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!ی انقالبیابي سازمانراموني پیبحث  

 
   ١٣٨٧مرداد م تشهشنبه چهار                                                                                                 م فرجاديمج

                                                                
سازمانيابی خود در يک  ما برای سازماندهی قدرت طبقاتی خود و متشکل متحد کردن کل پرولتاريا، نخست بايد بهطبقه 

طبقه کارگر و کانون مبارزه اگاهی طبقاتی  حزب انقالبی پرولتری محصول پيکار. حزب انقالبی پيشرو بپردازد

   .پرولتارياست

چيرگی بر . مستقلی از آگاهی طبقاتی پرولتارياست سازمان انقالبی حاصل اقدام آگاهانه پيشروان آگاه است و تشکل

ری طبقاتی راه حل چنين کاری است پرولتاريا برای مقابله با سيستم سرمايه دا بحران عقيدتی و دستيابی به آگاهی

  .يک سازمان سياسی انقالبی برای گسترش سازمانيابی طبقه خود ميباشد نيازمند

  سازمانها و احزاب چپ ز اسيمای کلی

تئوری و هم در ، هم دروجود اشکاالت بنيادیسی خود منکرنگاه به گذشته سيا کسی را ميتوان يافت کهامروزه کمتر

منتقدين به گذشته سياسی خود  ميت است نوع نگاه و مکان تاريخی است کهاما آنچه در اينجا بسيار حائز اه. باشد پراتيک

   .می پردازند

آن، و در تحليل نهائی سرهم شدن ه ما مسخ آن، و انحراف بنيادی ازوجود داشت در جنبشی که تحت نام مارکسيسم تاريخًا

ندارد، بهنگام آغاز گسست  سيسم نداشته وعنوان برخود نهاده، ارتباط ديگری با مارک سياسی که جز-ايدئولوژيک دستگاه

هانبينی مارکس اساس خودش با جدر» مارکسيسم «ميزند، اين  اين دستگاه نظری، مشاهد و ارزيابی اصولی بما نهيباز

مانيفست  مانيفست و باقطع رابطه با آن، ازرای گسستن وهمين اساس ميبايست ما تالشی را ببر دارد،درروئی قراررودر

نظری توسط فعالين انقالبی، اما بطور  خوشبختانه شاهد هستيم فعاليتهایدر دوره های اخير. يست آغاز کنيمزب کمونح

در اين ديالوگوها نشان داده . سازمانهای سياسی چپ آغاز شده است پراکنده و بعضًا منسجم در نقد تئوری و پراتيک

. کرده است مغز استخوان فاسدا و احزاب غالب شده و آنان را تاانهاين سازمسوسيال دموکراتيک بر ميشود، چگونه ترند

تمامی آنها در . خصلت پرولتری ميباشد مباحثات مورد نظر خاطر نشان ميشود که مشی غالب بر اين سازمانها فاقددر

   .های بورژوائی قرار ميگيرند محدوده همان دستگاه سرهم بندی شده سوسياليست

قابل سازگاری با ايدئولوژی انقالبی و غيرمارکسيسم دارای انحرافات فاحش و مبانی اساسیرتمامی اين جريانات د

سازماندهی توده امر خط و مشی به خط بورژوائی را پيش می برند، درسياستاحزاب گوناگون چپ در. ميباشند کارگری

، به عدم اقدام برای خود و در بيشتر موارد سازمانده شده کارگر و عموم اقشار مردم می پردازند، ولی کارگران و مردم

علل شکست تحليل ازدر. ولتاريا کشانيد شده و ميشوندبقای اقتدار و حاکميت دشمنان طبقاتی پر عليه خود و عمًال به نفع

بی حزب کمونيست انقال. انقالبی بوده اند ، در اين جنبش ها کارگران فاقد سازمانيابی و آگاهی طبقاتیقيامهای گذشته

کارگران پيشرو، برای درهم کوبيدن تسلط طبقات حاکم و هدايتگر بنای جامعه  انترناسيوناليست که قادر به سازماندهی
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انقالبی در نبرد  تنظيم خط و مشی و سياست کمونيسم-تدوين نگرش و جهانبينی پرولتری. باشد،موجوديت نيافت نوين

آن در باره فراز و بين اللمللی، مهم تر از  جنبش کارگری در عرصهنقد و برخورد با تجارب تاکنونی -جاری بين طبقات

مداخله در حد توان در مبارزات -دادن به بسياری از ابهامات پيش رو فرودها و شکست انقالب اکتبر برای شفافيت

 در ولتریاست برای ورود به مبحث اصلی پيرامون ساختار سياسی تشکيالتی سازمان انقالبی پر اين شمای کلی. جاری

  . دوره حاضر

   اتجارب و شکست ه  
ای سياسی و سازمانی که در با کسب اضافه ارزش های توليد شده، با ابزاره جنگ دوم جهانی، بورژوازیدوران پس از

بين انفعال نسبی  مارکسيسم انقالبی که. اين امر مهم منجر به در هم تنيدن رفرميستی طبقه کارگر شده است .داشتاختيار

بخش معدودی که به هدف . مجبور به اختفا گرديد و کنترل مطلق ارتدکسی استالينستی در هم کوبيده شده بود،ه کارگرطبق

طبقه کارگر و سازمان انقالبی او، (اجبارًا به دفاع از اصول مارکسيسم انقالبی  انقالب جهانی پرولتری وفادار ماندند،

جهان صورت و تالش برای درک تغيرات عمده ايکه در ) داریکار، و تضادهای سرمايهارزش مبتنی بر تئوری

تسليحات، و تغيراتيکه در پديده امپرياليسم  مداوم. ميگرفت مانند پديده سرمايه داری دولتی، اقتصاد مبتنی بر توليد

کامل بيشتر آنچنان تجربه عملی مبارزه انقالبی بودند که بتوانند به کمک آن ت آنها فاقد. صورت ميگرفت مشغول بودند

  .مارکسيستی سازمان و حزب انقالبی را فوريت بخشيده و يا آنرا ممکن سازند تئوری

پرولتری، بديل های غير مارکسيستی متعددی، بمثابه ابزاری برای دست يافتن  از سوی ديگر، در مقابل سازمان انقالبی

اراده گرايی، خود  جنگ شاهد تجديد حيات اشکال مختلفدوران پس از. ه داری، عروج کردندسرنگونی سرمايبه امر

مهمترين و . آزمونهای عملی شکست خوردندگرائی و جبهه خلق گرائی بوده است، ليکن همگی آنها در -انگيختگی

 بدون صبر کردن برای اينکه شرايط عينی آماده بود که انقالب ميتواند، اين تئوریافراطی ترين تجلی اراده گرائی در

موفقيت اوليه  ليکن تئوری مزبور پس از. بسيج پرولتاريا، بوسيله گروهی کوچک از چريکها انجام پذيرد گردند و بدون

 در جنگهای بوليوی، ١٩٦٧چه گوارا در سال  ، نتوانست در امريکای التين پيشرفت نمايد و باالخره با مرگکوبااش در

که توپاماروهای اروگوئه -شيوه ليکن با انتقال محل عملکرد آن به شهرها  تالش برای حفظ اين.اين تئوری از پای درآمد

تشکيالت،  انگيختگی گرائی يعنی نفی-خود. نيز با چيزی بيش از موفقيت های اوليه مواجه نگرديد نمونه آنند،

 ١٩٦٠شورش دانشجوئی بود که در دهه  ب سياسی عمدتًا ثمرهاتوريته، و مهمتر از همه نفی حز") کمونيسم شورائی("

 در فرانسه، در ١٩٦٨اين مرحله از جنبش، يعنی وقايع ماه مه  ولی عاليترين دستاورد. در سراسر جهان گسترده شد

 درست بدليل عدم وجود يک حزب کارگری انقالبی، حزب کمونيست. ناکارآمدی آن بود عين حال بارزترين نشانه

عاجزانه با دوگل باشد،  نيست فرانسه توانست مبارزه جوئی اعتصاب عمومی عظيم را تخفيف داده و طراح سازشیاستال

و باالخره استراتژی جبهه خلق . آمده بود، از کار بيندازد و بدين ترتيب بحران حاد اجتماعی را به همان سرعتی که پديد

آلنده  يکبار ديگر در حکومت وحدت توده ای سالوادور)يه داریراه رشد غير سرما(سوسياليسم  و گذارمسالمت آميز به

   .در شيلی به بوته آزمايش گذاشته شد، که نتيجه فاجعه آميز آنرا همه ميدانند

همراه با ) مواردی که ذکر شدند صرفًا روشن ترين نمونه ها در اين مورد بودند و(آشکار شدن ورشکستگی اين بديل ها 

از بحران  ن سرمايه داری جهانی و اوجگيری مبارزه طبقه کارگر در دهه های گذشته کهشدن سريع بحرا عميق تر
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تا . حزب انقالبی جلب نموده است مزبور منتج گرديده، توجه کارگران کمونيست را به تئوری مارکسيستی سازمان و

نيک ميدانيم که تا . بيان نمايمسياسی در دوره های مختلف را  بدينجا تالش گرديد شمای از پروسه ايجاد حزب و سازمان

 محافل و جريانات متعدد، کسر و کمبود های ميباشد، اشاره به شکست انقالب اکتبر و عروج همين جا نوشته فوق دارای

انحالل طلبانه در مواجهه با سازمان  مانند آنارکوسنديکاليستها، شوراگراها و ديگر جريانات که از موضعی پاسيفيستی و

شدن و پرداختند به تاريخچه سير صعود و نزول تک تک اين  در اينجا قصد وارد. ی برخورد ميکنندو حزب انقالب

 در اين مباحثی که ميآيد. آناليز کردن عروج اين جريانات منحط مستلزم زمان زيادی است زيرا. جنبش ها را نداريم

  .ميباشد  سازمان انقالبیهدف بيشتر روشن نمودن ساختارها و اهداف و چگونگی روند فعاليت های يک

  یحزب انقالب ،مختصات سازمان
بنابراين . برای تحليل احزاب سياسی بر تئوری مبارزه طبقاتی مارکس استوار است پايه های برخورد مارکسيسم انقالبی

را می بايد در  رقيبزاب و سازمانهای سياسی گوناگون ومارکسيسم انقالبی، توضيح اساسی برای وجود اح نظريه

منافع طبقاتی بوجود آمده، مورد پشتيبانی قرار  احزاب سياسی عمدتًا بمثابه نمايندگان. ساختارهای اقتصادی جامعه يافت

از اصول مارکسيسم انقالبی،اگر بطور ناپخته ًا اين ايده، همانند بسياری ديگرطبع .گرفته و به فعاليت خويش ادامه ميدهند

   .ا نخواهد بودسخنی بی معنجزمی فهميده شود، جز و

ميبايد که . احزاب سياسی، همچنانکه در مورد سياست بطور کلی صادق است نقطه حرکت اساسی برای تحليل و بررسی

ميگيرد که  پيچيدگی های بيشماری که بدان اشاره شد از اين حقيقت سرچشمه. جامعه مورد نظر باشد ساختمان طبقاتی

ديگری، در يک وضعيت تعارض و تخاصم  ار نداردند، بلکه يکی بر سرطبقات در جامعه، صرفًا درکنار يکديگر قر

ترکيب و موقعيت خاصی که .ای در تعارض مزبور ايفا ميکنند دائمی و پويا قراردارند، واحزاب سياسی نقش عمده

 بر مراحلی از تکامل طبقات گوناگون و همچنين بيانگر ميزان سلطه ايست که يک طبقه احزاب سياسی دارند بيانگر

سروکار داريم، و   سازمان وحزب بنابراين، هنگاميکه با نظرات مارکسيستی در مورد. ديگر کسب نموده است طبقه

تئوری مجزا و محدود در مورد تشکيالت، بلکه  بويژه در آنجائی که به نظريات خود مارکس مربوط ميشود، نه با يک

احزاب لحظاتی هستند در : نکه مارکس خاطر نشان ساخت  چنا  .هستيم همواره با رابطه بين احزاب و طبقه روبرو

. نمايد خواهان اين بود که نيروهای محرکه تاريخ را آشکار سازد تا امر تاريخسازی را تسهيل مارکس. تکامل طبقات

عی اجتماعی هستند که توسط روندهای اجتما بنابراين در نظر مارکس طبقات صرفًا ذواتی ايستا نيستند، بلکه گروههائی

گذشته از همه اينها، طبقات، خود را بوسيله تعارض و .عبور ميکنند بوجود آمده و از مراحل گوناگون رشد و بلوغ

تشکيل يک طبقه را  افراد فقط تا آنجا که در گير يک مبارزه مشترک با طبقه ای ديگر باشند. مينمايند تخاصم معين

در مبارزه بين طبقات، احزاب بمثابه . دست ميبايند اعتماد و آگاهیطبقات در جريان مبارزه به انسنجام، تشکل،. ميدهند

   .ندتاسلحه هس

   یطبقه تاريخًا انقالب ا تنهپرولتاريا

جامعه در مجموع هرچه بيشتر به دو اردوگاه بزرگ متخاصم، به دو طبقه  در تحليل مارکس از سيستم سرمايه داری

گويا مارکس  اينطور نبود که. د تقسيم ميشود؛ بورژوازی و پرولتاريادر مقابل يکديگر ايستاده ان بزرگ که مستقيمًا
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داری در برميگيرد، ادعا نمودن چنين  اعتقاد داشت که مقوالت بورژوازی و پرولتاريا همه کس را در حامعه سرمايه

ژوازی و بلکه منظور وی اين بود که تعارض بين بور. ميبود  مسخره١٨٤٧امری بعنوان يک حقيقت تجربی در سال 

 درنظام سرمايه داری توليد بر مبنای. داری بوده و امری اساسی برای نظام مزبور ميباشد پرولتاريا، ذاتی نظام سرمايه

   .استثمار مزد و کار صورت ميگيرد

اقتصاد سرمايه داری جای گرفته است، و اين تعارض اساسی بر کليه جوانب  بنابراين يک تضاد منافع دائمی در قلب

بين مالکين لوازم  هميشه اين رابطه بالواسطه: آنچنانکه مارکس در کتاب سرمايه ميگويد. تاثير ميگذارد  اجتماعیزندگی

ساخت جامعه، منجمله الگوهای سياسی استقالل و  توليد و توليدکنندگان مستقيم است که راز غايی، مبنای پنهان تمامی

  .در آن می يابيمحکومتها را  وابستگی، وبطور خالصه، شکل معينی از

اجتماعی گوناگون ديگر تنها ميتواند در چارچوب بديلهائی که توسط دو طبقه عمده  در تحليل نهائی، طبقات با اقشار

نتيجه، از نقطه نظر  در. آنها در نهايت می بايد جانب يکی از اين دو طبقه را بگيرند. ميشود عمل کنند عرصه

که احزاب مزبور بر چه طبقه ای پايه دارند،  احزاب سياسی صرفًا اين نيستمارکسيستی، معيار اصلی برای ارزيابی 

  .بورژوازی و پرولتاريا در کدام سمت قرار ميگيرند بلکه اين است که در مبارزه طبقاتی بين

مورد حزب ميشود موضوع مورد نظر نه احزاب سياسی بطور العموم،  اما هنگاميکه صحبت از تئوری مارکس در

 ايست که نابودی سرمايه داری را هدف خويش قرار داده است، بطور مشخص صحبت از نظريه ب انقالبیبلکه آن حز

تنها پرولتارياست : است که مارکس در مورد يک حزب سياسی پرولتری انقالبی است زيرا نظر وی بر اين پايه استوار

برابر صنعت نوين ناپديد ميشوند، پرولتاريا باالخره در  طبقات ديگر روبه زوال و. که طبقه ای واقعًا انقالبی است

تاجر،صنعتگر، زارع کوچک، دهقان همه و همه توسط گسترش سرمايه . است محصول ويژه و اساسی صنعت نوين

بهمان نسبت نيز  ميروند، ليکن پرولتاريا روبفزونی ميرود متناسب با توسعه بورژوازی، يعنی سرمايه، داری رو بفنا

يابد و در نتيجه کارگران در واحدهای هرچه  ميزان توليد افزايش می. ه کارگر نوين رشد می يابدپرولتاريا يعنی طبق

توسعه صنايع پرولتاريا نه تنها از نظر تعداد افزايش می يابد، بلکه در انبوه  با. بزرگتر در کنار يکديگر قرار ميگيرند

بنابراين . احساس ميکند  توانائی خويش را بيش از پيشهرچه بزرگتر متمرکز ميگردد، نيرويش افزايش می يابد، و هائی

قدرت .بالقوه قويترين طبقه استثمار شده در تاريخ است پرولتاريا. پرولتاريا در مرکز سامانه اقتصادی قرار ميگيرد

 .اشدرهائی خويش را می بخشد، توانائی ايکه عنصری حياتی در تئوری انقالب مارکس ميب مزبور به پرولتاريا توانائی

 اولين طبقه  اينکه پرولتاريا عامل دوم و بهمان اندازه مهم در برآورد مارکس از پرولتاريا، عبارتست از نظر وی مبنی

اين . طبقاتی، بلکه منجر به از بين رفتن کليه طبقات خواهد شد ايست که پيروزيش نه منجر به شکل جديدی از جامعه

تنها طبقه  تاکيد مارکس بر پرولتاريا بمثابه. قاتی پرولتری استوار استضرورتًا جمعی مبارزه طب ديدگاه بر ماهيت

واضحترين کانديدای ديگر اين عنوان  انقالبی، و داليل وی برای اين امر را بخوبی ميتوان از روی نظر وی در مورد

می را تشکيل ميدادند و حتی در اکثر کشورهای اروپائی اکثريت عظي در زمان مارکس، دهقانان. يعنی دهقانان، نشان داد

ولی . وجود داشت از اين گذشته، سنتی طوالنی از شورشهای دهقانی. پرولتاريا، فقير و پايمال شده بودند حداقل به اندازه

   .دهقانی ناديده گرفت مارکس تمام اينها را بخاطر ماهيت انفرادی و پراکنده شيوه زندگی

ند که اعضايش در شرايطی مشابه زندگی ميکنند ليکن بدون وارد شدن ميده دهقانان کم بضاعت توده عظيمی را تشکيل



 

 5

جدا و منفرد  شيوه توليد آنان را بجای وارد کردن به يک رابطه دو طرفه از يکديگر. جانبه با يکديگر در روابطی چند

دهند، توده عظيم کيسه سيب زمينی را مي  بسيار شبيه سيب زمينی هائيکه در يک کيسه تشکيل يک بدين طريق،. ميسازد

تاجائيکه ميلونها خانواده تحت شرايط حيات اقتصادی . تشکيل شده است ملت فرانسه از جمع ساده اندازه هائی همگن

مخالفتی خصمانه با نحوه زندگی شان، و منافع و فرهنگشان را از طبقات ديگر جدا ساخته و آنها را در زندگی ميکنند که

ن دهقانان کم بين اييک ارتباط درونی محلی در جائيکه صرفًا تا. ه را تشکيل ميدهندميدهد، آنان يک طبقدومی قرار

هيچگونه هيچ گونه همبستگی ملی و اورده، وبوجود نيمنافعشان جماعتی را جائيکه يکسانی تا و بضاعت وجود دارد،

طريق پارلمان که چه از نخواهند بود قادرنتيجه آنهادر. نميدهندان تشکيل يک طبقه راايجاد نکند، دهقانرا سازمان سياسی

به نمايندگی آنها قادر. آورندرا بنام خود به اجرا در منافع طبقاتی خويش) انجمن نمايندگان(طريق کنوانسيون و چه از

برای  ،بنابراين رهائی خويشنمايندگی خود، وعکس دهقانان، درقابليت پرولتاريا، بر. شوند نمايندگی خويش نيستند، بايد

   .انقالبی، تعين کننده است ايجاد يک حزببرای توانائی وی دره انقالبی، وموقعيت پرولتاريا بمثابه يک طبق

مارکس از فاصله . ايجاد حزب انقالبی خويش را با امری فعليت يافته اشتباه نمود معهذا نبايد توان بالقوه پرولتاريا در

ست و از راه مبارزه  خود و پرولتاريا بمثابه ای طبقه ای برای خود موجودبين پرولتاريا بمثابه طبقه ای در  ايکه

مارکس از ديدن اثرات فلج کننده جامعه و رقابت آميز  .طوالنی که برای رسيدن از اولی به دومی وجود دارد آگاه بود

   .طبقه کارگر انقالبی نيز قافل نبود بورژوازی بر سازمانيابی و اتحاد

خيلی بيش از آن کارگران را عليرغم اين حقيقت که ايشان را در کنار هم قرار ه فقط بورژواها، بلکه رقابت افراد را ن

بهمين . يکديگر متحد شوند کشد تا اين افراد بتوانند بابهمين دليل است که مدتها طول مي. يکديگر جدا ميسازد ميدهد، از

يروی متشکلی که بر فراز و عليه افراد جدا از هم قرار ن خاطر است که تنها پس از مبارزاتی طوالنی ميتوان بر هر

   .ميکنند که روزانه اين جدائی و انزوا را تجديد توليد می نمايد فائق شد دارد که در روابطی زندگی

   .را نيز تشخيص داد مارکس همچنين قدرت ايدئولوژی بورژوازی

بطور  نبنابراي هکبطوري داراست،نيزمعنوی رارل وسائل توليدکنت همزمان دارد،اختياردررا یوسائل توليد ماد ايکه طبقه

      .دآن ميگرد عوسائل توليد معنوی هستند نيز تابع و مطا آراء و عقايد کسانيکه فاقد

حزب کارگری انقالبی ضروری خواهد بود تا بجنگ با اين گرايشات قوی برخيزد  بنابراين، ايجاد يک سازمان سياسی يا

ميکند که تا زمانيکه  واقعًا هم مارکس غالبًا اشاره. تی پرولتاريا بمثابه يک طبقه را محرز گرداندطبقا و استقالل

. واقعی کلمه بمثابه يک طبقه دانست.معنی  کارگران حزب مشخص خويش را ايجاد نکرده اند، نميتوان آنها را به

ا در يک طبقه و بدنبال آن در يک حزب سياسی، که سازمانيابی پرولتره اينگونه است که در بيانيه کمونيست می بينيم

به  ) ١٨٧١( و در تصميم کنفرانس لندن انترناسيونال اول. بين خود کارگران، دچار اختالل ميگردد دائمًا توسط رقابت

ه اين ايد  .دنماي خويش ميتواند بمثابه يک طبقه عمل  صپرولتاريا تنها با برپا نمودن يک حزب سياسی خا :هاين ترتيب ک

   . دنپايان عمر بمثابه مرکز تقل تئوری و عمل مارکس و انگلس باقی ما  تا١٨٤٠اساسی از اواسط سالهای 

  بانقالبی در باره حز ممارکسيس تئوری

مبارزه طبقاتی موتور محرکه تاريخ است و اينکه رهائی طبقه کارگر بايد بدست خود  مارکسيستهای انقالبی معتقدند که
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مجموع، يک حزب سياسی  در همين حال خواهان اين هستند که برای نمايندگی منافع طبقه در. يردکارگر انجام گ طبقه

خواهد بود؟ مارکس اين مسئله را در بخش پرولتارها و  بدينترتيب رابطه بين اين حزب و طبقه چه. انقالبی ايجاد نمايند

   :دادکمونيست مورد بررسی قرار کمونيست ها در کتاب بيانيه

يکديگر چه مناسباتی دارند؟ کمونيستها حزب جداگانه ای تشکيل نميدهند که در  تها و پرولتاريا بطور کلی باکمونيس

آنها . پرولتاريا جدا باشد ندارند آنها هيچگونه منافعی که از منافع کليه. ديگر احزاب کارگری قرار گرفته باشد برابر

   .هند جنبش پرولتاريا را در چارچوب آن اصل بگنجانندبخوا اصول فرقه ای خاص خود را بميان نمی آورند که

تنها در اين است که از طرفی کمونيستها در مبارزات ملی پرولتاريای  فرق کمونيستها با ساير احزاب پرولتری

تاکيد  مصالح مشترک همه پرولتاريا را، صرفنظر از مليتشان، در مد نظر قرار ميدهند و بر آن کشورهای گوناگون،

طی ميکند، آنان هميشه و همه جا  ند، و از طرف ديگر در مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازیميورز

  .منافع و مصالح تمامی جنبش را نمايندگی ميکنند

پيشروترين و با عزمترين بخش احزاب کارگری هر کشوری هستند، يعنی آن بخشی  بنابراين، کمونيستها از طرفی عمًال

بقيه توده عظيم  بخشهای ديگر را بجلو ميراند، از طرف ديگر، از لحاظ تئوری مزيت کمونيستها نسبت به که کليه

   .جنبش پرولتری درک روشنی دارند پرولتاريا در اين است که آنان از خط حرکت، شرايط و نتايج نهائی عام

ه بين سازمان يا حزب سياسی انقالبی با طبقه شامل نطفه اوليه راه حل مسئله رابط اين بيان بسيار فشرده و درخشان، هم

    .نمايد شامل يک سلسله رهنمود هائيکه پراتيک جنبش کمونيسم انقالبی ميبايست در اين مسير حرکت و هم

ضرورت ايجاد و گسترش يک سازمان انترناسيوناليستی متشکل از انقالبيون  منتقدين درون جنبش کارگری، همواره بر

مقياسی هر چند  برغم بی افقی موجود در مبارزه طبقاتی جاری، بايد تالش گردد، بطور آگاهانه درو  .پای فشرده اند

   .داشته باشيم کوچک برای تغير ريل مبارزه طبقاتی در جهت واقعی آن شرکت فعاالنه تری

ی از مبرميت داده است که وجود و ضرورت آن در امر پيش برد مبارزه طبقات حرکت جريان انترناسيوناليستی نشان

با درک و  تحرکات انقالبی حلقه واسطی است ميان نيازهای دائمی کارگران پيشرو در تقابل. ميباشد خاصی برخوردار

   .تاريخی برای سازمانيابی خويش دريافت های نادرست از مبارزه طبقاتی، فرا رفتن از سطح به عمق مبارزه

و از اراده . غير واقعی از مبارزه طبقاتی بطور جد مبارزه نمايدهرگونه تصورات  يک سازمان انقالبی بايد بر عليه

سازمان انقالبی برحسب  . آميز در مواجهه با تحوالت تاريخی آگاهانه برخورد نمايد و خود بزرگ بينی جنون گرائی

 يعنی .استنتاجات اصولی مارکسيستی بنا ميگردد يک ضرورت تاريخی شکل ميگيرد، شکل گيری اين سازمان بر اساس

   .تئوری که بدون آن هيچ جنبش واقعی وجود نخواهد داشت. ميشود پراتيک آن از تئوری انقالبی منتج

   .انقالبی نه يک پديده ريکال و يا محلی بلکه روند انقالب پديده ايست جهانشمول بنابر تئوری مارکسيسم انقالبی، تحوالت

. عميق نظام سرمايه داری الزامًا به يک دوره تحوالت انقالبی منجر نخواهد شد بنا بر همين تئوری ياد شده، هر بحران

انقالبی مبتی است بر  بدان معنا نيست که ما به مسئله سازمانيابی مقطعی بنگريم، بلکه سبک کار کمونيستهای ولی اين

يبايست کارکرد سازمان انقالبی بدين ترتيب، م. کمونيتسی شالوده های يک سازمان تاريخی و دائمی تا رسيدن به جامعه

ناتوانی . تلقی کرد تا از هرگونه شتاب زدگی غير عقالئی و ناشکيبائی جلوگيری شود را بر اساس يک کار دراز مدت

بنابر مولفه . انجامد  در دروره حاضر ممکن است به نفی ضرورت آن بی  درک وظايف تاريخی سازمان انقالبی در
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زيرا اهداف کمونيستی . ديگر با اهميت است انی از انقالبيون بيش از هر زمانهای موجود ضرورت گسترش سازم

که پرولتاريا با داشتن برنامه انقالبی پراتيک تاريخی خود را در . ميباشد پرولتاريا منشاء بوجود آمدن سازمان سياسی

    .مصالح عمومی کل طبقه سازمان ميدهد دفاع از

عليه ايدئولوژی ويرانگر بورژوائی، حضور مداوم سازمان انقالبی در درون  استنقش سازمان انقالبی بمثابه سالحی 

بمثابه  سازمان انقالبيون. انژری نيرومندی است برای خونساسازی توطعه های رنگارنگ بورژوازی طبقه به منزله

ين ارگان هستی طبقه از بدون ا. کند ارگانی که مانند يک بخش زنده از يک تن زنده عمل می. ارگانی برای طبقه ميباشد

نتيجه اش آن خواهد شد تا برای دوره ای کوتاه اين ارگانيسم دچار  و. يکی از کارکردهای اصلی اش محروم خواهد شد

 اساس يک سازمان انقالبی واقعی در چنين شرايطی مدام خود را به لحاظ نظری و عملی بر همين. مشکل گردد

  .تاريخی اش نزديکتر گردد ازمان انقالبی رشد و گسترش مييابد تا به اهدافبازسازی ميکند، در اين روند است که س

سازمان . فيزيکی ساده طبقه نبوده و دنبال رو حرکات خودبخودی طبقه نخواهد شد سازمان انقالبيون صرفًا يک ضميميه

  بخش طبقاتی آگاه ترين اهیآگازمان انقالبی نتيجه پروسه رشد وطبقه محسوب ميشود، نه خود طبقه، سبخشی از  انقالبی

     .پرولتاريا محسوب ميگردد
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