
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامارکسیست
 انتخاباتو 

 پال داماتو

 برگردان: آرام نوبخت



 ها و انتخاباتمارکسیست

 / برگردان: آرام نوبخت پال داماتو

اه یخ جنبش سوسیالیستی دو دیدگ؟ در تاردارندبه انتخابات و حکومت پارلمانی چه رویکردی ها مارکسیست

 اند.زیستی داشتهاین مسأله به وجود آمده یا هم حول دیگربا یک تماماً متفاوت و مغایر نهایتدر لی و اص

ا انتخاب ب دهد کهمیبه طبقۀ کارگر  فرصتی شود حکومت پارلمانیرفرمیسم است که مدعی میرویکرد اول، 

به سوسیالیسم  آمیز و تدریجییک اکثریت سوسیالیست، سوسیالیسم را محقق کند. این دیدگاه بر گذار مسالمت

نتخب فعالیت مقامات مکارزارهای انتخاباتی و ها را در ترین جنبۀ فعالیت سوسیالیستمهمکند و تأکید می

 بیند.سوسیالیست می

یل شرح به تفصو سپس لنین و رزا لوکزامبورگ  کردند مارکس و انگلس تدوین گرایش دیگری که نخست

های جدید آن با ارگان یای طبقۀ کارگر و جایگزین، خواهان سرنگونی انقلابی دولت با اتکا به مبارزۀ تودهدادند

 شود.قدرت کارگری می

 کلام درترین شکل به کامل ،بال گرفت و ردر آلمان پَ 02و اوایل قرن  91ای که اواخر قرن رفرمیستیگرایش 

سوسیالیسم » اش به نامدر اثر رفرمیستیشود؛ برنشتاین تشریح میادوارد برنشتاین، همکار سابق انگلس، 

 نویسد:چون بمب صدا کرد میکه هم «تکاملی

عنوان ها بهکارگر و توسعۀ آن اتت است از سازماندهی سیاسی طبقوظیفۀ سوسیال دمکراسی عبار»

ارتقای طبقات کارگر و دگرگونی  ه منظورها در دولت که بیک دمکراسی و مبارزه برای تمامی رفرم

 «شونددولت در مسیر دمکراسی به کار گرفته می

هم  شتاینهای برنمنتقد دیدگاهاما حتی کارل کائوتسکی، رهبر پیشین نظری حزب سوسیال دمکرات آلمان و 

 9190کرد. به عنوان مثال او در سال تسخیر پارلمان درک میبه معنی را اساساً « تسخیر قدرت سیاسی»

 نوشت:



هدف مبارزۀ سیاسی ما همانی است که همواره تاکنون بوده: تسخیر قدرت دولتی به واسطۀ کسب »

قطعاً نه نابودی قدرت  فرماندهی در درون دولت وبه موقعیت اکثریت در پارلمان و ارتقای پارلمان 

 «دولتی

های غیرنرمال مبارزه روش -ی و اعتصاباتنظیر اعتراضات خیابان-را ایاقدام توده هرگونه کائوتسکی

« ایکوتولگی و رشدنیافتگی اقدام توده»و « بودن بعدیتک»عنوان ها را بهروشتأکید بر این دانست و می

 کرد.محکوم می

ها و هم که هم رفرمیست شداغلب به این دلیل مبهم میاین دو گرایش تمایز ر سنت اولیۀ سوسیالیسم د

برای توصیف دو هدف کاملًا  ، منتهاطبقۀ کارگر« تسخیر قدرت سیاسی» واحد انقلابیون هر دو از عبارت

 بردند.بهره می ،متفاوت

 دولت و پارلمان و انتخابات پیرامونمارکس و انگلس 

ت فارغ از اندازه و وضعی-گفتند که طبقۀ کارگرو انگلس در سراسر حیات سیاسی خود همیشه میمارکس 

عاقباً در یک حزب مت»باید خود را مستقلًا به مثابۀ یک طبقه و به قول مانیفست کمونیست  -اشیافتگیتوسعه

 متشکل کند.« سیاسی

عنوان اعضای برجستۀ س بهدرنوردید، مارکس و انگلکه اروپا را  9181های درست چند ماه بعد در جریان انقلاب

ترین جناح جنبش رادیکال عنوان چپها، بهها در اتحادیۀ کمونیستیالیستسوس از وچکیک گروه ک

 دمکراتیک در انقلاب آلمان شرکت کردند.بورژوا

د. اما عرض اندام کن عنوان یک نیروی مستقلقدر بزرگ نبود که بهدر اروپا آناتحادیه با تنها چند صد عضو 

ۀ عناصر رادیکال طبقۀ متوسط، طبقمردّد در مسیر انقلاب برای مارکس روشن شد که به دلیل ماهیت بزدل و 

 اش خود را مستقلاً سازمان بدهد.بایست برای محافظت از منافع طبقاتیکارگر بنا به ضرورت می

، حزب کارگران کرد که در مسیر آتی انقلابیییه مص( تو9182« )هاخطابیه به اتحادیۀ کمونیست»مارکس در 

هرجا که »د، اما اش را دارند گام بردارصد سرنگونیرده بورژوا علیه جناحی که قهای خ  دمکرات« همراه با»

 «.دشان بایستتثبیت کنند در مقابل یشسته به منافع خوبخواهند موقعیت خود را باینان 



چه اننچ یستبامی ،های تمرکزیافته و مستقلسازماندهی کلوبحزب کارگران علاوه بر مسلح کردن خود و 

ابات را برای انتخکاندیداهای خود  بود کهگرفت، آماده میمیدر نتیجۀ طغیان انقلابی یک مجمع ملی شکل 

 د:آلمان معرفی کن

از  اکه هیچ امیدی برای انتخاب آنان نیست، کارگران باید نامزدهای خود را معرفی کنند تحتی جایی»

معرض  را در خود و موضع حزبانقلابی  رویکردکنند، قدرت خویش را بسنجند و  محافظتشان استقلال

ها المثل دمکراتدر شوند. فیها از راه بهتوجه عموم قرار دهند. آنان نباید با عبارات توخالی دمکرات

 یاعشوند و به نیروی ارتجکه نمایندگان کارگران باعث انشعاب در حزب دمکرات می گفت خواهند

پرولتاریا به  زبا است. پیشرفتی که حیفتن پرولتارها برای فریدهند. تمامی این حرفشانس پیروزی می

جع ترهای ناشی از حضور چند متر از زیانآورد، به مراتب مهمتقل خود به دست میسماین نحو با عمل 

 «در میان مجمع نمایندگان است

ان نیست و شگرا رأی داد، چون امکان پیروزیالبته این استدلال که نباید به کاندیداهای سوسیالیست یا چپ

ا نظام دوحزبی علیه تقابل ب نما در امریکاد، یک استدلال نخکنگیری جناح راست کمک میبنابراین تنها به قدرت

امریکا « قانون اساسی»به یک همکار امریکایی اشاره کرد که  9111به سال  اینامهانگلس در  .حاکم است

دایی کاندی رأیی که به نفع از منظر قانون اساسی ... هر» ، چرا کهشودمانع تشکیل یک حزب کارگری می

 .«شودمحسوب میشده زب حاکم به صندوق ریخته شود، تلفخارج از یکی از دو ح

ند قدر زنده بودنجی انداخته شد. اما مارکس و انگلس آننامۀ اداری مارکس به ک  ،وکش موج انقلابپس از فر

واند از پارلمان حزبی که بتچنان ای کارگران سوسیالیست در آلمان باشند، که شاهد تشکیل نخستین حزب توده

 آلمان )رایشتاگ( برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.

لف شکل گرفت: یک حزِب متأثر از از درون ادغام دو حزب مخت 9188در سال آلمان حزب سوسیال دمکرات 

از  مارکس و انگلسالبته «. ق مصالحه با دولت پروسیکسب اصلاحات از طر»کسیسم و یک حزب پیرو رام

-بقاتیت طکوششی که بخواهد خصلسیاسی این حزب بودند و همیشه با هر  هایتقد کاستیهمان ابتدا من

 کردند.آن را رقیق کند، مبارزه می کارگری



ای اداری را به رهبران حزب ارسال کردند. در این نامه از رهبران مارکس و انگلس نامه 9181اوایل سال 

در  سدقالروح ،و معتقد است که با رأی عمومی هبه بیماری پارلمانی آلوده شد»پرسش شده بود که آیا حزب 

ین اای به قلم ادوارد برنشتاین و سایرین نیز حمله شده بود. مه به مقالهدر این نا« کند؟منتخبین حلول می

 ستودمیرا  «های سرشار از عشق واقعی به بشریتهمۀ انسان»یک جنبش سوسیالیستی به رهبری  ایدۀ مقاله

افع نب عدی کارگران صنعتی برای پیشبرد ممبارزۀ تک» با تقلیل بهکس که جنبش را و در عوض به هر آن

 .تاختمی« کشاندبابتذال »به « خودشان

بح با برافراشتن ش»رفتار کند تا مبادا « دار و هوشیار و باملاحظهیشتنوخ»خواست که این مقاله از حزب می

خواند تا حزب را در رایشتاگ را فرامی« فرهیخته»مردان  ها،گذشته از این ؛«ندزده کسرخ، بورژوازی را وحشت

 نمایندگی کنند.

یت رسمی از موقع»اگر این افراد قصد دارند  داشتندانگلس تاجایی به نویسندگان تاختند که اعلام مارکس و 

نشتاین و بر برایبایست حزب را ترک کنند. می« خصلت پرولتری حزب استفاده ببرندبا خود برای مقابله 

 :سایرین

ل شود. تا مدتی نامعلوم به بعد موکو برنامه قرار است پوشی شود، بلکه صرفاً قرار نیست از برنامه چشم»

عنوان رشان، بلکه برای بعد از مرگ و به، منتها نه برای خود و در طول عمپذیرندرا می ها برنامهآن

خود را وقف همه نوع  "همۀ انرژی وتوان"هایشان. در این میان فرزاندان و نوه میراثی برایماترک و 

 تا وانمود کنند که لااقل کاری زنندپینه میداری را کمی وصلهموجود سرمایه کنند، نظممی کاریخ رده

 ، منتها کاری که در عین حال هشداری برای بورژوازی نباشد...است صورت گرفته

ایم مبارزۀ طبقاتی نیروی محرک بلاواسطۀ تاریخ است و به سال است که ما تأکید کرده 82قریب به 

ژوازی و پرولتاریا اهرم عظیم انقلاب اجتماعی مدرن است؛ از این رو خصوص مبارزۀ طبقاتی میان بور

توانیم با کسانی همکاری داشته باشیم که به دنبال حذف آن مبارزۀ طبقاتی از جنبش هستند. در نمی

گر بندی کردیم: رهایی طبقۀ کارگونه فرمولگذاری انترناسیونال صراحتاً شعارمان را اینبنیان مقطعِ

ه توانیم با کسانی همکاری کنیم کبه دست خود طبقۀ کارگر تحقق یابد. از همین رو نمیبایست می



اقشار  رینخیّسوادتر از آنند که خودشان را رها کنند و باید از بالا و به دست گویند کارگران بیعلناً می

 «فوقانی و پایینی طبقات متوسط رها شوند

، یک سال پس از 9118آرای انتخاباتی حزب آلمان باشد. سال انگلس به قدر کافی زنده بود که شاهد رشد 

آرای آنان هر  9190 بعدتر و 9111و مجدداً  9112س، حزب بیش از نیم میلیون رأی آورد. سال کمرگ مار

 9119و  9181 هایفاصلۀ سال ربار دو برابر شد و به بیش از چهار میلیون رسید. قانون ضدّ سوسیالیستی که د

ون عنوان حزب اپوزیسید، عملاً آوازۀ سوسیال دمکراسی را بهوآن مهار نفوذ سوسیالیسم ب زاو هدف شد اجرا می

 .راکندجا پهمه

ابزاری درخشان برای گسترش نفوذ  ،های حزب به وجد آمده بود و در انتخابات پارلمانیاز موفقیتانگلس 

مبارزات طبقاتی »ر اثر مارکس با عنوان ب 9118به سال  اشانگلس در مقدمهدید. سیاسی و عضویت حزب می

 ، اهمیت استفادۀ سوسیال دمکراسی آلمان از انتخابات رایشتاگ را چنین خلاصه کرد:«فرانسه

خود را سرشماری هر سه سال  اجازه داد ما کهجز این، اشتبرای ما ند یاگر حقّ رأی عمومی هیچ سود»

اطمینان کارگران به پیروزی و  ،انتظارغیرقابل یباسرعترشد آرای ما با افزایش مرتب و اگر  ؛کنیم

زان دقت ما را به میبهاگر  مبدل شد؛ ما بهترین ابزار تبلیغ بهو  دادافزایش  را شانناامیدی مخالفان

متا برای هیک سنگ محک بیو بدین وسیله ما را به  کردقدرتمان و قدرت احزاب مختلف آگاه 

وقع مبی هایبازیشقموقع و کلهبی هایدست کردندست و آنکه مانع این کرد هایمان مجهزفعالیت

ا است. اما ت بوده باز هم کافی ،باشد که از حق رأی کسب کرده ایمبوده اگر این تنها سودی  شد؛می

برای  ودب ترین وسیلههبچیزی بیش از این نصیب ما شده است. تبلیغات انتخاباتی  همین حال هم

 به دفاع ازاحزاب  بودند، برای وادار کردن همۀکه هنوز دور از ما ایستاده  مردمی تماس با تودۀ برقراری

ی ندگان ما در رایشتاگ تریبونبه نمای اً نهایت .مردم و پیش چشمما  در برابر حملۀها و اعمالشان دیدگاه

املاً ک و اقتداری آزادیآن، با  زا های بیرونشان در پارلمان و تودهبا مخالفان جاناز آ تا بتوانند داد

دیگر  شانسوسیالیستیوجود دارد، صحبت کند. قانون ضدّ هامطبوعات و گردهمایی درچه متفاوت از آن

یالیستی در سوهای سبارزۀ انتخاباتی و سخنرانیوقتی مکرد دوا میژوازی رودولت و ب چه دردی از

 «کرد؟میرایشتاگ پیوسته آن را نقض 



پوشی دید که موفقیت انتخاباتی داشت در درون رهبران حزبی گرایشی به سوی چشماین را نیز می اما انگلس

ی وبیش یکنواخت حمایت انتخاباتآورد. رشد کمی آنی و فوری به وجود میهاف بلندمدت به نفع دستاوردااز اهد

مگی در همبارزۀ طبقاتی،  وکشهای طولانی فرتوسعۀ اقتصاد آلمان، همراه با سال و از یک سال تا سال دیگر

های هاقشار بالایی رهبران اتحادی دربارۀخصوص های رفرمیستی درونی حزب بودند. این بهجهت تقویت گرایش

رای ای برا زمینه« زودهنگام»و رؤسای حزبی مصداق داشت که هرگونه اقدام نمایندگان پارلمانی  ارگری وک

 دیدند.هایی که با مشقت ساخته بودند میانسرکوب دولتی و به مخاطره افتادن سازم

به  و زدانگلس  مذکور از «مقدمۀ»طلبی خود دست به سانسور در سودای تقویت فرصت رهبری حزب آلمان

نیاز  یی نظیر مبارزۀ خیابانی و سنگربندهای انقلابی قدیمجای تاکتیکبه در آن عنوان نمونه پاراگرافی را که

 حذف کردند. قرار داده شده بود« کارحملۀ آش»به 

 «رفورتبرنامۀ اِ»موسوم به  ال دمکرات آلمان راحزب سوسی، برنامۀ «9119نویس برنامۀ نقد پیش»انگلس در 

به عنوان نهادی فاقد قدرت که به قیصر  -رایشتاگ ،باد نقد گرفت که به زعم این برنامه از این جهت به

جا انگلس لطنت مطلقۀ پروس باشد. در اینتوانست چیزی بیش از ابزاری برای لاپوشانی سمی -پاسخگو بود

شدار ه« دواندیمبوعات سوسیال دمکرات ریشه که دارد در بخش بزرگی از مط ایطلبیفرصت»نسبت به 

 نویسد:دهد و میمی

در  ای که هر دمزدههای شتابها با ترس از احیای قانون ضّد سوسیالیستی یا با یادآوری ابلاغیهآن»

 آلمان را برایخواهند که نظام قانونی موجود شدند، اکنون از حزب میدوران سلطۀ این قانون اعلام می

که رای اینبلاهایی هستند ها تقآمیز کافی ببینند. اینهای مسالمتطالبات حزب با روشمتحقق تمامی 

 که از، بدون این"رودجامعۀ امروز دارد به سوی سوسیالیسم می"اعد کنیم که خودمان و حزب را متق

و آیا نباید این پوستۀ کهنه را به زور  رود راترف یاجتماعنباید الزامًا از نظم کهنۀ جامعه یا آخود بپرسیم 

 کند؟ ....اش چنین میخرچنگ با پوستهطور که بشکند، درست همان

ایِ روز؛ این مبارزه و تقلا برای موفقیت این فراموشیِ ملاحظات اصولی و مهم به نفع منافع لحظه

د ممکن است ای فارغ از تبعات بعدی؛ این قربانی کردن آیندۀ جنبش به خاطر حال، هرچنلحظه



تریِن اکشاید خطرن "صادقانه" طلبیِآید و فرصتمیطلبی به شمار چنان فرصتباشد، اما هم "صادقانه"

 «این ها باشد همۀ

توان ا میرموجود  دولت کهآن هنه باید به زور ترکانده شود و دیگریکه پوستۀ جامعۀ کیکی آن -ین دو موضعا

 گاهدید تاب دوباز -ه کردضدست گرفتن کنترل نهادهای نمایندگی بورژوایی قبآمیز با بهبه طور مسالمت

 داری هستند.ت در نظام سرمایهلومتفاوت دربارۀ د

. فرارسیدپاریس  9189دادند، پس از تجربۀ کمون « مانیفست کمونیست»تنها تغییری که مارکس و انگلس در 

ای کوتاه کنترل شهر را به دست گرفتند و نهادهای دمکراسی مقطعی که کارگران مسلح پاریس برای لحظه

لتی را روآمادۀ دوماشین حاض»تواند طبقۀ کارگر نمی دادند. کمون به مارکس آموخت کهمستقیم خود را شکل 

 توانند یک دولت را که برای تقویت حاکمیتِ رگران نمیاک«. دبگیرد و آن را بنا به مقاصد خود به کار انداز

وسیالیستی جدید و س قدرتمندترین طبقه به لحاظ اقتصادی طراحی شده است،  صرفاً بگیرند و برای ایجاد جامعۀ

 استفاده کنند.

 می گوید:« جنگ داخلی در فرانسه»خود بر اثر مارکس با عنوان  9119انگلس در مقدمۀ 

همان  باتواند گیری، نمیقدرت بدایت امر، کمون وادار شد بپذیرد که طبقۀ کارگر، به محض از همان»

ست اش را دوباره از دیافتهدسترتریِ تازهکه برا رتق و فتق کند و برای اینامور ماشین دولتی کهنه 

تفاده سبایست از یک سو از شرّ ماشین سرکوب قدیم که سابقاً علیه خود وی اندهد، طبقۀ کارگر می

ون نگاه دارد، بدین یندگان و مقامات خود مصاخود را در برابر نمشد خلاص شود و از سوی دیگر می

 «داردعزل و نصب در هر لحظه اعلام نحو که همۀ آنان را بدون استثنا مشمول 

 تِ لکند که چون دولت، دواستدلال می« منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»انگلس در اثر مشهور 

ران به گتواند ابزاری برای رساندن کارنمی لحاظ اقتصادی است، حّق رأیبه ترین طبقهو مسلط قدرتمندترین

 :حسوب شودمیالیستی در درون طبقۀ کارگر وذ سوسفای برای نو سنجهقدرت باشد، بلکه تنها می تواند معیار 

 .«کشی سرمایه از کارسالار مدرن، ابزاری است برای بهرهنماینده دولتِ»

 دهد:او ادامه می



رورت ما بیش از پیش به یک ض کنونیبالاترین شکل دولت، جمهوری دمکراتیک، در شرایط اجتماعی »

ز میان ساکلی از دولت است که در آن تنها آخرین نبرد سرنوشتش و غیرقابل اجتناب مبدل می شود

 «رقم زده شودپرولتاریا و بورژوازی می تواند 

 ویشخشود... خود را به مثابۀ حزب هرچه به سوی خودرهایی بالغ می» که طبقۀ کارگر گویدهرچند انگلس می

گوید که حّق رأی اما این را هم می ؛«دهدیداران رأی مندگان سرمایهیو به نمایندگان خود و نه نما سازدمی

تعیین د ستیزی خواهد بود که رأی نمی تواننبرد و عمومی کلید رهایی طبقۀ کارگر نیست. بلکه رهایی مستلزم 

 :کند

بنابراین حقّ رأی عمومی، معیاری است برای سنجش میزان بلوغ طبقۀ کارگر و در دولت مدرن و »

که  کافی است. روزی دیگر این باشد و هرگز نیز نخواهد بود. اما این تواند چیزی بیش ازکنونی نمی

داران خواهند دانست گران و سرمایهجوش کارگران را نشان دهد، کار حقّ رأی عمومی نقطۀ دماسنجِ

 «ایستندکه کجا می

 انگلس دربارۀ ایالات متحدۀ امریکا

 و جنبش کارگری هنوز در دورۀ اندحتی شکل نگرفتهها اما کشورهایی که برخلاف آلمان احزاب کارگری در آن

های قرن نوزدهم قطعاً مصداق این طور؟ ایالات متحدۀ امریکا در آخرین دههبرد چهطفولیت خود به سر می

آن کارگران امریکا نخستین  ه بود که طیوضعیت بود. امریکا در این دوره شاهد یک موج سراسری مبارز

 ادی و سیاسی خود را برداشتند. دهی اقتصهای سازمانگام

ارگر ها در هر جنبش طبقۀ کت و مشارکت آنیابر اهمیت حم های امریکاای به سوسیالیستانگلس در توصیه

هایش به توسعه و تکامل سازمان سیاسی مستقل خود کارگران یاری رساند تأکید کرد. که فارغ از محدودیت

را برای شرکت در  «مهورک و حوحزب کارگر مستقل نیوی» اتحادیۀ کارگری مرکزی نیویورک، 9111سال 

عنوان نامزد خود مالیات واحد را به حامی وضع هنری جورجِ نوپا،انتخابات شهرداری نیویورک شکل داد. حزب 

آمد. در واقع او یک پوپولیست از طبقۀ متوسط بود که تا آن اواخر برگزید. خودِ جورج از جنبش کارگری نمی

 ده و در آن به فقر و نابرابری تاخته بود. در این کتابرا به نگارش درآور« پیشرفت و فقر»کتابی مشهور به نام 

عنوان نوشداروی اکثر امراض جامعه توصیه کرده بود. در جریان د بر مالکیت ارضی را بهمالیات واحعمال اِاو 



یک رقابت انتخاباتی داغ که طبقۀ حاکم هرچه در چنته داشت برای جلوگیری از پیروزی حزب کارگر به کار 

 درصد آرا نفر دوم شد. 19برده بود، جورج با 

 اهی مثبت به آن داشت:های این انتخابات، انگلس نگبا وجود کاستی

ل حقیقتاً حیاتی عبارت است از تشکی تین گامِسخدر کشوری که به تازگی وارد جنبش شده است، ن»

عنوان یک حزب کارگری قابل تمایز یک حزب سیاسی مستقل از سوی کارگران؛ مادام که این حزب به

برداشته شده  داشتیمچه انتظار میآنتر از اش اهمیتی ندارد. این گام بسیار سریعباشد، چگونگی تشکیل

 و رانه و شدیداً ناکافی باشدسوز گیجاین حزب هن برنامۀاولین که است. این همین ۀ مهمتاست و نک

هایی صرفاً موقتی زیانضرر و ، به عنوان شودبرگزیده  آنچهرۀ اصلی  عنواننری جورج بهکه هِاین

خواهند ن ن فرصت دستیدو نمو را داشته باشند؛ و برشد  بایست فرصت و زمانِ ها میناپذیرند. توهاجتناب

ودشان خ که جنبشِفارغ از شکل آن، مشروط به این -ان را داشته باشندشدکه جنبشِ خویافت مگر این

 «آموزندآیند و از تجارب تلخ خود میها با خطاهایشان به حرکت درمیدر این جنبش آن -باشد

« ناب» هایآموزه محفوظ بود، چرا که اینان های آلمانی در امریکاسوسیالیستالبته انتقاد خاص انگلس به 

باید در  هاکرد که آنانگلس استدلال میکردند. های جنبش کارگری امریکا مقابله میبا کاستیمدام خود را 

کارگران امریکا که در خیزش ای نخستین سازمان حقیقتاً توده-«های کارشوالیه»هایی نظیر درون سازمان

هبر المثل رکار کنند. این در حالی بود که فی -به اوج محبوبیت دست یافت 9112بزرگ کارگری اواسط دهۀ 

ا پیف پیف بنباید از بیرون »کرد. به گفتۀ انگلس جنبش این سازمان، ترنس پاودرلی، با اعتصاب مخالفت می

 .«گرددن انقلابی شود، بلکه باید از درو کردن کنار گذاشته

 ها صرفاً خود را در درون جنبش حل نکنند:از نظر انگلس چنین چیزی زمانی ممکن بود که سوسیالیست

توان به موازات جنبش عمومی طبقۀ کارگر در هر به گمان من کل عملکرد ما نشان داده است که می»

 «کرد کار مانزمانساسازی موضع متمایز و حتی یک از مراحل آن، بدون تسلیم یا پنهان

 لوکزامبورگ و لنین



ه لنین گیری بود، هرچند کحزب بلشویک اما بر مبنایی تماماً متمایز از سوسیال دمکراسی آلمان در حال شکل

. حزب آلمان، به عنوان حزبی که قصد داشت ی نداشتتا زمان آغاز جنگ جهانی هنوز به این واقعیت آگاه

 شده ،ا انقلابیت گرفته ، از رفرمیستینوع سیاست در جنبشهمه پذیرای نمایندۀ طبقۀ کارگر این کشور باشد، 

ستی یلنه جریان رفرمیستی در جنبش سوسیاریزی حزبی مستقل از هرگوبود. از این رو بود که لنین برای پی

های روسیه و اروپای غربی را به شرایط غیرقانونی بودن ای بین سوسیالیستهروسیه جنگید. لنین تفاوت

ه تنها گر، کنه مشغول ایجاد سازمان کلّ طبقۀ کار عملاً هاشویکبلداد. اما های روس نسبت میسوسیالیست

 ترین عناصر آن بودند.پیشروترین و انقلابی

ان خواه هم های رفرمیست شد کهعلیه منشویک نهرحماهایی بیها و جدلپلمیکاز همین رو لنین درگیر 

ز یک توانست باشد جچیز نمیحزب قانونی هیچ که یک هم در شرایطییک حزب گسترده و قانونی بودند )آن

دلال تر از این لنین استمهم«. بترسانند»که کارگران روس نباید بورژوازی را و هم مدعی اینحزب رفرمیست( 

 9190ال س گونه بود کهاین وهستند  شانیافتۀ متمایز خودجناح سازمان نیازمندوس های رکرد که بلشویک

 باشند. داشته ها در صفوف خودباید یک حزب مجزا و فارغ از وجود رفرمیستاعلام کرد که 

و بوروکراتیسم و انجماد فکری  -طلبانۀ حزب آلمانت فرصتآلمان رزا لوکزامبورگ نسبت به خصلدر 

 تر از لنین داشت:ه مراتب انتقادیرویکردی ب -پارلمانی« کوتولگی»

وهمات تاست برای نوع پارلمانتاریسمی که اکنون در فرانسه و ایتالیا و آلمان داریم، خاک مساعدی »

 های اجتماعی و همکاری طبقاتی و حزبی و امیدرفرم نماییبزرگ مثل :ای از این دستانهطلبفرصت

 «جویانه به سوی سوسیالیسم و غیرهسالمتبه تحول م بستن

 ی دربارۀ نحوۀ صحیح نزدیک شدن انقلابیون به دولت و استفاده از پارلمان بنویسد:نلوکزامبورگ توانست به روش

نونی در دولت ک ،تواندرا که می یصبکه مؤثر واقع شود باید تمامی مناسوسیال دمکراسی برای این»

شرط که بتوان از این مناصب به مبارزۀ طبقاتی، به د. اما با این پیشجا وارد تهاجم شوبگیرد و همه

 «علیه بورژوازی و دولتش دامن زد مبارزه

ه ها در یک کشور معین بتوانند اکثریت پارلمان را هم ببرای لوکزامبورگ روشن بود که حتی اگر سوسیالیست

ابل با در تق در صورت لزوم د بود. طبقۀ حاکمچنگ آورند، اما این علامتی دال بر پیروزی سوسیالیسم نخواه



 -حزبی روکراسی دولتی و سیاستمدارانوو ب یعنی پلیس و ارتش-پشت معتمدترین نهادهای دولتی خود ،پارلمان

 خواهد ایستاد:

 ع طبقۀیک هستند، در محتوا ابزارهای منافدمکرات شکلدر این جامعه، نهادهای نمایندگی که در »

راسی که دمککند که به محض آنل ملموسی در این واقعیت متجلی میخود را به شکاند. این امر حاکم

شود، دهد و به ابزار منافع واقعی مردم دگرگون مینشان می اشنفی خصلت طبقاتی به یگرایشاز خود 

 «کننداش اشکال دمکراتیک را قربانی میبورژوازی و نمایندگان دولتی

المللی بوده یک و جدلی نیست، بلکه اغلب تجربۀ تلخ تاریخی جنبش کارگری بینیک نکتۀ تئوراین صرفاً 

رفرمیست سالوادور آلنده طی یک کودتای نظامی  «سوسیالیست»به عنوان مثال در شیلی، حکومت است. 

یره، غو  یاز جمله چین و عربستان سعود ،واژگون شد. افزون بر این در بسیاری کشورها 9181خونین در سال 

حتی  -روند. دمکراسیداری و بازار دست در دست حاکمیت نظامی و سلطنتی یا تک حزبی پیش میسرمایه

 رانان استطاعتش را ندارند.مشود که حکدر برخی موارد چیزی تجملی دیده می -دمکراسی بورژوایی

سکی خطوط کائوتدر راستای همان دولت و پارلمان به لوکزامبورگ به حزبی تعلق داشت که اکثر رهبرانش، 

نه ابزاری برای نابودی دولت که یک « دولت کنونی»در « تصاحب همۀ مناصب»ها نگریستند. برای آنمی

، دبدون یک حزب انقلابی و در عوض نهاد هردم بیلی که سوسیال دمکراسی آلمان بونفسه بود. هدف فی

نشت و ارل لیبک. گرچه کد و نکردی کنخط انقلابی را در پارلمان جاریک  اکثریت نمایندگان نمی توانست

 ندگان انقلابی این نقش را ایفا کنند.یامعدودی از سایر نم

عیت که برداری کرد. این واقحزب بلشویک، نخستین نهادی بود که به شکلی واقعاً انقلابی از انتخابات بهره

ت تا ها را بازگذاشند، دست آنها سازمان یافتمنشویک مستقل از ها، یعنیها مستقل از رفرمیستبلشویک

غات و پیشبرد تبلی ند و از تریبون پارلمان براینهمان مسیری را که لوکزامبورگ ترسیم کرده بود طی ک

 د.نآژیتاسیون انقلابی بهره ببر

 چکمۀ یک حکومت مطلقۀروسیه نیز مانند آلمان از خلال یک انقلاب بورژوایی عبور نکرده بود و هنوز زیر 

و  ندبوبریند، وادار شدند برای فرار از پیگرد و بگها رانده شد. انقلابیون به زیرزمینلی قرار داشتفئوداشبه

 دستگیری و تبعید و حتی اعدام، وارد فعالیت مخفی شوند.



مان به جنش انقلابی ایجاد یک پارل عنوان باجبه، تزار مانیفستی منتشر کرد که 9128ای انقلاب در خیزش توده

کرد. قرار نبود دوما یک هیئت مقننۀ واقعی، بلکه یک شورای مشورتی برای تزار باشد که )دوما( را اعلام می

دوما به نحوی بود که به  منحل سازد. مضاف بر این، نظام انتخاباتی توانست هر لحظه اراده کندمی وی

به  امادومای اول بود. « فعال»داد. حزب بلشویک حامی تحریم وزن بالاتری می داران بزرگگی زمیننمایند

ها الیستاستدلال کرد که سوسی باراین که انقلاب آغاز به فروکش کرد، لنین موضع خود را تغییر داد ومحض این

 باید در دوما شرکت کنند:

مایندگی هیئت ن گیری یکتا از شکل -و گرفتیم-کار بگیریمموظف بودیم هرچه در توان داریم بهما »

از توانیم نمیدیگر  تشکیل شده است،هایمان رغم همۀ تلاشعلیجا که از آنجعلی جلوگیری کنیم. اما 

 «وظیفۀ بهره برداری از آن اجتناب کنیم

داشتند اصولًا  رواعضای حزب دست بزند که با از دستآن ای قاطعانه علیه لنین مجبور بود به مبارزه

یر انقلابی، تغییریافته و غ لنین استدلال کرد که تحت شرایطِدر عوض ها باید دوما را تحریم کنند. مارکسیست

 معنی است:تحریم بی

 در یا شودقدیم هدف گرفته می رژیم سرنگونی سمت به مستقیماً یا که است مبارزه ابزار یک تحریم،»

 آن تضعیف سمت به -نباشد نیرومند کافی قدر به هنوز سرنگونی برای تهاجم که زمانی -حالت بدترین

 تحریمی کامیابنتیجتاً . شود عاجز گرفتنشکاربه  از یا کند دایر را نهاد آن نتواند رژیم کهی حدّ به تا

 شمار ردآن  از ایتوده نافرمانی و آن برابر در یک خیزش کهنه، رژیم برابر در مستقیم مبارزۀ مستلزم

 «است موارد از زیادی

به رسمت »رف از انتخابات یا پارلمان و امتناع از صِ یعنی امتناعِ  -«غیرفعال»ین لنین به ایدۀ تحریم بنابرا

ا ستود، اماو این کار را نمی تاخت. -نهادهای موجود حتی اگر جنبش قادر به نابودی اش نباشد« نشناخت

افع جا هم برای منرانده است، باید آندانی ملعون جایی که ضدّانقلابِ ملعون ما را به این خوکاز آن»گفت یم

 .«بدون نالیدن و البته بدون لاف زدنانقلاب کار کنیم، 

شرکت در انتخابات را تنها بخش کوچکی از فعالیت خود  ،با این وجود برای لنین روشن بود که انقلابیون

 ها اهمیتی بالاتر دارد.کنند و مبارزه در مراکز کار و خیابانمحسوب می



رداری از بدومای دوم فراخوانده شود، نباید از شرکت در آن امتناع کنیم. نباید از بهره«( اگر»وقتی )یا »

این عرصه اجتناب کنیم، اما نباید در اهمیت جزئی آن هم مبالغه کنیم. برعکس بنا به تجربۀ تاریخی 

 «مها و غیره کنیمان را در دوما تماماً تابعِ شکل دیگری از مبارزه، یعنی اعتصابات و قیاممبارزهباید 

ی دست های انتخاباتی براشد؟ برای کار حزبی، به معنی استفاده از کمپیناما این فعالیت شامل چه مواردی می

و  باشد؛ توانست داشتهداشت یا نمین وجود ها دسترسیهایی بود که عموماً به آنزدن به تبلیغات در بین توده

 نشر عنوان سکویی برایشدند، به معنی استفاده از دوما بهعنوان نماینده انتخاب میبرای اعضای حزب که به

 یابی مبارزاِت خارج از دوما بود.تبلیغات و افشای جناح راست و بورژوازی لیبرال و کمک به سازمان

د که طبیعتًا خارج غاتی بهره ببرنیاز مصونیت پارلمانی خود برای انجام تبلتوانستند نمایندگان سوسیالیست می

هایی داشته باشند که در مطبوعات حزبی و توانستند در دوما سخنرانیشد. میاز دوما غیرقانونی محسوب می

د و از ست یابنتری دزبی بارها انتشار پیدا کنند، نسبت به سایر اشکال تبلیغات حزبی به مخاطب وسیعحغیر

های متعدد نظام بر دهقانان و کارگران ستم یافشا به «معترضه جملات»ها و با قطع سخنرانیتریبون دوما 

ی گل سرسبد حزب به شمار م اشندگان پارلمانییبرخلاف حزب سوسیال دمکرات آلمان که نما. دست بزنند

ن مبارزۀ ارها را به چشم خدمتگزاکرد و آنحزبی می تابع کنترل در دوما را شنمایندگانحزب بلشویک رفتند، 

 دید.طبقۀ کارگر می

بارۀ گیری انترناسیونال کمونیست را درها اتخاذ کردند، ستون فقرات موضعرویکرد بنیادینی که بلشویک

 داد.شکل می 9102انتخابات و پارلمان در سال 

 کمینترن

یز قدرت در سال آم)کمینترن( بنا به ابتکار حزب بلشویک و پس از تسخیر موفقیت انترناسیونال کمونیست

در روسیه بنیان نهاده شد. هدف از کمینترن بازسازی یک انترناسیونال جدید متشکل از احزاب کارگری  9198

 نایبمانقلابی، یعنی هدایت جنبش کارگری به سوی تسخیر قدرت دولتی بود. -و پراتیک-بر مبنای اصول

ران طور بر خیانت رهبها، که همینتسخیر موفق قدرت از سوی بلشویکهای کمینترن نه فقط بر سیاست

دهی نیروهای ضدّانقلاب و قتل رزا رفرمیست حزب سوسیال دمکرات به انقلاب آلمان و همدستی در سازمان

 قرار داشت. 9191سال  درلوکزامبورگ و کارل لیبکنشت 



ر کشورها، انترناسیونال را با هدف ایجاد احزاب کمونیست یراه با معدودی از انقلابیون ساها، هملنین و بلشویک

آن مقطع به سوی  ایِهای تودهو انقلابی جدیدی که مستقل از احزاب رفرمیست و قادر به رهنمونی خیزش

 پیروزی باشند، دایر کردند.

ای ها یا همان شوراه«وویتس »جایگزینی پارلمان با ها به ، بر نیاز سوسیالیست9191نخستین کنگره در سال 

بر اهمیت  طور چکشیترن بهنکمیجایگزینی دمکراسی جعلی با قدرت کارگری تأکید داشت.  کارگری یعنی

گذاری احزاب کمونیستِ قادر به واژگونی دمکراسی بورژوایی و جایگزینی آن با دمکراسی کارگری کوفت. بنیان

 ینیع هاییفرصت، که دستها به نه رؤیاهایی دورپا در حال تبدیل این ایدهانقلابی سراسر ارو یهاجنبش

 بودند.

صبرانه و با میلیتانت در حزب کمونیست جدیدالتأسیس آلمان )کا.د.پ( که بی و اما بسیاری از انقلابیون جوان

ارلمان پ در باید شرکت اًابی بودند، این را چنین تفسیر کردند که گویی انقلابیون اصوللاشتیاق منتظر تغییر انق

 :را قلم بگیرند. به قول دانکن هالاس

بایست هیچ وجه اشتراکی با پارلمان ها بودند. از این رو نمیو علیه پارلمان ها با شوراهای کارگریآن»

عد نوشتند ب اندکی هاییمتحرداشته باشند. چنین چیزی تنها سردرگمی کارگران را در برداشت. گروهی از 

شکال پارلمانی مبارزه که از حیث سیاسی و تاریخی منسوخ شده است و نه بازگشت به اَهرگو"که 

 ."بایست مؤکداً طرد شودهرگونه سیاست مانوردادن و مصالحه می

های تری از رادیکالبزرگ حلقۀپارلمانتاریسم قطعاً از منظر چند هزار عضو کا.د.پ و حتی در آن مقطع 

ه حزب رگری که باها کطبقۀ کارگر، شاید چند صد هزار تن، قطعاً منسوخ بود. اما آشکارا از منظر میلیون

 «ده بودند به هیچ وجه منسوخ نبودسوسیال دمکرات رأی دا

ی آلمان و دیگر «هاچپاولترا »ای علیه این لنین مجبور بود به مبارزه 9102در کنگرۀ دوم کمینترن به سال 

ت ها تاریخاً ازکارافتاده و منسوخ هستند یک چیز اسکه پارلمانرش اینیکشورها دست بزند. به گفتۀ لنین پذ

 ها در عمل یک چیز دیگر.آن دادن قدرت کافی برای شکستبرخورداری از و 

داند سی میما هر کا این گفته از حیث تبلیغات درست است.شده است.  "تاریخاً منسوخ"پارلمانتاریسم »

داری هنظام سرمای نیز که هنوز تا غلبه بر آن در عمل راهی بس طولانی در پیش است. چندین دهه پیش



طولانی و  اریاعلام شود، اما با این گفته به هیچ رو نیاز به مبارزۀ بس "وخسنتاریخًا م"حق توانست بهمی

 شود...داری حذف نمیسرمایه یمصرانه در خاک قلمرو

پارلمان، برای حزب پرولتاریای انقلابی الزامی است...  در صحنشرکت در انتخابات پارلمانی و مبارزه 

ریختن پارلمان بورژوایی و هر نوع نهاد ارتجاعی دیگر باشید، باید در مادام که شما ناتوان از برهم

ها شیشک به خاطر د یافت کهجا هنوز کارگرانی را خواهیشان کار کنید؛ دقیقاً بدین خاطر که در آندرون

های این خطر هست که شما به آدم؛ در غیر این صورت ندده اش روستایی تحمیقبار کسالتزندگی و 

 «صرفًا وّراج تبدیل بشوید

 ،نهماورد و مخالف لنیترین مهمکمینترن جریان داشت، جلسات  هایی که حول مسألۀ پارلمان در کفدر بحث

ه سایر کشورهایی ب اکتیکی انقلاب روسیه را نمی توانتجربۀ ت»کرد استدلال میبوردیگا، نمایندۀ ایتالیا بود که 

از نظر بوردیگا هرگونه شرکت در پارلمان «. دمکراسی بورژوایی عمل کردهاست سال های سال منتقل کرد که 

ی بهااناتلاف وقت گر دوم، بیش از اندازه به انتخابات و بخشیاهمیتاول، در خود داشت: « خطر مضاعف»یک 

ب اگفت که کوتولگی پارلمانی احزای شود. در واقع بوردیگا میارهای تودهتواند صرف کحزب که می

 -داشته باشند توانند در عرصۀ انتخاباتیها میکه سوسیالیست استتنها تجربۀ ممکنی  ،سوسیالیست پیشاجنگ

 های انقلابی.حتی سوسیالیست

 لنین در پاسخ به بوردیگا گفت:

دهد، اما این ها را فریب میکه پارلمان ابزاری است که بورژوازی به کمکش توده دگوییشما می»

اقعًا های ومان را به تودهطور خصلت واقعی پارلشود. چهعلیه شما و تز شما چرخانده  تواندمیاستدلال 

مانورهای مختلف پارلمانی یا  طورچه ؟دیکنیآشکار ماند مانده که فریب بورژوازی را خوردهواپس

 پارلمان ، وقتی بیرونِ دوقتی در پارلمان نیستی دکنیاحزاب سیاسی متعدد را افشا می یهاگیریموضع

 ؟ ...دمانیمی

برای وادار  ازیم که به اندازۀ کافیتوانیم حزبی بسدر ضعیفیم که نمیقرفقای کارگر، ما آن" دییاگر بگو

ارگران شما را ترک کدر آن صورت ، "منضبط باشد ،اش به تبعیت از حزبکردن اعضای پارلمانی



رولتاریا عنصری دیکتاتوری پتوانیم با چنین افراد سستطور میچه"پرسند کنند، چون از خودشان میمی

 «"را بسازیم؟

تر و هنوز پراکندۀ بریتانیا استدلالی کمابیش متفاوت را پیش کشید. حزب لنین برای جنبش انقلابی کوچک

رفرمیست بود که حزب  تامغزاستخوانقدر ، همانگرفتمیکارگری  هایکارگر که حمایت خود را از اتحادیه

 بیهای انقلاکرد. او گروهمیخطاب « حزب بورژوایی کارگر»سوسیال دمکرات آلمان. لنین در واقع آن را 

ال کرد، اما در عین حبه یک حزب کمونیست واحد می شدن لیدبتبه اتحاد و تشویق مختلف بریتانیا را 

رون نقلابی را در درای سیاست ابمبارزه »و به قول هالاس  به حزب کارگر بپیوندندکرد که شان میترغیب

 «.رندصفوف آن پیش بب

 ر قدرتد بایست حزب کارگر راکرد که برای فراروی از رفرمیسم حزب کارگر، کارگران میتدلال میسالنین 

حزب  که به حزب کارگر به چشم کارگرانی ون نیاز داشتند که در کنار اکثرلابیقنتجربه کنند. بنابراین ا

کارگران  د و بدین ترتیبند و از حزب کارگر در انتخابات حمایت مشروط کننبایست نگریستندمی« انشدخو»

ها تنها در صورتی کرد که کمونیست ند )لنین البته با شتاب این را هم اضافهنهای کمونیستی کرا جلب سیاست

عنوان یک سازمان مستقل همراه با انتشارات خود باید در درون حزب کارگر کار کنند که از آزادی کامل به

 برخوردار باشند(.

یا پیروی های بریتانها یا شایدماناین واقعیت که اکثر کارگران بریتانیای کبیر از رهبری کرنسکی»

 دهد کهتردید نشان میاند... بیبۀ حکومتی متشکل از این افراد را نداشتهکنند و هنوز تجرمی

های کارگر های بریتانیا باید در فعالیت پارلمانی شرکت کنند، باید از درون پارلمان به تودهکمونیست

ها و اید به هندرسونیامدهای حکومت هندرسون و اسنودن را در عمل ببیند، بپکمک کنند که نتایج و 

 یبه هر شکل دیگر چیل را شکست دهند. عمل کردنجفتِ لوید جورج و چرکه  کنند کها کماسنودن

ت طبقۀ یرهای اکثی بر سر راه انقلاب خواهد بود؛ چراکه انقلاب بدون تغییر دیدگاهتراشبه معنی مشکل

 «صرفغات با تبلیآید و نه هرگز ها به ارمغان میکارگر ناممکن است و این تغییر با تجربۀ سیاسی توده



سکی تهیه اش را لئون تروتنویسکه پیش« تزهایی دربارۀ احزاب کمونیست و پارلمان»سند کمینترن با عنوان 

های انقلابی در روسیه و دیگر کشورها، رویکردی را که ها تجربۀ سوسیالیستبندی دههکرد، ضمن جمع

 ند:کانتخابات در پیش گرفتند چنین ترسیم میانقلابیون به طور کلی در قبال مسألۀ پارلمان و 

 کند... امکان قبضه کردن دائمیکمونیسم، پارلمانتاریسم را به مثابۀ یک شکل جامعۀ آتی رد می»

نابودی پارلمانتاریسم است. از این رو تنها صحبت از  ،داند؛ هدف کمونیسمپارلمان را منتفی می

ه پذیر است. مسأله به این معنا و تنها بها امکاند نابودی آنصرگیری نهادهای دولت بورژوایی به قکابه

 این معنا قابل طرح است.

علیه بورژوازی، یعنی علیه قدرت دولتی بورژوازی، پیش از هرچیز  ترین روش مبارزاتی پرولتاریامهم

 ای است.اقدام توده

الفین و ، برداشتن نقاب از چهرۀ مخپارلمان نوریباز تفعالیت در پارلمان اساساً شامل آژیتاسیون انقلابی 

ها است که به خصوص در نواحی عقب افتاده هنوز اسیر توهمات دمکراتیک وحدت ایدئولوژیک توده

ای ودهت بایست تماماً تابع اهداف و وظایف مبارزۀهستند و به تریبون پارلمان چشم می دوزند. این کار می

 «بیرون از پارلمان باشد

 انقلابیون در امریکا و انتخابات

 رزا لوکزامبورگ در مجادلۀ مشهورش با برنشتاین اشاره کرد:

 ، با حمایت از روشهااینکسانی که به جای تسخیر قدرت سیاسی و انقلاب اجتماعی و در تمایز با »

 فیک هد تر به سویتر و آهستهتر و آسودهکنند، در واقع نه مسیری آراممی وجود رفرم قانونی ابراز

اینان به عوض دفاع از استقرار یک جامعۀ نو، از تزئینات گزینند. واحد، بلکه مسیری متفاوت را برمی

 «کنندظاهری جامعۀ کهن دفاع می

است. بسیاری جای گذاشته بود انحطاط یافتهچه برنشتاین بهتر از آنرفرمیسم در برهۀ زمانی کنونی به پایین

دگاهی که دی -پراکندندروپایی که سابقاً همان دیدگاه کلاسیک رفرمیستی را میاز احزاب سوسیال دمکرات ا

سقوط  امروز و از زمان« شدۀجهانی»شوند که در اقتصاد اکنون مدعی می -به سیخ کشید لوکزامبورگ زیرکانه



که نظام موجود را  توانیم بکنیم اینستمی که یراکبهترین پذیر نیست. استالینیسم، سوسیالیسم دیگر امکان

صراحتاً  گردی بوده است، اما اکنونتر شود. گرچه عملکرد واقعی رفرمیسم همین پینه کنیم تا انسانیوصله

 نامد.سوسیالیسم را یک هدف ناممکن می

یا  اندفرممدافع ر هامسأله بر سر این نیست که آیا سوسیالیستکند طور که لوکزامبورگ خاطرنشان میهمان

رایط برای هر رفرمی که منجر به بهبود ش ها؟ باید به نظام انتخاباتی پشت کنند یا خیر؟ ما سوسیالیستخیر

م. اما هر ینکبرد، مبارزه میشان را برای مبارزه بالا بنفسداری شود و اعتمادبهمعیشت کارگران در نظام سرمایه

 ها است.مبارزه برای تحقق این رفرممبارزۀ واقعی برای رفرم مستلزم 

گویند که منفعلانه بنشینند و به مقامات منتخب تکیه کنند. بدین ترتیب مبارزۀ ها به کارگران میرفرمیست

پذیر و کارگران را به لحاظ سازمانی و سیاسی و سطح آگاهی آمادۀ سرنگونی طبقاتی که رفرم واقعی را امکان

 شود.و پراکنده میکند، تضعیف داری میسرمایه

گری یا ارخواه ک -حزب سوم بدون هرگونهزیر سلطۀ یک نظام بورژوایی دوحزبی،  ایالات متحدۀ امریکا تاریخاً

تر راتب کوچکممتشکل هنوز به ست انقلابیِ یلافزون بر این یک سازمان سوسیا بوده است. -سوسیال دمکرات

ب در گرداب حز که د. سوسیالیست هاییاز آن است که حتی به معرفی نامزدهای انتخاباتی خود فکر کن

اند که اساساً مجبورند موضع نفی را مطرح کنند، به دمکرات غرق نشده باشند، اغلب خود را در مقامی یافته

لال اغلب از ن استدداری نباید داشته باشند. ایاین معنی که: سوسیالیست ها هیچ ارتباطی با دو حزب سرمایه

وری چمباتمه جمهست که برای تغییر واقعی باید بیرون از انتخابات ریاستنین معنی شده اسر ضرورت محض چ

 زد.

حزب سوم  لحظاتی هستند که دهدنشان می 9112های انگلس دربارۀ امریکا در دهۀ طور که نوشتهاما همان

ها اند. در این موارد سوسیالیستدست بودهدم ،حتی اگر شده مدتی اندک عنوان یک بدیل،به طبقۀ کارگر

نند به امید ایجاد شکاف در نظام دوحزبی و ایجاد منفذی برای سیاست مستقل طبقۀ کارگر خواهان لااقل توامی

 .یک رأی طبقاتی اعتراضی علیه دو حزب بورژوایی اصلی شوند

اید ملاحظات به گریبان هستند بها وقتی با مسأله انتخابات در امریکا دست فارغ از وظایفِ پیشِ رو، سوسیالیست

 به یاد بیاورند:« روانه: یک بیماری کودکیکمونیسم چپ»لنین را در اثر  نیایپا



قلابی ای و واقعًا انکه شرایط برای یک مبارزۀ مستقیم و آشکار و واقعًا توده مقاطعیدر انقلابی بودن »

نقلابی غیرا هاییابی( در هیئتاز منافع انقلاب )با تبلیغ و تهییج و سازمانکردن ، دفاع مهیا نیستهنوز 

 قدرراً توانند فونمی هایی کهمیان توده ره ارتجاعی، در شرایط غیرانقلابی وهای یکسو حتی در هیئت

کمونیسم  خواهد بود. وظیفۀ اصلی -و البته بسیار مفیدتر-، بسیار دشوارتربدانندرا های انقلابی عمل روش

ا افتن و تعیین صحیح مسیر ویژه یجستجو و ی غربی و امریکا عبارت است یادگیری،معاصر در اروپای 

هنمون رکننده و نهایی و انقلابی مبارزۀ واقعی و تعیین سوی را به سیر خاص رویدادهایی که توده ها

 «خواهد کرد
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