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 تصويب به انترناسيونال که بوسيله دومين کنگره" کارگری انقالب در کمونيست حزب نقش"تزهای 
 تزها اين .دارد مارکسيزم ی آموزه در سیاسا و عميق ی ريشه گرفت، قرار توافق مورد و رسيد
 ] است نظريه اين[وبنيادگر دهد می قرار شروع ی نقطه بعنوان را طبقه و حزب بين ی رابطه تعريف

 .آنرا اکثريت شايد حتی يا طبقه ی همه نه شود، شامل را طبقه از بخشی تواند می تنها حزب که
 
 از تواند نمی کسی که گرديد می اشاره نکته اين بهاگر شود، بيان بهتر توانست می عيان حقيقت اين
 سياسی، حزب يک در را خودش سازماندهی به گرايش طبقه اين اکثريت اينکه مگر بگويد، طبقه
 آيا چيست؟ ما انتقادی روش اساس بر اجتماعی ی طبقه يک تعريف حقيقت در اما .ببخشد هستی
 و اقتصادی رايج شرايط از ظاهری آگاهی ساسا بر صرفا را طبقه آن بتوانيم ما که دارد امکان

 کافی اين بشناسيم؟ توليد فرآيند نسبت به آنها مقايسه قابل موقعيت و انسانها از گروهی ی اجتماعی
 همچنين شود؛ نمی محدود موجود محض اجتماعی ساختار به] طبقه شناخت برای [ما روش.  نيست
 دو به را اجتماعی فردی های ساخته تمام رف،ص انتزاعی خط يک کشيدن با خواهد نمی روش اين

 .کردند را اينکار اسکوالستيک گران طبيعت چراکه کند تقسيم گروه
 

 مقياس يک از و بيند می زمان در اش توسعه و حرکت در را انسانی ی جامعه انتقادی، مارکسيزم
 انفعاالت و فعل در را ايعوق ی رابطه که معناست بدان اين .گيرد می بهره ديالکتيکی و تاريخی بنيادی

 .دهد می قرار مطالعه مورد آنها ی جانبه دو
 

 و ای لحظه تصوير ابتدا خواهد می که ماوراطبيعی-متافيزيکی روش خالف بر انتقادی مارکسيزم
 گيری بهره با بپردازد، آن در موجود افراد تحليل و تجزيه به بعد و نموده ترسيم را جامعه از محدودی

 بر بايد طبقه .  گيرد می درنظر) فيلم (متحرک های عکس ی مثابه به را تاريخ کتيکی،ديال روش از
 .گيرد قرار تمايز و جستجو مورد حرکت اين ی برجسته مشخصات اساس

 
 کوته مردم(  شناسان جمعيت و آمارگيران طرف از مخالفت هزاران با ما اولی، روش از استفاده با
 خواهند قرار بازبينی مورد را ما تقسيمات آنها.  شد خواهيم مواجه) اند داشته وجود هرگز اگر – بين
 و متوالی های درجه با که طبقه هزار يا صد يا ده شايد اما ندارد، وجود طبقه دو که معتقدند و داد

 .باشد داشته وجود اند، شده جدا هم از و تعريف قابل غير متغير مناطق
 
 تراژدی قهرمان تمايز جهت در متفاوتی کامال معيارهای از ما آنکه وجود با دوم، روش با اما

 ی مشخصه به اين کنيم، می استفاده آن اهداف و عمل تعريف جهت در و طبقه، ] يعنی[ تاريخی،
 به اينرا آمارشناس بينوای عکاس ضمن در.   پيوندد می متغير واقعيات از گروهی ميان در يکسانی
 اينکه اثبات برای اينرو از.   رساند می ثبت به زندگی از اریع و مرده اطالعات از ای رشته عنوان



 2

 تعداد نمونه برای بود نخواهد کافی فقط کند، می عمل تاريخ در موجود زمان در و دارد وجود طبقه
 در کارگران تعداد يا هيجدهم، قرن در انگليسی مالکان تعداد يا" لوئی چهاردهم"زمان  در بازرگانان
 تاريخ تمامی بايد ما عوض در ؛]بگيريم نظر در را [نوزدهم قرن آغاز در لژيکب صنعتی کارخانجات

 سياسی سپس اجتماعی، جنبش بايد ما دهيم؛ قرار بررسی مورد موجود منطقی تحقيقات اساس بر را
 .  دريابيم کنند، جستجو موفقيتها، و شکست ها، بلندی و پستی ميان از را خود راه دارند سعی که را
 رشته او بود؛ کالسيکش در اولين مقاله" انگلس فردريک" ی استفاده مورد تحليل و تجزيه روش اين
 مبارزات وجود سان بدين و کرده تشريح انگليس کارگر ی طبقه تاريخ در را سياسی حرکتهای از ای

 .رسانيد اثبات به و داده نشان را طبقاتی
 

 آمارگر  .دهد می را آمارگران کمرنگ اضاتاعتر بر شدن چيره امکان ما به طبقه ديالکتيکی مفهوم
 طبقات تئاتر، ی صحنه در خوانان آواز از مختلفی گروههای مانند به که نيست اين ی شايسته ديگر
 ادعا اين بيان با را ما گيری نتيجه تواند نمی او. ببيند شده تقسيم تاريخی صحنه در آشکارا را متقابل
 ميان از تواند می اشخاص که دارد وجود تعريفی قابل غير اعیاجتم های تماس، اليه ی منطقه در که
 يکديگر مقابل در طبقات آن، موجب به که تاريخی سيمای حقيقت اين زيرا .کند رد را کنند نفوذ آنان

 .دهد نمی تغيير را گيرد قرارمی
 
 . باشد متحرک تصوير يک نماياگر بايد بلکه ايستا، تصويری کننده تلقين نبايد طبقه مفهوم اينرو از

 وجود بايد است بخصوصی هدف به متمايل که يابيم می را جنبشی يا اجتماعی گرايش يک ما که وقتی
 به هنوز اگرچه دارد وجود مادی طور به طبقاتی حزب اما.  بشناسيم آن واقعی معنای به را طبقه

 می زنده "روش عمل"آموزه و  وجود با حزب يک ].  است نکرده اندام عرض  [رسمی صورت
  .است مبارزه برای سازمانی نتيجه در و سياسی افکار مدرسه حزب يک .  باشد

  
 معنی به يا است اراده و خواست وجود مشخصه دومين است؛ هشياری و آگاهی وجود مشخصه اولين
 نمی ما شده ذکر مشخصه دو بدون. نهائی هدف به رسيدن جهت در کوشش و تالش کلمه، تر دقيق
 را واقعيات تمايل بی و سرد بطور که کسی ايم گفته قبل از ما همچنانکه کنيم   تعريف را طبقه توانيم
 های اليه در زندگی شرايط بين در را ای رابطه که دارد امکان آنکه رغم علی رساند می ثبت به

 رد تنها . کند منقوش را تاريخ ی توسعه با رابطه در چيزی نيست قادر اما بيايد، بزرگتر يا کوچک
.  اند شده آميخته هم در و فشرده هم به که يابيم می را مشخصه دو اين ما که است طبقاتی حزب يک
 تاسيس مثال - يابد می توسعه توليد، جديد سيستم ترکيب ی بوسيله که خاصی شرايط در طبقه

 جمع يک منافع راستا همين در گيرد؛ می شکل – کار نيروی آموزش و استخدام بزرگ، کارخانجات
 شکل در را خودش] نيز آگاهی آن که[ کند می دقيق آگاهی يک در يافتن ماديت به شروع تدريجا
 .کند می نمايان جمع اين از کوچکی گروههای گيری

 
 که هستند عمل در گير در ی اوليه های گروه اين تنها آورند می روی عمل به ها توده که موقعی
 به ما زمانيکه .  نمايند می رهبری و حمايت را بقيه که هستند آنها و کرده بينی پيش را فرجام

 نظر در صنفی بندی طبقه يک با رابطه در را پروسه اين نبايد کنيم، می استناد مدرن پرولتاری
 دقيق آگاهی که دريافت توان می نتيجه در .  افکنيم نظر کليت يک عنوان به طبقات به بايد بلکه بگيريم

 و تجارب پيچيدگی ی نتيجه آگاهی اين و شده ظاهر طبقاتی منافع و خصوصيات از تدريجا چگونه تر
 دسته هر از برگزيده عناصر که يافت گروهها از معدودی در آنرا توان می تنها که باشد می هايی ايده

 .دارايند
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 جمعی عمل از را است طبقه تمام منافع برگيرنده در که روشنی ديد قادرند مترقی اقليتی تنها درواقع
 آن گروهها، آن .دهند قرار را اجتماعی ساختار تمام بنيادی تغيير شان پروژه مرکز در و کرده رسيمت

 بدون وقت هيچ البته که  (حزب تشکيل که موقعی .نيستند حزب جز به چيزی حقيقت در اقليتها
 توانيم یم ما موقع آن برسد معينی مراحل به)   داد نخواهد روی داخلی اختالفات و بحران بازداشت،

 می فقط و شود می شامل را طبقه از بخشی تنها حزب اگرچه .  است شده عمل وارد طبقه که بگويم
 مکان بندی دسته فرای بايد عناصر، اين آميختگی حزب برای بدهد، حرکت و عمل اتحاد طبقه به تواند
 که کند می ترسيم را هاولي مفهوم اين ما برای اين و .   باشد هستند، حساس طبقه برای که موقعيت و

 .است طبقه از بخشی تنها حزب
 
 طبقه و دهد می جامعه از انتزاعی تصويری گيرد، می نظر در ايستا را طبقه که است کسی مقابل در
 اين .  گيرد می نظر در حزب را هسته اين و بينند می کوچک ای هسته با ای منطقه عنوان به را

 حزب از خارج که طبقه های گروه تمام :که شود منجر گيری تيجهن اين به تواند می راحتی به ديدگاه
 هر .باشد می راست انها هميشه و دارند بيشتری وزن رو اين از باشد می اکثريت در هميشه هستند
 عزم و اراده نه و طبقاتی آگاهی نه اکثريت آن در موجود افراد که بياوريم ياد به تنها ما اگر چند

 آنگاه کنند، می زندگی ملتشان و روستايشان تجارتشان، خودخواهانه مقاصد ایبر و دارند را طبقاتی
 عالوه بتواند که است اندامی به الزم تاريخی جنبش کل در طبقاتی جنبش حفظ برای که است فهم قابل
 در کردن عمل و بودن برای و دارد بر در را حزب طبقه، .نمايد رهبری آنرا طبقه کردن متحد به

 و اصول آن به رسيدن بايد هدفش و بوده دارا تاريخرا حياتی اصول و انتقادی دکترين يک بايد تاريخ
 .باشد مقصد

 
تجزيه و .  تنها در مفهوم واقعی انقالب است که سمت و سوی عمل طبقاتی را حزب نمايندگی می کند

نی خرده بورژوازی تحليل آموزه يی، همراه با تجربيات تاريخی به ما اين امکان را می دهد که به آسا
و  و نظرات ضد انقالبی و هر گونه گرايش که ريشه در نفی و عدم پذيرش بر پايه ی نقطه نظر 
دمکراتيک استوار باشد، بايد نقدی را به کار برد که مارکسيزم برای عدم اثبات برهان های 

  .  بورژوازی ليبرال مطرح می کند
  

سپس به  -که مجبور زندگی و عمل است –های محيطی اگر آگاهی انسان نتيجه است و نه علت ويژگي
گرسنگان قادر به متقاعد کردن خودشان به  ;عنوان يک قاعده هيچگاه مورد استثمار واقع نمی شود

  .اين تنها می تواند يک استثنا باشد.  ضرورت و نياز براندازی استثمارگران با هر وسيله ای می باشند
  

زيرا می داند واکنش اکثريت،  ;دمکراسی بورژوازی مبتنی بر انتخابات به دنبال رايزنی با توده هاست
هميشه در خدمت طبقه ممتاز است و اکثريت به آسانی حق فرمانروايی و بهره کشی هميشگی را به 

ا نيست که اين اضافه کردن يا کاهش اقليت کوچکی از رای دهدگان بورژو.  طبقه ممتاز اعطا می کند
نه تنها اکثريت تمام  ;روابط را تغيير می دهد بلکه سرمايه داری اکثريت را تابع خوذ می کند

از اينرو اگر حزب، توده های پرولتاريا را به .  شهروندان را، بلکه اکثريت تمام کارگران را هم
ش چيزی می قضاوت عملکرد و ابتکار عمل که اين هم از وظايف حزب است، فرا بخواند، قضاوت

آن قضاوت و رای، دارای .  شود که تقريبا با اطمينان، مطلوب نظر سرمايه داری واقع خواهد شد
درجه ی نسبتا کمی از فکر روشن و هدايت شده، کمتر مترقی، کمتر انقالبی و مافوق اينها کمتر الهام 

  .  گرفته از آگاهی و منفعت اشتراکی کارگران است
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.  جهت رهبری و عمل، تجردی عاری از هرگونه ادراک مارکسيستی است مفهوم حق پرولتاريا در
حزب انقالبی را برای توسعه، با جايگزينی اليه های کمتر کامل  ميل و خواسته ی هدايتگر ]زيرا[

از آنجايی که اين امر به طور پيشرونده روی می دهد تصميمات .  ، پنهان می کند ]از طبقه [شده 
بهتر است به خاطر بسپاريم که .  به بورژوازی و مفاهيم محافظه کاران می شودناشی از آن نزديکتر 

اقليت "توده ها احترام گذاشت و " عقل سليم"بورژوازی سعی می کند با طرح اين کليشه که بايد به 
 .را مطرود نمود، خود را به عنوان بهترين حامی استثمارشدگان جا بزند ]يعنی حزب [" آشوبگر

  
راستی جنبش کارگری، مکتب اجتماعی دمکراتيک، آنهايی که اصول ارتجاعی شان به جريان دست 

طور آشکار توسط تاريخ به همگی نشان داده سده است، دائما با حزب طبقاتی ضديت می کنند و 
اينطور وانمود می کنند که قادر به يافتن خواست واقعی طبقه با مشاوره در مقياس بزرگتری به نسبت 

موقعی که آنها نمی توانند طبقه را ماورای محذوديتهای اصولی و انضباطی عمل آن   .حزب هستند
بسط بدهند، سعی به اثبات اين مسئله می کنند که ارگانهای اصلی نبايد توسط تعدادی محدود از 
اعضای مبارز و ستيزگر تشکيل شود بلکه بايد از ميان گروههای پارلمانی، گروههای بزرگتر که 

انحطاط احزاب سوسيال دمکرات .  لق به افراطيهای دست راستی آن احزاب هستند، باشندهميشه متع
انترناسيونال دوم و حقيقتی که ترکيب آنها کمتر از توده های سازمان يافته انقالبی اند ناشی از اين 

از دست " کارگر گرايی"واقعيت است که آنها به تدريج مشخصه بخصوص حزب طبقاتی را بواسطه 
آنها ديگر به عنوان پيشقراول و پيشگام عمل نمی کردند، پيشگامی که از طبقه پيشی می گرفت .  ندداد

اهميت و اعتبار  ]آنها [بلکه به سيمای مکانيکی و غير فکری در انتخابات و سيستم بشر مبدل شدند، 
ر کار خود قرار به اليه هايی از طبقه را که دارای آگاهی کمتر و وابستگی بيشتر بودند را در دستو

در نتيجه در واکنش به اين اپيدمی، حتی قبل از جنگ، گرايشی بخصوص در ايتاليا بوجود آمد .  دادند
.  که طرفدار انضباط داخلی احزاب و نپذيرفتن اعضای جديدی که به دکترين انقالبی ما نپيوسته بودند

ای محلی بوده و بر اين اصل که اينان همچنان مخالف استقالل داخلی گروههای پارلمانی و اندامه
اين روش به عنوان پادزهر واقعی برای رفرميزم .  حزب بايد از اعضای قالبی پاک شود تاکيد داشتند

اين روش نقش اوليه .  به اثبات رسيد و اساس دکترين و شيوه ی انترناسيونال سوم را تشکيل داد
باط در حزب با جهتی روشن درباره سهمی را بر دوش حزب می گذارد و آن متمرکز بودن و انظ

فروپاشی احزاب سوسيال دمکراتيک "انترناسيونال سوم بر اينکه .  مشکالت اصولی و تاکتيکی است
رای داد، علت شکست " انترناسيونال دوم به هيچوجه فروپاشی احزاب پرولتاريا به طور عام نيست

ب هستند و حزب بودن را متوقف کرده تشکيالتی آنان اين بود که آنها فراموش کرده بودند که حز
  .بودند

  
اين .  گذشته از اين، يک دسته ايراد و اعتراض ديگر نسبت به مفهوم کمونيستی نقش حزب وجود دارد

ايرادات از جانب مکتب رمرفيزم منحط سنديکاليستی طرح می شود که طبقه را در دو قالب اتحاديه 
ه آنها دارای تشکالتی با توانايی هدايت و رهبری طبقه در های اقتصادی می بينند و وانمود می کنند ک

به دنبال دوره کالسيک سنديکاليزم فرانسوی، ايتاليايی و آمريکايی، اين به ظاهر چپ .  انقالب هستند
.  ها قواعد جديدی را در بعضی گرايشات بنيان نهادند که عمدتا در حاشيه انترناسيونال سوم هستند

با  ]اين رجعت به دامن بورژوازی [ه تنزل به ايدئولوژی حاکم هستند که پروسه اينها همچنين قادر ب
  .انتقاد به پرنسيپها و نتايج تاريخی که دنبال کرده اند، شکل می گيرد

  
اين گرايشات مايل به شناخت طبقه در داخل سازمانی ازخودش يعنی اتحاديه های کارگری هستند که 

تشکيل می شود و قادر است توده های بزرگتری را گرد خود آورده  به تعبير آنها قبل از حزب سياسی
  .و در نتيجه رابطه بهتری را با کل طبقه کارگر داشته باشد
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با در نظر گرفتن تجربيات تاريخی به اين نتيجه خواهيم رسيد که اعضای افراطی و دست راستی 

ن طبقه کارگر، آن جنبش را ماليم کرده جنبش کارگری با تاييد اتحاديه های کارگری به عنوان نمايندگا
امروزه خود بورژوازی تمايل خويش را برای اتحاديه گرايی طبقه .  و منش آن را تقليل می دهند

در واقع بخش هوشمندتر بورژوازی با ميل .  کارگر نشان می دهد و اين اصال غير منطقی نيست
  . کارگری غير سياسی را می پذيرد سهولت در بهسازی سيستم و دستکاه نمايندگی اتحاديه های

  
بورژوازی احساس می کند که تا زمانی که کنش و عمل طبقه کارگر به خواسته های اقتصادی که 
اتحاديه های کارگری خواستار آن هستند محدود باشد، به حفظ وضع موجود و به اجتناب ورزيدن از 

آگاهی انقالبی است که هدف آن نقطه ی شکل دادن به آگاهی سياسی کمک می کند، آگاهی سياسی تنها 
  .ضعف دشمن است که همانا به کنترل درآوردن قدرت است

  
سنديکاليستهای گذشته و امروزی هميشه به اين حقيقت آگاهی داشتند که بيشتر اتحاديه های کارگری 
ر توسط اعضای دست راستی اداره می شوند و ديکتاتوری رهبران خرده بورژوازی روی توده ها، ب

در نتيجه .  اساس بوروکراسی اتحاديه، حتی بيشتر از سيستم انتخاباتی احزاب بنا شده است
سنديکاليستها همراه با عناصری که به طور نسبی و در عکس العمل به رفرم عمل می کردند، خود را 

تی از اين چنين مصلح.  وقف مطالعه شکل جديدی از اتحاديه های مستقل از اتحاديه های سنتی نمودند
نظر تئوری اشتباه بود چرا که فرای مقياسهای بنيادی سازمانهای اقتصادی نرفت، در نتيجه به پذيرش 

  .اتوماتيک نقش کارگر در توليد پرداخت
  

عالوه بر اين، بر اساس اين ديدگاه، توليد کننده نمی تواند به ماورای حرفه خود برود، در جايی که 
ای طبقه کارگر در دامنه وسيعی از شرايط و فعاليتش، به تنهايی حزب طبقاتی با در نظر گرفتن اعض

در نتيجه آن عالج که از نظر تئوری اشتباه بود، از نظر .  قادر به بيداری روح انقالبی طبقه می باشد
  .واقعيت نيز ناکافی به اثبات رسيد

  
ز نقشی که آگاهی امروز يک برداشت کامال اشباه ديگر از جبرگرايی مارکسيستی و درک محدودی ا

در تشکيل نيروهای انقالبی بازی می کند اين است که تعداد زيادی از مردم به دنبال سيستمی مکانيکی 
بر طبق اين .  از سازمان هستند که توده ها را بر اساس نقش هرشخصی در توليد، سازماندهی می کند

بدين .  ی به سوی انقالب در حرکتندخطای باطل توده ها به طور اتوماتيک و با حداکثر کارايی انقالب
گونه راه حل گمراه کننده ديگری دوباره نمودار می شود که مدعی است خشنودی روزانه از احتياجات 

اما همچنانکه ما به .  اقتصادی می تواند با نتيجه نهايی براندازی سيستم اجتماعی آشتی و تطابق يابد
) پی را به دنبال داشت.دی.آ.عدا انشعاب حزبی ککه ب(طور صحيح در مورد حزب کمونيست آلمان 

انقالب به سازمانی از نيروهای فعال و مثبت که در اصول و هدف نهايی متحد هستند، نياز : گفتيم
اليه های مهم و افراد بيشمار در بيرون اين سازمان قرار می گيرند، حتی با وجود اينکه اساسا .  دارد

اما طبقه به زيستن ادامه می .  که پيروزی انقالب به نفع آنها می باشدو اصوال به طبقه ای تعلق دارند 
  .دهد، مبارزه می کند و به پيروزی می رسد

  
طبقه از همجنسی شرايط اقتصادی سرچشمه می گيرد و اين به عنوان نيروی محرک اوليه گرايش به 

اما به .  ديدار می گرددسوی نابود ساختن و گذار به فراسوی شيوه های امروزی توليد در نظرها پ
منظور به عهده گرفتن اين وظيفه بزرگ، طبقه بايد برای خودش عقيده و استدالل تفکر، کاربرد 
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روشهای انتقادی، خواست و اراده و همچنين سازمانی که با بيشترين کارآيی، تالشهای جمعی و 
 .فداکاريها را جهت دهد را مورد استفاده قرار دهد

 
  هریبهزاد جوا: ترجمه
  behzad1978uk@yahoo.com: ايميل

  
 
 
 
 
  
  


