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ت برحیبتی،رضاااروه رورالاسراسااا ار حثرور نبظرجر را رانترنبسااایونبلیسااا

رناا رایاانااکااابررتااوانااادماایجااناارااشرانااقاای اای ر اا اار رطاهط  اااد اا اااب ر ااوداار ر اار

ییرپویبرو ست برنق سیونبلی ینرانترنب یتبر ب دارطینب یشرطهرتکب اراینرجنرشرطا

فبو رطهونرفضاااااااب ر اینرتن براارطریقرجد رور ربحثبراارطیدگبه ب ر ت

 .سیبسیرپرولتر را کبنرپذیرراس 

 

 کنندم  انکار را حزب که کستتتتتتان    تنهاشتتتتتتورا را  "خطر

ستتتتتتتازمان  رماون جریان تواند ، آن حت  م کندنم تهدید 

را که به اندازه کاف  مجهز استت ، تهدید ا:م    بیلکمونیستت  

تر استتتتت  ایل استتتتت  که شتتتتتورا را   اکنکند. آناه که خطر

ب که خودش را  دردم خودش را آنطوری که رستت ، نشتتان ن

ای ا یک ناختل چهارچوب برنامهپشتتتت  ستتتتر برستتتتمی  شتتتت

 جریان کمونیس  بیل ا:م    ."کندم سازمان متمرکز پنهان 

ر

ر قراهرایرراس :المللیر یناطیعب رالاسر را رتمبسر برجریبنرکمونیس ر

 سبی :رwww.internationalism.org 

 :ایمیلinternational@internationalism.org  

ر

ر

ر

ر

http://www.internationalism.org/
mailto:international@internationalism.org
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 . مقدمه1

اندار ساااااائلبررج بنرهارتفساااااایررکرطجر،فیلسااااااوفبنرتبر برحب رتمب یر"

رمارکس "رچ ون یرطگرگونرسبختنرآنراس ا

یکیراار حااثرنقشروروظاابیفرساااااااابا اابنرانقی یرر،آگاابهیرطرقاابتی

طرقبرکبهگرر وطجراس ارسوال ب رایبط ررتبهیخر ران ی ترینر ربحثرطهرطو 

گبهیرپرولتر ر کارعمو یرچیسااااااا ررآ گبهیر بریاااااا  یتوانر ارحرکرطارآ

 رچیسااااااا ررفریر ینرایدئولوژ رورآگبهیرپرولتر رطهرچیسااااااا ررایدئولوژ

رچیس ررنقشروروظیفبرسبا بنرانقی یرچیس ر

چاوهراینرسااااواال رطهرطو رتبهیخرطرقبرکبهگررپبسااااخرگرفتبراساااا رر

رطهسر  یریقررافقر بهکسیستیرچیس رر بنرذیتبتوانیقراارگچاوهر بر ی

انسااجبسررقروـااااااااـاااااااا،راینراساا رکبر برسااواال ر بالرااریشرافج وجهدفراینر

 دونرطهرغلتیدنر برر،ارتیشر رراینرخواهدر وطپبسااااااخر دهدر بهکساااااایسااااااتی

تکامص سواال ر بالرطهرطو رر،یـاااااریبلیسقرتبهیخـاااااقرور برکمشر بتـاااااآلیسایدج

رج وجاینررور برتکیبر ررطهساااا ب رپرولتبهیبر رهساااایریااااوطا داریستتتترمایه

کبر لر،دئیر را رتغییررورتکب ارندایااااتبر بیاااانیساااا رکبرجبر«هب ر قدسآیب»

 برهمینرر،یشرتیشراارافقر بهکساایسااتیرورهم نبنرطهرپروساابرتکب اراساا 

هبر برسواالتیرهار ارحرکرطجرایقر دونراینکبرپبسخیرطاطجرخبطرر عضیرو  

رر بییقا

سااااررانجبسرا یدواهیقراینر قبلبرکمشرنبرچی  ر برپرولتبهیبر بیاااادرکبر بر

انقیبرکمونیساااااتیرآگبهیرخوطشرور برسااااابا بنرانقی یرخوطشروراارطریقر

رهار برصدارطهرخواهدرآوهطارطاه سر بیبنب وسر رگر

ر
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 . آ ـار  طبقاتـ 2

ر

قرورهر،"هقر بر نظوهرتولیدرآگبهیرکمونیساااتیرطهریشر قیبسرتوطجرا 

تغییررانسبن برطهریشر قیبسرتوطجر، را رپیروا رخوطرا رر]کمونیسق[

یشرر،تغییر رکبرتن برطهریشرجنرشرعملیر،ا رضااااااروه راسااااااا 

برنصااوه ر  یرطار نب راینرانقیبرضااروه راساا ررتواند یر،البانق

راارهی رطریقرطی ر رنمیتوانر فقطر خااابطرراینکااابرطرقااابرحااابکقرها

نرتن برآرسترنگون کننده   لکبر براینرطلیارنی رکبرطرقبرر،سارن ونرکرط

خوطرهاراارهمبرکثبفب راعصاابهرخی رریااوط یطهریشرانقیبر بطهر

ر  متتارکسر"ب عاابرا رنوینرگرططاکناادروریاااااااابیسااااااتاابر نیاابطرن اابطنرجاا

رایدئولوژ رآلمبنی

ر

 آ ار  به شکص عموم  

تقسااااایقرکبه،ر برکبهرید رورکبهرفکر رر،نتیجبراضااااامحی رجوا عراولیب

یاابنرشـاااااااا نت یر برپیدایشرالیبرا راار تخصااصااینریاادرکبرنقا رریااداراینر

ـبعرورتکب ارایـولید،رطفـت شریغاریریـدجرورآگبهـهبر وطار عدراارآنر نیأرایدجـ

 را رایدئولوگ ب رجب عبرطرقبتیر وطجراسااا ارطهرجب عبر بساااتبنرفیلساااوفبنیر

نظیررافیطونر"ایدجرهارذاتی"ر لمداطر یکرطندرکبرتن بر براندییاااایدنر یتوانر بر

اولیبرظبهرریااادند،رخدارهار نیاااأرهب ررآلیسااا رایدجآنرنبئارگیااا ارا بنیرکبر

رآگبهیر یری راعیسرکرطندا

،ر بتریبلیساات ب ر وهژوائیرظبهرریاادندارطاه بساار بی برتکب ارجب عبر

 برپیااااااتوانبرعلوسرطریعیراعیسرکرطندرکبرج بنر سااااااتقاراار بروجوطرطاهط،ر
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 بتریبلیست ب ر وهژوائیررتمبسرورلمسراینرج بنرهستی،ر نیأرآگبهیراس ا

رآگبهیرهاریشرآگبهیریخصیرورفرط ر یرپنداهندا

کبررکند یاعیسررساااااسر بتریبلیسااااقرتبهیخیرپبر برعرصاااابر ی ذاهطرو

آگبهی،رنبریشرآگبهیریاااخصااایرورفرط ر لکبریشرپدیدجرتبهیخیروراجتمبعیر

 هس انی راس ارطهرضمنر بتریبلیسقرتبهیخیرطیبلکتیکیرهقر

 آ ار  طبقات  چیس ؟

اگرر اابر خواهیقرآگاابهیرطرقاابتیرهارطهریااشرجملاابرکوتاابجرتعریفرکنیق،ر

راریخ اظیفه ترولتبهیبر بر  وییق،رآگبهیرطرقبتی،رآگبهیرپتوانیقر یآنمو عر

رخوطشراساااااا اریشرنتیجبراارهسااااااتیر بط رورتجر برتبهیخیرطرقبرکبهگرا

س ا سبا بنررتکب ارآگبهیرطرقبتیریشرپروسبرطینب یشرا وظیفبرورعملکرطر

ورساااااااسرربخشتتتتتت  از طبقه کار ر، تکامص، عمد بخشتتتتتتیدنانقی یر مثب بر

فتبرطهرطهونرگساااااترشرورتعمیقرآگبهیرطرقبتیراارطریقرطخبل رسااااابا بنریب

رطرقبراس ار

ر

 رای متفاات از آ ار  طبقات  درک

 

 ساائلبرآگبهیرطرقبتیراارا تدترتوسااطرجنرشرکبهگر رتعیینرور یااخ ر

نیدجراس ر لکبریشر وضوعرطهرحب ر ربحثبرورتکب ارطهرطو رتبهیخرجنرشر

رکبهگر ر وطجراس ا

طورن رشریبر رطایااااا راارپروسااااابرتکب ارر،طهرطهونرجنرشرکبهگر ر

هب،رنکب رهبریبر ررطایاا طرقبتیروجوطرطایااتبراساا ،رهررطو رن رشآگبهیر
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چ ونبرجنرشرکبهگر رااراینراینکبرضعفرور دهتیبنر رهسیرخواهدریدرور

رهبرتبدیررپذیرفتبراس اهبرور رطای ن رش

ر

 آ ار  طبقات  محصول مبارزه خود طبقه کار ر 2. 1

ستیراس ،رهمبنرطهکر بهکسیرکنیق یطهکرور رطای رکبر برفکررراین

کبرآگبهیرطرقبتیر حصو ر ربهاۀرخوطرطرقبرکبهگررورنتیجبررطهد یتوضیار

تجر برتبهیخیرطرقبرکبهگررورهسااااااتیر بط رآنراساااااا ارجریبنرکمونیساااااا ر

المللیریکیراارگراییااااابتیراسااااا رکبراینرطهکرور رطایااااا رهارنمبیندگیر ین

هیریشرطهکرطینب یشراارآگبالمللیر یناراگررچبرجریبنرکمونیساااااا رکند ی

طهرررا  ناراشتتتتن المللیر یناین،رجریبنرکمونیساااا ر بروجوطرطرقبتیرطاهط،ر

رآگبهیرطرقبتیرطاهطرکبر برآن برنظر رخواهیقرافکندارتکامص وهطر

رگوید: یالمللیر ینجریبنرکمونیس ر

ر

"سااااابا بنرانقی یر حصاااااو رور خیااااایراارطرقبراسااااا ارااارنقشرور

ب،رتعمیقروریکساااابنرعملکرطرساااابا بنرانقی یر عنوانر خیاااایراارطرق

ر1طهونرطرقبراس ا"رسبا رآگبهیراارطریقر داخلبرخوطرطه

ر

ساااوا راینراسااا رچبرچی  رتعمیقریبرگساااترشرخواهدریبف ررا تدترور رار

چی  ر بیدروجوطرطایااتبر بیاادرتبر توانرآنرارتعمیقرورگسااترشرطاطرراارهررچی ،

آگبهیرکب یرطهسااا راینر وضاااوعرهارکبرالمللیر ینجریبنرکمونیسااا ررریبرنب

                                                           
ر11یمبهجر انقیبرج بنیرر1 
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وررکنااد یاارطریقر راابهاۀرا تصااااااابط ر وجوطر یاابیاادرهطررتوانااد یطرقاابتیر

 گوید: ی

 

ارار"اینرایدجرکبرآگبهیرطرقبتیرنمیتواندرااریشر ساااااایرر کبنیکیرو

ر2طریقر ربهاۀرا تصبط ر وجوطر یبیدرکب یرطهس راس ا"

ر

ارجریاابنرکمونیساااااااا رآیااد یآنر و عرآگاابهیرطرقاابتیرچ وناابر وجوطر

ر:طهد یقابرآغبارآگبهیرطرقبتیرهارچنینرتوضیارنالمللیر ین

ر

"فقطرپرولتبهیبر بطهراساااا رخوطشرهار بریااااکاریشرطرقبر راساااابسر

طهداراینرهمرست یر نبط راینراس رچبررتشکیصا:م    بیلهمرست یر

ورخوطجوشرطهررهوا طراجتمبعیرطهرجب عۀرکمونیسااااااتیرخواهدر وط،

اس ارکبهگران،رکبرتبرراراینرپدیدجر بوهرنکرطنییوط ی ربهاجرنمبیبنر

طیروار خبطررفیاااااابهرنبیاااااایراارکبهر برنده ر بریکدی ررصااااااحر ر

ر،کرطند یکبرحتیرگبهیراو ب راحسبسره ب  ر بریکدی رررکرطند، ی

ر،یاااوند ینبگ بنرطهرگر بگرسر ربهاجر یاااغو رصاااحر ر برهمدی رر

چنبنراحساابسراتحبطرپیدارر،کنند یور برهمدی ررکمشر  ندندصاافر ی

یاااااابنرتمب یر ده ربر را ریااااااکسااااااتنرهمرساااااات یرآهنینکرکنند ی

اراینرنقابرآغبارآگبهیرگیرط یهبرورپلیسرهار وهژواا ر براتحبطیب

ر3طرقبتیراس ا"

ر

                                                           
ر42صفحبر ,آگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر2 
ر33صفحبرر،آگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر3
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کبرپرولتبهیبر بیدرااررطاهط یهمییبراظ بهرالمللیر ینجریبنرکمونیس ر

رگوید: ی ربهاۀرسیبسیرورتئوهیشرگذیتبرخوطرطهسر یب واطرور نب راینر

ر

ااررپرولتاابهیاابر اابیاادرفراتررهفتنر اابریااشر رحلاابرکیفیر اابالتر،" را ر

ر4تجر برگذیتۀرخوطرطهس ب رسیبسیرورتئوهیشرکسبرکندا"

ر

سااوا رهم نبنر ب یراساا اراینرجمی ر جرطرورانت اعیرهسااتندارخیلیر

برچاوهرپرولتبهیرچ ونبرپرولتبهیبر یخواهدرطهسر یب واط،رکنکر رور عین،

ارآنبلی رکندرورتکب ار دهدرورکجبر یخواهدرهبرهاینرطهسرآ وا خواهدر ی

توضاااااایارالمللیر ینهب رخوطشرهارذخیرجرکندارجریبنرکمونیسااااااا رآ واج

ر:طهد ی

ر

" را رطرقبرکبهگررضااااااروه راساااااا ر ذهر ربهاجرخوطرهارااطریقر

طهسرگرفتنرکبفیراارا دا ب رگذیااتۀرخوطر یبفیاابندر برهدفراینکبرطهر

قرر دهدارتعمیقرطاطنراینرروضااعی ر نبسااریرطهکرساایبساایرخوطرهارتعمی

تجبهبررحتیررطهرا بن ب رآها شر ربهاجرنی ر بیدر برو وعرر ایوندار

 برانعکبسرتجبهبرگذیااااااتۀررتواند یپرولتبهیبررطهرچنینرطوهجرهبئی،

خوطرکبرااطریقرآنر قبریبفتبراساااااا رور برتنظیقرتراانب ۀرپیروای برور

برکرنر عنیراسا ،خوطشرهار را رآیندجرآ بطجرکنداراینر برایریاکسات ب،

تکب ارآگبهیرطرقبتیرانعکبسر یفبصاااالبرورآنیریشروضااااعی رفر ر

ر5یدجرنیس ا"

ر

                                                           
ر45صفحبرر،رقبتیرورسبا بنرکمونیستیآگبهیرطر4
ر39صفحبرر،آگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر5
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چنینرخواهدر یهم نبنرنبهویااااانرورحتیرانت اعیراسااااا ارچبرکسااااایر

چنینرالمللیر ینکارپرولتبهیب!رجریبنرکمونیسااااا رر"تراانب برا "رتنظیقرکند،

ر:طهد یتوضیار

ر

قرطاطنرع سرورآگبهیرخوطشر"ور دینرترتیبر را رت ییجرکرطنرورتعمی

ندااج، تبهیبرریشرپییااااااقراو رها ندجرتررطهر برحداکثررا طهونرپرول

ر6ار"آید ی وجوطر

ر

اکثری رعظیقرکبهگرانرتسلیقرفیبهرر"طهرطوهجرهب رآها شراجتمبعی،

اروظیفۀرتعمیقرطستبوهطهب رسیبسیروریوند یایدئولوژ ر وهژواا ر

را ندجرترینرعنبصاارهر،مصتتت تریلیکساابنرساابا رآگبهیرطرقبتیرهار

 خبطرراینرر،پرولتبهیبر برلافراینر خشاریااااااوند یطرقبرع دجرطاهر

اارطریقررتواند ی خشراارخوطشر)تعریفراارنقابرنظرسااااایبسااااای(ر

گبهیرجمعیرکسااااااابرکنداراار بالر رطنرتجبهبرج ئیرورآنیرخوط، رآ

اوطترر برطهکرطهسااتیرااراهدافرجنرشرهساایدجرر خشآنجبئیرکبراینر

تمبیار بررکبهگررهار بطهر برتقوی رنیرو رخوطرطهاینرطرقبرراساااااا ،

یکستنران وارورتفر بر یرسباطرکبر ربهاجراورهارتضعیفرورتکبرتکبر

 بر قب لبررتواند یاینر سااایر،ریشرطرقبر دهتمندرورآگبجررکرطجر وطارطه

ر رخی طرور برآنرپیرواریوطارطاه سر بیب بر

رانجبسرطهند،ر را راینکبراینرعنبصااااررطرقبروظبیفرخوطرهار دهسااااتی

هب رکمونیساااا رانقی یرساااابا بنرآن بر بیدرخوطیاااابنرهارطهرساااابا بن

ر7طهندا"

                                                           
ر45صفحبرر،آگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر6
ر82صفحبر،رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر7
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اینراس رکبرکلمۀر"تعمیقرطاطن"ر اوهر رتبرریوط یچی  رکبرف میدجر

تکراهر ییوطارتکراهرکلمبرتعمیقرطاطنر بر برکمکیرطهرتوضیارورحار یکار

را ر رتکب اریب د،رچی  ر بیدروجوطرطایاااتبر بیااادریبرار راراارهررچی ،کندنمی

 تواندر برکارطرقبرتعمیقرپیدارکندار بیدریبطآوه رکرطرکبرپروساااااابر عداراینکبر

یشرپروسااااابرطینب یشرورحتیریشرپروسااااابراهگبنیشررتکب ارآگبهیرطرقبتی،

 عدرااریشراعتصاااااااببرغیرر جباریبرراسااااااا اراینر براینر ف وسراسااااااا رکب،

رخبهجرااریراعتصاااببئ"اعتصاااببروحیااای"ر]وسااابیاراهتربطرجمعیر وهژوا

یشرر[،کنند یهاراعتصببروحییرخاببررهب رکبهگر تح رکنتر راتحبطیب

ولیرتبرآگبهیرطرقبتیرفبصااااالبرخیلیررخیلیرچی هبریبطر  یرط،رتواند یکبهگرر

المللیر ینایبط روجوطرطاهطارور برهمینرخبطرراساااا رکبرجریبنرکمونیساااا ر

هارنساار ر برکب یرطهساا رطهکرایدجرآلیسااتیرورفیلسااوفر ب بنۀریااوهاگراهبر

رگوید: یورچنینررکند یهطررآگبهیرطرقبتیرورنقشرانقی یون،

ر

قطرفر،یفلساااااافیشرنقشر بر بیدر" را ریااااااوهاگراهبرنقشرانقی یونر

؛راینر یفبصاالبرآن برهارطهرخبهجر حدوطریااوطرخرط ندران عنوانرنبظر

ف مندرکبرارهی رکداسراارآن برنمیطهد یاار انر ربهاۀرطرقبر راهر

هکرطروریاااکوفبئیرآنر بآ ار  طبقات   ورطیبلکتیکیراارتفکررطهسااا 

ر8اس ا"رهمراجرا آنانربخش زنده ا فعال از طبقهانقی یونر عنوانر

ر

خواهدرحاریااوطرراگررآطسر صاامقر بیاادرور خواهدرچاوهراینر ساائلبر ی

المللیر ینیشرطهکر"تکب لی"راارآگبهیرطرقبتیرطهراط یب رجریبنرکمونیس ر

ررایوبرطایاااتبر بیااادروریشررذهجر ینارآطسر بیدرصااارررایوبر بیدرصاااررپیدارکند،

                                                           
ر99صفحبر،رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر8
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ر126صااااافحبرااریشرج وجرر96ر،طایاااااتبر بیااااادرور برکمشرذهجر ینرخوطش

صاافحبرا رهار خواندرورهم نبنرا یدواهر بیاادرکبر وفقرخواهدریاادار برانجبسر

طهرج وجرر97طهرصاااافحبرالمللیر ینطاطیقرور وفقریاااادیقارجریبنرکمونیساااا ر

ر:نویسد یا بنرکمونیستی"رچنینر"آگبهیرطرقبتیرورسب

ر

طهریشرجملبرخیصاااااابریااااااوط:ررتواند ینقشرانقی یونرر"طهرحقیق ،

سیبسیر سبسر نبفعرتبهیخیرپرولتبهیبر برهدفرج  ر خوطیبنرهار ررا

آگاابهیرطرقاابتیررتکتتامتتص فعااب ر اابرکمااشور اابرجنرشرطاطنرهویاااااانر

رکنندا"]تبکیدراار ب[رسبا بندهی

ر

المللیر ینهکرجریبنرکمونیسااااا ر بریشرطوگبن یرورنبرهویااااانیرطهرط

نقشرالمللیر ینیااااوطرکبرجریبنرکمونیساااا ر یاااابهدجر یرکنیقارنتیجبراینر ی

خوطشرهارطهر وهطرآگبهیرطرقبتیرتبرساااااااریشرانتیااااابهاتیرانقی یرکبهشر

ار تبساافبنبراینرطورگبن یرورنبهویاانیرنتبیجرنبگواه رطایااتبراساا ار برطهد ی

طهرها ابر برالمللیر یننرکمونیساااااا رخوط بنرهار بریشرنقارور و راارجریب

اار بیدرتبکیدرکنیقرکبرلنینرورهرالرتبطهکرهاارلوک ا روهگر سااااااندجر یرکنیقر

لوک ا روهگر  هگترینر بهکساااااایساااااات بر عدراار بهکسروران لسر وطندرکبر

راشر خوطرطیدجراس :جنرشرکبهگر رطهطو رتبهیخ

ر

 برصاااارفررااریشرطوهجراارتکب ارتبهیخ»رتواندمی" نب راینرح برن

 یبفریندارا برآیبراینرآگبهیر«رتوطجرعظیق»ورآگبهیرهار را ر«رنظررکند

ررطهریااوط یطرقبتیرهمواهجر عنوانروساایعترینرجنرشراکثری رظبهرر

آیبرر،هن ب یرکبرهاارلوک ا روهگراینرخاوطرهارنوی ،1916سب ر

کبرپرولتبهیبررهار دهونرجنگررسااوساایب رط کراساای،ر یتوانرگف رکب
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ررورهنواراکثری ر  هگیرااراسااااا  یبنرآگبهیرطرقبتیررکیااااابندجر وط،

پرولتبهیبرهم نبنر براینرساابا بنرتوهقرطایااتندارآیبراینرنیاابنبرپخت یر

ر9ورآگبهیرسیبسیر وطر"

ر

طهکرکب یرالمللیر ین بیدرخبطررنیااااااابنرکرطرکبرجریبنرکمونیسااااااا ر

رطهستیرطهر وهطرطور عدر ختلفرآگبهیرطرقبتیرطاهط:

چی  رکااابرریق(،کااابراار ینرنمیرهوط،)عمرآ تتتار  طبقتتتات  عمق  ا1

ر،کناد ی یابنرپرولتابهیابرخوطشرهارطهرتجابهبرورآ واشرتابهیخیر

  ثار رنب برکمونیستیا

)همبرگیر(،اارتواانر وا رآنیر ینرطرقبررآ ار  طبقات   ستتتتتتترده ا2

پرولتبهیبرور وهژواا رطهریشریاااااارایطرا بنیر یااااااخ رتعیینر

راگرطط ی

تلفرآگبهیرطرقبتیرهاراینرچنینرا عبطر خالمللیر ینجریبنرکمونیساااااا ر

رتوضیار یرطهد:

رترینر] خشرطرقب[راسااا ،ترینرورهویااان"ا لی رکمونیساااتیرواضاااا

ترینر یبنرآگبهیرطرقبتیر را ر عدرتبهیخرج بنیارآنرآگبهیرهار صااااق

 بررهبئیراارعقبرنیااینیرطرقب،خوطرنداهط:رحتیرطهرطوهجرانحصتتارطهر

میرگرطندارآگبهیرایااااااخبصاااااایراارترکیبرکب یر یرتبهیخرتج یبرن

ورپیرطهپیراارهررراسااااا ریبرهی رچی ،رجمع طرقبتیریشر حصاااااو ر

                                                           
ر54صفحبر،رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر9 
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قبرغنیر ییااااااوط، فبعیراارآنیر رحلبراارحرک رطر ربهاجرط ترینر 

ر10گرفتبرتبرا دا ب رعظیقراار بهی رهوینرانقی یا"

رر

 ینرآگبهیرطرقبتیرورآگبهیرطهرطرقبرتمبی ر بئار بیدرکبررطهد یوراطا بر

تبدیرر تقب ارآن بر برهمدی ررهارالمللیر ینبنرکمونیسااا ریااادرورحتیراگررجری

راکندنمیفرا وشر

ر

"حتیراگررآن بر خیاااایرااریشرواحدرهارتیااااکیار یدهندرور برهمدی رر

ایاااتربجراسااا راگررآگبهیرطرقبتیرهار برآگبهیرطرقبریبررتبدیرر ی ذاهند،

رچی  رکبرگسترطگیرآنرطهر و عی ر یخصیراس رآگبهیرطهرطرقب،

اااارضاااااروه راسااااا ر ینرآنرکبر یبنریشرپیوسااااات یرطهریکیر دانیق

تبهیب تبهیخیرپرول تداهکرپیرطهرپیراارخاوطرارحرک ر سااااااا :رآنر

اارآنرکبروا ساااااتبر برفبکتوههبییرطهرر،ا نظر رسااااایبسااااایرور رنب ب

بی رتمر، واونیرورنفوذراین برطهرطرقبریاارایطراساا :رگسااترطگیراین ب،

ر11ا" بئاریویق

ر

ر بربرطهر وهطرکارتبهیخرخوطشراساااااا ،آگبهیرپرولتبهیآگبهیرطرقبتیر

اشارا بنیرکبرپرولتبهیبر براینر یبنرطی رراارگذیااااتبرخوطشرتبرآیندجرانقی ی

 لکبرطهرسااااااررا رنیساااا ،ف مدرکبرحیبتشرلحظبآنمو عر یرنتیجبر رسااااد،

ر–تبهیخیراس ار بهکسراینر سئلبرهارطهرادرر عروفرخوطر"خبنواطجر قدسر

ر:طهد یفصارچ به"رچنینرتوضیار

                                                           
ر14انقیبرج بنیریمبهجرر–هر قب اریوهاگرائیر بهکسیسقرطر10
ر14انقیبرج بنیریمبهجرر– بهکسیسقرطهر قب اریوهاگرائیرر11
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رتبهیخیرهار–اینرنقشرج بنرر"هن ب یرکبرن بهندگبنرسااوساایبلیساا ،

 برپرولتبهیبرنسااار ر یدهندرآناوهرکبرنقدرنقبطانبرطهر بوهر دانرتظبهرر

 براینرطلیارنیسااااااا رکبرآنبنر برپرولتبهیبر قبسرر برهی روجب،رکند ی

ااااارحرفر رساارراینرنیساا رکبراینراینریبرکنند یهارتفویضررخدایان

یبرحتیرکارپرولتبهیبرطهرحب رحبضاااااررچبرچی  رهار بررهیب،آنرپرولتب

مستتتتتر ه بر ستتتتتر ایل استتتتت  پرا:تاریا ارکند ی ثب ۀرهدفرخوطرتلقیر

اارلحبظرتبهیخیر جروهر برانجبسرچبررور رروفقراینرهساااتی،ر،چیستتت 

رکبه رهس ا"

ر

 انتقال آ ار  طبقات  بدران طبقه کار ر2. 2

کبهگرراارطریقر ربهاجررکبرطرقبرطهد یطهکرور رطای رتوضیارراین

 برهوی رطرقبتیرخویشرنبئارآیدارآگبهیرطرقبتیرخبهجررتواند یطرقبتیرتن بر

ار بیدرتبکیدریااااااوطرکبریب د یور برطهونرطرقبرانتقب رریب د یاارطرقبرتکب ار

طایااا رکبراارانترنبسااایونب ررهبئیلنینرطهرها ابر براینر وضاااوعرنبهویااانبئی

ارآن برهاراصیحرکرطارلنینرطهرادررخوطر"چبر بیدرطوسر براهثر رطجر وطرا بر عد

کرط"رطهر ربهاجرعلیبراکونو یساااااات براارایدجرانتقب رآگبهیر دهونرطرقبرطفبعر

کرطندرکبرطرقبرکبهگررنربیدرطهرسایبسا رطخبل رکرطاراکونو یسات بر وئظبر ی

کندروروظیفبرآن بریاارک رطهر ربهاا را تصاابط راساا اراکونو یساات بر ربهاجر

کرطندارلنینرطهکرخوطشرهار برهویااانفکرانر وهژوارواگذاهر یسااایبسااایرهار

طهرها ابر برتکب ارآگبهیرطرقبتیرطهر"طول رورانقیب"رور"ت هب رآپریا"ر

راصیحرکرطا

ر
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ر،استتتد ل کامال درستت طهکرانتقب رآگبهیرطرقبتیر دهونرطرقبرااریشر

رارچبرچی  رایاااتربجرورچبرچی  رطهسااا راسااا اراینکبکند یربطرایاااتربجرناسااات

 ربهاجرطرقبتیرنیساااا رور بیدرطهریشرپروساااابررمستتتتتقیتآگبهیرطرقبتیرنتیجبر

اارطریقرسااااااابا بنرانقی یرتکب اریب د،رورطینب یش،رطهریشرافقرتبهیخیر

کب یرطهس راس اراینکبرسبا بن ب رانقی یرورح برا  اهرضروه ر را ر

تکب ارآگبهیرطرقبتیرپرولتر رور دینرطریقریشرفبکتوهر  قرطهرپیروا ر

رقیبرکمونیستیراس ،رکب یرطهس راس اان

کبرسبا بن ب رانقی یررکندنمیایتربجراینرطهکرطهراینراس رکبرتصوهر

 خیاااایراارطرقبرکبهگررهسااااتندرور نب رینر یخواهدرآگبهیرطرقبتیرهارتوسااااطر

ساااااابا بن ب رانقی یر دهونرطرقبرکبهگررانتقب رطهداراینرطهکراارتصااااااوهر

بهیبراار ربهاجرپرولتربخش فعالوریشررمحصتتتولاینکبرفعبلی رانقی یونریشر

چی  رکبر بهی رطرقبتیریشرح برسااایبسااایرهارتعیینرراسااا ،ر یاااکارطاهطا

 لکبرر-رر رح براعضااااب رح بریبرههنبرسااااب قبرجب عبریاااانبساااابنبررکند ی

رراح بریبرسبا بنرانقی یراس ر رنب برورفعبلی رآن

رآنرۀاسااااابا بن ب رانقی یرورانقی یونر خیااااایراارطرقبرکبهگررور ربه

هستنداراینرطهکر نیبرطرقبتیرهار برتعلقرطرقبتیرطهرهقر یرآ ی طار برهرگ ر

رطی رر رلوک ا روهگرو رهاا رلنین، ران لس، ر ااابهکس، رکاااب اظ ااابهرنمیاااداهیق

یااااابنرهارصااااارفر ربهاجرانقی یونرکبهگرر وطند،را بر براینرهمبرآن براندگی

 بنرهار حثلیرالمل ینطرقبرکبهگررکرطندار بریشر ثب راارجریبنرکمونیسااا ر

رکب:رطهد یتوضیارالمللیر ینطهیقارجریبنرکمونیس راطا بر ی

ر

" برهمبنرطلیارکب،رساابا بن ب رانقی یرطهرطهونرطرقبرکبهگرر وجوطر

آیند،رپرولـتبهیـبر ــرراسبسرهمـبنرضروه رنیروهب رخوطرهارطهر ی

 رخوطروار نب راین،رانقی یونر حصااااااکند یرییااااااوهاهبرساااااابا بنده
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رکاابرور خوط رو آن اابرجوطراهاط رطرقاابرهسااااااتناادارخوط خوط ،رچرا

یوطارغنیر یهاجراس رورتوسطرتجر برعملیرطرقبریبنب حصو ر ر

آیندراار ربهاجرطرقبتیر یرضتتتتتترارت تاریخ اهاط ،رچرارکبرآن براار

ر12نبرفقطراارفبکتوههب رسبطج،ر حدوط،ر کبنیکیرورعوا ارا تصبط ا"

ر

 بقات تفااتهای اید و:وژی ا آ ار  ط 2. 3

ا راار تخصصینریدرتقسیقرکبهر برید رورفکر ر نجرر برپیدایشرالیب

هبر وطارچنینرانساااااابن ب رهویاااااانفکر ریاااااابن،رطفبعرورتکب ارایدجکبرنقش

هبریشرآگبهیرفرط روریااااخصاااایر وطجرهبریاااادندارآگبهیرایدئولوگایدئولوگ

اسااا ارآگبهیر وهژوائی،ر ذهبرورغیرجرنی رنوعیرآگبهیرهساااتندرور نب رینر

تواندرهب رخوطیااااابنرهارطاهندارطهر قب ارآگبهیرپرولتر رنمی برایدئولوگآن

رهبییرنداهطاایدئولوژ ر بیدرور برهمینرخبطررپرولتبهیبرایدئولوگ

 را رتماابی ر ینرایاادئولوژ رورآگاابهیرپرولتاابهیاابروجوطرطور عیاابهر  قر

طاهطاراوالرپرولتبهیبرهی ر ده را تصاااااابط رنداهطرورهی رهدفیرهقر رنیر رر

رهو نااب راساااااا ر نااب راینرنمیتوانااد تقراهرنوعرجاادیااد رااراسااااااتثماابهرنااداهطا

انسااابن بررهبئولوژ یدار یطهرتمب برهمینرخبطرررایدئولوژیشر وجوطر یبوهطا

ار بهکسراینر سئلبرهارطهرایدئولوژ ریوط یور نبسرب رآنبنرواهونبرظبهرر

ر:طهد یاینرچنینرتوضیارر19آلمبنیرصفحبر

ر

مب" نبنرهمبنندر ئولوژیدار یاگررطهرت رب رآ هب،رانسااااااابن برور نبساااااا

،راینرپدیدجریاااااوند یجعربرعکبسااااایرواهونبرظبهررر[طاخا]تصاااااویر

                                                           
ر45صفحبر ,آگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستی 12
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همبنقدهراارجریبنراندگیرتبهیخیرآنبنرنیااااااب ر ی یرطرکبرواهون یر

راییبرهو ریرکیبراارجریبنراندگیرجسمیرآنبنا"

ر

کبرطهیشرپروسااااااابرجمعیر قبتیر گبهیرطر نکتبر  قرطی رر ررخیفرآ

ورفرط راساا ارریب د یورجمعیراساا ،رایدئولوژ رفرط رتکب ارر دیب یتکب ار

 را راینکبر ییااااااتررط یقر بیاااااایقر بیدرایااااااابهجرکنیقرکبرآگبهیرپرولتر ر ثار

ر لکبریشرپدیدجراجتمبعیرورتبهیخیراس ارآیدمیایدئولوژ ،ریخصیر وجوطرن

ر

"ایدئولوژ ،رحتیراگرر یبنرکب یرخوبرتساااااالطریشرطرقبراجتمبعیر

شر حصو رحقیقیرجمعیرنیس ار ثاریشرآینبریکستبر بید،رهرگ ری

 بره اهانر اعبراسااا رکبرهمبر نعکسرکنندجرهمبنرتصاااویررهساااتند،ر

ر13ا"کند یایدئولوژ رخوطرهار برهمبرافراطرتحمیار

ر

هبر عنوانر خیاااااایراارهور نب رجب عبرطرقبتیروظیفبرطاهندرایدئولوگ

ید خبطرروجوطرا ندار  نبرهارنیااااااخواهرکن عبرواهو جب  ی ر هبرورئولوگحقبن

رایوط یا کبنب ر یراندااجرآن براس رکبرایدجرحبکق،رایدجرطرقبرحبکقر

ر

"افکبهرطرقبرحبکقرطهرهررطوهان،رافکبهرحبکقرهسااتند،ریعنیرطرقبرا ر

جب عبراسااااااا ،رطهرعینرحب رنیرو رحبکمبررمادیکبرنیرو رحبکمبر

آنرنی راساااا ارطرقبرا رکبروساااابئارتولیدر بط رهارطهراختیبهررمعنوی

طهرنتیجبروسبئارتولیدرذهنیرهارنی رتح رکنتر رخواهدرطای ،رطاهط،ر

 نحویکبرافکبهرآن برکبرفب دروسااابئارتولیدرذهنیرهساااتندرطهرکارتب عرآنر

                                                           
ر31صفحبر ,آگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر13
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اساااااا ارافکبهرحبکقرچی  ر یشراار یبنراندییااااااواهر نبساااااارب ر بط ر

 سااالط،ریعنیر نبسااارب ر بط ر سااالطراطهاکریااادجر صاااوه رایدجرهبر

فکر ر نبساااااربتیرکبریشرطرقبرهارنیسااااا ،رورلذارچی  ر یشراار یبنر

ر14،رور نب راینرافکبهرتسلطرآنرطرقبرنیس ا"کند یطرقبر سلطر

ر

 ررخیفرپندروراندهارایدئولوگ برطهر بهجرآااط رانسااابن،رآااط رانسااابنر

خوطشررتواندمییشرپدیدجرتبهیخیراس ار برهمینرخبطرراس رکبرپرولتبهیبرن

رنداهارآااطرکند،ر  ررآنرکبرکار یری رهارآااطرک

ر

رآااط "» عملیراسااااا رتبهیخیرورنبرذهنی،رورااریااااارایطرتبهیخی،ر«

ر15ااا"یوط یساارصنع ،ر باهگبنی،رکیبوها ،ر راوطجرحبصار

ر

شرپیب درطی ررطهکرانتقب رآگبهیر دهونرطرقبرکبهگرراینراساااااا رکبری

ورانقی یونررطهد یطهکرآن بریشرطهکرایدئولوژیشراارآگبهیرطرقبتیراهائبر

ترینرارسااررانجبسر ررخیفریااوهاگراهب،رعبلییااوند یهبرگ رد ر برایدئولو

 یبنرآگبهیرطرقبتیریاااااوهاهب رکبهگر رنیسااااا ،ر لکبرآنرسااااابا بنرانقی یر

راس ار

ر

ر بفویرط کراتیش»ر" ررخیفرپندروراندها یااااااوهاگرائی،رجریبنر«

ترینرکبریوهاهب رکبهگر رعبلیرطاهط یاظ بهرالمللیر ینکمونیس ر

چی  رکبر برساااااختیرهبروراار یبنرکلیرر-ریسااااا  یبنرآگبهیرطرقبتیرن

ربهب رتکب ار  لکبرسااااااابا بنرانقی ی،رجبئیکبرآنجبرر-یب د یایاااااات

                                                           
ر60صفحبر ایدئولوژ رآلمبنی،ر14
ر23صفحبر ایدئولوژ رآلمبنی،ر15



  23 

یاااااوطارآنجبئیکبرهب رکارتجر برتبهیخیرپرولتبهیبر ترلوهر یاندوختب

 ییااااااترینرتداهکرور تمرک ریبفتبریااااااادجریااااااکلیراارحبفظبرجمعیر

ااررایطر راچی  رکبرفقطر بریاااکارگساااترطجرطهریااارر،پرولتبهیبراسااا 

،رطهراینرا بنرطرقبرطو بهجرخوطشرآید ی و عیت ب رانقی یر وجوطر

ر16ا"کند یهار بریشرییوجرخیلیر تمرک راعمب ر

 

 داریسرمایه. سازمان انقالب  در طول 3

ر

 وضااوعرساابا بنرانقی یریکیراار حثر ران ی ترینر وضااوعب رطهر

وعراارهمبنرا تدارجنرشرکبهگر ر وطجراساا ارطلیارآنراینراساا رکبراینر وضاا

توسااااطرپرولتبهیبر یااااخ رنیاااادجر لکبرطهرطو رتبهیخرطرقبرکبهگررطهرحب ر

،رسبا بنرطاه سر بیبتکب ار وطجراس ارطهرطو رطوهجرهب ر تفبو رتکب ار

انقی یرنقش،روظبیفروریاااکار تفبوتیرطایاااتبراسااا ار نب راینر سااایبهرحیبتیر

 وهطرتج یبرورراه طسر بیباس رکبراینر سئلبرطهرطو رطوهجرهب ر تفبو ر

رتحلیار راهرگیرطا

همبناوه رکبر ریرهقرایبهجرید،رپرولتبهیبرهی ر ده را تصبط رنداهطر

هبئیرهقرطایااااتبر بیااااد،رکوتبجرسااااخنرپرولتبهیبرور نب راینرنمیتواندرایدئولوگ

رچی  رج رهمرست یرطرقبتی،رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرانقی یرنداهطا

ر

ررطاهطرسبا بنرآنراس ار براینرطلیار"تن بر ده ر بط رکبرطرقبرکبهگ

اسااا رکبرتیاااکیارسااابا بنر را رپرولتبهیب،ر ییاااترراارطرقب رطی ر،ر

                                                           
ر بهکسیقرطه قب اریوهاگرائیر-ر14جیمبه انقیبرج بنیرر16
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سبسیر را ر ربهاجرخوطراس ارظرفیت ب رآنر یرطر اعی،ر سلقرورا

 را رخوطرساااابا بنیب یرساااانجیاااایراساااا ر را رعروهرآنراارطرقبرطهر

سبطجرا تصبط رطهرطهون رخوطشر برطرقبر را رخوطش،رااریشرطرقبر

ر17 بریشرطرقبرتبهیخیا"رطاه سر بیبتولیدر

ذکرریااد،رساابا بنرانقی یر حصااو رور خیاایرااررکبر ریرنی همبناوهر

عبرتوستکب ا،ر را ررابزاری برعنوانررهارسبا بنرانقی یر ارطرقب،طرقبراس

اینر برآنر عنبرنیس رکبرسبا بنرر وجوطر یرآوهطارا برآگبهیرطرقبتیرقتعمیرو

 نحصااارر برفرطرحب ارآگبهیر رانترنبسااایونبلیسااا (ر)ح برکمونیساااانقی یر

ر.واضارترینرطهرطهونرطرقبراس رترینرور لکبرهوینرطرقبتیراس ،

ضااروه راساا رکبر برساابا بنرانقی یریبرح برانقی یر عنوانر خیاایر

اارپرولتبهیبر ن ریق،را برنبرهرر خیاااااای،ر لکبرآنر خیاااااایرکبر ربهاترینرور

ساااابیرینر براهدافروروظبیفرتبهیخیرآگبهترینرعنبصااااررطرقبرهارکبر راراار

رطرقبرکبهگررطس ریبفتبراند،رطهرخوطرجمعرکرطجراس ا

ر

 داریسرمایهدر داران رشد  3. 1

طهرطو راینرطوهجروظیفاابرانقی یون،ر عنوانرنماابیناادگاابنرهاادفرکلیرور

طرقبرکبهگرر وطاررستتتتازمان دادنن بئیرجنرشرکبهگر ،ر یاااابهک رفعب رطهر

ا ر را رکمونیسقار ربهاجر دهسبر ربهاجر وطندروا ر را رهبر دهسباتحبطیب

اصیحب رفرصتیر وطر را رطستیب یرطرقبرکبهگرر بر  روطرپبیداهرطهرجب عبر

توانساا راارطریقر ربهاا رهوا رجر یرطاه ساار بیبارجب عبرطاه ساار بیب

رترر یوطاانسبنی

                                                           
ر37صفحبر،رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر17
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طاه رح براهگبنراتحبطر دنبرطرقبر وط،ر"طهرفبارصااااعوط رساااار بیب

کرطرکاابرطهرآنر را راصاااااایحااب رپاابهلماابنیر راابهاجر یرچی  رکااب

توانسااااااتناادراار رنااب اابرانقیبرپرولتر رطفاابعرکنناادار اابرانقی یونر ی

 وااا رح برساایبساای،راتحبطیبرهب رکبهگر راهگبنر دنبرطهرساااار

ندر برتوانسااات یا تصااابط ر وطنداراینرطورنوعراارسااابا بنرهب رواحدر

توانس ر یرطاه سر بیبب راینرا رطائمیروجوطرطایتبر بیند،ر نییوج

ر18اصیحبتیر را رطرقبرکبهگرراهائبرطهدا"

ر

 داریسرمایهدر داران انحطاط  3. 2 

" لوانرخوهینرطهرخبطرا رخوطر ی ویدرکبرچ ونبر لوانبنرخوطرهار

ساااوسااایب رهولویااانرر یرپندایاااتندرطهرحبلیرکبرطهرحقیق راارپیتفرسر

روطار رطسر یـااادجر ـاااـااا یبه لیویکیرطفبعر یکرطنداراینرهمبرجبر ب ار

درا برآن برنمیرطانسااتندرکبرآنرهارـاااااااـاااااااچبرچی  رهار یخواهنرطانسااتند

رتبهیخرانقیبرهوسیب(رر–چ ونبر نب ندا"ر)تروتسکیر

ر

تن بررساااایبساااایرپرولتر ساااابا بن ب ررطاه ساااار بیبطهرطوهجرانحابطر

 یتوانندریاااکارا لی رانقی یر برخوطر  یرندرکبروظیفبریااابنرنبرسااابا بندهیر

س ،رارسیاس ررربریقبرکبهگرریبرکسبر ده ر جب رطرقبرکبهگر،ر لکبرطر

 اوهیکبریاااافبفی رساااایبساااایرساااابا بنرانقی یرورنفوذرآنرطهرطرقبرکبهگرراار

ر.عنبصرراصلیر را را کبنرانقیبرکمونیستیرهستند

                                                           
ر17انقیبرج بنیریمبهجرر18
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 راساارار انیستتت ستتیاستت تعریفر بهکساایسااتیرح برچیساا ررح برآنر

یرخوطشرهارتکب ا،رتوسعب،رتعمیقرورکب،رپرولتبهیبر را راینکبرآگبهیرطرقبت

عمقر رخیدروراارطریقراعمب رههرر رسیبسی،ر برج  رطاطن،رهدای رکرطنر

طهررطاه ساااار بیبورههرر رپرولتبهیبرطهرج  ر  یررکیاااایدنرطول رورنظبسر

رآوهطاج  رسبختنریشرجب عبرکمونیستی،ر وجوطر ی

سبا بنراارالمللیر ین  مترینرنبهوینیرطهر رطای رجریبنرکمونیس ر

 را رررربری سیاس طهکرالمللیر ینانقی یراینراس رکبرجریبنرکمونیس ر

سااااابا بنرانقی یریبرح بر بئارنیسااااا اراینرنتیجبر ناقیرنبهویااااانیرجریبنر

رآگبهیرطرقبتیراس ارتکامصطهر وهطرپروسبرالمللیر ینکمونیس ر

ا بنیرکبرآگبهیرطرقبتیرنیبا ر برتکب ارورعمقر خیاااااایدنرطهریشر

ریوطی نب یشرنربیدر لکبرفقطر بیدرتعمیقریب د،رنتیجبر ناقیرآنراینرپروسبرطی

کبرنقشریبروظیفبرسااابا بنرانقی یر)ح ب(رتبرساااااریشرانتیااابهاتیرانقی یر

،ر ثااریاشرانتیااااااابهاتی،رآگابهیرهارفقطر ابیادرتعمیقرطاطارکناد یکابهشرپیادار

رایوط ی نب راینرههرر رسیبسیر یر ف وسر

طهرآنر برههرر رساایبساایرالمللیر ینمونیساا رتن بر قبلبرا رکبرجریبنرک

،ر قبلبرا راسااااا ر نبسر"یااااایااااامینرکن رجرح برکمونیسااااا رکند یایااااابهجر

  بپرر5("رکبرطهر جلبرانترنبساایونبلیسااتیریاامبهجرPCintانترنبساایونبلیساا )

وجوطرطاهطرکبر برالمللیر ینهسااایدجراسااا ارا بر قبالتیراارجریبنرکمونیسااا ر

پرطااطارجریبنرکمونیسااا رکرلنینیر ینفیرههرر رسااایبسااایرتح رعنوانرطه

یبریااااااوهاگرائیر عنوانروجدانرالمللیر ین لبر"اتحبطر ده رکبهگر ر طهر قب

"طهکررنویسد یچنینرر2یمبهجررج بنیهاطیکب رچپ"ر نتیرریدجرطهرانقیبر

لنینیرطهر وهطرنقشرههرر رح بااا"رورسااااسرطهرهمبنرنیاااریبرطهرصااافحبر

ر:نویسد یچنینرر37

ر
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اارنظرر ب،راصلیراس رکبراصیرپبسخ و ر«ربنقشرههرر رح "»

آنرتجر یبتیرنیس رکبرطرقبرکبهگرراار یکی رانقیبر دس رآوهطجر

راس ا"

ر

رچنینراطا بر یرطهد:المللیر ینجریبنرکمونیس ر

ر

ههرر رتحمیار"آنر بر برنیاااابنرطاطجراساااا رکبرانقی یـااااااااااون،ر دوهراار

هرااراتخبذرن رشر،ر دویوط یراعمب سیبسیرکبراارخبهجر برپرولتبهیبر

هب رکوچشراسااا ،ر دوهراارگرایبنبرکبرفقطراهایااامندرسااارجوخباهاطج

کرطندرتبرپرولتبهیبرهار عنوانریشرکاررصااارفبرتیشو بیع،ررتحمیارهوند

ر19ا"آگبجرکنندراار نبفعرتبهیخیرخوط

ر

"ههرر "رهار بر"طستوهررتبرطهد یاطا برالمللیر ینورجریبنرکمونیس ر

کسااااااابنر راهرطهدرور براینرطریقرهمبنر ف وسرهار برطاطنریبرفر بنرطاطن"ری

رکبر"طستوهرطاطنریبرفر بنرطاطن"رطاهطارطهد ی"ههرر "ر

ر

"ج  رطاطنر برجنرشرکبهگر ریشروظیفبر یشراارحدر نفعار را ر

ارند یرخواهر،رکمیر ییتررفعب تندترآن براس ارآن برچی  رکمیرذائقبر

" سااایررهارنیااابنرطاطن"رر"ج  رطاطن"ریبرایدجر نب راینرآن برآهساااتبراا

ارااریاااااوندطوهر یر ارفرتعریررکبذبرسااااایبسااااایراارنقشرانقی یون

طریقرج شرظبهرارسااااااابطجراار"ج  رطاطن"ر بر"ههرر "ر بر ف وسر

هبییاااابنراهمی رفر بندهیریبرطسااااتوهرطاطن،رآن بر رراساااابسر رطایاااا 

                                                           
ر105صفحبر،رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر19
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 ییتر ر برفعبلیت ب رح بر یدهندارطهروا ع،رآن برهی رگونبرکبه راار

 20انجبسرنمیرطهندا"ر طساینر

 

المللیر ینطهکرسااااابا بنیرجریبنرکمونیسااااا ررنتیجبریشرطوگبن یرطه

 بر سااائولی ریبروظیفبرالمللیر ینیاااوطارااریشرطرفرجریبنرکمونیسااا ر ی

،راارطرفرطی رر"ههرر "رهار بر"فر بندهی"رکند یح برتبکیدررپرارمی 

جمعیررار ساااااالمبرطهکر براار"ههرر "رکبریشرطهکطهد ییکساااااابنر راهر

اس ،رهمبنرطهکیرنیس رکبرطهراح ابرهاس ریبرچپرسر بیبر عمو راس ر

روریشرطهکریخصیرورفرط راس ا

ر

ظرر برنکبر"ا بر عضااایراارانقی یونر براینرسااابطگیر دگمبنرهساااتند،ر

ارطهرچیمبنیبن،رچنینرسبطگیرکند یآن برحیلبرنبخویبیند رهار خفیر

ورنبچی ررنبآگبهیریشرهاجرآساااااابنر را ر یرونر بیااااااد،رتواند یتن بر

راینر"سبطگی"ر را رطهخیشر ییترح باررواال  رآوهطنر سئولی ر

وظیفبراحبطبرطاطن،رآن براحساااااابسررورح برهارطهریااااااکوجرکب ارخوط

ر21کبر برح برنقشر"ههرر"ریبر"فر بندهی"ر دهندا"رکنند ی

ر

یااوهاگراهبرکبراغلبرخوطیاابنرهار"آنتیرلنینیساا "ریبر"آنتیر لیااویش"ر

 نب ندرنقشرههرر ررطاه ساااار بیبآنکبرخوطیاااابنرهارضاااادرر یرنب ندر برجب 

ور براینرکبهیابنرطورکبهررکنند یسایبسایرح برهار عنوانرطهکرلنینیرتحقیرر

ترنرا  اهرخوطش،رح برورانجاابسر یاادهنااداراو راینکاابرپرولتاابهیاابرهاراار  ق

ارطوسراینکبرطهرطهونرطرقبرکنند ینقشرآنر عنوانرههرر رسیبسیرخلعرسیحر

                                                           
ر104صفحبر،رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر20
ر104صفحبر،رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر21
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طریقراینکبراسااتبلینی س،رتروتسااکیسااق،ر بئوئیسااقرورغیرجرهاراطا بررکبهگرراا

اریشر ثب راارکنند ی یااااوشرایجبطررفراکساااایونر لیااااویشرتوصاااایفرکنند،

هارتوضیارریب د یتحققرهوسیب،رچ ونبرههرر رسیبسیرطهرعمارورپراتیشر

راطهد ی

" لوانرخوهینرطهرخبطرا رخوطر ی ویدرکبرچ ونبر لوانبنرخوطرهار

ولویااانرر یرپندایاااتندرطهرحبلیرکبرطهرحقیق راارپیتفرسرساااوسااایب ره

 لیویکیرطفبعر یکرطنداراینرهمبرجبر ب ار یبهـااااااـاااااادجر ـااااااوطار رطسر

طانستندرکبرآنرهارخواهنـاااااـااااادرا برآن برنمیطانستندرچبرچی  رهار ی ی

رتبهیخرانقیبرهوسیب(ر–چ ونبر نب ندا"ر)تروتسکیر

ر

یشرههرر رراساااااا ،رنبرجمع ح بریشرههرر ررههرر رساااااایبساااااای

یاخصایرکبرطهراح ابر وهژوائیر سایبهر عروفراسا ارههرر رح بریشر

اس رکبرنربیدر برساارتکنیکیرن و رطاطجریوطار  قرنیس ررسیاس ههرر ر

گروه ب ر تفبو رپرولتبهیبرخوطیبنرهارچبر یرنب ند،ر  قراینراس رکبرآن بر

ا عیر،رآنر و عرههرر رسیبسیرح برحقیق روکنند یاار رنب برح برطفبعر

رایوط ی

ر

 درک جانشیل  رایانه از حزب انقالب  در دران طبقه کار ر 3. 2. 1

همبناوه رکبر ریرهقرایبهجریدر،ر سئلبرسبا بنیراارهمبنرا تدارور بئقر

 ذا راارطرفرجنرشرکبهگر ر یااخ رنیاادجراساا ر،ر لکبراینر وضااوعراار

یدئولوگ تبهیبرطهرحب رتکب ار وطجراسااااااا ارا  رهب ر وهژوااسااااااو رپرول
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کنندرکبرتیاان بنر ده ر وطندرورتن برهدفیاابنر ر راه ر لیااویک برهار ت قر ی

رطیکتاابتوه رح  یر وطرورنراابیاادرفرا وشرکنیقرکاابرچ وناابرآناابهیاااااایساااااات ااب،

یااوهاگراهبرورطی رانر بریاایوجریاارسرآوه ر براینرعدجر یرپیوندنداراارهمبنر

تمام  درت "ردا تدار لیویک برطهکرجبنیینرگرایبنبرندایتندر لکبرآن بر یرگفتن

ر"ابه شورارا

"هی رح  یرخوطشرهارجاابی  ینرفعاابلیاا رعملیرور اابطعرکاابهگرانر

ی رنمی عبل کبهگررف قبر کرطار لیااااااویک بر یاااااایوجر بطعرطهرطهونرطر

ر22ا"ا:  آنها  درت را بجای کار ران نگرفتندرکرطند ی

ر

هوساااایبرر بریااااکساااا ر وجرانقی ی،ر خصااااوصاااابرطهرآلمبن،رانقیبرطه

 بران وا رانقیبرطهرهوسااااایبر وطرکبرطهکرجبنیاااااینرر حکوسر بران واریااااادا

ریبرهب رخوطرهارطهرنبهوینییگرایبنبرپیشر لیویک برتقوی رید،رچی  رکبره

هب رانترنبسیونب رطوسرطای ارسوا راینراس ،ر لیویک بر بیدر حکوسریوند،ر

ریبر بر بیدراارتجر یب رآن برطهسر  یریقا

ر

روجبر یبسرفوه رو"انحابطریااااااتب ندجرانترنبساااااایونب رکمونیساااااا ر 

یدارا براینر یبسرفوه رور سبلمترینرعنبصررانقی یر نبگ بنیرطهر یبنر

همبرچی ررکنند ینبگ بنیرچبرطیاااواهر وط!رکسااابنیرکبرا رواروانموطر

هاراختراعرکرطجراندرورکساااابنیرکبرتبهیخرهارااراهتفبعب ر رتررفکر ر

برآن »طهروا عراتخبذرن رشر  برگبنب،رتجساااقررکنند یخوطر ضااابو ر

طهرآنرطوهجرور حکوسرکرطنرهررچی  رکبرخبهجرر« یر بیس ر یرید

اار رنب برانت اعیرآنبنر وطجراس ار برتبهیخرهار حکوسرنمیرکنیق،را بر

                                                           
ر62صفحبر،رستیآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیر22
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اارآنر را رآیندجر بنرطهسر ی یریقارهم نینر را ر بر ضااااحشر یر

یدرتج یبرورتحلیارکرطنرسیرر  قرائیر وجرانقی یرور رگرطهطنبکر

یساا رکبرگوئیر حصااولیراارنقیاابرهب ر بکیبوالیرانترنبساایونب رکمون

ر23 لیویک بر وط!"

ر

طهروا عرفقطر لیاااااویک برتح رتبدیررایدجرجبنیاااااینرگرایبنبرنروطند،ر لکبر

در ا روهگر یرگویک ا روهگرهقر وطارهاارلوکحتیراسابهتبکیست برورهاارلو

رآن بر ده رهارنخواهندرگرف ر راراارآنکبراکثری رعظیقرطرقبرکبهگرراارآنبن

رحمبی رکنندا

ر

"اتحبطیبراسااابهتبکیساا راارگرفتنر ده رطولتیرا تنبعر یروهاطرتن بر

(رScheidemann-Ebertا ر ر)-اینکبرعنبصااارریااابید بنر برخبطر

کب یرخوطیااااابنرهار یراعتربهرکرطجراندااااراتحبطیبراساااااابهتبکیسااااات بر

هرگ ر ده رطولتیرهارنخواهندرگرف ر  رراینکبراکثری ر  هگیراار

ررآلمبنر رویاااااانیرخواسااااااتبهرتحققرآنر بیااااااندار) رنب برتوطجرکبهگ

ر24("1918طهرسب رر KPDپیین بط ر برتصویبرهسیدجرطهرتبسیس

 

 درک حزب توده ای در دران جنبش کار ری 3. 2. 2

کبر دینرترتیبرهن ب یارهیخیراینرایدجرهارتقوی رکرطجراس تجر برتب"

رمیرسوسیب  لیویک برع سرجد رنیبنرطاطندرتبرخبهجراارجریبن ب ر دی

                                                           
ر64صفحبر،رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر23
ر06صفحبر،رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر24
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ط کراساایرور نب راینرتمبسرهم ریاابنرهارطهرپییاارف رانقیبرانداختندر

کرطرتبر ندرنبفرخوطرهاراارجسدررتامصچپرسوسیب رط کراسیرآلمبنرر-

 رطجر]سااااوساااایب رط کراساااایر دیمی[ر اعرکند،رورانجبسراینرکبهریشر

ر25و فبرطهر سیررتبهیخیرانقیبرج بنیرانداخ ا"

ر

 بسر خشر را رانقی یونرورسبا بن ب رلاهواارلوگ ا روهگرریشر نرعر

سااااایبسااااایرپرولتر ر وطجرورهم نبنراسااااا اراوریکیراارآن بئیر وطرکبرکب یر

صحیاراعیسرکرطرکبرآگبهیرطرقبتیر حصو ر ربهاجرخوطرطرقبرکبهگرراس ر

هبئیرطهرورنربیستیراار یرونر دهونرطرقبرانتقب ریب د،راگررچبراورنبرهوینبئی

کبر،ر توجبریااااااادرهارطاه ساااااار بیبتکب اررو ی خربرطایااااااا اراواینرا ین

صرفرنظرراارتوضیاررارواهطرطوهانرانحابطرخوطریدجراس رطاه سر بیب

،رطهکراور خصوصبرطهر وهطرطاه سر بیبکبنیسقر حرانرانحابطراار ر،او

طهکرخوبرهاررطاه سر بیبپدیدجرا اریبلیسقرکب یرطهس ر وطاراورکبرتکب ار

اور برطهکراوراار سااائلبرور ف وسرسااابا بنیرکرطجر وط،رچاوهراینر رطایااا ر

رتبدیررگذای ا

ر

خوطیاابنرر ندرنبف]ساارانجبس[ر ا روهگرورانقی یونرآلمبنرک"هواارلو

نداراینرکب یرطهساا راساا ررطهاراارسااوساایب رط کراساایرکب یر اعرک

 ا روهگراولینرکساااایر وطرکبراارعقبیدرکبئوتسااااکیرجدارککبرهواارلو

بئوتسااکیرهار ت قرکرطرکبر ساایرراورکر1910یاادارهن ب یکب،رپسراار

هار را راپوهتونیسقر بارکرطجراس ،راورتوسطرهی رسوسیب رط کرا ر

راورات ب ب رکبتوسطرلنین،رکسیررحمبی رنیدرور  مترراارهمبرهوسی

                                                           
ر98صفحبر،رآگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر25
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ر اابراینرحااب راینرلنینر وطرناابرهواارطانساااااااا  یر«آ ی اغرای»رها ا

هربکساایرکبر برهویاانیر ساایبهراصااراهر یرکرطرور ساای،ر ا روهگکلو

ترینرعنبصاارراارجد ر را ریشرگسااساا رساابا بنیرااراپوهتونیساا 

یب یب رط کرا رهوساااااا طهر قب ار؛ر نیااااااویک بار وطرح برسااااااوساااااا

ریراارطایااااتندرتوافقرهقر بر بهریشر را  ا روهگرورکبئوتسااااکیرکلو

الحبیر جدطررهررطور نتقدراینرساایبساا ر"جداریاادن"ر وطندرورخواسااتبه

ر26سوسیب رط کراسیرهوسیبر وطندا"

ر

 ا روهگرااراینرایدجرکبرسااابا بن ب رانقی یر حصاااو رطرقبرکلورهواا

کبهگررهستند،رکب یرصحیارطفبعر یکرطرا برطهکراوراارسبا بنرانقی یر)یبر

هارخیلیرخوبررطاه سااار بیبح ب(رکب یرصاااحیارنروطاراگررچبراورانحابطر

اینراورطهرساااااوسااااایب رط کراسااااایرگرفتبهر بندرکبرر بروجوططهکرکرطجر وط،ر

 وطارح بر را راوراهمی رخوطشرهاررطاه سر بیبنبسبرطوهجرهیدر ییترر 

ور برهمینرطلیاراساا رکبراور ی اهرااراهمی رکمیتبر رک  ررطهد یاارطساا ر

رح براس ا

هارطهرسااااااب ر (KDP برکمونیساااااا رآلمبنر)ح"تبراتفب بتیرکبرتبساااااایسر

 ااب یر اابنااداراورطهرترکرح برر رطط ا روهگرکلور، جروهرکرطر1919

،را رطهنگرکرطرتبرسااابا بنرجداگبنبرا رهاریاااکار دهدساااوسااایب رط کر

چی  رکبرطهرا تدا،رهیساااااااشرطهرا لی ر وطنرهار یداطاراور راراارتمبیار

ینیرعقبرنیااارجدیدریایجبطریشرانترنبسااایونب رکمونیساااتررا  داوسرلنینر 

،رطهکراورهار رططرکرط ا روهگرهار حروسرکرطرورکلوآن اابرااااررکرط
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یب دهب رآنر را رنقشرح باارعملکرطرح برتوراشعمو ی رطجرا رورپ

را وط

اینرر ربها،رکسیرکبر دهسبرسوسیب رط کراسیرهارگذاهاندجر وط،رچنبنر

جنرشرانقی یرتکب اررا سااریاا رتوطجطلرساات یر یر یدروریاارطیرهار بر

اینرطاط،رکبر را راورح بر جروهر بروفقرطاطنرخوطر برهررکبه ر وطرکبر

طلرسااااات یراور برطیدرساااااوسااااایب رراراارآنجبئیکبویژگیرهارطایاااااتبر بیاااااد

 ا روهگرتمبیلیرندایااا راارجنرشرکط کراتیشراارح برتوطجرا ر وطرلو

"توطجرا "ررهنوار روطاراور رططر وطرساابا بنیرهارترکر  ویدرکبتررپیش

رور اعیر وطنیدنرطایتندارحتیر عدراارآیکبهرراعتمبطاارکبهگرانر برآنر

 رطوسرطهرسااااب ر(رورانترنبساااایونبSDP رگرح برسااااوساااایب رط کرا ر)

رکاابراینرجکلور1914 نرشر ا روهگرهم ناابنر اابرتکراهراینراطا اابرطاط

ینرا بنیراس رکبر بیدر رراپوهتونیسقرغلربرکند؛رانقی یونرنتوانستندر برهم

رجنرشریتب یر دهندا

 را راور"ایااتربهب "ر رتکبریاادجرتوسااطرجنرشرکبهگر روا عبرانقی یر

بر  ترینرکمیتخابنبپذیر راراراهایاااااامندتراارلحبظرتبهیخیرپرر بهتررور

ر27"ا) سئلبرسبا بنیرسوسیب رط کراتیش( وط رک  ر

 ا روهگرطهر وهطرنقشرک راینراس رکبرنبهوینبئیرهب رهواارلوقحقی

نبئی هب راورطهر وهطرورعملکرطرسااااااابا بنرانقی ی،رنتیجبر ناقیرنبهویاااااا

پروسبرتکب ارآگبهیرطرقبتیراس ار یکی رسبا بنیراسبسبر سبئارسیبسیر

تندرورهییاابرساایبساایرطاهندارا بنیرکبرنیبا رنیساا رتبرآگبهیرطرقبتیرطهرهساا

یشرپروساااابرطینب یشرتکب اریبفتبرورعمقر رخیاااادرورفقطر بیدرتعمیقریب د،رآنر
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کبرساااااابا بنرانقی یراهمی رخوطشرهاراارطساااااا رریااااااوط ی و عرنتیجبرآنر

راطهد ی

ر

 در به درک ایل اا عی  نشد که سیرتارازا :و زامبورگ  رر ز  "

رایابدم جمع  از فعا:یتهای انقالب  چیزی اس  که تکامص ا توسعه 

ر28"تعمیقرآگبهیرطرقبتیر را ریشر بهرور را رهمبرانجبسرنیبفتبراس ا

ر

ر:طهد یاطا برالمللیر ینورجریبنرکمونیس ر

ر

صااااارفر براارطوهجرهبئیراارتکب ارتبهیخر»رتواندمی نب راینرح برن"

یرطرقاابتیرطهرپیشر"توطجروساااااایع"رور اابرفراهقرکرطنرآگاابهر«نظررکنااد

 ارطااطارا برآیبراینرآگبهیرطرقبتیرهمواهجر برعنوانروساایعرترینرجنرشر

ر ییااااااوطاکثریااا ر رساااااااااب رظااابهر رطه رهواار1916ر رهن اااب یرکاااب ،

رسوسیب رآیبر یتوانرگف رکبنرخاوطرهار ینوی ،رـاااوهگرایـااا ا رـاااکلو

یربهآگ یبن رررط کراسااایرکبرطرقبرکبهگررهار دهونرجنگرکیااایدجر وط،

ر نبنهماکثری ر  هگیراارپرولتبهیبرراینکبر بروجوططرقبتیراساااااا ررور

رورآگبهیردارآیبراینرنیااااابن ب راار لو نطایاااااتربتی براینرسااااابا بنرتوهم

ر29"سیبسیرر

ر

سااوا راساابساایراینراساا ،رچاوهرسااوساایب رط کراساایرآلمبنر وفقریاادر

کبرساااوسااایب رط کراسااایرریپرولتبهیبرهار برجنگرج بنیر سااایجرکند،رطهرحبل
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ترینراح ابرطهرطهونرانترنبساااااایونب رطوسر وطاریشرنریکیراار برتجر بآلمب

ر ا روهگرااکفبکتوهراساابساایر یااکاراسااابهتبکیساات برورطهرهاسرآنرهواارلو

 وطاررطاه سااار بیبف قرنقشرورعملکرطرسااابا بنرانقی یرطهرعصاااررانحابطر

 نب راینرآن برترطیدرکرطندرتبرخوطیاابنرهاراارسااوساایب رط کراساایرجدارکنندرور

اشراینریدرکبرجنبحر د رطوالنیرطهرطهونرسوسیب رط کراسیر بندندارنتیجب

هاسااا رآنر بر ساااموسرکرطنرطرقبرکبهگررپرطاخ رورساااررانجبسر برپرولتبهیبر

رخیبن رکرطرور برجر بر وهژواا رپیوس ا

ر

،راولینراعتصااااببر  هگرتح رتبدیررر1918" نب راینرطهر بجرژانویبر

وسااااطرح برسااااوساااایب رط کرا رانقیبرهوساااایبر و وعر یرپیوندارت

آگبهبنبر براینراعتصااااااببر  هگرپیاااااا رکرطندرورآنرار برطاسرر]آلمبن[

 بر ـااااااارگرخوطرر- برعربه رطی ررر- بنونی ر وهژوائـااااااایرانداختندر

)کبرعیوجر رراین،رطهرساااراسااارررکیااابندندارطهر قب ارچنینر بنوههبئی

ارااهوپبرتعمیقریبفتبر وط(راسااااااابهتبکیساااااات ب،رجنبحرچپ،رکبرهنوارهقر

ر30ا"، کامال ضعیف بودندسوسیب رط کراسیرن سستبر وطند

ر

سیر سریراارسوسیب رط کرا ست برکبرطهرا بنر نب سابهتبکی نتیجبرتب ارا

آلمبنرجداریوندرتراژطیشر وطارپرولتبهیبر برحمبسرخونر سیجریدرورطهرجنگر

یدار عدراارآن س بنریکبه ر)سوسیب رط کرات ب(رطورر،ج بنیراو رسیخیر

ینر ربهاانرپرولتبهیبرهارکیتند،رتبرپرولتبهیبرهار ییتررور ییتررتنراار  قرتر

اارعوا اراساابساایرطهرر. یک طهرسااررطهگمیرورافساارطگیرساایبساایرفرور ررند

ابهتبکیساااااات بر)رورطهرهاسرآنرهواار مبنرترطیدراساااااا یااااااکسااااااا رانقیبرآل
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 ا روهگ(رطهرگسستنراارسوسیب رط کراسیرورتبسیسرح برکمونیس رکلو

ایااتربجرآن بریشر بنعراساابساایر را ر وجرانقیبرور برترعر ثار لیااویک بر وطار

رآنر را رانقیبرج بنیر وطا

ر

ب،راسااابهتبکیساات بر براینرطهکرهساایدندرکبرتب ارآن بریشره"هنوار عد

خاب رخارنبکر وطجراس ،رور برصوه ریشرح برسیبسیر ستقار

راسااااااااا رکااابرح برکمونیسااااااااا ر راینرطلیاااا ر اااب رآ ااادنااادا رKDPطه

 نیبنرن بطجریاااادارر1918انجبسرطهرطسااااب رررسااااررر-)اسااااابهتبکیساااات ب(ر

ح برکمونیس رر1919 تبسفبنب،رتولدرآنر برتبخیرر وط،رورطهرژانویبر

هنوارپرراارهمبنرترسراار داخلبرسرنوی رسبار وط،رهمبنر یبجرجر

 یرپبیبنر رارااراینکبرهررگونبرا دا یرانجبسرگیرط،رهمبنرفقدانرج  ر

ر31"گیر رورنروطرهی رگونبرافقرسیبسیرهوینا

ر

رچنینراطا بر یرطهد:المللیر ینجریبنرکمونیس ر

ر

 ررآلمبن،رتمبسرکبهرترلیغب رورآژیتبسااااایونرسااااایبسااااایررآنرا بنرطهر"طه

 بر سااایرررKDPروطار عدار یاااخصااایرنرا رورسااابا بنیراسااابسر رنب ب

سوسیب رر«چپ»،ر برر1920یستیرخوطشراطا برطاطرورطهرطسب رراپوهتون

ترینرر ق،رعکسرالعمارساابلقیکیریااداراینرهفتبهر رVKDPط کراساایر

عنبصااررپییااقراو رساایبساایرهار وجوطرآوهطرور وجبرساابا بنیب یرآنبنر

(ریدارKADPکمونیس رآلمبنر)کبهگرانرح برر،طهریشرح بر ستقا

 و وعرپیوسااااا ار1920یعنیرطهرآوهیار تبسااااافبنبراینرواکنشر برتبخیرر
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پیشرااراینرانقیبرج بنیرطهر و عی ر ساایبهرطیااواه ر وطروریااکساا ر

نرب ریااکساا ر ربهاجر یکرطرتبراینکبر بریااکساا رن بئیرخوطرطهرسااب ر د

 نت یریاااادارانقی یونرطهرانجبسروظبیفرخوطریااااکساااا رخوهطجرر1927

کبفیراوطرسااااااابا بندهیرنکرطجرراندااۀآن برخوطیااااااابنرهار برر– وطندر

ر32 وطندا"

ر

 نمونه :هستان ا فقدان سازمان انقالب  3. 2. 3

ر

بهیب رل سااااااتبنریااااااروعرکرطرکبر ییط ،رپرولتر1980طهراوایارطهبر

 رخی طار برپرولترهب ر ربها رهار یر ینیقرکبر یخواهندراارطس راینرطنیب ر

هب ر صاااامقرآن برهرگ رفرا وشرنخواهدریاااادارواهونبرخی ریااااوندار یبفب

ور یخواهدرکبرنب وسر رگررگیرط ی ربهاجرطرقبتیرسااراسااررل سااتبنرهارفرار

سررانجبسر یرطاه سر بیب سبرطس رپبپررهار  ندارا بر  ینیقرکبرچاوهرلخروال

را ر راساس طورفبکتوهررهار یر وسد،رپبپرکبرنمبطرایدئولوژ رسر بیبراس ا

ریکس رپرولتبهیب رل ستبنروجوطرطاهط:

 راابهاجرطرقاابتیرطهرطهونر راهااب ر لیر حروسر اابنااداراگررچاابر ا1

 ربهاجرطرقبتیر بریاااد رکمتر رطهرطی ررکیاااوههبرجریبنرطایااا ،ر

 آنرکیوههبرگسترشرپیدارنکرطارا براینر ربهاجر ب

فقدانریشرسااااااابا بنرانقی یرکبرآگبهیرطرقبتیرهارتکب ارورعمقر ا2

 رخیاااادروریشرههرر رساااایبساااایر را رپرولتبهیبرایفبرکندارطهکیرکبر
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نقشرسااااااابا اابنرانقی یرفقطرتعمیقرآگاابهیرطرقاابتیررطاهط یاظ اابهر

اریااکساا رپرولتبهیب رطهد یاساا ،رچ ونبراینر یااکارهارتوضاایار

س ر ررضروه راینکبرآگبهیرطرقبتیرل ستبنری شرتبئیدریبرگواهیرا

 طهریشرپروسبرطینب یشرتکب اریبفتبرورعمقر یر رخیدا

 

 . اظایف راز انقالبیون4

ر

تبرنفوذرایبط ررطهدمیطهریاااارایایر ثارا روارکبر برانقی یونراجباجرن

هبر)طهسرطهرطرقبرکبهگررطایاااتبر بیاااند،رکبهرنظر ،رهیااادرورتکب ارتئوه 

ارتجر برتبهیخیرپرولتبهیب(رتر ی رورآ واشرکبطههبر ررآژیتبسایونرآ وا را

تقدسرطاهطار اوهرخیصااااااابریااااااکارگیر رکبطههب رپرولتر رهمراجر برکبهر

نظر ،راولینرگبسرطهرساااااابختنرح برانترنبساااااایونبلیسااااااتی،روظیفبرا رواجر

رتواند ی،رچبرو تیرح بریوط یانقی یونراس ارآنر و عراینرسوا ر ارحر

طهرها ابر براینکبرچبرو تیرح برساابختبریااوط،رطورطیدگبجرطهررساابختبریااوطر

رطهونرطرقبرکبهگرروجوطرطاهطار برهررطورطیدگبجرنظرر یرافکنیق:

 اینرن رشر رراینررر–تیااکیارح بریشرعب ارذهنیروراهاط راساا ر

 بوهراساا رکبرساابختنرح برانقی یر براهاطۀر ربهاانرکمونیساا رور

رت یرطاهط،ر برعربه رطی رراین برساارآگبهیرطرقبتیرانقی یونر س

،ریشرا داسرکند یطیدگبجرتیااکیارح برهاریشرعب ارذهنیراهایب یر

 اارهو راهاطجرورع سرانقی یونا
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 ن رشرر–یاااکارگیر رح بر حصاااو رهیااادر ربهاجرطرقبتیراسااا ر

طوسریااااااکارگیر رح برانقی یرهاریشرفبکتوهرطهرتکب ارآگبهیر

کبر برتواانر وار ینرطر نداهطر قبتیر یرپ مبعیرور اوهرطر قب راجت

 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

ربها نداار  تبجر د رورطهاار د رتعیینرور برچیااااااقرا قبتیرکو جرطر

 ایوط ی

 

 . مسر ه فراکسیون5

ر

یااااااکار  یرط،ررتواندمیطهریاااااارایایر ثارا روارکبرح برانقی یرن

 بریکاریشرفراکسیونریبر بریکارخب رسبا بنی،ررتوانند یانقی یونرتن بر

یشرساابا بنر خصااوصاایراساا ر بررفراکستتیونخوطیاابنرهارساابا بنرطهندار

وجوطررتواندمیو رآنریااارایطرویژجرا راسااا رکبرح برنوظبیفیرکبر خصااا

یفبفر یدریبریکار  یرطارچندر ثب راارتجبهبرتبهیخیرپرولتبهیبر بر یتبر ب طا

رار ثب راو رح بر لیویشراس اکند ییدنر حثرکمشر

ر

رحزبنمیتوانر برح بر لیاااااویشر عنوانریشرر1905" عدراارساااااب ر

ا رهوسیبرن ریس ،ریشرفراکسیونرطهرطهونرح برسوسیب رط کر

 وط،رکبرخوطر برفراکسیون برورگرایی بئیرتقسیقریدجر وطاراینرتن برهاجر

 را راندجر بندنرفراکسیونر لیویکیریدجر وطار را راینکبر جدطترطهر
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طهریااوطرطهرخد  رهسااتبر رک  ر را رتیااکیارح برب ر1917سااب ر

کمونیسااااااا ر اابیاااااااداراینرآنر عناابرور ف وسروا عیرورتاابهیخیرح بر

ر33 لیویشراس ا"

ر

رور ثب رطوسراینرچنینراس :

ر

-50" ثب رطی ررانحی راتحبطیبرکمونیسااات بر عدراارسااابل ب رطوفبنیرانقیبر

 ییط راسااا ارتبرا بنیکبر بهکسر عتقدر وطرکبرهنوار رحلبرانقی یرر1848

هب رساان ین،راورهم نبنرصااد برهبروریااکساا ر بروجوط برپبیبنرنرساایدجر وط،ر

سااااررپبرن  داهط،ر برگروهرند رنیروهبررسااااعیرکرطرتبراتحبطیبرکمونیساااات برها

دریااار تقبعدپرطاخ رتبرسااابا بن]انقی ی[رهارتقوی رکندارا برا بنیرکبراور ی

کبرطوهۀرانقی یر برپبیبنرهسااایدجراسااا روریشرطوهۀرطوالنیراارضااادرانقیبر

یروعریدجراس اراوراعیسرکرطر دلیارخارا رنبییراارعقبرنیینی،را کبنر

ب[رهارساااااررپبرن برطاهط،ر برتوجبر بریااااارایایرکبرنداهطر]اتحبطیبرکمونیسااااات 

پر بهرولیر ییتررفروتنرورکمتررجذاب،رکبهرنظر رورپروهشرربوظبیفروا ع

ر34وریکارگیر رکبطههبرهار ررع دجرطاهطا"
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 . درک سازمان  چپ آ:مان ا ر ند6

 

ند ر عنوانریشرجریبنرانقی یرطهرحب ر رگراسااااااا اراار "چپرهل

اثرنظر ر برعنبصااررجدید رکبرطهرطریقرچپرهلند رنیساا رکبر یر

ارطهکرورانتقب راینر یراثریب د یطهونرطرقبر وجوطر یرآیندرانتقب ر

وظیفبرسااااابا بن ب رانقی یراسااااا ر،رنبروظیفبرا ر را رایاااااخب رور

ر35گروهب ر حثا"

 ییط رطهر قب ارر20چپرآلمبنیرورهلند رنقشر  میرهارطهراوایارطهۀر

عرطهرطفبعراار واضریک  طبنتیجبر بررانحابطرانترنبسیونب رکمونیستیرورطه

انقی یرتردیاریاااااادارچپرآلمبنیرورهلند رطهکر ساااااایبهرهویاااااانیرطهر وهطر

هب رکبهگر ،رپبهلمبنتبهیساااقرورغیرجرطایااا ار تبسااافبنب،رپسراارطهۀراتحبطیب

اار واضااااااعرریک  طب ییط رچپرآلمبنیرورهلند رنتوانساااااا ر عنوانرر20

ارآنرریااروعر برتوسااعبرورتکب ارکمونیسااتیرورپرولتر رطفبعرکندرور خیاایرا

 واضااااااعیرکرطرکبر برهطرهوشرور تدر بهکساااااایسااااااتیر یرانجب یدرورحتیر

رهبئیراار واضعرانقی یرهارپی رسررگذای انیینیعقب

اساااا ،ر بررطاه ساااار بیبنکتبر ساااایبهر  قرطهکرپروساااابرتکب ارنظبسر

طوهجرهب ر تفبو رخوطرهاررطاه ساااار بیبعربه رطی ر،رطهکراینکبرچ ونبر

هب رعملکرطرح برهارطهرطوهجرطاه سر بیبکرطجراس ،رچ ونبرتوسعۀرطیر

کمونیسا رانرتح رتبدیرر راهرطاطجراسا ارح برکبهگررطاه سار بیب تفبو ر

(ر توجبراینرهوندرتوسااااااعبر وطروراینر ساااااائلبرهار رویاااااانیرKAPDآلمبنر)

رطهیبفتبر وطرور برطرعرآنرکمشریبیبنیر برتکب ار سئلبرسبا بنیرانجبسرطاطا
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ر

کمونیساااااا ررانکبهگر قرعمدۀرچپرآلمبنرطهرطهجبراو ،رح بر"ساااااا

ف میدنرضااااااروه رح برطهرانقیبرنروطار را رر–(رKAPDآلمبنر)

 ییط رتیاااکیارر1920لمبنرکبرطهرساااب رآکمونیسااا ررانکبهگرح بر

یدجر وط،رال ا یر برگفتنرندای ارکمشراسبسیرآنراینر وطرکبرف میدجر

طی ررهمبنرراه طساااااار بیب وطرعملکرطرح برطهرعصااااااررانحابطر

نیس ارطی ررح برتوطجرا رنروط،رکبرطرقبرهارسبا بندهیرورجمعرکندر

 لکبریشرح ب،ریشرهسااااااتب،رکبرآگبهترینرورفعبلترینر ربهاانرر–

ار عنوانر خشر خصااوصاایراارطرقبرکند یپرولتبهیبرهارساابا بندهیر

ح بر بیدرطهر ربهاجرطرقبتیرورطهراهگبن بئیرکبراار ربهاجرطرقبتیر

 داخلبرر:رکمیتبرهب راعتصااااببروریااااوهاهب رکبهگر یرطگ ی نیااااأر

ارح  یرکاابریااشرح بر را رانقیبر وطرورطی رر را رتغییرا رکنااد

تدهیجیرطهراهگبن بئیرکبرپرولتبهیبرطی ررهی رکبه ر برانجبسریاااااابنر

ارور ربهاجرنمیرکرطر،ندایاااااا ر)اتحبطیبرهبرورپبهلمبن(رج ران داسرآن ب

بر خییراارطرقبراس رورنبرنمبیندۀرسررانجبس،رفقطر براینرطلیارکبرح 

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

کبرح برهار وجوطر یرآوهطاراینر بر عنی،  ثارر بوههبییراسااااااا ر

هب ر نیاااااویکیریبرپوپولیساااااتیرکبراساااااتدال ر یکرطرح برطهرطهک

ارح بریشرخد تکبهرنیساااا رکبر نفعینبرنیساااا  بیااااد،ررخد  رطرقب

خوطشرهار برهررترطیدریبرانحرافرطهرطرقبرساااااباگبهرکندارطهر قب ا،ر

وطجربر یم راینکبر برتقب ارر برتتکب ارآگبهیرطرقبتیرحتیر »وظیفبرآنر
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رنقشرح برطهرانقیبرر«هااب روساااااایعر یاابنجااب ااد رت هاابئیرطه اابهۀ ا

KAPDر36"1920،ر

ر

مبنر)کبهگرانراگررچبرح بر (رف میدجر وطرکبرKAPDکمونیسااااااا رآل

وررکند یتغییررپیداررطاه ساار بیبعملکرطرح برطهرطو رطوهجرهب ر ختلفر

برتوطجرا ر لکبرهسااتبرا راار،رطی ررنبرح طاه ساار بیبطهرطوهانرانحابطر

ا  ب بتیرطایااا رکبرسااارررKAPDآگبهترینر ربهاانرپرولتبهیب،رعلیرغقراینر

اینرا  ب ب رهارورالمللیر ینانجبسر بر حوریدنرآنرانجب یدارجریبنرکمونیس ر

یااادر بریاااکارایرینرتوضااایاررKAPDهم نینرطالیلیرهارکبر نجرر بر حور

ر:طهد ی

ر

هساااا را بنیرتیااااکیاریاااادرکبر[رطKAPD]راینراساااا رکب"وا عی ر

ن طیشررخوطهوندرن ولیر برر1919انقیبرآلمبنر عدرااریااااااکساااااا ر

(ر برطفبعرKAPDکمونیس رآلمبنر)رانکبهگرسررانجبسرح برراید ی

ااراینرایدجر رخواساااااا رکبر را رجلوگیر راارانحابطرانقی یرطرقبر

رجریبنرتظبهرا طجرکرطارطهربکبهگرر یرتوانراارتبکتیشرکوطتبراسااااتف

اارکبهگرانرکبهخبنبراونبرر1921طهر رک رآلمبنرطهرساااااااب ررا توطج

(Ievna(رن طیکیرهبلبر)Halleرخواستبریدر ررخیفراهاطجرخوطر بر)

 یبسر رخی نداراینرنیبنرطاطرکبرنقشرح برهارطهس رنف میدجراند،ریشر

کمونیساا رآلمبنررانکبهگر دف میرکبر برانحی رآنر نت یریاادارح بر

(KAPDرهم نبنر رراینرا)یدجر بوهرطایااااااا رکبرح بریشر" رک ر
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"ر را رطرقبراساا ،را بنیرکبرپیشراارهررچی ریشرنظب یرفر بندهی

رپییقراو رسیبسیر را رکارطرقبرکبهگرراس ا

 برهمینرترتیبر،را بنیرکبریاااااوهاهب رکبهگر رطهرحب رفروپبیااااایر

(رطهرطاسراهاطجرKAPDکمونیسااااااا رآلماابنر)رانکاابهگر وطنااد،رح بر

یدۀرساابا بنرطوگبنبرطائمیرطرقبرکبهگررطفبعرگرائیرگرفتبهریاادروراارا

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

تبررکنند یبل رهبئیرطخسااابا بنیراارا لی رانقی یرکبرطهرچنینراهگبن

ر37افکبهرورعملکرطرآن برهاراندجرن برطاهندا"

ر

رKAPD ارحرکرطراینراسااااا ،رااریشرطرفرریاااااوط یساااااوالیرکبر

یبرتغییرر ف میدجر وطرکبرعملکرطرح برطهرطو رطوهجرهب ر تفبو رساااااار ب

ح برطی رریشرح بررطاه ساار بیبور خصااوصااأرطهرطوهجرانحابطررکند ی

 لکبریشرح ب،رر-ساااابا بندهیر یکرطررتوطجرا رنیساااا ،رکبرطرقبرهارجمعرو

یشرهساااااتبراارآگبهترینر ربهاانرپرولتبهیب،راارطرفرطی ررا  ب ب رایبط ر

رکبرسررانجبسر بر حوریدنرآنرانجب یدا

ر

"چپرآلمبنرهمییااابرااریشرنبپخت یرکلیرطرقبرکبهگررآلمبنرهنجر یر

 رط،روراارنبتوانیرانقی یونراینرکیااااااوهرطهرساااااابختنرح برانقی ی،ر

برتئوه رورآ اابطجر را رهو روریااااااادنر رر وجر راابهاا ر ساااااالار اا

کبهگر ار را ر د را بنرطوالنیرعنبصااااار راارچپرساااااوسااااایب ر
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(رترطیدرکرطندرآیکبهاراارسوسیب رط کراسیرSPDط کراسیرآلمبنر)

سبا بنرطهندار برهمینرطلیا،رح بر گسس رکنندرورح بر ستقلیرهار

جوانرورر(ر برعنوانریشرسبا بنKAPDکمونیس رآلمبنر)رانکبهگر

ر38 برتجر ۀرکقرظبهرریدا"

 عقب نشین  رای سازمان  چپ آ:مان ا ر ند6. 1

مبنی لبر،رااریشرسااااااورهلند -چپرآل یارا  ب ب رخوطشرطهر ساااااائ  دل

وراارساااو رطی ررسااابا بنیرورنقبطرضاااعفرخوطرطهرهوشرور تدرطیبلکتیکیر

رطر واضعیرکرتکب ایروعر بر دلیارفیبهروحیتنبکررنبییراارضدرانقیب،ر

هبئیرهارطهرهطرهوشرور تدر بهکسااایساااتیرانجب یدرورحتیرعقبرنیاااینیرکبر ب

ایااااااتربهب رورالمللیر یناینرا ینبرپیااااااا رسااااااررن بطارجریبنرکمونیسااااااا ر

مبنیراارطهک،رنقشرورساااااارطهگمی نبتوانیرچپرآل مبنیرهارطهر هب رچپرآل

ارساااوالیرکبرکند یتوصااایفررطاه سااار بیبعملکرطرح برطهرطوهۀرانحابطر

 ا روهگر  مترینرچ رجرطهرکندراینراسااااااا ،رهواارلو بهم نبنر ب یر ی

رطاه سااار بیبطهونرچپرآلمبنرطهکر سااایبهرواضاااارورهویااانیراارانحابطر

ی رورحتیرح بر س رآلمبنر)رانکبهگرطا (رطهکرهوینیرطهرKAPDکمونی

اارآنکبررهلندرپیش-طایااااااا ارچرارچپرآلمبنرطاه ساااااار بیب وهطرانحابطر

ررپبییدوظبیفرخوطرهار براتمبسر رسبند،راارهقر

 

یبهروحیتنبکرضدطهرهلند رر-آلمبنیر"چپر طهر بهجرر،رانقیبرایررف

بسرساااباشرانجر ییاااتررور ییاااترح برپرولتر رنقشرسااایبسااایرر سااائلب

ر39طاطا"

                                                           
ر79ربصفح ,آگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر38
ر81انقیبرج بنیریمبهجرر–هلند ریبخبرا راارآنبهییسقرنیس رر-چپرآلمبنیر39
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رهب رجد روراسبسیرهارطهرطهونرخوطرتکب ارطاطاسر "چپرآلمبنرگیج

یب ا1 نبطهسااااااا راارانقیبرهوساااااا یار یارتحل هقر وهژوائیرورهقر،ر دل

تد (رورساااااااسر عنوانرانقیبر1921نقیبرپرولتر )اراپرولتر ،را 

(رطهرطهونرKAPD)رکمونیسااااا رآلمبنرانکبهگر وهژوائی،رح بر

خوطرگراییاایرهارتکب ارطاطرکبروجوطرح برساایبساایرهارطلیار بهی ر

  وهژوائیرانقیبرهوسیبر یرطیدا

هطرصااحیاراینرکب،رخوطرهاریشرح برپبهلمبنیرور برتئوهی جرکرطنر ا2

ر ده رهار  یرط،رگراییاااااایرطهرطهونهدرخوا ی یرطرکبر طهرنظرر

رکمونیساااا رآلمبنرانکبهگرح برر–اتحبطیبرعمو یرکبهگرانرآلمبنر

(KAPD-AAUD)یااااکار«رضاااادرح  ی»حو ر واضااااعرکب یررر

طهرطهونرح برکمونیساا ر«رضاادرهویاانفکر »گرف اراینرجریبنر

(ریاااکارEssenسااانر)ا(رورتوساااطرگرایشرKAPD) آلمبنرانکبهگر

ونیسااات ب ریاااوهاگراارا بر عروفترینرگرف رورسااااسرطهراتحبطیبرکم

رانکابهگرح برر–اتحابطیابرعمو یرکابهگرانرآلمابنرانیااااااعاببرطهر

 ییط ،رر20،رطهرا تدا رطهۀر(KAPD-AAUD)رکمونیسا رآلمبن

(ریاااکارگرف رکبرOtto Ruhleهمبنراسااا رکبرحو راوتورهوحلبر)

AAUD(E) هارتیکیار یداطار 

کرطر بررهمبناوه رکبروجوطرجداگبنبرح برساااااایبساااااایرهارهطر ی ا3

هبئیر وطرکبرنیمبر دافعرتوسااعبرساابا بنر AAUD(E)عنوانر ثب ،

هاجر ینریااوهارورح بر وطر]حدرواسااطریااوهارورح بر وط[راتحبطیبر

ر نت ینتیجبرن بئیراینرتج یبرورتحلیارر(اAAUعمو یرکبهگرانر)

روطخرفعبلی  بر،ر عضیراارعنبصرراارطریقرانیعببراینریدرکب بر
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ضاادرساابا بنیرار رراساابسرتج یبرورتحلیارطندرورخوطیاابنرهطاخبتمبر

،رهوحلبرخوطشر برهررگونبرفعبلی ر1925انحی رکرطندارطهرسااااااب 

 40سیبسیرسبا بنریبفتبرخبتمبرطاطا"

ر

 ( ا ناپدید شدن چپ آ:مان  ا ر ندیGorterمرگ  ورتر)  6. 2

هب رچپرآلمبنیرورهبرورساااارطهگمیااریشرسااااورا  ب ب ،رنبهویاااانبئی

ستیهلند روراارسو رطی ررف سیونب رکمونی ییراارانحابطرانترنب  برر،یبهرنب

ب،ر نجرر برنبپدیدریااادنرچپرآلمبنیروریعربه رطی رریاااروعرطوهۀرضااادرانق

هر نرگوهتررفو رکرطار بر رگرگوهتر،رر1927ساتب رررر15هلند ریدارطهر

ینرآخررهلند ،-چپرآلمبنی  قرترین،ر براهمی رترینرورپررنفوذرترینر ربهار

هارر(KAPکمونیسا ر)کبهگرانرح بررئیرفعب رن  دایاتننیروهبئیرکبرتوانب

رنبپدیدریدندار،تندیطا

 ییط ریشرسر رجلسب ر حثرورگفت ور ینراعضب رر1927طهرسب ر

ورانقی یونرآلمبنیرطهر وهطر یکی رطوهۀرانتقبلیرطهرگرف ارررKAPهلند ر

پیدایشرگروجرانترنبسااااایونبلیسااااا رر وجبنتیجۀراینرجلساااااب ر حثرورگفت ور

(ریاااادار دونریااااشرگروجرانترنبساااایونبلیساااا رکمونیساااا رGICکمونیساااا ر)

 ییط رر30هب ریااااااوهاگرائیرهلند ر وطاراارطهبرپر بهترینرگروجراارگروج

هلند ر عنوانریشرجریبنرانقی یراار ینرهف ارعنبصاااااارر ب یر-چپرآلمبنی

ربنرضدرح  یرتردیاریدندا بندجر تدر بهکسیستیرهارترکرکرطندرور بر  ر بن

                                                           
ر78صفحبر ,آگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر40
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هلند رپبنبرکوکر وطارپبنبرکوکرانقی یر-یکیراارچ رجرهب ر  قرچپرآلمبن

 تدرراهلندرایفبرکرط،را بر عد-  هگیر وطرکبرنقشراسااااااابساااااایرطهرچپرآلمبن

سبا رهبئیرطس راطرکبر برگیج بهکسیستیرهارترکرکرطرور برتکب ارتئوه 

 عنوانرسمرار و رپرولتبهیبرطهرطهونرجنرشرکبهگر رطا نراطاراگررگوهترر

جبنرخوطرهاراارطساا رطاط،رپبنبرکوکر عنوانرساامرارگیجی،رضااعفرپرولتبهیبر

رورپیرواریدجرتوسطرضدرانقیبر رطا

هم نبنر برطفبعراار واضااااعرانقی یرخوطراطا بررتوانساااا  یپبنبرکوکر

ری ر یاااااارکارطهدرورخد ب رفنبنبپذیررتبهیخی،رنبرتن بر برپرولتبهیبر لکبر ب

،رآنرخاوطرپبیبرا طهدارولیراورتصمیقر برترکرهوشر بهکسیستیرطهررانجبس

یااروعر برتحقیررکرطن،رنبچی ریاامرطن،ررا ساائلبرح ب،رانقیبرورغیرجرکرط

کرطار اوهرخیصااااااب،رپبنبرکوکرر یراعتربهرکرطنرانقی یونرورانقیبراکترر

سب  سیرطهر سب هب رآخرراندگیرخوطرانجبسرانقی یر  هگیر وطرکبرخابهب را

رطاطا

هب ر برجبر بندجراارنبپدیدریاااادنر  مترینرگروهیرکبرنقیاااایر ررویرانب

(ر وطارGICآلمبنیرایفبرکرط،رگروجرانترنبساایونبلیساا رکمونیساا ر)-چپرهلند 

گروجرانترنبسااایونبلیسااا رکمونیسااا ریشرگروجرکمونیساااتیراارطیدگبجر برنروط،ر

ترینرگروجرطهرطهونریااااااوهاگرائیر وطارجریبنرکمونیسااااااا ر لکبرهاطیکب 

طهکرسبا بنیرگروجرانترنبسیونبلیس رکمونیس رهار بریکارایررالمللیر ین

ر:طهد یتوضیار

ر

 برسااارطهگمیرهب رح بررب"گروجرانترنبسااایونبلیسااا رکمونیسااا ر اع

طهر وهطرساااااابا بن ب رواحدرر(KAPD)رآلمبنرانکمونیساااااا رکبهگر

اگررچبرگروجرانترنبساااااایونبلیساااااا رکمونیساااااا ررطاطارخبتمبپرولتر ر

 برهمبنرج  رگیر ر«رهسااتبرهب رانقی یرکبهخبنب»تیااکیاررخواهبن
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رگروه ب رکبه»کبر سااااااابا بن ب رترلیغبتیرورآژیتبساااااایونر را رر-«

آن برا داسر برتمبی ر ینرسااااابا بن ب رر]ا ب[ر–رطایاااااتند،ر وطکبهخبنبرهبر

ر41کبهخبنبرورسبا بن ب رانقی یرکرطندا"

ر

یسااا راطا برسااارنویااا رگروجرانترنبسااایونبلالمللیر ینجریبنرکمونیسااا ر

ر:طهد یکمونیس رهار بریکارایرریرحر

ر

"کبهرتئوهیشرگروجرانترنبسااااایونبلیسااااا رکمونیسااااا رتوساااااطراتحبطیبر

کبرااریشرانیعببراارح برر42(Spartacusbond)رهباسابهتبکیس 

Sneevlietرکرطارر1942هرسااااااااب رطر رپیاادا راطا ااب ر وط، رآ اادج  وجوط

با رهبر برنقشرانکبهرنبپذیر رکبرح برطهرانقیبر اساااااابهتبکیسااااا 

،ر عنوانریشرفبکتوهرفعب رطهرتکب ارآگبهیرطرقبتی،رپیر رطندرکند ی

هبراسبسنب برورورییوجرکبهرآنر]طهس رتر[ر وط:راتحبطیبراسابهتبکیس 

رن رشرطهسااااااااا  رعلیرغق راتحااابطیااابراهگااابنر رک  رطایااااااااا ا تر

هبرنسااار ر برعملکرطرسااابا بن ب رانقی ی،رساااررانجبسراساااابهتبکیسااا 

یبرا حبط ابهات هب ر دیمیرگروجرهبرتبکیسااااااا ساااااا یدجر تح رتساااااالطرا

(رطهر وهطرسبا بنر]انقی ی[ریدارGICانترنبسیونبلیس رکمونیس ر)

هبرطهرحب ر رگراسااا رورگروجرفکررورا رواراتحبطیبراساااابهتبکیسااا 

رDaad en Gedachteعماااار) رساااااااااب  رطه رکاااب تحااابطیااابرر1965( ا

                                                           
ر9انقیبرج بنیریمبهجرر–کمونیس رچپرطهرهلندرور وضوعرح برر41
اینرگروجریکیراارآخرینرگروجر ب یمبندجراارکمونیس رچپرهلند ر وط،رتن بر یبنرضعیفیرر42

پسراارجنگرضااااروه ریشررهب اتحبطیبراسااااابهتبکیساااا  وطرورر30هاگرائیرطهۀرااریااااو

ر.ح برپرولتر رهاراعیسرکرط
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یشر ولتنرهوایاااانبساااایرطهر وهطرر-هبرهارترکرکرطراسااااابهتبکیساااا 

ر43حب رجریبنراس ا"راعتصب ب رطه

ر

-سااااررانجبسراگرر بر خواهیقر قبیساااابرا رطایااااتبر بیاااایقر ینرچپرآلمبنی

هلند رنبتوانیرآن برطهرطهکر-هلند رورچپرایتبلیب،ر یااکاراصاالیرچپرآلمبنی

نقشرانقی یونرطهرطو رطوهۀرضدرانقیبر وطارنبتوانیرآن برطهرهاستب رایجبطر

وراار ربهاا رگذیااتبرطرقبریشرفراکساایونرکبراار واضااعرانقی یرطفبعرکندر

کاابهگررطهسرآ وا رکنااد،رچی  رکاابرچااپرایتاابلیاابر اابطهر اابرسااااااابختنرچنینر

رفراکسیونیریدا

ر

" ررخیفرچپرایتبلیبرکبر وفقریدریشرتراانب ۀروا عرگرایبنبراارطوهجر]ضدر

نیاااابنرطاطرکبر بطهر برطهکرفریضااااعهارانقیب[راهائبر دهد،رچپرآلمبنرخوطر

درانقیبرنروطار ررخیفرهفقب رایتبلیبئیرخوط،روظیفۀرانقی یونرطهرطوهۀرضاااا

انقی یونرآلمبنرنتوانسااتندرخوطیاابنرهار بریااکاریشرفراکساایونریااکارطهندرور

ر برچنگرورطندانراارطستبوهطهب ر ربهاا رگذیتبرطفبعرکنندا

 برهمینرطلیاراساا ،را روا،ر دوهراارحفترتداوسرور یبنرهویاانرور نسااجقر بر

چااپرآلماابنیرورهلنااد رطهررصتتتتتتریح یاابنرر وجرانقی یرگااذیااااااتااب،ر اادوهراا

یاابنراارانترنبساایونب رکمونیسااتی،رساابا بن ب ریااوهاگرا را روا رانتقبطا 

ر44هلند [رهستندا"ر-هب ر]چپرآلمبنیرتجلیرن بی رضعفرورگیجرسر 

ر

                                                           
ر12انقیبرج بنیریمبهجر–هلند رر–طهکرسبا بنیرچپرآلمبنیرر43
ر79صفحبر ,آگبهیرطرقبتیرورسبا بنرکمونیستیر44
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 ر ندی –راح ه ا چپ آ:مان   6. 3

هوحلب،ر  ر بنرضاااادرح  ی،رکبر نرعرال بسر خشر را ریااااوهاگراهبراساااا ،ر

شرطساااااات بجرعظیقرکبر دنرب رکنتر ر ربهاجراار بالرتبرپبئین،رتبرح برهاری

-آخرینرعنبصااررتیااکیارطهندۀرآنر یرپندایاا ارهوحلبر واضااعرچپرآلمبنی

(راخراجریاادجرKAPDکمونیساا رآلمبنر)رکبهگرانرهلند رندایاا روراارح ب

ر وطا

کمونیس ررانکبهگر(رورح برKAPDکمونیس رآلمبن)رانکبهگرح بر

رلبرندایتندرورگرایشراورطهرطهسدنحجبر یترکیر برهوگوهتررطهرهلندرهی رو

ِ(Dresdenرطهراواخررسااااااب ر)کمونیساااااا رآلمبنررانکبهگرراارح بر1920

کمونیساااااا رآلمبنرهی روجبر یااااااترکیر بررانکبهگراخراجریاااااادجر وطارح بر

هررح  یر بئقر برر،دنطکرکبراعیسر یرندایااا ،گراییاااب رنیمبرآنبهیااایسااا ر

یشر وضااوعرطهر وهطرح برنیساا ر لکبرانقیبرروذا رضاادرانقی یراساا ر

راس اریشر وضوعرطهر وهطرتعلیقرورتر ی 

ر

 ایتا:یاچپ . درک سازمان  کمونیس  7

 

ایتبلیبرطهر تدرخوط،رطهرکبهرنظر رخوطروررچپر" ده رکمونیسااااااا 

درب رتیااکییتیرآنر وطر،رچی  رکبر بعثریاادرتبراارع دۀرفیاابهرضاادر

رخوطیاابنرهارطه«رتواان»درانقیبرخیلیر  ترر ررآیدر،رورآن برتوانسااتن

یشرطرارتفکررج بنیراطغبسرکنندارآن برآهساااتبرکبهر یکرطندرولیرپبیبر
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ا ر،ر دونرآنرکبرطساااااتبوهطهب راسااااابسااااایر بهکسااااایساااااتیرهارطوهر

ر45 یبندااندا"

 ییط رطهر قب ارر20چپرآلمبنرورهلندرنقشراساااااابساااااایرطهراوایارطهۀر

طفبعررطهریک  طبرانحابطرانترنبسااایونب رکمونیسااا رایفبرکرطرورطهرنتیجبر ب

 ییط ،رآن برنتوانستندرر20اار واضعرانقی یرتردیاریدار تبسفبنبر عدراارطهۀر

اار واضعرانقی یرطفبعرکنندرورافتخبهرطفبعراار بهکسیسقرریک  طب عنوانر

رداایتبلیبریرچپرور واضعرانقی یرطهر قب ارضدرانقیبرنصیبرکمونیس 

کبهر یکرطر را رالمللیر ینچپرایتبلیبر را رسااااابختنریشرفراکسااااایونر

اینکبراارتبهیخرگذیاااتبرپرولتبهیبر یب واطرورا ینبرهار را ر ربهاا رانقی یر

کندار برهمینرخبطررنیااریبرتئوهیشرآنرر  یبهب رآیندجرطرقبرکبهگررخی شور

 را راینکبریشرتراانب براار ربهاۀرتبهیخیررا یینر)تراانب ب(رنب یدجریااااااد

هدارطهسرآ  جبسرط تبهیبران رحیبتیروروا راار یینر را رانقی یونرهواپرول

رفویرالعبطجر براهمی راس ا

ایتبلیبرنبرتن بر براینر نبفعر] نبفعرپرولتبهیب[روفبطاهررچپر"کمونیسااااا 

،ر«سوسیبلیسقرطهریشرکیوه» وط،ر لکبر ررخیفرآن بئیرکبرافسبنۀر

 ربهاۀرآااطیرخشر»،ر«جر ۀر تحد»،ر«جر ۀر رط ی»ضاادرفبیاایسااق،ر

طرطایااااا رهارترلیررورترویجر یکرطند،رهم نبنروظیفبرکبرتسااااال«ر لی

ورانحابطرانترنبساااایونب رر1917خوطر یرطیدرتبرااریااااکساااا رانقیبر

ر46سوسرطهسرآ وا رکندا"

ر

                                                           
ر48انقیبرج بنیریمبهجرر–ر1926-45کمونیس رچپرایتبلیبرر45
ر48انقیبرج بنیریمبهجرر–ر1926-45بلیبرکمونیس رچپرایتر46
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کبرچراررطهد یآلمبنیر برچپرایتبلیبئیرنیاابنر-یشر یبسر ینرچپرهلند 

ند،راارهقر مبسر رساااااااب ندروظبیفرخوطرهار برات مبنیرپیشراارآنکبر توا چپرآل

ایتبلیبر خبطرر تدهب رخوطرتوانساااا ر بررچپرد،رطهرحبلیرکبرکمونیساااا پبیاااای

هب ر عد روظبیفرخوطرطساااااا ریب درورطهساااااا ب رگرانر بئیرهار را رنسااااااا

رپرولتبهیبراهائبرطهدا

ر

"چااپرآلماابنی،ر را ر قاابیسااااااااب،ر عتقاادر وطرکاابرا کاابنرایجاابطریااشر

انترنبساااااایونب رراوجوطرطاهطر1922انترنبساااااایونب رجدیدرطهرساااااااب ر

(،رآنر و عرانقیبراکترررورکمینترنرهارKAIکمونیسااااااا )کبهگرانر

 عنوانرتجلیرطرقبر وهژواا رهطر یکرطارچپرایتبلیبرسااعیر یکرطر بر

رهوشرعمیقرترر بر رهسیرعلاریکس رانقیبر ارطااطا

چااپرایتاابلیاابراارطهونراین اابراینرنتیجاابرگیر رهارکرطرکاابر را رطرقاابر

ول رانقی یرکبهگررضروه راس رکبرپسراارکسبر ده ر ررهو رط

یویک بر برطول ،ر سبئیرهوی ر ل ینب یدار یتبر ب اعمب رکنتر رط یقیرطا

 ررعلیبرطرقبرکبهگرر حکوسرید،رچی  رکبرخوطشرهارطهرکرونیتب ر

ر(رنیبنرطاطاMahknoورجنگرعلیبر بهکنور)

،رانقیبراکتررر بریشر بهجرهطرنیااااااد،رچی  رکبرچپرآلمبنیر نب راین

ر دیق»یخرانجبسرطاطرور نجرر برانکبهرتبه جنرشرکبهگر ریااااااداراینر«

 بعثریااادرکبرچپرآلمبنر سااارع راارهقر ابیاااد،رپیشراارآنکبر تواندر

ر47وظبیفیرهارکبرچپرایتبلیبر برآن برنبئاریدجر وطرکب یرطس ریب دا"

ر

                                                           
 48انقیبرج بنیریمبهجرر–ر1926-45کمونیس رچپرایتبلیبرر47
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طهرطهونرچپرایتبلیبر،رهفیقر وهطی برنقشراساابساایرایفبرکرطارچپرایتبلیبر

برورانتقب رآگبهیر دهونررطرقبرهمراجر برهفیقر وهطی برطهکرجبنیاااااینرگرایبن

هفیقر وهطی بر برعقبرنیااااینیرطهرطهکرساااابا بنیراراگررچبرندکرطهارهطر ی

ستیر سجبسر بهکسی روط، براینروج،رانجبسرگرف چپرایتبلیب،ریشرانحرافرااران

راورخد ب رفنبرنبپذیررتبهیخیر برطرقبرکبهگررانجبسرطاطجراس ا

ر

،رهمراجر بر1920طهرایتبلیبرهمواهج،رحتیررچپر"جریبنرکمونیسااااااا 

رکاابرآگاابهیرطرقاابتیراارطریقر رطهکیرها هویاااااانفکرانر» وهطی ااب،

 ررخیفرر–اارخبهجر دهونرطرقبرانتقب ریب درهارهطر یکرطر«ر وهژوا

رلنینیسااااااق»ر،رچی یکاابچی  رکاابریااااااوهاگراهاابراظ اابهر یااداهنااد ور«

ار را رگیرندهار برهقرایااااتربجر یرلنینیسااااق(ر-) وهطی ب«ر وهطگیسااااق»

اساااااا ،رح بریشرنتیجبراارهیاااااادرربخشتتتتتت  از طبقه وهطی برح بر

اهگبنیشرطهرطرقبراساااااا ،رطهرچی  رکبر رنب برورخواساااااا روراهاطۀر

 ییط رر30 ربها ر بریشرکارواحدرذوبریاادجراساا ارطهرطو رطهۀر

 یینرهمییبرطهکرطیکتبتوه رح  یر تصویبرهسیدجرطهرکن رجرطوسر

سب سیونب رکمونیستیرهارهطر یکرطار برعقبرنیینیرا  عدرااررسیانترنب

ه روهطی ب،ر برتئوایتبلیب،رتح رنفوذر رچپر وطرکبرکمونیساااا ر1945

«ررلنینیسااااق» عنوانرر1923چی  رکبر عدراارسااااب ررجبنیااااینرگرایبنب،

ر48ا"،ر باگرططید حسوبر ی
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 . ظهور شورا را   8

 

یرک رکرطندررنوا ررر9طهرتبهیخرر برانقیبرطهرطهر قب ارکسبنیرکب"

هرگ رنربیدرر ب،رهوساااایبرافترار یرانندب ر بر لیااااویک رهنوارهق،را بر

مبر”طرحراینرسااااااوا رهار تو فرکنیقرکب: رانقیبرالفرب اارکجبریاااااا

هوسرهبرنروطرکبریبطرگرفتیدرتبرخواهبنررااخوطتبنرهاریبطرگرفتیدررآیبر

ر49"”ریوهاهب رکبهگرانرورسر باانر یوید

ر

هلند رظبهرر-یااوهارگرائیر برعنوانریشرگرایشرطهرطهونرچپرآلمبنی

کب یرایااتربجر بیاادراگرراظ بهریااوطرکبریااوهاگرائیررتواند یا براینرا ررریااد

هلندراساااااا روریبرحتیر دترراارآنراگررگفتبریااااااوطرکبر- خیاااااایراارچپرآلمبن

اینراسااااتدال ررهلند راساااا ا-چپرآلمبنیورتکب لیریااااوهاگرائیرهوندرطریعیر

یریااادراساااتبلینی سرهوندرطریع دهر یتوانسااا ر عتررر بیااادرکبراظ بهر یهمبن

ح بر لیویشراس ،رچی  رکبرطست بجرهب رترلیغبتیر وهژواا رطهرتقییندر

رتبرچنینروانموطرکنندا

گراییب ریوهاگرائیرا تدارطهرح برکمونیس رآلمبنرورساسرطهرح بر

کمونیس رآلمبنرظبهرریدندارسخن و راصلیریوهاگرائیرهوحلبررانکبهگر

رافکبهرآنر بوجوطربا ر وطرکبرطهرطهونرح برکمونیس رآلمبنرای ولبریدجر وط

یدارکرطاررهم نبنریااااااوهاگرائیراو مبنر خبطربنیرپ تبهیب رآل طهرطهونرپرول

کمونیساااااا رآلمبنرجلو رگسااااااترشررانکبهگراخراجراورورهفقبیشراارح بر

سااریعرعقبیدریااوهارگرائیرهارن رف ر لکبرافکبهریااوهاگرائیر ییااتررهقرطهر

رطهونرطرقبرکبهگررگسترشرپیدارکرطا
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هاگرائیر عنوانریشرهویکرطرایدجرآلیساااتیر بریاااوکبروا عی راینراسااا ر

،ر وطرجتبهیخرپرولتبهیب،را بنیرکبر وجرانقیبرج بنیریروعر بر رگی رکرط

یااکارگرف رورطهر قب ار بتریبلیسااقرتبهیخیراساا اراینروا عی رکبر واضااعر

یااااااوهاگرائیرنبرتن برااریشراعتقبطر برساااااارنویااااااا رهنجر یررطر لکبراگرر

اشرطنرب رکنیق،ر نجرر برگسااااساااا رکب اراار بئیاسااااتدالال رآنرهارتبرنتیجبرن

ور برطرعرآنریشرگسااساا راارهررافقرانقی یرکبرنتیجۀرریااوط ی بهکساایسااقر

رطریعیرچنینر واضعیراس ار

یاااااوهاگرائیر یبن ررضاااااعفرپرولتبهیبراسااااا رنبر ده رآن،رطهرنتیجبر

ارکند یپرولتبهیبرهاراارانجبسروظیفبرتبهیخیرخوط،رانقیبرکمونیسااااااتیرطوهر

ریوهاگرائیرورسوسیب رینی راینراس رکبریشروجبر یترکرخیلیر  قر وا ع

جریاابنرریعنیرهماابرچی رورهاادفرهی رچی ارجنبشط کراساااااایروجوطرطاهط،ر

ن رشریوهاگرائیرهارکبرسعیرطهرسبختنریشرفضیل رالمللیر ینکمونیس ر

اارنکب رضااااعفرپرولتبهیبرطاهطروراینکبرچ ونبر ساااایررهار را ریااااکساااا ر

ر:طهد یاینرچنینرتوضیاررکند یرانقیبرآیندجرهمواه

ر

طهرر1919ر–ر1921گراییاااااب ریاااااوهاگرائیرکبرطهر ینرسااااابل ب ر"

طهونرپرولتابهیاب رآلمابنریااااااکاارگرفا ،ر یابنر اده رورصاااااای ا ر

پرولتبهیبرنروطاراگررآن بر سااااائو ر ساااااتقیقریاااااکسااااا رنروطند،رطهرهرر

صوه رحدا ار یبنریشرضعفر  هگرطهرطهونرطرقبر وطندارسبختنر

اینرنکب رضااااااعف،رچی  رکبریااااااوهاگراهبرانجبسریشرفضاااااایل راار

 یدهند،ر امئنرترینر سااااایر راسااااا رکبرانقیبرهارطهرآیندجر ساااااو ر

ریااکساا رهدای رکندارواکنشریااوهاگرائیرطهرطهونرپرولتبهیب رآلمبن
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 بیدرطهرطو رسااابلیبنرف میدجریاااوط،ر را راینکبراارتکراهرچنینرنکب ر

ر50"ضعفیرجلوگیر ریوطا

ر

پرولتر رح بر لیااویشرورانقیبراکترررریااوهاگرائیرهررگونبر بهی 

ارآن براارخصااوصاای ر وهژوائیرانقیبر لیااویکیرورجنریاایرکند یهارانکبهر

اارانقیبر وهژوائیرطهرکیااااوه ر براکثری رطهقبنیررطهرهوساااایبرصااااحر ر

پنجمینرکیااااوهرر1917ار بیدرخبطررنیاااابنرکرطرکبرهوساااایبرطهرسااااب رکنند ی

عتیر وطارترجمبنرحقیقیرصاااااانعتیرج بنر برعظیقرترینرکبهخبنجب رصاااااان

اساااتدالال ریاااوهاگراهبراینراسااا رکبراگررانقیبرطهریکیراارپییااارفتبرترینر

،رطهرج یرجرا ر بنندر ریتبنیبرصااااوه ر ی رف ،رطاه ساااار بیبکیااااوههب ر

انقیبرخصااوصاای رپرولتر رطایاا رورپیروا رآنرحتمیر وطار   بنرساابطجر

نیبرا کبنرپذیرراساا ارا رهررچندرپییاارفتبر بنندر ریتبسااوساایبلیسااقرطهرج یرج

اینرهمبنروجبر یترکراستبلینیسقر بریوهاگرائیراس ،رت رضدر بهکسیستیر

آلیساتیراارحواطث،رطهر قب ارچنینرطهکرایدج«ارساوسایبلیساقرطهریشرکیاوه»

هواارلوک ا روهگراارافقرانترنبسیونبلیستیر برهویداطهب رهوسیبرن ریس ر

تعیینرخواهدرالمللیر ینثرهارحواطسرنوی رانقیبرهوسیبروراعیسرکرطرکبر

رکرطروراورنوی :

ر

رهررگونبریراسااااا رتب،راینرنظریبرنیااااابنرطهندجرتییااااایعملاارنظرر"

ور خصو رپرولتبهیب رآلمبنرهارطهرالمللیر ین سئولی رپرولتبهیب ر

نفیرکندرور  قرپیوسااااات یراینرانقیبرهارانقیبرهوسااااایبرر رب رجریبن

جنگرورانقیبرهوسااااایبرانکبهرکندارنبرعدسر لو رهوسااااایبرکبرحواطثر
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آن برهاردب  رکرطر لکبرعدسر لو رپرولتبهیب رآلمبنرطهرتحققروظبیفر

تبهیخیرخویشر وطارهویااااانرکرطنراینرنکتبروظیفبرهررنبظرر نتقد ر

انقیبرهوسیبراس ارسرنوی رانقیبرهوسیبر برطوهرکب ارطهر رب ر

ر51" وطارا ستبوالمللیر ینبرحواطثر 

ر

 اادترراارآنرن رشرایاادئولوژیااشرن رشرفیلسااااااوفر ااب اابناابرورحتیر

یااااااوهاگرائیر برآگبهیرطرقبتیرپرولتبهیب،رآنبنرهاراارهررطیدگبجرانقی یرکبر

اریاوهاگرائیر برنفیرسابا بنرکند ینتیجۀرطریعیرچنینر واضاعیراسا رت یر

انقی یرور برعربه ر  تر،ر بر یبنراینکبرهررسبا بنرسیبسیر القبر دراس ،ر

نقشرورعملکرطرانقی یونرورل وسرپییااااااقراو رعمیرآنبنرهارنبتوانراارطهکر

ارطهرنتیجبریااوهارگرائیرنقشرآ وایاایرورتر یتیر را رطرقبرکند یپرولتر ر

اراینروا عیاا رکاابرطو رعمررجریاابنااب ریااااااوط یکاابهگر،ر اابرخوطشر اابئااار

یااااوهاگرائیراغلبرکوتبجراساااا رورااریشرفعبلی ر سااااتمررطهاار د رنبتوانر

وط رخوطیاابنراساا اریااوهاگرائیرعبج رهسااتند،رنتیجۀرطریعیرنفیرفلساافبروج

راارطهکراینر سئلبراس رکبرانقی یونر خشرفعب روراندۀرطرقبرکبهگررهستندا

یااااااکارگیر رطیررهن بسرساااااابا بنرپرولتر رطهرآلمبنرطهرجریبنر وجر

عدراارجنگرج بنیراو رور بر مبنروررترعانقی یر  آنریااااااکسااااااا رانقیبرآل

ل سااااااتبنر یراعتربه رور یرر ییط رطهر80 ربهاا رکبهگر رطهراوایارطهۀر

رداااب ااا ر ر ااادونرح برکمونیسااااااااا رکناااد یافقیرافکااابهریااااااوهاگرائیرها ،

انترنبساایونبلیساا ،ر دونریشرههرر رساایبساایرپرولتر ،راعتراضااب روساایعر

هبر برگذیاا را بنرطچبهرفرسااوطگیرخواهدریااد،رکبهگر رعلیرغقرجبنفیاابنی

یرهدفرورانقیبرکمونیساااااترطاه سااااار بیب دونراینکبر ساااااو ران داسرطول ر
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گیر ریااوطار دونرح برکمونیساا رانترنبساایونبلیساا را کبنرپیروا رانقیبر

رکمونیستیرا کبنرنبپذیرراس ا

ر

هبئیرهارطهرایدئولوژ ریاااوهاگرائیر یارطاهطراینرچنینرپیشرطاوه "

طهونرطرقبرکبهگررگسااترشرطهد،راارطریقرانکبهرنقشرضااروه رکبر

یاااااوهاگرائی،ر نبر برهب رانقی یرآنرطاهندارا براارآنجبئیکبرسااااابا بن

تعریف،رنابتوانراارهررگونابر اداخلابرطهاار اد رطهرطهونرطرقابر ابر

ندج کاراسااااااا ،رویرانرکن یشر ترینرادررهار ررخوطرانقی یونرعنوانر

 رطروریبرطهر  ترینرحبل رطاهط،رکبرفلسااافبروجوط رآنبنرهاراار ینر ی

آنر،ر دونرکند یطرقبتیرتردیاررجآنبنرهار بر فساااارانرورنبظرانر ربها

یند،ر  یدرتعیینرکند،رانقی یونرچبرچی  ر بیدر ب ترینرقمصکبر بطهر ب

پییااااااقراو رکبر بطهرهسااااااتندرجنرشرطرقبرهار برجلور ررند،ر سااااااو ر

رر52انقیبا"

 خطرات  دربارۀ درک سازمان . 9

 خطر جانشیل  رایانه 9. 1

هبئیرکبرجنرشرطهرجبنیااینرگرائیر بریااکاریشرخارر ییااتررطهرطوهج

ار برهمینرخبطرراسااا رکبرپسرااریاااوط یو راسااا ،رنمبیبنرحب رهکوطرورن 

گرائیرطهر ییط ،رایدجرجبنیااااااینر1920ن و ر وجرانقی یرطهراوایارطهار

ارحقیق راینراسااااا رکبراارطریقرتکب ارکند یطهونر لیاااااویک برتسااااالطرپیدار

رعرآنر واونیر ییااااااتررطرقبرکبهگر،راهتربطب رطهرهقرتور بررطاه ساااااار بیب
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طرقبرکبرریوط یهیدرتکنولوژ رانفوه بتیشرورغیرجر نجرررتنیدۀرپرولتبهیب،

ظبهرریاااوطاراینرپدیدجرالمللیر ین ییط ر بریاااکارر20کبهگرر ییاااترراارطهۀر

راطهد یا ینبرهب رجبنیینرگرائیرهاراار ینر یر رطروریبرآنرارکبهشر

ر

ترراار رارظبهررخواهدرانقیبرکمونیستیرآیندجر برهوینیر سیبهرآگبج"

برآنراارطهونریشر حرانرا تصبط ر ررخواهدرخواس رکبرید،رچرارک

همبرکیااااااوههبرهارتح رتبدیرر راهرخواهدرطاط،رنبرفقطرکیااااااوههب ر

ترینروراارلحبظرساایبساایر بریااکساا رخوهطجر]طهرجنگ[،رتمرک ریبفتب

هب رطرقبرکبهگررطهر رک رآنر راهرخواهندرطایاا ارترینر خشتجر ب

رخوطرهارسبا بندهیرکندرورواندت یالمللیر ینپرولتبهیبرتن برطهرساار

طهراح ابرخوطرکاابر خیاااااایرااریااااااوهاهااب ررخوطرهارتوانااد یتن اابر

رااکبررچی  انترنبساایونبلیسااتیرکبهگرانرخواهندر وط،ریاانبساابئیرکندار

ستیر وجوطر سیونبلی نبراارطهونرانقیبررآید ییشرانقیبروا عبرانترنب

یشرکیاااوه،ررافیبئیرانقیبرطهرغاران وا رج«فرانساااب»وریبرر«آلمبن»

هب رالاسر نبر کبرا ی جبنیااااااینرگرائیرهارچی  ر فراهقر یکندر را ر

طی ررا کبنرپذیررنیساا ارجبی  ینیرر بر ن لبرخارر برخصااو رطهر

ر53"طوهجرهب رن و ر وجرانقی یراس ا

ر

 خطر شورا را   9. 2

هب ر رگیاااا رجگرائیر بر ن لبرخارر خصااااو رطهرطوهاگررجبنیااااین

یشرخارر خصو رطهرطوهجرهب رخی شر وجرانقی یراس اریوهاگرائیرر

 برهمینرخبطررهوحریوهاگرائی،رترطید،رروریکوفبئیر ربهاجرطرقبتیراس ،
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طنربلبرهو راارطرقبرور دگمبنیر برح برطرقبرکبهگر،را بنیکبرپرولتبهیبر

نیبا ندرساااااارع رعمارورع سرهاسااااااخراساااااا ،راعتمبطر برنفسرپرولتبهیبرهار

رراکند ی ستبصار

ا روارکبر ربهاجرطرقبتیرطهر قیبسرکوچکتر ررهبئیر ثاحتیرطهرطوهج

یااوهاگرائیرراکند ی،ریااوهاگرائیرنقشر خربرخوطرهارایفبرطهرجریبنراساا 

الیسااقرخوطشرورتصااویررکبهیکبتوهر برایدج برترکرهسااتبراساابساایر بهکساایسااقر

تیر برح ررطرقبرکبهگررورهار ییاااتررتبدیررویرانرکنندجر ب بنبراار بهکسااایساااقر

ررطایتبراس اورانقی یونرطهونرآنر ب رپرولتر رسبا بن بتجر برترینر

 ربهاجر برنفوذریوهاگرائیرورتبدیرا ر خربرآنرطهرطهونرطرقبرکبهگرر

ور خصااو رساابا بن ب رپرولتر رآن،ر بیدر بر خیاایراار ربهاا رخساات یر

نبپذیررانترنبسونبلیست برتردیاریوط،رچرارکبرسد رطهرهاجرپییرو ،رپییقراو ر

ر رانترنبسیونبلیس راس اپرولتر رورح برکمونیس

ر

 .  رابطه حزب ا طبقه10

ر

اینرانقی یونرنیسااااااتندرکبرطرقبرانقی ی،ریعنیرطرقبرکبهگررهار وجوطر

با بنرورسااااکبهگرراینرطرقبرانقی یراساااا رکبرانقی یونرربآوهندر لکبرطرق ی

ر روجوط رجنرشرطرقااابتیرانقی ی رطلیاااا رآن اااب ر یرآوهطا ر وجوط خوطشرها

رک رآنرنیسااااااتندر لکبرآن برخوطر حصااااااو راینرجنرشرپرولتبهیبریبرعب ارح

رهستنداراینر بر ف وسراینراس رکبرسبا بن ب رانقی یر خییراارطرقبرهستندا

ح بر حصاااو رخوطرطرقبراسااا روریاااکارگیر رآنرتجلیرپروسااابرا ر

تر راارآگبهیراسااااا رکبرطهرآنرطرقبراارطریقر ربهاجرخوطر برسااااااارعبلی

ارحبط ر خوطرگرفتبراساا ارح بر یشرطرقبتیرهساایدجرور ربهاۀرطرقبتیریااک
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اشرطهرنب وطراارهررچی  را  اهرطرقبراساااا رطهرتیشر سااااو رهدفرتبهیخی

رکرطنرهوا ایرکبرضروه روجوط رآنرهار  یبرکرطجراس ا

ر

قبر دونرح بر ند یطر  برحیب رخوطراطا برطهدرا برح برهرگ ررتوا

ه ریبراجرائیر دونرطرقبروجوطرطایتبر بیدارح برنبریشراهگبنراطارتواندمین

 لکبریشراهگبنرساایبساایراساا رکبروظیفبرآنرطفبعراار واضااعر نسااجقر ترلوهر

یبفتبرطهر رنب برکمونیسااااتیرطهرطهونرطرقبرتبر حورجب عبرطرقبتیراساااا ارطهر

حبلیرکبراهگبنرعمو یرور تحدرکنندۀرطرقبریعنیریاااااوهاهبرطهر ررگیرندۀرکار

رطرقبراس ا

براینرطلیاراسااااااا رکبر رگیرطمیطلیاراینکبرح بر ده رهار دسااااااا رن

عملکرطریبروظیفبرح برکسبر ده رنیس اروظیفبرح برانجبسریشرههرر ر

رسیبسیراس رکبر سیبهر  مترراارکسبر ده راس ا

ر

کبرعملکرطربراینرطلیاراسااا ر،ر رکندنمی"اگررح بر ده رهارکسااابر

رضتترارینقشروا عیرورر،رطلیاروجوط رآنرنیساا ار نب راینآنرنیساا 

نکتبراهمی رآنرارکبهشرنمیرطهدارطهررآنرجب رطی ر راسااااااا روراین

 ساااااایرررتواند یطهکرکبرتن برخواساااااا رآگبهبنبرپرولتبهیبراینروا عر

تبهیخرورا کبنرانقیبرهارتعیینرکندر برهمبنراندااجر ررضااااااروه رور

ر54"اطالل رطاهطرسبا بنرانقی یونرورح برویژگیرضروه 

ر

ررسررطهگمی،رنبتوانیرطهرحار یکی رسبا بنیر خصو رتح رتبدی

کبط یکیرورآکتیوسااااااتیر بطهر برطهکرها ابرح برور فب را گرفتبراارانحرا
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طرقبرطهرطوهۀرعقبرنیینیروریکس ر ربهاجرطرقبتیروریبرطهرطوهجرصعوطرور

ا راارپییرو ر ربهاجرطرقبتیرنیس ارن رشرآکتویستیر دنرب رطیدنرهررجلوج

 نت یررر ربهاۀرطرقبتیراساااا رکبر را رپرولتبهیبرتعیینرکنندجر بیااااداراینرتفک

کبرانقی یونر بیدر ربهاجرطرقبتیرهار راجر یندااند،رطرقبرهار برریااوط ی براینر

،ریااوط یجلور ررندارآکتویسااقر نجرر برتضااعیفرهوحیبرورخساات یر ربهاانر

رایوند یاارنتیجۀرضعیفرتیشرخوطر بیوسر

 

 نقش ا مسرو:ی  سازمانهای انقالب  . 11

  ریداسرمایهدر داران را به رشد  11. 1

 خصااااااو را  بسرطهرطهکرساااااایبساااااایرورا  ب ب ر خشرعمدجرا راار

اارنبیاایررطهد یخوطرهارنیاابنرطاطجریبرساابا بنیرکبرطهرساابا بن ب رساایبساایر

فقدانریبرورپیب دهب رعملیرکبررطاه ساااااار بیبعدسرطهکرکب ارتئوه راوا ر

ر ررطخبل رانقی یونرطایتبراس ا رطای رغلطرااراینرتئوه ر

سر یرایطرعینیر را را کبنرطهرطو رطوهانرهیدر  بیبررطاه رنبرتن بر

و وعرانقیبر لو رنیبفتبر وطر لکبرحتیرخوطرپرولتبهیبرنی رااریشرنبهساااااایر

رهنجر یر رطا

هب ر خیاااااایرعظیمیراارپرولتبهیبراار نبطقرهوسااااااتبئیروریبرکبهگبج

کوچشر برسو رصنبیعرسراایرریدجر وطندارپرولتبهیبر برلحبظرکمیرگسترشر

هب رساایبساایرورساابا بنیروراغلبرتح را براین بر دونرساان ریبف فراوانیر ی

آ واشرسااااوساااایبلیسااااتیرطهرنتیجبرتبدیرر ذهبرورطلتن یرااطگبجرخوطر وطندار
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پرولتبهیبریاااکاراغرایرآ ی ر برخوطرگرف روروظیفبرسااابا بنرانقی یرانتقب ر

رآگبهیرطرقبتیر دهونرطرقبر ارحریدا

 رطولت ب ر لیر وط،رگیرکبرعصرریکارطاه سر بیبطهرطوهانرتکب ار

طرعملکرآنررترعور بر ییاااترراارساااوسااایبلیساااقر لیرصاااحر ر بر یبنر یرآ دار

سااوساایبلی سرطهرهررر خوطر یرگرف ،ر راهر وطنقشر لیرانقی یرهقرساابا بنر

 برر،دیطرورساسرفدهاسیونرطولت ب رسوسیبلیستیر وجوطرآوختبریبکیوه رس

سیونیراارواحدهب ر لیرهمینرخبطرراس رکبرانترنبسیونب راو رورطوس،رفدها

ر وطرتبرااریشرسبا بنر تمرک رج بنیا

یاااااارایطرعینیرورذهنیر را رطخبل رانقی یون،ریااااااکلیر غبیررااررلذا

ا روارطایاااااتبراسااااا ارهنواراتحبطیبرهبرورپبهلمبنرنقیااااایر تر یرطایاااااتند،ر

جبرورطهرنتیسااااابا بن ب رانقی یر یتوانساااااتندریاااااکارتوطجرا ر برخوطر  یرندر

ستتتتازماندر  رطاه ساااار بیبقی یرطهرطوهانرهور برهیاااادروظیفبرساااابا بنران

ر وطجراس ارررطبقه کار ر

ر

تبر وطر یبف کبریاااااارایطرعینیر را رانقیبرهنوار لو رن "اینروا عی ر

کبر بریکاراهگبنیشر یر بیس ریدر نجرر برتخصصیریدنروظبیفیر

رعملکرطرسبا بن:یدنرراتمی جر برهمدی رر رترطریوندر،

 حفوظریااااااادر) داهسرطهروظبیفرنظر ر بر تخصااااااصااااااینر 

  بهکسیسق،رنظریبرپرطااانرحرفبرا (ا

 هبرورنمبیندگبنرونرورترلیغب رتوسطرکبهکنبنراتحبطیبـاااااـاااااآژیتبسی

 ("ونرحرفبرا یانقی ")رهبرانجبسریدپبهلمبن
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 یدرکبرتوسطرح بروظبیفرسبا بنیرتوسطرکبه ندانیرانجبسر ی

 55"اندیدپرطاخ ر ی

ر

  داریهسرمایطول داران انحطاط در  11. 2

ر

یرایطرعینیرپسراارجنگرج بنیراو ر بر عنب رتغییرراسبسیرطهرنقشر

وطاروظیفبرسبا بنرانقی یرطی ررنبرسبا بندهیر ورعملکرطرسبا بنرانقی یر

فی یکیرطرقبرورانقیبر لکبرایفب ریشرههرر رساااااایبساااااایراساااااا ارانقیبر

 حصاااو رورادررکارطرقبراسااا ار برعل رتغییررطهریااارایطرعینی،رسااابا بنر

طایااتبررتواندمیا ر بنندرجوانبن،رانبنرورغیرجرنهب رویژجنقی یرطی ررگروجا

ر بیدا

المللیر ینا بنرانقی یرطی ررنبرطهر قیبسر لیر لکبرطهر قیبسرساااااااب

ور رنب برآنرطهرتمب یرکیاوههب،رچبرطهرکیاوههب رپیرا ونیررگیرط ییاکار

چبرساااااار بیبرورچبرطهرکیااااااوههب ر تروپا،ریکساااااابنرور عتررراساااااا اراگرر

نبسااااااابرگیویژج نب ت کبر حصااااااو رهیااااااادر هب ر لیرهم نبنروجوطرطاهطر

نی ر برچیقررطاه سر بیباس رورحتیرطهرجبهبئیرتولیدر ب راررطاه سر بیب

 یرخوهط،رولیراینر سئلبرهرگ ریکابهچ یرورج  رگیر رانترنبسیونبلیستیر

برنامۀ ستتتتازمان انقالب  در عصتتتتر انحطاط  رنب برهارایررسااااوا رنمیر رطار

، یا یک برنامه با جه   یری جهان  استتتتتت  ا یا ری  چیز داریمایهستتتتتتر

رادیگر

یرایطرعینیر را رانقیبر لو ررطاه سر بیبطهرطو رطوهانرانحابطر

یبفتبراس ارتمرک رپرولتبهیبر ییترریدجراس ،راکثری رعظیمیراارپرولتبهیبر
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ر بطهر برخواندنرورنویتنرهستندر)طهرکیوههب رغر یرتقریربرصدرطهرصد(،

طرقبر ییااترراار رارتوانبترریاادجراساا ،رآگـاااااااابهیرطرقبتـاااااااایرطهریشر قیبسر

 ییاااااتررهم نریااااادجراسااااا اراینرتغییرا ،ریاااااکا،رنقشروراهدافرالمللیر ین

رسبا بن ب رانقی یرپرولتبهیبرهارنی رتغییررطاطجراس ا

،را لی رطاه سااااار بیبسااااابا بنرانقی یر رخیفرطوهانرهور برهیااااادر

هب رانقی یرخوطری یرطرکبر بر رنب برورفعبلی کوچکیراارطرقبرهارطهر رر 

آگبجراسااا ار دلیارهم نریااادنر ییاااتررآگبهیرطرقبتی،رکبهرنظر ر ییاااترریشر

 سااائولی رجمعیریااادجراسااا رورتئوه رطی ررنبر حصاااو رههررانرتئوهیشر

 لکبر ییترریشر حصو رجمعیراس رورآگبهیرفرط رطهرآگبهیرجمعیرترلوهر

راکند یپیدار

ر

 خ  ا انترناسیونا:یست  سازمان انقالب ابعاد تاری 11. 3

رتغییراتیرطهرایااااااکااب رورعملکرطر تکااب اااریاااااارایطرعینیر سااااااتل س

هب رانقی یرطهرا عبطر ختلفریااااااد،راینرا عبطرهقر برطرقبرورهقر برساااااابا بن

ارساابا بن ب رانقی یر بیدراارتقساایمب رطهد یانقی یونرآنرصااوه ریکابهچبر

کرطجرور بنعرآنریااوندارساابا بنررطریعیرور صاانوعیرطرقبرکبهگررجلوگیر 

انقی یراارطهرهقریااااکسااااتنرچ بهچوبرهب ر لیرکبر وهژواا رطهر قب لشر

وراارطریقرطخبل رورطفبعرانترنبسیونبلیستیرااررآید ی راهرطاطجراس ر وجوطر

 ربهاۀرطرقبتیرطهرهمبرکیااوههب،راار عدرانترنبساایونبلیسااتیرساابا بنرانقی یر

ترینر خشراار بنرانقی یر عنوانرپییاارفتباراارسااو رطی ررسااباکند یطفبعر

طرقبر سااااائولی رتبهیخیرطهر قب ارطرقبرطاهطارچرارکبراینرسااااابا بنرانقی یر

اسا رکبرتجر برورحبفظبرتبهیخیرغیرر ب ارتعویضرکبرجنرشرکبهگر رنساار

 براینرترتیبرساااابا بنررکند ی رارانجبسرطاطجراساااا رهار برنسااااارجدیدر نتقار
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 ربهاا رپرولتر رنسااااااار رارور ربهاا رپرولتر رانقی یرهم ونرپلیر ینر

هبئیرهبئیراارفروکشر ربهاۀرطرقبتیر برطوهجنسااارجدیدراساا ارپلیر ینرطوهج

اار ربهاۀرطرقبتیرحبط،رطهرنتیجبرساااااابا بنرانقی یر بیدر بطهر برحفترفعبلی رر

ترینرهدفرتبهیخیرپرولتبهیب رج بنیر ستمررورالاسراالجرار بیدرور یبنرآگبج

روراینر یبن رر عدرتبهیخیرسبا بنرانقی یراس ا بیدر

ر

 فعا:ی  سازمان انقالب  11. 4

فعبلی رساااااابا بنرانقی یر بیدرطهریشرها ابر ناقیرر بروظبیفرآنر بر

کبهرگرفتبریااااوطرورتن بر برعنوانریشرکار نسااااجقر ب ارطهکراساااا ارفعبلی ر

یدار قبتیرتغییررپ ربهاجرطر ندر  تبر برهو ند یسااااااابا بنرانقی یر ساااااا ارطهرک

هبئیرکبر ربهاۀرطرقبتیرحبط رطهرجریبنراس ،روظیفبرسبا بنرانقی یرطوهج

 راهرگرفتنرطهرصااااافر قدسر ربهاجر بر نظوهرکمشر برتکب ارورپییااااارو ر

هبئیرکبر ربهاۀرترینرساااااااار مکنراساااااا ارولیرطهرطوهج ربهاجر برعبلی

طرقبتیرحبل رهکوطرطاهطرورطرقبرتح رتبدیررایدئولوژ ر وهژوائیراسااااااا ،ر

سااااابا بنرانقی یر جروهراسااااا رخیفرجریبنر بر ربهاۀرخوطراطا برطهدارکبر

رهئوسرآنر بر راهرایرراس :

 طخبل رفعب ر بر نظوهرتکب ا،رگسااااااترش،رر–فعبلی رتئوهیشر

عمقریب یرآگبهیرطرقبتیرورسااااااسرتعمیقرآنر برکارطرقبرطهریشر

پروسااااابرطینب یشارآگبهیرطرقبتیرنبرچی  رجب عراسااااا رورنبر بر

پبیبنریبفتبراسااااا ،ر لکبرطهرطو را بنرهمواهجر بیدررعنوانرکب ا

  برتوجبر بریرایطرعینیرورتبهیخیرتکب اریب دا
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 طخبل رفعب رطهرر–فعبلی راارطریقرطخبل رطهر ربهاجرطرقبتیر

 ربهاۀرطرقبتیرکبر خشراصاالیرپراتیشرساابا بنرانقی یراساا ،ر

جبئیکبرتئوه ر برساااااایحر ربهاجراارطریقرترلیررورآژیتبساااااایونر

 ایوط یرتردیا

 تکب ارورتقوی راهگبن ب ر ختلفرساابا بنیرر–فعبلی رتیااکییتیر

 طهرهاستب رپییرو رسبا بنیا

 

هبر را رفبئقرآ دنر رران وارور حث،رهویبهوییرساایبساای،رتقب اراندییااب

ساااکتبهیساااقرنبرتن برضاااروه ر لکبرحیبتیرورالاسراسااا اراینرتن براارطریقر

ضااااااب رساااااایبساااااایرپرولتر رجد رور ربحثبراارطیدگبه ب ر تفبو رطهونرف

هب ر خصااو ر بریااکارعلنیرورکتریرا کبنرپذیرراساا رور برپییاارو رساان 

رانترنبسیونبلیستیرکمشرخواهدرکرطا

 

 ارداف سازمان انقالب  11. 5

ر

تغییرررطاه ساار بیب ساالمبراهدافرساابا بنرانقی یرطهرعصااررانحابطر

 ریبفتبریبفتبراسااا ارهیااادرنیروهب ر ولدج،راکنونر برطهجبرا راارتکب ارطسااا

 برغارورانجیر ر را رتوسااعبر ییااترررطاه ساار بیباساا رکبرهوا طرتولید ر

آن برتردیاریااااادجراسااااا ارهی رجبئیر را راصااااایحب رطائقرطی ررطهراینرنظبسر

وجوطرنداهطر لکبرپرولتبهیبرطهر قب اریشرآلترنبتیوراسبسیر راهرگرفتبراس :ر

قی یرکبرسبا بنرانرانقیبرکمونیستیریبرنب وط ر یری اراینر دانر عنیراس 

طی ررنربیدرخوطرهارطهگیرر ربهااتیرنظیرر ربهاجر را رحقویر دنی،ر ربهاجر
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کبرتن براار یدر ل مب یبرنژاطرپرسااااااتیرورغیرجرن ربهاجرعل  را رحقویرانبن،ر 

طهرهاساااااتب رتحققرانقیبرج بنیرر،طریقرفعبلی ر ساااااتقیمبرکمونیساااااتیرخوط

ر ربهاجرنمبیدا

انقی یونراارطرقبرنبیاایررطهد ینر"همبناوهرکبرانقیبرهوساایبرنیااب

وجوطررتوانند یورتن برطهرطهونرطرقبروراارطریقرطرقبرریااااااوند ی

خواهبنرحقرویژجررتوانندمیطایااتبر بیااند،ریشرطرقبرکبراارآنرهرگ رن

یبرا تیباا ر بیااادارآن برهی رجبی  ینیر را رطرقبرنیساااتندارآن بر دنرب ر

ر56تندا"نیسرکسبر ده روریبر برطنرب راعمب ر ده رطولتی

ر

نقشراسااابسااایرآن برطخبل رطهر ربهاجرطرقبتیرور برساااررانجبسرهسااابندنر

نقشرحیبتیرخوطرطهرتکب ارآگبهیرطرقبتیرورطفبعراار رنب برکمونیسااااااتیرتبر

ر حورطرقب رهس ار

ر

 دفاع از ماری  پرا:تری سازمان انقالب . 12

ر

یااب رگرایطرقبرکبهگرراارآنجبئیکبرهیاادرطرقبرکبهگررخایرنیساا ،رلذار

وراینر سئلبرکب یرطریعیراس اروجوطررطهد ییبسیر تفبوتیراارخوطر روارس

سبا بن ب رپرولتر ر تفبو رنبر یبن ررسکتبهیسقرسبا بن ب رپرولتر ر لکبر

ب ار بر رآ درورتک یبن ررگراییااب ر تفبو رفضااب رساایبساایرپرولتر راساا ار

یترر یر ربهاجرطرقبتیرکبرخوطرانعکبسیراارآگبهیرطرقبتیراس ،رهم رائیرهب

تمب یرتییا بر بیدرطهراینرهاساتبر بیادرکبرهم رائیرتبرآنمو عرالرتبررخواهدریاد

                                                           
ر8انقیبرج بنیریمبهجرر–نقشرسبا بنرانقی یرر56
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رانقی یر ب سااابا بنجبی  ینرواگرائیرطهرفضاااب رسااایبسااایرپرولتر ریاااوطار

قردروریشرفبکتوهرفعب رطهرتکب ارورتعمینپییااقراو رپرولتبهیبرهارتیااکیار یده

 دونرارکنند یایفبرهسااااااتندرورنقشر  میرطهر ربهاجرطرقبتیرآگبهیرطرقبتیر

رءتر راهتقبسااابا بنرانقی یر ربهاجرطرقبتیر بطهرنخواهدر وطر برسااااارعبلی

ا کبنرپیروا رالمللیر ینیب درور دونرح برکمونیسااا رانترنبسااایونبلیسااا رور

رانقیبرکمونیستیر مکنرنیس ار

وررفضاااااب رسااااایبسااااایرپرولتر رسااااابا بنرانقی ی،رطفبعراارطفبعراالذار

طفبعراارکسبنیراس ر،ر بر ف وسرطفبعراارکمونیسقراس گراییب رطهونیرآن،ر

ارفضااب ر یجن ندرطاه ساار بیبکبرطهرساان رر جبوهرولیرطهریشرجر برعلیبر

رگرایشر3ر،راگررچبرگراییب ر تعدط رهاریب ار ییوطرولیسیبسیرپرولتر 

گرایشرکمونیس رانترنبسیونبلیس ،رجریبنررآنرهستند،اصلیررعمدجر یخصب

روراح ا یرکبرتح رعنوانر"ح برکمونیساا ر ینرالملا"المللیر ینکمونیساا ر

اراینرجریبنب رهییبرطهرفراکسیونرانترنبسیونبلیستیرکمونیس رکنند یفعبلی ر

فبعرقرطسچپرایتبلیبرطاهندرورطهرطوهجرسیبجرتسلطرکب ارضدرانقیبراار بهکسی

رانداکرطج

گراییاااااب ر تفبو رفضاااااب رسااااایبسااااایراگررچبر براار بهی رپرولتر ر

هارپرولتر رورکمونیسااااااتیرر با رآنطفبعر یرکنیقرور واضااااااعرپبیبرپرولتر 

ررکنیقاهایااب یر ی ناابریااشر اابوهر ااذهریروریااشراطاابعاا رولیراینرطفاابع،

برهررار اعکوهکوهانبر لکبریشر بوهرطیبلکتیکیرورطفبعراارکمونیساااااقراسااااا 

یشرااراینرجریبنب ر رتکبرخابرورایتربجرجد رنی ریدجراندارآیبرخاب رجد ر

نب رهاراار ینر یررطرورآن برهار بر بهی رپرولت ر رورکمونیسااااااتیراینرجریب

 تجربیاتبر کمپرضااااادرانقیبر یررطرر اعبرنبار یر نبسااااار رنیسااااا رکبر بر

های ستتتیاستتتی هبکب گارگر هائی گب ستتتانما گذشتتتتب هبکب گارگر ر  ر 
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اشتتتتتار  بب ی ی ان  کنیقاتبکیدر یران  رهرل تاریخ ای  هبکب گستتتتته گر  

 رنیستی حائن اهمیت است.تجربیات جنبش گم

طهریشرا دا یرکمونیسااااااا رایرانر بجرپسرااراولینرکن رۀرح برچندر

عضااااورکمیتۀر رک  ر نتخبرر15نفرراارر12راارسااااو ر لیااااویک برکوطتبئی

 نجملبرساااااالابن اطجراارههرر رح برکمونیسااااااا رایرانرکن رۀراو رح بر

کبراارارعل راینرا رراینر وطرکبرساااااالابن اطجر براهایب یریااااااوند یاخراجر

،ر،ر وهژواا ر لیرهاراهتجبعیراهایب یر یکرط وهژواا ر لیرایرانرطای 

 عتقدر وطرکبر ربهاجر سااتقیمبرکمونیسااتیرورتیشرطهرهاسااتب رانقیبرج بنیر

 بیدرطهرطستوهرهوار راهرگیرطاراینرافکبهر وهطرتبئیدرطفتررسیبسیر لیویشر

کرطندارا  ب ب ر یر ی فقبارورآذه بیجبنرنروط،رآن برهضبریبجرهار تر یراهایب

کمینترنرطهرها ابر بر وهژواا ر لیر وجبرتقوی رهضاااااابخبنرطهرایرانرور

کسااابنیرکبرسااالابن اطجراینرتئوهیسااانر  هگرجنرشرآتبتوهکرطهرترکیبریااادار

رطفتررسااایبسااایر لیاااویشکمونیساااتیرهاراارکمیتبر رک  راخراجرکرطندریعنیر

 اطجر وطندرورنبر،رنبر برلحبظرتئوهیشرطهرساااااااارساااااالابن فقبارورآذه بیجبن

تجر برسااالابن اطجرهارطایاااتندار براینرهمبرسااالابن اطجرهرگ ر بهی رپرولتر ر

 بر خبلف رجد ر براینرساااایبساااا رح بر لیااااویشرهارایررسااااوا رنررطر لکبر

ور برنویتنر قبالتیراینرسیبس ر خربررخبس  لیویشر فقبارورآذه بیجبنر ر

یرپرولتبهیبرایفبرورنقیاااااایرکبراینرساااااایبساااااا ر برجب عبرایرانرورجنرشرطرقبت

رطاررککرطرهارافیبر ی ی

جریبنب رطهونرفضااااااب رساااااایبساااااایرپرولتر رور اوهراخ ر را ر بر

ر1927یشرجریبنریااریبر لیااویک بر راراارسااب رالمللیر ینجریبنرکمونیساا ر

اسااااا ر برهمبراف رورخی رهبیشارعل راصااااالیرانحابطرح بر لیاااااویشرطهر

هب رانقیبراکترررور برریاااااکسااااا رانقیبرج بنیر وط،راساااااتبلینی سر ررویرانب

عبسرسااباندگبنرانقیبراکترر،رجیاانرپیروا رخوطرهار ررپبرکرطارساارکوبر تا
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کرونیااتب راولینرعیئقرانحابطر وطرکبر برت رضاادر بهکساایسااتیرسااوساایبلیسااقر

عبسرطهریشرکیاااوهرتکمیارگرطیدارالرتبرپیروا رضااادرانقیبرتن برپسراار تا

ولتبهیبر مکنرگرطیدرورهمبرچی رنساالیراارکمونیساات ب،رنساالیراارپییااروانرپر

عاابسرطهرخااد اا ر ناابفعرطولاا رهوساااااایاابر راهرگرفاا رورا یناابرهار را ر تااا

رپرولتبهیبرطهرجنگرج بنیرطوسرهمواهرکرطا

 ر ی رطیقارجریبنرالمللیر ین براینرتوضااااایحب ر برجریبنرکمونیسااااا ر

گیجرسااری ب،را  ب ب رورایااتربهبتشرهم نبنراارر بروجوطالمللیر ینکمونیساا ر

ارهم نبنر ررانقیبرج بنیرتبکیدر یروهاطرکند یاضااااااعرپرولتر رطفبعر و

و عتقدراسا رکبرساوسایبلیساقرتن برطهرسااارج بنیرا کبنرپذیرراسا ارجریبنر

 عتقدر برانترنبسااایونبلیساااقراسااا رورااراینرافق،رهم یرالمللیر ینکمونیسااا ر

رجن  برهار عدراارجنگرج بنیراو رضاااااادرانقی یروراهتجبعیراهایب یرکرطج

اساااااا روراهایب یرآنراارجن  بئیرچونرهواندا،رافغبنسااااااتبن،رعرایرورغیرجر

رکب یر بهکسیستیرنی رهس ا

ر

طاهطررطاه سر بیبطهکرطهستیراارتکب ارالمللیر ینجریبنرکمونیس ر

ور برترعراینرطهکرطهسا رتوانساتبراسا ،رجنرشرهب ر لیرهارضادرانقی یرور

یبلیسااااتیراهایب یرکندار خیاااایراارساااایبساااا را اریبلیسااااتیرطهرتنشرهب را ار

هبر را رهمییاابرطهرطول رساار بیبراطغبسرتوانسااتبراساا راعیسرکندرکبراتحبطیب

اندروریاااکارسااابا بندهیرپرولتبهیبرتغییرریبفتبراسااا اراعیسرکرطجرح بریااادج

ا ر ف وسرخوطرهاراارطساااا رطاطجراساااا رورساااابا بنرانقی یونرتن برا لی رتوطج

بحرچپرسر بیبرنداهط،راستبلینیست ب،رکوچکیرهارطهر رر ی یرطار بوه ر برجن

 بئویساات ب،رتروتسااکیساات برورآنبهیاایساات ب رهساامیر)کساابنیرکبرطهرن بطهب ر

راکند یاند(رهارضدرانقی یراهایب یرسر بیبراطغبسریدج
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ا  ب بتیرطهرها ابر برتکب ارآگبهیرالمللیر یناینکبرجریبنرکمونیسااااا ر

ورخابهبرگبهبرجد رنی رطهرطرقبتیرورنقشرساابا بنرانقی یرطاهط،رایااتربهب ر

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

هب رهرا ینبهارطالمللیر ین رخیر واضااااااعرورعملکرطرجریبنرکمونیساااااا ر

نقدرخواهیقرکرط،را بریشرطیواهرچینیرنقدرطهرآیندجرنی رایقرورگونبگونرنقدرکرطج

راکند یهاراار یراعتربهرکرطنرجریبنب رانقی یرجدار

 

ر

در رابطه با ا:م    بیلعوا ب ابهامات جریان کمونیس  . 13

 آ ار  طبقات  ا سازمان انقالب 

 

رت دیدرکنند یرانکبهرهار بحرکبهاررکسااابنیرگرائیرتن بیاااوهارخار"

سااااااابا اابنیرهم ونرجریاابنرکمونیسااااااا رآنرحتیر یتواناادرر،کناادنمی

هارکبر براندااجرکبفیر ج  راسااااااا ،رت دیدرکندارآن برکبرالمللیر ین

بکترراساااا راینراساااا رکبریااااوهاگرائیرخوطشرهارآناوه رکبرنخار

 لکبرخوطشرهارپیاا رساارر رساامی ریاانبختنررطهدمیهساا ،رنیاابنرن

رر57ا"کند یبرا روریشرسبا بنر تمرک رپن بنرچ بهچوبر رنب 

ر

                                                           
 revolutionary-nhttps://en.internationalism.org/content/2971/functio-ر57

organizations-danger-councilismر
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انقی یرورآگبهیررساااااابا بنر ساااااائلبرکبرکرطرتأکیدر بیدر راراارهررچی 

شر لکبریراسااا رسااایبسااایرطرقبتیرنبرتن برطهر بالترینرسااااارخوطریشر سااائلب

ا  بسرطهراینر سااائلبروریبرضاااعفرطهراینرر نب راین،ار سااائلبرحیبتیرنی رهسااا 

رنحی ار ب بر سیبهر خر یریوطروریبرحتیر نجرر سئلبر یتواندر نجرر برعوا

 بههبرور بههبر برالمللیر یناینکبرجریبنرکمونیساااا راریااااوطرانقی یرساااابا بن

طهرالمللیر ین حرانرساابا بنیر واجبریاادج،رنتیجبرا  ب ب رجریبنرکمونیساا ر

رها ابر برآگبهیرطرقبتیرپرولتر رورنقشرورعملکرطرسبا بنرانقی یراس ار

ر

 ییط راح ا یرکاابرتحاا رعنوانرح برکمونیساااااااا رر1970طهرطهاابر

الملارفعبلی ر یکرطند،ر برلحبظرساااابا بنیر ویترینرجریبنب رکمونیساااا ر ین

چپر حساااوبر ییااادندار تبسااافبنبراینرجریبنب رطچبهر حرانریااادندرور یاااد ر

طهر قبلبرا رتح رعنوانرالمللیر ینتضااااااعیفریااااااادندارجریبنرکمونیسااااااا ر

 وضااوحرتوضاایارر58«اساا ریبا بنساارطهکطهررضااعفرنیاابن ررکبر حرانی»

هبرهار بیدرضااعفرطهرطهکرساابا بنیرجساا ارچنینرهییاابراینر حرانرطهد ی

ر:نویسد ی

 

وریبرر«انجبسریبفتبرههرر رتوسااط»رکبریایااتربهبتر برتوانرنمیرهار حرانراین"

رهقرهسااااااادر یرنظرر برهمبناوهرکبرطاط،رتوضاااااایار«تبکتیکیرخابهب »ر ب

الملار بوهرهبرطهرح برکمونیساااااا ر ینر بندجر ب یرهقرورانیااااااعببرکنندگبن

طهرتیااااکیارح برراساااابساااایرهییاااابرورا رهسااااتندر رنب برایااااتربهب ارطاهند

رالملارطاهطا"کمونیس ر ین

ر

                                                           
ر https://en.internationalism.org/node/3123ر58

https://en.internationalism.org/node/3123
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هارالمللیر ین تبسااااافبنبرانیاااااعب ب رپیااااا رسااااارهقرجریبنرکمونیسااااا ر

تررکرطجرورا کبنرتبدیررگذاه رآنرارپبئینرآوهطجراساا ارذکرراینرنکتبرضااعیف

ستیرهارضروه راس رکب،ره یعب یریشرجریبنرکمونی رکندنمیضعیفرترران

ببریوط،ر بریرطیرکبرانیعنی ر لکبرحتیر یتواندر نجرر برتقوی رآنرجریبنر

 حصااااااو ریشر ربهاجرنظر رورانعکبساااااایراار ربهاجرطرقبتیر بیاااااادار ثار

انیعببر نیویک برور لیویک برطهرح برسوسیب رط کرا رهوسیبار برجرا ر

طایتبراس ر حصو رالمللیر ینبرجریبنرکمونیس ر یتوانرگف ،رانیعب بتیرک

یشر ربهاجرنظر رورانعکبسااایراار ربهاجرطرقبتیرنروطجراسااا ار خبطررا  بسر

طهرنقشرورعملکرطرساااابا بنی،رنبهضاااابیتیرطهرصاااافوفرجریبنرکمونیساااا ر

ارسررانجبسرتراکقرنبهضبیتیر بریکار حرانرسبا بنیرکند یهیدرالمللیر ین

طهراینرا ینبرچنینرالمللیر یننرکمونیسااااااا رارجریبطهد یخوطرهارنیااااااابنر

ر:نویسد ی

ر

انیاااعب بتیرکبررسااابا بنیرضااادر وهژوایی،رخرطجر بهی ر رر ویژجر ب"

رایق،کرطجرتأکیدراند،هخرطاطجالمللیر ینجریبنرکمونیسااااااا ررتبهیخرطه

ر59ندایتبراندا"رسیبسیریبرتوجیبراختیفب ران ی جرهرگ رکبرچی  

ر

یعب بتیرکبرجریب س رطهرجریبنران یتبرالمللیر یننرکمونی سررگذا پی ر

اساا ،راکثررایااخبصاایرکبرآنرارترکرکرطجراندرنبراعضااب رجوان،ر یرتجر ب،ر

وررق،ریاافبفمتباجرپیوسااتبروریبراحتمبالر بجراجور لکبراعضااب ر بتجر ب،ر صاا

ترینر ربهاانرآنرارترکرکرطجراندار خشرایبط راارکسااابنیرکبرصااافوفرا دج

ترکرکرطجراندرااراعضاااااب راهگبنر رک  رهارالمللیر ینجریبنرکمونیسااااا ر

                                                           
ر60یمبهجررانقیبرج بنیرر59
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ا بنیرالمللیر یناندارویکتوهریکیراار نیبن ذاهانرجریبنرکمونیسااااااا ر وطج

اظ بهرطایااااااتبر وط،رحتیریشرجردقیارنمیتواندراورهاراارتیااااااکیی ر یرونر

نیبا ر برجردقیارنروط،رنتیجبرا  ب ب رسااااابا بنیر نجرریاااااد،راورر60 کیااااادا

رگوید: یطهر وهطرویکتوهرچنینرالمللیر ینخوطشر روطارجریبنرکمونیس ر

ر

نقشرطای ،رهفیقیرالمللیر ین"هفیقیرکبرطهرسبختنرجریبنرکمونیس ر

کبریاا رتشر را رصاادا  ،رطهسااتیروراعتقبطرهاسااخر ساایبهرفراترراار

ر61گسترشریبفتبراس ا"المللیر ینجریبنرکمونیس ر

ر

طهرها ااابر اابرآگاابهیرطرقاابتیرالمللیر ینا  ااب ااب رجریاابنرکمونیسااااااا ر

پرولتر ،رنقشرورعملکرطرسااااااابا اابنرانقی یرورپاابئینر وطنرهوحیاابرح  یر

ارنکتبرحبئ رکند یا ینبرهار را رنفوذر خربرآنبهیاایسااقروریااوهاگرائیر بار

اهمی راینراساا رکبر بر برن ریاایر واجبرنیسااتیقرکبراارپیتفرسریااوهاگرائیر

یوهاگرائیررکند یطفبعر سقرور وطرخ لکبر برن رییر واجبرهستیقرکبرآنبهیی

رورنظرا ر بر قب لبر نب راینارکند یهارپیاااااا رساااااارریشرتفکررح  یرپن بنر

هبئیراارنفوذر خربرار بر بر خشاساا رطیااواهر ساایبهرچنینرن ریاایرا دا ب 

سقروریوهاگرائیراارا بنرجریبنرکمونیس ر ن بجر ینداایقارالمللیر ینآنبهیی

 رونیساااجریبنرکمطهرها ابر برتبدیررعملکرطرآنبهیااایساااتیرطهرصااافوفرخوطر

رگوید: یچنینرالمللیر ین

ر

                                                           
ر86یمبهجررانقیبرج بنیرر60
ر86یمبهجررانقیبرج بنیرر61
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 بررتوانسااا میهرگ رنالمللیر ین عتقدرهساااتیقرجریبنرکمونیسااا رر ب"

عملکرطرآنبهیااایساااتیرهارحیب رخوطراطا برطهدراگرر برنتوانساااتبر وطیقر

ر62کبرطهرصفوفرخوطر بروجوطرطایتبراس رتعریفرکنیقا"

ر

طهر رت دیدنبرتن برخارریاااااوهاگرائیرهارالمللیر ینجریبنرکمونیسااااا ر

کبر عتقدر برح براساااا رطهرصاااافوفرخوطرفضااااب رساااایبساااایر لکبرت دید ر

ر:نویسد یورطهراینرها ابرچنینررکند یاهایب یر

 

ر بیدالمللیر ینجریبنرکمونیسا ررکبراسا رت دید ریاوهاگرائیرخار"

ر63ا"خوطرصفوفرطهرحتیریوط،ر سلارآنرعلیبرخو یر ب

ر

کرطرسااابا بنیریکیرطی رراار عضااای رنبیااایراارا  بسرطهرنقشرورعمل

ارالرتبرنفوذر خربرآنبهیایساقروریاوهاگرائیرا ینبرهیادرهیادر حفلیساقراسا 

المللیر ینطهراینرها ابرجریبنرکمونیسااا رراکند ی  یبرر حفلیساااقرهار ییاااتر

رگوید: یچنینر

ر

رر رغلربرورگذیتبر دیمیرهب رعبط ریکستنراس رطاطجرنیبنرتجر ب"

ریواهطرچقدهرقر وطجراس  حفلیسقرکبر را رسبل برطهرتیکیی ر برحبک

ربهاانر را رحتیراسااااااا ،ر وطج رتیااااااکیارا بنراارکبرتجر بر بر 

ر64"ااندرکرطجریرک رآنرسبختنرطهسبا بن،ر

                                                           
ر60یمبهجررانقیبرج بنیرر62
 revolutionary-tps://en.internationalism.org/content/2971/functionht-ر63

organizations-danger-councilismر
ر63یمبهجر انقیبرج بنیرر64
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ر

 تبساااااافبنبرتبدیررورنفوذر خربریااااااوهاگرائیر ررجریبنرکمونیسااااااا ر

تبدیررخوطرهارالمللیر ین کبر د را بنرطوالنیرنفوذرور تبجر د رنروطجر ل کو

 برلحبظرژنتیکیرضااادرسااابا بنیراسااا ارجریبنرطایاااتبراسااا اریاااوهاگرائیر

ر:نویسد یچنینرالمللیر ینکمونیس ر

ر

رطهرغیر ساااتقیقرصاااوه ر برهم نبنریاااوهاگرائیرعقبیدر تأسااافبنب،"

ر65ا"نی رهس رتررخارنبکرحتیراینروریوند یر یبنرتیکیی رطهون

ر

  هگترینرخارر را رهاریااااااوهاگرائیرالمللیر ینجریبنرکمونیساااااا ر

کبراینراهایب یرتبرحدوط رطهساااا راساااا روررکندایب یر یاهفضااااب رانقی یر

ر:نویسد یچنینر

ر

گراییااایر برطیدگبجرر–راسااا رنیااادجرکب ارهنوارکبر–ر حثراینرپیرطه"

ا لی رکبرنسااار ر بریاااوهاگرائیر ت ل  ر وطج،رطهر ینرهفقبر یااابهدجر

،ر بر عتقدرهسااتیقرکنند یاساا اراگررچبرهفقبر ررعکسراسااتدال رریاادج

رویر  هگترینرخارر را رفضاااب رانقی یراسااا ارا رواجریاااوهاگرائ

تررهگ  ر راتبر بر خارر،بنبیگرارجبنیینن رشرراار ییترر سیبه

ر66"ا وطرخواهدرآیندجرانقی یرنررطهب رطهرح بر داخلب را ر

ر

                                                           
 revolutionary-https://en.internationalism.org/content/2971/function-ر65

organizations-danger-councilismر
ر نرعر بالر66
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اینراس رالمللیر ینیکیراارویژگی ب ر  قرانیعب ب رجریبنرکمونیس ر

ر یرخوطرهار عدراارانیعببرعمیکبرانیعببرکنندگبن،رپتبنسیارورعملکرطرانقی

اارطساااااا ر یدهنداراینر ساااااائلبروا عبرنیبا ندریشرتحقیقرجد راساااااا رور بر

ا رنمیتوانر برآنرپبسخرطاطارسوا راینراس ،رچرارکسبنیرکبرهب رکلییبجواب

 عنوانریشرگروجررتوانندمینرکنند یانیااعببرالمللیر یناارجریبنرکمونیساا ر

روراغلبرورعملکرطرانقی یرخوطراطا برطهندکوچشروریبریشر حفار برفعبلی ر

ررکنند ینقشر خربرایفبر

هب ریبن"رطهرسبی ر" ربحثب "ر قبال ریکیراارایدئولوگ" حترسرترین

 برجنبحرهاساااااا ،رراا وهژواا راساااااای ی،رطکترر حمدر راگوالورکبراخیرار

کرطندرورکساابنیرکبر برچپرساار بیبرتغییررج  رطاطجراساا ،رهار بارنیاارر ی

کرطندراینرسااااابی ر الریرااربهسااااایرآیااااانبئیرندایاااااتند،رتصاااااوهر یا بنرف

 وهطراارر2ار برفقطر برکند یانترنبسااایونبلیسااات برهار برا بنرفبهسااایر نتیااارر

راکنیق یآن برایبهجر

طهرستبیشروااه راطیعب راختبپوسیرسر بیب،رایدئولوگرر،آ ب رطکتر

رنویتبر وط:را بنیرچنینر وهژواا راسی یرورولیرفقیبر وهژواا راسی ی

ر

"جمعراینرطورهدفرطهرطهجبرنخساااا رساااایبساااا رتیاااانجراطائیر حمدر

خبتمیرهار بر نر ستیریکسرجرکوهرورتبهیشر یرکییداراینرتوطئبر بر

هویاااااامند رههرر ،رپی یر رهئیسرجم وه رورطهای رورعقینی ر

ر67وااه راطیعب رورهوین ر ر اروعب رعقیقر بندا"

                                                           
اارلیناااشرایاااررر– رهمااایر ااارراخاااقرهاااب رعمیاااقرتااارراارانااا وارگفت اااو رتمااادن بر:ر 67

ر ب ارطسترسراس :

1041.pdf-http://ensani.ir/file/download/article/20101210165436ر

http://ensani.ir/file/download/article/20101210165436-1041.pdf
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ئولوژیشر وهژواا راسااای یرهمبنرایدئولوگرطهرها ابر برهو نب راید

کبریشرج نقرا ینیر را رطرقبرکبهگررسبختبراس ،راار بهکسرسوا رکرطجر

طید،رهم نبنراظ بهریااااایعیرهار یرۀخواهبن ربنیرعدال ر بهکس وطرآیبراگرر

ر:نویتبر وط یدای رطینرافیونرطرقبرکبهگرراس ررورچنینر

ر

رور اساااارکبهگررطرقۀرافیونرطینر وطر دعیرکبر بهکساااایسااااقرظ وه"

رورتولید ر نبساارب هوا طروررطهراساابساایرتغییررصااوه رطه»رگف  ی

ر بر«هف رخواهدر یبنراارطینر،طاه ساااااار بیبراسااااااتثمبهرهیختنرفرو

ر برتئوکراتیشرحکو ت ب ر را ررطهرتبهیخیرواکنشرنوعیراعتربه ،

رق،یااویرفراگرطراینر تنرواهطر خواهیقرآنکبر یراینجبرطهارآید یریاامبه

یبرکبرکنیقر ارحرهارپرسااااااشراینرنیسااااااا ر یراجرچندان رکبه راگررآ

ر ربنیراخ ر اوهرور–راسی یرتمدنراسبسیرهب راندییبر بر بهکس

ریبنکییر بر رخوهطرجب ر بروریبف ر یرآینبئیر–رییعیرعدالتخواهبنۀ

رسااار واه رهبط ر یرهم ونرفیلساااوفیر بر ربحثبر بروساااابییر رون

رپییاااارف رهاجرساااادر،«هبرتوطجرافیون»رهارطینرهقر باریااااد، یرکیاااایدج

ر«ر پرولت- وهژوایی»رساااتم رانۀر نبسااارب رکنندۀرتوجیبرورتبهیخی،

ر68"کرطرر یر عرفی

ر

جنبحرهاساا راخیراراارپسراارانتیاابهر قبال راینرایدئولوگر وهژوارکبر

چپرساار بیبرتغییررج  رطاطجراساا ،رنب برا ر بر" ربحثب "ر سااو رساار بیبر

برهار رنب اهسب رکرطیقرورنسر ر برانتیبهرآن براعترا رکرطیق،ر عدارهونوی

                                                           
ر:اارلینشرایرر ب ارطسترسراس ر–112طول رورتوسعبرصفحب 68

1075.pdf-http://ensani.ir/file/download/article/20101210171942ر

http://ensani.ir/file/download/article/20101210171942-1075.pdf
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س ر س رورجریبنرکمونی سیونبلی س رانترنب اهسب رالمللیر ین برگرایشرکمونی

انتیاااااابهر قبال رطکترر راگوالورهار تو فرکرطرور برترعر" ربحثب "رراکرطیق

ارالرتبر عدار توجبریااااادیقر برآنرطی ررنیبا ر بر وضاااااع یر رهسااااامیرنیاااااد

رهب رطی ررنی رکبههبئیریریبراینرانجبسرطاطجرانداا بن

هب رگبن سااااتر ر توسااااار بریاااایوجرIGCLترینریاااابنرطهربهالتبنیاااا

کنندار ب ر یهب رپرولتر رورکمونیستیرهارلجناراهای برورپرنسیپیوند ی

فقطرآخرینریبهکبهراین ب،رآ بطگیر را رپخشر ولتنرطهونیرجریبنرکمونیس ر

ساا ار تبساافبنبرطهرفضااب رساایبساایرواکنیاایر برار یبن رر بهی رآن بالمللیر ین

رک رگبن سااااتر ب بنبرصااااوه رن رف رور یااااکارجریبنرکمونیساااا راینرح

طفبعرااراهایااا برورپرنسااایپرهب رپرولتر رتبرسااااار لمداطریااادارالمللیر ین

تن  رطاطجریااادارنکتبرحبئ راهمی راینرالمللیر ین یاااکی رجریبنرکمونیسااا ر

چنینرا دا بتیراارطرفرهررکسااااایرانجبسرگرفتبر بیاااااد،ر بیدرتقریاراسااااا رکبر

رح رهرریرایایرااراهای برورپرنسیپرهب رپرولتر رطفبعرکرطایوط،ر بیدرت

کمونیساا رچپرفقطرتعداط ر وضااعرساایبساایرنیساا ر لکبراهایاا برورپرنساایپر

رهب رکمونیستیرورپرولتر رنی رهس ا

رتأدیرر ینراهتربطیالمللیر ینجریبنرکمونیس ررکبرا بنیرتبرحقیق ،رطه

جریبنررکبرهبیی حرانر رهاررآنبهیاااااایسااااااقنفوذر خربریااااااوهاگرائیروررو

ارطهرهر«ح  یرهوحیب»رتقوی وررنریندراس ،ریدجر تحماالمللیر ینکمونیس ر

رنخواهدرتوانساااا المللیر ینجریبنرکمونیساااا رر،طسااااتوهرکبهرخوطر راهرندهد

هبرهم نبنرتکراهرور حرانرکندرتحلیارهارخوطرسبا بنیر یکی روا عیرعل 

 رساااایبساااایرپرولتر رخواهندریاااادرورنبرتن بر را رخوطر لکبر را رکارفضااااب

راار ناقیرکب یاررنتیجبرورنفوذریاااااوهاگرائیرتأدیرر یاااااکارآفرینرخواهدر وطا

ندر وهطرطهالمللیر ینجریبنرکمونیسااااااا ررا  بس کب ارهو گبهیرت قبتیرآ رطر

ار اساااورپبئینر وطنرهوحیبرح  یررح برسااایبسااایرههرر رنقشرورپرولتبهیب
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ر یکی ر ررکبرطاهط یاعیسرالمللیر ین عدراارهرر حرانرجریبنرکمونیس ر

برفعبلی رخوطر ر  هگرسیبسیر حرانر دونرسبا بنروراس رکرطجرغلربرخوط

راطاطرخواهداطا بر

ر

 نتیجه  یری ا کالم آخر. 14

 

را"اساااااا رانقی یرساااااابا بنرتقوی رهاجرتن بر«ح  یرهوحیب»رتقوی "

رجریبنرکمونیس ر ینرالمللی

ر

رتیجبنرایناراسااا رنآرتبهیخیروظیفبراارپرولتبهیبرآگبهیرطرقبتی،رآگبهی

ریشرطرقبتیرآگبهیرهیااااداراساااا رآنر بط ر وجوطی رورطرقبرتبهیخیرتجر ب

راار خیااایرعنوانر برانقی یرسااابا بنرعملکرطاراسااا رطینب یشرورپویبرفرایند

رطریقراارآگبهیراینرساابا رهم نرورگسااترشرساااسرورتعمیقرطرقب،رتکب ا،

رااس رطرقبرطهرخوطر داخلب

ر  قر عیبهرطورطرقبتیرپرولتبهیبرآگبهیراارایدئولوژ رتمبی رکرطنر را 

تبهیبراو ،ارطاهطروجوط نب راینرورنداهطرا تصااااااابط رهی  ونبر ده رپرول ر 

رکبراساااا راینرطی رر  قرنکتبارکندرایجبطرایدئولوژیشرهو نب رریشرتواندمین

رورگیرط یریاااکارجمعیرفرایندریشرطهرکبرطرقبتیرپرولتبهیبرآگبهیر رخیف

رفرط رآگبهیریشروریب د یرتوسااااااعبرفرط راوه رایدئولوژ راساااااا ،رجمعی

رااس 

رفقطرپرولتبهیبرساایبساایرهب رساابا بنر،طاه ساار بیبرعصااررانحابطرطه

رهینبرسااابا بندرآن بروظیفبرکبر  یرندرهارانقی یرهب را لی ریاااکارتوانند ی

ر–رسااایبسااایرههرر ر لکبریبرکسااابر ده ر جب رطرقبرکبهگر،رورکبهگررطرقب
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سیبسیراس  سبا بنرانقی یرور اریشر ابرنمب ر سیبسیر یفبفی ر اوهیکبر

رکااابهگرراا رطرقاااب رطه رآن رانقیبررنفوذ را کااابن ر را  راصاااااالی عنااابصاااااار

راهستندرکمونیستی

ح برآنراهگبنیسااااقرساااایبساااایراساااا رکب،رپرولتبهیبر را راینکبرآگبهیر

طرقبتیرخوطشرهارتکب ا،رتوسااعب،رتعمیقرورعمقر رخیاادروراارطریقراعمب ر

ی رکرطنرورههرر رساایبساایرپرولتبهیب،رههرر رساایبساای،ر برج  رطاطن،رهدا

طهرج  رسااااابختنریشررطاه سااااار بیبطهرج  ر  یررکیااااایدنرطول رورنظبسر

جب عبرکمونیسااااااتی،ر وجوطر یرآوهطاروظیفبرح برتبر حورطرقب راجتمبعیر

طفاابعراار رنااب اابرکمونیسااااااتیراسااااااا ،ر اابر حورطرقااب راجتماابعیرح برنی ر

ا رنبرسبا بنرتوطجرارح برنبرخوطرطرقبروطهد یضروه رخوطرهاراارطس ر

طرقبر)یاااااوهاهبرطهر رحلبرانقی ی(،ر لکبر خشرپییااااا بسرطرقبراسااااا ارطرقبر

کبهگررطهر رحلبرانقی یراارطریقریوهاهب رسراسر رطیکتبتوه رخوطرهار

ارطیکتبتوه رپرولتبهیب،رطیکتبتوه رطرقبرسااااااابا بنریبفتبرطهرکند یاعمب ر

ریوهاهب رکبهگر راس ،رنبرطیکتبتوه رح  یا

رطرقبتیرآگبهیرطهرها ابرپروسااااابرتکب االمللیر ینکمونیسااااا رجریبنر

طرورعملکررپرولتبهیبرطرقبتیرآگبهیرها ابر برطهرهارخوطروظیفبرورطاهطرا  بس

ا  بسراصاالیرارطهد یتبرسااااریشرانتیاابهاتیرانقی یرتن  رساابا بنرانقی یر

رنطهرها ابر بر سئلبرسبا بنیراینراس رکبرجریبالمللیر ینجریبنرکمونیس ر

رانقی یرح بریبرسااابا بنرکمونیسااا ر ینرالمللی،رطهکرههرر رسااایبسااایر ب

طهرها ابرالمللیر ینا  بسرجریبنرکمونیسااا رراار ناقیرنتیجبریشراینارنداهط

رااس رپرولتبهیبرطرقبتیرآگبهیرپروسبر ب

 ییط رطهر قب ارر20چپرآلمبنیرورهلند رنقشر  میرهارطهراوایارطهۀر

سااااااتیرورطهرنتیجبر بریشر ابرطهرطفبعراارانحابطرانترنبساااااایونب رکمونی

 ییط رچپرآلمبنیرورر20 واضاااعرانقی یرتردیاریااادار تبسااافبنب،رپسراارطهۀر
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هلند رنتوانسااا ر عنوانریشر ابراار واضاااعرکمونیساااتیرورپرولتر رطفبعر

کندرور خییراارآنرریروعر برتوسعبرورتکب ار واضعیرکرطرکبر برهطرهوشر

ستیر یرانجب یدرور یینیرهبئیراار واضعرانقی یرور تدر بهکسی حتیرعقبرن

ر:نویسد یالمللیر ینطهراینرها ابرجریبنرکمونیس ررهارپی رسررگذای ا

ر

ند ر عنوانریشرجریبنرانقی یرطهرحب ر رگراسااااااا اراار "چپرهل

طریقرچپرهلند رنیساا رکبر یراثرنظر ر برعنبصااررجدید رکبرطهر

نتقب راینر یراثرارطهکرورایب د یطهونرطرقبر وجوطر یرآیندرانتقب ر

وظیفبرسااااابا بن ب رانقی یراسااااا ر،رنبروظیفبرا ر را رایاااااخب رور

ر69گروهب ر حثا"

ر

کبهر یکرطر را رالمللیر ینچپرایتبلیبر را رسااااابختنریشرفراکسااااایونر

اینکبراارتبهیخرگذیاااااتبرپرولتبهیبر یب واطرورا ینبرهار را ر ربهاا رانقی یر

مینرخبطررنیااااااریبرتئوهیشرآنرکندار برهر  یبخی یاااااا ب رآیندجرطرقبرکبهگرر

 یینر)تراانب ب(رنب یدجریااااااادار را راینکبریشرتراانب براار ربهاۀرتبهیخیر

رپرولتبهیبرانجبسرطهدا

ر

 ده رکمونیسااااااا رچپرایتبلیبرطهر تدرخوط،رطهرکبهرنظر رخوطرور"

درب رتیااکییتیرآنر وطر،رچی  رکبر بعثریاادرتبراارع دۀرفیاابهرضاادر

رخوطیاابنرهارطه«رتواان»آن برتوانسااتندرانقیبرخیلیر  ترر ررآیدر،رور

یشرطرارتفکررج بنیراطغبسرکنندارآن برآهساااتبرکبهر یکرطندرولیرپبیبر

                                                           
ر12انقیبرج بنیریمبهجرر–آلمبنیر- سئلبرسبا بنیرچپرهلند ر69
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ا ر،ر دونرآنرکبرطساااااتبوهطهب راسااااابسااااایر بهکسااااایساااااتیرهارطوهر

ر70"ا یبندااند

ر

طهرها ااابر اابرآگاابهیرطرقاابتیرالمللیر ینا  ااب ااب رجریاابنرکمونیسااااااا ر

ورپبئینر وطنرهوحیبرح  یرا ینبرپرولتر ،رنقشرورعملکرطرسبا بنرانقی یر

ورا ینبرهار رررکند یهار را رنفوذر خربرآنبهیااااایساااااقروریاااااوهاگرائیر بار

 حران ب رسااابا بنیر بارکرطجراسااا ار تبسااافبنبرانیاااعب ب رپیرطهرپیرجریبنر

هارتضعیفرکرطجراس رور حبفلیرکبراارجریبنرکمونیس رالمللیر ینکمونیس ر

نروطجراندرعملکرطرانقی یراارخوطراهائبرطهندارانیعببرکرطجراندر بطهرالمللیر ین

 بطهرخواهدر وطر ررا  ب ب رخوطرطهرا ینبرالمللیر ینآیبرجریبنرکمونیساااااا ر

آیدرورنقشر  میرطهررفبئقآگبهیرطرقبتی،رنقشرورعملکرطرسااااااابا بنرانقی یر

رایفبرکندرررتحوال رآیندج

ر

رسرج بن یر 

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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 خطوط اص   مواضع 
 

 عنوانریشرنظبسراجتمبعیرواهطررطاه ساااار بیببنرطاطرکبرارجنگرج بنیراو رنیاااا1

برانقییبروجوطرطاهط:ررساایسااتقآلترنبتیور را راینررطوطوهجرانحابطریاادجراساا ارتن بر

رررررررررررررررررررررررررررکمونیستیریبرنب وط ر یری ا

اررطهرعصاااارر ب،رطرقبرکبهگررتن برطرقبرانقی یراساااا رورتن براینرطرقبراجتمبعیر2

پبیبنررطاه ساااار بیب یتواندرانقیبرکمونیسااااتیرهارانجبسرطهدرور بر ر ی راساااا رکبر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطهدا

واهطرطوهانرانحابطرخوطریااد،راتحبطیبرهب رکبهگر ررطاه ساار بیبار عدراارآنکبر3

یدنداروظیفبراصلیراتحبطیبررطاه سر بیبراسررج بنرتردیار براهگبن ب رنظبسرطهرس

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر نحرفرکرطنر ربهاجرطرقبتیرکبهگرانراس ارهبرکنتر رطرقبرکبهگررو

ب،ریرک رطهرنمبییب رانتخب بتیرورسیرکرارطهرعصررانحابطرورگندیدگیرسر بی4

ط کراساایروررطاه ساار بیبپبهلمبنرتن برطهرج  رتقوی رتوهمب رط کراساایراساا ار

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهستندرطاه سر بیب،ر ر ری رطیکتبتوه رطورهو رهمبنرسکبرطاه سر بیب

ارتمب یرجنریاااااا ب ر لیرضااااااادرانقی ی،ر ررعلیبرطرقبرکبهگررور ربهاجرطرقبتیر5

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهستندارجنگرآااطیرخشر لیریشرنیرو رپیبطجرطهراختیفب را اریبلیستیراس ا

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ریکس ربارعل ریکس رانقیبراکتررر،ریکس ر وجرانقیبرج بنی،ر خصوص6

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانقیبرآلمبنرکبر نت یر بران وا رانقیبراکترررورساسر نجرر برانحابطرآنریدا

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ارتمب یراح ابرچپراهتجبعیرهستند،راستبلینیست ب،ر بئوئیست ب،رتروتسکیست برور7

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراکنند یآنبهییست ب رهسمیروغیرجرطست بجرسیبسیرسر بیبرهارنمبیندگیر
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ارکلیبرطولت ب ر براصاااایحر"ساااوسااایبلیسااا "ریبر"کمونیسااا "رکبرطهریاااوهو ،ر8

اهوپب ریاار ی،رچین،رکو برورغیرجر ررسااررکبهرآ دندرتجلیریااکارویژجراار ر ری ر

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطولتیارطاه یبسر ب وطجرورهستند،ررطاه سر بیب

وریشرفبکتوهرفعب رطهررطهد یارساابا بنرانقی یرپییااقراو رپرولتبهیبرهارتیااکیار9

ی یرتن بر یتوانندریاااکارا لی رتکب ارورتعمیقرآگبهیرطرقبتیراسااا ارسااابا بن ب رانق

انقی یر برخوطر  یرندرکبروظیفبریاابنرنبرساابا بندهیرطرقبرکبهگرریبرکساابر ده ر

یشر ابرنمب رسااااایبسااااایراسااااا ،رر– جب رطرقبرکبهگر،ر لکبرههرر رسااااایبسااااایر

 اوهیکبریاافبفی رساایبساایرساابا بنرانقی یرورنفوذرآنرطهرطرقبرکبهگرراارعنبصاارر

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتندا را رانقیبرکمونیستیرهسراصلی

 تع د سیاس  

 واضااعر،رنظرا رورفعبلی رگراییااب رساایبساایرپرولتر ر،ر حصااولیراارتجر یب ر

گذیتبرطرقبرکبهگررورطهس بئیرکبرسبا بن ب رسیبسیرطرقبرکبهگررطهطو رتبهیخر

کرطجراندارلذارصاااادا رانترنبساااایونبلیسااااتیرهییاااابرهب رخوطرهارطهرراینرطرقبرکسااااب

اتحبطیبرکمونیست بر،رانترنبسیونب راو ر،رجنبحرچپرانترنبسیونب رطوسر،رانترنبسیونب ر

ساااوسر،ر خصاااوصاااب رجنبحرچپرانترنبسااایونب رساااوسرورفراکسااایون بئیرکبرطهر قب ار

یر رورکمونیسااتانحابطرانترنبساایونب رسااوسروظیفبرسااترگرطفبعراار واضااعرپرولتر

 بویژه فراکستتیون کمونیستت آلمبنیرورر–هار ررع دجرگرفتندر،رفراکساایون ب رهلند ر

راکند ی یداندروراارسننرکمونیس رچپرطفبعرچپ ایتا:یا 


