
  کارگرحزب و طبقهمباحثی پيرامون 

  وحيد تقوی: برگردان

  

  يادداشت مترجم

چه در جاهائی که , هايش با آشکارشدن شکست طبقه کارگر و سازمان, پس از شکست انقالبات اروپائیِ اوايل قرن بيستم

يا خيزشی جدی جهت کسب و چه در جاهائی که پرولتار) مانند روسيه و جمارستان(ظاهراً قدرت سياسی را در دست داشتند 

ها مساله   و کمونيستها سوسياليستحداقل برای تعداد نسبتاً معدودی ار , )و ايتاليا, بريتانيا, مثل آملان(قدرت سياسی برداشت 

ی  های تازه اپوزيسيون شده اين حبث ها از گروه. هايش و احزابش موضوع حبثی داغ شد سازمان, ی سازمانيابی طبقه کارگر

تر دلئونيستی و  های کوچک از گروه,  پيشتر منتقد و بشدت مرتوی شدهها سالهای شورائیِ از  تی گرفته تا کمونيستتروتسکيس

  .هائی از اين مباحثات است ها و خبش  زير جنبههای بحث. گرفت می ها را در بر ی گيلد تا بورديگيستها سوسياليست

بدون > Council Correspondence<ی  نگليسی آن برای خنستني بار در نشريهی ا کوک که ترمجه  آنتون پانهی نوشته, اولني مقاله

ها و نيز نوع  وظايف کمونيست, در واقع ادامه ی حبث های پيشني وی در رابطه با وضعيت طبقه کارگر, امضا به چاپ رسيد

 وی ی نوشتهاش در اين رابطه  از مهم ترين مباحث قبلی. نقش حزب و انقالب جهانی است, سازمانيابیِ نوين جنبش کارگری

ی حزب کارگران کمونيست آملان  و انعکاس نظراتش در برنامه) 1920(> های کمونيستی انقالب جهانی و تاکتيک<حتت عنوان 

, در هر دو منبع). برانگيخت> يک بيماری کودکانه: کمونيسم چپ<نطراتی که خشم لنني را از مجله در (توان نام برد  می) 1924(

 پيش رو ی نوشتهاما آنچه در . نه حزب و نه منايندگانش--تواند خود را رها سازد  وی بر اين است که فقط پرولتاريا میتاکيد 

  .کند های خمتلف آنرا می شکافد و بر آن تاکيد می غايب است عنصر تارخيی در حتليل او است که خود وی بارها در نوشته

انگلستان است که از ديدگاه لنينيستی > حزب مستقل کارگری<عضو فعال ) تسکيستترو( فرانک ميتالند ی نوشته, ی دوم مقاله

 ی توده<و نقش پيشرو در قبال ) >مغز<مبثابه (از ضرورت حزب . کند اش با طبقه کارگر دفاع می در رابطه با حزب و رابطه

  .کند اش دفاع می اش و رهربی سازماندهی, و بردن آگاهی به درون اين توده> ناآگاه

کوک به حبث  او در دفاع از پانه>, Living Marxism<ی  و سردبري نشريه) کمونيست شورائی(تيک ا پل می نوشته, ی سوم مقاله

  .کند ی لنينی را در اين مورد نقد می دهد و کل نظريه وسعت و عمق بسيار بيشتری می

اما از . باشد هائی از حبث دو طرف می نيز تائيد جنبه که در تالش جهت رد و آيد می) ِدِلئونيست(سراجنام حبث آبراهام زيگلر 

  .کند دفاع می) در واقع لنني(ی اساسی مطروحه از سوی ميتالند  مساله

ی حاضر از روی انتشار  منتشر شدند؛ و ترمجه) در انگلستان(> مهبستگی<ی  اين چهار مقاله در طی جنگ جهانی دوم در نشريه

  . اجنام گرفته است1986منتشره درسال > Class War<ی  جمله در> Wildcat<جمدد اين مقاالت توسط گروه 



  ه کارگرحزب و طبق

  آنتون پانه کوک

  

اعتقاد . جنبش کهنه در احزاب سازماندهی شده است. باشند مینخستين اثرات جنبش نوين کارگری درحال رويت 

نه به دليل -- کنيم  د حزب جديد خودداری میبه احزاب دليل اصلی عقيم بودن طبقه کارگر است؛ از اينرو ما از ايجا

بلکه به علت اينکه حزب تشکيالتی است که رهبری و کنترل طبقه کارگر را هدف , اينکه تعداد ما قليل است

  .دارد

که بطور مستقل به  به پيروزی دست يابد تواند یمما معتقديم که طبقه کارگر تنها زمانی , در تقابل با اين

از , کارگران نبايد بی چون و چرا شعارهای ديگران. ود و سرنوشت خويش را خود رقم زندور ش مشکالتش حمله

اين . بلکه بايد خود فکر و عمل کرده و برای خودشان تصميم بگيرند, ی خودمان را بپذيرندها گروهجمله شعارهای 

 اينرو افراد زيادی عليرغم زا. درک با سنت حزب بمثابه مهمترين ابزار آموزشی طبقه کارگر آشکارا در تضاد است

  های سنتی اين بخشاً از درک. کنند کردن احزاب سوسياليست و کمونيست با ما مخالفت ورزيده و مقاومت میرد 

توجه به مبارزه طبقاتی بمثابه , بعد از نگريستن به مبارزة طبقاتی بمثابه مبارزة احزاب. شان سرچشمه گرفته است

 اين ايده استوار است که حزب معهذا ی پايهاين درک بر , اما بخشاً. شود شکل می خالص طبقه کارگر می مبارزه

 آخری را از نزديک مورد بررسی قرار ی ايدهبگذاريد اين . کند  پرولتاريا ايفا میی مبارزهنقشی اساسی و مهم در 

  .دهيم

ائی بر مبنای منافع اقتصادی ه  است؛ طبقات گروهبندیها درکها و  ای بر مبنای نظرگاه حزب اساساً گروهبندی

پيوستن افرادی است , شود؛ عضويت حزبی ی نقش فرد در فرآيند توليد تعيين می هبوسيل, عضويت در طبقه. هستند

حزب , < که اين تضاد در حزبِ طبقهشد میسابقاً تصور . هايشان از مسائل اجتماعی با هم توافق دارند که در درک

بخشی , رسيد که حزب رفته رفته تمام طبقه را  به نظر میدمکراسی سوسيالعروج در طی . گردد محو می> کارگران

, داشت که منافع مشابه از آنجا که تئوری مارکسی اظهار می. در بر بگيرد, بعنوان اعضاء و بخشی بمثابه حاميان

تاريخ خالف . يد شودرفت که تضاد بين حزب و طبقه بتدريج ناپد انتظار می, کنند نظرات و اهداف مشابه توليد می

, ی ديگر طبقه کارگر عليه آن سازمان يافتندها گروه.  يک اقليت باقی مانددمکراسی سوسيال. اين را به اثبات رساند

ی خودش مورد تجديد نظر يا تجديد  برنامه. و کاراکتر خود حزب تغيير نمود, هائی از آن انشعاب کردند بخش

  .يابد بلکه در تضادها و تناقضات ادامه می,  طول خطی مستقيمتکامل جامعه نه در. تفسير قرار گرفت

عدم . نيروی دشمن نيز درحال افزايش است, يابد می طبقه کارگر در افق وسعت ی مبارزهدرحاليکه , همزمان

دی و هر تردي. سازد یممداوماً و مکرراً افکار مبارزين را دچار ترديد , اطمينان نسبت به مسيری که بايد دنبال شود

سوگواری در رابطه با تضادها و . تناقضات و جنگ فراکسيونی در جنبش کارگری را به همراه دارد, ها انشقاق

طبقه کارگر به علت . ها بعنوان عاملی زيان بخش در تقسيم شدن و ضعيف شدن طبقه کارگر بيهوده است انشعاب

  از آنجا که دشمن مقتدر است و.متشتت است به علت اينکه ضعيف است, اينکه متشتت است ضعيف نيست
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  آگاهی هنتيجوظايفش در . های نوين باشد طبقه کارگر بايد به دنبال روش, فايده گرديده ی نبرد بی متدهای کهنه

بايد . ازطريق تفکر وتضاد عقايد آنها را کشف کند, بلکه بايد ازطريق کارِ سخت, شوند نمیگری از باال روشن 

مجبور است که از نظرات . ها و تضادهای داخلی است يابی دليل تفاوت  دقيقاً اين راهو, راهش را خودش پيدا کند

های بزرگ را  و حقيقتاً سختی اين کار است که انشقاق, ی نوين برگزيندها ايده کهنه و توهمات دست بردارد و

  .   آورد میبوجود 

 و باشد یمای موقتی   و ستيز ايدئولوژيک تنها دوره نزاع حزبیی دورهتوانيم با اعتقاد به اينکه اين  ما نمی, همچنين

در مسير مبارزه طبقاتی مواقعی هست که , درست است. خود را فريب دهيم, گشای هماهنگی نوين خواهد بود راه

 آيند و انقالب با نيروی طبقه کارگر متحد به پيش می تمام نيروها حول يک هدفِ عظيمِ دست يافتنی گردهم می

و حتی , شوند  ظاهر می>بعد چه؟< در رابطه با سئوالِ ها تفاوتای  همانگونه که بعد از هر پيروزی, سپس اما. رود

تجديد سازماندهیِ , يعنی مطيع ساختن بيشتر دشمن, ين وظيفهتر مشکلهمواره با , اگر طبقه کارگر پيروزمند باشد

هنوز با منافع , ها گروهتمام اقشار و , غير ممکن است که تمام کارگران. توليد و ايجاد نظم نوين مواجه است

آنها راه . سريع و قاطع باشند, و آماده برای اقدام متحد, حول تمام موضوعات توافق داشته, مختلف در اين مرحله

  .يابند های شديد و تضادها يافته و به همين علت به روشنیِ فکری دست می صحيح را تنها پس از جدال

و , برای بحث در مورد اقدامات عملی متحد شده, ی بنيادين مشترکها درکدی با اگر در چنين موقعيتی افرا

ئی ممکن است حزب ناميده ها گروهچنين , و نتايج خود را تبليغ کنند, کاوشگرِ روشنی از طريق مباحثات باشند

 های توده خود ی يفهوظ,  واقعیی مبارزهعمل و . اما احزابی خواهند بود در مفهومی کامالً متفاوت از امروز, شوند

ی طبيعی توليدی ديگر ها گروهمانند کارخانه و کارگاه يا , شان ی طبيعیها گروهو در , شان کارگری در کليت

 ی مبارزهتوانند  و فقط آنها می, به علت اينکه تاريخ و اقتصاد آنها را در جايگاهی قرار داده است که آنها بايد, است

که حاميان حزبی دست به اعتصاب بزنند در حالی که حاميان ديوانگی است اگر. ندنطبقاتی کارگری را به انجام رسا

اعتصاب در جلسات کارخانه -هر دو جريان اما از موضع خود در مورد اعتصاب يا نه. حزب ديگر به کار ادامه دهند

و , رزه چنان عظيم استمبا. شود سان فرصتی برای دستيابی به تصميمی با اساسی محکم داده می بدين, کنند دفاع می

ی نيروی  هنتيجکه خود -- توانند به پيروزی برسند   تنها بمثابه يک کل میها تودهدشمن چنان نيرومند است که 

اينجا است اهميت .  نيروی فکری و وضوح فکری استی هنتيج, و نيز, وحدت و اشتياق, مادی و معنوی مبارزه

 ارگانآنها . آورند ها و تبليغاتِ خود روشنگری می بحث,  که با تضادهای مبتنی بر اعتقاداتها گروهعظيم احزاب يا 

  .يابند کارگران با چنين ابزارهائی راه خويش را بسوی آزادی می. روشنگریِ طبقه کارگر هستند-ی خودها

تحدکننده مغزهای واگرا و م, هر مشکل نوينی, هر موقعيت جديدی. طبيعتاً چنين احزابی ايستا و تغييرناپذير نيستند

آنها کاراکتر نوسازی داشته و بطور مداوم خودشان را با . های جديد خواهد يافت  نوين و برنامهیها گروهدر 

  .دهند های جديد تطبيق می موقعيت

: زيرا هدف ديگری دارند, ئی کاراکتر کامالً متفاوتی دارندها گروهاحزاب کارگریِ کنونی در مقايسه با چنين 

 اش جهت رهائی را هدف قرار کمک بودن برای طبقه کارگر در مبارزه. درت برای خودگيری ق خواست بدست
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 سوسيال. باشد یم؛ بلکه هدفشان حکومت خود بر طبقه و اعالم چنين ساختاری بعنوان رهائی پرولتاريا دهند ینم

. کند می تصور چنين حکومتی را بعنوان حکومت پارلمانی,  پارلمانتاريسم عروج نمودی رهدو که در دمکراسی

  .دهد  حکومت حزب را تا حد اعالی افراطی در ديکتاتوری حزب ادامه میی ايدهحزب کمونيست 

ساختارهائی که . اند شدهاين احزاب با داشتن ساختارهائی سخت محدود ,  توصيف شده در باالیها گروهبرخالف 

از آنجاکه . گردد يرش و اخراج تضمين میی پذها روشاقدامات انظباطی و , شان توسط ابزارهای اساسنامه اتصال

ی  کوشند تا دامنه اعضايشان را بزور کنترل کرده و مداوماً می, آنها ابزارهای قدرت و مبارزه برای قدرت هستند

آموزش اعضائی وفادار و مطيع , شان رشد ابتکار کارگران نيست؛ بلکه هدف وظيفه. تر سازند قدرت خويش را وسيع

اش برای قدرت و پيروزی به آزادیِ نامحدود فکری  در حاليکه طبقه کارگر در مبارزه. باشد یم نسبت به ايمانشان

در احزاب . ای است که خط حزب را تائيد نکند  قدرت حزبی سرکوب هرگونه عقيدهی پايه, نيازمند است

  .سرکوب باز و وحشيانه است, و در احزاب ديکتاتوری, سرکوب پوشيده> دمکراتيک<

ی  اند که حکومت حزب سوسياليست يا کمونيست چيزی جز شکل پوشيده بسياری به نقد تشخيص دادهکارگران 

آنها اصرار , بجای اين احزاب. ماند حکومت طبقه بورژوازی نيست که در آن استثمار و سرکوب طبقه باقی می

نه حزبی با . م باشدتشکيل دهند که واقعاً هدفش حکومت کارگران و تحقق کمونيس> حزب انقالبی<دارند يک 

 که بمثابه پيشرو طبقه برای قدرت مبارزه می, بلکه حزبی از نوع امروزين, جديد که در باال توصيف شدتعريف 

  .گيرد میای که قدرت را بمنظور استفاده جهت رهائی طبقه بدست  اقليت انقالبی, بمثابه تشکيالت آگاهی, کند

از . تواند انقالبی باشد چنين حزبی نمی. وجود دارد> حزب انقالبی<ی  ما مدعی هستيم که تضادی درونی در واژه

, رانيم طبيعتاً از انقالب پرولتری سخن می, کنيم وقتی از انقالب صحبت می. تر نيست آفرينندگان رايش سوم انقالبی

  .از کسب قدرت بدست خود طبقه کارگر

ر نياز به گروهی از رهبران دارد که برای کارگران بر مبنای اين ايده استوار است که طبقه کارگ> حزب انقالبی<

ی  شود که طبقه کارگر آماده توجه شود که هنوز فرض نمی-- بر بورژوازی غلبه کرده و حکومت نوينی بنا سازد 

رسد که هنوز  اما آيا اين آنچه نيست که بايد باشد؟ از آنجا که به نظر نمی. تجديد سازماندهی و تنظيم توليد است

برايش انقالب کند؟ آيا تا زمانی که , حزب, آيا الزم نيست که پيشرو انقالبی, ارگر قادر به انقالب باشدطبقه ک

  اين صحيح نيست؟, کنند  را تحمل میداری سرمايهتوده ها با خواست خود 

است در  به حرکت درآورد؟ چگونه قاتواند یمچنين حزبی برای انقالب چه نيروهائی را : کنيم سوال می, عليه اين

, یا توده از طريق حمالت ها تودهتنها اگر . اش باشند  پشتها توده را شکست دهد؟ فقط اگر دار سرمايهکه طبقه 

 نمی هيچ انقالبی ها تودهبدون عمل . بپا خيزند و رژيم کهنه را سرنگون سازند, یا تودهاعتصابات , یا تودهمبارزات 

  . وجود داشته باشدتواند

 و حکومت را به حزب جديد نمی, روند به خانه نمی, دهند می به عمل ادامه ها تودهيا . يش بيايد پتواند یمدو چيز 

برای شکست کامل , های بعدی برای درگيری, قدرت خويش را در کارخانه و کارگاه سازماندهی کرده. سپارند
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 کل جامعه ی ادارهکامل گيری  ؛ از طريق شوراهای کارگری يک اتحاد محکم برای بدستشوند میسرمايه آماده 

در . رسيد برای انقالب ناتوان نيستند  که آنچنان هم که به نظر میکنند میثابت , به بيان ديگر--  کنند میايجاد 

-  خود قدرت را بدست گيرد و در خودخواهد یم که شود میتضادها با حزبی پديدار , بنا به ضرورت, آنصورت

احتماالً کارگران جنبش خويش را توسعه داده و حزب را . بيند شی مینظمی و آنار عملیِ طبقه کارگر تنها بی

حزب مانعی در راه , در هر حالت. دهد میيا حزب با کمک عوامل بورژوائی کارگران را شکست . خواهند روبيد

 که بعنوان کند می چيزی بيش از ابزار تبليغ و روشنگری باشد؛ چرا که خود احساس خواهد یمانقالب است که 

  .از آن خواسته شده که رهبری و حکومت کند, زبح

بدنبال , ی امور را با آن بسپارند و اداره,  ممکن است از اعتقادات حزبی پيروی کنندها توده, در حالت ديگر

و , که کمونيسم را متحقق سازد) 1918مانند آلمان (به حکومت جديد اعتماد داشته باشند , شعارهای از باال بروند

, اش منابع عظيم معنوی, اش نيروهای مالی, اش بورژوازی تمام قدرت طبقاتی, درنگ بی. شان بازگردندها به خانه

, در تقابل با اين. کند هاشان نشکسته را اعمال می که پايه, های عظيم  و مجتمعها کارخانهاش در  نيروهای اقتصادی

.  خود را ابقاء سازدتواند یم دادن و تسليم شدن امتياز, تنها از طريق اعتدال. حزبِ حکومتی بيش از حد ضعيف است

که برای کارگران ,  تامين شودتواند نمیکه در حال حاضر بيش از اين , بهانه در دست است, آنصورت در

, حزب محروم شده از قدرت طبقاتی, درنتيجه.  غيرممکن را تحميل کنندهای خواستهغيرممکن است که سعی کنند 

  .شود ابقای بورژوازی میتبديل به ابزاری برای 

توانيم آنرا به نوع ديگری  می. در مفهوم پرولتری متناقض است> حزب انقالبی<پيشتر اعالم کرديم که اصطالح  

هميشه هنگامی که . هميشه به مفهوم يک انقالب بورژوائی است> انقالبی>, <حزب انقالبی<در اصطالح : بيان کنيم

يک انقالب , دهند تا قدرت را بدست گيرد  و بعد به حزبی جديد اجازه میسازند می حکومت را سرنگون ها توده

زمانی که ,  چنين بود1830در پاريس سال. جايگزينیِ يک کاست با کاست حکومتیِ نوين-- داريم بورژوائی 

زی بورژوا, زمانی که بورژوازی صنعتی 1848مجدداً در سال  ,بورژوازی مالی مالکين زمين را از ميدان بدر برد

  . زمانی که ترکيب بورژوازی کوچک و بزرگ قدرت گرفت1871و مجدداً در سال , مالی را از ميدان بدر برد

در اروپای . زمانی که بوروکراسی حزبی بعنوان يک کاست حکومتی به قدرت رسيد, مجدداً در انقالب روسيه

چنان که  يک بوروکراسی , تر است  قویها بسيار بورژوازی در سنگرِ موسسات صنعتی و بانک, غربی و آمريکا اما

 که با ها توده از طريق عمل متحد و مکرر تواند یمبورژوازی در اين کشورها تنها .  آنرا کنار بزندتواند نمیحزبی 

  . نابود شود, اند ها را بدست گرفته و شوراهای خويش را برپا ساخته  و کارگاهها کارخانه, آن

هنگامی که احزاب . گيرند نتايج محدود و ناکاملی از تاريخ می, گويند  میسخن> حزب انقالبی<که از آنها 

تنها , اين مردم با نيت خير, ی حکومت بورژوائی برای ابدی ساختن استثمار شدندها ارگانسوسياليست و کمونيست 

 که شکست اين  تشخيص دهندتوانند ینمآنها . دادند نتيجه گرفتند که آن احزاب بايد کارشان را بهتر انجام می

ی  هبوسيلو آرام کردن انقالب , رهائیِ طبقه کارگر از طريق قدرت خويش- احزاب مطابق تضاد بنيادينِ بين خود

تفاوت و   را بیها تودهزيرا , کنند که پيشروان انقالبی هستند تصور می. باشد یمی جديد حاکم محبوب  يک دسته
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 مسير مبارزه و وحدت منافع طبقاتی را درک توانند ینم برای اينکه هنوز تنها, اند  اما منفعلها توده. می بينندمنفعل 

هنگامی که تضادها . کنند شان را احساس می عليرغم اينکه بطور غريزی قدرت عظيم دشمن و عظمت وظايف, کنند

  .سازمانی و تصرف قدرت اقتصادی سرمايه دست خواهند زد-ی خود به وظيفه, آنها را مجبور به عمل نمود



 حزب و طبقه کارگر

  فرانک ميتالندنوشته 

نقش تاريخى طبقه کارگر، سازماندهى يک سيستم نوين اجتماعى، سوسياليسم است، که جهانى آزاد را جايگزين 

سازد، مردان و زنان متفکرى که سازماندهى ابزار مادى زندگى را تحت کنترل دارند، کنترل بر   مىداری سرمايه

آزاد - -ترديد، هدف آنارشيست و مارکسيست همسان است  بى. کند می اجتماع را آزاد چيزهائى که هم فرد و هم

اش بسان عملکردهاى   که فرد به وظايف اجتماعىشود میو اين تنها زمانى ممکن . سازى فرد از اتوريته بيرونى

 وسايل اجتماعى هايش را براى رشد مندانه انرژى  خوابيدن يا نفس کشيدن بنگرد و سخاوتثلطبيعى انسانى، م

 ها مارکسيست. باشند میها متفاوت   و آنارشيستها مارکسيستدر طرز کار براى چنين هدفى اما . زندگى اعطا کند

 که آنارشيست ها اتوپيائى، غير عملى، غير علمى و احساساتى هستند و بيش از حد به فلسفه فرديت بها گويند مى

، بخصوص حزب و دولت را در اشکال داری سرمايههاى  ، شر سياستها مارکسيستگويند  ها مى آنارشيست. دهند می

 میکه، اين مؤسسات مقتدر را تحت پرچمى انقالبى و بنام آزادى باز توليد و بدتر اين- - کنند میجديد بازتوليد 

 بر، و کنند می را اغراق رسد مىواقعيت اين است که هر دو طرف آنچه که به نظرشان نقصان طرف مقابل . کنند

تواند بر آن سوار باشد  ی، بسان تخته سنگى مىشود که همه چيز منمايند مىعکس، نقص نقد شده در خود را اغراق 

 به حداقل رساندن واگرائى وسيع عقايد احمقانه است، ,در حالى که براى ما. توانند حرکت کنند یاما هيچ کدام نم

 چيزى براى فراگيرى ها مارکسيست مارکسيستى دارند و ها چيزى براى فراگيرى از علم نديدن اين که آنارشيست

  . آنارشيستى دارند، براى ما کمتر احمقانه نيست) فرد گرائى(از انديويدواليسم 

 که براى طبقه کارگر حياتى ای مسالهايم، در مورد  اش که عنوان آن را ما به عاريه گرفته ر مقاله د*رفيق متيک

   .کند  مىکمک با چاپ آن براى بحث در اين زمان >همبستگى<يه نويسد؛ و نشر است، مساله حزب مى

 دليل >باور به احزاب<است که  او معتقد. گذارد و مخالف حزب است رفيق متيک حزب را در مقابل طبقه مى

اما اين . حزب انتخاب کنيم-توانيم بين حزب و نه ی که ما مکند میاستدالل . باشد یماصلى عقيم بودن طبقه کارگر 

احزاب نه تصادفاً يا از روى هوس، بلکه به مثابه بيان سياسى يک طبقه يا بخشى از طبقه . وضوع اصلى نيستم

  . مثابه بيان آگاهانه، مکتوب و تبليغ شده منافع اقتصادى يک طبقه اجتماعىآيند؛ يعنى، ب یبوجود م

.  شدن و ضعف طبقه کارگر باشدقه شد علت شقهتوان نمىگويد که حزب و نزاع فراکسيونى  او حق دارد وقتى مى

وجود احزاب بزرگى . >طبقه کارگر بعلت اين که متشتت است ضعيف نيست، مشتت است زيرا ضعيف است<

 کوچک متعدد، ظهور انترناسيونال چهار، همه یها مانند حزب سوسيال دمکرات و حزب کمونيست، وجود گروه

ها و  ، شکستها تالش--باشند  هايش مى راز آگاهانه نيازمندىاينها توليدات مبارزات تاريخى پرولتاريا براى اب

  . آغازهاى نوين

                                                 
 به نام پل متيک اًاشتباه >همبستگی<در نشريه  اين مقاله نوچ آگاه نبود >حزب و طبقه<که ميتالند از نويسنده واقعى مقاله از آنجا *

 کوک پانهع  در واقدر حالى که منظور وى از متيککند،  مىه با متيک بحث کند ک ر مى، در طول اين نوشته ميتالند تصوه بودچاپ شد

  م-. است



www.kavoshgar.org                         کاوشگر  مباحثی پيرامون حزب و طبقه کارگر                                      
             

 

8 

 حتى براى يک آنارشيست جداسازى مبارزات سياسى و اقتصادى که بطور پايدارى در زندگى واقعى ترکيب شده

  . اند، جايز نيست

ها  ما بايد واقعيت. زنند می از اين ترکيب آگاه نيستند و بدون درک، دست به عمل سياسى ها تودهدرست است که 

کنند، بدون آگاه بودن از  ى عظيم پرولتاريا در مبارزه طبقاتى زندگى و شرکت مىها تودهرا به رسميت بشناسيم که 

 ترين و شجاع ترين، صادق ترين، فعال با هوش- - کنند؛ و اين که اقليتى از پرولتاريا اش درکمبارزه، بدون اينکه 

  . يابند میمبارزاتى دست  به آگاهى - -ترين آنها

دادن به يک  ى ناآگاه؟ اقليت آگاه بايد براى شکلها توده ادغام اقليت آگاه با گیچگون: وظيفه اين مىشود

مطابق استدالل، رفيق متيک، حتى .  دور هم گرد آيد-- يعنى يک حزب- -تشکيالتِ تبليغاتى، آموزشى و سازمانى 

، در > شوند، اما احزابى خواهند بود با تعريفى کامالً متفاوت از امروزها که ممکن است احزاب خوانده گروه<اين 

 چه نامى >روشنگر-  خودیها ارگان< تبليغى يا یها مستقل از اين که اين گروه. مقابل طبقه کارگر خواهند بود

سياليسم تا حد  که تا زمانى که جامعه در راه تکميل سودهند میاند، حزبى تشکيل  دهى شده دارند يا چگونه سازمان

زيادى پيشرفت نکرده باشد، تمام توده مردم را متشکل نخواهد ساخت، تنها در لحظات بحرانى، در انقالبى عظيم 

 میترين بخش پرولتاريا محدود  ترين و شجاع هاى روزمره به فعال سازد، و در فعاليت یيک اکثريت را متشکل م

 سدى داری سرمايهتواند باشد، زيرا شرايط  ز اقليت آگاه نمیدر اين سوى انقالب، حزب هيچ چيزى بيش ا. ماند

  .باشد یمتمام ابزار تحصيلى، تبليغاتى و تشکيالتى در دست دشمن . ها تودهاست در مقابل آموزش 

 استفاده کند، ها تودهش از اين که طبقه کارگر قادر باشد اين ابزار را بدست گيرد و از آن براى آموزش واقعى پي

داد، هيچ نيازى  یاگر م. دهد ینم را آموزش و سازمان ها تودهمبارزه طبقاتى بخودى خود . ر راه خواهد بودانقالب د

 براى اقليتِ ها تودههنوز وظيفه روشنگرى . به رفيق متيک يا ما نبود که خود را با مساله حزب سياسى مشغول کنيم

انقالب بايد .  و بعد از عمل را فرا گيرند,در حين عمل بايد فکرکردن قبل از عمل، ها توده. آگاه باقى مانده است

 يا حتى با ها توده بدون هميارى توانند میها،  اين ايده که گروهى از فعالين و پيشاهنگ. فرآيندى آگاهانه باشد

گر توان طبقه کار چگونه مى. شان انقالبى را به سرانجام رسانند، نه مارکسيستى بلکه بالنکيستى است اى کمک لحظه

توانند فکر و عمل کنند؟ تنها بوسيله جلسات، نشريات، سينما،  ها ميليون مردم مى را خود آگاه کرد؟ چگونه ده

. توانند آنها را ناديده بگيرند هاى مادى فکر و عمل که حتى خود آنارشيست ها هم نمى ارگانيعنی - -راديو و غيره 

 بايد ها انساناين - -گويند، بنويسند، مطالعه کنند، کار کنند خواهد که سخن  یئى مها انسانو اين تشکيالت مادى، 

حزب به مثابه مغز طبقه، عصب حسى، دستگاه فکر .  شما حزب سياسى داريدترتيب بدين و - -متشکل شده باشند

ند  نفرى را نمايندگى کها ميليونو بايد . باشد ها و صدها ميليون مردم، ضرورى مى کننده و هدايت کننده طبقه و ده

که بطور فردى قادر نيستند احتياجات خويش را بيان کنند، قادر نيستند بطور روشن فکر کنند، و به وسيله استثمار 

  . اند  فاسد و تحميق شدهداری سرمايه

 حزب دمکراتيک سوسيالدرک . باشد حزب، نيست، مسلماً از نوعِ چه نوع حزبى مى- اگر مساله ما از نوعِ حزب يا نه

در اينجا ما . باشد تى و ايده کمونيستى ديکتاتورى حزب در تقابل با درک ما و نيز مارکس و لنين مىپارلمانتاريس
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اش در رابطه با بزور قرار دادن درک حزب انقالبى  رسيم، عليرغم اشتباه بنيادى به زمينه مشترکى با رفيق متيک مى

  از منافع طبقه کارگر به مثابه يک کل، از آيندهطبقه کارگر به چه نوع حزبى احتياج دارد؟ حزبى که. عليه انقالب

اش نمايندگى کند؛ حزبى که خود را در باالى سر و عليه  اش مقدم بر منافع کوچک بالواسطه اش، و منافع تاريخى

اش به طبقه مقدم بر وفادارى در مقابل  گذارد؛ حزبى که وفادارى دهد بلکه خود را در خدمت طبقه مى طبقه قرار نمى

اش در هر موقعيتى نمايندگى از منافع بنيادين و واقعى طبقه کارگر بعنوان يک  باشد؛ حزبى که سياست  مىخودش

ترين مردان و زنان طبقه خود که مطلقاً خود را وقف  ترين و صادق ترين، فعال باشد؛ حزبى مرکب از باهوش کل مى

که چنين دهد  ی نمشکست کنونى کميترن نشان. دچنين حزبى بود که لنين تالش کرد بساز. منافع انقالب کرده اند

 کارگران به مثابه يک طبقه است دهى سازماندرکى ناصحيح است، نشانگر مشکالت عظيم در رابطه با آموزش و 

 جايگزين طبقه شود يا مستقل از آن، يا عليه تواند یمگويد که حزب  مارکسيسم نمى. که ما بايد بر آنها فائق آئيم

حزب کمونيست کاربرد تئورى مارکسيستى . ر اين رابطه رفيق متيک با مارکسيسم موافق استو د- -آن باشد 

ما مجاز نيستيم که به اين تحريف حمله کرده و حزب را . نيست بلکه کاربرد تحريف تئورى مارکسيستى است

  .سم بناميمابطال مارکسي

 مىين حزب و طبقه با افت و خيز مبارزه تغيير رابطه ب. حزب دستگاه مادى ادغام اقليت آگاه و توده ناآگاه است

ترين و بيان تا آخر  جانبه ترين، همه  که کاملای رابطهاش با طبقه مى باشد،  ، اما هدف حزب حفظ رابطه درستيابد

مقاالت بيشترى الزم خواهد بود تا در جزئيات . باشد یميابنده طبقه در مبارزاتش  تفکر شده نيازهاى گسترش

در اينجا . ت ما را در باره رابطه بين حزب و طبقه، ساختار حزب، مساله ديسيپلين و غيره، توضيح دهدضرورى نظرا

بايد کافى باشد که گفته شود که حزب و طبقه بايد هميشه تا آنجا که قابل تدبير است بطور تنگاتنگ ادغام شوند؛ 

هاى فراوان عقايد انقالبى در  روشن رى سايهساختار حزب بايد دمکراتيک، و قابل انعطاف باشد تا به دربرگيکه 

اى و  صفوف خود اجازه دهد، و در عين حال به حد کافى تمرکز و نظم داشته باشد تا عمل سريع در مقياس قاره

تواند از طرف يک کميته مرکزى ديکته شود زيرا نظامى کردن حزب با  توده اى را فراهم سازد؛ که نظم نمی

ديسيپلينى عضو حزب است که -تى خوانائى ندارد؛ و که درست روئيدن ديسيپلين، خودمفهوم تشکيالت سوسياليس

هاى آن  باشد، که اين حزب او است، که با فعاليت یقانع شده است که اين بهترين بيان ممکن براى طبقه اش م

  . کند بطور کامل موافق بوده و در آنها شرکت مى

 است ااين بدان معن.  بى فايده است>رايط طبقه کارگر را مجبور کندش<براى رفيق متيک انتظار کشيدن تا اينکه 

ما بايد عليه منابع فکرى و تشکيالت مادى بورژوازى، تشکيالتى بر . که قبل از شروع جنگ، شکست خورده است

. ته شودها مبارزه ساخ  و دههها سالتواند يک شبه پديد آيد، بايد اما از طريق  پا کنيم که بعلت سرشت چيزها نمی

  . بايد حزب، يعنى تنها ابزارِ بردن اين آگاهى را بسازيم. ما بايد آگاهى را به مبارزه طبقاتى ببريم

اين چيزى است که رفيق . هيچ مارکسيستى منکر وجود تضاد بين حزب و طبقه، اقليت آگاه و توده ناآگاه نيست

اما اين دو بخش از يک چيز، از . ى آن جهش کنيم، از رو>اعتقاد به احزاب<خواهد تا با زدودن  متيک از ما می

زن ستيز، مشکل عشق را با پس . توانند با يکديگر وفق داده شوند طريق انکار به رسميت شناختن يکى از آنها، نمى
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پروفسور بورژوائى مسايل اجتماعى را با ناديده گرفتن مبارزه طبقاتى . کند مى> حل<زدن زنها از زندگى خويش 

اما ازدواج، مبارزه طبقاتى و جنگ . کند مى> حل<پاسيفيست، با سئوال چرا جنگ؟ مشکل جنگ را . ندک مى> حل<

مثابه بخشى از مبارزه انقالبى  بايد به. تواند به کنارى انداخته شود اى تاريخى است، که نمی حزب آفريده. ادامه دارد

هاى  ى تقابل بين حزب و طبقه توسط يافتن روشای صحيح، حل واقع وظيفه، استفاده از آن به شيوه. شناخته شود

و در اين . باشد صحيح ترکيب آنها، و فراهم نمودن شرايط بروز تضادى ثمربخش بجاى ستيزِ انتحارىِ ويرانگر می

اند، با قبول آزادانه خويش، و نه حزب با ديکته  اين کارگران. ماند رابطه، طبقه کارگر فاکتور تعيين کننده باقى می

گيرند کدام حزب؟ خير، وظيفه، خالص شدن از حزب نيست، بلکه مبارزه براى کنترل  اش، که تصميم می کردن

  .حزب توسط طبقه کارگر در تقابل با کنترل طبقه کارگر بوسيله حزب است



 حزب و طبقه کارگر

  تيکاپل م

که بعد از انتشار در > ه کارگرحزب و طبق<مقاله . ها به سوء تفاهمى منجر شده است سنت ما در رابطه با حذف نام

نشريه  چاپ شد و توسط فرانک ميتالند درتجديد APCFبوسيله  *>Council Correspondence<نشريه

اين آخرى در . کوک نوشته شده بود گرفت، بوسيله آنتون پانهحث قرارب مورد) ٣٤-٣٦شماره ( **>همبستگى<

 Council<محتويات  رابطه با  به نحوى در من که ازآنجا.که به نقد ميتالند پاسخ گويدموقعيتى نيست 

Correspondence < کنم به برخى از سئواالت ميتالند پاسخ گويم م، سعى مىهستمسئول .  

هاى تاريخى  اى تجريدى و با اصطالحاتى عام، بلکه تنها بطور معين در رابطه با وضعيت به مسايل مطروحه نه با شيوه

دليل اصلى عقيم بودن طبقه کارگر > اعتقاد به احزاب<کوک گفت که  تى پانهوق. توان رويکرد داشت مشخص مى

واضح است که احزاب نه به طبقه کارگر خدمت . اند سخن گفت است، از احزاب بصورتى که واقعاً موجود بوده

ومتى و در روسيه، حزب يک نهاد نوين حک. اند اند، و نه ابزارى براى پايان دادن به حکومت طبقاتى بوده کرده

دند که از رهائى کراند و لذا خود اثبات  در اروپاى غربى، احزاب بوسيله فاشيسم منسوخ شده. استثمارگر شد

توان ابزارهاى طراحى  احزاب فاشيستى را نمى. (باشند هاى قدرت ناتوان مى کارگران يا باال کشيدن خود تا موقعيت

احزاب . داران هستند ه در خدمت کارگران، بلکه سرمايهدر آمريکا احزاب ن) شده براى پايان استثمار دانست

  . اند، هيچ کدام اما در ارتباط با احتياجات واقعى کارگران نبوده است هرگونه عملکردى را به اجرا در آورده

ه مانند مسيحيان که انتقاد را با اين استدالل که مسيحيت هيچگا. دهد ها را مورد بحث قرار نمى ميتالند اين واقعيت

حزب نيست بلکه چه -مساله انتخاب حزب يا نه<کند که  کنند، ميتالند بحث مى بطور جدى بعمل در نيامده، رد مى

کند  کند که آن همه ثابت نمى حتى اگر تاکنون تمام احزاب شکست خورده باشند، او فکر مى. >باشد نوع حزبى مى

تنها بخاطر > درک حزبى<است که يک روشن . وى نيز شکست خواهد خورد> درک حزبى<که حزبى جديد، 

حزبى که او از آن . اهميتى ندارند> ها درک<اما در آن صورت . تواند شکست بخورد شکست احزاب واقعى نمى

تمام احزابى که . اش بايد در عمل به اثبات برسند؛ اما چنين عملى وجود ندارد مباحث. کند وجود ندارد صحبت مى

اين آنها را از تخلف نسبت به اين .  درک ميتالندى حزب چه بايد باشد شروع کردنداند، با تاکنون عملکرد داشته

  . شان بازنداشت درک در طول تاريخ

و حزبى که وى در واقع ساخت، دو چيز متفاوت بودند، زيرا > لنين تالش کرد تا ايجاد کند<براى مثال، حزبى که 

در جامعه . خود بکشانند> هاى درک< تاريخ را به سمت توانستند نمى  واش تنها قطعاتى از تاريخ بودند؛ لنين و حزب

ممکن است ميتالند در گفتن اين که . دهند مىها هستند که اتفاقات را شکل  نيروهاى ديگرى عالوه بر درک

                                                 
  .شد میمنتشر در آمريکا  1930 یها سالاين مجله با سردبيری پل متيک در  *

** Anti-Parliamentary Communist Fereration -APCF  )با 1921گروهی بود که در سال ) فدراسيون کمونيست ضد پارلمانتاری 

  نشريه1938از سال , و بعد>, کمون<ای تحت عنوان  در انگلستان بوجود آمد و نشريه )Shop Steward (>سخنگويان کارخانه<جنبش 

  .کرد میرا منتشر ) Solidarity (>همبستگی<
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 نظرحق داشته باشد، اما اگر با > باشد دهد که درک لنين از حزب ناصحيح مى شکست کنونى کمينترن، نشان نمى<

 که مستقل از درک لنين، دهد مى سنجيده شود، شکست بطور قطع نشان المللی بينند و نيازهاى طبقه کارگر ميتال

 به کنارى توان نمىاى است تاريخى که  آفريده<ميتالند معتقد است که حزب . بوده است> ناصحيح<حقيقتاً حزب 

 نشان داده است که احزاب آنچه قرار بود باشند تاريخ اما همچنين. متاسفانه در گذشته اين صحيح بود. >انداخته شود

 اما تنها - -براى مدتى- - ليبرال هستند، و در اين چارچوب مخصوص، آنها داری سرمايه آنها آفريده تاريخىِ. نبودند

عمدتاً آنها درگيرِ ساختن منافع گروهى و نفوذ اجتماعى حزب .  به نيازهاى کارگران خدمت کردند,بطور ضمنى

هاى ديگر کاپيتاليستى براى  ادهاى کاپيتاليستى شدند، که در استثمار کار مشارکت نموده، و عليه گروهنه. بودند

به علت شرايط عمومى بحران، متراکم شدن سرمايه و تمرکز قدرت سياسى، . کنترل مناسب قدرت مبارزه کردند

- بطور قانونى يا غير قانونى- -کرد  ىحزبى که دولت را کنترل م. ترين مرکز قدرت اجتماعى شد ماشين دولتى، مهم

اين چيزى است که احزاب انجام دادند يا تالش کردند . توانست خود را به طبقه حاکمه جديدى تبديل کند  مى-

کارگران به : درست عکس آن پيش آمد. هرکجا که حزب موفق شد، به کارگران خدمت نکرد. که انجام دهند

 چونته شود گذاشکنار تواند  حزب نمى<اگر . است> اى تاريخى آفريده< نيز داری سرمايه. حزب خدمت کردند

خواهد   بر را که اکنون با دولت تک حزبى همسان است،داری سرمايه، چگونه ميتالند >اى تاريخى است آفريده

 به حزب ، پايان دادنداری سرمايه؛ امروز پايان دادن به >دنته شوگذاشکنار <انداخت؟ در دنياى واقعى هر دو بايد 

  .را در بر دارد

اما توده ناآگاه است، به همان علتى . >حزب بايد دستگاه مادى ادغام اقليت آگاه با توده ناآگاه باشد<براى ميتالند 

را درون > آگاهى< تواند نمى. تواند يکى را بدون تغيير ديگرى تغيير دهد نمى> آگاه<ت اقلي. باشد که فاقد قدرت مى

اگر آگاهى و قدرت به حزب بستگى دارد، کل مساله مبارزه . ن که قدرت را برايشان ببرد ببرد مگر ايها توده

باشند، آگاهى > خوبى<کنند، مردم  اگر مردمى که حزب را تأسيس مى. گيرد  مىطبقاتى کاراکترى مذهبى به خود

در اينجا هيچگونه مساله . ردباشند، از هر دو دريغ خواهند ک> بدى<ا مردم دهند؛ اگر آنه  مىها تودهو قدرت را به 

براين ما نه تنها بايد به مفاهيمى مجرد مانند بنا.  مطرح است>اخالقيات<مطرح نيست، بلکه تنها يک مساله > ادغام<

بطور خالصه، ما بايد به رهبران خود اعتماد .  نيز اعتماد کنيمها انسانحزب چه بايد باشد، بلکه بايد به نيت خير 

مفهوم  اقليت يا بى> آگاهى<تحت شرايطى که هستند، .  بگيرندتوانند مى بدهند، اما توانند مىکه احزاب آنچه . کنيم

باشد  مى  قدرت گروهىافزايش، بنابراين، >آگاهى <افزايش.  يا به يک موقعيت قدرت در اجتماع مربوط استاست

دهد؛ اما بجاى آن، شکاف  ىرخ نم> رهبرى شوندگان<و > رهبران<بين > ادغامى<هيچ . کند که آنرا جذب مى

کند، و از اين  گروه آگاه از موقعيت خويش بعنوان گروه آگاه دفاع مى. گردد مىتر  ود بين آنها پيوسته عميقموج

اقليت آگاه و توده ناآگاه تنها يک توصيفِ با > ترکيب<. دفاع کند> ناآگاه< در مقابل توده تواند مىموقعيت تنها 

  . باشد تعدادى کثير توسط تعدادى اندک مىصداى مطبوعترِ استثمارِ 

سازد  ، آشکار مىبيند کند مى اى که تفکر و عمل را هماهنگ مى>ابزار مادى<بسان را اين واقعيت که ميتالند حزب 

در ضمن، دوره اينکه . کند به همين علت است که از حزب آينده دفاع مى. استکه فکر او هنوز در گذشته 
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اختيار احزاب بايد کند که در  که وى از آن صحبت مى) شريات، کتابها، سينما و غيرهجلسات، ن(دستگاه مادى 

  هرثل متوانستند مى که احزاب داری سرمايهمرحله توسعه . باشد آنچنان که ميتالند در ذهن دارد، خاتمه يافته است

خود مورد استفاده قرار دهند، و به سود و ابزار تبليغاتى را به خود مربوط ساخته کسب و کار ديگرى رشد کنند، 

. تواند در مسيرهاى سنتى دنبال شود هاى کارگرى ديگر نمى در جامعه امروزى، توسعه تشکيالت. پايان يافته است

وسايل تبليغاتى تمرکز يافته و در . تواند پديد آيد ديگر نمى>  رشد دهدها تودهآگاهى طبقاتى را در <حزبى که 

اگر . توان از آنها براى خلع حزب يا طبقه حاکم استفاده کرد نمى. باشند حاکم مىخدمت انحصارى حزب يا طبقه 

ى حاکمه توسعه دهند، قادر نخواهند بود خود ها اى فراسوى کنترل گروه هاى مبارزه کارگران قادر نيستند که روش

عليه قدرتِ . ود نيستندحزب هيچ سالحى عليه طبقات حاکم نيست؛ آنها حتى در جوامع فاشيستى موج. را رها سازند

تا زمانى که آن . ثمربخش خواهد بود>  کل توده مردمی عمل آگاهانه<سرمايه، تنها -حزب- کنونىِ ترکيبِ دولت

حزبى نياز دارد، اين توده ناتوان باقى خواهد ماند، چرا که آن > مغز< باقى مانده است، تا زمانى که به >ناآگاه<توده 

  . توسعه نخواهد يافت> مغز<

چيست که > آگاهى<اين : طرح کنيممتوانيم سئوال ديگرى را  ما مى. با اين وجود، دليلى براى نوميدى وجود ندارد

- - جداگانه > مغزى< از ها تودهچيست که حمايت > ناآگاهى<از قرار بايد احزاب آنرا نزد کارگران ببرند؟ و آن 

؟ استيابيم واقعاً براى تغيير اجتماع الزم  زاب مىاى که ما در اح ؟ آيا آن نوع آگاهىکند مى را طلب - -ازحزب

 هاى تشکيالتاى است که در >آگاهى< و نيازهايشان واقعاً خطرناک بوده، دقيقاً آن ها تودهآنچه که تاکنون براى 

گونه ، چنان که در عمل به تجربه درآمد، هيچکند اى که ميتالند از آن صحبت مى> آگاهى<. فرماست حزبى حکم

فقدان آن نوع .  است ندارداى نوين ى جامعهاى که الزمه شوريدن عليه نظم حاضر و سازمانده>آگاهى<ربطى به 

کارِ . شود، در رابطه با نيازهاى عملى طبقه کارگر هيچگونه فقدانى نيست رورده مىآگاهى که به وسيله احزاب پ

هاى حاکم سابق و موجود، از يک  شود که تمام گروه شامل اين شناخت مى. کارگران اساساً کارى ساده است

  رها شدن از شيوه توليد و توزيعِاند؛ در شناخت از ضرورتِ توسعه واقعى توليد و توزيع اجتماعى جلوگيرى کرده

ر قدرت را هاى مخصوص اجتماع است که ابزار توليد و منابع ديگ تعيين شده توسط نيازهاى سود و قدرت گروه

. ن تغيير يابد که به نيازهاى واقعى مردم خدمت کند، بايد توليدى براى مصرف شودتوليد بايد چنا. کنند کنترل مى

آورده تا به نيازها و آمال خويش فعليت  به عمل درهنگامى که اين چيزها شناخته شدند، کارگران بايد آنها را

چنين کردن   عملى اندکى براى شناخت آن چيزهاى ساده وفلسفه، جامعه شناسى، اقتصاد و علوم سياسىِ. بخشند

 اما در حوزه عمل انقالبى و فعاليت. باشد  مىکننده تعيينمبارزه طبقاتى واقعى، در اينجا قطعى و .  الزم استیشناخت

اين در تمام . بلکه عکس آن صحيح است. نيست> ناآگاه<تر از اکثريت  مطلع> آگاه<هاى اجتماعى، اقليت 

زبى بيرونى قادر ، بهتر از هر حاى کارخانهبه عالوه، هر تشکيالت . تمبارزات انقالبى واقعى به اثبات رسيده اس

در دنيا به اندازه کافى بصيرت غيرحزبى براى هماهنگى توليد و توزيع . ش را سازماندهى کنددخواهد بود تولي

حزب عنصرى خارجى در . اجتماعى، بدون کمک يا دخالت احزاب متخصص در حوزه ايدئولوژيکى، وجود دارد

کار و :  در رابطه با دو چيز الزم براى ادامه حيات اجتماعىدار سرمايهيد اجتماعى است، درست آنچنان که طبقه تول

جويند، نشانگر آن  اين واقعيت که احزاب در مبارزات طبقاتى شرکت مى. ابزار توليد، عامل سوم غيرضرورى است
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سوسياليسم نهايتاً هيچ مفهومى بيش از حذف . دکنن نمىاست که آن مبارزات طبقاتى به هدفى سوسياليستى ميل 

گروه > آگاهى<توسعه يافته به وسيله احزاب، > آگاهى<. عامل سومى که بين ابزار توليد و کار ايستاده، ندارد

کنند،  را تبليغ مى> آگاهى سوسياليستى<اگر . کند استثمارگرى است که براى تصرف قدرت اجتماعى مبارزه مى

  . بين ببرند يد درک حزب و خود احزاب را از باپيش از هر چيز

هاى آگاه، بلکه با تبليغ واقعى و بالواسطه  اقليت> تبليغ<براى شورش عليه جامعه و تغيير دادن آن، نه با > آگاهى<

ترى را به خطر انداخته و  سيع و وسيعى وها تودهى هرج و مرج رو به رشد جامعه، زندگى عاد. يابد وقايع توسعه مى

کنند، توده  هاى مجزا درون توده عمل مى ها به مثابه گروه تا زمانى که اقليت. دهد مى آنها را تغيير هاى ولوژىايدئ

انه دار سرمايه به کارکردهاى تواند یماش هنوز تنها >درک انقالبى<. اما اقليت نيز انقالبى نيست. انقالبى نيست

 ی انهدار سرمايهليت آگاه و اکثريت ناآگاه، و نيز کارکرد  انقالبى شوند، جدائى بين اقها تودهاگر . خدمت کند

ت، اى تاريخى اس جدائى بين اقليتى آگاه و اکثريتى ناآگاه خود مقوله. گردد میت محو اقلي> آگاهى انقالبى<ظاهراً 

  . باشد که به همان ترتيبِ جدائىِ بين کارگران و روسا مى

، و در ارتباط با گذارد میبدنبال شرايط بحرانى الينحل رو به امحاء  که تفاوت بين کارگران و روسا طورست هماندر

آنجا که محو . دشرود، جدائى بين اقليت آگاه و توده ناآگاه نيز محو خواهد  آن فرآيند همطرازى اجتماعى پيش مى

  . ، ما جامعه اى فاشيستى خواهيم داشتشود نمی

درون طبقات و جامعه، .  دهدااقليت آگاه و اکثريت ناآگاه معن کمک در نابودى تمايز بين تواند مىتنها > ادغام<

. تر از ديگران و غيره تر از ديگران خواهند بود، برخى باهوش بعضى با انرژى. ماند ها بين مردم باقى مى تفاوت

ى بين ها هاى بين کار و سرمايه، در تفاوت هاى واقعى در تفاوت اين که اين تفاوت. تقسيم کار باقى خواهد ماند

 داری سرمايهوابط ويژه توليدىِ تاريخاً مشروط، به واسطه شيوه توليد  منجمد شد، تنها به واسطه رها تودهحزب و 

اگر .  اختتام يابد، اين تمايز مربوط به فعاليت اجتماعى بايد پايان يابدداری سرمايهبراى اين که ممکن شود . است

نبايد از > ادغام<. اله به روشى کامالً متفاوت از روش ميتالند نزديک شود، بايد به مسبيند مى> ادغام<کسى نيازى به 

 بلکه بايد از پائين به باال انجام شود، جائى - -برد جائى که حزب آگاهى را درون توده مى- -باال به پائين انجام گيرد 

هاى جداگانه  را در تشکيالتشود و لذا آن دارد و منزوى نمى که طبقه تمام انرژى و بصيرتش را براى خود نگاه مى

  . دهد مورد استفاده قرار مى

 اجتماعاً تعيين شده، به اى جامعه، در دهند میتمام مردم، هر آنچه هستند يا هر چه انجام . توليد امرى اجتماعى است

اما . استتوده، الزم -از طريق رابطه سنتى حزب> ادغام ايدئولوژيک< آنها، نه ادغام واقعىِ. باشند يکسان مهم مى

اى که براى پايان بخشيدن به بدبختى جهان الزم است، بايد هم اکنون پرورش  اين ادغام واقعى، همبستگى انسانى

همبستگى طبقاتى و . کنند توسعه يابد تواند از طريق نابودى نيروهائى که عليه آن عمل مى آن تنها مى. داده شود

  . تواند عروج کند یها و احزاب م عمل طبقاتى نه با، بلکه تنها عليه منافع گروه

   ) ١٩٤١ سپتامبر -وت ا( 



  نياز دارند؟زب ح ان بهکارگرآيا 

  آبراهام زيگلرنوشته 

سنتى، يعنى اجتناب  شان، همه از يک پيش فرض نادرست ىهاى قطب کوک، متيک و ميتالند عليرغم تفاوت پانه

تئورى اجتناب > ارتدکسى<د به دنبال کردن کاربرد که ميتالنياما، درحال. کنند ناپذيرى سوسياليسم حرکت مى

 انگلس که پيروزى اجتناب-ميتالند از تز مارکس. اند کوک و متيک از آن دور شده دهد، پانه ناپذيرى ادامه مى

کند، اما دخالت حزبى با خواست قدرت را  ناپذير سوسياليسم يک توليد اتوماتيک مبارزه طبقاتى نيست حمايت مى

لنينيستى که عملکردش تحريک جنبش کارگران در طول خط انقالبى > رهبرى<طور مشخص، ميتالند از ب. طلبد مى

کنند که   متيک تصور مىوکوک  از سوى ديگر، پانه. کند و هدايت شان به سمت پيروزى است، حمايت مى

ى صرفاً اجتناب ناپذير براى آنها، آگاهى انقالبى امر. آيد آگاهى سوسياليستى از خود مبارزه طبقاتى بيرون مى

مثل - -آيد  رسد، بوجود مى  درجه فارنهايت مى٢١٢نيست، خودانگيخته است، و وقتى که درجه حرارت اجتماع به 

  . دشو آب که به بخار تبديل مى

. کنند مىمثابه عنصرى الزم براى پيروزى پرولتاريا رد  و متيک، حزب را بکوک پانهفرض،  اين پيش با شروع از

.  نقشى بورژوائى ايفا کنند و اساساً کاراکترى ضد طبقه کارگر دارندتوانند مىتقد است که احزاب تنها متيک مع

حقيقتاً، امتياز . است وجود احزاب و اعتقاد کارگران به آنها دليل اصلى عقيم بودن طبقه کارگر کوک پانهبراى 

اش از اين   تنها به تحليل بردن گيجى>لوژيک ايدئوهاى گروه< براى برخى کارکردهاى مفيدِ کوک پانهقايل شدن 

  .کند مى کمکقضيه 

صحيح . يابيم  متيک مى-کوک ميتالند و انحراف پانه> ارتدکس<دو جايگاه  ما خود را در مخالفت بنيادين با هر

 کوک اما پانه. اند بار کنونى پرولتاريا ايفا نکرده اى در کاهش وضعيت اسف است که احزاب نقش قابل مالحظه

دهد، علت و تأثير را  هنگامى که مسئوليت اصلى شکست پرولتاريا را به حزب، آنچنان که هست، نسبت مى

.  طبقه کارگر استسویدارى از  اعتقاد يا اعتماد به احزاب، تأثيرى از پذيرش ايدئولوژى سرمايه. کند مخدوش مى

ى منافع طبقاتى را توانند مسير مبارزه و يگانگ هنوز نمى) کارگران(آنها  <دهد،  کوک نشان مى همچنان که خود پانه

تحت چنين . هستندکه کارگران فاقد ايدئولوژى طبقاتى مستقلى شيوه ديگرى است براى بيان اين ، که>درک کنند

اى ضرورتاً اغتشاش فکرى طبقه کارگر را انعکاس  گونه آيندهکه امروز، احزاب با هر شود مىجه شرايطى نتي

پايه اصولى صحيح،  عکس؛ تنها يک حزب برباشند، کامالً بر اب نيستند که مسئول اين اغتشاش مىاما، احز. دهند مى

اندازد   کوک به اين حقيقت نظرى اجمالى مى پانه. اغتشاش را مهيا سازدکردن در است که روشنائى الزم براى دورقا

 بمثابه يک گروه تواند مى همچنين که حزب الزم نيست که تشکيالت پيشگام قدرت باشد، که دهد مىوقتى نشان 

اش از  ناکامى. قدرت، و گروه ايدئولوژيکى به نفع روشنگرى طبقه کارگر، کارکرد داشته باشد-رهبرى، غير-غير

  .شود مىاى که بايد چنين حزبى ايفا کند، از درک اشتباه وى از سرشت آگاهى سوسياليستى ناشى  فهم نقش حياتى

آگاهى . کنند را با آگاهى سوسياليستى مغشوش مى) اى اتحاديه(اهى تريديونيونى کوک آگ اساساً، متيک و پانه
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درست همانگونه که براى . اى براى پرولتاريا آن چيزى است که آگاهى طبقاتى براى بورژوازى بود اتحاديه

د نمايندگى سياسى  و بايشد میمحدود > بطور ناعادالنه<بورژوازى رشد يابنده روشن بود که به وسيله قيود فئودالى 

اش را داشته باشد، براى طبقه کارگر نيز به همان نسبت آشکار است که براى  متناسب با قدرت رشديابنده اقتصادى

ايستادند؛ بر  اما آنها همانجا از حرکت باز.  نياز دارندها اتحاديه به داری سرمايهرحمانه  دفاع از خود عليه استثمار بى

هاى  کشد، بمثابه بهترين سيستم هن، کارگران به سيستمى که آنها را به بردگى مىخالف بورژوازى انقالبى ک

بطور خالصه، طبقه کارگر ايدئولوژى طبقاتى . نگرند مى، آزادى فردى و دمکراسى >آزاد<ممکن، سيستم موسسات 

چه مانگونه که لنين در ه. دهد مىبورژوازى ادامه مستقلى را توسعه نداده است، بلکه در همان حوزه، مانند دنبالچه 

خويش، هاى  تالشطريق  اً ازصرفکه طبقه کارگر، دهد مىتاريخ تمام کشورها نشان < : اش نشان داده استبايدکرد

، ها اتحاديه را توسعه دهد، يعنى که خود ممکن است ضرورت ملحق شدن به اى اتحاديهقادر است فقط آگاهى 

ر نمودن حکومت براى به تصويب رساندن قوانين کارى و غيره، را براى مجبوکوشش مبارزه عليه کارفرمايان و 

اى رشد يافت که توسط   فلسفى، تاريخى و اقتصادىهاى تئورىتئورى سوسياليسم، اما، از طريق <و . >تشخيص دهد

س گذاران سوسياليسم علمى مدرن، مارک بنيان. نمايندگان تحصيل کرده طبقات مرفه، روشنفکران، پرداخته شده بود

  . >و انگلس، خود به روشنفکران بورژوازى تعلق داشتند

  :پيش از لنين، کائوتسکى همين فرق را قائل شد

. شود مى مستقيم مبارزه طبقاتى پرولتاريا نمايندگى ی هنتيجدر اين رابطه، آگاهى سوسياليستى بعنوان يک الزام و <

يش را در روابط اقتصادى مدرن دارد، به ها ريشهئورى، مثابه يک تالبته، سوسياليسم ب. نادرست استاين اما مطلقاً 

سوسياليسم اما . شود مى ناشى داری سرمايه مولودِ اىِ تودههمان طريقى که اين آخرى از مبارزه عليه فقر و بدبختى 

آگاهى . خيزند مى هاى متفاوتى بر؛ هرکدام از بنيادگردد مىديدار ديگرى پ دوش مبارزه طبقاتى و نه از هم

حقيقتاً، علم اقتصاد مدرن، همانقدر الزمه توليد .  بر پايه دانش ژرف علمى پديد آيدتواند مى مدرن فقط ياليستىِسوس

 خلق کند؛ مستقل از اين که چقدر ميل تواند یماست که فرضاً، تکنولوژى مدرن، و پرولتاريا نه اين و نه ديگرى را 

خودروهاى علم، پرولتاريا نيستند بلکه . خيزند مى  مدرن بربه اين کار داشته باشد، هر دو از فرآيند اجتماعى

را به ه آنسوسياليسم مدرن از کله اعضاء اين قشر سرچشمه گرفت، و آنها بودند ک. باشند مىروشنفکران بورژوازى 

اتى پرولترى  به نوبه خود آن را به مبارزه طبقپرولتاريا نيزاين بخش  تر انتقال دادند، که يافتهپرولتارهاى ذهناً رشد

   >.خيزد، معرفى نمودند مى انگيخته بر خوداز بيرون و نه چيزى که از درون بطور

متيک در > گسترش واقعى و مستقيم وقايع< و کوک پانه >شرايط< و ناتوانى اى اتحاديهمحدوديت آگاهى 

يافتنِ   ماديتانگيخته غريزه طبقاتى پرولتاريا به آگاهى و درک سوسياليستى، توسط شکستِدگرگونى خود

  . متفاوت بوجود آمده بود، تأئيد شده استهاى زماناى که در  >هاى انقالبى موفقيت<

 بريتانيا، جنبش عليه ١٩٢٦ در شمال ايتاليا، اعتصاب عمومى ١٩٢٠ در سال ها کارخانهتنها الزم است که تصرف 

 بطور يافته توسعه در اينجا ما بحران اجتماعى . فرانسه و غيره را نام ببريم١٩٣٦سال ) lock out (>ها کارخانهبستن <

.  بار شده با ديناميت انقالبى، دگرگون ساخت اقتصادى را به جوِ-خود انگيخته داشتيم که يکشبه جو آرام اجتماعى
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 که پيشتر غير قابل تسخير داری سرمايههاى جامعه  خودِ شالوده. اى اخطار دهنده باال رفت فشارسنج اجتماعى تا درجه

دليل شکست . گشتو آرامش اجتماعى به حال سابق باز >نظم<. طوفان اما فرو نشست. ندشد، تهديد شدند مىرض ف

؟ به ما گفته شده که پرولتاريا به علت استسختى که به کارگران در اين لحظات تاريخى تحميل گرديد در کجا 

صحيح است، رهبران کارگرى . دشمن شدکردند، تسليم  خيانت رهبران کارگرى که بطور پيوسته با حزب عمل مى

  . و حزب نقش يهودا را بازى نمودند

 بود که طبقه کارگر فاقد يک درک از کاراکتر بورژوائى حزب و رهبران کارگرى بود، سببن دياين اما تنها ب

  . که پيش از هر چيز ممکن بود به طبقه خيانت کنند

 مى توليد >گسترش واقعى و مستقيم وقايع<تماعى نيست که  و فشار اج>شرايط<اين کم بها دادن به اهميت نقش 

شان به طرح غريزه طبقاتى پنهان پرولتاريا، نقش مهمى در توسعه آگاهى  واسطه کمکاين نيروها، ب. کند

تشکيالت و آموزش (خود   بخودىتواند ینم. استاما غريزه طبقاتى، عاملى صرفاً منفى . کنند مىسوسياليستى ايفا 

با عاريه گرفتن يک همسانى از . يابنده به آگاهى سوسياليستى توسعه يابدبزار حرارت و فشار دماى رشد با ا)حسى

براى کامل کردن مدار انقالبى، الزم است که قطب منفى غريزه طبقاتى را با قطب مثبت - -حوزه الکترونيک 

  . آگاهى و درک سوسياليستى متصل نمود

اما . پذيريم  را نمى>قدرت-پيشگام<وجه دفاع ميتالند از سنت حزب  به هيچ متيک، ما - کوک پانهقابل تزهاى مدر

 و اصرار بر اين که مبارزه طبقاتى بخودى خود، کارگران را کوک پانهميتالند در برگزيدن موضوع براى مقابله با 

زمينه محکمى ايستاده ، بر >اقليت آگاه بايد آگاهى را به درون مبارزه طبقاتى ببرد<که : دهد آموزش و سازمان نمى

 را ناتوان از عمل ها تودهوى . باشد مىآگاهى ميتالند اما، شامل اعتقاد کور و اطاعت نسبت به حزبِ مقدس . است

گيرند، ب آموزش توانند مى ]پيش از انقالب [ که در اين سوى انقالبکند مى و آشکارا انکار کند مىمستقل تصور 

 >حامى<مثابه ن، طبق نظر ميتالند، براى عمل بسا بدين.  است>در راه<صله نزديکى حتى تا بعد از اينکه انقالب به فا

 >اند دارى فاسد و تحميق شده فکر کنند، و توسط استثمار سرمايهکه قادر نيستند بطور روشن < کارگرى ها ميليون

  .  استنياز به حزب

 بدست آمده از ی تجربه مجزا از- -دو آموزش را هر . ، اما ميتالند و متيک پيوند مشترکى دارند استظاهراً متناقض

ميتالند پرولتاريا را . کنند مى به مثابه عنصرى مقدماتى در توسعه آگاهى سوسياليستى رد - -مسير مبارزه طبقاتى

. کند مىاهميت معاف  ، در حالى که متيک، آموزش را به مثابه امرى کم بها يا بىگيرد مىناتوان از آموزش در نظر 

 که >فلسفه، جامعه شناسى، اقتصاد و علوم سياسى اندکى<آورد که تجربه مبارزه طبقاتى براى پرولتاريا  ل مىاو دلي

اولى، بر کاراکتر . دهند مىميتالند و متيک پشت و روى يک مدال را تشکيل . کمبود دارند را مهيا خواهد ساخت

  مىپردازى دمکراتيک پنهان  اش را در عبارت تىآل لنينيس ، طبيعت واقعى ايدهکند مى حزب تأکيد >ايدئولوژيک<

او به سهم . کند مىمثابه چيزى منحصراً ضد طبقه کارگر، ابزار قدرت تصوير متيک از سوى ديگر، حزب را ب. کند

  . کند مىخود، نقش حزب به مثابه گروه ايدئولوژيکى را تيره و انکار 
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 متيک، و حزب پيشرو قدرت ميتالند، ما درک - کوک پانه >اتوماتيک<در تقابل با درک آگاهى سوسياليستى 

  .دهيم دِلئونيستى نقش احزاب را ارائه مى

 از ترها پيش مدت. نگريست دِلئون به حزب بسان يک آموزگار، و نه به عنوان رهبرى بر طبقه کارگر مى

اليستى راه ياب، درک اش بود، دِلئون به مثابه سوسي  محبوبيت وورشکستگى حزب سنتى، در زمانى که دوران رونق

 ايدئولوژى  حصول به براىیتبليغات- تشکيالت آموزشىيک براى دِلئون، حزب، . قدرت را مردود شمرد- پيشرو

لنينيستى که طبقه کارگر قادر نيست که انقالب خويش را به پيش -او به سختى با درک ميتالند. بود سوسياليستى

دِلئون .  خويش نياز دارند، مبارزه کرد>حمايت< و >هدايت<براى اش، که کارگران به حزبِ قدرت  ببرد، و نتيجه

 ارگانکه از طريق   خود کارگران باشدی آگاهانه خسته نشد که انقالب بايد عمل  نکتههيچگاه از نشان دادن اين

ت ، يکى از جمال>کارگران را رها سازد تواند نمیهيچ گروه کارکن دفترى <.  اقتصادى خودشان کارکرد داردهاى

 براى دِلئون، حزب تشکيالتى ذاتاً انتقالى بود که نقش آن به دوران پيش از انقالب محدود مى. اش بود مورد عالقه

 به مثابه حکومت کارکرد بايد مىند که هست صنعتى مرکب از کل طبقه کارگر یها  اتحاديهبعد از انقالب،. دشو

شى از جانب حزب براى جاودانه ساختن خويش بعد از انقالب گونه کوشگاه از تکرار اينکه هر او هيچ. داشته باشند

  . يک غصب خواهد بود، خسته نشد

ناپذير را حقيقتى گريز شوند مى تشکيالتى پرولتاريا بسرعت منقبض هاى فرصتکه  دهد مىوقتى که نشان متيک 

اين . باشد مىدهه مبارزه  که محصول چندين گويد مىاى سخن  ميتالند مست از حزب، از حزب آينده. ددار مىبيان 

متيک در نشان دادن .  سال زمان در اختيار نداردها دههصِرفترين مهمل است؛ طبقه کارگر براى تکميل تشکيالتش، 

، اما کوتاهى زمان قابل دسترس، بحث ما را که مبارزه طبقاتى به خودى خود گيرد مىاى  اين امر امتياز قابل مالحظه

اى که در آن طبقه کارگر ممکن  اگر زمان کوتاه باقى مانده. دهد نمىيند را شکست آفر آگاهى سوسياليستى نمى

يده ى پيچناپذير اجتناب و ديگران است که کوک پانهاست قاطعانه عمل کند، تنها دليل الحاقى براى متيک، 

گر را از شکستى اى که طبقه کار هاى ورشکسته  تمام تاکتيکاى پايهيعنى بنياد - -مارکسيسم سنتى را ترک کنند 

 تاکنون که ما با پيروزى مطلق فاشيسم و تدفين انقالب پرولترى در اين دوران تاريخى - -به شکستى ديگر کشاند

  . باشيم مواجه مى

   )١٩٤٢ريل و آ- فوريه ( 

 
 
 


