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 یسخنی در مورد حزب ساز
داری در اروپا ودر حفظ حاکميت آن توجه داشته باشيم،  اگر به حرکت حزب سازی درچند صد سال اخيرنظام سرمايه

بينش گسترش ازخودبيگانگی درميان توده ھای مردم و رقابت جوئی در خدمت خود،  دو ۀ برپايًاين روند اساسا

 ترفند برقراری وجود روابط دموکراتيک پارلمانتاريستی.  منافع طبقاتی نظام خويش شکل گرفتعده ای حول گردآوری

ايجاد تشکلھای احزاب مختلف و ، به "گانیی دھی ھمأحق ر"درھرکشور و حق انتخاب حاکمان از طريق استفاده از

َپارلمان از ميان احزاب، با جو رقابت انتخاب شدن نماينده در  .ی گيری ھا مورد استفاده قرار دادندأشرکت آنھا در ر
درعين حال  .موجود، به روشی از حکومت داری تبديل گشت ۀخود و تغييرسياستھای روزمر ۀطبق درميان طبقات و حتا

 سرمايه دارو غيره، ۀبخشھای مختلف طبق نظام سرمايه داری و تقسيم توده ھای مردم به دنباله روان احزاب مختلف از

اندازدر ميان مردم با تجديد انتخابات ھر چند سال يکبار به سود حفظ  امن زدن به فرقه تراشی رقابتی اختالفو درواقع د

حدی امروز با اين که صدھا به " دمکراسی پارلمانی "اين ترفند. داری، کاله گشادی برسر مردم گذاشته اند نظام سرمايه

ی گيری از توده ھای مردم نشده وبا تشکيل دولتھای اقليت أر حقانيتسال پراتيک انتخابات پارلمانی قادر به نشان دادن 

 گان وسايل توليد تبدل شده اند، که به بحران اين نظام رسوایتوسط اقليت دارند به عنوان غاصبان اکثريت تقلبی

ی را می توان يافت  سرمايه دارۀپيشرفت  اين کشورھا کشيده شده اند و ھم اکنون کمتر کشورۀدرکلي" دموکراتيک اقليتی"

  .ی مردم به قدرت رسيده باشندأر% ٧٠حاکمان با که 

 ۀمين سلطأنشان دادن وتمشروع درتالش برای  حزب سازی در ايران نيز، به طور سخيفانه ای   سال١٠٠جنبشھای 

ت با شروع گرفتن از نظامھای سرمايه داری غرب ، انتخابات در تشکيل دول ات استثمارگر و ستم گر، با به عاريتطبق

نظام ديکتاتوری  نيروھای آزادی خواه نيز درمقابله با. مدافع حاکمان و يا احزاب معلوم الحال شروع شد افراد مرتجع

 گذار به سوسياليسم، به ًکشور دموکراسی نوين و نھايتا  نيمه مستعمره وابسته به امپرياليسم برای استقرار-نيمه فئودالی 

گری امپرياليسم کشورھای غربی، به گر و دخالت مذھبی آسيائی سرکوب-جان سخت سلطنتی  دليل وجود استبداد فئوداليسم

متالشی گشته   حاکمان، ۀمترقی پايدار نايل نشده و با سرکوب بربرمنشان تشکيل و بقای فعاليت احزاب و دولت مستقل و

ن نخبه، به جای درک شرکت در نظام توده ھای مردم، بخشی از روشنفکرا در جريان اين نظام تفرقه انداز. اند

با نظام  مرامنامه و دعوت از توده ھا در حزبی پيشرو و قوی و متحد در مقابله ۀسازی و تھي پارلمانتاريستی حزب

خود را تنھا و بھترين  تشکلھا،  اين. سرمايه داری، به شرکت در سازمانھا و احزاب و فرقه ھای متعددی پرداختند
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بزرگ و متوسط  ۀبدين ترتيب عالوه براحزاب صاحبان سرماي. ديده عرضه کردنديت استثمارشده و ستماکثر  اينۀنمايند

گی و ناتوانی ھای متعدد و ناپايداری در آشفت فرقه گرائی ۀو کوچک، اينان نيز درميان کارگران و زحمت کشان، دامن

 .و فرقه گرائی را رواج دادندمثبتی در عمل نشان نداده  مردم نقش ۀدر ھدايت سياسی آگاھان

سازمان، سرکوب، بازھم تشکيل تجمع و سرکوب مجدد، تشکيل  بدين ترتيب، بروزاين واقعيت ناشی ازتشکيل حزب ويا

  تن دادن به فرقه ھا، احزاب مترقی مخالف حاکمان، تاکنون موفقيتی در خدمت بهًنھايتا  شکست تشکل مترقی وًو نھايتا

 آگاھی اندک درست از ۀکنند علت اصلی و تعيين. يافتن نفوذ قابل توجه به دست نياورده اندطبقات تحت ظلم و ستم و 

تشکيالت  انقالبی مشترک،  خط مشی سياسی درست ۀطبقاتی در ايجاد حزب، تالش نکردن در تھي ۀضرورت مبارز

ی باشد که نفوذ يافتن پايه ای م مستحکم صاحب نفوذ درميان توده ھا و گام درعمل داشتن متکی به صحت سياست خود،

آگاه و متکی بر داشتن تئوری و سياستھای درست انقالبی  گان و ضرورت ايجاد حزبیوسيع درميان استثمار شد

  .پيشرو مطمئن و سرسختانه پيروز را تضمين می کند  طبقاتی جدی وۀدرعمل، مبارز

ی ايجاد سنديکای موازی در برابر سنديکاھای مستقل در تالش برا ھم اکنون نگاھی به عمل کرد رژيم جمھوری اسالمی

 سنديکاھای شرکت اتوبوسرانی واحد تھران وحومه و سنديکای نيشکر ھفت تپه و غيره، درست مبارز موجود نظير

سنديکاھا سياست ضدانقالبی  دررواج دادن فرقه گرائی در درون جنبش کارگری برای تضعيف مبارزات درخشان اين

ارتجاع حاکم کشاندن مبارزات کارگران به زير نفوذ  ھدف اصلی اين نظام مرتجع سرمايه داری . اندرا درپيش گرفته

َعلم   کارگر به مبارزه عليه اين سياست تفرقه انداز قدۀتالش مذبوحانه، عناصر آگاه طبق اما در مبارزه با اين. آنھا است َ

اقشار ارتجاعی پافشاری   گرائی طبقات نباله روی از فرقهکرده اند، درحالی که فرقه گرايان مدعی کمونيست بودن در د

سياسی خود را پنھان   نشدنشان در حد وحدتھایءو شعار وحدت کمونيستھا را به فراموشی سپرده و برای افشا نموده

  .ساخته اند

 ۀطبق ۀ کارگر براساس مبارزات پيروزمندانۀطبق بدين منظور خوشبختانه تئوری سازمان يابی و حرکت مبارزاتی

نظير در تئوری کمونيسم علمی جمعبندی شده و در اختيار کمونيستھا قرار  کش با دقت بیکارگر و توده ھای زحمت

به خودی مملو از   طبقاتی درمسير پيشروی خودۀانتظار ازمدعيان کمونيست اين است که از آنجا که مبارز داشته و تنھا

راھنمائی حرکت کرده و در سنگالخھا و   مشعلۀونيسم علمی به مثابخودخواھی ھا جلو نرفته و براساس تئوری کم

از جمله برای متحد شدن و . بااحساس عميق طبقاتی گام برداشت بايد شوره زارھا و باتالقھا خود را گرفتار نمی سازد

اسی  کارگر متکی براصول کمونيسم و وحدت روی نکات اسۀحزبی واحد کمونيست طبق ۀ يکی شدن دربرنامًنھايتا

با توجه به   اول ولی محدود را بايد شروع کرده وۀو تاکتيکھای انقالبی، در ھرکشور، حرکت يک پارچ ژیيسترات

ً در زمينه ھای مختلف را مشترکا  سياستھاً دموکراتيک حزبی واحد مشترکا- تعميق وحدت متکی بر اجرای مرکزيت 

  .پيش بردبه  يافته و حرکت انقالبی خود را به طور منضبط و استواری

کمونيسم علمی و نقد آن با گرويدن به انحراف  سفانه به علت شکست ناشی از عدول کمونيستھا در به کاربستنأمت

 سياسی کمونيستی، جنبش جھانی کمونيستی را ازجمله -وحدت ايدئولوژيک  رويزيونيستی مدرن و پست مدرن به جای

کمونيستی  برای نشان دادن اين واقعيت به تاريخ جنبش. دکمونيستی به منجالب فرقه گرائی کشاندن در حزب سازی

 ۀرا در مشخص کردن راه مبارز" مانيفست حزب کمونيست" مارکس و انگلس  سال پيش١٧٠بيش از  :مراجعه کنيم

  "!تمام کشورھا، متحد شويدکارگران "  کارگر و روشنفکران، در پايان اين اثر علمی تاريخی با شعارۀطبقاتی طبق

روشنی ارائه رھنمود " خرده بورژوائی تخيلی لمانی يا حقيقیاسوسياليسم فئودالی، بورژوائی، "مخرب احزاب نقش 

زيرا پافشاری روی فرقه گرائی در . برد الؤدادند که عدول از اين شعار ماھيت ھر تشکل کمونيستی را بايد زير س



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ترمزی در ايجاد احزاب نيرومند ۀی ارتجاعی است به مثابگرائی ديدگاھ جنبش کمونيستی و گام برنداشتن در طرد فرقه

پرولتری  ُ تشکيالتی کمونيستی واحد عمل کرده و ضروری است قاطعانه اين دمل چرکين غير-سياسی  -ايدئولوژيک 

ارگر  کۀکمونيستی زنده ياد شاھرخ زمانی به مثاب و از موضع انقالبی.  کمونيستی پاک کنيمۀمبارزه جويان ۀرا از صحن

  .مبارز کمونيست نيزبياموزيم

 سرمايه دارو اقشار خرده ۀ مدافعان نظری و عملی طبقًماھيتا"  فرقه گرا تشکيالتی و- پلوراليسم سياسی "مدافعان 

سرمايه  روشنفکران متزلزل درحال نوسان بين آنان، در حفظ تفرقه درميان توده ھا وحفظ موقعيت برترنظام بورژوا و

زحمت در درھم شکستن فرقه گرائی به  اما در جريان مبارزات اکثريت توده ھای کار و. می کنندداری فعاالنه عمل 

  وضرورت يافته که بدون ازبين بردن نفوذ اين انحراف،  گرايش به شدت انحرافی ضدکمونيستی چنان مبرميتۀمثاب

  .ھم نخواھدشدی ھرچه زودتر فرائمبارزات توده  رغم فدا کاريھا و امکان موفقيت انقالبی علی

زدن به نظامھای طبقات و دامن " از خود بيگانگی"  رد  در اين رابطه می بينيم که دوجھان بينی متضاد در حفظ يا در

پرچم جھان بينی کمونيستی دربراندازی  شدن در زير حاکم فرقه گرا در زير پرچم سرمايه داری ويا جھان بينی متشکل

ل توليد و مبادله و برقراری مالکيت اشتراکی و اجتماعی از نظر تاريخی در وساي طبقاتی متکی برمالکيت خصوصی بر

   .يکديگر صف کشيده اند برابر

گرائی، نخبه برقرارباد فرقه :  " خود را مشخص کنندھم اکنون کمونيستھا بايد در مقابل يکی ازاين دو موضع نظر

 - زنده باد پلوراليسم سياسی  "يا! "ران جھان کارگزنده باد وحدت کمونيستھا و "، يا" ! جھانیۀگرائی سرماي

  "!زنده باد وحدت انترناسيوناليسم پرولتاريائی "، يا"!تشکيالتی

 چون نديدند حقيقت ره افسانه ---  ملت ھمه را عذر بنه ٧٢جنگ  ": ايران با بيان اين که ۀحتا برخی از شاعران برجست

فردگرا يا   برای درھم شکستن ديدگاھھای ايده آليستی مرتجعانتوان ذکر کنيم در دوران قرون وسطائی را می! "زدند

 از گذشت صدھا سال از آن زمان  اما بعد. فرقه گراھای موجود آن زمان را ازاين طريق مورد نقد قرار دادند

 اين مرض اجتماعی ۀبه اين درک روشن در مبارزات اجتماعی نرسيده اند تا آگاھانه ريش" کمونيستی "ھنوزمدعيان

  .را از بيخ و بن بخشکانند" ضد اجتماعی عمل کردن"
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