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 الگوی اسکاندیناویچِپ رفرمیست و 

  نازنین و یامین

 

 

 

 چکیده

رمیستی است که با ادعای 
ُ
توفیق عملِی ”و ” ایران ناکارآیِی تاریخی طبقه کارگر”، ”پرهیزی خشونت”این نوشتار در نقد چِپ ِرف

  .دزادرپب مرفرمیس غیلبت هببمیدان آمده تا با نفی راهکارهای انقالبی،  ”دموکراسی اسکاندیناوی-سوسیال مدِل 

 

 مقدمه

و مبارزٔه  دیآ یمن دوجوبهم ای  طبقه ،شود ارزش اضافه خلق نمیوجود ندارد و مازاِد محصولی و کنند  کار می گانکه همدر جایی 

امع وجدر  .هاضاف د و ارزشِ مازاتصاحِب محصوِل ی است بر سر لادج طبقاتی مبارزهٔ در واقع . دنک نمیا دیپجریان نیز ئی  طبقاتی

( مثل بهرٔه مالکانه)یا محصول  کاال -ب( مثل بیگاری برای حکمروا)کار  -پیشاکاپیتالیستی، ارزش اضافه در اشکال الف طبقاتیِ 

 مسلطحاکم و  طبقهٔ که بزور بتصرف شد  آفریده می...( ها و  ها، سرف برده)تولیدکنندگاِن مستقیم  ، توسط(مثل ربا) پول -ج

شود،  می ای که توسط طبقٔه بورژوا به یغما برده  تولید شده ِارزش اضافی کاپیتالیستیجوامع در . آمد درمی...( دار، فئودال،  و  برده)

یعنى آنچه  سازد،    گوناگون را از یکدیگر متمایز مىجوامع های اقتصادِی  سامانکه آنچه »: از یک ویژگی خاص برخوردار است

اضافه از شکِل کشیدن این کارِ  فقطکند،  مبتنى بر کار بردگى را از جامعه مبتنى بر کارِ مزدی تفکیک مى ه  بعنوان مثال جامع

دار و شمشیِر  زوِر شالِق برده هدر اینجا، ارزش اضافه ببعبارت دقیقتر،  1«.کنندۀ بالفصل یعنى کارگر است تولید رده  گ  

!دآی درمیدار  سرمایهبه تصرف  ،اردوی کار ”رضایِت شخصیِ ”و  ”زادیآ”شوند، بلکه با  خواِر زمیندار ستانده نمی جیره
2

در  

 (استثمارش) شمادختساکند تا  در کمال آزادی و رضایت شخصی به بنگاههای تولیدی و خدماتی مراجعه می ،نیروی کار ،اینجا

از د، نتراشب "طبقاتیفرا”و " انسان محور”  تا ایدئولوژی دریگ  میبکار را هترین متخصصان ب  در عین حال، سرمایه !کنند

بعنوان منافع و منافع طبقٔه حاکم را  ؛بگویند -در چارچوب قانون-همگان  ”آزادی”و  -در برابر قانون-آحاد جامعه  ”برابری”

و ... د، سخن برانن( سیدموکرا) ”آراء عمومی”وانمود کنند، از اقتدار  خواست اکثریت جامعه نند، نظِم جاری راهمگان جابز

  !ها قالب کنند توده هب ،اجتماعی مثابه بهترین نظامِ ببورژوازی و کارمزدی را  م مبتنی بر مالکیت انحصاریِ خالصه سیست

که حتی  هبقدری پردامنه و عمیق بود -های اخیر بویژه در دهه–کاپیتالیسم  محیطیِ -، اجتماعی و زیستناکامیهاِی اقتصادیاما 

!است هرا هم درآورد (ستیگ لیب هلمج زا)اعتراض سردمدارانش صدای 
3

فرانسیس فوکویاما که بعد از فروپاشی دیوار برلین، از  

سال مدعی شد که سوسیالیسم باید  ۵۲ تشذگبود، پس از  هدرکپیروزی تاریخی کاپیتالیسم به ذوق آمده و پایان تاریخ را اعالم 

!گرددازب
4
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که  شدهه اردناک و سنگینی همربا چنان واقعیات د -ثروتمندترین کشورجهانامریکا یعنی حتی در –حیات اجتماعی اردوی کار 

.است هنگذاردباقی ها  تبلیغی کاپیتالیست-ایدئولوژیک  جایی برای عوامفریبیِ  رگید
5

رویگردانی از کاپیتالیسم و و در این دوره که  

کند در قلب کاپیتالیسم جهانی خودنمایی می ،گرایش به سوسیالیسم
6

 دموکراسی اسکاندیناوی-سوسیالالگوی  با چِپ رفرمیست، 

به جنبش  ”عملی و ُعقالیی”را بمثابٔه یک الگوی  مدل سوئدیمیدان آمده تا آبروی رفته کاپیتالیسم را بخرد و با عوامفریبی، ب

  !بفروشدکارگری ایران 

 گیری اوج. ای دارد های وسیِع توده خیزشبرآمد با رابطٔه مستقیمی  ترمیس، خیزبرداشتن چِپ رف(بویژه ایران)در خاورمیانه 

اینان در لباس . است آوردهه تحرک درب اند زده را با ابقای کاپیتالیسم گره شان منافعکه ، افراد و جریاناتی را اردوی کار مبارزاتِ 

 ”احساسات کور”تا از اند  دهقدعلم کر... و  ”های دموکرات چپ”، ”پرهیزان خشونت”، ”اندوخنگان سیاسی تجربه”، ”خیرخواهان”

رفرمیست،  چپِ  در تاریخِ  ار شا هنومن هک یمادقا !ندنمایهدایت  ”ُعقالیی”را به مسیر ان آنو جلوگیری کنند !( یعنی انقالب)ها  توده

 :یافت دوش یم روفوب

که رد کتبانی  ملی بورژوازی با( PKI) اندونزی کمونیست حزب سوکارنو، علیه ای توده خیزشدر جریان  (۵۶۹۲)اندونزی  در

.انجامید دهقان و کارگر میلیون حدود چهاربود که به قتل عام ( سوهارتو ژنرال برهبری)امریکایی  کودتایاش  نتیجه
7
  

. رسید تصویببه  لاغترپ روشک رد سوسیالیستی اساسیِ  قانون (۵۶۹۱) ساالزار سرنگونی بدنبال .بود پرتغالنمونٔه دیگر در 

ثمر واقع ثمرم  اقداماتاین  از هیچیک اما ؛کنند سرکوب را انقالبتا  کوشیدند ها سایر حیله و کودتا به توسل باجهانی  قدرتهای

 و آلمان دمکرات سوسیال دولتبه همین منظور،  !دنببر بیراهه به را انقالب تا شدند  رفرمیستچِپ  دامن به دستپس . نگردیدند

 کمکهای طریق از مخفیانه، بطور ،"مکراسید گسترشِ "تحت عنواِن  و شدند صحنه وارد فعاالنه سوئد دموکرات-سوسیال دولت

 شد؛ گرفته پس مردم از شده اشغال مراکز همهٔ قدام، ابدنبال این . انحراف کشاندند انقالب را به ،چِپ رفرمیستبه  مالی هنگفت

 مجددا را دارانه سرمایه نظم !سوسیالیست( Mário Soares) سوارس ماریو و شدند خصوصی مجددا موسسات و  صنایع بانکها،

 !کرد برقرار پرتغال در

(۵۶۶۱ونزوئال؛ )هوگو چاوز 
8

بنا به  !هستند ترمیسچِپ رف عملکرداز  یگریمثالهای د (۵۱۵۲؛ یونان)سیریزا تِر  تازهو نمونٔه  

با )به مقام بزرگترین مقروِض تاریِخ بشر  ،میلیارد یورو قرض ۵۱۶ باسال گذشته،  ۱آخرین خبر، دولت یونان در طول 

!است هل شدنای( اش رفتن سطِح تولید ناخالص داخلیدرنظرگ
9

 بار اعتراضاِت خشونتو رشد  یونان یاقتصادبدنبال ورشکستگی  

با وعدٔه   را در رکابش داشت، -اقتصاددان سوسیالیست–که یانوس واروفاکیس  Siriza رفرمیست سیریزا-حزِب سوسیال ،مردم

 .حمایت کردند، از سیریزا با تمام قوابوجد آمده بودند، در اروپا ” عروج چپ”از که شیفتگاِن رفرم، . اوضاع بقدرت رسید بهبودِ 

ای سرمایه ه خواستهبه سیریزا  ،۵۱۵۲ژوئن  ۵۲در نهایتاً را خواباند و ای  توده، موِج اعتراضات در انتخابات سیریزاپیروزی 

با بعد هم  !کردبه مردم تحمیل کنند امضاء  با زور ه بودندئی را که دولتهای بورژوایی نتوانست یتو همان پاکت ریاض تن دادجهانی 

 !دنمواقدامش را توجیه ، ادبیات بعاریت گرفته

نیروهای خارجى برای از بین بردن  ۷۶۹۱در سال . جلسه اخیر سران اروپا در واقع نقطه اوج یک کودتا بود»

گفتم که در  ABC Radio Natinalsیپ آدامز در ای با فیل من طى مصاحبه. دمکراسى در یونان از تانک استفاده کردند

های خارجى صورت خواهد گرفت؛ این بار نه با تانک، بلکه به کمک  یک کودتای دیگر توسط قدرت ۵۱۷۲سال 

های ملى یونان را هدف  ، ثروت۷۶۹۱ترین تفاوِت اقتصادی این دو کودتا این است که در سال  مهم. های یونانى بانک

های کشور  نیروهایى که در پس این کودتا قرار دارند خواستار تحویل باقیمانده ثروت ۵۱۷۲ل در سا. قرار نگرفت

     10«.های غیرقابل پرداخت و ناپایدار ما شود هستند تا صرف بازپرداخت بدهى

 و به انحراف بردنِ  به شکست کشاندن در (رمیستچِپ رف -کنندهٔ  تعیین و یگانه نه اما) برجسته نقش بر تاکیدالزم به توضح است که 

 میلیتاریستی تحرکات و اقتصادی عواملنقِش  کردن مرنگکو  نآ سیاسیِ -اجتماعی نقش دراغراق  معنای به ،ای های توده شورش
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که در د آور د و به عرصه میده شکل میرا  هایی و تشکل ها ، ایدهیمبارزٔه طبقات .نیست کاپیتالیستی نظمِ  حفظ برایجهانی  سرمایهٔ 

 ترمیسچِپ رف .نمایند میرا تئوریزه بورژوازی اقتصادی، نظامی و سیاسی جاوزات ت گیرند و میمورد استفاده قرار نزاع طبقاتی

.ایران، گران تمام شود تواند برای اردوی کارِ  به نقش آن میکم بها دادن  نادیده گرفتن و یا . است موانعاین از  یکی
11

  

 

  ارذگ هاگن کی رد گذشته

 نقبی به امروزگذشته از وار به این تاریخ،  تاریخ چپ رفرمیسِت ایران، برای خوانندگاِن این سطور آشناست، پس با مرور اشاره

 .مریابید ین گرایش را بهتراتحرکات امروزین تا زنیم  می

هزار  ۲۱۱، بیش از ۵۶۱۲سال شود که تنها در  گفته می. در اواسط حکومت ناصرالدین شاه، مهاجرت ایرانیان به قفقاز آغاز شد

این امر . ر صنعت نفت، معادن مس و غیره شروع بکار نمودندمهاجرت کردند و د (کارگرییکی از مراکز فعال )ایرانی به قفقاز 

کارگران ایرانی گردیدسیاسی موجب ارتقای آگاهِی 
12

( دموکرات بود-که ترجمه سوسیال)عامیون -حزب اجتماعیونکه به تاسیس  

(۵۶۱۲)ماه بعد از صدور فرمان مشروطه ؛ آنهم تنها چند انجامید
13

دموکرات -سال پس از تاسیس حزب سوسیال ۱۱و حدود  

  .آلمان

دموکراتهای روسی بود-حزب اگرچه اقتباسی از برنامه سوسیال هٔ مرامنام
14

سیمون  اتوپیایی سن ، ولی بیشتر تحت تاثیر سوسیالیسمِ 

.و اومانیسم آگوست کنت بود
15

ارزه  مبانقالبیون به . بوجود آمد -در درون حزب-دو گرایِش انقالبی و رفرمیستی ابتدا،  از همان 

تند و خواستار سازماندهی حزب طبقاتی کارگران و دهقانان بودند حال آنکه رفرمیستها از مبارزه شباور دا مکمونیسبرای استقرار 

تبریز ( ش.ه ۵۵۱۹) ۵۶۱۱اکتبر  ۵۵شود در جلسه  تالف را میجلؤه بارز این اخ. کردند ضداستبدادی و دموکراتیک حمایت می

هایی به کائوتسکی و پلخانف،  رفت تا صحنه را به انقالبیون واگذار کند، طی نامه مطلق بود و می جناح رفرمیست که در اقلیتِ . دید

تا ارزش اضافه از کشور خارج با سرمایه خارجی مبارزه کنید : پاسخ آنان هم روشن بود. خواستار رهنمود و کمِک فکری شد

گیری  به این ترتیب، جناح رفرمیست توانست با بهره! نشود؛ به رشد سرمایه بومی کمک کنید تا کارگران آمادگی الزم را کسب کنند

.کند، جناح انقالبیون را تضعیف دموکراسی-از اتوریتٔه رهبراِن رفرمیسِت سوسیال
16

   

ات به مجلس مشروطه راه پیدا کرد و خواستهای مهمی را مطرح نمود؛ از جمله اصالحات دموکر-حزب سوسیال ۵۶۱۶در سال 

.ارضی، پرداخت دستمزد مشروع، حق تشکل، حق رای عمومی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات
17

در جریان مجلس دوم، این  

را ( ۵۶۵۱) «حزب کمونیست ایران»و بعدتر  «حزب عدالت» ر نام داد و پس از انقالب اکتبر،حزب، به حزب دموکرات تغیی

.گذاری کرد پایه
18
  

در آنجا سلطانزاده . ُرخ داد( ۵۶۵۵)ن گرایش انقالبی و رفرمیستی، در کنگره اول حزب کمونیست ایران امی بعدی بزرگ نزاع

 تیسوسیالیساصول ای دهقانی، برمبن-سر گذاشته و اکنون آمادٔه یک انقالب کارگری اعالم کرد که ایران، انقالب بورژوایی را پشت

.در برابر گرایشهای بورژوایی ایجاد کنند را جنبش کامال کمونیستییک بعالوه او معتقد بود که مارکسیستها باید . است
19

آنکه  حال 

حیدرخان بر این . رود حیدرخان عمواوغلی معتقد بود که ایران نه بسوی انقالب سوسیالیستی بلکه بسوی انقالب ملی به پیش می

... بوده و ” خرافی” واجِد اعتقاداتبوده، پرولتاریای صنعتی وجود نداشته، دهقانان  کاپیتالیستیبود که اقتصاد ایران پیشاباور 

!ها باشد ضدامپریالیست... بورژوازی و  خردهاز جمله حزب کمونیست باید حزِب همٔه طبقات و اقشار ناراضی، اینکه خالصه 
20
 

و حیدرخان رهبری شد اما چند ماه بعد، او برکنار . رهبری برگزیده قالبی داد و سلطانزاده را بی به گرایش اننهایتا کنگره، رأ 

.دنمواش را بر حزب غالب  ای رفرمیستیو سیاسته را بعهده گرفتحزب 
21

به رهبری )پس از این ماجرا، حزب به دو شاخٔه چپ  

تاریخ نویسان شوروِی الزم به توضیح است که . گردیدتقسیم ( یحیدرخان عمواوغل)و راست ( آوتیس میکائیلیان یا حبیب سلطانزاده

به همین اتهام هم بود که در جریان ظاهرا د و آورن میبحساب « زینوویف-اپوزیسیون تروتسکی»جزو سابق، سلطانزاده را 

.دیهای استالینی بقتل رس تصفیه
22
  



4 
 

در جریان مجلس چهارم مشروطه
23

این حزب (. ۵۶۵۵)لیمان میرزا اسکندری تشکیل شد ، حزب سوسیالیست ایران، به رهبری س

.ای داشت ازجمله برابری زن و مرد و ممنوعیت اعدام ترقیخواهانه  خواهان انقالب سوسیالیستی بود و مرامنامه
24

عمر این حزب  

این قانون عضویت در  بنا به(. ۵۶۲۵)د شممنوع اعالم  -بدستور رضاخان–احزاب اشتراکی  کوتاه بود؛ آنهم به این دلیل که فعالیت

صورت  «نفر ۲۲»بود که دستگیری و محاکمه جریان موسوم به نیز بدنبال همین قانون . احزاب اشتراکی ده سال زندان داشت

.پذیرفت
25

   

حزب ». را فراهم آورد سوسیالیستی به وسیله متفقین و سقوط رضاشاه، زمینه ظهور و فعالیت سیاسی احزاب( ۵۶۱۵)اشغال ایران 

 انتشار روزنامهٔ  -ج رسمیت دادن به فعالیت حزب -بنفر،  ۲۲آزادی بقیه زندانیان  -الف)در این دوره، با چهار هدف فوری « توده

(یت نداشته باشدبا روحانمخالفتی که  ای تدوین برنامه -د حزبی
26

 مشروطیت-الففعالیتش را با دفاع از  ؛ واعالم موجودیت نمود 

وقتی تحرکات کارگری پاگرفت و جالب اینجاست که . آغاز نمود( مرفرمیس)گرا  سوسیالیسم اصالح-ددموکراسی -جناسیونالیسم  -ب

حزب کمونیست ایران تشکیل شد، لغو مالکیت خصوصی و اجتماعی کردن تولید و غیره، جزو مطالبات گرایش سوسیالیستی طبقه 

آمیز به  گذار مسالمت)، دفاع از مالکیت دولتی یدان آمدبم، در قالب حزب توده، ترمیسچِپ رفبعدها، وقتی . کارگر ایران بود

که  -و برای خوانندگان آشنا است-این حزب بقدری آشکار   سیاستهای رفرمیستی! ای تبلیغ نمود پایهنظریٔه عنوان برا ( سوسیالیسم

 :باندازٔه کافی گویاستاز آبراهامیان پاراگراف نقل همین . آور خواهد شد شان کسالت بازگویی

اعالم کرد که تجربه ” با انقالب یا با مجلس؟: چگونه نظام را تغییر دهیم”ای تحت عنوان  یک متفکر حزب در مقاله»

هم ... المللى او توضیح داد که ایران، هم به سبب اوضاع بین. اسپانیا خطراِت انقالب زودرس را بما نشان داده است

گیری که سخن گفتن از انقالب  وی با این نتیجه. انقالب نیستای، آماده   داخلى، بویژه فقدان سازمانهای توده

غیرمسئوالنه است، اظهار داشت که حزب باید بکوشد تا با متحد ساختن همه نیروهای مترقى، و کار در داخل و خارِج 

رگری را بر های کا حزب توده، مبارزه  سیاسى را بر مبارزه  مسلحانه، اتحادیه...  27.مجلس، طبقه حاکم را تضعیف کند

طلبى پارلمانى را بر کمونیسم رادیکال ترجیح  مبارزه جویى انقالبى، بقای سازمانى را بر اقدام قهرمانانه، و اصالح

  28 ”.دهد مى

بقدری آنهایی هم که مواضِع رادیکال گرفتند یا . کردند احزاب منشعب از حزب توده هم عموما سیاستهای رفرمیستی را دنبال 

.نگذاشتندجنبش سوسیالیستی در تاریخ قابل ذکری تاثیر  بودند که ای یا حاشیه کوچک
29
  

 پا به عرصهٔ  ،(حزب توده) اولین جریانی بود که در اعتراض به رفرمیسِم غالب« سازمان چریکهای فدائی خلق ایران»در واقع، 

امعٔه ایران به راهکارهای انقالبی و توجه و تمایل جاز بازتابی  -اش در ابتدای تاسیس-این جریان  محبوبیت. گذاشت  سیاست

 !   درغلطید مرفرمیسآغوش  به نامزاساین « اکثریت» بخشکه  دییاپاما دیری ن .ودبهای رفرمیستی کاراز راه   آزردگی

  .است و انقالب ادامه داشته یسمرفرم میانه و جدال داشت تداوماز آن زمان تا به امروز، همین روند 

 

 الگوی اسکاندیناوی

های  عدهاعتبارتر شدن و بعد از بی و، ...(ای و  روسی، چینی، تیتویی، خوجه) باصطالح کمونیستیمدلهای سیاسِی فروپاشی پس از 

رمیستی سر بلند کرد و زمزمٔه انقالب در اینجا و از زیر خروارها تفسیر رفاندیشٔه انقالبی مارکس  ،شیرین دموکراسِی بورژوایی

 ای که ترین جامعه موفق»بمثابه را  (سوئدبویژه )اسکاندیناوی مدل  چِپ رفرمیست پرچمِ  در مقابله با این حرکت،. آنجا شنیده شد

کرد؛ بلند« بخود دیدهجهان  تاکنون
30

 های سوسیال رفرمیست نیز رپیش از پیروزی انقالب اکتب. اقدامی که ابدا تازه و بدیع نبود 

ند تا کردستایش شروع به  (بودامروز که معادل مدِل سوئد )الگوی اتریش و پروس از ها آندر آنزمان . ه بودندکرد چنین روسیه 

 : لنین در جواب آنها نوشتوقع، همان م. ندوبکبرا  انقالب استراتژی



5 
 

... دهند ارجاع مى ٠٦٨١در دهۀ ( و نیز پروس) یشاتردائماً به نمونۀ ... به همین دلیل است که رفرمیستها»

همه  راز . کامل شد “بدون هیچ انقالبى“، در آنها تحوِل بورژوایى ٠٦٨٦ “ناموفقِ “کشورهایى که پس از انقالب 

 بدونآورد، چون ظاهراً داللت بر آن دارد که تحوِل بورژوایى  این آن چیزیست که قلبشان را به شعف مى! همینجاست

باید سرمان را با انقالب به درد بیاوریم؟ چرا این کار را به ... و اگر چنین است چرا!! امکان پذیر است انقالب

 (نینل) 31 «! عملى سازند؟« بدون هیچ انقالبى»را ... داران نسپاریم تا تحول بورژوایى  زمینداران و کارخانه

 نکه نیازی بهآ یبنوین بسازد ایران سوئد از  تاصد دارد که قد ش یدعمدر واقع  -با ارجاع به نمونه سوئد–ایرانی چپ رفرمیست 

ختپردا سوئد حوِل نمونٔه  سرایی افسانهبه پس ! باشدداشته انقالب 
32

گیرِی چنین مدلی را  که شکلتاریخی  شرایط ویژهٔ آن نکه به آ بی 

!سوئد بپردازد جامعه تحلیل طبقاتیِ به یا  ،عالقه نشان دهد ممکن کرد
33

های  بویژه در دهه)دموکراسی -ای سوسیالگرده یا از عقب 

 استتار بودن آن پردهٔ  یبر کاپیتالیست و کند ه و میدرک چپ رفرمیست در حالی از مدل سوئدی دفاع در واقع ! حرفی بزند( اخیر

 !   ابایی ندارندهیچ  نآسوئد، از اعتراف به اقتصادی  صاحبنظرانِ  هک کشد می

 : شود رادیوی رسمی سوئد، بخش فارسی، نقل میسایت  وبه زیر عینا از جمل

گوید که اقتصاد سوئد، بسیار  ی چندین کتاب در باره جامعه سوئد، مى شناس و نویسنده گورد تاریخ الرش تره»

تى در داریست و مردم سوئد عالقه زیادی به مالکیت خصوصى دارند و هیچ نشانى از مالکیت عمومى و دول سرمایه

  34«.توان کشوری سوسیالیستى خواند از این نظر سوئد را اصال نمى. شود سوئد دیده نمى

داران سوئد، معادل چهار میلیون نفر از جمعیت سوئد ثروت  دهد که تنها سه نفر از سرمایه جدیدترین آمار منتشر شده نشان می

!دارند
35
 :شود این چنین بازتاب داده میدموکراتهای وطنی -این واقعیت آماری توسط سوسیالاما  

 مصادره، و تقابل و کردن محکوم جای به داران، سرمایه سودِ  کسِب  انگیزه و نقش از شناخت با دموکراتها سوسیال»

 استفاده عدالتخواهانه طرحهای اجرای برای الزم منابع تهیه و اقتصادی رشد و توسعه و تولید افزایش سود به آن از

 گسترش متوسط طبقه که بود چنین و! محروم طبقات هم و بردند سود سرمایه صاحبان هم معادله این در                           .    کردند

 میلیاردرها و میلیونرها که نیست معنا آن به این البته. شد کمتر و کم ها پائینى و ها باالئى میان فاصله و یافت عظیمى

 اکثریت جوامع این در. میدهند تشکیل جامعه کل در را کوچکى واقعاً  بخش بلکه باشند شده حذف جوامع این در

 کشورهای کلى طور به و سوئد. میدهد تشکیل( اصطالح این در مناقشه بدون) متوسط طبقه را جامعه عظیم

                                                              36«.هستند تجربه این جهانى های نمونه دیگر بعضى و اسکاندیناوی

افزوده  به تعداد میلیاردرها ٤۵۲۲تاکنون،  ۵۶۶۹حاکی از آنست که از سال  طبقاتی در سوئد، گزارش آماری از فاصلهٔ 

!است شده
37

 و درمان بهداشت، ساالنه بودجه کل ابربر نیم و یک اندازه به -سالکی در- سوئد بانک چهار فقطین کشور مهدر  

!ندا هدبر سود کشور کل اجتماعی خدمات
38
 

یک کشور فقیراز سوئد،  سیسوسیال دموکراه دهند ک این واقعیات نشان می
39

ساخت، نه یک کشور مدرن  یک کشور کاپیتالیستیِ   ،

!الیستیسوسی
40

سوسیال ! مورِد تجلیل متخصصین و انستیتوهای بورژوایی است ،امروز سوئد بعنوان یک مدِل موفِق کاپیتالیستیِ  

 منفیِ نیست، بلکه یک آموزٔه برای جنبش اعتراضی بپاخاستٔه ایران کردنی  دموکراسی سوئد نه تنها یک الگوی قابل ستایش و دنبال

!است برای کارگران سراسر جهانتاریخی 
41

دموکراسی قربانی کردن -این مدل، به کارگران نشان داد که هدف غائی سوسیال 

! ستدر مسلخ سرمایه ا راک یودرا  منافع
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از انقالب دست بشوید، در همدستی و کند تا  را تشویق میایران خورده، طبقه کارگر  با تحریِف این تجربٔه شکست ترمیسچِپ رف

 رفتهبجنگد و قربانی دهد تا « خوب»پیتالیستی برای استقرار یک نظام کاکمک کند و  جامعه “پیشرفت“ بهی، زبورژواهمراهی با 

شی جین »اظهارات شباهت به  بیاین بیانات،  !تا گذار به سوسیالیسم امکانپذیر گردد دکارگر اروپای شمالی برس به سطح طبقهٔ رفته 

اینده کاپیتالیسم در او اعالم کرد که با رشد فز. نیستند (۵۱۵۹)، رئیس جمهور چین، در نوزدهمین کنگره حزب کمونیست «پینگ

«کشور سوسیالیستی مدرن»یک تبدیل چین به چین، بزودی شاهد 
42
 !  واهید بودخ 

 

 جمعبندی

 یک گرایش جهانی است تچِپ رفرمیس
43

مارکسبه ناِم که  
44

علیه انقالب، مبارزٔه طبقاتی و  ،سوسیالیسم و 

، رفرم جانشین انقالب، طبقٔه متوسط جایگزین رفرمیست چپِ های  در آموزه .کند تبلیغ می( دیکتاتوری پرولتاریا)حکومت کارگری 

سرمایه -جایگزیِن تضاد کار... مذهبی و/فرهنگی/زبانی/قومی/ ملی/امپریالیسم، و تفاوتهای جنسیتی-طبقه کارگر، و تضاد خلق

هرٔه کاپیتالیسم و ، بیراهه بردن جنبش کارگری، تلطیِف چمخدوش کردن آرمانهای انقالبیاین گرایش سهم زیادی در . اند شده

  .است ایفا کرده ِم مدرنمناسبات کاپیتالیس جلوه دادنِ ” عادالنه”

 متفکرین نظریات با رابطه در تاریخ، طول در بارها است، جریان در مارکس نظریات با رابطه در هماکنون که آنچه»

خ جنگیدند، مى رهایى برای که ستمى ِتحت طبقات رهبران و انقالبى  بزرگ، انقالبیون حیاِت  طول در .است داده  ر 

 نفرت ترین آگین خشم بدخواهى، ترین سبعانه با را هایشان تئوری دادند، قرار پیگرد مورد را آنها دائما ستمگر طبقات

 آنها تا کنند مى کوشش شان، مرگ از پس و. شدند پذیرا افتراها، و اکاذیب از سیلى بهمراه تبلیغات، ترین شرمانه بى و

 تقدیس -معینى حد تا- را شان اسم آورند، درشان مقدّسان زمره در باصطالح و سازند مبدل ضرر بى های  یستند به را

 دزدیدن و جداکردن مشغول همزمان، حالیکه، در کنند؛ تحمیق بعدتر و دهند ”تسلى” را ستم تحِت  طبقات تا کنند

ندکردن ، مضمونش از انقالب تئوری  و بورژوازی امروز،. هستند کشاندنش الابتذ به و انقالبیش های لبه ک 

 و تئوری این انقالبى جنبه آنها. همداستانند مارکسیسم دکترینِ  علیه مبارزه در کارگری، جنبش دروِن  اپورتونیستهای

ل بجلو رسد، مى بنظر پذیرفتنى بورژوازی برای که را هرآنچه و کنند؛ مى تحریف و محو حذف، آنرا انقالبى  ِروح  ه 

 دانشمندان از آندسته و!(. نخندید) هستند ”مارکسیست” امروز شوینیستها-سوسیال همه. کنند مى تجلیل و دهند مى

 سخن ئى”آلمانى-ملى” مارکِس  از بیشتر و بیشتر بودند، مارکسیسم نابودیِ  متخصص دیروز تا که آلمان بورژوازیِ 

 سازماندهى غارتگرانه جنگ یک برای عالى چنین که کرد تربیت را کارگرانى های اتحادیه آنها، ادعای به که گویند مى

 (نینل) 45 «!اند شده

 برای اینان رفرم، ابزار . هستند رفرمیسمنیستند، بلکه مخالف  رفرممخالف  انقالبیون ،برخالف ادعای رفرمیستها

، انقالب. ستندرفرم و انقالب دو راهکاِر مختلف برای رسیدن به هدف مشترک نی. است( هدف)و محصوِل فرعِی مبارزٔه طبقاتی 

 دفاعِ  اگر .شان است مفهومو  محتوا شان نیست، بلکه در  ِبا رفرم، در شکل، اندازه و طول انقالبتفاوت  .ادامٔه منطقی رفرم نیست

بر اساس ت، حرکیک  ، دفاع از محتوایِ بخوانیمبالنکیسم  را از انقالب صرف دفاعِ بنامیم و  چِپ رفرمیسم را از رفرم صرف

.استسوسیالیسم انقالبی ، اش انداِز سیاسی گیری طبقاتی و چشم مفهوم، جهتتحلیل مشخص از 
46
  

 معایب”با بورژوازی، بمنظور برداشتِن موانع رشد کاپیتالیسم و رفع و سازش همکاری ، ترفرمیس دف چپِ ه ”

رساند و  ، به تحکیم و تثبیت کاپیتالیسم یاری میتیسچِپ رفرمه این معنی، ب. ت که ذاتی این وجه تولیدی هستنداس” نواقصی”و 

 .سازد ها را فلج می ارادٔه انقالبی توده
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فقط او را که  ، بایدطبقاتى دم بزند غیرطبقاتى و سوسیالیسم  غیرکسى که پس از تجربه اروپا و آسیا از سیاست ... »

 (نینل) 47«.ذاشتمثال کانگروی استرالیایى به معرض نمایش گ در قفس نهاد و در کنارِ 

  در )سیاسی یا تشکیل دولِت خودی، از طریِق مبارزٔه پارلمانتاریستی قدرت آرزوی چِپ رفرمیست شراکت در

 مبارزه بجای تاکید بر به این معنی، چِپ رفرمیست. است( در عرصٔه اقتصادی)تریدیونیستی -و سندیکالیستی( عرصٔه سیاسی

، مبلّغ اصالحات؛ بجای حکومت کارگری، خواهاِن ادامه وضع «انقالب»رِک کوبد؛ بجای تدا طبقاتی می سازش طبقاتی، بر طبل

  .استموجود 

روی  زیاده”اینها عبارات نمایندگان خرده بورژوازی هستند، آنها بسیار نگرانند تا پرولتاریا زیر فشارِ جایگاه انقالبیش »

لیه حکومت و بورژوازی، کوشش برای اقناِع سازِش عمومى؛ بجای مبارزه ع اینان بجای مخالفِت قاطع سیاسى،. ”نکند

را پیشه ... ها، اطاعِت زبونانه های باالنشین و امتیازگیری؛ و بجای مقاومِت جسورانه در برابر بدرفتاری[ حاکمیت]

شود، دیگر چیزی از مبانى  کنارگذاشته مى” خشن”یک پدیده  ناپسند و  به عنوان” مبارزه  طبقاتى”وقتى ... کنند مى

-سکرام) 48«.ماند باقى نمى” عدالت”پردازِی توخالى پیراموِن  و عبارات” عشق حقیقى به بشریت”سوسیالیسم، بجز 

 (سلگنا

 در ! دهستن ها  محرومترین ،ثروت اجتماعی تولیدکنندگانِ  راکه چدر به حل این تناقض نیست قا چِپ رفرمیست

های  آنهم تبلیغ آگاهی)زی اس آگاه سوسیالیستها را ٔ گرایی، مهمترین وظیفه با رویکرد به نخبهپس . است ناآگاهیصور او، دلیلش ت

، ایده ها این جدالِ  تاریخ نیستند بلکهمحرکٔه  موتورِ  ،مبارزات طبقاتی و تضادهای اجتماعیبرای او ! کند تعریف می!( رفرمیستی

طبقاتی، بُن مایٔه  مبارزهٔ و مخالفت با  فراطبقاتیرویکرد به بسیج . که تاریخ را بجلو می راندو آرمانهاست  ارزشهاافکار، نیّات، 

 .است ترفرمیسچِپ تاریخی 

 ندارد موفقیت شانس -الاقل در شرایط کنونی–انقالبی اندیشه و راهکار ، مدعی است که در ایران چِپ رفرمیسم. 

 . را بسوی رفرمیسم بکشاندجاری  مبارزات... و ”حقوق بشر” ،”رهایی انسان” ،”منافع انسانی” سرِ با حرکت از لذا درصد است تا 

کوشد طبقه کارگر را از هر جنبش انقالبى دلسرد کند، از این طریق که ثابت کند که آنچه   این سوسیالیسم، مى... »

نها یک دگرگونى در شرایط مادی زندگى، در تواند برای او سودمند باشد، نه این یا آن دگرگونى سیاسى، بلکه ت  مى

هیچ وجه از میان بردن  اما منظور این سوسیالیسم از دگرگونى در شرایط مادی زندگى، به. شرایط اقتصادی است

های انقالبى ممکن است، بلکه منظورش اصالحاتى اداری است که بر  مناسبات تولیدی بورژوائى نیست که فقط از راه

شوند، اصالحاتى که در مناسبات میان کارِ دستمزدی و سرمایه چیزی را تغییر  ت تولیدی انجام مىپایه همین مناسبا

دهند و بار بودجه دولتش را سبک   های حاکمیت را برای بورژوازی کاهش مى دهند بلکه در بهترین حالت هزینه  نمى

 (انگلس-مارکس) 49«.کنند  مى

 :  اش، با لنین همصدا است از تاریخ مبارزاتی آموزی سوسیالیسم انقالبی و کارگری با درس

و این مفهوِم . ولى این غلط است. مارکس، مبارزه طبقاتى استشود که نکته اصلى در تئوری  غالبا گفته و نوشته مى»

انجامد که برای بورژوازی  غلط، غالبا به یک تحریِف اپورتونیستى در مارکسیسم، و جعل کردن روایتى از آن مى

تئوری مبارزه طبقاتى، ساخته  مارکس نبود، بلکه پیش از مارکس، بورژوازی آنرا بوجود آورده بود، و . ى باشدپذیرفتن

ل، مورِد قبول بورژوازی است شناسند، هنوز مارکسیست  کسانى که این مبارزه  طبقاتى را بتنهایى برسمیت مى. در ک 
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محدودکردن . باشند و سیاسِت بورژوایى قرارداشته نیستند؛ و ممکن است که هنوز در چهارچوب تفکِر بورژوایى

کردن سر و ته آن، تحریف آن، و تنزل آن به چیزی است که مورد  مارکسیسم به تئوری مبارزه طبقاتى، به معنای قیچى

شناختِن مبارزه  طبقاتى را تا برسمیت شناختِن  تنها کسى مارکسیست است که برسمیت. قبول بورژوازی است

( و همچنین)بورژوای معمولى  ترین وجه تمایز مارکسیست از خرده این همان عمیق. رولتاریا تعمیم دهددیکتاتوری پ

شناخت از مارکسیسم را  باید درِک واقعى و  این همان سنِگ محکى است که به کمک آن مى. بورژوای بزرگ است

رودرو  -آنهم بمثابه یک امر عملى–ین مسئله آور نیست که وقتى تاریِخ اروپا، طبقه کارگر را با ا و این تعجب. آزمود

کسانى که بین رفرمیسم و مارکسیسم نوسان )ها  کرد، نه تنها تماِم اپورتونیستها و رفرمیستها، بلکه تمام کائوتسکیست

ر بورژوائى هستند که دیکتاتوری پرولتاریا را انکا هاِی بدبخت و دمکراتهاِی خرده فرهنگ اثبات کردند که بى( کنند مى

 (نینل)  50«.کنند مى

 

 سیوناپ

                                                           
 

1
 درجه استثمار قوه کار -۵، نرخ ارزش اضافه، ۶مارکس، کاپیتال، جلد اول، ترجمه جمشید هادیان، فصل  
2
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3
لینک . کند و سوسیالیسم یگانه امید برای نجات کره زمین است کند که سوسیالیسم کار نمی بیل گیتس در مصاحبه با ایندیپندنت اذعان می  

 دسترسی
4
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5
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6
 لینک دسترسی« دهند می ترجیح داری سرمایه به را سوسیالیسم ها آمریکایی درصد ۰۴»  

7
به خطایش اعتراف کرد و آنرا به درک غلطش از اوضاع  یک سند تاریخی د از خود، درحزب کمونیست اندونزی، بعدا در جریان انتقا  

 .  این جنایت تاکنون منتشر شده است که یک نسخه آن بفارسی موجود است اسنادبخشی از ! مرتبت دانست
8
، نوشته آرون «بحران در بولیواری انقالب: ونزوئال »لیواری در ونزوئال به رهبری چاوز به مقالٔه برای مطالعه بیشتر در باره انقالب بو  

 .  تاوس، ترجمه مریم فرهمند مراجعه کنید
9
 لینک دسترسی. به نقل از دویچه وله فارسی  

 نوام چامسکی با واروفاکیسصاحبه جهت کسب اطالعات بیشتر از تجارب وی، به م. یونان دارایی سابق وزیر اظهارات واروفاکیس،  10

 .مراجعه کنید
11

 شکست   مسئولیت که  است تاریخی تحریف یک این» :نوشت اسپانیا انقالب در سیاسی گرایشات و احزاب نقش از ارزیابی در تروتسکی  
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 ,The Class, The Trotsky«.بگیرد موضع بودند شکست دهندهٔ  سازمان که هایی شخصیت و احزاب ،ها برنامه مثل مشخصی فاکتورهای
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12
تاریخ صد »یا مقاله نوشته یرواند آبراهامیان « ایران بین دو انقالب»اجتماعی آن دوره، به کتاب -برای آشنایی بیشتر با شرایط اقتصادی  
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13

تاریخ مشروطه ). استنریمان نریمانوف که از آن جمله  ،نفر ذکر کرده ٩۱را « عامیون-اجتماعیون»بنیادگذاران اسامی احمد کسروی   

 (٩١۰ ، ص٩ج ،کسروی
14

به  ۰۲حه از صف ،«ایران، جلد اول کمونیستی و دمکراسی، سوسیال کارگری، جنبش: تاریخی اسناد»توانید در  متن این مرامنامه را می  

  .بعد بخوانید
15

 ۷۴نوشته یرواند آبراهامیان، ص « ایران بین دو انقالب»  
16

 «ایران، جلد اول کمونیستی و دمکراسی، سوسیال کارگری، جنبش: تاریخی اسناد»  
17

 نوشته آبراهامیان« ایران بین دو انقالب»رجوع شود به کتاب   
18

در  مرامنامه حزب کمونیست ایران،(. ٩١۴٤)، مصر (٩١٩١)ترکیه : بعدتر در در کشورهای همسایه نیز حزب کمونیست تشکیل گردید  

   .به بعد ۱۱از صفحه  «ایران، جلد اول کمونیستی و دمکراسی، سوسیال کارگری، جنبش: تاریخی اسناد»
19

به کوشش فریدون کشاورز و ، نوشته سلطانزاده، «انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان»برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب   

با وجود طبقات و . در جامعه است بارزه طبقاتی کارکرد و واکنش وجود طبقاتم»: او در اینجا استدالل می کند. مراجعه کنید خسرو شاکری

http://www.kapitalfarsi.com/f09/f09-1.htm
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https://www.marxist.com/fukuyama-s-second-thoughts-socialism-ought-to-come-back.htm
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https://ir.voanews.com/a/census-bureau-us-poverty-/1752063.html
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https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84/a-45139541
https://www.youtube.com/watch?v=szIGZVrSAyc
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1940/xx/party.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1940/xx/party.htm
https://tarnama.org/ddata/tarikhe%20iran%20beyn%202%20enghelab.pdf
http://www.k-en.com/gonagon/archive%20saamaan_no/saamaaneno_7.pdf
http://www.shabneshinidareu.com/books/tarikhe_mashrooteh.pdf
http://www.shabneshinidareu.com/books/tarikhe_mashrooteh.pdf
http://www.shabneshinidareu.com/books/tarikhe_mashrooteh.pdf
http://www.shabneshinidareu.com/books/tarikhe_mashrooteh.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://tarnama.org/ddata/tarikhe%20iran%20beyn%202%20enghelab.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jonbeshe-komonisti-j.01.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NBFpnwLdjOjkVz8aR_bnTsJ_VeYQ-Qgl/view
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در . رسد  یابد و به آشتی ناپذیری بی چون و چرا می سان یک همزاد طبقاتی رشد می های متضاد و آنتاگونیستی است که ستیز طبقاتی به مالکیت

 ٩۱۴۴و در دهه نخست  خورشیدی، آغاز می شود ٩۲۲۴خورشیدی ٩۲۱۴های  داری، از نیمه دوم سال ایران، روند پیدایش مناسبات سرمایه
در این روند، حاکمیت سیاسی خود و « جدید»طبقه بورژوازی در ایران با مناسبات . گردد کمپرادور حاکم می -خورشیدی، بورژوازی دالل

السیک و داری ک در این فرایند، هیچ مجالی برای رشد مناسبات سرمایه. یابد را در رهبری رضا شاه پهلوی می( امپریالیسم)سرمایه جهانی 
ملی و مستقل و حاکمیت مستقل به دست نیامد و برای همیشه، شیوه تولید آسیایی و استبداد آسیایی، ایران در آسیا و آسیایی و بازاری در 

این بورژوازی به شدت دالل جهانی سرمایه، به حاکمیت و سوخت و سازهای طبقاتی، تا به حکومت . ماند پیرامون جهان سرمایه باقی می
بار همان مناسبات و حاکمیت دالالن  ادامه به غایت فالکت آنچه در ایران امروز حاکم است، . زین سرمایه در ایران تدوام داشته استامرو

 «...ی تولیدات بومی از کشاورزی ورشکستگی تتمه .کاالهای دیگر بازارهاست

آثار جمع آوری شده،  جلد، به کوشش خسرو شاکری ۲۱که در  «جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی، و کمونیستی ایران: یسناد تاریخا»در 
   .قابل دسترسی هستند ۲۴، و٤، ۰سلطانزاده، در مجلدات 

20
 ٩۴۰نوشته یرواند آبراهامیان، ص « البایران بین دو انق»  

21
 ایران بر امپریالیسم سلطه کردن سرنگون -٩ :از بودند مهمترین آنها عبارت که بود استوار اصل ۱ بر این کنگره در حزب اصلی مطالبات  

 کلیهٔ  مصادره -۰ کشور حدتو چارچوب در ها، ملیت همه برای خودمختاری حق شناسایی -۱  خارجی  های شرکت  کلیه  اموال  مصادره -۲

 بعالوه، .جهانی پرولتاریای نهضت و شوروی روسیه  با اتحاد -۱انقالبی  ارتش سربازان و  دهقانان بین در آن، تقسیم و بزرگ مالکان امالک

 ...گرفت قرار تصویب مورد ،«شوروی حمایت با گیالن، و آذربایجان در پرولتاریا دیکتاتوری ایجاد» کنگره، همین در
  .به بعد ۷۴صفحه ،  اول جلد ایران کمونیستی و دمکراسی سوسیال کارگری، جنبش تاریخی اسنادگزارش کامل این کنگره در 

22
 ۲٤همانجا، ص   

23
در صفحه موسسه « چهارم مجلس در ایران سیاسی های جناح»طالعات بیتشر راجع به این حوادث این مجلس به مقاله برای کسب ا  

 .مطالعات و پژوهشهای سیاسی مراجعه کنید
24

، «مرامنامه فرقه سوسیالیست»اش که برای اولین بار منتشر شده به  صوص مرامنامهبرای کسب اطالعات بیشتر راجع به این حزب و بخ  

رای بهار، ص الشع نوشته ملک« تاریخ احزاب سیاسی ایران»اطالعات بیشتر در مورد این حزب در . در نقد اقتصاد سیاسی مراجعه کنید
 . ببعد ٩۱۴

25
 .  اند حکایت شده ای انورخامهو  خلیل ملکی، بزرگ علوینفر، سه روایت موجود است که توسط  ۱۱تا آنجا که اطالع داریم از جریان   

26
  ۲۱۰آبراهامیان، ص  ،«ایران بین دو انقالب»کتاب   

27
 ۲۱۷، ص اجنامه  

28
  ۰۰١، ص اجنامه  

29
 نیروی» ملکی. دش اخراج حزب از ملکی مصدق، از بقائی جدائی بدنبال .سوم نیروی و (ملکی خلیل و بقایی) زحمتکشان حزبمثل   

آنهایی که علنی از انقالب  ...و  (فروتن و قاسمی) توفان حزب ،( ۲۱۴ ص آبراهامیان،. پرداخت مصدق از حمایت به و داد تشکیل را «سوم
 مبارزه مسلحانهبود و راه حل  (مدل یوگسالوی) کردستان بود که خواهان خودمختاریجریان موسوم به احیای حزب دموکرات کردند،  دفاع می

و معتقد بود که انقالب کرد  که ار انقالب دفاع می (خارج از کشور)و یا سازمان انقالبی حزب توده ( ۰٩۲آبراهامیان، ص ) را پیش گرفته بود
از شهر شروع و به بود ولی اعتقادش بر این بود که انقالب انقالب هم موافق توفان، حزب  .کند از روستا شروع و به حاشیه شهر سرایت می

  . اند لبته این توضیحات نارسا و نادقیق هستند و صرفا  برای تمایز قایل شدن بین حزب توده و انشعاباتش آوره شدها. یابد روستا گسترش می
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 « The most successful society the world has ever known»: به نقل از گاردین 

 31
 ementDemocratic Mov-Reformism in the Russian SocialLenin,  

32
 .مراجعه کنید« آزادی و عدالت اجتماعی»توانید به سایت  برای نمونه می  

33
زیر مراجعه  توان برای نمونه به مقاله ئد، میدموکراسی در اروپا، بویژه سو-برای کسب اطالعات بیشتر راجع به عروج و افول سوسیال  

  .، از سیمای سوسیالیسمسوئد در دموکراسی سوسیال بحران: دینک
34

 ، رادیو سوئد، بخش فارسیست؟ سوسیالیستی کشوری سوئد آیا  

 
35
 «Något är sjukt när tre rika äger mer än fyra miljoner svenskar» ،Andreas Gustavsson 

 
36
روی سریعی را  نویسنده از چریکهای فدایی قدیمی است که سیر راست. ۲۴٩۷اوت  ۲۲اخبار روز مورخ به نقل از مقاله نقی حمیدیان در  

   لینک دسترسی. نقدی بر این کتاب نوشته شده که خواندنی است. توجیه کرد( ای آرزوسفر با باله)اش  پیمود و آنرا در خاطرات سیاسی
37

 لینک دسترسی. ت سوئددبه نقل از روزنامه آفتون بال  

 
38
 !میلیارد سود نصیب بانکهای بزرگ سوئد شد ۱۴ 
39

 .کردند مهاجرت آمریکا بخاطر فقر به ها سوئدی از نفر میلیون یک از بیش ،٩١٩۰ تا ٩٤۲۱ سالهایتنها در فاصله   
40

کند  ستی معرفی میدر این دو ویدئوکلیپ، مشت کسانی را که سوئد را بعنوان یک مدل سوسیالی( یوهان نوربری)یکی از نویسندگان لیبرال   

  ۲لینک دسترسی ، ٩لینک دسترسی ! نماید باز می
41

و نقل، برای تقویت جبهه نازیسم در جنگ علیه شوروی؛ دراختیار گذاردن شبکه حمل : شود در اینجا تنها به ذکر چند نمونه اکتفا می  

نازیسم دست به اعتصاب زده بودند، با  جنگی کردن ماشین علیه کارگران اعتصابی آلمان که به قصد فلج داران آلمانی، با سرمایه همکاری
لیۀ مواد   ارسال فوالد،  نقلیه وسایل طریق نشریات و تبلیغان کمونیستی ازساختن کتابها،  ها و ممنوع دستگیری کمونیست تسلیحات؛ صنعتی و او 

 به فنالند ارتش در شرکت داوطلبین درحالیکه فاشیسم شرکت کرده بودند، علیه اسپانیا داخلی جنگ مجازات کسانی که در  پست؛ و عمومی
ال مل ی قهرمانان جنگیدند، می شوروی علیه که «مانرهایم» ژنرال رهبری دراختیارگذاردن  سرد، جنگ در محسوب شدند؛ شرکت فع 

پرتغال، به  سرکوب انقالب در ،0791 دهۀ اواسط در ،«سیا» با برای امریکا، همکاری شوروی از جاسوسی مخابراتی برای مرکز بزرگترین

ان، ساله، دومین صادرکننده اسلحه جه ٤، فروش اسلحه بطور مخفی به کشورهای ایران و عراق در طول جنگ «سوارس ماریو»حمایت از 
بازی بود،  های ساخت سوئد که به شکل اسباب اند، توسط مین بیشترین کودکانی که جان و دست و پایشان را در سراسر جهان از دست داده

     ... آسییب دیدند و
42

 شیری. م. ا: هویکتور پیروژنکو، ترجم هتشون، چینی های ویژگی با لیسمسوسیا و چینی رؤیای 
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