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نخستین اثر مستند و پژوهشی « مارکس و انگلس و مفهوم حزب»ی رساله

های ی جایگاه مفهوم حزب در اندیشهطور خاص به بحث دربارهاست که به

رانگیز بجانستن با موشکافی و دقت تحسینمانتی . پردازدمارکس و انگلس می

، هکار داشتها سروکند که مارکس و انگلس با آنچند مدل حزبی را   معرفی می

اند. رویکرد مارکس و ها موضع گرفتهو در قبال آن ها اندیشیدهی آنبارهدر

به « ای در خودطبقه»ها تحول کارگران ازدهد که برای آنانگلس نشان می

ناپذیر است. از بدون شکل دادن به حزب سیاسی امکان« ای برای خودطبقه»

 :گویدمیاول انترناسیونال  نشست افتتاحیروست که مارکس در این همین

 ی یکمثابهتوانند بهپا کردن حزب سیاسی خاص خویش میکارگران با بر»

 «. طبقه عمل کنند

جانستن، ما تنها با ضرورت برپایی حزب نزد مارکس و مانتی  پژوهشدر 

انگلس مواجه نیستم، بلکه علاوه بر آن، با تنوع فرم تشکیلات حزبی نیز 

دهد که فرم تشکیلات حزبی امر ثابتی نیست، روایم. این رساله نشان میهروب

ی کارگر، و و بسیار گوناگون است، و از رهگذر شرایط تکامل جنبش طبقه

مشخصات اوضاع سیاسی در این یا آن کشور معین در این یا آن دوره از جدال 

 شود. طبقاتی تعیین می

های قرن ترین مارکسیست( از برجسته8002-4282مانتی جانستون )

سبب از فعالان حزب کمونیست بریتانیا بود اما بهبیستم انگلستان است. وی 

از نشریات حزبی کنار گذاشته شد.  4220ی تا حدود دهه 4298دگراندیشی از 

شد، ازجمله در در نشریات چپ نو منتشر میعمدتًا ها، آثار وی در این سال

 تر. )نقد اقتصاد سیاسی(نیولفت ریویو و سوشالیست رجیس
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 ادیبنیمفهوم حزب کارگری در اندیشه و فعالیت سیاسی مارکس و انگلس جایگاهی 

 ی یکمثابهتواند بهی کارگر نمیطبقه» باره چنین است:ها در ایندارد. استدلال آن

طبقات دارا،  طور مجزا و در مقابل احزاب قدیمیِکه خود را بهطبقه عمل کند، مگر این

قصد تضمین پیروزی انقلاب اجتماعی به»این امر  .«در یک حزب سیاسی متشکل سازد

مانیفست »وصف، نویسندگان با این (1)«ودرشمار میو هدف الغای طبقات، ضروری به

ی حزب کارگری، ماهیت و یافته، نظریهدر هیچ کجا به شکل نظام« حزب کمونیست

اند، و تحقیق در باب حزب در مقایسه با طبقه و دولت که را تدوین نکردههای آنویژگی

ی ها در چارچوببر این، آن اند. افزونبا حزب پیوند وثیقی دارند، در اولویت خود قرار نداده

 ها وی شکل، انقلاب و دربارهی طبقاتیمبارزهشان را پیرامون عام و گسترده نظرات

چون ابزاری برای تحلیل ها همکارکردهای احزاب کارگری ارائه کرده و از آن

جاد ای برای ایها پیشاپیش نقشهگرفتند. ]اما[ آنهای متنوع تاریخی بهره میموقعیت

گاه و هیچ (2)چون راهنمای فعالیت نظری خود طراحی نکردند،رگری همحزب انقلابی کا

، از حیث 1411اند. مارکس و انگلس در آغاز سال سس یک حزب سیاسی نبودهؤم

بنابراین، بر  (3)،هستندنظری دریافته بودند که کارگران نیروی اصلی رهایی اجتماعی 

وجود آمده بود، تکیه طبقه بههای پیشروی این های موجودی که از سوی بخشسازمان

پیش تعیین شده از خارج به جنبش ر تلاشی را که اشکال تشکیلاتی ازکردند و همی

کردند. مارکس در گرایی محکوم میی جزممثابهبهکرد، تحمیل می ی کارگرطبقه

ی طرح گفت که مولیر دربارهی ساختمان حزب، همان چیزی را میزمینه

 «.کنمام را از هر کجا که باشد، پیدا میمن دارایی» فته بود:های خود گنمایشنامه

اما  (1)های حزبی بودند،مارکس و انگلس اگرچه تنها چندسالی عضو و رهبر سازمان

ی دوم زندگی خود را به مشاوره پیرامون برنامه و گسترش ویژه نیمه، بهبسیارزمان 

چون د، زیرا از نقش خود هماناحزاب کارگری در کشورهای گوناگون اختصاص داده

و کارمندان معمولی دارای جایگاه ویژه در  (5)«المللینمایندگان سوسیالیسم بین»

 یکردند. با وارسی نظرات و تمامی فعالیت مربوط به احزاب که فاصلهیاد می (6)حزب

ویم شمی روروبهها گیرد، با انبوهی از تنوع و پیچیدگیزمانی حدود نیم قرن را دربرمی

براین، در خلال دوران فعالیت مارکس که در نگاه نخست تناقضاتی را در بردارند. علاوه
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یر گرفت و تغیاری شکل میهای فعالیت جی حزب سیاسی با شکلو انگلس کل ایده

گونه که خواهیم دید، همان (7)افزاید.که این امر بر دشواری تحقیق ما میکرد، می

ها آن کهاند، بدون اینکار بردهمعنایی گوناگون به ب را در بارِی حزمارکس و انگلس واژه

توان اسناد و مدارک زیادی دال بر برخوردها و تفسیرهای را تعریف کنند. بنابراین، می

 ها به دست داد.  های آنویژه نوشتهها و بهمتضادی از عقاید، فعالیت

درک نظرات مارکس و انگلس پیرامون احزاب کارگری فقط زمانی ممکن است که 

ی بسیار متنوع تاریخی و معناشناختی خود قرار مورد معین، در زمینه برحسبها را آن

ها که هر های اصلی حزب در آثار آنمدل» کوشم که این کار را با وارسیدهیم. من می

در این یا آن کشور معین در  ی کارگرطبقهبش یک با مرحله یا مراحلی از تکامل جن

 ( سازمانالفتوان چنین تقسیم کرد: )، انجام دهم. این مراحل را می«انطباق بوده است

 «حزب»( ب( )1417-1452 های کمونیستاتحادیه) المللی کادرهای کمونیستبین

شصت  یی پنجاه و آغاز دههدهه - )طی دوران افت جنبش کارگری بدون تشکیلات

-1472)انترناسیونال اول  های کارگری( فدراسیون گسترده سازمانجقرن نوزدهم( )

ی هفتاد و آلمان، دهه دموکراسیسوسیال) ای ملی مارکسیست( حزب تودهد( )1461

)در بریتانیا و امریکا  ( حزب فراگیر ملی کارهی نود قرن نوزدهم( )هشتاد و آغاز دهه

ی نود قرن نوزدهم( که بر مدل چارتیست بنا شده بود. هی هشتاد و اوایل دهدر دهه

ها در مورد هم بررسی کنم، زیرا آنست که نظرات مارکس و انگلس را باقصد من این ا

هم توافق داشتند. وانگهی، انگلس طی شود باجا بحث میایلی که در اینتمامی مس

 های سیاسیبه پرسشی مهمی، طبق تقسیم کاری که با مارکس انجام داده بود، دوره

داد و این فعالیت را پس از مرگ مارکس تا عصر انترناسیونال از سراسر دنیا پاسخ می

 دوم ادامه داد.

 

 هاکمونیست یاتحادیه

سر برخی اصول دریافتند که بر 1411 - 1415که در سال مارکس و انگلس پس از آن

دیگر توافق دارند، به همکاری درازمدت خود همت گماشتند. این همکاری بنیادین با یک

نخست  یجلب پرولتاریای اروپا و در درجه برایتکامل عقاید نظری و تلاش »بر 
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ی مکاتبات کمیته 1416سال استوار بود. مارکس و انگلس از همان آغاز  (4)«آلمان

ها در ویژه در بلژیک، بریتانیا، فرانسه و آلمان ایجاد کردند. پایگاه آنکمونیستی را به

وفصل مسایل داخلی به موضوعی پرداختند که در حل مارکس و انگلسبروکسل بود. 

در این دوره او و  (9)نام نهاد.« حزب کمونیست در روند تکوین»انگلس بعدها آن را 

تر به مفهوم سنتی انجمن بیش (11)«حزب ما»و « حزب کمونیست»جع به مارکس را

گفتند، و نه سازمان سیاسی به گویان منافع یک طبقه سخن میاندیشمندان و سخن

های چاپ معنای امروزین آن. رهبران عدالت در شمار کسانی بودند که تبلیغات و جزوه

 دالتی عاتحادیهکردند. دریافت میشد، سنگی را که در آن زمان در بروکسل منتشر می

ه المللی بود کشکل گرفته بود هنوز یک انجمن مخفی و کوچک بین 1436که در سال 

های ها به فعالیت در انجمنوران آلمانی تشکیل شده و در واپسین سالاز پیشهعمدتًا 

ه بفرهنگی کارگری روی آورده بود. این اتحادیه، سازمانی بود که مارکس و انگلس 

کردند که در صراحت اعلام مین پیوستند. رهبران این سازمان بادعوت رهبرانش به آ

ها مبنی بر نفی اشکال پذیرند و با شرط آنمجموع، نظرات مارکس و انگلس را می

 1417ای که در تابستان سال در کنگره (11)بلانکیستی گذشته توافق دارد. یگرانهتوطئه

 رسمیت شناخته شد و قوانینها بهی کمونیستعنوان اتحادیهبرگزار شد، این سازمان به

اهداف کمونیستی خود  ی دوم در پایان همان سال رسماًجدیدی را پذیرفت و در کنگره

های داشت که کنگرهدموکراتیک آن مقرر میکاملاً ی جدید و نامهرا اعلام کرد. اساس

رسی و نیز انحلال انتخابی بودن، حساب ی اتحادیه و بر حقّقدرت قانون»سالانه بر

در پیوند با  (12)«.دارد تأکیدکنندگان های رهبری در هر زمان از سوی انتخابکمیته

 مأموریتاتحادیه بود که مارکس و انگلس  (13)«ی مفصل نظری و عملیبرنامه»ی تهیه

 تحریر درآورند. یتهرا به رش« حزب کمونیست»معروف « مانیفست»یابند می

المللی کارگری بود و در تعدادی از کشورهای یک انجمن بین های کمونیستاتحادیه

گرچه مارکس و انگلس  (11)اروپای غربی شعبه داشت، اما توجه خاصی به آلمان داشت.

اما  (15)دانستند،می« انجمن تبلیغاتی محض»کم در زمان صلح این انجمن را دست

 طور مخفی فعالیتاین انجمن را وادار کرد که طی پنج سال حیات خود بهشرایط زمانی، 

 "دو جریان مستقل"گیری این انجمن به شکل»نوشت:  1492کند. انگلس در سال 
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یک "و از دیگر سو، به  "دست کارگرییک جنبش یک"گردد، از یک سو به برمی

 از مارکسعمدتاً ، و «هگلی برآمده بود یکه از انشعاب پیروان فلسفه "جنبش نظری

ی دهندهنشان 1414مانیفست کمونیست سال » دهد:کرد. انگلس ادامه میپیروی می

برخی از اجزای اصلی برداشت مارکس و انگلس از حزب  (16)«.پیوند این دو جریان است

ها مدعی رهبری شود که کمونیستدر مانیفست آمده است. در این اثر مطرح می

ی کارگران برتری دارند. مارکس یک سال زیرا از حیث نظری بر تودهاند، ی کارگرطبقه

ن پردازانظریه» چونها همها و کمونیستپیش از آن در جدل با پرودون از سوسیالیست

امان عنوان پیشگها را بهنام نبرده بود. اما اکنون او و انگلس کمونیست« ی کارگرطبقه

چ هی»و « منافعی جدا از منافع پرولتاریا ندارند»کنند که ای معرفی مینظری طبقه

 (14)«.بگیرند کنند که جنبش پرولتری را مطابق آن قالبای را علم نمیاصول ویژه

در این است که در مبارزات « ی کارگرطبقهبا دیگر احزاب » هاتنها تفاوت آن

ملیت  یها منافع مشترک و مستقل از مجموعهآن» های گوناگونکارگران ملیت

و در مراحل گوناگون مبارزه علیه «. شناسندکنند و معتبر میپرولتاریا را برجسته می

ها در عمل آن .«کنندیم یندگینما جنبش را یهمواره منافع مجموعه»ها آنبورژوازی 

ر هر یعنی بخشی که د ی کارگرطبقهترین بخش متشکل پیشروترین و مصمم»خود از 

 یعرصه»هنگام در شوند، و هم، تشکیل می«دهدش سوق میپیکشوری دیگران را به

 ط،یشرا» که تصور روشنی از از این امتیاز برخورداراند« ایپرولتار یتوده»بر  ،«نظری

جنبش آگاه و »ی مثابهو آن را به (19)«.دارند ییایحرکت پرولتار یعموم جیو نتا ریمس

 (21)دانند.می« مستقل اکثریت عظیم در خدمت اکثریت عظیم

دهی پرولتری در یک سازمان»که مارکس و انگلس در مانیفست در باب هنگامی

مدل انگلیسی را مدنظر دقیقًا نوشتند، می (21)«طبقه و در نتیجه در یک حزب سیاسی

آن را توضیح داده بود. مارکس در « فقر فلسفه»در  داشتند که مارکس یک سال پیش

های خود نخست در اتحادیه یی کارگران در مبارزهاین کتاب نوشت که توده

از یک  گونهچه (23)« هایک حزب سیاسی به نام چارتیست»و سپس با ایجاد (22)کارگری

ورتاً ضری خود و عیار برای ملی تمامشکل، پراکنده و در خود، بدل به طبقهی بیطبقه

ی در مرحله ی کارگرطبقهشوند. در اروپای آن زمان در مبارزه سیاسی درگیر می

ان ها یا سازمی کمونیستیابی خود بود، و همراه با آن اتحادیهابتدایی تکامل و سازمان
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در سراسر اروپای غربی گسترده  (21)شدکادرهایی که بالغ بر دویست تا سیصد عضو می

ها حزب خاصی در مقابل دیگر کرد که کمونیستخاطرنشان می« یفستمان»بود، 

دهند، در واقع در این زمان تنها یک حزب کارگر تشکیل نمی ی کارگرطبقه (25)احزاب

های بریتانیا، جولیان وجود داشت و کمونیست (26)ها، در سطح ملیمتشکل، چارتیست

در دیگر  (27)پ فعالیت داشتند.جناح چ عنوانبههارنی و ارنست جونز در این حزب 

های فرانسوی الدرو رولن و اتدموکرسوسیالکشورها، اعضای اتحادیه به احزابی چون 

توصیف  (29)« زی و کارگرانبورژواخردهائتلاف »را لویی بلان پیوسته بودند که مارکس آن

 به حزب دموکراتیک،  1414ها در انقلاب کرد. در آلمان نیز کمونیست

را ترین جناح آنپیشرفته 1419ملحق شده بودند که  تا بهار سال  (31)«زیبورژواخرده»

ها ها را تعیین کرد، اما آنگرچه شرایط زمانی شکل این تاکتیک (31)دادند.تشکیل می

های حزبی نوع خود، مشترک بودند. اجتناب حاوی عناصری بودند که در تمامی مدل

ن بتوانند ها در آفعالیت که کمونیست  برایکردن بستری  از انزوای سکتاریستی و پیدا

 ( 32)برسانند.« ی کارگرطبقهصدایشان را به گوش »

انجمن  که یک ی کمونیستیاتحادیهبایستی روشن شده باشد که از مطالب بالا می

داد، از مبارزان را تشکیل می (33)«کوچکی یتنها هسته»المللی بود و مخفی بین

 رفت وکار میحتی به مفهوم رایجی که این اصطلاح بارها در آن زمان به توانستنمی

ه ای کهای بزرگ ملیرفت یعنی در مورد سازمانکار میدر معنایی که در مانیفست  به

انشمند د ،ها در آن شرکت داشتند، تعریف و به کار رفته باشد. ای. پی. کندلکمونیست

ی اتحادیه نوشته شده هایی که دربارهکتابشناس شوروی در یکی از معدود مارکس

ت مانیفس»حزب را  یرغم این حقیقت که برنامهبهکند که مارکس و انگلس مطرح می

« نطفه و هسته»ی مثابهرا تنها به های کمونیستاتحادیهنامیدند،  (31)«حزب کمونیست

ه ب های کمونیستاتحادیهاجازه نداد »نویسد شرایط زمانی دیدند. او میشان میحزب

 ( 35)«حزب واقعی تبدیل شود

کند. مارکس می تأییداین استدلال را  1414-19نقش اتحادیه در انقلاب  یمطالعه

اعضای اتحادیه که  یبه اتفاق کلیه 1414و انگلس پس از شروع انقلاب در بهار سال 

ها بود که آنکردند، به آلمان و شهر کلن بازگشتند. در این شهر در خارج زندگی می
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 ها از اواسط ماه مه آن سال ظاهراًمرکزی اتحادیه شدند. آن یخواستار فعالیت کمیته

کرده  «سایتونگتشه ینویه راین»بایست تمامی کوشش خود را صرف نشر روزنامه می

ر ی آن دشد و نخستین شمارهمعروف و رادیکال روزانه منتشر می یباشند. این روزنامه

 برایقاطعی  یمنتشر شد. این روزنامه به سردبیری مارکس به مبارزهروز اول ژوئن 

همت گماشت.  1414دموکراتیک -تحقق کامل وظایف دموکراتیک انقلاب بورژوا

اتحادیه در رساندن رهنمودهای خود به حامیان  مارکس و انگلس که به مشکلات عظیم

ق است این رهنمود از طری شان پی برده بودند، به این نتیجه رسیدند که بهترپراکنده

های اخیر در سال ،1414پیرامون انحلال اتحادیه در سال  (36)«مطبوعات پخش شود

در امریکا  1966سختی بین بوریس نیکولاسکی منشویک قدیمی که در سال  یمشاجره

از  1414این که آیا مارکس در ژوئن سال  (37)درگذشت و ای. پی. کندل درگرفت.

انحلال اتحادیه استفاده  برایای که در آغاز انقلاب به او داده شده بود اختیارات ویژه

باره دو نظر وجود دارد، هرگز روشن نخواهد شد. در ایناحتمالاً کرده بود، امری است که 

کند که استناد می (34)نظر اول متعلق نیکولایوسکی است که بر اظهارت پی جی روزر

به زندان محکوم شد. طبق  1452رهبران اتحادیه در کلن در سال  یدر دادگاه محاکمه

اظهارات او مارکس از اختیارات ویژه خود برای انحلال اتحادیه استفاده کرده است، نظر 

دوم متعلق به کندل است. بحث کندل این است که چنین امکانی با ارزش زیادی که 

که و این (11)«( برای اتحادیه قایل بودند1414-52) هرو انگلس در تمام دو (39)مارکس»

در ( 11)اند،های اتحایه به انحلال آن اشاره نکردهخود پیرامون فعالیت هایدر گزارش

تر اسناد جدیدی را کشف نکرده است، و ناچاریم بر های بیشتناقض است. پژوهش

ری کنیم. باری، در مورد این سخن انگلس پیرامون گیی احتمالات تصمیممبنای موازنه

ی عظیمی که به جنبش پیوستند چند صد عضو اتحادیه در میان توده»این حقیقت که 

 یت کمیتهیپذیرد که فعالاختلاف نظری وجود ندارد. کندل می (12)ناگهان ناپدید شدند،

ان او اواخر اوت یا گم)به متوقف شده بود و این کمیته 1414مرکزی کلن در تابستان 

لندن واگذار شد. علاوه بر این،  (13)ایناحیه یسپتامبر( منحل و قدرت آن به کمیته

بین مارکس و  1419ی دیداری که در بهار سال بارهح روزر درمورخان شوروی توضی

ی کمیتهژوزف مول از سوی  (11)دانند.می« باورنکردنی»ژوزف مول رخ داده بود را 

دوباره سازمان دهد. طبق  (15)ندن به آلمان اعزام شده بود تا اتحادیه را جدید ل مرکزی
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با آزادی بیان و آزادی مطبوعاتی که وجود دارد، »نظر روزر، مارکس اعلام کرده بود که 

 (16)«.اتحادیه دیگر زاید است

ا در ها رتعدادی از مورخان مارکسیست معاصر ضروری دیدند این تاکتیک متأسفانه

 یأتهلنینی از حزب تفسیر کنند. بنابراین، بر این نظرند که  فهوم جدیدتر و طبعاًپرتو م

راینشه سایتونگ( مرکز سیاسی رهبری حزب پرولتری در آلمان )نویه روزنامه یسردبیر

 (14)های کمونیستاتحادیه ی مرکزیکمیتهکه در آن زمان در عمل وظایف »( 17)بود

در توضیحاتی که مارکس و انگلس پیرامون تاریخ  (19)«ها گذاشته شده بودعهده آنبه

ی شصت و هشتاد قرن نوزدهم نوشتند، چنین اتحادیه و این روزنامه در دهه

های لنین چنین شود. در این باره در نوشتههنگامی دیده نمیههای ناببندیجمله

 1915خطاهایی وجود دارد. لنین که شاگرد پُرشور تاریخ مارکسیسم بود در سال 

 نوشت:

قریباً تانقلابی بود که مارکس و انگلس به مدت  یتنها پس از انتشار این روزنامه»

طرفداری خود از سازمان خاص کارگری را اعلان کردند. تا   1419ریل یک سال، در آو

کردند که با حزب مستقل کارگری هیچ را اداره می "ارگان دموکراسی"صرفاً آن زمان 

نی کنونی ما وحشتناک و باورنکرد گاهپیوند تشکیلاتی نداشت. این واقعیت که از نظر

دهد که چه تفاوت عظیمی بین حزب کارگری آلمان و حزب است، آشکارا نشان می

 (51)«.ات روسیه کنونی وجود دارددموکرسوسیال

تحول عظیمی  1419کند، ماه آوریل می تأکیدخش یادشده گونه که لنین در بهمان

ها دهد. مارکس و دیگر کمونیسترا در استراتژی انقلابی مارکس و انگلس نشان می

د اعلام لنهای دموکراتیک راینای انجمنناحیه یای استعفای خود را از کمیتهطی بیانیه

شده  ریزیی ملی آن برنامهگرهکه کن« های کارگریاتحاد تنگاتنگ انجمن»کردند و بر 

اند که کارگران آلمان ها به این نتیجه رسیدهرسد آننظر میاصرار ورزیدند. به (51)بود

ای اند تا بتوانند در جهت ایجاد حزب تودهسیاسی کافی کسب کرده یاکنون تجربه

تا از  ،بردارندگام عملی های کارگری گذاشته شده اش بر انجمنوسیع کارگری که پایه

فاصله گرفته باشند.  بورژواخردههای دموکرات (52)«دودلی، ضعف و ترس»این طریق با 

اما برای شروع  موفق این نوع برنامه خیلی دیر شده بود. قیام در جنوب و غرب آلمان 
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پایان انقلاب آلمان  یدهندهیه نشانیشد و شکست آن در اواسط ژوزودی شروع میبه

 بود.

در لندن دور هم جمع  1419یز سال یقدیمی اتحادیه در تبعید در پا اغلب رهبران

من ی یک انجمثابهناگزیر بهرا بازسازی کردند و اتحادیه را به ی مرکزیکمیتهشدند، 

د یک انقلاب جدی»سازمان دادند. مارکس و انگلس بر بنیاد این فرض که  مخفی مجدداً

ی کمیتهخود را به نمایندگی از سوی  1145معروف مارس  یخطابیه (53)«در راه است

، شود که طی دو سال انقلابدر این خطابیه اشاره می (51).اتحادیه تدوین کردند مرکزی

در صف مقدم مبارزه قرار گرفته بودند، اما  یفردشکل هرچند اعضای اتحادیه به

طرز بارزی تضعیف شده بود. در عین حال که حزب دموکراتیک به« تشکیلات استوار»

)که منظورشان در « حزب کارگری»تر خود را سازمان داده بود، در آلمان هرچه بیش

ی یک ابهمثطور کلی باشد یا منافع پرولتاریا بهبایست یا جنبش کارگری بهجا میاین

ی اتحادیهها )که منظور آن «تنها جای پای محکم خود را از دست داد» (55)طبقه(.

ن اوضاع به ای:»گیری اصلی یازده صفحه خطابیه عبارت است از است( نتیجه کمونیستی

ها نباید اجازه و آن (56)«دکر بایست احیارا میبایستی پایان داد، استقلال کارگران می

 (57)موقعیت حزب بزرگ اپوزیسون رانده شوند که عقاید متنوع را دربربگیرد. دهند که به

نخست، اتحادیه بایستی کوشش کند  یکارگران و در درجه» مارکس و انگلس نوشتند:

اتحادیه سازمان  مسلماً (54)«.کند تأمینسازمان مستقل، مخفی و علنی حزب کارگری را 

های انجمن کارگری به مرکز هسته» بایستیهای آن میدهد و شاخهمخفی را شکل می

تبدیل شوند که در آن نگرش و منافع پرولتاریا مستقل از نفوذ بورزوایی به بحث گذاشته 

دارای  های کارگری که در سراسر آلمان وجود داشتند و معمولاًاین انجمن (59)«.شود

 سازمان علنی حزبای وسیع و ماهیتی اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بودند پایگاه توده

آوردند. پس از انقلاب دموکراتیکی که وقوع آن مستقل کارگری مورد نظر را فراهم می

بایستی در انتخابات مجمع ملی یا کاندیداهای مستقل خود رفت، کارگران میانتظار می

 شرکت کنند. (61)،«تا حد ممکن از اعضای اتحادیه باشند»که 

و  (61)داند. جورج لیشتهایممی (61)«بلانکیستی» ادوارد برنشتاین خطابیه مارس را

یقین از او پیروی کردند. با این وصف، مفهوم حزب و انقلاب به (63)پرفسور برترام ولف

ها فاصله دارد، البته فرازهایی هم با بلانکیست ،متداول کلمه یشدهدر مفهوم پذیرفته
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که تا حدی غیرمعمول  1414ل های بلانکیستی ساوجود دارد که این مفهوم با تاکتیک

ا برای هشود که از سوی بلانکیستای یکی میهای مبارزهگونه با شکلو همین (61)بودند

های با بلانکیست (65)1451بینی شده  بود. مارکس و انگلس در سال انقلاب آتی پیش

یم ترسروشنی کامل مدتی امضا کردند. آنچه این خطابیه بهکوتاه ینامهمهاجر موافقت

کند یک کودتا نیست که از سوی نخبگان انقلابی به اجرا درآید، یلکه سازمان دادن می

بورژوا همگام های خردهترین حزب کارگری است که در انقلاب بعدی با دموکراتایتوده

د کنها را به پیش هدایت میها به قدرت برسند و سپس آنکند آنشود و کمک میمی

های انقلابی تلاطم»کارگران در  (66)داری عملی شود.مالکیت سرمایهتا حداکثر تعرض به 

ی گارد مثابهکوشند خود را بهو می (67)موظف اند تا حد ممکن خود را زنده نگه دارند،

سازمان دهند.  مستقلاً (64)کنندپرولتری با فرماندهان و کارکنانی که خود انتخاب می

ارس م یمحرمانه یکند خطابیهنشان میکه دکتر رودلف شازینگر نیز خاطر گونههمان

اند تابع نظارت کمونیستی باشند، بلکه بر این ها موظفکند که این گروهپیشنهاد نمی

خود را زیر فرمان شوراهای انقلابی عمومی که »بایست ها میامر دلالت دارد که آن

برای »شناسد که رسمیت میخطابیه این امر را به (69)قرار دهند.« کنندکارگران بنا می

 یالبته با اشاره (71)«شان چیست؟بایست روشن باشد که منافع طبقاتیکارگران می

آشکار به این که اتحادیه موظف است همچون یک انجمن تبلیغاتی فعال باشد. وقتی 

اری اروپا به دوران دمارکس به این نتیجه رسید که سرمایه 1451در اواخر تابستان سال 

ی آتی انقلاب جدیدی در کار نخواهد بود با مخالفت بخش شکوفایی وارد شده و در دوره

ی گرایاز اعضای اتحادیه به رهبری ویلیچ و شاپر مواجه شد. مارکس که با اراده بزرگی

 یتنها اراده را نیرو» شرایط واقعی یجای مطالعهها بهکرد گفت که آنها مبارزه میآن

ی هکمیتشد و  روروبهاتحادیه با انشعاب  مسألهدانند. بر سر این می (71)«محرک انقلاب

جا مدتی فعال بود تا این که اعضای آن بار دیگر به کلن منتقل شد و در آن مرکزی

از سوی دادگاه کلن محکوم شدند. کمی پس از آن به  1451دستگیر، و در نوامبر سال 

  (72)«.فعالیت آن در اروپا دیگر وجود ندارد یامکان ادامه»شد پیشنهاد اتحادیه اعلام 
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 حزب بدون تشکیلات

و حتی  1451سال  پاییزدر  های کمونیستاتحادیهمارکس و انگلس پس از انشعاب در 

« گیریطور واقعی کنارهبه»پیش از انحلال رسمی آن در دو سال بعد، از اتحادیه 

رجیح ت« حزب به اصطلاح انقلاب»نسبت به « موفقیت نویسنده مستقل را»و  (73)کردند

سیستم »آرامش خود را در پایان  1451سال  یمارکس دریازدهم فوریه (71)دادند.

 (75)«.هایی که به خاطر حفظ ظاهر تحمل کرده بودندسامانیهامتیازدهی دوجانبه و ناب

ها ها تنشادمانه پاسخ داد که از آن پس آنبه انگلس ابراز داشت و انگلس دو روز بعد 

هایی نظیر ما که از آدم» از روی عصبانیت گفت: او بعداً (76)اند.نسبت به خود مسئول

وارد  "حزب"خواهند به یک می گونهچهکنند های رسمی مثل طاعون فرار میپُست

اند به سر دانند حاضریعنی مشتی الاغ که چون ما را مثل خودشان می "حزب"شوند؟ 

این «. ای دارد؟اندازیم چه فایدهما سوگند بخورند. حزب برای ما که به شهرت تف می

گوید خطاست این گونه که فرانس مهرینگ میجمله لحن بسیار خشنی دارد، اما همان

رو قابل دفاع نیز هیچاظهارات آن زمان انگلس را که بیش از حد هم افراطی بود و به

ها و مانند برترام ولف مطرح کنیم که این (74)ها جدا کنیمی واقعی آننیستند از زمینه

توان آن را در می اند وی حزبترجمان نظرات واقعی و شخصی مارکس و انگلس درباره

ها را نقل کرده است( ای از آنها )مهرینگ پارهسی تا چهل سال بعد آن برابر اظهارات

ی دشوار های نخستین دورهقرار داد. این نظرات سرخوردگی (79)پیش چشم دیگران»

 رزندگی در تبعید را پس از شکست انقلاب و پذیرش این واقعیت که انقلاب جدیدی د

ی واکنش مارکس و انگلس نسبت دهندهد. این نظرات نشانکنراه نیست، منعکس می

کشیدند از آن کنار میکه خود را  (41)«در مهاجرت بود« های حقیر زندگیدرگیری»به 

 قطع شده بود روی آورند. به این امید که مشخصاً 1414شان که از سال تا به مطالعات

 ( 41)«.پیروزی علمی برای حزب ما کسب کنند»ی اقتصاد سیاسی، در عرصه

ی اتحادیهبود که مارکس و انگلس پس از انحلال « حزب» پس این کدام

گویند. آن هم در دورانی که آن سخن می یدربارهکماکان  1452در سال  هاکمونیست

هرگز بار دیگر به انجمن مخفی »نوشت که  1461لیگرات شاعر در سال فرای همارکس ب

 ترینفع بیش»او « های نظریفعالیت»و بر این باور بود که  (43)«گرددیا علنی برنمی

ی اروپا به سر هایی  که عمرشان در قارهدارد تا شرکت در انجمن ی کارگرطبقهبرای 
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ایم، یک حزب در مفهوم متعارف نیست آنچه در این جا با آن مواجه (41)«رسیده است؟

د توانهیچ حزب سیاسی نمی»کار برد و حتی نوشت که به 1452که انگلس در دسامبر 

ی نخست اشاره به اصطلاحی بود جهبلکه در در (45)،«بدون تشکیلات وجود داشته باشد

 ی مشخص مارکس و گروه کوچکی که وسیعاًی چهل در رابطهکه دیدیم در اواسط دهه

گرفت. گزارش پلیس پروس و با نظرات اصلی او موافق بودند، مورد استفاده قرار می

اشاره  (46)«حزب مارکس»عنوان ی حامیان مارکس در این دوره به این گروه بههمه

ی اتحادیهچهار ماه پس از انحلال  1453تر مارکس به انگلس در مارس کنند. پیشمی

مان عضوگیری بایستی نیروی جدیدی برای حزبمی مسلماً» نوشت: هاکمونیست

شان، حزب به شمار هایرغم تواناییبهکند دارانی که او ذکر میزیرا معدود طرف« کنیم

به ویدمایر در امریکا نوشت این  1453سال  ای درانگلس در نامه(  47)روند.نمی

شوخی افرادی را مدنظر داشت که پیرامون او و مارکس با مطالعه، ، او به«ی مادارودسته»

مارکس علاقمند بود  (44).کردندخود را برای مبارزات انقلابی که در پیش است آماده می

 ویلهلم لیبکنشت بعدگونه که را همان« حزب جنینی»که فعالیت عمومی اعضای این 

ای پیرامون مقاله 1459هماهنگ کند. لاسال هنگامی که در  (49)آن را چنین نامید،

جنگ ایتالیا منتشر کرد و نظری را ابراز داشت که مارکس مخالف آن بود. مارکس ضمن 

 أکیدتبایستی بر اصول حزبی می» اش مبنی بر نافرمانی نوشت:انتقاد از ضعف رفیق

 (91)«چیز به لجن کشیده خواهد شدکنیم، در غیر این صورت همه

نیز صحبت  1461تر از سال در مفهومی غیرتجربی« احزاب»در هر حال مارکس از 

، امقول آوردهتر نیز از او نقللیگارت که پیشای به فرایدر نامه 1961کرد. او در سال 

 فت که حزب ناپایدار در شکل اتحادیهدار قرارداد و گایاین حزب را در مقابل حزب ناپ

هشت سال است که از نظر من موجودیت خود ( 91)حزب در مفهوم عظیم تاریخی خود»

ی بلانکی و صدها «هاانجمن فصل»چون هم های کمونیستاتحادیه (92)«را از دست بود.

 وجودخودجوش بهبه شکل مدرن  یجا در جامعههدر تاریخ حزب که هم»انجمن دیگر 

از نظر مارکس حزب در این مفهوم نظر او را  (93)«کوچکی بیش نبود. یآید، حادثهمی

را در  (95)«منافع انقلابی جامعه»کرد که بیان می ی کارگرطبقه (91)«رسالت»پیرامون 

وظایف تاریخی که خود به خود از شرایط عمومی هستی »خود متمرکز ساخته است تا 
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به انگلس گزارش  1459مارکس، در سال  (96)عمل بپوشاند. یهرا جام« آن برخاسته بود

عنوان نمایندگان حزب ما به»داد که به نمایندگی گروهی از کارگران مهاجر گفته بود:

با نفرت  مأموریتایم، اما این مان را از کسی جز خودمان نگرفتهمأموریتپرولتری 

دیم نسبت به ما حقانیت های دنیای قی احزاب و فراکسیونعمومی و انحصاری همه

را در نظر دارد. آیا این اظهارنظر « حزب»جا همین مفهوم از او در این (97)«.یافت

های پیامبرگونه از سوی و دارای رگه (94)کاریزماتیکهومی فی انتخاب مدهندهنشان

تردید، )مارکس بی این ادعا را کنار بگذاریم یاگر لحن متکبرانه (99)مارکس است؟

ای از رفقای مهاجر رها قت پارهحمااز های دشوار فقر و بیماری که ژه در این سالویبه

ماند، این است مارکس و بود، حق داشت که مغرور باشد( چیزی که باقی می شده

 ی کارگرطبقهزب حنظری و علمی خود را رهبر  یی درک پیشرفتهواسطهانگلس به

 (111)از حیث نظری وجود داشت.« مدت تنهادر کوتاه»این حزب  (111)دانستند.آلمان می

ی ها استنباطی موقت و استثنایی بود که با جریان اصلی اندیشهاین البته از نظر آن

اختصاص داشت.  ی کارگرطبقهی حیات ی اولیهآنان خوانایی نداشت و به مرحله

ی کمونیستی و پیدایش دیهی زوال اتحادر این مرحله یعنی درفاصله ی کارگرطبقه

وجود خواهد آمد و های جدید کارگری که مارکس و انگلس مطمئن بودند، بهسازمان

خواستند که نمی ها مسلماً آن (112)«گیرد، رشد چندانی نکرده بودجای اتحادیه را می

هایی کنند که در آن زمان وجود نداشتند، اما بار دیگر پس از خود را جایگزین سازمان

تنها وجود آمد، مارکس و انگلس نهششم قرن نوزدهم به یکه جنبش واقعی در دههنآ

جا که جنبش واقعی دانستند، بلکه برعکس هرلتری نمیخود را نمایندگان حزب پرو

را کسانی کرد حتی اگر رهبری آنکارگری حضور داشت و علیه نظم موجود مبارزه می

د دیدنهویت میظر زیادی داشتند، خود را با آن همها اختلاف نعهده داشتند که با آنبه

دانستند. به این ترتیب مارکس می« در مفهوم عظیم تاریخی آن»ی حزب را جلوهو آن

مندترین عمل حزب ما در پاریس از قیام شکوه»به کوگلمان گفت که کمون پاریس 

به کمون انگلس هم کمابیش به همان ترتیب،  (113)«.ژوئن به این سو بوده است

ال نگریست، هر چند انترناسیونوچرای انترناسیونال میچونی فرزند معنوی و بیمثابهبه

انگلس که در سال  (111)«وجود آوردن آن حتی انگشتی هم تکان نداده بودبرای به

های فرانسوی مقاله ی جنبش کارگری در آلمان برای سوسیالیستدرباره 1492
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و  گویدسخن می« فقط به نام خود و نه به نام حزب آلمان»کرد که  تأکیدنوشت، می

ی این حزب حق چنین کاری را های نمایندگی برگزیدههیأتکمیته و صرفاً »

 (115)«.دارند

ای برای تشکیل حزب ی پنجاه زمینهچه انگلس در دههجالب توجه است که اگر

ر داشت که رهبر چارتیست اصرا 1457دید، در سال کارگری متشکل در آلمان نمی

 (116)«حزبی را شکل دهد و برای این کار به مناطق کارگری برود»بریتانیا ارنست جونز 

ها در مناطق صنعتی فعالیت خود را گسترش او در نظر داشت که انجمن ملی چارتیست

های چارتیستی قدیمی برای تبدیل خود به حزبی که دهد، و از این طریق از سنت

عهده گاه وسیع کارگری باشد استفاده کند که در آن نقش رهبری را جونز بهدارای پای

تنها انگلیسی »را  او 1469جونز در سال  داشته باشد. انگلس به مناسبت مرگ

به این ترتیب مارکس  (117)«.کردها طرفداری میاز آن دانست که قلباًکرده میتحصیل

هایی که موقعیت حساسی نداشتند دریافت اساسی خود را از و انگلس حتی در سال

ی سازمانی که در مثابهرا بهکوشیدند آنحزب حفظ کردند و هر جا که ممکن بود می

 آمیزند، متحقق سازند. سوسیالیستی با جنبش کارگری درهم می یآن نظریه

 

 انترناسیونال اول

 (114)برای مارکس و کمی بعد برای انگلس 1463گیری انترناسیونال اول در سال شکل

این فرصت را فراهم آورد تا از انزوای نسبی خود بیرون آیند و به جنبش کارگری اروپای 

ی خود یاز سلف اروپا ترغربی بپیوندند. این جنبش در آن زمان در مقیاسی بسیار وسیع

که کار نظری خود را کنار شد. مارکس بدون اینا میی چهل قرن نوزدهم احیدر دهه

دهی، وحدت و تر به سازمانبیش 1471ی هاگ در سال بگذارد، تا برگزاری کنگره

های کارگری عضو توجه داشت،  المللی سازمانی بینهدایت این فدراسیون گسترده

که کس و انگلس، بلنه از سوی مار های کمونیستاتحادیهچون انترناسیونال اول نیز، هم

برآمده بود و مارکس و انگلس از حیث  (119)خود به خود از جنبش کارگری آن زمان

را ترسیم آنانداز دادند و چشمبه آن رهنمود می (111)توانایی نظری و معنوی خود

ای انترناسیونال را در هیچ مرحله (111)های کمونیستاتحادیهف ها برخلاکردند. آنمی
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 یدانستند. و یا هواداران خود در چارچوب گستردهیک حزب کمونیستی نمی

با این  (112)عنوان حزب یا فراکسیون یک انجمن مخفی فعالیت نکردند.انترناسیونال به

د رتعدادی...که با اتحاد و دانش گ»ی افتتاحیه انترناسیونال از وصف، مارکس در خطابیه

ی گوید و نظر حزبی خود مبنی بر ترکیب نظریهسخن می (113)«هم آمده بودند

، مارکس «را به طور مبسوط تفسیر و تحلیل کرد (111)سوسیالیستی با جنبش کارگری

ویژه پس از کمون پاریس، نظرات خود پیرامون تشکیلات حزبی را در و انگلس به

قابل انترناسیونال را در م ید. مارکس برنامهتر از همیشه گسترش دادنانترناسیونال کامل

تی ای داشت و قوانین مقدمای نظری پیشرفتهکه برنامه های کمونیستاتحادیه یبرنامه

از نظر جنبش کارگری »نحوی تنظیم کرد که به (115)آن را خود او تدوین کرده بود

بایستی رهبران بش میباره گفته بود که جناو خود در این (116.)قبول باشدحاضر قابل

ی و های فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایهای کارگری بریتانیا، پرودونیستلیبرال اتحادیه

های این جنبش هم اعضای منفرد و هم سازمان (117)های آلمانی را دربر گیرد.لاسالی

ی اجازه دهد هر بخش، برنامه»بایستی این اصل که جنبش می (114)پذیرفت.عضو را می

رغم تردید در پیوستن بهموجب شد که مارکس ( 119)«نظری خود را آزادانه تدوین کند

الملل نهای اتحاد بیها، پیشنهاد دهد که شعبهی آنباکونین به جنبش و انتقاد به برنامه

 ( 121)پذیرفته شوند. طرفدار او در انترناسیونال دموکراسیسوسیال

های نخست انترناسیونال، که اسناد و مدارک جنبش را تنظیم مارکس در سال

آن نکاتی که بستر توافق فوری و عمل مشترک کارگران، ملزومات »کرد، خود را به می

او  (121)شد محدود کرد.دهی کارگران در یک طبقه میو نیز سازمان ی طبقاتیمبارزه

که لازم است جنبش دوباره احیا شود، تا بتواند برای پذیرش گفتارها »در آغاز پی برد 

« مانیفست»های اما او برای پیروزی نهایی ایده (122)«ی مساعدی فراهم کند.زمینه

بایستی میضرورتاً که  (123)تکیه کرده بود، ی کارگرطبقهو منحصرا بر رشد ذهنی صرفاً 

آید، با گسترش جنبش او موفق شد برای از وحدت عمل و بحث هماهنگ به دست 

به این ترتیب  (121)هایی که خصلت سوسیالیستی داشتند، طرفدارانی پیدا کند.خواست

، انترناسیونال که کار خود را بدون موضعی نسبت به مالکیت 1464با فرارسیدن سال 

 سماًاشت، رگذون پرودونی که رو به افول مییرغم وجود اپوزیسبهدولتی آغاز کرده بود، 
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ها و های زراعی، جنگلآهن، زمیناعلام کرد که طرفدار مالکیت جمعی بر معادن، راه

 ( 125)وسایل ارتباطی است.

از کمون پاریس « داخلی در فرانسه جنگ» مارکس از طرف شورای عمومی در اثرش

ثرترین شکل فعالیت ؤم یمسألهدفاعی پُرشور کرد. این واقعه  1471در بهار سال 

 لهمسأرا پیش رو گذاشت. این  ی کارگرطبقهیاسی جهت تضمین قدرت سیاسی س

ت ها که مخالف شرکو کارزار باکونیست ی کارگرطبقهی برای أدنبال گسترش حق ربه

روز تبدیل شد. پس از بحثی که مارکس و انگلس  یمسألهبه ( 126)«در انتخابات بودند

کنفرانس لندن را که در آغاز  9معروف شماره  یقطعنامه (127)در آن شرکت داشتند

 این مقاله نقل شده تصویب کردند. انترناسیونال با این قطعنامه برای نخستین بار رسماً

 (124)اعلام کرد.« در یک حزب سیاسی ی کارگرطبقهسازمان دادن »پشتیبانی خود را از 

یونال شد. هدف از قواعد انترناس یهاگ ضمیمه یاین هدف یک سال بعد در کنگره

ر ه است؟ دکتر تیلکی مولناشدتر وارسی بندی چیست که بارها نقل، اما کماین صورت

اهل ژنو، در پژوهش خود از کنفرانس لندن که تحقیقی برانگیزنده و مستند و در عین 

، همراه با کسانی که با ارقام و آمار سروکار دارند، این است برانگیزحال بسیار بحث

ی المللتبدیل شدن به نوعی حزب بین»را تدارک انترناسیونال به منظور قطعنامه 

 ایشبکه»در حالی که تا آن زمان مارکس انترناسیونال را  (129)«کندمتمرکز تفسیر می

گوید که بعدها او نیز به همین مولنار می (131)«.دانستهم پیوسته میهای بهاز انجمن

های غیرمنسجم ها و گروهی این انجمنی تبدیل همهایده» نظر رسید و در لندن آشکارا

  (131).«المللی را پیش کشیدبه یک حزب بین

ی لندن از مارکس و انگلس سندی تفسیر خود از قطعنامه تأییدتواند در مولنار نمی

گیرد. مارکس و انگلس از این ارائه کند، او مدارک محکم این کنفراس را نادیده می

گیری از شکل 1493رو، انگلس در سال اینمتفاوتی داشتند. ازکاملاً قطعنامه منظور 

قاً دقیاین حزب جدید »حزب کارگری مستقل در بریتانیا استقبال کرد و گفت که 

در کنفرانس لندن  1471مطابق نظر اعضای قدیمی انترناسیونال است که درسال 

و علاقه داشتند تکوین  تصویب کردند (132)ای را به نفع حزب مستقل سیاسیقطعنامه

آن را مشاهده کنند. علاوه بر این، انگلس در بروشور موسوم به بخش خارجی منچستر 
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ها و اعضای فدراسیون ی بخشتنظیم کرد خطاب به همه 1473که در دسامبر 

گیری حزب کارگری متمایز در خواهان شکلصرفاً » نوشت که قطعنامه (133)،«بریتانیا

این »دهد: انگلس ادامه می (131)«.میانه در هر کشور است. یطبقه ی احزابمقابل همه

حزب  یخواهد از این که دنبالهمی ی کارگرطبقهجا یعنی انگلستان، از قطعنامه در این

 گونه که دربزرگ لیبرال باشد، سر باز زند و حزب مستقل خود را تشکیل دهد، همان

به این ترتیب، ما به مدل  (135)«.چنین کرد یدوران شکوهمند جنبش بزرگ چارتیست

در دوران کارگر گردیم یعی اولین حزب مردان ای چارتیستی برمیجنبش توده

ست مانیف»گونه که در بالا توضیح داده شد، همان مدلی که نویسندگان همان (136)مدرن.

ه یک ی آن بی طبقه و در پمثابهپرولتاریا به»در سر داشتند: « سازمان»از « کمونیست

 (137)«.حزب سیاسی

مدلی دیگی در ذهن داشتند. این مدل حزب  1471مارکس و انگلس در سال 

ات آلمان بود که دو سال پیش در آیزناخ تکوین یافته بود. دموکرسوسیالکارگران 

گیری ضد جنگ ببل و لیبکنشت یعنی رهبران این مارکس در کنفرانس لندن موضع

ی اهمیت حضور نمایندگان در چون نمونهال قبل همحزب در پارلمان را در س

گیری انگلس هم زمانی که به شورای فدرال کرد. موضعیاد می (134)های ملی پارلمان

 یانگلس در این نامه (139)نامه نوشت، مشابه بود. 1471اسپانیایی انترناسیونال در فوریه 

همه جا نشان داده  تجربه»گوید که مهم که درست پیش از حادثه کمون نوشت، می

ی احزاب قدیمی آن است که در هر است که بهترین راه رهایی کارگران از سلطه

(111)«.متمایز از دیگر احزاب به وجود آیدکاملًا مشی کشوری، حزب پرولتری با خط
  

گیری به بعد فعالیت برای شکل 1471به این ترتیب، مارکس و انگلس از سال 

خواستند این ها به هیچ رو، نمیاحزاب کارگری ملی مستقل را در دستور قرار دادند. آن

های ها زیر نفوذ ایدهحزب شبیه آن چه آیزناخ« یمارکسیست»ع یا آن حزب با نو

 شدیافتهتر رو یا نوع حزبی که از حیث نظری کم (111)ل داده بودندکها( شنظری)خود آن

ی عنوان تنها مدل برای همهتری داشت را بهوسیع یبود ولی در جنبش چارتیستی پایه

گونه که مولنار مدعی است این نبود که ها آنهدف آن (112)کشورها تجویز کنند.

که « ی  نظری عمومیبرنامه» (113)«.های عام مجهز کنندبا آموزه»انترناسیونال را 

نظر در انترناسیونال به وجود آورده تدریج از طریق تبادلبهو  1469مارکس در سال 
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تری قرار داشت. دو روز پس از پایان کنفرانس لندن مارکس در چارچوب وسیع (a113)بود

کرد  تأکیددر ضیافت شامی برای نمایندگان سخنرانی کرد، در این سخنرانی مارکس 

ای دهی نیروهآن سازمان یانترناسیونال آیین خاصی به وجود نیاورده است. وظیفه»که 

 (111)«ها استهای کارگری گوناگون به یک دیگر و اتحاد آنکارگری، پیوند جنبش

عنوان ضمیمه چاپ کرده )طنزآمیز است که مولنار گزارش کامل این سخنرانی را به

ها؛ ترین مبارزات علیه آنارشیستدر اوج سخت 1471است( در آخر ماه اوت سال 

بلیغ به ت» انگلس توضیح داد که باکونین و هوادارانش حق دارند در درون انترناسیونال

 ( 115).بپردازند« خود یبرنامه

اشاره دارد، « تاریخ انترناسیونال» تاب خودکگونه که جولیوس برونتال در همان

کیل تش یمسألهسبب تناقضات نظری بر سر به»درگیری بین مارکس و باکونین 

د کوشیفریبی آزادمنشانه خود، میرغم عوامبهباکونین  (116)«انترناسیونال به وجود نیامد

دهی هایی در آورد که سازمانانجمن یا انجمن یانترناسیونال را زیر تسلط غیرمسئولانه

به یکی از پیروان خود  1471ریل سال ومراتبی و هرمی بود، او روز اول آها سلسلهآن

ی را ایجاد کنی پیروز ئاگر این دیکتاتوری جمعی و نامر» نام آلبرت ریچارد نوشت:هب

شود، در غیر این صورت شکست خواهی شد، انقلابی که خوب رهبری شود پیروز می

 (117)«.خواهد خورد

بایستی مورد اختلاف بین مارکس و باکونین این بود که آیا انترناسیونال می یمسأله

به  هایشای که در کنگرهی سازمانی دموکراتیک و علنی با مقررات و خط مشیمثابهبه

نهانی پ یفعالیت آن را با توطئه» رسید اداره شود، یا به باکونین اجازه دهدتصویب می

 اند از پذیرشهایی که با تصمیمات کنگره مخالفا و بخشهو فدراسیون (114)«فلج کند

 (a 114).آن سرباز زنند

های مخفی تردید به رفتارهای واقعی انجمنگاه و بیمارکس و انگلس هم گاه

بود  کار هم مشکلکهنه گرِ)گاه برای خود توطئه دادندباکونینیست بیش از حد بها می

های واقعی و خیالی ذهن ها اطلاع داشته باشد و بین پروژهی این نقشهکه از همه

که در اوج درگیری جدلی به حملات و به خاطر این (119)گر خود تمایز قایل شود(توطئه

البته هیچ یک از این »مقصر بودند.  (151)شدند،دلیل و مدرک متوسل میشخصی بی



 مارکس و انگلس و مفهوم حزب 21 

د که چاشنی رسیاین انترناسیونالیست فرضی نمی ییهودستیزانهبه سطح نفرت  ناسزاها

ست دباکونین دلایل کافی برای بسیج نیرو به (151)«کرد.های خود به مارکس میفحش

گرد نیرو  1472ی هاگ در سپتامبر ها داده بود تا برای شکست و اخراج او از کنگرهآن

 .آورند

پیرامون افزایش قدرت شورای عمومی که در کنگره  پیشنهادهای مارکس و انگلس

برای  زیکنوعی دولت مر»ی اعمال طرح مازینیستی مثابهبه تصویب رسید، نباید به

رد این پیشنهاد را در آغاز  یدریافت شود، مارکس زمینه« طبقات کارگر اروپا

ی که های فرانسوطور طرح بلانکیستهمین (152)انترناسیونال تضمین کرده بود.

املًا کبا رهبری « المللی انقلاب پرولتریپیشگام بین» خواستند انترناسیونالمی

 کههاگ از انترناسیونال مبنی بر این یها پس از کنگرهجویانه باشد و انتقاد آنسلطه

توان به مارکس و انگلس هیچ کدام را نمی (153)است« پارلمانی» حد بیش از« نهادی»

کردند این بود که حق شورای عمومی برای ها پیشنهاد میچه آنآن ینسبت داد. همه

از آن کاملًا شد و باکونین هم  تأییدل با 1469ی سال ها که در کنگرهاخراج بخش

کرد به این  تأکیدالبته مارکس  (155)ها هم داده شود،به فدراسیون (151)حمایت کرد،

 (156).«های شورای عمومی تحت کنترل باشدفعالیت» شرط که

 

 ای ملیحزب توده

مارکس و انگلس که در دوران پس از کمون با آزار و تعقیب نیروهای ارتجاعی و 

ای جز مبارزه برای ایجاد رهبری متمرکز ها مواجه بودند، چارهگری باکونینیستاخلال

ب او کارآ برای انترناسیونال نداشتند. اما با این کار به پایان دادن به فعالیت آن نیز شت

 ساز بسیج مخالفانی علیه شورای عمومیها به باکونین زمینهبخشیدند. پیشنهادهای آن

« داریم-ضداقتدار»انترناسیونال در ایتالیا، اسپانیا و بلژیک شد که محور عمومی آن 

 ها حمایتتر از مارکس علیه پرودونیستها که پیشبود و  بخش مهمی از انگلیسی

مارکس و  (157)رشیستی نیز نداشتند، از آن پشتیبانی کردند.کرده بودند و تمایلات آنا

ها قرار نگیرد مجبور بودند، که شورای عمومی زیر نظارت بلانکیستانگلس برای این

هاگ را تشویق کنند تا محل خود را به نیویورک منتقل کند، این کنگره  یکنگره

طرز بارزی پایان انترناسیونال اعلام کرد به 1471سال  پاییزگونه که انگلس در همان
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ی ایجاد احزاب پرولتری همه»برای « جهان پرولتری»اول را نشان داد. او نوشت: 

او بر این باور بود که انترناسیونال  (154)«کشورها بیش از حد بزرگ و گسترده شده بود

آشکارا » تواندهای مارکس داشت، میای که نوشتهگسترده تأثیربعدی پس از 

 (159)«.کمونیستی باشد و با صراحت اصول خود را اعلام کند

ی هاگ مارکس و انگلس امیدوار بودند که ی نخست پس از کنگرهدر دوره

انترناسیونال اول احیا شود، اما ناسازه این بود که رشد احزاب کارگری ملی مانع این 

بود که به رشد این احزاب های جدید انترناسیونال طوری طراحی شده شد. اساسنامه

های خودمختار با انترناسیونال ی سازمانمثابهها بهآن یکمک کند، اما در عمل توسعه

این احزاب از انترناسیونال زاده شدند » گویدتعارض پیدا کرد. حق با مولنار است که می

خود  دکتر راجر مورگان در بررسی بسیار مستند (161)«.اما خود باعث زوال آن شدند

پیدایش  گونهچهکه  (161)تفصیل نشان داده استترین این احزاب بهپیرامون اولین و مهم

. زبان انترناسیونال به رهبری جی. بیبایستی جایگزین گروه آلمانیحزب آیزناخ که می

 هایالیتعی ملی، به کاهش فها در مبارزهبکر از ژنو شود، به دلیل اشتغال آیزناخی

کردند این مارکس و انگلس اگر فکر می (162)سیونال در آلمان منتهی شد.مستقیم انترنا

دهی، دیگر برای جنبش واقعی مناسب نیست و به مانعی در شکل مشخص از سازمان

چسبیدند. اگرچه هرگز به آن نمی (163)شود،تر آن تبدیل میراه پیشرفت بیش

هذا ل اول را نجات دهد، معنتوانست انترناسیونا 1471-72ها در سال گیری آنموضع

ند بایست به وجود آیاصول  سیاسی و تشکیلاتی احزاب دیگری که می یها به تهیهآن

کردند. این کمک می (a 163)و در اغلب موارد ماهیتی کمابیش مارکسیستی داشتند،

یسم مارکس تأثیرتحت  چنین کمک کردند تا انترناسیونال دوم قویاً ها همگیریموضع

مایت ح»هرچند که مستقیما کمونیستی نبود. این انترناسیونال سرانجام با  ،باشد

 یرهکنگ یتشکیل شد، انگلس که تصمیم یکپارچه 1449انگلس در سال  (161)«پُرشور

های آنارشیست را تحلیل مبنی بر کنار گذاشتن نمایندگان گروه 1449دوم در سال 

رسد و یونال قدیمی به پایان میبا اتخاذ این تصمیم انترناس» کرد، نوشت:می

های شود. این تصمیم نوزده سال پس از تصویب قطعنامهانترناسیونال جدیدی آغاز می

 (165)«.ها استچون و چرای آنکامل و بی تأییدهاگ به معنی  یکنگره
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 های کارگریی سازمانفدراسیون گسترده

( ADAV) عمومی کارگران آلمان یاتحادیه 1463نظر مارکس، وقتی لاسال در سال به

ای به جنبش کارگری مستقل پس از پانزده سال را پایه گذاشت، با دمیدن روح تازه

که مارکس نکات مثبت این سازمان رغم آنبهبا این وصف،  (166)خدمتی فناناپذیر کرد،

با ارگان آن  1461-65مستقل کارگری را به رسمیت شناخت و مدت کوتاهی در سال 

توصیف  (167)«کارگری ییک فرقه»تر او و انگلس آن را بیش همکاری کرد عموماً 

ها را مبنی بر تعیین مسیری که ها کوشش لاسالیکردند تا یک حزب کارگری. آنمی

باید دنبال کنند، و ترویج نامناسبی که  (164)«جزمی مشخصی یطبق نسخه»کارگران 

کردند. ( پیرامون آزادی کامل سیاسی داشتند نفی می1464کم پیش از سال )دست

ی ها را که اتحادیهآن« سفت و سخت» (169)س و انگلس آیین رهبری و تشکیلاتکمار

های تحت نفوذش هم کرد حتی به درون اتحادیهعمومی کارگران آلمان سعی می

ی با همه مارکس که (171)دانستند.آن می یگرایانهگسترش دهد، ترجمان ماهیت فرقه

کارگران  ی عمومیاتحادیهبه شوایتسر رئیس  1464کرد در سال ها مخالفت میاین

جایی که کارگر از کودکی انضباطی بورکراتیک »ویژه آلمان نوشت که در آلمان به

تر اند، باور دارد، از همه مهمی که بر فراز او قرار گرفتهیهاسازمانو  اقتداربیند و به می

 (171)مستقل عمل کند. گونهچهبه او یاد دادند آن است که 

ک تکوشید تکمارکس برای ایجاد شعب انترناسیونال در آلمان می 1465از سال 

ی تدارک یک حزب کارگری ها را زمینهاعضا را به این شعب فرا خواند. مارکس این شعبه

وجود آلمان بهخروشی که بیسمارک جهت اتحاد ودانست که ایجاد آن با جوشملی می

 با انتشار جلد نخست ،یک قرن پیشدقیقاً مارکس  (172)شد.آورده بود تسهیل می

کمک نظری مهمی به ایجاد این حزب کرد، او امیدوار بود که با انتشار این « سرمایه»

های و یک سال بعد نیز در کنگره (173)جا که ممکن است ارتقا دهد،حزب را تا آن» کتاب

های کارگری آلمان به و مجمع سازمان (171)ن اصلی کارگران آلمانملی، دو سازما

ای که در آیزناخ در سال در کنگره (175)رهبری ببل و لیبکنشت از آن استقبال کردند،

( پیوستند ADAVبرگزار شد، انجمن ببل همراه با عناصری از اپوزیسیون به ) 1469

ر مارکسیسم ب تأثیرای که برنامه ات آلمان را بر اساسدموکرسوسیالو حزب کارگران 
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ای این انجمن و پاره« دولت آزاد مردمی»آن مشهود بود، تشکیل دادند. البته خواست

این حزب در  (176)مارکس و انگلس قرار نگرفت. تأییدهای لاسالی مورد بندیصورت

کارگران آلمان  ی عمومیاتحادیهی ها به اندازهای جنبهعین حال که از پاره

ذکور م یشک این امتیاز را بر اتحادیهسوسیالیست نبود، از نظر مارکس و انگلس بی

یافته بود، در این حزب مارکس و انگلس یک حزب پرولتری راستین داشت که سازمان

در سال  های کمونیستاتحادیهو برای اولین بار پس از انحلال  (177)را بازشناختند،

  (174)کار بردند.را برای حزب سیاسی متشکل آن زمان به« زب ماح»اصطلاح  1452

وحدت بین این دو سازمان کارگری آلمان در گوتا  یکنگره 1475وقتی در سال 

حزب جدید انتشار یافت، مارکس و انگلس نقد معروف خود  یتشکیل شد و طرح برنامه

های نظری این برنامه را جهت بررسی خصوصی برای رهبران آیزناخ پیرامون نارسایی

پیش بردارد، از یک دوجین هر گامی که جنبش واقعی به» مارکس نوشت: (174)نوشتند.

برای  توانکم میفراتر رفت، دسترو، اگر نتوان از برنامه آیزناخ تر است، ازاینبرنامه مهم

رغم این بهمارکس و انگلس  (179)«.فعالیت علیه دشمن مشترک به توافق  دست یافت

ی مثابهزودی به این حزب هم بهتردیدها با حزب متحد جدید همکاری کردند و به

و انگلس در پایان عمر خود این اتحاد را به سبب  (141)کردنداشاره می« حزب ما»

 (141)که در پی داشت تحسین کرد.« افزایش قدرتی»

گیر حزب جدید خرسند بودند، مارکس و انگلس در عین حال که از رشد چشم

وف را در صف« ابتذال کشیده شدن حزب و تئوریبه»های همواره زمانی که علایم و نشانه

ها در خاستند. به این ترتیب، آنبه دفاع از حزب برمی (421)کردند،آن ملاحظه می

حنی که به رهبران حزب فرستادند از لشدیدال ینامهطی بخش 1474سپتامبر سال 

که سعی داشتند با  (143)«زیبورژواخردهاز نمایندگان »طلبانه برخی برخورد آشتی

)عنصر  یبهمثاو به این ترتیب به (141)خصلت پرولتری حزب مبارزه کنند

غیرقابل درک » هادر درون آن عمل کنند، انتقاد کردند. برای آن (145)کننده(تضعیف

که بگویند کارگران بیش از آن  (146)افرادی را تحمل کنند« در درون خود»که « بود

به ببل نوشت  1442انگلس در سال  (147)فرهنگ اند که بتوانند خود را آزاد کنند.بی

رسد که بین ما و عناصر متمایل به بورژوازی روزی فرا می»که هیچ توهمی ندارد که 
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دیگر جدا از یک (144)آید و جناح راست و چپوجود میدر حزب درگیری به

  (149)«شوندمی

 یی آن و نیز برنامههای آخر عمر خود خط حزب در اصول گستردهانگلس در ماه

او  (191)قرار داد. تأییدمورد  1491ارفورت در سال  یاولیه در کنگره را پس از نقدآن

شاهد رسیدن آن به مرز  1493که در سال « ما»های انتخاباتی غرور خود را از موفقیت

کیل حد، اکثریت انتخاباتی و تش بینی بیش ازدو میلیون نفر بود، ابراز داشت؛ و با خوش

او در سال  (191)بینی کرد.را پیش 1911تا  1911های دولت سوسیالیست بین سال

 1414 در فرانسه ی طبقاتیمبارزه»ای که بر چند ماه پیش از مرگش در مقدمه 1495

 «ی پرولتریجدید مبارزهکاملاً  یشیوه»اثر مارکس نوشت، از حقانیت نظری « 1451-

دفاع  (192)وجود آمده بود برای پرولتاریا به« ی عمومیأی موفق از حق ربا استفاده»که 

های آگاه با قربانی گیرانه و انقلابی را که از سوی اقلیتدوران حملات غافل»کرد، و 

متعلق به گذشته دانست. اما به پل لافارگ  (193)«رسیدهای ناآگاه به ثمر میکردن توده

ها نتوان در کلیت آیم شده است میکه در این کتاب ترسرا هایی کرد تاکتیک تأکید

ر ممکن است فردا د»ها در فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اتریش دنبال کرد. این تاکتیک

 (191)«.آلمان غیرقابل اجرا باشند

طور هتنها بی آن نهحزبی که برنامه»را برای « اتیکدموکرسوسیال»انگلس عنوان  

ل است، و هدف سیاسی نهایی آن الغای ک کمونیستی عام سوسیالیستی، بلکه مستقیماً

پرفسور هارولد لاسکی در  (195)رو دموکراسی است نامناسب دانست.دولت و از این

پذیرد که مارکس و نوشت، نمی« مانیفست کمونست»ای که بر صدمین چاپ مقدمه

اند. او مدعی است که تکامل داده 1414انگلس نظرشان را پیرامون حزب پس از سال 

شود. این ایده در تفکر ی حزب کمونیست مستقل به انقلاب روسیه مربوط میهاید»

مارکس »کند که یاستدلال م چنیناو  (196)«مارکس یا انگلس محلی از اِعراب نداشت

پروفسور  (197)«.حزب مستقل کمونیست آلمانی نبودند تأسیسصدد و انگلس هرگز در

ی ابهمثبهکمونیسم آلمانی هنوز »لاسکی متوجه نیست که از نظر مارکس و انگلس 

گیری به زورگه نوشت شکل 1461انگلس در سال  (194)«.حزب کارگری وجود نداشت

 شود.آغاز می 1469حزب سوسیالیستی به رهبری ببل و لیبکنشت پس از سال 
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تکوین حزب مارکسیستی در همان ی طور نظرات مارکس و انگلس دربارههمین

رکس ما» کند که معتقد بودنمی تأییددوره در فرانسه ادعای بیش از حد عام لاسکی را 

و انگلس بدون این که حزب مستقل خود را تشکیل دهند، همواره از احزاب کارگری 

 چنین حزبی» ، و به این امر که«کردند، حتی زمانی که کمونیست نبودندحمایت می

 1442در حقیقت در سال  (199)«.اعتنا بودندی مناسبی نداشته باشد بیبود برنامهممکن 

اتین فرانسه را  ی( و جناح چپ اقلیت حزب کارگری، کنگرهGuesde) زمانی که گد

تبدیل شد، انگلس از « پوسیبلیست»ت و و این حزب به حزب گدیس (211)ترک کردند

توصیف  «مفید»و « ناگزیر»را « عناصر متضاد»این حرکت پشتیبانی کرد. او این جدایی 

یگزین جا»راست « پوسیبلیست»ای به برنشتاین گزارش داد که جناح و در نامه (211)کرد

به کمک مقررات »شد، که مارکس  1441برنامه حزب در سال « کمونیستی یمقدمه

یی انگلس گفت که این جدا (212)«ریزی کرده بود.پایه 1466انترناسیونال سال 

های فرانسوی بسیار شد، زیرا پرودونیستطور فراگیر طراحی میبایست بهمی»

انگلس در همان نامه  (213)،«افتاده بودند و هنوز درست نبود کنار گذاشته شوندعقب

آوردند که هرکس وجود میها حزبی بدون برنامه بهاگر پوسیبلیست»مطرح کرد که 

چند » او اضافه کرد که:« . رت این دیگر حزب نبودتوانست به آن بپیوندد، در آن صومی

ی درست در حیات یک سازمان، هنوز هم بهتر از ماندن صباحی در اقلیت بودن با برنامه

  ( 211)«درحزبی است که تنها شباهت اسمی با حزب بزرگ دارد.

 

 حزب ملی فراگیر کار

انیا و بریت یزمینه دری حزب فراگیر کارگری که مارکس و انگلس رسد ایدهبه نظر می

 یهادر دهه ،انگلس پس از مرگ دوستشو کردند، ایالات متحده  از آن پشتیبانی می

ی کارگری در این دو کشور جان هشتاد و نود قرن نوزدهم که جنبش خودانگیخته

ن چیزی که در آلمان و فرانسه با آن ، دقیقًا هماگسترش داد این ایده را کاملاً گرفت، 

ای به فلورانس کلی طی نامه 1446رو، انگلس در پایان سال از این بودند.مخالف 

ارگران... ی کأیک تا دو میلیون ر» نویسد که در انتخابات آتی آمریکاویشنوتسکی می

ی ابرنامهبه ی أتر از صد هزار رنهایت بیشبرای یک حزب واقعی کارگری ارزشش بی
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ماندگی نظری نگلس نسبت به عقبا (215)«.است که از حیث نظری کامل است

بود توهمی « دارشحزب پرچم»های حزب کار که هنری جورج در این شوالیه

او توضیح   (217)اما بر این باور نبود که وقت انتقاد از آن فرارسیده است. (216)،نداشت

 - هر چیز که یکپارچگی ملی حزب کارگری را به تعویق اندازد و یا مانع آن شود» داد:

گفتاری در پیش 1447او در سال  (214)«اشتباه بزرگی است - ای که باشدمشیهر خط با

نوشت، « 1411در انگلستان در سال  ی کارگرطبقه وضعیت»بر چاپ امریکایی کتاب 

های مستقل گوناگون در یک ارتش اتحاد گروه»بایستی از طریق پارچگی میاین یک

د و کاخ سفی ساختمان کنگرههدفش فتح » عملی شود این حزب باید« کارگری ملی

 (219)«.باشد

نوشت، جنبش می 1441در سال  دانگلس در مجموعه مقالاتی که برای لیبر استاندار

وجود آورد و خود را به (211)«حزب سیاسی کارگری» کارگری بریتانیا را تشویق کرد

شکل  ینی دربارهگویی درخشااو با پیش (211)نمایندگان خود را به پارلمان بفرستد،

در کنار یا » بایستی داشته باشد، نوشت:می (212)سازمانی که دو دهه بعد، حزب کار

ای عمومی، سازمان سیاسی بایستی اتحادیهای مشخص میهای حرفهبرفراز اتحادیه

و  9144-4144انگلس از دل قیام نظامی  (213)«.به طور عام، سر برآورد ی کارگرطبقه

شویق ها را تسوسیالیست یهمه انخستین پیروزی کاندیداهای مستقل کارگری، آشکار

شکل گرفته بود بپیوندند. او معتقد بود که  1493کرد به حزب مستقل کار که در سال 

دیگری  (211)« یسازمان سوسیالیست»سرانجام هر  ،این حزب مدبرانه هدایت شوداگر 

در میان رهبران حزب « های مضحکانواع آدم» رغم وجودبهرا جذب خواهد کرد. 

ها پشت سر رهبران هستند یا رفتار درست توده» مستقل کار، انگلس به سورگه نوشت:

اما گسترش حزب جدید در  (215)«.ریزندها را دور میها خواهند آموخت یا آنرا به آن

ب بلکه جز فرقه نه یک حز»1495دو سال بعد طبق انتظار او پیش نرفت و با آغاز سال 

حزب جدید نه بر پایه معیار طرفداری آن  یانگلس آشکارا درباره (216)شدمشاهده نمی

بود  «یک حزب کارگری متمایز»که تا چه حد از تئوری مارکسیسم، بلکه بر بنیاد این

ها باشد و در هر شکلی منافع جنبش توده (217)« جنبش خودِ»کرد؛ حزبی که داوری می

 دهد. کاس و ارتقا میخود را انع
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این وزن و اهمیت بسیار متفاوتی که انگلس به اهمیت درک نظری صحیح به ماهیت 

آن در مورد آلمان و فرانسه از یک سو و بریتانیا و  یحزب و به وسعت جاذبه یبرنامه

یقین به دو مفهوم متفاوت از حزب پرولتری اشاره دارد. دهد، بهامریکا از دیگر سو می

گذاران بنیان یها مطلق نیستند و تناقضات غیرقابل توضیحی را در اندیشهتفاوتاما 

اگر کاربردشان را در هر موردی بر اساس  (214)دهند.نمی نشان سوسیالیسم علمی

قول ای که به خانم کلی ویشنوتسکی نوشت و در بالا از آن نقلتوضیح مارکس در نامه

 جا مارکسدیگرند. در آنیم که حتی مکمل یکشوآورده شد، وارسی کنیم، متوجه می

ی روند تکامل است و این روند دهندهما جزم نیست، بلکه نشان ینظریه» گوید:می

ی طبقهبریتانیا و ایالات متحده در آن زمان  (219)«.گیردمراحل متعددی را دربر می

ه را رشد داد های صنفی مبارز و مهمیداشتند که غالبا سازمان بزرگیصنعتی  کارگر

مار شفهمیدند، انگشتجا کسانی که در باب سوسیالیسم چیزی میبودند، اما در آن

ا شود بای میجا مقایسهونه که انگلس توجه سورگه را جلب کرد، در اینگند. همانبود

در « 1414های کارگری پیش از در بین انجمن های کمونیستاتحادیه»نقشی که 

 دید که توضیح دهدمناسب میکاملاً بنابراین، در این مورد انگلس  (221)آلمان بازی کرد.

های همان ترتیبی عمل کنند که سوسیالیستبه»بایست های امریکایی میمارکسیست

گونه یا همان (221)،«بودند عمل کردند ی کارگرطبقهی زمانی که اقلیت کوچکی از یاروپا

ها یک حزب خاصی در مقابل کمونیست» خاطر نشان کرد:« مانیفست کمونیست»که 

اروپا  یوضع کارگران در قاره 1414اما از سال  (222)«.دیگر احزاب کارگری نیستند

 1445تری فرانسه در سال و تا حد کم 1469بهتر شده بود. در آلمان در سال  بسیار

ودند، ب وجود آمدهبه ی کارگرطبقههای کمابیش سوسیالیستی در میان احزابی با برنامه

گر های دیبه نظر مارکس و انگلس هرنوع کوششی برای درآمیختن این احزاب با سازمان

تردید یب»هایی ابتذال کشیدن و یا حذف چنین برنامهتر از طریق بهیا کسب آرای بیش

اما برای بریتانیا و آمریکا، جایی که کارگران از  (223)بود.« ها گامی قهقراییبرای آن

به احزاب بورژوایی وابسته بودند، هر گامی در جهت حزب متحد لحاظ سیاسی 

ای داشته افتادهی نظری عقبها است هرقدر هم که زمینهتری که حزب خود آنوسیع

 (221).«تر بعدی است که باید برداشته شودگام بزرگ»شود و باشد، پیشرفت محسوب می
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انگلس  (225)کرده بودند،های متشکل مارکسیست بر خود تحمیل انزوایی که گروه

هایی شبیه فرقهصرفاً ها به سبب رفتار و کردارشان که سوق داد که از آن این جهترا به 

( 226)،«ای خشک تقلیل دهندخواستند تئوری مارکسیستی را به ایدهمی»بودند که 

ن انگلوساکسونی موجب شد از فدراسیو (227)گراییین جزما انتقاد کند. انتقاد انگلس به

ات بریتانیا و حزب کار سوسیالیست ایالات متحده جدا شود و دلیل این دموکرسوسیال

و  (224)گیت،وستپگونه که کول، دمن، آننیه« بدون ظرافت»جدایی انتقاد از رفتار 

ها با اما انگلس معتقد بود که این سازمان (229).ها کارو هانت ادعا کنند، نبودپس از آن

در صورتی نقشی برعهده خواهند گرفت که در  (231)کسب اصول، ی ما وقبول نظریه»

گروه اصلی مردمی که جنبش و »ی مثابهکارگران به« منعطفکاملًا های توده»میان 

عهده ی بعدی رهبری را بهرو، خود در مرحلهاینو از ،کنندهدف آن را درک می

درآن مرحله در میان همراهی ». تجربه نشان داده است که (231).کار کنند«  گیرندمی

ود خ تشکیلاتکه ما موضع مشخص یا حتی بدون این ی کارگرطبقهبا جنبش عمومی 

توانند ها میدر آن صورت مارکسیست (232)«.را کنار بگذاریم یا مخفی کنیم، ممکن است

شور خود داشته جنبش کارگری ک (233)«خطمشی نهایی»سزایی در تدوین سهم به

ی زمندهر ی کارگرطبقهبایستی اساساً شبیه خط مشی کلی ای که میمشیباشند، خط

 «حزب بعدی»شکل گرفتن  شکیانگلس ب ،در این مرحله (231)«واهد بودخاروپا باشد و 

گویی کرده بود که حزب گونه که چهار دهه پیش از آن پیشبینی کرد، همانرا پیش

ی وهیسوسیالیسم و چارتیسم، با بازتولید کمونیسم فرانسوی به شاز اتحاد »جدیدی 

تر تر و کمافتادهبه لحاظ نظری عقب»ها، که از رهگذر پیوند چارتیست« انگلیسی

منظور به« دوراندیش»های و سوسیالیست ،اما در اصل پرولتر بودند« رشدیافته بودند

 (235)وجود خواهد آمد.شان بهکشور« رهبر معنوی واقعی»به  ی کارگرطبقهتبدیل 

ی حزب را  کنار گذاشتند ایده»گوید مارکس و انگلس برخلاف ادعای سورل که می

ای در رشد و تکامل پرولتاریا ها حزب را لحظهآن (236)«ی طبقه باز گردندتا به ایده

 س درانگل«. طبقه عمل کند تواند هم چون یکنمی» ولتاریاردانستند که بدون آن پمی

ا در ی کافی توانا باشد تکه به اندازهبرای آن ی کارگرطبقه» شت:وتریر ن هب 1449سال 

ی احزاب دیگر و در تقابل با بایستی حزبی جدا از همهساز پیروز شود، میشتوروز سرن

، مسألهکردن و بعد با کمی ساده« وجود آورد، یعنی یک حزب طبقاتی آگاهها بهآن
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سو مطرح به این 1417مارکس و من از سال »چیزی است که افزاید که این آنمی

« نظام پروس و حزب کارگران آلمان»ی در مقاله 1465انگلس در سال  (237).«ایمکرده

که با مارکس پیش از انتشار مورد بحث و بررسی قرار داده بود، حزب کارگران را تعریف 

د یعنی سازمان مستقل کارگران را کند. در این مقاله او تنها سازمان کارگران موجومی

ه داندکه بآن بخش از طبقه می»داند و حزب کارگران را در انطباق  با این تعریف نمی

حه مهرگاه از حزب پرولتری از روی مسا (234).«منافع مستقل طبقه آگاهی یافته است

ها این نظاهراً محتوای نظر آ (239)انگارند،طبقه یکسان می اگویند و آن را بسخن می

 ها استواقع هدف آن چه درکنند، در صورتی که آناست که به کل طبقه اشاره می

تر طبقه با چه بیشهای هرکه بخش (211)است «بخش از حیث سیاسی فعال طبقه»

 خیزند. ها برمیبه حمایت از آن (211)«آگاهی به رهایی خویش»

به بعد  1411انگلس، از سال های فعالیت و اندیشگی مارکس و ی دوراندر همه

ناصر ع ی کارگرطبقهطبقه(  ی خودِ)فعالیت خودانگیخته آگاهی نظری و استقلال عمل

شرایط گوناگون  بادهد که ها از حزب پرولتری را تشکیل میاصلی برداشت آن

ها همواره عوامل ممکن در برداشت مارکسیستی از تحول های متفاوتی دارند. آننسبت

ای که «دوگانگی»و نه ،دارندبه پختگی و آگاهی کامل را عرضه می پرولتاریا

شت مارکس از وشد برداکروبل می (212).کندماکسیمیلیان روبل اهل پاریس مطرح می

که ی بر ایننانگیز قرار دهد مببربسیار بحث یهست این نظریحزب را در تخت پروکر

شناسی ماتریالیستی و اخلاق آرمانی او بین جامعه خوانی اساسیدر آثار مارکس ناهم

ی انقلاب اجتماعی «فرضیه»وجود دارد که از کمونیسم به ارث رسیده است و در خدمت 

مارکس  1495تا  1411های های سالروبل با گردآوری اسنادی از نوشته (213)قرار دارد.

ن اریخی ایای دارند و با نادیده گرفتن کامل تکوین تی گستردهمنهاو انگلس که د

تشخیص « ای از حزب پرولتریبرداشت دوگانه» هاکوشد در کارهای آنها، مینوشته

شناختی حزب کارگری از یک سو و مفهوم اخلاقی حزب مفهوم جامعه»دهد و بین 

بین  رسماً»روبل مدعی است که مارکس  (211)از دیگر سو تفاوت قایل شود. «کمونیست

ها که وظیفه نظری و آموزنده دارند، تمایز مونیست)مجموعه( ک حزب کارگری و گروه

ها( که شکل نمایندگان غیرنهادی دارند و اینان )کمونیست (215)«شودقایل می
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ت هویخود را هم دتوانننمی»اند، کلمه« تاریخی»جنبش پرولتری در مفهوم  ینماینده

و  (216)«سیاسی استهای از خودبیگانگی با تشکیلاتی واقعی بدانند که تابع محدودیت

جنبش طبقاتی پرولتاریا » گوید:روبل می (217).«نتابع قوانین و اساسنامه مدو رسماً»

برعکس اگر این » دهدو ادامه می «توان با ترویج سیاسی احزاب یکی دانسترا نمی

جنبش کارگری نقش انقلابی خود را درک کند و صادقانه آن را عملی سازد، از سوی 

در این ادعای اخیر که سعی شده است مارکس و  (214).«شودایندگی میمها ناتحادیه

که  نادیده گرفته شدهکاملاً جمله این حقیقت نگلس را سندیکالیست معرفی کند ازا

ی آیزناخ درست همین بحث را که یوهان فیلیپ بکر مارکس و انگلس پیش از کنگره

ه بایستی دیوانبکر پیر می» کردند. انگلس به مارکس نوشت: در (219)مطرح کرده بود

ید باهای کارگری میتواند حکم صادر کند که اتحادیهمی گونهچهشده باشد. آقای بکر 

  (251):ی تشکیلات آن باشد.کانون واقعی و بنیاد همه

آورد و کل تاریخ فعالیت قول میکه روبل از آن نقل «مانیفست حزب کمونیست»

هد دایم، با وضوح و روشنی کامل نشان میبی نویسندگان که ما به آن اشاره کردهحز

ها از دوراندیشی نظری، که روبل نوعی کیفیت اخلاقی آرمانی کمونیست یکه استفاده

منظور  بدیندقیقاً ی سیاسی فاسدکننده فاصله دارد، کند که با مبارزههده میادر آن مش

به پیش »و کنند ات سیاسی زمان خود را رهبری است که با عمل سیاسی مبارز

 کانتشار یافت ی های کمونیستاتحادیهعنوان برنامه مانیفست به باری، (251).«ببرند

  (252)رسمی. و مدون یقواعد و اساسنامه تابع بود سازمان سیاسی

« سازمان واقعی»های بسیار گذرا و استثنایی خارج از ها تنها در دورهکمونیست

 این سازمان - در مورد انترناسیونال اول که مثلاًتوان گفت کردند، هر چند میمل میع

از  (253)«دیگر احزاب کارگری»همواره لازم نبود یک حزب کمونیستی باشد. این یک 

شد، ای کمونیستی داشت و توسط تئوری کمونیستی هدایت میاین لحاظ که برنامه

 سمبنای احسابر»س بر این باور بودند کارگران فرق داشت، با این حال مارکس و انگل

هایی به مدد آن (251)ی مارکسیسمپذیرش نظریهطبقاتی خود، راه خویش را به سمت 

ی توانند این فرایند را به گونهپیمایند، و میمی «شان از حیث نظری روش استکه ذهن

ها معتقد بودند که دیر یا زود بسیاری از  این احزاب یا آن (255)بارزی کوتاه کنند.

پذیرند یا از سوی احزابی که برنامه کمونیستی دارند جذب های کمونیستی را میبرنامه
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 آلمان که اساساً  دموکراسیوسیالس یها در اواخر عمر خود با دیدن نمونهشوند. آنمی

تر شدند که دیگر احزاب شد در این باور خود راسخای تبدیل میبه یک حزب توده

های ملی خود در نهایت به آن نزدیک های متفاوت و در شکلکارگری از نظرگاه

ی اتحاد دهندهپرولتری را نه نشان ییافتهگسترشکاملاً ها این حزب شوند. آنمی

، هایستی کموناتحادیهسوسیالیستی با گروه کوچکی از کارگران پیشرو مانند  تئوری

 تند. دانسی کارگر میی طبقههای بزرگ و رشدیابندهبلکه اتحاد این تئوری با بخش

ترین دموکراسی درونی ممکن را ویژگی اساسی حزب مارکس و انگلس کامل

لفان جناح چپ رهبری توسط حزب های مخادانستند. انگلس که از اخراجپرولتری می

)که در بالا به ان اشاره شد( نوشت:  ای به تریرسوسیالیست دانمارک ناراحت بود در نامه

ریزی شده است. انتقاد موجود پایه یجنبش کارگری با شدیدترین انتقادها از جامعه»

را  انظره تواند از انتقاد اجتناب و اختلافمی گونهچهعنصر حیاتی آن است بنابراین 

ممنوع کند؟ آیا ممکن است از دیگران آزادی بیان بخواهیم برای آنکه آن را دوباره در 

 1491انگلس زمانی که رهبران حزب آلمان در سال  (256)صفوف خودمان از بین ببریم؟

 یها موافق نبود( در چهار روزنامه)که انگلس به لحاظ سیاسی با آن هانسبت به یونگن

اتیکی که تحت کنترل داشتند، واکنشی آمرانه نشان دادند، به زرورگه دموکرسوسیال

آن یک ضرورت  دروناین حزب آن قدر بزرگ است که آزادی مطلق بحث در » نوشت:

که تواند به حیات خود ادامه دهد مگر اینترین حزب در این کشور نمیاست... بزرگ

از نظر  (257)«.د داشته باشندهای نظری درون آن اجازه ابراز وجوروشنسایه یهمه

 راسیدموکسوسیالتنها با حیات انگلس چنین دموکراسی درونی، تنوع نظر و بحث نه

ترین و ترین، منضبطی قویمثابهآلمان در تعارض نبود، بلکه این حزب به

گونه که مارکس درست همان (254)ترین حزب سوسیالیست خواهان آن بود.رشدیابنده

ی معینی از تاریخ انترناسیونال، یک شورای عمومی ف این نظر در مرحلهو انگلس برخلا

شرط کارکرد  ،که در موارد استثنایی دارای اختیارات انضباطی باشد را ترقوی

 دانستند.دموکراتیک آن می

رهایی طبقات کارگر از سوی خود کارگران » کهاصل معروف مارکس مبنی بر این 

ها از حزب کردند با برداشت آن تأکیداو و انگلس بارها بر آن  (a254)«آیددست میبه
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 یمسأله»در  1473تنها در تعارض نیست، بلکه مکمل آن است. انگلس در سال نه

به این دلیل یک حزب دقیقاً ات آلمان دموکرسوسیالحزب کارگر » نوشت:« مسکن

کند، را دنبال می ی کارگرطبقهیعنی مشی « مشی طبقاتیضرورتاً کارگری است، که 

کند مقررات خود تلاش میضرورتاً ات هم دموکرسوسیالبه همین ترتیب، حزب کارگر 

وجود خود را به (259)«حاکمیت طبقاتی» و بنابراین ی کارگرطبقهرا،  یعنی مقررات 

ی طبقه یاست و مبارزه« شرط اولیه»که پرولتاریا حزب خود را تشکیل دهد، آورد. این

مارکس و انگلس در بحث پیرامون «. هدف بلاواسطه (261)دیکتاتوری پرولتاریا...»و  کارگر

ی دوره»ن را آکه  (261)حزب پرولتری با برداشت خود از دیکتاتوری پرولتاریا یرابطه

دانستند، از این فراتر نرفتند. در داری و کمونیسم میبین سرمایه (262)«گذار سیاسی

یافت  (263)حزبی است،بر توجیه تلاش استالین مستلزم نظام تکها مدارکی دال آثار آن

مستبدی که  یی است بر نفی فعالیت دارودستهتأییدشود. نقد انگلس علیه بلانکی نمی

جود وهای سوسیالیسم را بهکنند تا برخی از پایهمی ی کارگرطبقهخود را جایگزین 

شود که هر نکی این امر نتیجه میاز برداشت بلا» نوشت: 1471آورند. انگلس در سال 

ی آورد که پس از آن دیکتاتوروجود میناگهانی یک اقلیت انقلابی به یانقلابی را حمله

انقلابی یعنی پرولتاریا، بلکه  یگردد، البته نه دیکتاتوری کل طبقهضروری می

 اند و پیشاپیش تحتثمر رساندهبهدیکتاتوری گروه کوچکی که چنین کودتایی را 

یقین کمون پاریس که مارکس آن به (261)«.انددیکتاتوری یک یا چند نفر سازمان یافته

دیکتاتوری »و انگلس آن را  (265)«ی کارگرطبقهفتح قدرت سیاسی توسط »را 

 (267)حزبی نبود.)که او هم همان منظور را داشت( نامید، یک حکومت تک (266)«پرولتاریا

و ضوابطی استوار بود که  (264)ی همگانیأکارمندان از طریق حق ر یبر انتخاب همه

رد کاعلان میداشت به این ترتیب که مصون می مقاماتآن را در برابر نمایندگان و »

 (269)«.کننددر هر زمان پیروی می فراخوانیاز اصل  که همه بدون استثنا

ا جآن« سم، گذشته و حالمارکسی»فوت کرد، در اثر خود  اًآقای کارو هانت که اخیر

ست غیرقابل درک ا»کند که پاافتاده اظهارنظر میمبنای این استدلال پیشبر که مجدداً

 گونهچهو  (271)«که او به اقدامی متوسل شود که مخالف سوسیالیست خود را نابود کند

تا خود را از لحاظ سیاسی برای شکست »ممکن است به مخالفان خود اجازه دهد 

ی استدلال ضعیفی از پایه (271)«ی که انقلاب بدان دست یافته سازمان دهندهایهدف
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درنظر دارد، مثال باکونین و حامیان  حرکت کرده است. مثالی که کارو هانت ظاهراً

ین اسب چوب» نویسد:ی حضور این افراد در انترناسیونال اول میاوست. ای. اچ. کار درباره

مخالفت آشکار » ای به بولته نوشت:در نامه 1473در سال مارکس ( 272)«وارد دژ تروا شد

ها زند، بلکه مفید هم هست، اما حضور آناین افراد با انترناسیونال ضرری به آن نمی

عنوان عناصر مخالف در درون آن، جنبش را در هر کشوری که جای پایی داشته به

ها را رد کردند، ستاو و انگلس استدلال باکونینی (273)«.کندباشند، نابود می

توان انترناسیونال را به دلیل این که مجبور است به گفتند: میها میباکونینیست

د حتاای سازمان داد که گونهداری پاسخ گوید، بهمبارزه علیه سرمایه ینیازهای روزمره

از  مارکس و انگلس، مطمئناً (271)آتی طرفدار آزادی همساز باشد. یممکن با جامعه

 کردند، اما هیچامات استثنایی علیه مخالفان مرتجع در یک جنگ داخلی حمایت میاقد

ی ابهمثها از سرکوب اپوزیسیون سیاسی و ناراضیان بهدلیلی در دست نیست که آن

 طبیعی دیکتاتوری پرولتاریا دفاع کنند.  یمشخصه

شود، می متولد ی کارگری معینی از زندگی طبقهحزب پرولتری که در مرحله نقش

های مختلف تحول در انطباق با مراحل گوناگون تکامل این طبقه در کشورها و دوره

ن دهد، و به پیشرفت آی خود نسبت به این تکامل واکنش نشان مییابد، و به نوبهمی

ی زمینه ی کارگرطبقهبخشد. پیروزی این حزب در کمک به ایجاد حکومت سرعت می

سطح آگاهی  یبا ارتقا ی کارگرطبقهحکومت  (275).کندیرفتن آن را فراهم مازبین

 واقعاً ی آموزشی گسترده، ایجاد نهادهای های جمعیت از طریق عرضهترین بخشوسیع

 (277)کنند. « مردم خود به نفع خویش عمل»پردازد که به این امر می (276)دموکراتیک

و به ر« شدهبیتو تر فرهیخته یهسته»ریج شکاف بین تدتوان فرض کرد که بهمی

رود و علت وجودی آن از بین می طبقه یدر حزب و بقیه (274)افزایش صدها هزار نفر

شود. سرانجام مارکس توهمی نداشت که ای مجزا از میان برداشته میی ردهمثابهبه

اقدامات اقتصادی پرولتاریای در قدرت به حاکمیت  (279)چنین امری سریع صورت گیرد،

 «در مفهوم سیاسی کنونی»ی یک طبقه و همراه با آن به هستی مثابهن بهو حیات آ

 یطبقهانتقالی مارکس بر این باور بود در آن جامعه، دیکتاتوری  (241)دهد.پایان می
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حیات حزب پرولتری  یادامه (241)انجامدبه الغای همه طبقات و تضادهای آن می کارگر

 ریخ است.امری خلاف روند تا در آن زمان مشخصاً
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ای ی چنین برنامهکند که مارکس و انگلس بر پایهمدرکی اظهار می یبدون ارائه هجوایی که نویسوووند 

 اند.پیش رفته

  نگاه کنید به .3
K. Marx, Introduction to The Critique of Hegel’s Philosophy of 

Right, in T.B. Bottomore, Ed., K. Marx, Early Writings (London 1963), 

pp.54-9. 

ها بودند هر ی کمونیستضوای سوازمان حزبی اتحادیهمارکس و انگلس از اع 1452تا  1417فقط از  .1

ها نقش اصوولی را در آن 1471تا  1471از سووال  مؤثر نحو و در مورد انگلس نیز به 1461چند از سووال 

 )انترناسیونال اول( ایفا کردند. المللی کارگرانمجمع بین

5. F. Engels to E. Bernstein, 27 February-1 March 1443, K. Marx and 

F. Engels, Selected Correspondence (Moscow n.d. – 1956?), 

hereafter noted as Sel. Cor. (Moscow), p.132. 

6. F. Engels to A. Bebel, 11 December 1441, ibid., p.157. 

7. See, e.g. M. Duverger, Political Parties (London 1951), pp.xxii-xxx; 

U. Cerroni, Per una teoria del partito politico, in Critica Marxista 

(Rome, 1963), I, 5-6, pp.14ff. 

4. F. Engels, On the History of the Communist League, SW, II, p.312. 

9. Ibid., p.313. 

11. See, e.g. K. Marx/F. Engels, The German Ideology, Marx/Engels 

Gesamtausgabe (MEGA), (Moscow-Leningrad 1933), 1, 5, pp.31 and 

137; K. Marx to P. V. Annenkov, 24 December 1416, K. Marx and F. 

Engels, Selected Correspondence (London 1913), hereafter noted 

Sel. Cor. (London), p.14; K. Marx/F. Engels, Circular against Kriege, 

Werke (Berlin 1959), 1, p.3. 

11. Engels, op. cit., pp.317, 313-1; K. Marx, Herr Vogt, Werke (Berlin 

1961), 11, pp.134-9; H. Forder, Marx und Engels am Vorabend der 

Revolution (Berlin 1961), pp. 124-135. For a different and not fully 

credible version, see D. Ryazanoff’s Introduction to D. Ryazanoff, Ed., 

The Communist Manifesto of K. Marx and F. Engels (London 1931), 

pp.11-21. 

12. Rules and Constitution of the Communist League, in D. Ryazanoff, 

Ed., op. cit., pp.311-315, esp. p.312. 
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13. K. Marx/F. Engels, Preface to German Edition of Manifesto of the 

Communist Party, hereafter noted as Manifesto, SW, I, p.21. 

11. Manifesto, op. cit., p.61. 

15. Engels, History, SW, II, p.315; K. Marx, Herr Vogt, op. cit., p.111. 

16. F. Engels, Socialism in Germany, Werke (Berlin 1963), 22, p.214. 

17. K. Marx, The Poverty of Philosophy (Moscow n.d.), p.111. 

14. The original German text uses the word “besondern”, meaning 

“special”, but the English edition of 1444, revised by F. Engels, prefers 

“sectarian”. 

19. Manifesto, p.11. 

21. Ibid., p.12. 

هایی مربوط به برداشت مارکس و انگلس از حزب در این . نگاه کنید به بحث 11جا، صفحه . همان21. 

 .291و  291تر بدان اشاره شد. ص زمینه در اثر فوردر که پیش

22. K. Marx, op. cit., p.191. cf. K. Marx, Political Indifferentism, Werke 

(Berlin 1962), 14, p.311:  

 «.دهندرا در یک طبقه سازمان می ی کارگرطبقههای کارگری...اتحادیه»

23a. Ibid., p.195. 

21. L.I. Gol’man, Voznikavenie Marksizma. Bor’ba Marksa i 

Engel’sa za Sozdanie Revoliutsionnoy Proletarskoy Partii 

(Moscow 1962), p.71. 

25. Manifesto, p.11. 

26. See ibid., p.61,  

 تر سازمان ترویجطلبان ارضوی در امریکا نیز اشواره شده است. این سازمان دوم بیشجایی که به اصولاح

 برای دهقانان بود تا حزب کارگری. نگاه کنید به

(D. Ryazanoff, Ed., op. cit., pp.212-215). 
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مناسبی در اثر جی. سویل تحت  یبه فردریش انگلس نوشوته اشاره شده است. از این نامه قطعه 1414

 وجود دارد. 159، 154، 113، 112اثر ای. شوین صفحات « ارنست جونز چارتیست»عنوان 
 Harney’s and Jones’ membership of the Communist League is 

indicated in a letter from K. Marx to F. Engels about 12 March 1414, 

from which the relevant extract is printed in J. Saville, Ernest Jones: 

Chartist (London 1952), p.231. See also A.R. Schoyen, The Chartist 

Challenge (London 1954), pp.112-3, 154-9. 
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p.219. 
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 «.در تعارض استکاملاً دیگری باشد با نظرات )مارکس(  یطبقه

31. K. Marx/F. Engels, Address of the Central Committee to the 

Communist League (March 1451), hereafter noted as March Address, 

SW, I, p.94. 

31. F. Engels to F. Kelley Wischnewetsky, 27 January 1447, Sel. Cor. 
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33. F. Engels, Marx and the Neue Rheinische Zeitung (1414-1419), 

SW, II, p.297. 
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 (W. Ulbricht and others, Ed., Geschichte der deutschen 

Arbeiterbewegung, Berlin 1966, I, p.66)  

36. F. Engels, On the History of the Communist League, op. cit., p.314. 

37. See B. Nicolaevsky, Toward a History of ‘The Communist 

League’, 1417-1452, in International Review of Social History 

(Amsterdam 1956), I, 2, pp.231-215, esp. 237, 211; E.P. Kandel’, 
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Iskazhenie istorii bor’by Marksa i Engel’sa za proletarskuyu partiyu v 
rabotakh nekotorykh pravykh sotsialistov, in Voprosy Istorii 

(Moscow), 1954, No.5, pp.121ff.; B.I. Nicolaevsky, Who is Distorting 

History? in Proceedings of the American Philosophical Society 

(Philadelphia), Vol.115, No.2, April 1961, pp.219-236; E.P. Kandel, Eine 

schlechte Verteidigung einer schlechten Sache, in Beiträge zur 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung hereafter Beiträge 

(Berlin 1963), V., 2, pp.291-313. 

 متن کامل این سوگندنامه که از سوی دکتر بلومنبرگ فقید معرفی شده در 34. 

 International Review of Social History (Amsterdam 1961), IX, 1, 

pp.41-122. See esp. pp.44-9, 96. 

 چاپ شده است.

(. بنابراین 71جا ص )همان نپیوسووته بود های کمونیسووتاتحادیههنوز به  1419روزر تا بهار سووال 39. 

 .96و  49تا  44 جا، صتازگی ندارد. همان 1414پیرامون انحلال ادعایی اتحادیه در سال مدارک او 
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necessity presented second-hand. (Ibid., pp.44-9, 96) 

11. Voprosy Istorii, op. cit., p.121. 
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   :نگاه کنید به« انحلال اتحادیه را نقد کرده است
(B. Nicolaevsky and O. Maenchen-Helfen, Karl Marx: Man and 

Fighter, London 1936, p.216)  
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12. F. Engels, Marx and the NRhZ, op. cit., p.299. 

13. Beiträge, op. cit., p.313. 

11. See, e.g. E.P. Kandel, Ed., Marx und Engels und die ersten 

proletarischen Revolutionäre (Berlin 1965), pp.115, 512 (n.61). The 

relevant extracts from Roser’s deposition are given in E.P. Kandel 
and S.Z. Leviova, Ed., Soyuz Kommunistov: sbornik dokumentov 

(Moscow 1961), pp.214-221. 

مارس شووده، اثری که  یلندن در خطابیه ی مرکزیکمیتهبه این حرکت  99ص  مثبت یاشوواره 15. 
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(IRSH, op. cit., p.49) . 
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https://www.marxists.org/archive/johnstone/1967/xx/me-party.htm#f38
https://www.marxists.org/archive/johnstone/1967/xx/me-party.htm#f39
https://www.marxists.org/archive/johnstone/1967/xx/me-party.htm#f40
https://www.marxists.org/archive/johnstone/1967/xx/me-party.htm#f41
https://www.marxists.org/archive/johnstone/1967/xx/me-party.htm#f42
https://www.marxists.org/archive/johnstone/1967/xx/me-party.htm#f43
https://www.marxists.org/archive/johnstone/1967/xx/me-party.htm#f44
https://www.marxists.org/archive/johnstone/1967/xx/me-party.htm#f45
https://www.marxists.org/archive/johnstone/1967/xx/me-party.htm#f46
https://www.marxists.org/archive/johnstone/1967/xx/me-party.htm#f47


 

 
 

ی آزاده ریاحیمانتی جانستون، ترجمه 39  

14. S.Z. Leviova on the Neue Rheinische Zeitung, in A.I. Malysh and 

O.K. Senekina, Ed., Iz istorii formirovaniya i razvitiya Marksizma 

(Moscow 1959), p.255. 

19. W. Ulbricht and others, Ed., op. cit., pp.117-4. 

51. V.I. Lenin, Two Tactics of Social Democracy, in his Selected 

Works (Moscow 1936), III, pp.131-2. 

51. Werke (Berlin 1959), 6, pp.126, 541. 

52. F. Engels, Germany: Revolution and Counter-Revolution 
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Marx, in Revue française de Sociologie, II, 3 (Paris 1961), p.176. 

99. R. Quilliot, La conception du parti ouvrier, in La Revue Socialiste 

(Paris), February-March 1961, p.172. 

ا خورد، و تروتسکی آن ر« گراییجانشین»نیم قرن پیش، این مفهوم از سووی تروتسکی برچسب 111. 

ی بقهطداد. او به نام مارکسیسم به لنین حمله و ادعا کرد که لنین حزب را به جای به لنین نسوبت می

اسووت که خود را به جای حزب « دیکتاتور»وجود آمدن یک م کرد نتیجه این کار به اعلاو  نهدمی کارگر

 :گذارد. نگاه کنید بهمی

 (I. Deutscher, The Prophet Armed (London 1951, pp.91-91.) 
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111. F. Engels, Karl Marx: Critique of Political Economy, Werke 

(Berlin 1961), 13, p.169. 

 در مورد تعمیم غیرمجاز این مورد خاص که به لحاظ تاریخی مشخص شده است نگاه کنید به:112. 

 R. Garaudy, Humanisme Marxiste (Paris 1957), p.299. 

مطرح شد( پس  1956در مورد پرسوش )که در رابطه با وضوعیتی چون وضوعیت مجارسوتان در سوال 

سووت که یک فرد یا گروهی از افراد به رسووالت تاریخی اجایی  ی کارگرطبقهکجا اسووت؟  ی کارگرطبقه

های جدید ت. گارودی کنند. نوشوووتهآگواه انود و برای تحقق این رسوووالت مبارزه می ی کوارگرطبقوه

تر از ده سووال بانه بیشآی آن اسووت که او امروز به خطرات نهفته در این برخوردهای پدرمدهندهنشووان

 نوشت آگاه است.پیش که آن را می

113. K. Marx to L. Kugelmann, 12 April 1471, Sel. Cor. (London), p.319. 

111. F. Engels to F.A. Sorge, 12 (and 17) September 1471, ibid., p.331. 

115. Socialism in Germany, op. cit., p.217. 

116. K. Marx to F. Engels, 21 November 1457, Sel. Cor. (London), 

p.111. Italics in original. 

117. F. Engels to K. Marx, 29 January 1469, in J. Saville, Ernest Jones: 

Chartist, op. cit., p.217. 

از منچسووتر به لندن نقل مکان کرد،  تنها توانسووت به شووورای  1471 پاییزانگلس هنگامی که در 114.

 .عمومی انترناسیونال برود

 (G. Mayer, Friedrich Engels: A Biography, London 1936, p.197.) 

119. See D. Ryazanoff, Die Entstehung der Internationalen 

Arbeiterassoziation, in Marx-Engels Archiv (Frankfurt a.M. n.d. – 

either 1925 or 1926), I, pp.119-212. 

111. See K. Marx to F. Bolte, 23 November 1471, Sel. Cor. (London), 

pp.317-4. 

111. See W. Schmidt, Zum Verhältnis zwischen dem Bund der 

Kommunisten und der I. Internationale, in Beiträge, 1961, VI, S. 

112. See K. Marx to M. Barry, 7 January 1472, Werke (Berlin 1966), 33, 

p.371.  

نسبت به  1414معتقد بود البته فقط بر مبنای اظهارنظر طنزآمیزی که مارکس در سوال  باکونین ظاهراً

ی یک انجمن مخفی وجود مثابههنوز به های کمونیسووتاتحادیهاو کرده بود که در زمان انترناسوویونال، 

 :داشت. نگاه کنید به
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(Michel Bakounine et l’Italie, 1471-1472, Pt. 2, Archives Bakounine, 

Leiden,1963, I, 2, p.127, and A. Lehning, Introduction to Michel 

Bakounine et les Conflits dans l’Internationale, 4228, op. cit., II, 

p.xix. 

113. SW, I, p.314. 

111. Dr. Ernst Engelberg, in his Johann Philipp Becker in der I. 

Internationale (Berlin 1961), p.31,  

حزب منضوووبط و »بندی منظورش با این صوووورت 1461کند که مارکس در سوووال جوا که ادعا میآن

 کند.اغراق می ،با تئوری علمی آن بوده« متمرکز

115. SW, I, pp.351-353. 

116. K. Marx to F. Engels, 1 November 1461, Sel. Cor. (London), p.163. 

117. See F. Engels, Preface to the German edition (1491) of the 

Manifesto, op. cit., p.31. 

114. General Rules of the IWMA, SW, I, pp.351-3. 

119. Documents of the First International (Moscow, n.d. – 1966?), 

Vol.III, p.311. 

121. See Marx’s Marginal Notes on the Alliance’s Programme and 

Rules, 15 December 1464 in ibid., pp.273-7. (Beside the words “fondue 

entièrement dans la grande Association Internationale des 
Travailleurs” in the programme, Marx writes: “fondue dans, et fondée 

contre!” – p.273.) 

121. K. Marx to L. Kugelmann, 9 October 1466, Sel. Cor. (London), 

p.211. 

122. K. Marx to F. Engels, 1 November 1461, ibid., p.163. 

123. F. Engels, op. cit., p.31. 

121. See, e.g. J. Freymond’s Introduction to La Première 

Internationale: Recueil de Documents (Geneva 1962), I, pp.x-xi. 

125. La Première Internationale, op. cit., I, pp.115-6. 

ی عمومی برای مردان را به کنفراسیون شمال آلمان معرفی کرد أبیسمارک حق ر 1467در سال 126. 

ی را با أگسوترش داد و کارگران شهری در بریتانیا حق ر 1471در سوال  را به پارلمان جدید آلمانو آن

 کسب کردند. 1467دوم در سال  یاصلاحیه یلایحه

127. See La Première Internationale, op. cit., II, pp.191ff.  
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گزارش کامل سوخنرانی انگلس که به خصوص تنها به نیاز کارگران برای ایجاد حزب مستقل اشاره دارد 

 در

Werke (Berlin 1962), 17, p.116. 

124. The International Herald, No.37, 11 December 1472. (See, 

above, Note 1.) 

129. M. Molnar, Le Déclin de la Première Internationale (Geneva 

1963), p.137.  

ار اند که مولندر گذشته تعدادی از مورخان شوروی تصمیمات کنفرانس لندن را همان طور تفسیر کرده

 کرده است. نگاه کنید به:
e.g. I.M. Kriwogus and S.M. Stezkewitsch, Abriss der Geschichte 

der I. and II. Internationale (Berlin 1961), p.131: 

 سألهمدر تصمیمات مربوط به  ی کارگرطبقههدف تبدیل انترناسویونال به انترناسویونال حزب سویاسی 

 :تشکیلاتی بیان شده است. مقایسه کنید با
K.L. Seleznev, K. Marks i F. Engels’ o revoliutsionnoy partii 

proletariata (Moscow 1955), p.26; A.Y. Koroteeva, The Hague 

Congress of the First International, in I.S. Galkin, Ed., op. cit., p.596. 

G. Stekloff, in his History of the International (London 1924), p.141, 

 المللی کارگری که شورایالمللی جنبش کارگری را به حزب بینمارکس در نظر داشوت که انجمن بین 

)در غیاب احزاب ملی که با چنین روندی ممکن بود مخالفت کنند(  اجرایی آن باشووود یکمیته عمومی

های اخیر گیرد(. اما در سوووالبا این نظر افراطی فاصوووله می 14و  131)مولنار در صوووفحه  تبدیل کند

احزاب پرولتری مسووتقل در »تر همکاران اهل شوووروی هدف تصوومیمات کنفرانس را به درسووتی بیش

 :اند. نگاه کنید بهدانسته« کشور
(B. E. Kunina, Iz Istorii deyatel’nosti Marksa v General’nom Sovete I. 

Internatsionala, 1471-72, in L.I. Gol’man, Ed., Iz Istorii Marksizma i 

Mezhdunarodnogo rabochego Dvizheniya (Moscow 1963), p.319; 

I.A. Bakh, Ed., Pervyi Internatsional (Moscow 1965), II, p.137. 

131. Interview with K. Marx, in the World (New York), 14 July 1471, 

reproduced in New Politics, II, 1 (New York 1962), p.131. 

131. M. Molnar, op. cit., p.35. 

132. The Workman’s Times, 25 March 1493. 

در گردهمایی لندن که در بزرگداشوووت  1493گزارش این سوووخنرانی مهم انگلس در هیجدهم مارس 

(  روسوی که چاپ دوم آن آمده است نوشته و Sochineniyaثار انگلس یا در )آکمون پاریس بود. در 

 ای نشده است. نگاه کنید بهن هیچ اشارهآدر جدول تاریخ زندگی انگلس به 
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(Werke, 22, p.673) It is, however, quoted by S. Hunger, Friedrich 

Engels und die britische sozialistische Bewegung von 4224-4229 

(Berlin 1962), p.217. 

این اثر از منابع اصوویل فراوانی اسووتفاده و برخورد مسووتند و تحلیلی بسوویار ارززشوومندی با این دوره  

 کند.می

ای به اف. ای. سوووورژ نوشوووت و همین طور هم انگلس در نامه خود به این کوارل مارکس در نامه133.

 اند:به نویسنده اشاره کرده 1473شخص در چهارم ژانویه 

 F.A. Sorge from K. Marx on 21 December 1472 and from F. Engels on 

1 January 1473, in Briefe und Auszüge aus Brief en von Joh. Phil. 

Becker, J. Dietzgen, F. Engels, K. Marx, u.a. an F.A. Sorge u. 

Andere (Stuttgart 1916), pp.46, 44. 

131. K. Marx and F. Engels, On Britain (Moscow 1962), p.511. 

135. Ibid., p.511. 

136. F. Engels, Socialism: Utopian and Scientific (London 1932), 

p.xxx. 

137. SW, I, p.11. 

134. La Première Internationale, op. cit., II, pp.195, 221. 

139. Sel. Cor. (Moscow), p.315. 

111. Ibid., pp.311-5. 

111. F. Engels to A. Bebel. 11 November 1479, Werke (Berlin 1966), 31, 

p.121. (The translation in Sel. Cor., Moscow, p.394, is poor.) 

ند. کهای سوویاسووی را دیکته نمیانجمن نوع جنبش»مارکس دو ماه پیش از کنفرانس لندن گفت:112.

ن بخش از جهان با این آآید و کارگران ی مشخص از این موضوع پیش میادر هر بخشوی از جهان جنبه

 «.کندی خاص خود برخورد میمشخص به شیوه یجنبه

(The World, 14 July 1471, op. cit., p.131.) 

113. Molnar, op. cit., p.137. 

113a. Documents of the First International, op. cit., III, p.311. 

111. Report published by the World (New York), 15 October 1471, 

reproduced in Molnar, op. cit., p.237. 

115. F. Engels, Report on the Alliance of Socialist Democracy, Werke, 

14, p.111. 
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116. J. Braunthal, Geschichte der Internationale (Hannover 1961), I, 

p.146. 

117. La Revue de Paris, 1496, p.131, quoted by A. Lehning in his 

Introduction to Michel Bakounine et l’Italie, Part 2, Archives 

Bakounine, op. cit., I, 2, p.xxxvi. Italics in original, cf. ibid., pp.251-2, 

and La Première Internationale, op. cit., II, pp.171-5. 

114. K. Marx to P. Lafargue, 19 April 1471, in Istituto G. Feltrinelli, 

Annali (Milan 1954), I, p.176. 

114a. See, e.g. Circulaire à toutes les federations de l’Association 

Internationale des Travailleurs (from the Sonvillier Congress, 1471), in 

Archives Bakounine, op. cit., I, 2, esp. p.115, which rejects “any 

leadership endowed with authority (toute autorité directrice) even if it 
has been elected and consented to by the workers.” 

119. See E.H. Carr, Michael Bakunin (London 1937), pp.121-123; M. 

Nettlau, Michael Bakunin (London 1494, privately produced by 

autocopyist), Part 3, p.721. 

151. See, e.g. F. Mehring, op. cit., pp.129, 191-2. 

151. See, e.g. Archives Bakounine, op. cit., I, 2, pp. 121-6,  

 های درنده خویکننده، ملت خونخوار و انگلی فرقه اسوووتثمارمثابههودیان، بهی»جوایی کوه باکونین به 

کند اشاره می «دهنداند و خود را با تمامی اختلافات سویاسی انطباق مییافتهنظیری که قویا سوازمانبی

 روتشیند برای یک دیگر احترام زیاد قابل هستند.شود که مارکس و و گفته می

152. K. Marx to F. Engels, 1 November 1461, Sel. Cor. (London), p.161. 

Italics in original. 

153. E. Vaillant and others, Internationale et Révolution, in Archives 

Bakounine, op. cit., II, pp.363, 366. 

151. Der Vorbote (Geneva), March 1471, pp.11-2; Archives 

Bakounine, op. cit., I, 2, pp.211-2, 211-5; J. Guillaume, 

L’Internationale: Documents et Souvenirs (Paris 1915), I, pp.217-4. 

155. H. Gerth, Ed., The First International: Minutes of the Hague 

Congress of 4228 (Madison 1954), p.247. 

156. Address of the British Federal Council, drafted by K. Marx, 

Werke, 14, p.215. 
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157. H. Collins and C. Abramsky, Karl Marx and the British Labour 

Movement (London 1965), pp.214ff. 

154. F. Engels to F.A. Sorge, 12 (and 17) September 1471, Sel. Cor. 

(London), p.331. 

159. Ibid., p.331. 

161. Molnar, op. cit., p.144. 

161. R.P. Morgan, The German Social Democrats and the First 

International (Cambridge 1965). 

162. Ibid., pp.142-4, 211, 219-224. See also Werke (Berlin 1965), 33, 

pp.247, 322-3, 361-2, 161-2, 167, 567; Mehring, op. cit., pp.142-3; 

Braunthal, op. cit., p.195. 

163. SW, II, p.323. 

 a.163نگاه کنید به 
F. Engels, The Sonvillier Congress and the International, Werke 

(Berlin 1962), 17, pp.177-4. Also D. Lekovic, Revolucionarna delatnost 

Prve internacionale kao faktor razvitka marksizma, Prilozi za istoriju 

socijalizma, II, (Belgrade 1961), esp. pp.37-51,  

های مارکس و انگلس پیرامون نظرات مربوط به تشکیلات ای مسایل بسیار مهم ایدهدر صوفحات بالا پاره

بین سانترالیسم و خودمختاری، اکثریت و اقلیت و  یکند. مسایلی چون رابطهدر این دوره را بررسی می

 :س از سکتاریسم. علاوه بر این نگاه کنید به نسخهبرداشت مارکس و انگل

B.E. Kunina, in L.I. Gol’man, Ed., op. cit., pp.317-351. 

161. See F. Engels to F.A. Sorge, 17 July 1449, in Briefe und Auszüge, 

pp.316-4. 

165. F. Engels, P. and L. Lafargue, Correspondence (Moscow n.d.), 

III, p.113. 

166. K. Marx to J. B. Schweitzer, 13 October 1464 (Draft), Sel. Cor. 

(London), p.251. 

167. See, e.g. F. Engels to L. Kugelmann, 11 July 1469, Werke (Berlin 

1965), 32, p.621. 

164. Marx to Schweitzer, op. cit., p.251. 

169. F. Engels to K. Marx, 21 September 1464, Werke, 32, p.161. 

171. F. Engels to K. Marx, 31 September 1464, ibid., p.171. 
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