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 گفتار مترجمپیش
در یک ( انگلستان)در شهر منچستر  1٢٩١در سال  1سدانکن هالَ

گروه  به وی در خالل جنگ جهانی دوم.  خانوادهء کارگری زاده شد

سپس در سال   .پیوست  المللی کارگرانلیگ بین تروتسکیستی 

در خاتمهء .  به ارتش فرا خوانده شد به عنوان سرباز وظیفه 1٢٩١

ارتش بریتانیا در مصر مستقر بود به خاطر  ه همراهجنگ، وی که ب

سربازان که خواستار خاتمهء فوری مأموریت و  تمرّدشرکت در 

شان بودند، توسط دادگاه ارتش به سه ماه زندان بازگشت به زادگاه

 .دگردی محکوم

وی پس از بازگشت به انگلستان به گروه کوچکی از هواداران تونی 

گروه گذاران -به همراه تونی کلیف، او یکی از بنیان.  پیوست ١کلیف

 .بود ٩های سوسیالیستیبررسی

های سیاسی متشکل های دههء پنجاه ارتباط وی با فعالیتدر سال

اما، در .  ملی آموزگاران فعال بود ءقطع گردید، اگرچه در اتحادیه

های پایانی دههء شصت، وی های انقالبی در سالفعالیت دورهء فرازِ

پیوست و به سرعت   ١المللیهای بینسوسیالیستبه بار دیگر 

اما، متعاقباً و به دلیل رفتار تونی .  به ردهء رهبری گروه راه یافت

                                                           
1
 Duncan Hallas گی وی با استناد به پایگاه اینترنتی شرح کوتاه زنده –  marxists.org تهیه  
.شده است  
٩ Workers International League 
١ Tony Cliff 
٩ Socialist Review Group 
١ International Socialists 
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دست به تصمیم  یجمعای بدون مشورت کلیف که به طور فزاینده

ولی پس از آن که مخالفین .  زد به صف مخالفین پیوستگیری می

ها نیز جدا سازمان یافتند، وی از آنبه عنوان یک فراکسیون رسمی 

حزب کارگران هنگامی که .  شد، اما در داخل گروه باقی ماند

های سوسیالیست گزین گروهجای 1٢١١در سال   سوسیالیست

به مبارزهء سیاسی  رهبران این حزب در ردهءوی  شد، یالمللبین

کار کناره  به خاطر بیماری از1٢٢١تا زمانی که در سال  ادامه داد

 .گرفت

این   .منتشر گردید ١حزب و طبقهدر کتاب  بار مقالهء حاضر اول

کتابی با  در پیش-به راهِعنوان تحت ، یک بار دیگر نیزمقاله 

که  ٢آر. اس. آینشریهء .  انتشار یافته بود  بحران جهانی عنوان

، (٩٠٠٩اوت -ژوئیه) ٩٩سال پیش در شمارهء  هفدهاین مقاله را ابتدا 

، بار دیگر در ودکمی پیش از درگذشت دانکن تجدید چاپ کرده ب

با برخی اصالحات دستوری جزیی (  ٩٠1بهار سال ) 1٠٠شمارهء 

 .چاپ نمود

                                                           
  Workers Socialist Party 
١ Tony Cliff et al., Party and Class (London: Pluto Press, 1٢١1).  

This book was republished by Haymarket Books in ٩٠٠١. 
  Nigel Harris and John Palmer (eds.), World Crisis (London: 

Hutchinson, 1٢١1) 
٢ International Socialist Review (ISR) –  انتشار این نشریه در ماه مه سال جاری
برای .  دو سال انتشار به دلیل برخی مسایل و مشکالت داخلی متوقف گردید-و-پس از بیست( ٩٠1٢)

 .این نشریه رجوع گردد سایت اینترنتی جزییات بیشتر در این مورد به
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. اس. آی 1٠٠که در شمارهء  ایبرای ترجمهء این مقاله از نسخه

البته، تمامی آثار وی در آرشیو   .منتشر شده بود استفاده شده است آر

 .رس استها در دستاینترنتی مارکسیست

دوجین حزب زیر عنوان -بیش از نیم اکنونشرایطی که در حال، 

های اش، در پهنهء فعالیتسوسیالیست و کمونیست، از هر نوع و تیره

چه  به راستی ترجمهء این مقاله ،شودعرضه میها نیسیاسی ایرا

 تواند داشته باشد؟ارزشی می

به باور من، متاسفانه تمامی این احزاب مدعی سوسیالیسم و 

امر و در پهنهء عمل سیاسی هیچ گونه ارتباطی  کمونیسم، در حقیقتِ

البته، مراد این .  با واقعیت یک حزب انقالبی سوسیالیستی ندارند

بلکه، مسئله بر .  این دوستان سوء تعبیر گردد "خیر نیتِ"نیست که 

کشان زحمتاین احزاب با  ارتباط ارگانیکِ فقدان سر هویت اساسی و

در چارچوب مرزهای کشوری  ساکن هایملیت یتمام طبقهء کارگرِو 

بدون آن که بخواهم شرایط تاریخی را نادیده .  استبه اسم ایران 

-در تمامیت بگیرم، اما، این یک واقعیت عریان است که این احزاب 

شان هیچ گونه تأثیر ملموسی بر روند اوضاع جاری، مبارزهء روزمره و 

 .ته و ندارندکشان در داخل کشور نداشطبقاتی کارگران و زحمت

گی و عاری بودن از رغم ساده، بههالَسمقالهء دانکن  به هر حال،

 ، اما،های مارکسیستیهای عریض و طویل از کالسیکنقل قول

پیرامون موضوعاتی که نزدیک به  مهمبسیار  ی استحاوی نکات

غیر قابل انکار این  واقعیتِ.  پنجاه سال پیش در بریتانیا مطرح بود
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وی در این مقاله به  کهموضوعات و مسایل حاد آن روز را است که 

اند، بلکه به قوت خود باقی مانده عموماًها پرداخته، نه تنها امروزه آن

 .  اندولد نیز نموده-و-تری یافته و  زاددامنهء وسیع

زیستند ای میدر جامعه ویمخاطبین نویسندهء این مقاله و اگرچه 

جامعهء ایران  امری که ،ایی حاکم بوددموکراسی بورژو در آن که

 مطالعهء که کنممیفکر  ها با آن فاصله دارد، اما، کماکانفرسنگ

مفید  نیز ما امروزِ تواند برایمی این مقالهء کوتاه بحث مطروحه در

 .افتد

 نیکو پورورزان

 ٩٠1٢پاییز 
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 یک حزب سوسیالیست انقالبی دهیسازمان
 

غربی را به طور  کشورهایِ رِقهء کارگطب دادهای چهل سال گذشتهرخ

نخستین .  انقالبی سوسیالیستی جدا نموده است هایتاز سن عمده

 پیش روی ما قرار دارد این است که حال حاضر در که در ایوظیفه

مبارزات پراکنده و محلی   .پیوند ایجاد کنیم این دوبین  یک بار دیگر

اشت مزدها، شرایط کار، اجاره بها، آموزش، بهدبسیاری پیرامون دست

زیر  و در هنگ شدهآه نیاز به آن دارد که همکو غیره در جریان است 

ن در بر اساس یک استراتژی مدوّ مترقی و منسجم یک جنبشِ پرچم

 .مسیر دگرگونی جامعه متحد گردد

شود شکل دادن به قشری از نیازی که امروز به شدت احساس می

های ریشه دارای کهاست  اعم از کارگران یدی و فکری، کارگران،

و از درک مشترکی پیرامون  بوده های کارگرکمی در میان تودهمستح
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.  دنبه آن برخوردار باش یابیدستهای ضرورتِ سوسیالیسم و راه

[ سدهء بیستم]ای در دههء بیست واقعیت این است که این چنین الیه

آگاهِ طبقهء  این قشرِ  .المللی وجود داشتدر بریتانیا و در سطح بین

-و-نیسم و پس از آن در پرتو کنشارگر در ابتدا توسط استالیک

نو از هم -پیچیده میان استالینیسم، فاشیسم، و رفرمیسم واکنشی

اصیل سوسیالیستی در  هایتده شده و باعث گردید که سنپاشی

ای تنزل رفته به درجهء باورهای حاشیهداری پیشکشورهای سرمایه

اصیل سوسیالیستی در سطح  هایتسن به موازات عروج دوبارهء.  یابد

 است ک بدین منوال.  گیرنداز نو جان میجامعه، اختالفات کهن نیز 

نوان یک معضل سرشت سازمان سوسیالیستی بار دیگر به عمسئلهء 

 .شودمیمطرح 

، باور به ضرورت یک سازمان های ناببه استثناء برخی از آنارشیست

پذیرفته شده  ای چپ عموماً امریهجریان مبارز سوسیالیستی در میان

.  اما، مسئلهء مورد اختالف بر سر چگونگی و نوع آن است.  است

یکی از نقطه نظرهایی که به ویژه در میان دانشجویان و کارگران 

-از آنِ آزاد اند بسیار رواج داردگی رادیکال شدهجوان که به تازه

گفت که این  توانبا عطف توجه به ماهیت آن، می.  است 1خواهان

  .گیرداصطالح پوششی است که چندین گرایش متمایز را در بر می

شان با هر ، اما، اساساً در ضدیتهاگرایش تمامی اینوجه مشترک 

 در از سوی دیگر و از یک سو گونه فعالیت متمرکز و همآهنگ

بدهد  "رهبری"بوی -و-که رنگ شان به هر آن چهعمیق سوءظنّ

                                                           
1 libertarian 
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-طه نظر چیزی بیش از نوعی از اتحاد گَلاساس این نقبر .  قرار دارد

تواند مطلوب ی ضرورتی نداشته و نمیگرهای کارگشاد میان گروه-و

فرض  دهد بر دوآن چه که زیربنای این نگرش را شکل می.  باشد

های متمرکز الجرم در مسیر گویا سازمان یکم این که: استوار است

های این که فعالیت دوم ؛ وفرو غلتیده بوروکراتیکانحطاط 

یابی به خودبخودی کارگران شرط الزم و کافی برای دست

 .سوسیالیسم بوده و از این رو نیازی به سازماندهی نیست

در مورد فرض نخست، در ظاهر امر، شواهد و مدارک به نظر فراوان 

های دموکراتیک صاحب نام در سال-های سوسیالحزب.  رسدمی

ای آموزنده در این زمینه مطرح به عنوان نمونهآغازین سدهء بیستم 

الزم  مصالحود که سوسیال دموکراسی آلمان باین  از جمله،.  شوندمی

 ناپذیر سلطهء اُلیگارشی-قانون خدشه" ءنظریهبندی جهت فرمول را

کمونیستی که  احزاب  .نهاد ٩در اختیار روبرت میشلز "(گانیا نخبه)

به  کارگرانِ که تا در وهلهء نخست بودند ایجاد شده این خاطر خود به

-سوسیال هایبوروکراسینفوذ  را از حیطهء لحاظ سیاسی آگاه

کار خارج سازند، در نهایت خود به آن چنان محافظه دموکراتیکِ

تر از آن در میان مدار شدند که پیشای بوروکراتیزه و قدرتدرجه

-آن گذشته، سازماناز .  گنجیددر تصور هم نمی احتّاحزاب کارگری 

 رنگِ-و-های صنفی، نیز فارغ از آبای، یعنی اتحادیههای وسیع پایه

                                                           
٩  Robert Michels ایتالیایی که این نظریه را -آلمانی سندیکالیست-آنارکوشناس و -جامعه 

( حاکمیت الیگارشیک)گان جز حاکمیت نخبه سرانجامی تشکیالتطرح ساخت که نفس وجود م
ب فاشیست ایتالیا به رهبری حز عنوان ایدئولوگ فاشیسم به وی البته بعدها به خودِ.  نخواهد داشت

.بنیتو موسولینی پیوست  
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تبدیل  بوروکراتیزاسیون شان، در همه جا به مثالی برایسیاسی رهبران

 .شدند

گونه خواهان این -آزادبر پایهء این گونه شواهد است که برخی از 

حزب سوسیالیست انقالبی فی  گویا واژهء کنند کهنتیجه گیری می

 هم هاسندیکالیست-آنارکو البته،.  تناقض استنفسه یک اصطالح م

-این دسته عموماً می.  اندبه طور سنتی دارای چنین موضعی بوده

پذیرند که یک حزب، چنان چه شرایط مناسب باشد، ممکن است که 

اما، در .  بتواند از افتادن به آغوش صاحبان قدرت و نفوذ پرهیز کند

چنین حزبی، که بنا به  در درون ساختار شود کهادامهء بحث گفته می

جدید در شکل یک گروه حاکم  است، وجودتعریف بوروکراتیک 

، و اگر که چنین حزبی بودهاش امری مطلقاً اجتناب ناپذیر جنینی

.  موفق شود چیزی جز یک جامعهء استثماری تازه را نخواهد آفرید

نکته، تجربهء احزاب استالینیستی که به طور عمده در برای اثبات این 

 .شوداروپای شرقی به قدرت رسیدند به عنوان شاهد ارایه می

قویاً آبستره  نمایی این گونه نقطه نظرات به طور عمده از سرشتموجه

بته، منصفانه نخواهد بود اگر ال  .شودها ناشی میاز این رو عام آنو 

"یانعر میمون" جریان مُدِ روز همانند ها راکه این
-، اما، بیبنامیم ١

تشخیص  هاشناختی آنروان هایجاذبهتوان در شک تشابهاتی را می

با رنج و  ١و رابرت آردری ٩چون دزموند موریسهایی همنویسنده  .داد

                                                           
١ Naked apery 
٩  Desmond Morris .جانورشناس و رفتارشناس بریتانیایی   
١  Robert Ardrey .نامه نویس آمریکایینمایش شناس ومردم   
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های واقعی جامعه بررسی و تحلیلِتعب فراوان به کار پیچیده و دشوار 

پردازند که تا از به اصطالح تغییر ناپذیری طبیعت و تنازعات واقعی می

 مشخص این یا آن مسئله "بودن رگریز ناپذی"به ( یا حیوان)انسان 

خواهان نیز دقیقاً به همین منوال است؛ یعنی -طرز تفکر آزاد  .برسند

های یک های بسیار کلی در بارهء به اصطالح بدیکه از ایده

رسند، بدون آن که به خص میتشکیالت رسمی به نتایج بسیار مش

سیر حوادث داده  خود هیچ زحمتی را برای بررسی و تحقیق پیرامون

اجتناب "به عنوان نتیجهء  از این روست که استالینیسم.  دباشن

در این   .شودداری لنین از یک حزب متمرکز قلمداد میجانب "ناپذیر

حقایق "راستاست که چند ایدهء کلی و مشتی از به اصطالح 

-بندی می-هم-گی در عرض نیم ساعت سرِکه به ساده "شمولجهان

 واقعی از آن جا که جهانِ.  نشیندشود، به جای ابزار جدی تئوریک می

رسی به عناصر یک دست رو اینتوست، از -در-بسیار پیچیده و تو

اما، با .  آماده بسیار اطمینان بخش خواهد بود بینش اجتماعی از پیش

کمال تأسف باید افزود که این چنین به اصطالح بینش اجتماعی 

 .ای عمیقاً گمراه کننده نیز هستآماده-حاضر

تشکیالتِ متمرکز مساوی است با بوروکراسی مساوی "این معادله که 

نهء گناه سکوالر از افسا یدر حقیقت چیزی جز روایت "است با انحطاط

اش به نمونه-این افسانه نیز همانند پیش.  نیست اآدم و حوّ نخستینِ

لهء مزبور امر معاد زیرا که در واقعِ.  بردنتایجی عمیقاً ارتجاعی راه می

که گویا کارگران  چنان چه به دقت به آن بنگریم حاکی از این است

-جمعی سازمان-فاقد توانایی الزم جهت هدایت دموکراتیک و دسته
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 بر موارد بسیاری انگشت نهادتوان این که میدر   .باشندهای خود می

نیست، اما اگر که  یتردیدهیچ گویای حقانیت مورد فوق هستند  که

 زوماًحتماً و ل همواره و یهکه این قض ادعا کنیمآن  اساس بخواهیم بر

پذیر است که بگوییم که سوسیالیسم امکان است مثل ایندرست 

 .نیست زیرا که دموکراسی، در مفهوم واقعی آن، ناممکن است

در اوایل سدهء  "ماکیاولی-نئو"پردازان اجتماعی -گیری نظریهنتیجه

در  یبیستم دقیقاً این چنین بود، برداشتی که هم اکنون به طور عمیق

در  ،این برداشت  .است خوش نمودهشناسی آکادمیک مدرن جا جامعه

قرار گرفته  نیز در بنیاد نظریهء سوسیال دموکراتیک مدرن ،عین حال

.  گنجندخواه در این مقوله نمی-های آزادالبته، سوسیالیست.  است

این کلیشهء کهنهء تکراری استوار ها در واقع بر رد اساس مواضع این

برداران، ها، رهبران و فرمانگان و تودهوجود نخبه گویا است که

اما، در رویکردشان به .  حاکمان و زیردستان همواره ضروری است

رسند که دقیقاً در تضاد با ای میدهی دقیقاً به نتیجهمسئلهء سازمان

گیرد، صرفاً به این دلیل ساده که کنند قرار میآن چه که ادعا می

ای هر جامعهء پیچیده های اساسیخسارههای رسمی از رسازمان

 .شوندمحسوب می

یک گیر امون مسایل گریبانحقیقت امر این است که بحثی مفید پیر

-نا "شمولجهان"های به اصطالح بافیکلی باسوسیالیستی  سازمان

هر تشکیالتی .  برندتشکیالت در خالء به سر نمی.  است مُیسّر

شرایط مشخص تاریخی است که های واقعی در متشکل از انسان
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هایی که در کند تا با اتکاء به تعداد محدودی از گزینهتالش می

هنگامی که این گونه   .رس است به حل مسایل واقعی بپردازددست

مالحظات کامالً بدیهی آن چنان که درخور است در نظر گرفته 

.  شودراهه کشانده مینشوند، آن گاه بحث پیرامون تشکیالت به بی

پیرامون منشاء استالینیسم کامالً  نکته به ویژه در مورد جدالاین 

 .روشن است

خواهان این باور که بالشویسم پدر استالینیسم -در نزد بسیاری از آزاد

آید که هر گونه تردید در مورد آن کفر به حساب میبود از آیات مُنزّل 

گان سوسیال صد البته، اکثریت بزرگی از نویسنده.  شودمحسوب می

.  از همین دیدگاه برخوردارندکار نیز دقیقاً دموکرات، لیبرال، و محافظه

به این نکته نیز اشاره نمود که اگر بخواهیم به این  در این جا باید

بوروکراسی  ، در این کهناب آن بنگریم صوریقضیه در مفهوم 

 بالشویک بیرون آمده است جای هیچ گونهاستالینیستی از متن حزب 

این گونه رویکرد راه به واقعیت این است که اما،   .ای نیستمناقشه

یعنی اگر بخواهیم به این سیاق به مسئله بنگریم .  نخواهد بردجایی 

پدر دادگاه تفتیش عقاید در  هم توان گفت که عیسی مسیحآن گاه می

گذار امپریالیسم ایاالت متحده اسپانیا بوده و آبراهام لینکن نیز بنیان

انتظار نداشته باشد که این چنین  امیدوارم که کسیاما، .  است

بنابراین، پرسش این است که چرا .  اظهاراتی به نتایج مفیدی راه ببرد

و چگونه استالینیسم ظهور نموده و در این روند ساختار حزب 

 .بالشویک چه نقشی ایفا نموده است
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به  ١کمونیسم منسوخعنوان  خویش زیردر کتاب   بندیت-دنیل کوهن

وی در  .است گردر این باره بسیار روشن این پرسش پرداخته است که

ها انقالب روسیه را به ها نه تنبالشویک"خواهد نشان دهد که آغاز می

مبارزه در  تداوم ها ازمستقیماً مسئول باز داشتن تودهبلکه  پیش نبردند

ها بودند بوده، و در نهایت نیز همان آن 1٢1١فاصلهء فوریه تا اکتبر 

در هر  –انقالب بوروکراتیک تبدیل نمودند -که انقالب را به یک ضد

 ".دو مورد نیز دقیقاً سرشت حزب، ساختار و ایدئولوژی آن نقش داشت

 و بحث نداشته جای نکتهء نخستی که وی مطرح ساخته ربطی به این

 هاییبا اتکاء به نقل قول ، اما،نکتهء دوم.  بعداً به آن خواهم پرداخت

در کنار هم  ها راآن شده که وی به شیوهء مطلوب خویش بسط داده

لنین و تروتسکی نیت حساب شدهء سوءخویش  گمانبه  چیده تا بتواند

 1٢1١دهد که در سال ابتدا به درستی نشان میدر وی .  کند را اثبات

های های صنعتی و بازرگانی به دست کمیتهلنین خواهان کنترل بنگاه

حرارت تمام به با   1٢1انتخابی کارگران بوده، اما کمی بعد در سال 

به  1٢٩٠دفاع از مدیریت فردی پرداخت؛ و این که تروتسکی در سال 

کردن نیروی کار فراخوان داده بود، و این که سرکوب قیام  میلیتاریزه

 طی آن که ندیرو ی بود درنقطهء عطف 1٢٩1کرونشتات در سال 

روایت  یزی که درآن چ  .طبقهء کارگر روسیه قدرت را از دست داد

آور است نادیده گرفتن  یبندیت از این رخدادها واقعاً شگفت-کوهن

                                                           
   Daniel Cohen-Bendit در  یآلمانی و از رهبران دانشجوی-آنارشیست رادیکال فرانسوی 

وی بعدها به جنبش .  در فرانسه فعال بود   1٢اواخر دههء شصت بود که در جنبش دانشجویی در 
.سبزهای آلمان پیوست  
١ Obsolete Communism 
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ظاهراً .  ا در آن به وقوع پیوستندهشرایطی است که این رخداد کامل

و جنگ [ جهانی اول]های ناشی از جنگ ویرانیفاکتورهایی نظیر 

داخلی، فالکت صنایع روسیه، و فروپاشی طبقهء کارگر روسیه، هیچ 

اگر چه وی به .  مقصد نهایی داشته باشدتوانست تأثیری بر کدام نمی

مانده بود و به -عقبطور مختصر به این نکته که روسیه یک کشور 

کند، اما، واسطهء شکست انقالب در آلمان منزوی شده بود اشاره می

عام به  وجود این فاکتورهای"دهد که گویا در ادامه به ما هشدار می

های مشخصی باشد که در مسیر چرخشگر توجیهتواند هیچ روی نمی

 ".صورت گرفت[ انقالب]

میان چگونگی و سطح تولید  فرض بر این است کهمعموالً امروزه 

های اقسام سازمان از سوی دیگر و از یک سو گینیازهای اساسی زنده

.  ارتباط وجود دارد تاریخی اجتماعی ممکن در هر مرحلهء مشخص

 بدبیاری بسیار بزرگی تواندمی ایباید اقرار نمود که لزوم چنین رابطه

-ای نوع بشر میرابطه زیرا که در صورت عدم لزوم چنین  .تلقی شود

توانست با یک جهش بزرگ مستقیماً از عصر حجر به مرحلهء 

 .سوسیالیسم گام نهد

رفته در سطح باال به همراه نیروی کار صنایع پیشاما، اگر بپذیریم که 

های الزم برای نیل به سوسیالیسم شرط-بسیار مولد یکی از پیش

-آنبندیت -کوهنکه  "فاکتورهای عامی"است، آن گاه برخی از این 

-انسته، ناگهان اهمیت خاصی میارتباط د-بیها را به طور سرسری 

با .  مانده نبود-روسیه در زمان انقالب صرفاً یک کشور عقب.  یابند
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رفتهء آن زمان، داری پیشکشورهای سرمایههای توجه به شاخص

برای نمونه، در .  مانده بود-کشور روسیه در حقیقت به شدت عقب

وع انقالب، نزدیک به هشتاد درصد کل جمعیت کشور هنوز زمان وق

های کشاورزی اشتغال داشتند، در حالی که این رقم در به فعالیت

بر پایهء بررسی .  شدبریتانیا تقریباً پنج درصد نیروی کار را شامل می

، درآمد سرانهء اشخاص شاغل در  اقتصاددان بریتانیایی، کالن کالرک

شود، در واحد تخمین زده می  ١٠در روسیه به میزان  1٢1١سال 

در .  بود 1٠١1حالی که این رقم در همان سال در بریتانیا معادل 

    1واقع، بنا به محاسبات کالرک، درآمد سرانه در بریتانیا در سال 

شود که از درآمد سرانه در روسیهء واحد برآورد می ١١٠به میزان 

گونه  در این دیدی نیست که میزان خطاتر.  بیشتر بودنیز  1٢1١

اگر که باالترین میزان  احتّاما، .  تواند بسیار باال باشدها میمحاسبه

روسیهء  احتمال این که ها در نظر گرفته شود،هم در این محاسبه خطا

به  تبدیل گردد به یک جامعهء آزاد درنگبی بتواند اوایل سدهء بیستم

خوراک -و-حیات آدمی تنها به خورد این که  .بود بسیار ناچیزواقع 

میراث فرهنگی نیز در حیات بشر .  درستی است کامالً حرفنیست 

واجد اهمیت است، از این رو نباید نادیده گرفت که بربریسم تزاری 

از   .دادبخشی از میراث فرهنگی روسیهء زمان انقالب را تشکیل می

رای روسیهء ایزولهء آن این رو، جای شگفتی نیست که سوسیالیسم ب

از های مارکسیستی پیش روز در دستور کار هیچ کدام از جنبش

                                                           
   Colin Clark استرالیایی که از پیشروان استفاده از شاخص -آمارشناس بریتانیاییاقتصاددان و  

.بررسی اقتصادهای ملی بودتولید ناخالص ملی به عنوان مبنایی برای   
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ها تنها که نارودنیک انقالب قرار نداشت، و به جاست که گفته شود

 .گروهی بودند که چنین توهمی را در سر داشتند

هر اندازه هم که  1٢1١در سال  روسیه با این وجود، وضعیت اقتصادی

 اما در مقایسه با آن چه که قرار بود از راه برسد رونقبار بوده، فالکت

، انقالب، جنگ داخلی، و [جهانی اول]جنگ .  آمدبه حساب می

دستگاه تولیدی کشور را به کلی در هم  در مجموع دخالت خارجی

سطح تولید صنایع روسیه به ده درصد  1٢1٢در پایان ماه مه .  ریخت

در کشوری تا پایان همان سال،   ٢.بود اش کاهش یافتهکل ظرفیت

نزدیک به هشتاد درصد که وسایط نقلیهء موتوری عمالً وجود نداشت، 

-سطح تولید کاالهای کارخانه.  کل خطوط آهن از رده خارج شده بود

 به شدت کاهش یافته و به سیزده درصدِ 1٢٩٠ای تا پایان سال 

 .رسیده بود 1٢1١در سال  آن میزان مشابه

در دسامبر .  این وضعیت تأثیر بسیار مخربی بر طبقهء کارگر داشت

به  تروگراد نسبت به دو سال پیش از آن، تعداد کارگران در پ 1٢1

شهر  1٢٩٠تا دسامبر  1٢1١در فاصلهء اکتبر .  نصف رسیده بود

در مدت   .اش را از دست داده بوداز جمعیت درصد ١/١١ پتروگراد

نیز از میان رفته شهر مسکو درصد از کل جمعیت  ١/٩٩زمان مشابه 

 .بود

                                                           
٢ This figure and those following are taken from E. H. Carr, 

The Bolshevik Revolution, 1٢1١-1٢٩١, Vol. ٩, (London: Pelican, 

1٢١1), 1٢-٢١ . 
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تعداد کارگران صنعتی در زمان وقوع انقالب به بیش از سه میلیون نفر 

-و-به یک میلیون و دویست 1٢٩1این تعداد در سال .  شدبالغ می

طبقهء کارگر روسیه برای فرار از .  پنجاه هزار نفر کاهش یافته بود

 جنگ،!  و آن هم چه روستاهایی.  ختگریقحطی به روستاها می

سرنیزه توسط هر دو ارتش سرخ و  مصادرهء به زورِ، قحطی، حصبه

ترین کاالها هم چون کبریت، روغن چراغ، و نخ سفید، فقدان ابتدایی

 احتّبه گفتهء تروتسکی .  بود 1٢٩٠-٩1واقعیت جامعهء روسیه در 

 .خواری نیز از برخی از والیات گزارش شده بود-آدم

قدام به اعمال بود که حزب بالشویک ا چنین شرایط مبرمی در تحت

 مار شده و ناتوان-و-تار طبقهء کارگرِ حاکمیت خویش به نیابت از

نمود، طبقهء کارگری که خود بخش بسیار کوچکی از کل  روسیه

ساالری -دیوان رو به رشد دستگاه.  دادجمعیت کشور را تشکیل می

حزب را از هر گونه نظارت ای اعضاء حزبی نیز از درون به طور فزاینده

این رفتار حزب مطلقاً قابل دفاع   .ساختدور می رو کنترل موءثّ

روز بر روند آن این پنداشت که تأثیر شرایط موجود نیست، اما 

سرشت، ساختار، و " هایی نظیرتأثیر مقوله تحوالت بسا بیشتر از

در .  رسدکامالً منطقی به نظر می پنداشتیحزب بوده  "ایدئولوژی

واقع امر، رژیم حزبی در دورهء مذکور به طرز حیرت انگیزی لیبرال 

 .بود
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خواهانه، از شاهدان -، کمونیستی با گرایش قویاً آزاد1٠ویکتور سرژ

، بوده ن شرکت جستو کسی که خود نیز در آ روسیه عینی انقالب

 :نویسداو می.  به بهترین وجهی بیان نموده است را چکیدهء مطلب

از همان  در بالشویسم درخت استالینیسمʼمکرراً گفته شده است که "

-بسیار خوب، من به این گفته اعتراضی نمی  ̒.بود آغازش جوانه زده

و آن  نمود به یک نکته اشاره در این باره الزم است که فقط اما،.  کنم

 خود به همراه در نیزرا دیگری  بسیارِ هایاین که بالشویسم جوانه

هایی که آن تمامی و –دیگر  هایاز جوانه در واقع انبوهی –داشت 

پیروزمند را  های اولِ نخستین انقالبِی سالشور انقالبی دوران

آیا .  فراموش کنند این حقیقت را توانندتجربه نمودند، نباید و نمی

هایی که اش بر اساس میکروبرواست که یک انسان را پس از مرگ

هایی که چه شکافی در جسدش پیدا شده، میکروب-به دنبال کالبد

"بسا از زمان تولدش به همراه داشته، قضاوت نمود؟
 با توجه به  11

                                                           
1٠  Victor Kibalchich در بلژیک  ٢٠ 1لهستانی در سال -در یک خانوادهء انقالبی روسی

در .  ها پیوستتغییر داد، در فرانسه به آنارشیست Sergeاش را به وی که بعدها اسم.  به دنیا آمد
پس از مرگ لنین و به قدرت رسیدن استالین، .  ها پیوستبه روسیه رفته و به بالشویک 1٢1٢سال 

.  وی نیز مانند بسیاری دیگر از انقالبیون تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و دو بار به زندان افتاد
وی به شهر دور افتادهء اورنبورگ در منطقهء اورال فرستاده شد تا دوران زندان را ( 1٢١١)مین بار دو

در حالی که در این دوران بسیاری از مخالفین چپ اعدام شده بودند، وی به خاطر .  بگذراند
نهایتاً  در فرانسه، بلژیک، و اسپانیا زنده ماند و مداران برجستهاعتراضات گسترده از سوی سیاست

او پس از آزادی از زندان توانست به خاطر نفوذ .  به آزادی وی رضایت داد  1٢١استالین در سال 
وی که بعداً به فرانسه رفته بود، .  های بلژیکی از این کشور اجازهء اقامت بگیردیکی از سوسیالیست

جا بود که در هفدهم پس از اشغال این کشور به توسط آلمان نازی، به مکزیک گریخت و در همان 
 "سال اول انقالب روسیه"کتاب وی با عنوان .  بر اثر سکتهء قلبی درگذشت 1٢٩١نوامبر سال 

(Year One of Russian Revolution) (م. )روداز بهترین آثار وی به شمار می 
رسد که این نقل قول از کتاب اما به نظر می.  کندمنبعی را ذکر نمی قول نویسنده برای این نقل  11

 (م. )گرفته شده باشد "از لنین تا استالین"ویکتور سرژ با عنوان 
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عقب مانده، این که  وضعیت آن روز روسیه به عنوان یک کشور بسیار

توانست رشد نموده و کدام یک راکد میها جوانه آن کدام یک از

 توانستمیکدام یک  بالقوهاز چندین برآمد به عبارت دیگر،  ،ماندب

 آن روز المللیبه شرایط بین هر چیز دیگری یابد، بیش ازبتحقق 

 .بستگی داشت

 شرایط واقع بر بستر وجودها در کسب قدرت سیاسی توسط بالشویک

فرض بر .  سراسری در اروپا به انجام رسید یک انقالب مناسب جهت

های انقالبی اروپای آن روز به اندازهء کافی این بود که گویا جنبش

قدرت داشتند که قیصر آلمان، امپراتور اتریش، سلطان عثمانی، و تزار 

 گویا که شداین گونه فرض می.  سازندروسیه را هم زمان سرنگون 

از هر گونه تجاوز سنگین و دیرپای  برای ممانعت هااین جنبش توان

عالوه .  بسنده بود شوراها دولت ساختن سرنگون در راستای خارجی

به  هم زمان نیز های متجاوزداخلی میان قدرت فاتاختالوجود  بر آن،

مزید بر علت قطعاً  یاختالفات وجود این چنین زد کهاین امید دامن می

موءثّری به  به عنوان کمک تواندمی در روند ممانعت از تجاوز و شده

دانیم واقعیت بر این یاما، همان گونه که به خوبی م  .حساب آید

ها یا در نطفه خفه تمامی این جنبش.  ها خط بطالن کشیدفرضیه

پیش از دستیابی به تحول حیاتی مورد نیاز، یعنی به که شده و یا این 

رفته، کشور پیشدست گرفتن قدرت توسط طبقهء کارگر در یک یا دو 

رسد به نظر می های تاریخی،با توجه به داده  .به کل سرکوب شدند

برای پشت سر نهادن   1٢1-1٢شکست انقالب آلمان در  که

.  دموکراتیک، شکستی تعیین کننده بوده باشد-داریجمهوری سرمایه
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زیرا .  ها سرنوشت طبقهء کارگر روسیه را رقم زدشکست اسپارتاکیست

رفته، کمک اقتصادی قابل مالحظه از جانب یک اقتصاد پیشکه تنها 

توانست مانع از روند در عمل از جانب یک آلمان سوسیالیستی، می

 .فروپاشی طبقهء کارگر روسیه گردد

دولت کارگران "آن را  1٢٩1روند دگردیسی آن چه که لنین در سال 

 "شده است رمهفُدر زیر فشار بوروکراسی دِ"د که نامی "و کشاورزان

  .بسیار پیچیده و طوالنی بودروندی داری دولتی توتالیتر به سرمایه

های اساسی روند این دگردیسی از میان بردن تمامی یکی از جنبه

به نظر من این .  های درونی حزب بالشویک بودها و گرایشجناح

-با بحث کنونی داشته و پرداختن به آن می تنگاتنگنکته ارتباطی 

-صرف از میان بردن گونه.  رساندببرد بحث به ما یاری در پیشتواند 

-انقالب کفایت نمی-های مختلف مخالفین چپ و راست برای ضد

برای آن که طبقهء حاکم نوپا بتواند مواضع خویش را تحکیم .  کرد

 "تبدیل نماید کانقالب بوروکراتی-انقالب را به یک ضد"نموده و 

-ستالینیست یک گام اساسی برای ضدحذف اکثریت کادرهای اولیهء ا

 .رفتانقالب به شمار می

شد، هفدهم حزب برگزار می ء، سالی که کنگره1٢١٩تا سال 

خروشچف .  اپوزسیون علنی در حزب به طور کامل سرکوب شده بود

 فاقاً همگیاتّ گان این کنگره را کهسرنوشت نماینده  1٢١در سال 

نمایندهء کنگره تعداد    1٢از " .استالینیست بودند افشاء ساخت

عضو و کاندیدای کمیتهء  1١٢از ... نفر دستگیر شده بودند   11٠
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نفرشان، یعنی   ٢مرکزی حزب که در کنگره انتخاب شده بودند نیز 

  ".، دستگیر و تیرباران شدنداز کل کمیتهء مرکزی هفتاد درصد

خالصه، اکثریت وسیعی از تمامی کسانی که به نحوی از انحاء 

با حزب بالشویک اولیه داشتند از میان برداشته  یا ارتباطی ایپیشینه

-آلوده"گزین شدند که عاری از هر گونه شده و توسط اشخاصی جای

در واقع، هشتاد درصد  –به ارتباط با جنبش طبقهء کارگر بودند  "گی

دادند که پس از سال گان کنگرهء هفدهم را کسانی تشکیل مینماینده

 .به حزب پیوسته بودند 1٢٩1

 حقایقی سیار دیرپا و عمیقی در پی داشتندکه تبعات ب این وقایع

های، خواه واقعی کاستی-و-از کم تاریخی هستند، ولی به طور کیفی

.  اندمتفاوت سازمانی حزب بالشویک روال موجود در ،یموهومی خواه

افراطی  باوری-هر فرضی به جز این به مثابهء افتادن به دام اراده

 .ها هستخواهان با مائوئیست-است که وجه مشترک بسیاری از آزاد

-به هیچ روی بخردانه نخواهد بود اگر که بخواهیم برای یافتن تازه

-و-های معرفت تشکیالتی کماکان در الگوی حزب بالشویک به کند

انتهای  یداریسرمایه شرایط کامالً متفاوتِ در اکنون و.  کاو بپردازیم

ای به نفع و یا بر علیه مواضع لنین در ، هر گونه مجادلهسدهء بیستم

.  هوده استنه درست است نه غلط، بلکه کامالً بی 1٢٠١سال 

های مائوئیستی و برخی از فرقه "حزب پیشآهنگ گرایی"

این هر دو گرایش بر .  خواهی است-تروتسکیستی آن روی سکّهء آزاد

 .نتزاعی و نادرست از واقعیت استوار استپایهء نگرشی به شدت ا
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-سودمند بودن یا نبودن همموضوع اختالف در این جا بخشاً بر سر 

پُر واضح است که یک حزب سوسیالیست انقالبی، به   .است سنجی

پیرامون  مجادله اما،.  آیدبه حساب می "پیشآهنگ"یک معنا، الزاماً 

 درگیر چیزی جز، یا نه استگرایی نخبه[ پیشآهنگ]ایدهء  آیا که این

گرایی در نخبهجوهر   .نیست محتوا ثمر و عاری ازبی بحثی شدن در

ها، سطح این ادعا نهفته است که گویا اختالفات قابل رویت در توانایی

ژنتیک و یا اجتماعی ناپذیر  تغییر در شرایط هاء انسانی، و تجربهآگاه

از حاکمیت بر امور خویش،  های مردم، و این که گویا تودهداشتهریشه 

گرایی را هنگامی که موضع نخبه  .چه در حال و چه در آینده، عاجزند

هایی که خواهیم بگوییم که تمامی تفاوتکنیم، در واقع میردّ می

به عبارت .  تغییر پذیرندها اشاره شد ناشی از عواملی است که بدان

-وجود چنین تفاوت دیگر، ردّ این موضع به هیچ روی به معنای انکار

 .هایی نیست

وارد است در  "حزب پیشآهنگ"بر سر ایدهء  پافشاری ایرادی که بر

نگری ای غالباً بخشی از یک جهاناین است که چنین ایدهواقع 

ها را نادیده ، آنمشکالت معاصر منسوخ است که به جای پرداختن به

کاذب، یک  سیستماتیک به یک آگاهی ،موارد افراطیو در ، گذاشته

 .بردراه می، کلمه ایدئولوژی در مفهوم دقیق مارکسی

واژهء پیشآهنگ حاکی از وجود یک بدنهء اصلی است که در کل در 

سوی واحدی در حرکت بوده و به قسمی از یک دیدگاه -و-سمت

 .مشترک مُلهِم بوده و برخوردار از یک آرمان مشترک است
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کمونیست آلمانِ دههء به عنوان مثال، توصیف تروتسکی از حزب 

بیست و اوایل دههء سی به مثابهء پیشآهنگ طبقهء کارگر آلمان، 

ترین، آگاه نه تنها حزب توانسته بود که.  توصیف کامالً درستی بود

 صفوف باورترین بخش از کارگران آلمان را به-ترین، و خودفعال

شد، جذب پنجاه هزار نفر می-و-اعضاء خویش، که بالغ بر دویست

ه ک کردال در میان طبقهء کارگری فعالیت می، بلکه در عین حنماید

برخی از عناصر بنیادین اندیشهء مارکسیستی را بخش وسیعی از آن 

-رد-، رو1٢٩٢سال  بعد ازالخصوص در عین حال، و علی پذیرفته، و

حل آن  کهبحرانی ، روی یک بحران عمیق اجتماعی قرار گرفته بود

 .پذیر نبوداساساً در چارچوب جمهوری وایمار امکان

 تردیدبی در آن شرایط خاص [کمونیست آلمان] کرد حزبنحوهء عمل

در آن  [کمونیست آلمان] آن چه که حزب.  داشت اهمیت تعیین کننده

در انجام آن قصور نمود، تأثیر به سزایی شرایط انجام داد، یا این که 

شکی نیست   .آیندِ تاریخ اروپا و جهان گذاشتیگیری پبر کل  جهت

هایی که به طور دقیق و با جزییات بسیار پیرامون که تمامی بحث

-های کمونیستی آن دوره در میتاکتیک، تئوری و تاریخ میان گروه

زیرا که در شرایط ویژهء .  هایی کامالً بایسته و الزم بودگرفت، بحث

آن روز نیروی پیشآهنگ در مواضعی کامالً تعیین کننده قرار گرفته 

با به عاریت گرفتن استعارهء جالب تروتسکی در این مورد، باید .  بود

گی جایی ریل راه آهن به دست سوزنبان به ساده-به-گفت که یک جا

ت قطار سنگین جنبش کارگری آلمان را تغییر توانست جهت حرکمی

 .دهد
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دیگر از آن قطار   .بریمامروز، اما، در شرایط کامالً متفاوتی به سر می

نسل جدیدی از کارگران بسیار فعال و مستعد وجود .  خبری نیست

دارد، اما، این نسل دیگر به جنبشی منسجم تعلق نداشته و محیطی 

های بنیادین آن محیطی نیست که ایدهبرد دیگر که در آن به سر می

در واقع، به نقطهء آغاز عودت داده .  مارکسیستی در آن بارور باشد

ای به عنوان الیه اشدر مفهوم واقعی تنها پیشآهنگ خودنه .  ایمشده

از کارگران و روشنفکران انقالبی متشکل از میان رفته، بلکه هم 

از نفوذ و اعتبار برخوردار چنین، سنت و محیطی که پیشآهنگ در آن 

اگرچه، وسعت و نفوذ این سنت در .  شد نیز تخریب شده استمی

-بریتانیا هیچ گاه به اندازهء آن در آلمان و فرانسه نبوده، اما در سال

 .های آغازین پاگیری حزب کمونیست واقعیتی بسنده داشت

 بازآفرینیِتوان به روند که چگونه می جان کالم در این است

آن گونه که .  ی دوباره داد، که هم اکنون آغاز شده، جان[پیشآهنگ]

ساختن گرامشی گفته بود، احتماالً حرف درستی است اگر که بگوییم 

 اما، در این هم تردیدی.  ها دشوارتر از ایجاد یک ارتش استژنرال

اگر  احتّها بدون وجود یک ارتش کامالً بی اثرند، نیست که ژنرال

در حقیقت، .  ها را در خالء آفریدتوان آنمیه ک فرض کنیم

-اش چیزی جز کژراههء ایدهدر اشکال افراطی "گرایی-پیشآهنگ"

از مبارزهء  گرایانه-اخالقآلیستی در مارکسیسم نیست که به نگرشی 

کارگران به زنجیر کشیده شده و از این دیدگاه، .  بردطبقاتی راه می

مبارزه کنند، ولی همیشه توسط همواره آماده و مصمم هستند که 

 از این نظر البته،.  شودها خیانت میرهبران فاسد و مرتجع به آن
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که گویا  زیرا روندبه شمار می هاتریندر زمرهء خبیث "چپ"رهبران 

های رادیکال پردازی-پلیدشان در لفافهء عبارت با پنهان ساختن نیات

 .خیانت بزنند مترصدند که تا در اولین فرصت مناسب دست به

فساد به .  افتدشکی نیست که چنین چیزهایی به واقع اتفاق می

در  اش در جنبش کارگری بریتانیا امری ناشناخته نبوده، ومعنای واقعی

-اما، عمیقاً کوته  .کامالً رایج است ترشاشکال مخفیانه در حقیقت

بریتانیای پس بخواهیم فرض کنیم که تاریخ که اگر  بینانه خواهد بود

هم .  توضیح داد "خیانت" توان صرفاً در ارتباط بااز جنگ را می

به تنها چیزی که  که پنداشته شود بسیار ابلهانه است اگر که ،چنین

 این یا آن فرقه پیرامون "ایجاد یک رهبری جدید" نیاز داریم گویا که

تا  مشتاقی است که از قرار آلترناتیو به کارگران به عنوان و ارایهء آن

 .اندبوده ما نشسته این چنین اقدامی از سوی صبرانه در انتظاربی کنون

طبقهء  اولیهء رهبریعناصر .  تر از این استواقعیت، اما، بسیار پیچیده

فعالین کارگری و مبارزینی که به طور .  پیشاپیش موجود استکارگر 

را در صحن کارخانه در روال های طبقهء کارگر عملی فعالیت تشکل

.  کنند در واقع رهبری در مفهوم عملی آن هستندکار روزانه اداره می

های بیش تحت نفوذ ایده-و-این واقعیت که این رهبران کم

رفرمیستی و یا استالینیستی قرار دارند را نباید زیر عنوان خیانت 

در ارتباط با  توان، در بدو امر،این واقعیت را تنها می.  توضیح داد

ها و سپس در فقدان یک گرایش اصیل تجارب مبارزاتی آنسطح 

 .گرا توضیح داد-سوسیالیستی معتبر و واقع
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چند سال -و-در طی بیست.  ساز بوده استنکتهء اول سرنوشت

کارانه و رفرمیستی در اغلب های سازشگذشته شاهد موفقیت سیاست

 هااین سیاست اگر چه.  ایمرفته بودهکشورهای از نظر اقتصادی پیش

اش در موفقیت امابرای همه و در تمامی موارد موفق نبوده است، 

حدی بوده که توانسته است این توهم گسترده را بیافریند که گویا 

 .رفرمیسم یک برنامهء عملی مناسب و مورد قبول است

دهد نکتهء دوم به به موازات تغییراتی که در شرایط موجود رخ می

در این شرایط است که تأکید بیش .  یابدای اهمیت میفزایندهشکل 

د خود به یک مانع واقعی در تواناز اندازه بر سر ایدهء پیشآهنگ می

[ کارگری]میان سنت و فعالین  ی دوبارهپیوند گیریفرآیند شکل

 .تبدیل گردد

 ی که همه چیز را بر پایهء نظریهءهای منفی در رویکردیکی از جنبه

است که پاسخ به تمامی  اینکند، ارزیابی می "خائن انرهبر"

، مجموعهء قرار این از  .شودفرض گرفته می ها از پیش معلومپرسش

.  آوری شده است-ها در یک برنامهء قطعی و نهایی جمعاین پاسخ

از هر گونه  از منزّه ماندن این برنامهحفظ و حراست  وظیفهء خطیرِ

معدودی از افراد منتخب قرار  تنها در زمرهء وظایف اصلی ناخالصی نیز

که ممکن است که این دست  هایی ازایده ،این گونه نگرشدر .  دارد

های نوین داشته رو شد که نیاز به راه حل-به-ای روبا مسایل تازه

این که آموختن از رفقای کارگر به همان اندازهء آموزش یا باشد، و 

آیندی های خوشبه هیچ وجه ایده ،ضرورت داردها دادن به آن
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تشکیالت  دانش همگانی به جای آن که به، از این زاویه  .نیستند

این جاست که باید .  اختصاص دارد ، بیشتر به افرادتعلق داشته باشد

داشتن پذیری، و آگاهی ، انعطافگفته شود که میزان معینی از تواضع

 .مطلقاً ضروری استامری  ی موجودهابه محدودیت

تدوین شده   1٢١در سال  ای کهبرنامهکامالً بدیهی است که مثالً 

حل راه ای بتواندباشد، بسیار نامحتمل است که این چنین برنامه

  .رد ابتال در دههء هفتاد در بر داشته باشدجامعی را برای مسایل مو

یک جنبش سوسیالیستی  بازآفرینیِتردیدی در این نیست که در روند 

تعدیل قرار -و-های کهن را مورد جرحتوانمند، باید که بسیاری از ایده

-های مفید است، ایدهها، منظورم ایدهواقعیت این است که ایده.  داد

 باشند، به نوعی با واقعیات موجود رابطههایی که دارای کاربُرد می

دنیایی که ما در آن  تِواقعیا نیاز از گفتن باشد کهدارند، و شاید بی

 .برندنظیر در حال تغییر به سر میآهنگی بیفعال هستیم با 

اهداف حداقل و  ای دقیق ازدر واقع امر، تدوین برنامه، به مفهوم بیانیه

ای های مهم، پروسهتمامی حوزهدر ی جنبش هاکوتاه مدت و تاکتیک

شرکت .  است که از روند تکوین خودِ جنبش جدایی ناپذیر است

ها درگیر وسیعی از افرادی که خود فعاالنه در این حوزه شمار جستن

  .شوداساسی در این پروسه محسوب می شرط-پیشیک  هستند

 و اهداف ها این است که با کاربست تئوریوظیفهء سوسیالیست

آن به مسایل نظری و تجارب عملی مبارزین  دادن انقالبی و پیوند

که هم راهنمای عمل بوده و در عین بتوانند به طرحی دست یابند 
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های آتی به کار گرفته رفتحال به مثابهء سکوی پرشی برای پیش

تواند مفهوم واقعی داشته باشد که ای زمانی میاین چنین برنامه.  شود

نموده و خود در بوتهء عمل و گران را هدایت های کنشعمالً فعالیت

این مفهوم   .تعدیل شود-و-در صورت تغییر شرایط عینی متناسباً جرح

 .شودواره بدل میاست که غالباً به بت "مبارزه برای برنامه"واقعی 

توان در نظر در مورد انترناسیونالیسم نیز مالحظات مشابهی را می

منافع مشترکِ درازمدت انترناسیونالیسم، به مفهوم پذیرفتن .  گرفت

جحیت این منافع بر هر گونه مالحظات کارگران در هر کجا و قبول ار

به واسطهء  امروزه،.  های سوسیالیسم استای و ملی یکی از پایهفرقه

قدرت و نفوذ روزافزون سرمایهء بزرگ فراملی، اهمیت این قضیه بیش 

معنای تشکیالت سوسیالیستی ملی به .  است شده از پیش آشکار

ات حسنّیکی از مُدر واقع، این .  تواند وجود داشته باشداش  نمیناب

ای بدون است که بر این حقیقت پایه یهای تروتسکیستبندیگروه

 .اندهیچ گونه تزلزلی همواره پافشاری نموده

باید از "ای که گویا نتیجه گیری از این حقیقت پایه اما، متأسفانه،

 و انحرافی نمونهء دیگری از تأثیر مخرّب "انترناسیونال آغاز نمود

 که گویا این که گفته شود  .است "رهبری" تمرکز بیش از حد بر امر

بندی سکتاریستی در گروه خارج از محدودهء چند "انترناسیونال"یک 

این .  ای بیش نیستافسانه به واقع کشورهای مختلف وجود دارد

افسانه بسیار مُضّر است، زیرا به تجربه ثابت شده است که منجر به 

 مسئولیت از زیر بار که تا شودبینی شده و سبب می-بزرگ-توهم خود
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در این مورد یک نگاه به شرایط .  مسایل اصلی شانه خالی کنیم

دستِ کم سه گروه وجود .  مضحکی که اکنون وجود دارد بسنده است

اند که متولی بر حق انترناسیونال چهارم شان مدعیدارند که هر کدام

بر علیه رقبای خود ردیه نوشته و  های قرون وسطیو همانند پاپبوده 

به نظر من، همین کافی است که ورشکستگی .  کنندفتوا صادر می

المللی به خوبی به نمایش گرایی افراطی را در پهنهء بین-پیشآهنگ

 .بگذارد

امری که بدون آن )تنها راه ایجاد یک جریان واقعی از انترناسیونالیسم 

فریبی چیز دیگری -هر گونه سخنی پیرامون انترناسیونال جز خود

و سویی میان مبارزات مشخص برقرار نمودن ارتباط و هم( نخواهد بود

کارگران در یک کشور با مبارزهء کارگران در کشورهای دیگر روزمرّهء 

 ماشین سازی مبارزهء کارگران کارخانهء ، ایجاد ارتباط میانمثالً: است

کارگران بارانداز در لندن و مبارزهء فورد در بریتانیا و آلمان، و یا 

بدین معنا که باید از جایی آغاز نمود که چنین .  است ، و غیرهرُتردام

چنین چیزی در وهلهء نخست .  کارگرانی در آن جا وجود داشته باشند

رهبری "طمطراق نظیر -های پُرنیازمند آن است که تمامی ایده

و امثالهم را به دور بریزیم، و به  "های جهانیکنگره"، "انترناسیونال

خروش را در کشور -و-جای آن وظیفهء دشوار تبلیغات و ایجاد جوش

های ارتباط آن به ایجاد کانال به همراه به دوش گرفته و خود

محدود بسیار  گرچه در ابتداکه ا ردازیم؛ فعالیتیانترناسیونالیستی بپ

سکتاریستی  بیرون از محیط در روکارگران پیش خواهد بود، اما، برای

 .اهمیت بسیار خواهد داشت
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های های تئوریک میان گروه، تبادل نظر و بحثگردهماییاگرچه، 

کوچک سوسیالیستی در کشورهای مختلف حائز اهمیت است، اما، 

های مختلف کارگران چیزی ایجاد ارتباط میان گروه فراتر از هر

های الزم برای بازسازی شرط-پیش.  ترین اقدام استاساسی

امر  در وهلهء نخست که به دست خواهد آمد زمانی انترناسیونال تنها

ابعادی وسیع به انجام رسیده در  های کارگرانایجاد ارتباط میان گروه

رهء مارکس و انترناسیونال اول قابل شرایط حاضر بیشتر با دو.  باشد

اما، باید به این .  مقایسه است تا با دورهء لنین و انترناسیونال سوم

نکته اکیداً توجه نمود که هیچ کدام از این دو برای زمان حاضر 

به  آن را بخواهیم تا دهند کهرا به دست نمی آماده-حاضر ایبرنامه

 .طور مکانیکی پیاده کنیم

با  ایاز آن که تمامی زواید و حواشی کنار زده شود، رگهالبته، پس 

این .  گرددآشکار می "پیشآهنگ"در فراسنجی  اهمیت از حقیقت

حقیقت ناظر بر پذیرش این امر است که در میان طبقهء کارگر 

نابرابری شدیدی در سطح آگاهی، میزان اعتماد به نفس، و حجم 

بسیار کوچک و  بخشیک در واقع   .گری وجود داردتجربه و کنش

ای های تودهدایماً متغیری از طبقهء کارگر به طور عملی در سازمان

-به طور گه ، اما،تری از تودهء کارگربزرگ بخش.  موجود فعال است

ز کارگران گاهی دست به فعالیت زده، در حالی که اکثریت بزرگی ا

زمانی هم که  احتّبه عالوه،   .شوندفعال می تنها در شرایطی ویژه

زنند، شمار بزرگی از کارگران دست به فعالیتی، مثالً اعتصاب، می

در .  ها به طور تیپیک کامالً مقطعی و محدود استاهداف این فعالیت
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این مورد شاید بتوان یک استثناء عمده را ذکر نمود و آن هم رأی 

دادن به یک حزب سیاسی در انتخابات است که ممکن است به یک 

در مورد این استثناء  احتّ.  به عنوان حزب کارگران شناخته شود معنا

سوم -نیز توجه به یک نکته بسیار مهم است و آن این که تقریباً یک

از آحاد طبقهء کارگر در تمامی انتخابات پس از جنگ دوم جهانی تا 

 .اندرأی داده 1٩کارکنون به حزب محافظه

مشهود را به عنوان خیانت و برخی گفتن این گونه حقایق کامالً 

-در حالی که چنین گفته.  آورندتوهین به طبقهء کارگر به حساب می

هایی نه تنها بیان واقعیات موجود بوده، بلکه هم چنین واقعیاتی است 

داری برای ادامهء شکل به اصطالح که جامعهء طبقاتی سرمایه

از مردم عی حال اگر شمار وسی.  بدان نیازمند است "اشدموکراتیک"

به اقدام جهت تغییر  مستمر به شکلی جمعی و-دستهبه طور مستقیم، 

-وضعیت خویش دست زنند، در این مسیر نه تنها خود را تغییر می

داری در های نظام سرمایهدهند، بلکه هم چنین باعث تضعیف پایه

 حزبیک در وهلهء نخست، اهمیت .  شونداش میتمامیت

در این است که به پیشآهنگ واقعی، یعنی اقلیت  [سوسیالیستی]

خوانده، اعتماد -ها و رهبران خودرو و آگاه طبقهء کارگر نه فرقهپیش

از این   .دهدها میالزم  را برای همراه نمودن توده و انسجامبه نفس 

که این بخش [ سوسیالیستی]رو، هر گونه سخن گفتن از یک حزب 

های عمده در ساختار عنوان یکی از موءلفه طبقهء کارگر را بهاز اقلیت 

 .اساس خواهد بود-خویش ادغام نکرده باشد کامالً بی

                                                           
 .کار انگلستان استدر این جا مراد حزب محافظه  1٩
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.  مشکل بی تفاوتی را نیز باید دقیقاً در همین چارچوب بررسی نمود

 درریشه فاوت بودن همان گونه که غالباً بدان اشاره شده، مشکل بی ت

برای  توانمندیبه عبارت دیگر، در احساس عدم ، ناتوانی احساس

تفاوتی در رشد بی.  در جریان امور دارد گونه تغییر محسوسی هرایجاد 

، و پشت "سازی-خصوصی"های کارگر، افزایش مداوم میان توده

-شکست سیاست کردن به دنیا به طور طبیعی در ارتباطی تنگاتنگ با

رفرمیستی در تحقق آن چه که وعده داده شده بود و به طور هم های 

داری جهانی در اجتناب های سرمایهشرکت روزافزون توانِ رشد زمان

یک آلترناتیو  هر زمان کهبه این دلیل .  قرار دارد "ملّی"از مقررات 

 .گرددتفاوتی به سرعت به ضد خود تبدیل میمعتبر ارایه شود، بی

ی که از افرادای مجموعهدر شکل تواند صرفاً چنین آلترناتیوی نمی

بلکه، این چنین   .دانند ظاهر شودبه یک برنامه می خود را متعهد

، باید که مرکزی برای آموزش و بحث متقابلمی ضرورتاً آلترناتیوی

در هم آمیزی برای  یو محلگران، برای ارتقاء سطح تجربی کنش

-سفید و روشن-بینی، و ایجاد پیوند میان کارگران یقهتجربه و جهان

این آلترناتیو باید جایگزین .  علمی باشدهای سوسیالیسم فکران با ایده

و غیره باشد که  هاها، باشگاهگاهنهادها، مدارس مخصوص، دانش

خورد را به  اشنگرش عمومی ها وسنت طبقهء حاکم با استفاده از آن

در .  دهدتعلیم می خویش راوفاداری به  هااش داده و به آنکادرهای

نحوی انجام داد که میان کارگران مبارز عین حال، این کار را باید به 

 .و تودهء کارگر جدایی نیآفریند
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که آیا آگاهی سوسیالیستی در  این بحث دیرینه پیرامون این پرسش

گیرد یا این شکل می "خودی-به-خود"درون طبقهء کارگر به طور 

[ به درون طبقهء کارگر]فکران توسط روشنو  "خارج"که باید از 

ارتباط -شود، پرسشی است که در شرایط مدرن کنونی مطلقاً بی آورده

-یک جهان وجود ابتدا پرسشِ کامالً نابجایی است زیرا کهاین   .است

و  فرض گرفته-پیشقهء کارگر را بیش مستقل طب-و-کم نگری

در آن  از خارج توان چیزی رامی که گویا انگاردسپس این گونه می

به طور  نگریِ-که جهان پرسیده شودممکن است که   .تزریق نمود

به  1١مانند هاگارت نویسندگانی، که توسط طبقهء کارگر همگنِ نسبی

آیا هرگز آن گونه که معموالً فرض گرفته شده،  زیبایی توصیف شده،

اما، چه فایده که این چنین پرسشی به   مستقل بوده است یا نه؟

تر از آن به واسطهء شکل گرفتن شرایط متفاوت اجتماعی و مهم

.  گانی، اکنون از حیات ساقط شده استهای همهواسطهء وجود رسانه

آورد که  یبرای کارگران "خارج"ها را از بحث بر سر این که باید ایده

بحث بسیار  است،دستگاه تلویزیون  شان صاحب یکهر کدام

هیچ تردیدی در این نیست که نگاه اکثریت کارگران .  مضحکی است

کامالً متفاوت از نگاه  مسایل مختلففعالین کارگری به  و به ویژه

 خود گی کارگرانکل سرنوشت زنده  .های بازار بورس استدالل

 .نگری است-چنین تفاوتی در جهان اینگویای 

اما، کارگران ماشین نیستند که در رابطه با محیط پیرامون خویش 

از جهان را در  باید که تصوری ر فردیه.  نشانه برخورد کنندکُ-بی

                                                           
1١ Herbert Richard Hoggart 



 انقالبی سوسیالیست حزب یک دهی سازمان                             هالس دانکن

 
 

29 

 

ها و برخی مفروضات در داشته باشد، چارچوبی که بتواند دادهذهن 

یکی از کارکردهای اصلی دستگاه .  مورد جامعه را در آن بگنجاند

عریض و طویل ارتباطات، نهادهای آموزشی و غیره، چیزی است که 

قدیمی  1٩هاینامیده و وابلی "گری-اجتماعی"شناسان آن را -جامعه

آل طبقهء آن چه که ایده  .نامیدندخراب کردن می-خودمان آن را کله

افراد، از .  شودحاکم است به خوراک روزانهء تمامی ما تبدیل می

توانند تا نقطهء شناسیک، تنها میس زیبارّدرانندهء اتوبوس گرفته تا مُ

.  شکل دادن به افکار آدمی مقاومت کنند معینی در برابر این گونه روندِ

 بینی سیستماتیک آلترناتیو-تواند به یک جهانمی ا یک جمعتنه

کار در پروسهء ای که بینگانگی-خود-دست یافته، و به درجاتی بر از

-، هم کارگران و هم روشنعارض شده و همگان را یدی و فکری

-می از واقعیتنگرشی ناقص و پراکنده دچار به یک سان،  را فکران

آمیزی میان علم و هم"آن چه را که رُزا لوکزامبورگ   .فائق آید سازد،

نامیده بود در خارج از چارچوب یک حزب انقالبی قابل  "کارگران

 .تصور نیست

هایی توان بر پا ساخت مگر آن که بر پایهنمی را ای چنین حزبی

تنها زمانی یک حزب سوسیالیستی .  کامالً دموکراتیک استوار باشد

تواند از سطح یک فرقه فراتر رود که ستیهیدن سرسختانه در می

مختلف بدون هیچ گونه ها و آراء حیات درونی آن قاعده بود و گرایش

دموکراسی درونی حزب یک گزینهء اختیاری .  محدودیتی مطرح شود

                                                           
1٩  Wobbly  اسم عامیانهء اتحادیهء کارگری موسوم به کارگران صنعتی جهان است که در سال

 (م) .پایه گذاری شد در شیکاگو 1٢٠١
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ای در روابط میان اعضاء حزب و در کل بلکه یک امر پایه ،نیست

 .ستحیات حزبی ا

های کمونیست در اواخر هنگام بحث پیرامون حزب 1١ایساک دویچر

طرزی  این نکته را به[ سدهء بیستم]دههء بیست و اوایل دههء سی 

 :دهدبسیار روشن توضیح می

از  عیجم که یک کمونیست اروپایی در برابر وقتهر 

نظرات خویش را -گرفت تا نقطهمیقرار  طبقهء کارگر

سوسیال دموکراتی در درون  معموالً، شان بشکافدبرای

و او را در  خاستهبر مخالفت با وی بهشد که میجمع پیدا 

نادرست  به باید کهباالجبار میداد که وضعیتی قرار می

  .دهدباش پاسخ های او و نادرستی شعارهایبحث بودن

زیرا که  ماندعاجز میاما، وی غالباً از انجام چنین کاری 

دانست، چیزی که در رسم بحث سیاسی را نمی-و-راه

، و تعلیمات وی هم آن چنان درون حزب پرورش نیافته

در برابر  جدلتوانایی الزم برای فاقد نابسنده بود که وی 

وی   .مشترکی نداشتندنظرات -نقطه وی با که بود کسانی

دایماً نگران این بود که مبادا از صراط مستقیم خارج  که

 به درستی توانست وضعیت طرف مقابل رانمی شود، طبعاً

توانست که با او تنها می.... کاو قرار دهد-و-مورد کند

                                                           
1١  Isaac Deutscher ن نوجوانی در سال نیوی که در س.  سوسیالیست و مورخ لهستانی

حزب فاصله  نپایید که با انتقاد از استالین از یبه حزب کمونیست لهستان پیوسته بود، دیر  1٢٩
به انگلستان مهاجرت  1٢١٢او در سال .  اخراج کرد 1٢١٩در سال وی را نهایتاً  گرفته و حزب نیز

وی مطالعات بسیاری پیرامون تروتسکی، .  پرداخت اکونومیستنموده و در آن جا به کار با نشریهء 
 (م) .آثار بسیاری به جا گذاشته است رابطه استالین و مائو نموده و در این
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ها و شعارهای از پیش مهیا جزمیتی مکانیکی برخی بحث

شد و هنگامی که از او خواسته می.... شده را مطرح سازد

شد پاسخ به انتقادهایی که به اتحاد شوروی وارد می که

نه تنها عموماً عاجز از ارایهء پاسخی قانع کننده بود،  بدهد،

بلکه نیایش وی از سرزمین پدری کارگران و حمد و 

اش از استالین غالباً موجب تمسخر وی در مقابل ستایش

یکی از ناکارآمدی شورانش استالینیستی .  گردیدحضار می

ا در حتّ های متمادی وبرای سال کهبود ای یل عمدهدال

رفتی در برابر رفرمیسم هم هیچ گونه پیشبهترین شرایط 

 .آمدبه دست نمیسوسیال دموکراتیک 

مبارز امری ناممکن خودآموزی فعالین  ،گریسترون قشری محیطدر 

آزاد و عاری از  در فضایی صادقانه بحثی از طریقتنها .  است

در آراء  تواندست که یک فرد میااختالف نظره محدودیت برای طرح

گفتمان .  اعتماد به نفس پیدا کند اطمینان و نظرات خویش-و نقطه

-یک.  بیش نیستصرفاً یک مفهوم استالینیستی  "پارچهحزب یک"

 .هستند متقابالً ناسازگار اساساً دو پدیدهء و دموکراسی پارچه بودن

ای تلقی گردد تواند به مثابهء مجموعهطبیعی است که یک حزب نمی

-محدودیت.  باشد نظر قابل تصوری حضور داشتهآن هر نقطهکه در 

شود به واقع کنترل ی که در مورد عضویت در حزب اعمال میهای

به طور مشترک از سوی طبقهء  به همین منظور دموکراتیکی است که

یک سازمان دموکراتیک وجود آراء گوناگون در .  شودکارگر اعمال می

ها و استراتژی حزب امری مطلقاً ضروری است که پیرامون تاکتیک
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  .شرایط عضویت نباید به عنوان مانعی در این مسیر ظهور کند

های معین است زدایی که از مشخصات برخی از فرقه-خصیصهء مرتد

-گری شبهفضای قشریایجاد .  شکنی چیز دیگری نیست-جز خود

های های سوسیالیستی در الیهادغام مجدد سنت سیاستبا مذهبی 

 .است کامالً مغایر وسیعی از طبقهء کارگر

 تردید در هر سازمان جدی یک ضرورتانضباط حزبی را که بی

راه نخست، از .  توان ایجاد نموداز دو طریق می شودمحسوب می

پیچی و -ساز اتفاق آراء تصنعی است که با نسخه-و-یک کار طریق

کاری که در درون یک گروه -و-شود، سازصدور فتوا ایجاد می

راه دیگر، اما، از طریق .  بخش و مخرب استسوسیالیستی بسیار زیان

سنت مشترک و وفاداری حزبی که بر پایهء کار مشترک، آموزش 

 انگیختهء-های خودسئوالنه با فعالیتگرایانه و مدوجانبه و رابطهء واقع

 .گرددکارگران ایجاد می

اما، مفهوم آن چیست؟  گروهی از .  انگیختگی یک واقعیت است-خود

اتحادیهء صنفی فعال  احتّکارگرانی که در هیچ سازمان سیاسی و 

 نیستند، در دفاع از خویش و یا در حمایت گروهی دیگری از کارگران

های این نوع اقدامات از نقطه نظر سازمان . زننددست به عمل می

است، در حالی که از نقطه نظر  "انگیخته-خود"سیاسی یک اقدام 

آگاهانه و از روی  یاقداماند، نی که در این عمل شرکت داشتهکارگرا

ها دایماً رخ داده و بازتاب آرمان این گونه فعالیت.  حساب بوده است

حتّا  ،، که امری بسیار رایج استگردانی است-طبقهء کارگر برای خود
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-تلقی می "مانده-عقب"از کارگران که عموماً  یهایدر میان بخش

امری .  ترین نماد مبارزهء طبقاتی استانگیختگی اساسی-خود.  شوند

با .  مانندفضایی تهی سرگردان میکه بدون آن مبارزین آگاه در 

به [ انگیختگی-خود]ولی مفید،  مستعمل گرییک قیاس استفاده از

سازمان طبقهء کارگر را به  هایدنده-چرخ مثابهء نیروی بخار است که

 .آوردحرکت در می

نیروی   .فایده استبرنده بیها بدون یک نیروی پیشدنده-اما، چرخ

.  بخار نیز بدون داشتن یک مجرای درست چندان موءثّر نخواهد بود

آلترناتیو یک دیگر نبوده، بلکه، وجوه  دهیانگیختگی و سازمان-خود

ای از کارگران هستند که از طریق آن شمار فزاینده روندیمختلف 

شان برای وضعیت خویش و در عین حال به توان نسبت به واقعیت

رشد و نمو این روند .  یابندآگاهی می موجودوضعیت ایجاد تغییر در 

نیاز  ایسازمان یافتهبه مبارزین و  ؛شنود است-و-منوط به یک گفت

کنند، مبارزینی که به دهند و هم بحث میکه هم گوش فرا می دارد

توانند روابط میان آگاهی اند و مینقاط ضعف و قدرت حزب واقف

یابی به های الزم جهت دستشان و سیاست گذاریواقعی رفقای

 .آمالی که در دل آن آگاهی نهفته است را به روشنی درک کنند

سرآمدترین مبارزین نیز، برای مدت  اافتد که حتّاین اتفاق میبعضاً 

زمانی کوتاه و یا طوالنی، تحت تأثیر وقایع قرار گرفته و چنان 

مبارز -کنند که در مقایسه با مواضع کارگران غیرمواضعی را اتخاذ می

های کارگری با اعضاء اتحادیه.  شودمحسوب میروی -دیروز راست
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هنگامی که مبارزه رشد نموده و از .  آشنا هستندای چنین تجربه

رود، دیگر آن شعارها و رفت نیز فراتر میای که انتظار مینقطه

تر بودند هایی بود که آگاههایی که تا دیروز تنها مورد قبول آنخواسته

به شعارهایی کامالً محدود بدل به طور کامالً ناگهانی برای اکثریت 

یطی است که در نهایت ممکن است که تجربه در چنین شرا.  شودمی

برند موجب نوعی از که مبارزین از آن بیشتر بهره می یو اشراف

، امری که اگر چه در شرایط معمولی ممکن گردداندیشی -مصلحت

وضعیتی که به طور شتابان در حال تحول  است که جایز باشد، اما در

این یکی .  رفت ظهور کندتواند به عنوان مانعی در برابر پیشاست می

  .بندیت از احزاب سوسیالیستی است-از عناصر درست در نقد کوهن

-معموالً نمی.  خطر در واقع در سرشت محیط پیرامونی نهفته است

توان وقوع تغییرات ناگهانی در سطح آگاهی این یا آن گروه را همواره 

 ضرورت بینی نمودتوان پیشآن چه را که می اما،. بینی نمودپیش

داشتن  در ضمن و بوده ردیابی نمودن این تغییرات در اسرع وقت

 .است با آن و به موقع انعطاف الزم جهت برخورد متناسب

های دور از انتظار و نه گیوجود چنین تغییرات ناگهانی و آشفتهنه 

های متعهد و مبارز به سمت حزم ای از سوسیالیستالیه مکرّر گرایش

را بر علیه  همایهء استداللی موجّتواند بُننمی کدام، هیچ و احتیاط

دقیقاً بر عکس، با عطف توجه به عدم همسانی .  حزب تشکیل دهد

وجود تقسیمات صنعتی و از سوی دیگر و  از یک سو در سطح آگاهی

جغرافیایی در میان طبقهء کارگر، حزب، و در حقیقت یک حزب 
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های گروه میان فعالیتمتمرکز، برای ایجاد همبستگی و همآهنگی 

به  صرفاً مختلف یک امر اساسی بوده، که بدون آن تأثیر این فعالیت

 .آوردهای محلی و بخشی محدود خواهد مانددست

کاریکاتوری بوروکراتیک از حزب بود که  بر علیهدر حقیقت، این بحث 

بسیاری در جنبش چپ آن را با یک  باعث آن شده بود که استالینیسم

بندیت -هایی را که کوهنیکی از مثال.  بگیرند حزب واقعی اشتباه

کاری حزبی مطرح -برای نشان دادن نقطه نظرش پیرامون محافظه

حزب بالشویک 1٢1١ ژوئیهءاین واقعیت است که در  اشاره به سازدمی

ها را مهار آنا که ت داشتو سعی  بود از کارگران پتروگراد عقب مانده

واقعیت، اما، این است که .  شان را محدود سازدنموده و تظاهرات

رشد  وجه حزب بالشویک در آن روز در تنگنایی قرار گرفته بود که از

.  گرفتناموزون جنبش کارگری در روسیه به مثابه یک کل نشأت می

پتروگراد رفت که از این بیم می"، نویسد کهدر این باره می تروتسکی

تر بودند منزوی گردد؛ از سوی دیگر مانده-ها که عقباز مابقی استان

این امید نیز وجود داشت که مداخلهء فعال و پُر حرارت کمیتهء 

این گونه   ".پتروگراد ممکن است که بتواند مشکل را حل نماید

حاصل فشاری بود که از سوی اعضاء حزب در  "کاری-محافظه"

اعضایی که خود در حقیقت روحیهء کارگران  شد،می واردمناطق دیگر 

اما، آن چه که احتماالً باعث شد .  نمودندمناطق مربوطه را منتقل می

ممانعت به عمل  1٢1١در سال دیگر کمون پاریس  یک که از تکرار

بود که از انعطاف الزم برای نشان دادن  واقع وجود حزبی به آید

اگرچه، وضعیتی .  ارده برخوردار بودواکنش مناسب در برابر فشارهای و
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، مواجه ترین وضعیت ممکن بود، اماکه برشمردیم احتماالً غیرعادی

 مبارزهء سیاسی ای از رشدمسایلی مشابه آن در هر مرحلهشدن با 

 .تواند به دور از انتظار باشدنمی

بنابراین، نه تنها وجود یک حزب سوسیالیست انقالبی یک ضرورت 

چرا باید فرض .  چنین ضرورتی از دیرباز وجود داشته است، بلکه بوده

دههء هفتاد سدهء )توان در این دهه نمود که چنین حزبی را می

 ایجاد نمود؟( بیستم

از بحران  المللیسوسیالیسم بینل بر پایهء تحلی این برداشتاصوالً 

های سیاست کهتحلیل ، و به ویژه بر اساس این داشتهجهانی قرار 

برای  توانسته بود که پس از پایان جنگ دوم جهانی که رفرمیستی

اصطالح به مصاف  های بینابینی بهبا ارایهء راه حل چندین دهه

در شرایط دایماً متغیر  برود، گیر طبقهء کارگرمشکالت گریبان

 .ه انجام چنین کاری نخواهد بوددیگر قادر ب داری کنونی،سرمایه

استالینیسم  یایدئولوژیک قدرت و نفوذ زوال اما،، ترین عامل ذهنیمهم

حقیقت این است که در مورد نفوذی که استالینیسم در گذشته   .است

مستقیم آن، که عمالً -بر روی چپ داشته و تأثیرات مستقیم و غیر

توان دهی یک آلترناتیو انقالبی محروم ساخت، نمیچپ را از سازمان

نفوذ استالینیسم در طی پانزده سال گذشته، ابتدا به آرامی .  مبالغه کرد

از و سپس با شتاب بیشتری، فرسایش یافته، و در حال حاضر کامالً 

ایدئولوژیک را با افول  ءاما، نباید پروسهء تجزیه.  است میان رفته

[ کمونیست بریتانیا]حزب .  سازمانی احزاب کمونیست اشتباه گرفت
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از حمایت بسیاری از  فول نموده، اما هنوزبه طور قطع ااگر چه 

اما، این حمایت به اندازهء گذشته .  کارگران مبارز برخوردار است

های گرایش.  و حزب نیز دیگر یک حزب استالینی نیست.  نیست

حال که لغزش ناپذیری گوناگونی در درون حزب وجود داشته و 

، دیگر قدیس گونهء مسکو برای همیشه از صحنه خارج شده است

   .پارچه را احیاء نمودتوان حزب یکنمی

، عمالً یک جریان  1نجریان غالب در حزب، یعنی رهبری گولَ

، رهبری فعلی برخی از منتقدین حزب به ظنّ این که  .رفرمیست است

قصد دارد که حزب کمونیست را در حزب کارگر حل نماید، و یا این 

توهم است که در صحنهء تر، رهبری دچار این که، به احتمال قوی

سیاست بریتانیا هنوز به اندازهء کافی جا برای یک حزب رفرمیست 

حزب .  کنددیگر وجود دارد، در اصل قضیه هیچ تغییری ایجاد نمی

تشکل چپ به -به عنوان مانعی بر سر راه باز[ بریتانیا]کمونیست 

 .سرعت در حال رنگ باختن است

نیز توان سابق خویش را به از سوی دیگر، جناح چپ حزب کارگر 

این مسئله، بخشاً ناشی از افول حزب .  کلی از دست داده است

 در درون صمتشخّی هاگرا-چپ ه تمامیکمونیست است، زیرا ک

تا کنون به طور عمده بر پایگاه کارگری حزب کمونیست  کارگر حزب

های وابسته به خود حزب ، افول سازماندلیل دیگر.  اندمتکی بوده

کامالً  های اخیرکارگر، مانند سازمان جوانان حزب است که در سال

                                                           
1  John Gollan . 1٢١ - 1٢١های سالدبیر کل حزب کمونیست بریتانیا بین    



 انقالبی سوسیالیست حزب یک دهی سازمان                             هالس دانکن

 
 

38 

 

اما، کماکان در میان اعضاء فعال و هم چنین در .  آشکار بوده است

  .پیدا نمود توانمی را شریفیهای میان منفعلین حزبی سوسیالیست

گیری یک جریان وسیع سوسیالیستی در درون حزب، اگر چه -شکل

 .سیار نامحتمل استناممکن نیست، اما، ب

کارگران مبارز بخش صنعتی که سابقاً به حزب کمونیست گرایش 

-داشتند، تعداد فزایندهء کارگران جوان و دانشجویان رادیکال، و گروه

یک حزب  گاهپایهای انقالبی در مجموع به طور پتانسیل 

 .دهنداش تشکیل میرا در سرآغاز راه سوسیالیست انقالبی

دشواری خاص خود را به  اگرچه مهم بوده، اما، های انقالبیگروه

ها از شرکت جستن فعال و موءثّر دور ماندن سوسیالیست.  همراه دارند

ای سکتاریسمی است که هم چون ها علت ریشهدر مبارزات توده

اگرچه این انزوا با .  بیماری طاعون به جان چپ بریتانیا افتاده است

مواردی  –آن ا، اثرات مخرّب شتاب در حال کاهش یافتن است، ام

هم چون شدت یافتن اختالفات فرعی، ارتقاء یافتن اختالفات تاکتیکی 

تواند امکان بقاء ه میمذهبی ک-به سطح مسایل اصولی، جزمیّت شبه

در شرایط دشوار را به قیمت از دست دادن پتانسیل رشد واقعی فراهم 

 هایجنبه شدن باکاری تئوریک و عدم توانایی روبرو -سازد، محافظه

تنها به مدد در هم آمیزی .  کماکان ادامه دارد –ناخوشایند واقعیت 

هایی از کارگران و دانشجویان کامالً به دور از محافل جدی الیه

سوسیالیسم گروه .  توان بر این مشکالت فائق آمدسکتاریستی می

 ربر آن است که سهم مهمی را به لحاظ تئوریک و عملی د المللیبین
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ایفاء  المللیپروسهء بازآفرینی سوسیالیسم در بریتانیا و در سطح بین

 .کند

 

 

 

 

 

 


