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 یادداشت درباره مفهوم حزب کمونیست                 

حزب کمونیست یعنی حزب سیاسی طبقه کارگر عبارتست از تشکل  پیشروان انقالبی و درعین     

  یک سازمان بالنسبه واحد و   حال  دارای تفکر صحیح علمی پرولتاریا  یعنی کمونیست ها بصورت  

سازمانی که هدف و  این طبقه؛    ی ازبا پیوند فکری و تشکیالتی با توده های واقعاً وسیع   درعین حال

بورژوائیکا در جامعه  از  رکرد آن  االمکان   عبارتست  کارگر حتی  مبارزات طبقه  رهبری  و  هدایت 

استای  ر بمنظور رادیکالیزه کردن و ارتقاء این مبارزات حتی االمکان هرچه بیشتر  در موثرترهرچه 

 ناانسانی اش.   علیه نظام سرمایه و کارکردهای سیاسی انقالبی

ل دهنده حزب ی ارگانها و افراد مختلف تشک روابط داخلی بینساختار داخلی و  واضح است که     

و اقشار اجتماعی مربوطه دیگر درعین حال    و مناسبات این حزب با توده های طبقه کارگر  کمونیست

ریائی یعنی حداکثر دموکراسی ممکن در چارچوب جامعه سرمایه داری و  مبتنی بردموکراسی پرولتا 

   میباشد.  ریخاً سپس در جامعه  سوسیالیستیتا

پرولتاریا، از حزب کمونیست الزم است به توضیحات    سیاسی   درمورد تعریف فوق الذکر از حزب   

  مذکور در ذیل توجه نمود :

ستند، به تئوری کمونیسم  کسانیکه دارای جهان بینی حقیقتاً کمونیستی ه  کمونیست ها یعنی-   

سطح   در  عنوان  تکامراستین  با  که  کسانی  نه  و  دارند  اعتقاد  موردنظر  معین  زمان  در  آن  ل 

)یعنی جهان بینی    ولی تماماً یا عمدتاً دارای گرایشات غیرکمونیستی  "سوسیالیست"یا    "کمونیست"

 . میباشنددیدگاه طبقاتی غیر کارگری و غیرعلمی بوده(  و تئوری ای که  مبتنی بر

پیشروان کارگران و نه  مجموعه    چنینسازمان و تشکل    بارتست ازحزب کمونیست  در واقع  ع  -   

الزم )یعنی وحدت ایدئولوژیک اساسی( و  پیوند  باعتبار  پیوند فکری      ، طبقه کارگر اما   کارگران یا

های   توده  با  الزم  میشود،  پرولتایاتشکیالتی  محسوب  نیز  طبقه  این  کلیت  سیاسی  بر    تشکل  و 

پیشروان یعنی کمونیست ها  برخاسته از خود این    . دارد  داللت  پرولتاریای بلحاظ سیاسی متشکل  

 امکاناً تاحدی از سایر اقشار اجتماعی موجود در جامعه بورژوایی  میباشند.  این طبقه اجتماعی و 

اف  "هدایت"دراینجا    -     به  یا آموزش  اشکال و سطوح مختلف دادن رهنمود  یاری  بمعنای  و  راد 

بمعنای اشکال و سطوح مختلف کمک کردن به    "رهبری"  رساندن به آنان در فراگیری آن است؛ و  

  افراد در رهبری عملی پیشبرد مبارزات آنان میباشد. 
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  - که اعضاء آنها مستقیماً توسط کارگران انتخاب میشوند   –  البته شوراهای)سیاسی( کارگران  -    

پیشروان    درواقع از  متشکل  فعاالن  سازمانهای  کارگر  و  طبقه  از  همین    ولی  د  نهستمعینی  به 

این شوراها  امکاناً در اوج گیری     ؛معینی از تشکل طبقه کارگر بحساب میاینددرعین حال نوع  اعتبار

بمثاب پرولتاریا  یا دموکراتیک(مبارزات طبقاتی  انقالب)سوسیالیستی  بوجود    ه  بورژوایی  در جامعه 

نقش هدایت و رهبری این انقالب را بجای حزب کمونیست ایفاء میکنند؛ چنین  (  میایند  و )مستقیماً  

مستقیماً این جامعه را در کلیه  سوسیالیستی  حقیقتاً  شوراها بعنوان شوراهای کل مردم  در جامعه  

  یا احزاب   سی و معنوی آن بجای حزب کمونیست هدایت و رهبری میکنند؛ حزبابعاد اقتصادی و سیا

ت مردم ازطریق ترویج و تبلیغ  هدایمعینی را در  کمونیست در این جامعه بطور مستقیم فقط نقش  

راستین بودن همه یا  کمونیست  با توجه باینکه حتی درصورت    زیرا؛  بمعنای کاملشان برعهده دارد

اعضاء    ها  "کمونیست"عموم   تمامی  انتخاب  ضرورت  بعلت  طبعاً  بازهم  سوسیالیستی  جامعه  در 

شوراهای حکومتی و سایر نهادهای هدایت یا رهبری کننده در این جامعه مستقیماً توسط خود مردم 

این حزب یا احزاب   ، نه حزب یا احزاب کمونیست )البته دارای خودآگاهی الزم( و    یا مردم مربوطهُ

 چنین است که بیان گردید. در این جامعه جایگاه و نقش اشان 

مبارزات کارگران توسط حزب کمونیست  مستلزم این پیش شرط اساسی     "هدایت و رهبری  "  -   

از پیوند فکری و تشکیالتی  این حزب با توده های وسیع طبقه کارگر تابحال    است که حداقل معینی

تدوام داشته باشد. و این امر  اشد و البته این پیوند بنحوی تا حد امکان تکامل یابنده  بوجود آمده ب

بایستی ازطریق ترویج و تبلیغ کمونیستی درمیان توده های وسیع کارگر در زمانهای گذشته    طبعاً

  انجام گرفته باشد و از این به بعد انجام پذیرد. 

ل در کشورهای سرمایه داری کمتر تکامل یافته که جمعیت مربوط به طبقه کارگر  اکثریت ک  -   

ی  این حزب با اقشار اجتماعی غیرکارگر ولی  جمعیت را تشکیل نمیدهد پیوند فکری و تشکیالت 

و نقش آن در هدایت و  رهبری  مبارزات آنان البته میتواند ابعاد بزرگی داشته     تهیدستفرودست و  

 باشد. 

واضح است که محدوده خاص جغرافیائی تعلق حزب کمونیست و تأثیرگذاری آن معموالً کشور    -   

قه بین المللی یا حتی تمامی جهان را دربرگیرد.  البته  یک منطاست اما ممکن است تا حد معینی  

  اختالفات   وجود  در یک کشور نیز ممکن است بیش از یک حزب کمونیست وجودداشته باشد، بعلت

نگرش سیاسی، روش عمل، دیدگاه فلسفی، خصیصه های  ایدئولو ژیکی )در زمینه های  نسبتاً بزرگ  

هریک از   بهرحال دراینصورت  مختلف.    این احزاب  علق بهاخالقی و غیره( بین کمونیست های مت

درصورتی یک حزب کمونیست محسوب میشود که مغایرت کمونیسم مورد ادعایش با   این احزاب
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کمونیسم راستین از حد معین نسبتاً محدودی تجاوز ننماید و پیوند فکری و تشکیالتی آن با توده 

از حد نسبتاً  معین دیگر(  فرودست  اجتماعی  ر  )و درصورت لزوم قشر یا اقشاطبقه کارگر  های وسیع  

              ی کمتر نباشد. یباال

ن شد، این  بنابر آنچه فوقاً بیا  یا بشود، برای اینکه سازمان مورد نظر حزب کمونیست باشدپس    -     

  همه دو مشخصه اساسی داشته باشد: مجهز بودن به جهان بینی و تئوری سازمان بایستی قبل از

؛  و داشتن پیوند فکری یا به بیان  در سطح تکامل اشان در زمان معین مورد نظر و    حقیقتاً کمونیستی

ایدئولوژیک  یک  کاملتر نیز پیوند تشکیالتی  اساسی  وحدت  با توده واقعاً وسیعی از طبقه    الزم  و 

 کارگر.

یک        بصورت  میدانند  کمونیست  را  خود  که  افرادی  از  تعدادی  پایدار  بالنسبه  وحدت  بنابراین 

و سایر مردم استثمارشونده   و با هدف فعالیت های سیاسی برای و درمیان کارگران    واحد  سازمان

حزب کمونیست محسوب میشود که واقعاً دو مشخصه   این سازمان  در جامعه بوررژوایی درصورتی

شخصه ها را نداشته باشد، ؛ درغیر اینصورت یعنی چنانچه یک یا هردوی این مد ا دارا باشمزبور ر

یک سازمان    یاو  غیرکمونیستی    یا محفل  حزب کمونیست نمی باشد بلکه یک حزب یا سازمان یا گروه 

 ره. حزب کمونیست وغیره و غی ولی نه کمونیستییا محفل یا گروه 

یک نوع سازمان یا گروه است، اما هر سازمان و گروهی حزب نیست. درست همانطور    "حزب"البته     

یا گروه حتی نامید، همینطور به هر سازمان    "سوسیالیسم"را    "سرمایه داری دولتی"نمیتوان  مثالً  که  

 اطالق نمود.   "حزب کمونیست"حقیقتاً کمونیستی  هم نمیتوان 

در جهان آشنایی ندارم که  "احزاب کمونیست "اساسی  اول من آنقدر با تاریخ  در مورد مشخصه    

اما در مورد مشخصه اساسی دوم حزب کمونیست،    بتوانم  از حزب کمونیست راستین مثال بیاورم. 

حزب بلشویک و حزب   جریان تشکیل  از    ولی تا حدزیادی واقعی  نه کامالً  مثالیک  بعنوان    میتوانم

و همگی    در این ارتباط    موکرات در آلمانحزب سوسیال دوضعیت  و    و  بعد از آن  وسیهرمنشویک در  

 ببرم.  اوایل قرن بیستم میالدی نام تا  اواخر قرن نوزدهممدت زمان در 

تا آنجا که من  -حزب کمونیست، مفهومی کهچنین است مفهوم صحیح کمونیستی  ،  بنظر من      

یا به بیانی کاملتر در    "  جنبش کمونیستی"در    تقریباً به شکل دیگریاز آن    یالبته قسمت  _ میدانم

 اول بوده است. تا حد زیادی متدگذشته بیش از یک قرن در طول   "اتی پرولتاریا جنبش طبق"

 2022ئن ژو 19حمید پویا،                                                                                            
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ترجمه مقاله ای با همین عنوان و تاریخ است که من به انگلیسی نوشته ام و  سپس خودم آن را بفارسی برگردانده  این نوشته  

 حمید پویا   بسیار مختصری هم در آن واردکرده ام.  کار اصالحات  این  ام و در حین 

 

    


