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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 

 يامين و نازنين

  ٢٠١٩ جون ٢۴

 

  اسکانديناوی الگوی و رفرميست ِچپ

١ 

 چکيده

 و ”ايران کارگر ۀطبق تاريخی ِیئناکارآ” ،”پرھيزی خشونت” ادعای با که است ِرفرميستی ِچپ نقد در نوشتار اين

 رفرميسم تبليغ به انقالبی، راھکارھای نفی با تا آمده ميدانه ب ”اسکانديناوی دموکراسی-سوسيال ِمدل ِعملی توفيق”

  .بپردازد

 

 مقدمه

 وجوده ب ھم ای طبقه شود، نمی خلق اضافه ارزش و ندارد وجود محصولی ِمازاد و کنند می کار ھمگان که ئیجا در

 مازاد ِمحصول ِتصاحب سر بر است جدالی طبقاتی ۀمبارز واقع در .کند نمی پيدا جريان نيز طبقاتيی ٔبارزهم و آيد نمی

 -ب )حکمروا برای بيگاری مثل( کار -الف اشکال در اضافه ارزش پيشاکاپيتاليستی، ِطبقاتی جوامع در .اضافه ِارزش و

 می آفريده )... و ھا سرف ھا، برده( مستقيم ِتوليدکنندگان وسطت ،)ربا مثل( پول -ج )مالکانه ٔبھره مثل( محصول يا کاال
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 اضافی ارزش کاپيتاليستی جوامع در .آمد درمی )... و فئودال، دار، برده( مسلط و حاکم ۀطبق تصرفه ب زوره ب که شد

 يک از را ناگونگو جوامع ِاقتصادی ھایدستگاه  که آنچه شود، می برده يغما به بورژوا ٔطبقه توسط که ای شده توليد

 بردگى کار بر مبتنى ۀجامع مثال عنوانه ب است برخوردار خاص ويژگی يک از : " آنچه يعنى سازد، مى متمايز ديگر

 يعنى بالفصل کنندۀ توليدۀ ازگرد اضافه ِکار اين کشيدن ِشکل فقط کند، مى تفکيک مزدی ِکار بر مبتنى ۀجامع از را

 ستانده زميندار ِخوار جيره ِشمشير و دار برده ِشالق ِزور به اضافه ارزش اينجا، در دقيقتر، عبارته ب 1" . است کارگر

 نيروی اينجا، در  2 !آيد درمی دار سرمايه تصرف به کار، اردوی ” ِشخصی ِرضايت” و ”آزادی” با بلکه شوند، نمی

 !کنند )استثمارش(استخدامش تا کند می مراجعه خدماتی و توليدی بنگاھھای به شخصی رضايت و آزادی کمال در کار،

 بتراشند، "فراطبقاتی"و "محور انسان"ايدئولوژی تا گيرد می کاره ب را متخصصان بھترين سرمايه حال، عين در

ه ب را حاکم ٔطبقه منافع و بگويند؛ -قانون چارچوب در- ھمگان" آزادی"و -قانون برابر در- جامعه آحاد "برابری"از

 )دموکراسی" (عمومی آراء"اقتدار از کنند، وانمود جامعه اکثريت خواست را جاری ِنظم د،جابزنن ھمگان منافع عنوان

 ِنظام بھترينۀ مثابه ب را کارمزدی و بورژوازی ِانحصاری مالکيت بر مبتنی سيستم خالصه و ... برانند، سخن

 !کنند قالب ھا توده به اجتماعی،

 عميق و پردامنه قدریه ب -اخير ھای دھه در ويژهه ب– کاپيتاليسم ِمحيطی-زيست و اجتماعی اقتصادی، ِناکاميھای اما

 از بعد که فوکوياما فرانسيس 3 !است درآورده ھم را)گيتس بيل جمله از(سردمدارانش اعتراض صدای حتی که بوده

 ۵٢ گذشت از سپ بود، کرده اعالم را تاريخ پايان و آمده ذوق به کاپيتاليسم تاريخی پيروزی از برلين، ديوار فروپاشی

 4 !بازگردد بايد سوسياليسم که شد مدعی سال

 ھمراه سنگينی و دردناک واقعيات چنان با -کشورجھان ثروتمندترين يعنی امريکا در حتی– کار اردوی اجتماعی حيات

 که دوره اين در و 5 .است نگذارده باقی ھا کاپيتاليست تبليغی-ايدئولوژيک ِعوامفريبی برای ئیجا ديگر که شده

 با رفرميست ِچپ ،6 کند می ئیخودنما جھانی کاپيتاليسم قلب در سوسياليسم، به گرايش و کاپيتاليسم از رويگردانی

 یيدنسو مدل عوامفريبی، با و بخرد را کاپيتاليسم ۀرفت آبروی تا آمده ميدانه ب اسکانديناوی دموکراسی-سوسيال الگوی

 !بفروشد ايران کارگری جنبش به" ئیُعقال و عملی"الگوی يک ٔمثابهه ب را

 .دارد یئ توده ِوسيع ھای خيزش برآمد با مستقيمی ٔرابطه رفرميست ِچپ خيزبرداشتن ،)ايران ويژهه ب (خاورميانه در

 درآورده تحرک به اند زده گره کاپيتاليسم ابقای با را شان منافع که را جرياناتی و افراد کار، اردوی ِمبارزات گيری اوج

 قدعلم ... و" دموکرات ھای چپ "،"پرھيزان خشونت "،"سياسی گانتاندوخ تجربه"، "خيرخواھان"لباس در اينان .است

 اقدامی !نمايند ھدايت" ئیُعقال"مسير به را آنان و کنند جلوگيری)! انقالب يعنی(ھا توده" کور احساسات"از تا اند کرده

 :افتي شود می وفوره ب رفرميست، ِچپ ِتاريخ در را اش نمونه که

 تبانی ملی بورژوازی با  )PKI(اندونزی کمونيست حزب سوکارنو، عليه ای توده خيزش جريان در ١٩۶۵اندونزی در

 دھقان و کارگر ميليون چھار حدود عام قتل به که بود  )سوھارتو ژنرال رھبریه ب( ئیامريکا کودتای اش نتيجه که کرد

 7 .انجاميد

 به الگپرت کشور در سوسياليستی ِاساسی قانون )١٩٧٤(ساالزار سرنگونی لدنباه ب .بود الگپرت در ديگر ٔنمونه

 اين از يک ھيچ اما کنند؛ سرکوب را انقالب تا کوشيدند ھا حيله ساير و کودتا به توسل با جھانی قدرتھای .رسيد تصويب

 منظور، ھمين به !ببرند راھهبي به را انقالب تا شدند رفرميست ِچپ دامن به دست پس .نگرديدند واقع مثمرثمر اقدامات

 ِگسترش" ِعنوان تحت و شدند صحنه وارد فعاالنهيدن سو دموکرات-سوسيال دولت و لمانا دمکرات سوسيال دولت

ه ب .کشاندند انحراف به را انقالب رفرميست، ِچپ به مالی ھنگفت کمکھای طريق از مخفيانه، طوره ب ،"دمکراسی
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 و شدند خصوصی مجددا سساتؤم و صنايع بانکھا،  ) (شد؛ گرفته پس مردم از شده اشغال مراکز ۀھم اقدام، اين دنبال

 !کرد برقرار پرتغال درً مجددا را دارانه سرمايه نظم!  سوسياليستSoares Mário سوارس ماريو

 بنا !دھستن رفرميست ِچپ عملکرد از ديگری مثالھای ) ٢٠١۵ يونان؛( سيريزا ِتر تازه ٔنمونه و 8)١٩٩٨(چاوز ھوگو 

 بشرِ تاريخ ِمقروض بزرگترين مقام به قرض، يورو ميليارد ۵١۶ با گذشته، سال ١ طول در يونان دولت خبر، آخرين به

 رشد و يونان اقتصادی ورشکستگی دنباله ب 9 !است شده نايل)اش داخلی ناخالص توليد ِسطح درنظرگرفتن با(

 ِحزب ، داشت، رکابش در را -سوسياليست ناقتصاددا– واروفاکيس يانوس که بار خشونت ِاعتراضات

 در" چپ عروج"از که رفرم، ِشيفتگان .رسيد قدرته ب اوضاع ِبھبود Siriza مردم وعده با  ٔسيريزا رفرميست-سوسيال

 .کردند حمايت سيريزا از ،ءقوا تمام با بودند، آمده وجده ب اروپا

 خواسته به سيريزا ،  ٢٠١٥جون  ٢٣ در ًنھايتا و خواباند را یئ توده اعتراضات ِموج انتخابات، در سيريزا پيروزی

 کنند تحميل مردم به زور با بودند نتوانسته ئیبورژوا دولتھای که را رياضتيی پاکت ھمان و داد تن جھانی ۀسرماي ھای

 !نمود توجيه را اقدامش گرفته، عاريته ب ادبيات با ھم بعد !کرد امضاء

 بردن بين از برای خارجى نيروھای ١٩۶٧ سال در .بود کودتا يک اوج ۀنقط واقع در اروپا سران اخير جلسه"

 که  گفتم ABC Radio Natinals آدامز فيليپ با ای مصاحبه طى من  .کردند استفاده تانک از يونان در دمکراسى

 کمک به بلکه تانک، با نه بار اين گرفت؛ خواھد صورت خارجى ھای قدرت توسط ديگر کودتای يک ٢٠١۵ سال در

 را يونان ملى ھای ثروت ، ١٩۶٧ سال در که است اين کودتا دو اين اقتصادی ِتفاوت ترين مھم .يونانى ھای بانک

 ھای ثروت ۀباقيماند تحويل خواستار دارند قرار کودتا اين پس در که ىئنيروھا ٢٠١۵ سال در .نگرفت قرار ھدف

 ."10شود ما ناپايدار و اختپرد غيرقابل ھای بدھى بازپرداخت صرف تا ھستند کشور

 به و کشاندن شکست به در  )رفرميست ِچپ - کننده تعيين و يگانه نه اما(  برجسته نقش بر کيدأت که است توضح به الزم

 عوامل ِنقش کردن کمرنگ و آن ِسياسی-اجتماعی نقش در اغراق معنای به ی،ئ توده ھای شورش ِبردن انحراف

 تشکل و ھا ايده طبقاتی، ٔمبارزه .نيست کاپيتاليستی ِنظم حفظ برای جھانیۀ سرماي یميليتاريست تحرکات و اقتصادی

 اقتصادی، تجاوزات و گيرند قرارمی استفاده مورد طبقاتی نزاع در که آورد می عرصه به و دھد می شکل را ئیھا

 بھا کم يا و گرفتن ناديده .است موانع اين از يکی رفرميست ِچپ .نمايند می تئوريزه را بورژوازی سياسی و نظامی

 11 .شود تمام گران ايران، ِکار اردوی برای تواند می آن نقش به دادن

  

 گذرا نگاه يک در گذشته

 نقبی گذشته از تاريخ، اين به وار اشاره مرور با پس آشناست، سطور اين ِخوانندگان برای ايران، ِرفرميست چپ تاريخ

 مھاجرت شاه، ناصرالدين حکومت اواسط در .دريابيم بھتر را گرايش اين امروزين تحرکات تا زنيم می امروز به

 مراکز از يکی( قفقاز به ايرانی ھزار ٣٠٠ از بيش ، ١٩٠۵ سال در تنھا که شود می گفته .شد آغاز قفقاز به ايرانيان

 ارتقای وجبم امر اين .نمودند کاره ب شروع غيره و مس معادن نفت، صنعت در و کردند مھاجرت)کارگری فعال

 )بود دموکرات-سوسيال ۀترجم که (عاميون-اجتماعيون حزب سيسأت به که 12 گرديد ايرانی کارگران سياسی ِآگاھی

 حزب سيسأت از پس سال ١١ حدود و 13 )١٩٠۵ (مشروطه فرمان صدور از بعد ماه چند تنھا آنھم انجاميد؛

 .آلمان دموکرات-سوسيال

 ِسوسياليسم ثيرأت تحت بيشتر ولی ، 14 بود روسی دموکراتھای-سوسيال ۀرنامب از اقتباسی اگرچه حزب ۀمرامنام

 -حزب درون در- رفرميستی و انقالبی ِگرايش دو ،ءابتدا ھمان از 15 .بود کنت آگوست اومانيسم و سيمون سن ئیاتوپيا
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 و کارگران طبقاتی حزب ندھیسازما خواستار و داشتند باور کمونيسم استقرار برای مبارزه به انقالبيون .آمد وجوده ب

 را اختالف اين بارز ٔجلوه کردند می حمايت دموکراتيک و ضداستبدادی مبارزه از رفرميستھا که آن حال بودند دھقانان

 تا رفت می و بود مطلق ِاقليت در که رفرميست جناح .ديدتبريز ) ه ش١٢٨٧( ١٩٠٨ برواکت ١٢ ۀجلس در  شود می

 پاسخ .شد فکری ِکمک و رھنمود خواستار پلخانف، و کائوتسکی به ئیھا نامه طی کند، ذارواگ انقالبيون به را صحنه

 کمک بومی ۀسرماي رشد به نشود؛ خارج کشور از اضافه ارزش تا کنيد مبارزه خارجی ۀسرماي با :بود روشن ھم آنان

 ِرھبران ٔاتوريته از گيری بھره با توانست رفرميست جناح ترتيب، اين به !کنند کسب را الزم آمادگی کارگران تا کنيد

 16 .کند تضعيف را انقالبيون جناح دموکراسی،-سوسيال ِرفرميست

 جمله از نمود؛ مطرح را مھمی خواستھای و کرد پيدا راه مشروطه مجلس به دموکرات-سوسيال حزب ١٩٠٩ سال در

 در 17 .مطبوعات آزادی و نبيا آزادی عمومی، یأر حق تشکل، حق مشروع، دستمزد پرداخت ارضی، اصالحات

 "  بعدتر و"  عدالت حزب" ، برواکت انقالب از پس و داد نام تغيير دموکرات حزب به حزب،اين  دوم مجلس جريان

 18 .کرد گذاری پايه ، )١٩٢٠( "ايران کمونيست حزب"

 آنجا در .داد ُرخ)١٩٢١(ايران کمونيست حزب اول ۀکنگر در رفرميستی، و انقالبی گرايش ميان بعدی بزرگ نزاع

 دھقانی،-کارگری انقالب يک ٔآماده اکنون و گذاشته سر پشت را ئیبورژوا انقالب ايران، که کرد اعالم سلطانزاده

 برابر در را کمونيستی ًکامال جنبش يک بايد مارکسيستھا که بود معتقد او عالوهه ب .است سوسياليستی اصول برمبنای

 سوسياليستی انقالب سویه ب نه ايران که بود معتقد عمواوغلی حيدرخان که آن حال 19 .کنند ايجاد ئیبورژوا گرايشھای

 پرولتاريای بوده، پيشاکاپيتاليستی ايران اقتصاد که بود باور اين بر حيدرخان .رود می پيش به ملی انقالب سویه ب بلکه

 طبقات ٔھمه ِحزب بايد کمونيست حزب نکهاي خالصه ...و بوده " خرافی"اعتقادات ِواجد دھقانان نداشته، وجود صنعتی

 20 !باشد ھا ضدامپرياليست ... و بورژوازی خرده جمله از ناراضی، اقشار و

ی ر کنگره، نھايتا  حيدرخان و شد برکنار او بعد، ماه چند اما .برگزيد رھبری به را سلطانزاده و داد انقالبی گرايش به ٔا

 دو به حزب ماجرا، اين از پس 21 .نمود غالب حزب بر را اش رفرميستی سياستھای و گرفت عھدهه ب را حزب رھبری

 به الزم .گرديد تقسيم)عمواوغلی حيدرخان(راست و)سلطانزاده حبيب يا ميکائيليان آوتيس رھبری به (چپ ٔشاخه

 می حسابه ب"  زينوويف-تروتسکی اپوزيسيون " جزو  را سابق سلطانزاده ِشوروی نويسان تاريخ که است توضيح

 22 .رسيد قتله ب ستالينی ھای تصفيه ، جريان در که بود ھم اتھام ھمين بهً ظاھرا و آورند

 شد تشکيل اسکندری ميرزا سليمان رھبری به ايران، سوسياليست حزب ، 23 مشروطه چھارم مجلس جريان در

 و مرد و زن برابری ازجمله داشت ای ترقيخواھانه ۀمرامنام و بود سوسياليستی انقالب خواھان حزب اين .)١٩٢١( 

 -رضاخان دستوره ب– اشتراکی احزاب فعاليت که دليل اين به آنھم بود؛ کوتاه حزب اين عمر 24 .اعدام ممنوعيت

 نيز قانون ھمين دنباله ب داشت زندان سال ده اشتراکی احزاب در عضويت قانون اين به بنا )١٩٣١ ( شد اعالم ممنوع

 25 .پذيرفت نفر صورت) ٥٣(موسوم يانجر محاکمه و دستگيری که بود

 فراھم را سوسياليستی احزاب سياسی فعاليت و ظھور ۀزمين رضاشاه، سقوط و متفقين ۀوسيل به ) ۵۶١۵ ( ايران اشغال

 فعاليت به دادن رسميت -ب نفر، ۵٣ زندانيان بقيه آزادی -الف( فوری ھدف چھار با دوره، اين در" حزب توده" آورد

 و نمود؛ موجوديت اعالم  26 )باشد نداشته روحانيت با مخالفتی که ای برنامه تدوين -د حزبی روزنامه انتشار -ج حزب

 .نمود آغاز )رفرميسم( گرا اصالح سوسياليسم-د دموکراسی-ج ناسيوناليسم -ب مشروطيت-الف از دفاع با را فعاليتش

 و خصوصی مالکيت لغو شد، تشکيل نايرا کمونيست حزب و پاگرفت کارگری تحرکات وقتی که اينجاست جالب

 رفرميست، ِچپ وقتی بعدھا، .بود ايران کارگرۀ طبق سوسياليستی گرايش مطالبات جزو غيره، و توليد کردن اجتماعی
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 پايه ٔنظريه عنوانه ب را )سوسياليسم به آميز مسالمت گذار( دولتی مالکيت از دفاع آمد، ميدانه ب توده، حزب قالب در

 کسالت شان ئیبازگو که -است آشنا خوانندگان برای و- آشکار قدریه ب حزب اين رفرميستی سياستھای !نمود تبليغ یئ

 :گوياست کافی ٔاندازهه ب آبراھاميان از پاراگراف ھمين نقل .شد خواھد آور

  ۀتجرب هک کرد اعالم "مجلس؟ با يا انقالب با :دھيم تغيير را نظام چگونه"عنوان تحت ای مقاله در حزب متفکر يک

 ھم ...المللى بين اوضاع سبب به ھم ايران، که داد توضيح او .است داده نشان ماه ب را زودرس انقالب ِخطرات اسپانيا

 غير انقالب از گفتن سخن که گيری نتيجه اين با وی .نيست انقالب ۀآماد ی،ئ توده سازمانھای فقدان ويژهه ب داخلى،

 ِخارج و داخل در کار و مترقى، نيروھایۀ ھم ساختن متحد با تا بکوشد ايدب حزب که داشت اظھار است، والنهؤمس

 را کارگری ھای اتحاديه مسلحانه، ۀمبارز بر را سياسى ۀمبارز توده، حزب  ... 27 .کند تضعيف را حاکم ۀطبق مجلس،

 ترجيح راديکال کمونيسم بر را پارلمانى طلبى اصالح و قھرمانانه اقدام بر را سازمانى بقای انقالبى، ىئجو مبارزه بر

 28 " .دھد مى

 يا گرفتند راديکال ِمواضع که ھم ئیآنھا .کردند دنبال را رفرميستی سياستھای عموما ھم توده حزب از منشعب احزاب

 29 .نگذاشتند سوسياليستی جنبش تاريخ در ذکری قابل ثيرأت که بودند یئ حاشيه يا کوچک قدریه ب

 به پا ،)توده حزب( غالب ِرفرميسم به اعتراض در که بود جريانی اولين "ايران خلق فدائی چريکھای سازمان "واقع در

 به ايران ٔجامعه تمايل و توجه از بازتابی -سيسشأت ابتدای در- جريان اين محبوبيت .گذاشت سياستعرصۀ 

 آغوش به سازمان اين." ثريتاک "بخش که دئينپا ديری اما بود رفرميستی راھکارھای از آزردگی و انقالبی راھکارھای

 ! يدتدرغل رفرميسم

  .است داشته ادامه انقالب و رفرميسم ميان جدال و داشته تداوم روند ھمين امروز، به تا زمان آن از

  ادامه دارد

  

 پانويس

 کار ۀقو استثمار درجه -۵ اضافه، ارزش نرخ ،۶ فصل ھاديان، جمشيد ترجمه اول، جلد کاپيتال، مارکس،  - ١

 دسترسی لينک .کنيد مراجعه ) ٩٤٨١ ( مارکس کارل نوشته ،"سرمايه و مزدی کار" جزوۀ به بيشتر آگاھی برای - ٢

 .داريد Real Player مجانی ٔبرنامه به نياز شنيدن برای)صوتی فايل (به

 نجات برای اميد يگانه سوسياليسم و کند نمی کار سوسياليسم که کند می اذعان اينديپندنت با مصاحبه در گيتس بيل -  ٣

 دسترسی لينک .است زمين کره

 ٔمقاله ٔحاشيه در ،مقاله اصل به دسترسی لينک " فوکوياما جديد نگرش : " بازگردد بايد سوسياليسم " / / وودز َالن - ٤

 زنگنه نيکزاد ۀترجم "آن فارسی ترجمه و اصلی

 " فقرند خط زير ھا ئیمريکاا درصد ٩١ " امريکا صدای از نقل به - ٥

 " دھند می ترجيح داری سرمايه به را سوسياليسم ھا ئیمريکاا درصد ٠۴ " دسترسی لينک - ٦

 به را آن و کرد اعتراف خطايش به تاريخی سند يک در خود، از انتقاد جريان در بعدا اندونزی، کمونيست حزب - ٧

 فارسیه ب آن نسخه يک که است شده منتشر تاکنون جنايت اين اسناد از بخشی !دانست مرتبت اوضاع از غلطش درک

 .است موجود

 به ونزوئال در بوليواری انقالبۀ بار در بيشتر ۀمطالع برای " بحران در بوليواری انقالب :ونزوئال "، آرون نوشته  - ٨

 .کنيد مراجعه فرھمند مريم ترجمه تاوس، ٔمقاله به چاوز رھبری
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 دسترسی لينک .فارسی وله دويچه از نقل به - ٩

 نوام مصاحبه به وی، تجارب از بيشتر اطالعات کسب جھت .يونان ئیدارا سابق وزير واروفاکيس، اظھارات -  ١٠

 .کنيد مراجعه واروفاکيس با چامسکی

 تاريخی تحريف يک اين : نوشت اسپانيا انقالب در سياسی گرايشات و احزاب نقش از ارزيابی در تروتسکی  - ١١

 انقالبی جنبش که احزابی نه و نويسد می زحمتکش ھای توده پای به را اسپانيا ھای توده" ت شکس وليتؤمس که است

 ٔحلقهۀ مثابه ب را ھا شکست تا کوشد می که ناتوان ۀفلسف اين ...شکستند درھم صراحتا يا و نمودند فلج را ھا توده

 برنامه مثل مشخصی تورھایفاک .به نسبت خواھد نمی و تواند نمی ًاابد بزند، جا کيھانی ت تحوال زنجير در ضروری

 The Class, The Trotsky, Party and بگيرد موضع بودند شکست ٔدھنده سازمان که ئیھا شخصيت و احزاب ھا،

The Leadership 

تاريخ  "" مقاله يا آبراھاميان يرواند نوشته " صد تاريخ  دوره، آن اجتماعی-اقتصادی شرايط با بيشتر ئیآشنا برای - ١٢

 ،٧ شماره نو، سامان در مندرج پارسابناب، يونس ۀنوشت ايران کمونيستی و کارگری سوسياليستی، ھای نبشج ٔساله صد

 جمله آن از که نفر ذکر نموده ١٣را " عاميون-اجتماعيون" بنيادگذاران اسامی کسروی احمد " . .کنيد مراجعه ١٥٣ ص

 ١٩٤ ص ،١ ج ، )کسروی مشروطه تاريخ(است نريمانوف نريمان

 اين متن " اول جلد ايران، کمونيستی و دمکراسی، سوسيال کارگری، جنبش :تاريخی اسناد "، به ٠٢ صفحه از -  ١٤ 

 .بخوانيد بعد در توانيد می را مرامنامه

 " انقالب دو بين ايران " ٧۴ ص آبراھاميان، يرواند نوشته - ١٥

 " اول جلد ران،اي کمونيستی و دمکراسی، سوسيال کارگری، جنبش :تاريخی اسناد - ١٦

 کتاب به شود رجوع " انقالب دو بين ايران " آبراھاميان نوشته - ١٧

 مرامنامه )١٩٠٨ ( مصر ،) ١٩١٩ ( ترکيه :گرديد تشکيل کمونيست حزب نيز ھمسايه کشورھای در بعدتر - ١٨

 صفحه از " اول جلد ايران، کمونيستی و ی،دمکراس سوسيال کارگری، جنبش :تاريخی اسناد در ايران، کمونيست حزب

 " .بعد به ۵۵

 کسب برای " انگلستان امپرياليسم و ايران اقتصادی انکشاف "، و کشاورز فريدون کوشش به سلطانزاده، ۀنوشت - ١٩

 خسرو : " و طبقات وجود با .است جامعه در طبقات وجود واکنش و کارکرد طبقاتی مبارزه کتاب به بيشتر اطالعات

 يک سان به طبقاتی ستيز که است آنتاگونيستی و متضاد ھای مالکيت کند می استدالل اينجا رد او .کنيد مراجعه شاکری

 داری، سرمايه مناسبات پيدايش روند ايران، در .رسد می چرا و چون بی ناپذيری آشتی به و يابد می رشد طبقاتی ھمزاد

 روند، اين در١٣٠٠ نخست دھه در و شود می آغاز خورشيدی، ١٢٦٠ خورشيدی ١٢٥٠ ھای سال دوم ۀنيم از

 با ايران در بورژوازی طبقه .گردد می حاکم کمپرادور -دالل بورژوازی خورشيدی، " جديد " و خود سياسی حاکميت

 رشد برای مجالی ھيچ فرايند، اين در .يابد می پھلوی شاه رضا رھبری در را )امپرياليسم( جھانی سرمايه مناسبات

 و ئیآسيا توليد شيوه ھميشه، برای و نيامد دست به مستقل حاکميت و مستقل و ملی و ککالسي داری سرمايه مناسبات

 دالل شدت به بورژوازی اين .ماند می باقی سرمايه جھان پيرامون در بازاری و ئیآسيا و آسيا در ايران ،ئیآسيا استبداد

 .است داشته تدوام ايران در سرمايه امروزين حکومت به تا طبقاتی، سازھای و سوخت و حاکميت به سرمايه، جھانی

 بازارھاست ديگر کاالھای دالالن حاکميت و مناسبات ھمان بار فالکت غايت به ادامه است، حاکم امروز ايران در آنچه

 آثار شده، آوری جمع شاکری خسرو کوشش به جلد، ٢٣ در که کشاورزی از بومی توليدات ی تتمه ورشکستگی ..." .
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 .ھستند دسترسی قابل ٢۴ و  ٤،٨در " ايران کمونيستی و دمکراسی، سوسيال کارگری، بشجن :تاريخی اسناد "

 ٠ مجلدات در سلطانزاده،

 " انقالب دو بين ايران " ١٠٤ ص آبراھاميان، يرواند نوشته - ٢٠

 سرنگون - ١ : از بودند عبارت آنھا مھمترين که بود استوار اصل ١ بر کنگره اين در حزب اصلی مطالبات  -  ٢١

 ھمه برای خودمختاری حق ئیشناسا -٣ خارجی ھای شرکت کليه اموال مصادره -٢ايران بر امپرياليسم سلطه کردن

 سربازان و دھقانان بين در آن، تقسيم و بزرگ مالکان امالک ٔکليه مصادره -۴ کشور وحدت چارچوب در ھا، مليت

 ايجاد "، ...گرفت قرار تصويب مورد بعالوه، . انیجھ پرولتاريای نھضت و شوروی روسيه با اتحاد -۵ انقالبی ارتش

 اسناد در کنگره اين کامل گزارش کنگره ھمين در ، " شوروی حمايت با گيالن، و آذربايجان در پرولتاريا ديکتاتوری

 .بعد به ٧٠ صفحه ، اول جلد ايران کمونيستی و دمکراسی سوسيال کارگری، جنبش تاريخی

 ۶٨ ص ھمانجا، - ٢٢

 حوادث اين به راجع بيتشر اطالعات کسب برای " چھارم مجلس در ايران سياسی ھای جناح " موسسه صفحه در -٢٣

 .کنيد مراجعه سياسی پژوھشھای و مطالعات مقاله به مجلس اين

 که اش مرامنامه بخصوص و حزب اين به راجع بيشتر اطالعات کسب برای " سوسياليست فرقه مرامنامه "، - ٢٤

 سياسی اقتصاد نقد در " ايران سياسی احزاب تاريخ " ص بھار، الشعرای ملک نوشته به شده رمنتش بار اولين برای

 .ببعد ١٣٠در حزب اين مورد در بيشتر اطالعات .کنيد مراجعه

 و ملکی خليل علوی، بزرگ توسط که است موجود روايت سه نفر، ١١ جريان از داريم اطالع که آنجا تا - ٢٥

 .دان شده حکايت ای انورخامه

  " انقالب دو بين ايران " کتاب ، ٢۵۴ ص آبراھاميان، - ٢٦

 ٢۵٧ ص ھمانجا، - ٢٧

 ۴۴٩ ص ھمانجا، - ٢٨

 از ملکی مصدق، از بقائی جدائی بدنبال .سوم نيروی و )ملکی خليل و ئیبقا( زحمتکشان حزب مثل " نيروی - ٢٩

 و قاسمی( توفان حزب ، ) ٢۵٠ ص آبراھاميان، .پرداخت مصدق از حمايت به و داد تشکيل را ملکی .شد اخراج حزب

 بود کردستان دموکرات حزب احيای به موسوم جريان کردند، می دفاع سوم " انقالب از علنی که ئیآنھا ... و )فروتن

 و ) ۴١۶ ص آبراھاميان،( بود گرفته پيش را مسلحانه مبارزه حل راه و بود )يوگسالوی مدل( خودمختاری خواھان که

 به و شروع روستا از انقالب که بود معتقد و کرد می دفاع انقالب ار که )کشور از خارج( توده بحز انقالبی سازمان يا

 به و شروع شھر از انقالب که بود اين بر اعتقادش ولی بود انقالب موافق ھم توفان، حزب .کند می سرايت شھر حاشيه

 و توده حزب بين شدن قايل تمايز برای رفاص و ھستند نادقيق و نارسا توضيحات اين البته .يابد می گسترش روستا

 .اند شده آوره انشعاباتش

  


