رفرم و انقالب :نقدی به موضع ايرج آذرين
عليرضا بيانی

مقدمه:
رفرم و انقالب در ميان گراﯾشات «چپ »ھمواره بحث بازی بوده و ھنوز ھست .
چپ از طرﯾق چگونگی رجوع به اﯾن دو مفھوم دارای ھوﯾت مارکسيستی ﯾا غير
مارکسيستی می شود .گراﯾشاتی در طيف چپ ،ﯾا در بيان و ﯾا در عمل ،استراتژی
خود را ﯾکی از اﯾن دو ،ﯾعنی رفرم ﯾا انقالب تعيين می کنند .طيفی که طرفدار تحول
اجتماعی از طرﯾق رفرم است کال ً از چارچوب مارکسيسم انقالبی خارج میشود
(مانند چپ ھای سوسيال دمکرات )اما قصد ما در اﯾن بحث نقد و بر رسی اﯾن طيف
چپ نيست بلکه قصد دارﯾم به بحث پيرامون مفھوم رفرم و مفھوم انقالب و رابطه
ارگانيک اﯾن دو با ھم بپردازﯾم و نمونهای از درک ناصحيح از ادغام اﯾن دو با ھم را به
عنوان مثال مورد نقد قرار بدھيم.
در سال گذشته ميز گردی به مناسبت اول ماه مه در شھر گوتنبرگ سوئد پيرامون
رفرم و انقالب ،با حضور اﯾرج آذرﯾن از گراﯾش ا"تحاد سوسياليستی کارگری "و رضا
طالبی نماﯾنده اﯾرانی حزب سوسيال دمکرات سوئد برگزار شد .در اﯾن سمينار
طرف سوسيال دمکرات کوشش کرد تا نشان دھد تحول اجتماعی بدون انقالب ھم
ممکن است و با رفرم ھای اجتماعی اﯾن ھدف حاصل میشود .اما اﯾرج آذرﯾن رفرم
اجتماعی را به کلی رد نکرد و آن را مغاﯾر با انقالب نيز ندانست .او ھم رفرم و ھم
انقالب را جھت تحول اجتماعی ضروری دانست .وی در اﯾن ميز گرد گفت « :از نظر
مفھومی راجع به انقالب و رفرم اشاره میکنم که به نظرم اﯾن دوتا قطبی نيستند .
حداقل از نظر سوسياليست ھا ،سوسياليست ھای مارکسيست قطبی نيستند».
اکنون پس از ﯾکسال و اﯾنبار نيز به مناسبت اول ماه مه اﯾن بحث را دوباره باز
ميکنيم و با صرفنظر از نقد به دﯾدگاه طرف سوسيال دمکرات ،وارد اﯾن بحث در
چارچوب مارکسيسم انقالبی می شوﯾم .الزم به توضيح است که شخصاً در آن
سمينار حضور داشته و از رفيق اﯾرج آذرﯾن دعوت به ميز گردی در اﯾن باره و اﯾنبار
نه با جناح خارج از چارچوب مارکسيسم انقالبی بلکه با گراﯾش در ھمين کادر کردم
که اﯾشان پاسخی به اﯾن دعوت نداد .اکنون در سلسله مباحثات اتاق پالتالکی
احيای مارکسيسم فرصتی به دست آمد که به اﯾن موضوع بپردازﯾم و از اﯾرج آذرﯾن
نيز دعوت به عمل آمد که در اﯾن ميز گرد شرکت کنند که متأسفانه تا کنون به اﯾن
دعوت پاسخ مثبت نداده اند .به ھرو البد اﯾشان تشخيص دادهاند که ميز گرد با
نماﯾنده حزب بورژواﯾی سوسيال دمکرات در باره رفرم و انقالب ضروری تر از ھمين
بحث با گراﯾش مارکسيست ھای انقالبی است .با اﯾن حال ما از نقد نظرات اﯾشان
به دليل عدم حضور وی در ميز گرد صرفنظر نمیکنيم و مدعی ھستيم که حق
دمکراتيک دفاع از نظرات اﯾشان را با وقت برابر رعاﯾت کرده اﯾم.

مفھوم مارکسيستی رفرم:
از منظر مارکسيستی ،رفرم ھدف غاﯾی محسوب نمیشود بلکه ابزاری است برای
نيل آسانتر به اﯾن ھدف .در نتيجه رفرم وسيله ای به شمار می آﯾد که در تکميل

انقالب ،جھت تحول اجتماعی به کار گرفته می شود .با اﯾن توصيف کوتاه میتوان
پذﯾرفت که رفرم و انقالب "دو قطبی "نيستند اما بسيار با اھميت است که تأکيد
شود رفرم در عين حال میتواند به عنوان وسيلهای برای خنثا کردن انقالب نيز به
کار گرفته شود .در نتيجه اﯾن کافی نخواھد بود که گفته شود اﯾن دو با ھم دو
قطبی نيستند و ھمه را از نگرانی درآورد .اﯾن درست بستگی به اﯾن دارد که چه
نيروﯾی و به چه منظوری از رفرم حماﯾت می کند .گراﯾش سوسيال دمکرات از رفرم
دقيقاً به عنوان قطب مقابل انقالب استفاده کرده و میکند و موفقيتھاﯾی ھم
داشته است .فراموش نکنيم که سوسيال دمکراسی با ھمين رفرم ،پس از جنگ
جھانی دوم ،قطبی مقابل انقالب ساخت و وقوع انقالبات را سالھا به تعوﯾق
انداخت.
وقتی اﯾرج آذرﯾن رو به طرف رفرميست میگوﯾد "رفرم و انقالب دو قطبی نيستند"،
آﯾا باﯾد اﯾن برداشت را داشته باشيم که پس در وجه رفرم ،اﯾرج آذرﯾن با نمانده
گراﯾش رفرميستی توافق دارد و اکنون نوبت متقاعد کردن نماﯾنده رفرميست به
انقالب است!؟ (جالب اﯾنجا است که طرف رفرميست دقيقاً ھمين برداشت را کرده
بود که خطاب به اﯾرج آذرﯾن گفت؛ "ما درواقع با ھم اختالفی ندارﯾم" ،زﯾرا او نگرانی
زﯾادی ھم از دفاع از انقالب اﯾرج آذرﯾن نداشت چون در ماھيت ،تفاوت چندانی با
ھمان رفرم نداشت که پاﯾينتر به آن می پردازﯾم).
تعرﯾف رفرم به معنی "بھبود" ،تعرﯾفی از سوی رفرميست مورد بحث است که
مورد تائيد اﯾرج آذرﯾن نيز قرار گرفته و میگوﯾد" :ھيچ آدمی با عقل سليم نميتواند
باھاش مخالف باشد !"اﯾن منطق مکانيکی البد در نگاه اول باﯾد مورد تائيد ھرکسی
قرار گيرد تا از مدار عقل سليم خارج نگردد اما "بھبود "از نظر مارکسيستی باﯾد
دارای بار طبقاتی و حلقه اتصال به ﯾک مرحله باالتر از سطح به دست آمده باشد تا
عقل سليم را به رفرميست تبدﯾل نکند.
سانترﯾزم اﯾرج آذرﯾن به او اجازه ورود کنکرت به مفھوم واقعی رفرم نمیدھد بلکه
او تنھا با منطق رﯾاضی ثابت میکند که "بھبود "چيز بدی نيست و برای اثبات آن
عقل سليم را ھم گواه می گيرد !با اﯾن توصيف کسی باﯾد نا عاقل و بدون عقل
سليم باشد که با بھبودی مخالفتی داشته باشد؛ در اﯾنصورت سؤالی که پيش
میآﯾد اﯾن است چرا به جای انقالبی نباﯾد رفرميست بود که ھم عقل سليم به کار
گرفته شده باشد و ھم بھبودی مورد نظر حاصل شود .با اﯾن کلی گوﯾی آﯾا میتوان
گفت ،انقالب ھم به منظور "بھبودی "است و برای بھبودی ،ھم ميتوان انقالب کرد و
ھم رفرم اجتماعی صورت داد!؟ پرھيز از اتخاذ موضع کنکرت خصلت نمای گراﯾش
سانترﯾستی است و متأسفانه اﯾرج آذرﯾن سالھا است روی اﯾن خط قرار دارد .
بھبودی تجلی رفرم است اما باﯾد روشن شود بھبودی به نفع کدام طبقه و کدام
منافع طبقاتی صورت میگيرد و در خدمت کدام ھدف باالتری است .به عنوان مثال
افزاﯾش دستمزد رفرمی است که سطح زندگی کارگران را بھبود میبخشد اما
ضمناً خطر سقوط سرماﯾه دار از قدرت را نيز کاھش می دھد .در اﯾنجا رفرم به
معنی "بھبودی "توانسته بھبودی ھر دو سوی مبارزه طبقاتی را تأمين کند ،حال
باﯾد دﯾد که آﯾا ھر آدمی با عقل سليم باﯾد به آن توافق داشته باشد .بدﯾھی است
بھبودی شراﯾط زندگی کارگران امکان مبارزه آنھا را تسھيل و آسان میکند ،اما
اوال ً کارگران برای ھمان نيز باﯾد مبارزه کنند و ثانياً برای اﯾنکه مبارزه آنھا جھت
بھبودی زندگيشان در سطح رفرم باقی نماند می باﯾد حلقه واسطی بين رفرم
حاصل شده و ﯾک مرحله باال تر اﯾجاد شود تا مبارزه برای بھبودی (رفرم) ،در
چارچوب نظام سرماﯾه داری باقی نماند .به اﯾن معنی که رفرم تنھا زمانی میتواند
قابل دفاع باشد که ھدف انقالب و قبضه کردن قدرت را به جلو بياندازد و به اﯾن

اعتبار نمیتوان دچار کلی گوﯾی شد و گفت" :رفرم ﯾعنی بھبودی و ھر انسانی با
عقل سليم نمیتواند با آن مخالف باشد ".نظر به اﯾنکه در جامعه طبقاتی ھرچيز
طبقاتی است؛ عقل سليم نيز طبقاتی است و باﯾد دﯾد بھبودی با عقل سليم کدام
طبقه کاری عاقالنه است؛ طبقه کارگر ﯾا سرماﯾه دار .
ھمانطور که گفته شد رفرم ھای اجتماعی نيز محصول دوره ای از مبارزه طبقه
کارگر و به نوعی عقب نشينی سرماﯾه داری محسوب میشود؛ اما سرماﯾه داری
تنھا زمانی به عقب مینشيند که بخواھد جلوی طغيان و شورش ھا و نھاﯾتاً انقالب
را بگيرد و اگر در اﯾن کار موفق شد ،درواقع رفرم اﯾجاد شده ،عالوه بر بھبودی
سطح زندگی کارگران موجب تداوم حيات سرماﯾه دار ھم ميشود.
مبارزه طبقه کارگر برای رفرم باﯾد به منظور ساختن پلی برای عبور از وضعيت
موجود باشد زﯾرا موضوع طبقه کارگر نه بھبودی در چارچوب نظام موجود که رھاﯾی
از اﯾن چارچوب است .در نتيجه رفرم اجتماعی برای طبقه کارگر باﯾد دارای مفھوی
انتقالی باشد؛ و درست ھمينجا مرز بين رفرميست و انقالبی تعيين می شود .ﯾک
به ﯾک مطالبات کارگری که در نظام موجود قابل حصول است باﯾد دارای عنصر
انتقالی به سطح باالتر باشد تا بتواند از مبارزه رفرميستی در چارچوب نظام موجود
به مبارزه ضد سرماﯾه داری تبدﯾل شود .برای اﯾن منظور دﯾگر مفھوم گنگ و گل و
گشاد "بھبودی "توضيح دھنده دقيق و روشنی به شمار نخواھد آمد بلکه باﯾد برای
رفرم عنصری را جستجو کرد که توضيح دھنده رابطه درونی آن با استراتژی انقالب
باشد ،با اﯾن معنا دﯾگر حتا اگر صحبت از بھبودی باشد ،تنھا بھبودی وضع طبقه
کارگر به جھت تخرﯾب وضعيت بورژوازی ،با عقل سليم ھر "آدم انقالبی "مطابقت
خواھد داشت .
رفرم از نگاه طبقه کارگر انقالبی ﯾک تاکتيک و انقالب استراژی محسوب می شود .
اگر تاکتيکھا را به عنوان ﯾک قطب و استراتژی را قطبی دﯾگر در نظر بگيرﯾم،
بدﯾھی است که تاکتيک ،قطب در تقابل با استراتژی نبوده بلکه مکمل آن خواھد
بود ،مشروط به اﯾنکه اوال ً در ارتباط با ھمان استراتژی قرار بگيرد و ثانياً امر
استراتژﯾک را تسھيل کند ،که اگر چنين نباشد رفرمی که به عنوان تاکتيک در خدمت
استراتژی انقالب در نظر گرفته شده بود به عنصر خنثا کننده ھمات استراتژی تبدﯾل
خواھد شد .در اﯾنجا وظيفه مارکسيست ھا است که اﯾن نکته را به ھر ترتيبی برای
طبقه کارگر روشن کنند.
بدﯾھی است که رفرميست ھا رفرم را به معنی ھدف نھاﯾی در نظر دارند و برای
بيان آن از مفاھيم مخدوش و بدون بار طبقاتی نظير "بھبودی "استفاده می کنند و
دھان ھر تشنه بھبودی را نيز آب می اندازند .در تقابل با رفرميسم ،به ھيچ وجه اﯾن
کافی نيست که مثال ً گفته شود اصالح و رفرم چيز خوبی است و اﯾن ﯾعنی بھبودی
و با عقل سليم نيز جور در ميآﯾد و نظاﯾر اﯾن گفتار دو پھلو .اﯾن دقيقاً چھره دﯾگر
ھمان رفرميسم است .برای مقابله با رفرميسم حتا اﯾن ھم کافی نيست که بگوئيم
انقالب ھم چيز خوبی است و در تکامل نقش دارد و اﯾن ھم با عقل سليم جور در
مياﯾد و نظاﯾر اﯾن گفتار بیرنگ و خاصيت .اﯾن دقيقاً گفتار سانترﯾستی خواھد بود .
برای مقابله با رفرميسم ،در صورت دفاع از رفرم ھای ضروری در خدمت انقالب،
می باﯾست تأکيد اخص بر ھر رفرم و بھبودی شود که قادر باشد به مبارزه کارگران
خصلت ضد سرماﯾه داری دھد .ﯾک سلسله مطالبات انتقالی دقيقاً دارای چنين
نقشی ھستند .مثال ً اگر برای افزاﯾش دستمزد مبارزه می شود ،ضروری است که
در عين حال افزاﯾشی متناسب با تورم را در دل خود داشته باشد .مطالبه کاھش
ساعت کار باﯾد ھمراه با درﯾافت دستمزد ھشت ساعت کار باشد .مطالبه لغو
قراداد ھای سفيد امضا ھمراه با قرادھای دسته جمعی ،درﯾافت حق اعتصاب به

معنی اخص لطمه وارد کردن به منافع سرماﯾه دار ،مطالبه اشغال کارخانه به
منظور درﯾافت دسمتزدھای عقب افتاده ،مطالبه کنترل کارخانه ،در صورت مواجه با
اخراج به دليل "ورشکستگی "و ...ھمگی مطالباتی ھستند که در صورت متحقق
شدن آنھا مبارزه متوقف نشده و در چارچوب نظام موجود باقی نخواھد ماند ،بلکه
حصول آنھا مبارزه کارگران را به سطحی باال تر و متکامل تر منتقل کرده و آنھا را
به ھدف استراتژﯾک خود نزدﯾکتر می کند .اﯾن نوع دفاع از رفرم نه تنھا در قطب
مقابل انقالب محسوب نمیشود بلکه در تکميل استراتژی انقالبی و به معنی اخص
دفاع مارکسيستی از رفرم به شمار می آﯾد.

مفھوم مارکسيستی انقالب:
رفرميسم تکليف خود با انقالب را اﯾنگونه روشن میکند که نيازی به انقالب نمی
بيند چون در برگيرنده خشونت و خونرﯾزی است !ميتواند به ھمان اھداف از طرﯾق
مسالمت آميز و توسعه رفرم ھای اجتماعی برسد .اما قصد ما در اﯾن بحث بيشتر
به تعرﯾف انقالب توسط گراﯾشاتی است که خود را مارکسيست معرفی کرده و
انقالب را پذﯾرفته اند؛ برای اﯾن منظور باز به نظرات اﯾرج آذرﯾن در ھمان ميز گرد
مذکور برمیگردﯾم و بحث را از آنجا به بعد ادامه می دھيم .اﯾرج آذرﯾن در آن ميز
گرد نظر خود را اﯾنگونه فرمولبندی کرد.
«از نظر مقوله ای اﯾن را میگوﯾم که مقوله رفرم و انقالب در تقابل با ھم نيستند،
کما اﯾنکه رفرم ،خصوصا به معنی که جناب طالبی فرمودند ،به معنی بھبود ،ھيچ
آدم با عقل سليم نمیتواند باھاش مخالف باشد .کسی با بھبود مخالفتی نمیتواند
داشته باشد .در بدترﯾن وضعيت {جمله را من "در بدترﯾن وضعيت "شنيدم }بھبود
وضعيت زندانھا ،درست است که زندان بد است ولی بھبودش باالخره بھتر از بھبود
نيافتنش است .انقالب ھم راستش مقوله ای نيست که ھيچکس باھاش مخالفتی
داشته باشه .ھمه صحبت میکنند راجع به انقالب صنعتی ،انقالب آنفورماتيک،
انقالب ھنری ،انقالب در مد .انقالب ﯾعنی تغيير ناگھانی ،ھمانطور که اﯾشان
فرمودند.و رفرم ھم ﯾعنی بھبود .به اﯾن معنی اﯾن دوتا تفاوتی ندارند .خصوصا
وقتی به امر جامعه می رسيم ،به معنی سياست،اقتصاد ،فرھنگ ».اﯾرج آذرﯾن در
قسمت دﯾگری از بحث خود ادامه می دھد :
«انقالب و رفرم دو مکانيسم تغيير اجتماعی ھستند پس تغييرات اجتماعی
تغييراتی ھستند ،چه انقالبی و چه رفرمی ،در جھت توزﯾع منابع قدرت...
بنا بر اﯾن با نفس انقالب کسی نميتواند مخالف باشه ،انقالب جھان مدرن را شکل
داد .مسأله اﯾن است که انقالب خواھان تغييرات سرﯾع در ساختارھای سياسی
است که عرض کردم سھم آدمھا را از قدرت تعيين می کنه ،برای رفتن به سمت
ﯾک جامعه آزاد و برابر».
آﯾا حقيقتاً اﯾرج آذرﯾن درصدد متقاعد کردن نماﯾنده حزب بورژوای سوسيال دمکرات
است که به او ثابت کند "با انقالب کسی نمیتواند مخالفت کند "و ﯾا به اﯾن بھانه
قصد مخدوش کردن مفھوم انقالب تا سطح پذﯾرش آن توسط رفرميست سوسيال
دمکرات را دارد؟ اگر اﯾن ميز گرد توسط ساﯾتھای متعلق به گراﯾشی که اﯾرج
آذرﯾن عضو آن است ،در سطح وسيعی توزﯾع میشد ،شاﯾد میشد پذﯾرفت که
مخاطب آذرﯾن شنوندگان خارج از آن ميز گرد (مثال ً طبقه کارگر )است ،اما در حالی
که وﯾدئو اﯾن ميز گرد برای مدت کمی تنھا در صفحه فيس بوکی ﯾکی از طرفداران
اﯾرج آذرﯾن مشاھده شد و پس از دوره ای کال ً از آنجا و ﯾوتوپ پاک شد ،سؤال اﯾن
است که پس مخاطب آذرﯾن برای اﯾن بحث به جز خود سوسيال دمکرات حاضر در

ميز گرد چه کسی بوده است؟ آﯾا اﯾن ﯾک ميز گرد در دفاع از نظرات مارکسيستی
عليه رفرميسم بوده که در اﯾنصورت چرا محتوای آن منتشر نشد؟ و ﯾا به بھانه
چالش نظری ،درواقع معامله نظری بين دو گراﯾش سانترﯾستی و رفرميستی
صورت گرفته است که نيازی به انتشار نرمال آن ميز گرد نبوده!
انقالب چيزی نيست که کسی نتواند با آن مخالف باشد ،بهخصوص رفرميست ھای
قسم خورده که مخالف قسم خورده انقالب ھستند ،مگر آنکه مفھوم انقالب تا
سطح رفرم تنزل کرده باشد-که اﯾرج آذرﯾن سعی خود را برای اﯾن ھدف به کار
گرفت -تا رفرميسم دشمن انقالب ھم متقاعد شود بين خود و اﯾرج آذرﯾن درواقع
اختالفی نمی بيند !نه تنھا اﯾرج آذرﯾن بلکه ھمه چپ سانترﯾست ،وقتی قصد نقد به
رفرميسم در دفاع از انقالب را دارند؛ در واقع مفھوم انقالب را تا سطح رفرميسم
تنزل میدھند تا به اﯾن ترتيب رفرميسمی که از در بيرون کردهاند را دوباره از پنجره
داخل کنند.
تروتسکی درست گفت که "انقالب جھان مدرن را شکل داده "اما اﯾن نظر
تروتسکی مربوط به دوره ای است که ھنوز دستور انقالبات در بسيار از کشورھا ،از
جمله روسيه ،انقالب بورژوا دمکراتيک محسوب می شد .اﯾن تعرﯾف او از انقالب در
مقابل کسانی بود که انقالب را منشاء ھرج و مرج و وﯾرانی و خونرﯾزی تلقی
میکردند اما در عين حال او معتقد بود که جھان مدرن نيز نيازمند انقالب به مفھوم
مد ،انقالب آنفورماتيک
اخص مارکسيستی است و نه انقالب به مفھمو تحولی مانند ُ
و ھنری !واقعاً چه کسی باﯾد از مفھوم انقالب آنفورماتيک و ھنری به نتيجه مفھوم
انقالب سوسياليستيی برسد .تعرﯾف وﯾکی پدﯾاﯾی از انقالب تعرﯾفی آکادميک و
تارﯾخ شناسی است که مخاطب خاص خود را دارد .مثال ً برای حل کردن جدول و ﯾا
تست کنکور و نظاﯾر اﯾنھا کاربرد دارد؛ اما وقتی پای تعرﯾف مارکسيستی از انقالب
به ميان میآﯾد ،انقالب را باﯾد با نام حقيقی آن معرفی کرد .انقالب را باﯾد با برنامه و
تکاليف آن توضيح داد .تا جائيکه به گراﯾش مارکسيست ھای انقالبی مربوط است،
آنھا انقالب را با حل تکليف "مد و ھنر "به طبقه کارگر معرفی نمی کنند .اگر ھم در
دفاع از انقالب قصد مقابله با رفرميسم را داشته باشند ،از ھمان انقالب پرولتری با
تکاليف سوسياليستی و مرکب آن ﯾاد میکنند و نگران وحشت و ترس گراﯾش پر
امکانات رفرميسم نخواھند شد.
دفاع سانترﯾستی از انقالب دست کمی از رفرميسم ندارد .سانترﯾسم جاﯾی ھم که
ناچار میشود انقالب را توضيح دھد آن را تھی از برنامه و تکاليف سوسياليستی
میکند و به ھمين دليل از کادر مارکسيستی خارج شده و در چارچوب سانترﯾسم
قرار می گيرد .به عنوان مثال و تا جائی که به گراﯾش مورد بحث اﯾرج آذرﯾن مربوط
است میتوان به اﯾن نمونه اشاره کرد که؛ برنامه دنيای بھتر حزب کمونيست
کارگری نمیتواند برنامهای سوسياليستی باشد .به اﯾن معنی که اﯾن برنامه
نميتواند در برگيرنده تکاليف انقالب سوسياليستی باشد اما اگر به عنوان برنامه
انقالب آتی که ضرورتاً انقالب سوسياليستی است معرفی گردد ،تدوﯾن کنندگان آن
نمیتوانند از چارچوب سانترﯾسم خارج باشند .اﯾرج آذرﯾن شانه به شانه منصور
حکمت در تدوﯾن اﯾن برنامه نقش داشت .ھرچند اﯾرج آذرﯾن از جرﯾانی که با
ھمکاری منصور حکمت پاﯾه رﯾزی کردند خارج شد اما اوال ً ھرگز روشن نکرد چه
اختالف اصولی با آن داشت و ثانيا؛ معلوم نکرد که آن برنامه دنيای بھتر آﯾا برنامه
انقالب سوسياليستی بود ﯾا خير .اگر خير پس تدوﯾن کنندگانش نمی توانستند
سوسياليست باشند؛ و اگر آری ،پس چرا اﯾرج آذرﯾن اکنون آن برنامه را به عنوان
برنامه سوسياليستی به گراﯾش کنونی خود معرفی نمی کند!؟ ﯾا باﯾد بپذﯾرﯾم که
کارنامه اﯾرج آذرﯾن تا تدوﯾن اﯾن برنامه و تا خروجش از جرﯾان کمونيسم کارگری
کارنامه سوسياليستی نيست و او به ھمين دليل از سانترﯾسم کمونيسم کارگری

برش کرد تا به "سوسياليسم کارگری "بپيوندد؛ و ﯾا اگر در آن مقطع با اتکا به
گراﯾش سوساليستی خود در تدوﯾن برنامه دنيای بھتر دخالت داشته و اﯾن کار را
بخشی را از کارنامه فعاليت سوسياليستی خود می داند ،چرا اکنون نيز اﯾن برنامه
را (حتا با حفظ مالحظات تازهای بر آن )به برنامه خود تبدﯾل نمی کند.
مثال باال به قصد گذاردن مته به خشخاش نيست بلکه با رفرنسی دﯾگر به ميز گرد
مذکور ،به منظور نشان دادن درک وارونه از مفھوم انقالب توسط گراﯾش
سانترﯾستی بيان می شود .اﯾرج آذرﯾن در بخش دﯾگری از بحث خود در آن ميز گرد
گوﯾد :
می
«سؤالم از رفرميست محترم اﯾن است که در مصر بودﯾد ،وقتی عمر سليمان
میخواست اصالحات کنه طرف عمر سليمان می اﯾستادﯾد ﯾا با آن ميدان تحرﯾری
ھا می زدﯾد ساواکشان را آنجا منحل کنيد ،اﯾن انتخاب جلوی ما است دﯾگه.»1
متأسفانه اﯾرج آذرﯾن به جز کلی گوﯾی در مورد انقالب و مفھوم مارکسيستی آن ،نه
در اﯾن ميز گرد و نه در جای دﯾگر چيز دﯾگری نمی گوﯾد .مثال ً در رابطه با تحوالت
مصر ،تفاوت "انقالب "و اصالحات در تفاوت انحالل ساواک و اصالحات عمر سليمان
توصيف میشود !جالب اﯾنجا است که وجدان "رفرميست محترم "را نيز برای تعيين
جاﯾگاه در اﯾن دو انتخاب تحت فشار قرار می دھد.روشن نيست کدام رفرميستی با
پذﯾرش انحالل ساواک به جای اصالحات به پذﯾرش انقالب متقاعد میشود اما
بسيار روشن است که تنزل تکاليف انقالب در سطح قابل پذﯾرش رفرميسم ،تبدﯾل
مفھوم واقعی انقالب به مفھوم رفرم است.1
گفتيم که انقالب را تکاليف و برنامه آن روشن میکند و نظر به اﯾنکه حاکميت
سرماﯾه داری در ھمه کشورھا در سيستم جھانی سرماﯾه داری ادغام شده است،
اکنون ھيچ انقالبی با تنھا تکاليف دمکراتيک ،در ھيچ جای جھان متصور نيست .
اکنون ھر انقالبی در ھر نقطه جھان وقتی مفھوم مارکسيستی خواھد داشت که
طبقه کارگر در مرکز و رھبری آن و به طور آگاھانه به قصد قبضه قدرت سياسی و
برای انجام وظاﯾف سوسياليستی و ﯾا مرکب قرار گرفته باشد ،غير از اﯾن ھرچه
باشد ،حتا اگر "خواھان تغيرات سرﯾع در ساختارھای سياسی باشد که سھم
آدمھا از قدرت را تعيين کند" ،باز انقالب محسوب نمی شود .قيام و خيزش ھای
تودهای در ھر وسعتی مادام که به منظور سرنگونی سيادت سياسی سرماﯾه
داری نباشد به معنی انقالب نخواھد بود.
باالتر گفته شد که حتا برای متحقق شدن رفرم ھای اجتماعی باﯾد مبارزه پيگير
صورت بگيرد؛ اﯾن مبارزات میتواند تا سطح قيام ھای تودهای که عناصر توسعه تا
حد انقالب را در خود نھفته دارد اعتال پيدا کند اما مادام که نتواند به ساقط کردن
سلطه طبقه حاکم منجر شود ،ھر دستاوردی برای آن لزوماً در چارچوب نظام
موجود و به معنی رفرم تلقی می گردد.1
سطح تکامل سرماﯾه داری در کشورھای پيرامونی سطحی برابر با کشورھای
متروپل نيست .به ھمين دليل ،نه رفرم در اﯾن کشورھا دقيقاً مشابه با رفرم ھای
حاصل شده در کشورھای صنعتی پيشرفته است و نه ھمه تکاليف انقالب آنھا
دقيقاً مشابه ھمه تکاليف انقالب در کشورھای متروپل است؛ اما ھر دو دسته
کشورھا در ﯾک تکليف کامال ً مشترک اند و آن گزﯾنه انقالب سوسياليستی به عنوان
تنھا گزﯾنه تارﯾخی پيش رو است؛ و اﯾن محوری ترﯾن تکليف ھر انقالبی در دوره
کنونی است .سرنگونی سلطه سياسی طبقه حاکم تکليف اساسی و مشترک
ھمه انقالبات آتی است؛ منتھا کشورھای پيرامونی ناچارند تکاليف مرکبی را برای
انقالب آتی خود در نظر بگيرند؛ تکاليف مرکب دمکراتيک و سوسياليستی به طور

ھمزمان .اما به ھرو خصلت اصلی تعيين کننده ماھيت انقالب ﯾا رفرم آنھا با
سرنگونی سيادت سياسی سرماﯾه داری و ﯾا پابرجا ماندن آن تعيين میشود که
اﯾن امر در ھمه کشورھای پيشرفته صنعتی و پيرامونی ﯾکسان است.
پيرامون مفھوم مارکسيستی انقالب بحثھای بيشتری ضروری است ،از جمله
خصلت جھانی انقالب به دليل فراروی توليدات ملی از محدوده مرزھای ملی که
باعث میشود امکان اجرای نھاﯾی برنامه سوسياليستی تنھا در ﯾک کشور مقدور
نباشد؛ اما مفروض دانستن تکاليف بينالمللی انقالبی که طبقه کارگر در مرکز آن
قرار دارد از اساسیترﯾن اجزای انقالب به مثابه مفھوم مارکسيستی است .انقالب
کارگری را باﯾد حزب انقالبی اﯾن طبقه رھبری کند تا امکان پيروزی آن مھيا شود در
غير اﯾن صورت ممکن نيست اﯾن انقالب به پيروزی برسد. -بحث مفصلتر بر سر اﯾن
ادعا را به مجال دﯾگری واگذار کنيم تا از مدار اصلی بحث رفرم و انقالب خارج
نشوﯾم-اما در اﯾنجا باﯾد تأکيد کرد که وﯾژگی ﯾک انقالب کارگری ،به مفھوم
مارکسيستی ،در ارتباط ارگانيک آن از طرﯾق بين الملل کمونيستی با طبقه کارگر
جھانی است و اﯾن ضامن تعيين کننده پيروزی انقالب به شمار می آﯾد .حال باﯾد دﯾد
گراﯾشات سانترﯾستی در تعرﯾف خود از انقالب به مفھوم مارکسيستی چه
جاﯾگاھی برای وجه بينالمللی آن قائل ھستند تا بتوان مرز منطقی با رفرميسم را
ترسيم کرد.
رفرم میتواند در درون مرزھای ملی محقق شود اما ساختن ساختمان
سوسياليسم لزوماً در پيوند با انقالبات جھانی ممکن خواھد بود .اﯾن نکته از اﯾن
نظر تأکيد میشود که بدون داشتن افق انقالب جھانی تعيين تکليف انقالب در
حيطه مرز ھای ملی غير ممکن است .حال باﯾد دﯾد که اﯾرج آذرﯾن و گراﯾشی که به
آن تعلق دارد ،اوال ً چگونه انقالب را با ارتباط و انسجام درونی آن با تکاليفش مرتبط
مد و
میکنند تا از شر سرگردانیھاﯾی که باعث ميشود "انقالبات ھنری و ُ
آنفرماتيک "را در خدمت تعرﯾف انقالب طبقه کارگر بگيرد خالص شود .ثانيا ،مولفه
ھای اساسی نظير دﯾکتاتوری انقالبی طبقه کارگر و عدم امکان ساخت
سوسياليسم تنھا در ﯾک کشور را تاچه ميزان در تعرﯾف خود از مفھوم انقالب قرار
ميدھند.
رفرميسم که تا کنون کامال ً موفق نشده رفرم را جاﯾگزﯾن مفھوم اصلی انقالب کند،
سعی ميکند انقالب را با رفرم ﯾکی کند؛ از اﯾنرو نام تحوالت اخير در کشورھای
عربی را "بھار عربی ﯾا انقالب کبير عرب "و نظاﯾر اﯾن اسامی گنگ و گمراه کننده
می گذارد !حزب کمونيست کارگری و گراﯾشات مشابه آن ھر شورشی را انقالب
توصيف میکند بدون آنکه روشن کند که آﯾا طبقه کارگر با برنامه و تکاليف انقالب
خود در مرکز آن تحوالت قرار دارد ﯾا خير .آنھا قيام کارگران را عملی اﯾزوله می
پندارند و از اﯾنرو ھر از چندگاھی کارگران را فرا میخوانند به قيام؛ تو گوﯾی قيام
ھم مانند "اعالم جھاد "از فراخوان آغاز می گردد !آنھا که از دﯾرکرد انقالب طبقه
کارگر مأﯾوس شدهاند ،فرصت طلبانه سعی میکنند شورش ھا و تحوالت موجود را
با نام غير واقعی انقالب معرفی کنند و دستاورد ھای آن را که در بھترﯾن حالت رفرم
ھاﯾی سطحی است را نيز به عنوان دستاوردھای انقالب می شناسند .اگر به قصد
مرز کشی بين رفرم و انقالب نخواھيم بين اﯾن دو ،دو قطب متضاد بسازﯾم ،باﯾد
بالفاصله ماھيت ھر کدام را به درستی تعرﯾف کرده تا معلوم کنيم که اگرچه اﯾن دو
ﯾکدﯾگر را نفی نمیکنند اما رفرم تنھا تا زمانی که بتواند مسير انقالب را ھموار کند
و حلقه واسطی با آن بوجود آورد ميتواند در خدمت آن باشد وگرنه برعکس،
بازدارنده انقالب خواھد بود و ھدف را به سطح وسيله تنزل می دھد.

رجوع و پذﯾرش رفرم حتا در ھر زمانی جاﯾز نيست .مثال ً در شراﯾطی که توده ھای
کارگر ھنوز به فاز قيام عليه سرماﯾه داری وارد نشده اند ،نماﯾندگان کمونيست
آنھا مجاز اند در پارلمان بورژوازی (و نه مطلقا در دولت بورژوازی )شرکت کنند تا
از ترﯾبون آن در جھت رواج آگاھی مورد نظر خود بھره مند شوند .اما اﯾن تاکتيک
فقط تا زمانی جاﯾز است و به ضد خود تبدﯾل نمیشود که جنبش طبقه کارگر در
شراﯾط اعتالﯾی و وضعيت انقالبی قرار نگرفته باشد که اگر چنين باشد دﯾگر اﯾن
رفرم ھا نقش پيش برنده نخواھند داشت ،برعکس نقش بازدارنده انقالب را بازی
خواھند کرد .مثالھای فراوانی در اﯾن رابطه ميتوان ذکر کرد که رفرم به عنوان ﯾک
تاکتيک ،باوجود اﯾنکه در تقابل با انقالب نيست ،اما چگونه ميتواند به دليل ناھنگامی
آن و ﯾا نادﯾده گرفتن اصول و موازﯾن مارکسيستی به عنصر خنثا کننده انقالب تبدﯾل
شود.
توده ھای کارگر به طور عمومی قادر به تشخيص دقيق شراﯾط استفاده از رفرم
نيستند زﯾرا که در شراﯾط سلطه اﯾدئولوژی سرماﯾه داری ،به سطح آگاھی
سوسياليستی ،به طور ﯾکسان و ھمزمان نرسيده اند .تنھا بخش کمونيست طبقه
کارگر است که به اﯾن آگاھی رسيده و دقيقاً به اﯾن دليل قادر به تشخيص موقعيت
ھای قابل بھره برداری از رفرم است .بدون اﯾن بخش از طبقه کارگر که به طور
حرفهای متشکل نشده و رھبری جنبش کارگران را در دست نداشته باشد ممکن
نيست انقالب کارگری به پيروزی برسد و در بھترﯾن حالت در سطح کسب رفرم به
جای کسب قدرت سياسی متوقف خواھد شد .در نتيجه حزب انقالبی طبقه کارگر و
حضور آن در متن جنبش انقالبی از خصلتھای بارز و جدا نشدنی مفھوم انقالب
کارگری به معنای مارکسيستی آن است و جز اﯾن نخواھد بود.
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