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سعید رهنما

در مجموعه مقالات قبلی که در ساات

نقد اقتصاد سیاسی و نهاتت ًا در کتاب بازخوانی

انقلابهای قرن بیسات  1منتشار دادت رجربهها و درسهای انقلابهای سوسیالیستی و
دلاتل داسس

نهاتی ررتانات انقلابی در نیل به سوسیالیس ت بهرغ دستاوردهای مه ت

مورد بررسای قرار ررت

امید اسا

که در مجموعه ی حاضر که نخستین قسم

از

بخش اول آن را میخوانیدت رنبشهای رترمیساتی ساوسایالیستیت که عمدراً در قال
احزاب ساوسیالدموکرات و کاررری عمل کردهاندت و دلاتل دسس

آنها در نیل به

سوسیالیس ت بهرغ پارهای دستاوردهات مورد بررسی انتقادی و بازخوانی قرار ریرد
اتن مجموعه در دو بخش رنظی دده اس

در بخش اول ظهور رترمیس در رنبش

ساوسایالیساتی مارکسی و نظرتات پاته رذاران اتن دتدراهت ازرمله ادوارد برنشتاتنت
خوانشاای از انسل ت کارل کاتورسااسیت هیلنردتنم و مارکساایساا های اررتشاایت
منشااوت

هات و خوانشاای از ررامشاایت و دلاتل و عوامل کلی ظهور و اتول احزاب

1ن ک
سعید رهنمات بازخوانی انقلابهای قرن بیست ت انتشارات آراهت رهرانت 1931
همچنین:
سعید رهنمات درآمدی بر انقلابهای قرن بیست
_______ت انقلابهای روسیه
_______ت انقلاب  1311آلمان
_______تانقلاب کوبا و تیدل کاسترو
_______ت انقلابهای چین
_______ت انقلاب وتتنام
_______ت انقلاب نیساراروته
_______ت درسهای انقلابهای دوم

3

بازخوانی جنبشهای رفرمیستی سوسیالیستی

سااوساایالدموکرات رشاارتم میدااوند در بخش دوم بررساایهای موردی از احزاب
ساوسایالدموکرات و کاررری اروپاتیت ازرمله آلمانت هلندت ترانسهت اررتشت و سوتد
اراته خواهد دد
احزاب ساوسایال دموکرات اروپا که در آغاز عمدر ًا بر پاته درکی مارکسی از رحول
ارتماعی و مبارزهی طبقاری با هدف اساتقرار سوسیالیس ت با استرارژی رترمیستی و نه
انقلابی پاته رتزی دادندت در طول زمان و در برخورد با درات عینی متناوت از آنچه
که رصاور می کردندت از هدف سوسیالیس دور اتتادند و بهردرتج سیاس

های لیبرالی

و حتی نولیبرالی را در پیش ررتتناد بررساای دلاتل چسونسی دااسلریری اولیهی
ررتااناات رترمیساا

و دلاتلی که به رجدتدنظر طلبی آنها در پارهای از بنیانهای

مارکسای و رد استرارژی انقلابی انجامیدت و نیز دلاتلی که دور اتتادن آنها از رترمیس
ساوسایالیساتی را رق زدت بسایار پیچیده اس

البته از دتدراه سنتی چیت پیچیدری

چندانی در اتن کار نیس ت چرا که بر اساس آن دتدت عدهای «ترص طل »ت «مررد»ت
«ساازدسار»ت «خیان کار» و «ضدانقلابی» رنبش کاررری را به انحراف کشاندندت و
سرانجام به خدم
نیسا

بورژوازی درآمدند و دسس

خوردند اما واقعی

به اتن سادریها

ماالعهی دقیق رحولات و رغییرداارات عینی اقتصااادیت ساایاسیت و ررکی

طبقاری که رهبران اتن ررتانات با آنها مواره ددندت و البته خااهای ردی خود آنها
در اتن تراتند طولانیت نشاان از پیچیدریهای بسایاری در اتن روند دارد واضم اس
که بررساای همهرانبهی اتن داارات در کشااورهای مختلو اروپاتی در پهنهی زمانی
بیش از ت

قرن از عهده ی اتن مجموعه خارج اس ت اما سعی بر اتن اس

که با ارسا

به اسااناد و نودااتههای مختلو رارتخیت و نه تق رارتخ رساامی احزابت به مه ررتن
رنبههای مسئله پرداخته دود
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در آغاز بیمناساب

نیس

ها و پارادوک

که به رناق

بزرری که رترمیس ها

در مقاتساه با انقلابیون با آن مواره بودندت اداره کرد در رصور انقلابیون عمل ًا رناقضی
ورود نداد  :اتنکه سرماتهداری بهسب
کاه اکثرتا

مالق رمعی

رضادهای ساختاری و استثمار طبقهی کاررر

را رشااسیل میدهدت رورکنهای خود را میپروراندت و

سااقوق قرت الوقوعاش از طرتق ت

انقلاب ساایاساای رساارتم میررددت و ت

نظام

سوسیالیستی رمامعیار رای آن را میریرد در اتنرا کاری به واقعی و عملی بودن اتن
رصاور انقلابیون ندارت اما برای رترمیسا ها رناق

ذهنی بسیار ردی بود :تعنی اتن

باور که ساقوق سارماتهداری نه قرت الوقوع بلسه تراتندی بسیار طولانی اس ت و باتد
بهردرتج از طرتق رحمیل اصالاحاتت از آن رذر کرد و بهسااوی سوسیالیس پیشروی
نمود همین مساائلهی ردرتجی بودن و نه رصااور برچیدن و حذف ساارتم رمامی نظام
سرماته داریت رناق

ذهنی بسیار ردی را در خود نهنته دادته؛ تعنی اتنکه از ت

سارماتهداری ادامه دارد و از ساوی دتسر آن چه که هس

سو

باتد به چیز دتسری ربدتل

داود تعنی بهقولی اتن نظام ه سارماتهداری باداد و ه سوسیالیستی؛ چهرونه چنین
امری عملی اس ت و چهرونه میروان اتن رناق
که از آغاز نظرتهپردازان رترمیساا

را حل کرد؟ پاسخ به اتن پارادوک

به آن واقو بودندت رنبههای مختلنی دارد که به

آنها پرداخته خواهد دد
رارتخ ساوسایالیس لحظات مهمی را پش
سااالبرانسیزررتن آنها لحظهای اسا
آلمانت بهدنبال داسسا

سر رذادته که تسی از حساسررتن و

که در دومین کشور صنعتی پیشرتتهی رهانت

در رنم رهانی اول و انقلاب 1311ت قدرت دولتی به دس

سااوساایالیس ا ها میاتتد ت

دهه بعد نیز ساارماتهداری رهانی با بزرگررتن بحران

سااراسااری خود در معرو تروپاداای قرار میریردت و در هیچ ت

از اتن دو مورد

سااوساایالیس ا ها نمیروانند کاری از پیش ببرندت و ساارماتهداری به حیات خود ادامه
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میدهادت و قدرت رهانی خود را رسااترش میدهد اتن روتدادها را چهرونه میروان
روضیم داد؟
نستهی آخر اتنکهت به نظر من لازم اسا

بین منهوم و اتدهی ساوسیالدموکراسی

بهعنوان استرارژی رترمیستی سوسیالیستیت و آنچه که رح

اتن عنوان در کشورهای

مختلو در عمل رجربه ددت و به دلاتلی که در اتن مجموعه مقالات طرح خواهد دد از
هدف اصاالی خود منحرف رش ا ت رناوت قاتل دااوت روال معمول در میان مخالنان
رترمیسا سوسیالیستی و طرتداران انقلاب بلاتاصلهی سوسیالیستی اتن بوده که با اداره
به دسس ها و انحراتات احزاب سوسیالدموکرات در کشورهاتی چون آلمانت سوتد و
امثال آنت کلی

منهوم سااوساایالدموکراساای را رد کنند اتن داایوه به همان اندازه

اسا

که طرتداران رترمیس سوسیالیستی و مخالنین انقلابهای بلاواساهی

نادرسا

ساوسایالیساتی با ادااره به رجربهی کره دمالی و خاندان کی ت و تا آنچه که بر سر
داوروی تا چین رت ت کلی

منهوم و اتدهی سوسیالیس /کمونیس را زتر ساال برند

مساائلهی اساااساای اتن اس ا

که هر دو اسااترارژی رترمیسااتی و انقلاب بلاتاصاالهی

سوسیالیستی در عمل دسس

خوردهاندت اما اتده و منهوم هرت

از آنها پا برراس ت

و طرتداران رساا ورورر هر دو دسااته با درسریری از رجارب رذدااته بهدنبال
رهیاتتی برای نیل به هدف آرمانی خودت تعنی سااوساایالیساا ت اند رال
روزاتزونی از هر دو دسته ندای «سوسیالیس دموکراری

آنکه رمم

» سر میدهند با اتن رناوت

که پارهای بیروره به اتن واقعی اند که در دوران سرماته داری هیچ نوع سوسیالیسمیت
چه دموکراری

و چه غیر آنت ممسن نیس ت و سوسیالیس دموکراری

همانطور که

در نوداته های مربوق به انقلاب ها ادااره کردمت هدف رذار از سرماتهداری اس ت و
برای نیال به آن باتد از ت

تاز ردارکاری در دوران ساارماتهداری عبور کردت و من

برای چنین تازی از منهوم «ساوساایالدموکراساای رادتسال» اسااتناده کردمت و داااتد
«ره ریری سوسیالیس دموکراری

» عنوان بهتری برای آن تاز بادد
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بخش اول :رفرمیسم؛ پیشفرضها و واقعیتها
رعرتو لغ نامهای «رترمیس » عبارت از دتدراهی سیاسی اس

که بهرای رلاش برای

براندازی نظام مورود و اساتقرار نظامی متناوتت خواسااتار اتجاد رغییرات و اصلاحات
رادرتجی برای بهبود نظاام مورود اساا

اتن رعرتو در مورد ررتاانات و احزاب

لیبرالدموکرات و پارهای ررتانات رنبش کاررری که به دنبال اسااتقرار سااوسیالیس
نیساتندت صاادا اسا ت اما در مورد ررتانات و احزاب وابسته به رنبش سوسیالیستیت
لااقل از نظر رارتخی صاادا نیسا

ازاتنرو کاربرد منهوم رترمیسا ت که در تارسی

اصالاحطلبی خوانده میداودت برای هر دو ررتان رمراهکننده اس ت بهوتژه آنسه اتن
منهوم در اتران معاصر آغشته به مساتل دتسری نیز دده و به بخشی از ررتانات سهی
در قدرت اطلاا میدودت که هیچ ت

از اتن دو رعرتو بالا دامل حالدان نمیرردد

در غربت پارهای مارکساایساا هات از رمله رالو میلیباندت بین طرتداران اصاالاح
ارتمااعی  )social reformکاه خواهان بهبود و حن نظام ساارماتهداریاندت و
طرتداران استرارژی رترمیستی  )reformist strategyکه خواهان رذار ردرتجی
از سارماتهداریاندت رنسی
رروه دوم رامی در ره

قاتل میدود  1برای رروه اولت رترم هدف نهاتیت و برای
پیشروی بهساوی سوسیالیس اس

از ت

دتدراه اتن دو

رراتش حتی کاملاً با ه متضااادند رراتش اول ارر خواسااتار اصاالاحاری در رامعهی
سارماتهداری بادادت آنرا بهخاطر رلوریری از سوسیالیس لازم می بیند موارد متعددی
در رارتخت از زمان بیسمارک به اتن سوت و بهوتژه بعد از رنم رهانی دومت اتن نظر را
رأتید میکند البته لازمسا

بین قصااد اصاالاحطلبان ساارماتهداری و رأثیرات متناوت

چنین اصاالاحاری بر رحول رامعه و نیروی کار رناوت قاتل دااد اتن نظر را حتی در
1 Ralph Miliband, Marxism and Politics, (1311), Oxford University
Press, p. 111.
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مانینسا
اساا

کمونیس

ه میبینی در آنرا میخوانی که «بخشی از بورژوازی مشتاا

که نارضاااتتیهای ارتماعی را چارهروتی نماتد را هسااتی رامعهی بورژوازی

اساتمرار دادته بادد » 1در اتنرا کاری به برخورد پرمسئلهی اتن بخش از مانینس
ندارت که هر رلادای برای بهبود وضام کاررران را رح

لوای «ساوسیالیس محاتظه

کار تا بورژواتی» رد میکندت از رمله اداره میدود به « نیسوکارانت انسان دوس هات
و منادتان بهسااازی داارات زندری طبقه کارررت بانیان رمعی های خیرتهت اعضااای
انجمنهای حمات

از حیواناتت بانیان انجمنهای اعتدالطل ت و مصاالحین دروغین از

بدررتن قماش » چون با اتن حساب برای نیل به سوسیالیس آتا بهتر آن اس
ره

که در

بهتر دادن وضم طبقه کاررر در دوران سرماتهداری هیچ رلادی نشود؟!) راکید

نودتهی حاضر ارزتابی کارنامهی نظری و عملی طرتداران استرارژیهای رترمیستی در
رذار به سوسیالیس اس
از پیروان ماارک

هیچتا

در دتادراه انقلابی او و اتنکه مارک

براندازی نظام سارماتهداری و استقرار نظام سوسیالیستی از طرتق ت
بودت کوچ

خواسااتار

انقلاب ارتماعی

ررتن رردتد و اختلاتی ندادااتند اما آنچه که از همان آغاز اختلاتات را

دامن زدت مسائلهی استرارژی و چسونسی پیشبرد اتن انقلاب و رذار از سرماتهداری به
ساوسیالیس بود از همان آغاز بود که در رنبش سوسیالیستی ت دو اردوی «انقلابی» و
«رترمیستی» رو در روی تسدتسر قرار ررتتندت و هر ت
مارک

و انسل

با ارسا به بخشی از رنتههای

در مقاطم مختلوت اسااترارژی مورد نظر خود را برحق دانسااتهت و

دتسری را تا به سازدساری و تا به مارراروتی مته کردند دتدراه «انقلابی» خواستار

 1مانینس

کمونیس ت "سوسیالیس محاتظه کار تا بورژواتی" در رررمهی تارسی اتن رمله و نقلقول

بعدی آن رغییر مختصری داده ددهت و برای معادل تارسی چند واژه از اصل آلمانی از دوس
خسروی کم

ررتت

عزتز کمال
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براندازی بلاتاصالهی کل نظام ساارماتهداری از طرتق ت

انقلاب سایاساای قهرآمیز و

اساتقرار دتستاروری پرولتارتات و دتدراه «رترمیساتی» به دسل مسالم آمیز خواهان
رذار ردرتجی به سوسیالیس با روسل به نهادهای پارلمانی و قانونی بود
که هر دو دتدراه در آثار مارک

نستاهی قابل روره اتن اساا

و در مواضاام

سیاسی که در مقاطم مختلو ارخاذ میکرد ورود داردت که در رای دتسر بهرنصیل به
آنها پرداختهام  1برای نمونهت مارک

در مبارزهی طبقاری در ترانساه که تسسال بعد

از انقلاب ۹3ا 11۹1نودته ددهت تا هجده برومر لوتی بناپارت که ت

سال بعد از آن

بههنسام کودرای بناپارت نوداته ددهت نیزدر رنم داخلی در ترانسه که بعد از کمون
پارت

 1111نودته ددهت و نامههای متعددش به کورلمان و لیبسنخ

کمونت و همچنین در پیشاسنتار چا دوم آلمانی مانینسا
رنها رأکید بر انقلاب اس ت بلسه با رحلیل دسس

پدر) دربارهی

کمونیس

در 111۱ت نه

هر دو انقلاب  11۹1و  1111ترانسهت

رأکیدهای دادتد و قاطمرری بر عمل انقلابی و ضرورت «خرد کردن» دستساه دولتی
ورود دارد اما از سوی دتسر در سال  111۱در سخنرانی در آمستردام پ
بینالملال اول درلااهاه امسان اتنکه در پاره ای کشااورهای دموکراری

از کنسرهی
کاررران

میروانند بهدسل مسالم آمیز به هدفهای خود برسندت طرح میدود باز در  1111در
«بحث پارلمانی دربارهی قانون ضاد ساوسیالیستی» مارک

اداره میکند که ارر در

انسلی ت تا در اتالات متحده طبقهی کاررر در دااراتای بادااد که بتواند در پارلمان و
در کنسره اکثرت

را بهدساا

آوردت میرواند از طرا قانونی خود را از قید قوانین و

نهاادهاتی که مانم روسااعهی آن دااده رها سااازد تا در  111۱مارک
بههاتندمان پاتهرذار اولین حزب سوسیالیس
انسلی

در نامهای

انسلستان) مینوتسد که طبقهی کاررر

نمیداناد چاهرونه از قدرت خود و از آزادیهات که هر دو را قانوناً در اختیار

داری-و%E۱%1۱%1C-ساااااارماااااتااااهhttps://pecritique.com/۱۱19/۱۹/۱9/

1

/ی-رذار-از-آن-و-پاس%E۱%1۱%1Cمسئله
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دتسر برخورد مارک

داردت اسااتناده کند مورد بساایار رال

با رهبران داااخهی

مارکسیستی و انقلابی سوسیالیس ترانسوی و رهبران حزب کاررر ترانسهت ژول ردت و
پال لاتارگ داماد مارک ) بههنسام ردوتن برنامهی حزب کاررر در  111۱اساا
برخورد اتن دو را بهخاطر عدم درک اهمی

مارک

در پیشرنتار همین برنامه که روس ا مارک

مبارزات رترمیستی محسوم کرد

دتسته دااده بودت ازرمله میخوانی که

«پرولتارتا از رمام وساتل در دسترسش از رمله رأی همسانی [استناده میکند] و آنرا
از آنچاه کاه رااکنون ابزاری برای ترتبسااری بودهت باه ابزاری برای رهااتی مبدل
میساازد » مثال بسیار مه دتسر نامه ی مارک
هلندی در سااال  1111اساا
«داورش ت

که در آن برخلاف مواضاام قبلیاشت کمون پارت

دهر در درات استثناتی» مینامد و ازرمله میروتدت «اکثرت

بههیچوره ساوسایالیسا
میروانس

به دوملا نیو ون هوت ت سوسیالیس
را

کمون

نبودند و نمیروانساتند بادند اما با ذرهای عقل سلی کمون
سازش که به ننم رمامی مردم بود برسد ااااا رنها چیزی

با ورسای به ت

که در آن زمان قابل دساترسی بود » انسل

نیزت همانطور که بعداً اداره خواهد ددت

در اواخر عمر نظرهای متناوری را در مورد انقلابها طرح کرد
در طول نزدت

به دو قرنت اختلاتات درون رنبش سوسیالسیتی در زمینه استرارژی

انقلاابی تاا رترمیسااتی اداماه تات
پارت

ررتانات و انقلابیون رادتسال رح

و بهدنبال انقلاب اکتبر روساایهت رح

رأثیر کمون

لوای احزاب کمونیسااتی به مبارزه ادامه

دادند و در موارد متعددی از طرتق انقلابهای ساای اسی قدرت دولتی را کس
ررتانات و احزاب رترمیسا
احزاب کاررر به تعالی

نیز رح

کردند

لوای احزاب سوسیالدموکرات و در مواردی

ادامه دادند و دول

رشااسیل دادندت تا در دول های اتتلاتی

ساایاساا های خود را پیریری کردند هر دو ررتان در عملت دااساف عمیق مابین
دورانه ی رؤتا و واقعی

را از نزدت

رجربه کردندت ناچار به رعدتل سیاس های اولیه

خود ددندت و سرانجام بهرغ دستاوردهای مه ت دسس

خوردند و [به خاا] سوسیالیس

01
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را کنار رذاداتند واقعی

اتن بود که نه انقلاب بدون اصاالاحات ردرتجی میروانس

موتق داودت و نه اصلاحات بدون رادتسالیس لازم میروانس
مورد نظر ماارک
کلی

زمینهی انقلاب ارتماعی
هر دو رنباهی اتن

را تراه آورد خوانش دقیقرری از ماارک

پیچیده و واحد را عرضه میکند انقلاب ارتماعی موردنظر مارک

مسااتقال و خودآرااه اکثرت
انقلاب ساایاساای بهساارع

که «رنبش

عظی » را میطلبدت نمیرواند در کوراهمدت و با ت

عملی دااودت و نیازمند اصاالاحات قاطعانه و پیدرپی در

چارچوب نظام سارماتهداری و ردارک رذار از آن به ساوسیالیس اس
بهخودیخود و بدون رادتسالیسا لازم و آمادهسااازی اکثرت

اصلاحات نیز

عظی نخواهد روانسا

زمیناهی انقلااب ارتمااعی را تراه کناد خود منهوم «انقلاب مداوم» مارک

بقول

میلیباند مستلزم رترمهای پیاپی اس

 - 9پایهگذاران رفرمیسم
اتده های ساوسایالیساتی اواتل قرن نوزده نظرات متنسرتنی چونهانری سن سیمون
)11۷۱-11۱1ت دااارل تورته )111۱-1191ت و رابرت اوون )1111-1111ت که بعداً
بخاطر رنسی

آنها از ساوسایالیسا مارکسایت عنوان «سوسیالیس رخیلی» به آنها

اطلااا داادت همسی با رأکیدهای رونارون بر بهبود زندری مردم و رحول ردرتجی و
مسااالم آمیز برای اتجاد نوعی سااوساایالیساا رسیه دادااتند اوون که خود ت
صااح صانع

بود از پیشسامان محدود کردن کار کودکان و هش

ساع

کار در

روز بود عدال خواهان و ساوسایالیس های انسلیسی نیز در « 111۹رامعهی تابیان»
 )Fabian Societyرا پاتهرذاری کرده بودند که رأکید عمده دان رذار آرام به
نوعی ساوسایالیس بود آنان نام خود را از سردار معروف رومیت تابیوس ررتته بودند
که در مقابل سردار قدررمند کارراژتهانیبالت که اررشاش بهمرار
رنم رودرروت به رنم ترساااتشاای دس ا

قویرر بودت بهرای

زد و با رنموررتزها و پیروزهایهای
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ردرتجی ددامن را رضعیو کرد و سرانجام ضربهی نهاتی را بر او وارد آورد و پیروز
داد برکنار از متنسرتن اتن نحله از سوسیالیس ت در میان پیروان سوسیالیس مارکسی
نیز از آغااز از زمان خود مارک

و انسل

و بهوتژه بعد از مرگ آنهات اسااترارژی

رذار مسالم آمیز مارح دده بود

 9-9ادوارد برنشتاین
از بررساتهررتن نظرته پردازان رترمیس که سرانجام به رجدتدنظرطلبی و رتوتزتونیس
در رنبههای مهمی از دتدراه مارکسی نیز کشانده ددت ادوارد برنشتاتن بود برنشتاتن
در  1111در سان  ۱1ساالسی وارد تعالی های حزبی دد و چند سال بعد در  1111در
کنسرهی وحدت رورا که به رشاسیل حزب ساوسیالدموکرات آلمان انجامید – و در
قسام

ردارانهای رشارتم خواهد داد – نقش تعالی دادا

ساوسیالیستی بیسمارک از آلمان ترار کرد و بیس
بیشرر با اتسار مارک

ماند در سوتی

در  111۱دتدراه مارکسی را کاملاً پذترت

قانون ضد

با رصوت

سال در ربعید در سوتی

آدنا ددت و پ

از ملاقاری با انسل

و لندن
در لندن

او در محاتل چی دهرت بیشرری تات

و به ساردبیری نشارتهی ساوسیالدموکرا ت رسید اتن نشرته را ت

روان ثرورمند

لیبرال با رراتشهای ساوسایالیساتیت که برنشاتاتن را قبلاً بعنوان منشی دخصی خود
اساتخدام کرده بودت رأسی
نظرتهپردازان مارکسایسا

کرد دتری نااتید که برنشتاتن بهعنوان تسی از مه ررتن
دهرت تات

با تشار بیسمارک در  1111دول

انتشار نشرته را ممنوع کردت و برنشتاتن ه سرانجام از سوتی
به لندن رت

در آن را بود که همساری بسیار نزدت

آغاز کرد انسل

بسیار رح

ررتن دوسااتان انسل

سوتی

اخراج دد و در 1111

خود را با انسل

و کاتورسسی

رأثیر او قرار ررتته بود و برنشتاتن در زمرهی نزدت

به حساااب میآمد در لندن او با دتسر ررتانات عدال خواه و

02
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سااوساایالیس ا

از رمله تابیانها نیز اررباق برقرار کرد در  1131نیز از نوتسااندران

برنامهی ارتورت بود که راتسزتن برنامهی رورا دد
برنشااتاتن بتدرتج پاره ای از نظرات مارک
مورخاان ادعا کردهاند که انسل
تاصاله ررت
اوروس

را مورد رردتد و نقد قرار داد پارهای

در آخر عمر بهخاطر اختلاتارش با برنشااتاتن از او

اما اتن ادعا نمیرواند درس

ببل وارث آثار خود کرد پ

باددت چراکه انسل
از مرگ انسل

نقد همهرانبهی اقتصاادت تلسانه و سایاس

برنشتاتن را همراه با

برنشتاتن به دسلی اتراطی به

مارکسیستی پرداخ ت تلسنهی مارک

مااررتاالیساا اتراطی و ربررراتانه روصاایو کرد؛ نظرتهی ارزش مارک
ترضاایهی انتزاعی و بهدور از واقعی

را ت

عینی انساداا ؛ و نظرتهی قابیداادن رامعهت

تقیردادن تزاتندهی طبقهی کارررت و ات
نیز از نظر او نظامی با قابلی

را

مزد واقعی را مردود دانسا

سرماتهداری

اناباا با دارات ردتد و زمینه ساز انتقال به سوسیالیس

بود او بر اخلاقیات رأکید بیشرری رذاداا ت و سااوساایالیساا را بیش از هرچیزت
مجموعهای از اصول اخلاقی میدتد
برکنار از اتن رنبههات پارهای نظرات برنشااتاتن حاتز اهمی

بود او قرت الوقوع

بودن ساقوق سرماتهداری را رد کردت طبقهی متوس را روبهردد میدتد و بر اتن باور
بود که اتن طبقه روان همسااوتی با کاررران را داراس ا
دکترتنر) را محسوم سااخ

دتد رزمی اصااولپرسااتانه

و رراتشهای اثبات رراتانه پوزتتیوتستی) خود را نیز

مورد انتقاد قرار دادت و از همه مه رر دموکراسای را پیشدارق اساتقرار سااوسیالیس
می دانس

از نظر او اتزاتش مداوم وظاتو ارتماعیت اتزاتش حقوا و وظاتو ترد در

مقاابل رامعهت و وظاتو رامعه در مقابل تردت اتجاد نهادهای دموکراری
در ساوح دهت ناحیهت و اتال ت همسی پیشرت

خو رردان

بهسوی سوسیالیس بود 1

1 Sidney Hook, Introduction, in Edward Bernstein, (131۱), Evolutionary
Socialism, Schocken.
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عنوان مسااتل ساوسیالیس نود

برنشاتاتن ساری مقالاری را رح

که بحثهای

زتادی را در میان سااوساایالدموکراتها دامن زد در  1133کتاب پیش داارقهای
ساوسایالیسا و وظاتو سوسیالدموکراتها را که در رررمه انسلیسی رح

ساوسایالیس رساملی انتشار تات ) نود

اتن کتاب رنجال تراوانی آترتد و بزرران

سوسیال دموکراتت از ببل و کاتورسسی را لیبسنخ
کردند پ

عنوان

و لورزامبورگ به او سخ

انتقاد

از انتشار اتن نودتههات اعضای حزب خواستار اعلام موضم رسمی حزب در

قبال اتن نظرات دادندت که قرار دد که در مجمم عموم ی کنسره) ادتورسارت مورد
بررسی قرار ریرد از آن را که برنشتاتن در ربعید بود و حق ورود به آلمان را نداد
و نمیروانسا

در آن ارلاس دارک

کندت در نامهای منصل به حزب موضم خود را

رشارتم کرد  1در اتن نامه میروتد با آنکه نظر مجمم عمومی مه اس

اما رأی آن

هر آنچه که بادااد در نظراتاش که بر مبنای ماالعهی پدتدههای ارتماعی دااسل
ررتتهت رأثیری نخواهد دادا

میروتد که ضااروری اسا

که من از خود در مقابل

کژتهمیها از نتیجهریریهات ت دتاع کن از رمله میروتد در بعضاای محاتل رنتهاند
که اساتنتاج عملی از رزهای من اتن اس

که پرولتارتای سازمانتاتته باتد تسر کس

قدرت سیاسی را کنار رذاردت و رأکید می کند که اتن برداد

بسیار نادرستی اس

و

او چنین امری را کاملاً انسار میکند میروتد من با اتن اتده که اقتصاااد بورژواتی در
معرو تروپادای سارتم اسا ت و اتنکه سوسیالدموکراتها باتد بر اتن مبنا و برای
آماادری با چنین واقعهی قرت الوقوعی راکتی

خود را رعیین کنندت قاطعانه مخالن

او اضاااته میکند که آنها که طرتدار چنین نظری هسااتندت اتن نظر را با عاو به

1 Edward Bernstein, (13۱3), Evolutionary Socialism: A Criticism and
A۱,

p.

Preface,

Huebsch,

W.

B.

Affirmation,

https://archive.org/details/cu913۱۹۱۱۱911111/page/n11
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مانینسا
در مانینس

کمونیسا

طرح میکنندت و اتن ادتباهی بیش نیس ت چرا که نظرتهای که

در مورد رحول و رسامل رامعهی مدرن طرح ددهت را آن را که به رراتش

عمومی رحول اداره داردت صحیم بودهت اما در چند عرصهت بهوتژه در راباه با محاسبهی
زمان چنین رحولی دچار خاا بوده اسا

برنشتاتن اضاته میکند که اتن نستهای اس

که خود انسل ت نوتساندهی مشترک مانینس ت آدسارا در مقدمهی رنم طبقاری در
ترانسااه طرح کرده اسا
ب

از اتن حرف نتیجه میریرد که ارر رسامل ارتماعی زمانی

طولانیرر از آنچه که رصور میدد میطلبدت پ

اَدسال ترمها) ردتدی که قبل ًا

قابلرصور نبودندت میروانند مارح دوند در مورد طبقات ارتماعی نیز اداره میکند که
داسل ریری اتن طبقات با آن حدت و دادری که در مانینس
روی نداده اساا

طرح دده در واقعی

ازرمله اتنکه اندازهی طبقهی ساارماتهدار امروزی نهرنها کوچ

نشادهت بلسه بسا تاتتهت و ردد عظی ثروت ارتماعی سب

کاهش رعداد سرماتهداران

بزرگ نشادهت و با رعداد تزاتندهی سارماتهداران از هر درره همراه بوده اس
متوس نیز با آنکه ماهی

خود را رغییر میدهدت از صحنه حذف نشده اس

طبقهی
و بسیاری

نسات دتسر که امسان طرح آنها در اتن مختصار نمیرنجد برنشاتاتن اداره میکند
که واضاام اساا

که اتن نظرات با اتدههای مارک

و انسل

– که رأکید میکند

بیشررتن ننود را در دااسلریری اتسار سااوساایالیسااتی او دادااتهاند  --مغاترتهای
و اتنکه اتتخار آنرا دادااته وارث آثار او

عمدهای دارد اما به دوسااتیاش با انسل

بادادت ادااره میکند برنشتاتن کتاب موردنظر را با نقل قولی از سخنرانی مارک
بینالملال آغاز میکند « :لاتحهی ده ساااع
عملت که ت
میخواس

[کار روزانه] نهرنها ت

در

پیروزی در

پیروزی در اصل  )principleبود » اتن انتخاب هودیارانهای بود که
نشان دهد که مارک

اهمی

رامهای ردرتجی را میدتد

برنشااتااتن در  13۱1با پاتان ممنوعی

ورودش به آلمان به آنرا بازرشاا

و

ساردبیر به پیش  )Vorwartsارران حزب ساوسایال دموکرات دد در  13۱۱در
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کرد و از آن زمان را  1311عضو راتشتاگ بود ابتدا بر علیه لاتحهی

انتخابات درک

رسالیحات رای داد اما سرانجام در  131۹از لاتحهی اعتبارات رنسی حمات

کرد ولی

از آن به مخالو با رنم برخاس ت و بهرغ آن که رهبر رناح راس

حزب بودت

پ

همراه با ساانترتسا های طرتدار کاتورسااسیت رناح چی حزبت و مارکسیس های
انقلابی که انشاعاب کرده و حزب ساوسیال دموکرات مستقل را اتجاد کرده بودندت به
آنها پیوساا ت و را  1313عضااو اتن حزب باقی ماند اما با برقراری صاالم به حزب
سااوساایالدموکراتت و به پارلمان بازرشاا

او با اتجاد حزب کمونیساا

سایاس های آن که به انقلاب ناکام و خونین  1313آلمان انجامیدت سخ

آلمان و

مخالو بود

با حذف رناح چیت دتدراه او دتدراه مسل حزب رش ت و مدری ه وزتر اقتصاد و
مالیه داد را  13۱1که از سیاس
قدرت نزدت

کناره ررت ت در پارلمان ماند زمانی که نازیها به

میدادندت برنشاتاتن از رحلیل علل ظهور آنها عارز ماندت و دان اش

اتن بود که دااش هنته قبل از روی کار آمدن هیتلر از رهان رت

و رحقیرت زندان ت

اردوراه ت و روخههای اعدام را که ه حزبیهاتش رجربه کردندت ندتد
برنشاتاتن بیرردتد تسی از بحثانسیزررتن نظرتهپردازان سوسیالیس بوده اس
بهخاطر رردتد و رد پارهای از اصاول مارکسایستی سخ
لوکزامبورگ در  13۱۱محس ررتن نقاد را رحا
نودا

مورد حمله قرار ررت

او
رزا

عنوان رترم تاا انقلااب برعلیاه او

 1با آن که لوکزامبورگ بهدرساتی راباهی رنسارنم اصلاحات و رلاش برای

بهبود درات کاررران در نظام سرماتهداریت و حرک
میکندت بر اهمی

در ره

هدف نهاتیت را طرح

دموکراساای نیز رأکید داردت و پارهای روه های برنشااتاتن ازرمله

رسیهی بیش از حد او به ارحادتههای کاررری و رعاونیها در رذار به ساوسایالیس را

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/13۱۱/reform-

1

revolution/ch1۱.htm
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سعید رهنما

نشان میدهدت اما مبنای استدلالاش بهطور مستقی و غیرمستقی همان برخورد مبتنی بر
رلاش برای کسا
ت

سرتم قدرت سیاسی و استقرار بلاتاصلهی دول

انقلاب سایاسای اسا

حالت پلمی

کاررری از طرتق

ها و حمله های دخصی از رمله اتنسه رلاش

عمادهی برنشااتااتن پااتهرتزی نظرتهی «اپوررونیساا » بودهت و امثال آن به کنار
برخوردهای بزرران انقلابی از رمله لوکزامبورگ و بلشوت

ها سب

دده که بسیاری

بی آنکه نودتهها و استدلالهای او را مستقیماً بخوانندت رمامی نظرتههای او را با رحقیر
و روهین رد کنند در ادبیات چی تارسای اداارات بسیار محدودی به برنشتاتن ورود
دارد و بیشرر آن ادااارههاا نیز باا عانی باه نقلقولهاتی از مخالناناشت محدود به
رنبههای مننی نظرتههای او بوده اساا
تارساای به آن برخوردمت مقاله ای از حبی
برنشتاتن» اس

رنها مقالهی ارزداامندی که در اتن زمینه در
پرزتن رح

عنوان «رتوتزتونیس ا ادوارد

1

بی آنکه رجدتدنظرهای بنیانی برنشتاتن در نظرته مارکسی را باذترت ت نقش او در
نشاان دادن نادرستی سقوق قرت الوقوع سرماتهداریت رحول های طبقاری به وتژه ردد
طبقهی متوس ت و دموکراسی بهعنوان پیشدرق سوسیالیس ت حاتز اهمی

اس

از نظر

مباارزهی عملی نیز سااالها در ربعیدت چه بهعنوان سااازماندهندهت نظرتهپردازت و چه
بهعنوان ساردبیر نشارته در اداعهی سوسیالیس و دتد مادی رارتخ نقش مهمی داد
همانطور که در بالا ادااره دادت او از ت
حزباش اتساتاد وت بهرغ مواتق
کردت اما با بررش

ساو با دااهام

اولیه با رصوت

به حزب و پذترش مسئولی

از باورهای خود در ره

در مقابل مواضم نادرس

اعتبارات رنسیت با رنم مخالن
وزارتت و سال ها ماندن در پارلمانت

مبارزه برای اساتقرار سوسیالیس به دور اتتاد اقام

در انسلساتان و تضای سیاسی آنرا نیزت آناور که کاتورسسی در قسم

طولانی

بعدی به آن

اداااره میکندت در رغییر نظر برنشااتاتن بیاثر نبود اتراد بزرگ برنشااتاتن و دتسر
1 http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=91۱1۱
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بازخوانی جنبشهای رفرمیستی سوسیالیستی

رترمیسا های مشابه اوت رها کردن رنسر مارکسی انقلاب ارتماعی اکثرت

عظی ت و

اتن رصور بود که ردد سرماته داری خود بخود به سوسیالیس می انجامد با رأکید ت
رانبه بر عمل قانونی و پارلمانی و دور اتت ادن از رادتسالیس لازمت از روره به مبارزات
در حوزههای غیر پارلمانی و کم

به اتجاد و حمات

از نهادهای مشااارک

مردمی

در ساوح مختلوت غاتل ماند
ادامه دارد

