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  توضيحات
  

ويسنده و فعال سوسياليست و استاد دانشگاه در ، ن1950مالينوكس متولد سال . نويسنده اين كتاب جان مالينوكس است
در . از اعضاي ارشد حزب كارگران سوسياليست انگليس و ايرلند استوي . حيطه مطالعات تاريخي، نظري و هنر است

اين . كارگران سوسياليست انگلستان زدندگذاري حزب  به همراه هفت نفر ديگر دست به بنيانتوني كليف  1950سال 
را  »1گروه بازنگري سوسياليست« كنگره مؤسس ،از حزب كمونيست انقالبي شاندر پي اخراجو  1950 در سالافراد 

تحليل دولت شوروي بود، چرا كه اين هشت چگونگي بر سر با حزب كمونيست انقالبي ها  مبناي اختالف آن. برگزار كردند
. بودند و به همين دليل از آن حزب اخراج شدند داري ارزيابي كرده نفر دولت شوروي را دولت بوروكراتيك نظام سرمايه

، تحت نام 1977تغيير نام داد و از سال » 2المللي سوسياليست بين«به  1962در سال » گروه بازنگري سوسياليست«
  . فعاليت خود را پي گرفت» 3حزب كارگران سوسياليست«

رح بحث پيرامون مسئله حزب پرولتري، كتابي كه در دست داريد، با توجه به مطالب مطروحه در آن و ضرورت ط
خوانندگان  برايتواند  اين كتاب با وجود گذشت حدود چهار دهه از نگارش آن، مي. ست ارزنده و درخور مطالعه كتابي

  .هايي براي پژوهش بيشتر گردد و موجب طرح پرسش شودگشاي برخي مسائل  راه مفيد واقع شده،
اي است كه در سال  قديمي ي فارسيِ  سازي از روي نسخه اين كتاب پياده: دانيم مي  لزامياي نكات را ا جا ما ذكر پاره در اين
در بازچاپ اين اثر، تالش شد تا متن كتاب از خطاهاي نگارشي و دستوري، . به چاپ رسيده بود ترجمه و در ايران 1358

در اين ويرايش، ما . يابدهتر صادر كنند، تغيير كه معاني را ب ها را براي اين پاك گردد و هر جا كه تشخيص داده شد، جمله
از سوي . ي ما بر جدانويسي كلمات بوده است شد، تكيه ايم، يعني تا جايي كه مي الخط شاملويي استفاده كرده از رسم

از ديد ما  determinismاي چون  طور مثال ترجمه جبرگرايي براي كلمه به. ي بعضي لغات نيز تغيير يافت ديگر ترجمه
توانند معنا را  يافتگي، بهتر مي تعين يا كردن  هايي چون مشروط ، معادلdeterminationبراي كلمه . اشتباه است

از سوي  معدودي ،هايي اصلي نام افراد و كلمات معادل. ها از طرف ماست در پانويس تمامي توضيحات. مستفاد كنند
اند، از طرف نويسنده و  قرار گرفته() كه در متن كتاب در ميان هايي  جمله. اند مترجم و الباقي از طرف ما اضافه شده

اند، به مراجع و  آمده[] اعدادي كه داخل  .اند لب اضافه شدهبراي فهم بهتر مطا از طرف مترجم و ما،[] جمالت داخل 
  .اند گردند كه براي هر فصلي، به صورت منفك، ذكر شده توضيحات آخر كتاب برمي

ي جوان آلماني، يعني كالوس هورنر،  از نويسنده اي مقاله ،كه به جاي مقدمه شود متذكر مينيز  اين نكته در پايان،
موضوع  الب طرح شده در آن و ارتباط آن بامعيار اين انتخاب نيز به مط. رجمه و به ابتداي كتاب اضافه گشتت انتخاب،

  .گردد اين كتاب برمي
  .پوزش ما را بپذيريد .از طرف ماست رد،اين كتاب وجود دامتن در  ياگر خطا و اشتباه

    

                                                
١  - SRG: Socialist Review Group 
٢  - IS: International Socialist 
٣  - SWP: Socialist Workers Party 
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يي كه براي تشكيل حزب ها كمونيستميان . هاي اساسي جنبش كمونيستي جهاني است حزب يكي از بحث ي مسئله

دروني و غيره اتفاق در مورد نحوه تشكيل آن، مسائل مربوط به سانتراليسم، دموكراسي، مناسبات  ،شوند اولويت قايل مي
هاي  مسائلي كه در اكثريت قريب به اتفاق احزاب كمونيست جهان به وجود آمد و موجب تسلط گرايش. نظر وجود ندارد

يابي براي  دارد، انديشه براي كشف علل بروز انحراف و راه گشت، هر كمونيست متفكري را به انديشه وامي ها آنانحرافي بر 
ها مسئله ديگر در پرتو تجارب قرن اخير بايد  اي، نمايندگي طبقه و ده رابطه حزب و جنبش توده .ها آنجلوگيري و درمان 

حل اين . اند اند، ولي غالباً بال جواب مانده جا مطرح شده جا و آن بعضي از اين مسائل در اين. گرفت مورد بررسي قرار مي
  . ادا كنند ها آنل، وظيفه دارند كه سهم خود را در حل مسائل وظيفه كل جنبش كمونيستي است و بنابراين اجزاء اين ك

براي اين منظور ترجمه و . تعيين كرديم» مسئله حزب«هاي مطالعاتي و تحقيقاتي خود را  با اين اعتقاد، ما يكي از برنامه
د، در عين حال هايي كه در اين زمينه ش ريزي هاي كالسيك و معاصر ضروري بود و در برنامه مطالعه آثاري از ماركسيست

باشد كه بحث . قرار دهيم ها كمونيسترا در اختيار ساير  ها آنتشخيص داديم كه اين آثار را محدود به خود نكرده و 
هايي در جهت حل  ي كنوني خارج شود و مسائل و مشكالت واقعي، شناخته شده و گام انگارانه تشكيل حزب از حد ساده

  . برداشته شود ها آن
ي حاضر ما و ساير مطالبي كه منتشر خواهد شد را، بايد به عنوان مواد اوليه تحقيق و  هي است كه ترجمهطريق بدي بدين

  . با اعتقادات ما ها آننه لزوماً مطابقت  بررسي در نظر گرفت و
      

  
  1358بهمن 
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  »1درباره حزب«
  كالوس هورنر: نويسنده

 
  

ست كه بنا، بر روي آن ساخته شود  2ي در پيرامون يك پديده، نه پيدا كردن نقطه صفر استعالييي تئوريك برد هر پروژه پيش
بل نشان دادن ضرورت ممكن شدنِ آن پديده است، در . است كه آن پديده دارد 3اي و نه نشان دادن كارآيي پراگماتيستي

جوي نقطه صفر و يا خلق آن، در  جست. باشد تماعي ميبسته با شرايط اقتصادي، سياسي و اج كه هم  اي فرآيند شدنِ تاريخي
 معناي پيدا كردن و يا خلق موجوديت پايدار فراتاريخي از يك سو؛ و نشان دادن كاركرد ابزاريِ يك پديده به مثابه علت

تعين  اش از سوي ديگر، شايد كه از منظري توانسته باشد مشكالتي را پاسخ گويد، ليكن مسئله را در پيچيدگيِ وجودي
ست  كردي كرد ما به مسئله مبارزه و حزب، نه روي بنابراين روي. كاود تاريخي و در عين حال سياليت آن نمي

كه در حينِ  چون ابزار پيشيني، بل ست ديالكتيكي، كه از قضا نه هم كردي كه روي و نه پراگماتيستيك، بل4شناسيك هستي
  .بخشد و توليد متن، خود را نمود مي  ارائه

اي بايد نسبت  اي است كه هر فرد جدي كننده تعيين) هاي دوراهي( 5از سوي ديگر، پرسش حزب دقيقاً يكي از آن ديلماهاي
دارد كه در اين تعيين نسبتش با  مي ي حزب وارد شده است، نگارنده را وا نقدهايي كه به نظريه. خود را با آن مشخص سازد

چه در پي  الزم به ذكر است كه آن. كردهاي ناقد نيز بپردازد اش با روي تعيين فاصلهحزب و در آميخته با آن و در دلش، به 
  .ي حزب است و نه احزاب موجود آيد، در باب ايده مي
  

  چرا حزب ضرورت دارد؟

  
ي توليد  گاهش در شيوه پرولتاريا به دليل جاي. ي كارگزارِ گذر از جامعه طبقاتي به كمونيسم است پرولتاريا سوژه

پرولتاريا جوهر و ذات خودپويي نيست كه خود، خويشتن را  ي سوژه. ي وضعيت مستقر است كننده داري، نيروي نفي ايهسرم
تواند به  هاي سرمايه است كه مي ست كه محصول تناقضات، شكاف و محدوديت برسازد و بنيان نهد، فرآيند سوژه شدني

، فايق آيد و مسئله را به »بايد«و » هست«ي اخالقيِ كانتي، 6 گانهداري، بر دو ماندگار وضعيت سرمايه عنوان يك اصل درون
  . اي ديگر طرح، تحليل و پاسخ دهد گونه

                                                
 :ست از متن انگليسيِ نوشته زير اي اين مقاله ترجمه - ١

Claus Horner, «On Party», Critic, No 21, august 2010 
٢- Transcendental 
٣- Pragmatist 
٤- Ontological  
٥- Dilemma 
٦- Dichotomy 
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ي مادي ايدئولوژي را تشكيل  ست با روابط اشيا، كه زمينه داري، جابجايي روابط انساني چون وجه عام سرمايه هم 1شدگي شي
ماند كه  آفريني باقي نمي ي ارزش مل تحقق بخشد، چرا كه نيروي كار زندهتواند خود را به طور كا شدگي نمي اين شي. دهد مي

تبديل به كاال شود و اين امر در تناقض با ذات سرمايه است و دقيقاً از دل همين تضاد كه درون سرمايه است و از كاركرد 
ي  تواند به مثابه سوژه ت كه پرولتاريا مياي كردنِ كاملِ سوژه اس خيزد و دقيقاً از همين ناتوانيِ سرمايه در شي سرمايه برمي

مقاومت و انقالب برساخته شود، و دقيقاً از همين تضاد كه پايه در تضاد كارمزدي و سرمايه دارد، است كه كليت بورژوايي، 
ي  ابطهچون بازنمايي خيالين ر اي براي پوشاندن اين شكاف، هم شود، كه اگر ارگانيك بود، ايدئولوژي كليت غيرارگانيك مي

اي براي  ي پرولتري گرفت و اگر ارگانيك بود سوژه پارچه، شكل نمي سوژه با واقعيت در قالب زيستن در يك كليت يك
را  واره شي ي خودپويي در ساحت گردش است كه روابط اجتماعي اگر سرمايه سوژه. يافت كارگزاري انقالب صيرورت نمي

كند و اين  خود انسان مي و روابط اجتماعي را رها ساخته و از آنِ ست كه كار ي خودجنبشي كند، پرولتاريا سوژه توليد مي
ي پرولتاريا،  گونه است كه سوژه اين. ي خودپوست سرمايه يك سوژه: درد ست از هم مي وارگي ايدئولوژي را كه محصول شي

  .شود 2زند تا سوژه خودجنبش جا كه از ابزار خودگستريِ سرمايه بودن تن مي كارگزار انقالب است، آن
گرانه و با  توان تنها از طريق نقد روشن ي ماديِ موجبِ آن، يعني تضاد كارمزدي و سرمايه را نمي شدگي و زمينه اين شي
  . ي مادي، تضاد كارمزدي و سرمايه را منحل كند ست كه اين زمينه كه نيازمند پراكسيسي حل كرد، بل  انديشه

خوان تاريخ هل  گاه كه ماديت جامعه، آن انديشه را به جلوي پيش سيس، آنست، براي پراك يابيِ انديشه پرولتري حزب تن
اش كه محصول  جيِ ضروري و نيرنگ تاريخ و عقل پرولتارياست براي غلبه بر دوگانگي وضعيت آگاهي حزب ميان. داده است

كه فرآيند و تناقضات فرآيند و بحران  گاه ، تا آن».چه بايد باشد چه هست و آن آن«:  و ايدئولوژيِ برآمده از آن است  وارگي شي
  . اي شود گير، ايدئولوژي را بشكافد و سياست انقالبي و راديكال، توده سياسي و اقتصادي در قامت بحران همه

اي شدنِ حزب، حضورِ خود  اي، غايب است؛ و توده ست كه سياست راديكال توده حزب حضورِ ضرورت ممكن انقالب، در زماني
شود كه در جوش و خروش انقالب، چشم  اي مي شود و حزب خود طبقه اي مي گاه كه سياست راديكال توده آنانقالب است، 

گاه كه قدرت دولتي از دستان  چسبد، آن در چشم بورژوازي و مناسباتش و دولتش دوخته است و دارد گاو را از شاخش مي
  .خورد بورژوازي، سر مي

كند و  كه آگاهي در تمام افراد طبقه به يكسان رشد نمي خيزد، اين هاي مبارزه برمي تضرورت حزب از پذيرشِ راديكالِ ضرور
گيرد؛ ضرورت حزب از  كه آگاهي فراز و فرود مي كه آگاهي در طول زمان، به صورت خطي، حركتي فرازيابنده ندارد، بل اين

رود،  خيزد، و در همان حال به جنگ آن مي ، برميپذيرش هژمونيك بودن ايدئولوژيِ بورژوايي و تأثيرش بر آگاهي افراد طبقه
خورده است و  ي تضادهايش شكاف داند كه كليت بورژوايي، كليتي غير ارگانيك است كه به واسطه چرا كه حزب از پيش مي

ي سخت و  حزب هسته. اين هژموني به واسطه شكاف ساختاري، شكاف خواهد خورد و آگاهي پرولتري فوران خواهد كرد
اي،  بورژوايي كه طبقه در دوران غياب سياست راديكال توده» ضدآگاهيِ«يِ آگاهي كمونيستيِ پرولتارياست كه با آونگ تاريخ

شود، حزب رفرميست بودن طبقه را  طبقه رفرميست مي. كند اش نوسان نمي و تحت هژموني بورژوايي، دچار آن است، هستي
شود، حزب شعارش در ساحت تبيين و موضع سياسيِ انقالبي اين  يست نميكند، اما رفرم كند، لحاظ مي بيند، تحليل مي مي

  .»ام من سر جاي خود ايستاده«: است
آيد، ليكن  بحران انقالبي به وجود مي. خيزد هاي بحران سرمايه و بحران انقالبي برمي ضرورت حزب از در نظر گرفتن ِضرورت
كننده در يك  اي تعيين ت كه لنين كنشِ يك حزب انقالبي را مؤلفهگونه اس كند، اين شرايط حل و فصل خود را تضمين نمي

ي  كند، يا مداخله كارانه عمل مي اين بحران، تنها با شكست به دست ارتجاع كه اغلب جنايت. داند شرايط حساس و انقالبي مي

                                                
١- Reification 
٢- Self-moving 
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خودانگيختگي «ي  كاچ در مقالهدر پيوند با اين ضرورت است كه لو. يك عامل سوبژكتيوِ انقالبيِ قاطع، حل و فصل خواهد شد
توانند جامعه را به سوي بحران نهايي  دارانه فقط مي رشد سرمايه» قوانين طبيعيِ«بنابراين «: نويسد ها، فعاليت حزب، مي توده

  » .رفت از بحران را نشان دهند هدايت كنند، اما ناتوان از آنند كه راه برون
. ست يابد حزب است، كه گويي يك هستي فراتاريخي چه در انتها مي مبارزه، آن شناسانه، پس از كاوش نگاه استعالييِ هستي

شود،  شود، حزب چون در آن انتهاست، علت غايي همه چيز مي يابد و آيين و كليشه مي در اين نگاه حزب تقدس مي
در خود و براي خود  شود كه شود؛ حزب هدف غايي مي ست كه همه چيز، حتي طبقه و كمونيسم روي آن ساخته مي اي پايه

  .شود حزب فتيش مي. دهد يابد و به همه چيز معنا مي معنا مي
دراين نگاه حزب . يابد، حزب است چه مفيد و كارا و يا مضر و عامل انحطاط مي نگاه پراگماتيستي، پس از كاوش مبارزه، آن 

شود  اي مي حزب بوروكراسي. شود ييد و يا نفي ميبرد امر مبارزه تأ ست كه بر حسب عقل عمليِ فرد انقالبي، براي پيش ابزاري
  .گردد هاي زيرجلي در آن منعقد مي شود و توطئه كه امور در آن رتق و فتق مي

در تقابل با اين دو نگاه، متد . برند اند كه ره به پاسخ راستين چرايي و چگونگي حزب نمي اين دو نگاه، دو روي يك سكه
حزبِ . بخشد ي طبقاتي آن را هستي مي مندي مبارزه داند كه قانون اي از مبارزه مي رحلهست كه حزب را ضرورت م ديالكتيكي

متد . اي از تطور جامعه است اي از مبارزه و مرحله ست، ضرورت مرحله ـتاريخي انقالبي ابزار نيست، يك هستيِ منطقي
گاه  اي از هستي مبارزه و جنبش است، آن مرحله، هستي حزب »1منطقيـ  زماني هم«كرد  در روي: كاود گونه مي ديالكتيكي اين

كه كمونيسم  اي رسيده است كه نه صرف جرح و تعديلِ وضع موجود، بل هاي مبارزه و صيرورت پرولتاريا به آستانه كه ضرورت
، هستي »2يخيتارـ  درزماني«كرد  در روي. طلبد ي طبقاتي پرولتاريا، كمونيسم را مي در افقش قرار گرفته است و منطق مبارزه

اي از  ها، بايد به يك تمركز روي بياورند، مرحله ها و حلقه اي از هستي مبارزه و جنبش است كه پراكندگي نگرش حزب مرحله
 رمز متد ديالتيكي. كند يابد و خود را نمودار مي رشد كمي جنبش است كه تغيير كيفيِ تبديل شدنش به حزب، ضرورت مي

با اين درك، ديگر حزب نه . دارد كند و لحاظ مي را با هم و در هم، فهم مي» درزمانيت«و » نيتزما هم«در اين است كه اين 
ي لوكاچ  ست كه بنا به گفته اي كه نمودي از شدنِ مبارزه در مرحله گون است و نه ابزار صرف، بل يك هستي فراتاريخيِ خداي

 . انقالب، فعليت تاريخ و فعليت طبقه به مثابه سوژه است

. گيرد ي تشكيالتي نيز به خود مي اش، سويه اش و تبليغ و ترويج منظم هاي خودانگيختگي نبش پرولتاريا، در كنار سويهج
حزب نقطه فرازين آگاهي طبقه كارگر است كه متشكل شده است، سازمان پيدا كرده . حزب تشكيالت طبقه كارگر است

ها را در  ست كه اين نيست كه متشكل شده باشد، حزب تشّكلي و تبليغ و ترويج منظمي  حزب صرف خودانگيختگي. است
رود، حزب بخشي از طبقه است كه بر خود به مثابه طبقه، تاريخش و كمونيست  ها فراتر مي كند و از آن درون خود حمل مي

سرد است، طبقه  خون گاه كه طبقه، ي پرولتارياست، آن انديشه يابيِ تنحزب از سويي شورِ پرمتانت و . بودنش واقف شده است
گاه كه طبقه در جوش و خروش   ي پرولتارياست، آن در سر كار و يا در پي كار است؛ و از سوي ديگر حزب، عقل سرد رزمنده

  .ست و در حين رزمِ خالقِ انقالبي
تر  سياسي و مهم گاه كه تحليل به تبيين انداز طبقه كارگر است، آن سياسي، از چشمـ  حزب تحليل موقعيت و شرايط اقتصادي

بخش، بدون حزب، سياست بدون  سياست رهايي. شود گيري پراتيك مي رسد و اين موضع گيري سياسي مي از آن به موضع
است، از سويي » ناسياست«سياست بدون حزب، يك . سياست است، سياست انفعال است با نقاب تكثر و تفاوت و دموكراسي

ست، گسترش هژموني بورژوايي و نفوذش در  مدرنيسم، در مبارزه پرولتري گذر پست ره دارانه از پذيرش دخالت نگرش سرمايه
ست، ترجمان خودجوشيِ صرف است، عملِ پراكنده است،  ست و از سوي ديگر پذيرش آنارشيسم فراطبقاتي نگرش پرولتري

                                                
١- Synchronic-logical Approach of Dialectical Method  
٢- Diachronic-Historical Approach of Dialectical Method 
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ستانشان آلوده به پلشتي قدرت خواهند د هاي زيبا مي گاه كه جان ست، آن ست، تن زدن از تسخير قدرت سياسي موضعي بي
تراژدي و كمدي . ست بر هستي ما كه روي ديگر اين وضعيت، پذيرش رسوخ و تحميل قدرت پلشت بورژوايي نشود؛ حال آن

من از همين جا هستي دولت «فرياد برآورد كه  1871در كمون ليون در   1گاه كه رهبري آنارشيست اند، آن جا در هم در اين
گاه كه در پايان قرن بيستم و شروع  ؛ و آن»گير خواهد شد كنم و هر كس كه با اين امر مخالف است دست يرا ملغي اعالن م

كنند و نظام جهاني را  ي طبقه كارگر و دولت و امپرياليسم و حزب را اعالن مي ، پايان مبارزه2ويك، مالتيتودگرايان قرن بيست
چون كائوتسكي احتمال جنگ را  هيچ مركزي ندارد، و در همان حال هم كنند كه هاي فرامليتي تصوير مي اي از قدرت شبكه

گاه كه درست در جلوي چشمانشان در حال وقوع است، آن هم با  بينند، آن ست، كم مي چون بر خالف منافعِ امپراطوري
  .دهند ويت نميها اول كنند و يا در تحليل بدان رهبري دولِ مركزِ امپرياليست، يعني درست همان اموري كه نفي مي

دهد، اما اين نيز مهم است كه ما چه چيز  اين موضوع مشخص است كه انقالب چيزهاي زيادي به ما ياد مي« :گويد لنين مي
ها را محصول اوضاع و  ي ماترياليستي كه انسان آن آموزه«: گويد ماركس در تز سوم فوئرباخ مي» .توانيم به انقالب بياموزيم مي

ها بايد اوضاع و احوال را تغيير داد، اين نكته را به  داند و در نتيجه معنقد است براي تغيير انسان مياحوال و تربيتشان 
... دهند و معلم، خود بايد متعلم باشد ها هستند كه اوضاع و احوال را تغيير مي سپارد كه همانا اين خود انسان فراموشي مي

توان درك كرد و به نحو عقالني فهميد، مگر به مثابه عمل و  ري را نميانطباق تغيير اوضاع و احوال و تغيير فعاليت بش
ي نقطه فرازين آگاهي  ي ماركس و لنين است، و به مثابه حزب يكي از نمودهاي اصلي پيوند اين دو گفته» .پراتيك انقالبي

اش در قامت انقالب  تاريخي ست، براي كنش متشكل پرولتاريا، دخالت سوژه تاريخي پرولتاريا در قامت پراكسيس انقالبي
هايش بگذرد  آموزد كه چگونه به خود سازمان دهد، چگونه از فراز و نشيب حزب به انقالب، به مثابه امر ابژكتيو، مي. اجتماعي

چون  گاه كه سرمايه را از منظر كار هم گر پرولتارياست، آن حزب انقالبي، منظر دخالت منظر. و به مسائلش چه پاسخي دهد
چون  كه در پيِ آفرينشِ كار هم بايست در پي توزيع ارزش باشد، بل كند كه از اين منظر مي ي ارزش، نقد نمي ندهآفرين
ست كه در آن كار مولد ارزش است و در پي رهايي كار از اين بعدش است و با تحقق  ست، نقد براندازِ شرايطي كنشيـ  خود

تضاد كارمزدي و سرمايه، و نه  يسم در معناي رهايي كار با انحاللشود، كمون همين جنبه است كه كمونيسم متجلي مي
حزب انقالبي در كوران انقالب مظهر آفرينندگي . كمونيسم در معناي صرف توزيع ارزش و رهايي از مالكيت خصوصي

هاي كارخانه  كميتهرويد، شوراها،  آفرينندگي پرولتاريا تنها در قالب حزب نيست، هزاران گل سرخ بر صليب مي. پرولتارياست
  .هاست ها و كانون دفاع از آن حزب بيان اين آفرينش... و

ي طبقاتيِ در حال شدن  ست، مبتني بر سوژه ست، سياست كمونيستي ي ما سياست جمعي بخش در زمانه سياست رهايي
ي طبقاتي را  اش سوژه دهست، اي اش ممتزج در كنش جمعي نيست، ايده 3آل كمونيسم يوتوپيايي ي ايده است، مبتني بر ايده

ست، چرا كه تاريخ، تحقق  ي جمعي حزب سازمانِ سوژه .تواند حمل بكند آل را صرف فرد نيز مي ي ايده ايده. دارد لحاظ مي
تضادهايش كه در ] زمان حفظ و حذف و ارتقا عمل هم[ 4آل نيست، تاريخ صيرورت جامعه است بر اساس رفعِ ي ايده ايده

طور كه از نگاه گرامشيايي،  ساز، همان ي تمدن ست براي ايجاد آن نطفه ي جمعي حزب آن اراده. دكن سطح جمع عمل مي
شهريار نوين، «: نويسد هاي زندان مي گرامشي در يادداشت. ي هژمونيِ پرولتريِ سازاي تمدن كمونيستي است حزب نطفه

تواند يك دستگاه باشد، بخشي پيچيده از  فقط مي تواند شخصي واقعي باشد، فردي انضمامي نيست، اي، نمي شهريار اسطوره

                                                
  .منظور، ميخائيل باكونين است -١

٢- Multitude 
٣- Utopian Communism 
٤- Sublation 

لوكاچ  » تاريخ و آگاهي طبقاتي«قدر آقاي پوينده، در ترجمه كتاب  آلماني است، كه مترجم گران Aufhebenـماركسي  اين كلمه معادل انگليسيِ مفهوم هگلي
  .استفاده كرده است )و حذف و ارتقازمان حفظ  عمل هم(رفع  ، از معادل فارسيِ)Dépassement(براي معادل فرانسوي آن 
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چنين دستگاهي قبالً توسط تحول تاريخي مهيا شده . گيرد شكلي انضمامي به خود مي... ي جمعي جامعه كه در آن يك اراده
كليتي  رفته به يابند و رفته ي جمعي در آن تجمع مي ي اراده است و آن همانا حزب است، نخستين كانوني كه ذرات پراكنده

  ».شوند پارچه تبديل مي يك
اش، نه از يك ضرورت تاكتيكي، به طور مثال ديكتاتور بودنِ  ي حزب به همراه محتواي انقالبي 1ضرورت فرم انقالبي و بلشويزه

كه يك ضرورت منطقي و تاريخي است كه از انكشاف كمونيسم از درون  دهد، بل دار كه اجازه تشكل را نمي دولت سرمايه
خيزد، از ضرورت تشكل آگاهي پرولتري در قامت كارگزار جهش تاريخي  مبارزه طبقاتي پرولتاريا در جامعه برميمنطق 

حزب، تعهد مبارزاتي صبورانه براي . خيزد آميز بورژوازي در هر شكلش برمي خيزد، از ضرورت مقابله با مقاومت خشونت برمي
شناختي كور، و نه كنش اخالقيِ از روي استيصال، و نه سياست  ت زيباييروند امور است و نه موضع مقاوم  ي تغيير صبورانه

اش در  تمايز سترگ حزب انقالبي پرولتري، با ديگر احزاب كارگري در اين است كه عالوه بر پراتيك روزمره. سرانه سبك
ي كارگرند،  ي طبقه بدون آينده باقي، احزابِ اكنونِ. ي كارگر است ي طبقه ي كارگر، حزبِ آينده راستاي مقتضيات حال طبقه

هاي گذشته و فراز  كه صرف برآيند زمان ها، زمانِ اكنون نه كانون و مكانِ ديالكتيك گذشته و آينده، بل چرا كه از ديد آن
  .يابندگيِ خطي آن است

ي  به منزله» اتحاديه«از يك سو  ديالكتيك ي آن، محصولِ حزب انقالبي به مثابه بخشي از طبقه، پيشاهنگ آن و نه نماينده
ي  ي نمود مبارزه ي گذشته منطقي و نه زمانيِ پرولتاريا  و از سوي ديگر شوراها به منزله مبارزه اقتصادي پرولتاريا، به منزله

ماندگار وضعيت  اين ديالكتيك اتحاديه و شورا، درون. ي هم منطقي و هم زمانيِ پرولتارياست ي آينده سياسي پرولتاريا، منزله
ديالكتيك مبارزه اقتصادي و . رويِ سكتاريستي خواهد شد است و در غلطيدن به هر طرف منجر به اكونوميسم و يا چپ حزب

ديالكتيك گذشته و آينده، . شوند اند و به يكديگر تبديل مي آميخته ماندگار وضعيت حزب است و در هم سياسي، درون
اي و  ي اتحاديه ماند و هرگونه امتزاج آن در گذشته پرولتاريا باقي ميحزب هماره، حزب . ماندگار زمان اكنون حزب است درون
ها و تبديل شدنشان  ها با يكديگر، به مفهوم عدم درك اين پديده ي شورايي و دولت پرولتريِ شورايي و يكي انگاشتنِ آن  آينده

. چه فرداي انقالب و در فرم شورايي و دولتي اي و نهاد قدرت سرمايه، چه پيش از انقالب و در فرم اتحاديه: به چيز ديگر است
داري دولتي  ست كه ما را از درغلطيدن به سوسيال دموكراسي اروپايي و سرمايه ها، آن چيزي لحاظ داشتن اين گسست

  .دارد استالينيستي، به مثابه دو روي يك سكه، دور مي
تواند از اين  هاي انقالبيِ در حال افول، نمي دوران طرف هيچ ناظر بي«: آورد كه ي قبلي چنين مي لوكاچ در همان نوشته

ي انقالب و پيروزي  بيني شده بصيرت محروم باشد كه موانع به غايت اساسي اما به لحاظ نظري و تاكتيكيِ از همه كمتر پيش
آري، اين » .ريا هستندكه در حكم موانع ايدئولوژيكيِ نهفته در درون خود پرولتا آن، چندان به توان بورژوازي ربط ندارند، بل

حزب بلشويزه است كه بنا به دركش از چگونگي فرآيند، در نبرد روزمره، خلوص پرولتري را هم در ساحت انديشه و هم در 
گري راستين  كند تا استقالل پرولتاريا را حفظ كند و اين نه سكتاريسم، كه عين انقالبي ساحت صفوف مبارزين حفظ مي

ها و محافل غيرپرولتري، كه جدااُفتادگي از طبقه است، كه  ه سزباز زدن از اتحاد با انواع انديشهاست، چرا كه سكتاريسم ن
  .عدم شناخت و سرباز زدن از دخالت در فرآيندهاي طبقه است

بازتوليد  مند خود را توليد و جي اي ميان كه به شيوه شود، بل پرولتاريا با حزبيت انقالبي و بلشويزه، تنها به كشف خود نايل نمي
ارايه  2پرولتاريا با حزبيت، تفسيري كارورزانه. كند تبديل مي» اي براي خود طبقه«به » ي در خود طبقه«كند و از  نيز مي

  .گشايد دهد كه وضع موجود را بر روي وزش بادهاي تغييرِ تاريخي، مي مي
  

                                                
١-Bolshevized Party  
٢-Practical  
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  :گردند ذكر مي هاي زير گيري زمان و موقعيت افراد تأثيرگذار، تاريخ براي كمك به پي
  
  
  
  

  وفات        تولد                نام                     
  

  1883                  1818     كارل ماركس        
  1895                   1820  فردريش انگلس       

   1913                  1840          آگوست ببل    
  1864                  1825          فرديناند السال

  1938                   1854      كائوتسكي   كارل 
  1918                   1856       گئورگي پلخانف  

  1924                   1870   والديمير ايليچ لنين 
  1939                   1879  لئون تروتسكي       

  1919                   1871         رزا لوكزامبورگ 
  1972                   1885      گئورگ لوكاچ     
  1937                   1891        آنتونيو گرامشي 

 1970                   1889         ئو بورديگا  آماد
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  فصل اول
  طبقه و حزب ،ماركس لكار

  

 ـ بنياد طبقاتي1

   
 بر تئوري مبارزه طبقاتي ماركس استوار ،احزاب سياسي) مسئله( سيستي براي تحليلِبنياد كليه طرز برخوردهاي مارك

بايد در  حزاب سياسي گوناگون و رقيب را ميتوضيح اساسي براي وجود ا ها، ي ماركسيست اين نظريهبر اساس . است
بوجود آمده، مورد پشتيباني به مثابه نمايندگان منافع طبقاتي،  احزاب سياسي عمدتاً. ساختمان اقتصادي جامعه يافت

  . دهند گرفته و به فعاليت خويش ادامه ميقرار 
ه و جزمي فهميده شود، جز سخني اين ايده، همانند بسياري ديگر از اصول ماركسيستي، اگر به طور ناپخت ً طبيعتا

 لزوماً ها آنني نيست كه ، بدين معكه احزاب سياسي مبين منافع طبقاتي هستند )برنهاد(اين تز . معني نخواهد بود بي
ب تز مزبور بدين معني نيست كه در هر زمان يك حز . دهند اي مستقيم و بالواسطه انجام مي به صورت رابطه اين امر را

حسب نفع  سادگي بره كه، از نظر تاريخي، منافع يك طبقه را مي توان ب منافع يك طبقه واحد است؛ يا اين ي واحد نمايند
با رجعت دادن امر به  توان صرفاً ي هر حزبي را ميكردها كه عمل نمود؛ يا اين) و بيان(بندي  فرمول بالفاصله اقتصادي

ي حزب و ها شماري از انواع تركيب  هاي بي در حقيقت، تاريخ مثال. اي كه حزب مزبور بر آن استوار است توضيح داد طبقه
نمايندگي  كنند، ليكن به ندگي كردن منافع يك طبقه آغاز ميبا نماي يي از احزابي كهها نمونه: نمايد طبقه را عرضه مي

كوشند تا در آن واحد در خدمت منافع دو و يا حتي سه  يي ازاحزابي كه ميهاانجامند؛ نمونه اي ديگر مي منافع طبقه
طبقه قرار ل منافع كل بدر مقا اند و يي از احزابي كه در خدمت منافع بخشي از يك طبقهها طبقه قرار گيرند؛ نمونه

غيرقابل انكار همان طبقه  ي كنند تا به نماينده حزب كوچك كه با يكديگر رقابت مي يي از دو يا سهها گيرند؛ نمونه مي
  . تبديل گردند و غيره

  : امروزه در بريتانيا ما داراي سه حزب سياسي عمده هستيم گونه است كه بدين
دهند و  أي مياران بزرگ است ولي بسياري از كارگران بدان رد حزب سرمايه ، كه عمدتاً)محافظه كار( حزب توري

  . كند زي از آن فعاالنه پشتيباني ميي بزرگي از خرده بورژواها بخش
كارگران متكي است، ليكن داراي يك رهبري  يبر آرا ي طبقه كارگر استوار بوده و عمدتاًها Ĥنحزب كارگر، كه بر سازم

ي ها ناچار است كه برخالف منافع پايه داري را پذيرفته است و در نتيجه غالباً مايهنظام سر ي ه بورژواست كه ادامهخرد
  . كارگري خويش عمل كند

گردد و  پشتيباني مي تر بزرگداران  ست كه توسط معدودي از سرمايه ييك حزب خرده بورژواي ال، كه اساساًحزب ليبر
  . دارد ت مييز از جانب طبقه كارگر دريافخويش را ن ياي از آرا ارهپ

نمايند، زيرا  أييد ميبالعكس، آن را ت كه بلكنند،  را تكذيب نمي) الذكر سابق(سيستي هاي باال، تز مارك يك از مثال هيچ
كه در مورد  چنان و بررسي احزاب سياسي، هم لست كه نقطه حركت اساسي براي تحليشود اين ا چه كه گفته مي آن

شاره شماري كه بدان ا هاي بي پيچيدگي .باشد مين طبقاتي جامعه مورد نظر سياست به طور كلي صادق است، ساختما
يكي بر سر ديگري،  كه بلدر كنار يكديگر قرار ندارند،  ً يرند كه طبقات در جامعه، صرفاگ شد از اين حقيقت سرچشمه مي 
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اي در تعارض مزبور ايفا  مدهع قرار دارند و احزاب سياسي نقش) ديناميك(در يك حالت تعارض و تخاصم دائمي و پويا 
چنين  اگون و همگر مراحل نسبي از تكامل طبقات گون بيان ،تركيب و موقعيت خاصي كه احزاب سياسي دارند. كنند مي

بنابراين، هنگامي كه با نظريات ماركسيستي . تايست كه يك طبقه بر طبقات ديگر كسب نموده اس گر ميزان سلطه بيان
تئوري مجزا و نه با يك  ،شود يجايي كه به نظريات خود ماركس مربوط م اريم، و به ويژه در آندر مورد حزب سر و كار د
احزاب لمحاتي هستند در . همواره با رابطه بين حزب و طبقه روبرو هستيم كه بل، )تشكيالت(محدود در مورد سازمان 

  . تكامل طبقات
بنابراين در نظر . هيل نمايدسازي را تس ار سازد تا امر تاريخاريخ را آشكت ي خواهان اين بود كه نيروهاي محركه ماركس
ه يي اجتماعي هستند كه توسط روندهاي اجتماعي بها گروه كه بلايستا نيستند،  1هايي موجوديت طبقات صرفاً ماركس

 تعارض و ي لهسيها، طبقات، خود را به و گذشته از همه اين. كنند راحل گوناگون رشد و بلوغ عبور مياز م وجود آمده و
ديگر باشند تشكيل  اي مشترك با طبقه ي گير يك مبارزهدر) تا حدي كه(جا كه  افراد فقط تا آن. بخشند ن ميتخاصم تعي

و يا آن را از دست (يابند  ام، تشكل، اعتماد و آگاهي دست ميبه انسج طبقات در جريان مبارزه ]1[. دهند يك طبقه را مي
  . اسلحه هستند ي طبقات، احزاب به مثابه ي بين در مبارزه). دهند مي

هرچه بيشتر به دو اردوگاه بزرگ متخاصم، به دو طبقه  داري، جامعه در مجموع، يستم سرمايهدر تحليل ماركس از س
طور نبود كه گويا ماركس  اين ]2[. بورژوازي و پرولتاريا: شود مي اند تقسيم در مقابل يكديگر ايستاده مستقيماًبزرگ كه 

عا نمودن چنين امري اد. گيرد داري در بر مي تاريا همه كس را در جامعه سرمايهقاد داشت كه مقوالت بورژوازي و پرولاعت
منظور وي اين بود كه تعارض بين بورژوازي و  كه بل. بود مسخره مي 1847در سال  2عنوان يك حقيقت تجربيه ب

مبناي استثمار مزد و كار صورت توليد بر . باشد براي نظام مزبور مي بوده و امري اساسيداري  پرولتاريا، ذاتي نظام سرمايه
 ي يهداري جاي گرفته است، و اين تعارض اساسي بر كل نافع دائمي در قلب اقتصاد سرمايهبنابراين يك تضاد م. گيرد مي

  : كند بيان مي »3سرمايه«چنان كه ماركس در كتاب  آن. گذارد ثير ميأجوانب زندگي اجتماعي ت
كه آن راز غايي، مبناي پنهان ... بين مالكين لوازم توليد و توليدكنندگان مستقيم است  ي ي بالواسطه هميشه اين، رابطه«

ها را در  كل معيني از حكومته الگوهاي سياسي، استقالل و وابستگي، و به طور خالصه، شلجم تمامي ساخت جامعه، من
  ».يابيم آن مي

يي كه توسط دو طبقه عمده ها توانند در چارچوب بديل تنها مي ،ديگر قشار اجتماعي گوناگونِدر تحليل نهايي، طبقات يا ا
در نتيجه، از نقطه نظر . بايد جانب يكي از اين دو طبقه را بگيرند در نهايت مي ها آن. شوند عمل كنند عرضه مي

 كه  بلاي پايه دارند،  ب مزبور در چه طبقهنيست كه احزا اين ماركسيستي، معيار اصلي براي ارزيابي احزاب سياسي صرفاً
  . گيرند و پرولتاريا در كدام سمت قرار مياين است كه در مبارزه طبقاتي بين بورژوازي 

 كه  بلطور اعم، ه ي بموضوع مورد نظر نه احزاب سياس ،شود ت از تئوري ماركس در مورد حزب ميكه صحب ولي هنگامي
طور مشخص صحبت از نظريه ه ب. داري را هدف خويش قرار داده است ن سرمايهبرانداختايست كه  آن حزب انقالبي

  : زيرا نظر وي اين بود كه ،ماركس در مورد يك حزب سياسي پرولتري است
اپديد ل و باالخره در برابر صنعت نوين نطبقات ديگر رو به زوا... انقالبي است  اي واقعاً تنها پرولتارياست كه طبقه«

همه  همه و ،زارع كوچك، دهقانگر،  تاجر، صنعت ]4[» .اريا محصول ويژه و اساسي صنعت نوين استشوند، پرولت مي
متناسب با توسعه بورژوازي، يعني «. رود ، ليكن پرولتاريا رو به فزوني ميروند داري رو به فنا مي توسط گسترش سرمايه

                                                
١  - Entity 
٢  - Emperica 
٣  - Das Kapital, Kritik der Politischen Okonomie 
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جه ييابد و در نت ميزان توليد افزايش مي ]5[» .يابد مي دسرمايه، به همان نسبت نيز پرولتاريا يعني طبقه كارگر نوين، رش
نه تنها از نظر تعداد  با توسعه صنايع، پرولتاريا«. در كنار يكديگر قرار مي گيرند تر بزرگكارگران در واحدهاي هرچه 

ويش را بيش از نايي ختوا يابد و ش افزايش مييگردد، نيرو متمركز مي تر بزرگيي هرچه ها هدر انبوه كه بليابد،  افزايش مي
  ».كند بيش احساس مي

. شده در تاريخ است راستثما ي ترين طبقه پرولتاريا بالقوه قوي. دگير سامانه اقتصادي قرار مي مركزبنابراين پرولتاريا در 
 .باشد ميحياتي در تئوري انقالب ماركس  ايكه عنصري توانايي. بخشد رهايي خويش را مي واناييتقدرت مزبور به پرولتاريا 

كه پرولتاريا اولين  ي بر اينعامل دوم و به همان اندازه مهم در برآورد ماركس از پرولتاريا، عبارت است از نظر وي مبن ]6[
كليه طبقات خواهد  منجر به از بين رفتن كه بلاش نه منجر به شكل جديدي از جامعه طبقاتي،  اي است كه پيروزي طبقه

د، يك ر به فرصبه جز استثنائات منح. استوار استپرولتري  ي مبارزه) كلكتيو(جمعي  ورتاًبر ماهيت ضر اين ديدگاه. شد
تواند نزد صاحب كار خويش رفته و درخواست اضافه دستمزد نموده و در اين زمينه شانس  كارگر به صورت انفرادي نمي

ر داراي هيچ مالكيتي بر وسايل توليد كارگ. كند قطارانش دست به يكي وي ناچار است كه با هم. موفقيتي داشته باشد
قسمت ها  توان به ميليون يع مدرن را نميكسب نمايد، زيرا صنا راديانف تواند چنين مالكيتي را به صورت نيست و نمي

براي تصرف وسايل توليد، طبقه كارگر بايد اين كار را به صورت جمعي، به شكل . تقسيم نموده و آن را پخش كرد
  . انجام دهدمالكيت اجتماعي 

توان از روي نظر وي در  ل وي براي اين امر را به خوبي ميكيد ماركس بر پرولتاريا به مثابه تنها طبقه انقالبي و داليأت
در روزگار ماركس، دهقانان حتي در اكثر كشورهاي . ترين كانديداي ديگر اين عنوان يعني دهقانان، نشان داد مورد واضح

از اين گذشته، سنتي . بودند ،قل به اندازه پرولتاريا، فقير و پايمال شدهأدادند و حد تشكيل ميروپايي اكثريت عظيمي را ا
گي دزن ي اطر ماهيت انفرادي و پراكنده شيوهها را به خ ولي ماركس تمام اين. هاي دهقاني وجود داشت طوالني از شورش

  . دهقاني، ناديده گرفت
ليكن  .كنند زندگي مي يكديگر دهند كه اعضايش در شرايطي مشابه ميكم بضاعت توده عظيمي را تشكيل دهقانان «

طرفه، از  شيوه توليد آنان، ايشان را به جاي وارد كردن به يك رابطه دو .بدون وارد شدن در روابطي چند جانبه با يكديگر
سيب شكيل يك كيسه يي كه در يك كيسه تها زميني ببدين طريق، بسيار شبيه سي... ازد س يكديگر جدا و منفرد مي

تا . تشكيل شده است) ي افرادجمع جبر(ي همگن ها اندازه ي ساده هند، توده عظيم ملت فرانسه از جمعد زميني را مي
ان را از شان و منافع و فرهنگش نحوه زندگي كنند كه اقتصادي اي زندگي مي ها خانواده تحت شرايط ميليون كه جايي

دهد، ايشان يك طبقه را تشكيل  قرار مي طبقات ديگردر مخالفتي خصمانه با  را ها آنطبقات ديگر جدا ساخته و 
كه  ان كم بضاعت وجود دارد و تا جاييتباط دروني محلي در بين اين دهقانيك ار تا جايي كه صرفاً ليكن. دهند مي

سياسي را ايجاد نكند، گونه سازمان  گونه همبستگي ملي و هيچ جماعتي را به وجود نياورده و هيچ ،يكساني منافعشان
قادر نخواهد بود كه چه از طريق پارلمان و چه از طريق  ها آن در نتيجه. دهند دهقانان تشكيل يك طبقه را نمي

قادر به نمايندگي خويش  ها آن. آورندنام خود به اجرا در منافع طبقاتي خويش را به) ايندگانانجمن نم(كنوانسيون 
  ]7[» .نيستند، بايد كه نمايندگي شوند

، برعكس دهقانان، در نمايندگي خود و بنابراين رهايي خويش، براي موقعيت پرولتاريا به مثابه يك طبقه قابليت پرولتاريا
  . انقالبي و براي توانايي وي در ايجاد يك حزب انقالبي، تعيين كننده است

كه  اي ماركس از فاصله. فته اشتباه گرفتيا يتايجاد حزب خويش را با امري فعلپرولتاريا در  ي معهذا، نبايد توان بالقوه
اي  وجود است و از راه مبارزه طوالنيم» براي خود«و پرولتاريا به مثابه طبقه اي » ددر خو«اي  بين پرولتاريا به مثابه طبقه

ميز بورژوازي آ ه رقابتماركس از ديدن اثرات فلج كنندة جامع ]8[. كه براي رسيدن از اولي به دومي وجود دارد آگاه بود
  . يابي و اتحاد طبقه كارگر نيز غافل نبود بر سازمان
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كه ايشان را در كنار هم  رغم اين حقيقت خيلي بيش از آن كارگران را ـ علي كه  بلنه فقط بورژواها،  ـرقابت افراد را «
گر متحد يدفراد بتوانند با يككشد تا اين ا ها طول مي ه همين دليل است كه مدتب. سازد گر جدا مييددهد، از يك قرار مي

بر فراز و عليه افراد جدا  توان بر هر نيروي متشكلي كه ي ميبه همين خاطر است كه تنها پس از مبارزاتي طوالن... شوند 
  ]9[ ».نمايد ـ فائق شد توليد مي بازكنند كه روزانه اين جدايي و انزوا را  كه در روابطي زندگي مي ار دارد ـاز هم قر
  . چنين قدرت ايدئولوژي را نيز تشخيص داد همماركس 

و  يزمان كنترل وسائل توليدي معنوي را نيز داراست، بنابراين آرا توليد مادي را در اختيار دارد، هماي كه وسايل  طبقه«
  ]10[ ».گردد يع آن ميعقايد كساني كه فاقد وسايل توليد معنوي هستند نيز تابع و مط

استقالل  نه برخيزد وياگرا گ با اين گرايشات قوي تفرقهاسي كارگري ضروري بود تا به جنبنابراين ايجاد يك حزب سي
زماني كه كارگران حزب مشخص  كند كه تا اشاره مي هم، ماركس غالباً واقعاً. پرولتاريا به مثابه يك طبقه را محرز گرداند

است كه در گونه  اين. ه مثابه يك طبقه دانستلمه برا به معني واقعي ك ها آنتوان  اند، نمي خويش را ايجاد نكرده
توسط  يابي پرولترها در يك طبقه و به دنبال آن در يك حزب سياسي، دائماً سازمان«بينيم كه  كمونيست مي مانيفست

به اين ) 1871(و در تصميم كنفرانس لندن انترناسيونال اول  ]11[» .گردد رقابت بين خود كارگران، دچار اختالل مي
اين  ]12[» .تواند بمثابه يك طبقه عمل نمايد ك حزب سياسي خاص خويش ميپرولتاريا تنها با برپا نمودن ي«: كه ترتيب

  . تا پايان عمر به مثابه نكته مركزي تئوري و عمل ماركس و انگلس باقي ماند 1840هاي  اساسي از اواسط سال ي ايده
  

  و پرولتاريا ها كمونيستـ 2

  
ند كه مبارزه دها معتق ماركسيست. شود به مسئله اساسي تئوري ماركسيستي حزب رهنمون ميما را  اين نكته اينك

در عين حال  ]13[» .دست خود طبقه كارگر انجام گيرده رهايي طبقه كارگر بايد ب«قاتي موتور تاريخ است و اينكه بط
ترتيب رابطه  دينب. سي ايجاد نمايند، يك حزب سيااي نمايندگي منافع طبقه در مجموعاين هستند كه بر خواهان ها آن

در كتاب » ها كمونيستپرولتاريا و «بين اين حزب و توده طبقه كارگر چه خواهد بود؟ ماركس اين مسئله را در بخش 
  : مورد بررسي قرار داد» كمونيست مانيفست«
دهند  ي تشكيل نميها Ĥنجداگحزب  ها كمونيستطور كلي با يكديگر چه مناسباتي دارند؟ به و پرولتاريا  ها كمونيست«

. جدا باشد ندارندگونه منافعي كه از منافع كليه پرولتاريا  هيچ ها آن. كه در برابر ديگر احزاب كارگري قرار گرفته باشد
  .آورند كه بخواهند جنبش پرولتاري را در چارچوب آن اصل بگنجانند اي خاص خود را به ميان نمي اصول فرقه ها آن

در مبارزات ملي پرولتارياي  ها كمونيستبا ساير احزاب پرولتري تنها در اين است كه از طرفي  اه كمونيسترق َف
تأكيد دهند و بر آن  نظر از مليتشان، در مد نظر قرار مي الح مشترك همه پرولتاريا را، صرفكشورهاي گوناگون، مص

كند، آنان هميشه و همه جا  يه بورژوازي طي ميه پرولتاريا علاز طرف ديگر در مراحل گوناگوني كه مبارز نمايند و مي
  . كنند تمامي جنبش را نمايندگي ميمنافع و مصالح 

هر كشوري هستند، يعني آن بخشي  ترين بخش احزاب كارگريِ پيشروترين و با عزم از طرفي عمالً ها كمونيستبنابراين، 
نسبت به بقيه توده عظيم  ها كمونيستمزيت  ،تئوري راند، از طرف ديگر، از لحاظ هاي ديگر را به جلو مي كه كليه بخش

  ]14[ ».پرولتاريا در اين است كه آنان از خط حركت، شرايط و نتايج نهايي عام جنبش پرولتري درك روشني دارند
 و هاوليه راه حل مسئله رابطه بين حزب و طبقه بود ي رده و بسيار درخشان، هم شامل نطفهاين تعداد معدود عبارات فش

 اول، ديد ي در وهله. اند هم شامل يك سلسله رهنمودهايي كه پراتيك جنبش ماركسيستي را تا به امروز شكل داده
كنند  نام طبقه، ولي جدا از آن، عمل ميگرانه در مورد نقش حزب به مثابه دسته كوچكي از ماجراجوياني كه به  توطئه
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كند تا توسط  ب كه دستورات را از باال صادر ميزايانه از حهمچنين، ديد استبدادگر. شود مردود شناخته مي كامالً
به  مورد نظر صرفاً) سكت( آن گروهكه بنابر يها Ĥنگراي تبليغ منفعل مورد اطاعت قرار گيرند و ديد كامالً اًي اساسها توده

نيز مردود شناخته  نمايد ها جلب پردازد تا زماني كه بقيه دنيا را به اين آموزش ي خويش مي)ها دكترين( ها بيان آموزش
  . شود مي
در مبارزه طبقاتي و در خدمت طبقه  كرد اي كه بر حسب عمل ايست مربوط به رهبري گردد نظريه محرز مي چه كه قوياً آن

در درون مبارزات اقتصادي و سياسي روزمره كارگران، اهداف كلي جنبش ارتقا  نيز اين اصل كه كسب گردد و ،كارگر
ي صنفي در عين ها ، سياست كار در درون اتحاديه]15[متحد  ي ن عبارات استراتژي ماركسيستي جبههايدر . داده شود

ان با كوشش براي فراتر رفتن از دموكراسي مز هم ،ي و دفاع از حقوق دموكراتيكايگر هاي اتحاديه آگاهي به محدوديت
  . اند وازي، جملگي از پيش خبر داده شدهبورژ

بندي در سطحي  اين فرمول. ست و نقايص آشكاري ها د تمام اهميتش، داراي محدوديتس، با وجوبندي مارك ولي فرمول
در . اختيار شود نمي پردازد ها كمونيست طايكه بايد توس چ جا به طور مشخص به شكل سازمانيكلي نوشته شده و در هي

همين عدم دقت اوليه است كه در رست د. خاصي به اين امر نيست كه منظور از حزب چيست ي واقع، داراي هيچ اشاره
اعتبار گشته است، يعني اين حكم كه  وقايع بعدي بي طحكمي از عبارت مزبور قرار گرفته است كه آشكارا توس پس

اين تنها در صورتي » .يگر احزاب كارگري قرار گرفته باشددهند كه در برابر د ي تشكيل نميا حزب جداگانه ها كمونيست«
گونه منافعي جدا و به دور از  هيچ ها كمونيست«عام معني خواهد داشت كه به مفهوم اين باشد كه  عنوان يك اصله ب

موردي استثنايي نيست كه به » حزب« ي حال اين ابهام در استفاده از كلمهدر عين » .منافع پرولتاريا در مجموع، ندارند
كار ه حزب را به طرق گوناگوني ب ماركس لغت در سراسر آثار خويش،. محدود شده باشد» كمونيست مانيفست«كتاب 

يي بسيار متفاوت ها تا به پديده ]16[) آن را مشخص كرده است ي عمده »مدل«مانتي جانستون حداقل پنج (برد  مي
ها كه بسيار گسترده و پراكنده بود، به گروه كوچك همكاران و طرفداران خودش و به هدف  1مانند جنبش چارتيست

، مانند جامعه )كمونيست(انجمن «: بنويسد كه 2گونه بود كه ماركس قادر بود به فرايليگرات اين. اره كندانقالبي عام اش
اي بود در تاريخ حزب كه در همه جا به طور خود به خودي در حال  مرحله فصول در پاريس و صدها گروه ديگر، صرفاً

و  ]17[ ».كنم عظيم تاريخي كلمه را درك مي معنيمن حزب به  ،»حزب«تحت نام . رويش از خاك جامعه مدرن است
ترين عمل حزب ما از زمان قيام ژوئن  پرشكوه«بنويسد كه كمون پاريس  3توانست به كوگلمان گونه بود كه او مي اين

  ]18[. بوده است» تا كنون در پاريس 1848
هاي خارج از مضمون به  نقل قول علت ابهامي كه ماركس در بيان اين مورد داشته است، نمي توان با استفاده ازه ب

تنها راه ممكن اين است كه به بررسي تكامل . يا واحد در مورد حزب پرداخت مند نظاميا بازسازي يك تئوري  ساختن
. شان تفسير نمود رد مسئله حزب را در مضمون تاريخيهاي سياسي ماركس پرداخته و اشارات وي در مو بالفعل فعاليت

براي حزب سياسي از در مد نظر داشت؛ نداشتن تعريفي دقيق  ر، يك نكته مركزي را بايد دائماًام ايندر انجام  ]19[
ين حقيقت است كه در طول بخش ا ي ، منعكس كنندهكه بل. يا نتيجه تنبلي ذهني نيست جانب ماركس اتفاقي و

ز وجود وازي و چه پرولتاريا، هنوچه براي بورژشان،  اي از دوران فعاليت ماركس، احزاب سياسي به معناي امروزي عمده
چنين حزبي  اين. اي جديد است پديده ،مشخص خويش اي، با اعضا، سازمان و منشور كامالً احزاب مدرن توده. نداشتند

متكامل و يك  گيري عمومي و دموكراسي بورژوازي كامالً أيپديدار شد تا جوابي باشد به امر ربراي اين  در وهله نخست،

                                                
١  - Chartism 
٢- Freiliegrat 
٣- Kugelmann 
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تا قبل از اين زمان، حزب سياسي . هاي آن بودند واد، پيش فرضسوسيع، وسايل ارتباط جمعي و  نسبتاًشبكه ارتباطي 
ي و ي غيررسمها يا انجمن: تنها چيزهاي الزم عبارت بودند از. بدوي پيشين نبود نوين، مورد لزوم سيستم سياسي نسبتاً

و  ها بود و يا تجمعات كوچكي در كلوپ) داران زمين اًغالب(اي از افراد محلي برجسته  گل و گشادي كه مبتني بر شبكه
داشتن اين انتظار از نظريات ماركس كه به ماوراي تجربه زمان خودش برود، . از روشنفكران با نفوذ) متشكل(ها  سالن

تر  اشكال معين سازماني بسيار مشكل ي بيني در زمين وص از اين جهت صادق است كه آيندهخصه اين ب. منصفانه نيست
  . تكامل عمومي اقتصادي واجتماعي ي هبيني در زمين است تا آينده

به منظور ثبت و ضبط تحول نظر ماركس در مورد حزب، زندگي سياسي وي را مي توان به چهار دوره عمومي تقسيم 
  : نمود

  دوره انجمن كمونيست؛  يعني1850تا  1847ـ از 1
  از مبارزه طبقاتي؛ فاصله طوالني بين دو پرده ،1864تا  1850ـ از 2
  المللي كارگران؛ ، دوره انجمن بين1872تا  1864ـ از 3 
  .اي بود سوسيال دموكراسي تودهن آغاز دوراكه به بعد،  1872ـ از 4
  

  ـ انجمن كمونيست3

   
و  انگلستان، فرانسهي مكاتباتي كمونيستي را كه مركز آن در بروكسل بود و با ها ماركس و انگلس كميته 1846در سال 

ي بود كه آنان با انجمن عدالت، كه يك انجمن مخف ها از طريق اين كميته .اتي داشت، ايجاد كرده بودندآلمان ارتباط
، ماركس و انگلس نظر رهبران 1847تا سال . متشكل از صنعتگران آلماني بود، ارتباط برقرار نمودند المللي و عمدتاً بين

ماركس وانگلس به اين . عمل آمد كه به عضويت انجمن درآينده شان دعوت بانجمن مزبور را جلب كرده بودند و از اي
از آن پس، انجمن عدالت . گرانه منسوخ گردد ديمي سازماندهي توطئهشرط عضويت انجمن مزبور را پذيرفتند كه اشكال ق

در آن و انگلس نيز  اي براي تجديد سازمان ترتيب داد كه ماركس و كنگره نام خود را به انجمن كمونيست تغيير داد
ي ها تأهي«با » دموكراتيك كامالً«يابي به يك ساخت  ي آن كنگره عبارت بودند از دست نكات عمده. شركت نمودند

ماركس وانگلس براي چرخش جهت  ]20[» چيني هوا و هواس توطئه«و مبارزه عليه هستند » اي كه قابل تعويض انتخابي
 1847گونه است كه ما در سال  اين. در درون طبقه كارگر، به مبارزه برخاستندبه صورت تبليغ علني عقايد كمونيستي 

نياز پرولتاريا به يك سازمان ، اوالً. شاهد جمع و جور شدن چندين ايده اصلي براي تئوري ماركسيستي حزب هستيم
نياز به از سوي ديگر و  سو ا از يكپرولتاري 1سازيِرها طبقاتي، خود ـ ، رابطه بين مبارزهثانياً. المللي در صورت امكان بين

  . دارد اعالم مي ااف خويش را آشكارديك تشكالت داراي دموكراسي دروني كه اه
تر از  ناميد، ولي در واقع خيلي ضعيف مي» مللي و يا حزب كمونيست آلمانال ينيك مجمع ب« انجمن مزبور، خود را متناوباً
تا  200با عضويتي بين . اصيل دانستو ملي  ي در سطحنال اول و يا يك حزبدرآمد انترناسيو آن بود كه بتوان آن را پيش

ك حزب و يا با توان انجمن مزبور را چيزي بيش از نطفه ي ر چندين كشور پراكنده بودند، نميكه د ]21[نفر  300
ي كه در ابتدا پذيرفته ا استراتژي. دانست 2فرقه سياسيبه اصطالح  ، چيزي بيش از يك1968 اي از پاريس استفاده از واژه

ختلف وجود داشتند كار يي كه در آن زمان در كشورهاي مها تا حد ممكن در درون جنبش ها كمونيستشد اين بود كه 

                                                
١  - self-emancipation 
٢  - Groupuscule 
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كرد و اعضاي انجمن در فرانسه به  ها فعاليت مي در درون جنبش چارتيست 1ترتيب در انگلستان ارنست جونز بدين. كنند
ور شدن آن  ضعف و فترت انجمن به محض غوطه. درولن و لوئي بالن پيوستن لدرون ـ] پشتيبانِ[هاي  سوسيال دموكرات
چند صد «: گويد همان طور كه انگلس مي. نمايان شدسراسر اروپا را فرا گرفت،  1848اي كه در سال  در وقايع ناگهاني

اين  ]22[ ».عظيمي، ناپديد شدند ي در ميان تودهكه به طور ناگهاني به درون جنبش هل داده شده بود،  عضو انجمن،
در گسترش عنوان افراد، آنان نقش مهمي ه بدين معني نيست كه اعضاي انجمن چيزي براي عرضه نداشتند، برعكس، ب

  ]23[».انجمن ديگر وجود ندارد، معهذا در همه جا هست«: ن بورن به ماركس گفتاطور كه استف آن. انقالب ايفا نمودند
همراه با  ز كوك و از نظر سياسي نابالغ بود،طبقه كارگري كه هنو گاه، و و تكيه  عنوان پايه ه بهنداشتن يك سازمان زند

طرح شده » كمونيست مانيفست«اي كه در  جا رهنمون شد كه از طرح اصلي ه آنكس را باريك موقعيت بسيار انقالبي، م
ب پرولتري و نماينده يك حزب مستقل كارگري، عنوان مبلغ آشكار انقاله ب رفتنبه جاي پيش . كمي فاصله بگيرد ،بود

چپ دموكراسي راديكال عمل  يبه مثابه جناح ماورا »2نيوراينيش تسايتونگ«ماركس مجبور شد كه از طريق نشريه 
  . اي پيش براند كه تضادها در زير پاي آن دهان باز كنند شد تا نقالب بورژوازي را به نقطهكرده و بكو

كه راديكاليسم بورژوازي آلمان ناتواني خود در  ، هنگامي1846گاه بود و در آوريل موضع خويش آماركس به مسائل ذاتي 
هاي دموكراتيك  انجمن »راين لند«انقالب را نشان داده بود، او و همكارانش، ولف، شاپر و بكر از كميتة بخش  برد  پيش

هاي دموكراتيك در برگيرنده تعدادي بيش از  ني انجمندهي كنو به نظر ما شكل سازمان«: نوشتند كه ها آن. استعفا دادند
ه ب. گرداند اهداف انجمن مزبور ممكن نمي برد  پيشگونه فعاليت ثمربخشي را در  است كه هيچ از عناصر ناهمگون ،حد

ل تري تشكي از عناصر همگون ها ناسازم زيرا آن ،ي كارگري مفيدتر خواهد بودها ناتر سازم نظر ما، همبستگي نزديك
زه براي سازمان سياسي مستقل طبقه كارگر، در تئوري و عمل ماركسيسم به يك راز اين نقطه به بعد مبا ]24[ ».اند شده

  . امر مركزي تبديل شد
اينك در  ، ماركس كه1849سريع انقالب آلمان مانع از تحقق يافتن عملي و بالفاصله اين ديدگاه شد، ولي در پاييز  افول

دهي آن را در آلمان،  برد، كميته مركزي انجمن كمونيست را تجديد بنا كرد و تجديد سازمان سر ميلندن در تبعيد به 
كه (، در خطابيه به كميته مركزي انجمن كمونيست 1850در مارس . اين بار بر حسب ضرورت به شكل مخفي آغاز نمود

نه گو از آن را اين منتجِتشكيالتي  هاي ماركس تجربه اين دوران و درس) ستا مارس معروف ي به خطابيه عموماً
  : بندي كرد جمع

كه  ياي از اعضا بخش عمده. اي سست شده بود طور قابل مالحظهه حكم سابق انجمن بدر عين حال، سازمان م«
هاي  تي مخفي سپري گرديده و فعاليها در جنبش انقالبي شركت كرده بودند عقيده داشتند كه دوران انجمن مستقيماً

 شان با كميته مركزي شل شده و تدريجاً اجازه دادند كه رابطه يجمعي انفرادي و ها حوزه. ست نهايي كافيعلني به ت
دهي هرچه بيشتر  در نتيجه، در زماني كه حزب دموكرات يعني حزب خرده بورژوازي به سازمان. اي غيرفعال گردد رابطه

أكثر در نقاطي مجزا براي كم خويش را از دست داد و حدخويش در آلمان پرداخته بود، حزب كارگران تنها جايگاه مستح
هاي خرده بورژوا قرار  تحت تسلط و رهبري دموكرات مي كامالًوحلي متشكل ماند و در نتيجه در جنبش عممقاصد م

  ... برقرار نمود يد مجدداًابه اين وضع بايد خاتمه داد، استقالل كارگران را ب. گرفت
داند كه فرستاده  هم ميان از طريق يك فرستاده انجام داد و كميته مركزي اين امر را بسيار متو را تنها مي تجديد سازمان

كه  در شرف وقوع است ودر نتيجه، حزب كارگران چنان در اين لحظه اعزام شود كه يك انقالب جديد دقيقاً مزبور بايد

                                                
١  - Ernest Jones 

  .بود ارتيستي انگلستاناز رهبران جنبش چارنست جونز 
٢  - Neue Rheinische Zeitung 
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اي هرچه  نبال آن كشيده شود، بايد به شيوهبه دباره مورد سوء استفاده بوروژوازي قرار گرفته و ود 1848نخواهد مانند 
  ]25[» .تر عمل نمايد صداتر و مستقل تر، يك سازمان يافته

به صورتي بسيار نزديك به نظر لنين در مورد حزب پيشرو بيان  سكارم) نظر(از برخي جهات، در خطابيه مارس است كه 
نكته كليدي در مورد اين ) وجود دارند) ن دو نظربين اي(اي  هاي عمده هرچند كه البته هنوز تفاوت(شده است 

ترين درگيري ماركس در عمل انقالبي هستند كه او در طول  محصول بالواسطه ها آن، اين است كه پيشنهادات تشكيالتي
فرض بر اين است « ن در آ اند كه هايي تهيه شده زندگي خويش تجربه نمود، و به عنوان رهنمودي براي عمل در موقعيت

به  ن،تقويت استقالل آ تشكيالت انجمن و برنامه مستحكم كردن» .وقوع پيوستن استه ي جديد در شرف بانقالب كه
ود اي است از ديدي كه از يك عمل انقالبي پويا وج بخش پيوسته كه  بلتي منفرد نيست، يك ابزار تشكيال ،خودي خود

در يك جهت سوسياليستي به را يك را در دست گرفته و آن بايد رهبري انقالب دموكرات دارد كه در آن، طبقه كارگر مي
  . پيش براند

گري خويش را چه به صورت راهاي ك زمان حكومت طور همه بايد ب ها آنهاي رسمي جديد،  جوار با حكومت هم«
  ...ي كارگري تشكيل دهندها هاي كارگري و يا كميته ي محلي و شوراهاي محلي و چه به صورت كلوبها كميته

 هرگونه كوششي براي خلع سالح را در صورت لزوم حتي قهراً. ي نبايد تسليم نمودا هانت را تحت هيچ بهحه و مهمااسل
كارگران و دهي بالفاصله مسلحانه و مستقل  كارگران، سازمان رهاي بورژوا ب از بين بردن نفوذ دموكرات. بايد خنثي نمود

اي  نكات عمده ها هستند آن اين . وقتي ناگزير دموكراسي بورژوازيم تر بر حاكميت تر و گران تحميل شرايطي هرچه سخت
  ]26[ ».در مد نظر داشته باشد ،در شرف تكوين اين انجمن بايد در طي و پس از قيامِكه پرولتاريا و بنابر

از  ، عمدتاًسال بعد 50جا و نظريه لنين در همين زمينه در  ترتيب، شباهت بين نظريه ماركس در مورد حزب در اين بدين
اين اتفاقي نيست كه تروتسكي تئوري انقالب . در آن قرار داشتند ها آنگيرد كه  هاي مشابهي سرچشمه مي موقعيت

ي اين دوره ماركس و انگلس بود كه لنين هنگامي كه به دنبال ها از نوشته خويش را از خطابيه مارس اخذ نمود و 1مومدا
  . كرد نمايند، استفاده مي كيدا در دو انقالب روسيه تأها ر هاي بلشويك متوني بود كه تاكتيك

همراه با . ش نساختتولي ماركس هرگز هيچ شكل خاصي از سازمان و يا هيچ حزب خاصي را تبديل به چيزي قابل پرس
اندازي كه  روشن شد كه چشم 1850در تابستان  در نتيجه، زماني كه. تغيير شرايط، طرز تلقي وي نيز تغيير نمود

انقالب به زودي آغاز نخواهد شد،  باشند و ، نادرست ميي تشكيالتي خطابيه بر مبتناي آن تدوين شده بودندها امهبرن
به طرزي غير قابل اجتناب اين امر در كميته مركزي انجمن  تقريباً. ماركس به زودي پيشنهادهاي خويش را رها نمود

منجر به انشعاب خواستند با واقعيت روبرو شوند،  ساني كه نميي را قبول داشتند و كبين كساني كه فروكش موج انقالب
خود را در ) در نتيجه(كنند و  كه به طور تصنعتي انقالب را تسريعري ويليچ و شاپر، آرزو داشتند بهدسته دوم به ر. شد

به  عمالً اين انشعاب.ودنده آلمان، درگير نمريزي براي تهاجم مسلحانه ب ماجراجويانه مهاجران، مانند نقشهي ها انواع توطئه
عمل آمد تا با انتقال ه خاتمه داد و هرچند كه كوششي ب عنوان يك سازمان بامعناه جمن كمونيست بان) موجوديت(

استعفا نمود و كمي بعد خود انجمن نيز ) انجمن از عضويت(دي ماركس زوه را نجات بخشند، ب كميته مركزي به كلن آن
  . منحل شد

  
  
  

                                                
١- Uninterrupted Revolution  
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  لتهاي عز ـ سال4

   
عات وقف تتب تماماً اًبجز ضروريات كسب معاش، تقريه ب غاز نمود كهزندگي خويش را آ از اي جا ماركس مرحله در اين

 1850در نوامبر  »نيوراينيش تسايتونگ«هاي آتي را در شماره آخر  انداز خويش از سال او چشم. يداقتصادي وي گرد
  :گونه بيان نمود اين

دهد كه با نهايت سرعت  ه را مياي كه وجود دارد و به نيروهاي مولد جامعه بورژوازي اين اجاز با توجه به رفاه عمومي«
وسيله ه انقالبي جديد تنها ب... اي مطرح نيست ند، مسئله هيچ انقالب واقعيممكن در چارچوب جامعه بورژوازي، رشد نماي

  ]27[ ».دازه كه وقوع خود بحران حتمي مي باشدليكن وقوع آن حتمي است، به همان ان. شود مييك بحران جديد ميسر 
هاي دو طرفه خويش مشهور  ها و كشمكش ييي مهاجرين هميشه به خاطر داد و بيدادهاي بي اهميت، بدگوها حوزه
ماركس و موفقيت كارهاي تئوريك وي، الزم بود كه او خود را از اين محيط  روحي و رواني اند، بنابراين براي ثبات بوده

  . ده بيرون بكشدفلج كنن
ماركس به . هاي حزب با آغوش باز استقبال نمودند ماركس و انگلس از اين فرصت براي آسودگي از درگيري در سياست

 اين كامالً. يابيم بسيار خوشوقتم نفر، شما و من، خود را در آن مي اي كه ما دو واي اصيل و علنياز انز«: انگلس نوشت
براي اولين بار در  باالخره ما «: گونه جواب داد كه و انگلس اين ]28[ ».ما بدان پايبنديم اصولي است كه منطبق با موضع و

اين  گونه پشتيباني از جانب هيچ حزب و سرزميني نداريم و فرصتي يافتيم كه نشان دهيم كه نياز به هيچ ،مدتي طوالني
دهد كه اين اشارات خصوصي  نگ هشدار ميريفرانس م] 29[ »باشد اي مي گونه وضع ما مستقل از هر مهمل اينكه م

 2و شلومو آوينري ]31[ 1ولف. د. ه ويژه برترامولي برخي از مفسرين، ب ]30. [بدون تفكر قبلي را نبايد خيلي جدي گرفت
ولي كوشش مزبور مستلزم اين . باشند ظرات واقعي ماركس در مورد حزب ميها ن اند نشان بدهند كه اين كوشيده ]32[

يعني (شان  يخي و هم خارج از مضمون بالفاصلهزياد را، هم خارج از مضمون تار از حساسيت ين بيانات ناشيِاست كه ا
را در مقابل بياناتي قرار داد كه به  ها آنو  ]33[در نظر گرفت ) ي خصوصي دو دوست نزديكها خارج از مضمون نامه

ساير بيانات اللفظي، اين و  با تعبير تحت. اند م نوشته شدهه و براي استفاده عمووضوح مورد بررسي و مالحظه قرار داشت
گرفت، تعبيري كه به وضوح مضحك توان به معني ضمني مخالفت با هرگونه فعاليت سياسي  ماركس و انگلس را مي

 سرگرم نوشتن سرمايه بود، وي هرگز به طور كامل هاي پنجاه و شصت، هنگامي كه ماركس عميقاً حتي در سال. باشد مي
) هاي فعاليت(رساند و مراقب  ي چارتيستي كمك ميها مهاچنان با مقاله نويسي به روزن از زندگي سياسي كنار نكشيد و هم

حزبي را ايجاد كند كه براي ايجادش وي بايد به «ماركس به وي گفته بود كه بايد  1857ارنست جونز بود كه در سال 
   ]34[» .رودجا مستقرند ب يي كه كارخانجات در آنها ناحيه

 ه حزب سياسي چه بودند؟ اوالًنهرگو) شركت در(ترتيب، عوامل اصلي در غيبت دوازده ساله ماركس از  پس بدين
 ثانياً. اشاره شد، اين نظر وي بود كه جامعه بورژوازي وارد يك دوره طوالني ثبات و گسترش شده است طور كه قبالً همان

كه يك مهاجر آلماني در نيويورك  هنگامي. براي كار تئوريك خويش قائل بود اين مسئله مطرح بود كه وي اهميت زيادي
ام كه كارهاي  متقاعد شده عميقاً«: رونق دهد، ماركس جواب داد كه به وي پيشنهاد كرد كه انجمن كمونيست را مجدداً

 ]35[ ».مفيد خواهد بود يي كه دورانشان سپري شده است، براي طبقه كارگرها Ĥنتئوريك من بيشتر از شركتم در سازم
انقالبيون آن ماركس در مورد جنبش انقالبي را از نظريه اكثريت قريب به اتفاق  ي شكاف عميقي بود كه نظريه ثالثاً

  . نمود دوران، جدا مي

                                                
١- Bertram D.Wolfe 
٢  - Shlomo Avineri 
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ه رهاسازي طبقه كارگر بود، بنابراين وظيفـ   مبارزة طبقاتي بود و هدف وي خود نيروي محرك تاريخ ،چون از نظر ماركس
اي خاص خود  اصول فرقه«كه  بري نمايد و نه اينحزب اين بود كه به طبقه كارگر خدمت نموده و آن را در مبارزاتش ره

ليكن جنبش انقالبي در نيمه قرن » .را به ميان آورند كه بخواهند جنبش پرولتاري را در چارچوب آن اصول بگنجانند
يا : ان عبارت بودند ازگرايشات غالب دور. بود) از نظريات ماركس(يگانه ب ها و نظرياتي كامالً نوزدهم تحت استيالي سنت

هاي تخيلي خرده بورژوا كه معتقد به آشتي دادن  انقالب فرانسه و يا ملهم از سوسياليست 1گراي ژاكوبني سنت توطئه
نظرشان در مورد طبقة كارگر، با  هر دوي اين نظريات، در رابطه. بودندخويش  ي گرانه سرمايه و كار بر مبناي عقايد روشن

ارگر منفعل نام طبقه بود و دومي خواستار اين بود كه طبقه كه لي خواهان فعاليت در پشت سر و باو. بودند 2گرا نخبه
ها قبل اين مواضع را  كس مدترما. عقل متقاعد شده باشند توسط نيرويي خوش نيت ها ناكه كليه انس بنشيند تا زماني

د، طبقه كارگر با اين مواضع به مبارزه برخيز ي ده بود تا در چارچوب يك جنبش زندهچند كه آما ررد كرده بود و ه
معني  هاي كوچك را بي انجمن ها و اي در خارج از چارچوب فوق را ، در چارچوب كلوب هرگونه درگيري در چنين مبارزه

  . دانست و اتالف وقت مي
  

  عمل و تئوري :الملل اول ـ بين5
   

ؤسس انجمن خواسته بيرون آورد، دعوتي بود براي شركت در جلسه مه باالخره ماركس را از انزواي خودچه ك آن
سيس أالملل نه توسط ماركس ت بين. برگزار شد 1864سپتامبر  26 در) لندن( لِها المللي كارگران كه در سنت مارتين بين

و عالقه طبقه  بارزات اقتصادي طبقه كارگر اروپامي ماز درون رشد عمو كه بل. شد و نه ملهم از عقايد ماركسيستي بود
) جنبش(تيباني از اهداف ، پشآمريكال در جنگ داخلي المللي از قبيل پشتيباني از شما ئل بينكارگر به مسا

 نهاي عملي آنا ترين فعاليت ي از مهمظهور كرد و يك طلبانه ايتاليا وحدت) جنبش(هستان و پشتيباني از طلبانه ل استقالل
ابتكار اوليه براي تشكيل جلسه . عمل آورده استفاده از كارگران مهاجر براي شكستن اعتصابات جلوگيري ب بود كه از

خودي بودن  همين اصالت و خودبه ولي دقيقاً. و پاريس صورت گرفتهاي لندن  ل از جانب تريديونيونيستهاسنت مارتين
هاي واقعي هم از جانب پاريس  دانستم كه اين بار قدرت مي«: س نوشتاو به انگل .بود كه ماركس را به خود جلب نمودن آ

، در اين ها گونه دعوت نابراين تصميم گرفتم كه از قاعده عام خود مبني بر رد اينبو هم از جانب لندن در كار بودند و 
   ]36[» .زيرا كه تجديد قوايايي طبقه كارگر اينك در حال وقوع است... پوشي كنيم  مورد چشم

ي منفي خود را در ناهمگوني و گيجي شديد تئوريك و سياسي نيز به همراه ها به ناچار جنبه ،اين خصوصيات مثبت
 هاي ايتاليايي بودند، از ناسيوناليست الملل شركت داشتند، از پيروان مازيني كه اساساً بيندر بين كساني كه در . داشتند

ن مانند وستون كه مخالف اعتصابات ئكار و سرمايه بودند، از پيروان اوهاي فرانسوي كه خواهان آشتي دادن  رودونيستپ
 .شدند ، همه و همه يافت ميها بودند مانند فيالدلفيايي ها ي مخفي كه در ظاهر از نوع ماسونها و از انجمن ]37[بود 

دهد، ماركس ناچار بود  خواه خويش سوق شكل كار كرده و آن را در جهت دل كه بتوان با اين مجمعع بي براي اين ]38[
كه امر تهيه قوانين و مقررات جايي  از رساندن خويش به پس. كلك و زيركي عمل نمايد كه با مهارتي زياد و نه چندان بي

                                                
١  - Jacobinism 

مطلق متعهد ها خود را به اصول دموكراسي مطلق و برابري  ژاكوبن). 1789(هاي سياسي در دوران انقالب كبير فرانسه  ترين و پرنفوذترين كلوب از برجسته
را » جحكومت ترور«ژوست،  ها تحت رهبري روبسپير و سن ژاكوبن. ها بودند ژوست و دمولن از ژاكوبن انقالبيون بزرگي چون روبسپير، دانتون، مارا، سن. دانستند مي

  .، در فرانسه مستقر ساختند1794تا  1793هاي  در خالل سال
٢  - Elitist 
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جا بزند، به ميزان قابل ) به انجمن(خويش را » خطابه افتتاحيه«و او توانسته بود  ر شده بودالملل به وي واگذا بين
  . كنندگان جلوگيري به عمل آيد زاري و بيگانگي ديگر شركت ه نياز بود تا از بيلحو مصااي از سازش  مالحظه

امر بسيار مشكلي بود كه جريان مربوطه طوري تنظيم گردد كه نظر ما به شكلي نمايان شود كه از موضوع كنوني «
هايي  مالقات 2و كوبدن 1برايتدر چند هفته آتي همين كسان در مورد امر مزبور با . جنبش كارگري قابل قبول باشد

  ]40[» .اجازه صراحت بيان قديمي را بدهد ،تجديد حيات يافته مدتي زمان الزم است تا جنبشِ. ندداشت
رهاسازي را كه در آن ـ  سيوناليسم تكيه نموده و موضع خودروش ماركس اين بود كه بر خصلت طبقاتي جنبش و انترنا

صحبتي شده  كه در مورد اهداف و متدهاي انقالبي مشخصاً بدون اين ]41[، مايدكيد نأزمان مورد توجه همگاني بود ت
دست ه رهايي طبقه كارگر بايد به دست خود طبقه كارگر ب«: كند كه مي به همين دليل است كه مقررات اعالم. باشد
عنوان ه بايد ب اي مي سينتيجه مهمي است كه هر جنبش سيابنابراين رهايي اقتصادي طبقه كارگر آن «: كه و اين» .آيد

اي اجتماعي  مسئله كه بلنه ملي است،  اي محلي و رهايي كار نه مسئله«: كه و اين »اي در خدمت آن قرار گيرد وسيله
 اشتراكياز  ،ولي مقررات مزبور ]42[» .وجود دارد ها آنكليه كشورهايي است كه جامعه مدرن در  ي برگيرندهاست كه در

هاي  شد، و يا از انقالب كه باعث اضطراب تريديونيونيست ها مي ه منجر به آزردگي پرودونيستوسايل توليد، ك 3كردن
مرينگ،  ي به گفته. اين استراتژي در عمل بسيار خوب كار كرد. آورد گرديد، صحبتي به ميان نمي انگليسي مي

من ولي ماركس در عين حال به ي اجتناب نمود، ]43[ »اي كوچك با سري بزرگ هجّث«ترناسيونال از تبديل شدن به ان
بر  كه چنان هم. شوراي عمومي برقرار ساختديد كلي برتر خويش در مورد جنبش، به تدريج هژموني فكري خويش را در 

دامن زده شد،  1867و  1866اي كه به وسيله بحران اقتصادي  يژه به بركت موج مبارزات اعتصابيالملل به و قدرت بين
تر  هرچه فزون) الملل بين(الملل را متقاعد كند كه  ي متوالي بينها س نيز توانست كنگرهشد، مارك افزوده مي

: نامه را تصويب كرد كه اين قطع) 1867در سال (كنگره لوزان  .تري را در پيش گيرد ي سوسياليسستيها مشي خطي
ها  شاهد شكست پرودونيست) 1868(كنگره بروكسل  ]44[ ».رهايي اجتماعي كارگران جد از رهايي سياسي آنان نيست«

تصميم گرفت كه ) 1871(ها بود و كنگره لندن  آهن، معادن و جنگلراه در رابطه با مالكيت اشتراكي زمين، خطوط 
  : عبارت زير را به مقررات اضافه كند

 قديميي خاص كه مخالف كليه احزاب در مبارزه عليه قدرت جمعي طبقات دارا، تنها از طريق تشكل يك حزب سياس«
  .عنوان يك طبقه عمل نمايده تواند ب كه پرولتاريا مي ، استاند دهكه توسط طبقات دارا ايجاد ش

هدف نهايي آن يعني برانداختن طبقات،  مين پيروزي انقالب اجتماعي وتأاين تشكل پرولتاريا در يك حزب سياسي براي 
  ]45[ ». ست ضروري

يزي به صورت مجمعي از گرايشاتي گوناگون بود كه بتواند به چاز حد  بيشالملل  ها، بين رغم اين پيشرفت ولي علي
اي را به آن تحميل  ماكس نيز هرگز نكوشيد كه چنين نظريهو المللي تبديل گردد  نزديك به يك حزب كمونيست بين

و احزاب  ها Ĥنت كنفدراسيون از سازمتواند چيزي بيش از يك هيأ الملل نمي در عوض وي پذيرفته بود كه بين. دنماي
الملل بايد اجازه دهد كه هر بخشي آزادانه برنامه تئوريك خويش را  كه بين كارگري در كشورهاي گوناگون باشد و اين

  ]46[. طرح ريزي نمايد
كه رهنمودي كلي  د، چرا كه ماركس را قادر نمود در عين اينالملل را باعث ش ت بود كه قدرت بينهمين تنوع گرايشا

الملل بود،  در عين حال گوناگوني مزبور نقطه ضعف بين .هاي مختلف را نيز دور هم نگهدارد داد، گروه مي هئبراي آن ارا

                                                
١  - Bright 
٢  - Cobden 
٣  - Collectivization 
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برادري «و سازمان آنارشيستي وي موسوم به  1الملل را به هدفي ممكن براي نفوذ ميخائيل باكونين زيرا كه بين
الملل شد و  وارد بين 1868سيال دموكراسي، در سال والمللي س موده بود، كه تحت پوشش اتحاد بينتبديل ن »المللي بين

جوي گرا باشد، يك ماجرا كه يك تئوري بيش از آن نباكوني. بودالملل  در از هم پاشيده شدن نهايي بينيكي از عوامل مهم 
برابري «وي مبلغ  .پندارانه و در هم و بر هم بود داد يك برنامه ساده اي كه ارائه مي گر بود و برنامه رمانتيك و يك توطئه

ها  هاي اساسي جنبش و گذشته از اين برانداختن بالفاصله دولت و برانداخت حق وراثت به مثابه خواست ،»طبقات
خلوط درهمي كه به م« :ماركس با تحقير به اين عقايد مي نگريست. ونه امور سياسي بودگ خواستار پرهيز كامل از هر

يي از ها از تكه قلمكاري كه وي آش شله... كتاب ابتدايي كودكان  اين... شده آوري  طور تصنعي از چپ و از راست جمع
ئل خود ها سلب نكرد كه مسا ولي اين حق را از آنارشيست ]47[» وسيمون و ديگران تهيه ديده است نظريات پرودون، سن

در مورد نوع سازماني بود كه  له، بك)دكترين(اي نه در مورد آيين  اين مشاجره. لملل به بحث بگذارندا را در درون بين
. بار بين ماركس و باكونين در آن نهفته بود اي است كه ريشة اختالفات خسران الملل مي بايست باشد و اين نكته بين

» گرايي اتوريته«اي عليه  نمود، مبارزه برداري مي الملل بهره شمار در درون بين ها واختالفات بي باكونين كه از خصومت
اين  ولي در چارچوب. اي بود تا انواع ناراضيان را بدور آن گرد آورد كت حساب شدهمي به راه انداخت كه حرشوراي عمو

ي ها ي سري و توطئهها انجمن »ديكتاتوري جمعي و پنهاني«باكونين به دنبال به تحقق رساندن  ،»گرايي ضد اتوريته«
بايد به مثابه يك سازمان  الملل مي آيا بين«ي اين بود كه مسئله اصل گويد، طور كه مونتي جانستون مي همان. خويش بود

كه بايد  و يا اين ]48[» يش تدوين شده بودند اداره شودها اي كه در كنگره موكراتيك بر طبق مقررات و خط مشيعلني د
ي خود اجازه دهد ها بخش ها و د و به فدراسيونيي فلج نماي سرّها چيني تا فعاليت آن را با توطئه«به باكونين اجازه دهد 

  ]49[ ».سرباز زنند ،كه از قبول آن تصميمات كنگره كه مخالفت آن باشند
الملل شد، يعني با كمون  بين ديگري كه منجر به مرگ ي عمده كه با فاكتور مهم شدندهاي باكونين به اين خاطر  فعاليت

منجر  »جنگ داخلي در فرانسه«ي موسوم به حمايت پرشور ماركس از كمون در كتاب و. ان و همراه شدندمز پاريس، هم
وسيع و پردامنه و يك  »2]كمونيسمِ[ترس از سرخِ «و در نتيجه به يك  الملل با كمون شد به هم هويت شناخته شدن بين

در عين حال، اين ظهور واقعي انقالب اجتماعي و به . الملل در سراسر اروپا منجر گرديد عليه بين 3حركت سركوبگرانه
الملل بر آن مبتني بود را در هم  ت، به ناچار اتحاد لرزاني كه بينل سياسي به همراه داشئآن وضوحي كه طرح مسادنبال 

  . فرو ريخت
ن موقعيت، ماركس در كنفرانس لندن براي شوراي عمومي تقاضاي قدرت بيشتري نمود و آن را به اي مواجهه بابراي 

شوراي عمومي منزجر بودند را به سوي كمپ ضد «ي ها كه ازدخالترا كساني  ،امر به نوبه خود ولي اين. دست آورد
الملل سپري  ين نتيجه رسيده بود كه دوران بينماركس به ا 1872توان ديد كه در  وضوح ميه ب. وريته باكونين سوق دادات

الملل نبايد به  نمم بود كه بيصدر عين حال وي م). هرچند كه وي براي اعالم علني اين امر كوششي ننمود(شده است 
الملل را در  گرايي كه دستاوردهاي مثبت بين هبالنكي بيفتد، يعني به دست توطئ دست طرفداران باكونين يا طرفداران

 بر مبناي داليلي نسبتاً(با اخراج باكونين  هماركس در كنگره اله. ه خواهند گذاردلحفرجامي به مصا مقابل ماجراهاي بي

                                                
١  - Mikhael.A. Bakunin 

فرانسه نيز  1848در انقالب از بانيان سوسياليسم دهقاني روسيه بود و كه  الملل اول جناح آنارشيست بيناهل روسِ رهبر ) 1814-1876(ميخائيل باكونين 
با نگرش پرولتري و نظريه دولت و نوع سبك كار سياسي خواني نظرات وي  الملل اخراج شد و دليل اصلي آن نيز عدم هم از بين 1872وي در سال . شركت داشت

  . توان در پيرو وي يعني نچايف متصور شد اوج سبك كار و نگرش وي را مي .گرايانه بود وي بود كه مبتني بر آوانتوريسم توطئه
٢  - Red Scare 
٣  - Witch-Hunt 
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مرگ فرو به كام  1876الملل به آرامي در سال  جا بين كه در آنـ  آمريكالملل به ا بينل مركز و با انتقا) سست و مشكوك
  ]50[. الذكر دست يابد ـ توانست به اهداف سابق رفت

اين انجمن به رشد وگسترش . ترين كار عملي سياسي زندگي ماركس بود المللي كارگران بدون شك مهم انجمن بين
چه كه در قبل وجود داشت نسبت به  تري از آن انجمن مزبور آگاهي بسيار گسترده .يم دادجنبش در همه جا حركتي عظ

مان بيش از همه، سنت انترناسيوناليسم را بنا نهاد وسنت ساز. ماركس ايجاد نمود) نظريات(قل برخي از اصول عمده أال
ليكن اين نيز . دستاوردهاي بزرگي بودندها  اين. المللي را در قلب جنبش سوسياليستي طبقه كارگر پا برجا نمود بين

بنابراين، از نقطه نظر . تيش را نيز در پايه بنياد خويش داشي از هم پاشيدن خوها واضح است كه بين الملل هسته
ارزيابي نظريه ماركس در مورد حزب، الزم است كه نقاط قدرت و ضعف عقايد تئوريكي كه در پشت آثار ماركس در اين 

  . رند مورد بررسي قرار گيرنددوران قرار دا
سط موقعيت تو شد و چون طبقه كارگر عمدتاً ه با طبقه كارگر در نظر گرفته ميچون براي ماركس، حزب هميشه در رابط

اي كه بين اقتصاد و  است از ماهيت رابطه گردد، بنابراين مسئله كليدي تئوريك، عبارت اقتصادي خويش تعيين مي
اي كه بين مبارزات اقتصادي طبقه كارگر و رشد آگاهي سياسي وي و سازمانش  رابطهژه سياست وجود دارد و به وي

ماركس بر اين عقيده بود  دهند كه اساساًموجودند كه نشان ميمتون گوناگوني از آثار ماركس از اين دوره . موجود است
اي رانينگونه، در سخ بدين. شودشي ميخودي از شرايط اقتصادي و از مبارزات كارگران نا كه آگاهي سياسي بطور خودبه

  : ، ماركس چنين گفت1869هاي آلمان در سال خطاب به نمايندگان تريديونيونيست
هاي صنفي است كه كارگران به خود آموزش داده و تحاديهدر ا. هاي سوسياليسم هستندزشگاههاي صنفي آمواتحاديه«

  ...هر روز، مبارزه با سرمايه جريان دارد زيرا در مقابل چشمان ايشان وشوند سوسياليست مي
. اند كه وضعيت مادي آنان بايد بهتر گرددتوده عظيم كارگران، به هر حزبي كه تعلق داشته باشند، باالخره درك كرده

تواند خود را وقف تعليم و تريبت فرزندانش نمايد، زن و فرزندان وي ولي وقتي كه وضعيت مادي كارگر بهتر شد، وي مي
زم نيست كه به كارخانه بروند، وي خود نيز قادرست ذهن خويش را بيشتر پرورش داده و از جسم خويش مراقبت ال

  ]51[ ».گرددكه متوجه باشد تبديل به يك سوسياليست مي بيشتري بنمايد و بدون اين
 1871در سال 1ماركس به بولتاللفظي نمود، تر وي را در اينجا نبايد معناي تحتكه برخي از بيانات افراطي در عين اين

  :همين نظرات تئوريك را در يك عبارت كليدي بيان نموده است اساساً
واضح است كه جنبش سياسي طبقه كارگر، كسب قدرت براي اين طبقه را به عنوان هدف نهايي خويش در مد نظر «

اي كه تا حد معيني رشد يافته و از درون دهي قبلي طبقه كارگر است، سازماندهيمستلزم يك سازمان دارد، و اين طبيعتاً
  .مبارزات اقتصادي اين طبقه پديدار شده باشد

نمايد و ليكن از طرف ديگر، هر جنبشي كه در طي آن طبقه كارگر به مثابه يك طبقه عليه طبقات ديگر ظهور مي
، كوشش در مثالً. ستنيز ه ، يك جنبش سياسيشد كه طبقات مزبور را از طريق فشار خارجي تحت فشار بگذاردكو  يم

كردن ساعات كار روزانه از  دار واحد به كمر كردن يك سرمايهـ براي وادا يا حتي در يك رشته معين يك كارخانه معين ـ
از طرف ديگر، جنبشي كه براي گذراندن اجباري قانون هشت . اقتصادي است طريق اعتصابات و غيره، جنبشي كامالً

هاي اقتصادي جداگانه طريق از درون جنبش و بدين. گيرد يك جنبش سياسي استساعت كار و غيره صورت مي
يعني جنبش طبقه، با اين نتيجه كه منافع خويش را در شكل عام . كندكارگران، در همه جا يك جنبش سياسي رشد مي

  ]52[ ».ه باشدقاهرانبه مرحله اجرا درآورد، به شكلي كه داراي نيروي از نظر اجتماعي 

                                                
١  - Bolte 
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نقطه ضعف . كيد آن بر آموزش از طريق تجربه و مبارزه، نهفته استأماركس در ماترياليسم آن، يعني در ت ي نظريه قدرت
تاريخ نه . ه استنهفت )در مورد روند رشدآگاهي سياسي( شها Ĥنخوشبين 1گرايياقتصادي و در تحول گرايي تعينآن در 

اي را نشان داده ه طيفي از نيروهاي خنثي كنندهك ان داده، بلتوسط ماركس بيان شده نشتكاملي را كه  ي هتنها پروس
طور ه ب. اندبه آگاهي سوسياليستي قرار گرفته ]اي اتحاديه[ 2گذار از آگاهي تريديونيوني است كه در خدمت بازداريِ

ر عمل نمودن به يي كه از طريق مبارزه به دست آمده باشند، دها آن، حتي همشخص، توانايي منافع اقتصادي به دست آمد
ك؛ و نيز گرفتاري پرولتاريا در چنگال ايدئولوژي بورژوازي كه رحي موقت، و نه يك عامل م مثابه يك عامل تسكين دهنده

  . تواند جنبش را متفرق و پراكنده نمايد، به هر دوي اين عوامل از طرف ماركس به ميزان زيادي كم بها داده شده بود مي
  : گفت كهانگلس چنين  1890در سال 

نمايند، ماركس و من تا كيدي بيش از حد روي جنبه اقتصادي ميأت تر گاهي  به خاطر اين حقيقت كه اشخاص جوان«
نمودند، بر روي اين  ما مجبور بوديم كه در مقابل مخالفين خويش كه آن را تكذيب مي. حدي مستحق سرزنش هستيم

ن و مكان و يا فرصت اين را نداشتيم كه حق عناصر ديگري را كه در يم، و هميشه نيز زماايكيد بيشتري بنمأاصل عمده ت
  ]53[ ».ادا كنيم ،چند جانبه سهيم هستند ي اين رابطه

كيد بيش از حد أاي است كه در اين مورد به خصوص ماركس مقصرترين فرد در ت مسئله رشد آگاهي سوسياليستي نكتهو 
  . باشدمي» ر سهيم در رابطه چند جانبهساير عناص«در مقابل و به زيان » اصل عمده«بر 

به » طبقه در خود«بر پايه اين ديد بيش از حد ساده شده و بيش از حد خوشبينانه از تغيير و تبديل طبقه كارگر از يك 
براي . الملل را بنا نهادهايش در بين ماركس نظريات خويش در مورد سازمان و نيز فعاليتبود كه » طبقه براي خود«يك 
ترين مسئله اين بود كه بر مبناي ايده مبارزه طبقاتي و با شركت اقشار وسيعي از كارگران يك سازمان  كس مهممار

با تحقق اين امر، وي معتقد بود كه سازمان مزبور به ميل خود در يك جهت انقالبي متحول خواهد . سياسي ايجاد نمايد
  . شد

آرا و  ي مبارزه. وجود دارد ]قدرگرايي[ 3نصري قوي از فاتاليسمدايش حزب، عدر نظر ماركس نسبت به پي ترتيب بدين
طور كه گرايشات طبقاتي كارگران خود را  بندي خواهد كرد، همانگرايشات در درون جنبش طبقه كارگر، خود را دسته

سياسي ) طلبياصالح( 4مسئله اصلي اين بود كه ماركس نتوانست امكان اين را ببيند كه رفرميسم. نمايان خواهند ساخت
طرزي جدي بر جنبش ه ب )ناميم مي 5اييگرگرامروزه سوسيال دموكراسي و يا كارچه را كه ما  يعني آن(طبقه كارگر 

سر آمده، خود را تغيير نخواهد داد تا راه را براي فعاليت ه ش بكه زمان طوري كه نه تنها در هنگاميه احاطه پيدا نمايد ب
جا كه ماركس اين خطر را  از آن. مانع بزرگي خواهد شد كه راه انقالب را سد كرده است) به تبديل(كه  بلانقالبي باز كند، 

  . ـ نيز غافل ماند محدود يعني ايجاد يك حزب پيشرو، منضبط و نسبتاً ديدن وسائل و طرق مبارزه با آن ـنديد، از 
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درگير در، يا عضو، يك حزب يا سازمان نبودند، ولي معهذا خود را  گلس هرگز مستقيماًبه بعد ماركس و ان 1872از سال 

و در اين مقام به  ]54. [آورندشمار ميه المللي باي به عنوان نمايندگان سوسياليسم بينبه مثابه دارندگان مقام ويژه

                                                
١  - Evolutionism 
٢  - Trade Union 
٣  - Fatalism 
٤  - Reformism 
٥  - Labourian 
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نمود و نه  چنين ظرفيتي فعاليت مي ربودكه دانگلس  اين عمدتاً. دادندهاي اطراف و اكناف جهان رهنمود ميسوسياليست
 ولي منصفانه. هاي خويش ساخته بودهم خود را وقف مطالعات و بررسي رفت و اش رو به وخامت ميماركس كه سالمتي

  . شمار آوريمه عنوان بيانگر عمومي نظريه ماركس به انگلس را ب ي است كه حداقل در اين زمينه نظريه
ن دوران عبارت بود از پيدايش احزاب سوسيال دموكراتيك كارگري در چندين كشور، به ويژه در اي ي ه دترين پدي مهم

ني كه از طبقه كارگر بودند در اي از پيروايك برنامه علني سوسياليستي را با يك زمينه توده ها نااين سازم. آلمان
الملل، منجر به يك ارزيابي مجدد و يا ه بينرسد كه مالحظه اين پيشرفت همراه با تجرببه نظر مي. آميخته بودند هم
، 1873بينيم كه در سال ترتيب مي بدين. ات ماركس و انگلس شده باشدكيد، در نظريأقل تغييري در نكات مورد تاحد

يك حزب پيروزي خود را از طريق انشعاب و ... دهد كه با فرياد وحدت گمراه نشودهشدار مي 1ببلآگوست انگلس به 
الملل بين «: كند كه گويي ميپيش 2در نامه به سورگ 1874و در سال  ]55[ .دهد انشعاب مزبور نشان مي حملتوانايي ت

 كمونيست بوده و دقيقاً جا گذاشتند مستقيماًه ثيرات خويش را بأسالي ت كه آثار ماركس براي چند بعدي پس از اين
  ]56[» .اصول ما را آشكارا اعالم خواهد كرد

اي وجود داشتند ولي كارگران از نظر سياسي تابع ، كه در آنجا طبقات كارگر قويآمريكااياالت متحده  در انگلستان و
مشي سابق  چنان به خط م بوده و جريانات سوسياليستي بسيار ضعيف بودند، ماركس و انگلس همكاحزاب طبقه حا

يا مباني كه نگران برنامه  ند، بدون اينوسيع و مستقل كارگري ادامه داد بمبني بر تبليغ امر ايجاد يك حز خويش
رشته ه ب »استاندارد كار«در روزنامه  1881انگلس در اين زمينه يك سلسله مقاالت در سال . تئوريك حزب مزبور باشند

يا فوق  مزبور بايد پديدار گردد، در كنار بيني طريقي كه از آن حزب كارگرشبا اين استدالل كه با پي. تحرير درآورد
در  ]57[ .ن سياسي طبقه كارگر در مجموعوجود آيد، يك سازماه تحاديه عمومي بهاي اصناف مختلف بايد يك اديهاتحا

، انگلس استدالل آمريكادر رابطه با . ها را تشويق كرد كه به حزب مستقل كار بپيوندند وي همه سوسياليست 1893سال 
  : كرد كه مي

به زودي  ها آنكار انجام شد   ثابه يك طبقه به حركت درآورد، وقتي كه اينامر مهم اين است كه طبقه كارگر را به م«
ها كه با آگاهي كامل نسبت به تئوري آغاز كنند كه در  ييآمريكا داشتن اين انتظار از... جهت درست را خواهند يافت 

ميليون  بر آينده، يك يا دودر نوام... وجود آمده است، انتظار غيرممكن را داشتن است ه تر بكشورهاي صنعتي قديمي
ي در حال حاضر براي يك برنامه رأنهايت بيش از صدهزار  ي از جانب كارگران براي يك حزب كارگري جدي، بيرأ
يابي  چه كه امر به هم پيوستن و استحكام ولي هر آن ...نقص باشد، داراي اهميت است  كه از نظر آئيني بياي) پالتفرم(

ـ من آن را  اي كه داشته باشد رغم هر برنامه علي أخير انداخته و يا مانع آن گردد ـا به تر حزب كارگرن در سطح ملي
  ]58[ ».دانماشتباهي عظيم مي

تر بود، نظر ماركس و انگلس با كه جنبش بسيار پيشرفته شد، يعني جاييو آلمان مربوط ميجا كه به فرانسه  ولي تا آن
ديدند كه احزاب  اين امكان را مي ها آنجا، براي اولين بار  در اين. وت داشتنظرشان در مورد جاهاي ديگر بسيار تفا

وجود ه ب )SPAD(آلمان كارگران حزب سوسيال دموكرات و  3حزب كارگر فرانسهدر خور توجهي به شكل  تيِسماركسي

                                                
١  - August Bebel 

در يال . رهبران حزب سوسيال دموكرات آلمان بودها و سپس از  از پيروان و دوستان نزديك ماركس و از رهبران حزب آيزناخيست) 1840-1913(آگوست ببل 
در بين . م شد.جنگ پروس و فرانسه، به دو سال زندان محكبه دليل مخالفت با . ها در پارلمان بود نماينده سوسياليست 1867در . الملل اول پيوست به بين 1866

  .پردازد او از نخستين منابعي است كه به رابطه مسئله زنان و سوسياليسم مي» زن و سوسياليسم«كتاب . هاي مردم از محبوبيت فراواني برخوردار بود توده
٢  - Friedrich Adolph Sorge 

  و از دوستان ماركس لآمريكايي انتزناسيونال او ي ندهده سازمان
٣  - Partie Ouvrier Francais 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماركسيسم و حزب

 

٢٨ 
 

وري و برنامه مبذول به تئ بيايد، و در نتيجه، براي به تحقق پيوستن اين امكان بود كه آنان توجه خاصي به مسائل مربوط
و  و الفارگ 1هاي تحت رهبري گيزو در حزب فرانسوي بين ماركسيست 1882 كه در سال ترتيب، هنگامي بدين. داشتند

انشعاب شد، ) هايي كه رفرميست شده بودند آنارشيست(تحت رهبري مالون و بروس  )گرايان ممكن( هاي 2پوسيبيليست
و عنوان كرد كه بوده است از اين امر استقبال نمود، » امر نيكو«و » غيرقابل اجتناب«ر كه امر مزبو انگلس با گفتن اين

امر  زيرا در واقعِ ،حزب نيست اًاساس كه بلنه تنها يك حزب كارگري نيست،  ،)ها پوسيبيليست(اتين  حزب قالبي سن«
تنها  ،متعلق به يك كشور بزرگ گريِرسد كه هر حزب كار به نظر مي«و اظهار كرد كه  ]59[ ».اي نداردهيچ برنامه

ولي  ]60[» .طور اعمه مطابق است با قوانين ديالكتيكي تكامل ب) اين امر(تواند از طريق مبارزه دروني رشد كند، كه  مي
باالترين درجه  ها آنبا سوسيال دموكراسي آلمان بود كه ها، اين در رابطه با سر و كار ماركس و انگلس  گذشته از همه اين

  . كار بردنده ز دقت تئوريك را با
ي  اتحاديه« گراي 4زب السالبا ح ،]ت و آگوست ببلشبه رهبري كارل ليبكن[ 3، حزب آيزناخ1875كه در سال  هنگامي

را ) SPD با نام هاو بعد SPAD(» 5كارگران آلمان حزب سوسيال دموكرات«متحد شد تا  » عمومي كارگران آلمان
مشتمل بر دادن امتيازات تئوريك بوده و  ]61[زده  وان عملي كه از جانب ما شتابنعه بكس و انگلس مار تشكيل دهد،

و نه فقط  ]62[برانداز قرار داد  ماركس بالفاصله برنامه وحدت را مورد نقدي خانمان. بوده است، با اين كار مخالفت نمودند
حقوق مساوي «و  »قانون آهنين دستمزدها«د مانن(هاي السالي را نشان داد  بنديمفاهيم ارتجاعي مستتر در فرمول

چنين  هم كه  بل) »توليدكنندگان با كمك دولتي ]هاي تعاوني[كورپراتيوهاي«و » نخورده كار  نسبت به حاصل دست
طرح كرد و برنامه مزبور را به خاطر » دولت مردمي آزاد«مسئله ماهيت طبقاتي دولت را در مقابل فراخواني براي يك 

هاي سياسي آن هيچ چيزي بيش از  در ميان خواست«اسيوناليسم در آن محكوم نموده و اعتراض كرد كه فقدان انترن
 .عدالت عمومي، ارتش خلقي، و غيرهگذراي مستقيم،  ي عمومي، قانونأحق ر: مناجات قديمي و آشناي دموكراتيك نيست

آنتي «به پروژه عظيم نوشتن كتاب ، براي حفظ هژموني ماركسيسم در جنبش آلمان، انگلس 1877در سال  ]63[
اي كه به رهبران حزب نوشتند و قرار بود كه دست به ماركس و انگلس در نامه 1879دست يازيد و در سال  »6دورينگ

ترين عبارات ممكن به ظهور گرايشات غيرپرولتري در درون حزب كه نافي مبارزه طبقاتي و در نتيجه  دست بگردد، با قوي
معلموماتند كه خود را رها سازند و بايد از  گران بيش از آن بيد كه كارينگو مي علناً«تي حزب بوده و نافي ماهيت طبقا

چنين در سال  هم. اعتراض نمودند ]64[ »آزاد گردانده شوند ،و خرده بورژوازي تسدو نوع باال توسط بورژوازي بزرگ
چنين به  قوانين ضد سوسياليستي بيسمارك و همدر مقابل  ]65[» 7موقع ليبكنخت در رايشتاكضعف بي«به  1879

از سياست حمايت گمركي بيسمارك،  »حزب سوسيال دموكرات كارگران آلمان«طلبانه گروه پارلماني پشتيباني فرصت

                                                
١  - Guesoe 
٢  - Possiblist 
٣  - Eisenach 

   . برگزار شد 1869هاي آلمان، اتريش و سوئيس بين هفتم تا نهم اوت  كه كنگره مؤسس اين حزب با شركت سوسياليست است ينام محل
٤  - Ferdinand Lassalle 

داران عليه  وي معتقد به همكاري با دولت زمين. گذاران جنبش كارگري آلمان كه با ماركس روابط نزديكي داشت ن، از بنيا)1825- 1864(فرديناند السال 
ي نقد خود برده  به شدت نظرات وي را زير تيغ برّنده» نقد برنامه گوتا«ماركس در . خواست كه با همكاري دولت، به شكلي از سوسياليسم برسد بورژوازي بود و مي

  .است
٥-Sozaldemokratische Partie Arbeiter Deutschlands 
٦  - Anti Dohring 
٧  - Reichstag 

  .ر برلين واقع استآلمان كه در شهپارلمان 
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گرايي پارلماني قرار  در حال حاضر آنقدر تحت تاثير بالهت ها آن«در اين رابطه ماركس اعالم نمود كه . اعتراض نمودند
  ]66[» .كنند كه ايشان مافوق انتقاد قرار دارند اند كه فكر مي گرفته

 كه  بلگر خصومت نسبت به سوسيال دموكراسي آلمان،  اين نه بيان. ات را نبايد خورددولي گول اين زنجيره مداوم انتقا
به عنوان  مكرراً ها آنـ سازماني است كه  شان در مورد و نگراني ه ـي ماركس و انگلس نسبت بياستثنا  بيانگر عالقه

آوردن  فرود آشكاري از رفرميسم و سر ي حمالت شديدشان عليه هرگونه نشانه رغم علي. كنند به آن اشاره مي» حزبمان«
لمان وابستگي خويش را به حزب آ ،]67[» عاليق همبستگي«وسيله ه در مقابل دموكراسي بورژوازي، ماركس وانگلس ب

يك حزب  ي ، اين حزب در سراسر دنيا به نمونهدر مورد حزب مزبور ها آناي خير ترتيب، با دع حفظ نمودند و بدين
گفت  چه كه ماركس و انگلس درنيافتند اين بود كه خطر اصلي در آن چيزهايي كه حزب مي آن. ماركسيستي بدل شد

اين امر چند سال بعد . فته بودبود نه خطر اصلي در آنچه كه حزب واقعاً. داد چيزهايي بود كه انجام مي در آن كه  بلنبود، 
رفرميستي اتخاذ  ناًزب موضعي علخواستار اين شد كه ح 1يناكه در آن برنشت» مناظره رويزيونيستي«در طي به اصطالح 

: ين نوشتابينانه به برنشتي، در يك نامه بسيار روشنيايگناش آئور، سوسياليست باواريا. كند هرچه بيشتر آشكار شد
زبان ه را ب خواهيد انجام دهد، فرد آن چه را كه شما مي گيرد كه آن طور صوري تصميم نميه فرد ب: عزيز ]وارد[دا«

ـ عبارت بود از  سوسياليستيگين ضد نحتي تحت قوانين ن دهد، تمامي فعاليت ما ـ را انجام مي آن كه بلآورد،  نمي
» .و كار دارد، نمي تواند چيزي جز اين باشد ها سر حزبي كه با توده. موكرات رفرميستهاي يك حزب سوسيال د فعاليت

هاي مسئله در نظريه مربوط به رابطه بين حزب و طبقه كارگر قرار گرفته است، نظريه اي كه نه ماركس و نه  ريشه ]86[
ل قرار ندادند، يعني يك حزب گسترده كه به طور مدام و به سهولت در حال أگاه به طور واضح آن را مورد سو انگلس هيچ

دهي مشغول است، تا اينكه باالخره اكثريت  تري از پرولتاريا به سازمان هاي هرچه وسيع گسترش است و در ميان بخش
  . قريب به اتفاق پرولتاريا را در بر گيرد

دهد اين است كه  چه كه براي سوسيال دموكرات نكته اصلي را تشكيل مي آن«: نوشته است 2طور كه كريس هارمن همان
اگر حزب نماينده طبقه است، بنابراين بايد گرايشات مختلف موجود در درون طبقه را  ]69[ ».ه طبقه استحزب نمايند

الذكر را نيز  ولي امر فوق ،كوشيدند داشته باشد، و گرچه ماركس و انگلس براي تسلط ماركسيسم بر حزب ميدربر 
قدر بزرگ است كه آزادي مطلق مناظره در درون  حزب آن«: انگلس نوشت كه 1890، در سال ترتيب بدين. پذيرفته بودند

و عقايد گوناگون  كه انواع آرا داشته باشد بدون اينتواند وجود  ه نميّطين حزب اين ختر بزرگ... ست  آن امري ضروري
در  داري كه اي از گسترش و ثبات سرمايه اگر در دروه ]70[ ».ثير خويش را بر جاي گذاردأت ،موجود در آن به نحو كامل

است، بنابراين حزب نيز بايد رفرميست باشد، حتي اگر  هحزب نماينده طبقو باشد  ن توده طبقه كارگر رفرميست ميطي آ
 آگاهي يك كارگرِ. ولي بين كارگران رفرميست و رهبران سياسي رفرميست تفاوت بسيار است. آن را ابراز نكند علناً

ش در ا ير احتياجات مادي وي، درگيريمتضاد و بنابراين، تحت تأث غالباًمخلوطي است از بسياري از عوامل  ،متوسط

                                                
١  - Eduard Brenstein 

در دوران سلطه . وستكرد، پي به گروه آيزناخ كه آراي ماركس و انگلس را در جنبش كارگري آلمان نمايندگي مي 1872در سال ) 1850- 1932(ادوراد برنشتاين 
ي  انگليس رابطه) Fabians(هاي  در دوران تبعيد با فابين. قوانين ضد سوسياليستي بر آلمان دوره بيسمارك، سردبير ارگان حزب سوسيال دموكرات آلمان بود

هاي  جدل» و وظايف سوسيال دموكراسيمفروضات سوسياليسم «و كتاب » مسايل سوسياليسم«با نگارش سلسله مقاالتي به نام . اي برقرار كرد دوستانه
اش، حزب سوسيال  طلبانه به دليل ديدگاه صلح 1916در . به پارلمان راه يافت 1902با انتخابات . به آلمان بازگشت 1901در . تجديدنظرطلبانه را آغاز كرد

  .دموكرات آلمان را ترك كرد، ولي بعد از جنگ، بار ديگر به آن پيوست
٢- Chris Harman 

تبيين بحران «توان به  هاي وي مي از كتاب. بود )SWP( گذاران و رهبران تئوريك حزب سوسياليست كارگران انگليس از بنيان) 1943-2009(س هارمن كري
  . اشاره كرد» واژن صنعتي«و » تاريخ مردمي جهان«، »داري سرمايه
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ليكن آگاهي . تغيير يابد اين امكان براي آگاهي وي وجود دارد كه سريعاًو تغييرات فاحش در وضعيت سياسي  مبارزه
در و بنابراين  )نمايد ست كه او را تبديل به يك رهبر ميهمين امر ا(تر شكل يافته و متجانس است رهبر، خيلي مشخص
كه كارگران بايد  از اين گذشته، رهبر تحت آن فشارهايي نخواهد بود .مقاوم استخيلي بيشتر مقابل هرگونه تغيير 

مانند اعضاي پارلمان انگلستان و يا (موقعيتي ممتاز براي خويش دست و پا خواهد كرد  ه احتماالًك متحمل گردند، بل
و  اش، به مخالفت با ـوره رفرميستييندگي طبقه كارگر در دامر اين است كه رابطه نماجه نتي .)هاي صنفيرهبران اتحاديه

همراه بودن با طبقه در يك موقعيت انقالبي، براي . گردد مزبور بدل مي ي دوره انقالبي طبقه ـ طبقه كارگر در خيانت به
المجموع،  حيث نز نمايندگي منافع طبقه مب احز. در دوران ماقبل انقالبي، كم و بيش جلوتر از طبقه باشد بايدحزب 

كه منافع طبقه  امر ناچار است كه اعضايش را به انقالبيون محدود كند، يعني به كساني ايستد، ولي براي انجام ايننميازب
  . دهندرا بر منافع شخصي، گروهي، ملي و يا منافع آني ترجيح مي

 اي كه واقعاً يعني پروراندن و تفصيل نكته خت ـند و به تفصيل به آن نپرداارنپرو گاه اين ايده را كامالً كه ماركس هيچ اين
ي يگرا انقالبي بالًرا ق آن ـ در آن چيزي نهفته است كه ي استنقطه شروع اساسي براي تئوري مربوط به حزب انقالب

را كم و بيش، در  بينانه در ديدگاه ماركس نسبت به رشد آگاهي سياسي طبقه كارگر ناميديم، كه ماركس آن خوش
ليكن اين نكته كه ماركس به فراسوي . ديدداري، به آرامي و به طور يكنواخت رو به افزايش ميتناسب با تكامل سرمايه

ه به گا در طول بخش اعظم زندگي ماركس، رفرميسم هيچ. آور و يا شايان سرزنش نيستتعجب ،نظر نرفتاين نقطه
گرايانه،  فرقهي، يهاي خرده بورژواين وظايف عبارت بودند از غلبه بر سنتترمهم. صورت يك خطر جدي ظاهر نشد

هايي كه ميراث انقالب فرانسه بود، و ي انقالبي، يعني سنتها ناسوسياليستي در ميان سازم ي گرايانه گرانه و تخيلتوطئه
ه وسيله پرولتاريا در اغلب سهم ماركس در به ثمر رسانده شدن اين وظايف ب. برقراري استقالل سياسي پرولتاريا

اقتصادي متمايل شد،  گرايي تعينكه در جريان مبارزه، ماركس به سوي  بنابراين، اين. بسيار عظيم بود ،كشورهاي اروپايي
ش در مورد حزب، ميراث ا نيز ضروري است كه در زمينه تئوريولي در عين حال درك اين نكته . قابل درك است كامالً

اركسيستي اگر قرار است كه ـ چيزي بود كه جنبش م قدر هم كه دستاوردهاي مثبتي داشت هر ـ   آثار ماركس
  . بايد بر آن فائق گرددداري سرنگون شود، مي سرمايه
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  فصل دوم
  لنين و تولد بولشويسم

  
من فاتاليسم است و بنابراين دش» پراكسيسفلسفه «بيان كرده است ماركسيسم به طور اعم  1طور كه گرامشي اگر چه همان

قبالً خاطر نشان كرديم، خود ماركس به دليل شرايط غالب و نيز تصميم بر پرهيز از  كه  چنĤن هم، ولي )قدرگرايي(
سكتاريسم، هرگز خود را كامالً از نظريه فاتاليستي سازمان سياسي رها نساخت، يعني اين نظريه كه حزب سياسي پرولتاريا 

در سوسيال دموكراسي اين گرايش قدرگرا . ز مبارزه گسترده طبقه كارگر ظهور خواهد كردخودي ا هبه تدريج و به طور خودب
داري، انقالب پرولتري و طبيعت  دهي تثبيت كرد و سپس خود را به تئوري تكامل سرمايه ابتدا خود را كامالً در حيطه سازمان

گر گسست از فاتاليسم مزبور  دهي نمايان سازمانكرد بلشويسم و عقايد لنين در مورد  عمل. هاي بشري گسترش داد فعاليت
در رابطه با خود  كه بلترتيب نه تنها جهشي به جلو براي تئوري ماركسيستي در رابطه با سوسيال دموكراسي،  بوده و بدين
ار گذاشته لنين براي اولين بار نظريه يك حزب گسترده كه نماينده طبقه كارگر و يا خود طبقه كارگر است را كن. ماركس بود

كه  كه پيشتاز طبقه است را جانشين آن كرد، حزبي كه به خاطر اين) در دوران ما قبل انقالب(و نظريه يك حزب اقليت 
دفاع كرده و با آن به  دتجسم سازماني آينده سوسياليسم طبقه مزبور است، وظيفه دارد كه در برابر تجليات اپورتونيسم از خو

  .مبارزه برخيزد
  

  لشويسم ـ سابقه ب1

  
از درون يك سلسله مبارزات داخي و  كه بل. 2ي زيبايي نبود كه به صورت كامالً متكامل، پديدار شده باشد بلشويسم الهه

آليزه كردن لنين كه در بين ايده. بلشويزم محصول نبوغ سازماني لنين نيز نبود. خارجي تكامل يافته و رشد كرد
تحرير  چنان  آنهاي استالينيست كه تاريخ انقالب رويسه را اه گرايش تئوريسينبسيار معمول است، به همر ها  ماركسيست

چهره و بسياري از ديگر عناصر بي(مردم روسيه و لنين : ي فقط دو عامل در به ثمر رسيدن آن موثر بودهيكنند كه گومي
در . والت ماشين بخار را كه  چنĤن هم ، لنين بلشويزم را اختراع كردگوييدهد كه تصويري از بلشويسم ارائه مي) شدندمي

در حيطه سازماني، خود يك پروسه تدريجي و نيمه آگاهانه بود، هرچند كه  3گراييحقيقت پروسه قطع رابطه با تدريجي
به يك  العملي انقالبيعكس ، ولنينيسم محصول يك پروسه متداوم و تكاملي. نشان مبارزاتي حاد و آگاهانه را بر خود داشت

پذير كردند، توجه  بايد به عناصري كه در آن موقعيت مشخص آن را امكانالعمل  عكسو براي درك اين  ديت مشخص بوموقع
  . نمود

                                                
١  - Antonio Gramsci 

براي داشتن درك صحيحي از  .بيرون جهيد و براي هميشه الهه باقي ماند لح و به يك آن از پيشاني ژوپيترسراپا مس ،مينروا اين اسطوره كه اشاره است به -٢
ي كامل تاريخي و  ي تجربيات مبارزه طبقاتي در يك دوره چون نتيجه كه هم تئوري حزب، تكوين و تطور آن، به آن نه چون حاصل مغز اين نابغه يا آن نابغه، بل

 .بايست نگريست مطروحه در جنبش كارگري،ميمشاجرات و مباحثات 
٣  - Gradualism 
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را سنت  آن 1كند عاملي است كه توني كليفخاطر خطور ميه يكي از منابع بلشويزم ب به عنواناولين عاملي كه 
ها و  ، ده1870و  1860هاي در دهه. اين سنت در واقع بسيار قوي بود .نامدمي ]1[ در جنبش انقالبي روسيه 2گرايي جانشين

آليست و قهرمان براي مبارزه عليه استبداد، كوشيدند تا همانند محصلين و روشنگران به ميان گاهي صدها روشنفكر ايده
ها احترام و ستايش ودنيكبا چين عملياتي نار. مردم بروند و از طريق اعمال شجاعانه تروريستي به جاي مردم عمل كنند

] 2[. برد نام مي ها آنكار  خصوص لنين، را كسب كردند كه بارها از قاطعيت فداكارانه و پشته جاويدان انقالبيون روسيه، ب
 گرايي نخبهتأييد كرد، از جمله نفوذي كه نويسندگان ) لنين(توان با مراجعه به مطالب مختلفي از بيوگرافي  مطالب باال را مي

  . اند و نيز سرنوشت برادرش كه به اتهام تروريسم اعدام شدبر لنين داشته ]3[ 4و تاچف 3چرنيشفسكي چون
چنين بحثي، اين حقيقت را كه . تواند در مقابل يك بررسي دقيق تاب بياوردهرچند كه اين داليل بسيار جالب است ولي نمي

لنين . گيرديز مخالفت مداوم وي عليه تروريسم فردي را در نظر نميها انجام داد و نلنين حادترين مبارزه را عليه نارودنيك
ها در شوراها اكثريت نيافتند، خودداري كرده و  كه بلشويك تا زماني 1917از حمايت از نظريه كسب قدرت در  چنين هم

شديداً عليه كوشش براي  1921نموده و در كنگره سوم انترناسيونال كمونيستي در  5شديدترين مبارزه را عليه انواع پوچيسم
  . ها مبارزه كردقيام توسط اقليت

لنين . موقعيتي كه سبب تروريسم شده بود، است كه عاملي مهم در تكامل عقايد لنين بود كه بلبنابراين، اين نه تروريسم 
به تئوري مبارزه طبقاتي  ها قطع رابطه كرده و مطلقاً پيروي خود از هاي رمانتيك و تخيلي تروريست توانست قاطعانه با تئوري

تحت رژيم تزاري خفقان . اهرم انقالب اجتماعي را ثابت كند، ولي نتوانست واقعيت وجود پليس تزاري را انكار نمايد عنوان
  . هاي تريديونيوني و اعتصابي قدغن بود سياسي عمالً مطلق بود و تمام فعاليت

اي كه نماينده كل داد، يعني يك حزب گسترده توده ارائه مي در چنين موقعيتي، مدلي كه سوسيال دموكراسي براي حزب
در ... اي از كارگران تواند سازمان گسترده ناپذير ميگراي اصالحفقط يك تخيل«. طبقه كارگر باشد، كامالً غيرممكن بود

ي  مسئله. د بهتر استدر واقع براي مبارزه با پليس تزاري هرچه سازمان كوچكتر باش ]4[ ».شرايط استبدادي داشته باشد
نياز به كارايي كه . كاري جدا نيست، نياز به كارايي و نيز تعليمات شديد استو مخفي) سازماني(ديگري كه از مسئله ابعاد 

اين اثر در زمان خود بود، » جا بودن به«دليل  ترين مهمبه آن برخورد شده و مطمئناً » چه بايد كرد؟«بارها و بارها در كتاب 
لنين نظرات خود را درباره اين جنبه بحث اين چنين . كشدپايه سازمان انقالبي پيش مي به عنواناي را نقالبيون حرفهنظريه ا

  : كندخالصه مي
اي درگير فعاليت انقالبي بوده ي را به كساني كه به طور حرفهيشتر بتوانيم عضويت در چنين سازماندر يك كشور استبدادي، هرچه ب«

  ]5[» .تر خواهد بوداند، محدود كنيم كشف سازمان مشكلاي در هنر مبارزه با پليس سياسي تعليم ديدهو به طور حرفه
ولي اين عنصر عملي بودن . دهي بايد روشن باشد ي در سازمانيگرا اي كاري، تعليمات و حرفه اهميت علمي تأكيد بر مخفي

اگر فقط . تر از آنچه هست، جلوه يابد اند به آساني بزرگتو صرف و يا ضرورت صرف، در تئوري لنين در مورد سازمان، مي
معتقد ) و بسياري ديگر از مفسرين(مصلحت فوري در نظر گرفته شود، در آن صورت درست است كه همراه لئونارد شاپيرو 

                                                
١  - Tony Cliff 

داري دولتي  سرمايه«، »لنين«توان به  هاي وي مي از كتاب. گذاران و از اعضاي رهبري حزب سوسياليست كارگران انگليس بود از بنيان) 1917-2000(توني كليف 
 .اشاره كرد» رزا لوكزامبورگ«و » در روسيه

٢  - Substitutionalism 
٣  - Chernychevsky 
٤  - Thachev 
٥  - Putchism 

 .كه شرايط عيني و ذهني انقالب به حد كافي رشد كرده باشد مسلحانه، بدون آناقدام  ريزي و تباني و از طريق برنامهرا گويند، قبضه قدرت دولتي 
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تاريخي كل طبقه نزديكتر شده و از نظريه ماركس كه رسالت  1گرانه نارودناياولياشويم كه نظرات لنين شايد به نظرات توطئه
يك  كه بلاي نه هدفي در خود، طور نبود، هسته منسجم انقالبيون حرفه در واقع اين ]6[ .را در نظر داشت فاصله گرفته بود

تر باشد تعدادي بيشتري از افراد طبقه كارگر و ساير  كند كه هرچه هسته مركزي حزب تنگلنين تأكيد مي. وسيله بود
ديد لنين همواره حاكي از يك  ]7[ .كار بپردازنده د بود به جنبش پيوسته و در آن فعاالنه بطبقات اجتماعي قادر خواهن

و در (ما حزب يك طبقه هستيم و بنابراين تقريباً تمام طبقه «. اي عليه استبداد به رهبري يك حزب پيشتاز بودجنبش توده
عالوه بر اين اگر  ]8[» .هبري حزب ما فعاليت كندبايد تحت ر) ي جنگ، و در دوران يك جنگ داخلي، تمام طبقهها Ĥنزم

صورت بلشويزم يك  در اين. يافتي نظريات لنين بود، اين نظرات فقط اهميت موقت و محلي مي كننده فقط نياز عملي تعيين
در . باشدالمللي اي براي يك سنت و جنبش وسيع بينجاي اينكه پايه بود، به پديده خاص روسي و يك استثناء در قاعده مي

تحت شرايط «. دهدگرانه نظريه لنين، از نظر تاريخي محدود هستند و خود لنين اين را تشخيص ميهاي توطئه واقع مؤلفه
ولي تحت شرايط استبدادي اين امر براي مجموعه هزاران . آزادي سياسي، حزب ما تماماً بر پايه اصل انتخاب بنا خواهد شد

  ]9[ ».د غيرممكن استدهنكارگري كه حزب را تشكيل مي
كرد، موقعيت خاص اجتماعي و سياسي روسيه و  اگر شدت خفقان، ايجاد يك حزب گسترده به شيوه غربي را غيرممكن مي

گرايشات داخل جنبش انقالبي، محرك اصلي لنين براي نظرات جديد تئوريك بوده و به او امكان اين را داد كه به جاي 
بنابراين موقعيت مزبور بايد مورد . وطئه، گامي از مدل سوسيال دموكراسي به جلو برداردبرداشتن يك گام به پس به طرف ت

  . بررسي قرار گيرد
داري كامالً استقرار يافته تفاوت بين وظايف جنبش انقالبي در اروپاي غربي و روسيه اين بود كه در غرب، سرمايه ترين مهم
كه درغرب  بنابراين در حالي. ور كرده و انقالب بورژوازي هنوز انجام نشده بودداري تازه ظهكه در روسيه سرمايه در حالي. بود

اي  نمود، در روسيه براي عده داري توسط پرولتاريا ارائه مي مستقيماً خود را به مثابه تئوري سرنگوني سرمايه ،ماركسيسم
ها را  در ابتدا تروريست) روسيه(قامات دولتي م. داري بود ناپذيريِ تكامل سرمايه بسيار ماركسيسم به مثابه تئوري اجتناب

داري عبور  تواند با يك انقالب فوري از كنار مرحله سرمايه ها معتقد بودند كه روسيه مي دانستند و تروريست خطر اصلي مي
جتناب است، در داري يك مرحله غيرقابل ااز تروريسم و تأكيد ايشان بر اين كه سرمايه ها ماركسيستبنابراين، انتقاد . نمايد

اين . گرديد تر بد، تلقي مي عنوان امري بسيار كم شد و يا الأقل به آمد گفته مي دوره خاصي از طرف مقامات دولتي خوش
  . شد و ماركسيسم به صورت مد واقعي روز درآمد» ماركسيسم قانوني«مسئله منجر به پيدايش 

مورد احترام بودند و ناشرين از  ها  ماركسيست. ه ماركسيست شدندها و مجالت ماركسيستي ايجاد شد و تقريباً همروزنامه«
  ]10[ ».مشعوف ،العاده ميزان فروش ادبيات ماركسيستيباال بودن فوق

ويژه در بين كساني كه خود ه ب ]11[ .ايجاد شد نامتجانس» عناصر به لحاظ خصوصيات«ناگزير در چنين شرايطي ائتالفي از 
 چنين همدانستند، ولي  ناپذير و مترقي مي اي اجتناب داري را مرحله بودند كساني كه سرمايهخواندند،  را ماركسيست مي

ناميدند كه در واقع پشتيبان نظام  كسان ديگري نيز خود را ماركسيست مي. معتقد به مبارزه عليه آن و سرنگوني آن بودند
نماينده اصلي اين . (اي مبهم و دور بود ن براي آيندهپردازي ناروش داري بودند و براي آنان سوسياليسم يك قلنبه سرمايه

حزب بورژوا دموكراتيك كادت را بنيان  1905بود كه در ابتدا همكار لنين و پلخانف بود و در سال  2گرايش پيوتر استرووه

                                                
١  - Narodnaya Volya 
٢  - Pyotr struve 

 1890در دهه . پترزبورگ بود، به ماركسيسم گرويد هاي اقتصادي در دانشگاه سن كه دانشجوي تاريخ و نظريه هنگامي) 1870- 1944(پيوتر برنگاردويچ استرووه 
 1901كه در  استرووه پس از اين. سردبير چند نشريه ماركسيستي بود كه با آشناييش با لنين و پلخانف، به عضويت حزب سوسيال دموكرات كارگران روسيه درآمد

وي از سران دولت موقت بود و در مقابل انقالب اكتبر، در مقابل كارگران و . گير شد از ماركسيسم انقالبي بريد و به يك ليبرال راديكال تبديل شد دستدر روسيه 
 .ها ايستاد بلشويك
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دادند با  ال مياين بدين معني است كه از همان ابتدا لنين مجبور بود كه از ميان عده بسياري كه شعارهاي راديك.) گذاشت
اي بود در ايجاد اين عامل عمده. خواستند مبارزه كنند انتخاب نمايد اي را كه واقعاً ميگيري هرچه بيشتر آن عده سخت
گويند و آنچه كه در عمل آمادگي انجامش را  لنين و به ويژه تأكيد او بر تشخيص بين آنچه كه افراد مي 1گيري نظرگاه سخت
باشد، مقدر بود  گيرترين خصوصيات كليه آثارش مي لنين پرورده شده و يكي از چشم) آثار(به دقت در نكته اخير كه . دارند

  . عنوان يك حزب مجزا ايفا نمايد كه نقش بسيار مهمي در تكامل بلشويزم به
ود، استقالل كامل ش داري مترقي ارزيابي ميتوان در عين اينكه سرمايه پاسخ انقالبي ماركسيستي به اين مسئله كه چگونه مي

اين تئوري را ابتدا . توان در تئوري هژموني پرولتاريا در انقالب بورژوازي يافت پرولتاريا را براي مبارزه با آن حفظ نمود را مي
هرچند  ]12[. يك انقالب كارگري پيروز خواهد شد يا هرگز پيروز نخواهد شد به عنوانانقالب روسيه يا . (پلخانف ارائه كرد

مقدر بود كه اين تئوري به صورت يكي از .) انف بعدها اين تئوري را كنار گذاشت و لنين آن را گرفته و تهذيب نمودكه پلخ
جوهر اين تئوري اين بود كه بورژوازي روسيه دير وارد صحنه شده، . درآيد 1917خصوصيات بلشويزم در دوره قبل از انقالب 

در نتيجه، وظيفه رهبري . عنوان يك نيروي انقالبي به پايان رسيده است ي بهكه رسالت بورژوازي در سطح جهان يعني هنگامي
گسترده و مدرن  سريع در صنايعِ ولي در پروسه رشد ،انقالب عليه استبداد به گردن پرولتاريا، كه اگرچه از نظر اندازه كوچك

براي انجام اين وظيفه، . شود، محول گشته بودانقالبِ دهقاني متحد  ي كننده توانست با نيروي بسيار قوي و تعيين بود و مي
خواسته خود مطرح كرده و خويشتن را در پيشاپيش هر  ترين مهمبايست سرنگوني تزاريسم را به عنوان اولين و  ا مييپرولتار

  . نوع مبارزه براي دموكراسي و آزادي سياسي قرار دهد
  

  انتقاد از اكونوموميسم  ـ2
 ترين مهم. داد» 2اكونوميسم«لقب  ها آنهاي مختلف شد كه وي به الف لنين با گرايشهمين تئوري بود كه باعث اخت

تا  1897اي كه از سال بود، مجله »)افكار كارگران( 3رابوچاياميسل«: نمايندگان اكونوميسم در آن زمان عبارت بودند از
هاي روسيه در  ان اتحاديه سوسيال دموكراتارگ »)وظايف كارگران( 4رابوچاياديلو«شد و  در سن پطرزبورگ منتشر مي 1902

توان آن را نيمه  داراي موضعي بود كه مي »رابو چايا ديلو«مجله . شد منتشر مي 1903تا سال  1899خارج كه از سال 
بحث اكونوميسم اين بود كه سوسيال دموكراسي بجاي تمركز قوا براي مبارزه سياسي عليه  ترين مهم. اكونوميستي خواند

د بايد انرژي خود را براي تكامل مبارزه اقتصادي كارگران بكار گيرد و از همين اختالف نظرهاي با اكونوميستها بود كه استبدا
بنابراين براي درك و ارزيابي اين عقايد بايد جزئيات اين اختالف نظر ] 13[. بسياري از عقايد بنيادي بلشويزم نشأت گرفتند

نظرها بروز نمود تحليل كرده و اين  اي را كه در آن اين اختالفالزم است كه زمينهرا بررسي كرد، ولي حتي قبل از آن 
  . نظرها تا اين حد مهم بودند سوأل را مطرح ساخت كه چرا اين اختالف 

ناگزير به دست كشيدن از رهبري پرولتاريا در انقالب دموكراتيك » اكونوميسم«دليل اصلي اين بود كه لنين اعتقاد داشت 
ه خواهد بود و تقسيم كاري را ايجاد خواهد كرد كه در آن كارگران خود را محدود به مبارزه تريديونيوني كرده و آيند

                                                
١  - Doctrinal 
٢  - Economism 

ه اشاره كرد كه مبارزه اقتصادي طبقه كارگر را از مبارزه سياسي آن لنين طي يك سلسله مقاالت به جرياني در درون سوسيال دموكراسي روسي 1899در سال 
لنين اين گرايش را اكونوميسم ناميد و انتقادهاي شديدي در . كرد ، فعاليت خود را معطوف به مبارزه اقتصادي مي»برنشتاين«دانست و با پذيرفتن آراي  جدا مي
در مباحثات اخير، . داند گرامشي، اكونوميسم را با سنديكاليسم و يا ليبراليسم اقتصادي يكي ميآنتونيو . به آن وارد كرد» 1902چه بايد كرد؟ «كتاب 

 .پردازند اند، به انتقاد از اكونوميسم مي   اي پرورانده شده كه خام و كليشه» زيربنا و روبنا«هايي چون لوئي آلتوسر و نيكوس پوالنزاس در رد الگوهايي از  ماركسيست
٣  - Rabochayo mysl 
٤  - Rabochayo Dyelo 
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 2كوسكوا. ، نوشته د»1كردو«در واقع تبليغ آشكار چنين تقسيم كاري در سندي به نام . گذارند سياسيت را به بورژوازي وامي
» اكونوميسم«در خارج بود كه محرك لنين براي برداشتن چماق مبارزه عليه هاي روسيه  از اعضاي اتحاديه سوسيال دمكرات

: نوشته بود »كردو«كوسكوا در . گرديد 1899در اوت  ]14[» هاي روسيه اعتراض سوسيال دمكرات«اي به نام  در نوشته
هاي  كت در فعاليتشركت و كمك به مبارزه اقتصادي پرولتاريا و شر: براي ماركسيست روسي فقط يك راه وجود دارد«

  ]15[ ».اپوزيسيون ليبرال
كامالً ناتوان از ) بخوان بورژوازي(براي لنين چنين راهي به معناي خيانت به انقالب بود، زيرا كه فعاليت اپوزيسيون ليبرال 

تاريا و جنبش لنين معتقد بود كه هر نوع كوششي براي محدود كردن وظايف پرول. گير و انقالبي عليه استبداد بود مخالفت پي
به اين ترتيب . كرد در اين جهت ارزيابي مي» اكونوميسم«سوسيال دمكراتيك، به نفع بورژوازي بوده و هر نوع گرايشي را به 

سال آينده بود، يعني نقش و وظايف  هفدهي روسي براي ها ماركسيستپيش درآمد مسئله مركزي » اكونوميسم«بحث بر سر 
در اين مورد تفاهمي بنيادي بين موضع اكونوميسم اوليه و منشويسم وجود داشت . ر انقالبنسبي بورژوازي و پرولتاريا د

  . مبني بر اين كه نقش رهبري بايد به بورژوازي واگذار شود
در سوسيال » رويزيونيسم«المللي رفرميسم يا ، با گرايش بين»اكونوميسم«توان ديد كه لنين در مرتبط دانستن  مي جا ايناز 

ي عملي بين يدر جدا» هااكونوميست«. كند مطرح مي» چه بايد كرد؟«او اين مسئله را در ابتداي كتاب . ي محق بوددموكراس
» ييهدف نها«در مقابل ) هاي فوريخواسته(» جنبش«راه برنشتاين مدعي اهميت ماقتصاد و سياست سهيم بوده و ه

  .بودند) سوسياليسم يا در اين مورد سرنگوني تزاريسم(
هاي خود و مخالفينش  امان منطق بحث اي به مسائل مورد اختالف و تعقيب بيك تند براي لنين به معناي برخورد ريشهپلمي
حاصل مبارزه  ]16[. ها در رابطه با مسائل مشخصي بود ولي همواره اهميتي عام داشتندگونه هرچند كه اين پلميك بدين. بود

بود كه به حق تأثيري عميق بر تئوري و پراتيك ماركسيستي در سراسر جهان  »چه بايد كرد؟«كتاب » هااكونوميست«عليه 
ليكن . داشته است و به عقيده من به غلط به عنوان معيار ماركسيستي در رابطه با تئوري حزب در نظر گرفته شده است

  . هدهرگونه پژوهشي در مورد تئوري ماركسيستي حزب، بايد اين اثر را به دقت مورد بررسي قرار د
در برگيرنده كليه استدالالت لنين عليه اكونوميسم و نيز طرحي است براي يك سازمان انقالبي در سطح » چه بايد كرد؟«

بنابراين بسياري از نكات آن ماهيت عملي داشتند . اي و نيز يك روزنامه سراسري روسيملي مبتني بر كادرهاي انقالبي حرفه
جوشي و آگاهي در تكامل ـ   ولي موضوع اصلي آن رابطه بين خود. اله به آن اشاره شدو از نوعي است كه قبالً در اين مق

و بنابراين آگاهي سياسي به  ]17[با اعتقاد به اينكه سياست همواره تابع اقتصاد است » هااكونوميست«. جنبش انقالبي است
كمك به مبارزه اقتصادي است و  ها  ماركسيستي خيزد، معتقد بودند كه وظيفه اساسطور ارگانيك از مبارزات اقتصادي برمي

ولي براي لنين حتي . اندها به عنصر خودجوشي كم بها داده و آگاهي را زياده از حد بزرگ كردهاينكه لنين و ايسكرائيست
برعكس (ت كارگران اهميت نداش خودي خودبهمسئله اين نبود كه قيام . كننده بود اين متد طرح مسئله نيز كامالً غير ارضاء

  .اهميت آن دقيقاً در انتظاراتي بود كه از آگاهي و از سازمان وجود داشت كه بل) بسيار هم مهم بود
  : آمده است »رابوچايادلو«در برنامه 

هاي انتشاراتي  كننده وظايف و مشخصات فعاليتپديده زندگي روسيه كه به طور عمده تعيين ترين مهمما معتقديم كه «
  »هاي اخير به پا خاسته است باشد كه در سالاي طبقه كارگر ميود، جنبش تودهاتحاديه خواهد ب

                                                
١  - Credo 

اين انتقاد . لنين با لحني شديد به اين بيانيه پاسخ داد. 1899در سال ) برو كوبرويچ، كوسكوا و ديگران( ها  نام بيانيه صادر شده از طرف يك گروه از اكونوميست
هاي روسيه در سيبري، به اتفاق آرا تصويب شد و  ده نفريِ تبعيديمعروف است، در يك كنفرانس هف» هاي روس اعتراض سوسيال دموكرات«لنين كه به سند 

  . سپس به وسيله پلخانف در خارج به چاپ رسيد
٢  - Y.D. kuskuve 
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  : گويد و لنين مي
اي طبقه جنبش توده: ولي مسئله اصلي اين است. هاست بحثي نيستپديده ترين مهماي يكي از كه جنبش توده بر سر اين«

كه  يا اين. تواند به دو طريق زير تفسير شود ن مطلب مياي. كارگر كه وظايف را تعيين خواهد كرد را چگونه بايد درك نمود
اين مطلب به معناي كرنش به خود به خودي بودن اين جنبش است، يعني كاهش نقش سوسيال دموكراسي به چاپلوسي از 

ر اي را د اي وظايف جديد تئوريك اساسي و سازمانيطور كلي، و يا به معناي اين است كه جنبش تودهه جنبش كارگري ب
مان  توانستند براي اي ميگيري جنبش توده يي هستند كه در دوران قبل از اوجها آنتر از گذارد كه بسيار پيچيده مقابل ما مي

  ]18[ ».ارضا كننده باشند
ـ قَدمي است بس بزرگ به پيش در  اي و حزببين جنبش توده   آگاهي ـ جوشي وـ  اين درك ديالكتيكي از رابطه بين خود

از جمله نسبت به نظرات (چه كه قبالً در زمينه اين مسئله طرح شده بود  اركسيستي، و پيشرفتي است نسبت به آنتئوري م
اساساً اين نقطه شروع الزم براي يك تئوري واقعاً انقالبي در مورد ). خود ماركس و به خصوص سوسيال دموكراسي آلمان

عكس، ما سوسيال دمكراتهاي انقالبي از اين  به« ]19[. فاتاليسم اي بااي است ريشه زيرا كه قطع رابطه. باشد حزب مي
  ]20[ ».شود ناراضي هستيم چه كه در حال حاضر وجود دارد ادا مي جوشي، يعني نسبت به آنـ  پرستشي كه نسبت به خود

  .جوشي به آگاهيـ   براي لنين، تكامل خود مبارزه طبقاتي، حتي در شكل اقتصادي آن عبارت است از پروسه حركت از خود
خودي  بهاعتصاباتي صورت گرفتند كه با نابود كردن خود) و حتي در نيمه اول قرن نوزدهم( 70و  60هاي در دهه«

توان به عنوان اعتصابات آگاهانه  را حتي مي 90، اعتصابات دهه »ها انطغي«در مقايسه با اين . آالت و غيره همراه بودند ماشين
اين نشان . اعتصابات مزبور نشانه پيشرفتي هستند كه جنبش طبقه كارگر در اين دوره حاصل نمودبشمار آورد، تا اين حد 

  ]21[ ».اي آن نيستگر چيزي جز آگاهي در شكل نطفه عنصر خودجوشي نمايان دهد كه در اساساً مي
ه و براي غلبه بر عنصر داند كه پيوسته به عنصر آگاهي كمك رساند بنابراين لنين اين را وظيفة هر فرد انقالبي مي

  . جوشي بكوشدـ  خود
ها  اكونوميست» رويدنباله«دهي در مقابل فقدان سازمان، در تأييد رهبري در مقابل  ولي لنين صرفاً در تأييد سازمان

و نيز نكته مركزي نظر وي در رابطه با ماهيت » هااكونوميست«چه كه نكته مركزي حمله لنين به  آن. كند استدالل نمي
تواند به تدريج بر مبناي انباشتي از  باشد، رد كردن اين برداشت است كه آگاهي طبقاتي پرولتاريا مي وظايف حزب مي

  . مبارزات اقتصادي حاصل گردد
  : نويسد لوكاچ مي كه  ناچن هم
معهذا . ثابت شد) مربوطه(داري به سوسياليسم به وضوح توسط مناظرات غيرممكن بودن گذار تكامليِ اقتصادي از سرمايه«

عنوان يك مسئله و  كه حتي به ي باقي ماند بدون اينيچنان در ذهن بسياري از انقالبيون صادق اروپا سايه ايدئولوژيك آن هم
  ]22[ ».يا خطر شناخته شود

باشد مگر تواند يك آگاهي سياسي واقعي  آگاهي طبقه كارگر نمي«. ناپذير بودموضع لنين در اين مورد بسيار افراطي و سازش
كه كارگران تعليم داده شوند كه تنها و تنها با ديدي سوسيال دمكراتيك در مقابل تمام موارد استبداد، خفقان، خشونت و  اين

تواند يك آگاهي طبقاتي  هاي كارگر نميآگاهي توده. العمل نشان دهندسوء رفتار كه در مورد هر طبقه اعمال شود عكس
دار، ياد بگيرند كه ها و وقايع سياسي و موضعان از موارد مشخص و بيش از آن، از طريق فاكتكارگر كه آنواقعي باشد مگر 

چگونه تمام نمودهاي زندگي فكري، اخالقي و سياسي هر طبقه اجتماعي ديگر را مورد مداقه قرار داده و بياموزند كه در 
هاي هاي زندگي و فعاليت كليه طبقات، اقشار و گروهعمل، تحليل ماترياليستي و برآورد ماترياليستي را مورد كليه جنبه

  ]23[ ».كار گيرنده مردم ب
  : و بنابراين
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تواند از بيرون به كارگران داده شود يعني از خارج از مبارزه اقتصادي و از خارج از حيطه  آگاهي سياسي طبقاتي فقط مي«
  ]24[ ».روابط بين كارگر و كارفرما

بايد  كه بل ،ها ضروري بود كه نه فقط به ميان كارگران بروند ني بود كه براي سوسيال دمكراتبه عبارت عملي، اين بدين مع
كارگران بايد براي پشتيباني فعاالنه از  ]25[. به ميان تمام طبقات مردم رفته و نيروهاي خود را در تمام جهات اعزام دارند

آل سوسيال  ايده) نمونه. (ي مذهبي و دانشجويان، بسيج شوندها هايي مانند اقليت تمام قربانيان استبداد، از جمله گروه
كه قادر است از هر موقعيتي هرچند كوچك ... بايد آن سخنگوي مردمي باشد  كه بلها نه دبير اتحاديه كارگري،  دمكرات

مسائل اساسي  از ]26[.استفاده كرده و عقايد سوسياليستي و خواسته هاي دمكراتيك خود را در مقابل همگان مطرح نمايد
هاي زندگي سياسي و اجتماعي  براي اين استراتژي، ايجاد يك روزنامه سراسري در روسيه بود كه هشيارانه مراقب تمام جنبه

بدون يك ارگان سياسي، جنبش سياسي كه شايسته چنين . در روسيه بوده و قادر به افشاگري سياسي در سطح كشور باشد
  ]27[. قابل تصور استنامي باشد در اروپاي امروزي غير

از نيروها را به هيچ وجه برابر با تعديل و يا سازش در رابطه با ) در استفاده(البته شايد الزم به تذكر باشد كه لنين اين تنوع 
بر عكس، اين مسئله فقط بر اساس يك دوران درازمدت از آژيتاسيون اقتصادي در طبقه . كرد پايه طبقاتي حزب قلمداد نمي

در دوران گذشته ما واقعاً نيروي بسيار كمي داشتيم و در آن شرايط كامالً طبيعي و معقول بود كه . پذير بود كانكارگر ام
. تالش خود را صرفاً در خدمت فعاليت در بين كارگران گذاشته و هرگونه انحراف نيروها از اين مسير را شديداً محكوم كنيم

و در هر صورت، هدف اين استراتژي،  ]28[. مان در بين طبقه كارگر بودمواضع در آن زمان تمامي وظيفه ما عبارت از تثبيت
  . تضمين هژموني طبقه كارگر در مبارزه ضدديكتاتوري بود

چه كه آن را از متدهاي سوسيال دموكراسيِ به ويژه  چه كه در اين طرز برخورد، به ويژه و خصلتاً لنينيستي است و آن آن
براي حقوق دمكراتيك و يا براي اصالحات مبارزه  ها  ماركسيستكند، اين نيست كه  م جدا ميآلمان و انترناسيونال دو

و  ها آنها براي اصالحات به خاطر مترقي بودن  ولي سيوسيال دمكرات. ي قضيه، زمينه مشترك بودجا اينكنند، تا  مي
طلب براي اصالحات  عنوان اصالح به ها آنديگر  عنوان بخشي از تكامل سرمايه داري به سوسياليسم مي جنگيدند؛ به عبارت به

پروسه، بخشي از مبارزه براي آگاهي طبقاتي پرولتاريا و براي قادر ساختن وي به  كه براي لنين كلِّ جنگيدند، در حالي مي
دست گرفتن هاي اجتماعي در عمل بود، به اين منظور كه پرولتاريا بتواند خود را براي در  درك روابط تمام طبقات و گروه

هاي  بين خواسته(كثر بنابراين براي سوسيال دموكراسي، شكاف عميقي بين برنامه حدأقل و برنامه حدأ. قدرت آماده نمايد
اي براي از بين  همه جانبه سياسي فقط وسيله 1و ترويج كه براي لنين، تهييج در حالي. وجود آمده ب) ييفوري و هدف نها

  . ي بوديدف انقالبي نهابردن اين شكاف و تأمين تسلط ه
  

  ؟ 2ـ سوسياليسم از بيرون3

  
هاي ماركس، و نيز  در مقايسه با تئوري حزب در نوشته» چه بايد كرد؟«هاي تئوريكي كه  اي بود از پيشرفت اين خالصه

. استروسي و در سوسيال دموكراسي اروپايي متداول بود، كسب كرده » اكونوميسم«تر در  ايكه در شكلي دگماتيك تئوري
اهميت اين جنبه، نه به . ماند كه ما هنوز به آن نپرداخته ايم هاي لنين باقي مي هاي بسيار مهم بحث ولي يكي ديگر از جنبه

                                                
١  - Agitation 

ي  ايده گيري شكل«ون هايي چ توانيد به نوشته گر به اين انتقادها، مي روشنبس هاي  براي آشنايي با انتقادات مطروحه پيرامون حزب لنيني و نيز ديدن پاسخ -٢
  .اثر هال دريپر، مراجعه كنيد» ، چه كردند؟»با چه بايد كرد؟«ي مفهوم حزب لنيني، يا  اسطوره«اثر آنتوان آرتوس، » لنيني حزب
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. بخاطر تأثيري است كه بر بسياري از پيروان آتي لنين باقي گذاشت كه بلخاطر مركزيت آن در تئوري و عمل خود لنين، 
اي توجيه از اين تز بر. تواند از بيرون به درون طبقه كارگر برده شود سياسي فقط ميآگاهي : مقصود ما اين تز است كه

به دو صورت ظاهر مي شود، يكي كه قبالً » در چه بايد كرد؟«اين تز . شوداستفاده مي 1يگراي جوشيـ  تئوريك حمله به خود
قط از خارج از مبارزه اقتصادي و از خارج از حيطه تواند از بيرون يعني ف آگاهي سياسي طبقاتي فقط مي«: ايم يعني ذكر كرده

  ».روابط بين كارگر و كارفرما، به كارگران عرضه شود
  : دومي اين است كه

بايد از ) آگاهي(اين . توانسته است در ميان كارگران وجود داشته باشد ما قبال گفتيم كه آگاهي سيوسيال دموكرات نمي«
تواند فقط آگاهي  دهد كه طبقه كارگر، با كوشش خود به تنهايي، مي نشان مي خارح آورده شود، تاريخ تمام كشورها

ها متشكل شده، با كارفرما مبارزه كرده و حكومت را  كه الزم است در اتحاديه تريديونيوني كسب نمايد، يعني اعتقاد به اين
هاي فلسفي،  ياليسم از تكامل تئوريدر حالي كه تئوري سوس(مجبور نمايد كه قوانين ضروري كار را تصويب كند و غيره 

از . وجود آمده ي طبقات دارا يعني روشنفكران، بسط داده شده بودند ب تاريخي و اقتصادي كه توسط نمايندگان تحصيل كرده
درست . نظر موقعيت اجتماعيِ بانيان سوسياليسم علمي يعني ماركس و انگلس خود به زمره روشنفكران بورژوا تعلق داشتند

هاي تئوريك سوسيال دموكراسي كامالً مستقل از رشد جنبش خود به خودي طبقه  ين ترتيب در روسيه هم، دكترينبه هم
 ».هاي مزبور به مثابه نتيجه طبيعي و ناگزيز تكامل فكري در ميان روشنفكران روسيه پديد آمد دكترين. كارگر پديدار شد

]29[  
اولي صرفاً بيان افراطي و ناماهرانه اين است كه كارگران نيازمند درك كليت . بين دو فرمول مزبور تفاوت آشكاري وجود دارد

گونه  آيد، بدين كارخانه مي» از خارج«اي بسيار وسيعتر  روابط اجتماعي و كليه اشكال سركوب هستند كه اين درك از حيطه
بندي دوم، از خارج ولي در فرمول. ستتوان با كلمات بكار برده شده دوپهلو سخن گفت، ليكن محتواي آن نسبتاً واضح ا مي

به معناي خارج از طبقه كارگر، بخصوص به معناي از ميان روشنفكران بورژوازي به معناي خارج از طبقه كارگر، به ويژه به 
دار  بندي مزبور حاكي از كوششي است براي توصيفي قطعيت از اين گذشته، فرمول. معناي از ميان روشنفكران بورژوازي است

ويژه براي تئوري ه آورد كه از نظر تئوريك، ب اين خود مسائلي را پيش مي. ر مورد منشاء و تكامل تئوري سوسياليسم علميد
به يك تحليل انتقادي و نسبتاً مفصل از نظريه لنين  جا اينبنابراين الزم است كه در . باشد حزب، بسيار حائز اهميت مي

  .مبادرت ورزيم
اند و در  دارد كه مستقيماً از كارل كائوتسكي گرفته شده عقايدي را بيان مي جا اينن است كه لنين در اولين نكته قابل ذكر اي

ولي سوسياليسم و مبارزه طبقاتي «: واقع وي برابر اعتبار تئوريك بخشيدن به اين بحث، نقل قولي از كائوتسكي آورده است
آگاهي . گردد هر يك تحت شرايط متفاوتي پديدار مي. يآيند، و نه يكي منبعث از ديگر در كنار يكديگر پديد مي

در واقع علم اقتصاد جديد به همان اندازه شرطي . تواند بر پايه اطالعات علمي عميق بوجود آيد سوسياليستي جديد فقط مي
، قادر به خلق رغم آرزويش براي انجام چنين كاري براي توليد سوسياليستي است كه مثالً تكنولوژي مدرن، و پرولتاريا علي

روشنفكران بورژوا  كه بلناقل علم نه پرولتاريا . ها ناشي از پروسه نوين اجتماعي هستند هر دوي اين. نيست ها آنكدام از  هيچ
  ]30[. باشند مي

اين توسل به كائوتسكي، با توجه به برداشت مكانيكي كائوتسكي از ماركسيسم و تحوالت سياسي بعدي وي، عالمت خطري 
. اند هاي بعدي به اين نكته انتقاد داشته اي از لنينيست شن براي كساني از ما كه نسبت به اين تجربه آگاهيم و عدهاست رو

 ]31[. آميز و بنابراين غلط بودنِ تئوري خود معترف شد دهد كه لنين خود بعدها به ماهيت تعصب طور نظر مي تروتسكي اين

                                                
١  - Spontanism 
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 به عنواناز آن  2خوانده و نايگل هريس ]32[قول كائوتسكي را يك طرح روشنگري  اي اين نقل اخيراً در مقاله 1لوچيو ماگري
  . برد نام مي ]33[گرايانه  گفتاري نخبه

كائوتسكي را قبول كند كه آگاهي سياسي از روشنفكران بورژوا نشأت ـ   مسئله اصلي اين است كه اگر كسي فرمولبندي لنين
توان ارزشي براي اين  سياسي بايد بر مبارزه اقتصايد تسلط داشته باشد، ديگر نميكه مبارزه  گيرد و در عين حال، اين مي

برعكس، نقش طبقه كارگر . گيرد گفته اساسي ماركس قائل شد كه رهائي طبقه كارگر به دست خود طبقه كارگر انجام مي
روشنفكران ناراضي  كه بلكارگر،  ي حقيقتاً انقالبي در اين صورت نه طبقه طبقه. كامالً نقشي فرعي و تبعي خواهد بود

كند كه در آن  هاي راديكال تصوير مي اي است كه بورژوازي از جنبش اين به معني تأييد ضمني تصوير نمونه. خواهند بود
. دهد و آلت دست شده تشكيل مي» گناه بي«بوده و پايه هاي آن را طبقه كارگر » بدخواه«رهبري، متشكل از طبقه متوسط 

به  كه بليب تقسيم بين كار يدي و كار فكري كه در ماهيت اجتماع طبقاتي نهفته است نه تنها مقهور نگرديده به اين ترت
  . شود جنبش سوسياليستي منتقل شده و در حزب انقالبي تطهير و تقديس مي

الً غيرماركسيستي كام) اند مساوي هم فرض شده جا اينكه در (در واقع، اين نوع عرضه علم، تئوري و آگاهي سوسياليستي 
علم چنين در نظر ) جا ايندر . (داراي وجوه مشترك است 19اليسم قرن  و ايده) اصالت تحصل(بوده و بيشتر با پوزيتيويسم 

جا كه به علوم طبيعي، فلسفه  تا آن. از پراتيك) يعني(گرفته شده كه گويا داراي تكاملي است كامالً مجزا از زندگي اجتماعي، 
رسد، زيرا كه متفكر به انزوا در برج عاج خويش  شود، اين نظريه درست به نظر مي عي بورژوازي مربوط ميو علوم اجتما
به . اي است كه جامعه طبقاتي آن را ايجاد كرده است يگرايـ   ولي در واقع اين فقط يك توهم است، عرفان. گرايش دارد

ي فعال در ها Ĥنبه اين عنوان كه تاريخي مستقل از تاريخ انسهمين دليل ماركس از شناخت فلسفه و يا هر نوع علم ديگري 
شود، اگر قرار است كه اين تئوري يك تئوري واقعاً  آنجا كه به تئوري سوسياليسم مربوط مي. جامعه دارند، خودداري كرد

برعكس اين . دانقالبي باشد، حتي خودمختاري نسبي و صوري علوم بورژوازي وجود نداشته و نبايد هم وجود داشته باش
ماركس . بايد رابطه بسيار نزديك با فعاليت طبقه كارگر داشته و اصوالً تحت نفوذ و بر اساس فعاليت مزبور باشد) تئوري(

  : نويسد مي
پردازان  ها هم نظريه ها و كمونيست طور كه اقتصاددانان، نمايندگان علمي بورژوازي هستند، سوسياليست ن درست هما«

ي كافي تكامل نيافته است كه خود را به مثابه يك طبقه تثبيت نمايد و  كه پرولتاريا به اندازه  تا هنگام. شندبا پرولتاريا مي
كه نيروهاي توليدي در خود جامعه  كه مبارزه پرولتاريا با بورژوازي خصلت سياسي پيدا نكرده و تا هنگامي بنابراين تا هنگامي

هايي از شرايط مادي الزم براي رهايي پرولتاريا و ايجاد يك جامعه نوين را  كه نشانهاند  بورژوازي به حد كافي تكامل نيافته
كش  مانند كه براي چاره كردن پريشاني طبقات ستم باقي مي 3شهرگراياني آرمانپردازان در حد  ئه دهند، اين نظريهارا

تر  يابي روشن همراه با ادامه تاريخ و شكلولي . كنند هايي را فالبداهه ساخته و علمي تهذيب شونده را تعقيب مي سيستم
چه كه در  فقط بايد آن. ديگر نيازي به اين ندارند كه به دنبال يك علم در درون مغز خود كاوش كنند ها آنمبارزه پرولتاريا، 

  ]34[» .هاي بيان آن نمايند دهد را مشاهده كرده و خود را محمل نشان رخ مي مقابل چشما
. كند كائوتسكي را در مورد تكامل مجزا رد مي ركسيستي نيز به روشني تئوري لنين ـوسياليستي و مابررسي تاريخ افكار س

از  كه بلرا كشف يا اختراع كرده باشد،  نظريه سوسياليسم و انقالب سوسياليستي خود جزء چيزهائي نبود كه ماركس آن
) براي نمونه جنبش(در انگلستان و فرانسه، نشأت گرفت ها و به مثابه جناح چپ افراطي انقالبات بورژوازي  مبارزات توده

عنوان اولين حزب كمونيست دنيا  هكه ماركس به آن ب(بابوف به نام توطئه برابرها را مشاهده كنيد ) گروه(و  4گرايان سطح هم
                                                
١- Lucio Magri 
٢- Nigel Harris 
٣  - Utopianist 
٤- Levelers  
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ه كارگران انگلستان اثرات جنگ داخلي آمريكا و مبارز» ماركسيسم و آزادي«در كتاب  1را يا دونايفسكايا) اشاره كرده است
بي خبرترين افراد از عظمت كارهاي «: او مي نويسد. ساعات كار را بر ساختمان كتاب سرمايه، درج كرده است) كاهش(براي 

اي كه  پنداري كه اين نبوغ خارج از مبارزه واقعيِ دوره. برند مي ها Ĥنماركس، كساني هستند كه او را به خاطر نبوغش به آسم
آن را از  كه آنجاي ه يافت، ب انگار كه او محركش را در تكامل صرف افكار خودش مي. كرد، رشد يافته بود ي مياو در آن زندگ
  ]35[ ».دهند، كسب كرده باشد ايكه با عملكرد خويش واقعيات زنده را تغيير مي كارگران زنده

واند صرفاً ماشين دولتي موجود را در دست ت در واقع، از كارگران شورشي پاريس بود كه ماركس آموخت كه طبقه كارگر نمي
  . ه بايد آن را در هم بكوبدك لبگيرد، ب

خودي كارگران كه به درجاتي بسيار باالتر از تريديونيونيسم و  هاي خودبه هاي بسياري دارد از قيام تاريخ نيز مثال
و  1905هاي  س، كارگران روسي در سالفرانسه، كمون پاري 1848ها، انقالب  چارتيست: اي تريدويونيوني رسيدنده سياست
  . و غيره 1956، انقالب مجارستان در 1917فوريه 

كرد، به اين معنا نيست كه  ليكن انتقاد اخير به روشي كه لنين، موضع خود را در اين زمان بدان وسيله توجيه تئوريك مي
در حقيقت آگاهي . كم اهميت جلوه دهيمنويسان لنين، اساس كلي تئوري لنين درباره حزب را  مانند برخي از تذكره

ي سوسيال دمكراتيك نيست، زيرا يگرا خودي كارگران، مستلزم بازگشت به نظريه تدريجي سوسياليستي بدست آوردنِ خودبه
هاي بزرگ و ناگهاني  ناپذير، تكامل نمي يابد، برعكس، جهش كه اين آگاهي به طور تدريجي، با انباشتي دائمي و اجتناب

دست در  طور يكه و نيز آگاهي ب. آميز گردد تواند به همان شدت دچار شكستي فاجعه مي) در عين حال(برداشته و جلو  به
بنابراين آگاهي كارگران پيشرو سوسياليست بايد تشكل و مركزيت بيابد تا بتواند نفوذ خود را در . يابد كل طبقه گسترش نمي

بعداً به اين نظرات رجعت نموده و به . متجانس است، به حداكثر افزايش دهدبين طبقه در مجموع، كه از نظر ايدئولوژيك نا
  . را بيشتر باز خواهيم كرد ها آنپردازيم،  خصوص در بخشي كه به بررسي نظرات روزا لوكزامبورگ مي

  

  ها ها و منشويك ـ  انشعاب بلشويك4

  
سند بنيادي بلشويزم در نظر  به عنواناش، اكثرا به خاطر اهميت عظيم تئوريك، تاريخي و عملي » چه بايد كرد؟«كتاب 

از يك نظر اين مسئله صحيح است و به هين دليل است كه ما اين چنين به تفصيل آن را مورد بررسي قرار . گرفته شده است
ي ها نبود كه مستقيما موجب انشعاب حزب سوسيال دمراتيك كارگري اوليه به جناح »چه بايد كرد؟«ولي اين . ايم داده

حزب كارگري سوسيال  (اي را در مبارزه براي دومين كنگره  آورنده جزوه نقش گرد جا اينبه عكس، . بلشويك و منشويك شد
داشت كه فعاليني را از سراسر روسيه گرد هم آورد و از پشتيباني به ظاهر متحد پيشروان روشنفكر ) دمكرات روسيه

كوشش براي پياده كردن علمي . تروتسكي و غيره برخوردار بود ،3لرودآكس، 2مارتفماركسيسم روسي، از جمله پلخانف، 

                                                
١- Raya Duneyevskaya  
٢  - Martov 

مارتف فعاليت انقالبي خود را ار بوند يعني گروه يهوديان سوسياليست آغاز . رهبر شاخه منشويك حزب سوسيال دموكرات روسيه بود) 1873-1923(مارتف . ل
كه از  اينگير شد و به تبعبد رفت و پس از  او سپس دست. را به وجود آوردند» پترزبورگ براي آزادي طبقه كارگر اتحاديه سل«وي به همراه لنين  1895در . كرد

، 1917در كوران حوادث انقالبي . آرايي كرد مارتف در كنگره دوم حزب در بروكسل، در مقابل لنين صف. تبعيد سيبري به سوئيس رفت، به ايسكراي لنين پيوست
ها مخالف بود، ليكن  هاي بلشويك ز سياستپس از انقالب اكتبر، مارتف با بسياري ا. هاي انترناسيوناليست بود ها، يعني منشويك وي رهبر شاخه راديكال منشويك

  .جا ماند به آلمان رفت و تا پايان عمر آن 1920او در . كرد ها حمايت مي در مقابل سفيدهاي ضدانقالب از بلشويك
٣  - Paul Axelrod 

گروه  1879جدا شده بود، در » زمين و آزادي« گرداني از ترور از گروه نارودنيكي به همراه پلخانف كه به دليل روي) 1857-1928(پاول بوريسوويچ آكسلرود 
را تأسيس كردند و سپس در » آزادي كار«جا ماركسيست شد و در كنار پلخانف گروه  او نيز به زودي به اروپاس غربي رفت و در آن. را تشكيل دادند» عودت سياه«
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يي كه از نظر تئوريك با آن موافق بودند، در عمل هنگامي كه آن ها آن. بود كه باعث انشعاب گرديد» چه بايد كرد؟«برنامه 
شود، به عدم توافق شديد در لندن به مقررات و تصميمات عملي تبديل  1903خواست در كنگره دوم در سال  ها مي تئوري

  . رسيدند
يك بررسي قدم به قدم از مشاجرات درون كنگره را . هم پيچيده است و هم بسيار مبهم) مزبور(تاريخچه تكامل انشعاب 

به طور . نوشته شده است، يافت 1904كه بالفاصله بعد از انشعاب در » يك گام پيش، دو گام به پس«توان در اثر لنين  مي
بندي پاراگراف  گرايشي غالب و متحد بود، بر سر فرمول يست كه قبالًيگرايش ايسكرا: ه كه اتفاق افتاد اين بودچ خالصه آن

هاي  عضو حزب به حزب كمك مالي نموده و مساعدت«: بندي مارتف به قرار زير بود فرمول. اول مقررات، از هم جدا شد
عضو حزب «: در حاليكه طرح لنين از اين قرار بود» .دهد جام ميي آن انها Ĥنشخصي مرتب خود را تحت رهبري يكي از سازم

بر سر » .نمايد ي حزبي شركت ميها انكسي است كه برنامه آن را پذيرفته و به حزب كمك مالي كرده و نيز در يكي از سازم
گيري،  ؛ ليكن هنگام رأيپلخانف از لنين پشتيباني كرد. ها به دو جناح كامالً متفاوت تقسيم شدند يستياين مسئله، ايسكرا

  .ضد مركزيتي كه هنوز در حزب بودند اكثريت را به دست آورد» اكونوميست«مارتف با كمك عناصر 
در جلسات بعدي، اكثريت به جناح لنين تعلق گرفت و  »1بوند«و نيز با انفصال  »رابوچاياديلو«ها  ولي با انفصال اكونوميست 

اين جريان، هيأت . كانديداهاي خود براي هيأت تحريريه ايسكرا را به تصويب رسانداين امر وي را قادر ساخت كه ليست 
تقليل ) لنين، پلخانف، مارتف(به سه نفر ) پلخانف، آكسلرد، ورازاسوليچ، لنين، مارتف و پوطرسف(نفر  ششتحريره قبلي را از 

كلمات بلشويك و . ف از ايسكرا استعفا نمودمارتف و پشتيبانان وي از پذيرفتن اين تصميم خودداري كردند و مارت. داد
گيري هيأت تحريريه بود، ولي از آنجا كه هر دو جناج رسماً در يك  مربوط به رأي) به معناي اكثريت و اقليت(منشويك 

  . حزب واحد باقي ماندند، اسامي مزبور تداوم يافته و جزئي از تاريخ گشت
اي بر  كه، اين اختالف كه به ظاهر فقط مشاجره اول اين. دو سوال الزم است براي رسيدن به هدف اين بررسي، جواب دادن به

كه، اين انشعاب بر تئوري لنينيستيِ در حال تكاملِ حزب، چه  رسد، واقعاً بر سر چه بودند؟ و دوم اين سر الفاظ به نظر مي
اش مورد  ره آن را در زمينه مربوطهاي در جنبش ماركسيستي، بايد هموا اثري داشت؟ براي درك معناي واقعي هر منازعه

با توجه به مسئله باال  2خپال فرولي. »حقيقت متعين است«گونه كه لنين به گفتن آن عالقه داشت،  همان. بررسي قرار داد
  : را اينگونه خالصه كرده است  موقعيت مزبور

                                                                                                                                                            
اندازي شد، وي هم در تحريريه آن بود، اما در منازعات درون  راه 1900در » ايسكرا«هنگامي كه . تأسيس حزب سوسيال دموكرات كارگران روسيه شركت كرد

مخالفت كرد و خواستار ادامه  1917آكسلرود با انقالب اكتبر . ها شد و تا پايان عمر از رهبران اين گروه بود در كنگره دوم حزب، از منشويك 1903حزبي سال 
 .شركت روسيه در جنگ حهاني اول بود

١- BUND 

به عنوان  1898ترين سازمان سوسيال دموكرات روسيه بود و در كنگره مؤسس اين حزب در سال  ي كارگران يهودي رئسيه و لهستان كه قديمي اتحاديهسازمان 
كردند كه امتياز تالس » بوند«در كنگره دوم، نمايندگان . به حزب پذيرفته شد» سازمان خودگرداني كه فقط در مسائل مربوط به پرولتارياي يهودي مستقل است«
نگه دارند، اما پس از شكست سختي كه » يگانه نماينده پرولتارياي يهودي در هر كجاي روسيه كه زندگي كند و به هر زباني كه سخن بگويد«را به عنوان » بوند«

تاريخ روسيه انقالب بلشويكي، اي، . به حزب پيوست بار ديگر» بوند«، 1906ي حزب در  در چهارمين كنگره. گيريخوردند، از كنگره و از حزب بيرون رفتند در رأي
   503اچ، كار، جلد اول، ص 

٢- Paul Frolich 
در كنگره تأسيس . كرد گراي حزب شد كه از لنين حمايت مي ي چپ سالگي به حزب سوسياليست آلمان پيوست و جزء حلقه 18در ) 1894-1953(فروليخ پاول 

هاي  و با عروج استالينيسم، به دليل مخالفت با سياست 1928در . در انقالب باواريا شركت داشت. ركزي آن انتخاب شدحزب كمونيست آلمان به عضويت كميته م
ها  ، نه ماه را در اردوگاه كار اجباري نازي1933در . گرا از حزب اخراج شد و به حزب سوسياليست كارگري آلمان پيوست استالينيستي حزب، به عنوان يك راست

  .به آلمان غربي بازگشت و مجدداً به حزب سوسياليست آلمان پيوست 1950در . سپس تبعيد شد گذراند و
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ن به خاطر داشته باشيم، شبكه اي براي درك اين مناظرات، الزم است شرايط جنبش سوسيال دموكراسي را در آن زما«
بايستي در شرايط استبدادي فعاليت  ها و شرايطي كه تحت آن يك سازمان حزبي غير قانوني مي ناپايدار و آنارشيك از محفل

هاي عميق سياسي در هر بحثي در مورد هر بند قانوني به چشم  در عين حال درك اين نكته ضروريست كه خصومت. نمايد
لنين خطرات عميقي را كه در . هايي كه هنوز به خوبي بيان نشده بود ولي بر سر هر بحثي حس مي شد متخورد، خصو مي

او به وظايف . تري در حزب، دفع كند دهي محكم خواست اين خطرات را با سازمان پيش بود به خوبي احساس كرده و مي
ست حزب را به صورت سالحي آهنين درآورد و باالخره خوا عظيمي كه در انقالب آينده بر عهده حزب بود آگاهي داشته و مي

شيوه غيرشخصي و . تواند با اعتماد و قاطعيت الزم حزب را رهبري كند وي دريافت كه فقط خودش از كل گروه ايسكرا، مي
  . دهدتواند سرسختي لنين را در مورد اين مسئله توضيح  گيري رسيد، مي ي كه در طي آن لنين به اين نتيجهها Ĥنطرف بي

مسلم . تواند هر نوع نشاني ا زخصومت را آشكار كند بندي اين دو پيشنهاد براي پاراگراف اول مقررات، به سختي مي جمله
هاي  است كه مارتف خواهان حزبي با مرزهاي غير روشن بود كه بتواند مطابق با موقعيت واقعي جنبش بوده و براي گروه

كه وسيعا و بدون قيد و بندي سخت، بتواند ) آژيتاسيون(حزبي براي تهييج . داخلي خودمختاري قابل توجهي قائل شود
كرد كه غلبه بر خودمختاري و انزواي  در حالي كه لنين احساس مي. هركسي را كه خود را سوسياليست ميناميد در بر گيرد

صرفنظر از رشد ( ها آننجماد يافته گرايانه و ا هاي محلي، براي جلوگيري از خطري كه در بطن عقايد بيش از حد ساده گروه
عنوان پيشتاز  او خواهان يك حزب مستحكم و متشكل بود كه به. وجود داشت، بسيار مهم است) شان سياسي عقب مانده

  ]36[ ».طبقه، با طبقه پيوندي بسيار نزديك داشته ولي در عين حال بوضوح از آن قابل تشخيص باشد
بندي مارتف ممكن بود،  تعبير ديگري از فرمول. شد نيز بود كه لنين بدان مستمسك مي البته جنبه ديگري از مناظره مزبور

دهد  هاي شخصي خود را تحت رهنمود آن انجام مي تواند هر فردي را كه همكاري يك سازمان حزبي مي«: بدين مضمون كه
  :به گفته لنين» .م آن نظارت خواهد كردكميته اي وظايف را تعيين كرده و بر انجا«و اينكه » .عضو حزب بشناسيد به عنوان

 ها آنكه رفيق آكسلرد و رفيق مارتف آز (اي نه براي توده كارگران، براي هزاران پرولتر  البته اين چنين تعيين تكاليف ويژه«
در يك كلمه  .صورت خواهد گرفت..... و جوانان انقالبي .... دانش آموزان دبيرستان .... براي استادان  كه بل) كنند  صحبت م

ماند و يا مشخصاً و عمدتاً به نفع روشنفكراني كه  فرمول رفيق مارتف يا به صورت يك ورق پاره و يك عبارت توخالي باقي مي
فرمول مارتف در حرف از منافع اقشار . اند و حاضر به پيوستن به سازماني نيستند، خواهد بود با فردگرايي بورژوايي اشباع شده

كند ولي در حقيقت منافع روشنفكران بورژوازي كه از انضباط و سازمان پرولتري گريزانند را تأمين  دفاع ميوسيع پرولتاريا 
  ]37[ ».نمايد مي

  . كند مسئله اساسي بحث تكيه مي به عنوانراديادونايفسكايا نيز بر اين نكته 
روي ظاهري از تئوري ماركسيستي، تبليغ يابي توسط سازمان محلي به قدري براي نظريه لنين مهم بود كه به پي انضباط«

كرد كه روشنفكران ماركسيست به انضباط  لنين تأكيد مي. چربيد نظريات ماركسيستي و داشتن كارت عضويت مي
 كه بلي محلي نياز دارند زيرا در غير اين صورت نه تنها در مقابل انضباط سازماني محلي ها Ĥنايدئولوژيكي پرولتاريا در سازم

  ]38[ ».شود، مقاومت خواهند كرد انضباط تئوريك يافتن، كه از طريق محتواي اقتصادي انقالب روسيه مشخص مي در مقابل
و اين خود به خوبي (همين نرمي در مقابل روشنفكران بورژوا بود كه احتماالً دليل اصلي خصومت مارتفي نسبت به لنين شد 

ليكن براي مقابله با اين انحراف، لنين مجبور نبود كه زمينه ) نجدُگ ها مي هاـ منشويك در الگوي اختالفات آينده بلشويك
و   1تواسنت با عقايد برنشتاين، ژاره ها مي عقايد تشكيالتي منشويك. ارتدكسي سوسيال دمكراتيك كائوتسكيستي را رها كند

و حتي نقل  ]39[ .ه شودعه در نظر گرفتوگرايش عام اپورتونيست در سوسيال دموكراسي بينالمللي، به صورت يك مجم

                                                
١  - Jaures 
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چه براي تكاميل افكار لنين  آن ]40[. توانست شايسته اين فهرست باشد قولي طوالني از كائوتسكي وجود داشت كه مي
اهميت مركزي داشت، يعني آنچه كه او را قادر ساخت روش برخورد ماركسيستي جديدي به مسئله سازمان بيابد، مسئله 

  . قه بود كه لنين ناگزيز آن را در رابطه با مناظره در مورد شرايط عضويت روشن ساختتشخيص بين حزب طبقه و خود طب
هاي واقعي تشكيل يافته باشد دچار تشتت و عدم ثبات  تر بوده و از سوسيال دمكرات هرچه كه سازمان حزبي ما قوي«

را احاطه كرده و توسط آن رهبري  نهاي طبقه كارگر كه آ كمتري در درون حزب خواهيم بود و نفوذ حزب روي عناصر توده
حزب به عنوان پيشتاز طبقه به هر حال نبايد با تمام طبقه اشتباه . تر و پربارتر خواهد بود تر، غني تر، متنوع شوند، گسترده مي

  ]41[» .گرفته شود
حزب و طبقه  گر گسست از نظريه ماركس در مورد سازمان است كه در آن تفاوت بين همين جمله آخر است كه نمايان

گر گسست از نظريه ارتدكس سوسيال دموكراسي از حزب به مثابه نماينده  تر از آن نمايان كننده مشخص نيست و تعيين
بخشد اين است  دائمي نموده و اهميتي عام نه فقط روسي، به آن مي كه بلچه كه گسست مزبور را نه موقتي،  آن. طبقه است

آميز  و نه بر پايه تئوري اشتباه) اند داشته نشده كه البته از نظر دور نگه(كاري  ت عملي مخفيكه لنين آن را نه بر پايه ضروريا
  . نهد اري بنا مي د سرمايه] سيستم[بر پايه موقعيت عيني پرولتاريا در  كه بلوارد كردن آگاهي از خارج، 

تفاوتي در درجه نزديكي به حزب وجود داشته  ها وجود دارد، بايد هايي در درجه آگاهي و درجه فعاليت دقيقاً چون تفاوت«
داري  سرمايه) سيستم(گرايانه خواهد بود اگر بينديشيم كه تمام طبقه و يا تقريباً تمام طبقه تحت  روي اين دنباله... باشد 

  ]42[ .تواند به سطحي از آگاهي و فعاليت برسد كه پيشتاز آن، يعني حزب سوسيال دمكراتش، از آن برخوردار است مي
گرائي است كه لنين آن را به مخالفين خويش وارد  روي چه كه در نقل قول فوق حائز اهميت بسيار است، اتهام دنباله آن
برد تا پاشنه آشيل  كه لنين آن را به كار مي» فاتاليسم«اي است براي  واژه مجازي و جدلي ،ييگرا روي دنباله. داند مي
واره نمايان است، فرق آشكاري است كه بين  هم» يك گام به پيش، دو گام به پس«كه در چه  آن. الملل دوم را نشانه رود بين

اين امر . ها وجود دارد منشويك» ي روانه دنباله«گرايانه بلشويكي نسبت به جهان، و خشنودي فاتاليستي و  ديد انقالبي و فعال
  : سازد يان نميرا هيچ چيز بهتر از يكي از مشاجراتي كه با تروتسكي صورت گرفت نما

آيند،  گيرد پيش مي بندي مارتف صورت مي به ويژه، در زمره استدالالتي، كه در مواقعي كه كوششي براي توجيه فرمول«
از اين يا آن بند از ) تر و يا عميق(تر  اپورتونيسم به علل پيچيده«: كه آيد مبني بر اين گفته رفيق تروتسكي به شمار مي

نكته اين نيست » .گردد ز سطح تكامل نسبي دموكراسي بورژوائي و پرولتاريا، پديدار ميپورتونيسم اا: آيد مقررات بوجود مي
توان سالحي كم و  اين است كه با كمك اين بندها، مي كه بلكه بندهايي از مقررات ممكن است موجد اپورتونيسم گردند، 

. باشند، به همان نسبت نيز سالح مزبور بايد برّاتر باشدتر  اين سالح عميق) موجد(هرچه علل . بيش عليه اپورتونيسم ساخت
كند،  دارد، درها را بر روي اپورتونيسم باز مي» عللي عميق«اي بر اين مبنا كه اپورتونيسم  بندي بنابراين، توجيه كردن فرمول

  ]43[ »ي به تمام معناستيگرا روي دنباله
پذيرد،  لنين توضيحات مربوطه را مي. سازد به حال خويشتن رها مياي را تحليل و تشريح نموده و آن را  تروتسكي پديده

  .ليكن خواهان آن است كه براي مقابله با آن كاري بكند
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  فصل سوم
 الملل كمونيست لنين از بولشويسم روسي تا بين

 
 

 يمشخصي در نظريهن پيشرفت لنين چندين ايده را پرورانده بود كه متضم ،1904گونه كه نشان داده شد، تا سال  همان
تا انقالب  1903شعاب ناز ا ،تاريخي جناح بلشويك پيوستگيِو به علت بدين دليل . يافته، در مورد حزب بودندمقبوليت عام

تئوري روشن خويش در  مورد حزب را كه كامالً با تئوري  ،عموماً فرض بر اين بوده است كه لنين تقريباً از همان آغاز 1917
ليكن اين اشتباه است كه نظرياتي را به گذشته . ريزي نموده بوددر اين مورد تفاوت داشت، طرح يسي غربسوسيال دموكرا

از سوسيال  ن،بنياديه نحوي دانست كه بلنين در اين مرحله نمي در واقع،. اندها بعد روشن شدهمنتسب كنيم كه تنها مدت
و خود را با خطوط اصلي گرايش » رويزيونيسم برنشتايني«ا ها را باو منشويك. دور شده است كيش راست دموكراسيِ

  .كردميي تداع آلمان دموكرات سوسيال حزب كائوتسكي درـ  ببل
 برده نام ماركسيست تورتيها تنها عنوانه ب كائوتسكي از لنين آثار در به دفعات جنگ، از قبل دوران طي در و زمان اين در

ه ب هميشه اين و يابدنمي را قضاوت اين بر تأثير اجازهها، منشويك داشتن جحار به كائوتسكي گرايش حتي. است شده
  ]1[ .شودمي گذاشته روسيه واقعي شرايط از كائوتسكي ناآگاهي حساب

 اصول« ي كننده تشريح مثابهه ب او از و ]2[» شناخته، كارگران رهبرِ يك مدل« عنوانه ب را ببل 1913 اوت تا حتي لنين
 آوانس دشمن به اينچ يك حتي هرگز كه ييهاتاكتيك ،)المللو بين(آلمان  دموكراسي سوسيال براي پارلماني هاي تاكتيك

كاري محافظه شناخت به كه جا آن تا. كندمي تجليل] 3[ »هستند يينها هدف به يابيدست جهت در هميشه و... دهند نمي
 كه بل شناخت،مي را آن رهبران اول دست به طور كه لوكزامبورگ، رزا تنها نهشود،  مي آلمان مربوط دموكرات سوسيال حزب

  :كه كرد خطر اعالم تروتسكي 1906 در. بود لنين از جلوتر خيلي زمينه اين در نيز تروتسكي
 نسبت همانه ب اند،شده منظم و متشكل بيشتر هرچه و اندآورده روي سوسياليسم به مردم هايتوده كه نسبتي به همان«

افزوده خود كاريمحافظه به آلمان، دموكرات سوسيال حزب يعني ها آن ترينبزرگ به ويژه ي،ياروپا سوسياليست حزابا نيز
 ممكن باشد،مي كارگر طبقه سياسي تجارب بر مشتمل كه سازماني مثابهه ب دموكراسي سوسيال امر، اين ينتيجه در. اند

  ]4[» .گردد تبديل ييبورژوا ارتجاع و كارگران آشكار ييرورود در مستقيمي مانع به خاص موقعيتي در است
 يك را او عقايد و كندمي اعراق لنين نظريات »وحدت« در كه است يجيار گرايش نمودن اصالح خاطره ب نكته اين بر تأكيد

] 5. [گيردمي قرار خود جاي در به خوبي انتها تا ابتدا از چيز همه آن در كه داندمي نامتناقض و دستيك كامالً سيستم
مي بنابراين بود، كرده فرموله و درك را آينده ضروريات همه 1903 در لنين اگر«: كرده اظهار زماني تروتسكي كه طور  همان

 در حزب مورد در لنين تئوري بين ]6[» .نبود گونهاين امر واقعيت. شدمي مكرراًت همان تكرار بر مشتمل عمرش باقي بايد
 آن لنين. دارد وجود بزرگي شكاف كمونيست، المللبين تأسيس هنگام 1919 سال در تئوري اين و 1903ـ4 هايسال

 مثل بنابراين. داد پرورش طبقاتي مبارزه پروسه از هابندي جمع و هاالعملعكس رشته يك طي در كه بل بار يك نه را تئوري
 لنين پراتيك بررسي از بايد آن فهم كه بل شود، استخراج واندتنمي كليدي جزوه دو يا يك از مزبور تئوري فهم ماركس، آثار
  .آيد دسته ب مجموع در



 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماركسيسم و حزب

 

٤٥ 
 

 

 1905 مهم تأثير - 1

  
 تأثير اولين. بود 1905 انقالب داشت اساسي تأثيرِ  ،حزب مورد در لنين تئوري بر كه ديگري ي واقعه ،1903 انشعاب از بعد

 ظاهراً و بود تشكيالت با رابطه در فقط جدايي  اين آغاز در. بود هايكمنشو و  هابلشويك بين ييجدا شدن ترعميق 1905
. كرد ظهور انقالبمحرك  نيروهاي از ارزيابي در اساسي اختالف يك جا اين در اما .استراتژي و برنامه مسائل با رابطه بدون
 طبيعت و ،ضعف كاري،محافظه به علت اام  داشت، قبول را انقالب بورژوايي ماهيت شد، اشاره باال در كه طور همان لنين،

 با. شود انجام دهقانان با وحدت در و پرولتاريا وسيلهه ب بايد بورژوايي انقالب اين كه بود معتقد روسيه، بورژوازي ترسوي
 رد بايد هادموكرات سوسيال كه كردمي استدالل لنين انقالبي، عمل به منظور موضع اين كردن ترمشخص هرچه در كوشش

 براي دهقانيـ   پرولتري متحد قيام يك سپس و كنند كوشش هقاناند بر) غيره و هاكادت(ها ليبرال بورژوا نفوذ قطع جهت
 كارگران انقالبي حزب از متشكل كه بود خواهد انقالبي موقت دولتموفق،  قيام يك حاصل. دارند برپا اشرافيت سرنگوني

 ديكتاتوري« ي كنندهبيان كه) ارها ـاس يا 1سوسياليست انقالبيون(انقالبي  دهقانانِ حزب و) هادموكرات سوسيال(
 بقاياي هرگونه كردن نابود براي حرارت پر اقدامات از كوتاهي دوره از بعد. باشد مي است، »دهقانان و كارگران دموكراتيك
اجتناب به طور جامعه، دهقاني ريتاكث به علت كه كرد، خواهد دعوت مؤسساني مجلس انقالبي موقت دولت فئوداليسم،

 جهت در را مبارزه كه اپوزيسيون حزب به صورت هادموكرات سوسيال گونهبدين و بود خواهد سوسياليستي ضد ناپذيري
بود  خواهد كمال و تمام روسيه انقالب طريق بدين كه كرد مي ابراز لنين. آمد دنخواه در دنكنمي هدايت سوسياليسم

 آتي نبردهاي براي را ممكن شرايط بهترين و) 1848 در آلمان شبيه ستيپ مصالحه نه و فرانسه كبير انقالب چون هم(
  ]7. [كرد خواهد تضمين پرولتاريا

 است، بورژوايي انقالب چون كه كردندمي پيدا گرايش  ن نظريا به روز به روز ها آن. كردند رد را ديد اين هامنشويك ليكن
 است اين هادموكرات سوسيال وظيفه. دارد عهده بر كمكي نقش يك تنها پرولتاريا و باشد يبورژواز بايدمي آن محرك نيروي

 با هامنشويك. نترسانند را ايشان حال عين در ولي دهند قرار فشار تحت را ها آن ها،ليبرال بورژوا »كردن انقالبي« براي كه
 امكان كه خاطر اين به كردند، مخالفت انقالبي موقت دولت در كتشر و »دهقانان و كارگران دموكراتيك ديكتاتوري« فرمول

 انقالب، رشد دوران در ]8[» .دهد تقليل را آن برد دامنه نتيجه در و شده انقالب از بورژوا طبقات كشيدن عقب باعث« دارد
 از بيشتر هرچه ها آن كرد شفروك به آغاز جنبش كه به مجردي اما شدند، كشيده حوادث دنباله ب موراد اكثر در هامنشويك

 پلخانف رسواي بيان در را خود اوج كه ايپروسهـ  كردند ندامت اظهار بود شده تحميل ايشان به كه  اي افراطي اعمال و مواضع
  ]9[» .گرفتيممي دسته ب اسلح نبايد ما« :كه يافت

 ايرابطه سياست در پورتونيسماُ و دهي سازمان در پورتونيسماُ بين كه كرد متقاعد را او ها منشويك اعمال از لنين مشاهدات
 وحدت جهت در زيادي فشار انقالبي مبارزات در منشويك و بلشويك كارگران مشترك عمل كه وجودي با ترتيببدين. است
 ايشگر به متمايل مستقل سازمان تا شد مصمم زماني هر از بيش او ليكن داد، در تن آن به رسمي طوره ب لنين و كرد ايجاد
 لنين كه است »روسيه در حزبي درون ي مبارزه تاريخي يامعن« درباره خود، 1910 مقاله در. كند تقويت را خود فكري
 و بهار در گرايش يك عنوانه ب بلشويسم«: نويسدمي و نموده متمركز انقالب در پرولتاريا نقش مسئله بر را خود توجه

  ]10[ ».گرفت خاصي شكل كامالً 1905 تابستان
 »كرد؟ بايد چه«كتاب  در. بود طبقه و حزب بين رابطه مورد در اشنظريه در لنين تأكيد نكته تغير در انقالب تأثير دوم

                                                
١ -Social Revolutioners 
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 برده كارگر طبقه درون به »1بيرون از« بايد سوسياليسم كه بود نموده توجيه استدالل اين با حزب مورد در را خود نظر لنين
 انقالبي وردهايآ دست مقابل در. برود تواندنمي فراتر ييسنديكاگرا حد از يخود بهدخو طوره ب كارگر طبقه كه اين و شود

  :شودمي عوض كامالً لنين نوشته لحن ، روسيه كارگر طبقه خودي هخودب و عظيم
 قهطب ايلحظه چنين در... آموخت خواهد روسيه كارگران توده به را دموكراتيزم سوسيال انقالب، كه نيست شكي ترين كم«

  ]11[ ».كندمي غريزي ايانگيزه احساس انقالبي آشكار عمل براي كارگر
  ]12[ ».است دموكرات سوسيال خودي هخودب و غريزي به طور كارگر طبقه«

 ترين بزرگ تصورات است قادر كارگر طبقه جنبش ي غريزه ترينييابتدا چگونه« كندمي اشاره لنين كه است زمان اين در
 در او. شودمي مالحظه با »كرد؟ بايد چه« هاي بندي فرمول مورد در بعده ب اين از و ]13[» .كند صحيحت را متفكر مغزهاي
 مزبور ي مقاله كه است ناصحيح و بوده »وميستيناكو« هايتحريف بر انگيزيبحث تصحيح »كرد؟ بايد چه« نويسد مي 1907

 به خودي هخودب و فاتاليستي برخورد به بازگشت شامل زيابيار تجديد اين ليكن ]14[ .گيرد قرار نظر مورد ديگري ديد از
رژه«. داد قرار حمل مورد شديداً را ها منشويك لنين كه بود گونه اين برخورد خاطره ب دقيقاً برعكس كه بلـ  نشد حزب مسئله
 وسيلهه ب بايد و تواندمي تاريخ در كه ايكننده رهبري و هدايت فعال، نقش گرفتنناديده با ها آن بد، رهبران اما خوب، روهاي
 درك شود،گشوده  اندداده قرار مترقي طبقات صدر در را خود و فهمندمي را انقالب مادي هاي شرط پيش كه احزابي

 پيش، به گام يك« و »كرد؟ بايد چه« در كه اكونوميستي فاتاليسمِ از بريدن ]15[» .كنند مي تحقير را تاريخ از ماترياليستي
 ،بود داده آن به آغاز در لنين كه اي گرايي نخبه شالوده از اما يابد،مي پرورش و شده حفظ بود، شده كسب »پس به گام دو

 هايتوده و ماه ب انقالب شك بدون«. هستند ديالكتيكي ايبرجسته به طور  »دوتاكتيك« هاي بندي فرمول. گرددمي آزاد
 توانست خواهيم ما آيا: كه است اين است مواجه آن با سياسي رزمنده حزب يك كه اليؤس اما. داد خواهد آموزش مردم

  ]16[» بياموزيم؟ انقالب به چيزي
 و »ايحرفه انقالبيون« آن نفوذ عليه ها بلشويك فراكسيون در لنين كه بود ايمبارزه تئوريك، موضع ريتغي اين ي نتيجه

 زيرزميني فعاليت دوران در. نمودمي آنان )اهميت( بر بسيار يد تأك خودش قبل سال دو يكي كه زد دامن ييها»چي كميته«
 كردند، فراهم را دشواري شرايط چنان در حزب پايدار تثبيت براي الزم هايمهارت و ثبات ها»چيكميته« اين ،انقالب از قبل
 آشكار را خود ]و در جازن[ عيارتجا چهره نقالبا فرارسيدن با كه شدند خاصي ييگراروزمره دچار حال عين در ها آن اما

 گونه بدين و بودند »كارگر طبقه درون به سوسياليسم كردن وارد بيرون از« تئوري ملموس تجسم ها آن كه ويژهه ب. كرد
] تا آن زمان[ كارگري هيچ] تقريباً[ عمل در كه گرديد اين به منجر كه بودند كارگران به نسبت برتري حس يك به متمايل

 مطرح 1905 آوريل در ها بلشويك كنگره سومين در ها كميته به كارگران آوردن ي مسئله. نباشد بلشويك يهاكميته عضو
  :است داده شرح طور اين را مربوطه مناظره 2كروپسكايا. شد

اعضاي منظور [ هانويسنده و 3گدانفوب كشور، از خارج عناصر. كرد دفاع كارگران الحاق ي نظريه از شدت با ايليچ والديمير«
 افروخته بر شدته ب طرف دو هر. بودند نظر اين مخالف هاچي هكميت. بودند آن موافق ]ي نشريات حزب است هيأت تحريريه

 در تري وسيع شكل به را ؤالس اين بايد كه كنم يم فكر من«: گفت مبحث اين در خود راني سخن در ايليچ والديمير ...شدند

                                                
چه بايد «كرد سوسياليسم از بيرون مبارزه طبقاتي بايد به درون طبقه كارگر برده شود، تأكيد لنين در  از بيرونِ چه چيزي؟ بر خالف كائوتسكي كه عنوان مي -1

ديگر نه روشنفكران به مثابه يك مقوله . آيد مي) و نه بيرون از مبارزه طبقاتي(بر اين بود كه آگاهي سياسي و سوسياليسم، بيرون از مبارزه اقتصادي  »؟كرد
  . سازد، حامل آن است كه حزب به عنوان عاملي كه مشخصاً عرصه سياسي را مي اجتماعي بل

٢-Nadezda Konstantinovna Krupskaya 
به شرح خاطراتش  در آن اثر كروپسكاياست كه» يادها«كتاب . چهره انقالبي، معلم، نويسنده، مشاور و همسر لنين) 1868-1939(نادژدا كنستانتينوونا كروپسكايا 

  .پردازد از لنين مي
٣ -Bogdanov 
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 غريزه يك كارگران. است سياسي ايوظيفه كه بل آموزشي وظيفه يك تنها نه هاكميته ونرده ب كارگران آوردن. بگيريم نظر

 خيلي من. شوندمي تبديل گير پي هايدموكرات سوسيال به سرعته ب كامالً سياسي، تجربه اندكي با حتي و دارند، طبقاتي
  »...باشيم داشته ارگرك نفر هشت روشنفكر، نفر دو هر يازا به مان هايكميته در كه دارم عالقه
 نهايت بي توقع ولي دارد وجود روشنفكران از كمي خيلي توقع ،عملي كارِ در بنابراين«: گفت) پستولوفسكي( ميخائيلف وقتي

  ».كارگران از زيادي
 هاچيكميته طرف از »ندارد حقيقت« فريادهاي ميان در او نداي اين »!دارد حقيقت كامال اين«: زد فرياد ايليچ والديمير

 از بيش براي كارها جا آن در كه هرچند ،هست پطرزبورگ كميته در كارگر يك فقط«: گفت يفسروميانت وقتي. شد گم
  ]17[» !اي رسوائي چه «: زد فرياد ايليچ والديمير ».اندداشته جريان سال پانزده

 از جنبه يك فقط شد، روبرو شكست با كنگره رد مورد اين در لنين اتفاقاً كهها،كميته در كارگران درگيري مورد در مباحثه
 شد، هوادارانش با او برخورد باعث كه ديگري موضوع. بود ها بلشويك صفوف در كارانمحافظه سكتاريسم عليه لنين مبارزه
 يحتوض تاريخي سازمان اين به نسبت را ها بلشويك اوليه العملعكس شورا، رئيس تروتسكي،. بود شورا به نسبت حزب روش
 زده جنگ هايتوده طرفانه بي نمايندگي مثابهه ب ايكهنوآوري چنين از آغاز در ها، بلشويك پطرزبورگي  كميته«. است داده
 يا و كنيد اتخاذ دمكراتيك سوسيال برنامه يك فوراً: نكرد پيدا شورا به التيماتوم يك ي ارائه از بهتر كاري و كرد وحشت بود،
 ناديده را التيماتوم اين درنگ بي شد،مي هم بلشويك كارگران شامل كه، مجموع در پطرزبورگ رايشو. يدينما منحل را شورا

  ]18[» .فتگر
 آن با» 1نوواياژيزن« حزب، روزنامه به يانامه در و داد تشخيص را برخورد اين بودن حاصل بي لنين نيز كشور خارج از حتي

 هاينماينده شوراي هم« سر بر كه بل نبوده، حزب يا شورا يا سرِ بر سؤال هك كردمي استدالل او نامه اين در. كرد مخالفت
 لنين ]20[» .كند پيروي احزاب از يكي از تماماً« كه بود نخواهد شورا صالحه ب كه اين و باشدمي ]19[» حزب هم و كارگران

 تنها نه كند،مي مينأت را سياسي يرهبر كه انقالبي مركز يك عنوانه ب كارگران، نمايندگان شوراي من نظربه « نوشت
 موقت تلدو را خود بايد شورا. است محدود بايد كه چه آن از بيش عكس بر كه بل نيست، وسيع اندازه از بيش سازماني
  ]21[» .دهد تشكيل را دولتي چنين يا و دارد اعالم انقالبي
 انقالب از پيش دوران در كه را حزب مفهوم ستندخوامي هااولي كه بود اين لنين و »هاچيكميته« بين اساسي اختالف

 در را جديد نيروهاي تا دهدب نو سازماندهي كامالً را حزب خواستمي لنين كه حالي در كنند، پياده انقالب در بود، كرده عمل
  .برخيزد ،بود آورده پيش انقالب كه جديدي وظايف با مقابله به و گرفته بر
 نقش به راجع ادعاهاي تمام بايد ناچار نشويم، جديد هاي سازمان كردن برپا در سريع بتكاريا دادن نشان به موفق ما اگر«

كميته محدوده و اشكال در و شده كسب سرحدات در درماندگي با ما اگر. بگذاريم كنار اساسبي يادعا يك بعنوان را پيشتاز
 كمك بدون محفل هزاران اكنون هم. كرد خواهيم ثابت را خود كفايت عدم فقط شويم، متوقف محافل و جلسات ها،گروه ها،
 ها آن ءجزه ب محافل، اين همه بگذاريد... ثحواد تأثير تحت تنها و مشخص، برنامه و هدف هيچ بدون ما گردند، مي پديدار ما
 در. كنند سو هم حزب با را خود يا و بپيوندند حزب به مستقيماً يا دارند، خود بودن دمكراتيك غيرسوسيال به اذعان كه

 وارد ما با لزوماً كه باشيم اين خواستار كه اين يا و باشيم داشته را خودمان برنامه قبول خواست ها آن از نبايد ما دوم حالت
 خود خوديِه ب انقالبي، الملليبين دموكراسي سوسيال اهداف به تمايلشان و ها آن اعتراضي حالت. شوند تشكيالتي روابط
  ]22[» .كاركنند ها آن بين در ثرؤم طوره ب ها دموكرات سوسيال كه شرط اين به است، كافي

 توانستمي خشنودي با او 1905 نوامبر در. بود او نفعه ب حوادث سير ولي كرد مقاومت لنين نصايح مقابل در حزبي دستگاه

                                                
١- Novayazhizn 
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  :بنويسد
 داشته وجود حزب هايكميته در كارگر تهش تقريباً روشنفكر دو هر يازا به كه كردم پيشنهاد حزب كنگره سومين در«

 يك جديد، حزبي هاي سازمان در كه كنيم آرزو بايد ما حاال! آيدمي نظره ب مصرفبي پيشنهاد آن چقدر امروز. باشند
  ]23[» .باشيم داشته دوكرات سوسيال كارگر صدها يازا به دموكرات سوسيال روشنفكر

 گونه همان نبود، همراه اقتصادي فاتاليسم با پرولتاريا خودي هخودب هايقابليت از لنين تئوريك ارزيابي تجديد كه گونه همان
 لنين توسط كه ييانتهابي رشد نبود، وسيع حزب منشويكي موضع اقتباس معنيه ب ،حزب سازمان درباره او تازه نظريات نيز
  .بود پذير امكان قبل، از حزب محكم ساختمان پايه بر فقط ،بود متصور انقالب دوران در
  افتد؟مي خطر به ما پيشنهادي برنامه تحقق با دموكراسي سوسيال آيا«

 اين اگر. است نهفته حزب درون به ها دموكرات غيرسوسيال از زيادي تعداد سريع هجوم در خطر شودكه گفته است ممكن
 رودنباله يك حد تا آن نقش و ود،ب نخواهد طبقه آگاه پيشاهنگ ديگر شد، خواهد حل هاتوده ميان در حزب شود واقع امر

 بسيار خطري توانستمي شك بدون خطر اين و است بار رقت بسيار دوران يك معنيه ب واقعاً اين. كرد خواهد پيدا تقليل
 اصول آن اگر يا و، ...بوديم حزبي اصول فاقد كامالً ما اگر. داديممي نشان فريبيعوام به تمايلي ترين كم ما اگر شود جدي

 به تمايلي هرگز ها بلشويك ما. ندارند خارجي وجود ها»اگر« اين از كدام هيچ كه است اين واقعيت اما. بودند متزلزل و تسس
 مورد در ما ايم،بوده ندوشمي ملحق حزب به كه ازكساني طبقاتي آگاهي داشتن خواستار اما... ايمنداده نشان فريبيعوام

 اعضاي از يك هر كه ايمخواسته و كرده را انضباط موعظه ما ايم،كرده پافشاري حزب، لتكام و دشر در استمرار عظيم اهميت
  ...شوند داده تعليم حزبي هاي سازمان از يكي در حزب

 اين. داشت خواهد وجود تزلزل و دودلي ثباتي،بي از عناصري هميشه ،يابنده رشد و زنده حزب هر در كه نكنيد فراموش
  ]24[» .شد خواهند ها دموكرات سوسيال قدم ثابت و مستحكم هسته نفوذ تسليم ها آن و ستند،ه پذيرتأثير عناصر

 مخالفت انقالب. داد ارتقا جديد سطح به را حزب مورد در لنين تئوري روسيه، انقالب »بزرگ لباس تمرين« تجربه بنابراين
 درك چنين هم. نمود استوارتر انقالبي مشخصاً حزب يك ساختن در را او راسخ تصميم و بخشيد تعميق را پورتونيسماُ با لنين
 حاال اما. ماندمي باقي طبقه مجموعه از مجزا پيشاهنگ يك صورته ب حزب. كرد تر روشنرا  طبقه و حزب بين رابطه از وي
 سوسياليزم كه شده، ييزداطبقه روشنفكران حزب نه و طبقه، از يشبخ حزب يعنيـ   است پيشرفته كارگران حزب ،حزب اين

ه ب كهنيز  ارتجاع دوران كه ، بلافتاد ثرؤم لنين در كه نبود انقالب سريع رشد فقط اين اما. كنندمي عرضه »بيرون از« را
  .كرد اضافه او حزب تئوري به مهمي عناصر ،آمد آن دنبال

  

  شودمي ترمستحكم ارتجاع -2

  
 مستولي جا همه بر روحيه تضعيف. برگرفت در را روسيه الس چندين براي وحشتناكي ارتجاع 1905 انقالب شكست از بعد

  .شد شكسته هم در بلشويك هاي سازمان و گشت
 اتحاديه ماركس. است توجه جالب 1848 هاي انقالب شكست از بعد ماركس برخورد با شرايط اين به لنين برخورد مقايسه

 با لنين اما. گزديد عزلت مطالعه براي و نمود رها خودشان هاي بحث و جر در را مهاجران. كرد منحل را هاكمونيست
. كرد دفاع ها آن از وجود تمام با حمالت تمام مقابل در و چسبيد حزب ايده به هم و حزب سازمان بقاياي به هم درماندگي،

 خود تثبيت در كه حزبي... بخروشد ارتجاع بگذار كشند، زوزه و كنند شادي سخت جان »1هاي  سياه صد« بگذار« :نوشت او

                                                
١ -Black Hundreds 
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 سازمان را خود پيشتازان شودمي موفق كه پيشرو طبقه به متعلق حزبي شود،مي موفق هاتوده با تماس در مداوم كار براي
 قرار تأثير تحت را پرولتاريا زندگي مظاهر تمام دموكراتيك، سوسيال روحيه كه كند هدايت جهتي در را خود نيروي و داده
  ]25[» .شد خواهد پيروز مديآ پيش هر رغم علي حزبي چنين، دهد
 اين از مهم نمونه سه. كند مبارزه مختلفي هاي جناح با بود مجبور او خواست،مي لنين كه حزبي چنان ساختن و حفظ براي

  :عليه مبارزه از بودند عبارت مبارزات
  » طلب انحالل«راست جناح) الف
   »1اوتزويسم« افراطي چپ جناح) ب
  »2طلب تيآش« ي ميانه جناح) ج 

 نتيجه، در .نبود باال همشه كردندمي ايجاد ها آن كه ييهاپلميك تئوريك سطح و شدند بغرنج و متشنج بسيار مناقشات اين
 كه شدند مطرح خاصي و مهم و كلي اصول  معهذا .ندارد وجود نوشته اين در ها آن جزئيات در شدن وارد براي ضرورتي

 سازماني فقط حزب ،كه اين اوالً ]26. [داد قرار خوبي موقعيت در بعد هاي سال در را نينل كه اصولي دارند، را اشاره ارزش
 و انقالبي احزاب تمام بين در« .باشدمي نيز »منظم نشينيعقب« براي سازماني حال عين در كه بل نيست، حمله براي

 ي بدنه حفظ با و خود، »ارتش« براي تلفات قلحدا با ها نشينيعقب ترينمنظم داراي ها بلشويك خورده، شكست پوزيسيونِاُ
 ادامه اصل ، ثالثاً و ]28[» قانوني هاي فرصت« از برداريبهره امر با) مخفي( غيرقانوني كار ادغام اصل ثانياً ]27[» .بودند آن

  .شدن انقالبي غير عناصر تمام از انشعاب و آن سازماني هاي نتيجه تا پورتونيسماُ با مبارزه
 كارگران حزب رسمي تأسيس به منجر 1912 در كه بود ـ است لنينيسم مشخص نشان حقيقت در كهـ  آخري نكته اين

 ينابرنشت با تئوريك نظر از كائوتسكي. رديدگ تقلسم و مجزا ًكامال حزب يك عنوانه ب) ها بلشويك( روسيه دمكرات سوسيال
 و كائوتسكي با لوكزامبورگ رزا. بودند نشده آلمان اخراج راتدموك سوسيال حزب از هاويزيونيستير اما بود، كرده مبارزه
 دوي هر مخالف تروتسكي. نكرد ايجاد جداگانه سازمان يك اما كرد، هزآلمان مبار دموكرات سوسيال حزب ي ميانه جناح

اين . طالب وحدت بودكرد، ليكن  مخالفت مي الذكرسابق سياسي خطا هر دو ب لنين اندازه به و بود اتزوييسم و طلبي انحالل
 تشويق خواهان بارها لنين و بود ها منشويك كار عمدتاً 1903 انشعاب كه نظر اين از بود، لنين قبلي موضع در پيشرفتيامر 

  .بريدمي هميشه براي و بار يك ،ها منشويك از او اينك كه حالي در بود، شده مجدد وحدت
 باز را خود تحرك هدوبار كارگر طبقه جنبش كه هنگامي درست بودكه اين عارتجا دوران در لنين مانهمصم مبارزات نتيجه

مي حيات تجديد آهستگي به كه جنبشي. كردند آغاز را خود زندگي مستقل كامالً حزب يك بعنوان ها بلشويك يافت، مي
 و اعتراضي جلسات ابات،اعتص از موجي كه خورد، سختي تكان 1912 آوريل چهارم در 3لنا طالي چيان معدن كشتار با. يافت

 شرايط اين در. رسيد خود اوج به ماه اول روز در نفري هزار چهارصد اعتصاب يك با و كرد ايجاد كشور سرتاسر در تظاهرات
 پراودا. شد ظاهر لنا كشتار از بعد روز 18 آن اول شماره كه گذاشت اندميه ب پا پراودا بنام علني ايروزنامه انتشار با لنين
 تحرير رشته به را خود روزمره مبارزه و شرايط كه كارگران خود از شماري بي گزارشات با را ]30[ سياسي رسختس خط يك

 چاپه ب هايشاننوشته ساير و كارگران هاي نامه اين از هزار عنوان 11 سال يك عرض در. آميخت مي هم در بودند درآورده
  ]31[ .رسيد

                                                                                                                                                            
 .بردند هاي كارگران، يورش مي به نيروهاي انقالبي و تظاهرات روسيه، 1905در انقالب  ت، ضد انقالبي و ضد يهود كهاولترا ناسيوناليس نيروهاي ارتجاعيجنبش 

  .ساختند را منتشر مي) Kolokol(و ناقوس ) Russkaye Znemya(ها نشرياتي چون پرچم روسيه  آن
١- Otzovism 
٢- Conciliationism 
٣- Lena 
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 ،روزنامه براي پول وريآ جمع براي كارگري هايگروه تشكيل و رسيد،هزار نسخه  40 از بيش به »1اپراود« ي زانهور تيراژ
 در ها بلشويك كه داد نشان لنين ها،مجموعه اين پرزحمت تحليل پايه بر. كردجبران مي را علني ايتوده حزب يك فقدان
 مالي كمك گروه 2181 از پراودا 1913 در. اندآورده دسته ب را آشكاري هژموني سياسي،به لحاظ  آگاه كارگران ميان

 در مه، ماه 13 تا 1914 سال در. بودند كرده دريافت كمك گروه 661 از منشويك هايروزنامه كه حالي در كرد، دريافت
  ]32[ .رسيدمورد  2873 به پراودا به رسيده هايكمك رقم ها، منشويك براي مالي كمك 671 رقم مقابل
 از پنجم چهار يست،ايپراود هاي تاكتيك و يستايپراود هايتصميم ،سميياپراود« كه كرد نديبجمع موضوع اين از لنين

 فقط حزبي بودكه ماركسيستي اولين لنين ترتيب بدين] 33[» .است كرده متحد را روسيه طبقاتي آگاهي داراي كارگران
 هگا پاي نيز كارگر طبقه درميان پورتونيست،اُ يا رفرميست جناحي داشتن بدون كه بود آورده وجوده ب را انقالبيون از متشكل

  .داشت توجهي قابل
  

  دوم المللبين بخش ترين انقالبي - 3

  
 و داشت نمودي چه پراتيك در عمالً ـ حزب درباره لنين نظريات لمس قابل تجسمـ   بلشويك حزب كه اين بررسيِ جا اين در

  . بود خواهد مفيد تر،»ارتدكس« دموكرات سوسيال احزاب با آن مقايسه
 اتحاديه هيچ و دموكراتيك هايآزادي گونه هيچ كه ريوكش در كه بودند قانوني غير حزب يك ها كشويبل كه است واضح اوالً

 كسب قانوني صورت ،غربي هايدموكراسي سوسيال اكثر كه حالي در كردند،مي فعاليت نداشت وجود آن در ثريؤم كارگري
 النؤمس بر مشتمل انيزركارگ از ايگسترده قشر آلمان، دموكرات سوسيال حزب مانند مثالً ها، كويشبل نتيجه در .بودند كرده

 اين .بياورند به وجود هم توانستند نمي و نياوردند وجوده ب غيره و محلي مشاوران ،پارلمان اعضاي ها،اتحاديه رهبران محلي،
 چنين. باشدمي خود محيط جانب از »كننده معتدل« رهايفشا بسياري معرض در ناپذيري اجتناب به طور كه قشري

 در تنها نه طبقات بين در ليّلحم بعنوان كه ابندي درمي ساده، عضو كارگران مقابل در ممتاز هاي مقام به ارتقا با كارگزاراني،
 صلح در مستقيمي نفع ايدار نتيجه در و دارند عهدهه ب خاصي نقش ،داريسرمايه درون در چنين هم كه بل كارگري، جنبش

  .هستند اجتماعي
 پايه نقش قشر اين جهاني دموكراسي سوسيال درون در. دهندمي تشكيل را كارمحافظه عمده نيروي يك ها آن بنابراين
 سيبري در تبعيد و زندان سلول به آن محلي كادرهاي و بلشويك رهبري كه واقعيت اين. است كرده بازي را رفرميسم دائمي
 يك از بيش چيزيبه لحاظ اداري  هم حزب خود كه اين و اياتحاديه اداري سيستم يا يتوزار هايمقام تا بودند ترنزديك
  .بخشيد مصونيت بوروركراتيك ييگراروزمره به نسبت) كامالً نه ولي( نسبتاً را حزب نداشت، رفته در زهوار دستگاه

تقسيم زير شرحه ب را 1905 در هابلشويك عضويت 2لين ديويد. بود تريلپرو تدشه ب خويش تركيب در كويبلش حزب ثانياً
 بنديجمع و ]34[ .درصد 5.9 ديگران درصد، 27.4 كارمنداندرصد، 4.8 دهقانان درصد، 61.9 كارگران :است كرده بندي

 توانمي شد،مي آن از كه ايتوده پشتيباني مبناي بر خصوصه ب و شود قضاوت حزب ينيپا سطوح مبناي بر اگر كه كند مي
 اعضاي بيشتري نسبت به ها منشويك كه است پذير امكان نظره ب«: كه حالي در. نددبو »يركارگ« حزب يك هابلشويك گفت

 دسته دسته روشنفكران ارتجاع دوران در ]35[» .داشتند ينيپا سطوح در كارگر طبقه از تري كم طرفداران و »بورژوا خرده«
 ترتيب بدين و ماندند باقي هترب انزوا، در چند هر ها،كارخانه ]در كارگري[ هايسلول كه حالي در ،دشدن گردان روي جنبش از

اين تصوير را  1914 و 1912 بين مالي هايكمك آوريجمع از لنين الذكرِفوق تحليل. كردند تسريع را حزب شدن پرولتريزه

                                                
١ -Pravda 
٢ -David Lane 
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 به هايكمك درصد 44 فقط كه حالي در ،غيركارگران از ددرص 13 و شد جمع كارگران از آن درصد 87. كند تأييد مي
  ]36[ .بود آمده غيركارگران سوي از درصد 56 و كارگران از منشويك هاي روزنامه

 عادي سنت از كامالً كه شدند تشكيالتي سامان يك موجد يكديگر، كنار در آن پرولتري تركيب و حزب غيرقانوني وضع
 اكثريت كسب ،دوم المللبين احزاب اكثر اساسي استراتژي شان،انقالبي بيانات رغم ليع. بود متفاوت دموكراسي سوسيال
 تا بودند، يافته سازمان جغرافيايي يا مسكوني هايبنديتقسيم حسب بر احزاب اين ايپايه واحدهاي نتيجه در .بود پارلماني

 پارلماني انتخابات فقدان روسيه در. كنند تسهيل باتيانتخا ي مربوطه نواحي در انتخاباتي مبارزه براي را حزب ياعضا بسيج
 يرگذاپايه به را ها بلشويك كاري، مخفي به نياز و) بود كارخانه سطح در شد انجام دوما براي كه چه آن نظير انتخاباتي(

 تمام در« :كه نويسدمي بلشويك، تشكيالت قديمي عضو يك 1پياتنيتسكي اوسيپ. شد رهنمون هاكارخانه در سازمانشان
 كوچكي رغم علي سازمان، اين] 37[» .داشت قرار كار محل در مسكوني هاي محل جايه ب ها كيبلشو ينييپا تشكيالت ادوار،
 حزب بين در بودند، يافته دسته بدان دموكرات سوسيال احزاب كه چه آن از ترصميمانه ايرابطه ايجاد باعث بلشويك، حزب

 كنترل طريق از مستقيم غير طوره ب صرفاً تا رفت مي هاكارخانه با تماسشان تادموكر سيالسو احزاب. گرديد پرولتاريا و
 فتق و رتق هاياتحاديه توسط كه صنعتي مبارزات بين خاصي كار تقسيم حال عين در و  بگيرد، صورت صنفي هاياتحاديه

 و بنديتقسيم هيچ ها بلشويك مرود در. داشت وجود گرفت،مي صورت مزبور احزاب توسط كه ايسياسي مبارزه و شد مي
  :است كرده تشريح چنين را ها كيبلشو اي نهاكارخ هايسلول كار پياتنيتسكي،. بود نگرفته صورت ايگونه اين جدايي

 ،هاجريمه ها،كردن كسر حقوق سركارگران، ييرو ترش: قبيل از كارخانه در هانارضايتي تمام از.... هاسلول تزاري روسيه در«
 ها،اعالميه لهيوسه ب كار ميز اطراف در شفاهي تحريك براي غيره و حادثه روزب هنگام در درماني هايكمك نكردن فراهم

 بيشتر آگاهي با انقالبي كارگران براي جداگانه جلسات و كارخانه محوطه در يا و كارخانه درهاي از نبيرو در ها سخراني
 در... دادندمي نشان را تاشرافي حكومت و هاخانهركا رفتاري بد بين رابطه هميشه ها بلشويك. كردند مي استفاده طبقاتي،

 همان در كه طوري  هب شد،مي داده قرار ارتباط در داريسرمايه سيستم با فيتااشر حال عين در حزب، هاي سلول تحريكات
  ]38[» .كردند برقرار سياسي و اقتصادي مبارزه بين يارابطه ها بلشويك كارگري، جنبش گيريشكل آغاز

 سعي كه بود گر مداخله رزمنده حزب يك باشد، كارگر طبقه سياسي نماينده صرفاً كه اين جايه ب بلشويك، حزب ترتيب بدين
  .داشت را هايش جنگ تمام در طبقه هدايت و رهبري در

 درصد 37 داشتند، سال 20 از كمتر بحز اعضاي درصد 22 تقريبا 1907 در. بود اهميت قابل نيز حزب اعضاي بودن جوان
 در بلشويسم«: است نوشته نكته اين اهيمت در تروتسكي ]39[ .بودند ساله 29 تا 25 درصد 16 و بوده، ساله 24 تا 20 بين

 داشتند، تكيه ماهر كارگران متشخص قشر بر ها منشويك. بود جوان كارگران حزب يك همواره زيرزميني، فعاليت دوران
 را اشتباهشان خشونت با بعدي حوادث. كردندمي نگاه تحقير نظر با را ها بلشويك و كرده افتخار خوده ب كار اين ايبر هميشه

 ]40[» .كشيدند خود دنبال به را مسن مردمان حتي و تريافتهرشد قشرهاي جوانان ،كننده تعيين لحظه در. داد نشان ها آن به
 بيشتر هم اين از امر اين و بودند تر جوان ها منشويك از حزبي تشكيالت سطوح ترينپايين در ها بلشويك«: نويسدمي لين و

 جوانان به ها منشويك از ترساده ها بلشويك سازماني بناي كه دهدمي نشان نكته اين. ساده ياعضا تا شد مي »فعالين« شامل
 نيرومند و پويا رهبري يك توانستندمي جوان دانمر اين سياسي نظر از... دادمي را دارمسئوليت هاي مقام به سيدن اجازه
 ييگراروزمره از حزب ساختن رها در ديگري مهم عامل حزب جوانان مطمئناً ]41[» .كنند ايجاد ها بلشويك جناح براي

  .بودند كارانهمحافظه
 اين اما شد،مي مشخص دموكراتيك سانتراليسم با بحز داخلي روابط. بود بطضمن مجموعه يك بلشويك حزب باالخره

                                                
١ - Osip Piotnitsky 
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 و ها منشويك توسط تئوري در كه اين به توجه با سازماني، فرمول يك عنوانه ب. ندارد زيادي اهميت خود خودي  هب عبارت
 تياهم كه چيزي ]42[ .نبود لنينيستي موكداً وجه هيچه ب بود، شده پذيرفته دموكرات سوسيال احزاب از ديگر ارييبس

 عمل، اتحاد«: كرد تعريف چنين را آن لنين. بود شده داده دموكراتيك سانتراليسم به اتيكپر در كه بود تفسيري داشت
 اجراه ب سپس و ياينه تصميم حصول تا و حزب برنامه محدوده در بحث آزادي او، منظور كه، ]43[» انتقاد و بحث آزادي

 ييهاگروه( رفرميست جناح هم و انقالبي حجنا يك هم كه حزبي هيچ. بود حزب ي بدنه مجموعه توسط تصميم آن درآوردن
 سوسيال كه وجودي با ترتيب، بدين. باشد منضبط سازمان يك ،پراتيك در تواندنمي برگيرد، در را) متفاوت اصوالً اهداف با

 هاييتشخص توسط انضباط نقض به نسبت داد،مي حزبي وحدت و يرادا سانتراليسم به فراواني اهيمت آلمان دموكراسي
 اما. است شده اخته عمل در وحدت به رسيدن براي انضباط. داشت ولنگارانه بسيار روشي غيره و هااتحاديه رهبران حزبي،

 مگر« :نوشت لنين. گرددمي محو ناپذيري اجتناب به طور  حقيقي انضباط گيرد، قرار اصول از باالتر ،سازماني وحدت اگر
 همه يافته سازمان ]پرولتارياي توده[. نيست ]يينيرو[ هيچ نيافته ي سازمانپرولتاريا د،يابن سازمان ي پرولتارياهاتوده هك اين
 جلو به حركت كه است پرارزش وقتي تا و فقط عملي هر اما. عملي فعاليت در وحدت عمل، وحدت يعني سازمان. است چيز

 ي دنبالچه به را كارگران عمل در و است معنيبي دشبا نشده ريزي پي اصول پايه بر كه سازماني... عقب به نه و كند تسريع را
 گاه كه كنند فراموش نبايد هرگز طبقاتي آگاهي داراي كارگرانِ بنابراين... كندمي تبديل قدرت مسند در بورژوازي بارنكبت
  ]44[» .شوند باعث مي را سازماني طبروا تمام تسشك كه گيرندمي صورت اصول از جدي هايتخلف
 نظر از زيرا يابد دست ضروري انضباط به بود قادر و باشد منضبط كه شد مجبور خود موقعيت خاطره ب بلشويك حزب

 مستقل ابتكار جلوي شده، ادعا گاهي كه آنچه برخالف انضباط اين كه است مهم نكته اين درك اما. بود پارچه يك سياسي
 واحدهاي نيز همان كرد، تبديل ضرورت يك به را عمل در وحدت كه اختناقي شرايط همان. نگرفت را حزب ساده اعضاي
  :نويسدمي پياتنيتسكي. بزنند فعاليت به دست خود كه نمود وادار را حزب محلي

 واره هم تفليس، يا و باكو يا مسكو يا اودسا يها بلشويك اگر. شد تشويق هاسلول و حزب محلي هاي سازمان عمل ابتكار«
 بارها جنگ و ارتجاع دوران در كه ]ييهاكميته[ ماندند،مي غيره و ايمنطقه هايميتهك مركزي، كميته رهنمودهاي منتظر

 و نكرده جذب را كارگران توده ها بلشويك باشد؟ توانستمي چه كار حاصل نداشتند خارجي وجود هادستگيري علته ب
  ]45[» .باشند داشته توانستندنمي ها آن بر نفوذي كمترين
انقالبي« تروتسكي گفتهه ب اول جهاني جنگ آغاز در كه چه آن يعني. ساختند را لنين بلشويك حزبعوامل، اين ي مجموعه

  ]46[» .بود دوم المللبين انقالبيِ بخش تنها واقع در و بخش ترين
  

  دموكراسي سوسيال از گست -4
  

 آوردهاي دست حدود دهنده نشان لحا هره ب »دوم المللبين انقالبي بخش تنها« عنوانه ب ها بلشويك از تروتسكي توصيف
 اين. ماندند باقي دموكراسي سوسيال از بخشي هنوز ها بلشويك كه كندمي روشن را واقعيت اين زيرا است، لحظه آن تا لنين

 كرده ايجاد دموكراسي سوسيال معيارهاي از متفاوت كامالً حزبي پراتيك، در لنين كه وجودي با كه دهدمي نشان تنهايي به
بين پاشيدن هم از فقط. دوب دهاند عموميت حزب مورد در جديد و مشخص تئوري يك به آگاهانه را تجربه اين هنوز اما بود،

 لنينيستي مشخصاً تئوري تولد و كهن، سوسياليزم از لنين تئوريك كامل گسست باعث كه بود جهاني جنگ آستانه در الملل
  .شد حزب مورد در

همه گذشته سياست با كامل تناقض در كه جنگ از اروپا عمده سوسياليست احزاب تمام يبانيپشت با لنين كه دانندمي همه
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ارگان رسمي حزب سوسيال [ 1فوروارتس نشريه كه ايشماره مورد در او اوليه العملعكس. شد گيرغافل كامالً بود، شان
 كه بود اين بود، كرده ذكر جنگي باراتتاع از پشتيباني در را اين حزب رأي كه ]»به پيش«دموكرات آلمان و در معناي 

 مقاله اولين. يافتند شپرور سريعاً افكارش بود، گرفته صورت كه سازشي ابعاد درك مجرد به اما. باشد جعلي بايد ]مزبور خبر[
 كه ،شده نوشته 1914 اوت 28 از قبل كه بود »اروپا جنگ در انقالبي دموكراسي سوسيال وظايف« جنگ شروع از بعد لنين

 ورشكستگي« و كرد محكوم »سوسياليسم به خيانت« خاطر به را المللي بين دموكراسي سوسيال راهبران تنها نه آن در
 ي ادامه گذشته، مواضع به كردن پشت و خيانت اين در چنين هم كه بل شد، يادآور را ]47[» المللبين سياسي و ايدئولوژيك

 محصول عنوانه ب شووينيسمـ   سوسيال و اندداشته جريان جنگ از قبل دوران در مديد مدتي كه نمود مشخص را گرايشاتي
 بورژوايي  خرده پورتويسماُ واقعي شيوع معلول عمدتاً ]الملل بين[ پاشيدن ازهم اين«. شود مي شناخته پورتونيسماُ گسترش

 ،قلب و شَغ با قعاو در دموكرات يالسوس احزاب ديگر و آلمان ]2سانتريست[ مركزجناح  اصطالحه ب.... است بودهآن  در
 با كه باشد آينده المللبين وظيفه بايد« كه گرفت نتيجه چنين فوراً لنين امر اين از ]49[» .اندشده هاپورتونيستاُ تسليم
  ]50[» .كند پاكيزه سوسياليسم، در بورژوايي گرايشات اين وجود] لوث[ از را خود ،قاطعانه و قدم ثبات

 بالعكس،«. داشت نخواهد سابق للالمبين ياحيا يا و كردن متحد دوباره براي طرحي هيچ با سروكاري لنين بعد به جا اين از

 و تردوام با سوسياليستيِ وحدت يك ساختمان بتوان تا گردد، درك و شده شناخته رسميت به صراحتاً بايد فروپاشيدگي اين
 كرده اعالم را رشعا اين ها بلشويك مركزي كميته ،امبرون اول تا ]51[ ».مودن پذيرامكان را كشورها همه كارگران از جديدي

 اسم كه نيست بهتر آيا« :پرسيدمي لنين دسامبر در ]52[» .پورتونيسماُ از عاري پرولتري انترناسيوناليسم باد زنده« :بود
 ها كمونيست ماركسيستيِ قديمي اسم به و ريماذبگ كنار شده، ارزشبي و دارلكه ها، آن وسيلهه ب كه را ها دموكرات سوسيال

 .بود كرده »سوم الملل بين« ايجاد متوجه را خود هم رسماً بلشويك حزب كنفرانس 1915 فوريه در و ]53[» گرديم؟ باز
]54[  
 در را ببل و كائوتسكي ي شده امتحان تئوري و متد كه دانستمي ارتدكس دموكرات سوسيال يك را خود لنين 1914 تا

 كه بل سنت، اين ادامه عزمِ از حاكي نه سوم للالمبين يك له گيريتصميم اما. بردمي كاره ب تزاري روسيه خاص شرايط
 ثمره ربومز سازمان كه اين) الف: (دانستمي وارد را هم با مرتبط اتهام دو ،دوم المللبين عليه لنين. بود آن كامل رد از حاكي

بين آن طي در كه بود ـ طبقات بين در نسبي صلح كه بل كشورها، بين صلح نشانه تنها نه ،صلحيـ  »صلح« النيوط دوره يك
 و خواستنمي كه بودگرفته خو خويش ايتوده) علني( قانوني تشكيالت و) علني( قانوني هايروش به چنان آن دوم الملل
 و انقالبيون بين بود ائتالفي دوم المللبين كه اين) ب( و دهد انجام مخفي كار به ]علني كار از[ را الزم گذار توانستنمي

  .بود ها اپورتونيست نفعه ب كه ها اپورتونيست
 انباشت ،صلح دورهدر  سال ها ده عرض در كه را پورتونيسمياُ كه بود حزبي دوم، المللبين عصر سوسياليست احزاب نمونه«

 پايان 1915 در جنگ اگر. است كرده زندگي خويش حد از بيش حزب گونه اين... كردمي حمل خود درون در ،بود يافته
 با كارگري احزاب مجدد آوري گردهم به شروع ،1916 در بخواهد كه شد خواهد پيدا متفكري سوسياليست هيچ آيا پذيرد،

 طرفدار...  نفر آخرين تا مزبور هاي پورتونيستاُ همه جديدي بحران هر در كه اين هب تجربي آگاهي با كند، هاپورتونيستاُ
  ]55[» .بود خواهند بورژوازي

 بود، نموده توصيف »جنگ براي نامناسب صلح، براي ابزاري« را آن شايستگي به كائوتسكي كه دوم، المللبين با مقايسه در
 ميان رد توانستنمي نتيجه در و ـ امپرياليستي بورژوازي هعلي جهاني داخلي جنگـ  بود جنگ زاربا يك دقيقاً سوم الملل بين

 از انتقاد اين ي ارائه در لنين كه است روشن. كند تحمل را كنندگان متزلزل) از گروهي( يا و پنجم ستون يك خود صفوف

                                                
١ - Vorwarts 
٢ - Centrist 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماركسيسم و حزب

 

٥٤ 
 

 براي اكنون اما بود، نهاده بنا منشويسم عليه مبارزه از و ها بلشويك از تجربياتش برپايه را خود نظرات دموكراسي، سوسيال
 حزب مورد در جديد تئوري يكي به الملليبين سطح در آن، همراه تئوريك شمار بي هايبينيروشن و تجارت اين بار اولين

  .گردد قديمي سازمانيِ اشكالِ گزينِ جاي جا همه در تا يافت تعميم
 ي جانبه همه بازآرايي به احتياج و بايستد خود پاي روي توانستنمي تنهاييه ب حزب، مورد در جديد تئوري يك ليكن،
 دهي، سازمان مورد در. كليت آن در طبقاتي مبارزه از يتحليل كاربرد از عبارتست صرفاً حزب تئوري زيرا. داشت مسسيمارك

 برداشت، اين در كه بودند ماركسيسم از فاتاليستي و مكانيكي برداشتي محصول هم و دموّل هم دموكرات، سوسيال احزاب
 ناپذيرگريز نتيجه مثابهه ب گون هم و وار هم به طور كه شدمي گرفته نظر در گونه ينا آن سياسي حزب رشد و يارپرولتا وحدت
: بود شده فرموله شكل اينه ب كائوتسكي توسط هاماركسيست وظايف. كندمي طي را صعودي سير يك داري،سرمايه تكامل

 و دولت بررسي ،هستيم آن ئنمطم حفظ و تسخير به قادر خود نيروي با ما كه قدرت مواضع تمام تسخير سازمان، تحكيم«
 ]56[» .كنيم تعيين خود سازمان يا و خود براي سيستماتيك و آگاهانه توانيمنمي ما را ديگر اهداف ها،توده آموزش و جامعه

» .دولت سروري مقامه ب پارلمان رساندن و پارلماني اكثريت كسب طريق از دولتي قدرت فتح« از ستا عبارت ها آن هدف و
]57[ در شدن درگير خاطره ب ،خود مرتبط به »هاي سازمان« خوردن هم هب از حزب كه يابدمي تحقق صورتي در فقط يمدو 

 از خيلي اصلي مشغله به تبديل ييهاآشفتگي چنين از خودداري عمل در. كند خودداري زودرس، يا و احمقانه برخوردهاي
 جديد بنياد ايجاد و اندازچشم اين سيستماتيك تجزيه رگرمس لنين جنگ، اول هاي سال در. شد دموكرات سوسيال رهبران
 )ب( فلسفه،) الف: (كرد هدايت تئوريك تحقيق اصلي زمينه سه به را لنين پروژه اين. شد آينده سوم المللبين براي تئوريك
 با بنابراين و داشتند او حزب تئوري بر مهمي تأثير ها اين از يك هر). دولت( سياست) ج( ،)امپرياليسم از تحليل( اقتصاد

 شارها ها آن داخلي ارتباط به حداقل كه است الزم ،نيست مسائل اين از يك  هيچ عميق بررسي امكان جا اين در كه وجودي
  .شود

  
 با او مخالفت در ها منشويك با اوليه انشعاب در لنين برخورد طرز مرز كه كرديم استدالل قبالً ما فلسفه با رابطه در -1

 ثمره بيشتر لنين موضع موقعآن  در. بود نهفته سازمان به مربوط مسائل به ها منشويك ي روانهدنبالهو  فاتاليستي برخورد
 در او هاي بندي فرمول از كه چنان مكانيكي، ماترياليسم از فلسفي گسست تا بود شا يملع قضاوت و وي قوي سياسي غريزه

 خصوصه ب هگل آثار مطالعه به لنين 1914 اواخر در حال هر در ]58[ .پيداست »امپيريوكريتيسيسم و ماترياليسم«كتاب 
 ايحاشيه هاييادداشت وجود اين با ننوشت، را خود »ديالكتيك« هرگز ماركس، چون هم لنين،. آورد روي او »منطق علم«
 لنين بار اولين براي. دهديم نشان آورد وجوده ب وي در مطالعه اين كه را ايفلسفي »انقالب« روشنيه ب ]59[ هگل آثار بر
 و ديالكتيك اين بازگرداندن با لنين ]60[ ماركسيست دنياي نظر از. كندمي هضم و درك را ماركسي ديالكتيك روشنيه ب

 صدد در منفعل شكله ب كه نهاد بنا را حزبي براي فلسفي پايه ماركسيستي، بيني جهان در مناسبشان جايه ب پراتيك
 به دادن شكل در مداخله پي در واقع در كه بل ه،نبود تاريخي آهنين قوانين كاركرد منتظر و گركار طبقه كردن منعكس

  .بود تاريخ
 فقط نه كه بود جديد الملليبين حزب يك ايجاد براي عيني شرايطي آمادگي دادنِ نشان لنين وظيفه اقتصاد، با رابطه در -2
  .باشد بوده انقالبي ،مبارزه انقالبي هايروشـ  آوردن اهمفر وـ   فوري پشتيباني در كه بل ي،ينها اهداف در

 ،جهاني سطح در كه دهد نشان كرد سعي »داريسرمايه رشد مرحله ينرباالت به مقابه امپرياليسم« خود كتاب در لنين
 به آزاد، رقابت بر يمبتن داريسرمايه يافتن تغيير محصول امپرياليسم كه، بود اين لنين بحث. است روز كار دستور در انقالب
 سرمايه تسلط با بود همراه دگرگوني اين. باشدمي ـ سرمايه تمركز قانون طريق ازـ  انحصاري داريسرمايه يعني خود مخالف

 كند، پيدا سودآوري مفر توانستمي افتاده عقب كشورهاي در فقط كه ايسرمايهـ    اضافه انباشت و صنعتي سرمايه بر مالي
 شده تقسيم شانمربوطه هايدولت و بزرگ انحصارات بين دنيا نتيجه، در. بود كمياب سرمايه و فراوان ارزان رِكا كه ييجاها
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 و انحصارات نسبي رتدق كه رو آن از و گيرد انجام توانستمي نسبي قدرت مبناي بر فقط ،ميتقس اين كه ييجا آن از. بود
 به طور ) جنگ يعني( قدرت مبناي بر دوباره مجدد، تقسيم براي مبارزه جهنتي در ماند، نخواهد ثابت دارسرمايه هايقدرت

 از باالتر. بود خواهد جديد جنگ يك براي ايمقدمه فقط صلح به يابي دست هرگونه پايه اين بر. آمد خواهد ميانه ب ناگزيري
 ترتيب بدين است، كرده تشديد راتوليد ابزار  بر خصوصي مالكيت و توليد كردن اجتماعي بين تضاد ،امپرياليسم همه

  .است »هاانقالب وا هجنگ« دوران سرآغاز و داريسرمايه زوال شروع نمايانگر امپرياليسم
 او نقد براي اي اقتصادي مبناي چنين هم امپرياليسم، از لنيني تحليل انقالبي، جديد المللبين براي عيني پايه ايجاد بر عالوه

 انحصار سبب به سيانگل يايپرولتار از بخشي بورژوايي شدن درباره انگلس نظرات يادآوريبا . ردك فراهم را دوم المللبين از
سرسام سودهاي« مستعمرات استثمار از امپرياليستي انحصارات كه كرد بحث لنين ،]61[ انگلستان استعماري و صنعتي

 انركارگ باالي قشر به اقتصادي هرشو دادن به را »امپرياليستي بزرگ قدرت يك بورژوازي« امر، اين و كردند كسب »آوري
 سال ها ده براي مزبور مرا جا آن در اما بود، شده پذيرامكان انگستان در فقط اين نوزدهم قرن در ]62[ .ساخت قادر» خودي«

 قشري هب تواندمي »امپرياليستي بزرگ قدرت هر« اكنون ديگر، طرف از. كند فاسد را كارگري جنبش تا بود هكرد عمل
 ]63[» .دهد مي و دهد رشوه» كارگران ريستوكراسيآ« از ]داشت وجود 1848 تا 1846 در انگلستان در چه آن از[ تر كوچك

 هاشووينيست سوسيال از مشتكل» بورژوا كارگري احزاب« خود براي ...بود توانسته بورژوازي كشورها تمام در« ترتيب اين به
 مكتب يك فقط ،كارگر طبقه جنبش در رفورميسم، يا پورتونيسم،اُ كه داد نشان لنين ترتيب بدين ]64[ ».كند پا و دست
 تثبيت به طور اقتصادي« كه بل نبوده، بورژوايي ايدئولوژي ي ساده فشار از حاصل صرفاً حتي يا نابالغي، نشان بديل، فكري
 از ييمجزا هايگروه آني منافع خاطره ب مجموع، در پرولتاريا منافع كليت كردن فدا معنيه ب پورتونيسماُ ]65[ ».است شده

 صفوف ميان در طبقاتي دشمن عامل عنوانه ب پورتونيسماُ كه است اين مبين» بورژوا كارگري حزب« نظريه. بود كارگران
  .شودمي گرفته نظر در پرولتاريا

 مورد در لنين تئوري در بود، نكرده ديبنفرمول را آن وضوح اين به قبالً ماركسيستي هيچ كه اپورتونيسم، از تعريف اين
 صفوف از اكيداً را رفرميست گرايشات تمام بايد حزب چرا كه اين بر ليصا دليل آن است اين. است كننده تعيين بسيار ،حزب
 كه بل بورژوازي، عليه فقط نه مبارزه براي بايد انقالبي حزب كه استامر  اين به اذعان ]معنايه ب اين[ .نهد كنار خود
 تشريح و درك از است عبارت اين. باشد يافته سازمان كارگران، بين بورژوايي در هاي سازمان عليه ]ديگر طريقيه ب[ چنين هم

 را مسئله اين لنين 1901 سال در. دارد وجود ،»خود براي طبقه« به »خوددر  طبقه« از گذار در كه مشكالتي ماترياليستي
 اهتمام و كوششه ب سوسياليستي آگاهي به يابيدست در كارگر طبقه توانايي عدم با ابطهر در را  آن علت ولي ،بود فهميده

 و محدود هايدوره براي كه پرولتاريا يخيرتا و آني منافع بين تضاد با رابطه در را مسئله اكنون. دادمي توضيح طبقه خود
 از كارگر طبقه سوسياليستي وحدت پروسه. نمودمي نبيا گردد، مسلط طبقاتي اتحاد يِيغا نياز بر توانستمي محدود اقشار
 محدود افرادي به بايد را اعضايش مبارزه، اين حامل عنوانه ب انقالبي حزب. يابد مي ديالكتيكي تكامل دروني، مبارزه طريق

 رب را اعضايش بايد كه اين كالم خالصه. دهندمي قرار پرولتاريا ايلحظه منافع صدردر  را پرولتاريا تمامي منافع كه كند
  .كند محدود ،اندانترناسيوناليست كه ييها آن
 انقالب جوهر ]66[ .شد كشيده پيش به جنگ و امپرياليسم به راجع مناظرات توسط كه است مسئله دولت باالخره، -3

 تعيين تكاليفي توسط خشاًب ،لزوماً حزب سازمان كه جا آن از. است پرولتاريا به بورژوازي از دولتي قدرت انتقال سوسياليستي
 تئوري در زيادي اهميت قدرت انتقال امر شدن گرفته نظر در چگونگي برساند، انجام به انقالب دوران در بايد كه گردد مي

 اساساً ولي كردند،نمي رد قدرت ]تسخير[ با مبارزه در را دفاعي، قهر ويژهه ب قهر ،دوم المللبين پردازاننظريه. داراست حزب
 شك بدون و موجود دولت تسخير حزب، نقش. بگذارند باقي نخورده دست را دولتي ماشينِ خود انقالب، كه داشتند ارانتظ

 ديدي چنين با.  دهد يريتغ بنيادي رادولت  يسامانه كه اين نه ولي. است غيره و آن مجدد سازماندهي رهبري، كادر تعويض
 پارلماني انتخابات و پارلمان در ناپذيري اجتناب طوره ب بايد طبقاتي مبارزه ثقل مركز دولت، با رابطه در انقالب وظايف از



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماركسيسم و حزب

 

٥٦ 
 

 كننده تقويت و كمكي عامل يك مثابهه ب فقط ها،اتحاديه مستقيم اقدام اين« :نوشت كائوتسكيكه  بود قرار بدين. شود ديده
 بيرون براي تواندمي كه است اهرمي ترين قوي ]رلمانپا[« و ]67[» .كند عمل تواندمي پارلماني فعاليت ـ براي جانشيني نهـ  و

 كه شودمي نتيجه ،امر اين از ]68[ ».گيرد اررق استفاده مورد اشاخالقي و اجتماعي اقتصادي، اتمذّل از پارولتاريا آوردن
 خواهد تشكيل بيانقال حكومت كه است پارلماني اكثريت يك توسط زيرا بود، خواهد آن پارلماني نمايندگان با حزب رهبري

 .است غيرفعال نقشي اساساً حزب، از خارج كارگران نقش ،آن از بيش حتي و حزبي ساده اعضاي نقش نظريه، اين در. شد
 وجوده ب را تقدر نوين نهادهاي د،وخ ايشان كه رودنمي انتظار ولي شوند، خوانده نبرد به آنان است ممكن كه هرچند زيرا

 مستلزم انقالب، مورد در دموكراسي سوسيال بوروكراتيك نظريه. جويند شركت يينهادها چنين مورا فتق و رتق در يا و آورند
  .است حزبي بوروكراتيك تشكيالت

 مدرن دولت يك روسيه در زيرا است، نبوده صادق ها اين از يك هيچ ها بلشويك مورد در شد، داده نشان فوق در طوركه همان
 لنين جديد، الملبين يك داشتن مدنظر با حال، اما. بودند غيرقانوني ابتدا همان از ها كبلشوي و نداشت دجوو» دموكراتيك«

 در فرانسه انقالبات تجربه از ماركس تعميم وي كه بود اين نتيجه. نمودمي مسئله برخورد اين به تئوريك نظر از بايست مي
 و گرفته دسته ب را آماده و حاضر دولتي ماشين صرفاً تواندنمي كارگر طبقه« كه اين بر مبني 1871 و 1848ـ53 هاي سال

ه ب مسئله را هايش يادداشت در لنين. نمود ممنّظ و روشن كشف، مجدداً را ]69[» گيرد كاره ب خويش مقاصد براي را آن
  :كرد بندي جمع زير طريق

 باال جا همه در بوروكراسي كه است ايگونهه ب شانمجموعه يا و شانعمومي ماهيت يا ها آن همه ؟1871 از بعد تغييرات«
 نكته اولين اين). غيره و ها تراست در سهامي، هاي شركت در محلي، هاي حكومت در هم پارلمانتاريسم، در هم( است گرفته
 انشعاب نتيجه، در. اندرسيده مشابه بوروكراسي يك به كارگري، »سوسياليست« احزابتقريباً سه چهارم : كه اين دوم. است
 ژرفتر هرچه اهميتي انقالبيون، و ها رفرميست بين ها،انترناسيوناليست و ]ها سوسيال شووينيست[ پرستان وطنـ  سوسيال بين
 آن بايد انقالبيون كه آن حال ...كنندمي »تكميل« را دولتي بوروكراسي ماشين ،پرستان وطنـ  سوسيال و ها رفرميست: دارد

 را جديد »دولتـ  نيمه« يك ،»كمون« يك و كوبيده هم در را »دولتي نظام ـ  راتيكبوروك ماشين« اين ،»بكوبند هم در« را
  .سازند آن جانشين

 ]»آماده و حاظر«[ دولتي ماشين كردن گزين جاي: نمود بيان گونه اين را قضيه تمامي مفيد و رصمخت طوره ب بتوان شايد
  ]70[» .است نهفته جا اين در امر وهرج ،شان معتمدين و نمايندگان شوراهاي با ها، ناپارلم و قديم
 تحويل خواهان حزبِ يك كه شود يهد سازمان طريقي همان به تواندنمي باشد، دولت كوبيدن هم در هدفش كه حزبي

 دولت ]كه ييجا يعني[ د،شبا هاكارخانه در كه بل پارلمان، در نه بايد مزبور حزب ثقل مركز. دولت ]همان حفظ و[ گرفتن
 ها آن. باشند منفعلي مبلغين حتي يا و دهندگانرأي صرفاً توانندنمي حزب ساده اعضاي. گرفت خواهد تأنش آن از جديد

 كه تز اين گذشته، اين از. باشند خود جديد دولتي ماشين سازندگان و خويش انقطار هم و كارگران رهبران بايدمي خودشان
 هايجمهوري »آزادترين« براي حتي را مشروطه يا و آميزصلح نقالبا شق باالخره شود، كوبيده هم در بايد بورژوايي دولت

 و است قدرت ]يرختس[ براي ايتوده مبارزه يك متضمن ،تعريف به بنا پرولتري انقالب ]71[ .نمود مسدود دموكراتيك،
 ايجاد معناي به اين. كند رهبري را ايمبارزه چنين بتواند كه گردد دهي سازمان ايگونه به بايد انقالبي حزب هر بنابراين
 نيروهاي درون در حزبي هاي هگرو ايجاد جنگي، هاي ناگرد دهي سازمان يكديگر، موازاته ب يرقانونيغ و قانوني هايدستگاه

  .باشدمي غيره و مسلح
 اساساً را قدرت تسخير از دعب و حين در ،كارگري دولت و حزب رابطه مورد در يجار مفاهيم دولت، درباره لنين تئوري باالخره

 كارگري دولت يك مثابهه ب دولت طبقاتي محتواي گاه آن باشد، موجود دولت گرفتن دست در معنايه ب انقالب اگر. ادد تغيير
 اين از دموكراسي، سوسيال براي. گردند ادغام بايد دولت و حزب. شد خواهد تعيين كند مي كنترل را آن كه حزبي وسيله به

 فاصل خط) كارگري شوراهاي( شوراها با موجود دولت كردن جايگزين مورد در لنين تئوري. بود ديدج دولت نطفه حزب نظر



 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماركسيسم و حزب

 

٥٧ 
 

 

 كه گرددمي تبيين حقيقت اين با جديد دولت طبقاتي محتواي. نمود برقرار انقالبي حزب و كارگري دولت بين مشخصي
مي دولت عملكرد در طبقه، مجموعه گيريدر متضمن و آن مجموع در كارگر طبقه يك ايجاد از است عبارت مزبور دولت
 در همچنين كه بل انتخابات، و گيريرأي در تنها نه مستقل، نقشي تا خيزدمي پاه ب جمعيت توده... سوسياليسم تحت«. باشد
 كه است اين كه بل باشد، كارگري دولت« ...]خود[ كه نيست اين حزب نقش ]72[» .بگيرد عهده به دولت روزمره اداره
 1رمناه كريس كه طور همان. كندمي ييراهنما و هدايت را آن تثبيت و جديد دولت »...ايجاد روند كه باشد پيشرويي تاقلي

ست، حزب آن بخشي از طبقه است كه ا تمامي طبقه كارگر 2فعاليتيـ  ترين تجسم خوددولت شورايي مشخص«: گفته است
نبودن حزب و دولت  يكيخاطر ه ب] 73[».فعاليتي راداراست   ودباالترين آگاهي نسبت به معاني ضمني تاريخي جهاني خ

منازعه ه تواند براي دارا بودن نفوذ و حكومت در چارچوب نهادهاي قدرت دولت كارگري، ب است كه بيش از يك حزب مي
 .برخيزد

مين ضن امر بود كه تهمي. دترتيب، تئوري لنين درباره دولت، جزء واجب و مكملي براي تئوري وي در مورد حزب بو بدين
معني اين نباشد كه حزب خود را جانشين طبقه در مجموع ه ت پيشرفته پرولتاريا بحزب به اقلي محدود كردننمود كه  مي

همين تئوري دولت بود كه تئوري لنينيستي حزب را با اين  .مثابه يك اقليت براي تسخير قدرت كوشا باشده نموده و يا ب
 .ساختهماهنگ مي، ]74[» دست خود طبقه كارگر صورت گيرده ي طبقه كارگر بايد بيرها«ه اصل بنيادي ماركسيستي ك

الملل دوم كامالً معدوم گرديده و تئوري نوين لنين در تئوريك، مباني تئوريك بين ي اين چند سال كار فشرده ي در نتيجه
 .]در نظر گرفته نشوندبر آن، اضافاتيو  بدين معني نيست كه تكامل اين[ .اينك كامالً شكل گرفته بود ،مورد حزب

 .ماركسيستي بود بينيِجهان جامعِ كه نقطه اوج نتايج علمي نوسازيِ تئوري جديد مبين يك تحول منزوي ناگهاني نبود، بل

 ايكننده زمون عملي تعيينآ، با 1917تئوري مزبور يك تئوري زودرس نيز نبود و اينك با شروع انقالب روسيه در فوريه 
 سؤالي كه بايد مطرح شود اين است كه تئوري مزبور از بوته اين آزمايش چگونه بيرون آمد؟. مواجه بود
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اوالً انقالب مزبور نشان داده كه در  .وقايع خطير انقالب روسيه، به دو طريق اساسي مويد تئوري لنين در مورد حزب بود
پشتيباني اكثريت عظيم طبقه  ،تر از اين تواند به سرعت رشد كرده و حتي مهمگرماگرم مبارزه، يك سازمان كوچك مي

سال اين تعداد  در پايان آوريل همان .نفر بود 23600تعداد اعضاي حزب بلشويك  1917در ژانويه .كارگر را به دست آورد
معلوم در ماه اكتبر تعداد اعضاي آن از قرار ] 75. [شدنفر تخمين زده مي 200000 نفر رسيد و در ماه اوت حدود 79204به 

نفر رقمي تقريباً ناچيز است، ولي عضويت حزب در  200000در مقايسه با جمعيت روسيه در مجموع  .از اين هم زيادتر بود
گيري مونهن«: كهنوشته است  3لئونارد شاپيرو .متمركز شده بود ـ كنندهليكن از نظر سياسي تعيينـ ميان طبقه كارگر كوچك 

ها هاي سازمان يافته در ميان كارگران كارخانه دهد كه درصد بلشويكنشان مي شهر 25 هاي هاي رسيده از سازمان ز پاسخا
براي يك  ]76. [درصد بود 4.5شهر برابر با  25و حد متوسط براي  در شهرها بين يك تا دوازده درصد 1917در تاريخ اوت 

به ويژه در پتروگراد،  اين بدين معني بود كه در مراكز مهم صنعتي، .ال، اين رقم بسيار بزرگي استعحزب منضبط ف
 .ها رهبري كامل سياسي پرولتاريا را در دست داشتند بلشويك

هاي پتروگراد در كنفرانس نمايندگان كارخانه ها در آن حائز اكثريت شدند ترتيب اولين مجمع نمايندگي كه بلشويك بدين
 18 اي را برايآرها بود يك تظاهرات تودهها و اس اجرايي شوراها كه تحت تسلط منشويك تأو وقتي هيبود آخر ماه مه 

                                                
١ - Chris Harman 
٢ - self-activity 
٣ - Leonard Shapiro 
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در . بودند يهاي بلشويكارعها داراي ش درصد پرچم 90نفر شركت كردند و  400000ژوئن در پتروگراد فراخواند، در حدود 
ا با آن روبرو هستيم، گذشته از هر چيز قيام چه م درك كنيد، آن لطفاً« :مورد اكتبر، مخالف قديمي لنين، مارتف، نوشت

» .كند و از قيام انتظار آزادي اجتماعي خود را دارندتمام پرولتاريا از لنين پشتيباني مي تقريباً ،  پيروزمندانه پرولتارياست
 .تبديل شدند ترين نيروي سياسي در روسيه اهميت به قويبي ظاهر كوچكه ها از يك گروه ب در طي نه ماه بلشويك] 77[

البته انقالب فوريه  .ثانياً، انقالب ضرورت يك حزب انقالبي متمركز را براي تسخير قدرت دولتي توسط طبقه كارگر نشان داد
. ها و نه هيچ حزب سياسي ديگر رهبري نشد نه توسط بلشويك ،كه تزاريسم را سرنگون كرد و شوراها را به وجود آورد

 :كندر مياظها 1كار.اچ.گونه كه اي آن

آشكار در تقسيم بار  كه از فقر ايجاد شده توسط جنگ و نابرابريِ مردمي بود ي خودي توده هانفجار خود ب ... انقالب فوريه«
و ابتدا تا نداشتند  ها انتظارش را آن. احزاب انقالبي نقش مستقيمي در ايجاد انقالب ايفا نكردند ...مصائب، خشمگين بودند
هاي گروه ي عمل خود انگيخته ،پتروگراد در لحظه انقالب كارگرانِ ايجاد شوراي نمايندگانِ. ددنحدودي مبهوت شده بو

 ]78[» .كارگران بدون هدايت مركزي بود

گر قرار ر، قدرت را در دست طبقه كا]دهقانان اونيفورم پوش[همين خاطر، انقالب پيروزمند كارگران و سربازان ه ولي دقيقاً ب
كارگران و سربازان مسلماً اين پيشامد را  .داد ت را داوطلبانه بصورت دولت موقت در اختيار بورژوازي قراربالعكس، قدر .دندا

درنگ خود را  مارس، جلسات سربازان و كارگران شروع به طرح اين خواست كردند كه شورا بي  3زودي ه ب«. پسنديدند نمي
ولي در اثر فقدان سازمان و رهبري ] 79[» .ا در دست خود بگيرداز شر دولت موقت بورژوازي ليبرال خالص كرده و قدرت ر

قدرت دولت  يهافقط با رشد حزب بلشويك در شوراها بودكه اين نطفه. عمال خواستشان نبودندها قادر به ا آن ، يسسيا
نان، «ـ سياسي فقط از طريق يك حزب، يك برنامه واضح و دقيق .كارگري قادر به شكوفا ساختن استعدادهايشان گرديدند

ها و متحد توانست فرموله شود، كه قادر به مشخص كردن احساسات تودهميـ »تمام قدرت به دست شورها« ،»زمين و صلح
 .كارگران، دهقانان و سربازان باشدـ  كردن بخشهاي مختلف انقالب

 كليق داشتن امكان بررسي اوضاع اوالً، حزب از طري .چنين، حزب براي شروع و موفقيت خود قيام، كامالً ضروري بود هم
بودكه در  »ژوئيه يروزها«اش در نزد كارگران قادر به جلوگيري از يك قيام نارس در روسيه و انضباط و قدرت اخالقي

ها كمتر منضبط و مستقر مي اگر بلشويك .ساختصورت وقوع، كارگران و سربازان متهور پتروگراد را از بقيه كشور منفرد مي
 شدند كه دچار سرنوشت كمون پاريس يا انقالباي كشيده مي نهاداآساني در مسير وقايع گرفتار شده و به قيام ناآم بودند، به

ها  و نه فقط پتروگراد، به نفع آن كورنيلوف روحيه كشور، ي از شكست توطئه بعد، وقتي سپس ]80. [شدآلمان مي 1919
برداري از آن شوراها اكثريت خواهند داشت، حزب قادر به بهره ر كنگره دومِها د تغيير كرده بود و آشكار شده بودكه بلشويك

شوراي پتروگراد و «: نويسد كهكار مي.اچ.اي .راحتي به دست آورده شد قدرت را سريع و بلحظه بحراني گرديد كه در آن مي
ولي  ]81[» .بود 1917نوامبر 7ـ اكتبر 25ريزي  بدون خون پيروزي تقريباً دهيِ مسئول سازمان ،آن نظاميِـ  كميته انقالبي

 .داشت ا در خودر) ار چپ جوانـ  اس كي(يك غير بلشويك  فقط نظاميـ  داراي اكثريت بلشويك بود و كميته انقالبي اشور

كه توسط كميته مركزي حزب در  كردند، نه توسط شورا بلها اجرايش مي شروع قيام، كه آن ي هگذشته از آن، تصميم اولي
يك بحث . توانست باشد، زيرا تعيين زمان و اختفا، اهميتي اساسي داشتند غير از اين هم نمي ]82. [ه مخفي گرفته شدجلس

شوراها از نظر . دست بزند انهگير شداد كه به اقدامات پيآزاد در شورا، دولت موقت را آگاه كرده و به آن شانس اين را مي

                                                
١- Edward Hallet Karr 

زمينه ها در اين  وي، مشهورترين كتاب وي و يكي از بهترين كتاب» تاريخ روسيه شوروي«از مورخين به نام انگليس، كه كتاب عظيم ) 1892-1983(كار . اچ. اي
تاريخ «كتاب . اشاره كرد» تاريخ چيست؟«و » مهاجرين رمانتيك«توان به  هاي وي مي از ديگر كتاب. است كه خواندن آن براي هر محقق و ماركسيستي، الزم است

  .ها رسيده است هايش، وي بدان وي چكيده نتايجي است كه در ضمن تأليف كتاب» چيست؟
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توانست داليل له و عليه قيام را مجمع منضبط و از نظر سياسي متحد، حزب، ميفقط يك  .سياسي ماهيتاً نامتجانس بودند
ت فقط حزب بلشويك داراي اتحاد اراده و قصد براي قدرو بالفاصله بعد از تسخير  ريزي كندبحث كرده اجراي آنرا طرح

 .ود، باشدتشكيل دولتي بود كه قادر به مقابله با شرايط مشكل و درهمي كه انقالب با آن روبرو ب

كنندگان در زد و خوردها و اختصار عمليات ه با تعداد نسبتاً كم شركترانقش برجسته حزب بلشويك در قيام اكتبر،  هم
عنوان يك كودتا توسط يك اقليت كوچك ه ب باعث شده است كه بسياري از مفسرين، انقالب را اساساً )حداقل در پايتخت(

اين نظريه به  ]83. [كند، توصيف نمايندعمل مي دش را دارا اي كه ادعاي نمايندگيكامالً مستقل از طبقهكه ولي مصمم، 
مبارزه عليه توهمات نسبت به قانون اساسي و اميد داشتن به كنگره شوراها «رسد با اصرار لنين مبني بر  اينكه نظر مي
 .تقويت شده است ]84[» دور ريخته شود »يممنتظر باش«از قبل فرض شده كه ما بايد مطلقاً  ي تا اين نظريه ،ستا ضروري

را كرديم، و آيا اين به اين معني نبود  بحث آن آيا مسير حقيقي قيام كامالً مرز بين دولت و حزب را مخدوش نكرد، كه ما قبالً
واب در ج .شودالجرم منجر به تسخير قدرت توسط آن اقليت مي، عنوان يك اقليت پيشاهنگه كه مفهوم لنينيستي حزب ب

كه به تطور مشي لنين  اي كه سرنوشت انقالب به چند روز جنگ بستگي داشت، بل هها الزم است نه فقط به دور به اين سؤال
در مسير تسخير قدرت قرار داد، ولي از همان ابتدا از  »هاي آوريلتز«ها را با لنين ابتدا بلشويك. نظر افكند 1917در طي 
تزها، من به طور قطعي مسئله را  در«: لنين نوشت ]85. [محافظت كرد »1ي بالنكيستييدر مقابل هر نوع ماجراجو«خودش 

براي از . كارگري، كارگران كشاورزي، نمايندگان سربازان و دهقانان، محدود كردم يبه مبارزه براي تفوق در درون شوراها
ها كه منطبق بر نيازهاي عملي توده» نه و مداومصبورا« تزها بر لزوم كار توضيحيِ باره، دوباره در ن هر شكي در اينردبين ب
ها باقي ماند، و مبارزه  به صورت مشي لنين و بلشويك 1917 در طي بهار و تابستان توضيح صبورانه] 86[» .تأكيد كردم باشد

اي كنندهينحتي در ژوئيه زماني كه لنين فكر كرد كه شوراها به طور تعي. براي قدرت همواره به جلب شوراها ربط داده شد
را كنار بگذارند، باز هم  »تمام قدرت به دست شوارها«خواهند شعار اند و بنابراين ميركت كردهحبه سوي اردوي ضد انقالبي 

پذير  ها امكانننده فقط در صورت يك خيزش جديد انقالبي در عمق تودهك تعيين ي يك مبارزه«دقت هشدار داد كه ه ب
شوراها ممكن است در اين انقالب جديد نيز ظاهر شوند، و در حقيقت «. شورا را نيز كنار نگذارداو ايده  ] 87[» .دخواهد بو

هاي مبارزه  ناكه ارگ كنند، بلهايي كه با بورژوازي همكاري مي ناقطعاً نيز ظاهر خواهند شد، ولي نه شوراهاي كنوني، نه ارگ
نيز ما پشتيبان ساختن تمامي دولت بر اساس مدل شوراها خواهيم دارد كه حتي در آن موقع  تواقعي .انقالبي عليه بورژوازي

 ».بود

انداز كرد، با اين چشمعمل مي ـكه قيام را به اجرا گذاردـ اين واقعيت كه در اصل حزب بود كه از طريق شوراي پتروگراد 
عنوان ه اضر وجود داشت و بسامان جديد قدرت دولتي در حال ح. يك عمليات تخريبي بود اًمتضاد نبود، زيرا اين اساس

دولت  اكتبر صرفاً 25و  24هاي شب فاليت. باالترين قدرت، هم توسط كارگران و هم ارتش به رسميت شناخته شده بود
بر را ها ادعايشان براي تشكيل دولت  بلشويك ،عالوه بر اين. عنوان تنها قدرت باقي گذارده موقت را نابود كرده، شوراها را ب

 :نوامبر لنين نوشت 5ر د. كه را مبتني نمودند بود نه حق پيروزي مسلحانه وشورايي  اساس اكثريت

تواند دست آمده و حكومت ميه قدرت شورايي در روسيه ب .دولت شورايي نبايد در روسيه باشد هيچ دولت ديگري به غير از«
راها، انتقال وبا انتخاب جديد نمايندگان ش با تصميم شوراها، صرفاً بدون انقالب از يك حزب شورايي به حزب ديگر، صرفاً

                                                
١ - Louis Auguste Blanqui 

هاي ضد  هاي مردمي كه در بسياري از توطئه هاي سري و باشگاه ي انواع انجمن دهنده ، انقالبي بزرگ فرانسوي و سازمان)1805-1881(وست بالنكي لوئي آگ
يك بار . ه سر بردهاي جمهوري و امپراطوري بناپارتيستي ب ها در زندان هاي نظام پادشاهي و از آن پس سال چاله در سياه 1848تا  1840از . حكومت شركت داشت

كه در  به نمايندگي در كمون پاريس انتخاب شد، در حالي 19و  18از سوي نواحي . به مرگ محكوم گرديد 1870اكتبر  31هم به خاطر شركت در حوادث روز 
از زندان كلرو آزاد  1879ژوئن  10روز . هاي فراوان براي آزادي وي به ثمر ننشست داشته شد و كوشش در طول حكومت كمون، وي در زندان نگه. زندان تورو بود

  .شد و روزهاي آخر عمرش را در پاريس گذراند



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماركسيسم و حزب

 

٦٠ 
 

بنابراين فقط يك حكومت تشكيل شده توسط  .ي شوراهاي روسيه در اكثريت بودرحزب بلشويك در كنگره دوم سراس .يابد
 ]89[» .اين حزب، يك حكومت شورايي است

اعتقاد  اين كامالً .زب لنين را تاييد كرداي تئوري حطرز برجستهه ب،  ترتيب، به طور كلي، آزمايش عملي انقالب روسيه بدين
 ،اي در انجام انقالب سوسياليستي بازي خواهد كرد راكننده منضبط و با اصول، نقش تعيين كه يك پيشاهنگ مبني بر اين ،او

ي اين نقش به ايفا زيرا روندي كه طي آن حزب بلشويك عمالً، جا بايد جانب احتياط را مراعات نمود ولي در اين .توجيه نمود
 .وجه اتوماتيك نبودبه هيچ ،رهنمون شد

وقتي لنين . به موضوع پشتيباني مشروط از دولت موقت و جنگ در غلطيد قبل از بازگشت لنين به روسيه، رهبري بلشويك
حزب  ي كننده را اعالم كرد، در محافل رهبري »تمام قدرت به دست شوراها«در ابتدا پشتيباني از سرنگوني دولت موقت و 

در پراودا »ديكتاتوري دمكراتيك پرولتاريا و دهقانيان«كا بر فرمول قديمي بلشويكي اين محافل با اّت .دنشهيچ حمايتي از او 
اي كه با بيشترين دقت آماده شده حتي حزب انقالبي .محكوم كردند»غير قابل قبول«عنوان يك موضع ه موضع لنين را ب

در . گيري از واقعيت و كارگران بودر به آموزشابيني كند، و در نتيجه ناچقالب را پيشبود، نتوانست تمام جوانب مشخص ان
 .گيري بود درون رهبري حزب، لنين نماينده اين روند آموزش

هايي كه نامعقوالنه از روي عادت  بار، با تكرار فرمول بيش از يك كه قبالً »هاي قديمي بلشويك«لنين در محكوم كردن آن 
انگيز در تاريخ حزب ما سفأزنده را مطالعه كنند، نقشي چنين ت كه وجوه مشخص واقعيت جديد و ند، به جاي آنا فراگرفته
 :نوشت] 90[اند؛ ايفا كرده

ظاهر منفرد، ه كه با شروع از موضع ب اين ]91[» .ست، ولي سبز است درخت ابدي زندگي تئوري، دوست من، خاكستري«
ود جلب كرد، بخشاً به خاطر اعتبار عظيم شخصي او، ولي به اين خاطر نيز بود كه او از لنين به سرعت حزب را به موضع خ

لنين عليه  هاي طوالني نطق. كردآورند را بيان مياي كه هرچه بيشتر به حزب رو مينظريات كارگران پيشرفته ،نظر تئوريك
لنين مكرراً اظهار  1917در طي . شداال وارد ميبه هاي ب ي بودكه از مناطق كارخĤنرمطابق با فشا »هاي قديمي بلشويك«

 .ها در چپ حزب قرار دارندكرد كه حزب در چپ كميته مركزي خود و توده

خصوص در رابطه ه و اين ب ،د بودندهايي از حزب مرد پيروز شده بود، بخش لكه لنين اصوالً در كنفرانس آوري حتي بعد از اين
گروهي در درون رهبري تشكيل دادند كه كامالً  ،كوفيزينوويف ، نوژين ، ميليوتين و را كامنف ، .با مسئله قيام مشهود بود

كه در  مندترين رهبران حزب بودند، و حال آن امنف و زينوويف در كنار لنين، قدرتك] 92. [مخالف بر پا داشتن يك قيام بود
جمله تهديد به استعفا و تبليغ در بين پايه ين، مناحتياج به يك ماه كوشش توسط لن .كنننده دچار ترديد شدند لحظه تعيين

وقتي، بالفاصله بعد از تسخير  .ش بيرون آوردا حالي ، تا بر اين اپوزيسيون فائق شده و كميته مركزي را از بي]93[ ها بود
گر تهديد به انشعاب بار دي ارها شد، لنين يك. ها و اس ها با منشويك كامنف خواستار ائتالف بلشويكـ   قدرت، گروه زينوويف

دمان، وكاري داخلي، خنثي كردن تصميمات خ اي بهتر از خرابطرز غير قابل مقايسهه ب علني يك انشعاب صادقانه و«( كرد
و اعالم كرد كه اگر اپوزيسيون در حزب اكثريت داشته باشد، بايد دولت ائتالفي را  ] 94) [».اختالل و ناتواني، خواهد بو

 ».به ملوانان روي خواهد برد« او] ين صورتدر ا[تشكيل دهد و 

 )حزب(، اصولي را كه دادند، مسلماًهايي از حزب و گاهي اوقات حزب به طور كلي، به اين طريق تزلزل نشان مي كه بخش اين
خود  حقانيتچه قبل و چه بعد از آن، هيچ حزب طبقه كارگري بهتر از اين . سازدارزش نميبر آن اساس ساخته شده بود، بي

ولي اين به اين معني هست كه سازمان حزب بر اساس خطوط لنينيستي، به  .است نداده نشانرا در شرايط خيزش انقالبي 
حزب انقالبي كامالً ضروري  .گشايدتنهايي ضامن موفقيت نيست، اين يك كليد تشكيالتي نيست كه تمام درهاي تاريخ را مي

 ييِاگردر معرض عنصري از عادت ،استوار باشد كه بايد يك سازمان دائماً اين يلدلترين احزاب نيز به  است، ولي انقالبي
عنوان يك بدنه مجزا، همراه با اين ريسك است كه حزب خود را از ه ايجاد حزب ب چنين خود هم. كارانه قرار دارندمحافظه

ها را به حداقل  طرات جلوگيري كند، آنتوانست از اين خامتياز حزب لنينيستي اين بود كه گر چه نمي .طبقه جدا سازد
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اين بودكه در تحليل نهايي، از حزب خود فراتر  ـ تمام معنيه حزبي ب مردـ عظمت لنين در انقالب روسيه . تقليل مي داد
 اگر اغراق نباشد، او از باالي سر حزب قادر به رسيدن به توده كارگران و سربازان روسي بود، نه چندان براي مخاطب. رفت

ها، و قادر بود حزب را نيز وادار به نشان دادن چنين  آن] مسائل[كه بيشتر براي حساسيت نشان دادن به  بل ،ها قرار دادن آن
اي لنين حزب رتوان گفت كه گرچه بمي ،عنوان يك تعميم تئوريكه در بيان اين ايده ب .ها سازد العملي نسبت به آنعكس

استقالل نسبت به طبقه كارگر بود، و گرچه ادعاي حزب و انضباط آن قوي بودند، در اغلب ناچار به حفظ درجه باالي از 
تئوري لنينيستي حزب به هيچ وجه به معناي فتيشيسم وفاداري  .ماندتحليل نهايي حزب تابع و وابسته به طبقه باقي مي

زاب رسمي كمونيست اتحاد شوروي و اشكال و ابعاد عجيب و غريبي در اح حزبي، كه مشخصه سوسيال دمكراسي بود و بعداً
 .جهان به خود گرفت، نبود
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حال با اثبات تئوري . كامالً تكميل شده بود 1917اش تا شروع ايم كه تئوري حزب لنين، در بنياد اساسيما استدالل كرده
الملل اش، يعني ايجاد بينري را به نتيجه منطقيتوريته سياسي بود كه اين تئواُتوسط انقالب اكتبر، لنين داراي آن نفوذ و 

در مسكو گشايش يافت، ولي در حقيقت اين چيزي  1919مارس  2الملل كمونيست در اولين كنگره بين .كمونيست، برساند
 ها از ملل كوچكي تر آن حضور يافتند و بيش ]در اين كنگره[نماينده  35فقط . بيش از نصب يك پرچم و اعالم قصد نبود

نماينده در آن حضور  217كه  1920تا كنگره دوم در ژوئيه . شدندبودند كه قبالً بخشي از امپراطوري روسيه محسوب مي
الملل كمونيست رهبري بين .خود نگرفته اي بعنوان يك سازمان مبارز تودهه الملل جديد شكل مشخصي بپيدا كردند، بين

هاي آن زينوويف رئيس آن بود و بسياري از بيانيه. كردنقشي كناري ايفا مي الباًهاي بسياري بود و لنين غ طبيعتاً ثمره دست
ي  تئوري لنين، مطالعه راه الملل كمونيست را، دربا وجود اين كامالً صحيح است كه كاركرد بين .توسط تروتسكي نوشته شد

 بيشترِ بود و مسلماً )ليه پشتيبانان خودشگاهي حتي ع(ترين مدافع آن زيرا او مبتكر و سرسخت .مورد بررسي قرار داد
جا بسيار كوتاه و ناكافي  بحث در اين ]95. [شدييد او اتخاذ ميأترين تصميمات استراتژيك آن يا ملهم از او و يا با ت مهم

ها و تشكيالت  ، برخورد همه جانبه به تمام مسائل استراتژي حزب، تاكتيكاوالً :دو دليل براي اين امر وجود دارد .خواهد بود
انكشاف تئوري  ، اساساًثانياً خود به تنهايي احتياج به يك كتاب دارد؛ ،ها روبرو بود الملل در چند سال اول خود با آنكه بين

در نتيجه  .ايمبحث كرده هايي بودكه ما قبالًشامل كاربرد ايده ل عمدتاًلالمحزب لنين مورد توجه ما بوده است و كار بين
 .بود يحركات جديد أبه طريقي مبدكه كمينترن  ازجا اشاره خواهد شد، با تأكيد  بر جوانبي  يج اصلي در اينفقط به نتا

ستي از احزاب س ر اين واقعيت نهفته است كه اولي فدراسيونِدعنوان تشكيالت، ه الملل دوم و سوم، بتفاوت شديد بين ناولي
الملل بين«: كنند طور كه مصوبات كنگره دوم بيان مي آن. مركز شدكه دومي سازماني سخت مت مستقل ملي بود، حال آن

احزابي كه در كشورهاي مختلف فعاليت مي .كمونيست بايد، در حقيقت و در عمل، حزب كمونيست واحد تمام جهان باشد
بار تشكيل جلسه  يكباالترين مرجعيت به كنگره جهاني كه قرار بود هر سال  ]96[» .آن هستندي  كنند فقط اجزاء جداگانه

ها، بين الملل بايد توسط كميته اجرايي منتخب آن، كه داراي قدرت زيادي بود، دهد واگذار شد، ولي در فاصله بين كنگره
 .اداره شود

ي راكند كه ب و دستوراتي صادر مي ...ها اداره كردهكنگرهي كمونيست را در فاصله بينلالملكميته اجرايي تمام كارهاي بين«
ها و الملل كمونيست تمام گروهاجرايي بين ي كميته .الملل كمونيست الزم  اجراستهاي متعلق به بين ام احزاب و سازمانتم

المللي آنرا زير پا گذارند اخراج خواهد كرد و هم چنين حق دارد احزابي را كه تصميمات كنگره اشخاصي را كه انضباط بين
 ».كمونيست اخراج كندكنند از بين الملل جهاني را نقض مي



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماركسيسم و حزب

 

٦٢ 
 

بخشاً، اين طرحي بود براي جلوگيري از تكرار  .مهمي بود عنوان حزب متمركز جهاني، پيشرفته ملل بلااين مفهوم از بين
هدفش ايجاد يك كادر عمومي متحد براي  تر از آن،مثبت. نابود كرد 1914الملل دوم را در كه بين ،تجزيه ناسيوناليستي

ظرافت، تفكري كه پشت اين شكل از سازمان نهفته بود را خالصه كرده ه ترتسكي ب .مفروض بود الوقوعِِبانقالب جهاني قري
 :است

اين  .تهي نيست هاي ميانالمللي به وسيله وراجيفرمولي براي هماهنگ كردن منافع ملي و بين ،لنين انترناسيوناليسمِ«
ما كه توسط به اصطالح بشريت متمدن مسكون  ي ارهسي .گيردرميراهنمايي براي عمل انقالبي است كه تمام ملل را درب

 ]98[» .كنندگرديده، به مثابه ميدان نبرد واحدي در نظر گرفته شده كه در آن ملل و طبقات اجتماعي مختلف مبارزه مي

اچ بيان كرده، بايد الملل كمونيست، همانطور كه لوكبين .يك ميدان نبرد احتياج به يك ارتش و يك فرماندهي عالي دارد
 ]99[» .در سطح جهاني باشد ـ مفهوم لنين از حزبـ   حزب بلشويك«

 .داران تقويت كردانقالبي را در تمام كشورهاي عمده سرمايه اصيلِ احزابِ براي رسيدن به اين هدف الزم بود رشد سريعِ
جلب  ها در احزاب مستحكم و ست و اتحاد آنها و گرايشات موجود كمونياي نزديك كردن گروهركمينترن ب ،كار براي اين

، حزب 1حزب سوسيال دموكرات مستقل آلمانبه خصوص (هاي احزاب سوسياليست اروپا ترين بخش ممكن از پايه بزرگ
بود، كه ] 100[» سانتريسم«در اين روند، دشمن اصلي . كردفعاليت مي )3و حزب سوسياليست فرانسه 2سوسياليست ايتاليا

الملل و ها به بين بايست از ورود آناعتبار شوند تا حاميانشان جذب گردند و در اين روند ميبايست بيريست ميرهبران سانت
ها را به سوي بينالملل بود كه رفرميستبه پشتيباني از بين ي كارگريها فشار پايه دقيقاً .شدملوث شدن آن جلوگيري مي

الملل كمونيست، تا حدي مقبول بين«در كنگره  دوم لنين هشدار داد كه . كردالملل كشانده و اين خطر اخير را ايجاد مي
اند، در خطر الملل دوم خود نبريدهئولوژي بينهاي متزلزل و نامصمم كه هنوز از ايدست با هجوم گروها و ممكن ...عامه شده 

عنوان سالحي عليه اپورتونيسم تكيه ه ب رات حزبمقرّ يكلنين بر بند  1903طور كه در  همان ]101[» .دتضعيف قرار گير
خواهان اين  2شرط . دسخت بودن اين شروط شديداً .الملل كمونيست تهيه كردورودي براي بين شرط 21كرده بود، حال 

ها و  طور مداوم و سيستماتيك رفرميسته بايد ب ،الملل كمونيست استهر سازماني كه مايل به الحاق به بين«بود كه 
 ...تبليغ و تهييج منظم «بر  4شرط ] 102[» .را از هرگونه مواضع مسئول در جنبش كارگري، بركنار سازد »ها ستيسانتر«

ها مي احزاب كمونيست در كشورهايي كه كمونيست«داشت كه  ملزم مي 14رط ش] 103. [تأكيد داشت »در نيروهاي نظامي
با هدف خالصي حزب از عناصر خرده ) ثبت نام مجدد(و دواري اعضا را هاي اتوانند فعاليتشان را قانوناً پيش ببرند بايد تصفيه

طور كه  همان«نكته مزبور، زينوويف اعالم كرد،  21بندي در جمع ».كنند، اجرا نمايندها نفوذ مي بورژوا كه باالجبار در آن
 21 اين انتريسم نيز نفوذ از ميانطور اميدوارم كه براي پيروان س گذشتن  از سوراخ سوزن آسان نيست، همين ،براي يك شتر

و  حزب سوسيال دموكرات مستقل آلمان از  5كريسپين و ديتمن ]مركز[  4رهبران برجسته ميانه ]104[» .آسان نباشد بند
 اساساً عنوان اعتراضاتيه توسط لنين ب ها قوياً ولي اعتراضات آن ،در كنگره حاضر بودند« از حزب سوسياليست ايتاليا 6سراتي

 ]105[» .بورژوايي رد شد ي هو آلوده به روحي وتسكيستيكائ

 .چپ يا سنديكاليستي جريان داشت ياي با گرايش ات  گوناگون انقالبي ولي ماورابه موازات مبارزه عليه سانتريسم، مناظره
بعضي . ها نسبت داده شد تجربگي آنو بي »جواني«عمدتاً به  »چپ«اشتباهات  .تر انجام شداي بسيار دوستانهاين امر با شيوه

                                                
١ - USPD: Unabhangig Sozaldemokratische Partie Deutschlands 
٢ - PSI 
٣- PSF 
٤- Centrist 
٥- Dittmann 
٦- Giacianto Menotti Serrati  
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به قدري از ، از جنبش نمايندگان كارگران بريتانيا 2هاي اسپانيا و تانراز سنديكاليست  1پستانا مشخصاً »هاچپ«از 
در جواب، لنين ، . اپورتونيسم احزاب سوسيال دموكراتيك متنفر بودند، كه به طور كلي ضرورت حزب پرولتري را نفي كردند

ف صبورانه، الفباي تئوري لنينيستي حزب را طرح كرده، بر تباين بين يك حزب سوسيال دموكراتيك و تروتسكي و زينووي
بردن «و هيچ ذكري از  »اكونوميسم«قابل توجه است كه هيچ نطق طوالني عليه  ]106. [يك حزب كمونيست تكيه كردند

هاي انقالبي سنديكاليست«كنند كه شده بيان ميتزهاي تصويب  .ميان نيامده ب» سوسياليسم به داخل طبقه كاگر از بيرون
مصمم طبقه كارگر،  واقعاً يك اقليت .نمايندتواند ايفا كند، مياغلب صحبت از نقش بزرگي كه يك اقليت مصمم انقالبي مي

آن  دقيقاً  ،هاستاقليتي كه كمونيست است، كه مايل به عمل بوده و داراي برنامه است، كه در صدد سازماندهي مبارزه توده
 ]107[» .است كه حزب كمونيست استچيزي

خواستند اين حزب يك مشي ولي مي ،پذيرفتندتر، بحث با كساني بود كه ضرورت يك حزب انقالبي را ميتر و آموزنده مشكل
هاي هاي بورژوايي يا اتحاديه شركت در پارلمĤن سازش ، بدون مانور و بدونبدون هيچ )به خلوص سيمون مقدس(خالص 
آلمان انشعال كرده حزب كمونيست  كه اخيراً از( 3حزب كارگران كمونيست آلمان اين خط .ارتجاعي، را دنبال كند كارگريِ

ها  براي لنين تمام اين .رست در بريتانيا بوداه در هلند، گاالچر و سيلويا پانك 4كوك ، بورديگا در ايتاليا، گورتر و پانه)بود
كه مخصوصاً براي كنگره » روي در كمونيسم چپي  انهكبيماري كود«ولي جواب او،  ]108. [دبو »الطائالت آشنا و قديمي«

برشماري  با. حزب انقالبي بودهاي او در مورد استراتژي و تاكتيكترين نوشته ترين و واضح دوم نوشته شده، يكي از كامل
هاي لنين استدالل كرد كه باقيماندن در اتحاديه اشت،ها آگاهي وجود د بعضي از حوادث تاريخ بلشويسم كه كمتر درباره آن

كه نيروي كافي  تا زماني«ه كو اين ]109. [ضروري است »ها ادامه فعاليت كمونيستي به هر قيمتي در درون آن«كارگري و 
 ]110. [اليت كردها فع بايد در درون آن ،هاي بورژوايي و هر نوع نهاد ارتجاعي ديگر وجود ندارد براي كنار گذاشتن پارلمĤن

هاست، و نه حصاركشي بين  فعاليت در بين آن و ها، متقاعد كردن عناصر عقب مانده وظيفه محوله به كمونيست«وي نوشت 
چه را كه براي ما  آن«ها نبايد  لنين معتقد بود كه كمونيست ]111[» چپ ي گانهي و بچهعها با شعارهاي مصنو خود و آن

 ]112[» .ها نيز چيزي كهنه محسوب كنندبراي توده و كهنه است، براي يك طبقه 

چشم بسته كه  نه يك گروه دگماتيست ،كند يطرح م» روي در كمونيسم چپي  انهكبيماري كود«مفهوم حزبي كه لنين در 
نشيني  و عقب  شقادر به مانور، و گاه ساز سياسيِ بسيار آگاه ي كه مجموعه كند، بلحركت مي ـ مستقيمـ فقط در يك جهت 

هاي مياني و تمام ي تمام ايستگاهااز ور«ش را دارد از دست ندهد، و باز ا اي را كه هدف رهبرياست، تا هرگز تماس با طبقه
هاي ضروري از  البته هميشه تشخيص سازش ]113[» .قادر به درك آشكار و تعقيب مداوم هدف نهايي باشد ...ها سازش
 »سازشِگونه  هيچ«يعني قانون كردن يك دستورالعمل يا قانون كلي فرموله« ولي .آميز آسان نيست هاي خيانت سازش

  ]114[» .مناسب براي تمام موراد، مسخره است
 .شرايط مشخص است مشخص از كرد كه آنچه الزم است تحليل لنين استدالل مي

هاي  كه از طريق تالش اين است ،در واقع، يكي از وظايف تشكيالت حزب و رهبران حزب كه شايسته نامشان باشند«
متفكر يك طبقه معين، دانش و تجربه و عالوه بر دانش و تجربه، فراست  نمايندگانِ تمامِ، گوناگون و جامع ،طوالني، مداوم

                                                
١- Pestana 
٢- Tanner 
٣- KAPD 
٤- Anton Pannekoek 

در همين دوران به . كاري داشت شناس هلندي كه تا پيش از جنگ جهاني ائل با حزب سوسيال دموكرات آلمان هم استاد ستاره) 1960-1873(كوك  آنتون پانه
در . حثات آشكار شدعقايد سانتريستي كائوتسكي در طي همين مبا. هاي كائوتسكي، شهرت يافته بود ي نظريه آميز درباره دليل نگارش يك سلسله مقاالت جدل

بيماري «ها را  كرد و آراي آن لنين به اين جناح راديكال چپ حمله مي. را بر عهده داشت» هاي شورايي كمونيست«دوران جنگ جهاني اول و پس از آن رهبري 
  .نوشت جنان مقاالت سياسي مي ديگر، هم هاي كه در اواسط دهه بيست از فعاليت سياسي دست كشيده بود، اما تحت نام با اين. خواند مي» كودكي كمونيسم
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 ]115[» .مسائل پيچيده سياسي را به دست آورند سريع و صحيحِ سياسي الزم براي حلِ

چپ بودن انحراف  يماوراو  رن بر مبارزه عليه اپورتونيسم بودتأكيد اصلي در درون كمينت 1920 و 1919هاي  طي سال
ها و  در سرتاسر اروپا جنبش كارگري انشعاب كرده و اپورتونيست. اين امر تغيير كرد 1921ولي در  .شدكمتري محسوب مي

لت اساسي براي اين امر، ع. مورد تأكيد  قرار گرفت »ييگراچپ«حال مبارزه با  .الملل اخراج شده بودندها از بين سانتريست
المللي مبارزات انقالبي مستقيم بود و بورژوازي دچار دوره بالفاصله بعد از جنگ، شاهد يك موج بين. تغيير  شرايط عيني بود

ولي در كشورها يكي بعد از ديگري طبقه كارگر شكست  .الملل، انقالب جهاني بالفاصله بودانداز بين چشم .وحشت شده بود
قادر به جلب حمايت  اشكارآ ،در تمام موارد احزاب كمونيست .كسب كرده بود ورژوازي اعتماد به خود را مجدداًخورده و ب

 .اكثريت طبقه كارگر نشده بودند

 1921در مارس  1بار حزب كمونيست آلمانكمينترن، عمل مصيبت كگيري استراتژي در تجديد موضع براي تسريعكاتاليزور 

سنگ مانسفيلد، رهبران كمونيست عمدي پليس در اشغال معادن زغال از حد نشان دادن به تحريك العمل بيشبا عكس .بود
وقتي كه . فراخواندن يك اعتصاب عمومي و تبديل آن به قيام كردند درآلماني بدون تدارك و بدون حمايت اكثريت، سعي 

كاران كه  ها بكشند و از بي نازور به خيابه ان را بالعملي نشان ندادند، به اعضاي حزب دستور داده شد كارگركارگران عكس
نتيجه، زد و خورد شديد  .ها استفاده شدهرغم خواست كارگران براي اشغال كارخاناي داشت، عليقويدر ميانشان حزب  پايه

اعضاي تعداد ( حزب بود يعضاابين كارگران كمونيست و غيركمونيست، شكست كامل كارگران كمونيست و كم شدن شديد 
، »تئوري تعرض«تحت نام  حزب كمونيست آلمان،  »چپ«ناراضي از اين امر، رهبران  ]116). [سوم شد يك تقريباً حزب

 .سعي در تعميم ماجراجويي مسخره خود به يك سيستم كردند

مشخص را  شيك گراي »هاي تعرضتئوريسين«لنين اعالم كرد كه اگر  .آشكارا وقت آن بود كه اين جريانات متوقف گردند
الملل ست، زيرا در غير اين صورت بينا اين گرايش  ضروري هناپذير عليدر اين صورت يك مبارزه خستگي«دهند تشكيل مي

را پذيرفت و ذكر كرد  »هاسوي تودهه ب«شعار  1921ژوئيه  ـ  الملل در ژوئنكنگره سوم بين] 117[» .كمونيستي وجود ندارد
] 118[» .دست آوردن نفوذ غالب در اكثريت طبقه كارگر استه الملل كمونيست، بمقابل بين امروز مهمترين مسئله در«كه 

بسط، تعميق و «كمونيست  بوظيفه احزا» .شدمي هاي تدريجي مبارزات تدريجي و خواست«حال توجه خاصي بايد به 
ها نهفتهتوده ترينِ ر نيازهاي وسيعهاي تدريجي، كه د اين خواست... ت هاي مشخص اس متحد كردن اين مبارزه براي خواست

خاطر ماهيتشان ه كه ب ها را به مبارزه هدايت كنند، بلاند، بايد توسط احزاب كمونيست طوري طرح شوند كه نه تنها توده
 1921بود، كه در دسامبر  2نتيجه منطقي اين مشي جديد، سياست جبهه متحد ]119[» .ها باشندتوده ي هسازمان دهند

با  ايده جبهه متحد اين است كه علناً .تصويب شد 1922الملل اعالم و توسط كنگره چهارم در ت اجرايي بينأتوسط هي
هاي اساسي و اقتصادي  رهبران احزاب سوسيال دمكراتيك تماس گرفته شده، وحدت عمل بر اساس برنامه مشترك خواست

كردند، در اين صورت  ها توافق مي اگر سوسيال دمكرات .و سياسي منتج از نيازهاي بالفاصله  طبقه كارگر، پيشنهاد شود
اگر سوسيال  .احزاب كمونيست اين شانس را داشتند كه درعمل برتري خود را به عنوان مدافعين پرولتاريا ثابت كنند

ح غير ولي عالوه بر يك سال. افتادها مي پراكندگي به گردن آنتشتت و  قصوركردند، در اين صورت ها قبول نمي دمكرات
ها بودن، جبهه متحد طرحي براي تطبيق وجود احزاب جداگانه كمونيست با نياز طبقه  مستقيم عليه سوسيال دموكرات

 ]120. [روزمره عليه صاحبان صنايع و دولت بود ي كارگر براي وحدت در مبارزه
                                                
١- KPD 

سر مسايل مشخص  مستلزم آمادگي ما تا حدي معين بر متحد جبهه: گويد مي» ي واحد كارگري جبهه«ي  در نوشتهمتحد  ي درباره سياست جبهه تروتسكي -  ٢
هاي مهمي از  گر اميال بخش گرا هنوز بياناصالح يها جا كه سازمان تا آن البته . گراستهاي سازمانهاي اصالحعمل با فعاليت درهاي خود براي هماهنگي فعاليت

 .پرولتارياي در حال مبارزه باشند
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اي ها خصيصه هاي بالفاصله بوده و به آن تاين تهييج روزمره براي خواس رترِّثؤالملل قادر به اجراي مكه احزاب بين براي اين
ها نه تنها  آينده آمادگي بيشتري داشته باشند، به نظر ضروري آمد كه آن هاي انقالبيِ انقالبي بدهند، و براي فرصت
رباره د ما قبالً .كنند »بلشويزه«كه جزئيات تشكيالت و متدهاي فعاليتشان را هم  هايشان، بل ايدئولوژي، استراتژي و تاكتيك

در . انقالب و اين جريان در احزاب سوسيال دمكراتيك اروپايي بحث كرديم قبلِ در هاي بين تشكيالت حزب بلشويك تفاوت
براي تصحيح اين امر . كردندبسياري از احزاب كمونيست غربي هنوز بر طبق مدل سوسيال دموكراتيك عمل مي 1921سال 

 .اتخاذ كرد كه بايستي توسط هر بخش ملي اجرا شود »ان احزاب كمونيستسازمان و ساختم«كنگره سوم تزهايي درباره 
هاي  دمكراتيك، تزهاي مزبور بر تعهد تمام اعضا براي كار، نقش كليدي سلول گذشته از مالحظات كلي درباره سانتراليسمِ

يك شبكه ارتباط غير قانوني ها و ضرورت اهميت گزارشات درباره تمام فعاليتبر هاي اتحاديه كارگري،   كارخانه و سلول
 .دادكارگري مي، تأكيد كرده و تعليماتي در مورد چگونگي تدارك جلسات و كار در شعبات اتحاديه)مخفي(

الملل كمونيست، طي چند سال اول خود از بسياري جوانب ها كارگر در يك حزب واحد جهاني، بين دهي ميليون با سازمان
ست كه تا كنون توسط جبش انقالبي ماركسيستي به دست آمده است و معهذا اين يك اي ادهنده باالترين نقطه نشان

كه در عرض چند سال ديگر  چنين اين كه هم نه فقط از اين نظر كه بالفاصله انقالب جهاني را عملي نكرد، بل. شكست نيز بود
تسلط روسيه سنگي بود كه  .ارجي روسيه شدكامالً از صورت يك نيروي انقالبي به در آمده و تبديل به ابزار مطيع سياسي خ

انقالب موفق كارگري جهان با احترام گوش فرا داده مي نيلكه به رهبران او البته اين. الملل كمونيست بر آن ويران شدبين
كي به عالوه بر اين، در ابتدا اين عامل مثبتي بود زيرا كه رهبران روسيه، بخصوص لنين و تروتس .ناپذير بود شد، اجتناب

لنين صادقانه به واقعيت رهبري روسيه  .ر احزاب جديد اروپايي بودنددعملي مافوق ديگران  ي وضوح در تئوري و تجربه
احتياجي به تذكر ـ الملل انقالبي پرولتاريايي براي مدتي رهبري در بين» .اعتراف نمود، ولي آن را صرفاً موقتي فرض كرد

ها، ور كه در ادوار مختلف قرن نوزدهم در دست انگليسيط ها انتقال يافته است، همان به روس ـ نيست كه براي مدت كوتاهي
سرنوشت خود را به موفقيت انقالب در سطح بين ،تا زماني كه انقالب روسيه ]121[» .ها بود ها، بعد آلماني بعد فرانسوي

گيري كنار كه اين جهت اين رد، ولي به محضكالملل كمك ميق رهبران روسي به بينتفو] 122[ دانست المللي مرتبط مي
 .الملل نابود شدگذاشته شد، بين

 مجموعهاولي يك  .دهددو عامل، اطاعت غيرفعال و متداوم احزاب كمونيست خارجي از راهبري روسيه را توضيح مي
اين (فظ كردند، و بر اساس ها پرستيژ موفقيت خود را ح تنها روس. المللي بودهاي وارده بر جنبش طبقه كارگر بين شكست

، هيچ حزب ديگري اعتماد يا قدرتي به دست )انجام نداده بودند(نشيني هيچ چيز به غير از عقب )واقعيت كه احزاب ديگر
احزاب خارجي  ها در برقراري ارتباط يا بالعكس، ضعف عامل دوم، عدم موفقيت بلشويك .ها را به مبارزه بطلبد نياورد كه آن
مداوم خود را مورد انتقاد و تصحيح، ابتدا از به طور  كشورهاي ديگرهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه و  كمونيست. وددر آموزش ب

كه فقط  ها نه متد لنينيستي به طور  كلي، كه اصالحات بر آن اساس بودند، بل آن در اين روند. چپ و بعد از راست، يافتند
ي تحليل مشخص مستقل را، كه لنين ايجاد يها هرگز توانا در نتيجه آن. دنداين ايده كه مسكو هميشه محق است را جذب كر

الملل كمونيست در در سخنراني آخر خود براي بين لنين. ه دست نياوردندبدانست، ن حزبي، وظيفه حزب ميرارا در رهب آن
 .هايش را پيدا نكردرسد به اين مسئله پي برده است، هر چند كه شانس تكامل ايده، به نظر مي1922نوامبر 

از تصويب  ها هاي آناحزاب كمونيست و متدها و محتواي فعاليت ي درباره سامانهرا اي نامه ، ما قطع1921در كنگره سوم در «
آن بر اساس شرايط روسيه بنيان  كه همه چيزِ ابه اين معن. به كلي روسي است عالي است، ولي تقريباً نامه قطع .گذرانديم

زيرا مطمئنم كه هيچ  ،ضعف آن است .چنين ضعف آن نيز هست ولي هم ،آن است مثبت وجهاين  .استگذاشته شده 
ايم ما ياد نگرفته ...تواند اجرايش كنديك خارجي آن را درك نمايد، نمي اگر استثنائاًو ... را بخواند تواند آننمي اي خارجي

چه رفقاي روسي و چه خارجي، اين  ما، ي ترين چيز براي همه همم... طرح كنيممها  مان را براي خارجيچگونه تجربه روسي
 ها بايد به معني اخص مطالعه كنند تا واقعاً ليكن آن ،كنيمما به معني اعم مطالعه مي ...است كه بنشينيم و مطالعه كنيم



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماركسيسم و حزب

 

٦٦ 
 

 ]123[» .سامانه تشكيالتي، متد و محتوي كار انقالبي را درك كنند

اعتبار  يبمتمركز جهاني را  مفهوم حزبِ ،روسيه نوظهورِ دولتيِ ستحاله آن به ابزار بوروكراسيِالملل و اعدم موفقيت بين
دهد كه ايجاد يك بيننشان مي هم ولي اين را .اتي استقالمللي مبارزه طببين ماهيت انعكاسِ سازد، زيرا اين مفهومِ نمي

الملل سالم مييك بين .كندبه طور كلي را نيز تقويت مي كه خطرات مستتر در ايجاد حزب نه تنها امتيازات بل ،الملل
الملل به يك حائل و بين چه كه رخ داد اين بود كه  آن. روسيه باشد عملِ در حالِ اي قوي عليه روند انحطاطتوانست وزنه

، به قول ست باقيماندالملل كمونيبين ي اوليه يها چه از سال آن .بوروكراسي استالينيستي تبديل گشت مطمئنِ پشتيبانِ
ها و از بعضي جوانب توان اضافه كرد كه اسناد، تزها ، بحثبر اين مي ]124[» .بود اييك ميراث گرانبهاي برنامه«تروتسكي 

 .گذارندنمايش ميه حزب لنينيستي را ب ي انكشاف يافته ترين تصوير كاربرد تئوري كامالً عمل آن، كامل

 
 
  جوهر تئوري لنين -7
 

ايم ما استدالل كرده. يك دكترين بسيار پيچيده و داراي جوانب بسيار است ،رح مذكور واضح است كه تئوري حزب لنيناز ش
كه  اي به مشكالت تئوريك و عملي ،را در بسط آن گامرا دنبال كرد و هر  ر آنكه براي درك كامل اين تئوري الزم است تطو

ت أتوان جر ايم و بر اين اساس مياست كه ما سعي در انجامش داشتهاين كاري . دهيم طشدند، ربباعث ايجادش مي
 .خود داده ي مختصر جوهر تئوري مزبور را بندب جمع

حامي منافع كلي  مستقل كارگران پيشرو كه شديداً اول، سازمان مطلقاً :دو موضوع اساسي در تئوري حزب لنين وجود دارد
كه  المللي را در نظر داشته باشد، دوم اينف نهايي انقالب سوسياليستي بينكارگر و تمام استثمارشدگان بوده و هد طبقه

ها  اي كه كارگران را درگير كرده يا بر منافع آنترين روابط ممكن با توده كارگران، از طريق رهبري عملي هر مبارزه نزديك
موقعيت يك اقليت كوچك ـ  براي مدتي ـ   ولاصول، تمايل به قب تاولي به معناي دنبال كردن ثاب .گذارد، حفظ شودتأثير مي

پذيري دومي به معناي انعطاف. اهر اپورتونيسم استظيه ملك ناپذير عليه و دامن زدن به مبارزه خستگي ،و آشكارا منفرد
 .ها استشديد تاكتيكي و توانايي استفاده از هر راه براي حفظ تماس با توده

بدون اصول  .اندهم وابستهه كه از نظر ديالكتيكي ارتباط دروني داشته و هر دو ب بل ،اين دو عامل از يكديگر جدا نيستند
 .افتدها به بيرون از مسير مي هاي سريع تاكتيكي نبوده و يا توسط آن محكم و سازمان منضبط، حزب يا قادر به انجام چرخش

اط خود نبوده و تحت فشار طبقات بيگانه قرار بدون درگيري عميق در مبارزات طبقه كارگر، حزب قادر به ايجاد و حفظ انضب
شود، در مقصودش شكست نداري ربط داده مبارزه روزمره طبقه كارگر به هدف نهايي سرنگوني سرمايه اگر. خواهد گرفت
. مصرف  انحطاط خواهد يافتدهد، به يك فرقه بي طتواند هدف نهايي را به مبارزه بالفاصله ربنحزب  اگر. خواهد خورد

گيري از رنج شكست  تر باشد، به همان نسبت نيز سازمان آگاه انقالبي براي پيشانگيخته كارگران گستردهه فعاليت خودهرچ
طغيان ) طريق(اي از كه خون تازه مگر آن تواند حفظ و تجديد شودولي سازمان انقالبي نمي .بار، بيشتر الزم است تمصيب

 .ها دريافت داردخود انگيخته توده

محافظت دقيق از حدود حزب، تعهد به فعاليت تمام اعضا، انضباط دقيق، دمكراسي   (اشكال تشكيالتي ويژه بلشويسم تمام 
همه از نياز به تركيب اين دو عنصر ناشي مي) كامل درون حزبي، نقش اساسي سلول محل كار، تلفيق كار علني و مخفي 

 .در عمل انقالبي است 2ييگرادهاو ار 1يافتگي شدگي و تعين طمشروحزب لنينيستي بيان مشخص سنتز ماركسيستي  .شوند

                                                
١- Determinism 
٢- Voluntarism 
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ق او يك يحاضر بود، ولي در مواقع مختلف در ميان عال جا، دائماً دو جنبه تشريح شده در اين ،در سرتاسر مشغله انقالبي لنين
ه غالب را بحزب بود كه جنالملل كمونيست، استقالل و در دو كنگره اول بين 1914و  1903در . چربيدجنبه بر ديگري مي

ه اين دو ب 1917در اكتبر  .ها جنبه غالب را دارا بودالملل رابطه با تودههاي سوم و چهارم بينو در كنگره 1905در  .داشت
تاريخي طبقه كالنِ هاي بالفاصله و منافع  كه انقالب بر ادغام خواست اين دليلبه  درهم ادغام شد، دقيقاً سستنيطرز ناگ
در يك زمان  و كه بر كدام جنبه تأكيد كند نظير لنين، توانايي او در قضاوت بر اينبخشي از نبوغ بي .داللت داشتكارگر 
 .، نهفته بود»چوب را خم كند«به كدام جهت،   خاص

ص مشخ ي حلقه ، آنالزم است بدانيم در هر لحظه. كافي نيست يك انقالبي و مبلغ سوسياليسم به طور كلي بود«: او نوشت
زنجير را كه بايد با تمام نيرو به منظور حفظ تمام زنجير بر سرجايش، گرفته شود، چگونه پيدا كنيم و تدارك حركت قاطعانه 

 ]125[» .به حلقه بعدي را ببينيم

ر هاي او دايده. ترين سهم در انكشاف تئوري حزب را ادا كرد ترين و مهم ترديد لنين بيشها، بي از ميان تمام ماركسيست
 ]هاايده[اين  .را تغيير داد يهاي انقالب روسيه و بعد جنبش طبقه كارگر جهان سازمان، استراتژي و تاكتيك درجه اول

جمله سهم  هاي ديگر در تئوري حزب، منها، تمام سهم ها و تا حدود زيادي در چارچوب آن معيارهايي هستند كه توسط آن
 .ارزيابي شود ستباي مي ،ماركس
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  چهارم فصل
  نظريه متفاوت رزا لوكزامبورگ

 
ولي . منتقدين و مخالفين بسياري چه در خارج و چه در درون جنبش كارگري داشته است ،تئوري لنين در مورد حزب

دهنده يك نظريه متفاوت در مورد حزب كه خود نيز يك سوسياليست انقالبي بود، رزا  ترين ارائهين منتقد و برجستهرت مهم
 .باشد مي زامبورگكلو

 
  هاخود جوشي تودهن، مباحثه در مقابل لني - 1
 
ترين جناح يك چپرهاي حيات خود را در رهبري تئو ترين سال يكي از انقالبيون لهستان است كه مهم ،لوكزامبورگ رزا

الف ترين مخ صورت مهمه ب »رفرم اجتماعي يا انقالب«او با جزوه  ،1899در سال . سوسيال دمكراسي آلمان گذارند
 روانِ يي و عدم تحرك ميانهاگروي عليه محافظه ي رويزيونيسم برنشتاين ظهور كرده و از آن پس نيز شناخت و مبارزه

كه  ]1[، ليكن توجه خاص وي به رشد و تكامل جنبش سوسياليستي روسيه معطوف بود .هر روز فزوني يافت ،كائوتسكيست
 1903رزا كه از انشعاب . قالبي و رابطه آن با طبقه كارگر گرديدموجب تدوين نظريه مشخص وي در مورد نقش حزب ان

ناميد، نگران شده بود، به طرح لنين مي »ي افراطييگرا مركزيت«چه كه وي  روسيه و آن دموكرات درون حزب سوسيال
 ]2. [پرداخت »مسائل تشكيالتي سوسيال دمكراسي روسيه«مسئله در جزوه معروف 

رود او ابتدا مسئله تشكيالت حزب را در زمينه وظايف و مسائل از يك ماركسيست انتظار ميدر اين نوشته همچنان كه 
كه روسيه هنوز  ييجا ست كه از آنا استدالل وي بر اين مبنا .دهدشخص جنبش كارگري روسيه، مورد بررسي قرار ميم

مطلقه قرار دارد، پرولتاريا فاقد تعليمات انقالب بورژوا دمكراتيك خود را انجام نداده است و هنور تحت سلطه يك سلطنت 
 .گرددناپذيري منتج مي طور اجتناب به ،اي است كه از يك دوران دمكراسي بورژوايي سياسي و تشكيالتي

 :وي مي نويسد كه بنابراين در روسيه

ز شرايط پراكندگي سوسيال دمكراسي بايد با كوشش خود يك دوران تاريخي را تكميل كند، بايد پرولتارياي روسيه را ا«
بخشد، بيرون آورده به چنان سازمان طبقاتي رهنمون گردد كه بتواند طبقه كنوني كه رژيم استبدادي را تداوم مي وارِ اتم

به عبارت ... ده نمايدادست آوردن اين هداف آنان را آمه كارگر را به اهداف تاريخي خود آگاه كرده، براي مبارزه در جهت ب
 ]3[» .بايستي اين سازمان را از هيچ بيافرينندمانند خداي قادر مطلق ميها نيز  ديگر آن

ي كه مشخصه دوران قبلي روسيه بود، از نظر رزا كامالً خفهاي مهاي پراكنده و گروهاي از مبارزه عليه تشكلبرچنين زمينه
گرا  يا مركزيتت يد سانتراليسخواهند يك سازمان سراسري ايجاد كنند باكه مي چرا شعار كساني«قابل درك است كه 

 ]4[» .باشد

 ».تواند به تمام مسائل مربوط به تشكيالت سوسيال دمكراسي روسيه پاسخ دهدسانتراليزم نمي«دهد كه ي هشدار ميوليكن 
كه از ساختمان اقتصاد (ذاتي جنبش سوسيال دمكراسي است  ،گرا هر چند كه وجود يك گرايش قوي مركزيت«زيرا ] 5[

تواند تشديد گردد كه مانع رشد آزاد ابتكار عمل طبقه اي ميولي اين گرايش  به اندازه ]6[» )گيردت ميأداري نش سرمايه
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  .كارگر گردد

راحل و سراسر روند رشد و تكاملش مدر تاريخ جوامع طبقاتي، جنبش سوسيال دمكراسي اولين جنبشي است كه در تمامي «
دهي سوسيال دمكراسي با  از اين جهت نوع سازمان .ها تأكيد كرده استتقل تودهو فعاليت مستقيم و مس هيد بر سازمان

 ]7[» .متفاوت است كامالًـ  ها و پيروان بالنكي1مانند ژاكوبنـ هاي انقالبي گذشته جنبش

 :كنداز آنجا كه پرولتاريا آگاهي طبقاتي و سازمان متشكل خود را در طول مبارزات خويش ايجاد مي

شيوه تعليمات نظامي سربازان، به ه هاي شخصي و دقيق وجود ندارد كه يك كميته مركزي بتواند بري تاكتيكهرگز يك س«
  ]8[» .اعضا حزب آموزش دهد

از اين  .از اين رو مركزيت سوسيال دمكراتيك نبايد بر پايه تبعيت مكانيكي و اطاعت كوركورانه اعضا از رهبري مركزي باشد«
يك نبايد اجازه دهد كه ديواري ما بين هسته مركزي آگاه كارگري متشكل در حزب و محيط جهت جنبش سوسيال دمكرات

 ]9[» .هاي پرولتارياي غيرحزبي اطراف آن، بر پا گرددتوده

سم و بالنكيسم را فراموش كرده نيكوبادهي سوسيال دمكراسي و ژ كند كه لنين تفاوت اساسي ما بين سازمانرزا استدالل مي
سوسيال دموكرات انقالبي در واقع همان ژاكوبني است كه «به نظر لنين يك  .را درك نكرده است قل اهميت آناست و يا الا

بر خالف اين حكم رزا مي ».ناپذيري با سازمان پرولتارياي آگاه به منافع طبقاتي خود، پيوند خورده است به طور جدايي
 :نويسد

 ]10[» .كه خود، همان طبقه كارگر است ت طبقه متصل نشده است، بلواقعيت اين است كه سوسيال دمكراسي به تشكيال«
افراطي در قيد و  انضباطي و سانتراليستيِ دهيِ بنابراين سوسيال دمكراسي به هر قيمتي شده نبايد از طريق يك نوع سازمان

ساخته رهبران و  هن ،هاي مبارزهتاكتيكي و متد ي هاي عمده پيشرفت .كه بايد امكان رشد آزاد داشته باشد بل ،بند قرار گيرد
 ]11[» .خودي جنبش در حال رشد استمحصول خودبه«كه  مركزي بليا كميته

كنند مقدم هايي كه در اين روند شركت مي ناانس 2د تاريخي بر منطق ذهنينمنطق رو .ناخودآگاه بر خودآگاه تقدم دارد«
 ]12[» .هاي داشته باشند كارآننقش محافظهحزب سوسياليست اين است كه  رهبريهاي  گرايش ارگĤن .است

كارانه به ويژه در شرايط روسيه، كه در آن جبش كارگري جوان عدم توجه لنين به اين گرايش  محافظه ،زامبورگكبه نظر لو
 .بودبوده و در فرهنگ سياسي خود بلوغ نيافته است، امر خطرناكي 

همانا سلب توانايي از  ،ه و احاطه آن به وسيله شبكه سيم خاردارتالش در محدود نمودن ابتكار عمل حزب در اين لحظ«
  ]13[» ... باشندمي حزب در انجام وظايف خطير روز

هيچ چيز موثرتر از قيد و  ،طلب تحت تسلط قشري از برگزيدگان روشنفكر و قدرت ،پا براي قراردادن جنبش كارگري تازه«
كند كه تحت كنترل را مبدل به عروسكي كوكي مي را فلج كرده و آناين بروكراسي جنبش  .بندهاي بوروكراتيك نيست

  ]14[» .كميته مركزي قرار دارد
طلبي  تلوكزامبورگ به مسئله مقررات حزبي و فرص ،لنين» سانتراليسم افراطي«عالوه بر اين هشدارهاي كلي درباره خطرات 

طلبي در درون توان مانع رشد فرصتهاي تشكيالتي نميادهبا م«او نيز مانند تروتسكي معتقد است كه . كندنيز برخورد مي
: كند كهكيد  ميأاو ت. باشداي غير قابل اجتناب در جنبش مياپورتونيسم ريشه در تايخ داشته و مرحله ]15. [حزب شد

  ».اي جلوگيري كردنامه هاي اساس توان از اين مرحله به وسيله فرموليانه است اگر اميد داشته باشيم كه مياگرساده«

                                                
١- Jacobinism 

ي  در دوره. ي آن بودند نماينده گرايشي سياسي و راديكال در جريان انقالب فرانسه كه عناصر راديكال انقالب فرانسه چون روبسپير، دانتون، دكولن و مارا
  .ژوست جوان، قدرت را در دست داشت گرايش فوق به رهبري روبسپير و سن» حكومت ترور«

٢- Subjective 
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 ،نشدني گردد و در يك عبارت شيوا و فراموشحركت خود باز مي أدر تكميل نقد تزهاي تشكيالتي لنين، لوكزامبورگ، به مبد
  .كندبرخورد جامعي به مناظره مربوط به رشد مبارزه طبقاتي مي

مطلق براي حمايت كامل از جنبش قادرِم و عال ت يك كميته مركزيِيوممدر تمايل بيش از حد لنين براي استقرار قي«
ي كه بارها بر افكار سوسياليستي در روسيه اثر گذاشته را يگرا توان آثار همان ذهنيدر برابر هر نوع لغزشي، مي ،كارگري

  ».تشخيص داد
. باشديقابل توجه م ،در طول تاريخ معاصر روسيه به خود گرفته است» 1نفس انساني«بررسي اشكال مختلف و جالبي كه 

هاي با روي آوردن به فعاليت ]خود[2تحت سلطه مخوف استبداد روسي موجب شد كه ضمير» نفس انساني«سركوب كامل 
كه وجود خارجي » يخلق ي اراده«تحت نام  گر،هاي گذشته را بگيرد و با تشكيل يك كميته توطئه ائتالفي انتقام سركوب

 ي تازيانه. تر استقوي 3رسد كه عينولي به نظر مي. كندعاي قدرت كامل ميخود را بر مسند حاكميت نشانده و اد ،ندارد
  .باشدتاريخ مي »مشروع«زيرا كه قدرت تزاري تبلور . شود قدرت پيروز مي

بار زمينه  نشود و آن جنبش كارگري روسيه است و براي اوليپس از مدتي فرزند مشروع ديگري روي صحنه تايخ هويدا مي
  .گرددواقعي در روسيه مهيا مي» اده خلقار«ايجاد يك 

كننده تواناي تاريخ  بار ديگر با چرخشي ديگر خود را هدايت گردد و يكانقالبي روس پديدار مي» نفس«جا نيز  ليكن در اين
ميما درك ن آكروبات باز ماهرِ. »طاب كميته مركزي حزب سوسيال دمكرات روسيهتجناب مس«نام ه كند، اين بار باعالم مي

ست و طبقه كارگر خواستار حق مسلم ا طبقه كارگر »4نفس اشتراكيِ« ست ذهني كه شايسته مقام رهبري كند كه امروز تنها
از . تر صحبت كنيمبگذاريد روشن .باشد كه مرتكب اشتباه گردد و در ديالكتيك تاريخ از اشتباهات خود درس بگيرد خود مي

  ]17[ ».ترين كميته مركزي استناپذيري زيرك بسيار پرثمرتر از لغزش ،نقالبيا نظر تاريخي اشتباهات يك جنبش واقعاً
و به زبان (يانه ايانه و اراده گراگر برنامه تشكيالتي لنين از ديد ماترياليسم تايخي يك انحراف ذهني ،به نظر لوكزامبورگ

  .باشدمي) ايده آليستي، فلسفي
 در مقابلِ. گرددپا با وظايف بسيار سنگيني روبه رو ميبش كارگري تازهاين انحراف محصول شرايطي است كه در آن يك جن

را در مقابل  كارانه يك چنين ارگاني را تأكيد كرده و آنمحافظه لنين به نقش حزب و رهبري آن، رزا نقش بالقوه  تأكيد
  .دهدهاي درگير در مبارزه قرار ميانقالبي توده خودانگيزيِ

به رشته تحرير  1906در سال » هاي كارگرياي، حزب سياسي و اتحاديهاعتصاب توده«اي به نام زوهاين مطالب را رزا در ج
دهد كه چگونه بسياري از وي نشان مي. روسيه را براي طبقه كارگر آلمان تشريح كند 1905تا اهميت وقايع سال  ،درآورد

 1905در شرايط اعتالي عظيم انقالبي » ي روسيهمسائل تشكيالتي سوسيال دمكراس«نظرات تئوريك و عام مطروحه در 
ت طبقه كارگر در پاسخ به مسائلي است ت و خالقيأاين نوشته در واقع تجليلي از جر. هاي مشخصي گرديدمبدل به واقعيت

  .ها درمانده بودند ها  از جواب به آنها تئوريسين كه سال
اي سراسر پرآشوبي بود كه طي آن اعتصاب عظيم توده ي سالهفقط نقطه اوج دوران پنج 1905لوكزامبورگ نشان داد كه 

، اين اعتصابات بدون تدارك كافي و غالباً. لوغ دروني انقالب بودباين اعتصابات تظاهر خارجي رشد و . روسيه را فرا گرفته بود
هاي اتحاديه يرونبالهكه د عوض اينه هاي قبلي بشد و بر خالف نمونهحتي صندوق مالي كمك به اعتصابيون آغاز مي

چينن غالباً علت اوليه اعتصابات  هم. بخشيدها نيرو و توان مي ها حركت كرده و به آناكثر پيشاپيش اتحاديه ،كارگري باشد
ي به طرف قصر يپترزبورگ كه منجر به راهپيمادر سن 1905اي ژانويه اعتصاب توده مثالً. هاي غير عمده بوداعتراض

                                                
١ - Human Ego 
٢ - Ego 
٣- Object 
٤- Collective Ego 
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ها ، فصل مشترك تمام اين فعاليت .هاي پوتيلف آغاز شدز مسئله اعتراض به اخراج دو كارگر در كارگاهزمستاني گرديد ا
 ها را فرا خاصي آن ي كننده اي نداشتند و حزب و ارگان رهبرياز قبل تدوين شده ي هيچ يك برنامه. ها بود خودانگيختگي آن

بودكه انقالب توانسته بود نيروي عظيمي از اراده، فداكاري، خالقيت و پذيري اين اعتصابات فقط در اين امكان. نخوانده بود
كوشش كميته جنبش، نِكند كه چگونه در مراحل آخريلوكزامبورگ همچنين اشاره مي. ها شكوفا كندابتكار عمل را در توده

بازكردن دوما، با جهت فراخواندن يك اعتصاب عمومي بر سر مسئله  مركزي حزب سوسيال دمكراتيك كارگري روسيه
  .شكست كامل روبرو شد

هاي موجود از مبارزه طبقاتي، حمله وي به تفكيك مكانيكي مبارزه  به درك، مسئله مركزي ديگر در نقد لوكزامبورگ
كه مبارزات  در حالي.) دخورچشم ميه ب حلنين به وضو »چه بايد كرد؟«كتاب كه در (اقتصادي از مبارزه سياسي است 

  .كردتطبيق نمي اي بنديچنين تقسيم يه با اينكارگران روس
و ... گرددمندي براي بسط مبارزه اقتصادي مي محرك قدرت ،هر مرحله جديد و هر پيروزي نويني در مبارزه سياسي«

نان را توان مبارزاتي آداران،شود مبارزه اقتصادي بالانقطاع كارگران با سرمايهزماني كه جنبش سياسي دچار وقفه مي. بالعكس
  .دارد مي زنده نگه

به طور خالصه مبارزه اقتصادي، وسيله انتقال جنبش از يك مركز مبارزه سياسي به مركز بعدي است و مبارزه سياسي به 
جا به طور دائم جاي خود را با يكديگر عوض مي علت و معلول در اين. بخشدطور متناوب زمينه مبارزه اقتصادي را توان مي

كلي از ه هاي تئوريك باي، اگر چه طبق طرحيب عامل اقتصادي و سياسي در دوران اعتصابات وسيع تودهترت بدين. كنند
   ]18[ ».دهندكننده يكديگر باشند، دو روي يك سكه را در مبارزه طبقاتي پرولتارياي روسيه تشكيل مييكديگر جدا و يا نفي

به همان نسبت كه برنامه تشكيالتي لنين . ي است با نظريه لنيناهلمجاد» اياعتصاب توده«بينيم جزوه كه مي به طوري
در اين دو اثر  .ي هستندايگرباشند نيز دچار ذهنياي ميريزي قبلي اعتصابات تودهكه بدنبال برنامه آنان هاست، يĤناگرذهني

باشدمي رهبري آن،ي حزب، به ويژه يدادن به امكانات و توانا بها رمنظور اصلي لوكزامبورگ هشدار عليه پ.  
جنبش  ي كننده هاي رهبري در زمان انقالب براي ارگĤن. هاي كامالً مشخصي دارد ابتكار عمل و رهبري آگاهانه محدوديت«

جا نيز  در اين. توانند موقعيت انفجاري را ايجاد كنندبيني كنند چه عوامل و شرايطي ميكارگري بسيار مشكل است كه پيش
مين ميأها تاز طريق انطباق درست با شرايط و موقعيت مشخص و حفظ تماس نزديك با روحيه تودهابتكار عمل رهبري 

  ]19[» .انهخواه هاي دلالعملگردد و نه صدور دستور
در اين اثر وي بلشويك. كنددوباره طرح ميرا همين نظريات  اساساً» انقالب روسيه«لوكزامبورگ در نوشته ، دوازده سال بعد

  .دهدخاطر محدود كردن دمكراسي مورد انتقاد قرار مي ها را به
فرمول پيش ساخته براي تحول سوسياليستي،: تروتسكي در مورد ديكتاتوري چنين استـ  فرض ضمني تئوري لنين پيش«

شايد متأسفانه و يا . را در عمل پياده كرد اي به صورت تمام و كمال در جيب حزب انقالبي قرار داد و فقط بايد آن شده
كه در پروسه تحقق  ـ و هستـ نظام سوسياليستي جامعه بايد يك محصول تاريخي باشد ... خوشبختانه چنين چيزي نيست

ي مردم بايد درآن توده.. باشديابد و محصول تكامل تاريخ زنده ميمي انكشاف خود و بر زمينه تجربيات خاص خودش،
آيد كه از پشت ميز توسط يك مشت روشنفكر صادر رت احكامي در ميغير اين صورت سوسياليسم به صو در. شركت كنند

  ]20[ ».شودمي
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  نقش حزب -2

    
سياسي و هم با در نظر گرفتن تأكيد  شديدي كه رزا بر خودانگيزي و ابتكار عمل طبقه كارگر نهاده است، كه هم در فعاليت

براي پاسخ به . ي او در مورد ماهيت و نقش حزب انقالبي چيستگيرخورد، ببينيم نتيجهدر آثار تدوين شده او به چشم مي
اصطالح ه زيرا كه نظريات وي بارها، خواه از طرف ب. ي متعلق به او نيستيهاگيريديد كه چه نتيجه در ابتدااين سؤال بايد 

  .طرفدارانش و خواه از طرف منتقدينش به نادرستي نقل شده است
بوده و رهبري سياسي  خود انگيخته كه انقالب صرفاً اي مبني بر اينرزا هرگز تئوري ،شودميچه كه مكرراً گفته  بر خالف آن

زيرا كه سراسر زندگي سياسي  توان اثبات نمود،اين را به راحتي مي. ارائه نداد و حزبي هيچ نقشي و جايگاهي در آن ندارد،
رزا از همان دوران جواني عضو حزب طبقه كارگر . دهدهادت ميلوكزامبورگ عليه اين مسئله ش هاي ام نوشتهمت وي و تقريباً

حزب سوسيال دموكرات پادشاهي لهستان « در واقع. لهستان شد و تا آخر عمر هميشه در يك حزب سياسي عضويت داشت
اراي در شرايطي مشابه روسيه قرار داشت و د ،سس آن بودؤم 2شسين دوست رزا يعني لئويوگيرت كه نزديك » 1و ليتواني

: نويسدمي» مسائل تشكيالتي سوسيال دمكراسي روسيه«جزوه رزا در . گرانه بودتشكيالتي بسيار قوي، متمركز و توطئه
و فدراليسم مخالف است و تالش آن در جهت متحد كردن  3يايگره مظاهر محليني با هرگوسوسيال دمكراسي به طور كّل«

21[ ».باشدك حزب واحد ميهاي كارگري در يه تشكلتمام كارگران و كلي[  
به بحث درباره ] به تحرير درآمد 1906كه در سال [» هاي كارگري ، حزب و اتحاديهاياعتصاب توده« قسمتي از نوشته

. اختصاص يافته است ـ تحت كنترل عمومي حزبـ هاي كارگري و حزب سوسيال دمكرات اتحاديه ضرورت وحدت عمل بين
، لوكزامبورگ مانند لنين به تبليغ ايجاد يك » 4طلبي مليبرتري«الملل دوم به ورطه دن بينو درغلطي 1914پس از  ]22[

تزهاي مربوط به «در ضميمه  »5دفتر جونيوس«آخر  وي در قسمت. الملل فدرال پرداختالملل متمركز در مقابل تز بينبين
  :نويسدمي» الملليوظايف سوسيال دمكراسي بين

هاي الزم را در مورد مسائل مختلف  الملل بايد تاكتيكدر زمان صلح بين. ل تشكيالت طبقه كارگر استالملل مركز ثقبين - «
داشت اول ماه مه، و باالخره در صورت بروز جنگ، تاكتيك  سياست تجاري، بزرگ استعماري، تگري، سياساز قبيل نظامي
  .ارائه دهد مشخص كرده وند، اتخاذ شوهاي مختلف ملي خود انب بخشكه از ج اينجمعي را براي 

ي كه به اين امر تن ندهند در واقع ياعضا. را انجام دهند كه مصوبات آن هستند الملل موظفبين يقبل از هر چيز اعضا - 
  ]23[» .دهندالملل قرار ميخود را خارج از بين

كارگر از طرف حزب انقالبي  شودكه لوكزامبورگ به همان شدت لنين، به لزوم رهبري طبقهاز همين مختصر روشن مي
برد  ي كارگران در پيشيجا كه او به توانا از آن. اختالف نظر او با لنين بر سر چگونگي نوع حزب و وظايف آن بود. معتقد بود

دانست و دهي پراتيك مبارزه را براي حزب غيرضروري مي هاي خاص و سازمانمبارزه ايمان راسخ داشت، فراخواندن فعاليت
با مسائل  را كه خود نها به جاي اي سوسيال دمكرات«او معتقد بودكه . ديدل، وظيفه عمده حزب را رهبري سياسي ميدر مقاب

اعتصاب عمومي مشغول كنند، بايد بتوانند در دوران انقالب رهبري سياسي را در دست  ريزيِمهاتكنيكي و چگونگي برن
  ]24[ ».گيرند

هاي مشخصي و استنباط كند گردش مي تبليغ كه بر محوريت امر وظايف حزب استچه بيان شد دركي از  آن ،به طور كلي

                                                
١ -SDKPL 
٢- Leo Jogiches 
٣- Localism 
٤- Chauvinism 
٥- Junius Pamphlet 
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ديد، بيش از كه لنين ضروري مي انضباط مطلقي. است درباره درجه مركزيت و انضباطي كه براي تشكيالت حزب الزم است
كرد، نيازي يغ سياسي محدود ميحزبي كه به طور كلي نقش خود را به تبل. پارچگي در عمل الزم بود هر چيز براي ايجاد يك

هاي اين اختالف نظر لنين و لوكزامبورگ را، در برخورد به مسائل يكي از بهترين نمونه.  به چنين سيستم سختي ندارد
حزب و تدارك و برنامه ترين مسائل تشكيالتي و ماليِ لنين همواره در كوچك. توان مشاهده كردي و روزمره حزب ميياجرا

گونه مسائل  كه لوكزامبورگ چه در حزب لهستان و چه در حزب آلمان، به ندرت به اين فعال بود، در حالي ،هاريزي كنگره
  :گويدلوكزامبورگ مي نويس  زندگينامه  1تلن. كردتوجه مي

يد خود تصميم گرفت كه رزا به هيچ وجه نبا رسماً حزب سوسيال دموكرات پادشاهي لهستان و ليتواني،حزب  دروه،در يك «
  ]25[ ».هاي رسمي حزب شركت كندها يا كنگرهيك از كنفرانس هيچ را با مسائل تشكيالتي مشغول كرده و در

حزب، كه  يتبليغاتي حزب معطوف بود، تفكيك قائل شدن بين اعضاـ  زا به وظايف سياسيرجا كه توجه  چنين از آن هم
ران حزب براي رزا اهميتي نداشت، تفكيكي كه از نقطه نظر لنين شد و هواداها مي رات تشكيالتي حزبي شامل حال آنمقرّ

در  ،ها ديوار غيرقابل نفوذي كشيد نيز انساني اطراف آن حزب ومحيط يهشدار رزا كه نبايد مابين اعضا. بسيار مهم بود
  .ارتباط با همين مسئله است

طريق نظريات، برنامه و شعارهايش بايد تضمين گردد و نه از  بنابراين براي لوكزامبورگ نفوذ حزب در ميان پرولتاريا عمدتاً
  .در حالي كه از نظر لنين درجه اهميت اين دو عامل بسيار نزديك به هم است. قدرت تشكيالتي و ابتكارات عملي

ه اختالف ك اند ، بر اين بودههايي كوشش را كهچ. الذكر بين لنين و لوكزامبورگ بسيار مهم استتوجه به اختالف نظرهاي فوق
از مدار اصلي ماركسيسم انقالبي  گونه وانمود كنند كه گويا لوكزامبورگ اساساً لوكزامبورگ با لنين بر سر ماهيت حزب را اين

گير و هاي دمكرات و تا حدودي ليبرال را در مقابل گرايش سخت قرن بيستم خارج شده است و گرايش ماركسيست
انقالب روسيه «داران اين نظريه در مقدمه كتاب  ولف يكي از پرچم .دي. برترام. ده استكرديكتاتورمĤبانه لنين، نمايندگي مي

  :نويسدمي» و ماركسيسم لنينيسم
ها به ماهيت رهبري  اند، ليكن برخورد متفاوت آنهاي انقالبي ناميده شده گرچه لنين و لوكزامبورگ هر دو سوسياليست«

ها از يكديگر جدا  خودي طبقه كارگر، آنان را فرسنگ هبعمل و فعاليت خودسوسياليستي، مسئله تشكيالت حزب، ابتكار 
  ]26[ ».كند مي

كه اتفاق  حال آن ه است،كه اعتراض لوكزامبورگ به مركزيت افراطي لنين از مسائل اساسي بود شوددر اين جا استدالل مي
حريف عظيم كه هدفش استفاده از رزا در مبارزه اين ت. ظاهري و تصادفي بوده است ،سوسياليست انقالبي بر سرنظر آن دو 

را شاهد اصلي مدعاي خود  كه ولف آن» 2انقالب روسيه« طور كامل در همان نوشتهه از قضا ب ايدئولوژيك جنگ سرد بود،
  ]27[ .گردددهد، نفي ميقرار مي

مسئله بر ... تاريخي، توانايي كامل دارند اندكه در حد يك حزب انقالبي راستين و در محدوده امكاناتها نشان داده بلشويك«
كه بحث بر سر ظرفيت پرولتاريا براي حركت و قدرت حركت وي و خواست  سر اين يا آن تاكتيك غيرعمده نيست، بل

ها براي پرولتارياي جهاني اولين  آن. قدم بودندتروتسكي و يارانشان پيشـ  در اين ارتباط لنين. است يحاكميت سوسياليست
ت أما جر: توانند به درستي فرياد برآورندها هستند كه مي كه قدم به پيش گذاشتند و امروز نيز فقط آن اي بودندنمونه

  .كرديم
ها اين بود كه در پيشاپيش  خدمت تاريخي فناناپذير آن. تها اساسي و پايدار اس اين آن چيزي است كه درسياست بلشويك

ق سوسياليسم گام برداشتند و براي در جهت تحّق ت سياسي را تسخير نمودند والمللي حركت كردند، قدرپرولتارياي بين

                                                
١- Nettl 

  .، انتشار يافت1922و در زندان نوشت، ليكن پس از مرگ وي و در سال  1918اي كه رزا آن را در سال  نوشته - ٢
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ح رتوانست طمسئله فقط مي ،در روسيه. توازن مابين كار و سرمايه را دگرگون ساختند ،اولين بار در تمام دنيا با قدرت كامل
 ت آينده در همه جا متعلق به بلشويم استتوان گفو از اين روست كه مي توانست راه حل خود را نيز بيابد،ولي نمي ،شود

  ]28[ ».]چرا كه راه حل را نماياند[
اري حزب كمونيست آلمان ذگ از اين گذشته، فقط چند ماه بعد از تحرير اين نوشته بود كه لوكزامبورگ با شركت در بنيان

  ]29[ .همبستگي عملي خود را با لنين به طور كامالً مشخص نشان داد
ها ين اختالفات وي با لنين بر سر مسائل تئوريك و تاكتيكابنابر. متفكري بلند پايه و آزادانديش بود رزا لوكزامبورگ

المللي پرولتايا، ولي نقطه شتراك آنان يعني تعهد كامل به ماركسيسم انقالبي و مبارزه طبقاتي بين .بودناپذير مي اجتناب
گرفت و اين كامالً متفاوت است با، ها در چهارچوب واحدي انجام مي آنمجادله شديد . استتر از اختالفاتشان بسيار اساسي

ترتيب فقط با در نظر گرفتن ديدگاه و چهارچوب  بدين. كائوتسكي هاها عليه بر نشتين و بعد مبارزه هر دو آن مثال،براي 
 .اي صحيح بررسي نمودنهتوان اختالفات آنان را بر سر ماهيت و نقش حزب به گوفكري مشترك رزا و لنين است كه مي

  

  لوگزامبورك اتينظر نهيزم ـ3

   
 توانيم چگونه پس. كنند يمخود را آغاز  حركت يواحد ياساس يها فرض شيپ از لوكزامبورگ و نيلن ميگفت كه طور همان

 مبورگلوكزا صيخصا و هيروح به مسئله كردن مربوط شك بدون داد؟ حيتوض حزب مسئله سر بر را آنان يواقع اختالفات
 يها ضرورت وجود صورت در كه بود يكاف يانقالب انضباط داراي لوكزامبورگ كه است روشن. باشد يزيچ گر انيب تواند ينم
 ،كرد عمل 1917 سال در يتروتسك كه يطور همان درست گذارد، كنار نيلن با را خود يشخص قهيسل ختالفا بتواند ياسيس
 رزا نموده، فيتوص را يو 1نگيمرفرانتس  كه گونه همان رايز ،دانست رزا يفكر ضعف زا يناش را اختالفات نيا توان ينم باز و

  ]30[ »است بوده انگلس و ماركس يعلم روانيپ انيم در متفكر نيتر درخشان« اغراق بدون
 كرده حاطها را شانيا از كي هر كه يمتفاوت يخيارت يها تيموقع در ديبا را نيلن و لوكزامبورگ اختالفات ياصل يها شهير

 توده اعتصاب« و» هيروس يدموكراس اليسوس يالتيتشك مسائل« يعني الذكر فوق اثر دو كه نيا وجود با. نمود جستجو ،بود
 كه ديد توان يم يروشن به دهند، يم قرار بحث مورد را هيروس يكارگر جنبش ،»هاي كارگري ي، حزب و اتحاديها

 نوشته در. دهد يم قرار يبررس ورد را مسائل آلمان يكارگر جنبش تجربه و آلمان تيموقع داشتن نظر در با لوكزامبورگ
 هرگاه ،زين وي يِقبل وشتهن در يحت. خورد يم چشم به حاًيصر گرايش  نيا »هاي كارگري ي، حزب و اتحاديها توده اعتصاب«

 اليسوس اتيتجرب از ماًيمستق ،دهش آورده يرهبر كارانه محافظه گرايش ات  و يافراط تيمركز خطرات از يمشخص يها نمونه
 زيچ هر از شيب كه بود آلمان تيموقع و تجربه نيا. است شده آورده نمونه آن يستيپارلمانتار گرايشات  و آلمان يدموكراس

 جنبش شرايط با بود روبرو آن با آلمان يكارگر جنبش كه يشرايط كه است روشن. داد شكل حزب مورد در را او اتينظر
  . تاشد فاحش تشابه عدم هيروس يكارگر

 كه يحزب. آمد در افتهي سازمان و عيوس يا توده حزب كي تيعضو به آلمان به ورود محض به لوكزامبورگ اول، وجه در
 چند و زانهور هينشر هشتاد از شيب و حوزه هزاران عضو، هزار صدها و بود ايدن يستياليسوس حزب نيتر موفق و نيتر بزرگ

. كند شروع صفر از را حزب ساختمان ستيبا يم هيروس در نيلن كه يحال در. داشت يمبارزات بهتجر ي سابقه سال ده
 مورد را يتخصص و يالتيتشك ييكارا و يسازمانده) كيتئور جرم ال و( يعمل مسائل بود مجبور نيلن كه يحال در بيترت نيبد

                                                
١- Frantz Mehring 

چنين مورخ حزب سوسيال دموكرات آلمان نيز  او هم. نامه كارل ماركس مشهور است عمدتاً به دليل نوشتن زندگي) پومرانيا 1846 -آلمان 1919(مرينگ  سفرانت
 .بود 1918و نيز حزب كمونيست آلمان در اواخر دسامبر 1914رتاكيست در از اعضاي مؤسس اتحاديه اسپامرينگ . وده استب
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 ،مشخص طور به حزب كه نيا. بگذرد مسائل نيا متما كنار از يراحت به توانست يم لوكزامبورگ دهد، قرار قيدق يبررس
 كه نيا بر يمبن يمدرك گونه چيه و نبود ي مهمي مسئله حزب سوسيال دموكرات آلمان براي هرگز ابدي سازمان ديبا چگونه

 اوتتف كه گفت بتوان ديشا نظر نقطه نيا از. ستين دست در باشد، كرده فكر يحت يده سازمان اتيجزئ به يجد به طور  رزا
  . است قيعم اريبس نيلن با زار

 بودند يا شرفتهيپ يبوروكراس ايارد وقت همان از ،آن به وابسته يكارگر يها هياتحاد و حزب سوسيال دموكرات آلمان ، اًيثان
 قشر داراي آلمان يكارگر جنبش شد گفته كه طور همان. بود نظم و يبوروكراس مركز خود آلمان كه داشت نظر در ديبا و

. بود عمل از اجتناب براي يدوام با ي بهانه التيتشك لفظ ها آن براي و بود ازداريامت و افتاده جا منصبان صاحب از يعيوس
 يعمل تيفعال كه نيا اي و گردد يعمل تيفعال وارد كه ندارد يكاف قدرت هنوز ما التيتشك ]كه بود نيا ها آن استدالل[
) نيلن از قبل قطع طور به و( ها ستيماركس ريسا از قبل و دقت به را انحرافات نيا رزا. اندازد مخاطره به را التيتشك تواند يم

 باتالق نيهم گذاشتن سر پشت و شكافتن براي قاًيدق. داد نشان العمل عكس آن مقابل در شدت به و كرد مشاهد
  . كرد يم يشارپاف ها توده ي ختهيخودانگ تيخالق بر حد نيا تا يو كه بود كيبوروكرات يِكار محافظه

 اعتصابات تعداد. شد يم احساس آلمان يكارگر جنبش در كمبودش كه بود يزيخودانگ و مبارزه نيهم قاًيدق گذشته، آن از
 1171 انهيسال متوسط طور به 1905 تا 1900 سال از. بود زيناچ اريبس ستميب قرن اول يها سال در آلمان كارگر طبقه

 در كننده شركت كارگران متوسط تعداد كه يطور به وست،يپ وقوع به بود، كننده اعتصاب 122606 رندهيگ بر در كه اعتصاب
 مراتب به حجم وجود با جا آن در كه ميكن يم مشاهده هيروس آمار با آمار نيا سهيمقا با ]32[. بود نفر 104 اعتصاب هر

 ديرس نفر 2863000 به تعداد نيا 1905 سال در و كردند اعتصاب نفر 87000 از شيب 1903 سال در كارگر، طبقه كوچكتر
 ياسيس اعتصابات در كنندگان شركت تعداد 1912 سال در و، كردند شركت ياسيس اباتتصاع در آنان نفر 1843000 كه

 مند قدرت ستياليسوس حزب وجود با آلمان يكارگر جنبش كه گرفت جهينت توان يم مختصر نيا از ]33[. بود نفر 550000
 هيروس در كه يحال در. بود رفعاليغ و فيضع نسبتاً ان،يكارفرما هيعل يطبقات مبارزه نيتر ييابتدا در انش،درخش التيتشك و

 مبارزات توانستند كارگران ،يكارگر يها هياتحاد وجود عدم شرايط در باًيتقر و بود يا توده عيوس حزب فاقد جنبش كه
 كه بود) نيلن بيترت نيهم به و( لوكزامبورگ رزا چون يبزرگ يِانقالب عتيطب در نيا. نديبنما دولت و كارفرما هيعل يدرخشان

 و يزيخودانگ از بود عبارت يو براي كه يعنصرـ  دهد قرار موجود تيموقع در مفقود عمده عنصر بر را خود تأكيد  تمام
 در ونيانقالب از يمتشكل سازمان چه چنان«: سدينو يم ،يختگيانگـ  خود وجود فرض با ن،يلن بنابراين. نييپا از يا توده حركت
 بود موجود ها توده يزيخودانگ چه چنان«: ديگو يم لوكزامبورگ كه آن حال» .ميكرد يم رو و ريز را هيروس ،ميداشت دست

  ».ميداشت قرار انقالب ستانهآ در
 بدون. داشت قرار زين حزب سوسيال دموكرات آلمان داخل خاص شرايط تأثير تحت لوكزامبورگ عام، عوامل نيا بر عالوه
حزب سوسيال  درون) ونيفراكس( جناح كي جاديا آلمان، در يواقع انقالبيِ حزب كي يده سازمان جهت اول قدم شك

 توانست يم يمحدود اريبس طرفداران يو ي هينظر كه رايز ،بود مشكل اريبس رزا براي امر نيا يول. بود دموكرات آلمان
 حزب، بزرگ رهبر دو تهياتور. كرد ينم يبانيپشت يزيآم جسارت عمل نيچن از 1914 اوت از قبل زين نيلن يحت. باشد داشته

 واقع در كه پلخانف از شتريب مراتب بهـ  بود زياد اريبس دهنده، سازمان عنوانه ب ببلآگوست  و نيسيتئور عنوانه ب يكائوتسك
 يحد تا آلمان جنبش در لوكزامبورگ نفوذ شتهگذ آن از. رفت يم شمار به هيروس در آنان با سهيمقا قابل تيشخص تنها

 نيا از تر مهم. بود 1910 تا او به نسبت يكائوتسك مساعد نظر و ،يرهبر طرف از يو شدن واقع تحمل مورد مرهون
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 1سمينايبرنشت خطر با بتواندتا  بود] يعني جناح كائوتسكي[يا سانتر حزب  رو انهيم گروه با ائتالف به مجبور لوكزامبورگ
  . كند ارزهمب

 كه بود يامر نيا و آورد يم شيپ را انشعاب مسئله الجرم ون،يفراكس كي داشتن كه بود نيا گريد مهم مسئله كه، اين باالخره
 مستقل حزب زيانگ عبرت سرنوشت تأثير تحت يحدود تا انعشاب با يو مخالفت ديشا .بود مخالف آن با داًيشد لوكزامبورگ

 كردن متهم با 1891 سال در ،گرفت يبرم در را ونيانقالب از يريكث نسبتاً گروه كه سازمان نيا. داشت قرار ستياليسوس
. ديگرد محو روزگار صحنه از كامالً  كه دينكش يطول يول. كرد انشعاب آن از سميرفرم بهحزب سوسيال دموكرات 

  : كرد يم استدالل ابانشع هيعل هنوز زين 1917 هيژانو تا يحت لوكزامبورگ
 باشد، داشته تيحقان دارد يم وا آن ترك به را حزب عناصر نيبهتر از ياريبس كه يا يسرخوردگ و يحوصلگ كم كه ندازها هر«

 كه يحال در و اند شده فروخته يبورژواز به كه است ييها توده به انتيخ عمل نيا. ستين يزيچ زيگر جز ]انشعاب[ عمل
 كوچك، يها گروه از بتوان يراحت به ديشا. شوند يم خفه و چديپ يم خود هب هاست،3 نيلژ و ها2 دمانيشا دست در شانايگلوه

 از خروج با كه ستين شيب يخام اليخ نيا يول ،پرداخت يديجد گروه يارذگ انيبن به و آمد رونيب نظر، اختالف صورت در
 هئارا جسورانه يا نمونه بيترت نيبد و دهيرهان يدار هيسرما وحشتناك و نيسنگ وغي از را ايپرولتار ميعظ توده بتوان حزب
 كارت بطن در قدرت كه است يواه اليخ نيا ي وارونه ريتصو ييرها و يآزاد ديام به ،تيعضو كارت دورانداختنه ب. نمود
 اليسوس هاست سال كه يمرض است، يالتيتشك كمال و تمام حماقت يماريب مختلف وجوه دو نيا. است نهفته تيعضو

  ]34[» مبتالست آن به آلمان يدموكراس
  

  گلوكزامبور رزا موضع ي برجسته نقاط و ضعف نقاط ـ4
  
 تيموقع تابع ،حزب نقش از يو درك و ها توده يِزيخودانگ مسئله بر لوكزامبورگ تأكيد  چگونه كه ميداد نشان جا نيا تا

 نيا ييتوانا و او اتينظر از يقيدق يابيارز كه است الزم ست،ين هيتوج مثابه به حيتوض نيا يول. است بوده او مشخص يخيتار
 مثبت نكات از ديبا زين و. مييبنما قدرت، ريتسخ براي كارگر طبقه مبارزه مقابل در مطروحه مسائل به ييگو پاسخ در اتينظر

 ديعقا به نسبت ن،يلن» كرد؟ ديبا چه«كتاب  تهياتور تأثير تحت ها ستيماركس اكثر كه رايز ،ميكن آغاز او اتينظر برجسته و
  . اند بوده توجه يب رزا
 خود توسط ،ايپرولتار مبارزه وهيش و كيتاكت نهيزم در ها شرفتيپ نيتر مهم كه كند يم طرح يدرست به لوكزامبورگ رزا

 در چه بارها و بارها مسئله نيا. حزب يرهبر اي و يمركز تهيكم طرف از نه و ديآ يم وجود به مبارزه دركوران و كارگران
 دولت نوع كي يخود خودبه شيدايپ به توان يم عيوس سطح در. است دهيرس اثبات به محدود سطح رد چه و عيوس سطح

 جاديا و كارگران توسط ها كارخانه اشغال توان يم محدود سطح در و كرد اشاره) هيروس يشوراها و سيپار كمون در( ديجد
  . برد نام را) 1972 سال در تانانگلس يساختمان و معدن كارگران نمونه طور به( ونياعتصاب جنبشيِ صف

                                                
١- Brensteinism 
٢- Philipp Scheidemann 

نماينده مجلس  1923تا  1920و نيز  1920تا  1903هاي  در فاصله سال. از رهبران جناح راست حزب سوسيال دموكرات آلمان) 1865-1939(فيليپ شايدمان 
ها براي چيرگي بر سرزمين  ما سوسيال دموكرات«: گ جهاني اول دفاع كردبا اين عبارت مشهور از سياست شووينيستي حزب سوسيال دموكرات آلمان در جن. بود

  » .خيزيم مان اكنون به دفاع از آن برمي پدري
٣- Legien 

  زب سوسيال دموكرات آلماناز رهبران سنديكاهاي آزاد و نيز جناح راست ح
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 ياسيس مبارزه و ياقتصاد مبارزه يكيمكان كيتفك ،يطبقات مبارزه ييشكوفا ي مرحله در كه بود قحم امر نيا در يو
 شتريب يليخ »هاي كارگري ي، حزب و اتحاديها توده اعتصاب« نوشته در مسئله نيا سر بر رزا يِبند فرمول. ستين ريپذ امكان

 مبارزات كه گفت ديبا زين جا نيا در. »كرد؟ ديبا چه« يانتزاع و مجرد يها فرمول از يبعض تا است منطبق كيالكتيد روح با
 و طرف كي از »1يتور حزب يصنعتي مناسبات  نامه پيمان«. كند يم كمك رزا هينظر اثبات به انگلستان كارگر طبقه رياخ
 ياقتصاد صرفاً مبارزات كه شد نيا به جرنم گر،يد طرف از 1970 دهه لياوا در دستمزدها نگهداشتن ثابت در دولت استيس
 براي »2كن مچ« كارخانه ]كارگران[ اعتصاب و ،1972 سال در بندر كارگران مبارزات مانند ي،كارگر يها هياتحاد يصنف و

 نيا هيعل ياسيس رزاتمبا به مبدل خود ،1974 سال در معدن كارگران اعتصاب و 1973 سال در شان هياتحاد افتني نيرسم
 مداخله به شتريب و شتريب اجباراً شرفتهيپ يدار هيسرما يها دولت امروز كه جا آن از واقع در. گردد سيانگل دولت هيعل و قانون

 طبقه ياقتصاد و ياسيس ي مبارزه اند، داده قرار خود ياستراتژ يمركز اصل را مزدها دست تيمحدود و پرداخته عيصنا در
  . دنده يم نشان شتريب هرچه را خود تصح لوكزامبورگ اتينظر از جنبه نيا و خورده گره هم با شيپ از شيب كارگر

 طور به احزاب در يحت و( ستياليسوس احزاب يرهبر در يذات يِكار گرايش محافظه هيعل ي،درست به لوكزامبورگ نيچن هم
 خود نيلن. باشد يم كارگر طبقه بطن در فعال يايپو يروهاين از ييجدا ي  جهينت گرايش نيا يو نظر به. دهد يم هشدار) اعم

 ستيماركس كي 3هاالس دانكن. كرد تجربه ،1917 سال در هم و 1905 سال در هم ك،يبلشو حزب درون در را تيواقع نيا
 و جا ههم در انيجر نيا چگونه كه دهد يم نشان ]انگليس 4و از اعضاي مؤسس و رهبري حزب سوسياليست كارگران[ معاصر

  : ابدي وقوع تواند يم زين كارخانه درون در يحت
 كه يكارگران از تر راست يمواضع درازمدت، اي و مدت كوتاه در ع،يوقا تأثير تحت ن،يمبارز نيتر رزمنده كه افتد يم اتفاق گاه«

 شعارها گاه. است يكارگر يها هياتحاد صفوف براي آشنا يا تجربه نيا. كنند يم اتخاذ اند، نداشته يمبارزات تيفعال گذشته در
 ي منتظرهيرغ و عيسر رشد اثر در تواند يم ،است بوده رشيپذ قابل عناصر نيتر آگاه براي فقط گذشته در كه ييها خواست و

 و اطياحت ينوع رزمنده عناصر يآگاه و يطوالن تجربه شك بدون. گردد يناكاف و محدود گريد زين طبقه تياكثر براي جنبش
 يمانع تواند يم تيخصوص نيا ريمتغ عاًيسر شرايط در يول. ست يضرور و مناسب معموالً كه كند يم جابيا را يشيدوراند
  ]35[» .گردد شرفتيپ براي
 طرح به» رونيب از« يكارگر جنبش در سمياليسوس كردن وارد لزوم از نيلن درك مقابل در يدرست به رزا نيچن هم

 كامالً  كننده تيهدا و ها دانش تمام أمنش وجه چيه به حزب. پرداخت ها توده ي هختيخودانگ حركت مهم نقش و وردهاآ دست
 گرچه( .دارد وجود قتيحق از يعناصر است، بوده ييگرا اراده به ليمتما نيلن كه ادعا نيا در و ستين يطبقات مبارزه آگاه

  ).بود نيلن يآوردها دست از يكي خود نيا ،مديدا نشان كه طور همان
 ليتحل به 1904تا  1901هاي  در سال ،نيلن از شيب لوكزامبورگ رزاكه  گفت توان يم مسائل از بسياري مورد در بنابراين

 اثبات به يخيتار طول در كه بود يمهم يها ضعف نقطه داراي يو درك سفانهأمت ]36[. بود كينزد يستيماركس حيصح
 كه نيا وجود با. كرد مشاهده يا توده اعتصابات يزيخودانگ ردمو در را يو اتينظر يگر جانبه كي توان يم يراحت به. ديرس

. ستين ها آن بودن يخود خودبه در يازيامت اي و يالزام گونه چيه شود، يم شروع يخود خودبه طور به اغلب صاباتتاع نيا
 سرچشمه نييپا از عتصابا ابتكار و توان ،يانرژ تمام. دهد يم نشان يخوب به را نكته نيا 1926 در انگلستان يعموم اعتصاب
 در ،كه نيا تر مهم. بود شده اعالم 5هاي كارگري كنگره اتحاديه يعني ي،رهبر طرف از فراخواندن و يزير برنامه يول گرفت،

                                                
١- Tory Industrial Relation Act 
٢- Con Mech 
٣
- Duncan Hallas 
٤- SWP: Socialist Workers Party 
٥- TUC: Trade Union Congress 
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 تمام دقت با انگلستان حاكم طبقه اعتصاب، از قبل يها ماه در. شد متوقف اعتصاب ،يرهبر همان فرط از حساس ي لحظه
 نيا ها ستيماركس انتقاد ي،تيموقع نيچن در شك بدون. كرد يم آماه رو در رو ي مقابله براي ينظام و يسايس نظر از را خود

 دشمن دانست يم كه نيا وجود با كه است نيا در يعموم شوراي به انتقاد كه  بل ،داشت يزير برنامه اعتصاب چرا كه ستين
 و بود يكوچك نسبتاً اشتباه نيا البته. ننمود دشمن با قابلهم براي يكاف تدارك و يزير برنامه چرا است تدارك حال در

 شكست با آلمان ي تجربه خود در يو ياستراتژ كه بود نيا تر مهم ]37. [كند اصالح را آن توانست يم يراحت به لوكزامبورگ
  . شد روبرو
 واقع در) آمد به وجود 1916 در هك حزب سوسيال دموكرات آلمان درون بود يونيفراكس آغاز در كه( 1اسپارتاكوس هياتحاد
 نظر از كه جا آن از يول. كرد حركت يانقالب يروين كي مثابه به همواره آلمان 1918ـ19 انقالب طول در كه بود يانيجر تنها
 هجينت در. بگذارد عيوقا ريس بر يا كننده نييتع تأثير توانست ينم ،بود الزم يالتيتشك انسجام و تجربه فاقد و زيناچ تيكم

 مكرر طور به كه نيا جز دهد، هئارا را يمنسجم ياستراتژ توانست ينم و شد يم دهيكش تالطم به انقالب طوفان در دائماً
 2رادك. دينما طرح را» يسرباز و يكارگر يشوراها دست به قدرت تمام« شعار و خوانده فرا تظاهرات و اعتصاب به را ها توده
 نيبرل] شهري چون[ در متشكل عضو 50 فقط ها ستياسپارتاك انقالب، آغاز در كه دهد يم گزارش جا، آن در هيروس ندهينما

 يم رادك نهاد، انيبن را آلمان ستيكمون حزب اسپارتاكوس هياتحاد آن در كه يكنفرانس مورد در يحت و] 38[. داشتند
  ]39[» .دارم قرار حزب كي مقابل در واقعاً كه كردم ينم احساس هنوز«: كه ديگو
 را آن يمنف اثر چه اگر. (كند يم قيتصد را ها ستياسپارتاك ضعف زين  يشفرول پال يعني لوكزامبورگ هوادار نيتر راسخ يحت
 كه يمحل يها گروه از بود يونيفدراس اسپارتاكوس هياتحاد شد آغاز انقالب كه يهنگام«): ندارد قبول ياستراتژ نييتع در
 تمام گذشته آن از ]40[» بود نشده مبدل ياسيس حزب به هنوز يول ،داشت وجود بزرگ يشهرها تمام در باًيتقر

 سر بر حزب كمونيست آلمان  يگذار انيبن كنفرانس در. خورد يم چشم به آن در جوان سازمان كي ي كودكانه يها ينظم يب
 در( گرفتند قرار تياقل در] كه موافق شركت در انتخابات بودند[ هيياجرا تيأه و رزا ،يمل مجلس انتخابات در شركت مسئله

 كه اسپارتاكوس هياتحاد .)بودند گذاشته كنار ،1917 شيآزما از قبل سال ده را يافراط يِرو چپ نوع نيا ها كيبلشو كه يحال
حزب سوسيال  از كه مستقل يها دموكرات اليسوس با شد مجبور بگذارد، يكارگر يهاشورا بر يتوجه قابل تأثير توانست ينم

 سپس و گردد، ائتالف وارد ها، هياتحاد در كارگران يانقالب ندگانينما و) بودند كرده انشعاب 1917 سال در ندموكرات آلما
 به كه اش برنامه متن رغم يعل باالخره.. ديبنما بود، شده متزلزل كه يبخش از شدن جدا فرومص را خود يانرژ كه شد مجبور

 و اراده كه نيا مگر ،گرفت نخواهد دست در را يدولت قدرت هرگز س،اسپارتاكواتحاديه  «: كه كرد يم انيب يمشخص طور
 تحت ناچار اسپارتاكوس هياتحاد ]41[» كند دأييت را آن آلمان يايپرولتار يها توده اتفاق به بيقر تياكثر روشن خواست

 3تشبكنيل كارل و گلوكزامبور شدن كشته و انقالب سركوب به منجر كه ديورز مبادرت زودرس اميق كي به شرايط تأثير
  . شد

                                                
١- Spartacus League 
٢- Radek 
٣- Karl Libknecht  

دانست چگونه از كرسي مجلس در جهت  از زمره نمايندگاني بود كه مي. كيل دعاوي بودفرزند ويلهلم از دوستان كارل ماركس و و) 1871- 1919(كارل ليبكنشت 
در . ماه زندان محكوم شد 18نوشت، به  1906اش كه در سال  به دليل جزوه ضد امپرياليستي. گري بود گرا و ضد نظامي اخالق. تهييج آراي عمومي استفاده كند

، چهره سرشناس جنبش كارگري آلمان و جهان، Klara Zetkin) ، 1933-1857زتكين كالرا راه با مرينگ وهم. عليه اعتبارات جنگي رأي داد 1914سال 
ي  و لوكزامبورگ، اتحاديه )و دوست نزديك رزا» ي مسئله زنان هاي لنين درباره نظريه«سردبير روزنامه زنان حزب سوسيال دموكرات آلمان، نويسنده كتاب 

از زندان آزاد شد و  1918در سال . گير و زنداني شد دست» مرگ بر جنگ«در برلين با سر دادن شعار  1916مي  1در تظاهرات روز . اسپارتاكوي را بنيان گذاشت
 ، چند روز پس از قيام كارگران برلين، به همراه رزا1919ژانويه  15روز . در تشكيل حزب كمونيست آلمان نقش داشت. بالفاصله به تبليغ براي انقالب پرداخت

  .گير و كشته شد لوكزامبورگ توسط جند افسر ارتش آلمان دست
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. نبود دارا را آن يريگ شيپ ييتوانا يول داشت، يآگاه شد يم مرتكب حزب كه ياشتباهات به لوكزامبورگ شك بدون
 يزندگ متيق به باالخره مستقل و ورشيپ منسجم، حزب كي در شرويپ كارگران دادن تشكل ييتوانا عدم واقع در بيترت نيبد
 1903 سال همان از نيلن مانند را فهيوظ نيا او كه شد موجب ريناپذ اجتناب يخيتار عوامل و طشراي شك بدون. شد تمام او

 رهبران«: سدينو يم نتل. بود او آگاهانه ميتصم جهينت بعد يها سال در مسئله نيا به يو توجه عدم يول د،يننما آغاز
 موجود يانقالب امكانات كه بودند معتقد آنان. اورندين وجوده ب يسازمان چيه كه گرفتند ميتصم رسماً 1917 در اسپارتاكوس

  ]42[» .كند يم يضرور ريغ را كوشش نيا
 طبقه كردن منحرف و داشتن نگه عقب در ستيرفرم رهبران ييتوانا به يو دادن بها كم ،لوكزامبورگ ياستراتژ گريد ضعف
 يول ،داد صيتشخ را ها ستيكائوتسك تحرك عدم و سمانيبرنشت كيتئور جينتا كه بود يكس نياول يو كه هرچند. بود كارگر

 خواهانش يو كه يا توده يها تيفعال آن ي بحبوحه در يحتـ  ها گرايش  نيا كه يها افكنĤن تفرقه و كننده فلج اثر نتوانست
 شك بدون افتند، يم عقب كه يرهبران«: سدينو يم او 1913 سال در. كند ينيب شيپ را نهند يم كارگر طبقهسر راه  بر ـ بود

  ]43[» .شد خواهند رانده يكناره ب پرتحرك يها توده توسط
 ي نهيريد يوفادار و تعهد از توانستند ها دمكرات اليسوس عوض، در نبود، هم ها يسادگ نيا به امر نيا قت،يحق در يول
 كه بود مسئله نيهم موقع به درك عدم خاطره ب. ندينما يكار خراب انقالب در و كرده يبردار بهره كارگر ها ونيليم

 مناظره قيطر از زين و انشعاب قيطر از حزب، ي نامه اساس در ييبندها قيطر از يعنيـ  يالتيتشك مبارزه به لوكزامبورگ
  . ديند يازين ـ ياسيس
  

  لوكزامبورگ رزا اشتباهات كيتئور يها شهير ـ5

  
 برجسته نقاط و ضعف نقاط چگونه كه ديد توان يم يخوب به و م،يا داده نشان را لوكزامبورگ اتينظر نهيزم ي كار،جا نيا تا ما

 كردن دايپ براي ؟توان گفت چه مي اشتباهاتش تئورك يها شهير مورد در يول. اند بوده يخيتار شرايط از ثرأمت يو مواضع
 آن توسط كه يروند از يو ليتحل: داد قرار يبررس مورد را يو افكار مرتبط هم به بخش دو ديبا ،اشتباهات نيا أمنش

  . انقالب خود 1ي پويه يچگونگ مورد در يو هينظر و بخشد، يم تكامل را شا يانقالب يآگاه ايپرولتار
 و يآگاه يجيتدر انباشت از  ،هماهنگ ست يا پروسه از عبارت يآگاه رشد ي،دموكراس اليسوس اناتيجر عمده بخش براي
 يگريد يغرب ستيماركس هر از شيب را يو ها، توده يزيبرخودانگ رگلوكزامبو تأكيد . يفيك جهش اي و تضاد گونه چيه بدون

 كه چه آن يو كه نبود نيا مسئله. دينگرد خارج رهيدا نيا از كامالً  هنوز يو كنيل نمود، دور ارتدكس ي هينظر نيا از
 كه يا يكنواختي يو كه بود نيا كه  بل نمود، يم برآورد ادهيز را ابندي دست بدان توانستند يم ختهيخودانگ طور به كارگران

 يبرخ كه دانست يم يو كه است روشن. بود نموده برآورد ادهيز را وندديبپ وقوع به آن بودن دارا با توانست يم مزبور روند
 به نسبت يباالتر يستياليسوس يآگاه سطح داراي آنان از يبرخ كه نيا و باشند يم نيريسا از تر تأپرجر و تواناتر كارگران

 كردن سرنگون خواهان كه يا يانقالب كارگر آن نيب كه بود نيا كرد ينم درك كامالً  يو كه را چه آن. هستند هيبق
 تقابلي ست، يدار هيسرما چارچوب در شيخو ]يزندگ[ شرايط بهبود خواهان كه يا مانده عقب كارگر و ست، يدار هيسرما
 طبقه حزب يمدع كه نديآ يم وجوده ب ياحزاب مزبور،تقابلي  يمبنا بر كه نيا و ،)نحليالتقابل  كي نه كه هرچند( دارد وجود
  . كنند يم عمل يكارگر جنبش نودر در يبورژواز عوامل مثابه به عمالً كنيل هستند، بودن كارگر

                                                
١- Dynamics 
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 به را شرفتهيپ يانقالب كارگران يسازمانده لزوم نتوانست لوكزامبورگ رزا كه بود شيها يتئور در شكاف نيهم خاطر به
 براي را آنان و داده شيافزا مجموع در كارگر طبقه درون در را نفوذشان قيطر نيبد تا دينما احساس مستقل و مجزا ورتص

 از زين بد رهبران يمنف تأثيرات به يو دادن بها كم. دينما زيتجه طبقه، بر يستيرفرم و يستياپورتون تأثيرات هيعل مبارزه
 ،گون هم صورت به نيچن هم كه  بل ي،خود خودبه طور به فقط نه كارگر طبقه اگر رايز. رديگ يم سرچشمه منبع نيهم
» شد خواهند رانده يكنار به پرتحرك يها توده توسط افتند، يم عقب كه يرهبران واقعاً صورت نيا در شد، يم زهيكاليراد

]44[  
  : باشد ]يمناسب[ شروع هنقط تواند يم 1فيكل يتون حيتوض انقالب، مورد در لوكزامبورگ هينظر با رابطه در
 مبارزه درـ  احتماالً الت،يتشك عامل به دادنش بها كم و يزيخودانگ عامل به لوكزامبورگ رزا دادن ربهاپ براي ياصل ليدل«

 كي نيا از. است نهفته ، انقالبات هيكل در قدم نياول مثابه به يزيخودانگ بر تأكيد  ضرورت در ـ سميرفرم هيعل فاصلهبال
  ]45[» .باشد يكل طور به مبارزه رندهيگ بر در تا دينما يم يا گسترده حد از ادهيز يده ميتعم يو ا،يپرولتار مبارزه رد مرحله

 انقالبات يخود خودبه شروع با غالباً كه( اي توده اعتصاب انگاشتن يكي به گرايش  گورزامبكلو ،كهمورد   نيا ندافزو با ما
 رزا يا توده اعتصاب باب در. ميده بسط را الذكر فوق مطالب ميتوان يم دارد، بانقال خود اوج نقطه با) ستا مطابق

  : نوشت نيچن لوكزامبورگ
 را خود يروهاين ديبا كه يهنگام ابند،ي يم دست يآگاه به شيخو يانقالب مبارزات انيجر در كارگر طبقات كه يزمان امروز،«

 استثمار هيعل است، يميقد يدولت قدرت هيعل كه اندازه همان به بانقال كه يزمان و ندينما يرهبر را خود و كرده منظم
 حال نيع در وـ  مبارزه براي ايپرولتار اقشار نيتر عيوس جيبس يعيطب ابزار مثابه به يا توده اعتصاب هست، زين يدار هيسرما
  ... شود يم گر جلوه ـ يدار هيسرما استثمار كردن كن شهير و يميقد يدولت يروين يسرنگون و فيتضع براي يابزار

 انقالب در ،يدولت مسلح قدرت با يعلن يريدرگ و سنگرها در جنگ از بود عبارت كه گذشته يِبورژواز انقالبات ياصل مشكل
  ]46[» .ايپرولتار يطبقات مبارزه روند در است ياوج نقطه و لحظه فقط يامروز

 كند، يم طرح را قدرت مسئله صرفاً ـ باشد كه هم قدر هر آن يرزمندگ و توان اندازه،ـ  يعموم اعتصاب قت،يحق در يول
 نيا انجام به قادر ،اميق قيطر از ميقد يدولت قدرت انهدام تنها. است آن حل به قادر نه و كرده حل نه را مزبور مسئله ]يول[

 از يا كننده نييتع ياه بخش زمان هم و متحد عمل ديبا اميق باشد، افتهي سازمان تش،يماه علت به ديبا اميق و است كار
 كي مستلزم آن اجراي بنابراين،. باشد دهيگرد مشخص آن زمان و شده دهيد تدارك انهيمخف و قبل از كه باشد ايپرولتار
 در كه طور همان گر،يد عبارت به. باشد گسترده طبقه سراسر در آن تهياتور و نفوذ كه پابرجاست يفرمانده مراتب سلسله

 يده سازمان زيآم تيموفق طور به تواند يم حزب توسط تنها اميق م،يداد نشان كتاب اين سوم فصل در كتبراُ انقالب يبررس
  . باشد پارچه كي حركت به قادر كه يجنگ منضبط حزب كي كه  بل ،يحزب نوع هر نه هم آن وـ  گردد

 يكوتاه جزوه 1906 ي هنويژا در يو( .نداد قرار يبررس مورد را اميق مسئله هرگز لوكزامبورگ رزا شود گفته كه ستين درست
 دست در يشواهد و شده ذكر يا توده اعتصاب مقاله در گذرا طور به ً]صرفا[ مزبور ي مسئله يول ]47[) نوشت مورد نيا در

 حزب، تيماه با رابطه در آن يضمن ميمفاه مورد در اي و پرداخته مسئله نيا به كمال و تمام صورت به هرگز يو كه ستين
در  قاًيدق رايز( حزب نقش بر يمبن شيخو ي انهيگرا غيتبل هينظر كه ديگرد يم ناچار بود، كرده نيچن يو اگر. باشد دهيشياند

 اتينظر زين و) ابدي يم رييتغ عمل نفع به يا كننده نييتع طوره ب ،حزب كاركرد در عمل و غيتبل نيب تعادل كه است اميق

 ريتسخ امر با را حزب تيماه ابتدا همان از نيلن بالعكس،. دهد قرار دنظريجدت مورد را تيمركز و انضباط مورد در شيخو

  . بود نموده مرتبط ]سياسي[ قدرت

                                                
١- Tony Cliff 
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 لوكزامبورگ رزا سرنوشت به ژهيو به كه است مرتبط ايپرولتار يآگاه يناموزون امر به يا گونه به حزب و اميق مسئله ن،يچن هم
 گريد يها بخش به نسبت طبقه از ييها بخش كه گردد يم باعث كه سكه، نيهم گريد يرو. گردد يم طتبمر آلمان انقالب در

 جهت نابهنگام يكوشش براي انقالب كه است يتحرك از عبارت ،)دهند ادامه ستيرفرم احزاب از يرويپ به و( باشند تر عقب
 انقالب در و» هييژو يروزها« ]رسزود عيوقا[ با هيروس انقالب در قاًيدق امر نيا. دهد يم شرويپ كارگران به قدرت ريتسخ

 وضوح به ها كيبلشو هيروس در م،يشد متذكر سوم فصل در كه طور همان. آمد شيپ ه،يژانو ]زودرس[ي ها شورش با آلمان
 را شيخو سازمان نموده، يريجلوگ آن، توسط ترشيب سرانُِخ شدن وارد از و ستند،يبا ]مزبور[ ييماجراجو مقابل در توانستند

 دهيكش فاجعه به ده،يگرد حوادث خوش دست اسپارتاكوس هياتحاد آلمان در. گردند آماده نبرد يبعد دورِ براي و كرده حفظ
 در كه  بل لوكزامبورگ، رزا» يانقالب ميسسيرمانت« مقابل در نيلن ينيب واقع« اي» فراست« در نه ]نمونه دو نيا[ تفاوت. شد

 در كه آن حال و بود، تهيتوراُ داراي شرويپ كارگران انيم در كه داشت ودوج دهيد آب يحزب هوسير در كه است نهفته نيا
  . نداشت وجود يحزب نيچن آلمان

  
  

  لوكزامبورگ و نيلن ماركس، ـ6

  
 رزا. داد قرار اريمع را نيلن و ماركس ديبا ضرورتاً حزب، مورد در لوكزامبورگ رزا يتئور با رابطه در يكل قضاوت هرگونه براي

 با يو مخالفت: بود ماركس يها ييتوانا داراي يو. نيلن به تا بود تر كينزد ماركس به جهات ياريبس از لوكزامبورگ
 از ادهيز يدگاهيد: داشت زين را ماركس ضعف نقاط رزا حال نيع در. كارگر طبقه يا توده تيفعال بر تأكيدش و سميسكتار

 فرض نيا ]يعني[. دينما يم ليتبد »خود براي طبقه« به را نشتيخو »خود در ي طبقه«در آن  كه يروند از ،نانهيخوشب حد
 رزا جهينت در. شد خواهد منجر آن يينها ياسيس وحدت به يخود خودبه طور به كارگر طبقه ينيع ياقتصاد وحدت كه

 رزا كه ميا نموده ذكر قبالً ما. بود كيشر ماركس با التيتشك نهيزم در ييقدرگرا جانب به يگرايش  داشتن در لوكزامبورگ
 1905 تجربه قيطر از نيلن كنيل بود، نرفته خطا به كامالً ن،يلن هيعل 1904 سال ]يها كيپلم[ مجادالت در لوكزامبورگ

 در بردارد، جلو به يقدم ماركس به نسبت قيطر نيبد و نموده حيتصح را شيخو هياول يها يفرمولبند يجانبگ كي توانست
 و جذب را آلمان انقالب تجربه توانست يم و بود مانده زنده يو اگر. دينگرد يكار نيچن به قادر لوكزامبورگ رزا كه يحال

  . افتي يم دست مزبور حِيتصح به يو كه است محتمل واقع در و ممكن د،ينما غور موردش در و نموده هضم
 در كه يا يكارگر جنبش در. ستيثرؤم سالح كارگر، طبقه با آن رابطه و لوكزامبورگ رزا حزبِ يِتئور هست، كه گونه آن

 يتئور تينها در يول. است بوده زمينياستال و يدموكراس اليسوس ي ساله ها ده كيبوروكرات تسلط خوش دست جهان سراسر
 براي يليبد مثابه به] ليكن. [باشد شده سمينيلن چهارچوب از مكمل يجزئ كه است ثرؤم سالح كي ييجا تا تنها مزبور

  . دانست نامعتبر را سميورگلوكزامب ديبا سم،ينيلن
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  مپنج فصل
  يتروتسك دوگانه راثيم

  
 در حزب ينيلن مفهوم از اوست دفاع اول جنبه: است جنبه دو داراي يالبنقا حزبِ يِستيماركس يتئور در يتروتسك سهم

. ردگي يم صورت چپ ونيسياپوز قيطر از عمدتاً كه يدفاع ،يستينياستال يبوروكراس و نياستال كيتئور و يعمل تهاجم مقابل
كه تحت سيطره [ ي سومستيكمون الملل نيب براي يستيماركس لياص ليبد كي جاديا در ستوا كوشش دوم جنبه

 جنبه دو نيا گرچه البته. رسد يم خود اوج به چهارم الملل بين تأسيس  با كوشش نيا و ،به انحطاط گراييده يود] استالينيزم
 يفيك ياختالف ها آن انيم نيا وجود با باشند، يم يوستگيپ داراي، كرد رشد ياول درون از يمنطق طوره ب يدوم كه رو نيا از

 ارائه را يانقالب ريگ يپ استيس كي نياستال يستياپورتون استيس برابر در يتروتسك ،چپ ونيسياپوز دوران در. دارد وجود
 به متعلق سازمان كي در را خود ستياس ستيبا يم چهارم، الملل نيب ساختن جهت در كوشش با ،يتروتسك اكنون. نمود
 ميتقس بخش دو به را حزب مورد در يتروتسك يتئور يبررس كه ست يمنطق اختالف، نيا خاطر به بخشد، تجسم شيخو
  . چهارم الملل نيب و سم،ينيلن از دفاع: ميكن
  

   سمينيلن از دفاع) الف

  
 كيبوروكرات انحطاط: داشت اختالف يشورو ستيكمون حزب يرسم تياكثر و نياستال با ياساس موضوع دو سر بر يتروتسك

 به يبوروكراس. دبودن مربوط هم با عتاًيطب موضوع دواين  .»كشور كي در سمياليسوس« يستينياستال يتئور و ه،يروس دولت
 ،يداخل جنگ و يانجه اول جنگ يها رنج انبوه ي جهينت مثابه به و يانقالب يايپرولتار شدن پراكنده و رفتن ليتحل واسطه

 از عمده طور به كه يبوروكراس نيا. آمد به وجود ،بود همراه آن با كه ]1[ اي يجسم ينابود و مرض ،يقحط ،ياقتصاد يرانيو
 طبقه فاقد هاست مدت كه يكارگران و سابق يها كيبلشو اند، شده گرفته ليتحو سابق ميرژ از كه يرانيمد ،1گرا حرفه يافراد
 چه آن به ها آن. بود ستد و داد يعاد روال يبرقرار و ها شورش ي خاتمه خواستار زيچ هر از شيب شود، يم ليتشك اند دهيگرد
 در سمياليسوس« يتئور بيترت نيبد. نداشتند يا عالقه چيه بود يجهان انقالب خطرناك و كيرمانت ييماجراجو نظرشان در
 انيب را يبوروكراس هيروح و حالت يشكارآ صورت به مزبور يتئور« بالعكس، نبود، يستينياستال اختراع كي تنها »كشور كي
  ]2[» .بود خودشان يروزيپ منظورشان بود، انيم در سمياليسوس يروزيپ از صحبت كه گاه آن. داشت يم

 نيا. يدموكراس اليسوس و سميكمون نيب ييجدا عمق همان به بود، ياساس مسائل مسر بر يا مشاجره نيا ترتيب، بدين
 ن،يلن و ماركس براي كه گونه همان ،يتروتسك براي. بود سمياليسوس از متضاد و متفاوت كامالً  مفهوم دو سر بر همشاجر

 يمتك يضرور اجناس وفور بر كه بود خود ي كننده اداره خود و دولت بدون طبقه، بدون يا جامعه ]يمعنا به[ سمياليسوس
 ،ياقتصاد رشد ،يدولت يزير برنامه ،يكتاتوريد ]3[» .است اجتماع آزاد تكامل شرط فرد هر آزاد تكامل« آن در و بود

 نه يول ،)نداشت يميب آنان از يتروتسك كه يليوسا( هدف نيا خدمت در بودند يوسائل ره،يغ و ينيآهن انضباط راندمان،

                                                
١- Careerist 
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 بود برابر قاًيدق سمياليسوس د،بو آن ندهينما نيبارزتر يو كه يا يبوروكراس براي كه گونه همان ن،ياستال براي. خود در ياهداف
 نظر نقطه از. اول طراز يِجهان قدرت كي به ]آن شدن تبدل و[ هيروس ينظام و ياقتصاد رشد و يدولت كنترل ،1كردن يمل با

 و دارد حضور همواره كه است يخطر نيا يعني بود، ريناپذ اجتناب يامر ديشا ،شدن زهيبوروكرات از يحد ،يتروتسك
 و هيپا يبوروكراس ن،ياستال نظر نقطه از. شود انداخته دور به ممكن فرصت نياول در و گرفته قرار نظر تحت تدق با ستيبا يم

 هم آنـ  كشور، كي در آن تحقق ينما دور ،يتروتسك نظر از سمياليسوس مفهوم داشتن نظر در با. بود نو يميرژ ياساس هسته
 و مليع يدورنما تنها نيا گونه بود كه اين نهيزم نيا در نياستال نظر نليك بود، يارتجاع ياتوپ كيـ  مانده عقب هيروس در

  . است نانهيب واقع
 در ها استيس هيكل و عيوقا تمام بر كه افتي گسترش آنجا به لزوماً بود، ياساس مسائل سر بر يا مشاجره كه د،وربرخ نيا

 ،يالبقان الملل نيب و يانقالب حزب يكيتاكت و يراتژاست نقش، ت،يماه بر جمله من و كارگر طبقه يالملل نيب جنبش يزندگ
 يبررس مرود عنوان دو تحت را حزب يستينيلن يتئور سر بر نياستال با يتروتسك مشاجره توان يم وضوح، براي. گذارد تأثير
  . يالملل نيب يستيكمون احزاب ياستراتژ و يشورو ريجماه اتحاد ستيكمون حزب در يحزب يدموكراس. داد قرار

  

  يحزب يدموكراس ـ1
  

 زهيبوروكرات مسئله لزوماً فعال، ياسيس نظر از و پرتوان كارگرِ ي طبقه ابيغ در ،يشورو دولت يجيتدر شدن زهيبوروكرات
 شورا التيتشك نيب يرسم ييجدا اگرچه رايز. ساخت مطرح را يحزبـ  درون يدموكراس رفتن نيب از و ستيكمون حزب شدن

 كنترل و ياسيس انحصار ،حزب ،يداخل جنگ زمان از. بودند يدولت حزب ها كيبلشو قتيحق در كنيل داشت، وجود حزب و
 امر نيا بود، شدن زهيبوروكرات حال در يدولت نيماش اگر جه،ينت در. بود گرفته ارياخت در را مهم مقامات ي هيكل كامل

 شاهنگيپ عنوانه ب حزب، كه بود نيا ديبخش اريسب تياهم را امر نيا چه آن. باشد نداشته يتأثير حزب يرو بر توانست ينم
 قش،يدق انضباط و ]4[ 2درآمدش حداكثر قانون اش، يانقالب سنت رش،يفسادناپذ يميقد يها كيبلشو هسته با ا،يپرولتار
 گريد ،كارگران انفعال گرفتن نظر در با آمد، يم در پا از حزب اگر. شد يم شمرده يبوروكراس هيعل اصل سه عنوانه ب عموماً

 يو كه است شده يجد قدر آن تيوضع كرد احساس يتروتسك كه بود 1923 سال در. داشت ينم وجود يا يدفاع خط
 دوره« نام تحت ها آن مجموعه كه پراودا، براي مقاله سلسله كي با را يحزب درون يِدموكراس براي يعلن يا مبارزه ستيبا يم

  ]5[. دينما آغاز بود، »ديجد
 زيآم نيتحس يانيب ياريبس جهات از يعني باشد، يم دانهمرد آن يها يبند فرمول از يبرخ و است محتاطانه ديجد ريمس لحن

 مجرد يحق عنوانه ب را يدموكراس مسئله يتروتسك. باشد يم داريپا ارزش داراي كه است يحزب درون يِدموكراس مسئله از
 ابتدا. دينما يم مشخص ميشو يم وارد آن به كه يا يخيتار ديجد صحنه و حزب تكامل در را آن لزوم كه  بل سازد، ينم مطرح

 قدرت، فتح« :دهد يم قرار يبررس مورد را حزب ياعضا) اكتبر از بعد و اكتبر از قبل( ديجد و ميقد نسل نيب مناسبات يو
 بودند، برخوردار يزيناچ يآگاه از كه تجربه يب كارگران از يانيجر ]6[» داشت دنبال به را حزب يِعادرِيغ يحت و عيسر رشد

 يدرون يكتاتوريد شكرانه به تنها ومرج، هرج دوران نيا در«. داشت وجود ها انگل و كارگزاران گانه،يب عناصر ازجرياني  زين و
  ]7[» .دينما حفظ را خود يكيبلشو تيماه گشت قادر) حزب( بودند، گذشته شيآزما كوران از اكتبر در كه ،يميقد ياعضا

 ديبا ،يكل طور هب حزب ندهيآ براي و خود ياسيس رشد خاطر به ديجد نسل اكنون. بود كرده رييتغ اوضاع پس آن از كنيل
 و نگرد يم حزب ياجتماع بيترك به يتروتسك گاه آن. شود دهيكش حزب يريگ ميتصم روند و ياسيس يزندگ به فعال طور به

                                                
١- Nationalisation 

  .كرد تجاوز مي] ماهر تقريباً برابر درآمد يك كارگر[بايست از مقدار مشخصي  كرد كه ميزان درآمد اعضاي حزب نمي اين قانون بر اين امر تأكيد مي - ٢
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 يعني آن ياساس يها سلول« فيتضع به كارگران، لهيوس به يادار يها تمس كردن پر به ازين چگونهكه  دهد يم نشان
 ييايپرولتار هيپا تيتقو ضرورت مورد در يتروتسك. بود سميبوروكرات مهم منبع كي نيا و ديانجام ]8[» كارخانه يها هسته
  . كند يم استدالل و بحث ،يبوروكراس برابر در ييروين عنوانه ب جوانان و انيدانشجو از استفاده مورد در و حزب

  : سدينو يم يداخل يدموكراس ضرورت مورد در او
 كارـ  نيماش چشم چهيدر از صنعت به است قادر لحظه هر در كه است نيا در ما حزب اسيق قابل ريغ ياساس تيمز«

 راهم  مكمل متقابالً كارگران نيا بتجار نگرد،ب ستيكمون تاجر و ستيكمون ريمد ست،يكمون متخصص ست،يكمون
 طور به سسهؤم هر و اعم طور به اقتصاد تيهدا براي خود ريمس ترتيب بدين و ند،ينما يريگ جهينت ها آن از كند، يآور جمع
 قابل حزب، درون در فعال و پايدار يِدمكراس كي يمبنا بر تنها يا يرهبر نيچن كه است واضح. دينما يينتع را اخص

 كنيل است، شده نوشته مشخص يشرايط در و قدرت ]مسند[ در يحزب به خطاب تذكرات نيا ]9[» .باشد يم نانياطم
 به يرهبر پاسخ ياصل بار. باشد يم عام ياعتبار داراي ح،يصح يرهبر براي يدموكراس لزوم يعني رد،يگ يبرم در كه را ياصل

 سميونيفراكس خطرات و حزب، وحدت يِحتم لزومِ بر تأكيد  و يميقد ياعضا ميعظ سنن از سخت دفاع ي،تروتسك انتقاد
 جنبه داراي ،است مثبت جنبه داراي كه گونه همان» سنت« ،يبالانق جنبش در كه سازد يم نشان خاطر يتروتسك پاسخ. بود
 ن،يلن» ليآور يتزها« هيعل يميقد يها كيبلشو موضع جمله من متعدد يها مثال آوردن با ،يتروتسك. باشد يم زين يمنف
 يابي جهت در است آن يهمتا يب ييتوانا ،»سميبلشو« ياساس ي وكيتاكت تيفيك نيتر باارزش« كه كند يم استدالل نيچن
 يها چرخش انجام در كلمه كي در و ديجد يها وهيش گرفتن كاره ب در و مهماتش ديتجد در ك،يتاكت عيسر رييتغ در ع،يسر
 را 1اي يخيتار مافوق يِريناپذ غزشل ياه نيتضم خود يخود به باشد، يانقالب كه هم قدر هر ،يسنت چيه كه نيا و] 10[» .تند
 و ند،يب يم را شرايط آن در سميونيفراكس بزرگ خطر يتروتسك ها، ونيفراكس لهمسئ مورد در. دينما ينم نيتام انحطاط هيعل

 منعكس را ايپرولتار با متخاصم يطبقات و ياجتماع يروهاين فشار سرعت به بتوانند يونيفراكس اختالفات كه را نيا احتمال
  . است سميونيفراكس براي يعلت خودش ،يحزب كيدموكرات ريغ ميرژ كي كه كند يم ادعا كنيل دهد، يم صيتشخ ند،يمان

 از ينشان عنوان به را يانتقاد هر و دهند، فرا گوش يحزب عيوس يها توده يصدا به ديبا حزب ي كننده يرهبر يها ناارگ«
 را كيستماتيس يسكوت كه نكشانند جا آن به را منضبط و اريهوش يها ستيكمون لهيوس نيبد و نپندارند يونيفراكس هيروح

  ]11[» .بدهند ونيفراكس كي ليتشك صورت نيا ريغ در اي و نموده حفظ
  : كه است نيا »ديجد دوره« هاي نوشته در يتروتسك ي مسئله اصل

 كردن محدود. رديگ يم صورت يريپذنا اجتناب طوره ب حزب يعموم افكار يريگ شكل كه است نظرها اختالف و تضادها در«
 ارياخت در رهيغ و دستورها شعارها، صورت به را زحماتش ثمره است موظف كه يدستگاه درون در فقط و فقط پروسه نيا

  ]12[» .ياسيس و كيدئولوژيا نظر از است حزب كردن ستورن دهد، قرار حزب
 يرومندين تأثير داراي هنوز ،]آن هنگام[ دشوار العاده فوق يِنيع شرايط در ،داشتن تهياتورو ]بر يمبن[ يادعاها حال، نيع در
 در و ميهست كشور حزب تنها ما« كه رديپذ يم معهذا يو بودن، يحزب درون يدموكراس خواستار ضمن. باشد يم يتروتسك بر

 يزيچ كه جست شركت يارج تيفعال آن در يتروتسك كار، نيا انجام با و ]13[» .باشد نيا جز تواند ينم ،يكتاتوريد دوران
 اصل كي سطح به را شد يم دهيد يداخل جنگ العاده فوق شرايط مناسبت به و موقت ياقدام صورت به تنها ابتدا در كه

  :كند يم مشاهده ياساس يتضاد امر نيا در ،يتروتسك سابق رويپ 2شاختمن ماكس. دهد ارتقا يعموم
 حزب از خارج در كه يكسان كيدموكرات حقوق ينف كه....  نداد نشان كتهن نيا صيتشخ بر دال يا نهانش چيه...  يتروتسك«

 قانون كي نيا كه رايز. گردد نيتضم حزب آن خود ياعضا براي حقوق همان زود اي ريد ينف با تواند يم تنها ،دارند قرار

                                                
١- Supra Historical 
٢
- Max Shachtman 
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 ريغ اي ميمستقـ  است يفراخوان متضمن ،يجد يِاسيس حزب كيدر ،يجد ي دهيعق اختالف هر كه است استيس يواقع
 يا نكته نيا ]14[» .حزب نيا از خارج مردم از بخش بهمان اي فالن به ـ يعمد ريغ اي يعمد اشاره، با اي حيصر م،يمستق
 ،»زود اي ريد« مدت، دراز در كه ستين يشك. سازد ينم اعتبار يب را يتروتسك موضع يتمام واقعاً كنيل است، ياساس

 ،ديگو يم غالباً يتروتسك كه گونه همان ، كنيل د،يانجام خواهد حزب آن درون يكتاتوريد هب حزب كي لهيوس به يكتاتوريد
 و سخت العاده فوق ضيمر و دار كج كرد عمل ريدرگ ها كيبلشو ي،تروتسك نظر نقطه از. است يمهم عامل زمان استيس در
  . داشت وجود يالملل نيب انقالب انبج از كمك] دنيرس[ و شيگشا امكان ،»زودتر« اي» رتريد« نيب: بودند يقيدق
 ،يانقالب سميماركس از او استيس شتريب چه هر گرفتن فاصله با و كشور و حزب بر نياستال مستبدانه كنترل گسترش با
 ترريناپذ يآشت ينياستال يسازمان يها وهيش با مخالفت و شدند يم مضرتر زين بودند يحزب يدموكراس طالب كه ييادهايفر
   .ديگرد يم

 امضاء يمركز تهيكم ياعضا از گريد نفر ازدهي و 1فينوويز ي،تروتسك توسط كه 1927 سال در مشترك ونيسياپوز پالتفرم
  : است يحزب ميرژ ]هيعل[ ينيپرطن فرخواستيك يحاو ،بود شده

 از فخّلت در ك،يبلشو حزب سنن هيكل از فتخّل درـ  يحزب درون يدموكراس كيستماتيس يالغا شاهد رياخ سال چند«
 اصولو  رود يم نيب از دارد عمل در ن،يمسئول حيصح و اير يب انتخاب. اند بوده ـ يحزب يها كنگره سلسله كي ميمستق ميتصم

 حجم تا شود يم داده رييتغ كيستماتيس طور به حزب ي نامه اساس. شود يم كشانده انحراف به قدم هر در سميبلشو يِسازمان
  . دهد ليتقل نييپا در را ها شاخه حقوق و دهد شيافزا باال در را ]و درآمدها[ حقوق

 يكارگر يها هياتحاد و شوراها ،يا منطقه ياجراي يها تهيكم ،يا منطقه يها تهيكم يرهبر كه است نيچن يكنون تيواقع
 ارجاع« به] بنا به نظر لنين[ حزب ياعضا از گروه هر ،حزب عضو هر حق....  باشند يم رييتغ قابل ريغ ره،يغ و اي منطقه

 آزاد بحث كي بدون ها، كنفرانس و ها كنگره. است گشته يملغ يكنون تيواقع در »يحزب تمام دادگاه به اش ياساس اختالفات
. شوند يم فراخوانده ،)شد يم انجام نيلن نازم در شهيهم كه گونه آن( مسائل هيكل مورد در حزب يتمام توسط يمقدمات

  ... شود يم گرفته نظر در يحزب انضباط از يچيسرپ نبعنوا ،ييها بحث نيچن درخواست
 تمام در و يكارگر يها هياتحاد درـ  اعم طور به كارگران يدموكراس رفتن انيم از به يحزب درون يدموكراس رفتن انيم از
  ]15[» .انجامد يم ـ يرحزبيغ يها توده يها سازمĤن گريد

 يساز نهيزم: اند شده متبلور وار برنامه يها خواسته صورت به »ديجد دوره« شنهاداتيپ و اخطارها ها، ليتحل پالتفرم، نيا در
 نظرات نقطه از بانشد داشته امكان رفقا يها گروه و رفقا همه ،يواقع يحزب درون يدموكراس اساس بر كنگره نيپانزدهم براي
 يرو و ها كارخانه در كهاني ارگرك فقط رشيپذ قيطر از ]حزب[ ياجتماع بيترك بهبود ند،ينما دفاع حزب برابر در خود

 ،ياخراج نيمخالف يفور گرداندن باز ،يحزب دستگاه كردن كوچك و كردن زهيپرولتار حزب، درون به كنند يم كار نيزم
 و ها ساختن محكوم نيا مرحله نيا در كنيل. است] يحزب[ دستگاه از مستقلكه  2يمركز كنترل تهيكم ساختمان ديتجد

  . رديگ يم صورت آن ياسيس انحصار رشيپذ و هيروس ستيكمون حزب به كامل يوفادار چارچوب در هنوز ها خواسته
به  يايپرولتار واحد حزب كي به ايپرولتار يكتاتوريد كه رايز م،يكن يم مبارزه حزب دو ليتشك هيعل خود يروين همه با ما«

  ]16[» .دارد ازيني آن  مثابه هسته
 يتروتسك ه،يروس در انتقاد و مخالفت هرگونه كامل رفتن نيب از و تلريه برابر در ترننيكم شدن فلج از بعد 1933 سال در

 خواستار يو است، شده رانيو كامالً سمينياستال توسط ينيلن كيبلشو حزب كه نيا ماعال با. كرد رها را رياخ مالحظه نيا
بنيادين  اثر در يتروتسك 1936 سال در. ديردگ ياسيس انشعاب قيطر از يبوروكراس يسرنگون و يانشعاب احزاب يبنا ديتجد

                                                
١
- Zinoviev 
٢- Central Control Commitee 
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 يدموكراس مورد در كامل وضوح به را خود نظرات توانست ،»1شد انتيخ ي كه به آنانقالب« يش يعني كتابخو و اساسي
  : دهد ارائه يحزب

 و يراسدموك مفهوم، دو نيا بيترك و تجمع. شد يم مشخص كيدموكرات سميسانترال وهيش با كيبلشو حزب يدرون ميرژ«
 مشخص قيدق طور به همواره حدودش كهامر   نيا به تنها نه داشت فيوا توجه حزب. ستين متضاد وجه چيه به سم،يسانترال
] در شركت[ يواقع حق از بتوانند شدند يم وارد محدوده نيا درون به كه ييها آن همهبر اين امر كه  نيچن هم كه بل باشد،

 نييآ. بود يحزب يدموكراس ريرناپذييتغ يمحتوا ،يفكر مبارزه و انتقاد يآزاد. دندگر مند بهره حزب استيس جهت نييتع
 خيتار واقع، در. است و تباهي سقوط دوران ي افسانه كند، ينم تحمل را ها ونيفراكس ،سميبلشو نكهيا بر يمبن يكنون
 ساختن متحد و جهان يسرنگون فهيوظ كه ،يواقع سازمان كدام هم قتيحق در و هاست ونيفراكس مبارزه خيرات سميبلشو

 بدون واندت  يم دهد، يم قرار شيخو برابر در ،را خود پرچم ريز به انيشورش و انيجو جنگ شكنان، بت نيتر گستاخ
 يرهبر يشيدوراند ابد؟ي تكامل و كند يزندگ موقت، يونيفراكس يها يبند شكل و ها يبند گروه بدون ،يفكر يهاوردبرخ

 يزيچ نه كنيل شود، تر كوتاه يونيفراكس مبارزات طول و گردد ميمال برخوردها كه داد يم را امكان نيا اوقات اكثر كيبلشو
 و ها يريگ ميتصم در اش ييپروا يب ،آن از و كرد يم اتكا جوشان كيدموكرات يبانيپشت نيا به يمركز تهيكم .نيا از شيب

 كه داد را يبزرگ ي تهياتور آن ي،رهبر به حساس، مراحل تمام در يرهبر آشكار صحت. نمود يم كسب را ها دادن فرمان
  . باشد يم سميسانترال متيق يذو  ياحقاق ي هيسرما
 الملل نيب يكنون يها بخش ميرژ با كامل تضاد در برسد، قدرت به كه نيا از قبل خصوصاً ك،يبلشو حزب ميرژ ترتيب بدين
 با ،ددهن يم استيس رييتغ كامالً فرمان، كلمه كي افتيدر با كه د،ان شده منتخب باال از كه» يرهبران« با بود، يستيكمون

  ]17[» .وار برده نيكرمل با شانوردبرخ در و متكبرند، يحزب يها هيپا با برخوردشان در كه يكنترل بدون يها دستگاه
 يحزب كي دولت هيرنظ از نيهمچن كه  بل كند، يم حفظ ها ونيفراكس مورد در را يكيبلشو ياصل موضع تنها نه يتروتسك

  . درَب يم
 يداخل جنگ. دينما حفظ را شوراها چهارچوب در ياسيس مبارزه يآزاد تا بود دواريام و كرد يم آرزو حزب زمان آن در«

 نيا به سميبلشو رهبران. شدند ممنوع يگريد از بعد يكي ونيسياپوز احزاب. افزود و مالحظات محاسبات نيا بر يسخت موانع
 خود از دفاع عمل كي صورت به كه  بل اصل كي صورت به نه بود، يشوراي يدموكراس هيروح با تضاد در كاراآش كه اقدام،
  ]18[» .ستندينگر يم ي و موقتا مرحله

  . كند يم رد را حزب يكتاتوريد و طبقه يكتاتوريد دانستن يكي يتروتسك
 واحد طبقه كي ـ نديگرا عقب يبرخ و گرا شيپ يبرخ ]كه[ ـ است يمتعدد» يها قسمت« داراي طبقه كي كه رو آن از«
 را نيا. دينما اتكا مختلف طبقات از ييها بخش به تواند يم حزب كي هم ليدل نيهم به. آورد وجوده ب حزب نيچند تواند يم

 اهرظ هك نيا بر مشروط البتهـ  افتي توان ينم ياسيس خيتار طول تمام در باشد طبقه كي با رابطه در حزب كي تنها كه
 شدن زهيدموكرات« كه دردا يم انيب چهارم الملل نيب 1938 سال برنامه و ]19[» .نشود هفتگر نظر در تيواقع يجا به يسيپل

 كه نمود خواهند مشخص آزادشان أير با خود دهقانان و كارگران. است ممكن ريغ يشوراي احزاب شدن ينوقان بدون شوراها
  ]20[ ».شناسند يم تيرسم به يشوراي احزاب عنوانه ب را ياحزاب چه
 قرار مطالعه مورد هيروس دولت و هيروس ستيكمون حزب در كارگران يدموكراس راه در يتروتسك مبارزات كارنامه كه يزمان

  . شد مرتكب ياديز اشتباهات يو كه شود يم واضح رديگ

                                                
١- The Revolution Betrayed 
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 اند بوده كه بود، كرده آغاز زودتر را خود تمقاوم ستيبا يم او :گفت توان يم يكنون معلومات پرتو در گذشته يبررس بركت به
 يشتريب يريگ يپ و توان با ستيبا يم او 1923- 24 سال در كه ،است داده تن يامور به يناچار يرو از يو كه ياوقات

 انتقادات نيا از ياريبس. كرد يم رجوع كارگران يها توده خود به و يحزب يها توده به زودتر ستيبا يم يو كه د،يجنگ يم
 روبرو ها آن با يتروتسك كه يميعظ يها يدشوار كه رايز اند، جانبه كي يانتقادات ضمن، در كنيل باشند، موجه است ممكن

 يتروتسك. رنديگ ينم نظر در را دوران نيا در حزب عضو يها توده جمله من و روسي كارگران قيعم انفعال خصوصاً بود،
 حزب به ممكن ي لحظه نيآخر تا كه دانست يم ونيانقالب فهيوظ را نيا وضوح به موجود، ويآلترنات هرگونه ابيغ در نيهمچن
 رد آن را شود يم تر ساده اريبس حزب، آن انحطاط ي دوره انيپا در كه بود يمهم ي مالحظه نيا. بمانند يباق وفادار يانقالب
 يسادموكر سنت حفظ و دفاع در را يتسكترو ميعظ آورد دست ديبا يم متعادل، نظرِقضاوت و . مبارزه گرماگرم در تا كرد،
 يِستيآنارش اي و وار كيدموكرات اليسوس رد به دنيغلط در بدون زنده، و يجمع يسميارگان عنوانه ب حزب سنت ،يحزب درون

  . دهد صيتشخ ـ آمد شيپ گريد ياريبس مورد در كه يطور آنـ  شرويپ حزب و كيدموكرات سميسانترال
  

  الملل نيب ستيكمون احزاب ياستراتژ ـ2

  
 نياستال توسط 1924 زييپا در بار نياول براي بود سميماركس يها سنت هيكل ناقض كه شكور كي در سمياليسوس يتئور

 سراسر در ستيكمون احزاب ياستراتژ و ستيكمون الملل نيب بر كه  بل ،هيروس خود در نه آن بالفاصله تأثيرات. ديگرد اعالم
 نياول و ه،يروس با يهمبستگ شكل نيتر مشخص بود، مرتبط يجهان انقالب انجام با هيروس البانق يبقا كه مادام. بود جهان

 به سمياليسوس ساختمان كه زمان آن كنيل. خودش كشور در انقالب به زدن دست از بود عبارت ،»يخارج« حزب هر فهيوظ
 نقش و بود، يارياخت ياضاف امر كي تنها كه  لب واجب امر كي نه گريد يجهان انقالب شد، يم دانسته ممكن هيروس در ييتنها
 را» يستياليسوس« ساختمان پروسه نيا ي،نامساعد امر چيه كه امر نيا نيتضم از شد يم عبارت مسكو، نظر در نترن،يكم

 هيروس يبوروكراس يخارج استيس عامالن به كارگر طبقه انقالب عامالن از ستيكمون احزاب ترتيب بدين. ديننما متوقف
 يِستينيلن سنن در يطلب دنظريتجد و از، انحراف سلسله كي يعنم به يريناپذ اجتناب طور به استحاله نيا. گشتند دلمب
  ]21[ .بود يتروتسك لئون شان ياصل مدافع كه ييها سنت. بود يانقالب يها استيس
 يبررس مورد را بودند نياستال و يتروتسك اختالف مورد كه حزب ياستراتژ به مربوط مسائل تمام است ممكن ريغ نجايا در

  . ساخت روشن نهيزم نيا در را حزب يتئور) تكامل در( يتروتسك سهم توان يم ثالم چهار با كنيل م،يده قرار
 بورژوا گانت نيكومحزب  تابع را خود ستيبا يم نيچ ستيكمون حزب كه نيا بر يمبن نياستال استيس با آغاز از يتروتسك

 بر مدت تمام در يو. بود مخالف )ديگرد منجر 1927 سال در نيچ انقالب نيخون شكست به كه يمرا ( سازد ستيوناليناس
  . كرد يم يپافشار يانقالب حزب ياسيس و يانمساز كامل استقاللِ ينيلن اصل يرو

 آنگلو يكارگر هياتحاد تهيكم قيطر از هاي كارگري انگلستان، كنگره اتحاديه يرهبر با يهمكار با يتروتسك نيهمچن
» چپ« رهبران به نسبت نقادانه برخورد و انداخت مخاطره به شدت به را انگلستان ستيكمون حزب استقالل كه(  تيسووـ 

  . كرد مخالفت )نمود سلب آن از را كردند انتيخ يعموم اعتصاب به كه يكارگر هياتحاد
 ستيكمون حزب. داد ارائه آلمان، در 1929- 33 يسالها در نياستال استيس از انهيگو شيپ و درخشان يانتقاد نيهمچن يو

 و نمود برخورد ياصل دشمن عنوانه ب ها دموكرات اليسوس با كرد، يم كار نياستال» سمِيفاش اليسوس« يتئور با كه آلمان
 ركارگ طبقه احزاب متحد جبهه يفور لزوم به ز،يآم فاجعه ياستراتژ نيا هيعل يتروتسك. دانست تياهم كم را سميفاش خطر

  . ديورز اصرار تلريه هيعل
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 را آن حزب و كارگر طبقه و ديگرد بيتصو 1934 سال در كه» يخلق جبهه ياستراتژ« ي كشنده ضعف يتروتسك باالخره، و
 ژهيو به مزبور نقد ]22[ .داد نشان را شد، منجر فرانسه و اياسپان در ندهيآ يها شكست به و داده ونديپ هم به يبورژواز با

 ييگرا خلق جبهه از نوع آن اي نيا جهان سراسر در ستيكمون احزاب تمام باًيتقر استيس اكنون را كهچ ،است صادق امروزه
  . ميا بوده يليش در امر نيا بار تبيمص جينتا كامل تكرار شاهد راًياخ و باشد يم

 نيا. بود خود، ضد به آن ليتبد حد تا حزب يِستينيلن يِتئور رِيگ يپ قلبِ و انحراف دوران يستينياستال دوران مجموع، در
 هيكل هيتوج خدمت در كه يا يريخطاناپذ افسانه به ا،يپرولتار يانقالب شاهنگيپ يده سازمان و انتخاب يتئور از يتئور

 چنان آن امر نيا. گشت ليتبد گرفت، يم قرار ،خند شير با مأتو انتيخ و كيبوركرات] كاري دست[ ونيپوالسيمان اشكال
 به عموم انظار در يكل طور به اند، متفاوت نيچن نيا كيپرات در كه حزب، يِنياستال و ينيلن يها يتئور كه بود زيآم تيموفق

 توانست يم دانستن يكي نيا نبود، يتروتسك ريناپذ يخستگ كوشش خاطر به اگر. شدند شناخته واحد ]يتئور كي[ صورت
 از يكوه ريز در كامالً لياص سمينيلن و راه خود را طي كند ي،ستيماركس جنبش در شدن واقع اعتراض مورد بدون عمالً
  . گردد مدفون دروغ

  

  چهارم الملل نيب) ب

   
 كي ه مثابهب سمينيلنـ   سميماركس از او دفاع ريناپذ ييجدا بخش عنوانه ب حزب، مورد در ينيلن يتئور از يتروتسك دفاع

 انقالب به نسبت ،قرن آغاز از يو. دينما ارضا را او تواندب كه يوردآ دست نه كنيل. بود ميعظ يوردآ دست مجموعه،
 نيا به يابي دست به قادر يستينياستال يِستيكمون الملل نيب ديگر كه شد قانع كه يزمان و بود، متعهد يالملل نيب ييايپرولتار
 آلمان ستيكمون حزب كامل سقوط. دينما كوشش ديجد يسازمان تأسيس براي خود كه نيا جز نداشت يا چاره ست،ين هدف

 مصمم را يتروتسك باالخره كه بود ،يرسم يمش به اعتراض در نترنيكم از بخش كي يحت ييِتوانا عدم و تلريه برابر در
  . نديبرگز را راه نيا نمود

 شود، يم يبوروكراس ي تجاوزكارانه اعمال چنان ميتسل عانهيمط و امدهين در تحرك به ميسفاش رعد با كه يسازمان«
  » .گردد اياح تواند ينم و باشد يم مرده يسازمان كه دهد يم نشانطريق  نيبد

فراخوان به  فوراً نيلن] در مقابل جنگ جهاني اول[ 1914 اوت 4 در دوم الملل نيب ميتسل دنباله ب كه طور همان درست
  . كرد صادر را چهارم الملل نيببه تشكيل  فراخوان 1933 سال در زين يتروتسك ،داد سوم الملل نيبتشكيل 

  

  چهارم الملل نيب براي مبارزه ـ1

   
 عوض در. نبود مطرح ديجد الملل نيب يفور تأسيس مسئله و بود، محدود اريبس 1933 سال در يتروتسك از تيحما

 .ودب نامطلوب العاده فوق امر نيا انجام ]براي[ ينيع شرايط متأسفانه  ـ شد يم ساخته جيتدر به ستيبا يم ديجد الملل نيب
 يمل گاهيپا كي از كه داشت را تيمز نيا حداقل يو كنيل بود، منفرد العاده فوق نيلن اول يجهان جنگ آغاز در گرچه

 تا ديكش طول هيروس انقالب يروزيپ از سپ سال دو تا ن،يا وجود با. بود برخوردار ك،يبلشو حزب صورت به دست، كي
 يپرولتر انقالب دوم يروزيپ كه يسرنوشت نيچن نه و داشت هيگايپا نيچن نه يتروتسك. شود تأسيس  بتواند سوم الملل نيب

 آغاز آلمان يايپرولتار سركوب با كه بود كارگر طبقه قيعم شكست دوران 1930 دهه بالعكس. نديبب خود اتيح طول در را
 يها نظام زمان آن در .)خيتار در ،آگاه ياسيس نظر از و مبارز كارگر طقه كي شكست نيآورتر شرم و نيتر كامل( گشت

 در ضمن در. ديرس فرا اياسپان در فرانكو يروزيپ گاه آن و داشتند خود چنگال در را روپاا مركز ،آنبه  هيشب اي و يستيفاش
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 و نمود سست رفته رفته را ييِ طبقه كارگرجو مبارزهي روين ،مدت يطوالن يكار يب و دياقتصا ركود 1930 دهه طول
  . كرد فيتضع جا همه در ار كارگران يها ناسازم
 خطر. كردند يم عمل ميستروتسك رشد هيعل كه بودند مشخص عوامل يبرخ اه،يس ارتجاع يعموم ريتصو نيا بر عالوه

 هيعل و دشمن برابر در و سازند فشرده را خود صفوف تا آورد وجوده ب كارگران نيب در ميعظ يفشار سميفاش وحشتناك
 ينظام قدرت كي مان،يپ هم كي افتني به اجياحت احساس اتحاد، براي و فشار نيا با اههمر. شوند متحد ديجد انشعابات

 ميعظ قدرت از كردن نظر صرف. بود يشورو هيروس البته قدرت نيا و داشت، وجود ستد،يبا تلريه مقابل در كه ميعظ
 به واقع در تلريه قيطر نيبد. بود دشوار العاده فوقامري  ،يتروتسك ]طرفدار[ قليل يروهاين و روي آوردن به نياستال
  ]23[. نمود كمك يكارگر جنبش درون در سمينياستال و نياستال

 كه داشت قرار كارگر طبقه جنبش درون در يبهتان و ييبدگو چنان معرض در يتروتسك كه داشت وجود قتيحق نيا گاه آن
 آشكارا بودند، 1كادويم و تلريه عوامل ،مسكو محاكمات در گريد نيمتهم همه وكي تروتس كه اتهام نيا. بود سابقه يب خيتار در

. كردند باور را آن جهان سراسر در نفر ها ونيليم كه بود چنان» بزرگ دروغ« قدرت معهذا هست، بوده نامربوط و پوچ ياتهام
 و دانمنهنراز  ياريبس ،رفتنديپذ را يتروتسك بودن يستيفاش تهمت كه نبودند و قديمي سرسخت يها ستيكمون تنها

  . شدند صدا هم اتهام نيا با بود ها آن ي نمونه 2روالن رومن كه ،يغرب روشنفكران
 ارياخت سكوت اي و كردند ييگو مبهم اي كردند، يم احساس را خلق جبهه فشار كه 4مالرو آندره و 3شاو برنارد چون يگرانيد

 نمود نيتضم اول ي  وهلهه در امر نيا. بود زيآم تيموفق رايبس مدت كوتاه در نياستال بزرگي ساز پرونده ترتيب بدين. نمودند
 به ند،ينما مقاومت مداوم يها ييبدگو و داتيتهد برابر در توانستند يم و بودند يقو يتيشخص داراي كه آنان تنها تا

 و داشتند را ها ارنامهك نيتر يانقالب كه ديافرا جمله من ها، ستيتروتسك نيب يميعظ سد امر نيا ،اًيثان. وندنديبپ سميتروتسك
 آن يط كه يا نهاصادق فرصت توضيح از را ها ستيتروتسك و آورد وجوده ب بودند، برخوردار ياسيس يآگاه از كه يكارگران
 وجود تصور نيا موردش در اگر باشد، نه و درستمسئوال هم هرقدر انتقاد،. ساخت محروم سازند مطرح را مسائلشان بتوانند
  . رديگ قرار توجه مورد دارد امكان كمتر گردد، يم ارائه» ستيفاش عامل« كي جانب از كه باشد داشته

 نياه ب يا فاصله در كه نمود قانع امر نياه ب را مردم شد يم دشوارتر چه هر كه داشت وجود ساده قتيحق نيا باالخره
  : نمود حيتشر نيچن نيا را وضع يكتروتس. گردد آغاز نو از زيچ همه است الزم ،المللسوم بين تأسيس  از بعد يكوتاه

 پانزده در كارگران جنبش يعموم انحطاط نيمب كه است يقتيحق نيا معهذا،. ميستين شرفتيپ حال در ياسيس نظر از ما«
 گريد زمان هر در يگريد سازمان هر وضع از دشوارتر ياسيق قابل ريغ طور به ما تيوضع اكنون...  است گذشته سال

 رقابليغ طوره ب و سرعت با چنان سوم الملل بين فساد. ميدار خود با را دوم الملل نيب وحشتناك انتيخ ما رايز باشد، يم
 بار كي ما يول :ديگو يم و شنود يم را ما يصدا اكنون بود گشته مطلع آن تأسيس  از كه ينسل مانه كه كرد رشد يانتظار

  ]24[» .ميا دهيشن را انيجر نيا
 در و بود كوچك اريبس كه نيا اول: شد مؤلفه مشخص سه با يستيتروتسك جنبش كه بود دشوار تيغا به تيوضع نيا تأثير

 كه، نيا سوم. بود بورژوا خورده داًيشد ياجتماع بيترك نظر از كه نيا دوم. بود شده ليتشك افراد يمشت از كشورها از يليخ
 صادق يبرخ مورد در نيا كه هرچند( كشورشان از يديتبع لزوماً نهـ  بود انيديتبع از يسازمان ،اش ييباال مدارج در حداقل

 شهيهم تر، كوچك يها گروهانشعاب در  .يا توده يكارگر جنبش از يعني بودند، دهيبرگز كه يموطن از يديتبع كنيل) بود

                                                
١- Mikado 

 لقب امپراطور ژاپن
٢
- Romain Rolland 
٣
- George Bernard Shaw 
٤- Andre Malraux 
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 روشنفكران. ارندد ارياخت در دادن دست از براي يكمتر ياريبس زيچ كه رايز. دهد رخ مي تر زرگب احزاب از شتريب و تر ساده
 1كانن. يپ. ج ييكايامر ستيتروتسك رهبر گفته به. كارگران تا هستند مستعدتر سميونيفراكس براي همواره بورژوا خرده

» .كنند بحث يانيپا و حد بدون زها،يچ مورد در دارند عالقه ها آن: دارند مشترك مشخصه صفت كي ها، مرام نوع نيا همه«
 يجملگ ها دهيپد نيا اساس، در. است ميبدنا به معروف شيها سوايير و ها سهيدس با ها يديعتب) يپرداز( استيس و ]25[

 ها نيا همه) به ابتال( از چهارم الملل نيب جنبش وـ  يطبقات مبارزه ميعظ ي دهنده انضباط يروين از انفراد: دارند يواحد علت
  . بود بانيگر به دست مفرط سميسكتار و انشعابات سم،يونيفراكس مرض با ،كار ابتداي از سميتروتسك. برد يم رنج شدت به

 براي يراه و سازد خارج فرجام يب و ريناپذ چاره طيمح نيا از را خود تا ديجنگ توانست يم كه يوجه نيبهتر به يتروتسك
 اليسوس يها وهگر متوجه نمود، چپ گوناگون يها گروه متوجه را دوخ روانيپ او آغاز در. ابديب كارگران جنبش به دنيرس

 سوم و دوم الملل نيب از كه) آلمان ستياليسوس كارگران حزب و انگلستان حزب كارگر همچون( ستيسانتر و دموكرات
  ]26. [باشد يديجد 2مروالديز بتواند امر نيا كه ديام نيا به بودند، مستقل

 خروج به را آنان باز و كرد، ييراهنما يا توده دموكرات اليسوس احزاب در مدت تاهوك داخل شدنِ يسو به را ها آن يو گاه آن
 شنهاديپ 3كايمرآ ستياليسوس كارگران حزب به يتروتسك 1939 در دوباره و 1937 سال در. شد رهنما) ها سازمĤن همان از(

 نيا كنيل ]28[. دينما اخراج ،را كنند جلب حزب در تيعضو به را كارگرانند نبود قادر كه ييبورژوا خرده ياعضا تا كرد
 شكست ارچد خود هدف به دنيرس در كي هر و شده باعث را يديجد انشعاب ديجد كيتاكت هر. نداشت يسود كارها

 يلمكم جزء نتوانست زين و دينما جلب را كارگران از يا مالحظه قابل تعداد نشد موفق هرگز يستيتروتسك جنبش. ديگرد يم
  . شود يكارگر جنبش از

 كه هرچند رايز بود؟ چه حزب مورد در يتروتسك يتئور بر شرايط نيا تأثير: است نيچن ميكن طرح اكنون ديبا كه يسؤال
 در جنبش اوج يها نقطه و گذشته كيتئور يوردهاآ دست به دنيچسب محكم با كه دارد وجود امكان نيا پرداز هينظر براي

 در 4ينياستولپ ارتجاع دوران در نيلن كه يكار همانـ  دينما مقاومت نامطلوب عيوقا كننده دلسرد تأثيرات برابر در گذشته
 براي. ردينپذ يتأثير گونه چيه كيپرات از يتئور كه است رممكنيغ ،وجود نيا با . كرد بعدها يتروتسك و داد، انجام هيروس

 كه يفيعض العاده فوق يروهاين و كرد يم جابيا داًيشد شرايط كه چه آن نيب ميعظ اريبس فاصله. بود نيچن زين يتروتسك
 مورد در صرف مبالغه از شيب يزچي به را يو ورزد، مبادرت مزبور شرايط با شدن روبرو به توانست يم نآ با يتروتسك
 توسط تواند يم كه ينقش كيتئور كردن برآورد ادهيز در ينچن هم يو. ديگرد رهنمون كوچكش سازمان قدرت و يسرزندگ

ي و نه از بطن و  هيحاش از كه) يا برنامه(ـ  حزب برنامه كردن نيجانش در و گردد، فايا ها توده از جدا يِالملل نيب يرهبر كي
 به زين( و ايپرولتار يواقع شاهنگيپ تجسم عنوانه ب حزب خود يجا به ـ دهيگرد ميتنظ يطبقات مبارزه در ارتباط روزمره با

 يبررس. بود رفته هراه كج به) موارد نيا هيكل در( بزرگ، عيوقا بحبوحه در كارگر طبقه تجارب به دهنده تعميم) مثابه
 به را نكات نيا داشت، همراه به كه ييدورنما و شد اتخاذ چهارم الملل نيب مليِتأسيس ع براي 1938 سال در كه يميتصم
  . سازد يم روشن يوجه نيبهتر

  
  
  
  

                                                
١- J. P. Cannon 
٢- Zimmer Wald 
٣- SWP: Socialist Workers Party 
٤- Stolypin 



 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماركسيسم و حزب

 

٩١ 
 

 

  چهارم الملل نيب كيتئور هيپا ـ2

   
 در سسؤم كنفرانس. داد يم نشان كارگران يقبل الملل بين سه با كه بود يناينما تفاوت ،چهارم الملل بين صهيخص نيبارزتر

 يميقد دوست خانه در و فرانسه در انهيمخف طور به كه كنفرانس. نبود شيب يريحق تجمع يقبل يها الملل نيب با سهيمقا
 يمدع ندگانينما نيا. ستندج شركت آن در ندهينما 21 فقط و ديكش طول روز كي تنها شد، برگزار 1رزمر آلفرد يتروتسك

 بهيعني  ها آن از يكي و بودند هاي كوچكي گروه ،ها سازمĤن نيا اغلبِ كنيل بودند، كشور 11 در ييها ناسازم يندگينما
 يندگينما  2ني يات نام به ويشور يمخف سيپل جاسوس كي لهيوس به و بوده يساختگ كامالً ،»هيروس بخش« اصطالح

 يتروتسك 1935 سال در. داشت عضو صد چند از شيب كه آمد يم يبخش از ،كايآمر ندهينما ،نشاختم ماكس تنها. شد يم
 عهيشا« كي عنوانه ب را ]29[» ندينما اعالم را چهارم الملل بين ندهيآ ي شنبه پنج خواهند يم ها ستيتروتسك« كه امر نيا
 نگرفته صورت او جنبش در يا مالحظه قابل رشد چيه كه قتيحق نيا رغم يعل چرا پس. بود كرده بيتكذ» احمقانه اساس يب

   د؟يورز مبادرت هيانيب نيا انتشار به يتروتسك بود،
 يدار هيسرما هم كه داشت اعتقاد يتروتسك. است نهفته يتروتسك يايپرولتار» يِرهبر در بحران« يِتئور در سؤال نيا پاسخ

 كي شيدايپ به كامالً ت،يبشر همه براي بحران نيا زيآم تيموفق حل. اند دهيرس ريناپذ چاره يبست بن به سمينياستال هم و
 شود يم كينزد يريناپذ اجتناب طور به كه يا يانقالب يها تيموفق در ياتيح عامل. داشت يبستگ ديجد يانقالب يرهبر

 خواهند اند كوچك ابتدا در كه ييها سازمĤن يشرايط نيچن در گونه نيهمبه  و ،يانقالب يرهبر تيفيك از بود خواهد عبارت
  . بنهند كننده نييتع يتأثير عيوقا بر و ابنديب بسيار و استواري) يها هيپا و( روانيپ سرعت به توانست

 آغاز نيچن »چهارم الملل بين فيوظا و يدار هيسرما احتضار« يعني د،يرس بيتصو به سسؤم كنفرانس در كه يا برنامه
  : شود يم
 براي ينيع يها شرط شيپ ...شود يم مشخص ايپرولتار يرهبر يخيتار بحران توسط دتاًعم مجموع، در جهان ياسيس اوضاع«

 ،يستياليسوس انقالب كي بدون. اند كرده دنيگند به آغاز شيب و كم ها آن كه بل» اند شده دهيرس« تنها نه ييايپرولتار انقالب
 به عمده طور به يعني است،يپرولتار به رو گردش اكنون. ندك يم ديتهد را بشر فرهنگ همه فاجعه ،يبعد يخيتار دوران در
  ]30[» .است شده ليوأت يانقالب يرهبر بحران به تيبشر يخيتار بحران. اش بيانقال شاهنگيپ

 يمنف يها نمونه تا 1917 اكتبر مثبت نمونه از بود، يخيتار دوران كي يانقالب تجربه ي عصاره ،»يرهبر بحران« يتئور
 يها سال در اياسپان و 1925ـ 27 يها سال در نيچ ،1933 و 1923 در آلمان ،1920 در ايتاليا ،1919 سال در مجارستان

 كه نكرد ادعا هم لحظه كي براي هرگز يتروتسك. كند ينم تمام را مسئله ،يتئور» يعموم« صحت نيا كنيل. 1931ـ37
 تنها يو .)اند داشته اظهار را گوارا چه اتينظر رانطرفدا يبرخ مثالً كه يطور(» دينما يم پاه ب« اي دهيآفر را انقالب ،يرهبر

 ينيع يها بحرآن را ريزنج هياول قطعات گريد و باشد يم عيوقا رهيزنج در كننده نييتع« حلقه يرهبر كه گفته نيچن
 نبدو كنيل. دهد يم ليتشك آماده يانقالب حزب كي وجود و كارگر طبقه يا توده زشيخ ،يدار هيسرما ياسيس و ياقتصاد

 خود، تياهم و ييتوانا از كههر ميزان  آن، موضع و گردد، يم ناتوان نسبتاً و خأل در معلق و بوده منفرد» يرهبر« ،ريزنج نيا
 كه يزمان كه بود نيا داشت وجود يتروتسك براي كه يا مسئله. بود خواهد بدتر است، داشته نادرست اي و زيآم اغراق يتصور

 موجود ريزنج ياتيح يها حلقه ،)يستياليسوس انقالب يجهان حزب( كرد تأسيس را چهارم لالمل بين يو 1938 سپتامبر در
 برخوردار مستحكم يا هيپا از كه بود يا يانقالب حزب جهان يجا چيه در نه و داشت وجود كارگر طبقه زشيخ نه. نبودند
  . باشد

                                                
١- Alfred Rosmer 
٢- Etienne 
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 يها حلقه ريناپذ اجتناب شدن داريپد مورد در ها يوشگيپ سلسله كي با او. داشت يواف يآگاه امر نيا به عتاًيطب يتروتسك
  . كرد» حل« را مسئله ك،ينزد ندهيآ در يانقالب رهيزنج
 ييايپرولتار انقالب براي ياقتصاد شرط شيپ اكنون«. است شده خود بحران نيآخر وارد يدار هيسرما كه داشت اعتقاد او ،اوالً

 چيه« كه بود چنان شرايط ]31[ ».است يدسترس قابل يدار هيسرما نظام رد كه است دهيرس اي مرحله نيتر يعال به عموماً
 جهينت در كه باشد انيم در توانست ينم ]32[» ها توده يزندگ سطح شيافزا و كيستماتيس ياجتماع يها رفرم سر بر يبحث
  . خوردخواهد  صدمه يا كشنده طوره ب يدموكراس اليسوس آن
: ديد يم يميعظ يانقالب موج ي رهاكننده مثابه به آن، از تريدشد كنيل يقبل جنگ ونچ هم را دوم يجهان جنگ يو اًيثان
 صبر اميق نياول براي تمام مين و سال دو بود نخواهد الزم ديجد جنگ در. است تر آسان اول مانيزا از معموالً دوم مانيزا«

  ]33[» .كرد
 افتهي تعادل رأسش يرو بر كه يهرم مانند«ـ است ثبات يب اريبس هيروس در ينياستال ميرژ كه بود اعتقاد نيا بر او ،ثالثاً
 كه را ينظام نشود، فلج غرب در انقالب توسط سمياليامپر اگر«. باشد داشته تحمل تاب جنگ ضربه برابر در نتواند و ـ»باشد

 نيا توانست ينم بود، يوروش اتحاد از دفاع بانيپشت يتروتسك كه يحال در و ]34[» .دبيرو خواهد بود اكتبر انقالب محصول
 جنبش در ياصل يانقالب ضد يروين را آن كه چه آن بر مهلك يا ضربه ،يا يسرنگون نيچن كه اوردين حساب به را قتيحق

  . آورد خواهد وارد دانست يم يكارگر
 ستندين قادر مراتمستع كه كند يم فكر يتروتسك خودش، ريگيپ انقالب يتئور و نيلن سمياليامپرتئوري  با سو هم ،رابعاً

 نيا واسطهه بايت كشورها  يبورژواز كه رو آن از و آورند، دست به را خود استقالل سمياليامپر با يارويرو برخورد بدون
. ننديبرگز را يستياليسوس انقالب ريمس ستيبا يم رشد حال در يمل بخش يآزاد يها جنبش رفت، خواهد ليتحل تعارض

 به بسته، نقش آن يرو بر ت،يبشر از يمين از شيب يعني مستعمره، مهين و مستعمره مردم يزادآ براي مبارزه كه يپرچم«
  ]35[» .است گرفته قرار چهارم الملل بين دست در قطع طور
  :آن در كه ديانجام ييدورنما به امر نيا مجموع، در
 يها بخش. گذارد ينم يبرجا يكارگر جنبش در فساد و ابهام از يرد شود يم آغاز يياروپا تيانسان براي دارد كه...  يدوران«

 صفوف ميعظ و ديجد يبند گروه ديتجد. شوند يم خارج صحنه از يگريد از بعد يكي ييصدا چيه بدون سوم و دوم الملل بين
  ]36[» .)رنديگ يم قوت( آورند يم بدست خون و گوشت جوان يانقالب يكادرها. است ريناپذ اجتناب كارگران

 تك تك كه هست قتيحق نيا كنيل داشت، وجود ياديز دهشوا ،ساخت يم را دورنما نيا كه ييها ييگو شيپ از كي هر براي
 كه نظام يينها بحران آنو  ركود از يدار هيسرما آوردن رونيب به شروع جنگ، تدارك. دنديگرد مردود خيتار توسط ها آن

 اريبس و اريبس و روزمنديپ آن از كه  بل نشد، ساقط نياستال ميرژ جنگ از پس نمود، ،بود شده داده صيتشخ يتروتسك توسط
 احزاب ،»صدا چگونه يه بدون صحنه ترك« يجاه ب ]37[. دانگستر يشرق ياروپا تمام بر را كنترلشو  آمد رونيب تر يقو

 سمياليامپر. آورند دست به اروپا سراسر در يديجد اتيح اجازه ،اناتيجر نيا اساس بر ستيكمون و كيدموكرات اليسوس
 بخش يآزاد انقالب نيب رابطه ترتيب بدين و بدهد، يآزاد مستعمرات به يمستعمرات يِبورژواز با معامله قيطر از توانست اكثراً

  . ماند يباق نشسته لگ به چهارم الملل بين ترتيب بدين. دينما قطع را ييايپرولتار انقالب و يمل
  : بود كرده ينيب شيپ يتروتسك

 به چگونه دانند يم يانقالب ها ونيليم نيا و شد، خواهد نفر ها  ونيليم يراهنما چهارم الملل بين برنامه ندهيآ سال ده يط در«
  ]38[» .برند ورشي نيزم و آسمان

 يها گروه صرفاً هنوز ،شد ليتشك چهارم الملل بين يجهان كنگره نيدوم ،1948 سال در سال ده از پس كه يزمان كنيل
 طور به كهرا  او» يرهبر بحران« يتئور ،يتروتسك يها ينيب شيپ درآمدن كار از غلط. كرد يم يدگنينما را كوچك اريبس

 صورت نيا در ايآ بود، يم درست اصولش در مزبور يدورنما كه ميكن فرض كنيل. ساخت مورد يب عمالً، بود درست مجرد
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 دست به نانياطم با را انقالب يجهان پروسه يبرره توانست يم چهارم كوچك اريبس الملل بين ايآ شد؟ يم درست زيچ همه
 رقابليغ ق،يدق سخن به خ،يتاري  »بودها ممكن« همه مانند ،يسؤال نيچن البته گردد؟ رهنمون يروزيپ به را آن و رديگ

 شيپ شوند، يم يناش الملل بين دادن ليتشك ميتصم از كه مهم، مسئله دو حداقل كه است واضح كنيل باشد، يم گفتن پاسخ
  . نديآ يم

 اي ،1903 سال در ها كيبلشو مثالً از تر فيضع اريبس ،بودند فيضع و كوچك قدر آن ستيتروتسك يها ه گرو ،اوالً
 كه بود يم سخت اريبس برايشان كه ]39[ 1917 سال در يتروتسك 1سيِونتيمژرا گروه اي ،1914 سال در ها ستياسپارتاك

 به انقالب دوران در تواند يم كوچك حزب كي كه است درست. ندينما محسوس يانقالب ميعظ انيطغ انيم در را خود وجود
در غير اين صورت، . باشد برخوردار نيمع ياتيح و اندازه حداقل از كار آغاز از كه نيا مگر كنيل ابد،ي رشد يآور رتيح طور

 يانقالب ماقبل دوران در ي رازسا حزب يطوالن كار ه، اهميتنكت نيا. گردد مضمحل عيوقا لهيوس به كه دارد احتمال
 قادر را كوچك يگروه توانست يم كه» يانتقال يها خواسته« از يا مجموعه قيطر از بتواند بود دواريام يتروتسك. رساند يم

  : نوشت يو .دينما غلبه يدشوار نيا بر باشد، آن براي يكانيپ و دهيگرد مرتبط ها توده مبارزه با كه سازد
 و ينيع يانقالب شرايط يآمادگ و يدگيرس نيب تضاد بر آمدن فائق بر است مشتمل ... يبعد وراند كياستراتژ فهيوظ«

 يها خواست نيب پل افتني براي شان زانهور مبارزه پروسه در ها توده به كمك...  شاهنگشيپ و ايپرولتار يناپختگ و يدگينارس
 شرايط از كه باشد يانتقال يها خواست از يا مجموعه شامل ديبا پل نيا. ست يضرور انقالب، يستياليسوس برنامه و يكنون

 واحد يينها جهينت كي به يرييتغ رقابليغ طور به و باشد شده يناش كارگر طبقه از يعيوس اقشار امروز يآگاه و يامروز
  ]40[» .ايپرولتار توسط قدرت فتح: گردد منجر

 اعالم را) چهارم( الملل بين) تيموجود( ،كارگر طبقه در يا هيپا داشتن بدون كه بود گرفته ميتصم يتروتسك كه آنجا از كنيل
 از ـجلوتر وـ  جدا ر،يتغيال مجموعه كي در را ها آن و نموده ميتنظ را» يانتقال يها خواست« نيا كه گشت ناچار يو د،ينما

 و شوند يم يناش» يامروز يگاهآ« از واقعاً كه ييها خواست. بود كاذب روش كي نيا. دينما يبند فرمول ،يا توده مبارزات
 كه  بل كنند، ترواش ـ باشد نابغه كه هم قدر هرـ  پرداز هينظر كي مغز از صرفاً توانند ينم گردند، مي منجر» قدرت فتح« به عمالً

 صورت به بتواند تا باشد ييها شهير داراي كه هست اجياحت يحزب به منظور، نيا براي. باشند ها توده مبارزات يرسا انيب ديبا
 را نقش نيا كه بود آن از تر فيضع چهارم الملل بين كنيل. دينما عمل يرهبر و كارگران نيب ،طرفه دو يِانتقال دستگاه كي
 باًيتقر و متمم گونه چيه بدون ،»چهارم وناليانترناس فيوظا و يدار هيسرما احتضار« يعني يتروتسك» يانتقال برنامه«. كند فايا

 ها، متيق رييتغ يمبنا بر دستمزدها سطح رييتغ برايـ  آن يها خواست كنيل گرفت، قرار رشيپذ مورد يبحث گونه چيه بدون
 اتخاذ كارگران توسط هرگز ـ يكارگر يايشيليم) جاديا( و ها بانك كردن يمل بزرگ، يها هيسرما و ها شركت دفاتر يبررس
  . دندينگرد

. نمود نيتدو را آن و زده حدس يدرست به را انقالب برنامه قبل از نبتوا كه ستين ممكن زين نيا ،يتروتسك تصور برخالف
 خاص اشكال نيهم بر ن،يا وجود با و توان، ينم را مبارزه خاص اشكال كنيل. نمود ينيب شيپ توان يم را نبرد يعموم جهات
 در كه گشتند ناچار ه،يسرو انقالب نمودن يرهبر براي ها كيبلشو. باشند يمبتن ديبا مشخص يها خواست كه است مبارزه
 دسته ب قدرت تمام« و» موقت حكومت باد سرنگون« مانند ياساس ييشعارها يحت و ند؛ينما نظر ديتجد كامالً خود برنامه

  . شدند يم آورده انيم به بعدها مجدداً و شده گذاشته كنار ناچار به ديبا يگاه ،»شوراها
 امر ينا. شد يم شامل را» كارگران صفوف ميعظ و ديجد يبند گروه ديتجد« يتروتسك يدورنما كه بود نيا دوم مسئله

 و يانقالب متعدد يها ناسازم شيدايپ قيطر از و ستينياستال و دموكرات اليسوس احزاب در يانشعابات قيطر از ستيبا يم

                                                
١- Mezhrayontsy 
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 اناتيجر نيا از كي چيه كه نيا از قبل) چهارم( الملل بين تأسيس  با يتروتسك ،نيا وجود با. ديآ وجوده ب ديجد يانقالب مهين
 خود به يبند گروه ديتجد نيا كه يا يسازمان شكل مورد در قاًيدق كرد يم كوشش باشند، شده آغاز يحت اي و وستهيپ وقوعه ب
 عادات ي ازاريبس با ها، فرقه از متشكل المللِ بين كي قبل از وجود ،يشرايط نيچن در. دينما قضاوت شيپ ، ازگرفت يم

 راه سر بر يجد يمانع اديز مالتاح به وندند،يبپ آنه ب تا شد يم خواسته ديجد يها جنبش و ها سازمĤن از كه ،يتسيسكتار
  . آورد يم به وجود لياص يا توده يكارگر الملل بين كي جاديا

 1928 سال رد او كه چه آن به بود خواهد ديمف حزب، مورد در يتروتسك يتئور و چهارم الملل بين مسئله مجدد يبررس در
  : شود مراجعه نوشت) يروسـ  يسيانگل يكارگر هياتحاد تهيكم يستينياستال استيس هيعل(
 دنيبخش سبقت براي طلبانه، فرصت و عجوالنه يها كوشش از يمانور چه چنان اگر است، زيچ نيتر خطرناك و نيبدتر نيا«
 جاست نيا در درست( بگذرند وار جهش حزب، آن مقابل در الزم مراحل يرو از و آورده وجود به خود ،را حزب آن تكامل به
  ]41[» .)گذشت وار جهش دينبا يا مرحله چيه يرو از كه

 براي) يتروتسك جانب از( بود يكوشش قطعاً امر نيا كنيل باشد، نبوده يستياپورتون) چهارم( الملل بين اعالم است ممكن
 نقش نيچن هم امر نيا. بود انقالب پاك پرچم افراشتنبر ايبر م،يعظ ياقدام نيا اساساً. خودش حزب تكامل به دادن سبقت

 به رو ،شعله نيا كه يهنگام نشده، فيتحر سمِيماركس شعله داشتن نگه زنده در ،يتروتسك يكارها گريد با همراه را خود
 ،يانقالب يرهبر تيماه و نقش مورد در غلط يريتصو ،يستيتروتسك جنبش براي نيچن هم كنيل. كرد فايا رفت، يم يخاموش

 را خود تياهم و قدرت مورد در يواه تصورات يانبوه و» يانتقال يخواستها« و» برنامه« مورد در نادرست ميمفاه يتعداد و
  . گذارد ارث به
  

   چهارم الملل بين يجيتدر انحطاط ـ3
  
 زمان نيا در رايز م،يفكنيب ينظر آمد مچهار الملل بين سر بر يتروتسك مرگ از بعد كه چه آن به اجماالً است الزم نجايا در
  : بود نوشته يتروتسك 1938 سال در. ساختند آشكار را خود كامالً  يتروتسك اتيح آخر يها سال اشتباهات كه بود

 رومندين ش،يكادرها اسيق رقابليغ يِدگيآبد سنت، برنامه، ،ينظر نظر از باشد، فيضع تعداد نظر از هنوز ما الملل بين اگر«
  ]42[» .شد خواهد آشكارتر امر نيا فردا. ستديبا به كناري فعالً بگذار ندي  ينم امروز را نيا كه كس آن .است
 اعتبار به و كيتئور مستقل وردآ دست چيه بدون و يكارگر جنبش در يجد ي تجربه بدون »الملل نيب يرهبر« يمابق
 كه است هيپا بدون المللِ بين كي وبيع از يكي نيا. انندناتو ر،يمتغ يجهان در شيخو دادن جهت در كه دادند نشان ش،يخو

 قرار كنترل و شيآزما تحت عمل، توسط كه نيا بدون شود، دور تيواقع از شتريب هرچه تواند يم» جهان« از شياه هادگيد
 خود برنامه به هارمچ الملل بين يرهبر ه،يقض عكس شواهد هيكل رغم يعل. افتاد اتفاق كه بود يزيچ قاًيدق نيا و باشد؛ داشته
 رهبر ،كانن .يپ .ج كه يوقت مانند شد، يم مضحك روند نيا اوقات يبعض. داشت اعالم را خود يدورنماها دأييت و ديچسب
 اتحاد سرنوشت كه كرد ينيب شيپ يتروتسك«: نوشت »1اي. وي« روز از بعد هما شش كايمرآ تياليسوس كارگران حزب
 كنند يم فكر يتوجه يب با كه ميمخالف يكسان با تنها ما. ماست راسخ اعتقاد هنوز نيا. شد خواهد نييتع جنگ در يشورو
» .است نشده خارج دستور از بود، خواهد اروپا جنگ حاصل ميگفت كه يانقالب و افتهين انيپا جنگ...  است افتهي انيپا جنگ

]43 [  

                                                
١- V. E Day: Victory in Europe Day 

 .شود ، هر ساله جشن گرفته مي1945مي، كه توسط اروپاييان براي پيروزي در جنگ جهاني دوم و پايان آن در سال  8روز 
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  : نوشت 1946 سال در 1مندل ارنست كه يوقت مانند بود، تر يجد يرتيبص يب گر،يد مورد در
 برعكس،. ميدار قرار يدار هيسرما تكامل و تعادل از ديجد يدوران برابر در كه ميكن تصور كه ندارد  وجود يليدل گونه چيه«

 گشته آن جذب در يجهان بازار تيظرف و ي،دار هيسرما افته اقتصادي شيافزا يبارآور نيب تناسب عدم ديتشد باعث تنها جنگ
  ]44[» .است

 و آورد وجوده ب را انشعابات نيا كه يموضوع. بود ريناپذ اجتناب يامر جنبش شدن پراكنده و انشعابات ي،شرايط نيچن در
 يتروتسك نظر در هيروس. بود آن از يناش يِشرق ياروپا ي مسئله و» هيروس ي مسئله« از هم فروپاشاند، را) چهارم( الملل بين

 يامر عنوانه ب كشور در ،ينياستال يبوروكراس نقش كنيل ماند، يباق يكارگر دولت كي اش شده يمل تيمالك روابط خاطر به
 الملل بين وجود يخيتار هيتوج قتيحق در آخر فرض نيا. شد يم دهيد يضدانقالب يامر عنوانه ب يجهان صحنه در و يارتجاع
 وقوع به امر نيا كه گاه آن كنيل. داشتن راه ليتحل نيا در وجه چيه به ها ستيكمون توسط يشرق ياروپا فتح. بود چهارم

: كه سؤال نيا يعني داد، پاسخ آن به» برنامه« به ارجاع با و گرفت دهيناد را آن شد ينم كه آمد شيپ يگريد مسئله وست،يپ
 اگر. گرفت قرار يدوراه سر بر يستيتروتسك جنبش نجايا در بود؟ چه يشرق ياروپا يستيكمون يها دولت يطبقات مشخصه

 كرد، يم رد را سمينياستال بودن يضدانقالب هينظر تنها نه امر نيا گاه آن بودند، يكارگرهاي  دولت يشرق ياروپا ايه تدول
 كارگر طبقات موراد همه در باًيتقر رايز گرفت، يم قرار تضاد در يستياليسوس انقالب يستيماركس يتئور با نيهمچن كه  بل

 گاه آن ،بودند مانده يباق يدار هيسرما) مزبور يكشورها( اگر. بودند نكرده فايا خود» ييرها« در ينقش چيه يشرق ياروپا
 با كه يحل راه تنها بود؟ حيتوض قابل ي،شورو اتحاد با ها آن ياسيس و ياجتماع ،ياقتصاد ساخت كامل بودن يكي چگونه
 ]45[ شد، يم صرفنظر يكارگر دولت كي عنوانه ب هيروس كردن زهيكتراكار از كه بود نيا بود سازگار يانقالب سميماركس

  . بود يم مقدس برنامه در حيصر دنظريتجد يمعن به نيا كنيل
 كه رديبگ را موضع نيا كرد يسع رماچه الملل بين ابتدا در. شد منشعب و رفت گزاگيز ،چهارم الملل بين عوض، در
 موضع ،1948 سال در تويتـ  نياستال ييداج تأثير تحت سپس هستند، يدار هيسرما يها تولد هنوز» يانيم يها دولت«

 است آورده وجوده ب» دفرمه يكارگر يها دولت« رشته كي سرخ ارتش كه باره نيا در يستينياستال نظر نقطه از دفاع يضمن
 شليم يرهبر تحت سپس، و تويت مارشال با مغازله براي طلبانه فرصت يكوشش با بود همراه يريگ موضع نيا. كرد اتخاذ را
 آن در كه است شدن كينزد حال در يديجد يجهان جنگ كه يتئور اين با كه سمينياستال يسو به بزرگ يحركت، 2بلوپا

 را منطقه جهينت نيا ،هينظر نيا از پابلو. ديرس خود اوج به ند،ينما زهيكاليراد را خود بود خاهند مجبور ستينيتالاس احزاب
. ننديبرگز را ستيكمون احزاب درون در چپ گرايش  موضع و سازند منحل را خود ديبا ستيتروتسك احزاب كه نمود استنتاج

 يها بخش گرفت، صورت عمده يداديرو زمان نيا در كنيل. شمار يب يها اخراج و انشعابات با بود همراه پروسه نيا يتمام
 يرهبر از و زده كنار را يطلب انحالل نيا شدند، يم يرهبر كايمرآ ستياليسوس كارگران حزب توسط كه الملل بين از يبزرگ

 كه) چهارم( الملل بين جنبش. او مفروضات نه و شدند يم اعالم مردود كه بودند پابلو يها يريگ جهينت تنها نيا كن،يل ـ دنديبر
  . بود شده رانيو يالتيتشك و ياسيس ك،يتئور نظر از اكنون بود شده يگذار هيپا يتروتسك توسط
 و دانند، يم چهارم الملل بين را خود كه دارند وجود سازمان چهار اقالً امروز كه است نيا ،زيانگ غم داستان نيا يتمام حاصل
 ستيتروتسك گروه دوازده به كينزد حدوداً اكنون انگلستان در تنها. ندينما بنا مجدداً را آن كوشند يم كه يگريد اديز مقدار

  . دارند را 1938» وار ليانج« برنامه از يرويپ يادعا كه دارند وجود» ارتدكس«
                                                
١- Ernest Mandel 

ها فعال بود و  او يك تروتسكيست بلژيكي بود و در نهضت مقاومت عليه نازي. عد از جنگ جهاني دوم بود، يكي از اقتصاددانان مهم ب)1923-1995(ارنست مندل 
گنجد، معطوف به  آثار مهم مندل كه در چارچوب ماركسيسم ارتدوكس مي. گير شد دست به عنوان يكي از رهبران آن، الملل چهارم، پيش از حضور فعالش در بين

 .داري بعد از جنگ جهاني دوم است تحليل شيوه توليد سرمايه
٢- Michel Pablo 
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 انحطاط نيا واسطه به داشت، قرار يتروتسك دفاع مورد يطوالن نيچن نيا يمدت براي كه حزب، مورد در ينيلن يتئور عتاًيطب
 آن» روح« باشند، يم يتئور نيا دار طرف ستيتروتسك يها فرقه ي هيكل كه يحال در. است نمانده مصون صدمه از سميتروتسك

 معنا كه نيا در. نمود مشخص ،يجزم العاده فوق سميسكتار با توان يم را يلاو. است كرده تجربه را دنظريتجد گونه دو
 نيا. است كارگر طبقه يرهبر در خود حق خواهان و يمدع باشد، آشكار بودنش تياهم يب و يكوچك هم چقدر هر سازمان

 را خود ،»درست يمش« و» درست يتئور« داشتن دست در يمبنا بر كه بل ،يطبقات مبارزه در نقشش يمبنا بر نه ان،زمسا
 مجزا نيچن هم كه  بل ،يكل طور به كارگر طبقه تنها نه از مجزا يصورت به اساس در حزب. داند يم كارگر طبقه يانقالب حزب

  . شود يم گرفته نظر در شرفتهيپ كارگران از
 را مدرسه ريمد نقش شدوك يم حزب سم،يتروتسك از نوع نيا در د،بو رندهيگ يمتعل هم و دهنده ميتعل هم حزب، نيلن براي اگر

 به ،يمخالفت هرگونه بردن انيم از و ييجو سلطه طرف به ينودر نظر از ييها ناسازم نيچن نيا. دينما فاديا كارگر طبقه براي
 توهمات گر انينما ها نآ بيروني، نظريك م از. كنند يم ليم رهبر، تيشخص شيك طرف به يموارد در يحت و ،يواه ليدال
  . باشند يم قتيحق با شدن روبرو در ييتوانا عدم همه از تر مهم و ا،يپارانو عظمت، ديشد
 نسبت احترام فاتيتشر مختلف يها مناسبت در اگرچه. كرد فيتعر ييبورژوا خرده سمياپورتون صورت به توان يم را دوم نوع
 كي صورت به عمل، در كارگر، طبقه در يا هيپا آوردن دسته ب در يياتوان عدم د،يآ يم عمله ب» كارگر طبقه نقش« به

 جهان با يبستگ هم يها جنبش از ها ليبد نيا دامنه. شود يم جستجو ييها ليبد آن براي و شده رفتهيپذ يزندگ تيواقع
 و زنديچ كي رندهيبرگ در همه ها نيا كنيل ابد،ي يم گسترش زنان يآزاد تا ،اهانيس قدرت تا ،ييدانشجو يها شورش تا سوم،

  از است عبارت آن
  .دادن قيتطب آن با را خود و ييبوروژوا خرده طيمح در ماندن يباق) الف 

  .نامعلوم اي ندهيآ به آن يده سازمان و يصنعت كارگر طبقه درون به نفوذ يِمركز فهيوظ كردن معوق) ب
 طيمح[ كه كند يم دايپ شباهت ـ كيتئور يزدانيچ همه و دقت تأكيد بر باـ  كيآكادم مطالعه گروه كي به فرقه ترتيب بدين 

  . باشد يم ستيز رقابليغ مطلقاً كارگران براي ]آن
 سمياليسوس آن طبق بر كه ،ينيلن هياول يتئور به حزب مورد در هاشان يتئور براي ،»سميتروتسك« انواع نيا يدو هر
 براي يهيتوج و بهانه عنوانه ب آن از ها آني دو هر كه رايز كنند، يم هيتك شود، برده كارگر طبقه داخل به خارج از ستيبا يم

 لياص يتئور از كامل يكاتوريكار به ي،تروتسك و نيلننام  به آنان قتيحق در. ندينما يم استفاده طبقه از خود تفرد و جداييِ
  . اند دهيرس يستيتروتسك و ينيلن حزب
 با. ميبدان مسئول رديگ يم صورت او نيمقلد توسط كه ييها يپرداز ليچار همه ايبر را يتروتسك كه بود نخواهد منصفانه البته

 بردن كاره ب با. دارد وجود آن يبعد تكامل و چهارم الملل بين از يو درك در موجود اشتباهات نيب يخاص تداوم نيا وجود
 فساد به باالخره و كرد چرك آمد، وارد او حزب يتئور بر 1930 دهه دشوار شرايط توسط كه يخراش ،يو خود از يا استعاره

  . ديگرد شرويپ كارگران سازمان عنوانه ب يانقالب حزب مفهوم از دنيكش دست سبب كه شد منجر يعضو
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  ششم فصل
 يگرامش» نينو ]شهريار[امير «

  
 يستيماركس د،يجنگ يم حزب يستينيلن يتئور كردن يعمل و حفظ براي) مخالفانش( ي محاصره در يتروتسك كه يحال در
 در را يلياص و نو يها دهيا تا پرداخت كيتئور كار به ها ستيفاش زندان در سال ازدهي مدت ،1يگرامش ويآنتون يعني گر،يد

 ديجد يا هينظر از بود عبارت ،يگرامش ياستراتژ ياصل قسمت و م،يعظ كار نيا ثمره. كند نيتدو يانقالب ياستراتژ با رابطه
 شماره ب حزب يستيماركس يتئور به ياديبن شيافزا تنها عد،ب به نيلن زمان از كه ،يانقالب حزب فيكالت و نقش مورد در
 مورد هيزاو آن از را حزب مسئله يو كه بود يا ژهيو يفلسف دگاهيد كرد، ييگشا ره نيا به قادر را يگرامش كه چه آن. ديآ يم

 هينظر كه يا يفلسف يها فرض شيپ يبررس با ديبا حزب درباره يگرامش هينظر از يليتحل هرگونه جه،ينت در. داد قرار يبررس
  . شود آغاز است، يمتك ها آن بر مزبور

  

  سيپراكس فلسفه ـ1

  
 از« بنابراين و هگل قيطر از ـ جنگ دو نيب دوران در گريد ستيماركس بزرگ لسوفيفـ  2لوكاچ گئورگ مانند زين يگرامش

 و 3روچهك تويد هنِب از بودند عبارت ،يگرامش يفكر يريگ شكل در ياصل يها تيصشخ. ديرس سميماركس به» فلسفه قيطر
 كي را خود يو بنابراين و بود خيتار درك فلسفه، ياصل هدف برايش كه بود ستيآل دهيا لسوفيف كي كروچه. 4واليالبر ويآنتون

 نيتر مهم از يكي واقع در و ايتاليا ييورژواب فرهنگ ندهينما نيتر هيبلندپا را يو يگرامش. دينام يم» مطلق يگرا خيتار«
 يفكر سطح در او آثار ،يگرامش نظر از كنيل داشت، انتقاد سميماركس به كروچه. دانست يم جهان در سميبراليل انيگو سخن

 رابطه تيبتر بدين. داشتند قرار ،1914 از قبل يايتاليا در جيرا 5ييگرا لتحص و انهيعام سمِيماركس از يتر شرفتهيپ ياريبس
 يو گرفتن نظر در سپس و ادتاس تأثير تحت ابتدا درـ  كرد هيتشب هگل و ماركس نيب رابطه به توان يم را كروچه با يگرامش

 كروچه از يگرامش كه چه آن. آمد فائق يو بر ديجد سنتز كي در و ديطلب مبارزه به را يو ديبا كه يبزرگ تيشخص مثابه به

                                                
١- Antonio Gramsci 
٢- Georg Lukacs 

به حزب  1918وي در . هاي ماركسيستي نهاد ، فيلسوف، نويسنده و انقالبي مجار كه در قرن بيستم ميالدي تأثير بسيار بر جريان)1885- 1971( لوكاچ گئورگ
پس از سقوط اين دولت به وين . عجل بالكون، كه با ديكتاتوري ژنرال هورتي ساقط شد، وزير فرهنگ و آموزش بودكمونيست مجارستان پيوست و در دولت مست

وي را به عنوان فيلسوف . نوشته است... شناسي و تحليل رمان و  كتاب در موضوعات فلسفه ماركسيستي و زيبايي 30لوكاچ بيش از . جا ماند سال در آن 10رفت و 
، »شناسيِ هستي اجتماعي هستي«، »تأملي بر وحدت انديشه لنين«، »تاريخ و آگاهي طبقاتي«توان به  هاي وي مي از مشهورترين كتاب. اسندشن لنينيسم مي

  .اشاره كرد» هگل جوان«و » رمان تاريخي«
٣- Benedetto Croce 

كه خود  او چنان. ش در تاريخ و فلسفه بر نعاصرانش بسيار تأثير گذاشتفيلسوف هگلي در نيمه اول قرن بيستم ايتاليا كه مطالعات) 1866-1952(بندتو كروچه 
   .ها شد كرد، اما نهايتاً منتقد آن» تفنن«گويد، مدتي با سوسياليسم و ماركسيسم  مي

٤- Antonio Labriola 
٥- Positivism 
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 اي» ياسيسـ  ياخالق« لحظه تياهم و ييگرا تحصل و دياقتصا جبرگراييِ كردن رد از ودب عبارت داد، پرورش و گرفت
  . خيتار در» يكيدئولوژيا«

 ايتاليا در سميماركس» گذار انيبن« وال،يالبر ويآنتون توسط سم،يماركس و يا كروچه سميآل دهيا نيب) يگرامش لزوم مورد( معبر
ه ب ايتاليا يهگل مكتب بزرگ يها تيشخص از كه بود رم دانشگاه فلسفه استاد واليرالب. ديگرد فراهم نوزدهم قرن يانتها در

 به را» سيپراكس فلسفه« عبارت كه بود يكس نياول واليالبر. آورد يرو سميماركس به عمر يباال نيسن در و رفت يم شمار
 زندان سانسور از تا برد يبكارم» سمياركسم« كلمه يجا به خود» زندان يها ادداشتي« در را آن يگرامش كه يعبارت برد، كار

 سميماركس استقالل و عمل و يتئور وحدت بر او تأكيد خصوص به و نهاد يم اريبس ارج واليالبر به يگرامش] 1[ .ابدي يخالص
 كه يكس تنها« عنوانه ب واليالبر از يگرامش» زندان يها ادداشتي« در. دانست يم مند ارزش را يفلسف يها Ĥنيجر گريد از

  ]2[ .است برده نام» كند بنا يعلم طور به را يسيپراكس فلسفه است دهيكوش
. است شده داده نشان وضوح به گفته، مدآ خوش را هيروس انقالب يو آن در كه يا مقاله در يگرامش افكار حركت جهت
 افتني تيمحدود از امتناعشان اطرخ به را ها كيبلشو يگرامش آن، در كه بود» 1هيسرما كتاب هيعل انقالب« مقاله نيا عنوان
 ستيماركس و ستيكمون كي يگرامش اول، يجهان جنگ از پس كه، يهنگام و. كند يم ليتجل ،يخيتار نيآهن نيقوان توسط
 ياديز حد تا وـ  بود دوم الملل بين مشخصه كه ارتدكس» يعلم« سمياليماتر با كامالً  سميماركس از او برداشت شد، اريع تمام

  . داشت تفاوت ـ بود حاكم كرد، نظر ديتجد 1914 سال در خود يفلسف موضع در كه نيلن جز به ز،ين سوم الملل بين بر
 و 2شدن يويدن و مطلق» ييگرا خيتار« از عبارت سيپراكس فلسفه نوشته، را» زندان يها ادداشتي« كهي بالغ يِگرامش براي

 5استعال اشكال همه با مزبور فلسفه ]3[. است خيتاردر  مطلق 4گروي انانس) گريد عبارت به اي و( شه،ياند مطلق 3بودن ينيزم
 و مذهب استعالي خواه باشد،» اعم طور به انسان« اي يانتزاع» يانسان عتيطب« استعالي نيا خواه است، مخالف 5استعال
  . داند يم يمبتن» ينيع نيقوان« بر را خود كه يا يكيزيمتاف اييگر ماده استعالي خواه اي آن، از مشتق يستيآل دهيا يها فلسفه

 ها يكانتـ  نئو و يكائوتسك ،6نيبوخار از را خود تنها نه يگرامش انه،گرو انسانـ  نهاوگر خيتار يا وهيش به سميماركس فيتعر با
 يتسن طرح) ي وهيش( از انتقاد به را يو نيا و كند، يم جدا زين ـ يروس يها ستيماركس همه يفلسف آموزگارـ  پلخانف از كه بل

 ،ياقتصاد جبرگراييِ و ندهيآ يِنيب شيپ يي،قدرگرا: از يعني باشند، يم ياريبس تياهم حائز حزب يتئور براي كه يموضوعات
  . سازد يم رهنمون

                                                
اكر ... آيند ها بر ايدئولوژي فائق مي واقعيت. ماركس »ي سرمايه«ضد اين انقالبي است بر «: نويسد مي 1917نوامبر  24گرامشي در اين مقاله به تاريخ  - ١

كنند،  ها انديشه ماركس را زندگي مي آن.. كنند بخش ماركس را رد نمي هاي درون ماندگار و حيات كنند، ايده را انكار مي» سرمايه«هاي  ها برخي از داعيه بلشويك
گرايانه آميخته شده  هاي پوزيتيويستي و طبيعت آليستي ايتاليايي و آلماني است كه در ماركس با رويه فه ايدهكه اين انديشه هرگز نخواهد مرد، و استمرار فلس

گذر  شوند، و از ره ها در جامعه، با يكديگر وارد تعامل مي اما انسان. هاي عريان اقتصادي كند، نه به واقعيت اين فلسفه همواره به كارگزار عمده تاريخ توجه مي. است
ي خود وفق  ها را با اراده ها را مورد داوري قرار داده يا آن كنند و آن هاي اقتصادي را درك مي پرورانند و و اقعيت ي اجتماعيِ جمعي را مي يك اراده... ها  ين تماسا

كند و  در فوران حركت مي فشانيِ ي آتش د مادهدهد، واقعيتي كه مانن ها به نيروي محرك اقتصاد تبديل شود كه واقعيت عيني را شكل مي ي آن دهند تا اراده مي
  )La Rivoluzion contra il Capitale, A vanti(» .ي خود هدايت كرد توان آن را مطابق اراده مي

٢- Secularization 
٣- Earthiness 
٤- Humanism 
٥- Transcendentalism 
٦- Nikolai Bukharin 

در سال . روانه عليه تروتسكي و زينوويف كرفت ، موضعي راست1926در سال . زان و رهبران حزب بلشويك بودپردا از نظريه) 1888-1938(نيكالي بوخارين 
از حزب كمونيست شوروي اخراج و در دور محاكمات  1929در . ، از در مخالفت با استالين درآمد1928جانشين زينوويف در رياست كمينترن شد، ولي در  1926
  .كه به همراه براژنسكي نوشته است، اشاره كرد» الفباي كمونيسم«و » امرياليسم و انباشت سرمايه«توان به  هاي او مي از جمله كتاب .، در مسكو، اعدام شد1938
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 اند، انداخته قيعوت به را حزب نقش درك مداوم طوره ب سم،يماركس از انهيقدرگرا ريتعاب م،يكرد خاطرنشان كراراً كه طور همان
 يول. نمود رابطه قطع حزب، مورد در دوم الملل بين يقدر هينظر با كه بود نيلن يوردهاآ دست نيتر بزرگ از يكي نيا و

) يگرامش برخالف( ها آن كه است نيا سازد، يم مجزا ييقدرگرا مخالفان گريد و يتروتسك ن،يلن از را يگرامش كه چه آن
 از زمان، عامل دنيكش شيپ با شهيهم. ندادند قرار برخورد مورد يسففل سطح در واقعاً گاه چيه را يواقع يمعن به ييقدرگرا

 ره،يغ و سمياليسوس يروزيپ ا،يپرولتار وحدت مدت، دراز در كه شد يم گفته البته. شد يم اجتناب ياصل مسئله) به برخورد(
 قس و ميبكن ديبا چه اكنون ما كه است نيا مسئله ،است پروسه نيا عيتسر يچگونگ سر بر مسئله كنيل. است ريناپذ اجتناب

 ييقدرگرا خود ،) آن( يريناپذ اجتناب قبول علت به كنيل دنديگرد دفع كراراً ييقدرگرا بار محنت اثرات ق،يطر نيبد. هذايعل
 عنصر چگونه كه نمود توجه ديبا«. نداشت وجود يهامبا ردوم نيا در يگرامش نزد در يول. نشد انكار ياديبن طور به هرگز
 از( كه است بوده كيدئولوژيا ميمستق» ي هاله« كي چون هم سيپراكس فلسفه حول يستيمكان و يستيفاتال ،يستينيدترم
  ]4[» .است راتمخد اي مذهب هيشب شيب و كم) شان كننده قيتحم اثر نظر

 يوقت يول ت،اس بوده مقاومت و قدرت بزرگ سرچشمه شكست، يها نادور در ،»ماست با خيتار« كه انهيقدرگرا هينظر نيا«
 ينيمع نقطه در يستيمكان گرايش ،)انقالب كي در يعني( رديگ يم عهده به را عيوقا فعال ي كننده يرهبر نقش ايپرولتار كه
  ]5[» .شود يم ليتبد بزرگ خطر كي به
 شده كرارت كرات به گر،يد ياريبس و يتروتسك يها نوشته در كه است يموضوع و دهيگرد مطرح نيخاروب لهيوس به ادعا نيا

 ينيب شيپ در سميماركس ييتوانا در ،يبورژواز يدئولوژيا با سهيمقا در سميماركس ميعظ قدرت ست،يماركس كي براي :است
  : كه سديون يم يگرامش كنيل. ستا نهفته ،»خيتار نيقوان« مورد در رتيبص خاطر به ندهيآ
 يزيچ توانند ينم كه آن، مشخص لحظات ينيب شيپ نه و است، سريم مبارزه ينيب شيپ فقط» يعلم طور به« قتيحق در«

 در كه چرا. داد ليتق ثابت يها تيكم به را ها آن توان ينم هرگز كه باشند حركتدر  اًدائم و متخاصم يروهاين جينتا جز
 تا ،است »ينيب شيپ« به قادر دارد، شركت عمل در كه جا آن تا فرد واقع در. شود يم ليتبد تيفيك به دائماً تيكم درونشان

 كي مثابه به ييگو شيپ. رساند يم ياري» شده ينيب شيپ« جهينت جاديا به بنابراين و ،كند يم گرايانه اراده يتالش كه ييجا آن
 اراده كي آوردن وجوده ب يعمل وهيش و شده انجام تالش يانتزاع انيب مثابه به كه  بل ابد،ي ينم يتجل يعلم آگاهانه عمل
  ]6[» .شود يم ظاهر ،يجمع
 يبرتر سم،يماركس كامل ساختن مبتذل و خرافه بر زين ياقتصاد جبرگرايي بود، مذهب فيرد قدرگرايي در يگرامش براي اگر

 ثارآ سندهينو ماركس، معتبر گواه« به يگرامش ،يخيتار يمتدولوژ كي مثابه به ياقتصاد دترمينيسم مقابل در. ندارد چندان
  . كند يم استناد ]7[» ياقتصاد و ياسيس مشخص

 نشده كنترل سميبراليل از شتريب ،كه نديب يم يكارگر جنبش در يگرايش مثابه به را سميكاليسند اي» سمياكونوم« يگرامش
 يروهاين است،يس قيطر از خواهد يم كه سميماركس از تا است گرفته سرچشمه) ياقتصاد يروهاين آزاد حركت از يعني(

 غالب كه نيا از يتئور نيهم توسط كه است يستمكش طبقه يتئور سميكاليسند«] 8[ .سازد انسان ي اراده تابع را ياقتصاد
  )9(» .شود يم بازداشته ،گردد
 ائتالف،) نوع هر( به نسبت يورز خصومت و ،»سازش« مطلق ينف انتخابات، در شركت عدم صورت به يافراط ييگرا چپ
 نيقوان كه رنديگ يم منشأ دهيعق نيا از ها آن همه كه بيترت نيدب. مربوطند» ييگراداقتصا« با يگرامش نظر به ها نيا يهمگ

. ديانجام خواهند سمياليسوس به خود يخود به) شوند يم انينما يدار هيسرما يها نابحر در كه گونه آن ژهيو به( ياقتصاد
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 ينوع انتظار در و يمعن مامت به يِخيتار 1ييگرا عرفان« از بود عبارت ي،اقتصاد يها نابحر نقش از يديد نيچن يگرامش براي
  :برعكس ]10[» .نشستن وار معجزه ييروشنا

 وجوده ب ياساس يخيتار يدادهايرو خود يخود به بالفاصله،به طورِ  ياقتصاد يها نابحر كه كرد رد را امر نيا توان يم«
 و طرح يها روش يبرخ و كرتف يها وهيش يبرخ اشاعه براي يمساعدتر ي نهيزم توانند يم صرفاً ها نابحر نيا: آورند يم

  ]11[» .ندينما جاديا ،]و در سطح جهاني[ي مل در درون يك قلمرو اتيح يآت تكامل يتمام به مربوط مسائل ييگو جواب
 ريدرگ يروهاين رابطه مشخص يبررس از عبارت ديبا ،)مشخص( تيوضع كي از يستيماركس لياص ليتحل كي ،يگرامش براي

» مرحله« اي» لحظه« سه كم دست ديبا يليتحل نيچن. داد رييتغ ديبا را مزبور تيوضع كه ديد نيا با باشد، مزبور تيوضع در
  : ]12[ كند كيتفك گريكدي از و برگرفته در را
 توان يم و هستند يانسان اراده از مستقل و ينيع بوده، وابسته) ياجتماع( نظام به كينزد از كه ياجتماع يروهاين رابطه« ـ1

 كي در« ايآ كه كرد نييتع توان يم مبنا، نيا بر» .داد قرار سنجش مورد يكيزيف علوم اي قهيدق علوم يها ستميس با را ها آن
  .»ريخ اي دارد وجود آن تحول و رييتغ براي يكاف و الزم شرايط نيمع جامعه

  ».اند افتهي دست اندب ياجتماع مختلف طبقات كه  يلتشّك و يآگاه خودـ ،يگون هم يابيارز«: ياسيس يروهاين رابطه ـ2
 با نوسان نيا و است نوسان در سوم و اول لحظات نيب دائماً يخيتار تكامل«: سدينو يم يگرامش: ينظام يروهاين رابطه ـ3

 به كه است استيس لحظه يعني كننده، وساطت يانيم لحظه نيهم قاًيدق و ]13[ ».رديگ يم انجام دوم لحظه وساطت
  .است يگرامش توجه مورد خصوص

 قائل خيتار ساختن در مهم و فعال ينقش جهان، مورد در اتشانينظر و مردمان يها دهيا و ها فلسفه براي يگرامش ترتيب بدين
 در غالباً ياتهامات نيچن و( دهد يم قرار سميآل دهيا و 2ييگرا اراده اتهام معرض در را يو) يبرخورد( نيچن عتاًيطب. شود يم

 يخيتار تكامل به كه  بل د،يتجر در فلسفه به نه يگرامش توجه واقع، در .)شد يم داده بتنس يو به يحزب درون مبارزات
 درك[ 3حس مشترك « و روزمره تفكر بر ها آن تأثير به معطوف همه از شيب و است معطوف مشخص يها فلسفه مشخص
  . هاست توده» ]متعارف

» يفلسف« داديرو كي شند،ينديب منسجم يا وهيش به يفعل هانج مورد در كه شوند نومنره نيا به مردم از يا توده كه نيا«
 از يكوچك گروه انحصار در كه است يفلسف» نابغه« فالن توسط يقتيحق آن كشف از تر»بكر« و تر مهم اريبس كه است

  ]14[» .ماند يم يباق روشنفكران
 چه آن ليكن ]15[» .شيخو خاص ي شيوه هب ناآگاهانه كه هرچند است، لسوفيف كي يفرد هر« كه دارد دهيعق جداً يگرامش
 نقادانه و كيستماتيس يآگاه كي به ،است متضاد و مغشوش ،يحيتلو ها توده در كه چه آن ليتبد از است عبارت ست يضرور

 طور به ينيب جهان كنيل. گردد منجر ،عمل) به دنييگرا( براي يعموم يجمع اراده كي به دادن شكل به تواند يم كه
. است انتشار نقطه كي و أمبد نقطه كي مستلزم يجمع ي اراده كي يابي شكل. كند ينم رشد جداگانه افراد، در يخود خودبه

  ]16[. دهد پرورش عمل و يتئور در را آن كه باشد نيا كار در يفعال يروين كه ديبا
 ،يكيمكان و خشك قدرگرايي ههرگون ينف و خيتار در آگاه انسانِ عامل بر تأكيد با يگرامش سيپراكس فلسفه ترتيب بدين
 كنيل. نمود زيتجه مزبور مسئله با برخورد براي يوجه نيبهتر به را يو و ديگرد منجر يانقالب حزب مسئله به ماًيمستق

 يتئور براي ]17[ .دهد شرفتيپ يريگ چشم نحو به را حزب يتئور كه بود ينم قادر يفلسف نظر دقت اساس بر تنها يگرامش

                                                
١- Mysticism 
٢- Voluntarism 
٣- Common Sense 
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 كارگر طبقه جنبش در ياسيس كيپرات در قيعم يريدرگ: از بود عبارت كه داشت وجود يدوم شرط شيپ حزب، مورد در او
   .ميپرداز يم آن به ريز در كه است يموضوع نيا .)يعمل تجربه( آن از مشخص ليتحل و
  

  شكست و انقالب ،ايتاليا تجربه ـ2

  
 يايپرولتار گاميِ شيپ به ييايتاليا كارگران اميق از بود تعبار يگرامش تفكر به دادن شكل براي كننده نييتع ياسيس تجربه
 تماس در را يو ،»1نظم جديد«ي  نامه هفته قيطر از عيوقا نيا در يگرامش مداخله .1920 و 1919 يها سال در نيتور شهر

  : كه كند يم خاطرنشان يو. داد قرار نيتور كارگران با كينزد اريبس
 نظر در كامالً  كارگران ديعقا مگر...  باشد گرفته قرار سنجش مورد ،تيواقع در مگر شد ينم انجام ياقدام چيه زمان آن در«

 ريتعب مثابه به كه  بل نداشت، را يروشنفكر يها طرح كردن ادهيپ صورت هرگز ما اقدامات ليدل نيا به. باشند شده گرفته
  ]18[» .ديرس يم نظر به ملموس، يازهاين) حيصح(

 دولت يها هيپا مثابه به كه ييشوراها بود، ايتاليا به شوراها يروس دهيا آوردن نامه اين هفته در يمشگرا بزرگ وردآ دست
 در كه مهم عبارت كي در. آمد خواهند وجوده ب ها كارخانه در موجود يداخل يها ونيسيكم تكامل و رشد قيطر از د،يجد

  : است كرده خالصه سميكمون ردوم در را خود ياساس هينظر يگرامش است، شده نوشته 1920 سال
 كي لزوماً سازد، يعمل را آن و كرده شنهاديپ را يبورژواز دولت يسرنگون كه يصورت در انقالب ـ1: كه ميمعتقد بنابراين«

 و نموده شنهاديپ را  يادار نيماش و يگذار قانون سساتؤم ينابود انقالب اگر يحت ـ2. ستين يستيكمون و يپرولتر انقالب
 و يپرولتر انقالب) هنوز( هم باز كند، يم اعمال را يبورژواز ياسيس قدرت آن، قيطر از يمركز حكومت كه زدسا يعمل

 و( نامند يم ستيكمون را خود كه دهد قرار يكسان دست در را قدرت يهمگان اميق امواج اگر يحت ـ3. ستين يستيكمون
 و يپرولتر ييجا تا فقط انقالب. ستين يستيكمون و يپرولتر انقالب) هنوز( هم زبا) هستند ستيكمون زين مانهيصم

 تحت ي جامعه درون در كه ييروهاين آن يعني سازد،يم آزاد را ديتولنيستيِ كمو و يپرولتر ايروهين كه است يستيكمون
 يروهاين هب دنيبخش نظم و رشد كه است يستيكمون و يپرولتر ييجا تا انقالب. اند بوده رشد حال در دارهيسرما طبقه سلطه
 در ديجد ينظم ساختن براي الزم ي قاعده با و صبورانه كار توانند يم كه ييروهاين برد، يم شيپ به را يستيكمون و يپرولتر
  ]19[» .كنند آغاز را عيتوز و ديتول روابط

ه ب( ي،دار هياسرم كردن سرنگون) يعني آن( مخرب جنبه مقابل در ،يكارگر انقالب سازنده و اقخّل جنبه بر تأكيد  نيا
  . ماند مي يباق يگرامش شهياند يبرجا پا موضوعات از يكي) عنوان

 سنت يتمام و ايتاليا ستياليسوس حزب يقطع ضعف كه چرا بود، هم يمنف) يها جنبه داراي( مزبور تجربه كنيل
 يها كارخĤن يهاراشو تياهم وجه چيه به ايتاليا سمياليسوس ياصل انيجر. كرد برمال را كشور آن ستيماليماكس سمِياليسوس

) كه بود گونه ينبدو  جهينت در( و آورد شماره ب يصنف يها هياتحاد موجود نظم براي يخطر را ها آن و نكرد، درك را
 ماندي باق فلج كيبوروكرات طوره ب ،الستيسوس حزب كننده، نييتع لحظه در. شد گذاشته تنها اش مبارزه در نيتور يايپرولتار

 و رفت دست از عمل ابتكار جه،ينت در. كند عرضه يمنسجم يرهبر رنده،يگ اوج يانقالب جنبش به كه نخواست اي نتوانست و
 مقابل در يگرامش العمل عكس. بود ينيموسول» 2رم يسو به مارش« در آن اوج نقطه كه شد باز يريشر انقالب ضد براي راه

 يو آن در كه ،]20[ »ستياليسوس حزب يبازساز يسوه ب« عنوان حتت يا مقاله در بود يا كنندهرو و ريز قادتان انت،يخ نيا
 عناصر وجود از كه گون هم ي جنگنده حزب كي جاديا در ييتوانا عدم: كرد محكوم ريز موارد خاطر به را حزب يرهبر

                                                
١- L Ordine Nuovo 
٢- March on Rome 
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 در يقالبان ونيسياپوز فقدان سوم، الملل بين يزندگ در حزب نكردن ريدرگ باشد، شده هيتصف ستيركمونيغ و ستيرفرم
 مزبور، يتزها .قدرت) كسب( براي مبارزه آغاز از يگردان يرو و يپارلمان يدموكراس به دنيچسب و كار، يعموم ونيكنفدراس

  : كه كردند يم يريگ جهينت طور نيا شدند، واقع) زين( نيلن دأييت مورد كه
 و بوده ها يتعاون و ها هياتحاد ها، خانهكار در ييها سلول داراي كه منضبط شدت به و منسجم ستيكمون حزب كي ضرورت«

 و ياساس شرط سازد، متمركز و هماهنگ ،يمركز ياجراي تهيكم كي در را ايپرولتار يانقالب يعمل تيفعال يتمام باشد قادر
  ]21[ ».1شوراهاست) مورد( در يا تجربه هرگونه براي يحتم
 ابتدا در كن،يل. ديگردان رهنمون مسئله حزب به را يو زين يگرامش يعمل تجربه كه  بل ،يفلسف موضع تنها نه ترتيب، بدين

 فشار واسطهه ب يبخش امر، نيا. رديگ شيپ در را يمستقل استيس نتوانست او و نبود آشكار يو) اتينظر( بودن نو و صالتا
 حزب درون در يگرامش كه بود يتيموقع واسطهه ب يبخش و ،بود رشد به رو يِستيفاش سركوب زمان در روزمره يدادهايرو

 3گايبورد آمادئو تيشخص نفوذ تحت يكي بخش، دو به مزبور حزب. افتي يم آن در را خود 2ايتاليا دالتأسيسيجد ستيكمون
 شده ميتقس 4تاسكا آنجلو يرهبر به يراست دست طلب فرصت جناح يگريد و بود، ريناپذ انعطاف يافراط يگرا چپ كي كه
 مبادا نكهيا ترس از و بوده قائل ارزش حزب يرهبر در يو حضو براي كنيل بود، خالفم گايبورد با قاًيعم يگرامش. بود

 ،1926 سال در شدنش يزندان از قبل تا. بطلبد مبارزه به را گايبورد كه نبود ليما فتد،يب سكاات دست به حزب يرهبر
 نموده جلب را يو توجه اًيقعم زين يجهان صحنه عيوقا زمان آن تا و دهد، گسترش و بسط را دشيعقا نكرد فرصت يگرامش

 در كه بل ايتاليا در تنها نه) اول الملل بين( جنگ از پس يانقالب موج شكست يها درس گرفتن فرا خواهان يگرامش. بود
 يا تازه يها گرايش  يگرامش كا،يآمر در 6ييفوردگرا ظهور و  5ها شركت بر يمبتن يستيفاش دولت رشد در و. بود اروپا سراسر

  . نمودند يم طرح يكارگر جنبش براي را يديجد كياستراتژ مسائل كه كرد كشف يدار هيسرما در را
  . نمود آغاز يانقالب حزب مورد در شيخو هينظر پروراندن به زندانش، يها نوشته در يو كه بود يا نهيزم نيچن بر
  

  گانه دو هدگايد و نينو يرام - 3
 

 قرار مواجهه مورد 8ياوليماك» ]7شهريار[امير « كتاب يبررس قيطر از را زبح مسئله» زندان يها ادداشتي« در يگرامش
 دادن نشان براي. ستياتاليا در يها شتازآنيپ تالش ندهينما ياوليماك كه است آن در يگرامش براي ياوليماك تياهم. دهد يم
به  يمل يجمع اراده كي) ديبا و توان يم( )ييبورژوا متحد يايتاليا كي يعني( نينو دولت كي يگذار انيبن براي چگونه كه نيا

 ياسيس يرهبر ]مسئله[ ،»شهريار« يِا نهاافس تيشخص قيطر از كه بود ]22[» رس شيپ ژاكوبن« كي ياوليماك. آورد وجود

                                                
يافته و از ديرباز مهيا  سازمان كننده در هر وضعيت، نيرويي دايماً عنصر تعيين« : جا مناسب است ينگرامشي، در ا» هاي زندان يادداشت«ذكر اين نقل قول از  -  ١

به ] در كنار تحليل اوضاع و تبيين خطوط سياسي [بنابراين وظيفه اصلي اين است كه ... تواند به ميدان بيايد شده است كه وقتي اوضاع مساعد ارزيابي شود، مي
  ».شود گون و فشرده و خودآگاه مي يابد و هر چه بيشتر هم انه اطمينان حاصل شود كه اين نيرو تشكيل شده، توسعه ميمند و صبور طور نظام

٢- PCI 
٣- Amadeo Bordiga (1889- 1970) 
٤- Angelo Tasca 
٥- Fascist Corporate State 
٦- Fordism 
٧- Prince 
٨- Niccolo Machiavelli 

» لو ي نخستين دهه تيت درباره«، »جنگ هنر«، »شهريار«: مهمترين آثار او عبارتند از. مدار و مورخ ايتالياييِ زاده فلورانس ، سياست)1469-1527(نيكال ماكياولي 
 .»عبث«و 
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 ديجد دولت كي يگذار انيبن. نمود انيببندي و  مفصل را الذكر فوق هدف به دنيرس براي الزم يها كيتاكت و ياستراتژ و
  : ديگو يم يگرامش كن،يل دارد، ازين» نينو شهريار« كي به ،ياسيس يرهبر نيچن كي به زين يگركار

تواند يك ارگانيسم، عنصر غامضي از  اين فقط مي. باشد مشخص فرد كي ،يقيحق شخص كي تواند ينم...  نينو شهريار«
 به شروع است، كرده اثبات عمل در را ودخ يحد تا و شده شناخته قبالً كه يجمع ي اراده جامعه باشد كه در آن، يك

 كه يسلول نياولـ  ياسيس بزح از عبارتست آن و است، آورده فراهم را يسميارگان نيچن اكنون هم خيتار. ديبنما يريگ شكل
  ]23[» .گردد تام و شمول جهان تا رود يم و اند آمده گرد يجمع اراده كي يها نطفه آن در

 موضع به اتكا با زين يگرامش دهد، يم نشان را موفق شهريار كي براي الزم مشخصات ياوليماك كه گونه همان درست
 ،مند نظام طور به نه متأسفانه كار. پردازد يم يانقالب حزب براب الزم اتيخصوص يبررس به شد، خالصه باال در كه يا يفلسف

 حزب به مربوط يها دستورالعمل ها آن در كه است گرفته صورت دهيچيپ و يغن اريبس مشاهدات يسر كي يط كه  بل
 نيا كوتاه بالنسبه حيتشر هرگونه ترتيب بدين. اند ختهيآم  هم در اعم، طور به احزاب درباره يليتحل نكات با ،يستيماركس

 كم دست( كه هاست آن به يها سامĤن دادن و ياصل موضوعات انتخاب در يكوشش به مملمز حاضر، يبررس مانند د،يعقا
 ريپذ اجتناب حال نيع در كه است ارضاكننده نا و يارياخت روند كي يحد تا نيا. ستين موجود ،ياصل كار در) صراحتاً

  . ستين
 عمل آن با ديبا حزب كه يا »دوگانه دگاهيد« از يو كه است يريتصو ،يگرامش هينظر اصالت درك براي يديمف شروع نقطه

 از الهام با كه شده گرفته »ها كيتاكت ي بارهدر ييتزها« نوشته، زدهميس شبخ از واقع در» دوگانه دگاهيد« عبارت. دارد ،ايدنم
 اريبس يتياهم با را مفهوم نيا يگرامش كه است واضح كنيل ]24[ .است شده نوشته نترنيكم كنگره نيپنجم در فينوويز

  : سدينو يم يو. رديگ يم كاره ب بودند نموده را قصدش آن گذاران انيبن كه چه آن از تر قيعم ييمحتوا و تر عام
 همه يول .ها آن نيتر دهيچيپ تا گرفته سطوح نيتر ساده از سازد، انينما يمختلف سطوح در را خود تواند يم دوگانه دگاهيد«
 مهينـ  يانسان مهين مخلوق 1سنتاور دوگانه عتيطب با كه داد ليتقل ياساس سطح دو به كيتئور طور به توان يم را ها نيا

 ،يهژمون و اقتدار توافق، و زور از عبارتند سطح دو نيا. يابند قيتطب ـ شود يم ظاهر ياوليماك يها نوشته در كه يوانيح
  ]25[» .رهيغ و ياستراتژ و كيتاكت غ،يتبل و جييته ،)»دولت« و» سايكل«( عام لحظه و خاص لحظه تمدن، و خشونت

 نظر از يمتوال مرحله دو مثابه به ها آن ارائه براي يكوشش ههرگون اي و سطح دو نيا نيب يكيمكان ييجدا هرگونه با يگرامش
 نيا در. (دارد وجود توافق كسب در همواره زور عنصر و زور، كاربرد در همواره توافق عنصر. كند يم مخالفت متفاوت، يزمان

  : دهند يم نظر نيچن »زندانِ يها ادداشتي از اي برگزيده« يِسيانگل چاپ راستارانيو) رابطه
 هيعل ايتاليا ستيكمون حزب درون در يگرامش كه ديد را يا مبارزه كردن زهيتئور براي يكوشش بتوان جا نيا در دياش«

 و زور لحظه يكيالكتيد ريغ يانزوا ندهينما گايبورد طرح، نيا در. دهد يم صورت گر،يد يسو از تاسكا و كسو،ي از گايبورد
 نيا يگانگي و وحدت كردن زهيتئور يپ در يگرامش ؛يوهژمون توافق لحظه مشابه يانزوا ندهينما تاسكا) و( است رهيغ و تسلط

  ]26[» .بود دگاهيد دو
 بر ي،بازساز  ـ ينابود) نيب رابطه بر حاكم( يانقالب كيالكتيد در كه گونه همان درست ،يگرامش كه دارد صحت هم نيا كنيل

 يها كاوش و نموده تأكيد» توافق« لحظه بر ،»زور« لحظه داشتن گاهن دور نظر از بدون ز،ين طور منيه كند، يم تأكيد يبازساز
 يمش هيعل مبارزه يعني( ست يا مجادله ليدل كي يحد تا تأكيد نيا ليدل. دهد يم گسترش نهيزم نيا بر را شيخو) ينظر(

 و جنگ از بعد يانقالب موج شكست جهينت در كه است يفيوظا از يگرامش قيعم و نينو يابيارز آن، ياصل ليدل يول) گايبورد
  . است گرفته قرار يانقالب احزاب مقابل در مدرن، يدار هيسرما تكامل

                                                
١- Cenataur 
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 از يريگ بهره با حاكم ي طبقه كه است علت نيبد رد،يگ شيپ در را» دوگانه دگاهيد« كي يستبا يم يانقالب حزب كه نيا
 جامعه و يدولت ياسيس قدرت در بيترت به كه گر،يكدي با يهژمون و يكتاتوريد بيترك از استفاده با يعنيـ  وهيش نيهم
 مووزن به طور  يمدن جامعه ينهادها و يدولت گر سركوب يروين اما. كند يم حفظ را خود ]سلطه[ ـ اند شده برقرار يمدن

 ليحلت رابطه نيا از ديبا يانقالب حزب. ندارند يكساني رابطه گريكدي با كشورها ي همه در و شهيهم و ابندي ينم تكامل
 شكست كه داشت دهيعق يگرامش مشخص، به طور . كند ميتنظ مزبور ليتحل اساس بر را خود ياستراتژ و داشته يمشخص
  . داشت وجود غرب و هيروس نيب نهيزم نيا در كه بود يا ياساس يها تفاوت جهينت جنگ، از بعد يها سال در ،غرب در انقالب

 وجودداشت يمدن جامعه و دولت نيب يمتناسب رابطه غرب در بود، سست و يوبد يمدن جامعه و ز،يچ همه دولت هيروس در«
  ]27[» .شد انينما بالفاصله يمدن جامعه مستحكم ساختمان افتاد، لرزهه ب دولت كه يزمان و
  : زين و
 نيناگها» اجمته« مقابل در كه دهد يم ليتشك را يا دهيچيپ اريبس نظام» يمدن جامعه«...  ها دولت نيتر شرفتهيپ مورد در«
  ]28[» .است مقاوم) رهيغ و ركود ها، بحرآن( ياقتصاد بالواسطه رصعن

 ميمستق و عيسر يا حمله مورد توانست يم و بود شده منفرد خود ي گرانه سركوب يكردها عمل با دولت هيروس در بنابراين
 ياستراتژ به بود، دوانده جامعه در يتر قيعم يها شهير و بوده تر يميقد يدار هيسرما كه ييجا يعني غرب در يول رد،يگ قرار

 مقابل، در و» يموضع جنگ« را ياستراتژ اين،ينظام هيتشب كي كارگرفتنه ب با جا نيا در يگرامش. بود ازين يمتفاوت
 جنگ از گذار ي مسئله يگرامش ،»ها ادداشتي« از يگريد يجاها در ]29[. نامد يم» يمانور جنگ« را يقبل ياستراتژ

 حسب بر كه  بل غرب، و هيروس سهيمقا حسب بر نه يعنيـ  كند يم مطرح متفاوت يا گونه به را يموضع جنگ به يمانور
 متعاقب و داشت انيجر ياسيس طوره ب 1921 مارس تا 1917 مارس از جنگ و نبرد مانوري يكنون دوران در« :زمان اسيمق

  ]30[» .آمد شيپ يموضع جنگ كي امر، نيا
 يتضاد جا نيا در يول. ست يناكاف شرفتهيپ يدار هيسرما براي يمانور جنگ همواره كه دارد دهيعق يامشگر رسد يم نظره ب

) »متحد جبهه« استيس يسو به نترنيكم آوردن يرو با( كه بود 1921 سال يها شكست از بعد تنها كه رايز ندارد، وجود
  . ديگرد درك امر نيا

» ي طرفه دو ي محاصره« كي متضمن يموضع جنگ كند، يم عرضه را عيسر يروزيپ انداز چشم كه يمانور جنگ برخالف
 تيرضا بر آمدن فائق براي يالبنقا حزب تالش. دارد اجياحت ]32[» يهژمون سابقه يب تمركز« به كه است مدت يطوالن ]31[

حس « در قاًيعم و گردد يم ظحف يانجمن و يسساتؤم قيطر هزاران از كه( حاكم ي طبقه ]ي تهياتور[ اقتدارِ به ها توده دادن
 انجام گريكدي با مرتبط سطح سه در ديبا خودش يهژمون نمودن برقرار و )دواند يم شهير روزمره» ]درك متعارف[مشترك 

  : است ائتالفات مسئله سطح، نياول. رديگ
 هيعل را كارگر تيجمع تياكثر كه سازد يم قادر را يو كه يطبقات ائتالفات از ينظام جاديا در كه حد آن تا ايپرولتار«

  ]32[» .گردد حاكم و كننده يرهبر طبقه تواند يم گردد، يم موفق ،كند جيبس يبورژواز دولت و يدار هيسرما
 دادن شكست براي روين دو وحدت اگر«: دارند خود در را سازش از يعنصر ريناگز يائتالفات نيچن كه كند يم اشاره يگرامش

 يافراط يهاچپ امتناع كه كنديم استدالل يگرامش ]34[ ».است سازش مشخص، امكان تنها...  باشد الزم سوم يروين كي
  : هاست آني  انهيقدرگرا» سمياكونوم« ثمره ائتالف، هرگونه از جهينت در و سازش هرگونه از
 و يسازشيپ ايبر يها داوطلبĤن ابتكار هرگونه كه است واضح...  شد خواهند فراهم ريناگز مساعد شرايط كه جا آن از«

  ]35[» .است مضر يحت كه  بل ده،يفايب تنها نه شرايط نيا يزير برنامه
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 ائتالف قيطر از فقط انقالب ايتاليا در كه رايز است، قائل يخاص تياهم ائتالف ياستراتژ براي يگرامش خود برعكس،
 سابقه آن با رابطه در ايتاليا سمياليسسو كه يا مسئلهـ  شود عمل توانست يم جنوب دهقانان با كشور شمال يايپرولتار
 يجا بنابراين. است يحزب درون يستيسكتار يها گرايش  بر آمدن فائق حزب، 1يِهژمون كسب شرط شيپ. نداشت يدرخشان
 زمان آن در مخالفت نيا كه هرچند بود، مخالف كامالً يستينياستال» سوم دوران« يها كيتاكت با يگرامش كه ستين تعجب
   ]36. [بود هنشد آشكار

 به صرف ياتكا ،يموضع جنگ براي. است يخود يروهاين به دادن آموزش سطح ،يهژمون كسب براي مبارزه سطح نيدوم
 سطح همان در را ها آن ديبا كه  بل. ستين ممكن مدت، كوتاه يشعارها و ها خواست يپ در كارگران يها توده جيبس

 لحظه در كه آماده همواره و يدائم يِافتگي سازمان داراي ييروين« به را شانيا و نموده جلب خودشان ي هياول ينيب جهان
  : ديبا حزب منظور، نيبد ]37[ .نمود ليتبد» گردد ليگس دانيم به تواند يم مناسب

 دادن شآموز وهيش نيبهتر تكرار: نشود خسته) شكل در ها آن يظاهر تفاوت با هرچند( خود هاي استدالل تكرار از هرگز«
 واقع موثر عاًيسر ت،يجمع رشد حال در دائماً اقشار يفكر سطح بردن باال در) ديبا و( است عامه فكر طرز يرو بر ارك براي
  ]38[» .گردد

 كه چرا ]39[. است ]اصول عام سوسياليستي[ غيتبل و] خط و تبيين سياسي حزب[ رويجت نيب تعادل ميتنظ مستلزم امر نيا
 استحكام) آن به( ،داده تكامل) را آن( تا گذارد تأثير) طبقه يرو بر( فعاالنه« ديبا كه  بل ،باشد طبقه يتجل ديبا تنها نه حزب

 كامالً  ياثر ،كيتئور يِستيسكتار تيجزم» يمعنو و يفكر رفرم« نيا انجام براي ]40[» .بدهد يشتريب هرچه تيعموم و
 فكر سطح. بود مخالف يستياليسوس غاتيتبل در خام ي بودنِمذهب ضد مثالً شدن ظاهر با وستهيپ يگرامش و دارد مخرب

» متعارف درك« در كه»  و صائب 2سليم درك« از يعنصر ديبا كه  بل برد، باال توان ينم يجزم ]احكام[ ليتحم با را ها توده
 رفك سطح بردن باال به ،آن تكامل و گسترش براي كوشش با و كرده جدا مغشوشش تعصب عنصر از را دارد وجود ها توده

  . است يستيراكونوميغ و خالق يتيماركس روش كي داشتن ،يكار نيچن ي الزمه. ديازي دست شانيا
 ]جذب و جلب[ براي تالش توان يم را است، يقبل سطح دو تيموفق الزم شرط كه ]يهژمون بر مبارزه[ سطح نيسوم

 آورد وجوده ب يروشنفكران از يفيط كه است زمال اول، درجه در. است جنبه دو داراي خود ي نوبهه ب نيا و د،ينام روشنفكران
 ب،ياد يمعن به و آن معمول قيطر به را روشنفكر كلمه يگرامش جا نيا در .باشند كارگر طبقه از» كيارگان« ]يبخش[ كه

 شيخو اهداف از و جهان از روشن يدرك كه دارد نظر در را يكارگر كه بل برد، ينم كاره ب رهيغ و يانتزاع متفكر لسوف،يف
 انيم در دهنده سازمان عنصر زين حال نيع در كه است» يريگ يپ مشوق« و جسته شركت يعمل يزندگ در فعاالنه داشته،
 ،يصنعت يها نيتكنس مانندـ  ست يبورژواز كيارگان روشنفكران يِپرولتر طراز هم گريد عبارت به. است كارگر طبقه

  ]41[ .رهيغ و وكال ،اتضق ها، ناد ياسياقتصادس
 حفظ ها آن با را تماسشان كنيل زند،يخ يبرم ها توده انيم از ماًيمستق كه نينو طراز روشنفكران از ييها گروه آمدن وجوده ب«
 رييتغ را ما عصر يكيدئولوژيا انداز چشم واقعاً كه چه آن است نيا... گردند بدل ]ها توده[ فقرات ستون بهتو گويي  تا كنند يم
 ]42[ ».دهد يم

 كار و منظم ي مطالعه يدشواره ب كامالً  ي،شخص ي تجربه يرو از او. ستين ييگرا ليتخ دچار مورد نيا در يگرامش كنيل
 پس فقط كه يطوالن است يروند روشنفكر، كارگران آمدن وجوده ب كه دارد اذعان و ستا آگاه كارگران براي ژهيو به ،يفكر

  . گردد كامل تواند يم يدولت قدرت ريتسخ از

                                                
١- Hegemony 
٢- Good Sense 
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 نيا يها تيمحدود از يگرامش زين جا نيا در كه هرچند است، يضرور زين يرپرولتريغ روشنفكرانِ با رابطه در تيلفعا كنيل
  : ستا آگاه امر
 هودهيب...  گريد ياجتماع گروه هر از كندتر اريبس ابند،ي يم تكامل يكند به شان، يخيتار رل و تيماه ليدل به روشنفكران«

 را خود تا ندينما رابطه قطع ي خود گذشته يِتمام با توانند يم مجموعه، كي عنوانه ب افراد، نوع نيا كه ميكن تصور است
 به روشنفكران از ياريبس براي ديشا و مجموعه، كي عنوانه ب روشنفكران براي. قراردهند نينو يدئولوژيا كنار در مانهيصم

 نيچن هستند، آوردنش عمله ب خواهان اي و آورند يم عمله ب كه يها صادقĤن يها تالش هيكل رغم يعل ز،ين يفرد صورت
 كه امر نيا مطمئناً. افراد عنوانه ب صرفاً نه و هستند ما توجه مورد مجموعه كي مثابه به روشنفكران. است ممكن ريغ يكار

 يجزئ و نموده قيتلف ايپرولتار با را خود و نموده يرويپ ايپرولتار برنامه و نييآ از ،يانفراد صورت به روشنفكر، چند اي كي
 در كه است ديمف و مهم زين نيا يول...  است ديمف و مهم ايپرولتار براي كنند، احساس گونه نيا را خود و شده آن از مكمل

 يمعن به چپ گرايش  كي و ديآ وجوده ب ،شود مشخص يخيتار طور به كه ك،يارگان نوع از يشكاف ،روشنفكران ي توده انيم
  ]43[» .باشد ليمتما يانقالب يايپرولتار جانب به كه يگرايش يعني د،يآ وجوده ب ،يبند شكل كي همثاب به كلمه، نينو
 خاطر نيبد نيچن هم كه  بل كند، يم فيتضع يكل طور بهرا  يبوروژواز يهژمون كه ت داردضرور نظر نيا از تنها نه امر نيا

 ده،يگرد برقرار سلطه تحت اقشار با حاكم طبقه توسط كه يائتالفات مجموعه حفظ در روشنفكران نديب يم يگرامشاست كه 
 در. باشند داشته يمشابه نقش د،ينما جاديا ديبا ايپرولتار حزب كه يائتالفات در توانند يم بنابراين و كنند يم فايا ياساس نقش
 نيب يا واسطه مثابه هب آنان كه ييجا در يعني جنوب، ،يكشاورز بخش در را روشنفكران نقش يگرامش ا،يتاليا با رابطه

 داران نيزم و دهقانان اتحاد كه آن براي كه كند يم استدالل و كرده يبررس اند، كرده عمل بزرگ داران نيزم و دهقانان
 چپ گرايش  كي آمدن وجوده ب از ستا عبارت آن يها شرط شيپ از يكي د،يآ وجوده ب دهقانان و كارگران ائتالف و شكسته

 باشد، تر افتهي تكامل ايپرولتار كيارگان روشنفكران قشر هرچه كه كند يم اشاره يگرامش رابطه نيا در. روشنفكران انيم در
 با كه يصورت در احتماالً روشنفكران نيا و بوده تر يقو يكل طور به روشنفكران براي يانقالب حزب كشش و جاذبه

  . شد خواهند گردان يرو آن از د،گردن مواجه يستيماركس يتئور از يستياليماتر انهيعام يها برداشت
  

  يرهبر و يزيخودانگ ـ4
  

 رابطه با متشابه يامر مثابه به تواند يم بخشاً حداقل كهـ  آگاهانه يرهبر و 1يزيانگدخو نيب رابطه مورد در يگرامش هينظر
 ليتشك را حزب دمور در يو يتئور اساس ـ ديآ شمار به است حزب يستيماركس يتئور ياساس مسئله كه طبقه و حزب نيب
 يكارها لوكزامبورگ، رزا وردآ دست كه چه آن به نسبت است يواضح شرفتيپ يگرامش جانب از مسئله طرح نحوه. دهد يم

 خود از ينقد با ]را بحث[ يگرامش. است كينزد اريبس ،يپختگ دوران در نيلن موضع به و است، بوده لوكاچ اي و نيلن هياول
  : كند يم غازآ ناب، يِزيخودانگ ي هينظر

 در .»ناب« ي تهيسيانكم كه ديرس خواهد يزيچ همان به نيا: ندارد وجود» ناب« يزيخودانگ خ،يتار در كه شود تأكيد ديبا«
) كه چرا( داد، قرار يبررس مورد توان ينم را» آگاه يرهبر« عناصر كه است نيا مسئله هم ها جنبش» نيتر ختهيخودانگ«

» دست ريز طبقات خيتار« مشخصه صفت ي،زيخودانگ كه گفت توان يم بنابراين. اند گذاشتهن جاه ب خود از يموثق مدارك
 يرهبر« از يمضاعف عناصر ها جنبش نيا در بنابراين...  است آن عناصر نيتر يكنار و نيتر يا هيحاش خيتار واقع در و است

                                                
١- Spontaneousness  
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 از يعنيـ  نيمع ياجتماع قشر كي» يعموم دانش« سطح از كي چيه و نبوده غالب ها آن از كي چيه كنيل دارند، وجود» آگاه
  ]44[» .رود ينم فراتر ـ نجها به نسبت آن يسنت ديد اي و» متعارف درك«

 ديتمج و فيتعر ياسيس وهيش كي عنوانه ب آن از و داده قرار تقابل در سميماركس با را يزيخودانگ نيا كه يكسان يگرامش
 آشكار يِعمل منبع كه است يا هيانعام تضاد« بر يمبتن عمل، در و يتئور در اشتباه، نيا ]يو نظر از[ .كند يم رد را ندينما يم

 نيع در يو كنيل ]45[» .گريد يرهبر كي با نيمع يرهبر كي ضيتعو براي بالواسطه خواست يعني، دهد يم لو را شيخو
  . هاست توده يِزيخودانگ مسئله به زيرآمقيتح برخورد طرز فلمخا هم اندازه همان به حال

اين  بردنن باال اي و يرهبر در يكوتاه يعني» ختهيانگ خود« اصطالح به يها جنبش ـ ريتحق آن، از بدتر اي وـ  گرفتن دهيدان«
 شهيهم باًيتقر. آورد بار به يجد اريبس يجينتا تواند يم اغلب است،يس در كردنشان ريدرگ قيطر از باالتر يسطح به ها جنبش

 ملزوم ليدال به را حاكم طبقه راست جناح يارتجاع حركت ردست،يز طبقات» يِخود به خود« شِجنب كي كه است طور نيا
 يا توده يخود خودبه يها جنبش و ردستيز طبقات انيم در يطرف از ياقتصاد بحران كي مثال، براي. دارد همراه به

 به دست تا كنند يم استفاده سوء ومتحك ينيع فيتضع از ،يارتجاع يها گروه كه شود يم باعث گريد طرف ازيي و نارضا
 يها گروه قصور از ديبا ،گردند يم) مزبوري ( كودتاها بموج كه يثرؤم علل انيم در. دزنبپردا ينيچ توطئه بهو  بزنند كودتا

» .برد نام ،ياسيس مثبت عامل كي به ها شورش نيا تبدل اي و يخود خودبه يها شورش به آگاهانه يرهبر دادن در مسئول،
]46[  

 كردن منحرف براي احتماالً( كند يم اشاره 1282 سال در 1يليسيس يسپرها اميق به امر نيا دنبال به يگرامش كه هرچند
 به گايبورد طرفداران و ايتاليا ستيكمون حزب برخورد طرز به اشاره او منظور كه است آشكار يول ،)ها يچ(سانسور) نظر(

  . ساخت ممكن را ينيموسول يروزيپ كه يعوامل از يكي همثاب به است، 1919- 1920 يها سال عيوقا
 ذكر آگاهانه، يرهبر و يختگيخودانگ نيب حيصح ي رابطه از يا نمونه عنوانه ب را »نظم جديد«ي  نامه هفته گروه كار يگرامش

  . كند يم
و [ 2برگسون اتينظر از يدار طرف اي و بودن» گرا اراده« و بودن» گرا يخود خودبه« به زمان هم طور به نيتور جنبش«

 قرار ليتحل مورد كه يصورت در متضاد، اتهامدو  نيا. شد متهم] سنديكاليسم انقالبي مهندس فرانسوي يعني ژرژ سورل
 مشتمل نه ،نبود» يانتزاع« مزبور يرهبر. بود اقخّل هم و حيصح هم جنبش يرهبر كه است قتيحق نيا نيمب صرفاً رد،يگ
 اشتباه كيتئور يها ييگو ادهيز با را يواقع عمل و استيس نه و بود، كيتئور اي و يعلم يها فرمول يكيمكان تكرار بر
 داراي و اند گرفته شكل نيمع يخيتار روابط در كه ييها ناانسـ  پرداخت يم يواقع يها ناانس به مزبور يرهبر. گرفت يم

 كي» يخود به خود« باتيترك ي جهينت خود كهـ   هريغ و هستند جهان از يمشخص ي پراكنده اداراكات و ها نگرش احساسات،
 يخود خودبه« عنصر. اند بوده ياجتماع ناهمانند عناصر» بختكي ي و اهللاتصادف« آميزيِ درهم با يماد ديتول نيمع تيوضع
 هيفتص يخارج يها يآلودگ از و شد يم داده ييهنماار و آموزش بدان كه بل شد، ينم شمرده زين خار و نشده ينف» بودن

 هماهنگ يعني ماركسيسم دوران معاصر يتئور با ثرؤم يخيتار نظر از و زنده يا وهيش به را آن كه بود نيا هدف. گشت يم
 كننده تيتقو و محرك بود نظري اظهار نيا. گفتند يم سخن جنبش« بودن يخود خودبه از يدرست به رهبران خود. گردانند

 وجه چيه به را آن و كرده تأكيد جنبش يخيتار ضرورت بر زيچ هر از شيب و داشت، همراه به را قيعم وحدت از يعنصر و
 شانيا كه داد يم را» كيتئور« يآگاه نيا ها توده به. دانست ينم خواهي به دل و شده يبند سرهم ي نشده حساب سكير كي

                                                
١- Sicilian Vespers 
٢
- Henri Bergson 

هاي پوزيتيويستي و مكانيكي را رد  شناختي وي نگرش از لحاظ معرفت. 1927و برنده جايزه نوبل ادبيات در سال ) 1859-1941(فيلسوف و نويسنده فرانسوي 
  .هاي اين فيلسوف، ژرژ سورل بسيار بهره برد از نگرش. كرد مي
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 و» بودن يخود خودبه« نيب يوحدت نيچن. هستند) نينو( دولت كي گذاران انيبن و ،ينهاد و يخيتار يها ارزش سازندگان
 ،استيس نيا كه جا آن تا) البته(ـ  است ردستيز طبقات يواقع يِاسيس عملِ همان قاًيدق ،»انضباط« اي» آگاهانه يرهبر«

  ]46[» .هستند ها توده يندگينما يمدع كه ييها گروه ييماجراجو صرفاً نه و باشد يا توده
 به متفاوت، يا هيزاو از و نامد يم» ياساس كيتئور مسئله« را آن كه كند يم طرح را يسؤال يگرامش ل،يتحل نيا دنبال به

 دهرب كارگر طبقه جنش درون به خارج از ديبا سمياليسوس كه نيا يعنيـ  شود يم مربوط» ؟كرد ديبا چه« در نيلن ي هينظر
  : پرسد يم شيگرام. شود

 كه نظر نيا از» يخود به خود« باشد؟ تضاد در ها توده» يخود خودبه« احساسات با تواند يم» سميماركس« نينو يتئور ايآ«
 قيطر از كه بل نبوده، آگاه يرهبر تيأه كي جانب از كاتيستميس يرهبر كي يِآموزش تيفعال چيه جهينت ،احساسات اين

 يسنت ينيب جهان لهيوس به يعني اند؛ شده جاديا گشته، بيتذه» يمتعارف دركحس مشترك و « توسط كه يا روزمره تجربه
  ]48[» .يعموم
  :كه است نيا يگرامش جواب

 تفاوت كي نه يول ،دارد وجود مقدار در» يكم« يتفاوت دو نيا نيب. باشد مخالف مزبور احساسات با تواند ينم سميماركس«
  ]49[» .باشد ممكن ديبا ـ بالعكس و يگريد به يكي از گذارـ  طرفه دو» ليتبد تيقابل« كي ،يقول به. يفيك
 ،يآگاه نيب يوابستگ و جانبه دو رابطه يگرامش. است واضح كامالً لوكاچ، و نيلن هياول اتينظر و يگرامش هينظر نيب اوتتف

 به شدن دچار بدون را كار نيا و كند يم برقرار را آن بالقوه يستياليسوس يطبقات يآگاه و كارگر طبقه بالفعل كيپرات و تجربه
  . دهد يم مانجا» ييگرا يخود خودبه« اشتباه

 يها ادداشتي«. پردازد ينم باشد، چگونه طبقه يها توده با ديبا آن رابطه كه نيا و حزب كياستراتژ فيوظا به فقط يو اما
 گذاشته اش عهده به كه ينقش يفايا براي كه است حزب يداخل يزندگ و التيتشك درباره ياتينظر يحاو نيچن هم» زندان
 كرد عمل وهيش حزب، مورد در يكل قضاوت براي«: ديگو يم كه رود يم شيپ جا آن تا يگرامش واقع، در. ست يضرور شده

 تيمركز( كند يم عمل كيدموكرات به طور ست،ا شرويپ حزب كه يهنگام«] 50[» .دهد يم دسته دب زيمم ييارهايمع حزب
  ]51[» .)كيروكراتبو تيمركز( كند يم عمل »كيبوروكرات طور به« گراست، عقب حزب كه يهنگام): كيدموكرات

 كند يم شروع جا نيا از او. ندارد وجود يپرداز اليخ از ياثر گونه چيه آن، ياعضا و بزح از يگرامش ريتصو در حال، نيع در
 و حاكم كه...  است ينشدن ساده و هياول يقتيحق نيا ي،طبقات جامعه وجود يعني، عام شرايط يبرخ داشتن مفروض با(« كه

 سرچشمه يطبقات اختالفات از يبند ميتقس نيا هرچند كه نيا و ]52[» .دارند وجود واقعاً روانيپ و شروانيپ ،بر فرمان
 نيهم يمبنا بر. كند يم عمل زين احزاب، انيم در بنابراين و گون هم ياجتماع نظر از يِها گروه انيم درليكن  رد،يگ يم
  :كند يم ميتقس) بخش اي( عنصر سه به را حزب ياعضا يگرامش فرض، شيپ

 صورت به شتريب) يحزب يها تيفعال در( شركتشان كه شود يم ليتشك يمعمول و متوسط افراد از كه ،يا توده عنصر ـ1
 وجود يحزب ها نيا بدون كه است درست. يالتيتشك يها ييتوانا اي و خالق هيروح تا شود يم يمتجل انضباط و يوفادار

 يكس كه جا آن تا افراد، نيا. باشد داشته وجود تواند ينم حزب هم ها نيا با اتنه كه است يقتيحق هم نيا يول داشت، نخواهد
  ....دهند يم را روين كي ليتشك د،ينما منضبط و متشكل نموده، متمركز را شانيا كه هست

 حساب به وجه چيه به شوند، رها شيخو حال به چه چنان كه ييروهاين از يا مجموعه كه ،ياصل آورنده گردهم عنصر ـ2
 ،يآور گردهم قدرت از عنصر نيا. دينما يم بدل مند قدرت و ثرؤم ييروين به و نموده متمركز يمل سطح در را آمد نخواهند



 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماركسيسم و حزب

 

١٠٩ 
 

 

 مند بهره هاست، قدرت ريسا ي هيپا ديشا واقع در كهـ  ابتكار قدرت از زين و بوده برخوردار ياديز يده 1انضباط و يتمركزبخش
  ....است

 كه  بل ،يجسمان طور به فقط نه را ها آن نيب تماس و ساخته مرتبط گريكدي با را دوم و اول نصرع كه ،يانيم عنصر كي ـ3
  ]53[. كند يم حفظ ي،فكر و يمعنو نظر از نيچن هم

  . است قائل برايش را تياهم نيشتريب يو كه است ،يرهبر عنصر يعني ،يدوم عنصر، سه نيا از كه ديگو يم صراحتاً يگرامش
. است كار نيا به قادر اول عنصر از شيب معهذا د،ينما جاديا را حزب ييتنها به تواند ينم عنصر نيا كه ستا درست هم نيا

  ]54[. است تر آسان ها ژنرال جاديا از ارتش، كي جاديا قتيحق در يول ندارند، ارتش كه است ييها ژنرال از صحبت
   :گردد يم ليتكم يگريد ياديبن فرض با» ييگرا واقع« نيا يول
 كه است نيا هدف كه نيا اي باشند، داشته وجود بر فرمان و حاكم ديبا شهيهم كه است نيا....  رهبران جاديا از منظور ايآ«

  ]55[ »نباشد؟ يضرور گريد يا يبند ميتقس نيچن كه گردد جاديا يشرايط
  : بر يمبتن ديانب انضباط و يرهبر ي تهياتور بنابراين است، دوم شق قطعاً يگرامش هدف كه جا آن از
 يضرور يخاص مواقع در هنوز حال هره ب كه( باشد فيتكال يكيمكان اجراي اي و ن،يفرام ي كاهالنه و منفعالنه قبول«

  ]56[ ».شوند داده انجام ديبا كه باشد ييرهنمودها روشن و آگاهانه هضم و درك» بر يمبتن ديبا« كه  بل ،)هستند
 با التيتشك مداوم دادن وفق يعني ،تحرك داراي تيمركز« از ستا عبارت گردد جاديا حزب در ديبا كه چه آن بنابراين،
 عمق از كه يعناصر يدائم كردن وارد باال، يها رده نيفرام با نييپا يها رده يفشارها و ها حركت قيتطب ،يواقع جنبش
 يكي« : كه كند يم استدالل يگرامش ]57[» .يرهبر دستگاه مستحكم چهارچوب داخل به جوشند، يم ساده ياعضا صفوف

 براي احزاب ]58[» .عادت يروين با مقابله در آن ييتوانا از ستا عبارت ياسيس حزب با رابطه در مسائل نيتر مهم از
 ها آن غالباً كنيل كنند، عمل يخيتار حساس لحظات در باشند قادر تا ،نديآ يم وجوده ب يبحران اوضاع با ييارويرو
  . است ياصل دشمن يبوروكراس جنبه، نيا از. دهند قيتطب نينو فيوظا با را خود توانند ينم و شوند يم» زده عادت«
 ليتشك را جور جمع يا بدنه كه بكشد جا آن به كارش اگر است؛ ظر  كوته و كار محافظه يروين نيتر خطرناك يبوروكراس«

 در و شده يخيتار اختاللِ دچار حزب كند، ساحسا مستقل اعضا ي توده از را خود و ستادهيا شيخو يپا يرو بر كه دهد
  ]59[ ».ماند يم معلق هوا و نيزم انيم در ييگو و دهيگرد يته خود ياجتماع يمحتوا از يبحران حاد لحظات

 نمودن برقرار و تداوم حفظ به اجياحت تكرار، و تدعا مسئله كنار در كه چرا كرد، برخورد جانبه كي دينبا هم مسئله نيا به اما
  . هست زين سنت كي

 ديبا و دارد خود در را يخطر نيچن ك،يارگان تداوم هرگونه يول دارد، وجود» شدن زهيبوروكرات« خطر كه است درست
  ]60[ .است بزرگتر هم نيا از يساز نهيبه عدم و تداوم عدم خطر. بود آن مراقب
 صادق» دوگانه دگاهيد« مورد در كه طور همان درست ،طبقه و حزب نيب رابطه و حزب يداخل يزندگ مورد در ترتيب، بدين

   2.رديگ يم نظر در را رييتغ و تداوم نيب ،ابتكار و انضباط نيب روان،يپ و رهبران نيب يكيالكتيد وحدت يگرامش، بود

                                                
هرگونه انظباط و همراهي منظم با سياست راستين  ي فعاليت سياسي، درست در مقابل به اصطالح انقالبيوني است كه اين طرز نگرش گرامشي به مقوله - ١

خواهانه است و سياست رهايي، مبتني بر  ها رهايي و آزادي مبتني بر امر دل براي آن. تابند دهند و آن را بر نمي سازماني را در قالب مقوله سلطه و استبداد قرار مي
  . سياست آنارشي

اي كه به چنين شرايطي از بردگي مادي و معنوي، دچار شده،  اين توقع كه توده«: مشي مناسب تشخيص داده شدز گرادر پايان اين بخش، ذكر اين نقل قول ا -  ٢
كه در شرايط خود فوران [اي  مانند چنين توده تكيه صرف براستعداد خالق و بي. پردازان است بتواند تحول تاريخيِ خودجوشي را تجسم بخشد، اين توقع ايدئولوژي

ي هرگونه ايثاري باشند، و در عين حال براي عملي كردن  دهي ارتشي بزرگ از مبارزان منضبط و آگاه كه آماده مند براي سازمان ار نكردن نظامو ك] خواهد كرد
خيانت واقعي به طبقه گونه نبودن،  شعارهايشان آموزش ديده باشند، مبارزاني كه حاضرند مسئوليت انقالب را عمالً بر دوش گيرند و كارگزاران انقالب باشند، اين

  )Discorso agli Anarchici, L ‘Ordine Nuovo,1920(» .اي است برد ضدانقالب ناآگاهانه كارگر و پيش
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  موقت يابيارز كي ـ5
  

 اثبات به هيروس در را خود سمينيلن ؟گفت توان يم چه» است غرب در انقالب پرداز هينظر يگرامش« كه مدعا نيا درباره
 و يمدن هعجام تكامل مورد در لشيتحل طرق از كه بود يگرامش نيا. عام تياهم با گذاشت يبدعت كار نيا با و رساند

 بنابراين و د،يد يم يهركس از بهتر را شرفتهيپ يدار هيسرما و هيروس نيب ياساس تفاوت ،ييبورژوا يهژمون قيعم يها شهير
 از يتروتسك و نيلن دانست، يم يگرامش كه طور همان. ]كرد يم احساس[ بود الزم سمينيلن هارچوبچ براي كه را يگسترش
 با كه زين يتروتسك و درگذشت، زين بعد يچند و بود هيروس مسائل ريدرگ نيلن كنيل بودند، كرده حس را مسئله نيا 1921
 كنيل ]61[ .دهد گسترش ها كيتاكت يفراسو يسطح به را شيخو فراست نتوانست بود، بانيگر به دست گريد يمشكالت
 مورد در جانبه همه تفكر به تر مشخص و تر كامل هرچه داد، يم اجازه زندانش سلول يانزوا كه ييجا تا توانست، يگرامش

 .است بوده» يگرامش سود به« ]يبعد عيوقا ريس[ خيتار نظر نيا از گذشته، نيا از. دازدپرب شيخو يها ليتحل يضمن ميمفاه
 انگاشتند، يم شانيها يتئور در نترنيكم ي هياول يها ستيماركس كه چه آن از شيب اريبس كه داده نشان يغرب يدار هيسرما

 و ييكاگرايمرآ« مورد در يو كه يمطالعات در ييبورژوا ياجتماع كنترل بسط از يگرامش ليتحل و است ريپذ انعطاف
  . اندينما يم يدار هيسرما نينو گرايشات  نيب روشن يوشگيپ همچون را يو است، داده انجام» ييفوردگرا

 عمالً[ يستيماركس فلسفه مورد در ديجد شمار يب قاتيتحق و» 1هسيگردوندر« كتاب و ماركس هياول يها نوشته انتشار با
 اثرات درباره امروزه ستا قادر يجد ستيماركس چيه ايآ. است بوده محق يگرامش زين يفلسف نظر از ]كه شد داده نشان

 در گر،يد خرأمت يها ستيماركس باشد؟ داشته يشك يانقالب جنبش بر ياقتصاد جبرباوري و ييارقدرگ بار بتيمص
 يو به حداقل اند، نبوده يگرامش يپا هم اگر ،يستيماركس فلسفه و يدار هيسرما جامعه سامانه مورد در شانيها ينيب نكته
 منسجم ياستراتژ كي به را ها ينيب نكته نيا توانست كه بود او تنها و او ،هك نيا واسطه به يگرامش كنيل اند؛ شده كينزد

 يگرامش ترتيب، بدين. گردد يم زيمتما نيريسا از است، شده يزير هيپا حزب يتئور تكامل يمبنا بر كه كند ليتبد يانقالب
  . است افزوده حزب ينيلن يتئور به يا تازه اساساً مطلب كه است يستيماركس تنها

. اند نشده گرفته كاره ب عمل در هرگز او ديعقا. است يباق يسؤال عالمت ]مزبور يتئور تكامل در[ يگرامش سهم بر ،حال نيا اب
 بود عبارت بود انجامش به قادر اوكه  چه آن .دهد رييتغ را تيواقع بتواند كه نبود يوضع در خود ي،اوليماك مانند هم يگرامش

  ]62[» .كنند عمل چگونه ديبا بودن ثرؤم براي يخيتار يروهاين كه نيا مشخص دادن نشان فقط«: از
. كنند ننيچكه  اند توانسته ينم تازه و برند، بكار و برداشته را يگرامش يها دهيا كه اند نشده دايپ هم يگريد يها دست

 رونق برّكم تأثيرات كنيل دارد، ازين شيخو كياستراتژ شروع نقطه مثابه به ينيلن حزب كي وجود به يگرامش ياستراتژ
 اصول. باشند نداشته وجود ياحزاب نيچن واقع در كه اند شده باعث سمينياستال يها يرانگريو و جنگ از بعد ياقتصاد يطوالن
 يحت اي و كوچك سازمان كي تيفعال ،)اركوچكيبس است يا محدوده نيا و( نيمع يا محدوده در توانند يم سميبلشو ياساس

 جنگ مانند تواند يم» يمانور جنگ«. ستين صادق يگرامش ديعقا مورد در نيا. كنند تيهدا را وچكك اريبس گروه كي
 ،يا توده حزب كي بدون. است يا توده ارتش كي مستلزم» يموضع جنگ« يول. شود يعمل ،كم نسبتاً ييروهاين با يكيچر

 خواهند ها گروه نيب در موقت ييها يهمكار صرفاً كه  بل باشند، يخيتار بلوك كي در يطبقات يائتالفات توانند ينم ها ائتالف
 وجوده ب ،يا توده يِپرولتر هيپا كي بدون. فكندياب هيسا ،يتئور و برنامه در موجود اختالفات بر تنها تواند يم اغلب كهـ  بود

 يپرولتر يهژمون است هبود منظور كه طور آن تواند ينم ي،سنت روشنفكران جلب براي مبارزه و» كيارگان روشنفكران« آمدن
 بر يگرامش كه داشت خاطر به ديبا. شد خواهد منجر ييگرا يآكادم و كياسكوالست يِروشنفكرمĤب به كه بل كند، تيتقو را

 حزب و داشت وعيش كارگر طبقه نيب يعيوس سطح در يستياليسوس ياساس ديعقا آن در كه نوشت يم يا نهيزم يمبنا

                                                
١- Grundrisse 
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 تنها( درصد 5/0 از كمتر و كارگر آن ياعضا درصد 98 از شيب كه بود آمده وجوده ب عضو 40000 حدود با ايتاليا ستيكمون
 به يسادگ به توانستند يم يو ديعقا كه شود صورت اگر بود خواهد يخيرتاريغ كامالً  يامر ]63[. بودند روشنفكر) نفر 245
 ييها شهير كارگر طبقه انيم در و بوده بورژواها دهخر و انيدانشجو از مملو يانقالب جنبش آن در كه گردند منتقل يتيموقع

  . باشند داشته فيضع اريبس
 ديبا يگرامش حزب يتئور مورد در يقضاوت نوع هر بنابراين،. اند چگونه» يموضع جنگ« يعمل اتيجزئ كه ميدان ينم واقعاً

 وـ  كند يم اقناع و داده قرار تأثير تحت را فرد يگرامش ديعقا بودن مشخص و ظرافت عمق، انسجام، اگر. باشد يموقت يقضاوت
 بار يغرب ي شرفتهيپ يِدار هيسرما كه يزمان نده،يآ در ديعقا نيا كه بود معتقد ديبا بنابراين ـ نباشد طور نيا كه است مشكل

  .1گرفت خواهند قرار يينها شيآزما ي بوته در گردد، رو در رو يا توده يانقالب يكارگر احزاب با گريد
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                                
لنين در باب [ .دار لنين است وام» هژموني«گرامشي صراحتاً اذعان كرد كه درپروراندن مفهوم «: گر باشد تواند روشن در پايان اين فصل ذكر اين مطالب مي - ١

يابي به  ي دست گرامشي ترديد نداشت كه ايده.] ....ي مدني بورژوايي كشورهاي غربي را گشود مند بودن جامعه هاي اروپاي غزبي، بحث قدرت شكست انقالب
مشي، محمدرضا زمردي، نشر ثالث، جيمز جول، آنتونيو گرا(» .ي لنين به نظريه ماركسيستي بوده است هژموني از طريق ايجاد رفرم در آگاهي، خدمت عمده

  )111و  110صفحات 
جا  تحقق ساز و برگ هژموني تا آن. طور كه آموزه و عمل سياسي را اعتال بخشيده بود لنين فلسفه را در مقام فلسفه اعتال بخشيده بود، همان«: گرامشي نوشت كه

به زبان كروچه، وقتي موفق . زند، واقعيتي مربوط به دانش است هاي دانش رقم مي وشكند و رفرمي را در آگاهي و ر كه بستر ايدئولوژيك جديدي را ايجاد مي
به قسمي كه رفرم شويم تا اخالقيات جديدي را كه در مطابقت با برداشت جديدي از جهان است، ارائه دهيم، به ترويج اين برداشت از جهان نيز خواهيم رسيد،  مي

  )Prison Notebooks, page: 365-6(» .يابد تمام عيار فلسفه، تحقق مي
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  هفتم فصل
 حاضر زمان در يانقالب حزب

  
  بعد به ]دوم يجهان[ جنگ زمان از حزب يتئور - 1

  
 ماركس، توسط گريكار حزب كي ي دهيا ي هياول يزير هيپا از: ميا كرده مرور را حزب يستيماركس يتئور تكامل ما اكنون
 ليتحل تا سم،ينيلن از يتروتسك ي تنه كي دفاع و ها توده تيخالق بر لوكزامبورگ رزا تأكيد شاهنگ،يپ حزب از نيلن درك

 در ،يگرامش و يتروتسك از پس رايز .است شده ليتكم اًاساس گريد اكنون ما گزارش. يهژمون كسب براي مبارزه از يگرامش
  . است امدهين ديپد يا عمده ديجد وردآ دست حزب يتئور با رابطه

 بوده همراه ،يدار هيسرما خيتار در رونق نيتر يطوالن سلطه با ]دوم[ جنگ از بعد دوران. ستين دشوار ركود نيا علت افتني
 انفعال نيب كه ل،ياص سميماركس. است شده كارگر طبقه يستيرفرم ونيانتگراس به جرنم عمده به طور  ]امر نيا[ كه است
 ي عده آن. ديگرد اختفا به مجبور بود، شده دهيكوب هم در يستينياستال» يارتدكس« مطلق كنترل و كارگر طبقه ينسب

 كارگر، طبقه نقش يعني( يستيماركس اصول از دفاع به اجباراً ماندند، وفادار يپرولتر يجهان انقالب هدف به كه يمعدود
 گرفت يم صورت جهان در كه يا عمده راتييتغ درك براي تالش و) يدار هيسرما يتضادها و كار، بر يمبتن ارزش يتئور

 صورت سمياليامپر ]دهيپد[ در كه يراتييتغ و حاتيتسل مداوم ]ديتول بر يمبتن[ اقتصاد ،يدولت يدار هيماسر ي دهيپد مانند(
 يتئور شتريب تكامل آن، كمك به بتوانند كه بودند يانقالب مبارزه يعمل تجربه چنان آن فاقد ها آن. بودند مشغول) گرفت يم

  . ازندس ممكن را آن اي و دهيبخش تيفور را حزب يستيماركس
 امر به افتني دست براي يابزار مثابه به ،يمتعدد يستيرماركسيغ يها ليبد ،يكارگر يِانقالب حزب مقابلِ در گر،يد يسو از

 خود ،ييگرا اراده مختلف اشكال اتيح ديتجد شاهد ،جنگ از پس دوران. اند شده عرضه ،يدار هيسرما يسرنگون
 و نيتر مهم. اند خورده شكست كيپرات و  شيآزما در ها آن يهمگ كنيل ،است بوده ييگرا خلق جبهه و ييگرا گيختيانگ

 گردند آماده ينيع شرايط كه نيا براي كردن صبر بدون تواند، يم انقالب كه بود يتئور نيا در ييگرا اراده يتجل نيتر يافراط
 كنيل ]1. [رديپذ انجام ،ييستارو يها كيچر از مصمم يول كوچك يگروه لهيوس به كارگر، طبقه يها توده جيبس بدون و

 مرگ با باالخره و دينما شرفتيپ نيالت يكايمرآ در نتوانست ]2[ كوبا در اش هياول درخشان تيموفق از پس فوق ياستراتژ
 محل انتقال با كنيلـ  وهيش نيا حفظ براي تالش. درآمد يپا از مزبور يتئور ،يويلوب يها جنگل در 1967 سال در گوارا چه

 خود ]3[. دينگرد مواجه موقت يها تيموفق از شيب يزيچ با زين آنند، نمونه اروگوئه يتوپاماروها كه ـ شهرها به آن كرد عمل
 بود اي ييدانشجو شورش ي ثمره عمدتاًـ  ياسيس حزب ينف همه از تر مهم و ته،ياتور الت،يتشك ينف يعني  يي،گرا يختگيانگ
 1968 مه ماه عيوقا يعني جنبش، از مرحله نيا وردآ دست نيتر يعال كنيل. گرفت دامن جهان سراسر در 1960 دهه در كه
 حزب ،يانقالب يا توده يِكارگر حزب كي وجود عدم ليدل به درست. بود آن يتيناكفا نشانه نيبارزتر حال نيع در فرانسه، در

 و باشد، دوگل با عاجزانه يشساز طراح و داده فيتخف را ميعظ يعموم اعتصاب ييجو مبارزه توانست فرانسه ستيكمون
 جبهه ياستراتژ باالخره، و ]4[. ندازديب كار از بود، آمده ديپد كه يسرعت همان به باًيتقر را عياجتما حاد بحران ترتيب بدين
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 شيآزما بوته به يليش در 1آلنده سالوادور يا توده وحدت حكومت در گريد بار كي سمياليسوس به زيآم مسالمت گذار و خلق
   ]5[.دانند يم همه را آن زيآم فاجعه جينتا كه شد، شتهگذا

 تر قيعم با همراه) بودند مورد نيا در ها نمونه نيتر روشن صرفاً شدند ذكر كه يموارد( ها يلبد نيا يورشكستگ شدنِ آشكار
 توجه ده،يگرد منتج رمزبو بحران از كه گذشته دهه در كارگر طبقه مبارزه يريگ اوج و يجهان يدار هيسرما بحران عيسر شدن

  . است نموده جلب حزب يستيماركس يتئور به را ]همه[
 حزب مسئله مورد در يستيماركس سنت يابيباز به كه اند شده انجام يمتعدد يها يبررس سو كي از كه است بوده نيا جهينت
 در بزرگ نسبتاً ييها سازمĤن گر،يد يسو از و ]6[ .اند افتهي اختصاص حال، زمان براي نهيزم نيا در ييها هدگايد ي ارائه و

 به يول ستند،ين يا توده احزاب ها سازمĤن نيا( است يانقالب حزب كي ساختن هدفشان كه اند آمده ديپد گوناگون يكشورها
 مثابه به ك،يتئور كار كردن مند نظام و ادامه مثابه به حاضر، اثر .)باشند يجد يآغاز گر انيب كه هستند بزرگ يكاف اندازه
 ماند يم يباق كه چه آن بنابراين،. است درآمده ريتحر رشته به شد، اشاره بدان باال در كه يده سازمان كار خدمت در يكمك

 ]يچگونگ[ مورد در حاضر اثر ي مطالعه از كه چنان آن  ،حزب يستيماركس يتئور ي عمده اصول كردن خالصه از ستا عبارت
  . حال زمان در مزبور اصول ساختن يعمل براي ياساس نكات به اشاره و شود يم حاصل آن تكامل

  

  يانقالب حزب ياصل مشخصات و فيوظا ـ2
   

 آن در حزب كه يمشخص تيموقع از الزاماً كه  بل ست،ين ثابت ها مكĤن و ها زمĤن همه در حزب يسازمان شكل و فيوظا نقش،
 يها ميتعم به توان يم مبارزه، ربع و قرن كي از شيب يامبن بر معهذا،. دينما يم مطابقت آن با و گرفته تأنش ،كند يم عمل

  . ديازي دست ريز
  

 نيتدو ماركس توسط كه ييابتدا و ياساس اصل نيا. باشد كارگر طبقه حزب كي ديبا يانقالب حزب :حزب يطبقات تيماه
 سپرده يفراموش دست به اي و هشد گرفته دهيناد مداوم به طور رياخ يها سال در رايز .نمود تكرار مجدداً ديبا را است شده
 كه  بل كارگرست، طبقه يستياليسوس يها خواسته ذكر اش برنامه كه نظر نيا از فقط نه باشد، يپرولتر ديبا حزب. است شده
 ،يكيچر گروه چيه. باشد يپرولتر ديبا زين اش روزمره يها تيفعال ي نهيزم و آن ياجتماع بيترك كه نظر نيا از نيچن هم

 كه شود يحزب نيجانش تواند ينم باشد، يعال اش برنامه كه هم قدر هر ،يروشنفكر تيجمع اي ييدانشجو اي يندهقا جنبش
 دارد، ييبورژوا خرده عمدتاً يبيترك دهد، يم يرو غالباً كه گونه آن كه يادينوبن سازمان. دارد شهير يصنعت يايپرولتار در

  .بزند دست شيخو تبدل و رييتغ و خود از انتقاد نهيزم در ميعظ يتالش هب ديبا شود ليتبد كارگر طبقه حزب به كه آن براي

 يتمام گرفتن بر در نه حزب و رديگ يم نشأت كارگر طبقه ناموزون رشد از حزب وجود به ازين :شاهنگيپ مثابه به حزب 
 يآگاه داراي كه را كارگر طبقه شاهنگيپ دربرگرفتن كه بل) ست يبورژوا يدئولوژيا سلطه تحت» يعاد« مواقع در كه( طبقه
 ريتعب سوء و فيتحر مورد كراته ب قدر آن نموده، نييتب را آن نيلن كه نكته نيا. دهد يم قرار شيخو هدف است يطبقات

                                                
١- Salvador Allende Gossens 

در انتخابات رياست جمهوري شيلي شركت  1964و  1956، 1952هاي  وي در سال. ، پزشك و فعال سياسي سوسياليست شيليايي)1908-1973(سالوادور آلنده 
سازي و اشتراكي كردن  وي سياست ملي. به رياست جمهوري شيلي برسد» اتحاد مردمي«توانست به عنوان رهبر  1970ليكن در سال . كرد و شكست خورد

سپتامبر  11حكومت وي در . هايش به شدت با منافع بورژوازي شيلي و امپرياليسم جهاني در تعارض قرار گرفت صنايع را در پيش گرفت و مجموع سياست
وي با محاصره و  سرنگون شد و خودAuguto Pinochet ((ه رهبري ژنرال پينوشه ، ببود تحت حمايت مالي و استراتژيك آمريكا ي كه، توسط كودتاي1973

  .اش، خودكشي كرد بمباران ساختمان رياست جمهوري، پس از مقاوتي شجاعانه و متعاقبِ آخرين پيام راديويي
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 از يكوچك گروه از عبارت شاهنگيپ كنيل. است ]طبقه[ شاهنگيپ حزب،: دساز يم يضرور را ريز حاتيتوض كه شده واقع
 در را طبقه عمالً كه هستند يگرركا هزار صدها شاهنگ،يپ. ستين دارند، قرار كارگر طبقه ي نهبد از خارج كه ينخبگان

. كند يم يرهبر را طبقه حزب،. كنند يم يرهبر ها، ابĤنيخ و يمسكون محالت ادارات، گودها، ها، كارخانه در روزمره مبارزات
  .دينما يم يرهبر ،رونيب از نه و درون از را آن كه بل ست،ين طبقه يرو دنباله

   

 ]شيخو[ حق مثابه به را طبقه يرهبر حزب، كه نيا اوالً. است جنبه دو داراي امر نيا :مبارزه براي است يسازمان حزب
 آن با كارگر طبقه كه يموضوع هر مورد در عمل براي مشخص يها طرح و شنهاداتيپ هئارا با ديبا كه  بل، گردد ينم يمدع

 كسب براي ـ يالملل نيب استيس مسائل نيتر بزرگ تا گرفته كارخانه شرايط مورد در مسئله نيكوچكتر ازـ  است مواجه
 هيكل و كارگر طبقه منافع مدافع نيبهتر كه كند ثابت عمل در و مبارزه در ديبا حزب. كند مبارزه طبقه يرهبر

 آماده ام،يق و يا توده زشِيخ يعني ،يطبقات مبارزه شكل نيحادتر براي تاًينها را خود ديبا حزب ،اًيثان. است استثمارشدگان
 انجام از را آن و شده منجر حزب شدن يقانون ريغ به كه يطور بهـ  موقع يب يِنظام شبه موضع كي اتخاذ يمعنا به نيا. سازد
 قيدق تدارك به حزب كه هست نيا متضمن ،ينيمع مرحله در اما ست،ين ـ دارد باز روزمره مبارزات در ترش ياساس فيتكال

 يجنگ سازمان كي حزب قيطر نيبد كه جا آن از. شود ينظام سرعت به بتواند كه كند جاديا را يانمساز گونه آن و پرداخته
 حزب ياعضا. ندارد وجود ييجا پابرجا، يها بوروكرات و از،يامت صاحب اي منفعل ياعضا از يقشر براي آن داخل در است،

  . باشند جوان احتماالً بنابراين و بوده فداكار و فعال ديبا
  

 نياـ  داد انجام يديمف يها يده ميتعم گونه چيه توان ينم مشخص يالتيتشك يها سامانه درباره :كيدمكرات تيمركز
 فرمول كي زد،يدرآم هم با را تيمركز و يدموكراس ديبا يحزب نظام كه نيا يول ـ باشند ريپذ انعطاف اريبس ديبا ها سامانه

 است يامر يدموكراس. شود يم يناش يطبقات مبارزه تيماه و حزب فيوظا از ماًيمستق كه بل ،ستين صرف يالتيتشك
 زادآ برخورد و يدموكراس بدون. طبقه يرهاسازـخود براي است يابزار كه  بل ستين كارگر طبقه ارباب حزب رايز ،ياساس

 مشخص شرايط مناسب و بوده كارگر طبقه يهاازين يگو پاسخ واقعاً كه ييها استيس تواند ينم قيطر چيه به حزب د،يعقا
 دولت يعنيـ  متمركز اريبس دشمن كي هيعل يسخت به دباي حزب رايز ،ياساس ست يامر تيمركز. كند يبند فرمول را باشند
 ريناپذ اجتناب شكست عمل وحدت بدون داند، يم يكارگر يها هياتحاد فعال عضو هر كه طور همان. كند مبارزه ـ يدار هيسرما
  . است

 در عمدتاً امروزه كه نوع آن از يكوچك و ديجد يها ناسازم ژهيو به كه دارند وجود دام دو ك،يدموكرات تيمركز با رابطه در
 كي كه است نيا خطر يناول. شوند يم گرفتار ها بدآن اغلب اند، آمده وجود به جهان نقاط ياقص در يانقالب چپ صفوف انيم

 يزره چون را، يا توده حزب كي خود در يادار يها سامانه باشد، حزب نطفه تواند يم لتحا نيبهتر در كه كوچك، گروه
 به غيتبل از سازمان كي كه يهنگام ژهيو به ين خطردوم. شود متزلزل يمضحك طرز به ترتيب بدين و نموده تنه ب نيسنگ

 حزب،. است مسائل ي هيكل سر بر انيپا يب يها بحث در شدن ريدرگ و بودن كيدموكرات يماورا خطر آورد، يم يرو جييته
 مرحله به پارچه كي يا وهيش به را شده اتخاذ اتيمتصم و دهد يم انجام يرگي ميتصم منظور به را بحث ،ستين مناظره انجمن

  . گذارد يم اجرا
  

 هرگز و كند يم يريگ موضع كارگر طبقه يخيتار منافع ندهينما مثابه به ،تيسيماركس اصل يمبنا بر حزب :حزب استقالل
 نيا. كند يقربان رو، انهيم خواه و ستيرفرم و بورژوا حاًيصر خواه ،يگريد ياسيس يروين چيه مقابل در را خود استقالل دينبا
 نيا به كنيل ست،ين گريد يها سازمĤن با رهيغ و موقت يها توافق و ها سازش ها، ائتالف انواع از احتراز يمعن به وجه چيه به
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 مورد در يحت نيا. نمود نظر صرف جداگانه ياسيس يمش خط و سازمان داشتن و آزادانه انتقاد حق از ديبان كه است يمعن
 و ها توافق يمعن به فقط يوابستگ كه كرد فراموش دينبا. است صادق زين تر بزرگ حزب كي به ـ يوابستگ اي وـ  ورود

 رهبران به ياسيس نظر از يول ،است مستقل سازمان كي رسماً انگلستان ستيكمون حزب مثالً. ستين يرسم يها تيمحدود
 به دينبا هرگز يستيماركس حزب كي. است وابسته »كارگر حزب«» چپِ« يپارلمان ندگانينما و يكارگر يها هياتحاد چپ
 قدر هرـ  معروف يگرا چپ يها ستيرفرم اي يخلق بانِيفر عوام يِرو دنباله صورت به رمنتقدانهيغ طور به كه دهد اجازه خود
  .ديدرآ ـ باشند كاليراد كه هم

   

 طبقه وحدت آن هدف كنيل كند، حفظ را خود استقالل ديبا و است طبقه شاهنگيپ ،حزب :كارگر طبقه وحدت و حزب
 و تفرقه هرگونه هيعل ديبا ،ياصول كامالً يامر عنوانه ب حزب كه نيا اوالً: شود يم جهينت نكته سه امر نيا از. ستا كارگر
 ريپ كار، يب و شاغل متخصص، ريغ و متخصص مرد، و زن نيب اختالف ،يمل ، ينژاد اختالفاتـ  كارگر طبقه درون در ياختالف

 مبارزه سرسختانه ، كند يم حفظ را قدرتش ها آن از يبردار بهره با و داده اشاعه ماهرانه را آن حاكم طبقه كه ـ رهيغ و جوان، و
 اش روزمره مبارزات در طبقه الزمه كه يوحدت به مجزا، سازمان كي مثابه به وجودش كه دهد اجازه دينبا حزب اًيثان. دينما
 جهينت ستيرفرم يها ناسازم با متحد جبهه ياستراتژ مقدمه، نيا از. دينما وارد يخلل است، دولت و انيكارفرما هيعل
 آن ينمودها از يكي صرفاً) است بردن كاره ب قابل شرايط ـ همه در نه يولـ  ياريبس در كه( مزبور ياستراتژ كنيل شود، يم

 ]از است عبارت اصل آن و[ است حاكم كارگر، طبقه درون در گريد گرايشات ي هيكل و حزب نيب رابطه بر كه است يكل اصل
 در شيها استيس و برنامه رقيق شدن از ديبا حزب كه هرچند ثالثاً. مشترك طور به زدن ضربه مجزا، طور به كردن حركت

 جدا كارگران نيا از را خود وجه چيه به دينبا تنها نه يول آورد، عمله ب يريجلوگ مانده، عقب كارگرانِ جانب از فشار تتح
 ها لونيم كه يهنگام تا بنابراين،. دهد قرار يبردار بهره مورد را ممكن قيطر هر ،ها آن با رابطه يبرقرار براي ديبا هك بل د،ينما

 باشند، كار انتيخ و فاسد مزبور يها هياتحاد رهبران كه هم قدر هر ديبا حزب مانند، يم يباق يتجاعار يها هياتحاد در كارگر
 نيا از ديبا حزب هستند، توهم دچار دموكرات اليسوس احزاب مورد در كارگران توده كه يزمان. كند كار ها هياتحاد نيا در

 به طبقه تياكثر كه يهنگام. گردند برطرف تجربه به مزبور توهمات تا كند دفاع بورژوا آشكار طور به احزاب مقابل در احزاب
 از يپارلمان نظام فيتضع يانقالب غاتيتبل براي آن از و نموده شركت انتخابات در ديبا حزب است، معتقد يپارلمان يدموكراس

  .دينما استفاده درون،
  

 يا يانقالب رهبران ديبا حزب. گردد دار عهده را هديچيپ و يدائم يآموزش كار كي فهيوظ ديبا حزب :حزب يآموزش فيوظا 
 تيترب را هستند مستقل قضاوت و مشخص ليتحل ي ارائه به قادر حال نيع در و شده دهيد آب يستيماركس سنت در كه

 به دنيازي دست يها روش و مبارزه يكل تيماه مورد در روشن يا هينظر داراي كه يكارگران از يعيوس قشر ديبا حزب. كند
 اصول تر عيسر هرچه ي اشاعه براي ديبا حزب. وردآ يب وجوده ب را» كيارگان روشنفكران« يگرامش قول به ايـ  باشند يم آن
 فهم قابل يسادگ به كه ييها مثال به شيها يتئور ليتبد طرق ازـ  كارگر طبقه انيم در يستياليسوس و يستيماركس هياول

 با رابطه در. بكوشد وفقه بدون ـ اش يغاتيتبل ]يها تيفعال[ هيكل در و شيخو تمطبوعا در يافشاگر قيطر از زين و باشند
 .كيآكادم نه و داشته باشد يعمل خصلت عمده طور به ديبا يده آموزش روند اوالً: داشت نظر در ديبا را نكته دو ،يده آموزش

 رزا كه طور همان اًيثان و ،شود مي منجر بورژوا خرده عناصري  سلطه به يريناپذ اجتناب به طور  كيآكادم] آموزش وهيش[ رايز
 يجمع حافظه و مغز حزب. اموزديب آنان از كارگران، به دادن آموزش نيع در بتواند ديبا حزب نمود، يم تأكيد لوكزامبورگ

  . هاست شرفتيپ نيآخر با انطباق و ديتجد به ازمندين دائماً كه ست يمغز كنيل ست،ا كارگر طبقه
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 يرهبر تحت ،يدار هيسرما هيعل يمشترك مبارزه در را دهيد ستم يروهاين تمام بكوشد ديبا حزب :يژمونه براي مبارزه
 دهقانان و ايپرولتار نيب ياتحاد افتني تحقق از عبارت اصوالً امر نيا ،يجهان سطح در و يخيتار نظر از. آورد هم گرد ايپرولتار

 گذشته ي دهه ن،يا بر عالوه. كند منظور خود برنامه در را ريفق دهقانان منافع از دفاع ديبا يكارگر حزب هر و است، بوده
 مسائل حزب براي يول هستند، يميعظ يانقالب امكانات داراي بالقوه كه است بوده ديجد يروهاين رشته كي ظهور شاهد

 گونه نيا نيتر مهم كه ييدانشجو جنبش و زنان، جنبش اهان،يس يها جنبش مانند ـ آورند يم شيپ خصوص به كياستراتژ
 تواند يم حزب هستند، يپرولتر هيپا كي فاقد كه شود يم ييها سازمĤن شامل ژهيو به نيا و ،يطرف از. هستند ها جنبش

 نيا يپراكندگ خصلت ميتسل ناچار به كه كند ها جنبش نيا ريدرگ را خود شوق و ذوق با و منتقدانه ريغ صورت به چنان آن
 طور به تواند يم حزب گر،يد طرف از. بماند غافل يصنعت كارگران طبقه انيم در شيخو ياصل ركا از و دهيگرد ها جنبش

 يرهبر زيچ هر از قبل كه بخواهد ها آن همه از و شمرده مردود را دهيستمد گوناگون اقشار يها خواسته و ليمسا يجزم
 عبارت است الزم كه چه آن بنابراين،. وحدت نه و شد خواهد تفرقه به منجر كه است يامر نيا و رند،يبپذ را يپرولتر حزب
 در وحدت لزوم بر صبورانه يول ياصول تأكيد با همراه ده،يد ستم اقشار حق به يها خواست از شرط و ديق يب تيحما از است

 كمال و تمام مبارزه ز،يچ هر از گذشته. كارگر طبقه برجسته نقش و مبارزه يطبقات تيماه بر و مشترك دشمن هيعل مبارزه
 به تواند يم تنها ـ باشد يم مردم ياجتماع يزندگ يها عرصه همه در يانقالب فرهنگ تسلط يبرقرار متضمن كهـ  يهژمون براي

  . باشد مالحظه قابل يا هيپا داراي كارگر طبقه انيم در كه شود اجرا ثرؤم به طور  يحزب چنان آن لهيوس
  

 ياتيخصوص همه جه،ينت در. است يالملل نيب فرآيند كي يستياليسوس انقالب و يللالم نيب است يا طبقه ايپرولتار :الملل نيب
 حاضر حال در. ابندي تحقق يجهان واحد حزب كي در يجهان سطح در تينها در ديبا م،يكرد ذكر يانقالب حزب براي كه
 از» چهارم الملل بين« مانند كه يجهان حزب كي. كرد جاديا توان ينم هم روزه كي را آن و ندارد، وجود يالملل نيب نيچن

 را يواقع تهياتور داراي ي وجهان يرهبر كي بود نخواهد قادر كه است يا نهاافس باشد، شده ليتشك الفكر متشابه يها گروه
 لحظه در ـ اول الملل بين مانندـ  باشد همگون ريغ يها سازمĤن از متشكل عمدتاً كه يونيفدراس گر،يد طرف از. كند جاديا

 به طور توان ينم كنيل شد، بنا هيروس روزمنديپ انقالب تهياتور يمبنا بر سوم الملل بين. ديپاش خواهد هم از كننده نييتع
 حاضر، حال در شود؟ ساخته تواند يم چگونه الملل بين ترتيب بدين پس .نشست مزبور عيوقا سلسله تكرار انتظار در منفعل

 بدل و رد و يعمل يهمكار وارد هست امكانش كه هرجا موجود، يانقالب يكارگر يها سازمĤن كه است نيا نانهيب واقع راه تنها
 و تر كينزد روابط ع،يوقا تأثير تحت و مشترك كار نيا ينابم بر رفته رفته كه يطور به گردند، كيتئور مواضع يدائم كردن
 جاديا از است عبارت آن هدف كه رديگ انجام روشن انداز چشم نيا با ديبا كار نيا كنيل. ديآ دست به شتر،يب ياسيس يهمگون

 و نيتر ياصل از حاضر حال در ي،الملل نيب سطح در ها آن وحدت و يانقالب احزاب جاديا كه رايز ،ديجد يكارگر الملل بين كي
 كه يدار هيسرما بحران نيا كارگر، طبقه. دارد قرار جهان سراسر ونيانقالب مقابل در كه است يكياستراتژ ايفوظ نيتر ياتيح

  . باشد گرفته انجام الذكر فوق امر كه آن مگر كند، حل شيخو نفع به توانست نخواهد را گردد يم حادتر روز به روز
 به را آن يديكل اتيخصوص و فيوظا هيكل و دهد يم انجام و هست خود حزب، كه را چه آن يتمام كه يا رشته ان،يپا در
 ترجمان تا دارد وجود حزب. رديگ يم انجام وعمل يتئور وحدت براي كه است يكوشش از عبارت كند، يم مرتبط گريكدي

. سازد مرتبط سمياليسوس يينها هدف به را يا بالفاصله مبارزه هر و باشد خاص يعمل يها تيفعال به سمياليسوس عام اهداف
 را كيپرات ،) كارگر طبقه يخيتار نقش درك و آن يتضادها و يدار هيسرما ليتحل ،1خيتارفهم مادي  ( يتئور، حزب قيطر از

                                                
١- Materialistic Conception of History 
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 در و آزموده نموده، ييراهنما خته،يبرانگ را يتئور حزب، قيطر از زين  ـ جهان رييتغ براي مبارزه ـ   كيپرات و بخشد يم يآگاه
  . سازد يم متحقق را آن تينها

 الجرم ست،ين ستميس هيعل يآشكار ديتهد گونه چيه گر انيب زين كارگر طبقه و بوده تعادل حالت در يدار هيسرما كه يهنگام
. ساخت توان ينم يول نمود، آماده توان يم را يانقالب حزب ،يشرايط نيچن در. گردند يم منفصل گريكدي از كيپرات و يتئور

 بحران خوش دست ستميس حاضر، زمان مانند كه، يهنگام كنيل. ماند يم يباق يانتزاع ضرورت كي صورت به امر نيا
 يانتزاع يآرزو كي گريد حزب، ساختن و شوند يم كينزد گريكدي به كيپرات و يتئور صورت نيا در است،

  . 1است يواقع امكان كي هم و يعمل ضرورت كي هم ،كه بل ست،ين
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                
  .شد در پايان كتاب ذكر اين دو نقل، مناسب تشخيص داده - ١

زمينه آن دقيقاً بايد توسط نوعي ستاد كل كارگران فراهم شود، درست مانند جنگ كه ستاد كل . انقالب شبيه جنگ است« : 1920سپتامبر  24گرامشي در 
ها  ارند تا شرايطي ايجاد شود كه تودهها زنده نگه د ي انقالبي را همواره در توده ي پيشگامان پرولتاريايي است كه روحيه وظيفه... بيند  ارتش مقدماتش را تدارك مي

پرستانه و  اميزِ وحدت ميهن با تبليغ جنون ها به همان سياق ـ ها و امپرياليست ناسيوناليست. هاي انقالبي را اجرا كنند درنگ بايسته ي عمل باشند و بي در آن آماده
ريزي  رايط به جنگي رضايت دهند كه قبالً توسط يتاد كل ارتش و وزارت خارجه طرحها در آن ش كوشند شرايطي را بيافرينند كه جماعت ـ مي ها نفرت از خارجي

طور كه وزارت كار هيچ كشوري هم به نفع كارگران،  همان... كردند شد اگر مجوز آن را ابتدا از مردم درخواست مي ور نمي هيچ جنگي هرگز شعله. شده است
ريا كار كم اهميتي نيست كه توسط مرداني كوچك به انجام برسد، فقط كسي كه بتواند قوت قلبش را حفظ كند و رهايي پرولتا. اندازد جنبش انفالبي به راه نمي

ي كارگر محسوب كرد  جويي براي طبقه توان او را جنگ ترين حد خود برسد، مي سردي به بيش كه يأس و دل چون شمشيري برّان نگه دارد، هنگامي اش را هم اراده
  ) Capacitapolitica, L ‘Ordine Nuovo(» .ناميدو او را انقالبي 

اي را در  ها چون دريايي ابدي، هميشه امكانات نهفته روح و روان توده.«: هايش از زندان به دخترش، در خالل جنگ جهاني اول رزا لوكزامبورگ، در يكي از نامه
ها هميشه هماني هستند كه بنا به اوضاع و احوال زمانه بايد باشند و  توده. گيزترين قهرمانيترين حد بزدلي و شوران بار و طوفاني غرّان، پايين آرامشي مرگ: بردارد

ي راهش را قثط از روي  يك ناخداي خوب كسي نيست كه نقشه. رسند چه به نظر مي ها هميشه در حال تبديل شدن به چيزي هستند كامالً متفاوت از آن توده
هميشه » ها نوميدي توده«. ... بيني كند بيند، طوفاني نزديك راپيش هايي كه در آسمان يا در اعماق ميداند از نشانه مينمودهاي گذراي سطح آب ترسيم كند و ن

كه به قانون آهنين تكامل  كند، بل ها تنظيم نمي اي توده هاي خود را از حالت روحي لحظه رهبري بزرگ، هرگز تاكتيك. آور ست شرم براي رهبري سياسي، گواهي
ار خود را به پختگي كدهد تا تاريخ  ي مسائل، به آرامي اجازه مي چسبد و در مورد بقيه هاي خود مي به تاكتيك» ها نوميدي«او به رغم تمامي . كند ا مياقتد

  ».برساند
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  ها يادداشت
  طبقه و حزب س،كارل مارك :فصل اول

طبقه و تعارض طبقاتي در «: به نام) R. Dahrendorf(دارندورف . اني، نقل شده د ركتاب آرماركس و انگلس، ايدئولوژي آلم -1
  .58، صفحه 1959، چاپ لندن، سال »جامعه صنعتي

  .48، صفحه1957ماركس و انگلس، مانيفست كمونيست، مسكو، -2
  .13الذكر دارندورف، صفحه ماركس، سرمايه، جلد سوم، نقل شده در كتاب فوق -3
  .66الذكر، صفحه كس و انگلس، مانيفست و كمونيست، منبع سابقمار -4
  .58همان مأخذ، صفحه -5
  .1972در فهرست سوسياليستي» رها سازي در آثار ماركس و انگلس اصل خودـ«، )H. Draper(رجوع شود به نوشته هال درايپر- 6
 .124و  123، صفحات1963ماركس، هيچدهم برومر لوئي بناپارت، چاپ نيويورك -7

  .150، صفحه 1966رجوع شود به ماركس، فقر فلسفه ، چاپ مسكو -8
  .78، صفحه 1965ماركس و انگلس، ايدئواوژي آلماني، لندن  -9

  .61همان مأخذ، صفحه  -10
  .64، صفحه 1957ماركس و انگلس، مانيفست و كمونيست، مسكو  -11
  .177، صفحه 1971ركس، لندن ، تفكر كارل ما)D. McLellen(لالن  مك. نقل شده در اثر دي -12
الملل اول  بين: كارل ماركس«: به نام) D. Fernbach(فرنباخ . ، در كتاب تدوين شده توسط دي"مقررات موقت بين الملل اول" -13

  .82، صفحه 1974 ، لندن»و بعد از آن
  .72ماركس و انگلس، مانيفست كمونيست، منبع سابق، صفحه  -14
رجوع شود به توضيحات . نظرش در مورد جبهه متحد ضد فاشيستي در آلمان به اين گفتار اشاره كرده استتروتسكي، در دفاع از  -15

  .فصل پنجم همين كتاب 
  .122، صفحه 1967،فهرست سوسياليستي،»ماركس و انگلس و نظريه حزب «مونتي جانستون،  - 16
  .169الذكر، صفحه  ،منبع سابق» تفكر ماركس«ن، به نام لال مك. ، نقل شده در كتاب دي)1860(نامه ماركس به فراليگيرات  -17
  .263، صفحه 1965ماركس و انگلس ، منتخب مكاتبات، مسكو  -18
  .طور بود  كه در مورد ماركس اين-ترين شيوه كار است، حتا اگر اين تنها امكان موجود باشد  به نظر من اين مطلوب -19
  .348، صفحه 1962ا، نقل از منتخب آثار ماركس و انگلس، جلد دوم، مسكو ه انگلس ،درباره تاريخ اتحاد كمونيست -20
  .الذكر مونتي جانستون نقل شده است  رقم مربوط از كتاب سابق -21
  .330الذكر، صفحه  انگلس، ماركس و نيوراينيش تسايتونگ، در كتاب منتخب آثار ماركس و انگلس، جلد دوم، چاپ سابق -22
  .155، صفحه 1966، لندن »كارل ماركس«رانتس مرينگ نقل شده در كتاب ف -23
  .186الي  185نقل شده در همان مأخذ ، صفحات  -24
  .107و  106الذكر، صفحات  ماركس، خطابه ماركس، در كتاب منتخب آثار ماركس و انگلس، جلد اول، چاپ سابق -25
  .112همان مأخذ ، صفحه  - 26
  .208و  207الذكر ، صفحات  ذ سابقنقل شده در كتاب فرانتس مرينگ، مأخ -27
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، »اي از زندگي يك آيين سده :ماركسيسم«: ولف. ، نقل شده در كتاب برترام دي1851فوريه  11نامه ماركس به انگلس به تاريخ  -28
  .196، صفحه 1967لندن 

  .196، نقل شده در همان مأخذ، صفحه 1851فوريه  13نامه انگلس به ماركس به تاريخ  -29
  .209الذكر، صفحه  انتس مرينگ، مأخذ سابقفز -30
  .209الذكر، صفحه  ولف، مأخذ سابق. برترام دي -31
  .255، صفحه 1969شلومو آوينري، انديشه اجتماعي و اقتصادي كارل ماركس، كمبريج  -32
مابين،  يق و تفاهم فيها به علت رابطه دوستي عم دهد كه آن زده به مكاتبات ماركس و انگلس نشان مي حتي يك نگاه شتاب -33

  .داشتند ها در مأل عام را هم به خود روا نمي برند كه هرگز حتي تصور اداي آن كار ميه بسياري عبارات تند را ب
  .99الذكر ، صفحه  ، در منتخب مكاتبات ماركس و انگلس، چاپ سابق1857نوامبر 25نامه ماركس به انگلس،  -34
  .200الذكر، صفحه  ف؛ منبع سابقول. نقل شده در كتاب برترام دي -35
  .146الذكر، صفحه  ، به نقل از منتخب مكاتبات ماركس و انگلس، منبع سابق1864نوامبر  4نامه ماركس به انگلس، - 36
  .را تحرير كرد» ها  و سود مزدها ، قيمت«شهري وستون بود كه ماركس جزوه مشهور  واب به همجدر -37
، در كتاب تدوين شده توسط ميلوارد »الملل اول هاي سري و بين انجمن« نيكاليفسكي ،. آي. هاي بوريس رجوع شود به نوشته-38

  .1966، لندن 1943تا  1863هاي انقالبي از  الملل دراچوويچ، بين
  .148الذكر، صفحه  ، در كتاب منتخب مكاتبات ماركس و انگلس، منبع سابق1864نوامبر  4نامه ماركس به انگلس،  -39
  .149أخذ، صفحه همان م-40
  .هال درايپر الذكرِ سابق  رجوع شود به نوشته -41
، چاپ »الملل اول و بعد از آن بين: ارل ماركسك«: فرنباخ. الملل اول، در كتاب تدوين شده توسط دي مقررات موقت بين -42

  .82الذكر، صفحه  سابق
  .269نقل شده در همان مأخذ، صفحه -43
  .جا ن هما-44
  .388الذكر، صفحه  گلس، منتخب آثار، جلد اول، چاپ سابقماركس و ان -45
  .131الذكر، صفحه  هاي مونتي جانستون، منبع سابق نقل شده در نوشته - 46
  .56، صفحه 1972، مسكو، سنديكاليسمـ نارشيسم و آناركوآماركس، انگلس، لنين،  -47
  .134الذكر، صفحه  ونتي جانستون، منبع سابق، نقل شده در اثر م1870، اول آوريل نامه باكونين به ريكارد  -48
  .134الذكر، صفحه  مونتي جانستون، منبع سابق -49
كه با در ميان كشيدن پاي وي در  سياسي، بل) مستدل(را نه بر مبناي ) الملل اول از بين(ماركس توانست وسايل اخراج باكونين  -50

صد روبل براي ترجمه  متهم كردن وي به گول زدن ماركس در رابطه با سيروسي، نچايف و به  ي اغفال شده گرِ هاي توطئه فعاليت
  .روسي كتاب سرمايه ، فراهم آورد

  .176و 175الذكر، صفحات  مكلالن، منبع سابق. نقل شده دركتاب دي -51
  . 271و  270ات الذكر، صفح ، در كتاب منتخت مكاتبات ماركس و انگلس، منبع سابق1871نوامبر  23نامه ماركس به بولت،  -52
  .418الذكر، صفحه  ، در منتخب مكاتبات ماركس و انگلس، منبع سابق1890سپتامبر  22و  21نامه انگلس به بلوك، -53
  .358ق الذكر، صفحه ب، در منتخب مكاتبات ماركس و انگلس، منبع سا1833فوريه الي اول مارس  27نامه انگلس به برنشتاين،  -54
  .285تا  283، همان مأخذ، صفحات 1873ژائن  21 ،نامه انگلس به ببل -55
  .289سپتامبر، همان مأخذ، صفحه  17الي  12نامه انگلس به سورگه،  - 56
هاي  منتخب نوشته« :هندرسن. او. ، در كتاب تدوين شده توسط دبليو1881ژوئن  4در استاندارد كار،  انگلس،اتحاديه هاي صنفي، -57

  .109، صفحه 1967لندن ، »انگلس
، در منتخب مكاتبات ماركس و انگلس، 1886سپتامبر  28در ) F.K. Wischnewstzky(وتسكي ويچني. ك. نامه انگلس به اف -58

  .399و  398الذكر، صفحات  منبع سابق
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  .352، همان مأخذ، صفحه 1882اكتبر  20نامه انگلس به برنشتاين،  -59
  .353همان مأخذ، صفحه  - 60
  .298، همان مأخذ، صفحه 1875اكتبر  12نامه انگلس به ببل،  - 61
  .الذكر ، منبع سابق»الملل اول و بعد از آن بين: كارل ماركس«: فرنباخ. نقد برنامه گوتا، در كتاب تدوين شده توسط دي - 62
  .355همان مأخذ، صفحه - 63
مكاتبات ماركس و انگلس، منبع  ، در منتخب1879سپتامبر  18و 17نامه ماركس وانگلس به ببل، ليبكنشت، براك و ديگران،  - 64

  .327الذكر، صفحه  سابق
  .328، همان مأخذ، صفحه 1879، اول ژوئيه )Bekker(نامه انگلس به بكر  - 65
  .328، همان مأخذ، صفحه 1879سپتامبر  19نامه ماركس به سورگه،  -66
  .327نامه ماركس و انگلس به ببل، ليبكنشت، براك و ديگران، همان مأخذ صفحه  - 67
  .94، صفحه 1968الملل دوم ، لندن  نقل شده در كتاب جيمز جال، بين - 68
  .50، صفحه )بدون تاريخ(دن، ن، ل»حزب وطبقه«: كريس هارمن، حزب و طبقه، در كتاب دانكن هاالس و ديگران به نام - 69
  .157ر، صفحه الذك ، نقل شده در كتاب مونتي جانستون، منبع سابق1890اوت  9نامه انگلس به سورگه، -70
  

  لنين و تولد بلشويسم :فصل دوم
. 28، صفحه )بدون تاريخ(، لندن، »حزب و طبقه«: گرايي، در كتاب دانكن هاالس و ديگرانـ  توني كليف، تروتسكي، درباره جانشيني -1

 .ها سازند هگرايي، گرايش افراد به حزب است تا از اين طريق خويشتن را جانشين عمل تودـ  منظور كليف از جانشيني

  .29، صفحه 1969لنين ،چه بايد كرد؟، مسكو -2
 .5و  2، صفحات 1970، لندن »حزب كمونيست اتحاد شوروي« :رجوع شود به كتاب لئوناردو شاپيرو -3

 .121الذكر، صفحه لنين، چه بايد كرد؟، منبع سابق -4

 .121همان مأخذ، صفحه  -5

 .49الذكر،  لئونارد شاپيرو، منبع سابق - 6

 .121الذكر، صفحه  لنين، چه بايد كرد؟، منبع سابق -7

 .58، صفحه 1969 ، مسكو»يك گام به پيش، دوگام به پس«لنين،  -8

 .196، صفحه 1962لنين، مجموعه آثار، جلد هشتم، مسكو  -9

 .17الذكر، صفحه  لنين، چه بايد كرد؟، منبع سابق -10

 .17همان مأخذ، صفحه  -11

 .بود 1889الملل دوم در  ر اولين كنگره بيناين بيان پلخانف د -12

تاريخ «سكي به نام تتوان در فصل اول كتاب ترو اقتصادي آن در تاريخ روسيه را ميـ  هاي اجتماعي بهترين تبيين اين تئوري و پايه -13
 .1977لندن . يافت» انقالب روسيه

 .46الذكر، صفحه  ، منبع سابق»چه بايد كرد؟«به   پديدار شد، رجوع شود 1897هر چند كه اكونوميسم ابتدا در سال  -14

 .174لنين، مجموعه آثار، جلد چهارم، چاپ سابق الذكر، صفحه  -15

توان از چهارچوبشان خارج نموده و به طور غير منتقدانه در همه جا و هر زمان به كار  ها را مي ولي اين بدين معنا نيست كه آن - 16
 .گيرد لنينيسم عليه روح لنينيسم است كه غالباً نيز انجام مي برد، اين همان به كار بردن نص

  .37الذكر، صفحه  نقل شده در نوشته لنين، چه بايد كرد؟، چاپ سابق -17
 .46الذكر، صفحه  چه بايد كرد؟، چاپ سابق ،لنين -18

ولي، در . بيند فعاليت انقالبي را الزم نمي اش ادامه يابد، حزب انقالبي و يا حتي هرگونه كه تا نهايت منطقي قدرگرايي در صورتي -19
كه همواره به  گاه خود را علناً نشان نداده است ، بل اي كه در رابطه با قدرگرايي وجود دارد اين است كه هيچ جنبش ماركسيستي مسئله
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الت انقالبي در لحظات متكامل باقيمانده است، به طوري كه بدون نشان دادن ورشكستگي و نامربوطي خويش، دخـ  اي نيمه گونه
 .كننده را سست و خنثي نموده است تعيين

 .23لنين، چه بايد كرد؟، چاپ سابف الذكر ، صفحه  -20

 .131همان مأخذ، صفحه  -21

 .24، صفحه 1970گئورك لوكاچ، تأملي در وحدت انديشه لنين، لندن  -22

 .69الذكر، صفحه  لنين چه بايد كرد؟، چاپ سابق -23

 . 78خذ، صفحه همان مأ -24

 .79همان ماهذ، صفحه  -25

 .80همان مأخذ، صفحه  - 26

 88همان مأخذ، صفحه  -27

از يك « :براي گزارش و تحليلي بسيار خوب در مورد اين دوره رجوع كنيد به نوشته توني كليف موسوم به. 86همان مأخذ، صفحه  -28
 .52شماره المللي،  ، نشريه سوسياليسم بين»حلقه ماركسيستي تا تهييج

 .32و  31الذكر، صفحات  لنين، چه بايد كرد؟، چاپ سابق -29

 .40همان مأخذ، صفحه  -30

 .58، صفحه 1968تروتسكي، استالين، لندن  -31

 .104، صفحه  60لوچيو ماگري، مسائل تئوري ماركسيستي حزب انقالبي، مجله نيولفت ري ويو، شماره  -32

 .156، صفحه 1971لندن نايكل هريس، باورها در جامعه، -33

، صفحات 1963روبل، لندن. باتومور و ام. بي. ماركس، منتخب آثار درباره جامعه شناسي و فلسفه اجتماع ، تدوين شده توسط تي -34
 .81و  80

 .81، صفحه 1972رايا دونافسكايا، ماركسيسم وآزادي، لندن -35

 .83و  81، صفحات 1972پال فروليش، روزالوكزامبورگ، لندن  - 36

 .66، چاپ سابقالذكر، صفحه »يك گام به پيش؛ دو گام به پس«لنين ،  -37

 .182و  181الذكر، صفحات  رايا دونافسكايا، كتاب سابق -38

  .199الذكر، صفحه  ، چاپ سابق»يك گام به پيش، دو گام به پس«لنين،  -39
 .141و  140همان مأخذ، صفحات  -40

 .57همان مأخذ، صفحه  -41

 .58ان مأخذ، صفحه هم -42

  .71همان مأخذ، صفحه  -43
  

  الملل كمونيست لنين از بلشويسم روسي تا بين :فصل سوم
  .75 و 74، صفحات 1962جلد هفدهم، مسكو ] رجوع شود به لنين، مجموعه آثار -1
  .301همان مأخذ ، جلد نوزدهم، صفحه  -2
  .208همان مأخذ ، جلد نوزدهم صفحه  -3
  .114، صفحه 1969اندازها، نيويورك  گير و نتايج و چشم پي تروتسكي، انقالب -4
پردازان رسمي شوروي كه برايشان لنين به يك رهبر مذهبيِ  نظريه. نگاران تاريخ: اند از افراد در اين رابطه عبارت ترينِ البته متخلف -5

نوشته لوكاچ نيز گرايشاتي در  ،»لنين ي نديشهتأملي در وحدت ا« هايي مانند مصون از خطا تبديل گرديده است، ليكن حتي در كتاب
  .اين جهت وجود دارد
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، »گويد روزالوكزامبورگ سخن مي«: واترز. ها از روزا لوكزامبورگ كوتاه، در كتاب تدوين شده توسط ماري اليس تروتسكي، دست - 6
  .444، صفحه 1970نيويورك 

  .1965اند، پكن،  بندي شده ، جمع»نقالب دموكراتيكدو تاكتيك سوسيال دموكراسي در ا«هاي لنين در  استدالل -7
  .109، تقل شده در مأخذ قبلي ، صفحه 1905ها در سال  نامه كنفرانس قفقاز منشويك قطع -8
و طرز تلقي ماركس  1905] انقالب[اي كه وي بين طرز تلقي پلخانف نسبت به  براي محكوم شدن اين امر توسط لنين و مقايسه -9

  .112تا     104الذكر، صفحات  ، چاپ سابق12اريس به عمل آورده است، رجوع كنيد به مجموعه آثار لنين، جلد نسبت به كمون پ
  .380الذكر، صفحه  ، چاپ سابق10لنين، مجموعه آثار، جلد  -10
  .3و  2الذكر، صفحات  لنين، دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقالب دموكراتيك، چاپ سابق -11
  .32الذكر، صفحه  ، چاپ سابق10عه آثار، جلد لنين، مجمو -12
  .155الذكر، صفحه  لنين، دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقالب دموكراتيك، چاپ سابق -13
  .108الذكر، صفحه  ، چاپ سابق13لنين، مجموعه آثار، جلد -14
  155حه الذكر، صف لنين، دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقالب دموكراتيك، چاپ سابق -15
  .2همان مأخذ ، صفحه - 16
  .116و 115، صفحات 1970كروپسكايا، يادبودهاي لنين، لندن.ان -17
  .65و  64، صفحات 1968تروتسكي، استالين، لندن -18
  .19الذكر، صفحه ، چاپ سابق10لنين، مجموعه آثار، جلد  -- 19
  .19، صفحه 10همان مأخذ، جلد -20
  .23، صفحه 10همان مأخذ، جلد  -21
  .219، صفحه 8همان مأخذ، جلد  -22
  . 36، صفحه 10همان مأخذ، جلد -23
  .32 ، صفحه10همان مأخذ، جلد -24
  .355، صفحه 15همان مأخذ، جلد-25
كمونيسم چپ «گراييِ افراطي در كتاب  بندي كرد و به عنوان پايه استدالالت خويش عليه چپ لنين تجربه حزب بلشويك را جمع - 26

  .اي بر دوران ارتجاع نمود تأكيد ويژه» ي كودكانه، يك بيمارروانه
  .12، صفحه1960لنين، كمونيسم چپ روانه ، يك بيماري كودكانه، مسكو - 27 

  .13همان مأخذ، صفحه -28
  .318تا  299، صفحات 1971 ، نيويورك»1905انقالب «رجوع كنيد به تروتسكي، اختالفات ما، در كتاب  -29
بدين ترتيب، به برنامه بلشويكي تحت نام . شد ناچار بايد زبان تمثيل و استعاره به كار برده مي به خاطر سانسور موجود، -30

  .شد اشاره مي» 1905هاي خالصه نشده، سال  خواسته«
  .12، صفحه 67الملل، شماره  ، در نشريه سوسياليسم بين»پراوداي لنين«: رجوع كنيد به مقاله توني كليف -31
  .363الذكر، صفحه  از مجموعه آثار لنين ، چاپ سابق 20 رجوع كنيد به جلد -32
  .366همان مأخذ، صفحه  -33
  .26 ، صفحه1969 هاي كمونيسم روسي، آسن ، ريشه)D. Lane(لين. دي -34
  .50همان مأخذ، صفحه  -35
  .369 الذكر، صفحه از مجموعه آثار لنين، چاپ سابق 20رجوع كنيد به جلد  - 36
الملل  هاي سوسيال دموكراتيك، انتشارات بين شويزه كردن احزاب كمونيست از طريق از ميان بردن سنتپياتنيسكي، بل. ا -37

  .5، صفحه)بدون تاريخ(، 1934كمونيست 
  .6همان مأخذ، صفحه  -38
  .اند ، محاسبه شده37الذكر، صفحه  ارقام مزبور ازكتاب دي لين، منبع سابق -39
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  .159، صفحه 1967شد، لندن تروتسكي، انقالب كه به آن خيانت -40
  .37الذكر، صفحه  دي لين، كتاب سابق -41
بايد به ياد داشت كه در چهارچوب روسي، عبارت مزبور در جنبش سوسيال دموكراتيك آلمان شروع «: گويد لئوناردو شاپيرو مي -42

به نقل از لئوناردو شاپيرو، حزب » .ر برده شدشوايتزر كه يكي از پيروان اصلي السال بود، به كا. توسط بي 1865شد و ابتدا در سال 
  .75، زير نويس صفحه 1970كمونيست اتحاد شوروي، لندن 

 .320الذكر، صفحه  ، چاپ سابق11، مجموعه آثار، جلد لنين -43

 .  321و  320همان مأخذ، صفحات  -44

 .13الذكر، صفحه  پياتنيسكي،كتاب سابق. ا -45

 .16الذكر، صفحه  ق، استالين، چاپ سابتروتسكي - 46

 .16الذكر، صفحه ، چاپ سابق21، مجموعه آثار، جلد لنين -47

  .16همان مأخذ، صفحه  -48
 .17و  16همان مأخذ، صفحات  -49

 .17همان مأخذ، صفحه  -50

 .31همان مأخذ، صفحه  -51

 .34همان مأخذ، صفحه  -52

  .93همان مأخذ، صفحه  -53
 . 162همان مأخذ، صفحه  -54

 .110ن مأخذ، صفحه هما -55

 .78، صفحه 1972، مسكو »درباره دولت: ماركسيسم«: كارل كائوتسكي، نقل شده در كتاب لنين - 56

 جا همان -57

 .الذكر ، چاپ سابق14لنين، ماتريالسم و امپريوكريتيسيسم، مجموعه آثار، جلد  -58

 .الذكر ، چاپ سابق38لنين، دفترهاي فلسفي،  مجموعه آثار، جلد  -59

 .در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته است عميقاً ،شياماين موضوع در رابطه با گر - 60

، و نامه 110، در منتخب مكاتبات ماركس و انگلس، همان كتاب، صفحه1858اكتبر  7رجوع كنيد به نامه انگلس به ماركس،  - 61
 .351، همان مأخذ، صفحه 1882سپتامبر  12انگلس به كائوتسكي،

 .115، همان كتاب ، صفحه 23موعه آثار، جلد لنين ، مج - 62

 .116همان مأخذ، صفحه  - 63

 .117و  116همان مأخذ، صفحات  - 64

 .116همان مأخذ، صفحه  - 65

شود كه اين پيشرفت تئوريك از تجربه انقالب  نوشت، غالبا تصور مي 1917سپتامبر و  جا كه لنين دولت وانقالب را در اوت از آن -66
رجوع كنيد (له دولت اشاره كرده أاي از بوخارين، به لزوم بررسي تئوريك مس در واقع، ابتدا لنين در جواب مقاله. ه بودروسيه ملهم شد

. كليه مقدمات اين امر را فراهم نموده بود 1917و در فوريه ) 166و  165الذكر، صفحات ، چاپ سابق23به لنين، مجموعه آثار، جلد 
به . (به چاپ رسيد1972، مسكو »كسيسم، درباره دولت، مطالب مقدماتي براي كتاب دولت وانقالبمار«: هايش تحت عنوان يادداشت

دهد كه مطالب مزبور شامل كليه  ها نشان مي بررسي آن). ها در ترجمه انگليسي مجموعه آثار آورده نشده است داليلي اين يادداشت
 .باشد هاي اساسي كتاب دولت و انقالب مي ايده

، لندن، بدون »حزب و طبقه«: ، نقل شده در كتاب كريس هارمن95، صفحه 1910ئوتسكي، راه رسيدن به قدرت، شيكاگو كارل كا - 67
 .50تاريخ، صفحه 

 .49، نقل شده از همان مأخذ، صفحه 188، صفحه 1910كارل كائوتسكي، برنامه ارفورت، شيكاگو  - 68

 .64، صفحه 1966ماركس، جنگ داخلي درفرانسه، پكن - 69
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  .51و  50، همان كتاب، صفحات ...لنين، ماركسيسم، درباره دولت، مطالب مقدماتي -70
ريزي است، اين بستگي به تعادل نيروها و  گفتن اين سخن بدين معنا نيست كه انقالب لزوماً متضمن مقدار زيادي خون -71

هست، دقيقاً به اين » مغاير قانون اساسي«و » ر قانونيغي«العمل طبقه حاكم دارد، ليكن لزوماً متضمن استفاده از نيروي فيزيكي  عكس
 .اندازد هاي قدرت متناسب با آن را بر مي خاطر كه انقالب قانوني بودن و قانون اساسي قديمي و سامانه

 .140و  139، صفحات 1965لنين، دولت وانقالب، پكن  -72

 .63كريس هارمن ، طبقه و حزب، همان كتاب، صفحه  -73

) بعداً در رابطه با تسخير بالفعل قدرت در اكتبر ، دوباره به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت( بعد از انقالب در روسيه البته  -74
در ابتدا به آهستگي و سپس با سرعتي رو به افزايش، حزب و دولت شروع به ادغام شدن در . واقعيت به هيچ وجه با اين طرح وفق نداد

كه يكي از  ي تئوري به عمل نبود، بل اي واحد تبديل گشتند، ليكن اين تبديل آهسته به زودي به پديده كه يكديگر نمودند، تا اين
ماندگي آن، خرابي اوضاع اقتصادي و  انزواي روسيه، عقب) عواملي مانند(هاي انحطاط انقالب در مجموع بود كه به علت مجموعه  جنبه

 .شده بودتلفات زياد و تضعيف روحيه طبقه كارگر، ايجاد 

ها  هاي ژانويه و آوريل از ارقام رسمي حزب هستند، ولي آن ارقام مربوط به ماه. رقم ماه اوت، تخمين اسوردلوف، منشي حزب بود -75
 .باشند نيز صرفاً تقريبي مي

 .173الذكر، صفحه  لئونارد شاپيرو، كتاب سابق - 76

 .172، صفحه1967، كمبريج »مارتف«): I. Getsler(گتسلر . ر كتاب آي، نقل شده د1917نوامبر  19نامه مارتف به آكسلرود،  -77

 .81اچ كار، جلد اول، صفحه . اي -78

 .236، صفحه 1977تروتسكي ، تاريخ انقالب روسيه، لندن  -79

ي بود كه در روزهاي انقالب بينابينـ  در برلن متعلق به همان نوعي از نيمه 1919هفته اسپارتاكوس در ژانويه «: نويسد تروتسكي مي -80
 .591، همان مأخذ، صفحه »چه كه كم بود، عبارت بود از يك حزب بلشويك آن... ژوئيه در پتروگراد

 .109اچ كار ،جلد اول ،همان كتاب، صفحه . اي -81

يعني در (ب شد اكتبر تصوي 10نامه پيشنهادي لنين در تاريخ  رأي منفي بر مبناي قطع 2رأي مثبت در مقابل  19اين تصميم با  -82
هاي كميته مركزي  ، مسوده»ها و انقالب اكتبر بلشويك«: هاي مربوطه رجوع كنيد به كتاب براي بحث). اكتبر به تقويم روسي 23تاريخ 

 .86و  85، صفحات 1974لندن   1918الي فوريه  1917، اوت )بلشويك(حزب سوسيال دموكراتيك كارگري روسيه 

در روسيه  1917است كه چگونه گروهي از مردان مصمم در سال  امر اين اين حكايت«: نويسد پيرو ميدر اين رابطه لئونارد شا -83
 .1966، بنيادهاي اتوكراسي كمونيستي، لندن».قدرت را به نفع خويش تسخير نمودند، و ديگران را از سهيم شدن در آن باز داشتند

 .144ه الذكر، صفح ، چاپ سابق26لنين ، مجموعه آثار، جلد  -84

 .48، صفحه 24همان مأخذ، جلد -85

 .49همان مأخذ، صفحه  - 86

 .189، صفحه 25همان مأخذ، جلد  -87

 .جا همان -88

 .303، صفحه 26همان مأخذ، جلد  -89

 .45، صفحه 24همان مأخذ، جلد  -90

 .44همان مأخذ، صفحه  -91

ها و  ، در كتاب بلشويك»درباره اوضاع كنوني« :منف و زينوويفبراي مباحثات اين گروه رجوع كنيد به سند تهيه شده توسط كا -92
 .95تا  89الذكر، صفحات  انقالب اكتبر، منبع سابق

 .84الذكر، صفحه  ، چاپ سابق26رجوع كنيد به لنين، مجموعه آثار، جلد  -93

 .282همان مأخذ، صفحه  -94

 .ن، خصوصاً به دوران چهار كنگره اوليه آن استهاي اوليه كمينتر جا اشاره ما به سال واضح است كه در اين -95

 .163، اسناد، جلد اول، صفحه 1943تا  1919الملل كمونيست از  ، تدوين كننده بين)Jane Degras(جين دگراس  - 96
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 .165همان مأخذ، صفحه  -97

 .  143، صفحه 1971تروتسكي، درباره لنين، لندن  -98

 .59حه الذكر، صف گئورك لوكاچ، كتاب سابق -99

كائوتسكيست سوسيال دموكراسي آلمان و جريانات مشابه آن در ساير » مركز«لغت لنينيستي براي ناميدن جناح : سانتريسم -100
 .دونالد در انگلستان كشورها، مانند مارتف در روسيه، سراتي درايتاليا و مك

  . 207و  206الذكر، صفحات  ، چاپ سابق31لنين، مجموعه آثار، جلد  -101
 .207همان مأخذ، صفحه  -102

 .   208همان مأخذ، صفحه  -103

 .167الذكر، جلد اول، صفحه  جين دگراس، كتاب سابق -104

 .  251و  250الذكر، صفحات  ، چاپ سابق31لنين، مجموعه آثار، جلد  -105

) سخنان(، براي 239تا  235ذكر، صفحاتال ، چاپ سابق31راني لنين در اين مورد رجوع كنيد به مجموعه آثار، جلد  براي سخن - 106
 .   101تا  99، صفحات 1973الملل كمونيست، جلد اول، نيويورك  تروتسكي در اين مورد رجوع كنيد به پنج سال اول بين

 .131الذكر، جلد اول، صفحه  جين دگراس، كتاب سابق -107

 . 31، صفحه الذكر چاپ سابق ،، يك بيماري كودكانهكمونيسم چپ روانهلنين،  -108

 .38همان مأخذ، صفحه  -109

 .42همان مأخذ، صفحه  -110

 .38همان مأخذ، صفحه  -111

 .42همان مأخذ، صفحه  -112

 .50انگلس به نقل از مأخذ فوق، صفحه -113

 .52همان مأخذ، صفحه  -114

 .جا همان -115

، صفحات 1971، آناربو »كمونيسم جهاني«: س بوركنابه كتاب فرانت» عمليات مارس«تر در مورد فاجعه  براي گزارش مشروح - 116
 .رجوع كنيد 220تا 214

 .469الذكر، صفحه  ، چاپ سابق32لنين، مجموعه آثار، جلد  -117

 .  243الذكر، جلد اول، صفحه  جين دگراس، كتاب سابق -118

 .259همان مأخذ، صفحه  -119

  .مراحعه كنيد كتاب براي بحث بيشتر در زمينه جبهه متحد، به فصل پنجم -120
 .310الذكر، صفحه  ، چاپ سابق29لنين، مجموعه آثار، جلد  -121

كنگره «: اي كه به اتفاق آرا تصويب شد، شامل اين عبارت بود كه نامه قطع. كنگره چهارم در مورد اين نكته بسيار صريح بود -122
تواند در درون يك كشور واحد كامالً پيروز  ب پرولتري هرگز نميكند كه انقال جهاني چهارم به پرولتارياي كليه كشورها يادآوري مي

به نقل از كتاب تدوين شده توسط جين دگراس، جلد اول، » .كه بايد به مثابه يك انقالب جهاني، در سطح جهان پيروز گردد شود، بل
 .گرفته است تري در فصل پنجم مورد بررسي قرار اين مسئله به طور جامع. 444الذكر ، صفحه  چاپ سابق

 .432تا  430الذكر، صفحات  ، چاپ سابق33لنين، مجموعه آثار، جلد  -123

 .الذكر الملل كمونيست، جلد اول، چاپ سابق تروتسكي، پنج سال اول بعد ار بين -124

  .286الذكر، صفحه  ، چاپ سابق22لنين، مجموعه آثار، جلد  -125
  

  لوكزامبورگ نظريه متفاوت روزا :فصل چهارم
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گر توجه خاص وي به روسيه  است كه توضيح »حزب سوسيال دموكرات پادشاهي لهستان«اين فعاليت دائمي رزا لوكزامبورگ در  -1
 .باشد، زيرا لهستان در آن زمان بخشي از امپراطوري روسيه بود مي

انقالب روسيه و لنينيسم يا «: امبورگلوكز زادر كتاب ر »لنينيسم يا ماركسيسم؟«انداز  اثر مزبور به زبان انگليسي تحت نام غلط -2
 .1971ولف تدوين شده بود، منتشر شد، اناربو . دي. كه توسط برترام» ماركسيسم؟

 .83و  82همان مأخذ، صفحات  -3

 .83همان مأخذ، صفحه  -4

 .جا همان -5

 .85همان مأخذ، صفحه - 6

 .86همان مأخذ، صفحه  -7

 .88همان مأخذ، صفحه  -8

 .جا همان -9

 .89همان مأخذ، صفحه  -10

 .91همان مأخذ، صفحه  -11

 .94همان مأخذ، صفحه  -12

 .جا همان -13

 .104همان مأخذ، صفحه -14

 .103همان مأخذ، صفحه  -15

 .جا همان - 16

 .108همان مأخذ، صفحه  -17

 .185همان مأخذ، صفحه  -18

 .188همان مأخذ، صفحه  -19

 .71تا  69همان مأخذ، صفحات  -20

 .85ن مأخذ، صفحه هما -21

هاي صنفي، در كتاب تدوين شده توسط ماري آليس واترز، چاپ  اي، حزب سياسي و اتحاديه رزا لوكزامبورگ، اعتصاب توده -22
 .208و  207الذكر، صفحات سابق

 . 331جزوه جونيوس، در كتاب تدوين شده توسط ماري آليس واترز، چاپ سايق الذكر، صفحه  رزا لوكزامبورگ، -23

 .189الذكر، صفحه  ، منبع سابق... اي اعتصاب توده رزا لوكزامبورگ، -24

 .265، صفحه 1966نتل، روزالوكزامبورگ، جلد اول، لندن . پي. جي -25

اين . الذكر، صفحه اول ، منبع سابق»رزا لوكزامبورگ، انقالب روسيه و لنينيسم يا ماركسيسم؟«اي بر كتاب  ولف، مقدمه. دي. برترام - 26
ها، كه برايشان هرگونه انتقادي نسبت به لنين مساوي بود با  جمله استالينيست گون است، من يه داراي پشتيباناني عجيب و ناهمنظر

براي . (كه تهديدي نيز بود ارتداد، و تأكيد روزا لوكزامبورگ بر خودانگيزي طبقه كارگر، نه تنها برايشان به منزله يك انحراف، بل
، و نيز به 18الذكر، جلد دوم، فصل  نتل، منبع سابق. پي.نگاران روسي و اروپاي شرقي، رجوع كنيد به كتاب جي تاريخاي از برخورد  نمونه

، )441تا  450الذكر، تدوين شده توسط ماري آليس واترز، صفحات ، در كتاب سابق»زامبورگ كوتاهكها از رزا لو دست«: نوشته تروتسكي
هايي مستقل از استالينيسم و  ها و جنبش هايي كه خواهان تشكيل گروه ها و لوكزامبورگيست يكاليستها، آناركو سند و انواع آنارشيست
الذكر،تدوين  ، در كتاب سابق»الملل چهارم رزا لوكزامبورگ، بين«: رجوع كنيد به اثر تروتسكي. (اند اند، نيز از اين دسته تروتسكيسم بوده

 .454تا 451شده توسط ماري آليس واترز، صفحات 

لوكزامبورگ در زندان نوشته شد و  توسط رزا 1918ها در انقالب روسيه، در سال  مشي بلشويك هايي از خط اين نقد بر جنبه -27
آن را در سال ) P. Levi(ل لوي وكه پا اين نوشته رنگ آفتاب را به خود نديد تا اين. گاه در طي دوران حياتش به چاپ نرسيد هيچ

 .الملل كمونيست اخراج شد، منتشر نمود ينكه از ب ، هنگامي1921
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 .80الذكر، صفحه  رزا لوكزامبورگ، انقالب روسيه و لنينيسم يا ماركسيسم؟، منبع سابق -28

ست از عملِ انحرافيِ رساندن يك اختالف  اي الملل سوم مخالف بود، نمونه كه رزا لوكزامبورگ با تشكيل بين بحث ولف مبني بر اين -29
 .يك امر اصولي) اختالفي بر سر( ر انتخاب زمان مناسب، به حد تاكتيكي بر س

 .140، صفحه 1972نقل شده در كتاب پاول فروليش، رزا لوكزامبورگ، لندن  -30

 .93الذكر، صفحه رجوع كنيد به رزا لوكزامبورگ، انقالب روسيه ولنينيسم يا ماركسيسم؟، منبع سابق -31

  :اين ارقام از آمار اعتصاب در -32
- Sozial Geschtiliches Aregeits Sbuch- Materialien Zur Statistik des Kaiserreiche 1870- 1914. 

  .اند ، محاسبه شده132، صفحه 1975مونيخ 
 .59، صفحه1977از تروتسكي، تاريخ انقالب روسيه، لندن ) به نقل( ارقام -33

 .52، صفحه1959نقل شده در كتاب توني كليف، رزا لوكزامبورگ، لندن  -34

 .266، صفحه 1971دانكن هاالس، راه به سوي جلو، در كتاب تدوين شده توسط جان پالمر و نايگل هريس، بحران جهاني، لندن  -35

 .45الذكر، صفحه  براي نظريه مشابه يك ماركسيست ديگر، رجوع كنيد به توني كليف، روزالوكزامبورگ، منبع سابق - 36

طبقه كارگر آلمان براي حق رأي مساوي به نبرد پرداخت، خود رزا لوكزامبورگ  1910كه در سال  ميبايد توجه داشت كه هنگا -37
الذكر، صفحه  به نقل از كتاب پال فروليش، منبع سابق. ي حزب يك برنامه عمل بزرگ را تدوين كند خواستار اين شد كه هيأت اجرائيه

171. 

 .747الذكر، صفحه  منبع سابقنتل، جلد دوم، . پي. رجوع كنيد به كتاب جي -38

 .752همان مأخذ، صفحه  -39

 .279الذكر، صفحه  پال فروليش، منبع سابق -40

 .270همان مأخذ، صفحه  -41

 .724الذكر، صفحه  نتل، جلد دوم، منبع سابق. پي. جي -42

 .143الذكر، صفحه  نقل شده در كتاب پال فروليش، منبع سابق -43

مثالً مخالفت وي با . شود ي را درك كرده باشيم، بسياري از اشتباهات ديگر رزا لوكزامبورگ قابل فهم ميكه اين ضعف اساس وقتي -44
ها مبني بر دادن زمين به دهقانان، در هر دو اين مورد، اين رشد ناموزون  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش و با سياست بلشويك

كرد و در هر دو اين موارد رزا لوكزامبورگ از درك اين  ها را ديكته مي هاي بلشويك ها بود كه تاكتيك آگاهي سوسياليستي در ميان توده
 .امر عاجز ماند

 .43الذكر، صفحه  توني كليف، رزا لوكزامبورگ، منبع سابق -45

 .202الذكر، صفحه  ، منبع سابق... اي رزا لوكزامبورگ ،اعتصاب توده - 46

. رجوع كنيد  108تا  102الذكر پال فروليش صفحات  ـ اين جزوه، به كتاب سابق وردو بحثي در م اي از ـ براي ديدن خالصه -47
زند تا نظريات رزا لوكزامبورگ در مورد قيام را با نظريات لنين در اين مورد  نامتقاعدكننده مي متأسفانه فروليش دست به كوششي 

  .يكسان بنماياند
  

  ميراث دوگانه تروتسكي :فصل پنجم
، »چگونه انقالب روسيه از دست رفت«: ر مورد علل اصلي انحطاط انقالب روسيه رجوع كنيد به كتاب كريس هارمنبراي شرحي د -1

  .30شماره  ،الملل در نشريه سوسياليسم بين
  .292، صفحه 1967، لندن انت شدخيكه به آن  يتروتسكي، انقالب -2
  .76 الذكر، صفحه ماركس و انگلس، مانيفست كمونيست، منبع سابق  -3
. كند منع مي) برابر با مزد يك كارگر ماهر تقريباً( اين بند از مقررات، اعضاي حزب را از داشتن درآمدي بيش از يك حداكثر معين -4

  .طور مخفيانه منسوخ گرديده بند مزبور بعدها توسط استالين ب
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  .1965تروتسكي، مسير جديد، اناربور  -5
  .12همان مأخذ، صفحه   - 6
  .جا همان -7
  .21همان مأخذ، صفحه  -8
  .25همان مأخذ، صفحه  -9

  .51همان مأخذ، صفحه  -10
  29همان مأخذ، صفحه  -11
  .28همان مأخذ، صفحه  -12
  .27همان مأخذ، صفحه  -13
  .3 الذكر، صفحه اثر تروتسكي، منبع سابق »مسير جديد«ماكس شاختمن،  مقدمه بر كتاب  -14
  .63و   62، صفحات 1973، لندن 1927پالتفرم اپوزيسيون مشترك  -15
  .113همان مأخذ، صفحه  - 16
  .95و  94الذكر، صفحات  ، منبع سابقانت شدخيكه به آن  يتروتسكي، انقالب -17
  .96همان مأخذ، صفحه  -18
  .267همان مأخذ، صفحه  -19
  .51، صفحه 1972الملل چهارم، لندن  داري و وظايف بين تروتسكي، احتضار سرمايه -20
بعد از  ،الملل سوم بين«ه ويژه رجوع كنيد به ب ،)1939 تا 1924(الملل  وتسكي در مورد سياست كمونيسم بينبراي ديدن نقد تر -21

 انقالب اسپانيا« ؛1971، نيويورك »مبارزه عليه فاشيسم در آلمان« ؛1967اناربور  ،»مسائل انقالب چين« ؛1970، نيويورك »لنين
  .1973، نيويورك » )1939تا 1931(

  .1961، اناربور »مقدمه اي بر تروريسم و كمونيسم« :تروتسكي رجوع كنيد به -22
  .420، صفحه1971تروتسكي، مبارزه عليه فاشيسم در آلمان، نيويورك  -23
، 53المللي، شماره  ، نشريه سوسياليسم بين»خالف جريان«: تروتسكي، مبارزه خالف جريان، نقل شده در كتاب دانكن هاالس -24

  .36صفحه 
  .32قل شده در همان مأخذ، صفحه نكانن، تاريخ تروتسكيسم آمريكايي، . پي .جيمز -25
بر اساس تحليلي كه از جنگ [ 1915 هاي انترناسيوناليست در سال در آن سوسيال دموكرات كه زيمروالد كنفرانس معروفي بود - 26

  .پرداختندبندي  به تجديد گروه] جهاني اول و نوع مواجهه با آن داشتند
به حزب سوسياليست فرانسه ) ها تروتسكيست(  زيرا كه با دخول ،شد ته ميخانش »چرخش فرانسوي« اين تاكتيك تحت عنوان -27

  .هاي تروتسكيست بدان روي آوردند هاي بعد بسياري از گروه بود كه در سال » ورودگرايي«آغاز شد و الهام بخش تاكتيك 
  .140و  136، صفحات 1966دفاع از ماركسيسم، لندن  رجوع كنيد به تروتسكي، در -28
  .الذكر منبع سابق ،نقل شده در اثر دانكن هاالس،  خالف جريان -29
 .13و  12، صفحات 1972الملل چهارم، لندن  داري و وظايف بين تروتسكي، احتضار سرمايه -30

  .43همان مأخذ، صفحه  -31
  .15همان مأخذ، صفحه  -32
  .231الذكر، صفحه  خيانت شد، منبع سابقكه به آن  يالبتروتسكي، انق -33
  .227همان مأخذ، صفحه  -34
  .43، صفحه 1972الملل چهارم، لندن  اري و وظايف بين د تروتسكي، احتضار سرمايه -35
  .35، صفحه 1961تروتسكي، مقدمه بر چاپ فرانسوي تروريسم و كمونيسم، اناربور  - 36
وي بود كه بوروكراسي  كه رژيم استالينيستي در جنگ سقوط خواهد كرد، مبتني بر اين نظرِ بر اينبيني تروتسكي مبني  پيش -37

كرد كه  وي استدالل مي( هاي عميقي ندارد است كه در جامعه شوروي ريشه اي شر انگليق، بلكه هشوروي يك طبقه تمام و كمال نبود
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و نه يك ) 112الذكر، صفحه  ، منبع سابق»خيانت شدكه به آن  يانقالب« رجوع كنيد به .»پاسباني در زمينه توزيع است« قشر مزبور
). 29الذكر، صفحه  منبع سابق جوع كنيد به در دفاع از ماركسيسم،ر( الوجود باشد معين الزم طبقه حاكم كه براي يك سيستم اقتصادي

كه بوروكراسي  اين. گردد منبعث مي »حطيك دولت كارگري من«مثابه ه ب ،توصيف مزبور از تحليل تروتسكي از اتحاد شوروي
كه  كه تحليل تروتسكي نادرست بوده و اين غير منتظره از خود نشان داد، شاهدي است بر اين استالينيستي تعادل و تداومي كامالً

توني كليف،  رجوع كنيد به. (داري دولتي قرار دارد س نظام اقتصادي سرمايهأاي اجتماعي است كه در ر بوروكراسي در واقع طبقه
  ).277تا  275و  168 تا 166ويژه صفحات ه ، ب1974داري دولتي در روسيه، لندن  سرمايه

  .37الذكر، صفحه  ، منبع سابق»خالف جربان«: نقل شده در اثر دانكن هاالس -38
الملل  هاي كشوري بين ري از بخشمژرايونيتسي يا سازمان بين روستاها، تعداد اعضايش به تنهايي در پتروگراد تقريباً بيش از بسيا -39

تنها . تر از آن بود كه تأثيري بر وقايع بگذارد كس شكي نداشت كه سازمان مزبور بسيار كوچك ، هيچ1917چهارم بوده، معهذا در سال 
  .ها بود كه تروتسكي توانست در شكل دادن تاريخ، به طور مؤثر شركت نمايد با ادغام سازمانش با بلشويك

  .15و  14الملل چهارم، منبع سابق الذكر، صفحات  بين داري و وظايف ، احتضار سرمايهتروتسكي -40
  .140، صفحه 1970ملل سوم بعد از لنين، نيويورك لا تروتسكي، بين -41
  .58الملل چهارم، منبع سابق الذكر، صفحه  اري و وظايف بين د تروتسكي، احتضار سرمايه -42
، نشريه سوسياليسم »زواله رو ب ،ملل چهارملا بين« :، نقل شده در اثر دانكن هاالس1945نوامبر  17كانن، ميليتانت،  .پي .جيمز -43
  .17صفحه  ، 60شماره  ،ملليلا بين
  .19نقل شده در همان اثر، صفحه  -44
، وي چنين 1951در سال الملل چهارم  فا از بينعهمراه با است. همسر تروتسكي بود ،كسي كه اين قدم را برنداشت، ناتاليا سدووا -45

شمار ه هنوز هم دولت استالينيستي را يك دولت كارگري ب را مسخر نموده است،) ذهنتان( هاي قديمي و مرده شما كه فرمول« :نوشت
رو  بروكراسيِ همه ساله از بعد از آغاز نبرد عليه تقريباً عمالً... توانم از شما پيروي كنم و نه خواهم كرد من در اين مورد نه مي. آوريد مي

گفت كه اگر اين  وي مي... كرد كه رژيم مزبور به طرف راست در حركت است تروتسكي تكرار مي. دي. استالينيستي، لئون به فزونيِ
چه كه صورت  سفانه، اين است آنأمت... داري حاصل خواهد شد گرايش ادامه يابد، انقالب به انتها رسيده و برقراري مجدد سرمايه

گوييد كه دول اروپاي شرقي كه استالينيسم در حين و بعد از  شما اكنون مي... ت، هر چند كه در اشكالي نو و غير منتظرهپذيرفته اس
اين مثل اين است كه گفته شود كه استالينيسم يك نقش . هاي كارگري هستند ها مستقر نموده نيز دولت جنگ سلطه خود را بر آن

الملل  ناتاليا تروتسكي و بين(» .توانم از شما پيروي كنم و نه خواهم كرد من در اين مورد نه مي .سوسياليستي انقالبي ايفا كرده است
  .)10و  9صفحات  ،1972چهارم، لندن 

داري دولتي در روسيه  اولين تحليل جامع در مورد سرمايه 1974از ديگر كساني كه اين گام را برنداشتند، توني كليف بود كه در سال 
  ).، منبع سابق الذكر»داري دولتي در روسيه سرمايه«رجوع كنيد به . ( درا ارائه نمو

  

  امير نوين گرامشي :فصل ششم
كار بردن هرگونه اصطالح مرسوم ماركسيستي و هر نوع اشاره مستقيم به انقالبيون ه از ب ،زندان گرامشي براي فريب دادن سانسورِ -1

گروه زير «به صورت » طبقه تحت ستم«و  »گروه اجتماعي اصلي« صورته ب »طبقه« بدين ترتيب كلمه. كرد معروف خودداري مي
. گردد ياد مي »پرداز بزرگ معاصر نظريه«يا  »ايليچ«ناميده ميشود و از لنين تحت عنوان  »يچيدولئوداو«آيد، تروتسكي،  در مي »درست

 .شود ناميده مي »فلسفه پراكسيس«  و ماركسيسم نيز

 .387، صفحه 1971هاي زندان، لندن  هايي از يادداشت زيدهآنتونيو گرامشي، برگ -2

 .465خذ، صفحه أهمان م -3

 .336خذ، صفحه أهمان م -4

  .337و  336خذ، صفحات أهمان م -5
 .438خذ، صفحه أهمان م - 6



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماركسيسم و حزب

 

١٣٠ 
 

 .407خذ، صفحه أهمان م -7

 .160خذ، صفحه أهمان م -8

 جا همان -9

 .233خذ، صفحه أهمان م -10

 .104فحه خذ، صأهمان م -11

 .181و  180خذ، صفحات أهمان م -12

 .183خذ، صفحه أهمان م -13

 .325خذ، صفحه أهمان م -14

 .323خذ، صفحه أهمان م -15

 .192خذ، صفحه أرجوع كنيد به همان م - 16

له حزب برخورد أمس توانيم نمونه لوكاچ را ذكر كنيم كه وي نيز بر مبناي نقد ماترياليسم مكانيكي به براي تشريح اين نكته مي -17
جا كه  دانست، اما از آن مثابه حامل و تجسم آگاهي طبقاتي پرولتري ميه لوكاچ حزب را ب. در حيطه فلسفه باقي ماند نمود، ولي كامالً

و نه تنها گرايانه از حزب شد  آليستي و نخبه كرد، دچار ديدي ايده گرايانه تعريف مياي غير تاريخي و خرد ه شيوهبوي آگاهي طبقاتي را 
توان  مي. باشد اين برداشت نويسنده در مورد لوكاچ، از ديد ما صحيح نمي[ .كه از آن عقب ماند لنين چيزي نيفزود، بل) تئوري حزب( به 

شناسيِ هستي  هستي«و » هگل جوان«، »تأملي در وحدت انديشه لنين«، »تاريخ و آگاهي طبقاتي«هاي لوكاچ، چون  به كتاب
 .]هاي لوكاچ و ديد درست وي درباره بسياري از مسائل پي برد رد و به عمق انديشهرجوع ك» اجتماعي

 .165، صفحه 1968يه فهرست سوسياليستي، رنش ،»اتيك در ماركسيسم گرامشيرتئوري و پ« :نقل شده در مقاله جان مرينگتن -18

 .23و  22، صفخات 1969آنتونيو گرامشي، شوراها در ايتاليا، لندن  -19

 .نتشر شده در شوراها در ايتاليا، منبع سابق الذكرم -20

 .35خذ، صفحه أهمان م -21

 .123هاي زندان، منبع سابق الذكر، صفحه  هايي از يادداشت آنتونيو گرامشي، برگزيده -22

 .129خذ، صفحه أهمان م -23

 .169خذ، صفحه أهاي مربوطه رجوع كنيد به همان م براي زمينه -24

 .170و  169حات خذ، صفأهمان م -25

 .124خذ، صفحه أهمان م - 26

 .238خذ، صفحه أهمان م -27

 .235خذ، صفحه أهمان م -28

 .239تا  229خذ، صفحات أهمان م -29

 .120خذ، صفحه أهمان م -30

 .239خذ، صفحه أهمان م -31

 .239خذ، صفحه أهمان م -32

 .31و  30، صفحات 1972يگر، نيويورك هاي د نوين ونوشته در امير »مساله حزب«آنتونيو گرامشي،   -33

 .168هاي زندان، منبع سابق الذكر، صفحه  هايي از يادداشت آنتونيو گرامشي، برگزيده -34

 .جا همان -35

مطلع ) ملل كمونيستلا فعاليت بين(  »دوره سوم«نام جنارو در زندان با وي مالقات كرد تا از نظر وي در مورد ه برادر گرامشي ب - 36
رجوع كنيد . اخراج نشود) الملل از بين( ليكن وقتي دانست كه گرامشي مخالف آن است، اين نكته را مخفي نگهداشت تا برادرش گردد، 

 .253و  252، صفحات 1970فيوري، آنتونيو گرامشي، زندگي يك انقالبي، لندن  ژوزپهبه كتاب 

 .185سابق الذكر، صفحه هاي زندان، منبع  هايي از يادداشت آنتونيو گرامشي، برگزيده -37

 .340خذ، صفحه أهمان م -38
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مانند  كند، ليكن در اينجا هم ـ طور عام مطرح ميه ب ،مثابه بخشي از تحليلي درباره احزاب سياسي ايتالياه گرامشي اين نكته را ب -39
 .شود وط ميطرز آشكاري به پراتيك حزب انقالبي مربه مطلب ب ،اش هاي انتزاعي بسياري ديگر از موارد بحث

 .227هاي زندان، منبع سابق الذكر، صفحه  هايي از يادداشت آنتونيو گرامشي، برگزيده -40

  .23تا  5براي ديدن تحليل گرامشي در مورد روشنفكران، رجوع كنيد به همان مأخذ، صفحه  -41
  .340همان مأخذ، صفحه  -42
  .51و  50الذكر، صفحات  ابقهاي ديگر، منبع س آنتونيو گرامشي، امير نوين و نوشته -43
  .197و  196هاي زندان، منبع سابق الذكر، صفحه  هايي از يادداشت آنتونيو گرامشي، برگزيده -44
  .197همان مأخذ، صفحه  -45
  .199همان مأخذ، صفحه  - 46
  .198همان مأخذ، صفحه  -47
  .199و  198همان مأخذ، صفحه  -48
  .199همان مأخذ، صفحه  -49
  .155خذ، صفحه همان مأ -50
  .جا همان -51
  .144همان مأخذ، صفحه  -52
  .153و  152همان مأخذ، صفحات  -53
  .جا همان -54
  .144همان مأخذ، صفحه  -55
  .65، صفحه 1970لندن » مدخلي بر افكارش: آنتونيو گرامشي«: پازوليني. نقل شده از كتاب آ - 56
  .188زندان، منبع سابق الذكر، صفحه  هاي هايي از يادداشت آنتونيو گرامشي، برگزيده -57
  .211همان مأخذ، صفحات  -58
  .جا همان -59
  .195همان مأخذ، صفحات  - 60
نويسد كه  گرامشي مي. 238تا  236هاي زندان، منبع سابق الذكر، صفحه  هايي از يادداشت برگزيده رجوع كنيد به آنتونيو گرامشي، - 61

اما به شكلي معماوار و به . هاي تاكتيكي معمول را آغاز كرد ين امتداد، تجديد نظر در شيوهتروتسكي در كنگره چهارم كمينترن در ا
در [پردازيِ سياسي  نظريه«كند كه  شان به حدس و گمان پرداخت، وي تروتسكي را متهم مي توان درباره داليل ناروشني كه فقط مي

  .238، همان مأخذ، صفحه ».اي فقط منجر به شكست خواهد شد هكه چنين حمل اي رو در روست، درست در زماني حمله] حال حاضر
  .137هاي زندان، منبع سابق الذكر، صفحه  هايي از يادداشت برگزيده آنتونيو گرامشي، - 62
  .1iiiهمان مأخذ، صفحه  - 63
  

  حزب انقالبي در حال حاضر :فصل هفتم
  :بندي جوهر جنگ چريكي آورده است طور كه چه گوارا در جمع آن - 1

  .توانند در جنگ عليه ارتش پيروز شوند اي مي نيروهاي توده) الف
  .تواند شرايط مزبور را ايجاد كند كه همه شرايط عيني براي انقالب حاضر باشند، صبر شود، قيام مي الزم نيست كه تا زماني) ب
  ).15، صفحه 1961يكي، نيويورك جنگ چر. (مانده، روستاها منطقه اصلي براي مبارزه مسلحانه هستند در آمريكاي عقب) ج
  :وضعيت كوبا از دو نظر استثنائي بود -2

  .رژيم باتيستا در موقعيتي شديداً رو به زوال و تباهي قرار داشت و تقريباً بدون جنگ تسليم شد) الف
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ا مخالف نبود، اشتباهي كه از ه تواند از شورشيان در راه مقاصد خويش استفاده كند و در آغاز با آن كرد مي اياالت متحده تصور مي )ب
شود، نبايد آن را به معني موفقيت انقالب سوسياليستي  صحبت مي» موفقيت در كوبا«چنين، وقتي از  هم. آن پس ديگر تكرار نكردند

ت، بود كوبا به بلوك كمونيست پيوس 1961كه در سال  تنها پس از آن. خود انقالبيون كوبا در آن زمان چنين ادعايي نداشتند. گرفت
آميز توسط طبقه كارگر براي رهاسازي  در واقع فقدان يك مبارزه موفقيت. كه انقالب كوبا به صورت عطف به ماسبق، سوسياليستي شد

داري  اين اظهار نظر نويسنده در باب سرمايه. [داري دولتي تبديل شود ي اقتصادي كوبا ناگزير به سرمايه خود، بدين معني بود كه سامانه
سوسياليسم يك . كوبا در اين راه با وجود تمام مشكالت در حال طي طريق است. زده است ودن كوبا، به نظر من تحليلي شتابدولتي ب

توان پيدا كرد كه نشان دهد از اين نقطه به بعد  وضعيت و نوعي مناسبات اجتماعي است كه محصول يك فرآيند است و هيچ خطي نمي
  .]شود سوسياليسم شروع مي

  .65المللي، شماره  ، نشريه سوسياليسم بين»توپاماروها«: كنيد به اثر فرانك رابرتز رجوع -3
  .1968، لندن »ي طبقاتي ادامه دارد مبارزه: فرانسه«: رجوع كنيد به اثر توني كليف و وايان بيرچال -4
كنندگان در وقايع نوشته شده است،  كه توسط يكي از شركت» وحدت عمومي«با تحليل و نقدي در مورد استراتژي ) آشنايي(براي  -5

  .1974، لندن »ها در ميان ما هستند گوريل: شيلي«: تو رجوع كنيد به اثر هليوس پريه
؛ روسانا 60، مجله نيو لفت ريويو، شماره »مسائل تئوري ماركسيستي حزب انقالبي«: براي مثال رجوع كنيد به، لوچيو ماگري - 6

، لندن، بدون تاريخ؛ مونتي »تئري لنينيستي سازمان«: ؛ ارنست مندل1970رست سوسياليستي، ، نشريه فه»طبقه و حزب«: روساندا
تروتسكي، «: ، و توني كليف»حزب و طبقه«: ؛ كريس هارمن1967، فهرست سوسياليستي، »ماركس و انگلس، و مفهوم حزب«: جانسون

  . ، لندن، بدون تاريخ»حزب و طبقه«: ، در كتاب دانكن هاالس و ديگران»گرايي درباره جانشين
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هاي استوار به پيش رود، بحث و بررسي درباره  خواهد در مسير راستين، با گام اگر كه جنبش و مبارزه ادامه دارد و مي

كتابي كه در دست داريد به تدقيق پيرامون مفهوم حزب و تطور آن  .ست ضروري هاي مرتبط با آن امري مفاهيم و مقوله

  .پردازد فكرين و مبارزيني چون ماركس، انگلس، لنين، رزا لوكزامبورگ، تروتسكي و آنتونيو گرامشي ميدر نزد مت

ي كارگر و نگرش افراد مزبور به آن، در  حزب پرولتري، چراييِ ضرورت آن، سبك كار آن، تاريخ آن بر بستر مبارزات طبقه

مطالعه و . مناسبي ارائه شود ل و خوانشِ تاريخي و ماديِشود تا تحلي گيرد و سعي مي اين كتاب، مورد مداقه قرار مي

رسان باشد و موجب  تواند به فعالين كمونيست در راستاي هر چه بارورتر كردن جنبش ياري كاربست مطالب اين كتاب، مي

 .ها، انكشاف مبارزاتي هر چه بيشتر را در پي داشته باشد هايي گردد كه پاسخ بدان طرح پرسش
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