
  شیدان وثیق
 
   ي و موجودتنسسیاسي در شكل  زبتح در
 
كه بین خود كارگران  ي، ھر لحظه در اثر رقابتيحزب سیاس به شکلطبقه و بنابراين  به صورتاين تشكل پرولتاريا "

." قرار گرفته باشند يخاص نیستند كه در برابر ديگر احزاب كارگر يھا حزب كمونیست... گردد يوجود دارد مختل م
 )مانیفست حزب كمونیست(
 
 )زحمتكشان يالملل انجمن بین يبیانیه(." تواند به دست خود آنان انجام پذيرد يزحمتكشان تنھا م اييرھ"
 
 يھا ، سالنامه ماركس(" را دارد  اش يدر عین حال حكم نابود  اش ي، زيرا پیروز]خود رود يراسوفكه ناگزير بايد  يحزب["

 )١٨٤٣ ،يآلمان-يفرانسو
 
را مخفیانه   ھايش اند، تصمیم يرس  تلفن؟ افكارش يماند با تعداد يآخر كیست اين حزب؟ در دفتر م:  رفیق جوان"
 گیرد؟ باالخره، اين حزب كیست؟ يم
برد، با سر تو، رفیق، حزب تو، رفیق، حزب در گرما به سرمي  با لباس. ما ھمه... تو، من، شما. مايیحزب، م:  سه مبلغ"

  ... كنند، میدان رزم حزب است يجا كه حمله م حزب است، آن يكنم، خانهجا كه منزل مي آن. كند يفكر م
حزب ھفت دولت جھان را . تنھا، دو چشم دارد؛ اما حزب ھزاران نزيرا انسا: در وصف حزب:  گروه نظارت آوازخوان"
تواند  يتنھا، م نانسا. ب ھزاران ساعتتنھا، ساعت خود را دارد؛ اما حز نانسا. تنھا، يك شھر را نشناسد؛ انسا يم

رين كه از ب يھا كند، با شیوه يھا را ھدايت مست و نبرد آنا ھا قراول توده نابود شود؛ اما حزب فناناپذير است، زيرا پیش
 ."اند شناخت واقعیت حاصل شده

 )١٩٣٠برتولت برشت، تصمیم، (
 

 و قرن بیست يام كه در آستانه سخن رانده (Defi - Challenge) ينو،  از چالش يدر طرح يمقاالت يمن ھمواره، ط
كه رو  را يا ، سدهيبه راست. خواند يم خود فرا يگرديسدو ھم در عمل، به  يرا، ھم در تئور ييكم، چپ سوسیالیست 

ھا از جمله  ، عصر صعود و سقوط توتالیتاريسم و بارزش ياصل يھا از شاخص يتوان، در يك يمرود  يبه پايان م
رو من ھمیشه بر اين باور بوده و ھستم  از اين. از جھان مستقر گرديد يعامیانه و مبتذل نامید كه در بخش  "مكمونیس"

" كمونیسم"و " سوسیالیسم"انديشه و عمل  يفلسف  -يبدون نقد نظر   -٢تحوالت قرن بیستم  يبدون بازنگر - ١كه 
، سوسیالیسم ھرگز نخواھد يسنت پكرد حاكم بر چو عمل  از بینش يقطع تسگسبدون  -٣معاصر و سرانجام 

مثبت  يتازه بازيابد، تأثیر يايران، روح و حیات يجامعه يدر پھنه يو نه به طريق اول يجھان  توانست، نه در مقیاس
بايد  توان و نه يبه بیان ديگر، بدون انجام سه مھم فوق نه م. ايفا كند ياجتماع يھا يدر فرايند دگرگون يبگذارد و نقش

به ارث گذاشته " كمونیسم"و " سوسیالیسم"به نام  يطلب كه تمامت يانتظار داشت كه از بستر خاك و خون و خاكستر
از  يچپ. نو و خالق متولد شود يچپ  جنبش -آن قرار گرفته بوديم يدر مدار مغناتیس يكه ضمناً خود ما نیز زمان- است 

  يھا ناسیونھا و آلی كه مبارزه با سلطه يچپ. خواه و ضد اقتدارگرا باشد يآزاد كه عمیقاً  يچپ. نوع ديگر، منتقد و آفريننده
و  ييار كه ھم  يو اپوزيسیون يچپ سوسیالیست. را در كانون تأمل و پیكار خود قرار دھد يو سیاس ي، اجتماعياقتصاد

را وظیفه و تكلیف  ياجتماع يرھاسازانه - مختار و خود -كننده، خود تأسیس -خود  يھا ھا و جنبش با حركت يكوش ھم
 .خود بشمارد

 - معضل-و تراژيك گذشته خود، با سه بحران يآزمون تاريخ يايم، در پ كه پیشتر نیز گفته ھمان طور، يچپ سوسیالیست
 .مواجه است ياجتماع يهو پروژ ي، تحزب سیاس»سیاست«  يھا بغرنج بنیادين در زمینه

 
و تشريح مشخصات  »سیاست«از  يسیاست، با نقد مفھوم سنت دعنوان رنو، تحت  يطرح ٣٥و  ٣٤ يھا در شماره

ان، از ايیسوفسط يدارم -كه نخست، افالطون، در ضديت با شھر يآن، تصريح كرديم كه بدون تخريب بینش ياصل
 يبا گذر از روم، كلیسا، ماكیاول، ھابز و سرانجام ھگل تا به امروز ھمچنان پايه  به دست داد و سپس »سیاست«

-بر سلطه يمناسبات مبتن يتوان از منظومه يدھد، نم يرا تشكیل م يسیاس لعم يو راھنما يسیاس يفلسفه
بر سر تصحیح، تغییر و يا ترمیم  جا تأكید كرديم كه اختالف و دعوا در آن. يافت اييرھ يمحكوم - حاكم ناسیون و یآل 

و  است اين كار ھمواره صورت گرفته. نیست »سیاست«شده از  ك و شناختهدر چھاچوب مفھوم كالسی »سیاست«
 يھا در دوران »سیاست«عمال ا يھا شیوه. بنیادين را سبب شود اييكه دگرگون صورت خواھد پذيرفت، بدون آن

شھر "و  وييارسط -يافالطون" دار معتدل و خويشتن" رپوشیده نیست كه شھ يبر كس. اند مختلف متفاوت و متغیر بوده
معین، ھمسان  يو تاريخ يفالسفه در شرايط عین  يھا ، اين پاراديگميفاراب" فاضله يمدينه"يا  و يآگوستن" اييخد

 يماكیاول" يمدار -شھريار"با  يايران يدر نزد آن تنھا فیلسوف سیاس" نخست "يا " رياست فائقه"ھمچنان كه . نیستند
... يھگل اييگر  غايت  -با دولت يو اين ديگر وييروس" يقرارداد يجامعه"با  يھابس" يسلطان اقتدار"فرق دارد و 

بزرگ و گاه   كم و بیش ييھا تفاوت يللیبرا    »سیاست«باز ھم پوشیده نیست كه  يسرانجام بر كس. متمايز و متغايرند
 .دارد يدمكراتیك يا بلشويك -سوسیال »سیاست«با  فاحش

 واحد و مشترك يآن عنصر و جوھرمايه يجوو، جستباشد يو م است كه مورد نظر و تأمل من بوده آن چهبا اين ھمه 
  را در پس »سیاست« finalite و غايت concept ، مفھومsense ، معنا»سیاست«اره، در طول تاريخ واست كه ھم

مختلف، تشكیل داده  يھا و در دوران... ھا، گفتارھا، شعارھا و ادعاھا يھا، لفاظ ھا، فرمول ھا، برنامه ھا، طرح يايدئولوژ
در جدا شدن  يشھر يعن ددر خو (separation; rupture) ستگسو  ايييك جد يدر وقوع تاريخ آن راو من . است

و   »تكنیك«و » دانش«و  »علم«و تبديل آن به  »شھروند«از  »يدار -شھر«، در جدا شدن »شھري هادار«از  »شھر«
خبرگان و  يتصاحب و انحصار الیگارش يهدر حوز اره بايدوو ھم كه طبیعتاً  ي»فضیلت« يكل به طور. دانممي »خرد«

از  بردن چنین درك و بینش سوالبه زير  يو تاريخ ياز اين رو، اكنون كه شرايط عین. بماند يپیشگان باق سیاست



بنیادين آن  ي، تنھا راه برون رفت را در نفينظر يهمبارز ياز ھر زمان ديگر فراھم شده است، در زمینه  بیش »سیاست«
 ي، نگرشpolitique ييونان يديگر از مقوله  يبینش يدر راستا  پس. شناسم يم »سیاست«حاكم بر  يريف و معناتع

شود و در فرايند يم  ان تأسیسايیكه با سوفسط يكه ھمواره تا كنون در اقلیت بوده و در حاشیه زيسته است، بینش
تواند  يكننده چه م و تعیین يمعضل اصل... گیرد يم بر عطف در يرا به عنوان يك نقطه  از ماركس يبغرنج خود، روح

 -مفھوم«ديگر، كار بر حول  يو مسلط آن و از سو يسنت يبه معنا »سیاست«و نسخ  دسو، ر يك باشد؟ بنظر من، از
 يبه مثابه  شھروندان يساز نھادينه -و خود يگردان-، خوديمختار -خود يھا را در سه مقولهتوان آن يكه م اييھ»عمل

 .كرد  ، مشخصين اجتماعفاعال - نعامال 
پردازم و بحث آخر و سوم  يباشد م يسیاس يسازماندھ معضل چپ كه ھمانا بحران حزب و در اين شماره به وجه دوم 

 .كنم يموكول م يچپ را به فرصت ديگر ياجتماع يهبغرنج پروژ ييعن
شود، به دور از انكار لزوم و  يطرح م »سیاست« در حثتكمیل بدر ادامه و  يانگیز كه در زير به عنوان پرسش آن چه

 .باشد يدر عصر ما م  يو فعالیت حزب يساز مسلط بر حزب  نگرش د، ناظر بر نقيتحزب سیاس يضرورت تاريخ
، به رغم تفاوت و يو به بحث گذارم عبارت از  اين است كه تحزب سیاس نمخواھم طرح ك يكه من در اين جا م يزت

بنا شده  يتا كنون و در ھمه جا بر سه ركن اصل يتشكیل احزاب سیاس يل و مضامین، ھمواره از ابتداتغاير در اشكا
و دولت و حفظ آن و سرانجام بر بنیان  يمستمر آن، بر بنیان تصاحب قدرت سیاس يبر بنیان تقسیم كار و بازساز:  است

 ييھا در ايران، ھمزمان با روزنه يا كه تحزب سیاسم در ھمه جا و از جمله در كشور خود ما زيرويیگ يم. تسلط و تغلب
از  يبردار يو كپ يجز رونويس يگشوده شده است، ھمواره چیز يبسیار نادر و كوتاه كه به حكم مبارزات اجتماع

در غرب نیز،  يلو. بنیادين استوار شده است يھا ھمان ستون يدر جھان غرب نبوده است و در نتیجه بر رو يساز حزب
دوم قرن نوزدھم با  يزود از ھمان نیمه يگشايد كه خیل يرا بازم يا دريچه تنھا نیم  ماركس  نافرجام و متناقضانقالب 
تفكر توتالیتر و اقتدارگرا از حزب  يبا غلبه  و سپس )يكائوتسك( يدمكرات آلمان سرمشق حزب سوسیال يتوسعه

قرار داريم  يما امروز در شرايط. شود يبسته م يقطع كامل و به طور )لنین و چه بايد كرد؟( يتوسط كمونیسم روس
 يياب ند، معضل سازمانک يطور كه واقعاً ھست و عمل م آن يراديكال از تحزب سیاس ينقد يكه بايد، در راستا

متشكل، كه ضرورتاً با اشكال گذشته و  يهديگر از مبارز ي را در پرتو ديدگاه و بینش يو اجتماع يعموم يھا يگر دخالت
 .نوين و بديع زنیم ييھا حال متفاوت خواھند بود، مورد تأمل قرار دھیم و در اين زمینه دست به آزمون

 
 ...تجسمي از تقسیم كار، ابزار تصاحب قدرت و تغلب

 
اين . شود ياول قرن نوزدھم در غرب ظاھر م يعصر مدرن، در نیمه يهويژ يهاين فرآورد ،parti politique يحزب سیاس

و استمرار آن نیز  يھست يھا شرط از پیش يشده است بلكه يك ينمايندگ ينه تنھا محصول نظام دمكراس پديدار
،  با رنسانس به ويژهو  يپیشتر، در قرون وسط يتوان خیل يظھور احزاب را م يتاريخ يھا و زمینه يالبته مباد. باشد يم

 يھا، در سازمانيرگرانه و س توطئه يھا ، در سكتيمذھب ياھهھا و دست ، در فرقهيو صنف يا حرفه يھا در انجمن
و معاصر پديده و كلمه  يواقع يبه معنا يبا اين ھمه، حزب سیاس. جو كرد و ستج... يو يا فراماسون ي، تعاونيامداد

ھا و  رقابت و مبارزه میان دسته يدر غرب و در نتیجه در پ يو انتخابات پارلمان  دولت، ملت، مجلس  زمان با پیدايش ھم
 يياب اين تشكل. شود يو تشكیل م  تأسیس يمردم و كسب قدرت سیاس اياخذ اكثريت آر يمختلف برا يھا جناح

تشكیل نخستین احزاب در  ينمونه –پذيرد  يصورت م يدرون پارلمان يھا جناح يحزب، ابتدا از سو به صورت يسیاس
خارج از حكومت  »اپوزيسیون«  تر از آن محدوده، بخش  فرا  و سپس -شوند يساير كشورھا م يبرا يكه سرمشق  انگلیس

 .گیرد يرا نیز در بر م  و مجلس
 به ويژهو  يمندان سیاس انديش ياز سو يھا و مباحث فراوان و متفاوت نظريه يتا كنون پیرامون حزب و تحزب سیاس

خود مفید و قابل  ياينان، كه در جاو بازگو كردن آثار  يمن در اين جا بررس يهانگیز. است شده ارايهشناسان   جامعه
و  يدر شكل موجود، سنت »يحزب سیاس« يهگوھرين و تمیزدھند  سه شاخص يبلكه تأكید بر رو. اند، نیست تأمل

 .متعارف آن است
 
 .از تقسیم كار در جامعه يترجمان نھادينه و ارگانیك:  يحزب سیاس -١

امر  يبا جدا شدن كامل و قطع ييعن. پذيرد يھا صورت م ملت -دولت يبا توسعه ياين تقسیم كار كالن در عصر بورژواز
پیشین نیز  يھا كه در بحث ھمان طورطبق اين تقسیم كار، . »سیاست«از امر دولت، حكومت و  يو مدن يخصوص

د از انسان شھرون. گرداند يحاكم بر آن م. سازد ياز جامعه خود را از جامعه منفك و منفصل م يايم، بخش توضیح داده
از  ياز كلیت جامعه، به نمايندگ يبخش. شود ي، سوا و متمايز م)اونیورسال(، از انسان جھانشمول »يسیاس«انسان 

تجسم و  يحزب سیاس. آورد يم  به تصاحب خود در. شود يرا متصرف م »سیاست« ييعن يكلیت جامعه، امر عموم
  تقسیم و بخش يبه معنا parti در زبان التین، حزب يا .باشد يم يچنین تقسیم كار سترگ يهكنند محصول و بازتولید

در اين . شود يكلیت شھر يا جامعه حاصل م يست كه از تقسیم و تجزيها اي، پاره يا دسته حزب، بخش. كردن است
. گردد  يو سوار بر آن م يمدن يجامعه متمايز از يسیاس يشدن است كه حزب تبديل به يك نیرو روند انشقاق و جدا

 .اند و حاضر يحزب ح يمقوله تدر نام و نشان، در معنا و در غاي  كردن ، تقسیم، تجزيه و بخشاييجد  سپ
 
 .از جامعه يا دسته ياز سو يتصرف قدرت سیاس يهاراد يترجمان نھادينه:  يحزب سیاس -٢

در اروپا ظھور  يانتخابات يھا يآزاد  در قرن نوزدھم ھمزمان با پیدايش يكه در باال اشاره كرديم، حزب سیاس ھمان طور
، ينیل به حاكمیت سیاس يبرا يپارلمان يھا مبارزات و رقابت يتاريخ تولد و تكوين تحزب مدرن با آغاز و توسعه. كندمي

 يمنظور تصاحب دولت و تصرف قدرت سیاسه مردم ب ايدمكراتیك، اخذ آر يھا در نتیجه، در نظام. سررشته شده است
يا حزب   »يخود«و توتالیتر نیز احزاب  يديكتاتور يھا در نظام. دھند يرا تشكیل م ياحزاب سیاس و غايت يعلت وجود

 يحزب سیاس. ھاغیر آزاد آن يمردم و يا با رأ يدر اين جا بدون رأ وليكنند،  يواحد حاكم ھمان اھداف را دنبال م
اين منظور  يآورد تنھا از برا يه مردم مب ياگر رو. و دولت دوخته است يھمواره و ھمیشه چشم به حاكمیت سیاس

در جھت منافع مردم  ياگر در مقام قدرت كار. كسب قدرت و حفظ آن جلب كند يمردم را برا يهتود ياست كه پشتیبان



 يحزب سیاس. نھايت بر سر قدرت بماند يخاطر است كه تا ب به ايندھد، كه حتماً نیز انجام خواھد داد، باز  يانجام م
و غايت حزب را تشكیل  يوجود ي، معنا كه تصاحبش يجويد، در دولت يمشق و پاراديگم خود را در دولت مالگو، سر

 يو درون يو مناسبات برون يشكال سازماندھا ينمونه يمدرن امروز يسان است كه حزب سیاس به اين. دھد يم
كه  يدستگاھ. جويد يدولت م Elitisme اييگر ، در نظم و ديسیپلین و باالخره در خبرهيخود را در مركزيت، در بوروكراس

 يدر يك كالم، احزاب سیاس. پردازد يخود م يهآيند يكند و حزب در آن، به تماشا يقد علم م  در برابرش يا چونان آينه
 parti» يدولت  احزاب«يا عمالً .. موجود، چه در حاكمیت باشند و چه در اپوزيسیون، چه چپ باشند و چه راست و میانه

etatique  آينده خواھند بود »ياحزاب دولت«ھستند و يا بالقوه. 
 
 .يناسیون سیاسیسلطه و تغلب و در نتیجه آل يتجسم نھادينه:  يحزب سیاس   -٣

شود را متھم به تغلب و  يو مشاركت مردم محسوب م يكه مظھر دمكراس يكرد و نھاد اييتوان چنین ادع يچگونه م
باشد  يم يروابط يا مناسبات اجتماع ينوع Domination» يسیاس«د؟ سلطه يا تغلب کرن ناسیویيا آل يبیگانگ ازخود

كوچك،  يتوسط بخش يعظیم و تصاحب انحصار يو اختیار از بخش ايياز جامعه، در نتیجه سلب توان  كه میان دو بخش
ھا در سرنوشت خود  ن سیاستامور و تعیی يهشود كه شھروندان از ادار يعمال مادر آن جا  يهسلط. شود يبرقرار م

از اقشار و " ينمايندگ"بوروكراتیك، ھر يك به  يجامعه، در شكل احزاب و نھادھا  بره و متخصصخ يبه سود نیروھا
امور جامعه از  يهو ادار يگیر جدا شدن امر تصمیم -١، يدر عصر كنون. شوند ياز مردم، سلب قدرت و اختیار م يتطبقا

اين امر توسط  appropriation تصاحب و تصرف -٢نامیم و  يم يسیاس يازخودبیگانگ آن رااختیار شھروندان كه ما 
 »يسیاس ينیروھا«اين . اند خود رسیده ياعال يبه نقطه) گرا دولت) يو احزاب سیاس ي، تكنوكراسيبوروكراس

ھترين حالت، در چھارچوب نظام، كنند و يا در بعمل مي يدار و سرمايه يبزرگ اقتصاد يھا عموماً يا در جھت منافع قدرت
  سنشقاق و تصاحب در عین حال پارادكاما اين ا. كنند يرا ايفا م »خشونت مشروع« يهكنند كننده و تعديل تنظیم  نقش

اندازد و به یحاكم قادر است اين توھم را در ذھنیت جامعه جا ب ياز ھر زمان ديگر، ايدئولوژ  بیش: آفريند يخود را نیز م
. كنند ياحزاب خود، شركت م يكه اين مردمند كه در تعیین سرنوشت خود با انتخاب نمايندگان خود و به وسیلهقبوالند 

نشینند و با نقاب  يم يكراس - و دموس يساالر -مردم يبه جا يساالر -و خبره يساالر -، نمايندهيساالر - حزب
 .شوند يظاھر م »يساالر مردم«و  »يدمكراس«
 

  تشكیل و تكوين طبقه يرايند تاريخف: باز حز يماركس  بینش
 

 يهرا نیافت، در بار  ھرگز فرصت تدوينش يكه و يصحبت كرد، كار  دولت نزد ماركس يتوان از نظريه يكه نم چنان ھم
:  خود يو فلسف يسیاس يھا در نوشتارھاآن. نشده است ارايه  و انگلس  ماركس يمنسجم از سو اييحزب نیز، تئور

و ... گوتا يدر فرانسه و نقد برنامه يطبقات يھیجدھم برومر، مبارزه... ، فقر فلسفه و مانیفستيآلمان يايدئولوژ
و به ندرت با پسوند  »يكارگرنيا  »كارگر يطبقه«العموم با پسوند  ي، عل»حزب«شان با ديگران، از  ھمچنین در مكاتبات

ايم،  معروف در مانیفست كه در صدر مقاله آورده ين جملهھا، به جز آآن يكل به طور. اند ، سخن رانده»كمونیست«
 )١٨٨٣ ـ ١٨١٨   :در دروان ماركس به ويژه(ھا شايد به اين دلیل كه در زمان حیات آن. اند نداده ارايهديگر از حزب  يتعريف
كنند،  ينمو مرشد و  يقرن نوزده به صورت احزاب سوسیالیست يپايان يكه دو دھه اييبه معن »يتحزب سیاس«ھنوز 

كننده  محدود يزيرا ھر تعريف. كردند ييك تعريف جامع خوددار ارايهھا از شايد ھم بھتر ھمین بود كه آن. تكوين نیافته بود
در نتیجه از . دھد يتقلیل م آن را. كند يم  نفوذناپذير محصور و محبوس ييھا ھا و حجره پديده را در چھارچوب. است

 يپرولتارياست، يعن يسازماندھ  -و خود يآگاھ -خود يتاريخ  رايند تكوين جنبشف  زعم ماركسكه به  »حزب طبقه كارگر«
و شدن است،  يگرديسدو   باشد، حركت و جنبش »يدستك«و  »يدفتر«، »يابزار«، »يشئ«، »يچیز«كه  از آن  بیش
 .دھد يم ارايهو غلط   ايستا و جامد و بنابراين ناقص يتصوير

معین و متأثر از آن  يمحصول شرايط تاريخ Conception marxien du parti حزباز  يكسمفھوم و برداشت مار
از  يبا مضمون طرفدار »يحزب«  جنبش type كوتاه، چھار نوع ييھا زمان و يا با فصله كه در آن، ھم يوضعیت. باشد يم

 يكمونیست يھا كتس  ، جنبش)١٨٥٠ -١٨٣٧( در انگلیس يچارتیست  جنبش: كنند يمنافع زحمتكشان تظاھر و عمل م
و باالخره تحزب  )١٨٧٢ -١٨٦٤( زحمتكشان يللالم ، انجمن بین)١٨٧٠ -١٨٤٠( در فرانسه )به ويژه(و بالنكیسم 
 ).بعد  به  ١٨٦٠(  ...يغرب يو سوسیال دمكراتیك در اروپا يسوسیالیست

ھا و تخريب آن يھا توضیح محدوديت   - ٢. ھا يندھھا و سازما اين جنبش دنق  - ١در اين زمینه عبارت بود از   انقالب ماركس
 يعین يھا ھا و پايه حزب كه زمینه يهدر بار يو مفاھیم نوين  بینش يارايه     -٣زدند و  يكه دامن م يو توھم  اسطوره

 .به وجود آمده بودند  كشف و خلق آن نیز در زمان حیات ماركس
 يھاف اتحاديه، محصول مبارزه و ائتال)انگلس(" در جھان يحزب كارگر اين نخستین"،  در انگلیس chartisme چارتیسم

ديگر در  يآن و از سو يكارگر سو در پايگاه وسیع  يكاز   اھمیت اين جنبش. كشور بوداين  trade-unions يكارگر
حزب در كنار اين ... و يمخف يو آزاد با رأ يانتخابات عموم:  كرد يبود كه مطرح م يدمكراتیك  - يمطالبات سیاس
 يوران را نیز از قبیل آزاد كارگران و پیشه  يو صنف ياقتصاد يھا غالب داشتند، درخواست يكه جنبه يمطالبات سیاس

اقدام به تظاھرات، اعتصابات و   اش يكرد و در مبارزات جار يساعت كار در روز، مطرح م ١٠و  يتشكیل تعاون
ھا و  ھا در عصر خود، چارتیسم  از محدوديت يگذار ھا و بدعت ينوآور اين يبا وجود ھمه. كرد يم... ينويس عريضه
  و به سر رسیدن نقش يبه علت بروز اختالفات درون ١٨٥٠ يكه در دھه يبه طور. برخوردار بود يھاي يكاست
در  يونبود كه دگرگ يكارگر يگسترده يبا پايه يرفرمیست يسیاس  چارتیسم يك جنبش. پاشد ي، از ھم م اش يتاريخ

 آن يدمكراتیسم رفرمیست. را در دستور مبارزه و كار خود قرار نداده بود يدار و لغو مناسبات سرمايه يروابط اجتماع
 .گرديد يچیره م يكارگر  جنبش  يدار و ضد سرمايه يسوسیالیست يكامالً بر جنبه

وسیع برخوردار  يكارگر ياينان از پايه .گرفت يقرار م يو بالنكیست يكتس يگر ي، انقالبيدر مقابل دمكراتیسم سیاس
از آرمان پرولتاريا  يبا اين حال، در طرفدار. خاستند يور برم بورژوا و پیشه نبودند و غالب رھبرانشان از طبقات مرفه، خرده

  جنبش  بخشترين  اين جريان به عنوان راديكال. راديكال با توسل به قیام بودند يا ، مشوق مبارزهيو بر علیه نظم بورژواز
. اين طبقه بود يانقالب يديكتاتور يتوسط پرولتاريا و برقرار يدر زمان خود خواھان تصرف قدرت سیاس يسوسیالیست



كارگران و بر  يو عین يواقع  به جنبش اشان و عدم اتك گرايانه و فرقه يكتاريستس يھا با اين ھمه اينان، به دلیل خصلت
وسیع  يهزياد بريده از تود يهپیشتاز و پیشقراول و تا انداز يتنگ يك نیرو يهدودآنان، در مح يبالواسطه يھا خواست

 يپیرو و عامیانه" زمخت" ياز كمونیسم  ھا نیز كه به قول ماركس كتساز اين  يبرخ. ماندند  يزحمتكشان، باق
 .تبديل شدند يكارگر  بر سر راه رشد و تحول جنبش يمانع كردند، به يم

و  ھااين انجمن از گرايش. بود ي، متشكل، مبارز و قانوني، جھانيكارگر  ، يك جنبشAIT زحمتكشان، يلالمل انجمن بین
ن و تا طرفداران پرود )باكونین( ياز ھواداران سنديكالیسم آنارشیست: اروپا تشكیل شده بود يكارگر  مختلف جنبش ايآر

 يفعالیت سیاس يهعمد  ن اين انجمن، بخشااز مؤسس ي، يك ماركس. متمايل به ماركسیسم ياھگرايش... و  يبالنك
اين انجمن كه در صدر اين مقاله آمده  يدر تعیین شعار مركز يو. اين سازمان كرد يخود را صرف مشاركت در رھبر

 :ممتاز ايفا كرد  ييابیم، نقش يآن كه روح و جمالت مانیفست را در آن م ياست و در تدوين اساسنامه
تواند به صورت طبقه عمل كند كه خود را  يم يبر علیه قدرت مشترك طبقات متملك، پرولتاريا تنھا در حالت  اش در مبارزه"

ل پرولتاريا اين تشك. اند، متشكل كند اد كردهكه طبقات متملك ايج يمستقل، در برابر ساير احزاب يدر يك حزب سیاس
طبقات، ناگزير  ايالغ يآن يعن يقق ھدف عالو تح يانقالب اجتماع يتضمین پیروز يبرا يبه صورت حزب سیاس

آنان به دست آمده است، ھمچنان بايد  ياقتصاد يهكه از ھم اكنون با مبارز يكارگر ياتحاد و ائتالف نیروھا. باشد يم
كه  اييج از آن. مورد استفاده قرار گیرد  استثمارگرانش يبا قدرت سیاس  در دست اين طبقه در مبارزه يچون اھرم

ھا و به خود و جاودانه كردن آن يدفاع از انحصارات اقتصاد يشان برا ياره از امتیازات سیاسون زمین و سرمايه ھمصاحبا
اصل ھفتم (." گردد يبزرگترين تكلیف پرولتاريا م يكنند، تصرف قدرت سیاس ياسارت درآوردن كار، استفاده م

 )زحمتكشان يالملل انجمن بین ياساسنامه
  متنوع جنبش ياھكلمه نبود زيرا روندھا و گرايش  اخص يبه معنا يزحمتكشان يك حزب سیاس يالملل انجمن بین

كرد، اين يك  يكارگران دفاع م يو اقتصاد يديگر، با اين كه از حقوق صنف ياز سو. گرفت ياروپا را در بر م يكارگر
حزب مستقل  به صورتز تشكل طبقه كارگر خود ا يكلمه نیز نبود، زيرا در اساسنامه  اخص يبه معنا يكارگر يسنديكا

 .راند يبه عنوان تكلیف پرولتاريا، سخن م... يو تصرف قدرت سیاس
 يو سوسیالیست يكارگر  ديگر از جنبش اي، مرحله شكست كمون پاريس ي، در پ١٨٧٢الملل اول در سال  با انحالل بین

با . يغرب يدمكراتیك در اروپا و سوسیال يوسیالیستس ياحزاب مل ي، رشد و توسعه پیدايش يمرحله:  شود يآغاز م
ھا ھرگز به عضويت آن  و نه انگلس  نامیدند، اما نه ماركس يماركسیست م  اين كه اين احزاب خود را كم و بیش

از  ييعن »حزب ما«ھا، از كردند و در برابر آن ياين احزاب م ي كه به برنامه يرغم انتقاد شديد اينان به يلو. مدندادرنی
-تغاير آن يآشكار اين احزاب و اعالم علن يراندند، اما ھیچگاه صريحاً به نف ي، سخن م و انگلس  حزب خودشان، ماركس

-بود كه، در نیمه يواقعیت يدونگانگ ي و اين خود البته نشانه. كارگر مورد نظر خود، نپرداختند يطبقه يھا با حزب تاريخ
 يايجاد سازمان جھان يوپا براطبقه كارگر ار يھا سو تالش از يك:  كرد يتحمیل م ھادوم قرن نوزده، خود را بر آن ي

ديگر تحزب  ياز سو يرو شده بود ولهروب يبا ناكام يدار سرمايه ينظم جھان يمستقل و متشكل خود جھت برانداز
فعالیت اقشار  يبه شكرانه يدر ھر كشور و در شرايط جديد مبارزات دمكراتیك و پارلمان يسوسیالیست - يمل

چشمگیر به دست آورده  ييھا ، موفقیتيروان پرولتر از پیش يا و متمايل به زحمتكشان و پاره يبورژواز يهكرد  تحصیل
 .بود
 

پیدا كرد، از  »حزب« يپیرامون مقوله )و انگلس(  ماركس يھا توان در نوشته يكه م اييھ به رغم تناقض: خالصه كنیم
و  يمتنوع كارگر يھا و جنبش يآن دو از شرايط تاريخ يكه محصول تأثیر پذير يناقضاتمانیفست، ت دجمله در خو

 : زير بیان كرد يكلید شاه يتوان در چند نكته يرا م »حزب«از  يعصرشان بود، مفھوم و برداشت ماركس يانقالب
  باشد، جنبش" موقت"معین و  از آن كه يك سازمان، ابزار، وسیله يا تشكیالت  ، بیش حزب طبقه كارگر، نزد ماركس -

 يھا و اتحاد يطبقات يكه در جريان آن پرولتاريا از طريق مبارزه يفرآيند. و وسیع كلمه است يتاريخ يپرولتاريا به معنا
اين  يدر نتیجه. شود يخود آگاه م يسازانه دگرگون  و نقش يخود، نسبت به موقعیت طبقات يھمواره شكننده اما متوال

-هكارگران، در مبارز. گردد يچیره م »دولت«و  »سیاست«لتاريا، از جمله، بر آلیناسیون است كه پرو يطبقات يآگاھ- خود
 يرا برا يآغاز يشان نقطه يكه با ھر شكست و نابود اييھ ، با ايجاد اتحاديجھان  ھم در مقیاس بالانقطاع خود و آن ي

. شود يخود و فعال تبديل م يبرا يا در خود و منفعل به طبقه يا كنند، از طبقه يتر فراھم م بزرگتر و پیشرفته يھا جھش
در دروان  به ويژهو   آثار ماركس يتوانیم در مجموعه يرا م »حزب كالسیك«در برابر  »يحزب تاريخ«اين برداشت از 

 .كنیم او مشاھده يفعالیت فلسف
به  يبه عبارت ديگر كارگران ھنگام. قه استتشكل كارگران به صورت طب ي، به معنا حزب طبقه كارگر، نزد ماركس -

به اين تشكل پرولتاريا  : "يا تشكیالت متشكل كنند يآيند كه خود را به صورت يك حزب سیاس ييك طبقه درم صورت
ترجمان و معرف  »طبقه«و  »حزب«در اين مفھوم، . )مانیفست(" يحزب سیاس به شکلطبقه و بنابراين  صورت

كنند، بر خالف احزاب  ينمايندگ يتوانند از اقشار و طبقات بورژواز يكه م يخالف احزاب بورژوازبر . ھمديگرند، ھمسانند
كردند، در  يم يكارگر معرف يطبقه يهالملل دوم و سوم كه خود را نمايند در بین ييا كمونیست يكالسیك سوسیالیست

 يھسته يبه مثابهاز خود را  يبخش حتاو يا خارج از خود  يا از حزب، طبقه كارگر دسته يا عده ياين مفھوم ماركس
پرولتاريا، بر خالف ديگر اقشار و طبقات، نماينده ندارد بلكه . پذيرد يشناسد و نم ياز خود نم يبه نمايندگ... آوانگارد يا

طبقه توانند به صورت  يحزب م به صورتكه با متشكل شدن  كارگرانند داين خو  پس. باشد يم  خودش يهنمايند  خودش
 يآگاھ - ، حزب مرادف با حزبياگر در مفھوم قبل  پس. درآيند و عمل كنند و قدرت متشكل طبقات حاكم را درھم شكنند

parti-conscience طبقه -است در اين جا حزب مرادف با حزب parti-classe شود يم. 
اند  شده يكه ھم سازماندھ اييھ شجنب. گیرد يشكل م يكارگر يھا ، در فرآيند جنبش حزب طبقه كارگر، نزد ماركس -

. ھاآن يدرون يھا و كثرت گرايش ي، و اين ھمه با توجه به چندگانگياقتصاد اند و ھم  يجوشند، ھم سیاس و ھم خود
 يتوأماً ھم خصلت سیاس يمبارزات داين رون  طبقه است، پس به صورتمتشكل شدن پرولتاريا  درون ياگر حزب به معنا

 يمطالبات روزمره( يو ھم اقتصاد )...طبقات ايھا ھمرا با الغآن ايو دولت و الغ يقدرت سیاس تصرف يمسئله(دارد 
و   است و ھم خودجوش يكارگر يھا ھا و ديگر گروه شده توسط اتحاديه يھم سازماندھ. )...ي، صنفياقتصاد

دھد،  يتلف در ذھن بروز و نشان مسرانجام، با توجه به اين كه واقعیت چندگانه خود را به صور مخ. خودانگیخته است



مختلف  يھا در كشور يكارگر يو عمل يمختلف فكر يھا دست و يگانه باشد بلكه گرايش تواند يك ينم  اين جنبش
تشكیل " يدر برابر ديگر احزاب كارگر خاص را  يحزب"ھا كه  البته در اين میان، كمونیست. گیرد يجھان را در بر م

پرولتاريا و منافع تمام  ياز مصالح مشترك ھمه"، يپرولتار  جنبش يف به جريان و نتايج كلدھند، ھمواره با وقو ينم
 )مانیفست(". كنند يدفاع م  جنبش

 
 ...آخر اين حزب كیست؟:  قرن بیستم

 
دار، و  طاليهچون  ، ھميدر غرب، با ھمت كائوتسك: شود يم  تأسیس  بر علیه ماركس" ماركسیسم"،  از ماركس  پس

و " يسوسیالیست  جنبش"در  يدمكراس سوسیال. يشرق يا ، البته با تفكر و شیوهيو يهدھند چون ادامه ھم لنین،
دمكرات و  به نام حزب سوسیالیست، حزب سوسیال اييھ دست به ساختن دستگاه" يكمونیست  جنبش"لنینیسم در 

 يماركسیست يخودساخته به نام تئور اي"نظريه"خلوق خود را به حكم ھا، ھر كدام، مآن. زنند يحزب كمونیست م
 يي، تبديل به ھیواليدر كمونیسم روس به ويژه، يماركس يطبقه -سان حزب به اين. كنند يحزب، توجیه و مشروع م

 .در اين زمینه نداشت و ندارد  با افكار ماركس يگردد كه كمترين قرابت يدھشتناك و توتالیتر م
اين  يويژگ. آن دانست يهبار در يپرداز و اسطوره »حزب«نسبت به  ير شیفتگتوان عصيقرن بیستم را به يك معنا م
كند  ينم  پادشاه جلوس يبر اريكه »سرمايه«نشیند، تنھا  يدر جايگاه پروردگار نم »دولت«سده در آن است كه تنھا 

دولت «  نقش يدر استیال »يھگل«رو قرن بیستم، تنھا يك قرن  از اين. گیرد ينیز در مقام رسول قرار م »حزب«بلكه 
چون   بخش در ھیبت احزاب نجات »اييمسیح«نیست بلكه يك قرن  Etat providence» دولت بخشاينده«يا  »اييپرولتاري

 .نیز ھست يمكرات و حزب آھنین و كبیر كمونیست حزب سوسیال
اين . ، در اوج استالینیسم١٩٣٠برشت، در سال  ينامه رفیق جوان در نمايش  ، بنا به پرسش"آخر اين حزب كیست؟"

 اييمسلط به علم رھ بحز. از تصرف قدرت، سازمان پیشاھنگ و آگاه به منافع كارگران است  حزب، در ابتدا، پیش
. از برون به درون طبقه كارگر است يسوسیالیست يابزار بردن آگاھ. است" يسوسیالیسم علم"زحمتكشان، به 

 .رنجبران است يانقالب يهمبارز يهكنند يرھبر يسازمان سیاس
ھمه،  بحز... ھا و خلق قراول پرولتاريا، توده  پیش. تام و تمام بحز. است parti total كل باين حزب درقدرت، حز  سپس

. د استعلم و خر دخو. رد استعلم و خ. حقیقت است دخو. اين حزب، حقیقت ناب و مطلق است. من، تو، شما و ما
در . حق، تجسم و تبلور حزب است". تنھا نم"در نتیجه، ھمیشه حق با اوست، و نه با  .نما، راھنما و راھبر است قطب
. ست، جاودانه استا است، حزب، ھمه چیز است، نامیرا يتنھا، ھیچ است، میرنده است، نابود شدن نكه م حالي

. و كنترل و توبیخ استگروه نظارت . است يمركز يبورو و كمیته پولیت. دبیرخانه و دفاتر است. حزب، دستگاه است
صاحب . اقتصاد است يهسازماندھند. اين حزب سرانجام، ھمه كاره و ھمه فن حريف است... است" دمكراتیك"مركزيت 

ھم نويسنده، ھم ناشر و ھم . مبلغ، مروج و ايدئولوگ است. صاحب حكومت و دولت و فرھنگ است. كار و تولید است
ما، من  لدر يك كالم، حاكم بر جسم و روح و خواب و خیا". ما منزل يو در خانه كند يدر سر ما فكر م... "است يچ چاپ

 .و تو و شما و ھمه است
 

 يمتشكل و مشاركت يهكشف و خلق اشكال نوين مبارز:  حزب يهاسطور يبرانداز
 

... يمدنو  يمشاركت يھا ، جنبشيا و اتحاديه اييسنديك يھا ، جنبشي، حزب، تحزب سیاسيمدن يدولت، جامعه
-لھا و شكھا، معنا و مفھوم و مضمون فعالیت ھر يك از آنمناسبات میان آن. باشند يم يعصر مدرن و كنون يھا پديدار

و   باشد بلكه در عین حال محصول مبارزه و تالش يمعین م يتنھا محصول شرايط تاريخ نه... گیرند يكه به خود م يھاي
اين   پس. دھند يوضع موجود، انجام م يگرديسد يمعین، برا يتاريخ ھا، در آن شرايط است كه انسان ياقدام

حاكم  يطرفدار حفظ وضع موجود و ايدئولوژ يكه نیروھا آن چه، بر خالف ھاشكلسبات و مضامین و معنا و مفھوم و منا
 يوانند در شرايطت يم يبه خوب... اين مناسبات و مضامین. ، جاودانه و تغییرناپذير نیستنديسازند، طبیع يوانمود م

 .د، رشد و توسعه يابندننکنو و ديگر عروج  ھاييشكلھا آن ينسخ شوند و به جا حتا، دگرگون و يمساعد نف
  معنا كه جايگاه و اھمیت و نقش به اين. شمار آورده ھا ب توان از اين گونه پديده يآن را م يدر شكل كنون يتحزب سیاس

 حتا، متزلزل و يمشاركت يهو مبارز ينوين از سازماندھ ھاييشكلآمدن د به نفع برتوان يم »حزب«تعیین كننده و راھبر 
و  يمعتدل و متعارف آن چون لیبرال ھايشكلآن، چه در  يبه صورت موجود و سنت يتحزب سیاس. مضمحل گردد

ا حفظ و بازتولید خاص ر يو توتالیتر آن، ھمواره در عمل، مناسبات اجتماع يدمكراتیك و چه در شكل افراط سوسیال
 نكال راول اين مقاله نوشتیم، اين مناسبات ناظر بر يك تقسیم كا  كه در بخش ھمان طور. كند يو م است كرده

گیرد كه در  ياز نخبگان جامعه قرار م يدر تصرف و تصاحب بخش يسو، كار سیاس از يك: قرار دارد ياجتماع -يسیاس
جامعه برگزيده  يشوند و در بھترين حالت نیز از سو يك متشكل مو بوروكراتی يرسم يو نھادھا ياحزاب سیاس

و  يا ، حرفهيدفاع از حقوق و منافع قشر محدود و تنگ يهدر حوز يمدن يجامعه يديگر، دخالتگر ياز سو. شوند يم
از  يعمل تحزب سیاس يهحوز اييبر جد يمبتن راين تقسیم كا. شود ينگھداشته م يماند و يا باق يم يباق يصنف
و به تبع آن  يمدن ياست كه دولت را از جامعه يبزرگتر ي، بیانگر تقسیم كار تاريخياجتماع يھا عمل جنبش يهحوز

. كند يحاكم و مسلط م يبر دوم يياستعال ويينیر يرا به مثابه ياول. سازد يرا از شھر متمايز و منفصل م »سیاست«
 يايم، از يك قدمت طوالن كه توضیح داده ھمان طوراين تقسیم كار، . منامی يم يسیاس يازخودبیگانگ آن راكه ما  يچیز

ان و يا ايیمقطع سوفسط  -اييكوتاه و استثن ييھا ، به جز در دورهيتاريخ، فكرت سیاس يبرخوردار است و در ط
 .آن زده است يو فلسف ي، ايدئولوژيكيھمواره دست به تفسیر و توجیه نظر  -  ... ماركس
كه  ھمان طور. گردد ياست كه به تداوم و تحكیم تقسیم كار فوق منجر م يمناسبات دوع بر سر نقد و رسان موض به اين
 يانگیز نسخ آن را مطرح كرديم، در اين جا نیز مسئله را مورد نقد قرار داديم و اھمیت پرسش »سیاست«از اين،   پیش

و خلق مضامین و اشكال نوين مبارزات متشكل و و در اين راستا، پربلماتیك كشف  يدر شكل كنون يتحزب سیاس ينف
توانند به  يم يو اجتماع ينوين كه در فرآيند مبارزات طبقات يمضامین و اشكال سازماندھ. كنیم يرا طرح م يمشاركت

ھا و نه  در جمیع حوزه  يمشاركت يھا اين انجمن. ظھور كنند يمدن يجامعه يمشاركت يھا انجمن يھا يصورت دخالتگر



 -يعموم يھا ھا و طرح پروژه يارايه يبه عبارت ديگر در زمینه. كنند يعمل م يو صنف يمحدود اقتصاد يهدر حوزتنھا 
 ياين میدان را از اشغال انحصار  پس. شوند ياند، فاعل و فعال م بوده يكه تا كنون جزو اختیارات احزاب سیاس ياجتماع

 - يشونده و تحزب سیاس حكومت -كنند حكومت يو تاريخ يسنت يكنند و در نتیجه معادله يخارج م ياحزاب سیاس
 .زنند يرا برھم م يمدنت فعالی

 ويينند كه از سکعروج  يجار ينوين از بطن مبارزات اجتماع يمسئله عبارت از اين است كه چنان اشكال سازماندھ
از  ايي، رھيآزاد  نوين بر اساس يتديگر، مناسبا يچه كمتر تقويت و بازتولید شوند و از سو ھر يمناسبات حاكم كنون

، پا يت ھر چه بیشتر فعاالن اجتماعمشارك يبر مبنا يگردان- و خود يمختار -، خوديو اقتصاد يسیاس يھا ناسیونیآل
 .به عرصه حیات نھند


