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 ،جدید در قلمروی تحزب یرویکردتبیین های معینی نیاز دارد که ی سیاسی جدید به ترسیم مولفهبازسازی چپ در یک پیکره

ازسازی چپ تواند به سهم خود بر ب و نادیده گرفتن الزامات این امر، می ،رودبه شمار می آنای تجدید آرایش یکی از لوازم پایه

حزب، نوع  دهی عملی این د و سازمانده گیری، دوام و قوام آن یاری می. یک روایت جدید از مقوله تحزب به پاآسیب برساند

نه امر تجدید  ،بازسازی این مقوله صرف سازد. تردیدی نیست که می تر ملموس تصور از آن را دهد و جال میمفهوم تحزب را 

 چون یکی همجدید از تحزب  یارائه روایت با این وصف، .به نتیجه برساندتواند  ا میری عملی آن و نه حتی سازمانده آرایش چپ

 پاکسازیای تعیین هویت چپ پیرامون عناصر پایهما نیاز داریم  . وانگهیبازسازی امری تردیدناپذیر استاز محورهای اساسی 

این وظیفه را جدی بیانگاریم و ملزومات تحقق آن را فراهم . از این رو باید یمبه دست دهها  کنیم و خوانش جدیدی از آن

کنیم به طور چکیده درباره ضرورت حزب، مختصات آن، گسست از احزاب نوع استالینی و  جا تالش می آوریم. ما در این

  ، تزهایی را برای دامن زدن به بحث پیشنهاد کنیم. "حزب منهای سیاست"مرزبندی با روایت 

ند، اما ا احزاب کمونیستی تاکنون موجود ورشکسته شده قرار داریم.آن  متن و بستربسر برده و در  ن تحزب ما در دوره بحرا

کم از سوی لنین به هیچ رو ادعای مدل عام تحزب برای همه شرایط و  حزب لنینی دست. مدل جدید هنوز متولد نشده است

یچ بویی از ایم که ه مایه لنینیستی مواجه نولیت، متکبر و بیهای مو اکنون ما با فرقه های زمانی نداشته است. همه دوره

. با فروپاپشی شوروی و عروج نئولیبرالیسم ضدیت با تحزب به مد روز تبدیل شده است. جریان ندا پلورالیسم نظری نبرده

 سیاست منهای دویکرو ر ،های استالینی از یک سو جدید در مرزبندی با فرقه یبازسازی نیز هنوز نتوانسته است سیمای حزب

تواند هر نوع تالش برای پا گیری یک چپ  بریم که بی توجهی به الزامات آن می حزب را ترسیم کند. ما در دوره گذار بسر می

تواند به سهم  می در امر تشکیالتی ضوابط سفت و سخت های جزمی و تعبیه ایده جدید را به شکست بکشاند. از این رو طرح

ها  افزایی آن های این چپ را دور هم جمع کند و  به هم معیارهای عام که بتواند تکه پاره در این باره شود.جویی  راه خود مانع

 .فراهم کند از این مخمصه راهی برای برون رفتترنم ببخشد شاید بتواند 

 

 رابطه حزب با طبقه

 بلکه ،ناپذیر و مکانیکی خودی، اجتنابخ نه خودبهدر تاریالیستی در تمایز با انقالبات دیگر، فرآیندی است که یانقالب سوس --1

 وجود نظرناکردنی صرف صرعن و این فرآیند تکوین ملزومات یکی از .دهداردوی کار و زحمت رخ می یآگاه درجه معینی از با

ی تصوری یعن-حزب تبلور آگاهی به کلیت مناسبات اجتماعی رود.به شمار می این آگاهی تجلی به نوعی که استحزب سیاسی 

است. این آگاهی نه به آگاهی این یا آن الیه از طبقه فروکاستنی است و نه  -ها با دولت نسبت آنروشن از رویارویی طبقاتی و 

تمامیت نظام مسلط اشاره دارد و  روشن از یتصور  حتی با آگاهی و مبارزه کل طبقه در چارچوب وضع موجود. این آگاهی به



انقالب سوسیالیستی بدون حزب سیاسی شدنی است، اما دوام و  دهد. را نشان می رت نظام بدیلو ضرو راه برون رفت از آن

 دهد. رسد. تجربه کمون براین امر گواهی می نظر می موفقیت آن بدون حزب سیاسی سخت دشوار به

یافته یا پراکنده،  ی سازمانداران گاهی تدافعی یا تعرضی، زمانی سراسری یا محلی، هنگامکارگران در رویارویی با سرمایه -2

ی مبارزاتی کارگران، تجلی  ها و تجربه دار سنتپردازند. حزب اما میراث مقاطعی با مطالبات اقتصادی یا سیاسی به نبرد می

حزب مخزن نظریه و عصاره تجربه دار نبردهای آتی است. و مشعل -فراتر از توازن قوا در این یا آن لحظه -تداوم فعالیت آنان

تا نفی این  ی وجودی آن را نبرد مداومفلسفه گیرد و نفس وجود حزب از شکاف کار و سرمایه مایه میکنون موجود است. تا

 .دهد تشکیل میتضاد 

می است. این جدایی نباید ها جدایی کار فکری از جس ترین آن تقسیم کار در جامعه نتایج معینی در بر دارد که یکی از مهم -3

و یا تنها در قلمروی تولید دریافته شود؛ بلکه فراتر از آن باید در مقیاس بزرگ جامعه فهمیده شود که  سطح خُرد صرفا در

 تولید فکر را از فرآیند تولید به نحو آشکاری جدا کرده است.  

ر های تحت ستم قرا برای تکوین یک بلوک تاریخی معطوف به سوسیالیسم ضروری است طبقه کارگر در پیوند با جنبش -4

های  د. تامین منافع عام بدون جذب خواستتاکید کنمنافع عام و مشترک نیروها  رگیرد. برای تحقق این هدف کارگران باید ب

بلکه عالوه بر آن  ،بخش از طبقه نیست آن این یا آن خواست این یا مدافع ها ناممکن است. حزب بنا به تعریف صرفا این جنبش

پیوند با نیروهای اجتماعی دیگر تبدیل  و است که به تالقی گاه عام رود. و همین منافع می بیان منافع عام و کلی طبقه به شمار

در شرایطی که طبقه منشعب و شاخه شاخه است و در مسیر مبارزه  شود. شود. و ضرورت حزب از همین حقیقت ناشی می می

      شود.  گیرد و تجسم آن محسوب می قه شکل میحزب از بدو امر بر مبنای منافع همگانی طب ،کند با منافع عام دست پیدا می

خودی بیانگاریم. از  ی و خودبهلاشتباه است هرآینه پیشرفت آگاهی در میان اردوی کار و زحمت را فرآیندی خطی، تکام -5

ست آگاهی بالفعل کارگران آگاهی ا به قول گرامشیمنظر ما فرآیند دستیابی به آگاهی سوسیالیستی روندی است بغرنج. 

اثباتی در نبرد با ایدئولوژی مسلط به آگاهی رویکرد متناقض و استوار بر عقل متعارف که با تالش مداوم، و با تبیین یک 

 روید.سوسیالیستی فرا می

کند. معهذا هرکس ی معینی پیروی میتردیدی نیست که هر فردی از فکر معینی برخوردار است و در زندگی از فلسفه -6

گوید ترمیم کردن د. همان طور که گرامشی به درستی میوشکآورد و در راستای آن نمیفکری را به جا نمیی روشنوظیفه

حزب کمونیست تجسم بنابراین سازد. رو نه کسی را خیاط و نه فردی را آشپز میی یک پیراهن یا درست کردن یک نیمپارگ

 .سازد.متجلی مینظری طبقه را  -ی سیاسیو سویه وظایف روشنفکرانه طبقه است

طلبد. مخدوش کردن این ها و نیروی خاص خود را میی طبقه هر کدام منطق، الزامسازماندهی حزبی با سازماندهی توده -7

یابی حزبی و طبقاتی را زمانند؛ بلکه بر عکس سطوح مختلف ساک یابی نه به حزب و نه به طبقه یاری می دو سطح از سازمان

ای طبقه برخوردار اند، لزوما از یابی در تشکل توده یدی نیست که کسانی که از آمادگی و توانایی سازمانسازد. ترددار می خدشه



آمادگی و توانایی شرکت در یک حزب و سازمان برخوردار نیستند. معهذا تفاوت این دو سطح نباید به معنای این امر دریافته 

ها ظرفیت و آگاهی معینی را یا برعکس. هر یک از این سطح شودل میشود که اولی از یک گرایش و دومی از چندگرایش تشکی

 دهد.کند و در فعالیت نیز آماج خاصی را پیشاروی خود قرار میمنعکس می

ی بین حزب و طبقه پرسش مرکزی این است که منافع کدام یک باید مقدم شمرده شود؟ از منظر ما بی تردید در رابطه -8

باید اولویت قرار گیرد و به نقطه عزیمت فعالیت حزب تبدیل شود. هر نوع تقدم منافع حزبی بر منافع  این منافع طبقه است که

 کند.سازد و آن را نهادی میمسیر تسلط حزب بر طبقه را مفروش میگرایی و  نمودار فرقه طبقاتی کارگران خواه نا خواه 

ز هر چیز و پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که در تجدید آرایش نیروهای سوسیالیسم در عرصه تحزب قبل ا-9

های  دست گرفتن قدرت سیاسی است. تشکل برای تسخیر قدرت سیاسی نیست، بلکه کمک به طبقه برای در ،حزب از منظر ما

نی طبقه روند، بلکه برعکس این فعالیت حزب است که در راستای خودرهاطبقاتی کارگران تسمه نقاله حزب به شمار نمی

دهد. حزب از منظر ما نماینده طبقه نیست، بلکه بخش آگاه و کارگر قرار دارد و هدف و مضمون فعالیت آن را تشکیل می

 رود. آن به شمار می با پیکرپیشرو آن است. جدا از طبقه نیست، جزیی از طبقه و هم

طبقه شود. بدون حرکات خودجوش، بدون  تواند جایگزین فعالیتایی حزب تحت هیچ شرایطی نمیپتالش برای بر-10

ی ای در صحنهابتکارات خود طبقه، بدون خودفعالیتی کارگران، نیرومندترین حزب سیاسی در بهترین حالت به نیروئی حاشیه

آن.  ای طبقه همراه باشد و در کنار و موازی باشود. بنابراین تالش برای ایجاد حزب باید با سازماندهی توده سیاست تبدیل می

ای طبقه امری ضروری اما بسنده نیست. این دو، هر یابی تودهکه خودسازمانبنای حزب امری الزم است اما کافی نیست، چنان

 ند.اشغال کنتوانند جای یک دیگر را ی وجودی خاص خود را دارند و نمیکدام فلسفه

 

 مختصات حزب سیایس

های خود را  ها و دیدگاهاز یک سو، سیاست دهد؛ بلکهر یا فرمان نمیحزب هژمونیک جانشین طبقه نیست، به طبقه دستو-11

در این رابطه طبقه صرفا یک  گرداند. می و به آن بر دادهتجارب مشخص آن را تعمیم  کند، و از سوی دیگر ارائه و پیشنهاد می

های حزب نقش موثری  دیدگاه او در تدوین سیاست و ی ی زیسته تجربه یک ظرف خالی نیست، بلکه ،ی صرف کننده دریافت

حزب و  بیند. ی واقعی طبقه آموزش می ی خود در کوران تجربه حزب آموزشیار نه آموزگار طبقه است و به نوبه کند. ایفا می

 این رابطه متقابل؛ این تعامل بین حزب و طبقه تنها و تنها از ی طبقه کارگر با الهام از گرامشی هم معلم و هم شاگرد اند.  توده

پائولو فریره و ترجمه آن در رابطه  «ندیدگا آموزش ستم» اثر درخشان گیری از . بهرهشود حاصل می "منطق گفتگویی"رهگذر 

توانند  نمی )سازمان(رهبران»گوید: پائولو فریره در این باره میود. ر شمار می گشا به بین حزب و طبقه امری بسیار گره گشا و راه

کنند، بلکه بر  طور گفت و شنودی عمل نمی آنان باید آنرا با مردم در میان نهند. رهبرانی که به تنهایی سخن بگویند؛ خود به

دهند. اینگونه رهبران نه آزاد  آنان را بازی می-دهند فشارند، مردم را سازمان نمی تحمیل تصمیمات خود بر مردم پای می



تواند از  نوع و سبک کار فعالیت کمونیستی در پیوند با طبقه می . وانگهی«کنند. شوند: آنان ستم می کند و نه خود آزاد می می

منطق گفتگویی میخائیل باختین نیز در این باره  الهام بگیرد. در منطق گفتگویی باختین چند آوایی چیره است و کسی 

شود که از  می ی آن به آوای جدیدی مبدل مونولوگ نیست. هرکسی آوای خاص خود را دارد و در فرآیند گفتگو فراورده

تواند از باال به پایین، بلکه  تردیدی نیست که این هدف نمی رود. از آن  فراتر می وگفتگوی آغازین بسی غنی و چندجانبه است 

است و بر  تیمشور-سیاسی نقش حزب در پیوند با طبقه نقشی  آید. بنابراین ی افقی و برابر به دست می تنها از مسیر یک رابطه

ی  نوع رابطه  رسد.می ها ها و استراتژی سیاست بندی ر فرایندی از رفت و برگشت به جمعدوطرفه با طبقه و دبستر گفتگوی 

خصلت افزایی دو سوی این رابطه است است.  ی آن هم حزب و طبقه بر یک پیوند رفت و برگشتی استوار است که نتیجه

حزب نوع جدید بخشی از طبقه است با از این رو   باید باشد.به معنای بی وظیفه کردن حزب نیست و ن البته ای حزبمشاوره

شود. بر فراز آن قرار ندارد و در یک رابطه برابر، افقی و با منطق  آن دایما در حال گفتگو است و جزیی انداموار آن محسوب می

یست که طرح، تاکتیک، این سخن بدین معنا ن گذارد. های خود را با طبقه در میان می ها و استراتژی گفتگویی سیاست

و همچون کالم نهایی  اند،نفسه صائب  ی مبارزاتی چه از سوی حزب و چه از سوی خود کارگران ضرورتا و فی استراتژی، برنامه

ها عالوه بر اینکه باید ذاتا از منطق درونی استواری برخوردار باشند، همهنگام تاب آزمون در قلمروی تجربه  د. آننپنداشته شو

های ساده از یک سو و غنی و  وانگهی تجربه و آگاهی نیز ضرورتا در یک تراز قرار ندارند و از سطح لند بیرون آیند.نیز سرب

   پیچیده از دیگر سو برخوردارند.

ی  مجری تصمیمات مجامع عمومی حزبی اند، و نهادهای منتخب از سوی پایهحزبی  های رهبری در حزب نوع جدید ارگان-12

خودمداری  و جدایی از بدنه احزاب مومیایی استالینی قرار دارند که ساختار برابر در کامال و ساختار آن شوند میکنترل  حزبی

اطاعت  که بر ز تحزب این نهادهای مرکزی نیستنددر این نوع ا .روند شمار می از مختصات ثابت آن بهپایین در قبال  باال 

 ساختاری کنند. ی اعضا را اجرا می رعکس این نهادهای مرکزی هستند که تصمیمات تودهاستوار اند، بلکه ب ها ییها از باال پایینی

ای بودن نهادهای  چون دوره تدابیری هم .ماهیت کامال دموکراتیک و با دموکراتیک به تاسی از سوسیالیسم از پایین و مشارکتی

 ی پایینیها ار تابعیت ارگانظهای رهبری و انت گانی ارنه برتر ،ها در مجامع سازمانی رهبری)حداکثر دو دوره( پاسخگو بودن آن

پیامد منطقی این نوع  رود. شدن سانترالیسم بوروکراتیک به شمار می نهنهادیبالینی در ممانعت از تکوین و  های گام ها، از آن

ف آن است. نسبت و ی وظای ی نهادی دیگر در حیطه ی فعالیت خود و عدم مداخله تحزب استقالل نهادهای حزبی در محدوده

دهنده و ارتباطی دارد و تصمیمات مجامع حزبی همچون رهبری ارکستر فعالیت این  های حزبی خصلت پیوند ی ارگان رابطه

  و تابعیت این نهادها از آن. های حزبی اندام در قبالاجرای دستورات ارگان مرکزی  بر کند نه نهادهای را متمرکز می

 

اصول »گوید نهفته است که میاین گزاره نادرست استالین  در پذیرش غیرانتقادی تاکنون موجودبنیاد احزاب کمونیستی -13

رود. تعمیم بی رویه این تزهای  شمار می به« ی ایدئولوژی حزب بلشویک بیان شده، پایه "چه باید کرد؟"نظری که در کتاب



شده است که به سهم خود کاستی بزرگی در  سبب« اصول نظری»مشخص و مربوط به شرایط خاص روسیه و برکشیدن آن به 

گذرد ما هنوز شاهد تدوین  سال از زمان نگارش مانیفست می 170تحزب در سنت مارکسیستی پدید آید. بیش از ی  زمینه

ای  د چنین داعیهووانگهی بنیان گذار حزب بلشویک خ ها نباشیم. در میان مارکسیست -نه تجربه ساختن حزب -نظریه تحزب

ما »، گفت: ی سوم در کنگره« اندازهای انقالب جهانی ی نخستِ انقالب روسیه و چشم پنج ساله» در سندصراحتا  نداشت و

ها و مفاد فعالیت احزاب کمونیستی تصویب نمودیم. این مصوبه بسیار عالی  ای را بر سر ساختار سازمانی و بر سر شیوه نامه قطع

به این معنا که تمامی جزییات آن بر اساس شرایط روسیه نوشته شده است. این بوده، اما تقریباً به طور کامل روسی است، 

ضعفِ قطعنامه این است که اطمینان  آنباشد. علت  ی ضعف آن نیز می ی خوب این مصوبه بوده، اما در عین حال نقطه نکته

در به درک آن نخواهند بود چون که بیش از دارم که هیچ خارجی قادر به خواندن آن نیست... حتّا اگر بتوانند آن را بخوانند، قا

های مختلف ترجمه  اندازه روسی است. منظورم این نیست که به زبان روسی نوشته شده، بلکه برعکس به شیوایی تمام به زبان

 «ی روسی آکنده است. شده است. منظورم این است که این قطعنامه به طور کامل با روحیه

ها تبدیل شده  به مساله مبرم در تنظیم روابط آن ها ها و کمونیست التی در درون چپتشکیاکنون مدتی است که ضوابط  -14

تجدید آرایش  مانعی در بهاست. مسخ و کژدیسگی مفهوم سانترالیسم دموکراتیک و تبدیل آن به سانترالیسم بورکراتیسم 

تی هر چند با ضرباهنگ کُند دارد جای پای های کمونیس ساختار تشکیالتی شده است و موازین دموکراتیک در درون تشکیالت

تر  ها هر چه بیش گیری تر و سانترالیسم کمتر استوار است، و تصمیم ها بر دموکراسی بیش ها بحث کند. حاال کانون خود را باز می

حاال اقلیت اگر رسد.  رسد و چه خوب که دارد به پایان می چیز دان بسر می شود. عصر رهبران همه به مجامع سازمانی احاله می

پذیرد که از اهرم تشکیالتی برای فشار بر اقلیت بهره نگیرد، هر چند اقلیت  با نظر اکثریت موافق نیست اکثریت این حق را می

چون اصلی  شود و هم ها در نهادهای انتخابی نادیده گرفته نمی تواند به جای اکثریت سخن بگوید. سهم اقلیت یا اقلیت نیز نمی

د. هرگونه کری مخرب نیز اشاره رویکرد هدر این جا الزم است ب شود. نهادی میدر ساختارهای سازمانی دارد  ناپذیر خدشه

مفید باشد. این چنین رویکردی در واقع به این  تشکیالتتواند برای  استفاده از ابزار انضباطی در یک بحث درونی هیچ گاه نمی

پذیرش حقوقی  هر چند .گرفت رهی سیاسی به ی برای پاسخ به یک مسئلهابزار تشکیالت به جای بحث سیاسی از معناست که

و ارتقای این ضوابط به یک تجربه زیسته و  فرهنگ بدیل راه  ها در روابط بین افراد ونی شدن آناین اصول دموکراتیک تا در

در خدمت ضوابط تشکیالتی نیستیم،  بندی بنیادین اشاره کرد که ما درازی پیش رو داریم. و باالخره باید بر این نکته و صورت

بلکه این ضوابط تشکیالتی است که باید در خدمت همزیستی و تداوم فعالیت مشترک ما قرار گیرد. هر ضابطه تشکیالتی در 

توجه به شرایط مشخص  بی ،تکیه انتزاعی بر ضوابطحدی و به میزانی از اهمیت برخوردار است که در خدمت مبارزه باشد. 

 تواند خود به دامن زدن به بحران خدمت کند.  گاهی می فعالیت ما

که برکشیدده شده از سوی استالین همچون یکی از ده فرمان  "سانترالیسم دموکراتیک"جالب است توجه داشته باشیم -15

نگونه که الرس هما ، ونشده است فروض گرفتهچه باید کرد به عنوان یکی از ارکان ثابت حزبی اصال م در رود، شمار می بهموسی 



سانترالیسم که است باب این ایده این گوید یک مشکل اساسی در  لیه در تحقیق سترگ خود پیرامون چه باید کرد می

)محقق دیگری که پیرامون حزب در اندیشه لنین  ، پل لو بالنعالوه بر این .نشده است مطرح چه باید کرد دردموکراتیک 

 رود. به شمار نمی این مفهوم حتی یک اصل اساسی سیاست لنین کهکند  ود تأیید میدر اظهارات خ پژوهش کرده است.( نیز

گیری از آن  و میزان بهره شود.های متمرکز ناشی می از نیاز به درهم شکستن دولتوانگهی سانترالیسم اساسا از وجود دولت و 

داشته  توجهیا دموکراتیک( است. کافیست  های سیاسی و خصلت استبدادی بند این یا آن شرایط)از حیث درجه آزادی تخته

باشیم که یک حزب طبقاتی معطوف به سوسیالیسم در یک کشور دموکراتیک به همان درجه از سانترالیسم نیاز ندارد که یک 

که ها، بل شاید خالی از لطف نباشد که بدانیم اصطالح سانترالیسم دموکراتیک تخستین بار نه از سوی بلشویک کشور استبدادی. 

صطالح برای اولین بار در بین بلشویک ها در قطعنامه دسامبر آنگاه این ا مطرح شده است. 1905ها در سال  از سوی منشویک

ای درباره سازماندهی حزبی به کار رفت که توسط کنگره  و سپس در قطعنامه "ندهی مجدد حزبدر مورد سازما" 1905

 .ه تصویب رسیدب 1906ها در آوریل  ها و منشویک بلشویک وحدت

در متن پیکار طبقاتی، مدلی است قابل تامل. پیامد پذیرش این نوع مدل این است  و همهنگام چابک مدل حزب فراگیر،-16

ای عام که هویت  ی اعضای حزب سپری شده است و یک رشته مفاد برنامه مههای تفصیلی و پذیرش آن برای ه که عصر برنامه

تواند  برزیل استخراج شده و می حزب کارگرانرسد. این تجربه از مدل  ند کافی به نظر میک سوسیالیستی حزب را تصریح می

جع حل مر ،باحزا این نوع رهبری های ارگان اختالف در ی حل نحوه در زاب چپ قرار گیرد. وانگهیبرداری دیگر اح همورد بهر

توجه به نحوه  حایز اهمیت دیگر همسالاند.  سپرده «جمهور اعضا»به  میشل لووی به قول و دهسلب شاختالف از کمیته مرکزی 

در » :گوید میمارتا هارنکر  گونه که همان آموز باشد. تواند برایمان درس ای است که می برخی نهادهای توده گیری در تصمیم

اجرای آن به حزب آگاهانه از گیری اگر با اکثریت ضعیفی همراه باشد  ام.اس. تی )جنبش دهقانان بی زمین( هنگام تصمیم

که روح ها را بتوان در یک عبارت فشرده کرد همانا این است  شوید. اگر این فاکت مخالفت قابل توجه اقلیت دست میسبب 

کند و با  ، و آگاهانه از اصولی کردن اختالفات اجتناب میحزب در دوران جدید کاهش نقش مرکزیت و افزایش نقش پایه است

 .آن را در خالل زمان قابل حل کند کوشد می کشی امتناع از عمل رای و رای

کتاب مقدس  منظر آن را این ازکند و  از برنامه دارد و آن را به یک ایدئولوژی تبدیل نمی نوینی، درک حزب نوع جدید -17

برای وحدت  کند، بلکه مبنایی است ران متمایز میگپندارد. از این حیث برنامه برای حزب برگ هویتی نیست که ما را از دی مین

های شبه لنینی  برخی از فرقه دهد.  کنند و به نیاز واقعی و عینی پاسخ می با دیگرانی که در مسیر مشترکی مبارزه می رزمنده

ی درخشان خود پافشاری  برنامه مدام به احد اقتصادی را به حرکت در آورند،توانند یک و ی واقعی نبرد نمی حنهرمدعا که در صپُ

اند به هیچ یک از معضالت واقعی بازسازی چپ پاسخ  وانستهتندر حالی که تاکنون  بالند می ای خود ایزهای فرقهکنند و بر تم می

برای های انقالبی  حل منبع راه گرایان اساسا بحثی است اعتقادی نه ای در نزد فرقه مفاد برنامهشایسته و درخوری ارائه کنند. 

های  و در پیوند با واقعیتشود.  نی میبررسی و غ در پرتو تجربه می البته مداماین دو .الت جامعهها، تضادها و معض شکاف



بالند کسانی هستند  گردد. برخی از فرقه گرایان که به برنامه پیش از دوران فروپاشی شوروی خود می بیرونی حک و اصالح می

مخلص کالم اینکه برخورداری از یک  .روند شمار می و جزء اصحاب کهف به اند که هنوز خبر خرابی دیوار برلین را نشنیده

های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و  ی موثر، راهگشا و معطوف به ارائه بدیل در مواجهه با معضالت جامعه در عرصه برنامه

 واره کردن این ضرورت حیاتی نیست. پرستی و بت فرهنگی ابدا به معنای برنامه

 

اهه است  سیاست منهای حزب بیر

 

ها و احزاب نه به خاطر کار جمعی و سازمانی یا تدوین و اجرای موازین تشکیالتی، بلکه از طریق گی سازمانکژدیس -18

های معطوف دهد که روابط بوروکراتیک اداری در خدمت آن قرار دارد. تردیدی نیست هدفهای معینی رخ میمضمون و هدف

ی و ساختار تشکیالتی یک رابطهسیاسی  فاهداب شود و بین تواند تحت هر ساختار حزبی و سازمانی تعقیبه رهایی نمی

به معنای این است  ،ها دانستنها و احزاب را نتیجه ساختار تشکیالتی آنسازمان فاهدادیالکتیکی برقرار است معهذا استحاله 

 که معلول را به جای علت بنشانیم.

گر  استی تاکیدی است اصولی و ضروری، و به نوعی نیاز زمانه را جلوهها، مجامع سازمانی، جمهور اعضا بر تکیه بر پایه هامروز-19

تواند در این سطح متوقف شود هر آینه اگر نتواند به بازتعریف مناسبات  سازد، معهذا مرزبندی با احزاب نوع استالینی نمی می

 سست کند.حزب با طبقه دست زند و به سخن دیگر بر نوع رابطه حزب با طبقه از روایت استالینی گ

 

های مبارزه محروم یکی از سالحهر نوع ضدیت و مخالفت با تحزب با هر دلیلی که صورت گیرد عمال پرولتاریا را از  -20

که  سازمانی قرار گیرد آنجا–تواند مبنای فعالیت سیاسی  و نمی سخن صائبی نیست ابدا کوک براستی این سخن پانه سازد. می

تحت هیچ شرایطی جنبش  تشکل سالحی است که  .«ی کارگر است رهبری و کنترل طبقه حزب یک سازمان با هدف»گوید می

. وجود حزب با "بدترین حزب طبقه کارگر از هیچ بهتر است"تواند و نباید آن را وا نهد. به قول روزا لوکزامبورگ  کارگری نمی

بنابراین، بحث نباید  ح دیگری نباید مقایسه شود.کند و با هیچ سالی وجودی آن را نفی نمیو ضعفی که دارد فلسفه کاستیهر 

برای تعمیر درب  بر سر وجود یا عدم وجود حزب کانونی شود، بلکه باید بر نوع و مختصات آن در شرایط کنونی متمرکز شود.

 دهند. خانه، بنیادهای خانه را بر باد نمی

 

بل قاو به هدفی فی نفسه در خود و غیر خودی به بورکراتیسم،هنه سانترالیسم ضرورتا و ذاتا و خودب ،نه رهبری ،نه سازمان -21

لیه نیستند و تحت شرایط معینی ها ضرورتا محکوم به پرداخت کفاره گناه اوشود. انسانمیکنترل توسط اعضای پایه تبدیل 



اژگونی رابطه رهبری با پایه وظیقه احزاب نوع جدید باید بر و توانند روابطی بر پایه دموکراتیک مابین خود برقرار سازند. می

 استوار شود نه اینکه اصل رهبری را از بنیاد مردود اعالم کند.

های دیگری را در بر گیرد، اما برای ترسیم ها و محورهای دیگری تکامل یابد و سویهتواند به شاخصاین سیمای عمومی می

ریزی حزب هژمونیک تا  . از پیدیگری نداردکند، و دعوی  شماری از آن محورها را مشخص می حزبخطوط عمومی یک 

هایی نیاز دارد که تبیین ها و مولفهفرادستی یک گفتمان سوسیالیستی یا یک رهبری سیاسی مشارکتی در جامعه، به لحظه

 ها به کاری مستقل نیاز دارد.    آن

 

 

 

 


