حزب و طبقه

(اسنادی از کمینترن و حزب کمونیست ایتالیا)

طرح روی جلد دیوارنگارهای است از هنرمند کمونیست مکزیکی ،دیهگو ریوهرا

توضیحات چاپ سال :1359
این کتاب حاوی اسنادی از جنبش جهانی کمونیستی است که در اواخر دههی دوم قرن بیستم،
توسط انترناسیونال سوم و حزب کمونیست ایتالیا تنظیم شده است .مقالهی اول سندی است از
انترناسیونال کمونیستی در زمان لنین که در سال  1920نوشته شده و سه مقالهی بعدی متونیست
از حزب کمونیست ایتالیا که در آن زمان یکی از قویترین احزاب کمونیست عضو انترناسیونال
بود .این حزب در مرکز بحثی حساس پیرامون مسئلهی حزب و طبقه قرار داشت و در مرزبندی
با احزاب قدرتمند سوسیالیستِ باقیمانده از انترناسیونال دوم نقش بارزی ایفا کرده است.
انترناسیونال سوم در واقع در سال  1918بر ویرانههای انترناسیونال دوم بهوجود آمد ،اما رسماً در
سال  1919نخستین کنگرهی آن در مسکو تأسیس گردید و دومین کنگره در  1920برگزار شد.
اشاعهی آثار و تجربیات سازمانها و احزاب جنبش کمونیستیِ بینالمللی در زمینهی تشکیل
حزب طبقهی کارگر ،بهویژه اینک که جنبش کمونیستی میهن ما این مهم را بهطور مشخص در
ی
دستور قرارداده است ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .تدقیق در مؤلفههای ارگان رهبر ِ
مبارزات طبقهی کارگر یعنی حزب ،به کمونیستها یاری میرساند تا هرچه آگاهانهتر در جهت
تشکیل آن قدم بردارند.

ب

توضیحات چاپ حاضر:
جزوهای که ازنظر خواهید گذراند مجموعهایست از چهار نوشتهی مرتبط با هم که به سال
 1359توسط انتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و در بحبوحهی انقالب و مباحث
مربوط به تشکیل حزبی کمونیستی در ایران ترجمه و به انتشار رسیده است .با توجه به اهمیت
مقاالت و شایستهگیِ آنها برای رهنموددهیِ کمونیستها در شرایط امروز ،بهویژه نوشتهی اول،
این جزوه ازسوی ما بازنشر گشت .در این راستا نسخهی فارسی با نسخهی انگلیسی هر چهار
نوشته مطابقت داده شد و تغییراتی نهچندانکم بهمنظور بهروزرسانی و فهم بهتر مطالب و نیز رفع
اغالط اِعمال گشت .قسمتهایی از متن به فراخور تشخیص˚ برجسته شدهاند تا تأکید بیشتری
بر آنها گذاشته شده باشد .تمامی زیرنویسها بهجز زیرنویس صفحهی  36از سوی ماست.
این نوشته در کنار جزوهی «اصول سازمان حزب (تز سازمان و ساختمان احزاب کمونیستی،
مصوب سومین کنگرهی بین الملل ،کمینترن در  »)1921و کتابهای «تأملی در وحدت اندیشهی
لنین» نوشتهی گئورک لوکاچ و «مارکسیسم و حزب» نوشتهی جان مالینوکس میتواند
یاریرسان پراتیسینهای کمونیست ایران باشد تا مسیر دشوار آینده را هموارتر بپیمایند .همچنین
درونمایههای این جزوه میتواند مکمل درونمایههای جزوههای «نقد لیبرالیسم کارگری»
نوشتهی خسرو خاکبین و «چپ علیه کمونیسم» نوشتهی وحید اسدی باشد.
در برابر ایستار جنبشگرایانه ،دموکراتیک و تودهگرایانهی موجود چپ لیبرال ایرانی و جهانی،
دفاع از حزب و نقش آن بهمنزلهی پیشتاز طبقهی کارگر ،که بدون آن نه طبقه ،طبقه میشود و
نه تحصیل قدرت سیاسی ،ممکن ،تکلیفیست واجب .انتشار این جزوه گامیست کوچک در
این مسیر.
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تزهایی دربارهی نقش حزب کمونیست در انقالب پرولتری
مصوّب دومین کنگرهی بینالملل کمونیستی در سال 1920

کارگران جهان نبردی تعیینکننده درپیش دارند .دورانی که ما در آن بهسر میبریم دوران جنگ
داخلیِ علنی است .لحظهی تعیینکننده درحال فرارِسیدن است .در کشورهایی که جنبش اصیل
کارگری جریان دارد ،طبقهی کارگرِ سالحدردست عمالً با مبارزات سهمگینی مواجه شده است.
اکنون بیش از هر زمان دیگری طبقهی کارگر نیازمند سازمانی نیرومند است .طبقهی کارگر
بیآنکه لحظهای فروگذاری کند باید فعالیتی پیگیرانه داشته باشد تا خود را برای این نبرد
سرنوشتساز آماده کند.
اگر در زمان کمون پاریس( )1871طبقهی کارگر دارای حزب کمونیست منظمی ـهرچند
کوچکـ میبود ،این نخستین قیام قهرمانانه ی کارگران فرانسه به زودی از میان نمیرفت و به
دامن کجرویها و ضعفها نمیافتاد .مبارزاتی که امروز ،در شرایط متفاوت تاریخی ،کارگران
با آن روبهرو هستند از مبارزات سال  1871سرنوشتسازتر است .از اینروست که دومین
کنگرهی جهانی کمونیستی توجه کارگران انقالبی سراسر جهان را به موارد زیر جلب میکند:
 -1حزب کمونیست بخشی از طبقهی کارگر است .به عبارتی دیگر حزب کمونیست
پیشروترین ،آگاهترین و در نتیجه انقالبیترین بخش طبقهی کارگر است که با روش انتخاب
طبیعی اصلح از آگاهترین ،فداکارترین و روشنبینترینِ کارگران تشکل مییابد .حزب
کمونیست به جز منافع طبقهی کارگر در کل ،دارای منافع دیگر نیست .وجه تمایز حزب
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کمونیست از طبقه ی کارگر در این است که حزب کمونیست تصویر روشنی از مسیر تاریخی
حرکت طبقهی کارگر بهعنوان یک کل واحد دارد و میکوشد در هر پیچ و خم این مسیر نه از
منافع گروهها و صنفهای جداگانه ،بلکه از منافع طبقهی کارگر بهطور کلی دفاع کند .حزب
کمونیست اهرمی سیاسیـتشکیالتی است که پیشروترین بخش طبقهی کارگر آن را در رهبری
تودههای کارگر و نیمهکارگر در مسیر صحیح بهکار میگیرد.
 -2تا زمانیکه کارگران دولت را دردستگیرند و پایههای حکومت را در برابر احیای بورژوازی
استحکام بخشند ،عدهی کمی از کارگران به صفوف تشکیالت حزب راه خواهند یافت .حزب
کمونیست پیش از بهدستگرفتن قدرت و در دوران گذار در شرایط مساعدی میتواند از نفوذ
بیچونوچرای ایدئولوژیکـسیاسی بر تمام قشرهای کارگری و نیمهکارگری استفاده کند ،اما
قادر نخواهد بود که تمامی آنها را از لحاظ تشکیالتی در صفوف خود متحد سازد .تنها پس از
آن که دیکتاتوری پرولتاریا وسایل مؤثری چون مطبوعات ،مدارس ،مجلس ،کلیسا ،دستگاه
اداری و جز آن را از دست بورژوازی خارج ساخت و شکست نهایی نظام بورژوایی برای همه
آشکار شد ،آنگاه همه یا تقریب ًا همهی کارگران بهتدریج به صفوف حزب کمونیست خواهند
پیوست.
ی
 -3باید بین دو مفهوم حزب و طبقه تفاوت آشکار قایل شد .اعضای اتحادیههای کارگر ِ
مسیحی و لیبرال آلمان ،انگلستان و دیگر کشورها بدون شک بخشی از طبقهی کارگرند.
گروههای کموبیش بزرگ کارگران که هنوز از شیدمان و گومپرز و شرکا پیروی میکنند،
بیشک بخشی از طبقهی کارگرند .در شرایط خاص تاریخی ،وجود عناصر بسیار ارتجاعی در
ال امکانپذیر است .وظیفهی کمونیسم این نیست که خود را از هر جهت
میان طبقهی کارگر کام ً
با قشرهای عقبماندهی طبقهی کارگر مطابقت دهد ،بلکه باید تمام طبقهی کارگر را به سطح
پیشآهنگ کمونیست باال بَرَد .اشتباهگرفتن دو مفهوم حزب و طبقه ممکن است به بزرگترین
ی
ال روشن است که علیرغم احساسات و تعصبات قشر ِ
کجرویها و گمراهیها منجر شود .مث ً
2

بخشی از طبقه ی کارگر در جریان جنگ امپریالیستی ،حزب کارگران مجبور بود با حمایت از
منافع تاریخیِ طبقهی کارگر ،که حزب کارگران را ملزم به اعالم جنگ علیه جنگ میکرد ،به
هر وسیلهای که شده با آن احساسات و تعصبات مبارزه کند.
چنین بود که با آغاز جنگ امپریالیستی در سال  1914احزاب سوسیالـخیانتکا ِر تمام کشورها
زمانیکه از بورژوازی "خودی" حمایت میکردند این عمل خود را همیشه بهحساب اجرای
ارادهی طبقهی کارگر میگذاشتند اما آنها فراموش میکردند که حتا اگر این مسئله نیز درست
باشد ،این وظیفهی حزب پرولتری است که در چنین وضعی ،علیرغم تمام مسائل ،برضد
احساسات اکثریت کارگران بهپاخیزد و از منافع تاریخیِ آنها حمایت کند .همچنین در آغاز
این قرن ،منشویکهای روسی آن زمان (بهاصطالح اِکونومیستها) مبارزهی سیاسی آشکار علیه
ی الزم
تزاریسم را رد میکردند و دلیلشان این بود که هنوز طبقهی کارگر بهطور کلی آمادگ ِ
برای درک ضرورت مبارزهی سیاسی را ندارد.
همچنین جناح راست مستقلهای آلمانی همیشه در فعالیتهای تردیدآمیز و ناشایستهی خود بنا
را بر اجرای "ارادهی تودهها" میگذاشتند ،بیآنکه بدانند علت وجودی حزب ،رهبری تودهها
و نشاندادن راه مبارزه به آنهاست.
 -4بینالملل کمونیستی بیتردید بر این عقیده است که سقوط احزاب قدیمی
"سیوسیالدموکراتِ" بینالملل دوم هرگز به معنیِ سقوط همهی احزاب پرولتری نیست .دوران
مبارزهی آشکار در راه ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا ،حزب نوین طبقهی کارگر یعنی حزب
کمونیست را متولد میکند.
 -5بینالملل کمونیستی این نظریه را که پرولتاریا بدون یک حزب سیاسیِ مستقلِ کارگری
میتوانند انقالب خود را به پیروزی برسانند قاطعانه رد میکند .هر مبارزهی طبقاتی یک مبارزه
سیاسی است .هدف این مبارزهی سیاسی ،که به ناچار به یک جنگ داخلی تبدیل میشود،
3

تصرف قدرت سیاسی است .قدرت سیاسی را جز از طریق یک حزب سیاسی نمیتوان بهدست
آورد ،سازمان داد و بهکار گرفت .تنها در صورتیکه حزبی متشکل و باتجربه ،با هدفهایی
روشن و برنامهی عملی برای اقدامات فوری ،به منظور رویارویی با دشواریهای سیاست داخلی
و خارجی در رهبری طبقهی کارگر قرار داشته باشد ،آنگاه میتوان گفت قدرت بهدست آمده
پدیدهای تصادفی نیست ،بلکه سرآغاز ساختمان جامعهی کمونیستیِ پایداری است که بهدست
پرولتاریا بنا میشود.
الزمهی این مبارزهی طبقاتی نیز رهبریِ متمرکز و وحدتیافتهی شکلهای گوناگون جنبش
پرولتری (اتحادیههای کارگری ،تعاونیها ،شوراهای کارخانه ،فعالیتهای آموزشی ،انتخابات و
جز آن) است .تنها یک حزب سیاسی میتواند چنین مرکز هماهنگکننده و رهبریکنندهای
شود .مخالفت با ایجاد ،تقویت چنین حزبی و پیروی از آن به مفهوم انکار وحدت نیروهای
مختلف رزمندگان و کارگران در میدانهای مختلف نبرد است .مبارزهی طبقاتیِ پرولتاریا به
تهییج متمرکزی نیاز دارد که مراحل گوناگون مبارزه را از یک دیدگاه روشن میسازد و در
لحظهی خاص توجه کارگران را به وظایف مشخصی که باید تمام طبقه انجام دهد ،جلب میکند.
این منظور بدون یک دستگاه سیاسیِ متمرکز ،یعنی بدون یک حزب سیاسی ،برآورده نمیشود.
بنابراین تبلیغاتی که سندیکالیستهای انقالبی و طرفدارا ِن کارگران صنعتی جهان 1علیه
ضرورت تشکیل حزب مستقل کارگران انجام دادند از نظر عینی به تقویت بورژوازی و
"سوسیالدموکراتهای" ضدِّانقالب کمک کرده و میکند .سندیکالیستها و کارگران صنعتی
جهان که میخواهند فقط اتحادیههای کارگری یا اتحادیههای عمومی بیشکل کارگران را به
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جای حزب بنشانند در تبلیغات خود علیه حزب کمونیست به فرصتطلبان معروف نزدیک
میشوند.
پس از شکست انقالب  ،1905منشویکهای روسیه سالها از نظریهی بهاصطالح کنگرهی
کارگران ،که قرار بود جانشین حزب انقالبی طبقهی کارگر شود ،دفاع میکردند .اعضای حزب
کارگر در اتحادیههای زرد با عقاید گوناگون سیاسی ،در انگلیس و آمریکا تشکیل اتحادیههای
بیشکل کارگران با سازمانهای بیهویت و صرفاً پارلمانی را بهجای حزب سیاسی به کارگران
تلقین میکنند و در عین حال سیاستهای کامالً بورژوایی را بهکار میبندند .سندیکالیستهای
انقالبی و کارگران صنعتی جهان مشتاقند که علیه دیکتاتوری بورژوازی به نبرد برخیزند اما
نمیدانند چهگونه دست به این کار بزنند .آنها نمیدانند که طبقهی کارگر بدون یک حزب
سیاسیِ مستقل ،مانند بدنی بیسر است.
ی 1انقالبی ،در مقایسه با ایدئولوژی کهنه ،پوسیده و ضدِّانقالبی
سندیکالیسم و صنعتیگرای ِ
بین الملل دوم خود گامی به جلو است ،اما این هر دو در مقایسه با مارکسیسم انقالبی یعنی
کمونیسم ،گامی به عقب است .بیانیهی حزب کارگران کمونیست "چپ" آلمان ،2در کنفرانس
تأسیس در ماه آوریل ،که در آن میگفتند حزبی را تأسیس میکنند اما "نه حزبی بهمعنای سنتی
کلمه" ،تسلیم ایدئولوژیک به آن نظرات ارتجاعی سندیکالیستی و صنعتیگرایی است.
طبقهی کارگر تنها با تکیه بر اعتصابات عمومی و متحدشدن نمیتواند بر بورژوازی چیره شود.
طبقه ی کارگر باید به قیام مسلحانه روی آورد .هرکس که معتقد به قیام مسلحانه باشد باید
ضرورت یک حزب سیاسی متشکل را نیز درک کند و بداند که اتحادیههای بیشکلِ کارگری
کافی نیستند .سندیکالیستهای انقالبی غالباً از نقش بزرگی سخن میگویند که اقلیت انقالبی
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مصمم میتواند بر عهده داشته باشد ،اقلیت بهراستی مصمم طبقهی کارگر ،اقلیتی که کمونیست
است و میخواهد عمل کند و دارای برنامهای است یعنی میخواهد مبارزات تودهها را سازمان
دهد" ،این اقلیت˚ دقیقاً همان حزب کمونیست است".
 -6مهمترین وظیفهی یک حزب کمونیست واقعی این است که همیشه با
وسیعترین تودههای پرولتاریا نزدیکترین رابطه را داشته باشد .بدینمنظور
کمونیستها باید در سازمانهایی که هر چند تشکیالت حزبی نیستند اما گروههای بزرگ
کارگری در میان اعضای آن وجود دارد نیز فعالیت کنند .سازمانهایی چون سازمان معلولین
جنگ در بیشتر کشورها ،کمیتهی "دستها از روسیه کوتاه" در انگلیس ،انجمن کارگران
مستأجر و جز آن .نمونهی روسیِ بهاصطالح اینگونه کنفرانسهای غیرحزبی کارگران و
دهقانان ،دارای اهمیت فراوان میباشد .این کنفرانسها تقریب ًا در تمام شهرها ،روستاها و
نواحی ِکارگری نشین برگزار میشوند .حتا عقبماندهترین تودههای وسیع کارگران در انتخابات
این کنفرانسها شرکت میکنند .مبرمترین مسائل در دستور کار این کنفرانسها قرار میگیرد.
مانند تهیهی مواد غذایی ،مسکن ،موقعیت نظامی ،مدارس  ،وظایف جاری سیاسی و جز آن.
کمونیستها در این کنفرانسهای غیرحزبی نفوذ فعالی دارند و موفقیتهای زیادی برای حزب
کمونیست بهدست آوردند .کمونیستها کار سازماندهی و آموزش منظم در این تشکیالت
بزرگ کارگری را مهمترین وظیفهی خود میدانند .اما برای موفقیت در این کار ،برای جلوگیری
ی دشمنان پرولتاریای انقالبی در این تشکیالت وسیع کارگری ،کارگران پیشروِ
از دست انداز ِ
کمونیست باید از خودشان حزب کمونیست متشکل و نفوذناپذیری داشته باشند تا همیشه بهطور
سازمانیافته عمل کنند و بتواند در گیرودار حوادث و هر شکلی که جنبش به خود بگیرد از منافع
عمومیِ کمونیسم پاسداری کنند.
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 -7کمونیستها هرگز از سازمانهای کارگری ،که خصلت غیرحزبی دارند ،رویگردان نیستند.
ال ارتجاعی باشند (مانند اتحادیههای زرد یا مسیحی
حتا اگر این سازمانها دارای خصلتهای کام ً
و جز آن) ،کمونیستها از شرکت در این سازمانها و استفاده از آنها خودداری نمیکنند .حزب
کمونیست پیوسته به تبلیغ خود در این سازمانها ادامه میدهد و پیگیرانه کارگران را هشدار
میدهد که بورژوازی و نوکرانش برای منحرفکردن آنها از مبارزهی سازمانیافته در راه
سوسیالیزم ،اصل بیطرفی را آگاهانه در میانشان دامن میزند.
 -8بدیهی است که تقسیمبندیِ کالسیکِ قدیمی جنبش کارگری به سه شکل حزب ،اتحادیهی
کارگری و تعاونی ها کهنه شده است .انقالب پرولتری روسیه شکل اصلی دیکتاتوری پرولتاریا
یعنی شوراها را ایجاد کرده است .تقسیمبندیِ جدیدی که ما همه جا از آن سخن میگوییم
عبارت است از :الف) حزب ،ب) شوراهای کارگری ،ج) انجمن تولیدکنندگان (اتحادیههای
کارگری) .اما این حزب پرولتاریا یعنی حزب کمونیست است که باید هم شوراها و هم اتحادیهها
را بهصورت منظم رهبری کند .پیشتاز متشکل طبقهی کارگر ،یعنی حزب کمونیست که باید
تمام مبارزات طبقهی کارگر را در حوزه اقتصادی و سیاسی و نیز در حوزه تعلیموتربیت رهبری
کند ،باید به اتحادیههای کارگری و نیز هر نوع سازمان پرولتریِ دیگر تحرک بیشتری بدهد.
پیدایش شوراها بهعنوان نخستین شکل تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا ،هرگز نقش رهبریکنندهی
حزب کمونیست را در انقالب پرولتری کوچک نمیکند .اینکه کمونیستهای چپ آلمان
میگویند (به اعالمیه درخواست از پرولتاریای آلمان مورخ  14آوریل  1920با امضای "حزب
کمونیست کارگری آلمان" نگاه کنید) "حزب باید خود را بیش از پیش با اندیشهی شورایی
وفق دهد و خصلت پرولتری پیدا کند" خود بیان نادرستی است از این طرز فکر که
حزب کمونیست باید در شوراها ادغام شود و شوراها میتوانند جانشین حزب
کمونیست شوند .این طرز فکر اساساً نادرست و ارتجاعی است.
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در تاریخچهی انقالب روسیه دورهای وجود داشت که در آن شوراها با حزب پرولتاریا مخالفت
داشتند و از سیاست عامالن بورژوازی دفاع میکردند .در آلمان نیز چنین بود در کشورهای دیگر
نیز ممکن است چنین شود.
برای اینکه شوراها بتوانند وظایف تاریخی خود را بهانجام رسانند ،وجود یک حزب کمونیست
قدرتمند ضروریست ،حزبی که بهسادگی خود را با شوراها وفق ندهد ،بلکه بتواند مراقبت
کند که شوراها خود را با بورژوازی و سوسیالدموکراسیِ یقه سفید تطبیق ندهند؛ یعنی حزبی
که از طریق فراکسیونهایش در شوراها ،میتواند آنها را وادار به پیروی از خود کند.
آنان که معتقدند باید حزب کمونیست خود را با شوراها وفق دهد  ،آنان که در یک چنین توافقی
تقویت "خصلت پرولتری" حزب را میبینند ،هم به حزب و هم به شورا خدمتی بسیار تردیدآمیز
میکنند و در حقیقت از درک شورا و حزب عاجز ماندهاند .هرچه حزبی که در کشوری تشکیل
میدهیم قدرتمندتر باشد "اندیشهی شورایی" زودتر پیروز خواهد شد .امروزه بسیاری از
مستقلها و حتی سوسیالیستهای دستِراستی نیز در گفتار از اندیشهی شورایی دفاع میکنند.
فقط زمانی میتوانیم این عناصر را از تحریف اندیشهی شورایی باز داریم که حزب کمونیست
قدرتمند ی داشته باشیم که بتواند در تعیین سیاست شوراها نفوذ داشته باشد و آنها را رهبری
کند.
 -9وجود حزب کمونیست نه تنها "پیش از بهدستگرفتن قدرت" یا "در جریان
بهدستگرفتن قدرت" برای طبقهی کارگر ضرورت دارد ،بلکه وجود آن "پس
از" انتقال قدرت به طبقهی کارگر نیز ضروری است .تاریخ حزب کمونیست روسیه
که نزدیک به سه سال قدرت را در اختیار داشته است نشان میدهد که پس از آن که طبقهی
کارگر قدرت را در دست گرفت ،نقش حزب کمونیست کاهش نیافت ،بلکه بر عکس بسیار
بیشتر شد.
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 -10زمانیکه پرولتاریا قدرت را دردست گرفت ،حزب طبقهی کارگر مانند
گذشته فقط بخشی از طبقهی کارگر باقی میماند .درست همان بخش از طبقهی
کارگر که پیروزی را ممکن ساخت .حزب کمونیست مدت بیست سال در روسیه و چند
سالی در آلمان نه فقط با بورژوازی بلکه با آن دسته از سوسیالیستها که بهعنوان عامالن
بورژوازی در پرولتاریا رخنه کرده بودند ،مبارزه میکرد .وفادارترین ،دوراندیشترین و
پیشروترین رزمندگان طبقهی کارگر در صفو ف حزب جای داشتند .تنها در صورتیکه یک
چنین سازمان منظمی از پیشرفتهترین بخش طبقهی کارگر وجود داشته باشد ،میتواند در فردای
پیروزی انقالب بر مشکالتی که دیکتاتوری پرولتاریا با آن روبهرو میشود غلبه کند .در
سازماندهی یک ارتش سرخ نوین کارگری ،در انهدام واقعی دولت بورژوازی و تهیهی مقدمات
برای جانشینی ساختمان دولت کارگریِ نوین در مبارزه علیه گرایشهای تنگ نظرانهی صنفی
میان گروههای کارگری ،در مبارزه علیه میهنپرستی محلی و ناحیهای ،در بازکردن راه برای
ایجاد انضباط نوین کارگری ،حزب کمونیست در همهی این زمینهها نظری قطعی دارد .اعضای
حزب کمونیست با سرمشق قراردادن خود باید الهامبخش اکثریت طبقهی کارگر باشند و آنها
را رهبری کنند.
 -11ضرورت وجود حزب سیاسیِ پرولتاریا فقط با برانداختن کامل طبقات ازمیان میرود .در
راه پیروزی نهایی کمونیسم ،ممکن است اهمیت تاریخی این سه شکل اصلی تشکیالت پرولتری
کنونی (حزب ،شورا و اتحادیهی کارگری) تغییر کند و بهتدریج نوع واحدی از تشکیالت
کارگری از درون آن سربرآورد .اما حزب کمونیست تنها زمانی کامالً در طبقهی کارگر ادغام
خواهد شد که دیگر کمونیسم هدفی نباشد که کسی برای رسیدن به آن بجنگد و تمام طبقهی
کارگر کمونیست شده باشد.
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 -12دومین کنگرهی بینالملل کمونیستی نه تنها بهطور کلی مأموریت تاریخی حزب کمونیست
را تأیید میکند ،بلکه به پرولتاریای سراسر جهان نشان میدهد ،البته به شکلی بسیار کلی ،که ما
به چه نوع حزب کمونیستی نیاز داریم.
 -13بینالملل کمونیستی بر این اعتقاد است حزب کمونیست بهخصوص در دوران دیکتاتوری
پرولتاریا باید بر پایه ی مرکزیت آهنین پرولتری استوار باشد .حزب کمونیست برای رهبری
موفقیتآمیز طبقهی کارگر در دوران جنگ سخت و طوالنیِ داخلی باید انضباط سخت و آهنین
در بین صفوف خود برقرار کند .تجربهی حزب کمونیست روسیه که سه سال رهبریِ طبقهی
کارگر را در جنگ داخلی عهده داشت نشان میدهد که بدون انضباط آهنین ،بدون مرکزیت
ت آن پیروزی
کامل و بدون اعتماد کامالً رفاقتآمیزِ همهی سازمانهای حزبی به مرکزی ِ
کارگران غیرممکن است.
 -14حزب کمونیست باید بر مرکزیت دموکراتیک استوار گردد .اصول اساسی مرکزیت
دموکراتیک عبارتند از :انتخاب اعضای باالی حزب توسط اعضای پایین ،اجرای ضروری و
الزامی همهی دستوراتی که از اعضای باال میرسد ،وجود مرکزیت مقتدر حزب که اختیاراتش
بهطور همهجانبه و بیچونوچرا در دورهی کنگرهها برای همهی رفقای رهبریکنندهی حزب
شناخته شده باشد.
 -15برخی از احزاب کمونیست اروپا و آمریکا در نتیجهی محاصرههایی که از سوی بورژوازی
علیه کمونیستها صورت میگیرد ناگزیر شدهاند فعالیت زیرزمینی داشته باشند .باید درنظر
داشت در یک چنین شرایطی که ممکن است اصل انتخابات دقیقاً رعایت نشود ،باید اعضای
رهبریکنندهی حزب ،همچنان که در روسیه سابقه دارد ،این حق را داشته باشند که اعضا را
برای همکاری به میان خود بپذیرند .حزب کمونیست (بهطوریکه گروهی از کمونیستهای
آمریکایی مطرح کردند) در حالت محاصره نمیتواند در خصوص هر موضوع مهمی از
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همهپرسیهای دموکراتیک استفاده کند ،در عوض هستهی مرکزی حزب باید این حق را داشته
باشد که در مواقع اضطراری دربارهی همهی اعضای حزب تصمیمات الزم را اتخاذ کند.
ی "1وسیع برای سازمانهای محلی حزب فقط صفوف
 -16در حال حاضر دفاع از "خودمختار ِ
ی حزب لطمه میزند و گرایشهای آنارشیستی
حزب کمونیست را تضعیف میکند و به کارآی ِ
و اخاللگرانهی خردهبورژوایی را تقویت میکند.
 -17در کشورهایی که بورژوازی یا سوسیالدموکراسیِ ضدِّانقالبی هنوز قدرت را دردست
دارند ،احزاب کمونیست باید بدانند که چهگونه فعالیتهای علنی (قانونی) و غیرعلنی
(غیرقانونی) را باهمدرآمیزند .فعالیتهای علنی باید همیشه با نظارت عملی حزب زیرزمینی انجام
گیرد .فراکسیونهای پارلمانیِ حزب کمونیست چه در مؤسسات محلی و چه در مؤسسات
مرکزی حکومت باید کامالً زیر نظر حزب قرار گیرند ،صرفنظر از اینکه حزب در آن شرایط
قانونی باشد یا غیر قانونی .نمایندگانی که به هر نحوی از رعایت قوانین حزبی خودداری کنند
باید از حزب اخراج گردند.
مطبوعات علنی (روزنامهها و بنگاههای انتشاراتی) باید کامالً و بدون هیچ شرطی از تمام حزب
و کمیتهی مرکزی آن تبعیت کنند .در این مورد هیچ گذشتی پذیرفتنی نیست.
 -18اساس تمام فعالیتهای تشکیالتی حزب کمونیست باید مبتنی بر ایجاد
"هستههای کمونیستی" در جاهایی باشد که پرولتاریا و نیمهپرولتاریا ،هرچند به
تعداد کم ،در آنجا وجود دارند .در هر شورایی ،در هر اتحادیهای ،در هر تعاونیای ،در
هر کارخانهای؛ در هر شورای مستاجرانی و هر جایی که حتا سه نفر زندگی میکنند و عالقهای
به کمونیسم دارند ،بالفاصله باید یک هستهی کمونیستی تشکیل شود .تنها تشکیالت محکم
کمونیستهاست که به پیشتاز طبقهی کارگر امکان میدهد رهبری تمام طبقه را بهعهده بگیرد.
Autonomy
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تمام هستههای کمونیستی که در سازمانهای غیرحزبی فعالیت میکنند باید بدون قیدوشرط از
کل تشکیالت حزب تبعیت کنند ،صرفنظر از اینکه کار حزب در آن شرایط قانونی باشد یا
غیرقانونی .هستههای کمونیستی از هر نوع  ،باید از لحاظ سلسلهی مراتب دقیقاً تابع یکدیگر
باشند.
 -19تقریباً در همهجا حزب کمونیست بهصورت یک حزب شهری یعنی حزب کارگران صنعتی
که بیشتر در شهرها زندگی میکنند تشکیل میشود .حزب کمونیست برای آسانکردن
و پیشانداختن پیروزی طبقهی کارگر باید نه فقط حزب شهرها ،بلکه حزب
روستاها هم باشد .حزب کمونیست باید دامنهی فعالیتهای تبلیغاتی و تشکیالتیِ خود را به
میان کارگران کشاورزی و دهقانان کوچک و متوسط بکشاند .حزب کمونیست باید به تشکیل
هستههای کمونیستی در روستاها توجه خاص داشته باشد.
تشکیالت بینالمللی پرولتاریا تنها در صورتی قدرتمند میشود که در تمامی کشورهایی که
کمونیستها زندگی و مبارزه میکنند عقاید و نظریات مربوط به نقش حزب کمونیست ،که در
این جا بهصورت فشرده گفته شد ،ریشه دوانیده باشد .بینالملل کمونیستی از تمام اتحادیههای
کارگری که اصول آن را بهرسمیت بشناسند و حاضر به جدایی از بینالملل زرد باشند برای
شرکت در کنگرهی خود دعوت بهعمل میآورد .بینالملل کمونیستی از اتحادیههای کارگری
سرخی که اصول کمونیستی را به رسمیت بشناسند ،یک بخش بینالمللی تشکیل میدهد.
بینالملل کمونیستی همکاری با سازمانهای کارگریِ غیرحزبی که مایل به "مبارزه انقالبی جدّی
در برابر بورژوازیاند" را رد نخواهد کرد .اما در عین حال بینالملل کمونیستی پیوسته به
کارگران سراسر جهان تأکید میکند که:
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الف :حزب کمونیست نخستین و اساسیترین سالح رهاییبخش طبقهی کارگر است .امروز در
هر کشوری فقط وجود گروهها و گرایشهای کمونیستی کافی نیست .بلکه باید حزب
کمونیست داشته باشیم.
ب :در هر کشوری باید فقط یک حزب کمونیست وجود داشته باشد.
ج :حزب کمونیست باید بر اساس مرکزیت قاطع بنا شود و در دورهی جنگ داخلی باید انضباط
نظامی بر صفوف آن حکمفرما باشد.
د :حزب کمونیست در هرکجا که حتا چند نفر پرولتر و نیمهپرولتر زندگی میکنند باید هستهی
سازمانیافته داشته باشد.
ه :در هر سازمان غیرحزبی باید یک هستهی حزب کمونیست که دقیقاً تابع حزب باشد وجود
داشته باشد.
و :حزب کمونیست در همان حالی که قاطعانه و بهسختی از برنامه و تاکتیک انقالبی کمونیسم
طرفداری میکند ،باید همیشه با سازمانهای وسیع کارگری از نزدیک در تماس باشد و از
سکتاریسم همانقدر بپرهیزد که از بیاصولی.
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حزب و طبقه

تزهای مربوط به نقش حزب کمونیست در انقالب پرولتری که در دومین کنگرهی بینالمللی
کمونیستی به تصویب رسید ریشهای عمیق و اصیل در دکترین مارکسیسم دارد .این تزها در ابتدا
به تعریف روابط بین حزب و طبقه می پردازد و سپس ثابت میکند که حزب طبقاتی فقط بخشی
از خود طبقه نه تمام یا حتا اکثریت آن را میتواند در صفوف خود جای دهد.
این نکتهی مسلم را میشد بهتر از این تأکید کرد بهشرط آنکه گفته میشد فقط در صورتی
میتوان از طبقه حرف زد که اقلیتی از آن طبقه که مایل به تشکل خود در حزب
سیاسی است ،بهوجود آمده باشد .پس بنا بر روش انتقادی ما طبقهی اجتماعی چیست؟ آیا
میتوان صرفاً با شناخت عینی و بیرونیِ شرایط عمومی اقتصادی و اجتماعی ،گروه بزرگی از
افراد را که موقعیت مشابهی در رابطه با جریان تولید دارند ،طبقه نامید؟ این بهنظر کافی نمیرسد.
ما در روش خود صرفاً به تعریف ساختمان اجتماعی در لحظهای معین آنطور که هست
نمیپردازیم و صرفاً با یک خط موهوم هم تمام افراد جامعه را آنگونه که در طبقهبندیهای
اسکوالستیکِ طبیعتگرایان دیده میشد به دو گروه تقسیم نمیکنیم .شیوهی نقد مارکسیستی˚
جامعهی انسانی را در حرکت و تکاملش در مسیر زمان مینگرد و از یک معیار اساساً تاریخی و
دیالکتیکی بهره میجوید .بدینمعناکه ارتباط حوادث را در تأثیر متقابل 1آنها مطالعه میکند.
1

Reciprocal Interaction
دیالکتیک را نمیتوان به مقوله ی تأثیر متقابل فروکاست ،هرچند که آن را نیز دربر میگیرد .در اینخصوص بهطور مثال
بنگرید به کتاب «جبر انقالب (دیالکتیک و سنت مارکسیستی کالسیک)» ،نوشتهی جان ریز ،فصل دوم با عنوان :دیالکتیک
در مارکس و انگلس
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روش دیالکتیکی بهجای آنکه (مانند روش متافیزیکی کهن) تصویر ثابتی از از جامعه در یک
لحظهی معین ارائه دهد و سپس برای تشخیص مقولههای گوناگونی که افراد تشکیلدهندهی
تصویر را باید به آنها تقسیم کند به بررسی تصویر بنشیند ،تاریخ را همچون فیلمی میداند که
صحنههایش یکی پس از دیگری بهنمایش درمیآید .طبقه را باید در ویژگیهای برجستهی این
حرکت جستوجو و مشخص کرد.
در استفاده از روش اول آمارگران حرفهای و جمعیتنگاران (و افراد کوتهنظر) تقسیمبندیهای
ما را از نو بررسی خواهند کرد و خواهند گفت که طبقات از دو یا سه و چهار و حتی از صد و
هزار نیز بیشترند ،که البته با درجهبندیهای متوالی و نواحی انتقالیِ غیرقابلِتعریف از هم
جداگشتهاند .اما در روش دوم برای مشخصکردن آن پیشگام 1اصلیِ تراژدیِ تاریخی یعنی
طبقه و برای تعریف خصوصیات ،فعالیتها و هدفهای آن ،که درمیانِ انبوهی از فاکتهای
متغیر در ویژگیهای آشکارا یکسان انضمامی میشود ،ما از معیارهای کامالً متفاوتی بهره
میجوییم؛ و در همانحال عکاسِ فقیرِ آمار هر یکی از این موردها را فقط بهعنوان رشتهی
خشکی از یافتههای بی جان ثبت خواهد کرد.
بنابراین برای بیان این نکته که طبقهای وجود دارد و در لحظهی معینی از تاریخ عمل میکند
کافی نیست که مثالً تعداد بازرگانانی را که در زمان لویی چهاردهم در پاریس بودهاند یا تعداد
مالکان انگلیسی در سدهی هیجدهم یا تعداد کارگران صنایع تولیدی بلژیک در آغاز سدهی
نوزدهم را بدانیم .بهجای این مجبور خواهیم بود که یک دورهی تاریخی را از لحاظ منطقی
پژوهش کنیم و نیز مجبور خواهیم بود که یک جنبش اجتماعی و از اینرو سیاسی بهراه
بیاَندازیم که راهش را از میان فراز و نشیبها ،شکستها و پیروزیها بگشاید و همواره آشکارا

Protagonist
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1

از مجموعهی منافع قشرهایی که عملکرد شیوهی تولید و دگرگونیهایش آنها را در موقعیت
خاصی قرار داده است دفاع کنیم.
این همان روش تحلیلی است که فردریک انگلس آن را در یکی از نخستین مقاالت کالسیک
خود بهکار بُرد و در آنجا توضیح یک رشته از جنبشهای سیاسی مربوط به تاریخ طبقهی کارگر
انگلیس را تهیه کرد؛ و بدینترتیب وجود مبارزهی طبقاتی را بهاثبات رساند .این مفهوم
ی طبقه به ما اجازه میدهد که بر اعتراضات رنگباختهی آمارگر غلبه کنیم .او دیگر
دیالکتیک ِ
حق ندارد طبقات مخالف را بر صحنه تاریخ با چنان تقسیمبندی روشنی درنظر گیرد که گویی
گروههای مختلفِ سرودخوانِ صحنهی تئاتر هستند .او نمیتواند نتیجهگیریهای ما را با این
استدالل رد کند که در منطقهی تماس ،قشرهای تعریفناپذیری وجود دارند که از جداره آنها
افراد میتراوند ،زیرا این امر سیمای تاریخی طبقاتی را که علیه یکدیگر متحد شدهاند تغییر
نمی دهد .بنابراین مفهوم طبقه نباید در ذهن ما تصویری ایستا ،بلکه باید تصویری پویا برجای
گذارد .هرگاه یک گرایش اجتماعی یا جنبشی را بیابیم که پایانی معین داشته باشد آنگاه به
وجود طبقه به مفهوم واقعی کلمه پی میبریم .اما در آن هنگام حزب طبقاتی بهصورت مادی آن
و نه هنوز بهصورت رسمی وجود دارد.
یک حزب فقط زمانی زنده است که آیین و روش عمل معینی داشته باشد .حزب یک مکتب
اندیشهی سیاسی است و بنابراین یک سازمان سیاسی است .نخستین خصوصیت
حزب آگاهی و دومین خصوصیت آن اراده یا بهعبارت دقیقتر کوشش در جهت
˚
یک هدف نهایی است .بدون این دو خصوصیت نمیتوانیم تعریفی از طبقه بهدست دهیم.
همانگونه که پیش از این گفتیم ،کسی که واقعیتها را بهصورت جامد بررسی میکند ممکن
است در شرایط زندگیِ قشرهای کم و بیش بزرگ نزدیکیها و شباهتهایی بیابد ،اما هیچ اثری
در پیشرفت تاریخ بهجا نمیگذارد .تنها در یک حزب طبقاتیاست که ما این دو خصوصیت
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را بهصورت متمرکز و انضمامیتیافته مشاهده میکنیم .طبقه زمانی بهوجود میآید که شرایط و
روابط معینی که زاییدهی تحکیم نظامهای جدید تولید است بهوجود آید.
برای مثال میتوان به تأسیس کارخانه های بزرگی اشاره کرد که نیروی کار عظیمی را استخدام
ی دقیقتری مجسم
و تربیت میکنند .همچنین منافع یک چنین جمعی بهتدریج بهصورت آگاه ِ
میشود که کمکم در گروههای کوچک این جمع شکل میگیرد .زمانیکه تودهها بهعمل
کشانده میشوند فقط این نخستین گروهها هستند که میتوانند پایان نهایی را پیشبینی کنند و
این آنها هستند که بقیه را حمایت و رهبری میکنند.
هنگامیکه به پرولتاریای معاصر اشاره میکنیم ،باید این فرآیند را نه در رابطه با یک مقولهی
صنفی ،بلکه در رابطه با کل طبقه درنظر بگیریم .سپس میتوان پی برد که چهگونه یک آگاهی
دقیقتر از همانندی منافع بهتدریج بهوجود میآید ،اما این آگاهی نتیجهی چنان تجربیات و عقاید
پیچیدهای است که آنرا فقط در میان گروههای محدودی متشکل از عناصر برگزیدهی هر مقوله
میتوان یافت .درواقع ،فقط اقلیت پیشتازی میتوانند از فعالیت جمعی ،که متوجه هدفهای
عمومیِ تمام طبقه است و در درونش طرح تغییر کل رژیم اجتماعی نهفته است ،دید روشنی
داشته باشد.
آن گروهها و اقلیتها چیزی جز حزب نیست .هنگامی که تشکیل حزب (که البته هیچگاه بدون
موانع ،بحرانها و کشمکشهای داخلی نخواهد بود) بهمرحلهی معینی رسید آنگاه میتوان
گفت که یک طبقهی فعال وجود دارد .اگر چه حزب فقط شامل بخشی از طبقه میشود اما فقط
حزب است که میتواند به طبقه وحدت عمل و حرکت ببخشد ،چون عناصری را بههم
میپیونداند که در آنسوی حدود مقوالت و دستهبندیها و مکانهای جغرافیایی به طبقه
حساسیت دارند و نمایندهی آن هستند.
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از اینجا معنی این واقعیت اساسی که حزب تنها بخشی از طبقه است ،روشن میشود :کسی که
از جامعه تئوریای ایستا و انتزاعی دارد و طبقه را عرصهای پهناور با هستهای کوچک ،یعنی
حزبِ در درونش ،میشناسد ممکن است بهسادگی به این نتیجه برسد که چون بخشی از طبقه
که بیرونِ حزب قرار دارد تقریباً همیشه اکثریت را تشکیل میدهد لذا باید از ارزش و حق
گ باقیمانده هنوز
بیشتری برخوردار باشد .اما اگر بهخاطر آورده شود که افراد آن تودهی بزر ِ
نه آگاهیِ طبقاتی دارند و نه ارادهی طبقاتی و فقط برای هدفهای خودخواهانهی خود ،صنف
خود ،روستا و ملت خود زندگی میکنند آنگاه بهخوبی میتوان دریافت که برای تضمین
فعالیت طبقهبهمثابهکل در حرکت تاریخیاش باید اُرگانی داشت که الهامبخش طبقه باشد و آن
را متحد و رهبری کند ـیا بهعبارت دیگر آن را فرماندهی کند .سپس میتوان دریافت که
حزب در واقع یک هستهی حیاتی است که بدون آن دلیلی ندارد تمام تودههای
باقیمانده را نیروی محرک بدانیم .طبقه به حزب نیاز دارد ،چون برای زیستن و
فعالیتکردن در جامعه باید دربارهی تاریخ˚ عقیدهی قاطع داشته باشد و نیز
دارای هدفی باشد که به آن برسد.
ی فعالیت طبقه به حزب سپرده میشود .تحلیل اصولی و
ی انقالبی ،رهبر ِ
فقط در مفهوم واقع ِ
تجربههای تاریخی به ما امکان میدهد که هر گرایشی را که منکر ضرورت و برتری کارکرد
حزب میشود ،بهعنوان ایدئولوژیهای خردهبورژوایی و ضدِّانقالبی قلمداد کنیم .اگر این انکار
بر یک دیدگاه دموکراتیک مبتنی باشد ،باید مشمول همان انتقادی شود که مارکسیسم برای ر ِّد
اصول مطلوب لیبرالیسم بورژوایی از آن استفاده کرد .کافی است بهخاطر آوریم که اگر آگاهی
انسانها نتیجه و نه علت خصوصیات محیطی باشد که ناگزیر از زندگانی و فعالیت در آن هستند،
در این صورت استثمارشدگان ،گرسنگان و کمغذایان قاعدتاً هرگز قادر نخواهند بود خود را به
ضرورت سرنگونکردن استثمارگران مرفه و شکمباره ،که همه امکانات و وسایل رفاهی را در
اختیار دارند ،متقاعد سازند.
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این فقط یک استثنا میتواند باشد .دموکراسی انتخاباتی بورژوایی درصدد بهدستآوردن رأی
تودههاست چون میداند که پاسخ اکثریت همیشه بهنفع طبقهی ممتاز خواهد بود و حق
حکومتکردن و جاودانکردن استثمار را بهآسانی به آنها واگذار خواهند کرد .با زیاد یا
کمشدن اقلیت کوچکِ "رأیدهندگانِ" بورژوا در روابط˚ تغییری ایجاد
نخواهد شد .بورژوازی نه تنها با اکثریت تمام شهروندان ،بلکه با اکثریت همهی
کارگران بر روی هم ،حکومت میکند.
بنابراین اگر حزب برای داوری در مورد فعالیتها و ابتکاراتی که خود به تنهایی مسئولیت آنها
را بر عهده دارد از تمام تودهی کارگران دعوت کند ،مسلماً رأیی بهدست میآورد که نتیجهی
آن بهنفع بورژوازی است .روشنگری ،پیشتازی و انقالبیبودنِ این رأی همیشه از آن توصیهای
که از صفوف حزب میرسد کمتر خواهد بود و از همه مهمتر ،آگاهی از منافع واقعاً جمعی
کارگران و نتیجهی نهایی مبارزهی انقالبی را کمتر القا میکند.
مفهوم حق پرولتاریا برای رهبری فعالیت طبقاتی خود فقط تجریدی [خیالپردازی انتزاعی] تهی
از هرگونه معنا ی مارکسیستی است .در پس این حق ،اشتیاق به رهبری حزب انقالبی برای
بزرگترکردن خود با جذب قشرهای رشدنیافتهتر دیده میشود .چون ،همچنانکه حزب تدریج ًا
بزرگ میشود ،نتایج حاصل به مفاهیم محافظکارانه و بورژوایی نزدیکتر و نزدیکتر میگردد.
اگر ما نه تنها با تحقیق نظری ،بلکه با تجربههایی که تاریخ در اختیارمان گذارده نیز شواهدی را
جستوجو میکردیم ،محصول بیشتری برمیداشتیم .بهیاد بیآوریم که قراردادن "شعور عام"1
خوبِ تودهها در برابر و تقابلِ "شرارتِ" "اقلیتی تهییجگر" و تظاهر به موضعگیری مساعد در
جهت منافع کارگران و درهمانحال پاگذاشتن در مسیر شدیدترین انزجار به حزبی که تنها
ی 2بورژوازی
وسیلهی کارگران برای ضربهزدن به منافع استثمارگران است ،نمونهای از رفتار قالب ِ
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Common Sense

1

Cliché

2

است .جریانهای دستراستیِ جنبش کارگران یعنی مکتب سوسیالدموکرات ،که اصول
ارتجاعی آن آشکارا در تاریخ نمایان شده ،پیوسته تودهها را در برابر حزب میگذارد و وانمود
میکند که میتواند ارادهی طبقه را با بهدستآوردن قشر اجتماعی گستردهتری از چارچوب
محدود حزب به خود اختصاص دهد .آنها وقتی در عمل نتوانند حزب را به بیرون از مرزهای
اصول نظری انضباطی خویش هدایت کنند ،سعی میکنند ثابت کنند که ارگانهای اصلی حزب
نباید همان ارگانهایی باشند که توسط عدهی معدودی از اعضای حزب برگزیده میشوند ،بلکه
باید کسانی باشند که برای وظایف پارلمانی توسط تعداد بیشتری انتخاب شدهاند .در واقع
گروههای پارلمانی همیشه از راستترین جناحهای حزب خویش سربر میدارند.
علت انحطاط احزاب سوسیالدموکرات بینالملل دوم و اینکه کمتر از
متشکل انقالبی بودند ،این است که آنها چون روشهای
˚
تودههای غیر
کارگرگرایی 1و "کارگرزدگی "2را درپیش گرفتند خصلت حزبیِ ویژهی خود
را ازدست دادند .بهعبارتی آنها دیگر نقش پیشآهنگ ،که در پیشاپیش طبقه
حرکت میکند ،را نداشته بلکه بهمثابه بیان مکانیکی طبقه در یک نظام انتخاباتی
و صنفی بودند که در آن به قشرهایی که کمترین آگاهی و بیشترین بستگی را به خواستهای
ی
خودپسندانهی طبقهی کارگر دارند اهمیت و اعتبار یکسانی داده میشود .در مقابل این بیمار ِ
همهجاگیر ،حتا قبل از جنگ بهخصوص در ایتالیا گرایشی بهوجود آمد که از انضباط درونی
حزب دفاع می کرد ،عضویت افراد جدیدی را که هنوز اصول انقالبی حزب را جذب نکرده
بودند نمیپذیرفت ،با استقالل گروههای پارلمانی و محلی مخالف بود و تصفیهی عناصر خائن
را از صفوف حزب توصیه میکرد .این روش ،پادزهر واقعیِ اصالحطلبی شناخته شده است و
شالودهی نظری و عملیِ بینالملل سوم است که اهمیت زیادی به نقش حزب میدهد :حزبی که
متمرکز و با انضباط است و شناخت روشنی از اصول و تاکتیکها دارد .همین بینالملل سوم
Workerist
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"شکست احزاب سیوسیالدموکرات بینالملل دوم را هرگز شکست همهی احزاب پرولتری
نمیدانست" ،بلکه آن را همانطور که پیشتر گفتیم ،شکست انداموارههایی 1میدانست که
فراموش کرده بودند زمانی حزب بودند و [دیگر] بهصورت حزب عمل نمیکردند.
***
اعتراض های دیگری هم نسبت به مفهوم کمونیستی نقش حزب وجود دارد .این اعتراضها به
نوع دیگری از واکنشهای انتقادی و تاکتیکی در برابر انحطاط اصالحطلبانه مربوط میشود :این
اعتراضها متعلق به مکتب سندیکالیستی است که طبقه را در اتحادیههای کارگریِ معتقد به
مبارزهی اقتصادی مینگرد و وانمود میکند که این اتحادیهها ارگانهایی هستند که میتوانند
طبقه را در انقالب رهبری کنند.
بهدنبال دورههای کالسیک سندیکالیسم فرانسوی و ایتالیایی و آمریکایی ،این اعتراضات
چپی ضابطهبندیهای تازه را در گرایشهایی یافتند که در حاشیههای بینالملل
بهوضوح دستِ ˚
سوم قرار داشتند .این گرایشها ،چنانچه اصول و نتایج تاریخیِ حاصل از آنها را نقد و بررسی
کنیم ،بهسادگی درمییابیم که چیزی جز ایدئولوژیهای نیمهبورژوایی نیستند.
این گرایشها میخواهند طبقه را در چهارچوب سازمان متعلق به خودش ـکه مطمئناً از
ویژگیهای طبقه و مهمترین ویژگی آن استـ یعنی در اتحادیههای کارگری یا پیشهورانه 2که
پیش از حزب سیاسی بهوجود میآیند و بیشترین تودهها را به خود جذب میکنند و از آن
طریق رابطهی بهتری با کل طبقهی کارگر پیدا میکنند ،بهرسمیت بشناسند .اما با یک دیدگاه
انتزاعی ،گزینش چنین معیاری نشانهای از احترام ناآگاهانه به همان دروغ
دموکراتیکی است که بورژوازی برای تأمین قدرت خود با دعوت اکثریت مردم
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به گزینش حکومت خودشان به آن تکیه میکند .از یک دیدگاه نظری دیگر ،زمانیکه
چنین روشی سازمان جامعهی نوین را به اتحادیههای کارگری واگذار میکند و مانند
اقتصاددانهای ارتجاعی خواستار استقالل و عدم تمرکز کارکردهای تولید میشود ،با مفاهیمی
بورژوایی جور در میآید .اما قصد ما در اینجا ارائهی یک تحلیل انتقادی کامل از اصول
سندیکالیستی نیست .کافی است با درنظرگرفتن نتیجهی تجربههای تاریخی یادآور شویم که
اعضای جناح راستِ افراطیِ جنبش پرولتری همیشه از همان دیدگاه ،یعنی نمایندگیِ طبقهی
کارگر توسط اتحادیههای کارگری دفاع کردهاند .در واقع آنان میدانند که با این کار جنبش
ال بیان کردیم ،تضعیف و ساکت میکنند.
را به همان دالیل سادهای که قب ً
امروز خودِ بورژوازی نسبت به تشکل طبقهی کارگر در اتحادیههای کارگری همگامی و تمایلی
که هرگز غیرمنطقی هم نیست ،نشان میدهد .درواقع ،قشرهای هوشیار بورژوازی بهسادگی
اصالحاتی را در دولت و مجلس نمایندگان میپذیرند تا جای بیشتری به اتحادیههای
"غیرسیاسی" بدهند و حتا توجه بیشتری به ادعاهای آنان برای نظارت بر نظام تولیدی بکنند.
بورژوازی احساس میکند تا زمانیکه فعالیت طبقهی کارگر به پارهای از خواستهای فوری
اقتصادی محدود شود که حرفهبهحرفه مطرح میشوند وضع موجود حفظ میشود و از تشکیل
شعور خطرناک "سیاسی" ،یعنی تنها شعوری که انقالبی است زیرا هدفش ضربهزدن به نقطهی
ضعف دشمن و کسب قدرت است ،جلوگیری میکند.
اما سندیکالیستهای گذشته و حال همواره بر این حقیقت آگاه بودهاند که کنترل بیشتر
اتحادیههای کارگری را عناصر دستِراستی بهعهده دارند و دیکتاتوری رهبران خردهبورژوا بر
تودهها حتا بیشتر از آنکه مبتنی بر سازوکار انتخاباتی شبهـاحزاب سوسیالدموکراتیک باشد،
مبتنی بر بوروکراسیِ اتحادیهای است.

22

از اینرو سندیکالیستها همراه با عناصر بسیاری که صرفاً در مقابل عمل اصالحطلبانه واکنش
نشان میدادند ،خود را وقف مطالعهی شکلهای جدید تشکیالت اتحادیهای کردند و
اتحادیههای نوینی بهوجود آوردند که مستقل از اتحادیههای گذشته بودند .چنین تدبیری بهلحاظ
علمی نادرست بود چون از معیار اساسی تشکیالت اقتصادی ،یعنی پذیرش خودکار 1تمام کسانی
که بهخاطر نقش خویش در تولید مقام معینی دارند بیآنکه نیاز به اعتقاد سیاسی خاص یا تعهدات
خاصی برای فعالیتهایی باشد که حتا مستلزم فداکردن زندگیشان است ،فراتر نمیرفت.
عالوهبراین اگر جستوجوی "تولیدکنندگان" نمیتواند از حدود" صنف" فراتر رود ،حال
آنکه حزب طبقه با درنظرگرفتن پرولتاریا در دامنهی بسیار گستردهی موقعیت و فعالیتهایش،
بهتنهایی قادر است که روحیهی انقالبی طبقه را بیدار کند .بنابراین آن تدبیری که از لحاظ علمی
نادرست بود ،در عمل نیز نارسا درآمد .با وجود همهی اینها ،اینگونه دستورالعملها امروزه نیز
خواستار دارند.
تفسیر نادرست از تعینگرایی 2مارکسیستی و از تلقی محدود نقشی که "آگاهی" و "اراده" ،با
توجه به تأثیر بنیادین عوامل اقتصادی ،در شکلگیری نیروهای انقالبی برعهده دارند ،موجب شد
که گروه بزرگی از مردم در جستوجوی نظامی "مکانیکی" از تشکیالت باشند که تقریب ًا
خودکار تودهها را بر اساس نقش هر فرد در تولید متشکل میکند .برطبق این موهومات ،یک
˚
ی خود کافی است تا تودهها را آماده کند و با حداکثر کاراییِ انقالبیِ خود
چنین تدبیری بهخود ِ
بهسوی انقالب سوق دهد.
بدینسان ،این راهحل موهوم از نو مطرح میشود که رفع نیازهای روزانهی اقتصادی را میتوان
با نتیجهی نهایی سرنگونیِ نظام اجتماعی ،از طریق تکیه بر یک شکل سازمانی بهمنظور حل
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آنتیتز قدیمی میان دستآوردهای محدود و تدریجی و برنامهی حداکثری انقالبی ،انطباق داد.
اما ،ـهمانگونه که بهدرستی در یکی از تصمیمگیریهای اکثریت حزب کمونیست آلمان ،در
هنگامیکه این مسائل (که بعدها باعث جدایی کمونیستهای چپ آلمان ( )KAPDگردید)
مخصوصاً در آلمان شدید بود ،گفته شدـ " انقالب مسئلهی شکل سازماندهی نیست "1.الزمهی
انقالب سازماندهی نیروهای فعال و مؤثری است که بهموجب اصول 2و هدفی نهایی متحد
شدهاند .قشرهای بزرگ و افراد پرشماری بیرون از این سازمان بهجا خواهند ماند که حتا از نظر
مادی متعلق به طبقهای هستند که انقالب بهنفع آنها به پیروزی میرسد .اما طبقه بهبرکت فعالیت
نیروهایی که با دردهای تاریخ از زهدان خود میزایاند زنده میماند ،مبارزه و پیشرفت میکند و
پیروز میشود.
طبقه از تجانس نزدیک شرایط اقتصادی ،که بهنظر ما نخستین نیروی محرکهی گرایش به
درهمکوبیدن و رفتن به آنسوی شیوهی کنونیِ تولید است ،بهوجود میآید .اما برای
بهعهدهگرفتن این وظیفهی سنگین ،طبقه باید اندیشه ،روش انتقادی ،ارادهی معطوف به
هدفهای دقیق که از راه پژوهش و انتقاد تعیین میشود و سازمان مبارزاتی خاص خود را داشته
باشد تا بتواند تالش و فداکاریهای دستِجمعیاش را با بیشترین حد کارایی جهتدهی کند
و بهکار بندد .همهی اینها حزب را برمیسازند.

 1جهت آشنایی با تبیین لنینیستی مسئلهی انقالب و فعالیت سیاسیـطبقاتی و شکل سازماندهی بنگرید به فصل آخر کتاب
«تاریخ و آگاهی طبقاتیِ» گئورک لوکاچ با عنوان :نکتههای روششناختی دربارهی مسئلهی سازماندهی.
Doctorine
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حزب و فعالیت طبقاتی

در مقالهی پیشین که به تشریح برخی مفاهیم نظریِ پایهای پرداختیم ،نه تنها نشان دادیم که هیچ
تناقضی در این نیست که حزب سیاسیِ طبقهی کارگر ،یعنی وسیلهی ضروری مبارزه برای
رهایی این طبقه ،در صفوف خود فقط بخشی یا اقلیتی از طبقه را متشکل میکند ،بلکه همچنین
نشان دادیم که در یک جنبش تاریخی نمیتوان از طبقه سخن گفت مگر آنکه
حزبی وجود داشته باشدکه با آگاهی دقیق از این جنبش و هدفهایش خود را
به هنگامِ مبارزه در مقام پیشتاز این جنبش قرار دهد.
بررسیِ دقیقتر وظایف تاریخی طبقهی کارگر در مسیر انقالبی خویش ،چه پیش از
سرنگونکردن قدرت استثمارگران و چه پس از آن ،تنها تأکیدیست بر ضرورت الزامآور وجود
یک حزب سیاسی که باید تمام مبارزهی طبقهی کارگر را رهبری کند .برای اینکه تصور درست
و روشنی از ضرورت "تکنیکی" حزب داشته باشیم  ،نخست باید به ـحتا اگر منطقی هم بهنظر
نرسدـ بررسی وظایفی بپردازیم که طبقهی کارگر باید "بعد از" رسیدن به قدرت و "بعد از"
بیرونکشیدن کنترل ماشین اجتماعی از دست بورژوازی انجام دهد.
بعد از بهدستگرفتن کنترل دولت ،پرولتاریا باید وظایف پیچیدهای را بهعهده بگیرد .طبقهی
کارگر عالوه بر سرنگونساختن بورژوازی و بهدستگرفتن رهبری و ادارهی مسائل عمومی باید
به ساختن دستگاه اداری و حکومتیِ کامالً نوین و متفاوتی بپردازد که هدفهایش بینهایت
پیچیدهتر از هدفهای دستگاههایی است که امروزه "هنر حکومتکردن" را تشکیل میدهند.
الزمهی اجرای این کارها تشکل افرادی است که بتوانند فعالیتهای گوناگونی را انجام دهند،
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مسائل گوناگون را بررسی کنند و معیارهای خاصی را در قسمتهای مختلف زندگیِ جمعی
بهکار ببرند .این معیارها از اصول انقالبیِ کلی مشتق و منتج میشوند و منطبق با ضرورتی هستند
ی جدید ،زنجیرهای رژیم گذشته
که طبقهی کارگر را وادار میکند برای برقراری روابط اجتماع ِ
را بگسلد.
اشتباهی اساسی است اگر معتقد باشیم رسیدن به یک چنین درجهای از آمادگی و تخصص فقط
با سازماندهی کارگران براساس صنفشان و برطبق عملکردهای سنتی آنها در رژیم گذشته
ممکن میشود .وظیفه ما این نیست که مداخلهی حاصل از کاردانی فنیای را ازمیان برداریم که
در گذشته سرمایهدار یا عنصر وابسته به آن فراهم میکرد و بهجایش آموزش و تجربهی بهترین
کارگران را ،کارخانه به کارخانه بنشانیم؛ در عوض ما با مسائلی روبهرو خواهیم شد که بسیار
پیچیدهتر خواهند بود و حلشان به مجموعهای از تدارکات سیاسی ،اداری و نظامی احتیاج
خواهد داشت .یکچنین تدارکی ،که باید با وظایف تاریخی انقالب پرولتری کامالً منطبق شود،
فقط با وجود حزب تضمین میگردد .در واقع حزب سیاسی تنها سازمانی است که از یکسو
تصوری کلی و تاریخی از جریان انقالبی و ضرورتهایش دارد و از سوی دیگر دارای انضباط
تشکیالتی سختی است که همه وظایف و کارکردهای ویژهاش را تابع هدف کلی و نهاییِ طبقه
میکند.
حزب مجموعه ای از مردمی است که نظر عمومی مشترکی از مسیر تاریخ دارند ،تصور درستی
از هدف نهایی طبقهای که پیشتاز آن هستند ،دارند و برای مسائل گوناگونی که پرولتاریا پس
از رسیدن به قدرت با آن روبهرو خواهد شد ،پیشاپیش یک رشته راهحل آماده کردهاند .به همین
ی طبقه فقط میتواند فرمانروایی حزب باشد .پس از این مالحظات
دلیل است که فرمانروای ِ
کوتاه که در بررسی اجمالی انقالب روسیه هم دیده میشود ،اکنون به بررسی مرحلهی پیش از
بهقدرت رسیدن پرولتاریا بپردازیم تا نشان دهیم که عمل انقالبی طبقه علیه قدرت بورژواها فقط
میتواند یک عمل حزبی باشد.
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نخست ،روشن است که اگر حزب ،یعنی اُرگانی که برای حل مسائل بسیار پیچیده و دشوا ِر
دورهی دیکتاتوری پرولتاریا الزم است ،از مدتها پیش به پیریزیِ بنای عقیدتی و تجربیاش
نپردازد پرولتاریا به مرحلهی بلوغ نخواهد رسید.
حزب ارگان مسلم تمام فعالیتهای طبقاتی است ،حتا اگر ضرورتهای فوریِ مبارزاتی را که
منجر به سرنگونی انقالبی بورژوازی شود ،در نظر بگیریم .در حقیقت نمیتوان از فعالیت
اصیل طبقاتی ،یعنی فعالیتی که فراتر از منافع محلّی و صنفی و عالیق فوری است،
صحبت کنیم مگر آنکه فعالیت حزبی وجود داشته باشد.
***
وظیفه ی حزب پرولتاریا در روند تاریخی اساساً به قرار زیر است:
در جامعهی سرمایهداری همیشه روابط اجتماعی و اقتصادی برای پرولتاریا تحملناپذیر است و
در نتیجه کارگران مجبور میشوند برای ازمیانبرداشتن آن روابط کوشش کنند .با حوادث
پیچیدهای که پیش میآید ،قربانیان این حوادث به این نتیجه میرسند که در مبارزهی طبیعیِ خود
علیه رنجها و سخنیهایی که بسیاری از مردم با آن دستبهگریبانند ،راههای فردی˚ کافی نیستند.
ی خاصی که بر آنها تحمیل شده است
از اینرو برای افزایش دامنهی نفوذ خود بر شرایط اجتماع ِ
مجبور میشوند فعالیتهای جمعی را تجربه کنند .اما توالی این تجربهها در سراسر راه رشد نظام
اجتماعیِ سرمایهداریِ کنونی به این نتیجهی مسلم میانجامد که تا زمانیکه کارگران فراتر از
حدود منافع محلی ،ملی و صنفی ،کوششهای خود را یکی نکرده باشند و نیز کوششهای خود
را بر هدفی یکپارچه و دوررس که با سرنگونی قدرت سیاسی بورژوایی تحقق مییابد متمرکز
نکرده باشند ،تأثیر ملموسی بر سرنوشت خود نخواهد داشت .این بدان علت است که تا زمانیکه
ی موجود بر سر قدرت باقی بماند ،وظیفهاش نابودکردن تمام کوششهای طبقهی
دستگاه سیاس ِ
کارگر برای رهایی خویش از استثمار سرمایهداران است.
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نخستین گروهی از پرولتاریا که به این آگاهی دست مییابند کسانی هستند که در جنبشهای
رفقای همطبقهایِ خویش شرکت میکنند و از طریق تحلیل انتقادیِ کوششهای آنان و نتایج
حاصل از آن و اشتباهات و چارهجوییهای آنان ،تعداد روزافزونی از کارگران را بهصحنهی
مبارزهی نهایی و مشترک ،که مبارزهای است سیاسی و انقالبی و برای کسب قدرت ،میآورند.
بنابراین نخست تعداد روزافزونی از کارگران متقاعد میشوند که تنها مبارزهی انقالبیِ نهایی
است که مسئلهی شرایط زندگی آنان را حل میکند .در عین حال تعداد بازهم بیشتری هستند
که آمادهاند سختیها و فداکاریهای گریزناپذیرِ مبارزه را بپذیرند و خود را در پیشاپیش
تودههایی قرار دهند که رنجشان به طغیانشان واداشته است و اینهمه برای آن است که از
کوششهای خود بهطور منطقی بهرهبرداری کنند و به توانایی خود اطمینان یابند.
از اینرو وظیفهی مسلم حزب به دو شکل نمایان میشود :نخست بهعنوان عامل آگاهی و سپس
بهعنوان عامل اراده :عامل نخست به باروریِ تئوریکِ روند انقالب ،که باید تمامی شیفتگانش از
آن آگاه باشند ،می انجامد و عامل دیگر موجب انضباط آهنین میشود که منجر به هماهنگی و
در نتیجه منجر به پیروزیِ فعالیت حزب میگردد.
بدیهی است که تقویت فعالیتهای طبقاتی بدینصورت مطمئن ًا هرگز یک روند پیشرونده و
پیوسته نبوده است و نمیتواند باشد .وقفه ،عقبگرد و تغییر و تبدّالتی نیز پیش میآید .احزاب
کارگری غالباً ویژگیهای عمدهای را که در جریان تشکیل خود یافتهاند ازدست میدهند و از
احزاب تحت تأثیر پدیدههای جوامع
˚
ایفای نقش تاریخی خویش بازمیمانند .بهطور کلی˚
سرمایهداری غالباً از فعالیت اساسیِ خود که غالباً عبارت از تمرکز و جهتدادن به ضربانهای
ناشی از جنبش گروههای مختلف و هدایت آنها به سوی یگانه هدف نهایی ،که انقالب است،
دست میکشند .اینگونه احزاب از راه حلها و رضایتهای فوری و موقتی خشنود هستند .آنها
در تئوری و عمل بدان حد پوسیده میشوند که به این نتیجه میرسند که پرولتاریا میتواند از
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شرایط موازنهی سودمندِ در رژیم سرمایهداری بهره جوید و هدفهای کلی سیاسیشان را
هدفهایی قرار میدهند که جزئی و لحظهای هستند و از اینطریق در راه سازش طبقاتی 1گام
برمیدارند.
این جلوههای پوسیدگی با جنگ بزرگ جهانی به اوج رسید .بعد از سپریشدن این دوره ،یک
رشته فعالیتهای مفید انجام پذیرفت .احزاب طبقاتی ،که از مبارزات انقالبی الهام گرفتهاند و
تنها احزاب واقعیِ طبقاتیاند ،در سراسر جهان تجدید بنا کردهاند و در بینالملل سوم ،که اصول
نظری و عملی آن صریحاً انقالبی و "بیشینهگرا "2است ،در حال تشکلیافتناند.
بنابراین در این دوره ،که از همهی رویدادهایش برمیآید که دورهای سرنوشتساز خواهد بود،
ت
ی انقالبیِ تودهها و سازمانیابیِ مبارزاتش برای فعالی ِ
یکبار دیگر شاهد جنبش وحدتطلب ِ
انقالبیِ نهایی میباشیم .اما اینبار نیز وضعیت کنونی ،نه فقط در زیر هیچ قاعدهای نمیگنجد
بلکه دشواریهای تاکتیکی بسیاری را فراروی ما میگذارد .در این وضعیت نیز نمیتوان منکر
شکستهایی جزئی یا عمده شد ،و مسائلی پیش میآید که شکیبایی رزمندگان سازمانهای
انقالبیِ جهان را از ایشان میگیرد.
***
اکنون که انترناسیونال نوین توانسته است چهارچوب نظریِ خود را فراهم آورد ،باید برنامهی
عمومیِ فعالیتهای تاکتیکی خود را نیز تهیه کند .در پارهای از کشورها سلسله مسائلی از دورن
جنبش کمونیستی پدید آمده و مشکالت تاکتیکی در دستور روز قرار گرفتهاند .چنانچه ثابت
شود که حزب سیاسی ارگان ضروری انقالب است و چنانچه ثابت شود که حزب فقط میتواند
بخشی از طبقه را در خود متشکل کنند (این نکته در قطعنامههای تئوریک دومین کنگرهی جهانی
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حل شده است و نقطهی حرکت مقالهی پیشین بود) آنگاه باید این مسئله را حل کنیم :باید با
دقت بیشتری از گستردگی و بزرگی سازمان حزبی آگاه شویم و بدانیم که چه روابطی میان
حزب و تودههایی که در آن تشکل مییابند و رهبری میشوند ،باید برقرار شود.
گرایش یا جریانی وجود دارد ـیا گفته میشود وجود داردـ که خواستار ایجاد "احزاب کوچکِ"
خالص و کامل است و همواره از دوریگرفتن از تودههای عظیم مردم شادمان میشود و آنها
را متهم میکند که آگاهی و توانایی انقالبی الزم را ندارند .این گرایش که "اپورتنیسم چپ"
نامیده میشود ،شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است ،اما بهنظر میرسد که این برچسب ،بیشتر
عوامفریبانه باشد نه موجه .این برچسب را باید برگرایشهایی زد که نقش حزب سیاسی را نادیده
میگیرند و مدعیاند که تودهها را در مقیاس گستردهای میتوان در سازمانهای صرف ًا اقتصادی
و سندیکایی متشکل ساخت.
بنابراین آنچه باید در اینجا بررسی شود ،کندوکاوهای همهجانبه در روابط میان حزب و
تودههاست .پیش از این دیدیم که حزب فقط بخشی از طبقهی کارگر است ،اما قدرمطلق عددی
این "نسبت" را چهگونه باید تعیین کرد؟ در نظر ما اگر مدرکی دال بر وجود نقصان ارادهباوری
و نتیجتاً نوع بارز "اپورتنیسم" ضدِّمارکسیستی (اپورتنیسم در روزگار ما بهمعنای ارتداد است)
ی
در میان باشد ،همان تظاهر بهوجود چنین رابطهی عددیای بهعنوان یک قاعدهی ازپیش ِ
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سازمانی است .یعنی میخواهند ثابت کنند که حزب کمونیست در صفوف خود یا در میان
هوادارانش باید تعداد معینی کارگر داشته باشد که در هر حال درصد مشخص کم یا زیادی از
تودهی کارگران باشد.
دربارهی تشکیل احزاب کمونیستی ،که همواره اتحادها و انشعابهای گوناگون را پشتِسر
میگذارند ،اگر بخواهیم بر طبق یک معیار عددی قضاوت کنیم ،به کار خندهداری پرداختهایم.
A Priori
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زیرا این کار بدان معناست که از تعداد اعضای احزاب بسیار بزرگ بکاهیم و اجباراً بر اعضای
احزاب کوچک بیاَفزاییم .معنای این کار آن است که ما نمیفهمیم که این تشکل را باید با
معیارهای کیفی و سیاسی رهبری کرد ،و رشد و تکامل این احزاب عمدت ًا نتیجهی واکنشهای
دیالکتیکی تاریخ است .با تکیه بر آییننامههای سازمانی نمیتوان تعیین کرد که احزاب را باید
در کدام قالب و ابعاد دلخواه و مناسب ریخت .موضوعی را که بهعنوان شالودهی بیچونوچرای
بحث دربارهی تاکتیکها میتوان پیش کشید آن است که برخی ترجیح میدهند احزاب تا آنجا
که میتوانند از لحاظ عددی بزرگ باشند و اقشار وسیعی از تودهها را بهخود جلب کنند .تاکنون
هیچ کمونیستی این موضوع را بهعنوان یک اصل مطرح نکرده است که حزب کمونیست باید
ن با خلوص سیاسی باال تشکیل شود .تردیدی نیست که
از چند عضو انگشتشمار و برجعاجنشی ِ
ی حزب و اشتیاق پرولتاریا به حلقهزدن زیر پرچمش ،از شرایط مطلوب انقالبی بهشمار
نیروی کمّ ِ
میرود و نشانهی درستی از بلوغ نیروهای طبقهی کارگر است و هیچکس آرزو نمیکند که
احزاب کمونیست در این راه ترقی نکنند.
بنابراین هیچ رابطهی عددیِ معین یا نامعینی میان عضویت در حزب و تودههای وسیع کارگری
در میان نیست .زمانیکه نقش حزب بهعنوان اقلیتی از طبقه روشن شود ،بحث دربارهی بزرگی
یا کوچکی این اقلیت چیزی جز خردهگیریای محفلی نخواهد بود .مطمئناً تا زمانیکه تضادها
و تناقضات درونی جامعه سرمایهداری ،که سرچشمهی گرایشهای انقالبی است ،در مراحل
اولیهی تکامل خویش باشد و تا زمانیکه وقوع انقالب فرسنگها دور بهنظر برسد ،باید انتظار
اقلیت طبقه بودن را داشته باشیم :حزب طبقه ،حزب کمونیست ،ضرورتاً از گروههای پیشر ِو
کوچکی تشکیل خواهد شد که توانایی خاصی برای شناختن چشمانداز تاریخی دارند و قشری
از تودهها که این چشمانداز را درک و دنبال میکنند ،چندان بزرگ نخواهد بود .اما زمانیکه
بحران انقالبی نزدیک شود و زمانیکه روابط تولیدیِ سرمایهداری روزبهروز غیرقابلتحملتر
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شود ،حزب موفق به جلب تعداد بیشتری از پرولتاریا به صفوف خود میشود و در میان
کارگران ،پیروان بیشتری بهدست خواهد آورد.
همچنانکه همهی کمونیستها معتقدند اگر دوران کنونی یک دوران انقالبی است ،بنابراین باید
احزاب بسیار بزرگی وجود داشته باشند که بتوانند نفوذ قابل مالحظهای در میان پرولتاریای هر
کشوری داشته باشند .با وجود دالیل انکارناپذیری که برای ح ّدت بحران و نزدیکیِ انفجار وجود
دارد ،هرجاکه این هدف تحقق نیافته است ،علتهای بسیار پیچیدهای برای این نقص وجود دارد.
بدینسان ،این استنتاج که چون حزب کوچک است و نفوذش کم ،بنابراین باید مصنوع ًا از طریق
پیوند با احزاب یا گروههایی که ظاهر ًا پایههای تودهای دارند بزرگ شود حرفی پوچ و مهمل
است .تصمیم به پذیرفتن اعضای دیگر سازمانها به صفوف حزب ،یا برعکس ،کاستن از تعداد
اعضای حزبی که بسیار بزرگ است نمیتواند از محاسبات ریاضی یا نومیدیِ آماریِ کودکانه
ناشی شود.
***
تشکیل احزاب کمونیستی به استثنای حزب بلشویک روسیه ،در اروپا و دیگر قارهها سریعاً پیش
رفته است؛ زیرا جنگ درهای بحران را با سرعت هرچه تمامتر به روی نظامهای حکومتی گشوده
ی سیاسی تنزلناپذیری دست یابند؛ برعکس،
است .تودههای پرولتاریا نمیتوانند تدریج ًا به آگاه ِ
آنها بنا به ضرورت مبارزهی انقالبی مانند کسانی که دستخوش امواج سهمگین دریا شده
باشند ،به اینطرف و آنطرف رانده میشوند .از طرف دیگر ،نفوذ سنتی روشهای
سوسیالدموکراتها همچنان برجا مانده است و احزاب سوسیالدموکرات هنوز در صحنهاند تا
به خرابکاری 1در جریان روشنگریِ احزاب دیگر ادامه دهند ،که این خود بزرگترین خدمت
به بورژوازی است.
Sabotage
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وقتی موضوعِ حل بحران به حساسترین نقطه میرسد و وقتی مسئلهی قدرت برای تودهها مطرح
میشود ،نقش سوسیالدموکراتها بهخوبی نمایان میشود .زیرا وقتی معمای دیکتاتوری
پرولتاریا یا دیکتاتوری بورژوازی مطرح میشود ،وقتی گریزی از انتخاب یکی از آن دو نباشد،
سوسیالدموکراتها همدستی با بورژوازی را انتخاب میکنند .اما وقتی اوضاع به مرحلهی
ال انکشاف نیافته ،قشرهای قابل مالحظهای از تودهها همچنان زیر
آمادگی میرسد ولی هنوز کام ً
نفوذ این سوسیالـخائنین 1میمانند .اما هر آینه احتمالِ نمود ،و فقط نمود ،فروکشی انقالب
موجود باشد و یا بورژوازی به ناگهان مقاومت خود را نمایان سازد ،احزاب کمونیست بهناچار
ابتکار سازماندهی و رهبری تودهها را موقتاً از دست خواهند داد.
در اوضاع ناپایدار کنونی ،امکان اُفتوخیز در جریان رشد منظم انترناسیونال انقالبی وجود دارد.
تردیدی نیست که تاکتیکهای کمونیستها باید برای رویارویی با این شرایط نامطلوب بکوشد،
اما حتمیست که امید به ازمیانبرداشتنِ این شرایط به کمک فرمولهای صرفاً تاکتیکی عاقالنه
نخواهد بود ،همچنان که رسیدن به نتایج بدبینانه دربارهی این شرایط نیز زیادهروی خواهد بود.
بهفرضِ آنکه نیروی انقالبی تودهها دائماً گسترش و تکامل یابد ،در این صورت اعضا و نیروهای
سیاسی حزب بهطور مداوم افزایش خواهند یافت ،اما چون تعداد کمونیستها به نسبت کل
پرولتاریا باال میرود ،این افزایش˚ کمّی است و کیفیت حزب تغییری نمیکند .اما در اوضاع
عادی روزانه ،عوامل گوناگون و پیوسته متغیر در محیط اجتماعی ،در حالت روانی تودهها به
طرز پیچیدهای تأثیر میگذارند .حزب کمونیست ،که از مجموعهی کسانی تشکیل شده که
ویژگیهای تکامل تاریخی را روشنتر میبینند و میفهمند ،با این وجود خود نتیجهی تکامل
تاریخی است و بدینترتیب ،نمیتواند از اُفتوخیزهای فضای اجتماعی کناره جوید .بنابراین،
حزب هرچند همواره بهعنوان یک عامل تسریعکنندهی انقالبی عمل میکند ،ولی هیچ روش
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پالوده یا ناپالودهای نیست که حزب بتواند بهکار گیرد و شرایط را بهنفع ماهیت اساسی خودش
بهپیش یا پس ببرد.
اما بهمحکمهبردن متناوب اصول تئوریک و سازمانیِ شالودهی حزب بهمنظور
گسترش زمینهی تماس با تودهها ،بدترین درمانی است که در شرایط نامطلوب
ممکن است بهکار گرفته شود .در مواردی که تمایالت انقالبی تودهها تضعیف
میشود ،بهاصطالح جنبش "نزدیککردن حزب به تودهها" غالباً بهمعنای تغییر
ماهیت حزب و از دستدادن کیفیاتی است که امکان نفوذ در تودهها را برای
از سرگیری حرکتِ رو به جلو از حزب میگیرد.
نتیجهگیریهای مربوط به ویژگیهای مشخص جریان انقالبی ،که از اندیشه و تجربهی تاریخی
ناشی میشود ،فقط میتواند جنبهی بینالمللی داشته باشد و به حصول معیارهای بینالمللی منجر
شود .هرگاه احزاب کمونیست بر پایهی این نتایج پیریزی شوند ،در آن صورت باید فرض کنیم
که سیمای تشکیالتی آن ها تثبیت شده است و باید دانست که توانایی این احزاب برای جلب
تودهها و دادن قدرت واقعی طبقاتی به تودههای مردم ،به داشتن انضباط محکم و تزلزلناپذیر در
اجرای برنامهها و مقررات درون سازمان بستگی دارد.
حزب کمونیست ،از یک آگاهی تئوریک برخوردار است که در تجربهی بینالمللی جنبش تأیید
شده است و همین آگاهی است که حزب را برای رویارویی با مشکالت جنبش انقالبی آماده
میسازد و بر همین اساس حتا اگر تودهها در دورهی معینی از حزب رویگردان شوند ،حزب
این تضمین را دارد که وقتی تودهها با مسائلی در انقالب مواجه شوند که راهحلی غیر از آنچه
در برنامهی حزب کمونیست پیشبینی شده برایشان وجود ندارد ،دوباره از حزب پشتیبانی
خواهند کرد .وقتی ضرورت مبارزهی انقالبی نیاز به یک ارگان متمرکز و منضبط رهبری را
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نمایان سازد ،حزب کمونیست که اساسنامهاش بر پایهی این اصول استوار است ،رهبری جنبش
تودهها را بهدست خواهد گرفت.
نتیجهای که میخواهیم بگیریم آن است که معیار ما برای سنجش میزان کارایی احزاب
کمونیست باید با ارزیابی پسینی 1نیروهای عددی این احزاب در مقایسه با احزابی که خود را
نمایندهی کارگران میدانند کامالً متفاوت باشد .یگانه معیارهای قضاوت دربارهی این کارایی،
بنیانهای دقیق ًا تعیینشدهی تئوریک برنامهی حزب و انضباط درونی محکم در همهی بخشهای
تشکیالتی و اعضای آن است .فقط چنین انضباطی میتواند ضامن بهکارگیریِ اصولی فعالیت
تک تک افراد در راه کسب بزرگترین موفقیتها در جریان انقالب باشد .هر شکل دیگری از
مداخله در ترکیب حزب که منطقاً از کاربرد دقیق این اصول مشتق نشده باشد به نتایج متوهمانه
منجر خواهد شد و حزب طبقه را از بزرگترین قدرت انقالبیاش محروم خواهد ساخت :این
قدرت دقیقاً در پیگیری سازمانی و تئوریک تبلیغات و فعالیتهای حزب ،در
توانایی آن برای "پیشبینی" و اعالم برآیند نهاییِ مبارزهی طبقات و در
تواناییاش برای ایجاد بهترین سازمان مناسب با این مرحلهی تعیینکننده از
مبارزه ،نهفته است.
در دوران جنگ ،این پیگیری به طرز جبرانناپذیری در سرتاسر جهان ازدست رفت و تنها کاری
که می شد انجام داد آن بود که همه چیز از نو آغاز شود .تولد انترناسیونال کمونیستی بهعنوان
یک نیروی تاریخی و بر مبنای یک تجربهی انقالبی روشن و قاطع ،خطوطی را تجسم بخشیده
است که جنبش کارگری میتواند در امتداد آنها تجدید سازمان یابد .نتیجتاً نخستین شرط
پیروزی انقالبی پرولتاریای جهانی ،حصول ثبات سازمانی در انترناسیونال است که میتواند نوعی
احساس عزم و اطمینان در تودههای سراسر جهان ایجاد کند و حمایت تودهها را بهدست آورد؛
و درهمانحال هر زمان که گسترش بحران بر آنها تأثیر سوء بگذارد ،یعنی وقتی آنها هنوز
A Postriori
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ناگزیرند نصایح مزورانهی سوسیالدموکراتها را تجربه کنند ،حزب میتواند چشمبهراه آنها
بماند .هیچ نسخهی بهتری برای گریز از این ضرورت وجود ندارد.
کنگرهی دوم انترناسیونال سوم ،به این ضرورتها پیبرد .در آغاز عصر جدیدی که باید به
انقالب بیانجامد ،انترناسیونال میبایست نقطهی شروع فعالیت بینالمللیِ تشکیالتی و تدارک
انقالبی را تعیین کند .شاید بهتر آن میبود که کنگره بهجای بحث در موضوعات مختلف
بهترتیبی که در تزها آمده بود ـکه همگی به بررسی تئوری و تاکتیکها مربوط میشدندـ نخست
به پایهریزیِ اساس تئوریک و برنامهایِ مفهوم کمونیسم بپردازد ،زیرا سازماندهی تمام احزاب
هوادار میبایستی در درجهی اول بر پذیرش این تزها مبتنی باشد .کنگره پس از آن میتوانست
مقررات اساسی فعالیت در اتحادیههای کارگری ،مسائل ارضی ،ملی و مانند اینها را که کلیهی
اعضا باید دقیقاً رعایت کنند تدوین کند .اما همهی این مسائل در متن قطعنامههایی که توسط
کنگرهی دوم به تصویب رسید ،قرار دارد و خالصهی گویا و دقیق آن در تزهای مربوط به
پذیرش احزاب آورده شده است.

1

کاربرد این شرایط پذیرش بهعنوان اولین قدم اساسی و تشکیالتی انترناسیونال ضرورت دارد.
یعنی مانند یک عمل جراحی است که باید یکبار برای همیشه صورت گیرد تا همهی نیروهای
سازمانیافته یا سازمانپذیر را از هرجومرجی که گریبانگیر جنبش سیاسی پرولتاریا شده بود،
نجات دهد و از اینطریق ،نیروها را در انترناسیونال نوین متشکل سازد.
تمام گامها برای سازماندهیِ جنبش بینالمللی بر پایهی این معیارهای الزامی میباید بیدرنگ
برداشته شود .زیرا همانطور که پیشتر گفتیم ،نیروی بزرگی که باید انترناسیونال را در پیشبُرد
نیروهای انقالبی هدایت کند نمایش تداوم اندیشه و عمل انترناسیونال برای رسیدن به هدف معینی

 1رجوع کنید به «شرایط پذیرش در انترناسیونال کمونیستی» (به انگلیسی) در "پروگرم کمونیست" ،شمارهی  ،65دسامبر
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است که روزی بهروشنی در برابر چشمان تودههای مردم دیده خواهد شد و آنها را به گِرد
حزب پیشتاز متحد خواهد ساخت و بهترین فرصت را برای پیروزی انقالب فراهم خواهد آورد.
اگر در نتیجهی این طبقهبندیِ اولیه و سرنوشتسازِ تشکیالتیِ جنبش ،تعداد اعضای احزاب برخی
از کشورها کم است ،در این صورت مطالعهی علل چنین پدیدهای بسیار مفید خواهد بود ،اما
تغییر دادن معیارهای جاافتادهی سازمانی یا تعیین دوبارهی موارد کاربرد آنان برای باالبردن نسبت
عددی اعضای حزب کمونیست نسبت به تودهها یا احزاب دیگر ،کاری کامالً بیهوده خواهد
بود .با این کار همهی تالشهای بهثمررسیده از دوران سازماندهی بههدر خواهد رفت و بیفایده
خواهدشد؛ و در پی آن ،تدارکات باید تماماً از نو آغاز شود و آمادگی برای پذیرفتن ریسک
شروع چندباره وجود داشته باشد .بدینسان این رویه بهجای اینکه موجب صرفهجویی در وقت
شود ،موجب اتالف آن میشود.
اگر پیآمدهای بینالمللی این روش را درنظر بگیریم ،درستی این گفته ثابت میشود .اگر
مقررات سازمانی بینالمللی را عدولپذیر کنیم ،و نمونههایی برای پذیرشِ "قالبگیری دوباره"
احزاب بیآفرینیم ،ـتو گویی حزب نیز مجسمهای است که میتوان اگر بار اول خوب از آب
درنیامد آن را دوباره قالب ریختـ نتیجهاش محو حیثیت و اعتبار "شرایطی" خواهد بود که
انترناسیو نال برای احزاب و کسانی که خواستار پیوستن به آن بودند ،وضع کرده بود .این کار
همچنین موجب تأخیر در تثبیت ستاد ارتش انقالبی برای مدتی نامعلوم خواهد شد ،زیرا افسران
جدید میتوانند دائماً در آرزوی ورود به این ارتش باشند و درعینحال "همهی مزایای مقامشان
را حفظ کنند".
بنابراین ضروری نیست که به بزرگی یا کوچکی احزاب دل ببندیم .حتماً نباید هوادار
معکوسکردنِ جهتگیری برخی از احزاب به این علت باشیم که آنها ظاهراً "احزاب تودهای"
نیستند .برعکس ،ما باید بخواهیم که همهی احزاب کمونیست بر رهنمودهای محکم تشکیالتی،
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برنامهای و تاکتیکی متکی باشند ،رهنمودهایی که تبلور نتایج بهترین تجربههای مبارزاتیِ انقالبی
در عرصهی بینالمللی بهشمار میروند.
گرچه روشنساختن این نتیجهگیریها بدون بررسیهای طوالنی و با اشاره به واقعیات زندگی
روزمرهی جنبش پرولتری دشوار است ،اما این نتایج از آرزوی مجرد و محالی برای داشتن
احزاب پالوده ،کامل و راستکیش (ارتدکس) ناشی نشدهاند؛ برعکس ،این نتیجهگیریها از
اشتیاق به اجرای وظایف انقالبی حزب طبقهی کارگر در کارآمدترین و مطمئنترین شکل
ممکن ناشی میشوند.
اگر فعالیتهای گذشتهی حزب ،تداوم حرکت حزب در جهت هدفهای
انقالبی را بدون تودهها یا حتا در پارهای لحظات ناگوار که برخالف تودهها
بوده ،نشان داده باشد ،آنگاه حزب˚ تزلزلناپذیرترین حمایتهای تودهای را
خواهد یافت و تودهها نیز برای دفاع از شعور و قدرت طبقاتیشان مدافعی
مطمئنتر از حزب نخواهند یافت .جلب حمایت تودهها فقط با مبارزه علیه
رهبران اپورتونیست آنها ممکن میشود .این بدان معناست که در کشورهایی
که هنوز احزاب غیرکمونیست در میان تودههای مردم نفوذ دارند ،تودهها را
باید از طریق متالشیکردن شبکهی سازمانیِ این احزاب و جذب عناصر پرولتری
آنها به سازمان محکم و سستیناپذیر حزب کمونیست ،بهسوی خود جلب کرد.
این تنها روشی است که راهحلهای مناسبی در پیش پای ما میگذارد و
موقعیتمان را در عمل تضمین میکند .مارکس و انگلس نیز در برخورد با جنبش
السالیها که مخالفخوانی میکردند ،دقیقاً همین روش را بهکار گرفتند.
به همین علت است که انترناسیونال کمونیست باید به تمام افراد و گروههایی که با پارهای شروط
و مالحظات تئوریک و عملی به آن میپیوندند با بیاعتمادی بسیار بنگرد .الزم به تذکر نیست
که این بیاعتمادی در سطح بینالمللی همگون نخواهد بود و در کشورهایی که نیروهای اندکی
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به راه واقعی کمونیسم قدم نهاده اند ،شرایط خاصی باید در نظر گرفته شود؛ اما این نیز درست
است که هرگاه مسئله این باشد که آیا شرایط پذیرش افراد و بیشتر از آن گروههایی که کم و
بیش تزها و روشهای انترناسیونال را بهصورت ناقص دریافته و بهسویش کشیده شدهاند باید
آسانتر یا دشوارتر کرد ،به کمیت عددی حزب نباید اهمیتی داده شود .جذب این عناصر
بهمعنای جذب نیروهای مفید نیست و ممکن است بهجای جذب تودههای تازهوارد به حزب،
حزب را با خطر لطمهزدن به فرآیند صریح جلب و جذب افراد نسبت به اهدافش مواجه سازد.
البته ما باید آرزو کنیم که این جریان با سرعت هرچهتمامتر پیش برود اما این آرزو نباید ما را به
ی نهایی را به تأخیر بیندازد.
اقداماتی متهورانه و عجوالنه بکشاند که موفقیت محکم و حتم ِ
الزم است پارهای از معیارها را که نتیجهبخش بودنشان پیوسته ثابت شده است در تاکتیکهای
انترناسیونال و در اساسیترین معیارهای آن ،که کاربرد تاکتیکهای فوق را الزامآور میسازد،
و همچنین در حل مسائل پیچیدهای که در جریان عمل پیش میآید بگنجانیم .این معیارها عبارتند
از :برخوردی کامالً مصالحهناپذیر با احزاب دیگر حتا نزدیکترین آنها؛ توجه به تبعات آتی
در ورای امیال فوری جهت تسریع در توسعهی موقعیتهای معین ،انضباطی که اعضای حزب
باید داشته باشند باتوجه به رعایت این انضباط در حال حاضر و همچنین طرز فعالیت آنان در
گذشته با حداکثر بیاعتمادی به برگشتهای سیاسی آنها؛ بررسی مسئولیتپذیری افراد و
گروهها در گذشته بهجای بهرسمیتشناختن حق پیوستن به ارتش کمونیستها یا گسستن از آن
در هر زمان که دلشان بخواهد .تمام اینها ،حتا اگر حزب را در حال حاضر ظاهراً
در حلقهی تنگی گرفتار سازد ،یک تجمل تئوریک نیست ،بلکه روشی تاکتیکی
است که موفقیت آینده را تضمین میکند.
با نمونههای بسیاری میتوان نشان داد که انقالبیونِ دقیقهی آخری ،در صفوف ما جایی ندارند.
همین دیروز بود که آنها گرایشهایی اصالحطلبانهای داشتند که از شرایط خاص آن دوره
ناشی میشد و امروز چون تحت تأثیر مالحظات غالباً خوشبینانهشان دربارهی قریبالوقوعبودنِ
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انقالب قرار گرفتهاند ،به پیروی از اصول اساسی کمونیسم روی آوردهاند .هر تغییری در اوضاع
کنونی ـو در نبرد ،که کسی نمیداند چه پیشرویها و عقبنشینیهایی پیش از پیروزی نهایی
روی خواهد دادـ کافی است که آنان را به اپورتنیسم سابق خود بازگرداند ،و در همان زمان،
آنچه را که در درون سازمان است به مخاطره اندازد.
جنبش جهانی کمونیسم باید از کسانی نیرو بگیرد که نه تنها قاطعانه به ضرورت انقالب معتقدند
ی تمام بهمبارزه میپردازند ،بلکه متعهدند که هرگاه از دشواریهای
و برای پیروزیش با فداکار ِ
مبارزه چنین برآید که دستیافتن به هدفشان مشکلتر و فاصلهاش بیشتر از آن است که
میپنداشتهاند ،میدان انقالب را ترک نکنند.
در شرایط حاد انقالبی ،ما با تکیه بر شالودهی محکم سازمان بینالمللی خودمان ،با قُطبش
عناصری در اطرافمان که هنوز هم مردداند و با هزیمتدادن سوسیالدموکراتها از هر رنگی که
باشند ،عمل میکنیم .اگر امکانات فعالیت انقالبی در دسترس مستقیم ما نباشد ،ما حتا برای
یک لحظه تن به این مخاطره نخواهیم داد که کار صبورانهی تدارک برای عقبنشینی بهمنظور
حل اساسی مسائل فوری را فراموش کنیم ،که اگر چنین کنیم در جهت منافع بورژوازی گام
برداشتهایم.
***
جنبه ی دیگری از مسائل تاکتیکی احزاب کمونیست که باید حل شود ،مسئلهی لحظهی
فراخواندن مردم به عمل است ،خواه عمل درجهی دوم باشد و خواه عمل نهایی.
به همین علت است که امروزه "تاکتیکهای تعرضیِ" احزاب کمونیست با چنین شوروشوقی
مورد بحث قرار میگیرد .این تاکتیکها عبارتند از :سازماندادن و مسلحکردن رزمندگان حزب
و هوداران نزدیک به حزب و بهمانور درآوردن آنها در لحظهی مناسب برای عملیات تهاجمی
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بهمنظور بیدارکردن تودههای مردم در یک جنبش عمومی و یا حتا دستزدن به کارهای متهورانه
در پاسخ به تهاجم ارتجاعی بورژوازی.
ال از هیچکدام
دربارهی این مسئله نیز دو موضع عموماً متضاد وجود دارد که یک کمونیست احتما ً
حمایت نخواهند کرد .هیچ کمونیستی نمیتواند تعصب خود را نسبت به عملیاتهای مسلحانه،
تالفیجویانه یا حتا ترور ،پنهان کند یا انکار کند که این عملیاتها ،که مستلزم انضباط و
سازماندهی ویژه هستند ،باید توسط حزب کمونیست هدایت شوند .ادعای ذخیرهکردن خشونت
و عملیات مسلحانه فقط برای "روز بزرگ" یعنی روزی که مبارزهی نهایی برای تسخیر قدرت
انجام میپذیرد نیز همانقدر ادعایی بچهگانه است .در واقعیتِ رویدادهای انقالبی ،برخوردهای
خونین میان بورژوازی و کارگران تا پیش از نبرد نهایی گریزناپذیر است .این برخوردها نه فقط
ممکن است از قیامهای ناموفق پرولتاریا ناشی شود ،بلکه از تصادمات اجتنابناپذیر ،کوچک
و گذرای نیروهای تدافعی بورژوازی و گروههای کارگران که مجبور به برداشتن اسلحه شدهاند
نیز سرچشمه میگیرد و گاه از برخورد دستههای مختلف "گاردهای سفید" بورژوایی و
کارگرانی که توسط آنها مضروب و تحریک شدهاند سرچشمه میگیرد .و باز خطاست اگر
گفته شود که کمونیستها باید همهی این فعالیتها را رد کنند و همهی نیروی خود را برای
لحظهی نهایی نگهدارند ،زیرا همهی مبارزات مستلزم مرحلهی آمادگی و یک دورهی آموزشی
هستند و در همین فعالیتهای اولیه است که ظرفیت انقالبی حزب برای رهبری و سازماندهی
تودهها باید گداخته و آزموده شود.
اما هرچه بخواهیم از مقدمات باال به این نتیجه برسیم که فعالیت حزب سیاسی طبقه ،فقط همان
فعالیت ستاد کل است که صرفاً با اتکای به ارادهی محض خود میتواند دربارهی حرکت
نیروهای مسلح و کاربرد آنها تصمیم بگیرد ،در اشتباه خواهیم بود .همچنین اعتقاد به اینکه
حزب پس از ایجاد سازمان نظامیِ خویش از نیروی کافی برای حمله به بورژوازی و شکستدادن
نیروهای مدافع آن برخوردار است ،یک چشمانداز تاکتیکی خیالی است.
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عملیات تهاجمی حزب فقط زمانی بهنتیجه میرسد که واقعیت اوضاع اقتصادی
و اجتماعی ،پای توده ها را به جنبشی بکشاند که هدفش حل مسائلی است که
مستقیماً و از هر جهت به شرایط زندگی آنها مربوط میشود .این جنبش
ناآرامیای میآفریند که فقط در صورتی راه مستقل انقالبی را پیش میگیرد که
حزب دخالت کند و هدفهای کلیاش را تعیین و فعالیتهایش ،از جمله تکنیک
نظامیاش ،را بهطرزی منطقی و کارآمد ،سازمان دهد .روشن است که آمادگیِ
انقالبی حزب میتواند تدریج ًا به فعالیتهای برنامهریزی شده ،حتا در جنبشهای کوچک
تودهها تبدیل شود؛ بنابراین تالفیجویی علیه ترور سفید ـهدف ترور سفید ایجاد این احساس در
طبقهی کارگر است که پرولتاریا در نهایت از بورژوازی ضعیفتر است و باید دست از تدارک
انقالبی برداردـ یک وسیلهی ضروری تاکتیکی است.
اما اعتقاد به اینکه با بهکارگرفتن اینگونهی نیروهای نظامی ،با آنکه ممکن است بینهایت
سازمانیافته باشند ،میتوان اوضاع را دگرگون ساخت و در اوضاع راکد˚ مبارزهی عمومی انقالبی
را به راه انداخت ،اشتباه ارادهگرایانهی دیگری است که جایی در انترناسیونال مارکسیستی ندارد
و نمیتواند داشته باشد.
هیچ کس نمیتواند احزاب یا انقالبها را بیآفریند :اشخاص با بهکاربستن همهی تجربیات
انقالبیِ جهانی بهمنظور تضمین بزرگترین فرصتها برای پیروزی پرولتاریا در نبردی که برآیند
گریزناپذیر روزگار ماست ،میتوانند حزب و انقالب را رهبری کنند .به نظر ما ،نتیجهی اصلی و
ضروری همین است .
معیارهای اساسی هدایتکنندهی فعالیت تودهها در مقررات سازمانی و تاکتیکی ،که انترناسیونال
باید برای احزاب عضو وضع کند ،بیان شده است .اما این معیارها نمیتواند به اندازهای گسترش
یابد که احزاب را مستقیماً و با این توهم که همهی ابعاد و ویژگیهایی را به آنها خواهد داد که
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موفقیت انقالب را تضمین کند ،از نو شکل دهد و بسازد .این احزاب در عوضِ چنین کاری باید
از دیالکتیک مارکسیستی الهام بگیرند و بهخصوص از یکطرف بر روشنی و همگونی و انسجام
برنامهای و از طرف دیگر بر متمرکزکردن انضباط تاکتیکی متکی باشند.
به عقیدهی ما دو انحراف "فرصتطلبانه" از این راه وجود دارد .نخستین انحراف ،استنباط
ماهیت و ویژگیهای حزب بر این اساس است که آیا در لحظهی معین میتوان نیروهای
گوناگون را از نو گروهبندی کرد یا نه؟ این استنباط به آنجا میانجامد که تهیهی مقررات
سازمانی حزب را تابع اوضاع کنیم و از بیرون ،اساسنامهای بر آن تحمیل کنیم که با آنچه
خودش در شرایط معینی بهدست آورده است ،متفاوت باشد .انحراف دوم آن است که تصور
کنیم حزب ،چنانچه از نظر ک ّمی و نفرات رشد یافته باشد و از نظر نظامی نیز تدارک دیده باشد،
می تواند با صدور فرمان حمله ،اوضاع انقالبی را فراهم آورد .این انحراف به این نتیجه منجر
میگردد که بگوییم شرایط تاریخی را میتوان با ارادهی حزب فراهم آورد.
صرفنظر از اینکه کدام یک از این دو را "انحراف به راست" یا "انحراف به چپ" بدانیم،
یقیناً هر دویشان فاصلهی بسیار زیادی با نظرات درست مارکسیستی دارند .انحراف نخست،
منکر آنچیزی میشود که میتواند و باید دخالت مشروع جنبش بینالمللی با مجموعه مقررات
سازمانی و تاکتیکی باشد .این انحراف منکر آن درجه از نفوذ ارادی ماست (که از شعور و
تجربهی تاریخی ما سرچشمه میگیرد) که میتواند و باید در روند تحوالت انقالبی بهکار گرفته
شود .انحراف دوم اهمیتی زیاده و غیرواقعی به ارادهی اقلیتها قائل است که خطر شکستهای
فاجعهآمیز را در پی دارد.
انقالبیون کمونیست ،برعکس ،باید کسانی باشند که دستهجمعی در جریان تجربههای مبارزه
علیه فسادهای جنبش پرولتاریا آبدیده شدهاند ،قاطعانه به انقالب معتقدند و قویاً خواستار و
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مشتاق آن هستند ،اما نه همچون کسانی که چشمداشت پولی دارند و هرگاه فقط یک روز از
تاریخ پرداخت آن بگذرد ،غرق ماتم و نومیدی میشوند.
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دیکتاتوریِ پرولتاریا و حزب طبقه

1
هر مبارزهی طبقاتی ،یک مبارزهی سیاسی است( .مارکس)
مبارزهای که هدفش را دستیافتن به توزیع نوین دستآوردهای اقتصادی محدود کند ،هنوز به
سطح مبارزهی سیاسی نرسیده است ،زیرا مستقیماً به مبارزه برای دگرگونسازیِ ساخت اجتماعی
روابط تولیدی برنخاسته است.
ص یک دورانِ ویژهی اجتماعی و سرنگونی حاکمیت یک طبقهی
گسستگیِ روابط تولیدیِ مخت ِ
معین اجتماعی نتیجهی یک مبارزهی طوالنی و غالباً پرفرازونشیب سیاسی است .کلید اصلی این
مبارزه مسئلهی دولت است .مسئلهی " چه کسی قدرت را در دست دارد؟" (لنین)
مبارزهی پرولتاریای معاصر ،با تشکیل و آغاز فعالیت حزب طبقاتی است که خود
را بهمنزلهی مبارزهای سیاسی بروز و گسترش میدهد .ویژگیهای این حزب در تز
ی صنعتی و حکومت بورژوایی ،که از
زیرین دیده میشود :تکامل همهجانبهی نظام سرمایهدار ِ
انقالبات لیبرالی و دموکراتیک سرچشمه گرفت ،برخورد منافع طبقاتی را بهلحاظ تاریخی نه
فقط از میان نمیبرد ،بلکه آن را آمادهتر و حادتر میسازد و آن را تا مرحلهی جنگ داخلی و
مبارزهی مسلحانه میکشاند.
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2
تا زمانیکه بورژوازی بر مسند قدرت تکیه زده است حزب کمونیست ،همچنانکه در این بینش
تاریخی و در این برنامه تعریف شده است ،وظایفی را انجام خواهد داد:
الف) نظریه یا تئوری تکامل اجتماعی ،قوانین اقتصادی مشخصکنندهی نظام اجتماعی کنونی،
روابط تولیدی ،ستیزهای طبقاتی حاصل از این روابط ،نظریهی دولت و نظریهی انقالب را تدوین
وتبلیغ میکند.
ب) وحدت و پایداریِ تاریخی سازمان کارگری را تضمین میکند .وحدت بهمعنای جمع جبری
طبقهی کارگر با اقشار نیمهپرولتی نیست که در اثر تسلط طبقهی استثمارگر تحت نفوذ
رهبریهای سیاسی ناسازگار و روشهای عملی ناموزون قرار گرفتهاند ،بلکه این وحدت
بهمعنای پیوند تنگاتنگ عناصر پیشآهنگ بیناللملی است که کامالً در مسیر یکپارچهی
انقالبی جهتگیری کردهاند .پایداری بهمعنای ادعای پیوستهای دایر بر داشتن خط سیری
دیالکتیکی است که مواضع انتقاد و مبارزهای را که یکی پس از دیگری در شرایط متغیر جنبش
بهکار گرفته میشوند ،بههم اتصال می دهد.
ج) از پیش برای بسیج و تهاجم طبقه ،با استفاده از همهی وسایل تبلیغی ،تهییجی و عملی در
همهی مبارزاتی که از منافع بالواسطهی طبقه ناشی میشود ،آمادگی پیدا کند  .این حرکت به
سازماندهی یک دستگاه قیام غیرعلنی برای تصرف قدرت منجر میشود.
زمانیکه شرایط عمومی و درجهی استحکام تشکیالتی ،سیاسی و تاکتیکی حزبِ طبقه به نقطهای
برسد که مبارزه ی عمومی برای کسب قدرت آغاز شود ،حزبی که طبقه ی انقالبی را در جریان
پیکار اجتماعی به پیروزی رسانده است در اجرای وظیفه اساسی درهمکوبیدن و تخریب همهی
سازمانهای نظامی و اداری تشکیل دهندهی دولت سرمایهداری نیز آن طبقه را رهبری میکند.
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این درهمکوبیدن به شبکهی ارگانها ،اعم از مدعیان نمایندگی عقاید متفاوت یا آنها که مدعی
نمایندگی منافع گوناگون صنفیـشرکتی 1بهمیانجیِ سازمانها یا هیأتهای نمایندگی هستند ،نیز
ضربه میزند .دولت طبقاتی بورژوازی باید نابود شود ،اعم از اینکه خود را
بهعنوان نمایندهی دروغین تمام طبقات و اکثریت شهروندان جا بزند یا بهعنوان
دیکتاتوریِ کموبیش آشکاری معرفی کند که توسط حکومتی اداره شود که به
اجرای یک مأموریت ملی ،نژادی یا اجتماعی و تودهای تظاهر کند .اگر این کار
نشود ،انقالب درهمکوبیده خواهد شد.
3
در مرحلهی تاریخیای که پس از متالشیکردن دمودستگاه 2سلطهی سرمایهداران پیش می آید،
وظیفهی حزب سیاسی طبقهی کارگر ،همچون گذشته وظیفهای حیاتی است ،زیرا مبارزهی
طبقاتی ،با آنکه از لحاظ دیالکتیکی تغییر جهت داده است ،همچنان ادامه مییابد.
نظریهی کمونیستی دربارهی دولت و انقالب ،در درجهی اول از آنجا مشخص میشود که
امکان هرگونه انطباق دستگاههای قانونگذاری و اجرایی دولت بورژوازی را بر دگرگونی
سوسیالیستی اقتصاد (موضع سوسیالدموکراتیک) رد میکند .در همانحال ،امکان انهدام دولت
و دگرگونسازیِ روابط اقتصادیِ سنتی را نیز ،که تا آخرین لحظهی مورد حمایت دولت بود ،از
طریق یک بحران کوتاه قهرآمیز (موضع آنارشیستی) رد میکند .همچنین منکر آن است که
پیریزی سازمان تولیدی جدید را میتوان به فعالیت پراکنده و خودانگیختهی گروههای
تولیدکنندگان ،دکانبهدکان یا حرفهبهحرفه ،واگذاشت (موضع سندیکالیستی).

Corporative
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هر طبقهی اجتماعیای که قدرتش سرنگون شده باشد ،حتا اگر سرنگونیاش ناشی از ترور بوده
باشد ،تا مدتهای دراز در بافتار ارگانیسم اجتماعی به حیات خود ادامه میدهد .این طبقه بیآنکه
امید انتقامگیری را ازدست دهد ،ازلحاظسیاسی به سازماندهیِ دوباره و استقرار دوبارهی
سلطهاش با روشی آشکارا خشونتآمیز یا عوامفریبانه دست میزند .این طبقه از مقام طبقهی
حاکم به مقام شکستخورده و زیردست نزول کرده است ،اما به ناگاه صحنه را رها نکرده است.
پرولتاریا که بهنوبهی خود و همزمان با تحقق کمونیسم همراه دیگر طبقات ناپدید خواهد شد،
در نخستین مرحلهی دوران پس از سرمایهداری ،خود را بهعنوان طبقهی حاکم سازمان میدهد
(مانیفست)؛ پس از نابودشدن دولت قدیمی نوبت دولت کارگری جدید ،دیکتاتوریِ
پرولتاریاست.
شرط ضروری برای گامنهادن به آنسوی جامعهی سرمایهداری ،سرنگونساختن
ن
قدرت بورژوازی و نابودکردن دولت آن است .شرط عملیکرد ِ
دگرگونیهای ژرف و بنیادین در جامعه ،که باید بهتحقق بپیوندد ،پیریزی
دستگاه جدید دولت پرولتری است ،دولتی که همچون دیگر دولتهای تاریخ
بتواند نیرو و قهر الزم را بهکار گیرد.
وجود چنین دستگاهی نشانهی وجود جامعه کمونیستی نیست ،بلکه نشانهی مرحلهی ساختمان
آن است .زمانیکه مرحلهی ساختمان به پایان برسد ،دیگر اثری از طبقات و حکومت طبقاتی
برجای نخواهد ماند .اما سازمان اصلی حکومت طبقاتی˚ دولت است و دولت چیزی جز
دیکتاتوری پرولتاریا نیست .بنابراین کمونیستها از دولت پرولتاریا بهعنوان یک کیش
رازورزانه ،عنصر مطلق و آرمانی دفاع نمیکنند ،بلکه آن را ابزاری دیالکتیکی و سالحی طبقاتی
میدانند که با تحقق کارکردهایش ،تدریجاً پژمرده خواهد شد( .انگلس) پژمردگی و زوال
دولت ،بهتدریج و در مرحلهای طوالنی ،همزمان با تبدیل سازمان اجتماعی از نظام سلطهی انسان
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بر انسان (که همواره از سپیدهدمان تاریخ چنین بوده است) به شبکهای جامع با ساختی علمی و
برای ادارهی چیزها و نیروهای طبیعی ،تحقق خواهد پذیرفت.
4
پس از پیروزی پرولتاریا نقش دولت در ارتباط با طبقات اجتماعی و سازمانهای دستهجمعی در
مقایسه با نقش دولت در تاریخ رژیمهایی ،که پس از انقالب بورژوایی سربر میآورند ،تفاوت
های اساسی بیشماری خواهد داشت.
الف) ایدئولوژیِ انقالبی بورژوایی ،پیش از مبارزه و پیروزی نهایی ،دولت آیندهی خود را پس
ازدوران فئودالی ،نه یک دولت طبقاتی ،بلکه دولت مردم بر پایهی الغای هرگونه نابرابری در
برابر قانون معرفی میکند و وجود قانون را نیز برای تضمین آزادی و برابریِ همهی اعضای جامعه
کافی می داند.
تئوری پرولتاریایی آشکارا مدعی است که دولت آیندهی کارگران دولتی طبقاتی است ،یعنی
ابزاری است که تا زمانیکه طبقات ازمیان نرفتهاند ،در دست یک طبقه خواهد بود .طبقات
اجتماعیِ دیگر در دولت جایی نخواهند داشت و در واقع و در اصل˚ "غیرقانونی" خواهند شد.
طبقهی کارگر بهمحض دستیافتن به قدرت" ،آن را با هیچ طبقهی دیگری تقسیم نمیکند"
(لنین).
ب) پس از پیروزی سیاسی بورژوازی در کنار پیکار سهمگین ایدئولوژیک ،منشورهای قانونی
با اعالمیههای دربردارندهی اصول ،در کشورهای گوناگون ،رسماً بهعنوان شالوده و اساس دولت
اعالم شد .این قوانین در ابتدا تغییرناپذیر و جاودانه مینمود و تصور میرفت که بیان قطعی
آخرین قوانین ماندگار زندگی اجتماعی است .از آن پس گمان میکردند که روابط پیچیده و
کنش و واکنشهای نیروهای سیاسی در چهارچوب شکستناپذیر این قوانین به وقوع میپیوندد.
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دولت پرولتاریا در دوران مبارزه علیه رژیم موجود بهعنوان تحقق پایدار و تغییرناپذیر مجموعه
قوانین حاکم بر جامعه ،که از پژوهش ایدهآلیستی درباره ماهیت انسان و جامعه استنباط میشود،
نمایانده نمیشود .دولت طبقهی کارگر در دوران حیات خود ،پیوسته از مراحل تکامل میگذرد
و سرانجام به نقطهی پژمردگی و زوال میرسد و ازمیان میرود :ماهیت سازمان اجتماعی و روابط
انسانی ،هم گام با تکامل تکنولوژی و نیروهای تولیدی ،از ریشه دگرگون خواهد شد و ماهیت
انسان نیز همزمان با این دگرگونیها دستخوش دگرگونیهای ژرف میشود و همواره از حالت
حیوان بارکش و برده ی پیشین ،فاصله خواهد گرفت .پس از انقالب کارگری ،اعالم چیزی
بهعنوان قانون مُدوّن و همیشگی کاری بیمعناست و جایی در برنامهی کمونیستی ندارد .از لحاظ
فنی و علمی ،آسانترین راه ،تنظیم قواعد مُدوّنی است که قطعاً ملموس خواهند بود و
ماهیتی"ابزاری" و موقتی خواهند داشت ،تازه اگر نخواهیم چیزی از بذلهگوییها و اظهارات
شوخیمانند دربارهی اخالقیات اجتماعی و قوانین طبیعی بگوییم.
ج) طبقهی سرمایهدا ِر پیروز پس از غ لبه بر دستگاه دولت فئودالی و حتا پس از متالشیکردن
آن ،در بهکارگرفتن قدرت دولت برای سرکوب تالشهای ضدِّانقالب و کوشش برای
بازگرداندن دولت فئودالی ،تردیدی به خود راه نداد .درهمینحال شدیدترین اقدامات تروریستی
را با این ادعا که نه علیه دشمنان طبقاتی سرمایهداری ،بلکه علیه خائنین به خلق و ملت و کشور
و جامعهی مدنی است ،توجیه میکرد و تمام این مفاهیم پوچ در خودِ دولت و درواقع با حکومت
و حزب حاکم ،شناسایی میشد.
پرولتاریای پیروز ،با بهکارگرفتن دولت خویش برای "درهمشکستن مقاومت نومیدانه و
اجتنابناپذیر بورژازی" (لنین) ،هر لحظه که اعضای طبقهی سرمایهدار برای دفاع منطقی از
منافع طبقاتی خود به مخالفت با اقداماتی که برای ریشهکنکردن امتیازات اقتصادی انجام
میگیرد بپردازند به حکمروایان گذشته و آخرین هوادارانشان حمله خواهد کرد .این عناصر
اجتماعی ،موضعی جداگانه و غیرفعال در برابر دستگاه قدرت خواهند گرفت :هرگاه تصمیمی
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برای آزادشدن از قید این بیفعالیتی تحمیلی بگیرند نیروی مادی مقهورشان خواهد کرد .آنها
در هیچ " قرارداد اجتماعی"ای سهیم نمیشوند و هیچ "وظیفهی قانونی یا میهنپرستانه" نخواهند
داشت .آنان بهعنوان زندانیان واقعی اجتماعی جنگ (همچنانکه اشراف و روحانیان یا
دینپیشگان گذشته ،زندانیان بورژازیِ ژاکوبن بودند) چیزی برای لودادن ندارند زیرا کسی از
ایشان نخواهد خواست که سوگند مضحک وفاداری یاد کنند.
د) درخشش تاریخی مجالس عمومی و اجتماعات دموکراتیک ،بهدشواری توانست این واقعیت
را دگرگونه جلوه دهد که دولت بورژوایی در نخستین روزهای پیدایش خویش به تشکیل
دستههای مسلح و نیروی انتظامی برای جدال داخلی و خارجی علیه رژیم گذشته پرداخت و
گیوتین را بیدرنگ بهجای چوبههای دار بهکار گرفت .وظیفهی این دمودستگاه اجرایی عبارت
بود از ادارهی نیروهای قانونی ،هم در سطح تاریخی و هم در سطح تجاوزات پراکنده علیه قوانین
تخصیص و مبادله که مشخصهی اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی است .این دستگاه به شکلی
کامالً طبیعی در برابر نخستین جنبشهای پرولتری که شیوهی تولید بورژوایی را ،حتا اگر بهشکلی
غریزی ،تهدید میکردند دستبهکار شد .واقعیت چشمگیرِ دوگانگی جدید اجتماعی ،در پس
بازی دمودستگاه "قانونگذاری" پنهان شده بود و این دمودستگاه مدعی بود که میتواند
مشارکت همهی شهروندان و تمامی عقاید از احزاب گوناگون را در دولت و ادارهی دولت با
تعادل کامل و در محیط صلح اجتماعی تأمین کند.
دولت پرولتاریا بهعنوان دیکتاتوریِ آشکار یک طبقه ،هرگونه تفاوت میان سطوح قانونگذاری
و اجرایی را ازمیان برمیدارد و هر دو را در یک سازمان˚ متحد میسازد .درواقع ،جدایی قوهی
قانونگذاری و اجرایی ،از ویژگیهای رژیمی است که دیکتاتوری یک طبقه را با یک پوشش
خارجی چندطبقهای و چندجزئیبودنش پنهان و حفظت میکند ".کمون یک پیکرهی اجرایی
بود نه پارلمانی( ".مارکس)
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ه) دولت بورژوایی به شکل کالسیک ـدر پیوند ناگسستنی با ایدئولوژی فردگرایی ،که عموماً از
طریق افسانههای تئوریک در میان همهی شهروندان پخش میشود و خود بازتاب روانیایست
از واقعیت اقتصادی مبتنی بر انحصار مالکیت خصوصی توسط یک طبقهـ از ایجاد هرگونه
پیکرهی واسطه به جز مجالس قانونگذاریِ انتخابی ،میان شهروند منفردِ جدااُفتاده و مرکز قانونی
دولت سر باز زد .باشگاهها و احزاب سیاسی که الزمهی دوران قیام بودند ،به اتکای ادعای
عوامفریبانهی آزادی عقیده و تا آنجا که بهصورت گروههای غرفهنشین و دوایر انتخاباتی باقی
میماندند ،قابل تحمل بودند .در مراحل بعدی واقعیت سرکوب طبقاتی ،دولت مجبور به پذیرش
انجمن منافع اقتصادی یعنی اتحادیههای کارگری شد ،که همین اتحادیهها بهعنوان "دولتِ در
درون دولت" مورد اعتماد نبودند .سرانجام ،اتحادیهها شکلی از تجلی همبستگی طبقاتی شدند
که از طرف سرمایهداران در جهت منافع و اهداف طبقاتیشان بهکار گرفته شدند .گذشته از این،
دولت در پوشش شناساییِ قانونی اتحادیههای کارگری ،دست به جذب و تصفیهی آنها زد و
هرگونه خودمختاری را از آنها گرفت تا نگذارد رهبریشان به دست حزب انقالبی بیفتد.
در دولت پرولتری نیز تا زمانیکه کارفرمایان یا شرکتهای غیرشخصی وجود داشته باشد که
کارگرانش دستمزدشان را به صورت پول دریافت میکنند ،اتحادیههای کارگری وجود
خواهند داشت .وظیفهی این اتحادیهها دفاع از و باالبردن سطح زندگی طبقهی کارگر و ،در این
مرحله ،عملش بهموازات عمل حزب و دولت خواهد بود .از تشکیل اتحادیههای غیرکارگری
جلوگیری خواهد شد .بر سر مسئلهی توزیع درآمدها میان طبقهی کارگر و غیرپرولتریا و
نیمهپرولتر ،ممکن است وضع کارگران با درنظرگرفتن مالحظاتی سوای نیازهای مقدم مبارزهی
عمومی انقالبی علیه سرمایهداری بینالمللی بهخطر بیفتد .اما این امکان که مدت های مدید وجود
خواهد داشت ،نقش درجه دوم اتحادیهها را در ارتباط با حزب سیاسی کمونیستی یعنی
ی انقالبی توجیه میکند؛ حزبی که همراه با دیگر احزاب رزمنده در
پیشآهنگ بینالملل ِ

52

کشورهای هنوز سرمایهداری تشکیل یک کل واحد را میدهد و بدینسان دولت پرولتری را
رهبری میکند.
دولت پرولتاریا تنها با یک حزب واحد جان میگیرد و بیمعنی است که انتظار داشته باشیم که
این حزب ،اکثریت آماری کارگران را در صفوف خود متشکل کند و یا حمایت این اکثریت
را در"انتخابات عمومی" ـهمان تلهی قدیمی بورژوازیـ در پشتِسر داشته باشد .یکی از امکانات
تاریخی ،وجود احزابی است که ظاهراً از کارگران تشکیل شدهاند ولی در باطن زیر نفوذ
سنتهای ضدِّانقالبی یا سرمایهداریِ خارجی هستند .این تناقض را که خطرناکترین تناقض
است ،نه از طریق شناسایی "حقوق رسمی" می توان حل کرد و نه از طریق رأیگیری در
چارچوب یک "دموکراسی طبقاتیِ" انتزاعی .این نیز بحرانی خواهد بود که برحسب مناسبات
نیروها ازمیان بُرده خواهد شد .هیچ تدبیر آماریای که متضمن راهحلی رضایتبخش و انقالبی
باشد ،وجود ندارد و این صرفاً به درجه استحکام و خلوص جنبش کمونیستی انقالبی در سراسر
جهان بستگی دارد .مارکسیستها بهدرستی در طول صد سال گذشته در سراسر غرب و در طی
پنجاه سال گذشته در امپراطوری روسیهی تزاری ،علیه دموکراتهای سادهاندیش که میگفتند
سرمایهداران و مالکان در اقلیتند و بنابراین یگانه حکومت اکثریت ،حکومت طبقهی کارگر
است ،استدالل کردهاند .اگر واژهی دموکراسی به معنای قدرت اکثریت است ،دموکراتها از
لحاظ طبقاتی باید در کنار ما بایستند .اما این واژه چه در مضمون تحتاللفظیاش "قدرت مردم"
و چه در استفادهی کثیفی که بهطورفزاینده از آن میشود ،معنای "قدرتی که نه به یک طبقه،
بلکه به همهی طبقات تعلق دارد" میدهد .درست به همین دلیل تاریخی است که ما
"دموکراسی بورژوایی" و "دموکراسی بهطور عام" را رد میکنیم (لنین نیز
چنین کرد) ،بهلحاظ سیاسی و تئوریک نیز باید اصطالح "دموکراسی طبقاتی" و
"دموکراسی کارگری" را ،به نشانهی دوریگرفتن از تناقض در گفتار ،کنار
بگذاریم.
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ی مورد پشتیبانی مارکسیسم ،از آن جهت ضروری است که غیرممکن است با اتفاق
دیکتاتور ِ
آرا پذیرفته شود و گذشته از این ،آن قدر خام نیست که به علت برخوردارنبودن از اکثریت آرا،
اگر که چنین چیزی قابل تحقیق باشد ،از میدان بهدر رود .برعکس ،چون دقیق ًا این واقعیت را
بهزبان میآورد ،در خطر آشفتگیِ حاصل از دیکتاتوری فرد یا گروهی از افراد که مهار حکومت
را بهدست میگیرند و خود را بهجای طبقهی کارگر مینشانند ،قرار نمیگیرد .انقالب به
دیکتاتوری نیاز دارد ،زیرا تابعساختن آن به پذیرش  100درصدی یا اکثریت  51درصدی ادعایی
مسخره است .هر جا که چنین ارقامی مطرح میشود ،به این معناست که به انقالب خیانت شده
است.
نتیجه آنکه حزب کمونیست به تنهایی حکومت خواهد کرد و حاکمیت خویش را هرگز بدون
یک مبارزهی رودررو ازدست نخواهد داد .این اقدام شجاعانهی تسلیمنشدن در برابر فریب ارقام
و بهکار نگرفتن آنها ،به مبارزه علیه تباهی انقالب کمک خواهد کرد.
در مرحلهی پیشرفتهی کمونیسم ،مرحله ای که دیگر اثری از تولید کاالیی ،پول یا ملت ها در
آن نیست و بشریت شاهد مرگ دولت خواهد بود ،اتحادیههای کارگری "علت وجودی"
خویش را از دست خواهند داد .تا زمانیکه بقایای سرمایهداری در جهان وجود دارد ،وجود
ی کارگران ضرورت خواهد داشت .حزب کمونیست
حزب کمونیست بهعنوان سازمان مبارزات ِ
ممکن است همواره بهعنوان سرچشمه و ترویجدهندهی مشی اجتماعی ،که بینش عمومی
درخصوص تکامل روابط متقابل جامعهی بشری و طبیعت مادی را در برابر ما میگستراند ،به
فعالیتش ادامه دهد.
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5
ی مجالس پارلمانی با پیکرههای اجرایی نیز ما را به "دموکراسی
نظریهی مارکسیستیِ جایگزین ِ
اقتصادی" رجعت نخواهد داد یعنی به نظامی که سازمانهای دولتی را با محلهای کار ،واحدهای
تولیدی یا بازرگانی و مانند اینها مطابقت دهد و کارفرمایان و مالکان باقیمانده را از هر عملکرد
نمایندگی کنار بگذارد .ازمیانبرداشتن کارفرما و مالک ،فقط به معنای نیمی از
سوسیالیسم است .نیمهی دیگر ،که مهمتر از نیمهی نخست است ،ازمیانبرداشتن
هرجومرج اقتصادیِ سرمایهداری است( .مارکس)
ی حزب و دولت انقالبی پابهمیدان میگذارد و
همچنانکه سازمان سوسیالیستی تولید به پیشگام ِ
تکامل مییابد ،دامنهی فعالیتش را فقط به برانداختن کارفرمایان گذشته و پادوهای آنان محدود
نخواهد کرد بلکه وظایف و مسئولیتهای اجتماعیِ افراد را بهشکلی سراپا تازه و بدیع ،از نو
تقسیم خواهد کرد.
بنابراین شبکهی کارخانهها و خدماتی که از دوران سرمایهداری به ارث رسیده باشند بهعنوان
پایهای برای دمودستگاه بهاصطالح "حاکمیت ،"1یعنی دمودستگاه اعطای نمایندگی در
چارچوب دولت تا سطح اعضای اصلیاش ،درنظر گرفته نخواهد شد .بهترین شرایط مساعد برای
شکل تازه دادن به ماشین اجتماعی بهطوریکه به کمترین مقدار ممکن در اثر فشار منافع محدود
گروههای کوچک به حرکت در آید و به بیشترین مقدار ممکن در اثر اطالعات عمومی و
ی آنها در جهت رفاه دستهجمعی مردم به فعالیت افتد دقیقاً وجود دولت نمایندهی
بررسی علم ِ
یک طبقه و یک حزب محکم با کیفیتی واحد و همگن است .تغییرات در سازوکار تولیدی
بسیار پردامنه خواهد بود .کافی است دربارهی برنامهی معکوسسازی روابط شهر و ده صحبت
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کنیم ،روابطی که مارکس و انگلس بر آن تأکید میکردند و در زمان ما نیز آنتیتز دقیق
گرایشهایی است که در همهی کشورها رخ میدهد.
بنابراین  ،شبکهای که به تقلید از محلهای کار ساخته شود ،بیان ناقصی است از مواضع کهنهی
پرودون و السال که سالها پیش توسط مارکس رد شدند.
6
تعیین نوع پیوندهای میان ارگانهای دولت طبقاتی و زیربنای آن ،در درجهی اول به نتایج
دیالکتیک تاریخ بستگی دارد و نمیتوان آنها را از "اصول جاودان" و "قوانین طبیعی" یا یک
قانون اساسی مقدس و منزه استنباط کرد .بیش از این به جزئیات پرداختن ،کاری صرف ًا
خیالپردازانه خواهد بود .انگلس گفت که در آثار مارکس ،یک ذره خیالپردازی وجود ندارد.
ایدهی مشهور اولیهی اعطای نمایندگی از جانب فرد تکافتاده (انتخابکننده) در پرتو کنشی
افالطونی نشأت گرفته از آزادی عقیدهاش ،را باید به قلمروهای مهآلود متافیزیک سپرده شود؛
عقاید در واقعیت چیزی جز بازتاب شرایط مادی و شکلهای اجتماعی آدمی نیست و قدرت˚
مداخلهی نیروی فیزیکی را شامل میشود.
توصیف سلبی دیکتاتوری کارگری ،بهروشنی تعریف شده است :بورژواها و خردهبورژواها
دیگر هیچگونه حق سیاسی نخواهند داشت ،به زور ازگردهمآمدن در گروههایی با منافع مشترک
یا اتحادیههایی برای تهییج سیاسی بازداشته خواهند شد ،حق رأیدادن و انتخابکردن نخواهند
داشت و از حق انتصاب دیگران به هر مقام و وظیفهای نیز محروم خواهند شد .اما حتا رابطهی
میان کارگر ـعضو فعال و رسمی طبقهی کارگرـ و دستگاه دولت ،دیگر دارای آن خصوصیت
ساختگی و فریبآمیز اعطای اختیاراتِ قدرت ،نیابت به میانجیِ نمایندگی مجلس ،برگهی
انتخاباتی یا توسط حزب نخواهد بود .اعطای اختیارات ،در عمل بهمعنای فسخ امکان دخالت
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ت" حق دموکراتیک˚ چیزی جز کنارهگیری نیست و در بیشتر
مستقیم است .ادعای "حاکمی ِ
موارد ،این کنارهگیری بهنفع انسانی فرومایه صورت میگیرد.
اعضای فعال جامعه برحسب محل سکونتشان و در پارهای از موارد برحسب جابهجایی تحمیلی
ناشی از مشارکت ایشان در دگرگونسازی کامل یک سازوکار تولیدی ،در سازمانهای منطقهای
گروهبندی خواهند شد .در پرتو فعالیت بیوقفه و مداوم اینان ،مشارکت همهی عناصر فعال
اجتماعی در سازوکار دمودستگاه دولت و نتیجتاً در سازماندهی و بهکارگیری قدرت طبقاتی
تأمین خواهد شد .ارائهی طرح کلی این سازوکارها پیش از آنکه روابط طبقاتی بنیادیشان به
طور عمیق تحقق یافته باشد ،غیرممکن است.
7
کمون پاریس بهعنوان مهمتر ین اصول (نگاه کنید به آثار مارکس ،انگلس ،لنین) مقرر داشت
که اعضا و مقامات مسئول کمون در هر زمانی ممکن است معزول شوند و حقوق آنها از حقوق
متوسط یک کارگر بیشتر نخواهد بود .بدینسان از جدایی میان تولیدکنندگان پیرامونی و
بوروکراتهای مرکزنشین ،از طریق [کار] گردشی نظاممند جلوگیری میشود .کارمندیِ دولت
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دیگر یک شغل یا حتا یک حرفه نخواهد بود .تردیدی نیست که هرگاه این عوامل مهارکننده
بهکار گرفته شود ،دشواریهای بسیار پدید میآورد .ولی مدتها پیش از این بود که لنین ،همهی
نقشههای انقالبی را که طراحانشان خواستهاند آنها را بیهیچ مشکلی اجرا کنند ،به سخره
گرفت .تضادهای اجتنابناپذیر با فراهم آوردن کوهی از قوانین و مقررات حل نخواهد شد :بر
روی هم مسئلهای تاریخی و سیاسی را تشکیل خواهند داد و مناسبات واقعی نیروها را نشان
خواهند داد .انقالب بلشویکی در برابر مجلس مؤسسان باز نایستاد ،بلکه آن را منهدم
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کرد .شوراهای کارگران و دهقانان و سربازان ایجاد شده بودند .این شکل نوین
ارگانهای دولت که از درون شعلههای آتش پیکار اجتماعی سرچشمه گرفتند
(در  1905نیز وجود داشتند) از طریق شبکهای از سطوح گوناگون واحدهای
منطقهای از روستا به سراسر کشور گسترش یافتند و تشکیلشان به هیچ یک از
پیشداوریهای قبلی دربارهی "حقوق انسان" یا حق رأی "همگانی ،آزاد،
مستقیم و مخفی" وقعی ننهاد.
حزب کمونیست ،جنگ داخلی را آغاز میکند و به پیروزی میرسد ،مواضع کلیدی بهمعنای
نظامی و اجتماعی را بهتصرف درمیآورد و قدرت تبلیغی و تهییجی را با اشغال ساختمانها و
مؤسسات همگانی هزار بار قویتر میکند .حزب بدون ازدستدادن وقت و یا دچارشدن به
وسواسهای مربوط به طرز کار " ،بازوی مسلح کارگران" ،یا به گفتهی لنین گارد سرخ ،پلیس
انقالبی را تأسیس میکند .در گردهمایی شوراها با شعار "تمام قدرت به دست شوراها" اکثریت
را به خود جلب می کند .آیا این اکثریت قانونی است یا یک واقعیت خاموش و سادهی عددی
است؟ هیچ یک .اگر کسی ـچه جاسوس باشد و چه کارگری خوشنیت اما گمراهـ رأی دهد
که شورا از قدرتی که بهبرکت خون رزمندگان کارگر بهدست آمده است کنارهگیری کند یا
آن را وجه المعامله قرار دهد ،با قنداق تفنگ رفقای کارگرش به بیرون رانده خواهد شد؛ و
هیچکس وقت خود را برای بهشمار آوردن او در زمرهی " اقلیت قانونی" ،ریای جنایتکارانهای
که انقالب را سرسازگاری با آن نیست و فقط ضدِّانقالب میتواند از آن تغذیه کند ،تلف نخواهد
کرد.
8
واقعیتهای تاریخی متفاوت با آنچه سال  1917در روسیه جریان داشت ( مانند سقوط استبداد
فئودالی ،یک جنگ مصیبتبار ،نقش رهبران اپورتونیست) میتوانست ضمن آنکه در مسیر
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اصلی واحدی پیش میرفت ،شکلهای عملی متفاوتی از شبکهی بنیادی دولت بیآفریند .از
زمانیکه جنبش کارگری  ،ناکجاآبادگرایی 1را پشت سر گذاشت ،مسیر خود را یافت و در پرتو
نهتنها تجربهی واقعی شیوهی کنونی تولید و ساختمان دولت بلکه تجربهی شکستهای راهبردی
انقالب پرولتری ،چه در رزمگاه جنگ داخلی "داغ" که در آن کمونارهای  1871شکوهمندانه
بهخاک افتادند و چه در جنگ "سرد" که در فاصله سالهای  1917و  1926به شکست انجامید،
پیروزی خود را تضمین کرد ـ این شکست اخیر پیکار بزرگ روسیه بین انترناسیونال لنین و
سرمایهداری جهانی بود که در خطوط مقدم جبههاش از همدستیِ محقرانهی همهی
اپورتونیستها برخوردار بود.

2

کمونیستها هیچ نظامنامهی پیشساختهوپرداختهای ندارند .آنها در مقابل
خود دنیایی از دروغها و نهادهایی دارند ـمتبلور در قوانین و قوای طبقهی
حاکمـ که باید بهدست آنان درهم شکسته شود .آنها میدانند که فقط یک
دمودستگاه انقالبی و یکهتازِ نیرو و قدرت ،با بهکارگرفتنِ همهی وسایل ممکن،
خواهد توانست از برآمدنِ مجدّد بقایای رسوای دوران بربریت جلوگیری کند
ـفقط چنین دستگاهی خواهد توانست جلوی هیوالی امتیازات اجتماعی را بگیرد
که در آرزوی انتقامگیری و بردهسازی است و نگذارد که دوباره سر بلند کند و
برای هزارمین بار بانگ فریبآمیز آزادی سر دهد.
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Utopianism
نویسنده در اینجا به شکستهای مبارزهی پرولتاریا بهویژه شکست انقالبهای مجارستان ،ایتالیا و آلمان اشاره دارد.
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