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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ٢١

  

  حزب کمونيست
  

 از رشد مبارزۀ طبقۀ کارگر به اين حزب در مرحله ای. حزب کمونيست، حزب سياسی پيشقراول طبقۀ کارگر است

در مراحل اوليۀ .  ضد بورژوازی مراحل مختلف رشد و تکامل را طی می کندهمبارزۀ پرولتاريا ب. وجود می آيد

ھنوز . "دھند که در اثر رقابت دچار افتراق اند تکامل سرمايه داری، کارگران تودۀ پراکنده ای را تشکيل می

که برای مبارزه با دشمن ." ود آنان نيست، بلکه نتيجۀ يگانگی بورژوازی استيگانگی طبقۀ کارگر ثمرۀ اتحاد خ

خويش، بقايای فيودال ھا و بازماندگان سلطنت وغيره و برای احراز مقاصد سياسی خويش پرولتاريا را به حرکت 

رفته و مبارزه و بورژوازی قادر به انجام چنين کاری بود زيرا در آن زمان طبقۀ کارگر ھنوز شکل نگ. در می آورد

به دھا . ، در اين مراحل، کارگران فرد فرد مبارزه می کنندءدر ابتدا. جنبش آن ھنوز تکامل الزم را کسب نکرده بود

ی که آنان را مستقيماً ه ضد فالن بورژوائکارگر يک کارخانه و آنگاه کارگران يک رشته از صنايع يک ناحيه ب

ی تنھا عليه مناسبات توليدی بورژوائدر اين مرحله، حملۀ کارگران .  کنند شروع به مبارزه می،استثمار می نمايد

که تدريجاً تصادمات بين افراد جداگانۀ  تا اين. نبوده، بلکه آنان ھمچنين عليه ابزار ھای توليد نيز مبارزه می کنند

در اين ھنگام، کارگران . دکارگر و افراد جداگانۀ بورژوا بيش از پيش شکل تصادم ميان دو طبقه را به خود می گير

اولين کوشش ھای کارگران برای . در مبارزه عليه بورژوازی دست به ائتالف می زنند و مشترکاً عمل می کنند

اتحاديه ھا نخست نيم بند، ناپايدار، . ايجاد ھمکاری مشترک بين خود آنھا، ھمواره شکل اتحاديه را به خود می گيرد

تدريج به سازمانی از ه ه دست به اعتصابات کم دامنه و لحظه ای می زنند، ليکن بمحلی و جدا از يکديگر ھستند ک

ھمزمان با اعتصابات و مبارزات کارگران در سطح اتحاديه ھا، . اتحاديه ھای دايمی در سطح ملی تکامل می يابند

بدينسان با تکامل . آيندوجود می ه گروه ھا و انجمن ھای انقالبی کارگری ب. مبارزات سياسی آنان نيز رشد می کند

به خود می گيرد و به صورت يک " خصلت واحد"مبارزات کارگری و رشد ارتباط بين آنھا، مبارزۀ پرولتاريا يک 

 متمرکز می گردد و اين مبارزات طبقاتی و مبارزات ١"خود يک مبارزۀ سياسی است"مبارزۀ ملی و طبقاتی که اين 

که به نوبۀ خود وسيلۀ گسترش آن سازمان می  قبلی ھستند، در حالیمستلزم يک سازمان "سياسی طبقۀ کارگر 
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به شکل طبقه و بنابرين به صورت "بدين ترتيب، پرولتاريا در مرحله ای از روند تکاملی مبارزه اش . ٢."باشند

  . تشکل می يابد و اين تشکل به صورت تدريجی قوام و تکامل می يابد٣"حزب سياسی

 ب طبقۀ کارگر، عبارت است از تشکل پرولتاريا به  صورت يک سازمان سياسی واحدحزب کمونيست، حزبنابرين 

  .عبارتست از وحدت ايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی طبقۀ کارگر در سطح يک کشورو يا  به عبارت ديگر 

 جنبش خود امتزاج سوسياليسم علمی با"لنين تيوری مارکسيستی حزب طبقۀ کارگر را تکامل داد و آن را به  مثابۀ 

خودی طبقۀ کارگر، کارگران به تضاد آشتی ناپذيری که بين ه در جنبش خود ب. تعريف نمود" خودی طبقۀ کارگره ب

جنبش کارگری، وقتی که با .  آگاھی ندارند،منافع آنان و تمام رژيم سياسی و اجتماعی معاصر موجود است

ی از استثمار طبقات مالک به خود می گيرد ارزۀ آگاھانۀ پرولتاريا برای رھائشکل مب"سوسياليسم علمی پيوند يافت، 

 ٤"، به شکل حزب مستقل طبقۀ کارگر تکامل می يابد"و به شکل عاليتری از جنبش سوسياليستی کارگران

ک، از  ھای سوسياليستی و دموکراتيیگرءسوسياليسم علمی به وسيلۀ کمونيست ھا و از طريق تبليغ و ترويج و افشا

در روند شرکت مستقيم کمونيست ھا در زندگی و مبارزات طبقۀ کارگر . خارج به درون طبقۀ کارگر برده می شود

اتحاد ايدئولوژيک، . وجود می آيده و در جريان سازماندھی مبارزات کارگری و ارتقای سطح آن، حزب کمونيست ب

يجاد حزب کمونيست تنھا در ارتباط با سازمان ھا و گروه سياسی و تشکيالتی طبقۀ کارگر به مثابۀ يک طبقۀ آگاه و ا

ھای کمونيستی که در بين کارگران نفوذ دارند و مبارزۀ آنان را رھبری می کنند و در رابطه با وحدت اين سازمان 

ه مبارزۀ کارگران نيز تنھا وقتی مبارزات طبقاتی واقعی می گردد ک. ھا است که مفھوم واقعی خود را پيدا می کند

دھند  نمايندگان پيشاھنگ مجموعۀ طبقۀ کارگر تمام کشور آگاھی يافته باشند که يک طبقۀ کارگر واحد را تشکيل می

که پيشقراول آگاه و متشکل طبقۀ  و عليه تمامی طبقۀ سرمايه دار و نظام سياسی حاکم مبارزه می کنند، يعنی ھنگامی

  .جنبش را رھبری کند) حزب کمونيست(کارگر 

زب کمونيست در کشور ھای سرمايه داری رھبری مبارزه جھت انقالب سوسياليستی و استقرار ديکتاتوری وظيفۀ ح

زئی از انقالبات ی بخش جاليسم و در عصری که انقالبات رھائدر کشور ھای وابسته به امپري. پرولتاريا است

 يکديگر ادغام گرديده اند، وظيفۀ ی است و وظايف دموکراتيک و سوسياليستی به ھم نزديک و درجھانی پرولتاريائ

حزب کمونيست ديگر به رھبری مبارزه جھت دگرگونی سوسياليستی جامعه محدود نمی گردد، بلکه رھبری مبارزه 

مين سر کردگی خود در اين أ پرولتاريا و حزب آن بايد با ت.به خاطر دموکراسی و استقالل ملی را نيز شامل می شود

رياليستی و دموکراتيک را با وظايف سوسياليستی تلفيق نموده، در جريان اين نبرد مبارزه وظايف نبرد ضد امپ

طوالنی، زمينۀ مادی و سياسی تکامل انقالب ملی و دموکراتيک را به انقالب سوسياليستی و ديکتاتوری پرولتاريا 

  :مائوتسه دون می گويد. فراھم آورد

ھر جنگ انقالبی که توسط پرولتاريا و حزب (...) شته است در دورانی که پرولتاريا قدم به عرصۀ سياسی گذا "

  ٥."کمونيست رھبری نشود و يا از قلمرو آن خارج شود، محکوم به شکست است

بدين ترتيب، مائوتسه دون با اتکاء به آموزش ھای تيوريک مارکس، انگلس، لنين و استالين و اين حقيقت عام که 

 اساس تيوری انقالبی مارکسيسم، هپرولتری، بدون يک حزب انقالبی که ببدون تشکيالت سياسی مستقل و نيرومند 

سبک انقالبی مارکسيستی لنينيستی پايه گذاری شده باشد، نميتوان توده ھای وسيع مردم را در پيکار عليه "لنينيسم و 
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اليستی را به طور امپرياليسم و ارتجاع به پيروزی ھدايت کرد، مسايل مربوط به ارتباط وظايف دموکراتيک و سوسي

 و سازمانی امر ساختمان حزب را در پروسۀ انقالب دموکراتيک نوين در وژيکخالق روشن ساخته، مبانی ايدئول

  ."کشور ھای مستعمره و نيمه مستعمره تدوين نموده است

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  


