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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
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 Political سياسی

  
 ھانس ھاينتس ھولتس

  يدهللا سلطان پور : برگردان از
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٤ اگست ١٧

  :يادداشت فرستنده

به » سديد«ی  بين تنی چند از ھمکاران قلمی پورتال و ھمکار ديگر شان آقا اواخر اين دربه دنبال بحث ھائی که

شايد توجه به اين . وجود آمده و محتوای کلی بحث ھا را رفورميزم و مارکسيزم می سازد، من اين مقاله را فرستادم

  .را در سطح باالتری ارتقاء بدھدھا بحث بتواند تا حدی روند بحث 

  فريد پرواز

!ما به يک حزب مارکسيستی ـ لنينيستی نياز مبرم داريم  

  

 حاکم و اعمال ضد ۀکار رفرمگرا در اين جامعه، در ورای ھر کردوکار تصحيحی عليه تھاجم طبقدر ورای ھر کردو

انسانی سرمايه بايد اين شعور بيدار بماند که در اين جامعه فقط اين و يا آن جنبه نيست که بايد اصالح و يا 

  . بی عيب و نقصی پديد آيدۀتصحيح گردد، تا جامع

  .به کل سرنگون شودمثاه بلکه اين جامعه بايد ب

ما نبايد فريب پيروزی ظاھری کاپيتاليسم را بخوريم و فراموش کنيم که کماکان در دوران غلبه بر کاپيتاليسم و 

  .سر می بريمه جايگزينی آن با نظام نوين ب
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 ۀلوسيه  نفی معين خود، يعنی بۀوسيله  جامعه ای ديگر، بۀوسيله ما بايد آگاه بمانيم که اين جامعه بايد ب

  .سوسياليسم جايگزين شود

سر می بريم و بنا بر ضرورت سياسی در راه اين ه تا زمانی که ما در فاز تغييرات کوچک، در فاز رفرم ھا ب

که ھنوز انقالبی ( برکت آموزش تئوريک در اعضای حزب انقالبیه تغييرات و رفرم ھا مبارزه می کنيم، بايد ب

ه آماج واقعی و دور را، آگاھی به تغيير بنيادی جامعه را بيدار نگه داشت ، آگاھی ب)برای رھبری در ديدرس ندارد

  . درازمدت را تفھيم کرد و تحمل پذير ساختۀو تضاد ميان پراتيک روزمره و برنام

  !ما نبايد اسير توھم شويم

  .، واقعی ترين دورنمای توده ھا ست»سوسيال ـ دموکراتيسم« در فازھای رفرم تاريخی،

  !اما

 رفرميسم، امر پيشاھنگ ۀمل تنش درونی سياست گام ھای کوچک در جھت آماج انقالبی، بدون سقوط به دراما تح

 تبلور بدل شود و با تشديد روز افزون ۀاست، که ببرکت روشنی سياسی ـ تئوريک خويش می تواند به ھست

  .د آيندتضادھای درون اجتماعی، رفته رفته انسان ھای ھرچه بيشتری می توانند حول آن گر

به بھای بی اھميت از لحاظ تعداد اعضاء و برای مدتی تلقی شدن،   پيشاھنگ، سازش ناپذير ماندن، حتیۀمثابه ب

  . تاريخی حزب کمونيست استۀھنر و وظيف

  

   سازمانألۀمس

  .منتج از تأمالت خويش می پردازم  سازمانیۀمسأل اکنون به آخرين نکته می رسم و به بررسی مختصر

از سر دلخوشی نيست، تا بعد بگوئيم که حاال فھميديم  شرايط تاريخی ـ جھانی  بحث برای تعيينۀر جلسشرکت ما د

  . خود پيش گيريمۀکه جھان از چه قرار است و راه خان

  . عمل استۀ برنامۀھدف ما تھي ·

  .اسی است نه فقط برای کشف حقيقت، بلکه عالوه بر آن، برای عمل سيعالقه مندی ما به تأمالت تئوريک ·

  .ما به اصل وحدت پراتيک و تئوری وفادار می مانيم ·

  برای جنبش سوسياليستی و يا کمونيستی حاصل می آيد؟  سازمانیۀنتيج چه شرايط عام حال، از اين تعيين

  : گفته است که ما بايد بر دو ريل، در دو قطار حرکت کنيم ھانس لوفت

  .پيتاليستی حرکت می کند کاۀدر چارچوب ھمين جامع ريل اول، قطار اول

ھم نشسته است که حضور پارلمانتاريستی  )پی دی اس(» حزب سوسياليسم دموکراتيک« در اين قطار، حزبی مانند

  .دارد وبنا بر الزامات درون کاپيتاليستی عمل می کند

  . که نيروھای حاکم چه ميدان عمل و تأثيرگذاری در اختيارش می گذارندمسألهبگذريم از اين 

درون «( ی نيست که ھر حزب بايد در چارچوب نظام اجتماعی موجود و در روندھای جاری در آنشک

در راه منافع انسان ھائی که نمايندگی می کند و آن قصد جلب آنھا را دارد، عمل کند و حداکثر تأثيرات  )»سيستمی

  . گذاردیجاه ممکنه را ب

نام  رفرميستی ۀعرص سياسی ـ عام لحاظه و می توان آن را بناميده می شود  »سنديکائی« ما بايد در عرصه ای که

  .داد، فعاليت کنيم

  . روشن است و احتياج به بحث نداردمسألهاين 
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رفرم ھای درون اجتماعی، يعنی درون کاپيتاليستی، يکی از خطوط سياسی عمل  در شرايط غير انقالبی، قطار

  .کمونيست ھا ست

  .ما ست آماج عمل چک سياسی روزمره است و بی شک بدانجا نمی راند کهاين به معنی غرق شدن در کارھای کو

  . ھم به خودی خود روشن استمسألهاين 

آنچه که به خودی خود روشن نيست، عبارت است از راندن ھمزمان در ريل ديگر و يا نشستن ھمزمان در قطار  ·

  . اراده و خواست انقالبی ما روان استۀديگر، که به سوی خط

 حاکم و اعمال ۀرای ھر کردوکار رفرمگرا در اين جامعه، در ورای ھر کردوکار تصحيحی عليه تھاجم طبقدر و ·

ضد انسانی سرمايه بايد اين شعور بيدار بماند که در اين جامعه فقط اين و يا آن جنبه نيست که بايد اصالح و يا 

  .تصحيح گردد، تا جامعه بی عيب و نقصی پديد آيد

  .مثابه کل سرنگون شوده ه بايد ببلکه اين جامع ·

ما نبايد فريب پيروزی ظاھری کاپيتاليسم را بخوريم و فراموش کنيم که کماکان در دوران غلبه بر کاپيتاليسم و  ·

  .بريمسر می ه جايگزينی آن با نظام نوين ب

ان ھستيم و در راه اين بدان معنی است که در ورای روند درونی تغييرات کوچک مستمر که ما در جامعه شاھدش ·

 جامعه کاپيتاليستی، نه از طريق رفرم ھا قابل نگه ۀمثابه تحقق آنھا فعاليت می کنيم، بايد آگاه بمانيم که اين جامعه، ب

  .داری است و نه ارزش آن را دارد که نگه داشته شود

 سوسياليسم ۀوسيله معين خود، يعنی ب نفی ۀوسيله  جامعه ای ديگر، بۀوسيله ما بايد آگاه بمانيم که اين جامعه بايد ب ·

  .جايگزين شود

سر می بريم و بنا بر ضرورت سياسی در راه اين ه تا زمانی که ما در فاز تغييرات کوچک، در فاز رفرم ھا ب ·

که ھنوز انقالبی برای (  در اعضای حزب انقالبیی کنيم، بايد ببرکت آموزش تئوريکتغييرات و رفرم ھا مبارزه م

، آگاھی به آماج واقعی و دور را، آگاھی به تغيير بنيادی جامعه را بيدار نگه داشت و )ديدرس نداردرھبری در 

  .تضاد ميان پراتيک روزمره و برنامه درازمدت را تفھيم کرد و تحمل پذير ساخت

  !ما نبايد اسير توھم شويم ·

  . توده ھا ستواقعی ترين دورنمای »سوسيال ـ دموکراتيسم« در فازھای رفرم تاريخی، ·

  !اما ·

 رفرميسم، امر پيشاھنگ ۀاما تحمل تنش درونی سياست گام ھای کوچک در جھت آماج انقالبی، بدون سقوط به در ·

 تبلور بدل شود و با تشديد روز افزون ۀ خويش می تواند به ھست، که ببرکت روشنی سياسی ـ تئوريکاست

  .تضادھای درون اجتماعی، رفته رفته انسان ھای ھرچه بيشتری می توانند حول آن گرد آيند

 پيشاھنگ، سازش ناپذير ماندن، حتی به بھای بی اھميت از لحاظ تعداد اعضاء و برای مدتی تلقی شدن، ۀمثابه ب ·

  .ھنر و وظيفه تاريخی حزب کمونيست است

  .گشتاور سياسی صرفنظر ناپذيری است  پيکار،خط مشی تئوريک رای کمونيست ھا يکز اين رو، با

  .باشد ستراتژيکآماج   جامعه آلترناتيو ـ در ھر حال ـ بايد يکۀوسيله جايگزين سازی کاپيتاليسم ب

راه تغييرات و  سرمايه داری، در ۀدر چارچوب جامع تاکتيک طوره پس از پيش شرط قرار دادن آن، می توان ب

  .تصحيحات مشخص به نفع مردمی که در اين جامعه زندگی می کنند و رنج می برند، به مبارزه پرداخت

  .اين مبارزه در سطوح مختلف بيشماری صورت می گيرد
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در کشورھای سوسياليستی سابق ـ اغلب ـ منجر بدان شده است  ساختارھای بوروکراتيک و غير دموکراتيک ۀتجرب

ـ ضمن ايدئاليزه کردن آنھا ـ پر بھا داده  نيسم ھای صوری و فرمال دموکراسی بورژوائی ـ پارلمانتاريستیمکا که به

  . سياسی تلقی شوندۀ تنھا سطح واقعی و اصلی مبارزۀمثابه شود و مؤسسات آن ب

که آن مرتب  فرمی ردموکراسی بورژوائی ـ پارلمانتاريستی، آن سان که آن پديد آمده و د ما ـ اما ـ بايد بدانيم که

  .منافع گروھبندی ھای وابسته به صاحبان قدرت در دولت بورژوائی است فرم سازمانی شده، موتاسيون دچار

دموکراسی بورژوائی ـ پارلمانتاريستی، شرکت کلی شھروندان در امور دولتی گشتاور تعيين  ما بايد بدانيم که در

  .کننده ای نيست

بار پای صندوق رأی می روند و نمايندگانی را برمی گزينند  ن ھر چھار سال يکدر دولت ھای بزرگ که شھروندا

  .که احزاب در ليست خود نام برده اند، تأثيرگذاری شھروندان در تشکيل اراده بسيار ناچيز است

  .لند قدری فرق می کندايس و ھدر کشورھائی مانند سو

  .اما فقط قدری فرق می کند و نه بيشتر

  .مستقيم وجود دارد) نظرخواھی(سی رفراندمیدموکرا يسدر سو

 اروپا بپيوندند و لذا در خطر ۀ اروپا قرار دارد و محافلی می خواھند که به اتحاديۀالبته آن ھم اکنون زير فشار اتحادي

  .افتاده است و تخريبش تدارک ديده می شود

فراھم می ]١[مردم را برای ابتکارات خلقیاين فرم قانون اساسی تا کنون ـ در ھر حال ـ امکان برقراری رابطه با 

  .آورد

  .وجود دارد، که تا حدودی خوب عمل می کند]٢[يس ـ افزون بر اين ـ دمکراسی مناطقدر سو

  .يس در قبال اين مناطق از اختيارات زيادی برخوردار نيستزيرا دولت سو

  )مترجم.  نفر بالغ می شود۵٠٠٠ مناطق مورد نظر بر ۀسکن(

ای بزرگ قضيه از قراری ديگر است و دولت قدر قدرت است و اين دولت ھا برای ما الگوی اما در دولت ھ

  .لندايس و ھشوند و نه استثناھائی از قبيل سودموکراسی بورژوائی محسوب می 

  . دموکراسی بورژوائی را مورد ارزيابی قرار دادعملکردبرمبنای استثناء ھا نبايد چند و چون 

مريکا را در نظر ا ۀلمان، انگلستان، فرانسه، ايتاليا و اياالت متحدا کشورھای بزرگ از قبيل ما بايد برای اين کار،

  .گيريم

طرزی بی نام و نشان صورت می گيرند و نفوذ گروھبندی ھای قدرت ه در اين دولت ھا روندھای تصميمگيری ب

  .ل می ماندوغير قابل کنتر

  .وجه مدل شرکت شھروندان در تنظيم امور دولتی نيست چآنگاه خواھيم ديد که دموکراسی بورژوائی به ھي

  ]٣[.افزون بر اين، دموکراسی پارلمانتاريستی اغلب تحت نفوذ بوروکراسی وزارتی است

  . خبر درست و حسابی ندارند از چند و چون مواد بغرنج اداری و قانونگذاری تقريباً ءنمايندگان مجلس و وزرا

 تعيين می کنند، بوروکرات ھای  روندھای اجتماعی را عمالً ۀد و چند و چون توسعکسانی که قوانين را تھيه می کنن

  .وزارتی ھستند

تنھا کاری که می توان در مورد اين افراد انجام داد، عبارت است از گزينش دقتمند آنھا بنا بر تخصص و سمتگيری 

  .سياسی شان

  .و دولتی نداردو اين ربطی به شرکت و دخالت مردم در تصميمگيری ھای سياسی 
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 فرم حرکتی آزادی سياسی، به نقش دموکراسی ۀمثابه من فکر می کنم که با قلمداد کردن دموکراسی بورژوائی ب

 سياسی برای توده ھای تحت سلطه، پر بھا ۀ ميدان مبارزۀمثابه  عمومی و بۀ تشکيل ارادۀمثابه پارلمانتاريستی، ب

  .داده می شود

 در پيش داريم، از آنجا آغاز می شود که ما گام به گام در نقاط گرھی، در نقاطی که مبارزه ای که ما کمونيست ھا

  . شعور طبقاتی می پردازيمۀتضادھای اين جامعه تبلور می يابند، به توسع

  . تضادھا مبارزه نمی کنيمۀاين بدان معنی است که ما فقط برای حل اين و يا آن تضاد موجود در انبوھ

تضادھا را با تبليغ و استدالل و اثبات اين نظر ھمراه می سازيم که اين تضادھا گشتاورھای يک ما مبارزه برای حل 

  .پيوند فرماسيونی ـ اجتماعی خاص بزرگتری اند و در جنبش تمام اجتماعی جا و مقام خاص خود را دارند

  .سياسی محسوب شودو گرنه، مبارزه عليه تأسيس رآکتور اتمی در اينجا و يا آنجا، نمی تواند دورنمای 

  .مبارزه مھم است

  .مبارزه ـ اما ـ بايد در عين حال، با جمعبندی دورنمائی از مناسبات اجتماعی در پيوند باشد

  . شرايط تاريخی خويش نياز مبرم داريم بدان، ما به مبانی تحليل تئوريکو برای دست يابی

  . و مبارزه بايد سازمان يافته صورت گيرداين بدان معنی است که ما به يک حزب تئوری آگاه نياز داريم

 اين و يا آن موضوع مربوط به خط ۀوضع نمی تواند از اين قرار باشد که ھرکس به ميل و ھوس خويش، در بار

  .مشی سياسی، نظر شخصی و استنباطات شخصی خود را نمايندگی کند

  .يدی است و ضرورت داردشکی نيست که ھرکس بايد نظر شخصی خود را وارد بحث کند و اين امر با

  . اعضای حزب به قدرت سياسی بدل شود، آن بايد فرم سازمانی به خود گيردۀ ھمۀکه اراد اما برای اين

 دستگاه فرم مبتنی بر مسخ ھای بوروکراتيکبرای اجتناب از سوء تفاھم بايد گفت که منظور از فرم سازمانی، 

  . تجربه کرده ايم، نيستحزبی که قبالً 

اعضای خود باشد و ل و فرم سازمانی، عبارت است از حزب پيکار طبقاتی کمونيستی اصيل که تحت کنترمنظور از

تی أ دموکراتيک، ھيۀ به انجمن وراجی بدل نشود، بلکه بر اين پاي،نظرات) پلوراليسم(ی که در تعدد دموکراسی حزبي

  . عمل استسر بر کشد که از انضباط و سازمان يافتگی آھنين برخوردار و قادر به

 تبلوری برای توسعه ھای اجتماعی ۀ اقليتی که ھستۀمثابه سر می بريم، به  اقليتی کوچک در اين جامعه بۀمثابه ما ب

  . تبلوری که انسان ھای بيشماری بايد حول آن گرد آيندۀبعدی تشکيل می دھد، ھست

  . صرفنظر کنيمو لذا نمی توانيم از فرم سازمانی سراپا ساختارمند برای عمل سياسی خود

  !ما به يک حزب مارکسيستی ـ لنينيستی نياز داريم

  پايان

]١[ Volksinitiative  

]٢[ Gemeindedemokratie  

]٣[ Ministerialbürokratie  

 


