
  نكاتى در بارة حزب انقالبى
  

از سوي طبقة حاكمه تا جايي كه تاريخ به . كشد هر بحثي بر سر قدرت الجرم پاي سازماندهي را به ميان مي
رغم  ياد دارد اين دولت است كه نيروي اصلي حفظ مناسبات موجود بوده است، عاملي كه كماكان علي

اما در سوي نيروي فرودست و . را حفظ كرده استها و تحوالت اجتماعي بزرگ اهميت خود  دگرگوني
گر و شورشي تا حزب  هاي توطئه از گروه: مبارز عامل اين سازماندهي در طول تاريخ متفاوت بوده است

داري  داري مهمترين عاملي كه توانسته در تمامي تجارب موفق خويش، دولت سرمايه در دورة سرمايه. انقالبي
داري متأخر رو به  اما به ميزاني كه سرمايه. اخير، يعني حزب انقالبي، بوده است را به چالش بكشد همين عامل

اند  المللي مؤثر پاپس كشيده هاي انقالبي نه تنها از ايجاد بين تر كرده، نيروي تر و جهاني سازماندهي قدرتمندانه
اما حاصل . اند گاه كنار گذاشته اند و خود ايدة سازماندهي را نيز گه بلكه حتي اغلب شكل حزبى را نيز وانهاده

چه بوده است؟ در حالي كه حزب انقالبي كه بزرگترين دستاورد نيروي پراكنده اما شورشي عليه وضع 
داري را رقم زده است، فقدان  موجود بود چندين انقالب بزرگ و مهمترين اقدامات برآشوبندة تاريخ سرمايه

داري كه اغلب از به  دوام و موسمي انجاميده كه نه فقط سرمايه هايي بي سازماندهي در بهترين حالت به جنبش
لذا، ما در ادامه، چه به گواه . هاي انتخاباتي نيز درمانده است مشي سياسي حكومت چالش كشيدن يك خط

ادبيات گسترده و غني پشتيبان بايستگي حزب انقالبي و چه به شهادت تجارب معاصر تاريخي، در راستاي 
بديل آن در هر كنش انقالبي، در مواردي چند نكاتي را براي  ناپذيري حزب انقالبي و نقش بي ابدفاع از اجتن

  .سازيم داري، جايگاه حزب انقالبي و الزامات آن خاطرنشان و مؤكد مي تبيين وضعيت كنوني سرمايه

  

مناسبات  نه فقط بدين معنا كه. سر مى بريم دارى جهانى به ترديد، اينك در دوران سرمايه بي. 1
بلكه همچنين با  اند، شدهدارى در اغلب قريب به اتفاق كشورهاى دنيا به مناسبات حاكم تبديل  سرمايه

هاى بين المللى حاكم بر  كارتل. شان بر كل اقتصاد جهانى شدن اين مناسبات و تسلط عطف توجه به جهانى
را تشكيل » قدرت سايه امپرياليستى« اقتصاد جهانى براى حراست از اين مناسبات نهادهاى بين المللى يك

  . اند دارى را نيز تحت كنترل خود گرفته هاى كشورهاى سرمايه اند كه به نحو روزافزونى، حتي، دولت داده

نه فقط بدين معنا . در مقابل، استراتژى انقالب سوسياليستى نيز امروزه هر چه بيشتر جهانى شده است. 2
ر قريب به اتفاق كشورهاى دنيا انقالب كارگران و زحمتكشان، خلع يد از كه تنها راه رهايى بشريت در اكث

كه بدون گسترش چنين انقالبى در سطح جهانى  استثمارگران و آغاز گذار به سوسياليزم است، بلكه اين
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الملل قدرتمند سرمايه، در هر كشورى به تنهايى  گيري بين گيري و اوج امكان موفقيت آن، با توجه به شكل
  .هر چه كمتر شده است نيز

در چنين مبارزة ناگزيري براي رهايي بشريت و نجات از بديل در حال عروج و سلطة مطلق بربريت . 3
محض سرمايه، كماكان هيچ عامل و ابزاري شناخته نشده است كه بهتر و برتر از حزب انقالبي طبقة كارگر 

هاي آن،  رفي است كه بايد با پااليش آلودگيسازماني كه در عين وقوف به تمامي مشكالت، همان ظ. باشد
امان و پيگير انقالبي در آن  بخش مبارزة جدي، بي به ياري تجارب مبارزات دو قرن اخير، محتواي رهايي

اين حزب همان سازماني است كه پرولتارياي انقالبي را در مقابل نظامي جهاني و با قدرت . شكل گيرد
  .  سازد از توان متمركز و مؤثر برخوردار ميسازماندهي فوق تصور، از حداقلي 

حزب انقالبى طبقه كارگر متشكل از آن بخش آگاه از طبقه است كه به ضرورت استراتژى انقالب . 4
چنين حزبى . كند سوسياليستى پى برده است و براى آماده ساختن كل طبقه و تحقق اين استراتژى تالش مى

است از حزب انقالب جهانى و اولين وظيفه انترناسيوناليستى  در دوران ما از همان ابتدا فقط بخشى
حزب انقالبي طبقة كارگر با هدف . ها تالش مشترك براى تدوين چنين استراتژى مشتركى است كمونيست

رهايي از سلطة گرايشات و ايدئولوژي بورژوايي در صفوف طبقه كارگر و نيز در تالش براي كسب رهبري 
حت ستم در جامعه در زمانة فعليت انقالب و در جهت مداخلة آگاهانه در فرايند مبارزات ساير عناصر ت

گيري حزب انقالبي طبقة كارگر برآيند مبارزه و پراتيك الية پيشگام طبقة  قطعاً شكل. گيرد انقالبي شكل مي
  .يگرايانه و تصنعي روشنفكران راديكال و ناراض گيري و اقدام نخبه كارگر است و نه حاصل تصميم

حزب انقالبى طبقه كارگر تشكيالتى ايدئولوژيك و عقيدتى نيست بلكه نهادى است سياسى كه براساس . 5
بنابراين تدوين و تصويب مشترك اين برنامة انقالبى از سوي مبارزان . شود اى تشكيل مى وحدت برنامه

اشد بر تحليل مشخص از اين برنامه بايد متكى ب. كمونيست همانا مسير اصلى تدارك  حزب انقالبى است
بدين ترتيب اولين قدم جدى ما بايد بر اساس بحث و توافق . استراتژى انقالبى در هر كشور مشخص

  . پيرامون خطوط كلى اين استراتژى سازمان يابد

هر چند . تدوين استراتژى انقالبى و برنامة انقالبى منتج از آن بدون تئورى انقالبى غيرممكن است. 6
دانند، اما حزب انقالبى طبقة كارگر نه  مى» ماركسيزم«ها اين تئورى انقالبى را  مونيستبسيارى از ك

دهد؛ زيرا امروزه هيچ  اى آن را پاية وحدت حزبى قرار مى تفسيرخاصى از خود اين تئورى بلكه نتايج برنامه
ورود به چنين . مرجع، مركز و سند مورد توافقى در جهان براى پذيرش يكى از اين تفاسير وجود ندارد

مباحثي در ساحت تئوريك، گرچه مهم و ضروري است، اما در امر تشكيل حزب انقالبي و تدوين برنامة آن، 
  . به جاي ايجاد انسجام و كارايي در برنامه صرفاً به تشتت و هرز رفتن نيروهاي انقالبي خواهد انجاميد
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شود و بر  بى در جنبش كارگرى سنجيده مىبرنامة حزبى براساس تجربة عملى مبارزاتى كادرهاى حز. 7
بدين ترتيب خود امر . يابد در تشكيالت حزبى تغيير و تكامل مى» سانتراليزم دموكراتيك«اساس اصل 

سازى شرايط براى تشكيل حزب نيز بايد يك  امر عمومى طبقاتى تلقى شود  تدوين اولية اين برنامه و آماده
  .ن ابتدا در امر تدوين آن دخيل باشندو پيشگامان طبقة كارگر بايد از هما

حلقة رابط بين وضعيت فعلى و مرحلة آمادگى شرايط براى تشكيل حزب همانا اقدامات و مبارزات . 8
رغم برخي مشكالت تاريخي ـ  چنين وساطتي، به. مشترك فعاالن كمونيست و پيشگامان كارگرى است

هاي دموكراتيك و پرهيز مستمر از  ه ارزشسياسي آن، امري است ناگزير كه در صورت وقف توجه ب
  . گيري حزب انقالبي را فراهم سازد هاي ظهور و شكل تواند بستر و زمينه گرايي مي جانشين

هاي مختلف فكري و  در همين راستا بايد توجه داشت كه سيطره آوار ادبيات استالينيستي در حوزه. 9
ارز قرار دادن درك لنيني از حزب انقالبي طبقة كارگر  مهاي بورژوايي براي ه مبارزاتي  و تالش ايدئولوگ

با انحراف بوروكراتيك ضد ـ انقالب استاليني، بازخواني جدي و انتقادي اين مفهوم را به ضرورتي جدي و 
بورژوايي قرار  كند، آنچه امروزه به نام حزب لنيني آماج حمله برخي جريانات راديكال خرده اساسي بدل مي

  .داند يكي مي» پيكار بر سر دموكراسي«قرابتي با سنتي ندارد كه مبارزة انقالبي را با گرفته، اندك 

با توجه به اين مباحث، مهمترين مسئلة طبقة كارگر ايران فقدان جنبشى سراسرى است كه طبقه بتواند . 10
به ضرورت ترين اقدام مشترك همة كسانى كه  بنابراين عملى. قدرت طبقاتى خود را به نمايش بگذارد

درك رابطه بين وظايف . اند تالش در راه سازماندهى اين جنبش سراسرى است حزب انقالبى پى برده
گيرى مباحثات پيرامون برنامة انقالبى كمك  امروزه و اهداف جنبش كارگرى بسترى است كه به شكل

  .خواهد كرد

البي بوده است، مسئله اما تغيير راستين ها، القاب و يادبودهاي احزاب انق بحث تاكنون بر سر تفسير نام. 11
  .بار حاكم است جهان، واقعيت و وضعيت نظم توحش
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