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 :1359توضیحات چاپ سال 

ی دوم قرن بیستم، این کتاب حاوی اسنادی از جنبش جهانی کمونیستی است که در اواخر دهه

ی اول سندی است از سوم و حزب کمونیست ایتالیا تنظیم شده است. مقالهتوسط انترناسیونال 

ست بعدی متونی ینوشته شده و سه مقاله 1920انترناسیونال کمونیستی در زمان لنین که در سال 

رناسیونال ترین احزاب کمونیست عضو انته در آن زمان یکی از قویکاز حزب کمونیست ایتالیا 

رزبندی حزب و طبقه قرار داشت و در م یبحثی حساس پیرامون مسئله بود. این حزب در مرکز

 رده است.کمانده از انترناسیونال دوم نقش بارزی ایفا باقی سوسیالیستِ مندقدرتبا احزاب 

وجود آمد، اما رسماً در ههای انترناسیونال دوم ببر ویرانه 1918م در واقع در سال انترناسیونال سو

 ر شد. برگزا 1920سیس گردید و دومین کنگره در ی آن در مسکو تأکنگرهنخستین  1919سال 

تشکیل  یالمللی در زمینهبین ها و احزاب جنبش کمونیستیِو تجربیات سازمانی آثار اشاعه

طور مشخص در هویژه اینک که جنبش کمونیستی میهن ما این مهم را بهی کارگر، بحزب طبقه

 های ارگان رهبریِ لفهتدقیق در مؤ ای برخوردار است.از اهمیت ویژه ،دستور قرارداده است

تر در جهت رساند تا هرچه آگاهانهها یاری میی کارگر یعنی حزب، به کمونیستمبارزات طبقه

 تشکیل آن قدم بردارند.
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 :توضیحات چاپ حاضر

سال  رتبط با هم که بهی مست از چهار نوشتهاینظر خواهید گذراند مجموعهای که ازجزوه

باحث ی انقالب و مو در بحبوحههای فدایی خلق ایران توسط انتشارات سازمان چریک 1359

ه به اهمیت مربوط به تشکیل حزبی کمونیستی در ایران ترجمه و به انتشار رسیده است. با توج

ی اول، ویژه نوشتهها در شرایط امروز، بهها برای رهنموددهیِ کمونیستگیِ آنمقاالت و شایسته

ی انگلیسی هر چهار ی فارسی با نسخهازسوی ما بازنشر گشت. در این راستا نسخه این جزوه

طالب و نیز رفع روزرسانی و فهم بهتر ممنظور بهکم بهچنداننوشته مطابقت داده شد و تغییراتی نه

تری بیش اند تا تأکیدبرجسته شده ˚هایی از متن به فراخور تشخیصقسمت اغالط ِاعمال گشت.

 .از سوی ماست 36ی صفحهجز زیرنویس ها بهتمامی زیرنویس ها گذاشته شده باشد.بر آن

ستی، اصول سازمان حزب )تز سازمان و ساختمان احزاب کمونی»ی این نوشته در کنار جزوه

ی دیشهدت انتأملی در وح»های و کتاب(« 1921الملل، کمینترن در  ی بینمصوب سومین کنگره

تواند ی جان مالینوکس مینوشته« مارکسیسم و حزب»ی گئورک لوکاچ و نوشته« لنین

چنین هم. بپیمایندوارتر های کمونیست ایران باشد تا مسیر دشوار آینده را همرسان پراتیسینیاری

« یرگرنقد لیبرالیسم کا»های های جزوهمایهتواند مکمل درونهای این جزوه میمایهدرون

 ی وحید اسدی باشد.نوشته« چپ علیه کمونیسم»ی خسرو خاکبین و نوشته

انی و جهانی، ی موجود چپ لیبرال ایرگرایانهگرایانه، دموکراتیک و تودهدر برابر ایستار جنبش

شود و ه میی کارگر، که بدون آن نه طبقه، طبقی پیشتاز طبقهمنزلهدفاع از حزب و نقش آن به

ست کوچک در ست واجب. انتشار این جزوه گامیدرت سیاسی، ممکن، تکلیفینه تحصیل ق

 این مسیر.

 1401فروردین 
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 ی نقش حزب کمونیست در انقالب پرولتریتزهایی درباره

 1920الملل کمونیستی در سال ی بینب دومین کنگرهصوّم

 

بریم دوران جنگ سر میهدورانی که ما در آن بپیش دارند. کننده درکارگران جهان نبردی تعیین

ش اصیل . در کشورهایی که جنبن استدیسرِدرحال فراکننده ی تعیینلحظهعلنی است.  داخلیِ

 ی مواجه شده است. گینسهمدست عمالً با مبارزات دری کارگرِ سالحریان دارد، طبقهکارگری ج

رگر ی کانیازمند سازمانی نیرومند است. طبقهی کارگر اکنون بیش از هر زمان دیگری طبقه

ی این نبرد انه داشته باشد تا خود را براگیرپیباید فعالیتی  ای فروگذاری کندآنکه لحظهبی

 ساز آماده کند. سرنوشت

هرچند ی کارگر دارای حزب کمونیست منظمی ـ( طبقه1871اگر در زمان کمون پاریس)

رفت و به یی کارگران فرانسه به زودی از میان نمبود، این نخستین قیام قهرمانانهمی ـکوچک

کارگران  افتاد. مبارزاتی که امروز، در شرایط متفاوت تاریخی،ها نمیها و ضعفرویدامن کج

 روست که دومینسازتر است. از اینسرنوشت 1871ل هستند از مبارزات سا روروبهبا آن 

 کند: می توجه کارگران انقالبی سراسر جهان را به موارد زیر جلبانی کمونیستی ی جهکنگره

ی کارگر است. به عبارتی دیگر حزب کمونیست حزب کمونیست بخشی از طبقه -1

انتخاب روش  بااست که  ی کارگرطبقهترین بخش ترین و در نتیجه انقالبیروترین، آگاهپیش

یابد. حزب  کارگران تشکل میترینِبینو روشن رترینفداکاترین، آگاهاز  اصلح طبیعی

ی کارگر در کل، دارای منافع دیگر نیست. وجه تمایز حزب کمونیست به جز منافع طبقه
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ی کارگر در این است که حزب کمونیست تصویر روشنی از مسیر تاریخی کمونیست از طبقه

کوشد در هر پیچ و خم این مسیر نه از یک کل واحد دارد و می عنوانبهی کارگر حرکت طبقه

اع کند. حزب طور کلی دفهی کارگر باز منافع طبقه کهبلهای جداگانه، و صنف هاگروهمنافع 

ی کارگر آن را در رهبری روترین بخش طبقهتشکیالتی است که پیشـکمونیست اهرمی سیاسی

 گیرد.کار میهسیر صحیح بکارگر در مهای کارگر و نیمهتوده

ی بورژوازی های حکومت را در برابر احیاگیرند و پایهکه کارگران دولت را دردستتا زمانی -2

ب هند یافت. حزی کمی از کارگران به صفوف تشکیالت حزب راه خوااستحکام بخشند، عده

ز نفوذ تواند اگرفتن قدرت و در دوران گذار در شرایط مساعدی میدستکمونیست پیش از به

د، اما کارگری استفاده کنگری و نیمهسیاسی بر تمام قشرهای کارـچرای ایدئولوژیکوچونبی

نها پس از تها را از لحاظ تشکیالتی در صفوف خود متحد سازد. قادر نخواهد بود که تمامی آن

گاه دستمدارس، مجلس، کلیسا، ، که دیکتاتوری پرولتاریا وسایل مؤثری چون مطبوعات آن

ی همه نهایی نظام بورژوایی برا اداری و جز آن را از دست بورژوازی خارج ساخت و شکست

واهند تدریج به صفوف حزب کمونیست خهی کارگران بگاه همه یا تقریبًا همهآشکار شد، آن

 پیوست. 

 های کارگریِ ل شد. اعضای اتحادیهمفهوم حزب و طبقه تفاوت آشکار قایباید بین دو   -3

ی کارگرند. مسیحی و لیبرال آلمان، انگلستان و دیگر کشورها بدون شک بخشی از طبقه

نند، کپیروی می شرکاو  شیدمان و گومپرزکه هنوز از بیش بزرگ کارگران وی کمهاگروه

، وجود عناصر بسیار ارتجاعی در در شرایط خاص تاریخی ند.ی کارگرشک بخشی از طبقهبی

نیست که خود را از هر جهت این ی کمونیسم پذیر است. وظیفهمالً امکانکای کارگر میان طبقه

ی کارگر را به سطح باید تمام طبقه کهبلی کارگر مطابقت دهد، ی طبقهماندهبا قشرهای عقب

ین تربزرگگرفتن دو مفهوم حزب و طبقه ممکن است به د. اشتباهرَباال بَ کمونیست آهنگپیش

 رغم احساسات و تعصبات قشریِ ها منجر شود. مثاًل روشن است که علیراهیها و گمرویکج
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ی کارگر در جریان جنگ امپریالیستی، حزب کارگران مجبور بود با حمایت از بخشی از طبقه

کرد، به که حزب کارگران را ملزم به اعالم جنگ علیه جنگ می ،ی کارگرمنافع تاریخیِ طبقه

 سات و تعصبات مبارزه کند. ای که شده با آن احساهر وسیله

کاِر تمام کشورها تخیانـاحزاب سوسیال 1914در سال  بود که با آغاز جنگ امپریالیستی چنین

حساب اجرای کردند این عمل خود را همیشه بهیحمایت م "خودی"که از بورژوازی زمانی

نیز درست  اگر این مسئله کردند که حتاها فراموش میگذاشتند اما آنی کارگر میی طبقهاراده

 رغم تمام مسائل، برضدعلی ،ی حزب پرولتری است که در چنین وضعیباشد، این وظیفه

در آغاز  چنینهمها حمایت کند. آن پاخیزد و از منافع تاریخیِهاحساسات اکثریت کارگران ب

سی آشکار علیه ی سیاها( مبارزهکونومیستاصطالح اِ)به های روسی آن زماناین قرن، منشویک

الزم  طور کلی آمادگیِ ی کارگر بهشان این بود که هنوز طبقهکردند و دلیلتزاریسم را رد می

 ی سیاسی را ندارد.برای درک ضرورت مبارزه

 بنا ی خودهای تردیدآمیز و ناشایستهفعالیتدر های آلمانی همیشه جناح راست مستقل چنینهم

ها توده که بدانند علت وجودی حزب، رهبریآنگذاشتند، بیمی "های تودهاراده"را بر اجرای 

 هاست. دادن راه مبارزه به آنو نشان

ست که سقوط احزاب قدیمی تردید بر این عقیده االملل کمونیستی بیبین -4

. دوران ی احزاب پرولتری نیستسقوط همه الملل دوم هرگز به معنیِبین "دموکراتِسیوسیال"

حزب  ی کارگر یعنیبقهحزب نوین طراه ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا، آشکار در ی مبارزه

 کند.کمونیست را متولد می

کارگری  مستقلِ نظریه را که پرولتاریا بدون یک حزب سیاسیِالملل کمونیستی این بین -5

ی طبقاتی یک مبارزه کند. هر مبارزهتوانند انقالب خود را به پیروزی برسانند قاطعانه رد میمی

شود، که به ناچار به یک جنگ داخلی تبدیل می ،ی سیاسیاین مبارزه هدف .سیاسی است
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دست هتوان بتصرف قدرت سیاسی است. قدرت سیاسی را جز از طریق یک حزب سیاسی نمی

هایی که حزبی متشکل و باتجربه، با هدفتنها در صورتیکار گرفت. سازمان داد و بهآورد، 

های سیاست داخلی رویارویی با دشواری ملی برای اقدامات فوری، به منظوری عروشن و برنامه

دست آمده هتوان گفت قدرت بگاه میی کارگر قرار داشته باشد، آنو خارجی در رهبری طبقه

دست  پایداری است که بهی کمونیستیِسرآغاز ساختمان جامعه کهبلدفی نیست، ای تصاپدیده

 شود.پرولتاریا بنا می

نبش های گوناگون جشکل ییافته متمرکز و وحدتی طبقاتی نیز رهبریِی این مبارزهالزمه

ابات و نتخاهای آموزشی، فعالیت، ها، شوراهای کارخانهگری، تعاونیهای کارپرولتری )اتحادیه

ای کنندهکننده و رهبریتواند چنین مرکز هماهنگسیاسی میجز آن( است. تنها یک حزب 

یروهای تقویت چنین حزبی و پیروی از آن به مفهوم انکار وحدت ن ت با ایجاد،شود. مخالف

اریا به پرولت ی طبقاتیِهای مختلف نبرد است. مبارزهدر میدانمختلف رزمندگان و کارگران 

سازد و در یک دیدگاه روشن میاز ج متمرکزی نیاز دارد که مراحل گوناگون مبارزه را یتهی

کند. می به وظایف مشخصی که باید تمام طبقه انجام دهد، جلب را ی خاص توجه کارگرانلحظه

 شود. یبرآورده نم ،متمرکز، یعنی بدون یک حزب سیاسی این منظور بدون یک دستگاه سیاسیِ

علیه  1کارگران صنعتی جهان دارانِ های انقالبی و طرفغاتی که سندیکالیستبنابراین تبلی

انجام دادند از نظر عینی به تقویت بورژوازی و ضرورت تشکیل حزب مستقل کارگران 

ها و کارگران صنعتی سندیکالیست کند.انقالب کمک کرده و میضدِّ "هایتدموکراسوسیال"

شکل کارگران را به های عمومی بییا اتحادیهی کارگری هاخواهند فقط اتحادیهجهان که می

                                                           
1 Industrial Workers of the World (IWW) 

 در آمریکا تأسیس شد. 1905المللی که در سال سازمانی کارگری و بین
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طلبان معروف نزدیک جای حزب بنشانند در تبلیغات خود علیه حزب کمونیست به فرصت

  شوند.می

ی اصطالح کنگرهی بهها از نظریههای روسیه سال، منشویک1905پس از شکست انقالب 

کردند. اعضای حزب ی کارگر شود، دفاع میکه قرار بود جانشین حزب انقالبی طبقه ،کارگران

های تحادیهامریکا تشکیل اید گوناگون سیاسی، در انگلیس و آهای زرد با عقکارگر در اتحادیه

ارگران به کجای حزب سیاسی هویت و صرفاً پارلمانی را بهبی هایشکل کارگران با سازمانبی

های بندند. سندیکالیستکار میهای کامالً بورژوایی را بهسیاستنند و در عین حال کتلقین می

رخیزند اما ورژوازی به نبرد بانقالبی و کارگران صنعتی جهان مشتاقند که علیه دیکتاتوری ب

ک حزب ی کارگر بدون یدانند که طبقهها نمیآن دست به این کار بزنند. گونهچهدانند نمی

 سر است.قل، مانند بدنی بیمست سیاسیِ

انقالبی پوسیده و ضدِّانقالبی، در مقایسه با ایدئولوژی کهنه،  1گراییِ صنعتیسندیکالیسم و 

الملل دوم خود گامی به جلو است، اما این هر دو در مقایسه با مارکسیسم انقالبی یعنی بین

 کنفرانسدر  ،2آلمان "چپ" حزب کارگران کمونیستی کمونیسم، گامی به عقب است. بیانیه

معنای سنتی نه حزبی به"کنند اما سیس میگفتند حزبی را تأمیدر آن که  ،ماه آوریلدر  تأسیس

 است.  گراییصنعتینظرات ارتجاعی سندیکالیستی و  آن، تسلیم ایدئولوژیک به "کلمه

. بورژوازی چیره شودتواند بر شدن نمیا تکیه بر اعتصابات عمومی و متحدی کارگر تنها بطبقه

قیام مسلحانه باشد باید به ی کارگر باید به قیام مسلحانه روی آورد. هرکس که معتقد طبقه

کارگری  شکلِهای بیضرورت یک حزب سیاسی متشکل را نیز درک کند و بداند که اتحادیه

یت انقالبی گویند که اقلهای انقالبی غالباً از نقش بزرگی سخن میکافی نیستند. سندیکالیست

                                                           
1 Industrialism 
2 KAPD 
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که کمونیست ی کارگر، اقلیتی راستی مصمم طبقهند بر عهده داشته باشد، اقلیت بهتوامصمم می

ها را سازمان خواهد مبارزات تودهی است یعنی میاخواهد عمل کند و دارای برنامهیت و ماس

 "دقیقاً همان حزب کمونیست است. ˚این اقلیت"دهد، 

همیشه با کمونیست واقعی این است که ی یک حزب ین وظیفهترمهم -6

منظور بدین ترین رابطه را داشته باشد.نزدیک های پرولتاریاترین تودهوسیع

ی بزرگ هاگروهند تشکیالت حزبی نیستند اما هایی که هر چها باید در سازمانکمونیست

هایی چون سازمان معلولین کارگری در میان اعضای آن وجود دارد نیز فعالیت کنند. سازمان

در انگلیس، انجمن کارگران  "ها از روسیه کوتاهدست" یکشورها، کمیته تربیشجنگ در 

های غیرحزبی کارگران و گونه کنفرانساصطالح اینبه ی روسیِنمونه جر و جز آن.مستأ

روستاها و  ،در تمام شهرها ها تقریباً باشد. این کنفرانسن میدارای اهمیت فراوادهقانان، 

های وسیع کارگران در انتخابات ترین تودهماندهعقب ند. حتاشوکارگری نشین برگزار مینواحی ِ 

گیرد. ها قرار میترین مسائل در دستور کار این کنفرانسکنند. مبرمها شرکت میاین کنفرانس

، مدارس ، وظایف جاری سیاسی و جز آن. مواد غذایی، مسکن، موقعیت نظامی یمانند تهیه

دی برای حزب های زیاهای غیرحزبی نفوذ فعالی دارند و موفقیتها در این کنفرانسکمونیست

ی و آموزش منظم در این تشکیالت دهسازمانها کار کمونیستدست آوردند. هکمونیست ب

جلوگیری  ما برای موفقیت در این کار، برایدانند. اخود می یین وظیفهترممهبزرگ کارگری را 

 روِ، کارگران پیشالبی در این تشکیالت وسیع کارگریدشمنان پرولتاریای انق از دست اندازیِ 

طور ههمیشه ب تا کمونیست باید از خودشان حزب کمونیست متشکل و نفوذناپذیری داشته باشند

از منافع دار حوادث و هر شکلی که جنبش به خود بگیرد د و بتواند در گیروننیافته عمل کسازمان

 د. نداری کنکمونیسم پاس عمومیِ
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 گردان نیستند.، رویدارندغیرحزبی که خصلت  ،کارگری هایها هرگز از سازمانکمونیست -7

های زرد یا مسیحی تحادیههای کامالً ارتجاعی باشند )مانند اها دارای خصلتاگر این سازمان حتا

کنند. حزب داری نمیدها خوها و استفاده از آنها از شرکت در این سازمان، کمونیستو جز آن(

انه کارگران را هشدار گیرپیدهد و ها ادامه میکمونیست پیوسته به تبلیغ خود در این سازمان

یافته در راه ی سازمانزهها از مبارکردن آنه بورژوازی و نوکرانش برای منحرفدهد کمی

 زند. شان دامن میطرفی را آگاهانه در میان، اصل بیسوسیالیزم

 ی، اتحادیهقدیمی جنبش کارگری به سه شکل حزب کالسیکِ بندیِبدیهی است که تقسیم -8

ها کهنه شده است. انقالب پرولتری روسیه شکل اصلی دیکتاتوری پرولتاریا کارگری و تعاونی

گوییم جدیدی که ما همه جا از آن سخن می بندیِتقسیمها را ایجاد کرده است. یعنی شورا

های عبارت است از: الف( حزب، ب( شوراهای کارگری، ج( انجمن تولیدکنندگان )اتحادیه

ها اتحادیههم اما این حزب پرولتاریا یعنی حزب کمونیست است که باید هم شوراها و  کارگری(.

، یعنی حزب کمونیست که باید ی کارگرمتشکل طبقه تازپیشصورت منظم رهبری کند. هرا ب

تربیت رهبری وادی و سیاسی و نیز در حوزه تعلیمکارگر را در حوزه اقتص یتمام مبارزات طبقه

 هد. دی بتربیشدیگر تحرک  های کارگری و نیز هر نوع سازمان پرولتریِهکند، باید به اتحادی

 یکننده، هرگز نقش رهبریتوری پرولتاریاعنوان نخستین شکل تاریخی دیکتاهاها بپیدایش شور

های چپ آلمان کمونیست کهاینکند. حزب کمونیست را در انقالب پرولتری کوچک نمی

حزب "با امضای  1920آوریل  14)به اعالمیه درخواست از پرولتاریای آلمان مورخ  گویندمی

ی شورایی حزب باید خود را بیش از پیش با اندیشه"( نگاه کنید "مونیست کارگری آلمانک

خود بیان نادرستی است از این طرز فکر که  "و خصلت پرولتری پیدا کند وفق دهد

توانند جانشین حزب حزب کمونیست باید در شوراها ادغام شود و شوراها می

 کمونیست شوند. این طرز فکر اساساً نادرست و ارتجاعی است. 
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ای وجود داشت که در آن شوراها با حزب پرولتاریا مخالفت ی انقالب روسیه دورهچهتاریخدر 

کردند. در آلمان نیز چنین بود در کشورهای دیگر داشتند و از سیاست عامالن بورژوازی دفاع می

 نیز ممکن است چنین شود.

وجود یک حزب کمونیست انجام رسانند، بتوانند وظایف تاریخی خود را به شوراها کهاینبرای 

بتواند مراقبت  کهبلسادگی خود را با شوراها وفق ندهد، که به یحزبست، ضروری مندقدرت

یقه سفید تطبیق ندهند؛ یعنی حزبی  سیِدموکراسوسیالکند که شوراها خود را با بورژوازی و 

 به پیروی از خود کند.  ارها را وادتواند آنهایش در شوراها، میکه از طریق فراکسیون

چنین توافقی آنان که معتقدند باید حزب کمونیست خود را با شوراها وفق دهد ، آنان که در یک 

آمیز ند، هم به حزب و هم به شورا خدمتی بسیار تردیدبینحزب را می "خصلت پرولتری"تقویت 

در کشوری تشکیل  ههرچه حزبی کاند. کنند و در حقیقت از درک شورا و حزب عاجز ماندهمی

امروزه بسیاری از  پیروز خواهد شد.  زودتر "ی شوراییاندیشه"مندتر باشد دهیم قدرتمی

کنند. شورایی دفاع می یراستی نیز در گفتار از اندیشههای دستِها و حتی سوسیالیستستقلم

حزب کمونیست که  ی شورایی باز داریمتوانیم این عناصر را از تحریف اندیشهفقط زمانی می

ها را رهبری ی داشته باشیم که بتواند در تعیین سیاست شوراها نفوذ داشته باشد و آنمندقدرت

 کند. 

در جریان "یا  "گرفتن قدرتدستهپیش از ب"وجود حزب کمونیست نه تنها  -9

پس "وجود آن  کهبلضرورت دارد،  ی کارگرطبقهبرای  "گرفتن قدرتدستبه

تاریخ حزب کمونیست روسیه  نیز ضروری است. ی کارگرطبقهانتقال قدرت به  "از

ی طبقهدهد که پس از آن که که نزدیک به سه سال قدرت را در اختیار داشته است نشان می

بر عکس بسیار  کهبلقدرت را در دست گرفت، نقش حزب کمونیست کاهش نیافت،  کارگر

 شد.  تربیش
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ی کارگر مانند دست گرفت، حزب طبقهکه پرولتاریا قدرت را درزمانی -10

ی درست همان بخش از طبقه ماند.باقی می ی کارگرطبقهگذشته فقط بخشی از 

حزب کمونیست مدت بیست سال در روسیه و چند  .کارگر که پیروزی را ممکن ساخت

عامالن  عنوانبهها که با آن دسته از سوسیالیست کهبلسالی در آلمان نه فقط با بورژوازی 

ترین و کرد. وفادارترین، دوراندیشبورژوازی در پرولتاریا رخنه کرده بودند، مبارزه می

که یک ف حزب جای داشتند. تنها در صورتیی کارگر در صفوروترین رزمندگان طبقهپیش

تواند در فردای ر وجود داشته باشد، میی کارگترین بخش طبقهرفتهچنین سازمان منظمی از پیش

در شود غلبه کند. رو میهپیروزی انقالب بر مشکالتی که دیکتاتوری پرولتاریا با آن روب

ی مقدمات ، در انهدام واقعی دولت بورژوازی و تهیهگریدهی یک ارتش سرخ نوین کارسازمان

ی صنفی های تنگ نظرانهرایشنوین در مبارزه علیه گ برای جانشینی ساختمان دولت کارگریِ

برای  هکردن راای، در بازپرستی محلی و ناحیه، در مبارزه علیه میهنهای کارگریهمیان گرو

اعضای ها نظری قطعی دارد. ی این زمینهحزب کمونیست در همه ایجاد انضباط نوین کارگری،

ها باشند و آن کارگر یطبقهبخش اکثریت حزب کمونیست با سرمشق قراردادن خود باید الهام

 را رهبری کنند. 

رود. در میان مینداختن کامل طبقات ازرافقط با بپرولتاریا  ضرورت وجود حزب سیاسیِ -11

کل اصلی تشکیالت پرولتری ممکن است اهمیت تاریخی این سه شراه پیروزی نهایی کمونیسم، 

از تشکیالت تدریج نوع واحدی ی کارگری( تغییر کند و بهحزب، شورا و اتحادیهکنونی )

ی کارگر ادغام برآورد. اما حزب کمونیست تنها زمانی کامالً در طبقهکارگری از درون آن سر

ی جنگد و تمام طبقهخواهد شد که دیگر کمونیسم هدفی نباشد که کسی برای رسیدن به آن ب

 شده باشد.  کارگر کمونیست
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طور کلی مأموریت تاریخی حزب کمونیست هتنها بالملل کمونیستی نه بین یدومین کنگره -12

، که ما دهد، البته به شکلی بسیار کلیمیسراسر جهان نشان  یبه پرولتاریا کهبلکند، ید میرا تأی

 چه نوع حزب کمونیستی نیاز داریم. به 

یکتاتوری خصوص در دوران دهحزب کمونیست بالملل کمونیستی بر این اعتقاد است بین -13

ی مرکزیت آهنین پرولتری استوار باشد. حزب کمونیست برای رهبری اریا باید بر پایهپرولت

داخلی باید انضباط سخت و آهنین  در دوران جنگ سخت و طوالنیِ ی کارگرطبقهآمیز موفقیت

ی طبقه ی حزب کمونیست روسیه که سه سال رهبریِدر بین صفوف خود برقرار کند. تجربه

دهد که بدون انضباط آهنین، بدون مرکزیت را در جنگ داخلی عهده داشت نشان می کارگر

 آن پیروزی های حزبی به مرکزیتِ ی سازمانهمه آمیزِکامل و بدون اعتماد کامالً رفاقت

 ممکن است. کارگران غیر

بر مرکزیت دموکراتیک استوار گردد. اصول اساسی مرکزیت حزب کمونیست باید  -14

، اجرای ضروری و عضای باالی حزب توسط اعضای پایینک عبارتند از: انتخاب ادموکراتی

در حزب که اختیاراتش ترسد، وجود مرکزیت مقی دستوراتی که از اعضای باال میالزامی همه

ی حزب کنندهی رفقای رهبریها برای همهکنگرهی هچرا در دوروچونجانبه و بیطور همههب

 شناخته شده باشد. 

هایی که از سوی بورژوازی ی محاصرهدر نتیجه از احزاب کمونیست اروپا و آمریکابرخی  -15

ظر زیرزمینی داشته باشند. باید درن اند فعالیتگیرد ناگزیر شدهها صورت میعلیه کمونیست

اً رعایت نشود، باید اعضای در یک چنین شرایطی که ممکن است اصل انتخابات دقیقداشت 

که در روسیه سابقه دارد، این حق را داشته باشند که اعضا را  چنانهمحزب،  یکنندهرهبری

های که گروهی از کمونیستطوریهحزب کمونیست )بی به میان خود بپذیرند. کارهمبرای 

تواند در خصوص هر موضوع مهمی از آمریکایی مطرح کردند( در حالت محاصره نمی



11 
 

ی مرکزی حزب باید این حق را داشته های دموکراتیک استفاده کند، در عوض هستهپرسیهمه

 ی اعضای حزب تصمیمات الزم را اتخاذ کند. ی همهباشد که در مواقع اضطراری درباره

ی محلی حزب فقط صفوف هاوسیع برای سازمان "1خودمختاریِ "در حال حاضر دفاع از  -16

ستی های آنارشیگرایشزند و حزب لطمه می کند و به کارآییِ را تضعیف می حزب کمونیست

 کند. ی را تقویت میبورژوایی خردهگرانهو اخالل

دست رقالبی هنوز قدرت را دان ضدِّسیِدموکراسوسیالدر کشورهایی که بورژوازی یا  -17

نی غیرعلهای علنی )قانونی( و فعالیت گونهچهدارند، احزاب کمونیست باید بدانند که 

یرزمینی انجام زهای علنی باید همیشه با نظارت عملی حزب آمیزند. فعالیتدر)غیرقانونی( را باهم

سسات چه در مؤ حزب کمونیست چه در مؤسسات محلی و های پارلمانیِگیرد. فراکسیون

رایط شحزب در آن  کهایناز  نظرصرف یرند،مرکزی حکومت باید کامالً زیر نظر حزب قرار گ

کنند ودداری خقانونی باشد یا غیر قانونی. نمایندگانی که به هر نحوی از رعایت قوانین حزبی 

    باید از حزب اخراج گردند. 

از تمام حزب  ( باید کامالً و بدون هیچ شرطیهای انتشاراتیها و بنگاهمطبوعات علنی )روزنامه

 مرکزی آن تبعیت کنند. در این مورد هیچ گذشتی پذیرفتنی نیست. یو کمیته

ونیست باید مبتنی بر ایجاد های تشکیالتی حزب کمم فعالیتاساس تما -18

چند به ، هرپرولتاریای باشد که پرولتاریا و نیمهدر جاهای "های کمونیستیهسته"

در  ای،در هر تعاونی ،ایدر هر اتحادیه ،یدر هر شورای جا وجود دارند.، در آنکم تعداد

ای کنند و عالقهی که حتا سه نفر زندگی میی و هر جایدر هر شورای مستاجران ای؛هر کارخانه

تنها تشکیالت محکم  ی کمونیستی تشکیل شود.به کمونیسم دارند، بالفاصله باید یک هسته

عهده بگیرد. دهد رهبری تمام طبقه را بهامکان می ی کارگرطبقه تازپیشکه به  هاستکمونیست

                                                           
1 Autonomy 
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شرط از وکنند باید بدون قیدهای غیرحزبی فعالیت میهای کمونیستی که در سازمانتمام هسته

کار حزب در آن شرایط قانونی باشد یا  کهایناز  نظرصرفکل تشکیالت حزب تبعیت کنند، 

دیگر مراتب دقیقاً تابع یک یهلهای کمونیستی از هر نوع ، باید از لحاظ سلسغیرقانونی. هسته

 باشند. 

صورت یک حزب شهری یعنی حزب کارگران صنعتی هجا حزب کمونیست بتقریباً در همه -19

کردن حزب کمونیست برای آسان شود.ل میکنند تشکیمیدر شهرها زندگی  تربیشکه 

حزب  کهبل، باید نه فقط حزب شهرها ی کارگرطبقهانداختن پیروزی و پیش

خود را به  های تبلیغاتی و تشکیالتیِفعالیت یحزب کمونیست باید دامنه روستاها هم باشد.

میان کارگران کشاورزی و دهقانان کوچک و متوسط بکشاند. حزب کمونیست باید به تشکیل 

 های کمونیستی در روستاها توجه خاص داشته باشد. هسته

شود که در تمامی کشورهایی که می مندقدرتلی پرولتاریا تنها در صورتی لالمتشکیالت بین

که در  ،عقاید و نظریات مربوط به نقش حزب کمونیست کنندها زندگی و مبارزه میکمونیست

های الملل کمونیستی از تمام اتحادیهصورت فشرده گفته شد، ریشه دوانیده باشد. بینهاین جا ب

باشند برای  الملل زردبینرسمیت بشناسند و حاضر به جدایی از کارگری که اصول آن را به

های کارگری الملل کمونیستی از اتحادیه. بینآوردمیعمل د دعوت بهی خوشرکت در کنگره

دهد. المللی تشکیل می، یک بخش بینول کمونیستی را به رسمیت بشناسندسرخی که اص

ی مبارزه انقالبی جدّ"غیرحزبی که مایل به  های کارگریِی با سازمانکارهمالملل کمونیستی بین

پیوسته به  الملل کمونیستیما در عین حال بینرد نخواهد کرد. ارا  "انددر برابر بورژوازی

 :کند کهکارگران سراسر جهان تأکید می
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است. امروز در  ی کارگرطبقهبخش ترین سالح رهاییالف: حزب کمونیست نخستین و اساسی

باید حزب  کهبلهای کمونیستی کافی نیست. و گرایش هاگروههر کشوری فقط وجود 

 کمونیست داشته باشیم. 

 در هر کشوری باید فقط یک حزب کمونیست وجود داشته باشد. ب: 

اید انضباط ی جنگ داخلی بشود و در دوره ج: حزب کمونیست باید بر اساس مرکزیت قاطع بنا

 فرما باشد. نظامی بر صفوف آن حکم

 یهسته کنند بایدپرولتر زندگی میجا که حتا چند نفر پرولتر و نیمهد: حزب کمونیست در هرک

 یافته داشته باشد. سازمان

دقیقاً تابع حزب باشد وجود حزب کمونیست که  یه: در هر سازمان غیرحزبی باید یک هسته

 داشته باشد. 

سختی از برنامه و تاکتیک انقالبی کمونیسم و: حزب کمونیست در همان حالی که قاطعانه و به

از  وی از نزدیک در تماس باشد های وسیع کارگرکند، باید همیشه با سازمانری میداطرف

 اصولی. قدر بپرهیزد که از بیسکتاریسم همان
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 حزب و طبقه

 

المللی بین یتزهای مربوط به نقش حزب کمونیست در انقالب پرولتری که در دومین کنگره

ها در ابتدا دارد. این تز دکترین مارکسیسمای عمیق و اصیل در ب رسید ریشهکمونیستی به تصوی

بخشی  طکند که حزب طبقاتی فقو طبقه می پردازد و سپس ثابت می به تعریف روابط بین حزب

 در صفوف خود جای دهد. تواندمیرا  اکثریت آن از خود طبقه نه تمام یا حتا

صورتی فقط در شد که گفته میشرط آنکید کرد بهشد بهتر از این تأمسلم را می یکتهاین ن

توان از طبقه حرف زد که اقلیتی از آن طبقه که مایل به تشکل خود در حزب می

آیا  اجتماعی چیست؟ یبر روش انتقادی ما طبقهپس بنا  وجود آمده باشد.هسیاسی است، ب

زرگی از بشرایط عمومی اقتصادی و اجتماعی، گروه و بیرونیِ  توان صرفاً با شناخت عینیمی

 رسد. نظر کافی نمیهبیت مشابهی در رابطه با جریان تولید دارند، طبقه نامید؟ این افراد را که موقع

طور که هست ای معین آنما در روش خود صرفاً به تعریف ساختمان اجتماعی در لحظه

های بندیگونه که در طبقهبا یک خط موهوم هم تمام افراد جامعه را آن پردازیم و صرفاًنمی

 ˚نقد مارکسیستی یکنیم. شیوهشد به دو گروه تقسیم نمیگرایان دیده میتطبیع اسکوالستیکِ

نگرد و از یک معیار اساساً تاریخی و انسانی را در حرکت و تکاملش در مسیر زمان می یجامعه

 کند.مطالعه می هاآن 1متقابل تأثیرتباط حوادث را در که ارمعناجوید. بدیندیالکتیکی بهره می

                                                           
1 Reciprocal Interaction 

طور مثال خصوص بهگیرد. در اینی تأثیر متقابل فروکاست، هرچند که آن را نیز دربر میتوان به مقولهدیالکتیک را نمی

وان: دیالکتیک با عنفصل دوم ، جان ریزی نوشته، «()دیالکتیک و سنت مارکسیستی کالسیک جبر انقالب»بنگرید به کتاب 

 در مارکس و انگلس
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ه در یک تصویر ثابتی از از جامع (کهنکه )مانند روش متافیزیکی جای آندیالکتیکی بهروش 

 یدهندههای گوناگونی که افراد تشکیلمعین ارائه دهد و سپس برای تشخیص مقوله یلحظه

داند که چون فیلمی میها تقسیم کند به بررسی تصویر بنشیند، تاریخ را همتصویر را باید به آن

این  یهای برجستهآید. طبقه را باید در ویژگیمینمایش دریش یکی پس از دیگری بهاهصحنه

 .جو و مشخص کردوحرکت جست

های بندیتقسیم (نظرافراد کوتهو نگاران )ای و جمعیتدر استفاده از روش اول آمارگران حرفه

دو یا سه و چهار و حتی از صد و از ما را از نو بررسی خواهند کرد و خواهند گفت که طبقات 

تعریف از هم غیرقابلِ نواحی انتقالیِهای متوالی و بندیالبته با درجهکه ند، تربیشهزار نیز 

تاریخی یعنی  تراژدیِ اصلیِ 1گامپیشکردن آن اند. اما در روش دوم برای مشخصهجداگشت

 هایفاکتاز  انبوهیمیانِ درکه  ،های آنها و هدفطبقه و برای تعریف خصوصیات، فعالیت

 متفاوتی بهره از معیارهای کامالً ما شود،می انضمامی آشکارا یکسانهای در ویژگیمتغیر 

ی عنوان رشتهاین موردها را فقط به آمار هر یکی از فقیرِ حال عکاسِ؛ و در همانجوییممی

 های بی جان ثبت خواهد کرد.خشکی از یافته

 کندمعینی از تاریخ عمل می یای وجود دارد و در لحظهین نکته که طبقهبنابراین برای بیان ا 

یا تعداد  اندلویی چهاردهم در پاریس بوده تعداد بازرگانانی را که در زمان کافی نیست که مثالً

 یهیجدهم یا تعداد کارگران صنایع تولیدی بلژیک در آغاز سده یدر سده یمالکان انگلیس

تاریخی را از لحاظ منطقی  یجای این مجبور خواهیم بود که یک دورهبدانیم. به نوزدهم را

راه رو سیاسی بهبود که یک جنبش اجتماعی و از اینپژوهش کنیم و نیز مجبور خواهیم 

آشکارا  وارههمها بگشاید و ها و پیروزیشکست ،هاندازیم که راهش را از میان فراز و نشیباَبی

                                                           
1 Protagonist 
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ها را در موقعیت هایش آنی تولید و دگرگونیکرد شیوهنافع قشرهایی که عملم یهاز مجموع

 خاصی قرار داده است دفاع کنیم.

از نخستین مقاالت کالسیک  این همان روش تحلیلی است که فردریک انگلس آن را در یکی

 ی کارگرطبقههای سیاسی مربوط به تاریخ جا توضیح یک رشته از جنبشرد و در آنکار بُخود به

اثبات رساند. این مفهوم ی طبقاتی را بهرتیب وجود مبارزهتانگلیس را تهیه کرد؛ و بدین

آمارگر غلبه کنیم. او دیگر  یباختهدهد که بر اعتراضات رنگطبقه به ما اجازه می دیالکتیکیِ 

گویی  نظر گیرد کهبندی روشنی درریخ با چنان تقسیمحق ندارد طبقات مخالف را بر صحنه تا

های ما را با این گیریتواند نتیجهتئاتر هستند. او نمی یصحنه خوانِسرود ی مختلفِهاگروه

ها ناپذیری وجود دارند که از جداره آنتماس، قشرهای تعریف یاستدالل رد کند که در منطقه

اند تغییر طبقاتی را که علیه یکدیگر متحد شده سیمای تاریخی امرتراوند، زیرا این افراد می

تصویری پویا برجای باید  کهبلدهد. بنابراین مفهوم طبقه نباید در ذهن ما تصویری ایستا، نمی

گاه به گذارد. هرگاه یک گرایش اجتماعی یا جنبشی را بیابیم که پایانی معین داشته باشد آن

صورت مادی آن هیم. اما در آن هنگام حزب طبقاتی ببروجود طبقه به مفهوم واقعی کلمه پی می

 صورت رسمی وجود دارد. هب هنوز و نه

حزب یک مکتب یک حزب فقط زمانی زنده است که آیین و روش عمل معینی داشته باشد. 

نخستین خصوصیت  .سیاسی است و بنابراین یک سازمان سیاسی است یاندیشه

تر کوشش در جهت عبارت دقیقیا بهصوصیت آن اراده آگاهی و دومین خ̊ حزب

 .دست دهیمهتوانیم تعریفی از طبقه ببدون این دو خصوصیت نمی یک هدف نهایی است.

کند ممکن صورت جامد بررسی میهها را بگونه که پیش از این گفتیم، کسی که واقعیتهمان

اثری ابد، اما هیچ هایی بیشباهتها و نزدیکی قشرهای کم و بیش بزرگ است در شرایط زندگیِ

است که ما  این دو خصوصیت . تنها در یک حزب طبقاتیگذاردنمیجا بهتاریخ  رفتپیشدر 



17 
 

آید که شرایط و وجود میهکنیم. طبقه زمانی بیافته مشاهده میانضمامیتمرکز و صورت متهرا ب

 وجود آید. ههای جدید تولید است بتحکیم نظام یروابط معینی که زاییده

های بزرگی اشاره کرد که نیروی کار عظیمی را استخدام سیس کارخانهتوان به تأبرای مثال می

تری مجسم دقیق صورت آگاهیِ تدریج بهن جمعی بهمنافع یک چنی چنینهمکنند. و تربیت می

عمل ها بهکه تودهگیرد. زمانیی کوچک این جمع شکل میهاگروهکم در شود که کممی

بینی کنند و هایی را پیشتوانند پایان نهستند که می هاگروهوند فقط این نخستین شکشانده می

 کنند.ها هستند که بقیه را حمایت و رهبری میاین آن

 یمقولهرا نه در رابطه با یک  فرآیندکنیم، باید این اشاره می معاصرکه به پرولتاریای هنگامی

اهی یک آگ گونهچهتوان پی برد که بگیریم. سپس مینظر در رابطه با کل طبقه در کهبلصنفی، 

چنان تجربیات و عقاید  یآید، اما این آگاهی نتیجهوجود میهتدریج بتر از همانندی منافع بهدقیق

ه هر مقول یبرگزیدهدودی متشکل از عناصر ی محهاگروهرا فقط در میان آنای است که پیچیده

های که متوجه هدف ،توانند از فعالیت جمعیی میتازپیش فقط اقلیت ،واقعیافت. در توانمی

تمام طبقه است و در درونش طرح تغییر کل رژیم اجتماعی نهفته است، دید روشنی  عمومیِ

 داشته باشد.

گاه بدون حزب )که البته هیچها چیزی جز حزب نیست. هنگامی که تشکیل و اقلیت هاگروهآن 

توان گاه میمعینی رسید آن یمرحلهداخلی نخواهد بود( بههای مکشکش ها و، بحرانموانع

شود اما فقط فعال وجود دارد. اگر چه حزب فقط شامل بخشی از طبقه می یگفت که یک طبقه

هم و حرکت ببخشد، چون عناصری را به به طبقه وحدت عمل تواندمیحزب است که 

های جغرافیایی به طبقه ها و مکانبندیسوی حدود مقوالت و دستهاند که در آنپیوندمی

 آن هستند. یحساسیت دارند و نماینده
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: کسی که شودروشن می، حزب تنها بخشی از طبقه استکه معنی این واقعیت اساسی  جاایناز 

یعنی  ،ای کوچکای پهناور با هستهایستا و انتزاعی دارد و طبقه را عرصه ایاز جامعه تئوری

از طبقه چون بخشی سادگی به این نتیجه برسد که شناسد ممکن است بهمی در درونش، حزبِ

باید از ارزش و حق لذا دهد تقریباً همیشه اکثریت را تشکیل می که بیرونِ حزب قرار دارد

مانده هنوز  باقیی بزرگِ خاطر آورده شود که افراد آن تودهی برخوردار باشد. اما اگر بهتربیش

ی خود، صنف های خودخواهانهی طبقاتی و فقط برای هدفارند و نه ارادهطبقاتی د نه آگاهیِ

توان دریافت که برای تضمین خوبی میهگاه بکنند آنخود، روستا و ملت خود زندگی می

باشد و آن  بخش طبقهداشت که الهاماش باید اُرگانی در حرکت تاریخیکل مثابهبهطبقهفعالیت 

توان دریافت که سپس میکند.  دهیفرمانعبارت دیگر آن را ا بهیرا متحد و رهبری کند ـ

های ی حیاتی است که بدون آن دلیلی ندارد تمام تودهحزب در واقع یک هسته

ز دارد، چون برای زیستن و مانده را نیروی محرک بدانیم. طبقه به حزب نیاباقی

داشته باشد و نیز ی قاطع عقیده ˚ی تاریخکردن در جامعه باید دربارهفعالیت

 دارای هدفی باشد که به آن برسد.

شود. تحلیل اصولی و فعالیت طبقه به حزب سپرده می انقالبی، رهبریِ  فقط در مفهوم واقعیِ 

نکر ضرورت و برتری کارکرد دهد که هر گرایشی را که مهای تاریخی به ما امکان میتجربه

داد کنیم. اگر این انکار انقالبی قلمی و ضدِّوایبورژهای خردهعنوان ایدئولوژیشود، بهحزب می

 بر یک دیدگاه دموکراتیک مبتنی باشد، باید مشمول همان انتقادی شود که مارکسیسم برای ردِّ 

خاطر آوریم که اگر آگاهی کافی است به اصول مطلوب لیبرالیسم بورژوایی از آن استفاده کرد.

باشد که ناگزیر از زندگانی و فعالیت در آن هستند، نه علت خصوصیات محیطی ها نتیجه و انسان

اهند بود خود را به هرگز قادر نخو غذایان قاعدتاًصورت استثمارشدگان، گرسنگان و کمدر این 

که همه امکانات و وسایل رفاهی را در  ،بارهکردن استثمارگران مرفه و شکمضرورت سرنگون

 اختیار دارند، متقاعد سازند. 
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ی آوردن رأدستاسی انتخاباتی بورژوایی درصدد بهدموکر .تواند باشدمیاستثنا این فقط یک 

 ی ممتاز خواهد بود و حقنفع طبقهداند که پاسخ اکثریت همیشه بهمیهاست چون توده

اد یا زی با ها واگذار خواهند کرد.آسانی به آنبهکردن استثمار را کردن و جاودانحکومت

تغییری ایجاد  ˚بورژوا در روابط "دهندگانِرأی" شدن اقلیت کوچکِکم

 یبا اکثریت همه کهبلنخواهد شد. بورژوازی نه تنها با اکثریت تمام شهروندان، 

 کند.حکومت می ،کارگران بر روی هم

ها مسئولیت آن ها و ابتکاراتی که خود به تنهاییبنابراین اگر حزب برای داوری در مورد فعالیت

ی آورد که نتیجهدست میی کارگران دعوت کند، مسلماً رأیی بههرد از تمام تودرا بر عهده دا

ای ن توصیهی همیشه از آاین رأ بودنِی و انقالبیتازپیشگری، نفع بورژوازی است. روشنآن به

جمعی  ، آگاهی از منافع واقعاًترمهمتر خواهد بود و از همه رسد کمکه از صفوف حزب می

 کند. تر القا میی انقالبی را کمی نهایی مبارزهنتیجهکارگران و 

پردازی انتزاعی[ تهی ]خیال مفهوم حق پرولتاریا برای رهبری فعالیت طبقاتی خود فقط تجریدی

ی مارکسیستی است. در پس این حق، اشتیاق به رهبری حزب انقالبی برای ااز هرگونه معن

تدریجًا که حزب چنانهم، شود. چونتر دیده میکردن خود با جذب قشرهای رشدنیافتهتربزرگ

 گردد.تر میتر و نزدیکنه و بورژوایی نزدیکاکاربه مفاهیم محافظ شود، نتایج حاصلبزرگ می

هایی که تاریخ در اختیارمان گذارده نیز شواهدی را با تجربه کهبل، اگر ما نه تنها با تحقیق نظری

 "1شعور عام"آوریم که قراردادن یاد بیداشتیم. بهتری برمیبیشکردیم، محصول جو میوجست

گیری مساعد در و تظاهر به موضع "گرجیاقلیتی تهی" "شرارتِ" و تقابلِ ها در برابرتوده خوبِ

جار به حزبی که تنها حال پاگذاشتن در مسیر شدیدترین انزمنافع کارگران و درهمانجهت 

بورژوازی  2لبیِ ای از رفتار قادن به منافع استثمارگران است، نمونهزی کارگران برای ضربهوسیله

                                                           
1 Common Sense 
2 Cliché 
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که اصول  ،تدموکراسوسیالجنبش کارگران یعنی مکتب  راستیِهای دستاست. جریان

گذارد و وانمود ها را در برابر حزب میر تاریخ نمایان شده، پیوسته تودهارتجاعی آن آشکارا د

ب تری از چارچوآوردن قشر اجتماعی گستردهدستهرا با ب ی طبقهتواند ارادهکند که میمی

ها وقتی در عمل نتوانند حزب را به بیرون از مرزهای آنمحدود حزب به خود اختصاص دهد. 

های اصلی حزب کنند ثابت کنند که ارگاناصول نظری انضباطی خویش هدایت کنند، سعی می

 کهبلشوند، عدودی از اعضای حزب برگزیده میی مهایی باشند که توسط عدهنباید همان ارگان

اند. در واقع ی انتخاب شدهتربیشباید کسانی باشند که برای وظایف پارلمانی توسط تعداد 

 دارند.بر میهای حزب خویش سرترین جناحراست ی پارلمانی همیشه ازهاگروه

از تر کم کهایندوم و  المللت بیندموکراسوسیالعلت انحطاط احزاب 

های ها چون روش، این است که آنانقالبی بودند ˚متشکلهای غیرتوده

ی خود  ویژهپیش گرفتند خصلت حزبیِرا در "2زدگیکارگر"و  1کارگرگرایی

که در پیشاپیش طبقه آهنگ، پیشنقش ها دیگر عبارتی آندست دادند. بهرا از

در یک نظام انتخاباتی  مثابه بیان مکانیکی طبقهبه کهبلنداشته را کند، حرکت می

های ین بستگی را به خواستتربیشترین آگاهی و کمکه که در آن به قشرهایی  و صنفی بودند

 شود. در مقابل این بیماریِ داده می یکسانیدارند اهمیت و اعتبار  ی کارگرطبقهی خودپسندانه

وجود آمد که از انضباط درونی هخصوص در ایتالیا گرایشی بهقبل از جنگ ب جاگیر، حتاهمه

کرد، عضویت افراد جدیدی را که هنوز اصول انقالبی حزب را جذب نکرده حزب دفاع می

ی عناصر خائن ی پارلمانی و محلی مخالف بود و تصفیههاگروهپذیرفت، با استقالل بودند نمی

ته شده است و طلبی شناخاصالح کرد. این روش، پادزهر واقعیِرا از صفوف حزب توصیه می

دهد: حزبی که الملل سوم است که اهمیت زیادی به نقش حزب میبین ی نظری و عملیِشالوده

الملل سوم ها دارد. همین بینمتمرکز و با انضباط است و شناخت روشنی از اصول و تاکتیک
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ی احزاب پرولتری ت همهالملل دوم را هرگز شکسدموکرات بینیوسیالشکست احزاب س"

دانست که می 1هاییوارهاندامشکست تر گفتیم، طور که پیشهمانآن را  کهبل، "دانستنمی

 کردند. صورت حزب عمل نمی[ بهدیگرکرده بودند زمانی حزب بودند و ]فراموش 

*** 

ها به اضهای دیگری هم نسبت به مفهوم کمونیستی نقش حزب وجود دارد. این اعتراعتراض

شود: این می طلبانه مربوطانتقادی و تاکتیکی در برابر انحطاط اصالح هایواکنش ازنوع دیگری 

تقد به مع های کارگریِها متعلق به مکتب سندیکالیستی است که طبقه را در اتحادیهاعتراض

توانند می هایی هستند کهها ارگانکند که این اتحادیهنگرد و وانمود میی اقتصادی میمبارزه

 رهبری کنند. طبقه را در انقالب 

راضات مریکایی، این اعتفرانسوی و ایتالیایی و آ های کالسیک سندیکالیسمدنبال دورهبه

الملل بین هایحاشیههایی یافتند که در تازه را در گرایش هایبندیضابطه ˚چپیدستِ وضوحبه

را نقد و بررسی ها حاصل از آن اصول و نتایج تاریخیِ چهچنان ،هاسوم قرار داشتند. این گرایش

 بورژوایی نیستند.های نیمهیابیم که چیزی جز ایدئولوژیمیسادگی درکنیم، به

از  که مطمئناًـ خواهند طبقه را در چهارچوب سازمان متعلق به خودشها میاین گرایش

که  2ورانهپیشهیا  های کارگرییعنی در اتحادیه ـین ویژگی آن استترمهمهای طبقه و ویژگی

و از آن  کنندها را به خود جذب میین تودهتربیشآیند و وجود میپیش از حزب سیاسی به

یک دیدگاه  بااما رسمیت بشناسند. به ،کنندکارگر پیدا می یبهتری با کل طبقه یطریق رابطه

ای از احترام ناآگاهانه به همان دروغ گزینش چنین معیاری نشانه ،انتزاعی

مین قدرت خود با دعوت اکثریت مردم که بورژوازی برای تأ وکراتیکی استدم
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که از یک دیدگاه نظری دیگر، زمانی کند.به گزینش حکومت خودشان به آن تکیه می

کند و مانند های کارگری واگذار مینوین را به اتحادیه یچنین روشی سازمان جامعه

با مفاهیمی  ،شودرکردهای تولید میهای ارتجاعی خواستار استقالل و عدم تمرکز کااقتصاددان

یک تحلیل انتقادی کامل از اصول  یارائه جااینآید. اما قصد ما در بورژوایی جور در می

شویم که آور های تاریخی یادتجربه یگرفتن نتیجهالیستی نیست. کافی است با درنظرسندیک

ی طبقه یعنی نمایندگیِ ،جنبش پرولتری همیشه از همان دیدگاه افراطیِ جناح راستِ یاعضا

دانند که با این کار جنبش اند. در واقع آنان میهای کارگری دفاع کردهتوسط اتحادیه کارگر

 کنند. بیان کردیم، تضعیف و ساکت می ای که قبالً را به همان دالیل ساده

تمایلی گامی و های کارگری همدر اتحادیه ی کارگرطبقهبورژوازی نسبت به تشکل  امروز خودِ

سادگی ار بورژوازی بهیقشرهای هوش ،واقعدهد. درنشان می ،که هرگز غیرمنطقی هم نیست

های ی به اتحادیهتربیشپذیرند تا جای را در دولت و مجلس نمایندگان می اصالحاتی

 ی به ادعاهای آنان برای نظارت بر نظام تولیدی بکنند. تربیشتوجه  بدهند و حتا "غیرسیاسی"

 های فوریای از خواستبه پاره ی کارگرطبقهکه فعالیت کند تا زمانیبورژوازی احساس می

شود و از تشکیل شوند وضع موجود حفظ میحرفه مطرح میبهاقتصادی محدود شود که حرفه

 یزدن به نقطهرا هدفش ضربهیعنی تنها شعوری که انقالبی است زی ،"سیاسی"شعور خطرناک 

 .کندمیب قدرت است، جلوگیری ضعف دشمن و کس

 تربیشاند که کنترل بر این حقیقت آگاه بوده وارههمهای گذشته و حال اما سندیکالیست

بورژوا بر عهده دارند و دیکتاتوری رهبران خردهراستی بههای کارگری را عناصر دستِاتحادیه

 ،باشد تیکدموکراسوسیالاحزاب ـشبهانتخاباتی  سازوکار که مبتنی برآن از تربیشحتا ها توده

 است.ای اتحادیه بر بوروکراسیِمبتنی 
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طلبانه واکنش در مقابل عمل اصالح با عناصر بسیاری که صرفاً راههمها رو سندیکالیستاز این

ای کردند و های جدید تشکیالت اتحادیهشکل یدادند، خود را وقف مطالعهنشان می

لحاظ بههای گذشته بودند. چنین تدبیری وجود آوردند که مستقل از اتحادیهههای نوینی باتحادیه

تمام کسانی  1یعنی پذیرش خودکار ،تشکیالت اقتصادی علمی نادرست بود چون از معیار اساسی

آنکه نیاز به اعتقاد سیاسی خاص یا تعهدات مقام معینی دارند بی خاطر نقش خویش در تولیدکه به

 . رفتفراتر نمیشان است، کردن زندگیمستلزم فدا که حتا هایی باشدخاصی برای فعالیت

ل حا ،فراتر رود "صنف "از حدود تواندنمی "تولیدکنندگان"جوی واین اگر جستبرعالوه

هایش، لیتموقعیت و فعای ی بسیار گستردهدامنهگرفتن پرولتاریا در که حزب طبقه با درنظرآن

که از لحاظ علمی  بنابراین آن تدبیری را بیدار کند. انقالبی طبقه یروحیهتنهایی قادر است که به

نیز  هها امروزلگونه دستورالعماین، هااین یبا وجود همه نادرست بود، در عمل نیز نارسا درآمد.

 د. نخواستار دار

 ، با"اراده"و  "آگاهی"محدود نقشی که  تلقیاز و  مارکسیستی 2گراییتعیناز تفسیر نادرست 

موجب شد  ،نیروهای انقالبی برعهده دارند گیریشکلدر  ،عوامل اقتصادی بنیادین تأثیرتوجه به 

 باشند که تقریباً  از تشکیالت "مکانیکی" نظامیجوی وکه گروه بزرگی از مردم در جست

، یک موهوماتاین  طبقبر کند.قش هر فرد در تولید متشکل میها را بر اساس نتوده ˚خودکار

خود  انقالبیِ ها را آماده کند و با حداکثر کاراییِخود کافی است تا توده خودیِ چنین تدبیری به

 د.سوی انقالب سوق دهبه

توان ی اقتصادی را میرفع نیازهای روزانهشود که حل موهوم از نو مطرح میسان، این راهبدین

منظور حل بر یک شکل سازمانی به نظام اجتماعی، از طریق تکیه ی نهایی سرنگونیِبا نتیجه
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. انطباق دادی حداکثری انقالبی، و برنامه وردهای محدود و تدریجیآمیان دست قدیمی تزآنتی

آلمان، در  های اکثریت حزب کمونیستگیریدرستی در یکی از تصمیمگونه که بههمانـاما، 

گردید(  (KAPD) آلمان های چپکه بعدها باعث جدایی کمونیستکه این مسائل )هنگامی

ی الزمه "1ی نیست.دهسازمانشکل ی انقالب مسئله " شدـوصاً در آلمان شدید بود، گفته مخص

ی متحد نهای یو هدف 2موجب اصولی است که بهثری نیروهای فعال و مؤدهسازمانانقالب 

از نظر  جا خواهند ماند که حتاپرشماری بیرون از این سازمان به قشرهای بزرگ و افراداند. شده

برکت فعالیت اما طبقه بهرسد. ها به پیروزی مینفع آنای هستند که انقالب بهق به طبقهمادی متعل

کند و ماند، مبارزه و پیشرفت میزنده می زایاندمیخود  زهدانبا دردهای تاریخ از  نیروهایی که

  .شودپیروز می

گرایش به  یهنخستین نیروی محرکنظر ما که به ،طبقه از تجانس نزدیک شرایط اقتصادی

اما برای آید. وجود میهتولید است، ب ی کنونیِسوی شیوهکوبیدن و رفتن به آندرهم

ی معطوف به ی سنگین، طبقه باید اندیشه، روش انتقادی، ارادهگرفتن این وظیفهعهدهبه

د را داشته و سازمان مبارزاتی خاص خو شودراه پژوهش و انتقاد تعیین میهای دقیق که از هدف

 کند دهیجهتین حد کارایی تربیشبا  را اشجمعیهای دستِتواند تالش و فداکاریباشد تا ب

 سازند.ها حزب را برمیی اینهمه. کار بنددو به

 

 

 

                                                           
به فصل آخر کتاب  دهی بنگریدطبقاتی و شکل سازمانـی انقالب و فعالیت سیاسیتبیین لنینیستی مسئلهآشنایی با جهت  1

 دهی.ی سازمانی مسئلهشناختی دربارهروشهای هگئورک لوکاچ با عنوان: نکت« تاریخ و آگاهی طبقاتیِ»

2 Doctorine 
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 حزب و فعالیت طبقاتی

 

ای پرداختیم، نه تنها نشان دادیم که هیچ پایه که به تشریح برخی مفاهیم نظریِ ی پیشینمقالهدر 

ضروری مبارزه برای  ی ، یعنی وسیلهی کارگرطبقه تناقضی در این نیست که حزب سیاسیِ

 چنینهم کهبلکند، ، در صفوف خود فقط بخشی یا اقلیتی از طبقه را متشکل میاین طبقهرهایی 

که توان از طبقه سخن گفت مگر آندر یک جنبش تاریخی نمینشان دادیم که 

خود را  شهایحزبی وجود داشته باشدکه با آگاهی دقیق از این جنبش و هدف

 این جنبش قرار دهد.  تازپیشمبارزه در مقام  به هنگامِ

انقالبی خویش، چه پیش از  در مسیر ی کارگرطبقهتر وظایف تاریخی دقیق بررسیِ

آور وجود ست بر ضرورت الزامتثمارگران و چه پس از آن، تنها تأکیدیکردن قدرت اسسرنگون

درست تصور  کهاینبرای ی کارگر را رهبری کند. طبقه ییک حزب سیاسی که باید تمام مبارزه

نظر هاگر منطقی هم ب حتاـحزب داشته باشیم ، نخست باید به  "تکنیکی"و روشنی از ضرورت 

 "بعد از"رسیدن به قدرت و  "بعد از"ی کارگر باید بررسی وظایفی بپردازیم که طبقه نرسدـ

 کشیدن کنترل ماشین اجتماعی از دست بورژوازی انجام دهد. بیرون

ی طبقهعهده بگیرد. ای را بهاریا باید وظایف پیچیدهدولت، پرولت گرفتن کنترلدستبعد از به

ی مسائل عمومی باید گرفتن رهبری و ادارهدستساختن بورژوازی و بهعالوه بر سرنگون کارگر

نهایت هایش بیکامالً نوین و متفاوتی بپردازد که هدف به ساختن دستگاه اداری و حکومتیِ

دهند. را تشکیل می "کردنهنر حکومت"هایی است که امروزه اههای دستگتر از هدفپیچیده

 انجام دهند،ی را نهای گوناگوکه بتوانند فعالیت ی اجرای این کارها تشکل افرادی استالزمه
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های مختلف زندگیِ جمعی مسائل گوناگون را بررسی کنند و معیارهای خاصی را در قسمت

ند و منطبق با ضرورتی هستند شومیکلی مشتق و منتج  قالبیِکار ببرند. این معیارها از اصول انبه

جدید، زنجیرهای رژیم گذشته  برای برقراری روابط اجتماعیِ  کندمیرا وادار  ی کارگرطبقهکه 

 را بگسلد.

ای از آمادگی و تخصص فقط تقد باشیم رسیدن به یک چنین درجهاشتباهی اساسی است اگر مع

ها در رژیم گذشته سنتی آن کردهایعملی کارگران براساس صنفشان و برطبق دهسازمانبا 

که میان برداریم ازرا  ایی حاصل از کاردانی فنیمداخلهنیست که شود. وظیفه ما این میممکن 

بهترین  یجایش آموزش و تجربههو ب کردفراهم می وابسته به آن صردار یا عنگذشته سرمایهدر 

رو خواهیم شد که بسیار روبهکارگران را، کارخانه به کارخانه بنشانیم؛ در عوض ما با مسائلی 

ای از تدارکات سیاسی، اداری و نظامی احتیاج شان به مجموعهتر خواهند بود و حلپیچیده

شود،  منطبق که باید با وظایف تاریخی انقالب پرولتری کامالً ،چنین تدارکییک خواهد داشت.

سو سیاسی تنها سازمانی است که از یکدر واقع حزب  .گرددمیفقط با وجود حزب تضمین 

دیگر دارای انضباط  هایش دارد و از سویتصوری کلی و تاریخی از جریان انقالبی و ضرورت

طبقه  اش را تابع هدف کلی و نهاییِه وظایف و کارکردهای ویژهتشکیالتی سختی است که هم

 .کندمی

ای از مردمی است که نظر عمومی مشترکی از مسیر تاریخ دارند، تصور درستی حزب مجموعه

آن هستند، دارند و برای مسائل گوناگونی که پرولتاریا پس  تازپیشکه  ایطبقهاز هدف نهایی 

به همین  اند.حل آماده کردهخواهد شد، پیشاپیش یک رشته راه روروبهاز رسیدن به قدرت با آن 

روایی حزب باشد. پس از این مالحظات فرمان تواندمیطبقه فقط  رواییِ ل است که فرماندلی

پیش از  ی، اکنون به بررسی مرحلهشودمیکوتاه که در بررسی اجمالی انقالب روسیه هم دیده 

رسیدن پرولتاریا بپردازیم تا نشان دهیم که عمل انقالبی طبقه علیه قدرت بورژواها فقط قدرتبه

 یک عمل حزبی باشد. تواندمی
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رگانی که برای حل مسائل بسیار پیچیده و دشواِر یعنی اُ ،نخست، روشن است که اگر حزب

اش بنای عقیدتی و تجربی ریزیِها پیش به پیی دیکتاتوری پرولتاریا الزم است، از مدتدوره

 ی بلوغ نخواهد رسید. نپردازد پرولتاریا به مرحله

مبارزاتی را که  های فوریِاگر ضرورت های طبقاتی است، حتاتمام فعالیت حزب ارگان مسلم

توان از فعالیت در حقیقت نمیمنجر به سرنگونی انقالبی بورژوازی شود، در نظر بگیریم. 

 ،یعنی فعالیتی که فراتر از منافع محلّی و صنفی و عالیق فوری است ،اصیل طبقاتی

 وجود داشته باشد. که فعالیت حزبی صحبت کنیم مگر آن

*** 

 ی حزب پرولتاریا در روند تاریخی اساساً به قرار زیر است: وظیفه

ناپذیر است و ادی برای پرولتاریا تحملداری همیشه روابط اجتماعی و اقتصی سرمایهدر جامعه

برداشتن آن روابط کوشش کنند. با حوادث شوند برای ازمیانه کارگران مجبور میدر نتیج

خود  طبیعیِی رسند که در مبارزهآید، قربانیان این حوادث به این نتیجه میای که پیش میپیچیده

. ندکافی نیست ˚های فردیگریبانند، راهبهایی که بسیاری از مردم با آن دستهها و سخنیعلیه رنج

ها تحمیل شده است خاصی که بر آن ود بر شرایط اجتماعیِ نفوذ خ یرو برای افزایش دامنهاز این

ها در سراسر راه رشد نظام اما توالی این تجربههای جمعی را تجربه کنند. شوند فعالیتمجبور می

 از  فراترکه کارگران انجامد که تا زمانیسلم میی مکنونی به این نتیجه داریِسرمایه اجتماعیِ

های خود د را یکی نکرده باشند و نیز کوششهای خوصنفی، کوششملی و منافع محلی، حدود 

یابد متمرکز ق میکه با سرنگونی قدرت سیاسی بورژوایی تحق پارچه و دوررسرا بر هدفی یک

که ت. این بدان علت است که تا زمانیملموسی بر سرنوشت خود نخواهد داش تأثیرنکرده باشند، 

ی های طبقهکردن تمام کوششاش نابوداقی بماند، وظیفهقدرت بموجود بر سر  دستگاه سیاسیِ 

 داران است. کارگر برای رهایی خویش از استثمار سرمایه
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های یابند کسانی هستند که در جنبشمینخستین گروهی از پرولتاریا که به این آگاهی دست 

یج آنان و نتاهای لیل انتقادیِ کوششو از طریق تح کنندمیخویش شرکت  ایِطبقهرفقای هم

 یصحنهافزونی از کارگران را بههای آنان، تعداد روزجوییحاصل از آن و اشتباهات و چاره

 آورند.، میای است سیاسی و انقالبی و برای کسب قدرتی نهایی و مشترک، که مبارزهمبارزه

نهایی  قالبیِی انه تنها مبارزهند کشومیافزونی از کارگران متقاعد بنابراین نخست تعداد روز

ی هستند تربیش. در عین حال تعداد بازهم کندمیشرایط زندگی آنان را حل  یاست که مسئله

پذیرند و خود را در پیشاپیش مبارزه را ب های گریزناپذیرِها و فداکاریاند سختیکه آماده

است که از  همه برای آنداشته است و اینشان واشان به طغیانیی قرار دهند که رنجهاتوده

 برداری کنند و به توانایی خود اطمینان یابند.طور منطقی بهرههای خود بهکوشش

عنوان عامل آگاهی و سپس : نخست بهشودمیی مسلم حزب به دو شکل نمایان رو وظیفهاز این

که باید تمامی شیفتگانش از  ،روند انقالب تئوریکِ عامل نخست به باروریِ عنوان عامل اراده:به

که منجر به هماهنگی و  شودمیمی انجامد و عامل دیگر موجب انضباط آهنین  ،آن آگاه باشند

 .گرددمیفعالیت حزب  در نتیجه منجر به پیروزیِ

رونده و هرگز یک روند پیش صورت مطمئناً های طبقاتی بدینبدیهی است که تقویت فعالیت

آید. احزاب التی نیز پیش میرد و تغییر و تبدّگباشد. وقفه، عقب تواندیمپیوسته نبوده است و ن

از و  دهندمیدست اند ازرا که در جریان تشکیل خود یافته ایهای عمدهویژگی کارگری غالباً

های جوامع پدیده تأثیرتحت  ˚احزاب ˚طور کلیمانند. بهایفای نقش تاریخی خویش بازمی

های ضرباندادن به  عبارت از تمرکز و جهتخود که غالباً از فعالیت اساسیِ غالباً داریسرمایه

انقالب است،  ، کهنه هدف نهاییها به سوی یگاو هدایت آن ی مختلفهاگروهناشی از جنبش 

ها هستند. آن شنودخهای فوری و موقتی ها و رضایتگونه احزاب از راه حلکشند. ایندست می

از  تواندمیرسند که پرولتاریا ند که به این نتیجه میشومیحد پوسیده  در تئوری و عمل بدان
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شان را های کلی سیاسیهدفبهره جوید و  داریسرمایهدر رژیم  سودمندِی موازنهشرایط 

گام  1سازش طبقاتیدر راه  طریقاینای هستند و از که جزئی و لحظه دهندمیایی قرار ههدف

 دارند.برمی

شدن این دوره، یک عد از سپریپوسیدگی با جنگ بزرگ جهانی به اوج رسید. ب هایاین جلوه

اند و از مبارزات انقالبی الهام گرفته که ،ای مفید انجام پذیرفت. احزاب طبقاتیهفعالیترشته 

سوم، که اصول  المللبیناند و در د، در سراسر جهان تجدید بنا کردهانطبقاتی عیِتنها احزاب واق

 اند.یافتندر حال تشکلاست،  "2گرابیشینه" انقالبی و عملی آن صریحاًنظری و 

 ،ساز خواهد بودای سرنوشتآید که دورهدادهایش برمیروی یکه از همه ،بنابراین در این دوره

 ی فعالیتِ مبارزاتش برا یابیِها و سازمان تودهانقالبیِ طلبیِ بار دیگر شاهد جنبش وحدتیک

گنجد نمیای دهکنونی، نه فقط در زیر هیچ قاع بار نیز وضعیتاما این باشیم.نهایی می انقالبیِ

توان منکر گذارد. در این وضعیت نیز نمیهای تاکتیکی بسیاری را فراروی ما میدشواری کهبل

ی هاسازمانرزمندگان  شکیباییآید که زئی یا عمده شد، و مسائلی پیش میج هاییشکست

  گیرد.هان را از ایشان می جانقالبیِ

*** 

 یخود را فراهم آورد، باید برنامه اکنون که انترناسیونال نوین توانسته است چهارچوب نظریِ

ای از کشورها سلسله مسائلی از دورن کی خود را نیز تهیه کند. در پارهای تاکتیهفعالیت عمومیِ

ثابت  چهچناناند. روز قرار گرفتهتاکتیکی در دستور جنبش کمونیستی پدید آمده و مشکالت 

 تواندمیثابت شود که حزب فقط  چهچنانشود که حزب سیاسی ارگان ضروری انقالب است و 

جهانی  یهای تئوریک دومین کنگرهشی از طبقه را در خود متشکل کنند )این نکته در قطعنامهبخ

                                                           
1 Class Collaboration 
2 Maximalist 
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ن مسئله را حل کنیم: باید با گاه باید ایپیشین بود( آن یحرکت مقاله یحل شده است و نقطه

شویم و بدانیم که چه روابطی میان  ی از گستردگی و بزرگی سازمان حزبی آگاهرتدقت بیش

 شوند، باید برقرار شود. یابند و رهبری میهایی که در آن تشکل میحزب و توده

 "ب کوچکِحزاا"که خواستار ایجاد  شود وجود داردـیا گفته میگرایش یا جریانی وجود دارد ـ

ها شود و آنهای عظیم مردم شادمان میگرفتن از تودهواره از دوریهمخالص و کامل است و 

 "رتنیسم چپاپو"که آگاهی و توانایی انقالبی الزم را ندارند. این گرایش که  کندمیرا متهم 

 تربیش، چسببر رسد که ایننظر میهگرفته است، اما بشود، شدیداً مورد انتقاد قرار نامیده می

سی را نادیده هایی زد که نقش حزب سیان برچسب را باید برگرایشفریبانه باشد نه موجه. ایعوام

ی صرفًا اقتصادی هاسازمانتوان در ای میرا در مقیاس گسترده هاتودهاند که و مدعیگیرند می

 و سندیکایی متشکل ساخت. 

جانبه در روابط میان حزب و کندوکاوهای همه جا بررسی شود،اینباید در  چهآنبنابراین 

ی کارگر است، اما قدرمطلق عددی فقط بخشی از طبقه هاست. پیش از این دیدیم که حزبتوده

 باورینقصان ارادهجود باید تعیین کرد؟ در نظر ما اگر مدرکی دال بر و گونهچهرا  "نسبت"این 

ست( ا ارتدادی امعنضدِّمارکسیستی )اپورتنیسم در روزگار ما به "اپورتنیسم"ع بارز و نتیجتاً نو

 1ازپیشیِ ی عنوان یک قاعدهبه ایی عددیچنین رابطهوجود در میان باشد، همان تظاهر به

ا در میان در صفوف خود ی واهند ثابت کنند که حزب کمونیستخیعنی می سازمانی است.

از  مشخص کم یا زیادیدرصد  ه باشد که در هر حالرگر داشتی کاباید تعداد معین هوادارانش

 ی کارگران باشد.توده

سر های گوناگون را پشتِاتحادها و انشعاب وارههمی تشکیل احزاب کمونیستی، که درباره

ایم. داری پرداخته، به کار خندهگذارند، اگر بخواهیم بر طبق یک معیار عددی قضاوت کنیممی

                                                           
1 A Priori 
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زیرا این کار بدان معناست که از تعداد اعضای احزاب بسیار بزرگ بکاهیم و اجباراً بر اعضای 

فهمیم که این تشکل را باید با یم. معنای این کار آن است که ما نمیاَفزایکوچک بیاحزاب 

 هایی واکنشمعیارهای کیفی و سیاسی رهبری کرد، و رشد و تکامل این احزاب عمدتًا نتیجه

توان تعیین کرد که احزاب را باید های سازمانی نمینامهدیالکتیکی تاریخ است. با تکیه بر آیین

چرای وچونی بیعنوان شالودهه و مناسب ریخت. موضوعی را که بهخوادر کدام قالب و ابعاد دل

جا آندهند احزاب تا توان پیش کشید آن است که برخی ترجیح میها میی تاکتیکبحث درباره

ون کنخود جلب کنند. تارا به هاتودهو اقشار وسیعی از توانند از لحاظ عددی بزرگ باشند که می

ب کمونیست باید عنوان یک اصل مطرح نکرده است که حزهیچ کمونیستی این موضوع را به

با خلوص سیاسی باال تشکیل شود. تردیدی نیست که  نشینِ عاجبرجشمار و از چند عضو انگشت

شمار رچمش، از شرایط مطلوب انقالبی بهزدن زیر پ حزب و اشتیاق پرولتاریا به حلقهیِ نیروی کمّ

کند که کس آرزو نمیاست و هیچ ی کارگرطبقهی درستی از بلوغ نیروهای رود و نشانهمی

 احزاب کمونیست در این راه ترقی نکنند. 

وسیع کارگری های میان عضویت در حزب و تودهمعین یا نامعینی  ی عددیِابراین هیچ رابطهبن

ی بزرگی عنوان اقلیتی از طبقه روشن شود، بحث دربارهکه نقش حزب بهدر میان نیست. زمانی

که تضادها لی نخواهد بود. مطمئناً تا زمانیمحف ایگیرییا کوچکی این اقلیت چیزی جز خرده

، در مراحل های انقالبی استی گرایشسرچشمه که ،داریسرمایهقضات درونی جامعه و تنا

ر برسد، باید انتظار نظها دور بهکه وقوع انقالب فرسنگی تکامل خویش باشد و تا زمانیاولیه

 روِ ی پیشهاگروهودن را داشته باشیم: حزب طبقه، حزب کمونیست، ضرورتاً از باقلیت طبقه 

انداز تاریخی دارند و قشری که توانایی خاصی برای شناختن چشمکوچکی تشکیل خواهد شد 

که زرگ نخواهد بود. اما زمانیکنند، چندان بانداز را درک و دنبال میها که این چشمتودهاز 

تر تحملروز غیرقابلروزبه داریسرمایه که روابط تولیدیِبحران انقالبی نزدیک شود و زمانی
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شود و در میان ی از پرولتاریا به صفوف خود میتربیشود، حزب موفق به جلب تعداد ش

 دست خواهد آورد. ی بهتربیشکارگران، پیروان 

راین باید ، بنابوران کنونی یک دوران انقالبی استاگر د ها معتقدندی کمونیستکه همهچنانهم

ای در میان پرولتاریای هر نفوذ قابل مالحظهاحزاب بسیار بزرگی وجود داشته باشند که بتوانند 

 انفجار وجود ت بحران و نزدیکیِدّ ود دالیل انکارناپذیری که برای حبا وجکشوری داشته باشند. 

جود دارد. وای برای این نقص های بسیار پیچیدهکه این هدف تحقق نیافته است، علتدارد، هرجا

 از طریق و نفوذش کم، بنابراین باید مصنوعاً  سان، این استنتاج که چون حزب کوچک استبدین

وچ و مهمل ای دارند بزرگ شود حرفی پهای تودهیی که ظاهرًا پایههاگروهپیوند با احزاب یا 

اد عدتکاستن از  ، یا برعکس،ها به صفوف حزباست. تصمیم به پذیرفتن اعضای دیگر سازمان

 ودکانهکآماریِ  نومیدیِبات ریاضی یا تواند از محاسنمی اعضای حزبی که بسیار بزرگ است

  ناشی شود.   

*** 

ها سریعاً پیش روسیه، در اروپا و دیگر قارهتشکیل احزاب کمونیستی به استثنای حزب بلشویک 

های حکومتی گشوده تر به روی نظامزیرا جنگ درهای بحران را با سرعت هرچه تمام رفته است؛

ناپذیری دست یابند؛ برعکس، سیاسی تنزل توانند تدریجاً به آگاهیِ نمیهای پرولتاریا است. توده

دریا شده  گینسهمخوش امواج ی انقالبی مانند کسانی که دستها بنا به ضرورت مبارزهآن

های شوند. از طرف دیگر، نفوذ سنتی روشطرف رانده میطرف و آنباشند، به این

تا اند ت هنوز در صحنهدموکراسوسیاله است و احزاب برجا ماند چنانهمها تدموکراسوسیال

ین خدمت تربزرگاحزاب دیگر ادامه دهند، که این خود  گریِدر جریان روشن 1کاریبه خراب

 به بورژوازی است.

                                                           
1 Sabotage 
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ها مطرح ی قدرت برای تودهو وقتی مسئله رسدترین نقطه میبحران به حساس وقتی موضوعِ حل

وقتی معمای دیکتاتوری شود. زیرا خوبی نمایان میها بهتدموکراسوسیالشود، نقش می

شود، وقتی گریزی از انتخاب یکی از آن دو نباشد، پرولتاریا یا دیکتاتوری بورژوازی مطرح می

ی کنند. اما وقتی اوضاع به مرحلهها همدستی با بورژوازی را انتخاب میتدموکراسوسیال

زیر  چنانهمها ای از تودهز کامالً انکشاف نیافته، قشرهای قابل مالحظهرسد ولی هنوآمادگی می

فروکشی انقالب  ،و فقط نمود نمود، اما هر آینه احتمالِمانند. می 1ائنینخـنفوذ این سوسیال

ناچار ا نمایان سازد، احزاب کمونیست بهخود ر موجود باشد و یا بورژوازی به ناگهان مقاومت

 ها را موقتاً از دست خواهند داد. ی و رهبری تودهدهسازمانابتکار 

 قالبی وجود دارد.خیز در جریان رشد منظم انترناسیونال انواوضاع ناپایدار کنونی، امکان اُفتدر 

وشد، ب بکها باید برای رویارویی با این شرایط نامطلوهای کمونیستتردیدی نیست که تاکتیک

یکی عاقالنه های صرفاً تاکتاین شرایط به کمک فرمول برداشتنِانمیزست که امید به ااما حتمی

 روی خواهد بود.ی این شرایط نیز زیادهکه رسیدن به نتایج بدبینانه درباره چنانهمنخواهد بود، 

ورت اعضا و نیروهای گسترش و تکامل یابد، در این صها دائماً که نیروی انقالبی تودهآن فرضِبه

ها به نسبت کل طور مداوم افزایش خواهند یافت، اما چون تعداد کمونیستبهسیاسی حزب 

کند. اما در اوضاع ی است و کیفیت حزب تغییری نمیکمّ ˚این افزایش رود،پرولتاریا باال می

ها به انی تودهعوامل گوناگون و پیوسته متغیر در محیط اجتماعی، در حالت روعادی روزانه، 

ی کسانی تشکیل شده که که از مجموعه ،گذارند. حزب کمونیستمی رتأثی ایطرز پیچیده

تکامل  ینتیجه خود با این وجودفهمند، بینند و میتر میهای تکامل تاریخی را روشنویژگی

، بنابراین. کناره جویداجتماعی  فضایخیزهای وفتاُ تواند ازنمیترتیب، و بدین یخی استتار

کند، ولی هیچ روش ی انقالبی عمل میکنندهعنوان یک عامل تسریعبه وارههمحزب هرچند 

                                                           
1 Social-Traitors 
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 خودشاساسی  ماهیتنفع کار گیرد و شرایط را بهای نیست که حزب بتواند بهپالودهپالوده یا نا

 پیش یا پس ببرد.به

منظور ی حزب به شالودهبردن متناوب اصول تئوریک و سازمانیِمحکمهاما به

که در شرایط نامطلوب ها، بدترین درمانی است ی تماس با تودهگسترش زمینه

ها تضعیف نقالبی تودهتمایالت اکار گرفته شود. در مواردی که ممکن است به

معنای تغییر اً بهغالب "هاکردن حزب به تودهنزدیک"اصطالح جنبش شود، بهمی

ها را برای نفوذ در تودهامکان  دادن کیفیاتی است کهماهیت حزب و از دست

  گیرد.از حزب می  رو به جلواز سرگیری حرکتِ

ی تاریخی که از اندیشه و تجربه ،های مشخص جریان انقالبیهای مربوط به ویژگیگیرینتیجه

 منجر المللیبینداشته باشد و به حصول معیارهای  المللیبینی جنبهتواند شود، فقط میناشی می

ریزی شوند، در آن صورت باید فرض کنیم این نتایج پیی هرگاه احزاب کمونیست بر پایه شود.

جلب  رایها تثبیت شده است و باید دانست که توانایی این احزاب بکه سیمای تشکیالتی آن

ناپذیر در م، به داشتن انضباط محکم و تزلزلهای مردها و دادن قدرت واقعی طبقاتی به تودهتوده

 ها و مقررات درون سازمان بستگی دارد. برنامه اجرای

ید المللی جنبش تأیی بینه در تجربهحزب کمونیست، از یک آگاهی تئوریک برخوردار است ک

ماده شکالت جنبش انقالبی آشده است و همین آگاهی است که حزب را برای رویارویی با م

گردان شوند، حزب نی از حزب رویی معیها در دورهاگر توده سازد و بر همین اساس حتامی

 چهآنحلی غیر از ها با مسائلی در انقالب مواجه شوند که راهاین تضمین را دارد که وقتی توده

بینی شده برایشان وجود ندارد، دوباره از حزب پشتیبانی ی حزب کمونیست پیشدر برنامه

متمرکز و منضبط رهبری را ی انقالبی نیاز به یک ارگان وقتی ضرورت مبارزهخواهند کرد. 
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ی این اصول استوار است، رهبری جنبش اش بر پایهنامهنمایان سازد، حزب کمونیست که اساس

 دست خواهد گرفت. ها را بهتوده

خواهیم بگیریم آن است که معیار ما برای سنجش میزان کارایی احزاب که می اینتیجه

عددی این احزاب در مقایسه با احزابی که خود را  نیروهای 1پسینیارزیابی کمونیست باید با 

ی این کارایی، یگانه معیارهای قضاوت دربارهدانند کامالً متفاوت باشد. ی کارگران مینماینده

های ی بخشی حزب و انضباط درونی محکم در همهی تئوریک برنامهشدههای دقیقاً تعیینبنیان

 اصولی فعالیت کارگیریِتواند ضامن بهانضباطی میفقط چنین  تشکیالتی و اعضای آن است. 

ها در جریان انقالب باشد. هر شکل دیگری از ین موفقیتتربزرگتک تک افراد در راه کسب 

 متوهمانهبه نتایج  مداخله در ترکیب حزب که منطقاً از کاربرد دقیق این اصول مشتق نشده باشد

این اش محروم خواهد ساخت: ین قدرت انقالبیتربزرگمنجر خواهد شد و حزب طبقه را از 

های حزب، در ی سازمانی و تئوریک تبلیغات و فعالیتگیرپیقدرت دقیقاً در 

ی طبقات و در بارزهم و اعالم برآیند نهاییِ "بینیپیش"برای توانایی آن 

از  کنندهتعیینی ایجاد بهترین سازمان مناسب با این مرحله اش برایتوانایی

  ه، نهفته است.مبارز

دست رفت و تنها کاری ناپذیری در سرتاسر جهان ازجبرانی به طرز گیرپیدر دوران جنگ، این 

عنوان بهشد انجام داد آن بود که همه چیز از نو آغاز شود. تولد انترناسیونال کمونیستی که می

تجسم بخشیده ی انقالبی روشن و قاطع، خطوطی را و بر مبنای یک تجربهیک نیروی تاریخی 

نتیجتاً نخستین شرط ها تجدید سازمان یابد. تواند در امتداد آناست که  جنبش کارگری می

نوعی  تواندپیروزی انقالبی پرولتاریای جهانی، حصول ثبات سازمانی در انترناسیونال است که می

؛ دست آوردبه ها راو حمایت توده ایجاد کندهای سراسر جهان در توده عزم و اطمیناناحساس 

هنوز  هاوقتی آنبگذارد، یعنی  سوء تأثیرها هر زمان که گسترش بحران بر آن حالو درهمان

                                                           
1 A Postriori 
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ها آنراه بهشمچتواند حزب می، تجربه کنندرا  هاتدموکراسوسیال یمزورانه نصایح ناگزیرند

 ی بهتری برای گریز از این ضرورت وجود ندارد. هیچ نسخه .بماند

برد. در آغاز عصر جدیدی که باید به ها پیتدوم انترناسیونال سوم، به این ضرور یکنگره

تشکیالتی و تدارک  المللیِی شروع فعالیت بینبایست نقطهانجامد، انترناسیونال میانقالب بی

جای بحث در موضوعات مختلف هبود که کنگره بانقالبی را تعیین کند. شاید بهتر آن می

نخست  شدندـها مربوط میتئوری و تاکتیککه همگی به بررسی در تزها آمده بود ـکه ترتیبی به

ی تمام احزاب دهسازمانبپردازد، زیرا  ایِ مفهوم کمونیسمو برنامهاساس تئوریک  ریزیِبه پایه

توانست ی اول بر پذیرش این تزها مبتنی باشد. کنگره پس از آن میبایستی در درجههوادار می

ی ها را که کلیههای کارگری، مسائل ارضی، ملی و مانند ایناساسی فعالیت در اتحادیهمقررات 

توسط  هایی کهی این مسائل در متن قطعنامهاعضا باید دقیقاً رعایت کنند تدوین کند. اما همه

ی گویا و دقیق آن در تزهای مربوط به ، قرار دارد و خالصهی دوم به تصویب رسیدکنگره

  1اب آورده شده است.پذیرش احز

 .رت داردضرو م اساسی و تشکیالتی انترناسیونالاولین قد عنوانبهکاربرد این شرایط پذیرش 

ی نیروهای رت گیرد تا همهبار برای همیشه صوکه باید یک ند یک عمل جراحی استیعنی مان

ا شده بود، گیر جنبش سیاسی پرولتاریکه گریبان یمرجوپذیر را از هرجیافته یا سازمانسازمان

 ، نیروها را در انترناسیونال نوین متشکل سازد.طریقایننجات دهد و از 

درنگ باید بیالزامی می یی این معیارهاالمللی بر پایهجنبش بین یِدهسازمانها برای تمام گام

رد بُگی که باید انترناسیونال را در پیشتر گفتیم، نیروی بزرطور که پیشبرداشته شود. زیرا همان

یدن به هدف معینی نمایش تداوم اندیشه و عمل انترناسیونال برای رس نیروهای انقالبی هدایت کند

                                                           
، دسامبر 65ی ، شماره"کمونیست پروگرم")به انگلیسی( در « ونیستیشرایط پذیرش در انترناسیونال کم»رجوع کنید به  1

1974. 
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رد ها را به گِهای مردم دیده خواهد شد و آنروشنی در برابر چشمان تودهاست که روزی به

 رای پیروزی انقالب فراهم خواهد آورد. متحد خواهد ساخت و بهترین فرصت را ب تازپیشحزب 

جنبش، تعداد اعضای احزاب برخی  تشکیالتیِ سازِاولیه و سرنوشت بندیِی این طبقهاگر در نتیجه

ای بسیار مفید خواهد بود، اما ی علل چنین پدیدهاز کشورها کم است، در این صورت مطالعه

بردن نسبت ی موارد کاربرد آنان برای باالهتعیین دوباری سازمانی یا تغییر دادن معیارهای جاافتاده

هوده خواهد ها یا احزاب دیگر، کاری کامالً بیعددی اعضای حزب کمونیست نسبت به توده

فایده ر خواهد رفت و بیهدی بهدهسازمانرسیده از دوران ثمرهای بهی تالشد. با این کار همهبو

 ریسکفتن تماماً از نو آغاز شود و آمادگی برای پذیر در پی آن، تدارکات بایدخواهدشد؛ و 

جویی در وقت که موجب صرفهجای اینسان این رویه بهاشته باشد. بدینوجود ده بارشروع چند

 شود. شود، موجب اتالف آن می

شود. اگر نظر بگیریم، درستی این گفته ثابت میالمللی این روش را درآمدهای بیناگر پی

 "گیری دوبارهقالب"پذیرشِ هایی برای پذیر کنیم، و نمونهالمللی را عدولمقررات سازمانی بین

 آب خوب ازتوان اگر بار اول ای است که میتو گویی حزب نیز مجسمهـفرینیم، آاحزاب بی

خواهد بود که  "شرایطی"محو حیثیت و اعتبار  اشنتیجه ـریختقالب درنیامد آن را دوباره 

نال برای احزاب و کسانی که خواستار پیوستن به آن بودند، وضع کرده بود. این کار وانترناسی

زیرا افسران در تثبیت ستاد ارتش انقالبی برای مدتی نامعلوم خواهد شد،  تأخیرموجب  چنینهم

 شانمقامی مزایای همه"حال درعینو باشند ارتش توانند دائماً در آرزوی ورود به این جدید می

  ".را حفظ کنند

ادار بنابراین ضروری نیست که به بزرگی یا کوچکی احزاب دل ببندیم. حتماً نباید هو

 "ایاحزاب توده"یری برخی از احزاب به این علت باشیم که آنها ظاهراً گکردنِ جهتمعکوس

نمودهای محکم تشکیالتی، ی احزاب کمونیست بر رههمه برعکس، ما باید بخواهیم کهنیستند. 
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انقالبی  های مبارزاتیِنمودهایی که تبلور نتایج بهترین تجربهای و تاکتیکی متکی باشند، رهبرنامه

 روند.شمار میالمللی بهی بیندر عرصه

های طوالنی و با اشاره به واقعیات زندگی ها بدون بررسیگیریساختن این نتیجهگرچه روشن

اما این نتایج از آرزوی مجرد و محالی برای داشتن ی جنبش پرولتری دشوار است، روزمره

ها از گیریاین نتیجه ،برعکس اند؛کس( ناشی نشده)ارتد کیشاحزاب پالوده، کامل و راست

ترین شکل ارآمدترین و مطمئنی کارگر در کف انقالبی حزب طبقهاشتیاق به اجرای وظای

 شوند. ناشی می ممکن

ی های حزب، تداوم حرکت حزب در جهت هدفهای گذشتهاگر فعالیت

ها ف تودهای لحظات ناگوار که برخالدر پاره ها یا حتاانقالبی را بدون توده

ای را های تودهرین حمایتناپذیرتتزلزل ˚گاه حزببوده، نشان داده باشد، آن

شان مدافعی ها نیز برای دفاع از شعور و قدرت طبقاتیتوده خواهد یافت و

فقط با مبارزه علیه  هاتودهجلب حمایت  تر از حزب نخواهند یافت.مطمئن

این بدان معناست که در کشورهایی شود. ها ممکن میرهبران اپورتونیست آن

ها را های مردم نفوذ دارند، تودهمیان تودهکه هنوز احزاب غیرکمونیست در 

این احزاب و جذب عناصر پرولتری  ی سازمانیِکردن شبکهباید از طریق متالشی

ب کرد. سوی خود جلناپذیر حزب کمونیست، بهم و سستیها به سازمان محکآن

گذارد و های مناسبی در پیش پای ما میحلاین تنها روشی است که راه

کند. مارکس و انگلس نیز در برخورد با جنبش را در عمل تضمین میمان موقعیت

  کار گرفتند.هکردند، دقیقاً همین روش را بخوانی میها که مخالفالسالی

  شروطای یی که با پارههاگروهتمام افراد و به  به همین علت است که انترناسیونال کمونیست باید

اعتمادی بسیار بنگرد. الزم به تذکر نیست پیوندند با بیتئوریک و عملی به آن می و مالحظات

و در کشورهایی که نیروهای اندکی گون نخواهد بود المللی هماعتمادی در سطح بینکه این بی
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 اما این نیز درستاند، شرایط خاصی باید در نظر گرفته شود؛ به راه واقعی کمونیسم قدم نهاده

یی که کم و هاگروهاز آن  تربیشهرگاه مسئله این باشد که آیا شرایط پذیرش افراد و که  است

اند باید سویش کشیده شدهصورت ناقص دریافته و بهههای انترناسیونال را ببیش تزها و روش

میتی داده شود. جذب این عناصر تر یا دشوارتر کرد، به کمیت عددی حزب نباید اهآسان

، حزببه وارد های تازهجذب تودهجای هممکن است بیروهای مفید نیست و معنای جذب نبه

مواجه سازد.  شجذب افراد نسبت به اهدافجلب و  فرآیند صریحزدن به را با خطر لطمه حزب

 برود اما این آرزو نباید ما را بهتر پیش تمامکنیم که این جریان با سرعت هرچه ما باید آرزو البته

  بیندازد.   تأخیری را به کشاند که موفقیت محکم و حتمِی نهایاقداماتی متهورانه و عجوالنه ب

های در تاکتیک شده استشان پیوسته ثابت بخش بودنای از معیارها را که نتیجهالزم است پاره

 ،سازدمیآور های فوق را الزامکه کاربرد تاکتیک ،ترین معیارهای آنانترناسیونال و در اساسی

عبارتند بگنجانیم. این معیارها  آیدای که در جریان عمل پیش میدر حل مسائل پیچیده چنینهمو 

ی آت تبعاتتوجه به  ها؛ترین آننزدیک ناپذیر با احزاب دیگر حتامصالحهاز: برخوردی کامالً 

که اعضای حزب  ، انضباطیهای معینی موقعیتتوسعهتسریع در  جهتامیال فوری در ورای 

طرز فعالیت آنان در  چنینهمباتوجه به رعایت این انضباط در حال حاضر و باید داشته باشند 

پذیری افراد و ها؛ بررسی مسئولیتهای سیاسی آناعتمادی به برگشتبا حداکثر بیگذشته 

آن ها یا گسستن از کمونیستشناختن حق پیوستن به ارتش رسمیتجای بهبهدر گذشته  هاگروه

اگر حزب را در حال حاضر ظاهراً  ها، حتاتمام اینشان بخواهد. در هر زمان که دل

روشی تاکتیکی  کهبلی تنگی گرفتار سازد، یک تجمل تئوریک نیست، در حلقه

 کند. است که موفقیت آینده را تضمین می

ی آخری، در صفوف ما جایی ندارند. دقیقه نِتوان نشان داد که انقالبیوهای بسیاری میبا نمونه

ای داشتند که از شرایط خاص آن دوره طلبانههایی اصالحها گرایشهمین دیروز بود که آن

 بودنِالوقوعی قریبشان دربارهبینانهمالحظات غالباً خوش تأثیرشد و امروز چون تحت ناشی می
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هر تغییری در اوضاع اند. به پیروی از اصول اساسی کمونیسم روی آوردهاند، انقالب قرار گرفته

ش از پیروزی نهایی هایی پینشینیها و عقبرویداند چه پیش، که کسی نمینبردو در کنونی ـ

، بق خود بازگرداند، و در همان زمانبه اپورتنیسم سا را کافی است که آنان روی خواهد دادـ

 ازمان است به مخاطره اندازد. را که در درون س چهآن

جنبش جهانی کمونیسم باید از کسانی نیرو بگیرد که نه تنها قاطعانه به ضرورت انقالب معتقدند 

های ریمتعهدند که هرگاه از دشوا کهبلپردازند، مبارزه میرای پیروزیش با فداکارِی تمام بهو ب

از آن است که  تربیشاش تر و فاصلهمشکلشان یافتن به هدفمبارزه چنین برآید که دست

 اند، میدان انقالب را ترک نکنند. پنداشتهمی

 طبشالمللی خودمان، با قُی محکم سازمان بیندر شرایط حاد انقالبی، ما با تکیه بر شالوده

ها از هر رنگی که تدموکراسوسیالدادن با هزیمتو  مردداندکه هنوز هم در اطرافمان عناصری 

برای  د، ما حتارس مستقیم ما نباش. اگر امکانات فعالیت انقالبی در دستکنیمعمل می ،باشند

منظور نشینی بهتدارک برای عقب یصبورانهکار که نخواهیم داد یک لحظه تن به این مخاطره 

جهت منافع بورژوازی گام در که اگر چنین کنیم  ،مسائل فوری را فراموش کنیماساسی حل 

 .ایمبرداشته

*** 

ی ی لحظهی دیگری از مسائل تاکتیکی احزاب کمونیست که باید حل شود، مسئلهجنبه

 ی دوم باشد و خواه عمل نهایی. فراخواندن مردم به عمل است، خواه عمل درجه

شوقی واحزاب کمونیست با چنین شور "های تعرضیِتاکتیک"به همین علت است که امروزه 

زب کردن رزمندگان حدادن و مسلحها عبارتند از: سازمان. این تاکتیکگیردمورد بحث قرار می

ی مناسب برای عملیات تهاجمی هها در لحظمانور درآوردن آنو هوداران نزدیک به حزب و به
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زدن به کارهای متهورانه ی مردم در یک جنبش عمومی و یا حتا دستهاکردن تودهمنظور بیداربه

 در پاسخ به تهاجم ارتجاعی بورژوازی. 

کدام از هیچ احتماالً  دارد که یک کمونیست ی این مسئله نیز دو موضع عموماً متضاد وجوددرباره

 ،مسلحانه هاینسبت به عملیاتتعصب خود را  تواندنمیحمایت نخواهند کرد. هیچ کمونیستی 

مستلزم انضباط و  ، کههاکه این عملیات پنهان کند یا انکار کند ،ترور یا حتاجویانه تالفی

کردن خشونت د. ادعای ذخیرهنشو هدایتکمونیست  حزب ، باید توسطهستندی ویژه دهسازمان

ی نهایی برای تسخیر قدرت که مبارزه ییعنی روز "روز بزرگ"و عملیات مسلحانه فقط برای 

دادهای انقالبی، برخوردهای روی در واقعیتِگانه است. ادعایی بچهقدر همانپذیرد نیز انجام می

خونین میان بورژوازی و کارگران تا پیش از نبرد نهایی گریزناپذیر است. این برخوردها نه فقط 

ناپذیر، کوچک از تصادمات اجتناب کهبلهای ناموفق پرولتاریا ناشی شود، ممکن است از قیام

اند برداشتن اسلحه شدهی کارگران که مجبور به هاگروهبورژوازی و  و گذرای نیروهای تدافعی

ی و بورژوای "گاردهای سفید"های مختلف گیرد و گاه از برخورد دستهنیز سرچشمه می

و باز خطاست اگر گیرد. اند سرچشمه میها مضروب و تحریک شدهکارگرانی که توسط آن

ی نیروی خود را برای ها را رد کنند و همهی این فعالیتها باید همهگفته شود که کمونیست

ی آموزشی ی آمادگی و یک دورهی مبارزات مستلزم مرحلهی نهایی نگهدارند، زیرا همهلحظه

ی دهازمانسهای اولیه است که ظرفیت انقالبی حزب برای رهبری و هستند و در همین فعالیت

 و آزموده شود.  گداختهها باید توده

فقط همان اما هرچه بخواهیم از مقدمات باال به این نتیجه برسیم که فعالیت حزب سیاسی طبقه، 

ی حرکت تواند دربارهمی ی محض خوداتکای به ارادهفعالیت ستاد کل است که صرفاً با 

 کهایناعتقاد به  چنینهم تباه خواهیم بود.ها تصمیم بگیرد، در اشنیروهای مسلح و کاربرد آن

دادن فی برای حمله به بورژوازی و شکستخویش از نیروی کا حزب پس از ایجاد سازمان نظامیِ

 انداز تاکتیکی خیالی است. نیروهای مدافع آن برخوردار است، یک چشم
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 واقعیت اوضاع اقتصادیرسد که نتیجه میعملیات تهاجمی حزب فقط زمانی به

ها را به جنبشی بکشاند که هدفش حل مسائلی است که و اجتماعی، پای توده

این جنبش شود. ها مربوط میمستقیماً و از هر جهت به شرایط زندگی آن

گیرد که فقط در صورتی راه مستقل انقالبی را پیش می آفریند کهای میناآرامی

هایش، از جمله تکنیک اش را تعیین و فعالیتکلی هایحزب دخالت کند و هدف

 روشن است که آمادگیِ ، سازمان دهد.طرزی منطقی و کارآمدبهاش، را نظامی

های کوچک نبشدر ج ریزی شده، حتاهای برنامهفعالیت بهتواند تدریجًا انقالبی حزب می

ترور سفید ایجاد این احساس در هدف ـجویی علیه ترور سفید بنابراین تالفی ها تبدیل شود؛توده

ید دست از تدارک تر است و بای کارگر است که پرولتاریا در نهایت از بورژوازی ضعیفطبقه

 ی ضروری تاکتیکی است. یک وسیله انقالبی برداردـ

نهایت که ممکن است بینیروهای نظامی، با آن یگونهکارگرفتن اینهبا ب کهایناما اعتقاد به 

ی عمومی انقالبی مبارزه̊ توان اوضاع را دگرگون ساخت و در اوضاع راکدیافته باشند، میسازمان

ی دیگری است که جایی در انترناسیونال مارکسیستی ندارد گرایانهرا به راه انداخت، اشتباه اراده

 تواند داشته باشد. و نمی

ی تجربیات کاربستن همهشخاص با بها فریند:آبی ها راب یا انقالباحزاتواند هیچ کس نمی

 زی پرولتاریا در نبردی که برآیندها برای پیروین فرصتتربزرگمنظور تضمین  جهانی بهانقالبیِ

ی اصلی و توانند حزب و انقالب را رهبری کنند. به نظر ما، نتیجهگریزناپذیر روزگار ماست، می

 ضروری همین است .

که انترناسیونال  ،ها در مقررات سازمانی و تاکتیکیفعالیت توده یکنندهمعیارهای اساسی هدایت

ای گسترش تواند به اندازهباید برای احزاب عضو وضع کند، بیان شده است. اما این معیارها نمی

خواهد داد که  هاهایی را به آنابعاد و ویژگیی یابد که احزاب را مستقیماً و با این توهم که همه
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چنین کاری باید  را تضمین کند، از نو شکل دهد و بسازد. این احزاب در عوضِموفقیت انقالب 

 و انسجام گونیطرف بر روشنی و همخصوص از یکهبگیرند و باز دیالکتیک مارکسیستی الهام 

 کردن انضباط تاکتیکی متکی باشند. ای و از طرف دیگر بر متمرکزنامهبر

از این راه وجود دارد. نخستین انحراف، استنباط  "طلبانهفرصت"ی ما دو انحراف به عقیده 

توان نیروهای ی معین میهای حزب بر این اساس است که آیا در لحظهماهیت و ویژگی

ی مقررات انجامد که تهیهجا میاین استنباط به آن بندی کرد یا نه؟ون را از نو گروهگوناگ

 چهآنای بر آن تحمیل کنیم که با نامهاساسسازمانی حزب را تابع اوضاع کنیم و از بیرون، 

دست آورده است، متفاوت باشد. انحراف دوم آن است که تصور خودش در شرایط معینی به

یافته باشد و از نظر نظامی نیز تدارک دیده باشد،  ی و نفرات رشداز نظر کمّ  چهچنانکنیم حزب، 

آورد. این انحراف به این نتیجه منجر تواند با صدور فرمان حمله، اوضاع انقالبی را فراهم می

 ی حزب فراهم آورد. توان با ارادهیم شرایط تاریخی را میگردد که بگویمی

بدانیم،  "انحراف به چپ"یا  "انحراف به راست"کدام یک از این دو را  کهایناز  نظرصرف

انحراف نخست، ستی دارند. ی بسیار زیادی با نظرات درست مارکسیشان فاصلهییقیناً هر دو

موعه مقررات المللی با مجالت مشروع جنبش بینتواند و باید دخشود که میچیزی میمنکر آن

آن درجه از نفوذ ارادی ماست )که از شعور و سازمانی و تاکتیکی باشد. این انحراف منکر 

کار گرفته باید در روند تحوالت انقالبی به تواند ومی کهگیرد( ی تاریخی ما سرچشمه میتجربه

های ها قائل است که خطر شکستی اقلیتواقعی به ارادهغیر شود. انحراف دوم اهمیتی زیاده و

 آمیز را در پی دارد. فاجعه

های مبارزه جمعی در جریان تجربهباید کسانی باشند که دسته ،انقالبیون کمونیست، برعکس

اند، قاطعانه به انقالب معتقدند و قویاً خواستار و دیده شدهعلیه فسادهای جنبش پرولتاریا آب
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داشت پولی دارند و هرگاه فقط یک روز از چون کسانی که چشماما نه هممشتاق آن هستند، 

    شوند. تاریخ پرداخت آن بگذرد، غرق ماتم و نومیدی می
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 پرولتاریا و حزب طبقه دیکتاتوریِ

 

1 

 ی سیاسی است. )مارکس(طبقاتی، یک مبارزهی هر مبارزه

، هنوز به وردهای اقتصادی محدود کندآیافتن به توزیع نوین دستای که هدفش را دستمبارزه

ساخت اجتماعی  سازیِمستقیماً به مبارزه برای دگرگون ی سیاسی نرسیده است، زیراسطح مبارزه

 روابط تولیدی برنخاسته است. 

ی میت یک طبقهاجتماعی و سرنگونی حاک یویژه یک دورانِ مختصِ  یِروابط تولید گیِگسست

نشیب سیاسی است. کلید اصلی این پرفرازوی طوالنی و غالباً ی یک مبارزهنتیجه اجتماعی معین

 )لنین(    "؟چه کسی قدرت را در دست دارد "ی ی دولت است. مسئلهمبارزه مسئله

است که خود  و آغاز فعالیت حزب طبقاتی تشکیلی پرولتاریای معاصر، با مبارزه

ی این حزب در تز هاویژگی .دهدو گسترش می بروزای سیاسی مبارزه یمنزلهبه را

که از  ،صنعتی و حکومت بورژوایی داریِ سرمایهی نظام جانبهتکامل همه :شودمیدیده  زیرین

لحاظ تاریخی نه گرفت، برخورد منافع طبقاتی را به انقالبات لیبرالی و دموکراتیک سرچشمه

ی جنگ داخلی و سازد و آن را تا مرحلهادتر میتر و حآن را آماده کهبلبرد، فقط از میان نمی

 کشاند.ی مسلحانه میمبارزه

 

 



46 
 

2 

 بینشکه در این چنانهم، ژوازی بر مسند قدرت تکیه زده است حزب کمونیستکه بورتا زمانی

 ، وظایفی را انجام خواهد داد:و در این برنامه تعریف شده است یتاریخ

ی نظام اجتماعی کنونی، کنندهاجتماعی، قوانین اقتصادی مشخصنظریه یا تئوری تکامل  الف(

ی انقالب را تدوین ی دولت و نظریهطبقاتی حاصل از این روابط، نظریهروابط تولیدی، ستیزهای 

 .کندمیوتبلیغ 

معنای جمع جبری . وحدت بهکندمی تضمینتاریخی سازمان کارگری را  ایداریِپ وحدت و ب(

ی استثمارگر تحت نفوذ پرولتی نیست که در اثر تسلط طبقهبا اقشار نیمه ی کارگرطبقه

این وحدت  کهبلاند، قرار گرفته ناموزون های عملیو روشناسازگار های سیاسی رهبری

ی پارچهدر مسیر یک اللملی است که کامالًآهنگ بینپیش معنای پیوند تنگاتنگ عناصربه

داشتن خط سیری  ای دایر برمعنای ادعای پیوستهبه اند. پایداریگیری کردهانقالبی جهت

از دیگری در شرایط متغیر جنبش ای را که یکی پس کی است که مواضع انتقاد و مبارزهدیالکتی

 دهد. هم اتصال میند، بهشومیکار گرفته به

 در یو عمل یی وسایل تبلیغی، تهییجبا استفاده از همه از پیش برای بسیج و تهاجم طبقه،  ج(

دا کند . این حرکت به ، آمادگی پیشودمیطبقه ناشی  یی مبارزاتی که از منافع بالواسطههمه

 .شودمیدستگاه قیام غیرعلنی برای تصرف قدرت منجر  ی یکدهسازمان

ای  طبقه به نقطه، سیاسی و تاکتیکی حزبِی استحکام تشکیالتیعمومی و درجهکه شرایط زمانی

ی عمومی  برای کسب قدرت آغاز شود، حزبی که طبقه ی انقالبی را در جریان برسد که مبارزه

ی کوبیدن و تخریب همهنده است در اجرای وظیفه اساسی درهمپیکار اجتماعی به پیروزی رسا

. کندمینیز آن طبقه را رهبری  داریسرمایهی دولت اری تشکیل دهندهی نظامی و ادهاسازمان
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ها که مدعی آنیا  متفاوت نمایندگی عقاید ان، اعم از مدعیهاارگانی به شبکه کوبیدندرهماین 

نیز  ،مایندگی هستندهای نیا هیأت هاسازمان جیِمیانبه 1شرکتیـصنفیگوناگون  منافع نمایندگی

که خود را وازی باید نابود شود، اعم از ایندولت طبقاتی بورژ زند.ضربه می

 عنوانبهی دروغین تمام طبقات و اکثریت شهروندان جا بزند یا نماینده عنوانبه

ومتی اداره شود که به بیش آشکاری معرفی کند که توسط حکودیکتاتوریِ کم

ند. اگر این کار کای تظاهر یت ملی، نژادی یا اجتماعی و تودهموراجرای یک مأ

 کوبیده خواهد شد.نشود، انقالب درهم

3 

داران پیش می آید، ی سرمایهسلطه 2دستگاهودمکردن که پس از متالشی ایی تاریخیمرحله در

ی ، زیرا مبارزهای حیاتی استچون گذشته وظیفهی کارگر، همی حزب سیاسی طبقهوظیفه

 یابد.ادامه می چنانهمکه از لحاظ دیالکتیکی تغییر جهت داده است، با آنطبقاتی، 

که  شودمیجا مشخص ی اول از آن، در درجهت و انقالبی دولی کمونیستی دربارهنظریه 

گونی گذاری و اجرایی دولت بورژوازی را بر دگرهای قانونگونه انطباق دستگاهامکان هر

ام دولت حال، امکان انهد. در همانکندمیتیک( رد موکرادسوسیالسوسیالیستی اقتصاد )موضع 

ت بود، از مایت دولی مورد حکه تا آخرین لحظه ،سنتی را نیز روابط اقتصادیِ سازیِو دگرگون

که  منکر آن است چنینهم. کندمینارشیستی( رد طریق یک بحران کوتاه قهرآمیز )موضع آ

های ی گروهبه فعالیت پراکنده و خودانگیختهتوان میریزی سازمان تولیدی جدید را پی

 )موضع سندیکالیستی(. واگذاشت ،حرفهبهدکان یا حرفهبهدکان ،تولیدکنندگان

                                                           
1 Corporative 
2 Apparatus 
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بوده  تروراش ناشی از ای که قدرتش سرنگون شده باشد، حتا اگر سرنگونیاجتماعی یهر طبقه

آنکه این طبقه بی دهد.ود ادامه مییسم اجتماعی به حیات خارگان اردر بافت های درازتا مدت ،باشد

ی رار دوبارهدوباره و استق یِدهسازمانسیاسی به گیری را ازدست دهد، ازلحاظامید انتقام

 یزند. این طبقه از مقام طبقهفریبانه دست میآمیز یا عواما خشونتاش با روشی آشکارسلطه

 خورده و زیردست نزول کرده است، اما به ناگاه صحنه را رها نکرده است. حاکم به مقام شکست

ید خواهد شد، دیگر طبقات ناپد راههم زمان با تحقق کمونیسمخود و هم ینوبهپرولتاریا که به

 دهدی حاکم سازمان میطبقه عنوانبه، خود را داریسرمایهی دوران پس از در نخستین مرحله

 دولت کارگری جدید، دیکتاتوریِ )مانیفست(؛ پس از نابودشدن دولت قدیمی نوبت

 پرولتاریاست. 

ساختن سرنگون، داریسرمایه یسوی جامعهنهادن به آنشرط ضروری برای گام

 کردنِ شرط عملی کردن دولت آن است.قدرت بورژوازی و نابود

ریزی تحقق بپیوندد، پین در جامعه، که باید بههای ژرف و بنیادیدگرگونی

یخ های تارچون دیگر دولتدستگاه جدید دولت پرولتری است، دولتی که هم

 کار گیرد.بتواند نیرو و قهر الزم را به

ی ساختمان ی مرحلهنشانه کهبل ی وجود جامعه کمونیستی نیست،وجود چنین دستگاهی نشانه

ساختمان به پایان برسد، دیگر اثری از طبقات و حکومت طبقاتی  یکه مرحلهآن است. زمانی

دولت است و دولت چیزی جز  ˚اما سازمان اصلی حکومت طبقاتی برجای نخواهد ماند.

 کیشیک  عنوانبهها از دولت پرولتاریا ت. بنابراین کمونیستدیکتاتوری پرولتاریا نیس

اری دیالکتیکی و سالحی طبقاتی آن را ابز کهبل، کنندمی، عنصر مطلق و آرمانی دفاع نرازورزانه

پژمردگی و زوال )انگلس( ردهایش، تدریجاً پژمرده خواهد شد. دانند که با تحقق کارکمی

ی انسان دیل سازمان اجتماعی از نظام سلطهزمان با تبهم ای طوالنی،تدریج و در مرحلهدولت، به
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ای جامع با ساختی علمی و نین بوده است( به شبکهان تاریخ چدماز سپیده وارههمبر انسان )که 

 نیروهای طبیعی، تحقق خواهد پذیرفت. چیزها و یبرای اداره

4 

در  جمعیی دستههاسازماننقش دولت در ارتباط با طبقات اجتماعی و  پس از پیروزی پرولتاریا

آورند، تفاوت که پس از انقالب بورژوایی سربر می ،اییهقایسه با نقش دولت در تاریخ رژیمم

 شماری خواهد داشت.های اساسی بی

ی خود را پس وزی نهایی، دولت آیندهانقالبی بورژوایی، پیش از مبارزه و پیر ایدئولوژیِ الف(

گونه نابرابری در ی الغای هردولت مردم بر پایه کهبلازدوران فئودالی، نه یک دولت طبقاتی، 

ی اعضای جامعه  همهرا نیز برای تضمین آزادی و برابریِ و وجود قانون کندمیر قانون معرفی براب

 کافی می داند.

است، یعنی ولتی طبقاتی کارگران د یمدعی است که دولت آیندهآشکارا  پرولتاریاییتئوری 

طبقات  ه خواهد بود.اند، در دست یک طبقمیان نرفتهاز که طبقاتابزاری است که تا زمانی

د شد. نخواه "غیرقانونی" ˚در واقع و در اصل دیگر در دولت جایی نخواهند داشت و اجتماعیِ

 "کندمیدیگری تقسیم ن یآن را با هیچ طبقه"یافتن به قدرت، محض دستبه ی کارگرطبقه

 )لنین(.

ونی ایدئولوژیک، منشورهای قان گینسهمپیکار  پس از پیروزی سیاسی بورژوازی در کنار ب(

اساس دولت شالوده و  عنوانبهرسماً  اصول، در کشورهای گوناگون، یهای دربردارندهبا اعالمیه

رفت که بیان قطعی نمود و تصور میغییرناپذیر و جاودانه میر ابتدا تاعالم شد. این قوانین د

و  پیچیدهکردند که روابط ی اجتماعی است. از آن پس گمان میآخرین قوانین ماندگار زندگ

 پیوندد.ناپذیر این قوانین به وقوع میهای نیروهای سیاسی در چهارچوب شکستو واکنشکنش 
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تحقق پایدار و تغییرناپذیر مجموعه  عنوانبهدولت پرولتاریا در دوران مبارزه علیه رژیم موجود 

 ،شودمیستنباط آلیستی درباره ماهیت انسان و جامعه اکه از پژوهش ایده ،حاکم بر جامعه قوانین

گذرد در دوران حیات خود، پیوسته از مراحل تکامل می ی کارگرطبقهدولت  .شودمینمایانده ن

رود: ماهیت سازمان اجتماعی و روابط رسد و ازمیان میزوال می ی پژمردگی وو سرانجام به نقطه

اهد شد و ماهیت گام با تکامل تکنولوژی و نیروهای تولیدی، از ریشه دگرگون خوانسانی، هم

از حالت  وارههمو  شودمیی ژرف هادگرگونیخوش دست هادگرگونیزمان با این انسان نیز هم

ی پیشین، فاصله خواهد گرفت. پس از انقالب کارگری، اعالم چیزی حیوان بارکش و برده

از لحاظ  کمونیستی ندارد. یمعناست و جایی در برنامهن و همیشگی کاری بیدوّقانون مُ عنوانبه

بود و  ملموس خواهند قطعاًنی است که دوّترین راه، تنظیم قواعد مُفنی و علمی، آسان

ها و اظهارات گوییازه اگر نخواهیم چیزی از بذلهو موقتی خواهند داشت، ت "ابزاری"ماهیتی

 م.یات اجتماعی و قوانین طبیعی بگوییاخالق یمانند دربارهشوخی

کردن لبه بر دستگاه دولت فئودالی و حتا پس از متالشیپس از غ داِر پیروزی سرمایهطبقه  ج(

انقالب و کوشش برای های ضدِّکارگرفتن قدرت دولت برای سرکوب تالشهآن، در ب

شدیدترین اقدامات تروریستی  حالدرهمین ئودالی، تردیدی به خود راه نداد.بازگرداندن دولت ف

 علیه خائنین به خلق و ملت و کشور کهبل، داریسرمایهه علیه دشمنان طبقاتی را با این ادعا که ن

حکومت و درواقع با  دولت خودِ در این مفاهیم پوچ تمامو  کردمیتوجیه ، ی مدنی استمعهو جا

 شد.می شناساییو حزب حاکم، 

دانه و نومیشکستن مقاومت درهم"کارگرفتن دولت خویش برای پرولتاریای پیروز، با به 

از  برای دفاع  منطقی دار ی سرمایهاعضای طبقهکه  لحظه)لنین(، هر  "ناپذیر بورژازیاجتناب

کردن امتیازات اقتصادی انجام کنکه برای ریشه مخالفت با اقداماتیمنافع طبقاتی خود به 

این عناصر شان حمله خواهد کرد. روایان گذشته و آخرین هوادارانبه حکم بپردازند گیردمی

هرگاه تصمیمی  برابر دستگاه قدرت خواهند گرفت: رموضعی جداگانه و غیرفعال د اجتماعی،
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 هافعالیتی تحمیلی بگیرند نیروی مادی مقهورشان خواهد کرد. آنشدن از قید این بیبرای آزاد

د ننخواه "پرستانهمیهن یا ی قانونیوظیفه"ند و هیچ شومیسهیم ن ای"قرارداد اجتماعی "در هیچ 

که اشراف و روحانیان یا چنانهماجتماعی جنگ )واقعی زندانیان  عنوانبهداشت. آنان 

دادن ندارند زیرا کسی از ژاکوبن بودند( چیزی برای لو ازیِپیشگان گذشته، زندانیان بورژدین

 وفاداری یاد کنند.مضحک ایشان نخواهد خواست که سوگند 

دشواری توانست این واقعیت اجتماعات دموکراتیک، بهی و درخشش تاریخی مجالس عموم (د

به تشکیل ی در نخستین روزهای پیدایش خویش جلوه دهد که دولت بورژوای هدگرگون را

داخلی و خارجی علیه رژیم گذشته پرداخت و  جدالبرای  انتظامیی مسلح و نیروی هادسته

دستگاه اجرایی عبارت ودمی این وظیفه. کار گرفتدار بههای جای چوبهدرنگ بهگیوتین را بی

قوانین  علیهی نیروهای قانونی، هم در سطح تاریخی و هم در سطح تجاوزات پراکنده بود از اداره

ه به شکلی بر مالکیت خصوصی است. این دستگااقتصاد مبتنی  یمشخصهو مبادله که  تخصیص

شکلی اگر بهحتا  ،ی تولید بورژوایی راپرولتری که شیوه هاینخستین جنبش کامالً طبیعی در برابر

وگانگی جدید اجتماعی، در پس د گیرِکار شد. واقعیت چشمبهدست کردندغریزی، تهدید می

 تواندمیدستگاه مدعی بود که ودمپنهان شده بود و این  "گذاریقانون"دستگاه ودم بازی

ی دولت با در دولت و اداره حزاب گوناگون راعقاید از اتمامی شهروندان و  یمشارکت همه

 مین کند.اجتماعی تأ صلحکامل و در محیط  تعادل

گذاری آشکار یک طبقه، هرگونه تفاوت میان سطوح قانون دیکتاتوریِ عنوانبهدولت پرولتاریا 

ی سازد. درواقع، جدایی قوهمتحد می ˚و هر دو را در یک سازماندارد میان برمیو اجرایی را از

ی رژیمی است که دیکتاتوری یک طبقه را با یک پوشش هاویژگیگذاری و اجرایی، از قانون

اجرایی  یپیکرهکمون یک  ".کندمیودنش پنهان و حفظت بو چندجزئی ایطبقهی چندخارج

 )مارکس( ".بود نه پارلمانی
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که عموماً از  ،یدر پیوند ناگسستنی با ایدئولوژی فردگرایـوایی به شکل کالسیک دولت بورژ (ه

ست ایو خود بازتاب روانی شودمیشهروندان پخش  یهای تئوریک در میان همهطریق افسانه

از ایجاد هرگونه  ـالکیت خصوصی توسط یک طبقهنحصار ممبتنی بر ا واقعیت اقتصادی از

کز قانونی فتاده و مراُ جدانفردِمیان شهروند م ،انتخابی گذاریِواسطه به جز مجالس قانون یپیکره

ی ای دوران قیام بودند، به اتکای ادعها و احزاب سیاسی که الزمهزد. باشگاه بازدولت سر 

و دوایر انتخاباتی باقی  نشینغرفههای صورت گروهجا که بهی آزادی عقیده و تا آنفریبانهعوام

دولت مجبور به پذیرش  ماندند، قابل تحمل بودند. در مراحل بعدی واقعیت سرکوب طبقاتی،می

در  دولتِ" عنوانبهها همین اتحادیهکه های کارگری شد، منافع اقتصادی یعنی اتحادیه انجمن

بستگی طبقاتی شدند ها شکلی از تجلی هماتحادیه مورد اعتماد نبودند. سرانجام، "دولتدرون 

ذشته از این، فته شدند. گکار گرشان بهران در جهت منافع و اهداف طبقاتیداهکه از طرف سرمای

ها زد و ی آنهای کارگری، دست به جذب و تصفیه قانونی اتحادیهیِدولت در پوشش شناسای

 شان به دست حزب انقالبی بیفتد.ها گرفت تا نگذارد رهبریرا از آن خودمختاریهرگونه 

وجود داشته باشد که  شخصیغیر هایشرکتیا  یانکه کارفرمادر دولت پرولتری نیز تا زمانی

های کارگری وجود ، اتحادیهکنندمیمزدشان را به صورت پول دریافت کارگرانش دست

در این  ،ی کارگر وبردن سطح زندگی طبقهها دفاع از و باالاتحادیه ی اینوظیفه ت.خواهند داش

ی ارگری غیرکهاولت خواهد بود. از تشکیل اتحادیهموازات عمل حزب و دمرحله، عملش به

و غیرپرولتریا ی کارگر و ی توزیع درآمدها میان طبقهجلوگیری خواهد شد. بر سر مسئله

ی سوای نیازهای مقدم مبارزه مالحظاتینظرگرفتن ، ممکن است وضع کارگران با درپرولترنیمه

وجود اما این امکان که مدت های مدید خطر بیفتد. ی بهالمللبین داریسرمایهعمومی انقالبی علیه 

ها را در ارتباط با حزب سیاسی کمونیستی یعنی واهد داشت، نقش درجه دوم اتحادیهخ

با دیگر احزاب رزمنده در  راههم؛ حزبی که کندمیانقالبی توجیه  یِ المللبیننگ آهپیش
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سان دولت پرولتری را دهد و بدینواحد را میکل تشکیل یک  داریسرمایههنوز کشورهای 

 .کندمیرهبری 

معنی است که انتظار داشته باشیم که گیرد و بیاریا تنها با یک حزب واحد جان میدولت پرولت

اکثریت  این حزب، اکثریت آماری کارگران را در صفوف خود متشکل کند و یا حمایت این

 امکاناتسر داشته باشد. یکی از ـ در پشتِی قدیمی بورژوازیهمان تلهـ "انتخابات عمومی"را در

اند ولی در باطن زیر نفوذ که ظاهراً از کارگران تشکیل شده تاریخی، وجود احزابی است

ترین تناقض ک. این تناقض را که خطرنا خارجی هستندداریِسرمایه های ضدِّانقالبی یاسنت

در  گیریمی توان حل کرد و نه از طریق رأی "حقوق رسمی"است، نه از طریق شناسایی 

 مناسبات. این نیز بحرانی خواهد بود که برحسب انتزاعی "اسی طبقاتیِدموکر"چارچوب یک 

بخش و انقالبی حلی رضایتکه متضمن راه ایآماری تدبیررده خواهد شد. هیچ میان بُازنیروها 

در سراسر  انقالبی به درجه استحکام و خلوص جنبش کمونیستی باشد، وجود ندارد و این صرفاً

درستی در طول صد سال گذشته در سراسر غرب و در طی ها بهستمارکسی جهان بستگی دارد.

 گفتندمیکه اندیش های ساده، علیه دموکراتی تزاریروسیهامپراطوری ال گذشته در پنجاه س

ی کارگر یگانه حکومت اکثریت، حکومت طبقه در اقلیتند و بنابراین مالکانداران و سرمایه

ها از دموکرات دموکراسی به معنای قدرت اکثریت است، ی. اگر واژهانداستدالل کرده ،است

 "قدرت مردم" اشلفظیالتحت در مضموناما این واژه چه  ما بایستند. کنار لحاظ طبقاتی باید در

 ،نه به یک طبقه قدرتی که"معنای ، شوداز آن می طورفزایندهبهکه  کثیفی یاستفادهدر و چه 

درست به همین دلیل تاریخی است که ما . دهدمی "ی طبقات تعلق داردبه همه کهبل

کنیم )لنین نیز را رد می "طور عامدموکراسی به" و "یدموکراسی بورژوای"

و  "دموکراسی طبقاتی"اصطالح  سیاسی و تئوریک نیز باید لحاظبهچنین کرد(، 

کنار  ،گرفتن از تناقض در گفتاری دوریبه نشانه را، "دموکراسی کارگری"

 بگذاریم.
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با اتفاق  یسم، از آن جهت ضروری است که غیرممکن استمورد پشتیبانی مارکس دیکتاتوریِ 

قدر خام نیست که به علت برخوردارنبودن از اکثریت آرا، ، آن و گذشته از این پذیرفته شودآرا 

برعکس، چون دقیقًا این واقعیت را  در رود.هباشد، از میدان ب قابل تحقیق چیزیکه چنین اگر 

هی از افراد که مهار حکومت حاصل از دیکتاتوری فرد یا گرو آورد، در خطر آشفتگیِزبان میبه

انقالب به  .گیردنشانند، قرار نمیی کارگر میجای طبقهگیرند و خود را بهدست میرا به

ادعایی  یدرصد 51اکثریت یا  یدرصد 100پذیرش  ساختن آن بهزیرا تابع دیکتاتوری نیاز دارد،

، به این معناست که به انقالب خیانت شده شودمیهر جا که چنین ارقامی مطرح  مسخره است.

 است.

میت خویش را هرگز بدون که حزب کمونیست به تنهایی حکومت خواهد کرد و حاکنتیجه آن

نشدن در برابر فریب ارقام ی تسلیماعانهد داد. این اقدام شجدست نخواهی رودررو ازیک مبارزه

 ها، به مبارزه علیه تباهی انقالب کمک خواهد کرد. کار نگرفتن آنو به

ای که دیگر اثری از تولید کاالیی، پول یا ملت ها در ی کمونیسم، مرحلهرفتهی پیشدر مرحله

 "ت وجودیعل"های کارگری یهآن نیست و بشریت شاهد مرگ دولت خواهد بود، اتحاد

در جهان وجود دارد، وجود  داریسرمایهکه بقایای را از دست خواهند داد. تا زمانی خویش

کارگران ضرورت خواهد داشت. حزب کمونیست  سازمان مبارزاتیِ  عنوانبهحزب کمونیست 

 عمومی بینشاجتماعی، که  مشیی دهندهسرچشمه و ترویج عنوانبه وارههمممکن است 

به  گستراند،ما می و طبیعت مادی را در برابر بشریی تکامل روابط متقابل جامعه درخصوص

 فعالیتش ادامه دهد.
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5 

دموکراسی "ه ی نیز ما را باجرای هایپیکرهگزینِی مجالس پارلمانی با جای ی مارکسیستیِنظریه

 هایهای کار، واحدمحلی دولتی را با هاسازماننظامی که به یعنی  رجعت نخواهد داد "اقتصادی

کرد از هر عملرا  ماندهباقی ها مطابقت دهد و کارفرمایان و مالکانمانند اینتولیدی یا بازرگانی و 

نای نیمی از فقط به مع برداشتن کارفرما و مالک،ازمیان .بگذاردکنار نمایندگی 

برداشتن ی نخست است، ازمیاناز نیمه ترمهمکه ، ی دیگرسوسیالیسم است. نیمه

 . )مارکس(است داریسرمایه مرج اقتصادیِوهرج

گذارد و میدان می حزب و دولت انقالبی پابهگامیِ که سازمان سوسیالیستی تولید به پیشچنانهم

ی آنان محدود هاانداختن کارفرمایان گذشته و پادوفعالیتش را فقط به بر ییابد، دامنهتکامل می

، از نو دیعبشکلی سراپا تازه و د را بهافرا های اجتماعیِوظایف و مسئولیت کهبلنخواهد کرد 

 خواهد کرد. تقسیم

 عنوانبهبه ارث رسیده باشند  داریسرمایهو خدماتی که از دوران  های کارخانهبنابراین شبکه

در  ودستگاه اعطای نمایندگیدمیعنی  ،"1حاکمیت"اصطالح دستگاه بهودمای برای پایه

بهترین شرایط مساعد برای  .نخواهد شد درنظر گرفته ،اشچارچوب دولت تا سطح اعضای اصلی

کن در اثر فشار منافع محدود ترین مقدار ممکه به کمطوریل تازه دادن به ماشین اجتماعی بهشک

ترین مقدار ممکن در اثر اطالعات عمومی و به بیشهای کوچک به حرکت در آید و گروه

ی جمعی مردم به فعالیت افتد دقیقاً وجود دولت نمایندهها در جهت رفاه دستهعلمِی آنبررسی 

 تولیدی سازوکاراست. تغییرات در گن یک طبقه و یک حزب محکم با کیفیتی واحد و هم

سازی روابط شهر و ده صحبت ی معکوسی برنامهامنه خواهد بود. کافی است دربارهبسیار پرد
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تز دقیق کردند و در زمان ما نیز آنتیکس و انگلس بر آن تأکید میمارروابطی که  کنیم،

 دهد.    ی کشورها رخ میاست که در همه هاییگرایش

ی شود، بیان ناقصی است از مواضع کهنه کار ساخته هایمحلای که به تقلید از شبکهبنابراین ، 

 .ندها پیش توسط مارکس رد شدپرودون و السال که سال

6 

ی اول به نتایج دولت طبقاتی و زیربنای آن، در درجه هایارگانتعیین نوع پیوندهای میان 

یا یک  "قوانین طبیعی"و  "اصول جاودان"ها را از توان آندیالکتیک تاریخ بستگی دارد و نمی

قانون اساسی مقدس و منزه استنباط کرد. بیش از این به جزئیات پرداختن، کاری صرفًا 

. پردازی وجود نداردپردازانه خواهد بود. انگلس گفت که در آثار مارکس، یک ذره خیالخیال

کنشی کننده( در پرتو )انتخاب افتادهتک فرد از جانب ی اعطای نمایندگیی مشهور اولیهایده

 ؛آلود متافیزیک سپرده شودوهای مهرباید به قلمرا ، اشاز آزادی عقیدهنشأت گرفته  افالطونی

 ˚های اجتماعی آدمی نیست و قدرتاب شرایط مادی و شکلعقاید در واقعیت چیزی جز بازت

 شود. نیروی فیزیکی را شامل می یمداخله

بورژواها روشنی تعریف شده است: بورژواها و خرده، بهکارگریدیکتاتوری  توصیف سلبی

یی با منافع مشترک هاگروهآمدن در گردهمحق سیاسی نخواهند داشت، به زور از گونهچدیگر هی

کردن نخواهند دادن و انتخابسیاسی بازداشته خواهند شد، حق رأی جیهایی برای تهییا اتحادیه

ی ای نیز محروم خواهند شد. اما حتا رابطهاب دیگران به هر مقام و وظیفهداشت و از حق انتص

خصوصیت ه دولت، دیگر دارای آن و دستگا ی کارگرـعضو فعال و رسمی طبقهمیان کارگر ـ

 ی، برگهی مجلسنمایندگجیِ میان به ، نیابتقدرت اختیاراتِ اعطایآمیز ساختگی و فریب

دخالت امکان  فسخمعنای اختیارات، در عمل به اعطایود. انتخاباتی یا توسط حزب نخواهد ب
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 تربیشگیری نیست و در چیزی جز کناره ˚حق دموکراتیک "حاکمیتِ "مستقیم است. ادعای 

  گیرد.صورت می فرومایه انسانینفع گیری بهموارد، این کناره

جایی تحمیلی هحسب جابای از موارد برشان و در پارهنتحسب محل سکواعضای فعال جامعه بر

ای های منطقهتولیدی، در سازمان سازوکارسازی کامل یک ناشی از مشارکت ایشان در دگرگون

ی عناصر فعال وقفه و مداوم اینان، مشارکت همهبندی خواهند شد. در پرتو فعالیت بیگروه

 بقاتیطقدرت کارگیری ی و بهدهسازمانو نتیجتاً در  ودستگاه دولتدم سازوکاراجتماعی در 

شان به ادیه روابط طبقاتی بنیکپیش از آن سازوکارهااین  ی طرح کلیارائهمین خواهد شد. تأ

 طور عمیق تحقق یافته باشد، غیرممکن است. 

7 

ین اصول )نگاه کنید به آثار مارکس، انگلس، لنین( مقرر داشت ترمهم عنوانبهکمون پاریس 

ها از حقوق که اعضا و مقامات مسئول کمون در هر زمانی ممکن است معزول شوند و حقوق آن

و  پیرامونیگان سان از جدایی میان تولیدکنندنخواهد بود. بدین تربیشمتوسط یک کارگر 

 1 دولتکارمندیِشود. میجلوگیری مند گردشی نظام [کار]از طریق  ،ی مرکزنشینهابوروکرات

که هرگاه این عوامل مهارکننده تردیدی نیست  نخواهد بود. یک شغل یا حتا یک حرفهدیگر 

ی از این بود که لنین، همه ها پیشآورد. ولی مدتبسیار پدید میهای کار گرفته شود، دشواریبه

 سخرههیچ مشکلی اجرا کنند، به ها را بیاند آنشان خواستههای انقالبی را که طراحاننقشه

بر  از قوانین و مقررات حل نخواهد شد:ناپذیر با فراهم آوردن کوهی گرفت. تضادهای اجتناب

واقعی نیروها را نشان  مناسباتو  را تشکیل خواهند دادسیاسی ای تاریخی و روی هم مسئله

آن را منهدم  کهبلسسان باز نایستاد، ی در برابر مجلس مؤانقالب بلشویکند داد. خواه
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این شکل نوین کرد. شوراهای کارگران و دهقانان و سربازان ایجاد شده بودند. 

 اجتماعی سرچشمه گرفتندهای آتش پیکار های دولت که از درون شعلهارگان

واحدهای  ای از سطوح گوناگونشبکهنیز وجود داشتند( از طریق  1905در )

شان به هیچ یک از یافتند و تشکیل سراسر کشور گسترش از روستا به ایمنطقه

آزاد،  ،همگانی"ی یا حق رأ "حقوق انسان"ی ی دربارههای قبلداوریپیش

  وقعی ننهاد. "مستقیم و مخفی

ی معنابه رسد، مواضع کلیدیکند و به پیروزی میکمونیست، جنگ داخلی را آغاز میحزب 

ها و آورد و قدرت تبلیغی و تهییجی را با اشغال ساختمانمیتصرف درنظامی و اجتماعی را به

شدن به دادن وقت و یا دچارکند. حزب بدون ازدستتر میمؤسسات همگانی هزار بار قوی

س ی لنین گارد سرخ، پلییا به گفته ،"بازوی مسلح کارگران"طرز کار ،  های مربوط بهوسواس

اکثریت  "تمام قدرت به دست شوراها"د. در گردهمایی شوراها با شعار کنسیس میانقالبی را تأ

ی عددی کند. آیا این اکثریت قانونی است یا یک واقعیت خاموش و سادهرا به خود جلب می

ی دهد ـ رأراهنیت اما گمه جاسوس باشد و چه کارگری خوشچـاست؟ هیچ یک. اگر کسی 

گیری کند یا دست آمده است کنارهخون رزمندگان کارگر بهبرکت قدرتی که بهکه شورا از 

شد؛ و المعامله قرار دهد، با قنداق تفنگ رفقای کارگرش به بیرون رانده خواهد آن را وجه

ای کارانه، ریای جنایت"اقلیت قانونی "ی و در زمرهدن اشمار آورکس وقت خود را برای بههیچ

، تلف نخواهد تواند از آن تغذیه کندانقالب میکه انقالب را سرسازگاری با آن نیست و فقط ضدِّ

 کرد. 

8 

در روسیه جریان داشت ) مانند سقوط استبداد  1917سال  چهآنهای تاریخی متفاوت با واقعیت

که در مسیر توانست ضمن آنبار، نقش رهبران اپورتونیست( میفئودالی، یک جنگ مصیبت
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آفریند. از ی بنیادی دولت بیهای عملی متفاوتی از شبکهرفت، شکلواحدی پیش می اصلی

ر گذاشت، مسیر خود را یافت و در پرتو را پشت س 1ناکجاآبادگراییکه جنبش کارگری ، زمانی

 بردیراه هایشکستی تجربه کهبلی کنونی تولید و ساختمان دولت ی واقعی شیوهتجربهتنها نه

 مندانهشکوه 1871کمونارهای   در آنکه  "داغ" گاه جنگ داخلی، چه در رزمانقالب پرولتری

، به شکست انجامید 1926و  1917های که در فاصله سال "سرد"و چه در جنگ  خاک افتادندبه

این شکست اخیر پیکار بزرگ روسیه بین انترناسیونال لنین و ـ پیروزی خود را تضمین کرد

ی ی همهمحقرانه دستیِاش از همداری جهانی بود که در خطوط مقدم جبههسرمایه

 2ها برخوردار بود.اپورتونیست

ها در مقابل ای ندارند. آنپرداختهوساختهپیش ینامهنظامها هیچ کمونیست

ی در قوانین و قوای طبقه متبلورـها و نهادهایی دارند خود دنیایی از دروغ

دانند که فقط یک ها میدست آنان درهم شکسته شود. آنباید به که ـاکمح

 ی وسایل ممکن،همه گرفتنِکار، با بهنیرو و قدرتتازِ ی و یکهدستگاه انقالبودم

رسوای دوران بربریت جلوگیری کند  بقایاید مجدّ برآمدنِخواهد توانست از 

بگیرد فقط چنین دستگاهی خواهد توانست جلوی هیوالی امتیازات اجتماعی را ـ

دوباره سر بلند کند و که سازی است و نگذارد گیری و بردهکه در آرزوی انتقام

 آمیز آزادی سر دهد.فریب بانگبرای هزارمین بار 
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