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 مبارزه متحدانه طبقه کارگر (  انترناسیونال) روز جهانی ۲۹۱۱ اردیبهشت ۲۱

 !کلیه جهان مقدم است: انترناسیونالیسم

-داری اول ماه مه روز مبارزه متحدانه پرولتاریای سراسر جهان برای سرنگونی نظام سرمایه 

 !است اش نشانده دستهای مرتجع  امپریالیستی و حکومت

 

یت ستم شونده با نارضایتی و  کش و استثمار  جهان کنونی دهشتناک و در غلیان و جوش خروش است؛ بشر

 . کند مقاومت برای تغییر و تحول ناله و فغان یم

ایط از قبل موجود"هزاران بار بدتر از  ۹۱-جهان کنونی توسط بیماری کوید و  عدالتی  ن  ها،  نابرابری" شر

یالیس قدرتهای تجاوزگرانه  جنگ  و منجر به که ( نشاندگانشان دستنیابتی  یها جنگو )تی های امیر
ی

آوارگ

یالیستی -داری نظام جهانی شمایهکه توسط زیست   محیطنده ابی شتابو تخریب میلیون  ۰۷مهاجرت  امیر

 آن 
ی

 . باشد ، یماست درآمدهبه آن تحمیل و به اسارت بردگ

 

وع بیماری همه-داری حاکمیت نظام شمایه یایسم جهانی با شر گیر جهانی ویروس کرونا پاسخی مگر   امیر

 و بیکاری 
ی

وع با اکنون  هم .شته و نخواهد داشتنفر در شاش جهان ندا ها  ونیلیمکشته شدن، گرسنگ شر

یت در جهان۸و جان سالمتی  ۹۱-یدو کو   یر جهانگبیماری  تحت حاکمیت روابط  میلیارد نفر از جمعیت بشر

ی شمایه یالیستی -داری تولیدی و اجتمایع نظام ضد بشر  و امیر
ی

به یک بحران اقتصادی، سیایس فرهنگ

شاید بیش از یک خطر کشته شدن صدها هزار نفر و اجتمایع در شاش جهان تبدیل گشته است، و 

احیای اقتصاد و سیاست خویش به  داری جهانی برای بازتولید و  آیا نظام شمایه. میلیون نفر وجود دارد

  شیازپ شیبای مگر فقر  نظم نوین پساکروناویروس که نتیجه
 
ش  و تحمیل ماوراء استثمار کار مزدی و ستم ک

یت ندارد، روی نخواهد آورد؟  ناتیو و و بنابراین کردن بشر مگر پایان دادن و شنگونی این  کاریراهآیا آلیی

یت  های آینده فکر  که به خطر انقراض خویش و نسلو استثمارشونده   کش ستمنظام در مقابل بشر

توان  چگونه یم ؟!قرار دارددر یک انقالب واقیع کمونیستی و ایجاد جامعۀ سوسیالیستی نوین کند  یم

ل مقصود برای دستیان  به هدف نهانی کمونیسم رساند؟  شیپ بهانقالب را با موفقیت 
ی برد و به شمیی
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ی گام برای س ی یک انقالب کمونیستی چیستنخستیر بعدی که ارتباط دیالکتیگ با آن دارد  یها گامو   اخیی

 ؟ هستچه 

 

و ستم استثمار و نبود جنایت  و اند، و از جنگ ستمدیدگان فرودست به فکر فرورفتهاز شمار زیادی 

 
ی

متأسفانه، دردناک این است که هدف بسیاری از . اند به خشم آمده آمدهبهداشت اولیه برای ادامه زندگ

وها ها  دیدگاه ی نظام اهمیشه مبارزه با و نیر یالیستی حاکمیر های ارتجایع  و ستمگران رژیمداری  شمایهمیر

یت  منافعکه به فکر   شان نشانده دست سالمتی و  ازجمله)استثمارشوندهو  کش ستماسایس بشر

ها با پشتیبانی از بورژوازی  بسیاری از دیدگاه. باشد ند، نیمنیست( پرتو اپیدمیک کروناویروسدر  بهداشتشان

ین یم ی ی هپاشند و  خودی بر آتش جنگ بیی شوند که نظام  ای یم جهنم قتل و کشتار وحشیانه شکن میر

یالیستی بر توده-داری طلب شمایه منسوخ جنگ ی در  ازجمله کند های فرودست، تحمیل یم امیر طفره رفیی

های تحت ستم که بار اصیل  های اقتصادی دولت آمریکا بر مبنای منافع اسایس توده محکوم کردن تحریم

ی نظام شمایه کشند  یم دوشرا بر  نی ها میتحر چنان  ی . داری جمهوری اسالیم و نه مرتجعیر دیدگاه دیگری نیر

ی منب نی دوپ  هلو گوگرانی و  با تقلیل
داری حاکم  عث از روابط توليدی شمایهنسبت به تمايزات طبقانی

در چارچوب نظم حاکم برای تکمیل و و سازش طبقانی ( سازی تعادل)خواهان رفرم و برقراری تعادل

در نظم  ژهیو  بهداری بر مبنای استثمار کار مزدی و استمرار عمر آن نظام  بازسازی نظام انباشت شمایه

یالیستی  هان شمایهحاکمان جاکنون  پساکرونانی نوین که از هم های آن  مشغول رویاندن جوانهداری امیر

ی مگر  دنیای بهیی این .استهستند،  ی رفاه اجتمایع  آوردن جامعه  به وجود کالسیک با   یدار  هیشماها چیر

ن برخوردار باشند کار کردنو حقوق  که کارگران در آن از حق  که در   گونه همان. نیست و درآمد داشت 

 :واقعیت جنبش کمونیستی ایران بیان کردیم که دربارهتحلیل قبیل خود 

چهار دهه  کمونیست  ایران ارتباط دارد، حقیقت این است که ظرف   جنبشتا آنجا که به 

عمیِق ناصحیح  انحراف .است غالب گشته آنبر  جان سختجدی  انحراف کیگذشته 

 یم (ست  یکارگر )ست  یاکونوم که درواقع مش    ست  یاصطالح کمون احزاب به
ی

را  کنند  را نمایندگ

در تحلیل از ( رویکرد و متدولوژی علیم)دیالکتیک سمیالیماتر  دگاهیفراگرفته و برخالف د

 و 
ن
ن خود را  دنده درواقع ها آن؛ و روند  یم شیپبر وضعیت داخیل  شی  تأثاوضاع جهان ی ماشت 

ای  ایجاد جامعهی ها یتئور اند و شتابان به عقب، به دوران قرن هیجدهم و  به عقب گذاشته

 محض که توسط ژان ژاک  برای تساوی
 
گری در ثروت ایجاد شده جامعه یعتن سازش طبقان
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ن تبداری  در چارچوب نظام رسمایه اجتمایعجامعه رفاه  جاد یاروسو برای  . رانند گشت، یم  یت 

 این است که به 
ن
ناتیو این گرایش انحراف را خواهند جهان  معنای واقیع و مکانییک یمیک آلی 

مورد نظرشان که در حال حاضن تحت استثمار " طبقه کارگر"کند که   وارونهرو و  زیروآنچنان 

د، و از   جمهوری  ی  تأثاست دیگر به همان طریق مورد استثمار قرار نگی 
ن
و نفوذ حاکمان کنون

ات در ساختار اقتصادی دهد، در برخن از اشکال حکومت   تغیی 
ی کند، برخن اسالیم جلوگی 

 ایجاد نماید و تا حد معیتن هم بعضن از اشکال فرهنگ و ایدئولوژی را تغیی  
 
ان سیایس تغیی 

 های مردم  دهد، اما توده
 
 جامعه جذب نشوند  اساسا

ن
  ی  تأثو در فرایند دگرگون

 
ی در تصمیمان

انداز برای ایجاد جامعه  چشم کی  نیا! که با فرجامشان ارتباط دارد نداشته باشند

 رویزیونیست  است که 
ا
ن  از طرف رهروان رسمایه قبل داری در شوروی بعد از مرگ رفیق استالت 

ن بعد از مرگ مائو ن در چت  ن چشم گرفته شیپتسه دون   و همچنت  دازی که ان شد و کارنامه چنت 

بوجود آوردن یک جامعه رفاه اجتمایع که مردم در آن از حقوق کار کردن و درآمد  اصطالح به

ن برخوردار باشند را در دستور خویش قرار داده بودند برای کمونیست ن  داشت  های واقیع با سنی 

ن مورد مشخص از تاری    خ جنبش کمونیست  نموده، روشن  نویتن که رفیق باب آواکیان در همت 

ن حکومت  مردم در تصمیما ی برای آینده خویش و نسل ست؛ در چنت   تر  مهمهای آینده و  گی 

ن جامعه   و متحول ساخت 
ن
 یدرزمدر دگرگون

 
ایدئولوژیک و فرهنگ، اقتصادی، سیایس و  نه

  اجتمایع
 
کت ندارند اساسا  با آنچه در جامعه کالسیک رسمایه این چشم. رس 

 
داری  انداز تفاون

در تحلیل  اندازش چشماین گرایش غالب بر جنبش کمونیست  . در حال تکوین است ندارد

که هست   گونه همانروشن و ضی    ح حقیقت را . داری است کلیت رسمایه4نهانی بازتولید 

وی از نظرات چهار دهه  این در طول  دمکرات الیسوس احزاب نیابگوییم،  شان با پی 
که اکیر

همچون رسمایه متأسفانهاند  نامیده" حزب طبقه کارگر"حکمت   ضد مارکسیسیم منصور 

 که در مراکز و بازار خرید
ن
سود  د یامالک به امو  در سهام یگذار هیرسمافروش سهام به  و داران

  با حدس و گمانه
ن
به مردم  تر  مهمویل  هوادارانشهمواره به اعضا خویش و  تنها  نه پردازند یمزن

ند  ن رستمدیده و طبقه کارگر ایران همچون قماربازان قهار که بلوف می    قابلی  غ ضن
ن
ان جیر

خروشچفن و یا -روسونی یا سوسیال-سوسیال)از این جریانات کارگریست   کی چیه .اند زده

 -سوسیال
ی

و ) اند نکرده تالیس   حزب انقالنر  کی جادیو ا ست  یجنبش کمون یبرا( دنگ سیائوپنیک

و منتظر تغیی   اند  خوانده" حزب طبقه کارگر"زیرا عالوه بر آنکه خود را  !(هم بکنند توانند  نیم

ای خود خودبه ن درعکه رویش قمار کنند،   اند  طیرس  علیمبا  حال ت  و ضد )رویکرد غی 

 یها و بر جنبش دانند  یم ر یناپذ را اجتناب سمیکمون حشانیناصحی ی  گ جهتو ( مارکسیسیم

ما "! ما حزب طبقه کارگر هستیم: "اند خیالشان را راحت کرده .اند کرده  هیتک یخود به خود 

برای "، !"حزب را بوجود آوردیم"! "میا دادهمان را انجام  وظیفه"!هستیم" کمونیسم کارگری"

 نای!" به کنعان غم مخور د یبازآ...گونی گذشته و حال به ما بپیوند نی و بیهودهگو هرزهتکرار 

ن قدر در ب انحراف آن وع که با است  دوانده  شهیر  اناتیجر  نیا ت  اضرس  ی خود خودبهات اعی 
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و  ، به وجد آمدهعدالت   و نر  شت  یمع، بیکاری، تینسبت به وضع( یخود خودبه جنبش)مردم

 نیو بدوی هستند ش  یپدر حال  "ست  یالیسوس"جامعه  جاد یکه به سمت ا  کنند  یم تصور 

آنچه تاکنون   جز  بههم  توانند  نیمو ) کنند تالش نیم حزب انقالنر  کی جادیا یبرا لیدل

و  هیپااز یک نام است و  کیاند تنها  داده لیتشکهم که را  حزنر  حت  و  !(اند انجام دهند کرده

های  بلکه منظور هسته میکن نیماز افراد پراکنده این جریانات صحبت )تشکیالت منسجم

 که با مردم پیوند سیایس قوی خورده
 
در  ها  آنبا  شان آگایهسطح  ارتقاءای اند، و بر  تشکیالن

 پس . کنند نیمیک فرایند دیالکتیک وحدت،مبارزه، وحدت، تالیس  نکرده و 
 
به ما نگویید   لطفا

در داخل  !( دقیقا میدانیم و بر منکرش لعنت که حاشا کند"! ما افرادی در ایران داریم"که 

ن کشور و در ب ن یک جنبش  ها  توده ت  از  منظور !  واقیع برخوردار نیستست  یکمونبرای ساخت 

اعتصابات  یها را برا است که تودهی رسخ کمونیست  ها هسته ،و تشکیالت منسجم هیپا

 یلیم تظاهرات ،یرسارس سیایس 
ن
 انقالنر نظام رسمایهون

ن
داری در ایران متشکل و   برای رسنگون

ن لن! کنند آماده   توان نیم انقالنر  یئور مسلح به ت( تر یمرکز غ)حزب انقالنر  کیبدون : گفت ت 

ن  .انقالب کرد های ما  کلیه تالش: " ه ما آموخت کهب حزب انقالنر  جاد یدر رابطه با ااو همچنت 

 باید 
 
ن بروی تشکیالت متمرکز شود عمدتا تا زمانیکه  ما فاقد . و مقدم بر هر چی 

 منسجیم  انقالنر ( های سازمان)های هسته
ا
 یاز مردم را برا منتختر  یها که بتوانند گروه  کامل

روبرو  تیبا عدم موفق همواره م،یجانبه تظاهرات جمع کنند نداشته باش همه تیهدا

ن اما چنانچه چن .بود میخواه   ت 
ن
 اتیتجرب لهیوس عمل به انیشود و در جر  لیتشک سازمان

خواهد  (سازمان نیو فقط ا)سازمان نیاصورت  نیمکرر خود را استحکام بخشد، در ا

.... و چطور باید از اسلحه استفاده نمود، حل نماید مسئله را که چه وقت نیتوانست ا

 مسئله
ن
ای دشوار است، و  درست به علت اینکه قدیم  مثل انتقال به جنگ مسلحانه خیابان

و باید فقط توسط یک سازمان  تواند  یم، «باشد ناپذیر یم دیر یا زود اجتناب»چون این مسئله 

ومند که جنبش  یمستقرا  انقالنر نی 
 
ن جلد ) ”.هدایت کند، انجام شود ما  ( ۶مجموعه آثار لنت 

 بنابراین 
ن
ی مردم تحت ستم  ها توده یخود خودبهروی از جنبش  دنبالهانحراف  نیکه ا  تا زمان

 غالب بر چنان احزاب ضعف  نیتر  که بزرگ
 
 چیاست ه دمکرات الیسوستئوریک و تشکیالن

 توده افتهی سازمان جنبش
ن
ی حزب کمونیست  میلیون ن ]ای که تحت رهیر  نیایا بقول لنت 

جامعه  جاد یو ا ست  یبه انقالب کمون منجربتواند که باشد   [ (سازمان نیو فقط ا)سازمان

 یها جنبش نیبه ا توان و نباید  پس روشن است نیم. شود اتفاق نخواهد افتاد ست  یالیسوس

ی حزب کمونیست) های رسخ انقالنر  بدون اینکه هسته یخود خودبه در میان  ( تحت رهیر

را  خی    و تار باید کرد بسنده وسیع و فزاینده پایه گرفته باشد  طور  بههای منتخب مردم  گروه

! دانست ریناپذ را اجتناب سمیو کمون !(خودکاری هدفمندانه)هدفمندو نباید  توان نیم

ختم  سمیبه کمون( خودکار)خود خودبه نکهیِن اکند بدو   دا یتا ابد ادامه پ تواند  یم یدار  هیرسما
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ن  ستم و استثمار رسمایه رهیدا نیشود و ا نی که  ها بحرانداری در هر چرخش خویش بر مت 

و خود را بازتولید  شد نخواهد هرگز بسته  شود ویل یمتر  تر و تنگ تنگشود  یم شی  گ  بانیگر 

ناپذیر بودن کمونیسم در چارچوب  و افرادی که به اجتناب ها  سازماناحزاب و .  خواهد نمود

ناتیو و چشم نظم رسمایه اندازشان برای ایجاد جامعه یک جامعه  داری معتقدند، آلی 

  یر یناپذ ا اتکا بر اجتنابب. داری است سوسیالیست  نیست، بلکه بازتولید رسمایه بخش نی رها

منتظر  توان نیم!( ستیکه ن)است ر یناپذ اجتناب ست  یوقوع انقالب کمون نکهیو ا سمیکمون

 جاد یو ا نینو  سمیکمون  با اتکا بر روش علیم د یماند و با سمیکمون  یخود بوجود آمدن خودبه

   (۱).کرد  مهم را عمیل نیاکمونیست    رسخ یها هسته جاد یبا ا انقالنر  ستیحزب کمون

 

خویش را در مبارزه برای شنگونی طبقات روز اول مه به یک مفهوم واقیع زمانی است که بتوانیم جایگاه 

ی و برریس کنیم یت فرودست را  (۲).حاکم استثمارگر تعییر آنچه ما نیاز داریم دنیانی است که منافع بشر

 کند و نه جستجوی ن  
ی حدوحرص سود و انباشت شمایه مایل که در مرکز جوامع طبقانی قرار دارد،  تأمیر

بارکش  برده عنوان  آیند نیستند، به حساب نیم رای فرجام آینده خود بهها دیگر گمنامانی که ب جانی که توده

شوند و از هرگونه امکانی در استفاده از انرژی و پتانسیل خالق خود برای متحول  یمنشمایه محسوب 

ایط نوین برای نسل نمودن آگاهانه جهان و خود   .مند هستند ، بهرههای آینده و بوجود آوردن شر

 

ها به  آن. ها را در مبارزاتشان هدایت کند انداز روشن علم کمونیسم دارند تا آن ها نیاز به یک چشم توده

و کمونیستی مسلح به یک مانیفست نوین کمونیسم برای کمک و سازمان ی پیشر دیه امواج  یک ستاد رهی 

م دارندد های برحق جهانی در برابر نظام شمایه دیه شورش مختلف انقالن  و سازمان در . اری نیاز می 

ایط دهشتناک کنونی تحت حاکمیت  جای جهان توده جای های تحت ستم و استثمار برای رهانی از شر

یالیستی ناله و شیون یم قدرت ی در آبان  ۹۹۱۱ماه  در دی. کنند های امیر فرودستان ایران  ۹۹۱۸و همچنیر

طلب،  اصالح"ن جمهوری اسالیم را با شعار ها را تسخیر کردند و زنگ شنگونی نظام کهن حاکما خیابان

بار دیگر  اینجاست که یک! و مرگ بر جمهوری اسالیم به صدا درآوردند" اصولگرا، دیگر تمومه ماجرا

دون پژواک  تسه مائو " شیون اعمال زیادی که باید انجام شود و نشده است درآمده است"مفهوم واقیع 

ی   .    کند های انقالن  تدایع یم اش در گوش ما کمونیست افکن برجسته طنیر
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باید زنده و پویا همچون یک ابزار . حرکت غیر پویا باشد تواند ایستا، ن   مانند تمام علوم، علم کمونیسم نیم

وری است که رشد و تکامل پیدا کند و به بلوغ تاریخی برسد)توسعه یابنده که ( که مدام مانند هر علیم ضی

ایط و سؤاالت مشخص ج علم کمونیسم . وتحلیل کند دید را با رویکرد و متدولوژی علیم تجزیهبتواند شر

فت یم های  جای درک های نوین باید به درک. نماید بر بسیی یک فرایند متالطم پیچیده توسعه و پیشر

علیم گذشته بنشیند و از تکرار و نفوذ راه ی کند و ( به کار نیامدنی )های ناکارآمد ناصحیح و غیر گذشته پرهیر

ی  و ایده  ی پدیدهای مادی غلبه کنند و دیدگاه تر کردن به همه نگاه ژرف برای های صحیح و همچنیر

م علم کمونیسم این است . نادرست باید از هم تفکیک داده شود و شه از ناشه جدا گردد نیاز می 

ی حاصل یم هانی که از حوزه ایده ورد آزمایش شود، در جریان تغییر جهان بیشیی م های مختلِف تجربه بشر

ند عنوان آنچه مبارزه دو خط هست، مشخص و  ها به کلیه این فرآیند توسط کمونیست. قرار گیر

 .شده و خواهد شد هدایت

 

انی که ایده -visionary)گرایان شورشیان و رویا  های روشن در مورد آنچه در آینده  منظور اشاره به رهی 

. اند تا جامعه را تغییر دهند شدت تالش کرده داکاری بهگذشته با ف.( باید رخ دهد یا انجام شود، دارند

در مانیفست  . دادند کاملداری را ایجاد نمودند و ت مارکس و انگلس یک درک علیم از ماهیت نظام شمایه

، روابط اجتمایع مبتتی بر آن چنان روابط  کمونیست، مارکس خواستار گسست از روابط مالکیت سنتی

. کند، شد سنتی که این روابط اجتمایع را در کل جهان تقویت یم( مؤسسات)هایها و نهاد مالکیت و ایده

ی و مائوتسه. این همان کمونیسم است ی دادند لنیر فت بیشیی رفیق باب  .دون این علم را توسعه و پیشر

گش  ن از دستاوردهای سی  ن نویتن از کل تاری    خ جنبش کمونیست  یعتن از کمبودها و همچنت  آواکیان سنی 

علم کمونیسم را بر او در تدوین کمونیسم نوین . ه همان رویکرد علیم مارکس و انگلس ارائه دادبر پای

   .   تر و یکپارچه تری قرار دارد ای علیم پایه

 

وزی ی سوسیالیستی توسط مائو با  پیر های بزرگ در طول کمون پاریس، انقالب اکتی  در روسیه و چیر

 پرولتاریای بزرگ در اوج خود در دهه
ی

این انقالبات . به دست آمد ۹۱۰۷و  ۹۱۱۷های  انقالب فرهنگ

وهای ارتجایع به ی هزاران سال استثمار طبقانی و ایده توسط نیر و مؤسسات سنتی   ها   طورکیل و وزنه سنگیر
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وهای کمونیست . کند، خرد شدند، و شکست خوردند ها خدمت کرده و تقویتشان یم که به آن اما نیر

ی که پایان موج اول انقالبات   ۹۱۰۱واقیع در شاش جهان از پای ننشستند و علل کودتای  در چیر

ن کاری بود که رفیق آواکیان ظرف ای . وتحلیل قراردادند کمونیستی را رقم زد را با رویکرد علیم مورد تجزیه

 . چهل سال گذشته نمود

 

ده در داخل و خارج از صفوف کمونیست گفتگوها و بحث و مبارزه های واقیع در مورد  ای گسیی

ی انقالبیون کمونیست مطرح است، مانند جمع  که امروزه همچنان بیر
بندی از تجربیات  موضوعات حیانی

ی در شوروی و چ)دیکتاتوری پرولتاریا یالیستی  و  ، درک پویا و زنده از کارکرد و سوخت(یر ساز نظام امیر

وی محرکه)جهانی  ی  ی حرکت تضاد اسایس شمایه ی آناریسر شکل عمده اینکه نیر داری است و نه تضاد بیر

وتحلیل تحوالت اجتمایع و اقتصادی که در کشورهای مختلف  ، تجزیه.(دار طبقه پرولتاریا و شمایه

د و د صورت یم اتژی انقالن  کمونیستی  و سایر مسائل مهم دیگر در جریان استگیر
کمونیسم . رک از اسیی

نوین رفیق آواکیان یک قطب شاخص علیم در مقابل دیگر دیدگاها که قطب مخالف را تشکیل میدهد و 

علیم طه تحلیل نهانی در حی و به نتایج ناصحیح و بنابراین در تجزیه( و ضد علم کمونیسم) با رویکرد غیر

 . ، هستسند ر  داری و دیکتاتوری بورژوازی یم شان به بازتولید و احیای نظام شمایه پراتیک

 

یت ستمدیده فرودست برای رهانی است  اما این امیدِ . در حال حاضی کمونیسم همچنان تنها امید بشر

ی . ای بسیار سخت در هر حوزه به دست آید تواند از طریق مبارزه، مبارزه بزرگ تنها یم الملیل   جنبش بیر

کشان شورشگر بزند، نیاز دارد که خود را با تهور  کمونیستی برای اینکه مهر خود را بر مبارزات ستم

 ن   روزافزون زیر ذره
ی  بماند  ، زنده و پرجنبرحمانه قرار دهد تا که علم کمونیسم همچنان پویا  بیر

ی
وجوش باق

 همه
ً
 غتی جامعه انسانی و مبارزه طبقانی  جانبه و عمیق و بر این مبنا قادر شود درک کامال

ی
تری از پیچیدگ

 و دستیان  به اتحاد با میلیون
ی که با آنان برای متحول کردنشان  ها نفر درحایل به دست آورد تا برای آموخیی

باید مبارزه اصویل و دلسوزانه مدام  شان علیمیر غو افکار ناصحیح  دگاهیدو با )شود شدت مبارزه یم به

 . و این کاری است که رفیق باب آواکیان کرد .، قلب آنان را برای رهانی فتح کند(شود
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ی یک جنبش  برای انقالب کمونیستی از یک  ما همچنان بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که برای ساخیی

وهای کمونیست واقیعنوع نوین تالش و  فت مداویم نماییم و با تمام نیر و نه رویزیونیستها و  )پیشر

در این فرایند در شاش جهان متحد شویم و دست مدد و اتحاد ( دمکرات های قالن  سوسیال کمونیست

 . اند، بدهیم با فعاالن انقالن  که هنوز به حقیقت علم کمونیسم واقف نشده

 

 

ی نوین  این است های انقالن  به پیشاروی کمونیستاکنون سؤال اسایس  هم  :ویژه معتقدین به سنیی

 جامعه و جهان چیست؟
ن
، مأموریت تاریخن پرولتاریا، و دگرگون  درک علیم واقعیت عیتن

   قی یهمان طر بر اساس واقعیت موجود به 
ً
که است؛ و نه به آن صورنی که ما دوست داریم باشد، دقیقا

وری است که  :درک این نکته توسط پرولتاریای انقالن  ضی

ی تولید اجتمایع . وفصل نمود توان حل شده و مالکیت خصویص را یم تنها در قلمرو روبنا است که تضاد بیر

و تمام طبقات )ی بورژوازی ست قاطعانهشود و شک ی آگاهانه، انقالب ساخته یم تنها از طریق مبارزه

ل و شکوبش فراهم یم( استثمارگر حاکم ی بردن دستگاه کنیی ی آگاهانه  بارزهتنها از طریق م. شود و از بیر

ی پایگایه برای انقالب جهانی هست تأسیس  است که یک قدرت دولت انقالن  نوین که یک منطقه

لیستی نوین که با توجه به دینامیک و اصول متفاوت در شود و بر این اساس ایجاد یک اقتصاد سوسیا یم

 دیگر در چنان جامعه)داری  مقایسه با آنچه شمایه
ی
ی نوین سوسیالیستی فرماندیه  که قانون ارزش اضاق

د آن حول یک مبارزه انجام یم( کند نیم جانبه برای تغییر جامعه و افکار مردم  ی همه دهد و پیشی 

 .پذیر است امکان

ر تنها از طریق انقالب آگاهانه و بر اساس یک رویکرد علیم برای درک و تغییر جهان است که تضاد این کا

 .وفصل نمود، قابل حصول است توان حل اسایس عرص بورژوانی را یم

بوجود آوردن جامعه نوین . پیوندد خود به وقوع نیم خودی انقالب کمونیستی به معتی اخص کلمه به

کمونیستی برای امکان تسخیر قدرت سیایس توسط پرولتاریا بر مبنای منافع کوتاه سوسیالیستی و انقالب  

یالیستی -داری به این مفهوم که نظم حاکم شمایه .ناپذیر نیست و درازمدت پرولتاریا اجتناب امیر

برخالف تصور دیدگایه که . سوی ایجاد سوسیالیسم نخواهد رفت طور اتوماتیک به خود و به خودی به
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علیم هست، تاری    خ از قبل نوشتهرویکرد برای . نشده است ش به علم کمونیسم ماتریالیسم مکانیگ و غیر

 .     پیش برد داری به ایجاد جامعه سوسیالیستی نوین باید جنگ سختی را با رویکرد علیم علیه شمایه

تحت کلیت  4  به وجود آوردن جامعه سوسیالیستی و گذار سوسیالیسم به جهان کمونیسم و محو 

ورت پیشاروی پرولتاریای آگاه  دیکتاتوری پرولتاریا مطابق کشف تاریخی عظیم مارکس به عنوان یک ضی

و کمونیستی حول یک . انقالن  باید صورت پذیرد این کار تنها با اتحاد پرولتاریای انقالن  در حزن  پیشر

، امکان اتژی کمونیستی   .پذیر است اسیی

 

ی   داعبقول رفیق باب آواکیان اب ی نوین کمونیسم و تبییر  :کننده سنیی

ون  و  حاال بیایید تصور کنیم، بیایید از این دنیا که ما را به غل» زنجیر درآورده است، بیر

ی یم. بیایم ی  .تواند باشد و چه خواهد بود بیایید تصور کنیم که آینده چه چیر

ر رایج استثمار و یافتیم، روابط بسیا که ما درنهایت به هدف نهانی کمونیسم دست وقتی 

 به ما گفته یم
ً
شود که این تنها نظم  ستمگرانه که امروزه در جامعه مرسوم است و دائما

طور که کارل مارکس اشاره   همان. طبییع و ابدی است که باید باشد، وجود نخواهد داشت

و یعتی لغ -اند  نامیده" کلیت4"ها آن را  کرد، انقالب کمونیستی منجر به آنچه مائوئیست

همه تمایزات طبقانی میان مردم؛ لغو یا پایان دادن به تمام روابط تولیدی یا اقتصادی که 

ی مردم نهادینه یم  را در بیر
کند، پایان دادن به کلیه  به این تمایزات و اختالفات طبقانی

ی . روابِط اجتمایع که منطبق بر این روابط اقتصادی یا تولیدی است روابط شکوبگرانه بیر

ی ملیت مردان و  ی مردم مناطق مختلف جهان، همه این زنان، بیر ها به پایان  های مختلف، بیر

داری و  ها، کل نظام شمایه و درنهایت، کلیه ایده. رسید و فراتر از آن خواهد رفت خواهد 

و جای . تمام این روابط اجتمایع که با آن همراه و مطابقت دارد تغییر اسایس خواهد نمود

طور داوطلبانه خواهد   ننده در جامعه توسط مردم آگاهانه و بهک آنرا اصول هدایت

عنوان  ها تحمیل نخواهد شد، بلکه به صورنی آگاهانه و داوطلبانه به اما به آن... گرفت

ی بردن استثمار، ظلم و نابرابری است در عوض، اصول کار . مبنانی برای از بیر

ک و در ( کلکتیو)جمیع ی و همکاری متقابل برای هدف مشیی حال در درون آن فرد و  عیر
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به نقل از )« .که هرگز قبل از آن متصور نبوده است طوری فردیت شکوفا خواهد شد به

وری است، چرا این امکان وجود دارد، و درباره چیست و چگونه دست: انقالب" ." یافتتی است چرا ضی

انی رفیق باب آواکیان صدر حزب کمونی گزیده ست انقالب آمریکا در ای رونوییس شده از فیلم سخیی

 .۹۷۷۱سپتامی   ۹۹، ۹۰۱روزنامه انقالب شماره 

 

 

 

 طبقه پرولتاریا اعالم یم کمونیست
ن
 : کنند های انقالنر واقیع در سالگرد روز جهان

  

 نظام رسمایه
ن
وری است رسنگون  !داری تحت حاکمیت جمهوری اسالیم هم الزم، هم ممکن وهم ضن

ی   ن  !کمی  انقالب کمونیست  و نه چی 

  

 !کنیم داری در هر شکل را در شاش جهان محکوم و رد یم ما برده

یت ستم  !  کش، برای انقالب مبارزه با قدرت سیایس حاکم و دگرگون کردن بشر

 دیه کنید برای یک انقالب واقیع سازمان

 برای شنگونی این نظام آماده شوید

 و یک جهان نوین بهیی را به وجود آورید

به وجود آورید و آنرا آماده کنید، بسیی و در ایران از طریق ایجاد هسته های شخ مخقی ا حزب پیشتاز ر 

ی میلیون: کش را آماده کنید زمینه مبارزه را آماده کنید، مردم ستم  که با رهی 
ها نفر برای یک  و برای زمانی

وز شدن، آماده شوید انقالب، همه ، با یک شانس واقیع برای پیر ی  .چیر

 

 های انقالبی سنتز نوین کمونیسم نوین در ایران کمونیستگروه 

  ۲۹۱۱( اول ماه مه)اردیبهشت  ۲۱
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 :ها پانویس

 :دو لینک زیر مراجعه کنیدییک از  برای خواندن کلیه این تحلیل به -۱
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 و 

 آزادی بیاندر سایت 

b.com/J/2020/04/post_347.html-http://www.azadi 

 

از طرف  ۱۷و اوایل دهه  ۹۹۳۸در اول ماه مه توهیم  است که سال " جشن کارگران جهان"شعار   -۲

همچون سازمان پیکار و سازمان فدائیان اقلیت و )های منتسب به جنبش کمونیستی  بسیاری از سازمان

واقیع  ها به مفهوم یک از آن سازمان هیچ. شد دامن زده یم( های موسوم به خط سه طورکیل سازمان به

اتژیک برای پایان دادن به  نه نداشتند بلکه به فکر تسخیر قدرت سیایس و " کلیت  ۴"تنها برنامه اسیی

 . بوجود آوردن جامعه سوسیالیستی نوین از طریق یک انقالب کمونیستی نبودند

داری  مفهوم روز جهانی طبقه کارگر بر مبنای آنچه تاریخا در شیکاگو گذشت مبارزه علیه نظام شمایه

یالیستی  -داری شان تحت حاکمیت نظام جهانی شمایه جهانی است و نه جشن استثمار   !  امیر

، و در ۹۸۸۱عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه سال  مناسبت اول مه به

ی روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکانی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشو  د که چهارمیر

ی اعدام شدند شماری کشته، عده  چهار تن نیر
ً
ایط  . ای مجروح و بعدا کارگران اعتصان  خواستار تعدیل شر

در  ۹۸۸۱قرار بود که اول ماه مه . ساعت بودند ۸کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به 

ی نشد و ، کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز، به اجرا درآید  (متحده ایاالت )آمریکا که چنیر

هزار و دویست کارخانه و   درنتیجه، کارگران در گوشه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در یک

ض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود . کارگاه، اعتصاب صورت گرفت هزار  ۱۷شمار کارگران معیی

ی روز تظاهرات شیکاگو، کارگران اعتصان  و هواد. تن بود = میدان بیده »ارانشان در در چهارمیر

Haymarket »جمع شده و ازاینجا برای مبارزه با شمایه به حرکت درآمده بودند. 

 

 ؟!با توجه به این تاریخچه مخترص چرا باید گفت که اول ماه مه جشن طبقه کارگر است

 و معیشت طبقه کارگر بهی  از اول ماه مه 
ی

ایط زندگ ن آن را هست که باید جش ۱۸۸۶آیا امروزه رس 

ند؟   بگی 
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