر
لذاریاااااارایطرعینیرورذهنیر را رطخبل رانقی یون،ریااااااکلیر غبیرراار
ا روارطایاااااتبراسااااا ارهنواراتحبطیبرهبرورپبهلمبنرنقیااااایر تر یرطایاااااتند،ر
سااااابا بن ب رانقی یر یتوانساااااتندریاااااکارتوطجرا ر برخوطر یرندرورطهرنتیجبر
وظیفبرساااابا بنرانقی یرطهرطوهانرهور برهیاااادرساااار بیب طاه رستتتتازماندر
طبقه کار رر وطجراس ارر ر
ر
"اینروا عی رکبریاااااارایطرعینیر را رانقیبرهنوار لو رنیبفتبر وطر
نجرر برتخصصیریدنروظبیفیریدرکبر بریکاراهگبنیشر یر بیس ر
برهمدی رر رترطریوندر،راتمی جریدنرعملکرطرسبا بن :ر
 و ظبیفرنظر ر بر تخصااااااصااااااینر حفوظریااااااادر( داهسرطهر
بهکسیسق،رنظریبرپرطااانرحرفبرا )ا
 آژیتبسیـاااااـاااااونرورترلیغب رتوسطرکبهکنبنراتحبطیبهبرورنمبیندگبنر
پبهلمبنهبرانجبسریدر("انقی یونرحرفبرا ")
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 وظبیفرسبا بنیرتوسطرکبه ندانیرانجبسر ییدرکبرتوسطرح بر
پرطاخ ر ییدندا"
ر

55

 11. 2در طول داران انحطاط سرمایهداری
ر
یرایطرعینیرپسراارجنگرج بنیراو ر بر عنب رتغییرراسبسیرطهرنقشر
ورعملکرطرسبا بنرانقی یر وطاروظیفبرسبا بنرانقی یرطی ررنبرسبا بندهیر
فی یکیرطرقبرورانقیبر لکبرایفب ریشرههرر رساااااایبساااااایراساااااا ارانقیبر
حصاااو رورادررکارطرقبراسااا ار برعل رتغییررطهریااارایطرعینی،رسااابا بنر
انقی یرطی ررگروج هب رویژج ا ر بنندرجوانبن،رانبنرورغیرجرنمی تواندرطایااتبر
بیدا ر
ساااااااب ا بنرانقی یرطی ررنبرطهر قیبسر لیر لکبرطهر قیبسر ین المللیر
یاکار یگیرطرور رنب برآنرطهرتمب یرکیاوههب،رچبرطهرکیاوههب رپیرا ونیر
ساااااار بیبرورچبرطهرکیااااااوههب ر تروپا،ریکساااااابنرور عتررراساااااا اراگررچبر
ویژج گی هب ر لیرهم نبنروجوطرطاهطر کبر حصااااااو رهیااااااادر نب ت نبسااااااابر
سر بیبطاه را س رورحتیرطهرجبهبئیرتولیدر ب رار سر بیبطاه رنی ر برچ یقر
یرخوهط،رولیراینر سئلبرهرگ ریکابهچ یرورج رگیر رانترنبسیونبلیستیر
رنب برهارایررسااااوا رنمیر رطاربرنامۀ ستتتتازمان انقالب در عصتتتتر انحطاط
یری جهان استتتتتت ا یا ری چیز

ستتتتتترمایه داری ،یا یک برنامه با جه
دیگرا ر
طهرطو رطوهانرانحابطر سر بیبطاه ر یرایطرعینیر را رانقیبر لو ر
یبفتبراس ارتمرک رپرولتبهیبر ییترریدجراس ،راکثری رعظیمیراارپرولتبهیبر
55رنقشرسبا بنرانقی یر–رانقیبرج بنیریمبهجر 8ر
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بطهر برخواندنرورنویتنرهستندر(طهرکیوههب رغر یرتقریربرصدرطهرصد)،ر
طرقبر ییااترراار رارتوانبترریاادجراس ا ،رآگـاااااااابهیرطرقبتـاااااااایرطهریشر قیبسر
ین المللیر ییاااااتررهم نریااااادجراسااااا اراینرتغییرا ،ریاااااکا،رنقشروراهدافر
سبا بن ب رانقی یرپرولتبهیبرهارنی رتغییررطاطجراس ا ر
سااااابا بنرانقی یر رخیفرطوهانرهور برهیااااادرسااااار بیب طاه ،را لی ر
کوچکیراارطرقبرهارطهر رر ی یرطرکبر بر رنب برورفعبلی هب رانقی یرخوطر
آگبجراسااا ار دلیارهم نریااادنر ییاااتررآگبهیرطرقبتی،رکبهرنظر ر ییاااترریشر
سااائولی رجمعیریااادجراسااا رورتئوه رطی ررنبر حصاااو رههررانرتئوهیشر
لکبر ییترریشر حصو رجمعیراس رورآگبهیرفرط رطهرآگبهیرجمعیرترلوهر
پیدار یکندا ر
ر

 11. 3ابعاد تاریخ ا انترناسیونا:یست سازمان انقالب
تکااب اااریاااااارایط رعینیر سااااااتل س رتغییراتیرطهرایااااااکااب رورعملکرطر
ساااااابا بن هب رانقی یرطهرا عبطر ختلفریااااااد،راینرا عبطرهقر برطرقبرورهقر بر
انقی یونرآنرصااوه ریکابهچبر یطهدارساابا بن ب رانقی یر بیدراارتقساایمب ر
طریعیرور صاانوعیرطرقبرکبهگررجلوگیر رکرطجرور بنعرآنریااوندارساابا بنر
انقی یراارطهرهقریااااکسااااتنرچ بهچوبرهب ر لیرکبر وهژواا رطهر قب لشر
راهرطاطجراس ر وجوطر یآیدروراارطریقرطخبل رورطفبعرانترنبسیونبلیستیراار
ربهاۀرطرقبتیرطهرهمبرکیااوههب،راار عدرانترنبساایونبلیسااتیرساابا بنرانقی یر
طفبعر ی کنداراارسااو رطی ررساابا بنرانقی یر عنوانرپییاارفتب ترینر خشراار
طرقبر سااااائولی رتبهیخیرطهر قب ارطرقبرطاهطارچرارکبراینرسااااابا بنرانقی یر
اسا رکبرتجر برورحبفظبرتبهیخیرغیرر ب ارتعویضرکبرجنرشرکبهگر رنساار
رارانجبسرطاطجراساااا رهار برنسااااارجدیدر نتقار ی کندر براینرترتیبرساااابا بنر
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انقی یرهم ونرپلیر ینر ربهاا رپرولتر رنسااااااار رارور ربهاا رپرولتر ر
نسااارجدیدراس ا ارپلیر ینرطوهج هبئیراارفروکشر ربهاۀرطرقبتیر برطوهج هبئیر
اار ربهاۀرطرقبتیرحبط،رطهرنتیجبرساااااابا بنرانقی یر بیدر بطهر برحفترفعبلی رر
ستمررورالاسراالجرار بیدرور یبنرآگبجترینرهدفرتبهیخیرپرولتبهیب رج بنیر
بیدروراینر یبن رر عدرتبهیخیرسبا بنرانقی یراس ا ر
ر

 11. 4فعا:ی سازمان انقالب
فعبلی رساااااابا بنرانقی یر بیدرطهریشرها ابر ناقیرر بروظبیفرآنر بر
کبهرگرفتبریااااوطرورتن بر برعنوانریشرکار نسااااجقر ب ارطهکراساااا ارفعبلی ر
سااااااابا بنرانقی یر ساااااا تبر برهو ندر ربهاجرطر قبتیرتغییررپ یدار ی ک ندارطهر
طوهج هبئیرکبر ربهاۀرطرقبتیرحبط رطهرجریبنراس ،روظیفبرسبا بنرانقی یر
راهرگرفتنرطهرصااااافر قدسر ربهاجر بر نظوهرکمشر برتکب ارورپییااااارو ر
ربهاجر برعبلی ترینرساااااااار مکنراساااااا ارولیرطهرطوهج هبئیرکبر ربهاۀر
طرقبتیرحبل رهکوطرطاهطرورطرقبرتح رتبدیررایدئولوژ ر وهژوائیراسااااااا ،ر
سااااابا بنرانقی یر جروهراسااااا رخیفرجریبنر بر ربهاۀرخوطراطا برطهدارکبر
هئوسرآنر بر راهرایرراس  :ر
 فعبلی رتئوهیشر–رطخبل رفعب ر بر نظوهرتکب ا،رگسااااااترش،ر
عمقریب یرآگبهیرطرقبتیرورسااااااسرتعمیقرآنر برکارطرقبرطهریشر
پروسااااابرطینب یشارآگبهیرطرقبتیرنبرچی رجب عراسااااا رورنبر بر
عنوانرکب ارپبیبنریبفتبراسااااا ،ر لکبرطهرطو را بنرهمواهجر بیدر
برتوجبر بریرایطرعینیرورتبهیخیرتکب اریب دا
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 فعبلی راارطریقرطخبل رطهر ربهاجرطرقبتیر–رطخبل رفعب رطهر
ربهاۀرطرقبتیرکبر خشراصاالیرپراتیشرساابا بنرانقی یراس ا ،ر
جبئیکبرتئوه ر برساااااایحر ربهاجراارطریقرترلیررورآژیتبساااااایونر
تردیار ییوطا
 فعبلی رتیااکییتیر–رتکب ارورتقوی راهگبن ب ر ختلفرساابا بنیر
طهرهاستب رپییرو رسبا بنیا
حث،رهویبهوییرساایبساای،رتقب اراندییااب هبر را رفبئقرآ دنر رران وارور
ساااکتبهیساااقرنبرتن برضاااروه ر لکبرحیبتیرورالاسراسااا اراینرتن براارطریقر
جد رور ربحثبراارطیدگبه ب ر تفبو رطهونرفضااااااب رساااااایبساااااایرپرولتر ر
خصااو

ر بریااکارعلنیرورکتریرا کبنرپذیرراسا رور برپییاارو رساان هب ر

انترنبسیونبلیستیرکمشرخواهدرکرطا ر

 11. 5ارداف سازمان انقالب
ر
ساالمبراهدافرساابا بنرانقی یرطهرعصااررانحابطرساار بیب طاه رتغییرر
یبفتبراسااا ارهیااادرنیروهب ر ولدج،راکنونر برطهجبرا راارتکب ارطسااا ریبفتبر
اسا رکبرهوا طرتولید رساار بیبطاه ر برغارورانجیر ر را رتوسااعبر ییااترر
آن برتردیاریااااادجراسااااا ارهی رجبئیر را راصااااایحب رطائقرطی ررطهراینرنظبسر
وجوطرنداهطر لکبرپرولتبهیبرطهر قب اریشرآلترنبتیوراسبسیر راهرگرفتبراس :ر
انقیبرکمونیستیریبرنب وط ر یری اراینر دانر عنیراس رکبرسبا بنرانقی یر
طی ررنربیدرخوطرهارطهگیرر ربهااتیرنظیرر ربهاجر را رحقویر دنی،ر ربهاجر
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را رحقویرا نبن،ر ربهاجرعل یبرنژاطرپرسااااااتیرورغیرجرن مب یدر ل کبرتن براار
طریقرفعبلی ر ساااااتقیمبرکمونیساااااتیرخوط،رطهرهاساااااتب رتحققرانقیبرج بنیر
ربهاجرنمبیدا ر
"همبناوهرکبرانقیبرهوساایبرنیاابنر ی طهدرانقی یونراارطرقبرنبیاایر
ی یااااااوندرورتن برطهرطهونرطرقبروراارطریقرطرقبر ی توانندروجوطر
طایااتبر بیااند،ریشرطرقبرکبراارآنرهرگ رنمیتوانندرخواهبنرحقرویژجر
یبرا تیباا ر بیااادارآن برهی رجبی ینیر را رطرقبرنیساااتندارآن بر دنرب ر
کسبر ده روریبر برطنرب راعمب ر ده رطولتیرنیستندا" 56ر
ر
نقشراسااابسااایرآن برطخبل رطهر ربهاجرطرقبتیرور برساااررانجبسرهسااابندنر
نقشرحیبتیرخوطرطهرتکب ارآگبهیرطرقبتیرورطفبعراار رنب برکمونیسااااااتیرتبر
حورطرقب رهس ار ر
ر

 .12دفاع از ماری پرا:تری سازمان انقالب
ر
اارآنجبئیکبرهیاادرطرقبرکبهگررخایرنیسا ،رلذارطرقبرکبهگررگراییااب ر
سیبسیر تفبوتیراارخوطر روار یطهدروراینر سئلبرکب یرطریعیراس اروجوطر
سبا بن ب رپرولتر ر تفبو رنبر یبن ررسکتبهیسقرسبا بن ب رپرولتر ر لکبر
یبن ررگراییااب ر تفبو رفضااب رساایبساایرپرولتر راساا ار بر رآ درورتکب ار
ربهاجرطرقبتیرکبرخوطرانعکبسیراارآگبهیرطرقبتیراس ،رهم رائیرهبر ی یترر
خواهدریادرالرتبرتبرآنمو عرتمب یرتییا بر بیدرطهراینرهاساتبر بیادرکبرهم رائیر
56رنقشرسبا بنرانقی یر–رانقیبرج بنیریمبهجر 8ر
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جبی ینرواگرائیرطهرفضاااب رسااایبسااایرپرولتر ریاااوطارسااابا بن ب رانقی یر
پییااقراو رپرولتبهیبرهارتیااکیار یدهندروریشرفبکتوهرفعب رطهرتکب ارورتعمیقر
آگبهیرطرقبتیرهسااااااتندرورنقشر میرطهر ربهاجرطرقبتیرایفبر ی کنندار دونر
سااابا بنرانقی یر ربهاجرطرقبتیر بطهرنخواهدر وطر برسااااارعبلی تر راهتقبءر
یب درور دونرح برکمونیسااا رانترنبسااایونبلیسااا رور ین المللیرا کبنرپیروا ر
انقیبرکمونیستیر مکنرنیس ار ر
لذارطفبعراارسااااابا بنرانقی ی،رطفبعراارفضاااااب رسااااایبسااااایرپرولتر رور
گراییب رطهونیرآن،ر بر ف وسرطفبعراارکمونیسقراس ،رطفبعراارکسبنیراس ر
کبرطهرساان رر جبوهرولیرطهریشرجر برعلیبرساار بیب طاه ر یجن ندارفضااب ر
سیبسیرپرولتر ،راگررچبرگراییب ر تعدط رهاریب ار ییوطرولیر3رگرایشر
عمدجر یخصبراصلیرآنرهستند،رگرایشرکمونیس رانترنبسیونبلیس ،رجریبنر
کمونیساا ر ین المللیروراح ا یرکبرتح رعنوانر"ح برکمونیساا ر ینرالملا"ر
فعبلی ر یکننداراینرجریبنب رهییبرطهرفراکسیونرانترنبسیونبلیستیرکمونیس ر
چپرایتبلیبرطاهندرورطهرطوهجرسیبجرتسلطرکب ارضدرانقیبراار بهکسی سقرطفبعر
کرطجاندا ر
اگررچبر براار بهی رپرولتر رگراییاااااب ر تفبو رفضاااااب رسااااایبسااااایر
پرولتر رطفبعر یرکنیقرور واضااااااعرپبیب ا رآن برهارپرولتر رورکمونیسااااااتیر
اهایااب یر ی کنیق رولیراینرطفاابع،رناابریااشر اابوهر ااذهریروریااشراطاابعاا ر
کوهکوهانبر لکبریشر بوهرطیبلکتیکیرورطفبعراارکمونیساااااقراسااااا ار اعبرهرر
یشرااراینرجریبنب ر رتکبرخابرورایتربجرجد رنی ریدجراندارآیبرخاب رجد ر
بهی رپرولت ر رورکمونیسااااااتیراینرجریبنب رهاراار ینر یررطرورآن برهار بر

کمپرضااااادرانقیبر یررطرر اعبرنبار یر نبسااااار رنیسااااا رکبر بربر تجربیات
گذشتتتتب هبکب گارگر ر ر هائی گب ستتتانما های ستتتیاستتتی هبکب گارگر
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رهرل تاریخ ای هبکب گستتتتته گر ان رتبکیدر ی کنیقا اشتتتتتار بب ی ی ان
تجربیات جنبش گمرنیستی حائن اهمیت است.
چندر بجرپسرااراولینرکن رۀرح برکمونیسااااااا رایرانرطهریشرا دا یر
کوطتبئیراارسااااو ر لیااااویک بر12رنفرراار15رعضااااورکمیتۀر رک ر نتخبر
کن رۀراو رح برکمونیسااااااا رایرانر نجملبرساااااالابن اطجراارههرر رح بر
اخراجر ی یااااااوندارعل راینرا رراینر وطرکبرساااااالابن اطجر براهایب یر کبراار
وهژواا ر لیرایرانرطای ،ر وهژواا ر لیرهاراهتجبعیراهایب یر یکرط،ر
عتقدر وطرکبر ربهاجر سااتقیمبرکمونیسااتیرورتیشرطهرهاسااتب رانقیبرج بنیر
بیدرطهرطستوهرهوار راهرگیرطاراینرافکبهر وهطرتبئیدرطفتررسیبسیر لیویشر
فقبارورآذه بیجبنرنروط،رآن برهضبریبجرهار تر یراهایب یر یکرطندارا ب ب ر
کمینترنرطهرها ابر بر وهژواا ر لیر وجبرتقوی رهضاااااابخبنرطهرایرانرور
آتبتوهکرطهرترکیبریااادارکسااابنیرکبرسااالابن اطجراینرتئوهیسااانر هگرجنرشر
کمونیساااتیرهاراارکمیتبر رک راخراجرکرطندریعنیرطفتررسااایبسااایر لیاااویشر
فقبارورآذه بیجبن،رنبر برلحبظرتئوهیشرطهرساااااااارساااااالابن اطجر وطندرورنبر
تجر برسااالابن اطجرهارطایاااتندار براینرهمبرسااالابن اطجرهرگ ر بهی رپرولتر ر
ح بر لیااااویشرهارایررسااااوا رنررطر لکبر بر خبلف رجد ر براینرساااایبساااا ر
لیویشر فقبارورآذه بیجبنر رخبس رور برنویتنر قبالتیراینرسیبس ر خربر
ورنقیاااااایرکبراینرساااااایبساااااا ر برجب عبرایرانرورجنرشرطرقبتیرپرولتبهیبرایفبر
یکرطرهارافیبر یکرطار ر
را ر برجریبنب رطهونرفضااااااب رساااااایبساااااایرپرولتر رور اوهراخ ر
جریبنرکمونیس ا ر ینالمللیریشرجریبنریااریبر لیااویک بر راراارسااب ر1927ر
اسااااا ر برهمبراف رورخی رهبیشارعل راصااااالیرانحابطرح بر لیاااااویشرطهر
یاااااکسااااا رانقیبرج بنیر وط،راساااااتبلینی سر ررویرانبرهب رانقیبراکترررور بر
تا عبسرسااباندگبنرانقیبراکترر،رجیاانرپیروا رخوطرهار ررپبرکرطارساارکوبر
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کرونیااتب راولینرعیئقرانحابطر وطرکبر برت رضاادر بهکساایسااتیرسااوساایبلیسااقر
طهریشرکیاااوهرتکمیارگرطیدارالرتبرپیروا رضااادرانقیبرتن برپسراار تا عبسر
نساالیراارکمونیساات ب،رنساالیراارپییااروانرپرولتبهیبر مکنرگرطیدرورهمبرچی ر
طهرخااد ا ر ناابفعرطولا رهوساااااایاابر راهرگرفا رورا یناابرهار را ر تااا عاابسر
پرولتبهیبرطهرجنگرج بنیرطوسرهمواهرکرطا ر
براینرتوضااااایحب ر برجریبنرکمونیسااااا ر ین المللیر ر ی رطیقارجریبنر
کمونیس ا ر ینالمللیر بروجوطرگیجرسااری ب،را ب ب رورایااتربهبتشرهم نبنراار
واضااااااعرپرولتر رطفبعر ی کندارهم نبنر ررانقیبرج بنیرتبکیدر یروهاطر
و عتقدراسا رکبرساوسایبلیساقرتن برطهرسااارج بنیرا کبنرپذیرراسا ارجریبنر
کمونیسااا ر ین المللیر عتقدر برانترنبسااایونبلیساااقراسااا رورااراینرافق،رهم یر
جن برهار عدراارجنگرج بنیراو رضاااااادرانقی یروراهتجبعیراهایب یرکرطجر
اساااااا روراهایب یرآنراارجن بئیرچونرهواندا،رافغبنسااااااتبن،رعرایرورغیرجر
کب یر بهکسیستیرنی رهس ا ر
ر
جریبنرکمونیس ر ینالمللیرطهکرطهستیراارتکب ار سر بیبطاه رطاهطر
ور برترعراینرطهکرطهسا رتوانساتبراسا ،رجنرشرهب ر لیرهارضادرانقی یرور
خیاااایراارساااایبساااا را اریبلیسااااتیرطهرتنشرهب را اریبلیسااااتیراهایب یرکندار
توانسااتبراس ا راعیسرکندرکبراتحبطیب هبر را رهمییاابرطهرطول رساار بیبراطغبسر
یااادج اندروریاااکارسااابا بندهیرپرولتبهیبرتغییرریبفتبراسااا اراعیسرکرطجرح بر
توطج ا ر ف وسرخوطرهاراارطساااا رطاطجراساااا رورساااابا بنرانقی یونرتن برا لی ر
کوچکیرهارطهر رر ی یرطار بوه ر برجنبحرچپرسر بیبرنداهط،راستبلینیست ب،ر
بئویساات ب،رتروتسااکیساات برورآنبهیاایساات ب رهساامیر(کساابنیرکبرطهرن بطهب ر
سر بیبراطغبسریدجاند)رهارضدرانقی یراهایب یر یکندا ر
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اینکبرجریبنرکمونیسااااا ر ین المللیرا ب بتیرطهرها ابر برتکب ارآگبهیر
طرقبتیرورنقشرساابا بنرانقی یرطاهط،رایااتربهب رورخابهبرگبهبرجد رنی رطهر
سااابیررا ینبرهبر رتکبریااادجراسااا ،رطهسااا ر ثارح بر لیاااویشرکبر برآنر
ایاااااابهجرکرطیق،ر بهی رپرولتر رآنرارایررسااااااوا رنمیر رط،رهمبناوه رکبر
بهی رپرولتر رح بر لیویشرایررسوا رنرف ارطهراینرهاستبراس رکبر بر
رخیر واضااااااعرورعملکرطرجریبنرکمونیساااااا ر ین المللیرهارطهرا ینب هب ر
گونبگونرنقدرکرطجایقرورطهرآیندجرنی رنقدرخواهیقرکرط،را بریشرطیواهرچینیرنقدر
هاراار یراعتربهرکرطنرجریبنب رانقی یرجدار یکندا ر
ر

 .13عوا ب ابهامات جریان کمونیس بیلا:م

در رابطه با

آ ار طبقات ا سازمان انقالب
"خارریاااوهاگرائیرتن برکسااابنیرهارکبرح برهارانکبهر ی کنندرت دیدر
نمی کنااد ،رآنرحتیر یتواناادرسااااااابا اابنیرهم ونرجریاابنرکمونیسااااااا ر
ین المللیر هارکبر براندااجرکبفیر ج راسااااااا ،رت دیدرکندارآن برکبر
خارن بکترراساااا راینراساااا رکبریااااوهاگرائیرخوطشرهارآناوه رکبر
هساا ،رنیاابنرنمی طهدر لکبرخوطشرهارپیاا رساارر رساامی ریاانبختنر
چ بهچوبر رنب برا روریشرسبا بنر تمرک رپن بنر یکندا"57ر ر
ر

57رhttps://en.internationalism.org/content/2971/functio n-revolutionary-
 organizations-danger-councilismر
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راراارهررچی ر بیدرتأکیدرکرطر کبر ساااااائلبرساااااابا بنرانقی یرورآگبهیر
طرقبتیرنبرتن برطهر بالترینرسااااارخوطریشر سااائلبرسااایبسااایراسااا ر لکبریشر
سااائلبرحیبتیرنی رهسااا ار نب راین،را بسرطهراینر سااائلبروریبرضاااعفرطهراینر
سئلبر یتواندر نجرر برعوا بر سیبهر خر یریوطروریبرحتیر نجرر برانحی ر
ساااابا بنرانقی یریااااوطاراینکبرجریبنرکمونیساااا ر ین المللیر بههبرور بههبر بر
حرانرساابا بنیر واجبریاادج،رنتیجبرا ب ب رجریبنرکمونیس ا ر ینالمللیرطهر
ها ابر برآگبهیرطرقبتیرپرولتر رورنقشرورعملکرطرسبا بنرانقی یراس ار ر
ر
طهرطهاابر 1970ر ییط راح ا یرکاابرتح ا رعنوانرح برکمونیساااااااا ر
ین الملارفعبلی ر یکرطند،ر برلحبظرساااابا بنیر ویترینرجریبنب رکمونیساااا ر
چپر حساااوبر ییااادندار تبسااافبنبراینرجریبنب رطچبهر حرانریااادندرور یاااد ر
تضااااااعیفریااااااادندارجریبنرکمونیسااااااا ر ین المللیرطهر قبلبرا رتح رعنوانر
« حرانیرکبرنیاابن ررضااعفرطهرطهکرسابا بنیراسا »58ر وضااوحرتوضاایار
ی طهدرهییاابراینر حران هبرهار بیدرضااعفرطهرطهکرساابا بنیرجس ا ارچنینر
ینویسد :ر
"اینر حرانرهارنمیرتوانر برایااتربهبتیرکبر«توسااطرههرر رانجبسریبفتب»روریبر
بر«خابهب ر تبکتیکی» رتوضاااااایارطاط ،رهمبناوهرکبر برنظرر یرهسااااااادرهقر
انیااااااعببرکنندگبنرورهقر ب یر بندجر هبرطهرح برکمونیساااااا ر ین الملار بوهر
طاهندارایااااتربهب ر رنب برا رهسااااتندرورهییاااابراساااابساااایرطهرتیااااکیارح بر
کمونیس ر ینالملارطاهطا" ر
ر

58ر https://en.internationalism.org/node/3123ر
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تبسااااافبنبرانیاااااعب ب رپیااااا رسااااارهقرجریبنرکمونیسااااا ر ین المللیرهار
ضااعیف تررکرطجرورا کبنرتبدیررگذاه رآنرارپبئینرآوهطجراساا ارذکرراینرنکتبر
ضروه را س رکب،رهرران یعب یریشرجریبنرکمونی ستیرهارت ضعیفرنمیکندر
لکبرحتیر یتواندر نجرر برتقوی رآنرجریبنرنی ر یوط،ر بریرطیرکبرانیعببر
حصااااااو ریشر ربهاجرنظر رورانعکبساااااایراار ربهاجرطرقبتیر بیاااااادار ثار
انیعببر نیویک برور لیویک برطهرح برسوسیب رط کرا رهوسیبار برجرا ر
یتوانرگف ،رانیعب بتیرکبرجریبنرکمونیس ر ینالمللیرطایتبراس ر حصو ر
یشر ربهاجرنظر رورانعکبسااایراار ربهاجرطرقبتیرنروطجراسااا ار خبطررا بسر
طهرنقشرورعملکرطرساااابا بنی،رنبهضاااابیتیرطهرصاااافوفرجریبنرکمونیساااا ر
ینالمللیرهیدر یکندارسررانجبسرتراکقرنبهضبیتیر بریکار حرانرسبا بنیر
خوطرهارنیااااااابنر ی طهدارجریبنرکمونیسااااااا ر ین المللیرطهراینرا ینبرچنینر
ینویسد :ر
ر
" بر ویژجر رر بهی رخرطجر وهژوایی،رضااادرسااابا بنیرانیاااعب بتیرکبر
طهر تبهیخرجریبنرکمونیسااااااا ر ین المللیرهخرطاطج اند ،ر تأکیدرکرطج ایق،ر
چی رکبرهرگ ران ی جریبرتوجیبراختیفب رسیبسیرندایتبراندا" 59ر
ر
طهرجریبنران یعب بتیرکبرجریبنرکمونی س ر ینالمللیرپ ی ر سررگذا یتبر
اس ا ،راکثررایااخبصاایرکبرآنرارترکرکرطجراندرنبراعضااب رجوان،ر یرتجر ب،ر
تباجرپیوسااتبروریبراحتمبالر بجراجور لکبراعضااب ر بتجر ب،ر ص امق،ریاافبفرور
ا دج ترینر ربهاانرآنرارترکرکرطجراندار خشرایبط راارکسااابنیرکبرصااافوفر
جریبنرکمونیسااااا ر ین المللیرهارترکرکرطجراندرااراعضاااااب راهگبنر رک

59رانقیبرج بنیرریمبهجر 60ر
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ر

وطج اندارویکتوهریکیراار نیبن ذاهانرجریبنرکمونیسااااااا ر ین المللیرا بنیر
اظ بهرطایااااااتبر وط،رحتیریشرجردقیارنمیتواندراورهاراارتیااااااکیی ر یرونر
کیااااادا60رنیبا ر برجردقیارنروط،رنتیجبرا ب ب رسااااابا بنیر نجرریاااااد،راور
خوطشر روطارجریبنرکمونیس ر ینالمللیرطهر وهطرویکتوهرچنینر یگوید :ر
ر
"هفیقیرکبرطهرسبختنرجریبنرکمونیس ر ینالمللیرنقشرطای ،رهفیقیر
کبری ا رتشر را رصاادا ،رطهسااتیروراعتقبطرهاسااخر ساایبهرفراترراار
جریبنرکمونیس ر ینالمللیرگسترشریبفتبراس ا" 61ر
ر
ا ااب ااب رجریاابنرکمونیسااااااا ر ین المللیرطهرها ااابر اابرآگاابهیرطرقاابتیر
پرولتر ،رنقشرورعملکرطرسااااااابا اابنرانقی یرورپاابئینر وطنرهوحیاابرح یر
ا ینبرهار را رنفوذر خربرآنبهیاایسااقروریااوهاگرائیر بار ی کندارنکتبرحبئ ر
اهمی راینراس ا رکبر بر برن ریاایر واجبرنیسااتیقرکبراارپیتفرسریااوهاگرائیر
طفبعر یکندر لکبر برن ر ییر واجبره ستیقرکبرآنبه یی سقرور یوهاگرائیرخوطر
هارپیاااااا رساااااارریشرتفکررح یرپن بنر ی کندار نب راینر قب لبر برنظرا رور
ا دا ب رچنینرن ریاایر ساایبهرطیااواهراس ا ار بر بر خش هبئیراارنفوذر خربر
آنبه یی سقرور یوهاگرائیراارا بنرجریبنرکمونی س ر ینالمللیرن بجر ینداایقار
طهرها ابر برتبدیررعملکرطرآنبهیااایساااتیرطهرصااافوفرخوطرجریبنرکمونیسااا ر
ینالمللیرچنینر یگوید :ر
ر

60رانقیبرج بنیرریمبهجر 68ر
61رانقیبرج بنیرریمبهجر 68ر
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" بر عتقدرهساااتیقرجریبنرکمونیسااا ر ین المللیرهرگ رنمی توانسااا ر بر
حیب رخوطراطا برطهدراگرر برنتوانساااتبر وطیقرعملکرطرآنبهیااایساااتیرهار
کبرطهرصفوفرخوطر بروجوطرطایتبراس رتعریفرکنیقا" 62ر
ر
جریبنرکمونیسااااا ر ین المللیرخارریاااااوهاگرائیرهارنبرتن برت دید رطهر
فضااااب رساااایبساااایر لکبرت دید رطهرصاااافوفرخوطرکبر عتقدر برح براساااا ر
اهایب یر یکندرورطهراینرها ابرچنینر ینویسد :ر
"خارریاوهاگرائیرت دید راسا رکبرجریبنرکمونیسا ر ینالمللیر بیدر
برخو یرعلیبرآنر سلاریوط،رحتیرطهرصفوفرخوطا" 63ر
ر
یکیرطی رراار عضااای رنبیااایراارا بسرطهرنقشرورعملکرطرسااابا بنیر
هیادر حفلیساقراسا ارالرتبرنفوذر خربرآنبهیایساقروریاوهاگرائیرا ینبرهیادر
حفلیساااقرهار ییاااترر یبر ی کندارطهراینرها ابرجریبنرکمونیسااا ر ین المللیر
چنینر یگوید :ر
ر
"تجر برنیبنرطاطجراس ر یکستنرعبط رهب ر دیمیرگذیتبرورغلربر رر
حفلیسقرکبر را رسبل برطهرتیکیی ر برحبکقر وطجراس رچقدهرطیواهر
وطج راسااااااا  ،رحتی ر را ر ربهاان ر برتجر ب ر کبراا را بن رتیااااااک یار
سبا بن،رطهرسبختنرآنریرک رکرطجراندا" 64ر

62رانقیبرج بنیرریمبهجر 60ر
63رhttps://en.internationalism.org/content/2971/function -revolutionary-
 organizations-danger-councilismر
64رانقیبرج بنیر یمبهجر 63ر
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ر
تبساااااافبنبرتبدیررورنفوذر خربریااااااوهاگرائیر ررجریبنرکمونیسااااااا ر
ین المللیر کو تبجر د رنروطجر ل کبر د را بنرطوالنیرنفوذرور تبدیررخوطرهار
طایاااتبراسااا اریاااوهاگرائیر برلحبظرژنتیکیرضااادرسااابا بنیراسااا ارجریبنر
کمونیس ر ینالمللیرچنینر ینویسد :ر
ر
" تأسااافبنب،رعقبیدریاااوهاگرائیرهم نبنر برصاااوه رغیر ساااتقیقرطهر
طهونرتیکیی ر یبنر ییوندروراینرحتیرخارنبکرتررنی رهس ا" 65ر
ر
جریبنرکمونیساااااا ر ین المللیریااااااوهاگرائیرهار هگترینرخارر را ر
فضااااب رانقی یراهایب یر ی کندرکبراینراهایب یرتبرحدوط رطهساااا راساااا رور
چنینر ینویسد :ر
ر
"طهرپیراینر حثر–رکبرهنوارکب ارنیااادجراسااا ر–رگراییااایر برطیدگبجر
ا لی رکبرنسااار ر بریاااوهاگرائیر ت ل ر وطج،رطهر ینرهفقبر یااابهدجر
یاادجراس ا اراگررچبرهفقبر ررعکسراسااتدال ر ی کنند،ر بر عتقدرهسااتیقر
ا رواجریاااوهاگرائیر هگترینرخارر را رفضاااب رانقی یراسااا ارور
سیبهر ییترراارن رشرجبنیینرگرایبنب،رخار ر بر راتبر هگترر
را ر داخلبرح برطهرنررطهب رانقی یرآیندجرخواهدر وطا" 66ر
ر

65رhttps://en.internationalism.org/content/2971/function -revolutionary-
 organizations-danger-councilismر
66ر نرعر بال ر
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یکیراارویژگی ب ر قرانیعب ب رجریبنرکمونیس ر ینالمللیراینراس ر
کبرانیعببرکنندگبن،رپتبنسیارورعملکرطرانقی یرخوطرهار عدراارانیعببرعمیر
اارطساااااا ر یدهنداراینر ساااااائلبروا عبرنیبا ندریشرتحقیقرجد راساااااا رور بر
جوابهب رکلییبا رنمیتوانر برآنرپبسخرطاطارسوا راینراس ،رچرارکسبنیرکبر
اارجریبنرکمونیس ا ر ین المللیرانیااعببر ی کنندرنمی توانندر عنوانریشرگروجر
کوچشروریبریشر حفار برفعبلی رورعملکرطرانقی یرخوطراطا برطهندروراغلبر
نقشر خربرایفبر یکنندر ر
" حترسرترینیبن"رطهرسبی ر" ربحثب "ر قبال ریکیراارایدئولوگهب ر
وهژواا راساااااای ی،رطکترر حمدر راگوالورکبراخیراراارجنبحرهاساااااا ،ر بر
چپرساار بیبرتغییررج رطاطجراساا ،رهار بارنیاارر ی کرطندرورکساابنیرکبر بر
ا بنرفبهسااااایرآیااااانبئیرندایاااااتند،رتصاااااوهر ی کرطندراینرسااااابی ر الریراار
انترنبسااایونبلیسااات برهار برا بنرفبهسااایر نتیااارر ی کندار برفقطر بر2ر وهطراار
آن برایبهجر یکنیقا ر
آ ب رطکتر،رایدئولوگرسر بیب،رطهرستبیشروااه راطیعب راختبپوسیر
وهژواا راسی یرورولیرفقیبر وهژواا راسی یرا بنیرچنینرنویتبر وط :ر
ر
"جمعراینرطورهدفرطهرطهجبرنخساااا رساااایبساااا رتیاااانجراطائیر حمدر
خبتمیرهار بر نر ستیریکسرجرکوهرورتبهیشر یرکییداراینرتوطئبر بر
هویاااااامند رههرر ،رپی یر رهئیسرجم وه رورطهای رورعقینی ر
وااه راطیعب رورهوین ر ر اروعب رعقیقر بندا" 67ر

 67گفت اااو رتمااادن بر:ر رهمااایر ااارراخاااقرهاااب رعمیاااقرتااارراارانااا وار–راارلیناااشرایااارر
ب ارطسترسراس  :ر
 http://ensani.ir/file/download/article/20101210165436-1041.pdfر
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همبنرایدئولوگرطهرها ابر برهو نب رایدئولوژیشر وهژواا راسااای یر
کبریشرج نقرا ینیر را رطرقبرکبهگررسبختبراس ،راار بهکسرسوا رکرطجر
وطرآیبراگرر بهکسر ربنیرعدال خواهبنۀریااااایعیرهار ی طید،رهم نبنراظ بهر
یدای رطینرافیونرطرقبرکبهگرراس ررورچنینرنویتبر وط :ر
ر
"ظ وهر بهکساااایسااااقرکبر دعیر وطرطینرافیونرطرقۀرکبهگرراساااا رور
یگف ر«طهرصااوه رتغییرراساابساایرطهرهوا طرور نبساارب رتولید رور
فرورهیختنراسااااااتثمبهرساااااار بیب طاه ،رطینراار یبنرخواهدرهف »ر بر
اعتربه ،رنوعیرواکنشرتبهیخیرطهر را ررحکو ت ب رتئوکراتیشر بر
یاامبهر یآیدارطهراینجبر یرآنکبر خواهیقرواهطر تنراینرفراگرطریااویق،ر
چندان ر یراج رنیسااااااا راین رپرسااااااش رهار ارحرکنیق ر کبرآیب راگر ر کبه ر
بهکسر براندییبرهب راسبسیرتمدنراسی یر–رور اوهراخ ر ربنیر
عدالتخواهبنۀرییعیر–رآینبئیر یریبف رور برجب ر رخوهطر برکیییبنر
رونروساااابییر بر ربحثبر برفیلساااوفیرهم ونر یرهبط رسااار واه ر
کیاااایدجر ی یااااد،ر بارهقرطینرهار«افیونرتوطجرهب»،رساااادرهاجرپییاااارف ر
تبهیخی،رورتوجیبرکنندۀر نبسااارب رساااتم رانۀر« وهژوایی-پرولتر » ر
عرفیر یرکرطر" 68ر
ر
پسراارانتیاابهر قبال راینرایدئولوگر وهژوارکبراخیراراارجنبحرهاس ا ر
ساار بیبر سااو رچپرساار بیبرتغییررج رطاطجراس ا ،رنب برا ر بر" ربحثب "ر
اهسب رکرطیقرورنسر ر برانتیبهرآن براعترا رکرطیق،ر عدارهونوی رنب برهار

 68طول رورتوسعبرصفحب–112راارلینشرایرر ب ارطسترسراس  :ر
 http://ensani.ir/file/download/article/20101210171942-1075.pdfر
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برگرایشرکمونی س رانترنب سیونبلی س رورجریبنرکمونی س ر ینالمللیراه سب ر
کرطیقار" ربحثب "رانتیاااااابهر قبال رطکترر راگوالورهار تو فرکرطرور برترعر
آنرطی ررنیبا ر بر وضاااااع یر رهسااااامیرنیااااادارالرتبر عدار توجبریااااادیقر بر
ا بنهب رطی ررنی رکبههبئیریریبراینرانجبسرطاطجراندا ر
یاااابهالتبن ترینریاااابنرطهرIGCLر بریاااایوج هب رگبن سااااتر ر توسااااار
ی یونداراهای برورپرنسیپهب رپرولتر رورکمونیستیرهارلجن ب ر یکنندار
فقطرآخرینریبهکبهراین ب،رآ بطگیر را رپخشر ولتنرطهونیرجریبنرکمونیس ر
ینالمللیر یبن رر بهی رآن براس ا ار تبساافبنبرطهرفضااب رساایبساایرواکنیاایر بر
اینرح رک رگبن سااااتر ب بنبرصااااوه رن رف رور یااااکارجریبنرکمونیساااا ر
ین المللیر لمداطریااادارطفبعرااراهایااا برورپرنسااایپرهب رپرولتر رتبرسااااار
یاااکی رجریبنرکمونیسااا ر ین المللیرتن رطاطجریااادارنکتبرحبئ راهمی راینر
اسااااا رکبرچنینرا دا بتیراارطرفرهررکسااااایرانجبسرگرفتبر بیاااااد،ر بیدرتقریار
یوط،ر بیدرتح رهرریرایایرااراهای برورپرنسیپرهب رپرولتر رطفبعرکرطار
کمونیسا رچپرفقطرتعداط ر وضااعرساایبساایرنیسا ر لکبراهایا برورپرنساایپر
هب رکمونیستیرورپرولتر رنی رهس ا ر
طهرحقیق ،رتبرا بنیرکبرجریبنرکمونیس ر ینالمللیراهتربطیر ینرتأدیرر
ورنفوذر خربریااااااوهاگرائیرورآنبهیاااااایسااااااق رهار رر حران هبییر کبرجریبنر
کمونیس ر ینالمللیر تحماریدجراس ،رنریندرورتقوی ر«هوحیبرح ی»رهارطهر
طسااااتوهرکبهرخوطر راهرندهد،رجریبنرکمونیساااا ر ین المللیرنخواهدرتوانساااا ر
عل روا عیر یکی رسبا بنیرخوطرهارتحلیارکندرور حرانهبرهم نبنرتکراهر
خواهندریاااادرورنبرتن بر را رخوطر لکبر را رکارفضااااب رساااایبساااایرپرولتر ر
یار ناقیراار
یاااااکارآفرینرخواهدر وطارتأدیررورنفوذریاااااوهاگرائیرنتیجبرکب ر
ا بس رجر یبنرکمونیسااااااا ر ین المللیرطه ر وهط رهو ند رت کب ا رآ گبهی رطر قبتیر
پرولتبهیبرورنقشرههرر رسااایبسااایرح برورپبئینر وطنرهوحیبرح یراسااا ار
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عدراارهرر حرانرجریبنرکمونیس ر ینالمللیراعیسر یطاهطرکبر رر یکی ر
خوطرغلربرکرطجرا س رور سبا بنر دونر حرانر سیب سیر هگر برفعبلی رخوطر
اطا برخواهدرطاطا ر
ر

 .14نتیجه یری ا کالم آخر
"تقوی ر«هوحیبرح ی»رتن برهاجرتقوی رساااااابا بنرانقی یراساااااا ا"ر
جریبنرکمونیس ر ینرالمللی ر
ر
آگبهیرطرقبتی،رآگبهیرپرولتبهیبرااروظیفبرتبهیخیرآنراسااا اراینرنتیجبر
تجر برتبهیخیرطرقبرور وجوطی ر بط رآنراساااا ارهیاااادرآگبهیرطرقبتیریشر
فرایندرطینب یشرورپویبراسااا ارعملکرطرسااابا بنرانقی یر برعنوانر خیااایراار
طرقب،رتکب ا،رتعمیقرورساااسرگسااترشرورهم نرساابا راینرآگبهیراارطریقر
داخلبرخوطرطهرطرقبراس ا ر
را رتمبی رکرطنرایدئولوژ راارآگبهیرطرقبتیرپرولتبهیبرطور عیبهر قر
وجوط رطاهطاراو  ،رپرول تبه یب رهی و نبر ده را تصااااااابط ر نداهط رور نب راینر
نمی تواندریشرهو نب ررایدئولوژیشرایجبطرکندارنکتبر قرطی رراینراساااا رکبر
رخیفرآگبهیرطرقبتیرپرولتبهیبرکبرطهریشرفرایندرجمعیریاااکار ی گیرطرور
جمعیراساااااا ،رایدئولوژ ر اوهرفرط رتوسااااااعبر ی یب دروریشرآگبهیرفرط ر
اس ا ر
طهرعصااررانحابطرساار بیبطاه ،رساابا بنرهب رساایبساایرپرولتبهیبرفقطر
ی توانندریاااکارا لی رهب رانقی یرهار یرندرکبروظیفبرآن برنبرسااابا بندهیر
طرقبرکبهگرروریبرکسااابر ده ر جب رطرقبرکبهگر،ر لکبرههرر رسااایبسااایر–ر
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یشر ابرنمب ر سیب سیرا س ار اوهیکبر یفبفی ر سیب سیر سبا بنرانقی یرور
نفوذ رآن رطه رطرقاااب رکااابهگر راار عنااابصاااااار راصاااااالی ر را را کااابن رانقیبر
کمونیستیرهستندا ر
ح برآنراهگبنیسااااقرساااایبساااایراساااا رکب،رپرولتبهیبر را راینکبرآگبهیر
طرقبتیرخوطشرهارتکب ا،رتوسااعب،رتعمیقرورعمقر رخیاادروراارطریقراعمب ر
ههرر رساایبساای،ر برج رطاطن،رهدای رکرطنرورههرر رساایبساایرپرولتبهیب،ر
طهرج ر یررکیااااایدنرطول رورنظبسرسااااار بیب طاه رطهرج رسااااابختنریشر
جب عبرکمونیسااااااتی،ر وجوطر یرآوهطاروظیفبرح برتبر حورطرقب راجتمبعیر
طفاابعراار رنااب اابرکمونیسااااااتیراسااااااا ،ر اابر حورطرقااب راجتماابعیرح برنی ر
ضروه رخوطرهاراارطس ر یطهدارح برنبرخوطرطرقبرورنبرسبا بنرتوطجا ر
طرقبر(یاااااوهاهبرطهر رحلبرانقی ی)،ر لکبر خشرپییااااا بسرطرقبراسااااا ارطرقبر
کبهگررطهر رحلبرانقی یراارطریقریوهاهب رسراسر رطیکتبتوه رخوطرهار
اعمب ر ی کندارطیکتبتوه رپرولتبهیب،رطیکتبتوه رطرقبرسااااااابا بنریبفتبرطهر
یوهاهب رکبهگر راس ،رنبرطیکتبتوه رح یا ر
جریبنرکمونیسااااا ر ین المللیرطهرها ابرپروسااااابرتکب ارآگبهیرطرقبتیر
ا بسرطاهطروروظیفبرخوطرهارطهرها ابر برآگبهیرطرقبتیرپرولتبهیبرورعملکرطر
ساابا بنرانقی یرتبرسااااریشرانتیاابهاتیرانقی یرتن ر ی طهدارا بسراصاالیر
جریبنرکمونیس ر ینالمللیرطهرها ابر بر سئلبرسبا بنیراینراس رکبرجریبنر
کمونیسااا ر ینرالمللی،رطهکرههرر رسااایبسااایر برسااابا بنریبرح برانقی یر
نداهطاراینریشرنتیجبر ناقیراارا بسرجریبنرکمونیسااا ر ین المللیرطهرها ابر
برپروسبرآگبهیرطرقبتیرپرولتبهیبراس ا ر
چپرآلمبنیرورهلند رنقشر میرهارطهراوایارطهۀر20ر ییط رطهر قب ار
انحابطرانترنبساااااایونب رکمونیسااااااتیرورطهرنتیجبر بریشر ابرطهرطفبعراار
واضاااعرانقی یرتردیاریااادار تبسااافبنب،رپسراارطهۀر20ر ییط رچپرآلمبنیرور
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هلند رنتوانسااا ر عنوانریشر ابراار واضاااعرکمونیساااتیرورپرولتر رطفبعر
کندرور خییراارآنرریروعر برتوسعبرورتکب ار واضعیرکرطرکبر برهطرهوشر
ور تدر بهک سی ستیر یرانجب یدرورحتیرعقبرن یینیرهبئیراار وا ضعرانقی یر
هارپی رسررگذای ارطهراینرها ابرجریبنرکمونیس ر ینالمللیر ینویسد :ر
ر
"چپرهلند ر عنوانریشرجریبنرانقی یرطهر حب ر رگراسااااااا اراار
طریقرچپرهلند رنیس ا رکبر یراثرنظر ر برعنبصااررجدید رکبرطهر
طهونرطرقبر وجوطر یرآیندرانتقب ر ی یب دارطهکرورانتقب راینر یراثر
وظیفبرسااااابا بن ب رانقی یراسااااا ر،رنبروظیفبرا ر را رایاااااخب رور
گروهب ر حثا" 69ر
ر
چپرایتبلیبر را رسااااابختنریشرفراکسااااایونر ین المللیرکبهر یکرطر را ر
اینکبراارتبهیخرگذیاااااتبرپرولتبهیبر یب واطرورا ینبرهار را ر ربهاا رانقی یر
خی یاااااا ب رآیندجرطرقبرکبهگرر یبرکندار برهمینرخبطررنیااااااریبرتئوهیشرآنر
یینر(تراانب ب)رنب یدجریااااااادار را راینکبریشرتراانب براار ربهاۀرتبهیخیر
پرولتبهیبرانجبسرطهدا ر
ر
" ده رکمونیسااااااا رچپرایتبلیبرطهر تدرخوط،رطهرکبهرنظر رخوطرور
درب رتیااکییتیرآنر وطر،رچی رکبر بعثریاادرتبراارع دۀرفیاابهرضاادر
انقیبرخیلیر ترر ررآیدر،رورآن برتوانسااتندر«تواان»رخوطیاابنرهارطهر
یشرطرارتفکررج بنیراطغبسرکنندارآن برآهساااتبرکبهر یکرطندرولیرپبیبر
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ا ر،ر دونرآنرکبرطساااااتبوهطهب راسااااابسااااایر بهکسااااایساااااتیرهارطوهر
یبندااندا" 70ر
ر
ا ااب ااب رجریاابنرکمونیسااااااا ر ین المللیرطهرها ااابر اابرآگاابهیرطرقاابتیر
پرولتر ،رنقشرورعملکرطرسبا بنرانقی یرورپبئینر وطنرهوحیبرح یرا ینبر
هار را رنفوذر خربرآنبهیااااایساااااقروریاااااوهاگرائیر بار ی کندرورا ینبرهار رر
حران ب رسااابا بنیر بارکرطجراسااا ار تبسااافبنبرانیاااعب ب رپیرطهرپیرجریبنر
کمونیس ر ینالمللیرهارتضعیفرکرطجراس رور حبفلیرکبراارجریبنرکمونیس ر
ینالمللیرانیعببرکرطجراندر بطهرنروطجراندرعملکرطرانقی یراارخوطراهائبرطهندار
آیبرجریبنرکمونیساااااا ر ین المللیر بطهرخواهدر وطر ررا ب ب رخوطرطهرا ینبر
آگبهیرطرقبتی،رنقشرورعملکرطرسااااااابا بنرانقی یر فبئقرآیدرورنقشر میرطهر
تحوال رآیندج رایفبرکندرر ر
ر
سرج بن یر ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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خطوط اص

مواضع

1ارجنگرج بنیراو رنیاااابنرطاطرکبرساااار بیب طاه ر عنوانریشرنظبسراجتمبعیرواهطر
طوهجرانحابطریاادجراس ا ارتن برطورآلترنبتیور را راینرساایسااتقروجوطرطاهط:ریبرانقیبر
کمونیستیریبرنب وط ر یری ارررررررررررررررررررررررررر ر
2اررطهرعصاااارر ب،رطرقبرکبهگررتن برطرقبرانقی یراساااا رورتن براینرطرقبراجتمبعیر
اساااا رکبر یتواندرانقیبرکمونیسااااتیرهارانجبسرطهدرور بر ر ی رساااار بیب طاه رپبیبنر
طهداررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
3ار عدراارآنکبرساار بیب طاه رواهطرطوهانرانحابطرخوطریااد،راتحبطیبرهب رکبهگر ر

طهرسراسررج بنرتردیار براهگبن ب رنظبسرسر بیبطاه ریدنداروظیفبراصلیراتحبطیبر
هبرکنتر رطرقبرکبهگررور نحرفرکرطنر ربهاجرطرقبتیرکبهگرانراس ارررررررررررررررررررررررررررررررررر

4ارطهرعصررانحابطرورگندیدگیرسر بیب،ریرک رطهرنمبییب رانتخب بتیرورسیرکر
پبهلمبنرتن برطهرج رتقوی رتوهمب رط کراساایراسا ارساار بیبطاه رط کراساایرور
سر بیبطاه رطیکتبتوه رطورهو رهمبنرسکب،ر ر ری رسر بیبطاه رهستندارررررررررررررررررررررررررررر

 5ارتمب یرجنریاااااا ب ر لیرضااااااادرانقی ی،ر ررعلیبرطرقبرکبهگررور ربهاجرطرقبتیر
هستندارجنگرآااطیرخشر لیریشرنیرو رپیبطجرطهراختیفب را اریبلیستیراس اررررررررررررررررررررررررر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر
6ارعل ریکس رانقیبراکتررر،ریکس ر وجرانقیبرج بنی،ر خصوصبر یکس ر
انقیبرآلمبنرکبر نت یر بران وا رانقیبراکترررورساسر نجرر برانحابطرآنریداررررررررررررررررررررررر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

7ارتمب یراح ابرچپراهتجبعیرهستند،راستبلینیست ب،ر بئوئیست ب،رتروتسکیست برور
آنبهییست ب رهسمیروغیرجرطست بجرسیبسیرسر بیبرهارنمبیندگیر یکنندارررررررررررررررررررررررررررررررر
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8ارکلیبرطولت ب ر براصاااایحر"ساااوسااایبلیسااا "ریبر"کمونیسااا "رکبرطهریاااوهو ،ر
اهوپب ریاار ی،رچین،رکو برورغیرجر ررسااررکبهرآ دندرتجلیریااکارویژجراار ر ری ر
سر بیبطاه ر وطجرورهستند،رسر بیبطاه رطولتیاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
9ارساابا بنرانقی یرپییااقراو رپرولتبهیبرهارتیااکیار ی طهدروریشرفبکتوهرفعب رطهر

تکب ارورتعمیقرآگبهیرطرقبتیراسااا ارسااابا بن ب رانقی یرتن بر یتوانندریاااکارا لی ر
انقی یر برخوطر یرندرکبروظیفبریاابنرنبرساابا بندهیرطرقبرکبهگرریبرکساابر ده ر
جب رطرقبرکبهگر،ر لکبرههرر رسااااایبسااااایر–ریشر ابرنمب رسااااایبسااااایراسااااا ،ر
اوهیکبریاافبفی رساایبساایرساابا بنرانقی یرورنفوذرآنرطهرطرقبرکبهگرراارعنبصاارر
اصلیر را رانقیبرکمونیستیرهستنداررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
تع د سیاس
واضااعر،رنظرا رورفعبلی رگراییااب رساایبساایرپرولتر ر،ر حصااولیراارتجر یب ر
گذیتبرطرقبرکبهگررورطهس بئیرکبرسبا بن ب رسیبسیرطرقبرکبهگررطهطو رتبهیخر
اینرطرقبرکساااابرکرطجراندارلذارصاااادا رانترنبساااایونبلیسااااتیرهییاااابرهب رخوطرهارطهر
اتحبطیبرکمونیست بر،رانترنبسیونب راو ر،رجنبحرچپرانترنبسیونب رطوسر،رانترنبسیونب ر
ساااوسر،ر خصاااوصااابرجنبحرچپرانترنبسااایونب رساااوسرورفراکسااایون بئیرکبرطهر قب ار
انحابطرانترنبساایونب رسااوسروظیفبرسااترگرطفبعراار واضااعرپرولتر رورکمونیسااتیر
هار ررع دجرگرفتندر،رفراکساایون ب رهلند ر–رآلمبنیروربویژه فراکستتیون کمونیس ت
چپ ایتا:یا یداندروراارسننرکمونیس رچپرطفبعر یکندا ر
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