
1 
 

 ( ۲)« ُرزای ُسرخ»

 «سوسیالیستی استراتژی انقالب»ای بر  مقدمه

 

 سالگی ۲۲در ( ۳۹۸۱)عکس ُرزا لوکزامبورگ 

 

   کهن. ی

 

 مقدمه

در بخش نخست  
1

" خودمختاری"و " ن سرنوشتحق تعیی"، "مسئله ملی"نظرات رزا لوکزامبورگ حول  این نوشتار به نقطه 

لهستان" طلبی جنبش استقالل"حول مارکس موضع با خاطرنشان گردید که رزا لوکزامبورگ بعالوه . شد اتیاشار
2

موضع نیز ، و 

"ها حق تعیین سرنوشت خلق"لنین پیرامون 
3

راجع به نظریات رزا لوکزامبورگ  -بطور فشرده-در همانجا ضمنا  .اشتدتوافق ن 

معرفی گردید «انقالب»و  «رفرم»
4

نیز  -«مبارزات طبقاتی در فرانسه» در پیشگفتار  -انگلس نظرات  نقطه اباو اشاره شد که و  

.دموافق نبو
5

   

الشعاع قرار  سیاسی ایران را تحت فضای ،قومی و خودگردانی  فدراتیو-حساس کنونی که مسئله ملی در دوره  مسلما جا دارد که 

داده
6

 .است مانخوباو توسط مترجمان  ترجمه  مقاالت اش که الزمه دنتر مورد بررسی قرارگیر عمیقنظریات رزا لوکزامبورگ  

ملی،  توانند به روشنتر شدن مباحثات می -بویژه آنهایی که در نوشتار پیشین مورد استفاده قرار گرفتند–این مقاالت تردید  بی

 . نندرسا یاری ملل و اقوامیا همگرایی ، خودگردانی و جدایی خودمختاری

در -رویزیونیسم و رفرمیسم که با نقد  رزا لوکزامبورگ «سوسیالیستی استراتژی انقالب  » مدخلی است به تئورینوشتار حاضر اما 

«رفرم یا انقالب»کتاب 
7

پرداختن به این مباحثات، آنهم در این دوره  . دیگرد تکمیل اسپارتاکوس حزب برنامه تنظیم با و  شد آغاز  -

و شبح  انقالب بر فراز آسمان ایران در گشت و  اند  هشکست خورد -کی بعد از دیگریی– و رفرم های اصالح که پروژهتاریخی 

 .دنند آموزنده و راهگشا باشنتوا میگذار است، 

 تحقق  یابی تا  از تشکل- است که نحوه  پیشبرد مبارزهراهنمای  طبقه  کارگر  همان نقشه   ،در واقع، «سوسیالیستی استراتژی انقالب»

د که چگونه خود را آموز به کارگران می« سوسیالیستی استراتژی انقالب»بعبارت بهتر . کند تشریح می را -انقالب سوسیالیستی

چطور وجه تولیدی قدرت سیاسی را بدست گیرند، انقالب کنند و یند، چگونه آه بمیدان طبقیک  دهند، چطور بمثابه  سازمان

 .خالصه چگونه جامعه سوسیالیستی را بنا کنند... ورژوایی را ملغا نمایند و و مالکیت ب کاپیتالیستی را برچینند
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نقشه  بتوان تا بر اساس آن  محتاج یک تحلیل مشخص از شرایط مشخص است« سوسیالیستیاستراتژی انقالب »به این معنا، تنظیم 

یک مقوله  فراتاریخی و از « سوسیالیستی انقالباستراتژی » دقیقتربعبارت . ودنمتنظیم را ترسیم و راهکار  مناسب را راه 

   .تعریف و تعیین شده باشدای  فرمولهای کلیشهشده نیست که با  داده پیش

پيامشان در اتحادیه کمونیستها شروع به تدوین و تنظیم استراتژی انقالب سوسیالیستی کردند و در  مارکس و انگلس از بدو فعالیت

:ندنوشت-ازجمله–کميتهمرکزی

صرفابلکه،نيستنددرجهتمنافِعپرولتاريایانقالبیجامعهلکنهتنهاخواهانتغييِرهایِدموکراتبورژواخرده...»

ئیشرايطاجتماعیآنتغييراتدرمشتاقِ راحتهستند تاحدامکانبرایخودشانقابلتحملو جامعهحاضررا ترکه

کهستماووظيفٔهنفعماب،...استترانقالبختمهرچهسريعبورژوازیدموکراتخواهاندرحاليکهخرده...دينمامی

قدرتدولتیشانبزيرکشيدهشوند،روايیحکماتمقامازلکامبيشياطبقاتکمهمهٔزمانکهآنتا؛مکنيممداوانقالبرا

 پرولتاريا بدگردصرفتتوسط پرولتری مجامع و ه حدآن رشِد همه–برسندکافی در بلکه يککشور در تنها نه

توليدی،درنيروهایتعيينالاقلپايانبپذيردوکهرقابتميانپرولتاريایاينکشورها-کشورهایپيشرفتهجهان کنندهٔ

برآنست؛نهباشدبلکهبرالغای8خصوصیيتلکاتواندبسادگیبراصالحمنگرانیمانمی.تمرکزيابددستانکارگران

 بلکه طبقاتی آنتاگونيسم فرونشاندن الغایطبقاتبر نه و ، بر حاضر بربلاصالحجامعٔه نوتاسيسکه ينيکجامعٔه

(۰۵۸۱انگلس،لندن-مارکس)9«.است

قوای  ند و با بررسی توازنادد تحلیل روشنی از نیروها و جریانات دخالتگر اجتماعی ارائه  مارکس و انگلس ،همین نوشتاردر 

همین روش را بعدتر در مانیفست. ندمودطبقه  کارگر را ترسیم ن طبقاتی، نقشه و راهنمای  عمل  
10

 .ندادد و آثار بعدی ادامه  

 -رزا لوکزامبورگ« استراتژی انقالب سوسیالیستی»پیش از بررسی -ضرورت نگارش مقدمه  حاضر به شود  با این توضیح، می

فراهم بحث  بهتر   ، زمینه  الزم برای درکآن ایام توصیف  شرایط تاریخی، اقتصادی و اجتماعیدر اینجا سعی شده تا با . برد پی

      .گردد

   زمینٔه تاریخی پیش

«امپراتوری روم غربی»پس از فروپاشی 
11

، ساکنین اروپا که از طوایف و اقوام مختلف تشکیل شده بودند، (میالدی ۵قرن ) 

.را تاسیس نمودند( الوایفی ملوک)فرمانروایی خود  نواحی تحت
12

آنها اگرچه قلمروهای جداگانه و اعتقادات مذهبی متفاوت داشتند  

  .شدند اداره می( رعیتی-ارباب)ولی عموما با نظام فئودالی 

«امپراتوری مقدس روم»در اواخر قرن هشتم 
13

 Heiliges Römisches Reich) )ها توسط پادشاه فرانک
14

در اروپا ( شارلمانی) 

، نام شاننفوذگرفتن دامنه   وسعتبا  که بزرگترین سرزمین این امپراتوری بود، ۸۶۲پادشاهی  آلمان، پس از سال . تشکیل شد

 (. ۳۵۳۲)تغییر پیدا کرد « امپراتوری مقدس روم  ملت آلمان»به نیز امپراتوری 

با آغاز سلطنت ویلهلم اول . پراطوری آلمان را از آن خود نمودگرفت و بمرور دو سوم ام پادشاهی پروس شکل  ۳۰۷۳در سال 

تشکیل آلمان را نوتاسیس ، پروس سه جنگ پیاپی را از سر گذراند تا امپراطوری «اتوفون بیسمارک»وزیری  و نخست( ۳۹۵۹)

(.۳۹۰۳) داد
15

معروف استرایش دوم که به این امپراتوری  
16

 . ام داشتووایمار دو تشکیل جمهوری  ۳۸۳۹تا انقالب نوامبر  

، انقالب کبیر فرانسه (ببعد ۳۰۶۷)، انقالب صنعتی (۳۶اواسط قرن )تاریخ آلمان معاصر با دوره  پسین رنسانس به این معنی، 

امیرنشین ریز و درشت در  ۱۹و گردهمآیی بیش از ( ۳۹۷۶)توسط ناپلئون اول  «امپراتوری مقدس روم»، سرنگونی (۳۰۹۸)

کنگره وین
17

، سرکوب (۳۹۸۹)« بهار مردم»های معروف به  آلمانیها به سرپرستی اتریش، جنبش  اتحادیه و تاسیس( ۳۹۳۵) 
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حاکمیت ، جنگهای پیاپی، ظهور پروتستانیسم و مقابله  آن با (فردریش ویلهلم چهارم)بدستور پادشاه پروس ( ۳۹۸۹)انقالب مارس 

.گره خورده است( ۳۹۰۳)وس و ظهور رایش به رهبری پادشاه پر کلیسای کاتولیک
18

 

فئودالیسم سبب شده بود تا صنعتی شدن آلمان و پاگیری پای  ریدولت مرکزی  قدرتمند و حاکمیت دیک فقدان ر اینها، عالوه ب

.کاپیتالیسم بسیار دیرتر از انگلیس و فرانسه صورت بگیرد
19

. آغاز شددر آلمان  ۳۹۲۷استفاده از ماشین بخار از سال برای مثال،  

بدون در -تعداد کارگران آزاد  ۳۹۸۹تا  ۳۹۱۲های  بین سالمثال  ؛با شتاب بیتشری در آلمان به پیش رفتبا این همه، کاپیتالیسم 

سال نیز  ۳۸کودکان زیر   این رقم در برگیرندهکه  نفر افزایش یافت ۲۷۷۷۷۷۷به  ۸۵۷۷۷۷از  -نظر گرفتن بخش کشاورزی

.شد می
20

  

فرسای کار به شرایط سخت و طاقتدر اعتراض تشکالت کارگری 
21

خیلی زود در آلمان شکل گرفتند 
22

که سازمانده اولین  

برخورد خشن حاکمیت و صاحبکاران با فعالین . بودند( ۳۹۸۲)و شورشهای اعتراضی ( ۳۹۱۹و  ۳۹۲۹)اعتصابات کارگری 

ا در خارج از کشور سازمان دهند که برای های مقاومت  کارگری ر کارگری سبب شد تا آنها به کشورهای همسایه بگریزند و هسته

اشاره کرد( ۳۹۸۷سوئیس و انگلستان، )« عدالتخواهان  اتحادیه»و ( ۳۹۱۸پاریس، )« اتحادیه فرودستان»شود به  نمونه می
23

در . 

(.۳۹۸۰)د معروف ش« ها اتحادیه کمونیست»به و  به آن جذب شدندواقع همین اتحادیه است که مارکس و انگلس 
24

  

ولی دور جدیدی از مبارزه  شکست خوردندآنها اگرچه . را تدارک دیدند( ۳۹۸۹)کارگران آلمان انقالب مارس  ین شرایطیدر چن

ادامه  این . به رهبری فردیناند السال آغاز شد( ADAV-۳۹۶۱) "تشکل سراسری  کارگران آلمان"ریزی کردند که با تاسیس  را پی

، معروف به ۳۹۶۸)« المللی کارگران جامعه بین»تشکیل . انجامید  (SAPD)«سوسیالیستحزب کارگران »روند به تاسیس 

.اشتآلمان د انکارگربخشیدن به مبارزات سهم بسزایی در تکامل  (انترناسیونال اول
25

 

«بهار  مردم»خیزشهای انقالبی 
26

، مجارستان، هلند، فرانسه، آلمان اتریشایتالیا، )سراسر اروپا که ( ۳۸قرن  ۸۷و  ۱۷های  دهه) 

، ۳۹۹۱، روسیه ۳۹۹۲ایتالیا )دموکرات، یکی بعد از دیگری، -را لرزاند و اعالم موجودیت احزاب سوسیال...( بلژیک و 

فاکتور  این واقعیت بود که تاکیدی بر عمال  (۳۹۹۸، سوئد ۳۹۹۹اتریش و سوئیس  ،۳۹۹۰، نروژ ۳۹۹١، بلژیک ۳۹۹١انگلستان 

مناسبات نوپای کاپیتالیستی و استقرار مناسبات  قویا علیهکه راه یافته محاسبات اجتماعی تاکنونی  به( طبقه  کارگر) یدخالتگر جدید

 .جزم کرده استسوسیالیستی 

«اتحاد مقدس»به تاسیس طبقه کارگر  مقابله با تحرکات انقالبی  بورژوازی اروپا در مواجهه با این خطر و بمنظور 
27

 La Sainte-

Alliance  های آنرا بگیردتا جلوی پیشرویدست زد .  

بعبارت دیگر،  .دگردیسیاسی طرح -اقتصادی-اجتماعیشرایط  نیچنچنین دوره  تاریخی و بر بستر یک رفرم یا انقالب در مباحثه  

طبقاتی نبود بلکه محصول  یک جدال  های فعالین کارگری و سوسیالیستها  بافی و فلسفه آرزوها ،بحث نتیجه  تخیالت، تمایالتاین 

 .کرد می بطور عینی جریان داشت و پاسخ مطلوب خود را طلببود که واقعی 

 رفرم

«جنگ سی ساله»مصایب در شرایطی رخ داد که اروپا  تیکاپیتالیس وسعه مناسباتت
28

سوم از - سر گذاشته  و بیش از یک را پشت 

ریت در حال تجربه  دوره  به پایان بود و بشرو لطه  امیران، مالکان، اربابان و کشیشان اش را از دست داده بود؛ دوره  سیاه س جمعیت

دستاوردهای  مارکس در فصل اول مانیفست، در تحسین  . امکانپذیر گردیده بودکاپیتالیسم و توسعه بود که با استقرار  نویدبخشی

مولدهکند که رشد نیروهای  رود که ادعا می کاپیتالیسم تا آنجا پیش می اولحياتکاپيتاليسم درطولسده وبمراتبانبوه، تر

29.دهاستبوهایپيشيننسلدستاوردهایترازمجموعۀعظيم
    

دائما عرصه را بر  ،توام بود زادی و رهاییکه با ایده  آ Age of Enlightenmentعصر روشنگری  انقالب صنعتی و شکوفایی  

. گشود کرد و عرصه را برای پرورش عقل، علم، درایت و معرفت می های بردگی و بندگی تنگ می خرافات کلیسایی، ایده
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از )گرفت و برخورداری از حقوق دموکراتیک  استبدادی را میمذهبی و قراردادهای اجتماعی و مجامع قانونگذاری جای احکام 

 . ادد را تشکیل میای  اصلی مبارزات توده مضمون  ...( و « انتخابات آزاد»، «ممنوعیت کار  کودکان»، «حق رای همگانی»له جم

رشد و تعالی فردی و اجتماعی تحت مناسبات کاپیتالیستی، واقعیت غیرقابل انکاری بود که بستر  مادی رشد رفرمیسم را قابلیت 

، راه الزمو امکانات  فرصتهابا واگذاری تا داد  را از خود نشان میو توان   ظرفیتآن از طرف دیگر کاپیتالیسم نوپا، . کرد فراهم می

 .هموار کندو کارگران ندان شهروی رشد و بالندگی راب را

با رشد مناسبات برداشت کرد که چنین از همینجا بود که ادوراد برنشتاین نسبت به کاپیتالیسم و دستاوردهایش امیدوار شد و 

حقوق دموکراتیک بیشتر رفاه عمومی و و برخورداری از  دوره  صلح، توسعه، رونق و شکوفایی ادامه پیدا خواهد کردکاپبتالیستی، 

 :واهد شدخ

هستیم که امتیازات ویژه  بورژواهای کاپیتالیست قدم بقدم در اختیار سازمانهای آن در همه  کشورهای پیشرفته شاهد »

نیروهای   یابند و نوسانات اولیه   چیرگی می ای بر منفعت فردی منافع مشترک در ابعاد فزاینده... شود دموکراتیک گذاشته می

            30«.شوند اقتصادی متوقف می

 برنشتاین، پرچمدار رویزیونیسم

 

-در حالیکه کارمند بانک بود جذب حزب سوسیال -سالگی ۲۳یعنی در – ۳۹۰۳در سال ( ۳۸۱۲-۳۹۵۷)ادوارد برنشتاین 

پس از به اجرادرآمدن قانون ضدسوسیالیستی، برنشتاین راهی زوریخ و بعدتر لندن گردید و در حلقه  . شد (SDP)دموکرات آلمان 

ها دوستان نزدیک انگلس جای گرفت و مجذوب فابیان
31

تا  ۳۹۹۳خودش را مارکسیست خواند و از سال  ۳۹۹۷او در سال . شد 

مقاالتی  ۳۹۸۹تا  ۳۹۸۵برنشتاین در فاصله  سالهای . گرفت  عهدهبرا ( ارگان حزب)« دموکرات-سوسیال»سردبیری نشریه  ۳۹۸۷

نوشت و ادعا کرد که ضمن  Neue Zeit« زمان نو»در نشریه  Problems of Socialism« مشکالت سوسیالیسم»تحت عنوان 

 . پایبندی به اصول بنیادین مارکسیسم درصدد است تا آنرا از افکار و عناصر جزمی و غیرعلمی بپاالید

« ها دموکرات -و وظایف سوسیال شرطهای سوسیالیسم پیش»هایش را بصورت کتابی تحت عنوان  ، اندیشه۳۹۸۸در سال عدتر ب

گرا  تکامل را یکانتخاب شد تا برنشتاین   32«سوسیالیسم تکاملی»ترجمه انگلیسی این کتاب، عنوان البته در . منتشر نمود

تحت نیز را « رفرم یا انقالب»دند تا مباحثاث مربوط به وشیک شبعدتر، هوداران! دمعرفی کن" رویزیونیست"و نه ( ا ُولوشونیست)

دالیل زیادی برای این . به پیش ببرند( «تکامل یا انقالب»بمعنی  Evolution or Revolution)« ا ُولوسیون یا ر ُولوسیون»عنوان 

«داروینیسم  سوسیالیست»در کتاب ( Richard Weikart)فرمولبندی جدید آورده شد که روایت ریچارد ویکارت 
33

، از ۰، فصل 

 :آن جمله  است

اما تاثیر ... اند توجهی نشان داده تکامل  بیولوژیک بر اندیشه  برنشتاین بی[ تئوری]شناسان نسبت به تاثیر   اکثر برنشتاین»

برنشتاین ... پندارند تکامل  بیولوژیک بر آراء و تغییر مبانی فکری برنشتاین بیش از آن است که بعضی از پژوهشگران می

این اثر انگلس، که برنشتاین آنرا همچون انجیل  . آوردروی مارکسیسم به ، اثر انگلس، «آنتی دورینگ»با خواندن کتاب 
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در واقع برنشتاین حوالی . تنها توانست ایمان او را به اعتبار  تئوری داروینی تقویت کنداش پذیرفت؛  "کیش سوسیالیستی"

بنویسد؛ اما انگلس در آن ایام « سوسیال دموکرات»ای درباره داروین در نشریه  انگس را ترغیب کرد تا مقاله ۳۹۹۲سال 

به داروینیسم زمانی تشدید شد که مشغول ویرایش و عالقه  برنشتاین ... گرفتارتر از آن بود که خواست وی را برآورده کند

مارکس از : "او بعدتر نوشت... برای انتشار بود( ۳۹۸۵-۸٦" )نقش  کار بر جسم میمون"آماده کردن مقاله  انگلس با عنوان 

برنشتاین "... همان ابتدا بیشترین عالقه را به تحقیقات داروین نشان داد و روی این موضوع کوچکترین شکی وجود ندارد

برای مارکس، تکامل دربرگیرنده  انقالب ... گرا است کامال مسجل است که تئوری مارکس بروشنی تکامل: "... اضافه کرد

برای برنشتاین ". گرای انقالبی بود مارکس یک تکامل... زمینه  دیگری است پیش[ از این دو]است و برعکس؛ یعنی یکی 

سازد، ایده   ای که بستر رویزیونیسم را می ایده: "او نوشت. یح اندیشه هایش بودتئوری  تکامل مهمترین پرنسیپ در توض

   (۳۸۸٦ریچارد ویکارت، )« ".تکامل و ایده  پیشرفت است

مارکسیسم در دفاع از "و " چهره  راستین  مارکسزنگارزدایی از "هایش را زیر پوشش عناوینی مثل  در ابتدا اندیشهبرنشتاین که 

های مارکس، این ادعا را کنار گذاشت و به نقد و رد  تر شدن اختالفاتش با آموزه پس از مرگ انگلس و علنی ،د کرمی  ابراز " واقعی

شان ثابت  بلکه خالف  عمل به اثبات نرسیده نظریات مارکس نه تنها درصحت  مدعی شد که او  .علنی آراء مارکس پرداخت

تاتوری پرولتاریا، نفی مبارزه  قهرآمیز، رّد تئوری ارزش مارکس، نفی عاملیت طبقه  او با نفی مبارزه  طبقاتی، رَد دیک. است شده

هر درجه از رفرم  که به هر درجه از بهبودی در شرایط و  نتیجه گرفت که هر تالش انقالبی محکوم به شکست است... کارگر و 

.دموکرات قرارگیرد-سوسیالمبنای فعالیت احزاب بیانجامد باید  مردماقتصادی و اجتماعی 
34

    

رویکرد به  -اروپا در کشورهای صنعتی-راه برای رسیدن به سوسیالیسم و سریعترین ترین وتاهک ،بهترینکرد که  او ادعا می

 . ای و اقدامات پارلمانتاریستی است فعالیتهای اتحادیه

 والیهای برنشتاین، او چندین دوره  مت ها و اندیشه با ایده (از جمله رزا لوکزامبورگ)علیرغم انتقادات و مخالفتهای جناح چپ  حزب 

( رایشستاگ)دموکرات در پارلمان آلمان -حزب سوسیالنماینده  ( ۳۸۲۹تا  ۳۸۲۷، از ۳۸۳۹تا  ۳۸۳۲، از ۳۸۷٦ تا ۳۸۷۲از )

انگلس و حمایت  اش در حزب، مدیون دوستی نزدیکش با شود که ابقای او در این پست و حفظ موقعیت سیاسی گفته می. بود

 .های کارگری و صنفی، و محبوبیتش در مجامع روشنفکری و دانشگاهی و اقشار میانی بود جانبه اتحادیه همه

 نقش انگلس

پس از مرگ انگلس، . انگلس پیش از مرگش، آگوست ببل و ادوارد برنشتاین را به عنوان وصی  سیاسی خود انتخاب کرده بود

نامه  سیاسی انگلس  را بعنوان وصیت (مبارزات طبقاتی در فرانسه، نوشته مارکسای بر  مقدمه)وی برنشتاین بخشهایی از مقاله  

-در آنجا، در رابطه با توفیقات حزب سوسیال. اش استفاده نمود منتشر کرد و از آن بمثابه سندی در حمایت از مواضع رویزیونیستی

 :دموکرات آلمان در انتخابات آمده بود

شان در دیگر کشورها، سالح جدیدی عرضه کردند؛  آنها به رفقای... خدمت بزرگ دیگری هم کردند... آلمانکارگران »

    35«...شان را که همانا نحوه  استفاده از حق رای عمومی است آنهم یکی از موثرترین

 :سبات شهرنشینی آمده بودشان و تغییر منا بعالوه، ضمن اشاره به افزایش بینه  نظامی  دولتها، و تشدید توان سرکوب

شود تعداد این مراکز را به  ساعت می ۲۸آهن، ظرف  بکمک راه. بسیار زیاد شده است[ پادگانها]تعداد مراکز نظامی ... »

تهیه اسلحه برای چنین ارتشی که نیروهایش . نمود  یم بدلهای عظ ساعت به ارتش ۸۹بیش از دو برابر رساند و ظرف 

امروز تفنگهای با کالیبر پایین و خشاب خودکار وجود دارند که بُردشان ... ، بمراتب موثرتر شده استاینچنین افزایش یافته

 pickaxe of the)تر از بیل ارتشی  پیش... شان ده برابر بیشتر است شان ده برابر باالتر و سرعت چهار برابر بیشتر، دقت
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sapper شد و امروز  آتش استفاده می ی شکستن و گذشتن از دیوارهای ضدبرا( م-...؛ که قابلیت چندکاره دارد مثل کلنگ و

 (همانجا)« ...از دینامیت

 :نهایتا، انگلس نتیجه گرفته بود

. در همه جا مرسوم بود، دیگر تا حد زیادی کهنه شده است ۳۹۹۸شورش به سبک قدیم و با سنگربندی خیابانی که تا سال »

یکی از نادرترین ... پیروزی واقعی  قیام بر ارتش در یک جدال خیابانی: بگذارید روی این موضوع دچار توهم نشویم

    (      همانجا)« .هاست استثنا

 :است و یک نسخه  عام و فراتاریخی نیست البته انگلس تاکید کرد که مواضع حاضر او در رابطه با شرایط فعلی آلمان

" حق تاریخی  "حق انقالب کردن در نهایت یگانه . گذرند شان برای انقالب کردن نمی البته رفقای غیرآلمانی ما الاقل از حق»

    (همانجا)« .به آن وابسته است -بی هیچ استثنایی–همه  دولتهای مدرن [ حیات]واقعی است؛ تنها حقی که 

که در  (Marx and Engels Collected Works; MECW)انگلس -جدید مارکس از مجموعه آثار   ۵۷ز انتشار جلد تا پیش ا

نامه  جدیداالنتشار بود، نقش انگلس در رابطه با حمایتش از برنشتاین و مواضع  ۲۲۸منتشر شد و حاوی  ۲۷۷۵اوایل 

 :نویسد تجزیه و تحلیل مکاتبات منتشر شده پرداخته میپُل همپتون که به . ای از ابهام بود اش در هاله رفرمیستی

شود؛ خصوصا به  احتماال مهمترین مجادله  سیاسی  آخرین سال زندگی انگلس، به نظراتش حول رفرم و انقالب مربوط می»

که سرآغاز مباحثات در  (MECW, Volume 27" )مبارزات طبقاتی در فرانسه"اش بر کتاب مارکس با عنوان  مقدمه

    36«.لهای بعد شدسا

 : اش از اینقرار است پردازد که خالصه به تشریح جزئیات ماجرا می پُل همپتونسپس 

ضدسوسياليستی»پس از لغو  سوسيال37«قوانين حزب می-رهبران تصميم آلمان عنواندموکرات با مارکس کتاب تا گيرند

ماهقبلاز۷سالپسازمرگمارکسوحدود۰۱)۰۵۸۸ژانويهسال۰۱در.رامنتشرکنند«مبارزاتطبقاتیدرفرانسه»

کندوبادرنظرداشتنشرايطانگلسقبولمی.کنندتاپيشگفتاریبرآنبنويسدایازانگلسدرخواستمیطینامه(مرگانگلس

.دهدنويسدودراختيارحزبقرارمیسياسیآنروزآلمانآنرامی

ایکندتالحنمقالهراکمیماليمترکندتابهانهازحزبدريافتمی(،بهامضایفيشر۰۵۸۸سمار ٦)ایمدتیبعدانگلسنامه

:دوروزبعدانگلسدرجوابنوشت.بدستدولتنيفتدکهچاپشراممنوعنمايد

موارداعتراضازنيمیتوانمام؛هرچندکهکامالنمیمناعتراضمهمشماراتاجايیکهامکانشبودمدنظرقرارداده»

نهکسیباورتانخواهد.رساندوتماماززور،خيریبهشمانمینظرمنطرفداریشماازپرهيزتامازنقطه...رابفهمم

مقاومتمسلحانهدربرابر ازحِق [اقدامات]کردونههيچحزبیدرهيجکشوریآنقدرپيشخواهدرفتکهخودرا

سازد محروم غيرقانونی من. غيرآلمانیهمچنين توسط مطالبمن که درنظربگيرم واقعيترا اين خواندهبايد هم ها

(همانجا)«.توانمآنانراتاآنحدنسبتبخودممرددسازمومنبسادگینمی...خواهندشد

:دراولآوريلانگلسخطاببهکارلکائوتسکینوشت.نهايتامقالهبطورناکاملچاپشد

 Vorwärts, 30)«بهپيش»راديدمکهبدوناطالعقبلیمندر"پيشگفتارم"ایازفشردهمتعجبشدموقتیامروز»

March)دوسِتقانونيتمطلبآنطوربزکشدهبودتاهرطورکهشدهمرابعنوانيکهواداِرصلح.بچاپرسيدهبود

منتشرگردد«عصرنو»بيشتربههميندليلاستکهميلدارماينمطلببطورکاملدر.معرفیکند[اقداماتقانونی]

 (همانجا)«.تااينتصورننگينزدودهشود
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پيشگفتار"نگلس فوت کرد و یکسال بعد برنشتاین با انتشار بخشهایی از چند ماه بعد، ا تکاملی)درمقدمهکتابش" ،(سوسياليسم

کردکهمواضعباصطالحرويزيونيستیاونهتنهاموردتاييدانگلسبوده،بلکهعينادرراستایمواضعیاستکهانگلسوانمود

 !دادنمبارزهقانونیوپارلمانیبجایانقالبقهرآميزيعنیترجيح:ارائهدادهاست"پيشگفتار"در

منتشر کرد ۳۸۲۵در سال را"پيشگفتار"ریازانف نسخه اصلی 
38

و موارد اختالف این نسخه و نسخه ادعایی برنشتاین را نشان  

 . داد

تار دیگری باقیست که پرداختن به  بخشی از ابهامات باقیمانده را رفع کرد ولی نقاط تیره و( ۲۷۷۵)های جدیداالنتشار انگلس  نامه

از  ،دموکرات آلمان-ه برنشتاین و دیگرانی در رهبری حزب سوسیالکلم است تا همینجا مساما . آنها در حوصله  این نوشتار نیست

  .های رفرمیستی و رویزیونیستی خود پرداختند به تبلیغ ایدهاو اتوریته  با توسل به و اعتماد انگلس سوءاستفاده کردند 

نشانه  که کرد  ای به پیشگفتاری که با امضای انگلس منتشر شده بود اطالع بود، نقد جانانه رزا لوکزامبورگ که از ماجرا بی

 .   هشیاری انقالبی رزا لوکزامبورگ بود

 سریع   رشدکه با تاکید گردید  ۳۸ قرن اواخرشرایط ویژه  بر . های رفرمیستی و انقالبی تشریح شدند مبانی مادی ایده ،این مقدمهبا 

 طبقه   اى توده سازمانهاى گیرى   شکل های الزم برای رفرم را فراهم نمود و ؛ زمینهدشهمراه  (آزاد رقابته  دور) اروپا کاپیتالیسم در

 بدل شدندی بوروکراتیک سازمانهاى به ،اى توده احزاب نمااوضاع تغییر کرد و ه ۲۷اوایل قرن  در اما .تخاسمکانپذیر ارا  کارگر

یعنی وقتی  است؛ تاریخی دوره   دو این عطف نقطه  بازتاب  واقعبحث رزا لوکزامبورگ در . نددمآرد بورژوایى لدولجزو ضمایم  و

کند و به  رفرمیسم در درون احزاب کارگری، علیه منافع طبقه  کارگر قدعلم می وشود  کاپیتالیسم با بحران اقتصادی روبرو میکه 

 .گردد ب بدل میسدی در برابر انقال

   . را آغاز نمودرزا لوکزامبورگ « استراتژی انقالب سوسیالیستی»بررسی  کار شود  این مقدمه میبدنبال 

 

 ادامهدارد

 





 پانویس

                                                           
1
لينکدسترسی 

2
يک...کاپيتاليستی[سيستم]چهارچوبدرملی،مسايلحلِبهاميدو...بودغلطومنسوخشرقیاروپاینيزولهستانمسئلهٔبهمارکسديدِ" 

مليتهاحق[فرمولِ...]استارتجاعیاقداميک...ملیواحدهایبهموجودکشورهایتقسيمبرایعمومیتالش...استعيارتماماتوپيای
مسئلهاينبه[پرداختن]ازاجتناببرایایوسيلهبلکهنيست؛مليتمسئلهٔ[حلِ]برایسياسیوراهگشاراهبردِيکاساساخودمختاری،برای

The National Qestion (1909)بهنقلاز."است
3
ازاشاساسیقانونکهاستدموکراتيکجمهوریيکخواهانحزبکهشودمیگفته...روسيهدموکراسی-سوسيالحزببرنامهدر...» 

يکنخست،نگاهدر،"مليتهابرایخودمختاریحقِ"...."دارندخودمختاریحقِدولت،دهندهٔتشکيلهایمليتهمه"کهشودمیمتضمنجمله
وآزادیبرایمليتهاحقِ:"استشدهارائهفرمولبندیاينبااعصار،همهٔدرکشورها،تمامدرکهاستبورژوايیناسيوناليسمِشعار

ایوسيلهبلکهنيست؛مليتمسئلهٔبرایسياسیوراهگشاراهبردِيکاساساخودمختاری،برایمليتهاحق"فرمولِاينکه،خالصه"...استقالل

The National Qestion (1909)بهنقلاز«...استمسئلهاينبه[پرداختن]ازاجتناببرای
4
برایاقداماتیچنينکهکردتاکيدرفرمازحمايتدررفرميسم،نفیباهمزمانوشدقايلتمايزرفرميسمورفرمميانرزالوکزامبورگ 

هاآن.هستندطبقاتیجامعهتکاملِدرمختلفیفاکتورهایِانقالب،وقانونیرفرمِ:"کنندنمیکفايتکاپيتاليستیتوليدیروابطبرداشتنازميان
بطورپرولتاريا،وبورژوازی[همچون]و،[رباآهنيک]جنوبوشمالهایقطبنظيرهمزمانوکنند،میتکميلومشروطرايکديگر
قانونیرفرمِروشهایازاجتماعی،انقالبوسياسیقدرتتصرفِمقابلِدروبجایِکهکسانی"...نمايندمیدفعرايکديگربفردیمنحصر

دنبالراديگریهدفبلکهکنند،نمیانتخابرايکسانهدفِبهرسيدنبرایتریآهستهوآرامترتر،مطمئنراهدرواقعکنند،میدفاع

http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2019/03/kohan-8march-rosa-1.pdf
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1909/national-question/index.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1909/national-question/index.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1909/national-question/index.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1909/national-question/index.htm
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.شدخواهداستثمارتقليلِبلکهکارمزدی،سيستمالغاینهکاپيتاليسم؛رفرمِبلکهسوسياليسم،تحققنهمابرنامه[غيراينصورتدر...]نمايندمی

 Rosa Luxemburg: Reform orبهنقلاز".)کاپيتاليسمخودِالغاینهوکاپيتاليسمهایسوءاستفادهعليهمبارزهبهگرايیتقليليعنیاينو
Chap.8Revolution, 

5
لينکدسترسی.پيشگفتارانگلسبهمراهکتابمارکس 

6
غرقبودکهنهتنها(فارس)طلبیپرشيننظامسلطنتیچناندرنخوتآريايیوعظمت.قومیدرايرانهرگزجدیگرفتهنشد-مسئلهملی 

اشراقومیوکمکبههمگرايیوهمزيستیبرابرالحقوقاقوامواقليتهایساکنايراننکرد،بلکهسياسترسمی-اقدامیبرایحلمسئلهملی
مذهبیاينامکانرايافتندتابرایکسبحقوق-اقوامواقليتهایقومی۸۷باقيام.سازیبنانهادکهبرشووينيسمفارسمبتنیبودبرفارس

ایاشراکهدرآنخودمختاریبرایماده۵يکماهپسازپيروزیقيامبهمن،کردستانبهپاخواستوبرنامه.هروندیبرابربميدانبيايندش
.امااينخواستتوسطدولتبرسميتشناختهنشد.تسليمکرد(نمايندهاعزامیدولتموقِتبازرگان)کردستانقيدشدهبود،بهداريوشفروهر

جانشينمليتو)وامت(جايگزينايرانيت)درادامهتالشفراوانبعملآمدتااسالميت.ايتامذاکرهسياسیبهدرگيرینظامیختمشدنه
افکنیدروحدِتامتمسلمانستيزیوتفرقهبجرماسالم...شودوهرگونهمباحثهحولحقوقشهروندِیاقليتهایقومی،مذهبیو(قوميت

حضوراينسابقهتاريخیدرکنارتحوالتیکهپسازفروپاشیشورویسابقبهتاسيسکشورهایآذربايجان،ارمنستانو.سرکوبگردد
آنهمدرايندورهتاريخیکهگرايشاتنژادپرستانه،...غيرهانجاميدندوحوادثیکهبعدتربهپاگيریاقليمکردستانوروژاوامنتهیشدند

يابند،ايننگرانیوجودداردکهالينحلگذاردنومسکوتگذاشتندرسطحجهانروزبروزگسترشمی...نه،مذهبیوپرستاگرايانه،قومملی
.درايرانفردابباربياورد(مشابهبالکان)قومینتايجخونينی-مسئلهملی

 
7
, Rosa LuxemburgReform or Revolution.  دو ترجمه دیگر هم از  .، ترجمه انتشارات سیاهکل«اصالح یا انقالب»لینک دسترسی به

. ها خالی از ایراد نیستند البته این ترجمه .(خالصه شده.۲ لینک دسترسیو  ۳لینک دسترسی)این کتاب در دست است 
8
بحثدراما.امثالهمومسواک،قابلمهثروت،ِملک،مال،مثلباشد؛مالکشتواندمیفردکهاستآنچيزیهرعاماسمPropertyپراپرتی 

پروپرتیمعادلبعنوان"مالکيت"ازاستفاده.شودمیصاحبشعايدسودیآنِقبلازکهِملکیآنهماست؛ِملک،پروپرتیازمنظور،اقتصادی
مسواکسیمونيستهامخالفندککگويايعنی!مخالفندخصوصیمالکيتباکمونيستهاکهکندايجادراههشباينتواندمینادرستاستوحتی

سردرگمیتواندمیمعادلديگرازاستفادهوشدهمرسومدرزبانفارسی"مالکيت"ازاستفادهاماازآنجاکه...!باشدداشتههمخصوصی

متونترجمهٔاندکاراندستاستاميد.استفادهشدهاستPrivate Propertyدراينجانيزازمالکيتخصوصیدرترجمهکند،ايجاد

!کنندپيدامعضلاينایبرایحلشايستهراهاقتصادی،
9
.ترجمهنقلقولحاضرازاينقلماست.توسطسهرابشباهنگترجمهفارسیوانگليسیمتنلينکدسترسیبه 

10
حاکميتازپرولتاريا.استدمکراسیآوردنکفبه،حاکمطبقهبهپرولتارياارتقاءکارگری،انقالبدرگامنخستين»:انگلس-مارکس 

دولت،دستدرراتوليدوسائلهمهبکشد؛بيرونبورژوازیچنگازگامبهگامراسرمايهتمامیکهکردخواهداستفادهآنبرایسياسيش
ابتدادرطبعا کاراين.دهدافزايشترسريعالمقدورحتیرامولدهنيروهایکليتوکندمتمرکزحاکمطبقهبمثابهشدهمتشکلپرولتاريایيعنی
لحاظازکهشود،عملیتواندمیاقداماتیطريقازيعنیبورژوائی،توليدمناسباتدرومالکيتحقدرمستبدانهمداخالتطريقازفقط

رووزيربرایتدابيریبعنوانوروندمیفراترخودازجنبش،جرياندرکهانداقداماتیولیرسند،مینظربهثباتبیونارسااقتصادی
ترينپيشرفتهدرحالاينبابودخواهندمتفاوتمختلف،کشورهایحسببرالبتهاقداماتاين.اندناپذيراجتنابتوليدیشيوهتمامیشدنِ

ترجمهشهاببرهان.فصلدوممانيفستحزبکمونيست،«...:درآينداجرابهتوانندمیطورعمومیبهتقريبا زيراقداماتکشورها
11

.بهاطالعاتبيشترلينکدسترسی 
12

درواقعايناسمرافرانسويهابه.آيدمیهمازآنجا(Allemagne)آلماناسم.بود(Alamanni tribe)ايناقوام،آلمانيهاازيکی 

آنهانيزبهريشهکه(دويچلندمثل)داردوجودآلمانکشوربرایگوناگونیاسامیزبانها،سايردر.همرسيدفارسیسرزمينآلماندادندکهبه
.گرددبرمیطوايِفساکنآن

13
.بهاطالعاتبيشترلينکدسترسی 

14
متخودراتشکيلدادندوتابعامپراتوریرومآنهاحکو.هامتشکلازاقواممختلفبودندکهدرآلمانوفرانسهفعلیمستقرشدندفرانک 

بهاطالعاتبيشترلينکدسترسی.شدند
15

بهلينکدسترسی.شودمیحذفجهانونآلماجغرافيایازپروسناممتفقين،نيروهایبينآلمانتقسيمودومجهانیجنگازپس 

.اطالعاتبيشتر
16

.سوم،امپراتوریهيتلرونازيسمرايش.آلمانبودمقدسرومرايشاولهمانامپراطوری 
17

.بهاطالعاتبيشترلينکدسترسی 
18

،«اروپاازدورانناپلئون،جلداول»توانيدبهکتاببعالوهمی.مراجعهکنيدويکيپيدياوولهدويچهبرایکسباطالعاتبيشتربهسايت 

.دتامسن،ترجمهخشايارديهيمیواحمدعليقليانمراجعهکنيدنوشتهديوي
19

وتعريفنظران،صاحبخاطرهمينبه.نگذاشتندسرپشترامشابهیمسيرکاپيتاليسم،بهفئوداليسمازگذارِدراروپايیسرزمينهای 

ازگذار»مباحثبهمجموعهمقاالتحسنآزادتحتعنوانبرایآشنايیبااين.ندارند«کاپيتاليسمبهگذار»وفئوداليسمازيکسانیتحليل
.مراجعهکنيد(۱)و(۰)«داریسرمايهبهفئوداليسم

20
بهزادیفولبرسوديگران،ترجمهکاووس،بخشيکم،نوشتهکئورگ«آلماندرایاتحاديهجنبشرشد»بهنقلازمقاله 

21
ازبخشیکارگران...داشتنزولیسيرهموارهنوزدهمقرن02و02،02هایدههدرواقعیدرآمدسطحنقدی،دستمزدافزايشرغمبه» 

افزايشدايمیطوربهدورههميندرکارساعات.کردندمیدريافتکردند،میتوليدکارخانهدرخودکهاجناسیصورتبه...راشانحقوق

90ازبيش91قرناوايلدرکهکارساعات.باشدداشتهوجودروزدرکارساعاتحداکثربرایقانونیمحدويتهيچکهآنبدونيافت

قانونگونههيچدورهدراين.يافتافزايشروزدرساعت91تا91بهسپسو90بهابتداصنعتیانقالبجرياندرنبودروزدرساعت

،ترجمه...فولبرسوکئورگنوشته«آلماندرایديهاتحاجنبشرشد»مقالٔهبهنقلاز«.نداشتوجودکارحقوقازدفاعقوانينواجتماعی
.کاووسبهزادی

22
.،ترجمهکاووسبهزادیمراجعهکنيد...فولبرسوکئورگنوشته«آلماندرایاتحاديهجنبشرشد»برایکسبآگاهیبيشتربهمقالٔه 

23
کردوخودرادرکشورهايیمتبوعبرقرارمیهایکارگریایباجنبشويژگیآموزندٔهاينتشکلآنبودکهروابطنزديکوگسترده 

.چارچوبمطالباتکارگرانآلمانمحدودنميکرد

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixlYeInuHeAhXtoosKHf6FBl4QFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Farchive%2Fluxemburg%2F1900%2Freform-revolution%2Fch08.htm&usg=AOvVaw1WD1StqhmdZoI6BIdZzvyZ
http://www.mobarez-k.com/class-struggle-france.pdf
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/reform-revolution/index.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/reform-revolution/index.htm
https://www.marxists.org/farsi/archive/luxemburg/works/1900/reform-ya-enghelab.pdf
http://ketabnak.com/merger.php?dlid=71836
https://lefttribune.com/%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/
http://marxengels.public-archive.net/en/ME0646en.html
http://www.aazarakhsh.org/doc/magale/marx_peyam_be_%20communist_league.1352556752.pdf
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1190fa.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://dl.fooji.ir/wp-content/uploads/2017/06/ketabe-oroopa-azdorane-napelon-fooji.ir_.pdf
https://pecritique.com/2018/02/17/%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86/
https://pecritique.com/2018/04/25/%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-2/
https://pecritique.com/2015/04/30/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%88/
https://pecritique.com/2015/04/30/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%88/
https://pecritique.com/2015/04/30/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%88/
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24

را«کمونيستحزببرنامه»تايافتندماموريتانگلسومارکسبودکه(۰۵٤۷لندن،)«کمونيستهااتحاديه»دومکنگرهدرواقعدر 

لينکحاضرادمربوطبهاينجريانکهبفارسیترجمهشدهدراسن.منتشرشد«کمونيستحزبمانيفست»بنويسند؛چيزیکهبعدتربنام
.تواندبرایعالقمندانمفيدباشدآوریگرديدهکهمیجمع

25
قدرتکسببرایطبقاتیمبارزهٔبا(ایاتحاديه)اقتصادیمبارزاتپيوندبرضرورتبود،شدهتدوينمارکستوسطکهآنتاسيسٔبيانيه 

.داشتتأکيدسياسی
26

.بهاطالعاتبيشترلينکدسترسی 
27

دراينسازمان،.شدايجادانقالبیهایجنبشسرکوبباهدفِاروپا،سالطينتوسطناپلئونسقوطازپسکهدبوسازمانیناممقدساتحاد 

چهاگرهمانگلستانحتی.پيوستندآنبهاروپازمامدارانوبعدترسايرسالطين.داشتندشرکتپروسپادشاهواتريشامپراتورروسيه،تزار

،اشارهبههمين«مانيفستحزبکمونيست»شودکهنخستينجملٔهگفتهمی.نمودطرفداریآنسياستِازولینپيوستسازماناينبهرسما 

.بهاطالعاتبيشترلينکدسترسی.دارد«اتحادمقدس»
28

.بهاطالعاتبيشترلينکدسترسی 
29

،ترجمهشهاببرهانفصلاولمارکس،انگلس،مانيفستحزبکمونيست، 
30

 E Bernstein, Evolutionary Socialism (London, 1909), pxi.
31

 Fabianismجويانهوتدريجیمسالمتاقداماتازطريقشودرامیسوسياليسمبودکهمعتقدبودجويکجنبشمسالمتفابينيسم،

.وهمبستگیدرافرادمستقرکرداحساسمسئوليتايجادو(سوسياليستی)گرايانهاجتماعياتاخالقتبليغاقتصادوتيزهکردندموکرا

 
32
(1899) Evolutionary SocialismEduard Bernstein,  

 
33
6, Chapter VII, 199Socialist DarwinismRICHARD WEIKART, 
34

شين،وميمشينشوهاردت،ترجمه،نوشتهولفگانگ«رويزيونيسمگذشتسروسير»برایکسباطالعاتبيشتربهمقالهفوقونيز 

.دموکراسیمراجعهکنيد-ازسايتجمعيتهوادارانسوسيال«اجتماعیعدالتبراجتماعیوفردیآزادیتقدم:برنشتاينادوآرد»همچنين

 
35
, 2005Engels' political testamentPaul Hampton, 

 
36
, 2005Engels' political testamentPaul Hampton, 
37

وشروعبهعضوگيریوفعاليتشدخيلیزودمحبوبآلمانحزبکارگرانسوسياليست،(۰۵۱۱)تصويبحقرأیهمگانیپساز 

کلئهآنبموجبراتصويبکندکه(۰۵۷۵)«قوانينضدسوسياليستی»بيسمارکهایچشمگيرحزبسببشدتاموفقيت.انتخاباتیکرد
.ممنوعاعالمگرديد(سال۰۱بمدت)۰۵۸۱تاسالونبليغاتسوسياليستیفعاليتها

 
38
 ,Engels' political testamentPaul Hampton ,عبيشترازاختالفمتناصلیبامتنتغييردادهشدهبهمقالهجهتکسباطال

.مراجعهکنيدآزاد.حدريپر،ترجمههالنوشته«تراژديککمدینامهانگلس،يکوصيتآخرين»و2005

http://www.k-en.com/HTML/etehadie.htm
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1190fa.html
https://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1899/evsoc/index.htm
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