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  حزب انقالبی طبقه کارگرحزب انقالبی طبقه کارگر
  

  کانن .ینوشته زير بخشی از مقاله ای است به قلم جيمز پ

کانن يکی از رهبران جنبش جهانی تروتسکيسHتی و از پايHه گHذاران حHزب کHارگران            

  . سالگی درگذشت٨٤ در سن ١٩٧٤او در سال . سوسياليست در آمريکا بود
  

********************  

 سHHازمان دهنHHده و هHHدايت کننHHده انقHHالب    ، بHHه عنHHوان مفهHHوم لنHHين از حHHزب پيشHHتاز  

 تHاکنون  ١٨٩٥پرولتاريايی، بزرگترين تدبيری بود که از زمان مHرگ انگلHس در سHال       

ايHHن نظريHHه سHHازمانی مشHHهور، بHHرخالف  . بHHه زرادخانHHه مارکسيسHHم عرضHHه شHHده اسHHت 

. ادعHای برخHی، نHه محصHHول شHرايط آن زمHان روسHيه بHHود و نHه محHدود بHه آن شHHرايط         

: های قرن بيستم نهفته اسHت  شه عميق اين نظريه در دو تا از سنگين ترين واقعيت        ري

 ايجHHاد يHHک ضHHرورتو ديگHHری .  مبHHارزه کHHارگران بHHرای تسHHخير قHHدرت واقعيHHت ،يکHHی

  .رهبری که قادر باشد اين وظيفه را تا آخر به انجام برساند

های  يايی و قيامهای امپرياليستی، انقالب پرولتار لنين با تشخيص اين امر که جنگ

مستعمرات خصايل عصر ما هستند، در اوايل اين قرن عمًال دست به کار تشکيل حزبی 

شد که قادر باشد مسHير ايHن وقHايع طوفHانی و ناگهHانی را در جهHت منHافع سوسياليسHم            

 و پايHداری اتحHاد شHوروی       ١٩١٧پيروزی بلشويک ها در طغيان های سHال         . برگرداند

گواهی است بر دور انديشی لنين و ارزش شيوه هHای سHازمانی         . که آنها مستقر کردند   

حزب لنين نمونه اصيل و بی همتايی است که از آن چه که يک رهبری دموکراتيک . او

و متمرکز کارگری می تواند باشد، و آن چه که قادر است انجام دهد، حزبHی کHه نسHبت          

  .به اصول مارکسيستی و کاربرد جسورانه اين اصول صادق است
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از آنجا که دستآوردهای دوران ساز بلشHويک هHا محHدود بHه يHک کشHور بHود، بحHث              

اين بحث از آن زمان تHاکنون    . پيرامون ماهيت رهبری انقالبی بطور قطع فيصله نيافت       

ی در نپHس از گذشHت پنجHاه سHال، هنHوز کHم نيسHتند شHکاکا        . هم چنان ادامه داشته است  

لHHوب بHHودن حزبHHی از نHHوعی    صHHفوف سوسياليسHHت هHHا کHHه نسHHبت بHHه ضHHرورت و مط     

حتی در محافلی که نظريHه لنHين را   . و يا به کلی آن را نفی می کنند        لنينيستی يا مرددند  

به روشHنی درک کHرده و بHدان اعتقHاد يافتHه انHد، مسHئله ايجHاد حHزب پيشHتاز بHه همHان                    

چرا که اين مسئله هنوز بايد در حين مبارزات . فوريت و ضرورت هميشگی باقی است

  . عليه نظام پيشين حل و فصل گرددروزمره

داشHتن يHHک ارزيHHابی صHHحيح از حHHزب پيشHتاز و نقHHش ضHHروری آن بسHHتگی دارد بHHه   

در يک مقيHاس وسHيع تHاريخی،    . درک اهميت قاطع عوامل ذهنی درانقالب پرولتاريايی  

و در تحليل نهايی، شرايط اقتصادی هستند که در شکل دادن به تحول و تکامل جامعHه         

ولی اين حقيقت ماترياليسم تاريخی به معنHی نفHی ايHن واقعيHت     . ننده دارندنقش تعيين ک 

نيست که پروسه هHای سياسHی و روانHی جHاری در بطHن تHوده هHای کHارگر، بHر مسHير،            

         آهنHHگ حرکHHHت و عاقبHHHت انقHHHالب ملHHHی و بHHHين المللHHی اثHHHری مسHHHتقيم تHHHر و فHHHوری تHHHر   

ت فعاليHت انقالبHی کHارگران بHه         که پيش شHرط هHای عينHی مHادی جهH            زمانی. می گذارند 

 کHه از طريHق دخالHت حHزب       -نقطه معينی از رشHد خHود رسHيد، اراده و آگHاهی کHارگران              

 می تواند به صورت يکی از عوامل مهم در تعيين نتيجه -متشکل پيشتاز تجلی می يابد

  .مبارزه طبقاتی در آيد

             Hتوار گرديHل اسHای دو عامHه    : هدنظريه لنينيستی حزب پيشتاز بر مبنHاهمگونی طبقHن

. کHHارگر از يHHک سHHو، و خصHHلت بسHHيار آگاهانHHه نهضHHت سوسياليسHHتی از سHHوی ديگHHر     

جريHHان انقالبHHی شHHدن پرولتاريHHا و مردمHHان سHHتمديده بطHHورکلی امHHری اسHHت پيچيHHده،        

در جامعه طبقاتی و تحت نظام سرمايه داری، زحمتکشان به طرق  . طوالنی و متناقض  

، تحت شرايط بسHيار متفHاوتی زنHدگی مHی کننHد و      گوناگون طبقه بندی و تقسيم شده اند      

در نتيجHه، رسHيدن   . در مراحل بسيار سختی از تکامHل اقتصHادی و سياسHی قHرار دارنHد       
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آنان به درکی روشن و جامع از موقعيت واقعی خويش در اجتماع و مسير سياسHی ای       

                     Hامی بهتHه نظHت بHرده و دسHالص کHا خHيبت هHر مصHود را از شHا خHد تHر که بايد طی کنن

بيابند، چيزی است که بطور همزمان، دسته جمعی و يک نواخت صورت نمی گيHرد، و   

و بدتر اين که، زحمتکشان نمHی تواننHد بHه سHرعت و بHه              . نمی تواند هم صورت بگيرد    

ترين شHکل بHرای حمايHت از منHافع طبقHاتی       مHؤثر  بHه آسانی ياد بگيرند کHه چگونHه بايHد        

  .خود و پيشبرد آن منافع عمل کنند

زونی در امر استقالل يابی کل طبقه کارگر، دليHل اصHلی بHرای وجHود يHک حHزب        نامو

اين حHزب بايHد متشHکل از عناصHری از طبقHه و سHخنگويان آن باشHد کHه                  . پيشتاز است 

نياز به عمل انقالبی را درک می کنند و زودتر از توده پرولتاريا، هم در مقياس ملی و 

و نيHز دليHل ايHن کHه چHرا پيشHتاز       . ن می زنندهم در مقياس بين المللی، دست به انجام آ      

" گHHروه انشHHعابی"طبقHHه هميشHHه بHHه صHHورت اقليتHHی از خHHود طبقHHه و بHHه صHHورت يHHک    

تشHکيالت اوليHه کHارگران پيشHرو و متعهHد بHه          . شروع به کار مHی کنHد درهمHين جاسHت          

کنند، ابتHدا بايHد خHود       نان را تبليغ می    آ  هم پيمانان روشنفکری که عقايد      و سوسياليسم

را پيرامHHون محHHوری از دسHHتگاه عقايHHد معHHين علمHHی، سHHنن طبقHHاتی و تجربHHه متشHHکل     

هHای بHزرگ    سازند و يک برنامه سياسی صحيح تهيه کنند تا پس از آن بتوانند گHردان        

  .نيروهای انقالبی را متشکل و رهبری نمايند

ترين تعداد تHوده هHا، حرکHت     هدف حزب پيشتاز بايد در همه حال دسترسی به وسيع     

ولی تاکنون هيچ حزبی، منجمله خHود  . ادن آنان و جلب کردنشان به سوی حزب باشد      د

بلشويک ها، هرگز با بهره گيری از حمايHت اکثريHت طبقHه و بHه عنHوان رهبHر شHناخته           

چنين حزبی اصوًال به صورت گروه مبلغی که هدفش . به کار نکرده استآغاز شده آن 

کHار ايHن گHروه عبHارت اسHت از      .  شHود تشريح و اشHاعه عقايHد اسHت دسHت بHه کHار مHی            

 تعليم دادن و آبديHده سHاختن کادرهHا پيرامHون برنامHه و چشHم انHدازی کHه         ،تربيت کردن 

       کادرهHHا آن را جهHHت مالحظHHه، عملHHی سHHاختن و اثبHHات در عمHHل بHHه تHHوده هHHا عرضHHه          

  .می کنند
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                  Hی تفHدان بHبت بHدی نسHون جHه انقالبيHاوت وسعت و نفوذ سازمان مسئله ای نيست ک

معهذا، شاخص های کمی به تنهايی نمی توانند معيارهHای تعيHين کننHده و قHاطع         . باشند

    معيارهHHHای . بHHHرای قضHHHاوت در بHHHاره ماهيHHHت واقعHHHی يHHHک گHHHروه انقالبHHHی تلقHHHی گردنHHHد 

فی آن هستند مانند برنامه و رابطHه بHا طبقHه ای کHه ايHن           ي جوانب ک  ،اساسی تر سازمان  

  .رای آن می جنگدت و بسبرنامه معرف منافع آن ا

منHافع طبقHه کHارگر را نمHی شHود        "؟ می نويسد    قدم بعدی چيست  تروتسکی در مقاله    

و از برنامHه هHم نمHی تHوان دفHاع کHرد، جHز از طريHق                . جز در قالب برنامه فرموله کHرد      

 .ی اسHHت بHHرای اسHHتثمار  کHHارگر، بHHه خHHودی خHHود، فقHHط مHHاده خHHام   ايجHHاب حHHزب، طبقHHه 

        دا مHHی کنHHد کHHه از يHHک طبقHHه اجتمHHاعی     يHHقHHش مسHHتقل پ پرولتاريHHا تنهHHا در لحظHHه ای ن  

و ايHن امHر جHز از طريHق     .  شHود برای خويشHتن  تبديل به يک طبقه سياسی     در خويشتن 

حزب آن وسيله تاريخی است که از طريق آن طبقه کHارگر بHه           . حزب عملی نخواهد شد   

  ."آگاهی طبقاتی دست می يابد

تن انقالب عليه سرمايه داری و تجديد بنHای  مارکسيسم به ما می آموزد که تحقق ياف     

سوسياليستی دنيای کهن تنها از طريق عمل آگاهانه و جمعی طبقه کارگر امکHان پHذير                

حزب پيشتاز عالی ترين تجلی و ابزار بی همتای آگHاهی طبقHاتی در تمHام مراحHل        . است

ی و بHه هHم   در دوران پيشا انقالبی، پيشتاز طبقHه اقHدام بHه جمHع آور    . سير جهانی است  

جوشانيدن کادرهايی می کند که پيشاپيش ارتش اصلی در حرکتند، لکن در سراسر اين 

  .مسير حرکت در پی حفظ روابط صحيح خود با ارتش اصلی هستند

نفوذ خود را گسترش می دهد و در مسHير  . به تعدادش افزوده می شودپيشتاز طبقه  

 و خواهHHان بHHه ثمHHر رسHHانيدن    مبHHارزه تHHوده ای بHHرای کسHHب برتHHری، مبHHارزه ای کHHه ا     

پHس از سHرنگون کHردن قHدرت     . موفقيت آميز آن است، در صف مقHدم ظHاهر مHی گHردد           

حاکم پيشين، پيشتاز طبقه مردم را در کار سHاختن جامعHه جديHد و دفHاع از ايHن جامعHه                    

  .رهبری می کند
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سازمان سياسی ای که قادر به انجام چنين وظايف غول آسائی باشHد، ممکHن نيسHت          

چنين سازمانی بايد بطور مداوم، پيگير و . ر خود به خود و يا سرسری بوجود آيد    بطو

داشتن بر خوردی سهل انگارانHه نسHبت بHه امHر سHاختن حHزب يHا        . آگاهانه ساخته شود  

HHت       مسHHز هسHHار نيHHيبت بHHه مصHHت بلکHHه ای اسHHار احمقانHHا کHHه تنهHHه آن نHHوط بHHائل مرب .

تجربيات تلخی که از فرصت های انقالبی بسيار در طول نيم قرن گذشHته حاصHل شHده،               

فتنHد و يHا بHا    رفرصت هايی که بHر اثHر رهبHری هHای بHی کفايHت يHا خيانHت کHار از دسHت              

ل انگHاری  هرا نشان می دهHد کHه سH      رهبری بد به نابودی کشيده شدند، بدون چون و چ         

  .در اين امر حياتی مسلمًا به کجروی و شکست می انجامد

بهترين نمودار قابليت عالی لنين به عنوان يک رهبHر انقالبHی، اصHراری بHود کHه او           

 از مسائل عظHيم  -شتن برخوردی کامًال آگاهانه نسبت به کليه جوانب حزب سازی      دادر  

    وسواسHHی بHHه جزئHHی تHHرين کارهHHای روزمHHره بHHه کHHار  نظHHری و سياسHHی گرفتHHه تHHا توجHHه 

ئنينHHه و افتHHان و مانHHواع ديگراحHHزاب خHHود را بHHه داشHHتن آهنHHگ حرکتHHی بHHا ط  . مHHی بHHرد

اينها فقط هنگامی که مسائل پيش مHی آينHد بHه فکHر چHاره آنهHا                . خيزان راضی می کنند   

      اقتصHHادی ولHHی لنHHين نHHه تنهHHا در قلمHHرو   . مHHی افتنHHد، آن هHHم چHHاره ای تجربHHی و موقHHت  

 کHHه اداره آن بعHHدها بHHه عهHHده حHHزب گذاشHHته شHHد، بلکHHه در امHHر سHHاختن خHHود حHHزب و      

او در . فعاليت هHای انقالبHی آن در راه کسHب قHدرت نيHز سيسHتم و برنامHه ای ارائHه داد          

لنين با شروع . انجام کارها تا سر حد امکان به شانس و بديهه سازی متوسل نمی شد          

 شده از مرحله ای که مبارزه از آن می گذشHت، وظHايف اصHلی            از يک ارزيابی فرموله   

را مشخص می کرد و برای حل آنهHا بهتHرين طHرق و وسHايلی را جسHتجو مHی کHرد کHه             

  .مطابق با هدف های دراز مدت سوسياليزم جهانی باشد

حHزب پيشHHتاز کHه بHHا روش سوسHياليزم علمHHی هHHدايت مHی شHHود و يکسHره متعهHHد بHHه      

زحمتکش و قربانيان خفقان است، هميشه بايد خود را در موضع فاه توده های ايجاد ر

اينها خصايصی است . مخالفت اصولی با پاسداران و نهادهای جامعه طبقاتی قرار دهد       

که از حزب در برابر گندزدگی و فساد محافظت می کند و در مقابل فشار و نفوذ طبقات 
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يش از هHر چيHز، حHزب    لکHن پH  . بيگانه پوششی زرهHی بHرای حHزب بHه وجHود مHی آورد            

 باشد که هدفش متشکل کردن توده ها جهHت حرکHت مHؤثر           رزمندهلنينيستی بايد حزبی    

  .برای کسب قدرت است

حHزب  . اين هدف اساسی است که خصلت حزب و الويت وظايف آن را تعيين می کنHد      

هHHدف از . نمHHی توانHHد محفلHHی بHHرای گفتگوهHHای بHHی هHHدف و بحHHث هHHای بHHی انتهHHا باشHHد  

بحHث هHا و مجHادالت داخلHی حHزب، رسHيدن بHه تصHميم بHرای عمHل و کHار              مشورت هHا،    

در عين حال حزب نه درمانگHاهی اسHت بHرای پرسHتاری يHا معالجHه            . سيستماتيک است 

 نمونه ای است از آنچه که جامعه سوسياليسHتی آينHده خواهHد         نه روان های مريض، و   

م، و قادر به مقابله با مندگان انقالبی، آماده، مصمزحزب تشکلی است مرکب از ر. بود

دشمن مردم و شکست دادن اين دشمن، و کمک به توده ها در هموار ساختن راهشان   

  .به سوی دنيای نو

کHHه روحيHHه ای آنارشيسHHتی يHHا اگزيستانسياليسHHتی " چHHپ نHHو"بسHHياری از طرفHHداران 

ه  يا به ديده تحقير می نگرند و يا بH ،دارند، رهبری حرفه ای در يک نهضت انقالبی را     

يوس و سHرخورده  أاين طرز فکر در ميان بعضی از کارگران مH   . کلی آن را رد می کنند     

اينان تعهد آگاهانه به يک رهبری تمHام وقHت را   . راديکال های سابق نيز ديده می شود     

اينHان از فهHم روابHط متقابHل         . با سلطه جويی و امتيازات بوروکراتيک يکی می شHمرند         

به همان گونه که رهبری . حزب، و رهبری حزب عاجزندميان توده ها، طبقه انقالبی،      

انقالبی ملت را بHه پHيش مHی رانHد، حHزب پيشHتاز نيHز عهHده دار رهبHری طبقHه انقالبHی                      

. خود حزب هم نياز بHه رهبHری دارد     . لکن نقش رهبری در اينجا خاتمه نمی يابد       . است

          Hران شايسHتن رهبHدون داشHد بHی بتوانHزب انقالبHک حHه يHری  تغيرممکن است کHه، رهب

اين رهبری در درون حزب دارای همان نقشی است کHه حHزب آن     . صحيحی عرضه کند  

  .را برای طبقه کارگر ايفا می کند

کادرهHای حHزب هسHHتند کHه هHHم در دوران رکHود و هHم دوران رشHHد و گسHترش حHHزب       

ضHHامن موجوديHHت و حيHHات حHHزب عبارتسHHت از . سHتون فقHHرات آن را تشHHکيل مHHی دهنHHد 
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ط و افزايش کادرهای خود و تأمين و انتقال رهبری از نسلی بHه نسHل           قابليت آن در بس   

  .ديگر

حزب پيشتاز را نمی توان در يک اظهاريه فرقه گرايانه اعالم کرد و يا يک شHبه آن         

 و کشHHمکش هHHای  هHHادر بوتHHه آزمHHايش نهضHHت تHHوده ای و در ضHHمن جHHدال . را سHHاخت

 مبارزه طبقHاتی اسHت کHه       شديد داخلی پيرامون سياست های مهم حزبی در هر چرخش         

رد شدن از کنار مرحله اول و يHا      . رهبری و اعضای حزب دستچين و غربال می شوند        

منظHHور از مرحلHHه اول،  . بHHدتر از آن جهيHHدن از روی ايHHن مرحلHHه امکHHان پHHذير نيسHHت     

مرحله ای اسHت کHه در آن کادرهHای اصHلی حHزب در رابطHه بHا وظيفHه بزرگتHر متقاعHد                     

آوردن بخHHش هHHای وسHHيعی از تHHوده هHHا، و همچنHHين تHHدارک  سHHاختن و بHHه عضHHويت در 

  .ديدن برای اين وظيفه، خود را سازمان و تجديد سازمان می دهند

بطرزی زنده، . نقش قاطعی که حزبی از اين نوع می تواند در ساختن تاريخ ايفا کند             

توسط کادرهای بلشويک در جنگ جهانی اول و در نخستين انقالب پرولتاريايی نشHان       

پس از مرگ لنين، دستگاه استبدادی بوروکراسی شوروی که تحت حکومHت       . ده شد دا

استالين شکل گرفت، اين کادرها را يا به سوی انحطاط سوق داد، يا آن را از بين برد، 

شکسHHت هHHای وحشHHتناک نيروهHHای  . نشHHين آنHHان کHHرداو يHHا ايHHن کHHه افHHراد ديگHHری را ج 

، ١٩٣٦ -٣٩ تا اسپانيا در سال های ١٩١٨سوسياليستی در ساير کشورها، از آلمان 

شکست هايی که به علHت فرصHت طلبHی، نقصHان و يHا خطاهHای رهبHری هHای کHارگری                 

  .بوقوع پيوست، اهميت وجود چنين کادرهايی را به گونه ای منفی نشان داد

برخالف برخی ديگر از شاگردان مکتب برجسته تروتسکی، من معتقد به اين هسHتم      

در طHول مبHHارزات او  جهHHانی  تروتسHکی بHHه نهضHت انقالبHی    کHه بHا ارزش تHHرين خHدمت   

عليه استالينيسم و سانتريسم، دفاعی بود که او از اصول لنينيستی حزبی به عمل آورد 

عملHHی کHHه عHHالی تHHرين جنبHHه ی آن تصHHميم بHHه ايجHHاد  . و ايHHن اصHHول را غنHHی تHHر سHHاخت

وتسHHکی در ، تر١٩١٧ تHHا سHHال ١٩٠٣از سHHال . احHHزاب جديHHد بHHين الملHHل چهHHارم بHHود  

و ايHن کHه او   . تئوری و در عمل، با شيوه لنين در ساختن حزب لنHين مخالفHت مHی کHرد       
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، با مشاهده اثبات مفاهيم لنين از طريق تکامل انقالب هم در روسHيه و  ١٩١٧در سال  

هم در خارج، مفاهيم لنين را پذيرفت، صرفًا به خاطر عينی گرايی و قابليت رشد نمونه 

  .او بود

به اين شيوه حزب سازی   آن پس تا پايان عمرش هرگز در اعتقاد خودتروتسکی از

پس از تصحيح اشتباه خHود در ايHن زمينHه و بHه دنبHال مHرگ لنHين در                  . تزلزلی راه نداد  

، تروتسکی به صورت بهترين مفسر و تکامل دهنده سنن بلشويکی حزب  ١٩٢٤سال  

ر خHود را دربHاره اهميHت    وی نظH  .پيشتاز در عرصه سياست ملی و بHين المللHی در آمHد       

 که برای کنگره بنيادی بين الملل چهارم در سال برنامه انتقالیپيشتاز، در حزب خطير 

بحران تاريخی بشHريت بHه      "او اظهار داشت که     .  تدوين کرده بود، خالصه کرد     ١٩٣٨

وظيفHه اسHتراتژيک اصHلی بHرای کHل عصHر       ". بحران رهبری انقالبی تقليHل يافتHه اسHت    

غلبه بر تضاد موجود بين رسيدگی شرايط عينHی انقالبHی و عHدم             " از   حاضر عبارتست 

). آشفتگی و نوميدی نسل قبلی، بی تجربگی نسل جوانتر(بلوغ پرولتاريا و پيشتاز آن 

او خاطر نشان ساخت که حزب پيشتاز تنهHا سHازمانی اسHت کHه از طريHق آن مHی تHوان          

. رمايه داری جهانی را حل کرداين مسأله حاد سياسی مربوط به مرحله امپرياليستی س

بحHران رهبHری پرولتاريHا، کHه     : "... او قاطعانه اظهHار داشHت کHه   . ترو بطور مشخص    

بدل به بحران فرهنگ بشريت شده، راه حل نهايی خود را فقط توسط بين الملل چهارم        

 .يعنی از طريق حزب جهانی انقالب سوسياليستی". خواهد جست
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