
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Scientific   علمی

  

 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ٢٢

 

  نتراليزم دموکراتيک و خط مشی توده ئیس
  

 تبلور وحدت ديالکتيکی آزادی و انضباط، وحدت ارادۀ سازمانی و )يا مرکزيت دموکراتيک(سانتراليزم دموکراتيک 

سانتراليزم دموکراتيک محصول وجود و رسالت تاريخی طبقۀ کارگر و يکی از اصول . ابتکار عمل فردی است

مرکزيت دموکراتيک تجلی واقعی مناسبات . است) حزب کمونيست(سازمانی مھم پيشاھنگ سياسی پرولتاريا 

و تنظيم کنندۀ اين ...) یء، ميان ارگان ھای پائينی و باالئمناسبات ميان رھبری و اعضا(لتری درونی حزب پرو

  . مناسبات است

اصل انتخابی بودن کليۀ ارگان : سانتراليزم دموکراتيک به مثابۀ مبنای سازمانی حزب طبقۀ کارگر عبارت است از

ارگان ھای حزب در برابر مراجعی که آنھا را کليۀ (ھای حزبی، اصل گزارشدھی ھر ارگان به ارگان باالتر 

؛ اصل رعايت انضباط سازمانی برای تمام اعضای حزب و اصل )انتخاب کرده اند موظف به دادن گزارش منظم اند

ی و تبعيت تمام حزب از کميتۀ  باالئتبعيت اقليت از اکثريت، فرد از سازمان، ارگان ھای پائينی از ارگان ھای

  .وليت فردی خود، اصل تلفيق رھبری جمعی و مسؤ و انتقاد ازمرکزی؛ اصل انتقاد

. دھند و يکی بدون ديگری نمی تواند وجود داشته باشد مرکزيت و دموکراسی دو جھت يک پديدۀ واحد را تشکيل می

  :مائوتسه دون می نويسد

انتراليزم بر اساس ی يک سکراسی است، سانتراليزم پرولتاريائسانتراليزم ما يک سانتراليزم مبتنی بر دمو"

ی ھستند که يک رھبری متمرکز اعمال می ه ھای حزبی سطوح مختلف، ارگان ھائکميت. دموکراسی وسيع است

  ١."کنند، ولی رھبری کميته ھای حزبی به معنای رھبری دستجمعی است

مبنای کيفی جديد با پيروزی انقالب سوسياليستی و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا، سانتراليزم دموکراتيک بر يک 

تکامل يافت و به پايۀ اصولی تکامل قدرت دولتی سوسياليستی و به يک پايۀ رھبری جامعه توسط طبقۀ کارگر و 

  . حزب آن تبديل گرديد
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  :مائوتسه دون می گويد

وری دموکراسی در ميان خلق و ديکتات. بدون سانتراليزم دموکراتيک، ديکتاتوری پرولتاريا نمی تواند مستحکم شود"

بر روی دشمنان خلق، اين دو جھت به طور تفکيک ناپذيری با يکديگر پيوند دارند و تلفيق اين دو جھت عبارت 

بدون دموکراسی وسيع برای خلق (...) است از ديکتاتوری پرولتاريا و يا به بيان ديگر ديکتاتوری دموکراتيک خلق 

بدون دموکراسی، بدون بسيج توده . سی فاقد ثبات خواھد بودديکتاتوری پرولتاريا نمی تواند تحکيم يابد و قدرت سيا

ثر نسبت به عناصر مرتجع و مضر و تجديد تربيت آنھا توسط توده ھا، اِعمال ديکتاتوری مؤھا و بدون کنترول 

  ٢."ممکن نخواھد بود

  

نشان می سازد  خالف برخی تصورات و استنباطات نادرست از سانتراليزم، مائوتسه دون خاطر :یئخط مشی توده 

در درجۀ اول بايد عقايد درست را فشرده و متمرکز نمود و بر اين پايه نظرات، "که  که سانتراليزم يعنی اين

ی را به مثابۀ ئمشی توده :  بر ھمين اساس است که مائوتسه دون٣."سياست، نقشه، رھبری و عمل را يگانه ساخت

ی ئدوين می کند، متد سانتراليزم دموکراتيک را متد مشی توده رھنمود اساسی در زمينۀ ارتباط حزب با توده ھا ت

 دموکراسی بعد ءی است، يعنی ابتدائمتد سانتراليزم دموکراتيک، متد مشی توده : "می خواند و آن را توضيح ميدھد

  ٤."مرکزيت، يعنی گرفتن از توده و بردن به ميان توده، پيوند رھبری با توده ھا

لۀ جھان بينی مارکسيستی، مبنای سمت گيری و تعيين سياست أی يک مسئ اساس اين رھنمود ھا، يعنی مشی توده هب

ی از اين اعتقاد ناشی می شود که ئخط مشی توده .  فعاليت ھای آن استھای حزب کمونيست و نقطۀ آغاز کليه

ين تنظيم اريق شرکت آنان انجام گيرد و بنابرليونی خلق است و بايد به اتکاء آنان و از طيانقالب امر توده ھای م

دقيق ارتباط حزب کمونيست با توده و بر قراری پيوند مستحکم با آن در اتخاذ سياست ھا و شکست و پيروزی 

تشخيص درست نيازمندی ھا و : به ھمين خاطر، نقطۀ حرکت بايد عبارت باشد از. مبارزه دارای نقش اساسی است

، خدمت صميمانه به خلق، جدا نشدن از توده حتی برای )خواستی که آزادانه ابراز شده باشد(خواست واقعی توده ھا 

اما تحقق اين امر جز از طريق استحکام رشته ھای پيوند با توده ھا، جز از طريق آميزش عميق حزب با . يک لحظه

يمی گرفتن از توده ھا و انتقال به ليونی کارگران و دھقانان و اتکاء به آنھا جز در جريان يک روند دايتوده ھای م

به . درون توده و تنظيم، تصحيح، و تدقيق سياست ھا، خط مشی ھا، و عملکرد ھا بر اين پايه ممکن نخواھد بود

  :بدين معنا است که بايد"از توده ھا به توده ھا"ی در فورمول ئمائوتسه دون خط مشی توده از ديدھمين جھت، 

  ی را جمع آوری کردئتوده ھا و تجارب مبارزات توده نظرات پراکنده و غير منظم  .١

 اساس نقطه نظر ھای مارکسيستی به نظم هبه بررسی اين نظرات پراکنده و غير منظم پرداخت، آنھا را ب .٢

  در آورد و جمع بندی نمود

و اين نظرات فشرده و تنظيم شده را به صورت سياست ھای معين دوباره به ميان توده ھا برد و به تبليغ  .٣

توضيح آنھا پرداخت تا توده ھا از يکطرف به اجرای فعال و پيگير اين سياست ھا و نظرات بپردازند و از 

طرف ديگر صحت آنھا را در عمل بيازمايند و از اين طريق، اين نظرات و سياست ھا صحيح تر، دقيق 

 :تر و کامل تر شوند
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نظرات پراکنده و (بدين معنی که نظرات توده ھا .  عمل کند)از توده ھا به توده ھا(رھبری راستين بايد طبق اصل  "

سپس به ميان توده ھا رفت و اين نظرات را . را بايد جمع آوری کرد و آنھا را به شکلی فشرده در آورد) غير منظم

نظرات را تبليغ و تشريح کرد تا توده ھا آنھا را از خود بدانند، پيگيرانه دنبال کنند، به عمل در آورند و صحت اين 

در چنين عملی بيازمايند، سپس بايد بار ديگر نظرات توده ھا را به صورت فشرده ای در آورد و دوباره به ميان 

که اين نظرات بتوانند پيگيرانه تحقق يابند و بدينسان مکرر در مکرر اين پروسه در يک حرکت  توده ھا رفت تا آن

چنين . اين نظرات صحيح تر، زنده تر و غنی تر از قبل می گردندمارپيچی تا بی نھايت ادامه می يابد و ھر بار 

  ٥."است تيوری مارکسيستی شناخت

*****  

  

  بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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