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 اشكال سازمانی حزبت دوران و يوضع

ای نبوده آه بطور  مسئله هرگزآن، ی  نقش آن و قواعد سازمانی،مفهوم حزب انقالب 
و خارج از شرایط مبارزه مورد بحث قرار خودبخودی مطرح شود یا به شكلی تجریدی 

آن پيوند تنگاتنگ وجود ی است و استراتژيمفهوم و درك ما از سازمان حزب با سميان  .ديرگ
 . دارد و اساسا نحوه سازماندهی حزب یكی از ابعاد مهم استراتژی آن است

نشان عالوه بر آن ، تاآيد دارندی  حزب انقالبضرورتبر نه تنها ی خیات تاريتجرب 
هم وجود  .جنبه خود بخودی ندارد چ عنوانيآن به ه تيو فعالی ن حزبي آه وجود چندهند می

عمده اعتراض ی روي ن-آن طبقه آارگری است آه طی وند با جنبشيدر پحزب و هم فعاليت آن 
حزب و . شود یمتفاوت و برتر مای  انداز جامعه حامل چشم -حاآم ی ه داریبه نظم سرما

 .ك تالش و مبارزه استینشان دهنده نتيجه و واره ت آن هميفعال
  

 خیتجربه تار
 مستقل طبقه "یاسيس"سازمان ی ريه شكل گياز تالش علای  هرگز لحظهی بورژواز 
ه يتكی گذشته جوامع طبقاتی رات و رسوبات طوالنين تالش بر تاثیغفلت نكرده و در ا آارگر
استثمار را مورد ی ها ن جنبهیتر كی تاراه آهحتی آنگان آن، ین سخنگویتر نيروشن ب. است آرده

است محروم و ی ا اند آه طبقه آارگر، طبقه را حفظ آردهی شداورين پی، ااند انتقاد قرار داده
را شه ین اندیآنها هرگز ا. ل ناتوان از استقالل استين دلياستثمار شده و درست به هم

ت آننده یهدای رويشنهاد و به نيپی رويتوانند به ن یآه طبقه آارگر و زحمتكشان منپذیرفتند 
و ی نیبازآفرآن را ی آه هر روز به شكلآليشه ذهنی بورژوازی است ن یا. ل شوندیجامعه تبد
 آه بر هها بود شهين آليهم. ای دائم با آن است ناگزیر از مبارزهی شه انقالبیو اندآند  تبليغ می

آه هدف خود را ی ، بنحوهاثر گذاشتی جنبش آارگری ها انیجرهای دمكراتيك و  اندیشهی برخ
 .ه استی محدود نمودمطالباتی ها  به خواستهعمدتا

اهداف طبقاتی ی عنی خود را بدست آورد، استقاللن ضرورت آه طبقه آارگر یا 
ن ييتعی ها از جنبهی كیابد یسازمان ی اسيجه در عرصه سين آرده و در نتيي را تعخاص خود

 در اروپا و جنبش 1848مبارزات سال . است بوده" طبقه"ك یآننده شكل گرفتن آن بعنوان 
نشان دادند آه بدون وجود سازمان ی ت را به اندازه آافين واقعیدر انگلستان ا" ها چارتيست"
ا یخواهد ماند و ی باقی اسيسی روهايگر نین طبقه وابسته به دیمستقل طبقه آارگر، ای اسيس

  .دیبه انزوا و شكست دچار خواهد گرد
 طبقه شرو حزبيدهد، آه نقش پ یز نشان مياروپا ن" ستياليسوس"ی تجربه آشورها 

آورد و این درصورتی د بدست یرا با نقش پيشاهنگ. آارگر به صرف ادعا بوجود نمی آید
خود را نشان دهد و پيش از آن این ی ت ابتكار و نوآوريظرفممكن است آه حزب انقالبی 

ص ين را بدرستی تشخيخی معیك دوران تاریده و اصلی  عمئلهمستوان را داشته باشد آه 
 .تا ابد حفظ نخواهد شداوردی چ دستياست و ه ز از قبل داده نشدهيچ چي ه.دهد

ك خط صاف حرآت ی یهرگز بر روی  جنبش انقالبتحولخ، یدر طول تار 
ن یااسی طبقه آارگر به اندازه خود يبحث بر سر اشكال سازمانی جنبش س چنانكه ؛است نكرده



 

بحث برسر  ،مبارزه طبقاتی  شكل و محتوا وبا تحوالت جامعههمراه . جنبش قدمت دارد
جاد یبه ازمان نخست  طی در ها ن بحثیا. شده استد یاز نو تجدشكل سازمانی جنبش آارگری 

ل ی تبد"یمل"در سطح یی ها ج به سازمانید آه بتدريها انجام"محفل"ها و  " گروه"از ی ا شبكه
فست يآه مانی  در مفهوم"یستيآمون" و "یستياليسوس"ان عمده یبا بصورت دو جر غال وشدند

 .آند، درآمدند یف مي توص1848ست در آستانه انقالب يحزب آمون
ات، ين تجربیا. آرد یدا ميز گسترش پيها ن ات بدست آمده، اختالفيهمراه با تجرب 

دا يز خود جنبه سازنده پيها ن شكستاما . آشند یها را بر دوش م یها و ناآام یابياز آامی بار
نبوده آه از مبارزه دست ویرانگرتر از آن ز يچ چيدهد ه یآردند، چرا آه تجربه نشان م یم
توجه شود آه مارآس و انگلس، گاه با یی ها است به درسی ن مورد آافیدر ا. ده شوديآش

مبارزه ی ها  آتابس دریا آمون پاری 1848ی ها خود، از شكست انقالبی ها گاه دیاصالح د
 .ره گرفتنديدر فرانسه و غی در فرانسه، انقالب و ضد انقالب در آلمان، جنگ داخلی طبقات

 گریكدیدر ارتباط با ساله ن میهمواره چندات، يان بحث و در آوران تجربیدر جر 
 آن را  تي و فعالفكرآه قادر باشد استقالل ی مفهوم حزب، اشكال سازمان: است مطرح بوده

ط مبارزه و بسته به حاآم یبسته به اهداف و شرا. ن آند، نقش و سهم اعضاء و رهبرانيتضم
.است متفاوت داده شدهیی ها پاسخیل ن مسای به ای، در باره تحول اجتماعاندیشها آن ین یبودن ا

  
هر آشور داشته، اما با ی ملهای  تيشه در واقعیها هر چند آه همواره ر ن بحثیا 

ش یداي به پی،ه داریعمده سرمای ك سلسله از آشورهایدر ی انقالبی اه ش سازمانیدايپ
در یی ها  اول و سپس دوم، مرحلهانترناسيونالس يده، آه تاسیمنجر گردی الملل نيبیی ها انیجر
ت اعتبار خود را يم در برخورد با واقعياز مفاهی آن، برخی آه طی روند. است ن روند بودهیا

  دندیتر گردی نده نشان دادند و غنیگر، خود را دربردارنده آیدی مياز دست دادند و مفاه
.  

 ستيل احزاب آمونيتشك
ل شدند، در آستانه يس تشكیآه پس از آمون پاری ا تودهو ی انقالبی احزاب آارگر 
ن یا. ل شدند آه محافل حاآمه ناچار بودند آنها را به حساب آورندیتبدیی رويستم به نيسده ب

مانده بودند، آن هم در ی سم باقيك از مارآسيدگماتی د، در مفهومت خویاحزاب در اآثر
روشن ی مارآس برای و انقالبی ز از ضرورت ادامه دادن جنبش اقتصاديآه همه چی طیشرا

ن دوران، تنها دوران گسترش جنبش یاما ا. آرد یت مین مبارزه حكای نویلساختن مسا
با تمرآز، ی انحصاری ه داریسرماسم، يالین دوران امپرينبود، بلكه هم چنی آارگر
ی نستیشووی لوژئودیو رواج ای حاتياست تسليم بازارها و جهان، سيتقسی آن براهای  رقابت

و " ارتدآس"ی ها ستيان مارآسيدر میی ها ن تحوالت منجر به گسترش بحثیا. ز بودين
را نادیده  دوران یلن مسایت آن جنبه نويرغم اهميها، عل ن بحثیا. دیگرد" ستيونیزیرو"

مدام    تكرار، جنگی آهش بوديآه در پمی شد ی جنگگرفت و بویژه موجب فراموش آردن  می
ن ی بدلنينه، يدر روس. آرده بوداز آن را دشوار ی ريجلوگی ن الملليبی ها ها و بحران تنش
ن ید تا ايآوش" ژان ژورس"در فرانسه . نماندی  باق"یارتدآس"م ي توجه داشت و در مفاهیلمسا
  . دهدئهآن ارای برایی ها رد و پاسخين را در نظر گیط نویشرا

ست، در هر ياليال دمكرات و سوسيبا همه احزاب سوسیآه جنگ درگرفت، تقری زمان 
ن بود از جمله وضع حزب يچن. است جنگ پرداختنديسی ه و اجرايبه توجی  به شكلی،آشور
ست بر يس احزاب آمونيتاس.  فرانسهستيكالیت رهبران سندیست و همراه با آن، اآثرياليسوس

ن احزاب، با توجه به تجربه یه گذاران ایمبارزان و پا. شه داشتیری خینه تارين زمیا
هدف و . آردند یال دمكرات را محكوم ميرهبران سوسی و جنگ، در واقع ناتوانی دار هیسرما

شود، ی ريه جلوگندیدرآیی ها یها و ورشكستگ ن شكستيآن بود آه از تكرار چنی خواست اصل
 .ونال سوم، بدان پاسخ دادين، انترناسیونال نويس انترناسين با تاسيآه لنیی  خواسته



 

 دوم قطع انترناسيونالی سم و ناتوانيست، سرانجام با دگماتياحزاب آمونی ه گذاریبا پا 
و به نشان دادند ی دار هیبه گسست از سرمارا  خوداراده این احزاب بدینسان . رابطه شد

 ودفاع آند ط یاز منافع طبقه آارگر در هر شراباشد آه قادر تعهد آردند ی حزبیی آنچنان رپاب
ی واقعی آزادی الزم برای رويآه بتواند نی  حزب،دبرسانها  به گوشرا مستقل آن ی صدا
 .آورد  را گردی انسان

آن ت ياهم.  راهانین نه شروع از صفر بود و نه پایست، بنابرايس احزاب آمونيتاس 
مانده ی است آه تا به امروز هم بقوت خود باقی و مشخص ساختن خط مرزی در برقرار
از تحول ی ن احزاب براساس مفهومیا. قا دگرگون شده باشديآن عمی نكه محتوایاست، ولو ا

ن از حزب ینوی مفهوم. شدند، آه انقالب اآتبر در آن زمان نماد آن بودی زیه ریپای انقالب
 ائهرا با اری جنبش انقالبی ها ت آن بوجود آمد، آه توانست سنتيفعال یو چگونگی انقالب

  .گرداندی  غنی تازهیها دگاهید
  

 نیم نويمفاهحزب و 
  باشد؟عضو حزبتواند  یمی ز، چه آسيقبل ازهر چ 
روشن و حل شده بنظر ای  ئلهتواند عضو حزب باشد، امروز مس یمی ن آه چه آسیا 

اساس آن است آه ی آن، امری ها زهيوستن به حزب در تنوع انگيپشه آه ین اندیاما ا. دیآ یم
ی ا جاد جامعهیه نظم مخرب حاآم و مساعدت به اين شكل ممكن علیاراده مبارزه به آاراتر

در جنبش آارگری ی قوی ها شیدر ابتدا، گرا. است آمدهيخود بوجود نی ، به خوداستن ینو
ی ن حزب آارگريدر فرانسه نخست.  آنددودعضویت را تنها به آارگران محوجود داشت آه 
ی ه گذاری قرن نودزهم پا90 آه در حدود دهه ،"فرانسهی حزب آارگر"،سميملهم از مارآس

 .بودی  مبتندیدگاهن يد، بر همیگرد
  ؟ ستينقش اعضاء چی ول 
 درك ما از رای ز بودهی طوالنی ها ز موضوع بحثينیی  به ظاهر ابتدائلهن مسیا 

 انقالبی اعضای حزب بوده آه به مفهوم نقش حزب و فعاليت سياسی آن معنا مفهوم مبارزه
 .  استداده می

 آه در آن  ل شده بودندیتبدی ن انتخاباتيك ماشیال دمكرات سابق اساسا به ياحزاب سوس 
ن احزاب، براساس یای وه سازمانيش. آردند یفاء مین آننده را ايينقش تع" ندگانینما"

ن یقرار داشت آه با ای عموم    جمع تجمع شدن گاه به گاه اعضاء دری عنی" بخش"ی ها سازمان
بنا ) سلول(ها "حوزه "اساسست، سازمان خود را بر ياحزاب آمون. ت متناسب بودينوع فعال

ل يتشك. دیدر جوار خود آارگران بوجود آی اسيت سياز فعالی نی داد مفهوم نوامكانآردند آه 
به ی اسيت سيآه بحث و فعالداد آه  را نشان می اراده این ها نهآارخاو ها  هموسسی ها حوزه

گاه خود در تحول یبر جاتاآيد بيشتری ابد تا آارگران بتوانند یاستثمار انتقال ی محل اصل
قا يبوجود آمد آه مفهوم عمیی كایبا جنبش سندی نین مناسبات نويهم چن. داشته باشندی اجتماع
یی كایو سازمان سندی اسيان سازمان سي میی،كایو سندی اسيست يان فعالي مروابطاز ی ا تازه

 كا به نامهیل آردن سندی نه تبد.ا خصومتی یتفاوت  بی  و رقابت، نهیی نه جدا. بوجود آورد
ال ي آن چنانكه در احزاب سوسی،در سازمان حزبیی كایا گنجاندن سازمان سندیرسان حزب  

مسلط است، ی ال دمكراسيآنها سنت سوس درآه هنوز یی دمكرات وجود داشت و در آشورها
ه و یبراساس احترام به نقش و تجزی در مبارزه طبقاتی بلكه استقالل و همكار. وجود دارد

  .ك از آنهایل هر يتحل
  

  یا ت حرفهيفعال
ی ها شهی از اندپيشی  حتمطرح بود،ی ر باز در جنبش آارگریز از دي نسئلهن میا 

در واقع توسعه . بودی ه تزاريدر روسی ه جنبش انقالبژیط وین، آه معطوف به شرايلن



 

.  وضرورت مبارزان تمام وقت را مطرح آرد ای احزاب آارگری بود آه مسئله فعاليت حرفه
مستقل طبقه آارگر را ی اسيك سازمان سیست ينی ن احزاب نشان داد آه تنها آافیتجربه ا

شه در طبقه آارگر دارند ی آه ریی راشرفت آادرهايع و پيد امكان ترفیبوجود آورد، بلكه با
آه در جامعه وجود دارد در ی م آارينصورت، تقسیر ايدرغ. فراهم ساختز در حزب ين

آن برآنار خواهند ی از رهبری خاستگاه آارگری ن داراید شده و مبارزيز باز توليحزب ن
 .ماند

 مختلفی ر با موانعیست و بناگزينبوده و نی خود بخودای  ئلهز مسين نیاما ا 
 آه مناسبات استثمار شوند یی مربوط میها ی نابرابربهآه ی موانعیك دسته . روبروست

آه سرآوب آارفرماها و دولت ی موانعدیگر . است از آن بوجود آوردهی ه وسلطه ناشیسرما
ن یای عنی ،است ط و وضع آارگرانیاز شرای آه ناشی و باالخره موانع. وردآ بوجود می

ی نكه تالش مالیاست آنند، مگر ايتوانند تمام وقت خود را صرف س یان نمت آه آارگريواقع
ی ب حق داشتن اعضاين ترتیبد. دیبوجود آی ن آارگریها و مبارز سازمانی از سوی ا ژهیو

آنست آه ی د قرار دادن به معنایا مورد تردی نآردی نفی سازمان انقالبی را برای ا حرفه
از ی ولی رهبران احزاب آارگرنسبت به ا ی ؛گر احزابی دم آارگران نسبت به رهبرانیریبپذ
 .قرار داشته باشندی  تریين در موضع پای،گر اقشار اجتماعید

ی كی یخاستگاه آارگری دارایمی دای ع و پرورش نه فقط رهبران، بلكه آادرهايترف 
از آن بدست ی ات ناشياست آه در آوران مبارزه و تجربیی وردهااها و دست از ضرورت

ست حاضر به يست، حزب آمونياليسوسی ا فعلیدر فرانسه، برخالف حزب سابق . است آمده
ی  نوعئلهن مسیخواهند در ا یها م ی برخهرچند. ستين مورد نبوده و نیاز در ايدادن امت

  وزنه سده بيستم، 30 و 20دهه ی  در سالهاالبته. بيابندست را ي حزب آمون"یآارگر زدگ"
شه ورزان و اجرا یها، اند ان سلطه گران و استثمارشدهيآه جهان را م یميها و مفاه تيواقع

اده یاشتباهات و ز. را هم با خود همراه داشتی ادیزی ها یآرد، دشوار  یم ميآنندگان تقس
م ينيب  یم، مياما اگر به اوضاع در تحول آن توجه آن. ن عرصه صورت گرفتیدر ایی ها یرو

 و همزاد آن "آارگرزدگی"گر به عقب راندن یدش از هر حزب يست بيآه حزب آمون
انه آه طبقه آارگر را به یگرا م نخبهيبه همان شكل آه با مفاه. است رساندهی اری" سميپوپول"
دهد، مبارزه  یل ميتقلیی نقش اجرای فایمحكوم به ای  محروم، ول وك طبقه استثمار شدهی

  .است آرده
 سییت و دمكرامرآز

. ز روشن استيل آن نيآمدند و دليست بوجود نيل احزاب آمونيز با تشكي نیلن مسایا 
با آنها در آن   ی گاه و نقش اعضایمفهوم سازمان، اهداف آن، جابنياد هستند آه یلی  مساها نیا

 .استارتباط 
ی خود بخودی ا شهی اداره شود، انددمكراتيكد به شكل یشه آه حزب باین اندیا :دمكراسی

 .برسر آن مباحثات طوالنی درگرفته استی ش احزاب آارگریدايان پ بلكه از همان زم، نبوده
ضمن اینكه تا قبل از تشكيل احزاب آارگری اصوال حزب در مفوم مدرن و نوین واژه وجود 

بود آه پس از شكست ی اجتماعی روين ني بخش آگاه طبقه آارگر نخستدر واقع. نداشت
ن آلمه مجهز یر مفهوم امروزدی اسيك حزب سی به 1871 و سپس 1848های  انقالب
 .دیگرد

به شكل ی آه جنبش آارگری دورانی عنیم به دورترها، يز اگر نخواهين مسإله نی ا:مرآزیت
.  بوجود آمد"یمل"ی ها ل سازمانيم، به محض تشكيداشت اشاره آن پراآنده وجودی ها گروه

ی عنیارگری  برجسته جنبش آتيدو شخص" حزب آارگر فرانسه"ل يدر فرانسه هنگام تشك
" یمتحد در سطح مل"در مفهوم " متمرآز"ك سازمان یشه یاز اند" پل الفارگ"و " ژول گسد"

های پایه  رهبری شود آه در سازمانی ا براساس برنامهآردند آه بنظر آنان باید  پشتيبانی می
" فدرال"ی از سازمانده" بروس  .پ"در مقابل . بودشده ی ريم گي بحث و تصمپيرامون آن 



 

آه ژول گسد ی ك برنامه در سطح ملیشه یبا اندی حتی و. نمود یت میه حمایپای ها ازمانس
آه در را ی ا راجع به آن با مارآس صحبت آرده بود، به مخالفت برخاست و طرح اساسنامه

 .دينام" ها ست مذهبيمارآسی كتاتورید"ه شده بود ين مورد تهیا
مختلف ی ها  آه از وحدت تشكل،ستيالي حزب سوس1905سال بعد، در سال   30 
ار يبسی ها دگاهید. ن موضوع را هم چنان در ابهام گذاشتیبوجود آمده بود، ای ستياليسوس

آه در آستانه جنگ ی اوضاع. شد یمتفاوت به نام حزب در پارلمان و در مطبوعات مطرح م
ن ینكه آمتربدون آ" ها تنوع دیدگاه"ن یداد آه ااول و پس از آن بوجود آمد نشان ی جهان
ن ی ا.انجامد نی برای دمكراسی باشد، تنها به فلج اعضاء و سردرگمی افكار عمومی میيتضم

خود در آن ی ها تيئولمسی  واقعرا در پذیرشست ياليحزب سوسی ناتوانی ا وضع تا اندازه
 .دهد یح ميدوران توض

ن يآه لنی شكلرا به " مرآزیت دمكراتيك"ها مفهوم  ستيط بود آه آمونین شرایدر ا 
  .رفتندیونال سوم گنجانده شده بود پذين آرده و در اساسنامه انترناسیتدو
 

 كيت دمكراتیمرآز
 شرایط دوران  تجربه ووند بايدر پی ن قواعد سازمانیاتخاذ ابينيم آه   مین،یبنابرا 

د قواعی بعد، اجرای در سالها. بودی  تحول انقالب معينی ازمفهومقرار داشت و در رابطه با 
. ن آنها بودیاز خصلت نوی د آه ناشیگردی ها و اشتباهات ك موضوع بحثيت دمكراتیمرآز
وجود داشت، با ی ست اتحاد شورويآه در درون حزب آمونیی ها نكه تضادها و نزاعیضمن ا

 .افتی یز انتقال ميگر احزاب نیست، به ديونال آمونيتوجه به نقش آن در انترناس
دگاه مستقل خود یآن بود آه به طبقه آارگر اجازه دهد دك يت دمكراتیهدف از مرآز 

اد و گردآوری مردم ه آرده، خواست آن به اتحيمبارزات تكی ان آند، بر مضمون طبقاتيرا ب
 وحدت گر،ی و منافع ملی از سوی د،كسویاز    ان دفاع از منافع طبقه آارگريرا تحقق بخشد و م

 .را بوجود آوردی هرچه مستحكم تری درون
توان آن را  ینم. استی خیتاری خود دارای ز برايك نيت دمكراتیب، مرآزين ترتیبد 

ا پس ین، يدر زمان استالی آه در اتحاد شورو هایی شكلا با یدر نظر گرفت ی دیبطور تجر
 .كسان فرض آردیاز آن به خود گرفت، 

ب، نقش مفهوم حزی  بر روی،تری ها به شكل روز به روز منف ستينين و استالياستال 
ی داشت به آلی ن از سازمان حزبيآه لنی آه با مفهومی  بنحو،گذاشتند یر ميو سازمان آن تاث

افت آه سرانجام با استبداد و سرآوب یت آنقدر غلبه یسم مرآزينيبا استال. گسست بوجود آمد
 .دیمترادف گرد

 را از ئلهسك مید یشت، اما باادی راتيست تاثيهمه احزاب آمونی م البته روين مفاهیا 
شه آه احزاب ین اندیخواهند ا ین شتابزده میمفسری برخ: قا روشن آرديهمان ابتدا دق

واضح ی ه بر تكرار مدام آنها بر اذهان، امرياند را به آمك و با تك  بوده"ینياستال"ست يآمون
 .شوند ی متوسل مهای نادرست و متقلبانه مقایسهن راه به یوانمود آنند و در ای هیو بد

ی م آه در دورانیریپذ یشود، ما م یست فرانسه مربوط ميتا آنجا آه به حزب آمون 
 ی،در دوران. دین نمایالزم را تدوهای  تواند پاسخ ی است آه م"یرهبر"م آه تنها یمعتقد بود

ن فكر از یشد و ا یمی  تلق"یاسيضعف س"بعنوان ی هر نوع اظهار نظر و اعتقاد شخص
ر ينظیی ها ن انحراف تمرآز گرا با روشیا. افتی یها ادامه م خشو بی تا سازمان محلی رهبر
ما . همراه شدی عه پراآنیو گاه شا" امور محرمانه"است ياز انتشار اخبار و سی ريجلوگ
ت و توان ينها به ظرفیهمه ا. میت رهبران مبرا نبوديش شخصياز آی م آه در دورانیریپذ یم
 تحولآه در ی نی نویل به مساانت آنيت و حساسيسئولها و احساس م ستيآمونی شه جمعیاند

 .شد، لطمه زد یجامعه مطرح م



 

ست ينها با آنچه در حزب آمونیسه آردن ایمقاو بدینسان " استالينی"گذاشتن یك نام اما  
سم ينياستال. ستيگر نیدی زي چیی مضحكداد، جز ادعای ن رويدر دوران استالی اتحاد شورو
ن ینها تا آخریش بردن همه ايت نبود، بلكه پيش شخصيو آی آاری  مخفیی،تنها اقتدارجو

ها نسبت به   ستي در آمونسوء ظنجاد شك و یآه سرانجام به ای امر. خود بودی مرزها
آه انحصار ی ان حزب و دولت بوجود آمد، حزبياختالط آامل م. ديانجام سرآوبگر و یكدی

انقالبی آن جه نقش يداشت و در نتار يدر اختی ن شده در قانون اساسيتضمی قدرت را بنحو
 ابتكار ی،اسيت مبارزه سيج ظرفین وضع بتدریا. افتیل ياداره آننده امور تقلبه نقش حافظ و 

را بوجود آورد آه با خود ی پرور  یيسش ريم نمود و برعكس آيرا عقی ت فرديو خالقی نظر
 است، ئلهك مسیحزب ی نيستالمفهوم ای ر منفيرش تاثیاما پذ. انفعال و فساد را به همراه داشت

ت يط فعالین انحراف منجر شد، با شرایآه به ای طیكسان وانمود آردن شرایجاد اختالط و یا
گر یدی ا  ئله مسی،ه داریسرمای در آشورهای ر قانونيا غی یست، اعم از قانونياحزاب آمون

اخته و از اخراج و مفهومی مبهم س" استالينيسم"داری از  های طرفدار سرمایه  ایدئولوگ.است
سپس احزاب آمونيست . گنجانند توبيخ یك عضو حزب تا سرآوب و آشتار را در آن می

اعالم " استالينی"اند  آشورهای سرمایه داری را آه خود همواره زیر سرآوب قرار داشته
د آنن مرتكب شده اند تبرئه میها  جنایاتی آه نسبت به آمونيستآنند و بدینوسيله خود را از  می

 . آنند آه هيچگاه انجام نداده اند ها پاسخگویی به جنایاتی را طلب می و برعكس از آمونيست
روبرو ی با آن چنان موانعی دار هیسرمای ست در آشورهاينفس وجود احزاب آمون 

ن یا.  با مردم بودانآنی وندهايت داوطلبانه اعضاء و پيها مستلزم فعال بود، آه در همه دوران
به همراه نداشت، بلكه غالبا خطر سرآوب و ی چ نفع و سود شخصينها هت نه تيفعال
ا یمحروم شده ی ا حرفهی ها شرفتيآه از پی ل مبارزانيخ. را در خود داشتی جدی ها ضيتبع

 و البته .ها بوده و هست تين محرومیاز ا نمونه آوچكیشدند، تنها  یا اخراج میاز آار ممنوع 
  .شوند یتر م"مدرن" روز به روز ها ن روشیا" سميمدرن "برای هماهنگی با

ف یتحری ریر از آن، آن هم تصویك تصویرا تنها براساس ی لميبخواهد فی اگر آس 
 انجام ها آمونيستاست آه مخالفان ی ن همان آارید گفت؟ و ایشده، نقد آند در مورد او چه با

ز ينی طیچ شرايهاند و تحت  شه قضاوت خود را آردهيهمی كبار برایآنها . دهند یم
   .ر دهندييخواهند آن را تغ ینم
 

 ی تحوالت اساس
خود مفهوم حزب و  درها  آمونيستآه یی را ها یرات و نوسازييد تغیب باين ترتیبد 

: ز استيك چیآه هدف از آنها تنها ی راتييتغ. ز مورد توجه قرار داديناند  دادهسازمان آن 
. زی آنندیه ریاست آن را بنحوی خالق پايد تا سطی آه به اعضاء حزب اجازه دهیجاد شرایا
م، یآرد است حزب تلقی میيرا اجرای س" حوزه" ما وظيفهل است آه در گذشته، ين دليه همب

 .ميدان است حزب میيس" نیتدو"فه را اجرا و ين وظیكه امروز ايدر حال
و ی خفمی است، از جمله انتخاب رهبران با را در طول زمان بوجود آمدهی راتييتغ 

نه "ست يم آه حزب آمونی ما اعالم آرد1972در سال . ها یريگی ارقام رای اعالم عموم
 ...".د در عمل بدست آوردیشرو بودن را بايپ"و " است مدل جامعه و نه ضد جامعه

جاد یای عنیك حزب و هدف آن، يات دمكراتيان حيمی د برمناسبات ضرورین بايهم چن 
فه آن ين وظیای م آه وسعت و دشواریا د آردهيما بارها تاآ. د اشاره آری،ستياليجامعه سوس

. آند یحزب را طلب می تك تك اعضای ه ابتكار و هوشمنديو روحی چنان است آه انرژ
ی شود، بلكه شرط وجود یست آه به اعضاء واگذار مي ن"یازيامت"ی درون حزبی دمكراس

بوجود ی ك اجتماعيروند پراتآه در یی را ها توان ارزش یبدون آن نم. ات حزب استيح
ها   ستيهمه آمونی و جمعی شه فردید در اندیآه بایی ها ند آشف و جذب آرد، ارزشیآ یم

د ین جهت اتخاذ شده است آه بایها، در طول زمان در ا یريگ ميك سلسله تصمی. ابدیبازتاب 



 

ها، امكان  هبحث در مطبوعات در آستانه آنگری ها بونیتری سازمانده: آنها را گسترش داد
، انتشار صورت جلسه مباحثات مواقعگر یدر صورت لزوم دردیی ها بونین تريگشودن چن

مختلف ی ها سازمان حزب آه دری ان اعضاي، امكان مالقات محزبی ملی رهبری ها اجالس
در مرآز ی م آه مسإله دمكراسیقا معتقدياگر عم"م آه یا حا گفتهیما صر. آنند یت ميآن فعال

م، پس يدان یخود می له و هدف استراتژيقرار دارد، اگر آن را وسی و اجتماعی ادات اقتصيح
 آه ئلهن مسیشتر بر ايد باز هم بيامروز تاآ. " مي قرار دهنيزات حزب يد آن را در مرآز حیبا

ی اجرا. خواند ین سمت فرا میشتر در اياست، ما را بی شرويد هرگونه پيآلی جنبش خلق
آه از ی ماتيممكن است و نه تصم" شعار"ا آن ین یراساس سردادن ا نه بی،ستياست آمونيس
تواند همه  ینمی ستياست آمونيس. ش آمادهي و از پداستانداری ها ا نسخهیده یاتخاذ گرد" باال"

و یی ابد، مگر آنكه توان ابتكار، مبارزه جویرد و توسعه يها جان بگ جا و در همه عرصه
 .بكار افتدی ها، امكانات آنها به تمام تيات، حساسيبها در تنوع تجر ستيآمونی هوشمند
آه را د تنوع و گوناگونی مردمی یفاء آنند باینكه بتوانند نقش خود را ایها برای ا حوزه 

ر الگوی ييط ناشی از تغیرند، تنوعی آه امروز بر اثر شرايآار دارند در نظر بگ با آنها سرو
 .اند شتر شدهين بار بیجامعه، چند

ت و ينشان دادن خالقی است برای فراخوانی ستياست آمونيسی ق، محتوایرنطیبد 
ك یآارگران و زحمتكشان از ی ازهاي ن بنحوی آه این سياست بتواند بهبكار انداختن ابتكار

برای تحقق این هدف . ك محل و همگان پاسخگو باشدی ساآنانموسسه و آارخانه گرفته تا 
ی  را امرآناست يحزب س   از اعضاءی شترياد هرچه ب تعدباید شرایط را آنچنان ساخت آه

عبارتست از آنكه به اعضاء آمك آند تا ی ن مفهوم، نقش رهبری در ا.دانندبمتعلق به خود 
دن ي، گفتگو و شن  اطالعات، اخبار، بحثئهبا ارای عنیابند؛ یاست حزب تملك يبتوانند بر س

 موجود قرار داشته  مشخصیلسطح مسا پرورش یابند آه دری نيمتقابل آوشش شود تا فعال
 .باشند

ضمن . روشن استی ش نخواهد رفت، امريخود پی به خودی رين سمتگينكه چنیا 
ها در  ستيكسو و بحران جامعه، آه آمونی از یلاز نو بودن مسای ناشی ها ینكه به دشواریا

 در  ودشواری ا همبارزی ما در شرایط ازهايناما، . آند یز برخورد ميستند، نيخارج از آن ن
چنين سمتگيری را اجتناب ناپذیر آرده سابقه  یبی ها و چالشی خیاز تحوالت تاری دوران
آن را ی شه از حزب و اعضاین اندیام را داشت آه راین باید اراده و قاطعيت الزبناب. است

  . وارد آرداجتماعیی در زندگ
 

 وحدت خالق
 را درك مییكسان اندیشی ها   ستيآمونوحدت از آه یی ها و رفتارها  شهیدوران اند 

 بعضا ميان آمونيست ها مناسبات های مدید است آه پایان یافته است، زمانی آه گاه آرد مدت 
ها،  ستي وحدت آمون. بودت گرفته شدهیعاری آه از زبان نظامشد  یی بيان میها با واژه
 .عات پایه آن استبحث و تبادل اطال  مشترك و هدف و عمل است، وحدتی آهزندهی وحدت
 .ست استيهر آمونيات شه آن در تجربیآگاهانه آه ری است بحثاین 

حزب جای گرفته ی همه اعضای انسانو غنای ی ن مفهوم از وحدت، گوناگونیادر  
درك ن ی ا.است، اعضایی آه براساس گزینش شخصی و پيگير خود دور یكدیگر جمع شده اند

 .بخشد یتعلق به حزب ارزش می و انسانی اسي سی،خصلت فردبه  از وحدت حزب
نجا یدر ا. میا داخل شدهی به مذهبیی م آه گویشو یست چنان وارد نميما در حزب آمون 

 و یهم با هدف دنباله روی  آس".تغييرناپذیری ها هیآ"مطرح است و نه " قسم اطاعت"نه 
جود دارد و مشخصه ها و  ستيان آمونيآه می مناسبات. وندديپ یها نم ستي به آمونسودجویی
چ يست بودن هيرد آه آمونيگ یت نشات مين واقعیقا از ايگران است دقی با دانروابط آن

زنان  ها، آمونيست. ت بوديض و محروميد آماده تبعیشتر بايآورد بلكه ب یرا بوجود نمی ازيامت



 

گر یدكیای، زندگی خانوادگی و مبارزه را با  آوشند زندگی حرفه  و مردانی هستند آه می
برعهده  اجتماعیعدالتی   ه بیيدر مبارزه علرا  نقش خود دیمعتقدند آه با انآن .وند بزننديپ
دا ين پيقیبر اثر تجربه شخصی خود آنان . رندین عرصه بپذیت خود را در ايمسئول و رنديگ

آند امری  اند آه شرآت در مبارزه انقالبی، برخالف آنچه بورژوازی همواره وانمود می آرده
 .ق استيهای عم  منبع پرورش روحی وشخصی و همبستگی،ست برعكسير انسانی نيغ

ل آردن يتحمی ا ادعایجدا شدن از جامعه ی ست، نه فقط به معنايتعلق به حزب آمون 
در همه ابعاد آن ی اجتماعی شرآت آامل در زندگی عكس، به معنبست، ين خود به آن نيقوان
 .گانه استيها ب ستيآمونی و مشبا هدف ی بكلی ه گروه بازيروح. است

از ی متفاوت ناشی فردی ها زهيبا انگی م شخصيك تصمیوستن به حزب يپ 
 شغل و حرفه،ت و آموزش، يط تربی شرای، محلی، اجتماعی،خانوادگی ها خاستگاه
ز ينی رياستعفا و آناره گ. افراد استی روحی ها و مشخصه ستنامهیزناشی از ی ها خصلت

تنها  "اخراج "زمان آنكه. شود ینمی  امروز فاجعه تلقدليل خواهان آن استبه هر آنكه ی برا
  .است شدهی سپری از حزب بود بكلایی جدروش 

 
 قعی وابحث

آه هدف آن ی ا رسمیك ينه بحث آآادم. ميهستدر حزب ی ما خواهان بحث واقع 
ك ی" بحت". ان روسايمی  نه دعوا وتر باشدیو اتوری ستم اجباريك سی سرپوش گذاشتن بر

 ئلهمس. ن ابتكارهاستیها، بهتر حل  ن راهیافتن بهتریوه آار آرد روزمره است آه هدف آن يش
بهترین و خالقانه ترین  و يت را بهتر تشخيص دهيموضعی با هم آن است آه در گفتگو

ن خواهد ييسرانجام آن را تع" تیاآثر"آه در صورت لزوم، یی گفتگو. را پيدا آنيم ها هنیگز
خواهند  یآه آارفرماها می با نظم سلسله مراتبندارد ی چ ارتباطين مفهوم از وحدت هیا. آرد
آه محافل حاآم است ی شیكسان اندی  و نقطه مقابلبرقرار آنندها  هو موسسها  آارخانهدر 
گانه يبی با آن به آلیی گرا یيسه ريا روحیآاذب ی فروتن. ل آننديآوشند برجامعه تحم یم

م، یرا بدست آوری آسی م نه به خاطر آنكه خرسندیریپذ ینظرها را می ونما گوناگ. هستند
  و موضوع مبارزهیلآه مسایی ها همواره در دوران. ت استيك واقعین ین خاطر آه ایبلكه بد
ك دوران ید و ما امروز در یآ یماختالف بوجود ی اسيسی ها یريابند، بر سر سمتگی یتحول م
ی نكه وجود اختالف نظر امریط تصور این شرایدر ا. مينآ یمی م زندگيعظهای  یدگرگون
ا مفهوم فوق یكسان ساز از حزب یر یافتادن در تصوی ر قابل درك است، به معنيا غی عجيب
  . ست و به گذشته تعلق دارديرواقعيآه غی مي مفاه،هاست ستياز آمونی انسان
ی ع و اختالف، بلكه چگونگآه امروز در برابر ما مطرح است نه نفس وجود تنوی نی نوئلهمس

ی قرار داشته و فردی  جمعئوليتمسمبنای احساس د بر یبرخورد بااین . برخورد با آنهاست
ها را  و آشكار آه در آن همگان بكوشند اختالفی جدی ، گفتگو و گفتگو پذیرفته شودباشد
د همه یبا.  ننشانندیل بر سر عمق مساتبادل نظری را جا" بحثی بحث برا"ا یشتر نكنند و يب

افراد ی ا انزوایاست اخراج يد آشكارا هرگونه سیبا. را فراهم ساختی ن امريچنی ط برایشرا
شه محكوم، متوقف و ممنوع ساخت تا بتوان از يهمی متفاوت را برای ها دگاهیبخاطر داشتن د

 .ها استفاده آرد انسانی رويهمه ن
" اختالف"جاد یا ای "ریيری بخاطر درگيدرگ"، به معنی صراحتخواست روشنی و  

ساختن در " راست"و " چپ"ا برچسب زدن و ید و سوء ظن یجاد تردیست، و آمتر از آن، اين
شتن را یست آه هرآس بخواهد بحث را منجمد آرده و فقط خويز نين نیمسإله ا. درون حزب

ارد بحث موی اري آه در بس ا تجربه نشان ندادهیآ. نه بنگرد و از موضع خود تكان نخوردیدر آ
های اساسی جمعی مخالف بوده اند در  هایی آه با سمتگيری آمونيستو گفتگو امكان داده 

 ؟بوجود آورندی راتييخود تغی ها دگاهی دازی اريبس



 

فرار از مسئله هدف از بحث نه . هاست  ت بحثيت و شفافيعلنضرورت ن، ی نومسئله 
 یل بلكه روشن ساختن مسا"آگاهان" آردن و محدود آردن آنها به یك جمع دهيچيپنه ، است
به منظور ی داشتن اطالعات و آگاهی ك براياه دمكراترن ی ای،بازی برخالف مخف. است
 .آزادانه استی ريم گيتصم

 تجربه خود،  بتواند در حد ستي آمونجدی است آه هراراده این  ئلهو باالخره، مس 
  .ی باشندستي آمونفعال سياست و سازنده

برابر زندگی داخلی دیگر احزاب سياسی است آه نقش در ی ستيآمونكراسی این مفهوم از دم
اعضا در آنها به ماشين انتخاباتی تقليل یافته و آنان به نرده بان آسب مقام و موقعيت برای 

  . روسای در رقابت با هم تبدیل شده اند
تشكله این درك ضامن دمكراسی درونی و آارایی عملی در شرایط تاریخی آنونی و جز م

این مفهوم بر مبنای تمایز دقيق ميان حزب و دولت قرار دارد . هویت آمونيستی امروز ماست
حزب . و ما به هيچوجه ادعا نداریم آه آن را به قاعده الزم االجرا برای آل جامعه تبدیل آنيم

  . نه مدل جامعه است و نه ضدجامعه. آمونيست یك جمع داوطلبانه است
د آن را در یاست آه بایی از دستآوردهای كی  مفهومی آه بيان شددمكراسی آمونيستی در

ازمند يناین آاری آسان یا خودبخودی نيست بلكه . ديت آرد و بهبود بخشیروزمره تقوی زندگ
 .آن استی ست ضامن آن و اساسنامه چارچوب حقوقيآه هر آمونی تالش است، تالش

پرسش با این ستاده، یای ه داریسرماهای  برنامهآه در برابر یی رويامروز، آن ن 
و اگر واژه " باشد؟ی هنگاشيچگونه پ"بلكه " انه؟یشآهنگ باشد يپ"ست آه ي نروبرو

د یل شده، پس پرسش را بایاثبات نشده تبدیی  به ادعادوران اخيرات تلخ يبا تجرب" هنگاشيپ"
 آه با زم است  الآنی درونی و زندگی آدام مفهوم از حزب انقالب   :طرح آردی گریبه شكل د

 دوران ما انطباق داشته باشد؟ی ها یازها و دشواري، ن  طیشرا
 ننده تحول انقالبی است نافی ضرورت وجود حزبیجنبش مردمی آفرنكه ید بر ايتاآ 
تواند  م جنبش مردمی میيمگر آنكه فكر آن. ن ضرورت استی آننده ادیيست، تاينانقالبی 

ستادگی و بر آن ی امی آه متوجه آن استيفشار عظبر ابد و دربرایگسترش بطور خود بخودی 
م، يآن شنهاد میيدن به آن پيسم و راهی آه ما برای رسيسم و آمونياليچشم انداز سوس. غلبه آند

 .گریای د ئلهن راه قرار دارد، مسی است، موانعی آه بر سر ائلهك مسی
. داشته باشدی روشيتواند پ یله آن نميجز در مبارزه طبقات و بوسی تحول اجتماع 

نكرده ی را نفی نه فقط ضرورت حزب انقالبی در سطح جهان معاصر مبارزه طبقاتی ها  داده
ن یدرای حزب انقالب. دهد  ید قرار ميش مورد تاآيش از پين ضرورت را بیاست، بلكه ا

 خود تيشه خود، ابتكارات خود، فعالیبا اندباید نكه یای عنی. رديگ یبه خود می نیط بعد نویشرا
ر مبارزه يآند، در مسی بانيرساند، از تبلورات مشخص آن پشتی اریبه گسترش جنبش مردم 

ده و مطرح يرون آشين مبارزه طبقات را بیادي بنیلن مسایتر  قيدن و گفتگو آردن، عميبا شن
ن آننده و در يي تعئلهبه مس حزب انقالبی رویي نفوذ و نئلهمسدهد آه  ینها نشان میهمه ا. دینما

خواهد  یاست آه می ن حزب مدعینكه ای بخاطر انه. است ل شدهیها تبد  ییارویمرآز همه رو
نرو یخواست مقاومت و تحول را تجسم بخشد، بلكه ازایی ا به تنهاین جنبش مردم باشد، يجانش

ن آننده در خدمت ييتعی رويك نیمقاومت مردم، ی و اساسی ك قطب اصلی یآه حزب انقالب
پر بها هدف از طرح آن است و نه ی فاتیتشری ا  ئلهن حزب نه مسی نفوذ الهئمس. تحوالت است
 .وند دارديما با سرنوشت جنبش مردم پيست آه مستقی ائلهن مسیا. حزب استدادن به نقش 

رد اوچ دستيخواهانه، هی شرفت ترقيچ پيه. دیتوان آنها را د ی موجودند و مها تيواقع 
ها درآن مشارآت نداشته باشند و غالبا به  ستيآه آمونك نبوده است يا دمكراتی یاجتماع
ك نبوده است آه ير دمكراتيو غی است عقبگرد اجتماعيچ سيه. آنها صورت نگرفته باشد   ابتكار

ها درست   ستيآمون. ن استيامروز هم چن. آنها روبرو نشده باشدی با مخالفت و مقاومت جد
تغييراتی در استراتژی خود  آننداجرا ی به تمامخود را ی ن نقش اساسیل آنكه بتوانند ايبدل



 

ت يدر فعالك حزب انقالبی یتی آه يظرفت آن است آه يرا واقعیز. اند  بوجود آوردهعميق
 دورانی بستگی دارد آه درل ین مسایتر  قين و دقیتر  ن عمدهيي آن در تعتوانبه مبتكرانه دارد 

 .آند ت میيآن فعال
آن  د دریرا بایی ها ی نوساز.ستيتی منجمد نی، هوالبیهویت حزب انقن مفهوم، یا در 

ها و  د در برابر پرسشین حال، بايدرع. دیف خواهد گرديبه عمل آورد آه بدون آن، تضع
رند، یبپذ" خیان تاریپا"را به عنوان ی ه داریستند سرمايآه حاضر نی همه آسانهای شنهاديپ

ت مبارزان آن، نه ي فعالی،وه سازماني شی،ست، استراتژيات حزب آمونيح. گشاده داشتی رو
نقش ی واقعی اي دنایلها و مس یها، دشوار خارج از زمان و مكان، بلكه در تضادها، امكان در
 .است بسته

 


