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سرمايه در روند و پروسه جھانی
سازی و اجرای سياستھای نئو
ليبراليستی در سطح جھان با بحران
فزاينده ای روبرو بوده و برای
افزايش سود وانباشت سرمايه و تعديل
شدت بحران  ،اثرات و تبعات
مخرب اين بحران را به زندگی
کارگران و اقشار مختلف جامعه سر
شکن و تحميل می کند .ھم چنين بر
اثر رشد و توسعه مناسبات سرمايه
داری  ،توزيع ثروت نيز ھر چه
بيشتر يک جانبه شده و شکاف ميان
طبقات شتاب بيشتری می گيرد  .در
ھمين حال که شکاف و دره بسيار
عميق و ژرفی بين اقليت ثروتمند و
اکثريت بسيار فقير جامعه عميق تر
می گردد  ،تھاجم سرمايه داری
برای تصاحب ارزش افزوده ھر چه
بيشتر  ،شدت می يابد.شرايطي كه
براي مقابله با آن ،مقاومت طبقه
کارگر و قشرھای مختلف جامعه نيز
بيشتر شده و صفوف نبرد و ستيز
طبقاتی  ،شفاف تر و دقيقتر گشته و
نيروھاي طبقات اصلي در مقابل
يکديگر صف بندی می کنند .در يک
سو طبقه سرمايه دار که قدرت

اقتصادی و سياسی را در دست دارد
و ازھر گونه ابزار تھاجم برخوردار
است و در سوی ديگر طبقه کارگر
که بدون انسجام و پراکنده بوده و
آنچه در اختيار دارد  ،بسيار نا چيز
است .
در جامعه بسياری از تشکلھا و
احزاب دست ساز و زرد  ،ابزار
تحميل اراده سرمايه داران به طبقه
کارگرند که فقط نام " کارگر" را با
خود به يدک ميکشند و با نفوذ در
جنبش کارگری  ،در جھت حفظ نظام
سرمايه داری تالش و کوشش می
کنند  .تا جائيكه نفوذ و تسلط
گرايشاتی چون رفرميسم،
رويزيونيسم ،سوسيال دمکراتيک
و  ، ...شيرازه جنبش کارگری را از
ھم گسسته و با مھار اين جنبش ،از
درون ،و بی افق کردن آن  ،مبارزات
کارگران را بی نتيجه و عقيم کرده
اند  .ھر چه بيشتر تھاجم سرمايه
داری شدت می يابد  ،در مقابلش
مقاومت کارگران نيز بيشتر می شود
و از درون مبارزه و حواشی آن ،
انحرافات بيشتری که باعث شکست

ھای طبقه کارگر می گردند سر بر
آورده و سموم بيشتری را در درون
طبقه کارگر وارد می کنند .
برای رشد وارتقاء جنبش کارگری و
پيشروی در مبارزه بر عليه سرمايه
داری  ،بايد کارگران ھر چه متشکل
تر و سازمان يافته تر شوند .شرايطی
که نياز و ضرورت ايجاد حزب طبقه
کارگر را صد چندان کرده است.
حزبی که با مسلح کردن طبقه کارگر
به علم مبارزه طبقاتی  ،اين طبقه را
در به انجام رساندن انقالب کارگری
رھبری نمايد  .انقالبی قھر آميزی که
طبقه کارگر به وسيله آ ن  ،سيادت
سياسی سرمايه داری را در ھم
شکسته و ديکتاتوری پرولتاريا را
جايگزين دولت سرمايه داری نمايد و
در جھت بر پايی سوسياليسم و رھايی
جامعه سعی و تالش کند  .با توجه به
اينکه شرايط زيربنايی برای انقالب
کارگری آماده است و لزوماً به جھت
رشد و ارتفاء طبقه کارگر برای انجام
انقالب نياز به شرايط روبنايی ،يعنی
 ...ادامه در صفحه ٣
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جنبش کمونيستی ايران نيز
چون ھر پديده ديگری دارای
ابعادی است که با در نظر گرفتن
زاويه ی ديد ھر نظاره گر وجھی
از آن قابل رويت می گردد.
اينکه آيا نظاره گر ی بتواند کليَت
اين جنبش را ببيند و به تمايالت
عمومی آن واقف گردد ،بستگی به
روش تحقيق او دارد .مثالً برای

فردی که از درون و نزديک اين
پديده را نظاره می کند ،اشخاصی
را می بيند که با ديدگاه ھای
متفاوت مشغول به فعاليت ھا می
باشند و گه گاه به مجادله می
پردازند .خوب اگر اين فرد
نگرش خود را به ھمين سطح
محدود کند ،اين فعاليت ھا و
مجادالت را بصورت شخصی و

&%

فردی ديده و آگاھی خود را نسبت
به اين پديده به ظاھر آن محدود
می کند .و يا فردی از کمی
دورتر ،گروه ھايی را می بيند که
مشغول فعاليت و مجادله ھستند.
او نيز اگر بخواھد نظاره گری
خود را به ھمين زاويه و سطح
محدود کند ،او نيز فراتر از
ادامه در صفحه ۴
............

پرولتاريا  ،سال اول ،شماره يک

صفحه ٢
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جنبش بين المللی کارگران
اين روزھا در ھر گوشه ای از جھان  ،از کشور
ھای صنعتی تا کشورھای عقب افتاده در رسانه ھا
بحث نگون بختی و مصيبتی است که گريبان
کارگران و زحمتکشان رابيش ازبيش خواھد گرفت
 .مانند ھميشه سرمايه با سر شکن کردن ھزينه
بحرانی را که پيش رو دارد بدوش کارگران و
زحمتکشان  ،شرايطی را در تمام جوامع رقم ميزند
که با گذشت ھر روز  ،ھزاران کارگر به لشکر
عظيم بيکاران می پيوندند  .کارگران سراسر جھان
ھر روز بيشتر با سيه روزی و فقرو فالکت دست
به گريبانند و مجبورند برای حفظ بقای خود وبی
خانمانی شان مقابل سرمايه دست به مبارزه زنند.
سرمايه با گذشت ھر روز ،دد منشانه تر توحش
خود را به نمايش گذارده ودر تمام جوامع يورش
خود را به طبقه کارگر در جھت باز پس گيری
دستاوردھايی که با جانفشانی و مبارزه ميليونھا
ميليون کارگر به دست آمده است تشديد می کند .
طبقه کارگر يک طبقه جھانی است و سرنوشت تک
تک کارگران در ھر نقطه ای از جھان که با شند به
ھم گره خورده است  ،مرزھاي جغرافيايي را
سرمايه در جھت منافع خود بوجود آورده و
ھمانگونه که سرمايه مرز نمی شناسد  .اين مرزھا
نمی تواند کارگران را از ھم جدا کند  .کارگران
تنھا يک راه برای خالصی از فقر و فالکت
روزافزون  ،پيش رو دارند  ،آنھم متشکل شدن و
آغاز مبارزه ای ھمه جانبه مقابل سرمايه می باشد.
ھر چند که مضمون و محتوای مبارزات کارگران
بر عليه سرمايه  ،بين المللی است و اعتراض ھر
کارگر  ،اعتراض ميلياردھا کارگر در جھان است .
اما به علت عدم وجود تشکيالت انتر ناسيوناليستی
در جھان و عدم حضور کمونيسم به عنوان يک
قطب قوی و انقالبی در پراتيک جنبش کارگری و
ديگر جنبش ھای اجتماعی و عدم مبارزه ای پيگير
و مستمر با گرايشات غير کارگری مانند سوسياليسم

بورژوايی  ،رفرميسم و سنديکاليسم  ،جنبش بين
المللی کارگران کامال عقيم شده است  .چرا که
سرمايه با تمام توان خود در جھت رشد و قوت اين
گرايشات  ،تالش می کند وبا تسلط اين گرايشات
بر جنبش کارگری  ،کارگران در تمام دنيا در
مبارزه با سرمايه ھر چه بيشتر به حصار تنگ
کارخانه و مرکز کار خود پناه ميبرند .
جنبش کارگری
کارگران در تمام نقاط جامعه ما نيز در گير
مبارزه بوده و به خاطر عدم دريافت حقوق ھای
عقب افتاده تعطيل شدن کارخانه و از دست دادن
شغل خود اخراج ھای دسته جمعی
و ..............غيره در اعتصاب و اعتراض ھستند
 .امروزه به ھر مرکز صنعتی که مراجعه کنی ،
خواھی ديد که در چند واحد آن مرکز صنعتی ،
کارگران چندين ماه است حقوق دريافت نکرده اند
و ھمچنين چندين واحد توليدی نيز تعطيل شده و
کارگرانش در راھروھای دادگاه و وزارت کار
منطقه به دنبال گرفتن حق و حقوق خود ھستند .
چرا که با تعطيل شدن کارخانه ايکه در آن کار
ميکردند و از دست دادن شغلشان وا مانده اند که
چگونه خانواده خود را در چنين شرايطی که شب
ميخوابند و صبح بيدار می شوند اجناس و ارزاق
عمومی چند برابر شده بايد اداره کنند و شکم ھای
خالی فرزندانشان را سير نمايند  .يا واحدھايی که
در حال تعطيل شدن است و کارگرانش نه تنھا
چندين ماه است حقوق دريافت نکرده اند بلکه
برای حفظ شغلی که دارند مجبورند بجنگند و
مبارزه کنند  .اما متاسفانه در جامعه ما طبقه
کارگر نه تنھا به عنوان يک طبقه اجتماعی در
ميدان مبارزه با سرمايه حضور ندارد  .بلکه بنا
بر شرايط حاکم در جامعه  ،مبارزات کارگران
پراکنده بوده ود رچھار چوب واحد توليدی و
کارخانه ايکه در آن ھستند محصور می باشد .
کارگران ھر بخش و واحد توليدی به تنھايی و
جداگانه در پی حل معضالت خود ھستند و

مبارزات و اعتراض ھايشان در چھار چوب
مسائل صنفی و درون حصار کارخانه و واحد
توليدی شان جريان دارد .آنچنانکه کارگران اين
کارخانه از اخبار مبارزات و اعتراضات کارخانه
بغل دستی خود بی خبر بوده و نسبت به مبارزات
ديگر کارگران بی تفاوت ھستند .
از سوی ديگر فعالين و پيشروان طبقه کارگر نيز
پراکنده بوده و ھنوزنتوانسته اند خود را از
عوارضی که سرمايه به آنان تحميل کرده رھا
سازند وبا ايجاد يک تشکل منسجم و رزمنده
کمونيستی در ميان طبقه خود حضوری دخالتگرو
سازنده داشته باشند .اکثريت فعالين کارگری
مجذوب اين اعتصابات و اعتراضات گسترده و
پراکنده شده اند و با ھر اعتصاب و اعتراضی که
آغاز ميشود آنان نيز به جنب و جوش و تالش می
افتند  .تالشی که در حضور بين کارگران
اعتصابی و تھيه گزارش و دادن چند رھنمود
برای پيشبرد اعتصاب اين کارگران خالصه
ميشود .اين فعالين مقابل جنبش خود بخودی طبقه
کارگر سر فرود آورده و فراموش کرده اند که به
عنوان يک کمونيست و پيشرو  ،ابتدائی ترين
وظيفه اشان ارتقاء و رشد مبارزات کارگران و
آگاه کردن توده کارگر به نيروی طبقاتی اش می
باشد  .فراموش کرده اند که تا کارگران آگاه نشوند
به اين امر که سرنوشتشان با ديگرکارگران گره
خورده و آنھا عضو يک طبقه اجتماعی ھستند و تا
زمانيکه به نيروی طبقاتی و عظيم خود تکيه نکنند
و بعنوان يک طبقه در ميدان مبارزه با سرمايه ،
حضور نداشته باشند و با رھبری ديگر جنبش ھای
اجتماعی در جھت انقالب اجتماعی و کسب قدرت
سياسی تالش نکنند ھر روز که ميگذرد فقر و
فالکت بيشتر گريبانشان را خواھد گرفت.
انقالب سال ۵٧
حضور قدرتمند و تعيين کننده کارگران در
مبارزات  ۵٧خصوصاکارگران نفت پرونده
سلطنت رادر جامعه ما برای ھميشه بست اما به
ادامه در صفحه ٣

ادامه سرمقاله ....
حزب طبقه کارگر می باشد.
نياز کنونی در جھت رسيدن به حزب انقالبی،
ضرورت يک مبارزه ريشه ای و تئوريک با
انحرافات موجود در جنبش کارگری برای تکوين
تئوری انقالب و تدوين برنامه حزب طبقه کارگر را
در دستور روز ھر محفل مارکسيستی قرار داده
است  .آغاز مبارزه ای پيگير که می طلبد محافل
پراکنده کمونيستی را به ھم نزديک کرده و نھايتاً به
ايجاد يک حزب کمونيستی منسجم بيانجامد .
ضرورتی که باعث گرديد ما نيز به نوبه خود مانند
چند محفل ديگری که اخيرا اقدام به انتشار نشريات
سازی زمينه ايجاد حزب کرده
تئوريک برای آماده
ِ

اند ،اقدام به انتشار نشريه خود به نام "پرولتاريا"
نماييم تا شايد در اين پروسه بتوانيم محافلی را به
ھم نزديک کرده و در پروسه ساخته شدن حزب و
مبارزه با انحرافات طبقه کارگر سرعت بيشتری
بدھيم .
در نھايت از تمامی محافل دعوت می کنيم که اگر
بحث ما را در رابطه با لزوم ساخته شدن حزب
قبول داشته و يا حتی بحث ھای بھتر و ديگری در
اين رابطه دارند ،به ما يا به محافل ديگر
بپيوندند .حضور در عرصه مبارزات ايدئولوژيک
که در اين شرايط يکی از عرصه ھای مھم مبارزه
طبقاتی است و تالش در جھت رسيدن به يک

برنامه روشن و شفاف کارگری  ،گامی است عملی
در جھت ايجاد حزب طبقه کارگر و ما اعتقاد داريم
که دير يا زود محفل ھای واقعا مارکسيستی برای
ايجاد حزب طبقه کارگر به ھم خواھند پيوست .
به اميد چنان روزی ھيئت تحريريه نشريه
پرولتاريا
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صفحه ٣
از صفحه ٢

پرولتاريا  ،سال اول ،شماره يک
آنچنان وحشتناک در سال  ۶٠تا ۶٧باعث شد تا ھر
کسی که ميتواند جان خود را نجات دھد .متاسفانه
تعداد زيادی اينچنين مجبور به خروج از جامعه
شدند  .اگر بلشويکھا بنا به خفقان حاکم در روسيه
مجبور بوند مرکزيت خود را در خارج از مرزھای
جامعه ای که به آن تعلق داشتند مستقر کنند اما
کادرھا و اعضاء حزب شبانه روز در جامعه روسيه
فعاليت ميکردند .حتی اگر يکی از آنان باالجبار
مجبور می شد واز کشور خود خارج می شد بعد از
مدتی کوتاه و ديدار رھبری حزب و دادن گزارش از
محيط فعاليتش و گرفتن آموزشھای الزم  ،با دستی پر
ونيرومندتر از گذشته  ،به جامعه خود باز می گشت .

علت عدم وجود حزب انقالبی طبقه کارگر ،
بورژوازی به راحتی از قدرت عظيم کارگران
ِ
سود برده وبا دنباله روی کردن آنان به
سياست ھای خود در جھت دست به دست
کردن قدرت سياسی از بخشی به بخش ديگر و
سرکوب انقالب نھايت استفاده را برد .از
ھمان روزھای اول جمھوری اسالمی که
محصول سياستھای سرمايه جھانی بود  ،در
جھت سرکوب انقالب و کمونيسم در حال رشد
 ،حنی لحظه ای را از دست نداد  .جنگ
بزرگترين نعمت نيز برای آنھا  ،شرايطی را
مھيا نمود تا بتوانند برای سرکوب انقالب و اما متاسفانه جريانات سياسی مدعی کمونيسم در
کمونيسم  ،دست به کشتاری بی سابقه و خونين جامعه ما  ،تالششان در اين سالھا جمع کردن ھر چه
بيشتر اعضاء و کادرھا پيرامون خود در خارج از
در تاريخ بشريت بزنند .
حکومت با يورش و سرکوب خونين سال  ۶٠جامعه بوده است و در تمام اين سالھا  ،برنامه ای
و دستگير کردن گروه گروه از اعضاءو مبنی بر بازگشت آنان و دخالتگری در مبارزات
ھواداران جريانات سياسی و اعدام بی شماری جاری جامعه و شکستن سدھای اختناق در ميان نبوده
از آنان  ،به راحتی توانست بر جامعه مسلط است .
ً
شود و با حاکم کردن فضای رعب و وحشت اگر تعداد معدودی عضو و سمپات نيز خصوصا در
از ھر گونه فعاليت سياسی مستمر جلو گيری سالھای اخير  ،از داخل جامعه به آنان پيوستند  .با
کند  .جريانات خلقی و پوپوليستی که نوع ارتباط گيری که از طريق کامپيوتربود  ،نه تنھا
محصول شرايط عينی و خاص جامعه در آن اين افراد  ،بلکه برای خود اين جريانات نيز ارمغانی
جز پاسيفيسم نداشته است  .جرياناتی که به جای
سال ھا بودند
ال شيرازه دخالتگری در عرصه ھای مختلف جامعه و مسلح
بعد از توحش و کشتارسال ۶٠کام ً
اشان از ھم پاشيد وعناصر باقی مانده از اين کردن طبقه کارگربه علم مبارزه طبقاتی و
جريانات سعی کردند در اين سال ھا بقول سازماندھی اين طبقه در جھت انقالب و کسب قدرت
خودشان اين جريانات را احياء کنند  .اما مجبور سياسی  ،در گير رقابت با يکديگر ھستند  .رقابتی
بودند در خارج از مرزھای جامعه به حيات مبنی بر اينکه کدام جريان بيش از ديگران نيرو و
کادر در اختيار تشکيالت خود دارد .در اين رابطه
سياسی خود ادامه دھند .
مايه تاسف است که بگويم  ،حزبی که مدعی است
وجود خفقان و سرکوب شديد در جامعه و اعدام حزب طيقه کارگر است به خود باليده و با غرور

اعالم می کند که در کنگره حزبی اش  ۵٠٠ ، ۴٠٠کادر
شرکت داشتند  .کادرھايی که اگر بدرستی تربيت شده
بودند و بعنوان کادر ھای ورزيده و کمونيست در جھت
رشد و سازماندھی طبقه کارگر تالش می کردند  ،ھيچ گاه
گرايشات غير کارگری نمی توانست بر جنبش کارگری
تسلط يابد .
تسلط گرايشات بورژوايی بر جنبش کارگری
جمھوری اسالمی بعد از اتمام جنگ  ،بزرگترين نعمتی که
با استفاده از آن توانست انقالب را سرکوب و مخالفين خود
را قلع و قمع نمايد و خود را از نظر سياسی تثبيت کند ،
در جھت اجرای سياستھای سرمايه جھانی و آنچه بانک
جھانی و صندوق بين المللی پول ديکته ميکرد  ،حرکت
کند  .چرا که دولت سرمايه داری ايران نيز نمی خواست
از قافله جھانی سازی عقب بماند و از غارت و چپاول
دست رنج کارگران جھان بی نصيب بماند  .در اين راستا
و روند جھانی سازی و اجرای سياستھای نئو ليبراليزم ،
نتايج اقتصادی را در تمام کشورھای جھان خصوصاً در
کشورھايی چون ايران در پی داشت  .يعنی برای سرمايه
سودھای افسانه ای و برای کارگران و زحمتکشان فقر و
فالکتی روز افزون که موجب اعتراضات شديد و رشد
جنبش ھای اجتماعی در جامعه بود  .جنبش ھای رو به
اعتاليی که بايد کنترل می شد و در اين رابطه ايده آ ل
ترين التر ناتيوی که می توانست برای سرمايه مطرح شود
آلتر ناتيوی بود که سالھا در خدمت سرمايه به خوبی
عملکرده و تجربه شده بود .يعنی تسلط رفرميسم بر جنبش
کارگری  ،جنبشی که بدون رھبری آن  ،ھيچ انقالب و
تغييری بنيادی نمی تواند ايجاد شود  .دولت سرمايه داری نيز
به علت عدم حضور يک قطب قوی و نيرومند کمونيستی در
جنبش کارگری  ،به دالئلی که به آن اشاره شد  ،توانست در
جھت رشد و تسلط رفرميسم موفق شود .
ادامه در صفحه ۵
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آنچه که در فضای روشنفکری ايران اين روزھا
بسيار شنيده می شود و برخی بسيار در مورد آن قلم
زده و يقه می درانند باز ھم موضوع قالب کردن
خاتمی به جنبش اجتماعی ايران و ترمز کردن
سمت راديکالی جنبش است .مھمترين دقدقه ی
اصالح طلبان حکومتی باز ھم عمده کردن و مظلوم
نمايی آنھا در مقابل شورای نگھبان است ،در حالی
که ھمين چند روز پيش خاتمی باز ھم وفاداريش را
به ھمين قانون اساسی که قدرت شورای نگھبان را
نھادينه کرده اعالم نمود  .خاتمی با سالوسی تمام
از صداقتی که ندارد حرف می زند و برای فريب
توده ھا ھمان ژست دموکراتيک را می گيرد .دائم
از آزادی توخالی حرف می زند .اما ،در عمل به
پابوسی خامنه ای رفته و آزادی را به قربانگاه می
برد.
اصالح طلبان حکومتی و خارج از حکومت در
صددند تا اين توھم را ايجاد کنند که خاتمی
اپوزسيون رژيم است تا مردم را به دنباله روی از
خاتمی بکشانند  .خاتمی نيز با بازی کھنه شده ی
بورژوازی سعی در تحميق و فريب توده ھا دارد تا
بگويد که انتخاب او نه به خواست رژيم و اربابانش
بلکه به خواست و رای ميليونی مردم بوده است.
رفرميستھا ھم که ھميشه پادوھای اين جريانات

ھستند بر آن دامن زده و خواھند زد .اگر به تحليل
بازمانده ھای حزب توده مراجعه کنيد ،مشاھده
خواھيد کرد که آنان راضی به » بند انگشتی
تغييرات « ھستند و اگر چه اين شرايط را نا اميدانه
تحليل می کنند ،ولی اينان نيز در فريب توده ھا
برای راضی شدن به بند انگشتی تغييرات مشارکت
می کنند .ايشان نيز در ھراسند که مبادا توده ھا با
روی آوردن به آلترناتيو انقالبی اساس سرمايه را
متزلزل نمايند  .جمھوری اسالمی خود بر اين امر
واقف است که برای سرکوب بيشتر توده ھا و
ھمسان کردن خود با جريان حاکم بر سياست بين
المللی می بايست به سياست ھويج و چماق روی
آورد  .با آمدن بيل کلينتون خاتمی رئيس جمھور می
شود و با آمدن جرج بوش احمدی نژاد و لذا با آمدن
اوباما جمھوری اسالمی نيز بايد خود را با شرايط
دنيا ھمسان کند و خاتمی و يا امثال خاتمی را با پز
ضديت با رژيم به ميدان بفرستد  .اما آنچه که بر
ھمه ی کمونيستھا يک وظيفه ی انقالبی ست افشای
بدون وقفه ی سياستھاو روشھای اين جريان
امپرياليستی )خاتمی( است.
خاتمی که خود را نماينده ی پيروان خط امام می
داند از ھمان آبشخوری سرچشمه می گيرد که به

ھمراه جريان خط امام و مجاھدين انقالب اسالمی و
دانشجويان انجمن اسالمی دانشحويان و ھمچنين
جريانھای رفرميستی مانند حزب توده و فدائيان
)اکثريت( دستھايشان در دھه ی  ٦٠آلوده به خون
ھزاران انقالبی و کمونيست است .اينان
وفاداريشان به سرمايه را با کشتار کمونيستھا نشان
داده اند و کمونيستھا که بھترين فرزندان و حاميان و
نمايندگان طبقه ی کارگر می باشند به دست ھمين
جانيانی که امروز ژست دموکراتيک گرفته اند
کشتار شده اند .کشتار کمونيستھا و دشمنی با
کمونيستھا بھترين شاخص برای شناخت دشمنان
طبقه ی کارگر است .اين جريانات باز ھم يکبار
ديگر دست بکار شده اند تا با فريب توده ھا
سرکوب را به جناح اصول گرا نسبت دھند و خود
را "سيد خندان" بنمايانند .لذا کمونيستھا و ھمه ی
انقالبيون موظفند تا با افشای گسترده ی اين جريان،
سياست ھايشان را خنثی کرده و جمھوری اسالمی
را درگير تضادھای درونی اش کنيم .
آزادی ھايی که خاتمی برای توده ی مردم به
ارمغان می آورد ھمان آزاديھايی ست که احمدی
نژاد داده است .ديگر کم و زياد بودن آن تاثيری بر
سرنوشت توده ھا ندارد .اگر احمدی نژاد با طرح
 ....ادامه در صفحه ۶

صفحه ۴

پرولتاريا  ،سال اول ،شماره يک

ادامه نگاه ما به مبارزه ايدئولوژيک و علم مبارزه طبقاتی ...
شناخت يک وجه از وجوه جنبش کمونيستی نمی رود .ھر دوی اين افراد ھنگاميکه بخواھند خود را در مقام حالل مشکالت و معضالت اين جنبش
بگذارند ،از آنجايی که دارای شناختی محدود و سطحی نسبت به آن ھستند ،نسخه ھای نامربوط برای آن پيچيده و به جای درمان ،جنبش را مريض تر
و ناتوان تر می کنند .اينست مشکلی که ما با آن روبرو ھستيم .يعنی کسانی خود را در مقام حل و فصل معضالت و مشکالت جنبش کمونيستی ايران
قرار داده اند که حاضر نيستند به خود زحمت داده و اين جنبش را با شيوه ی علمی بررسی کنند .البته منظور ما از »شيوه علمی« مسلما ً شيوه
مارکسيستی يعنی »علم مبارزه طبقاتی« است .اين روش شامل بررسی پديده ھا در تمامی ابعاد آن در لحظه ای مشخص و ھمچنين ابعاد تاريخی
است .يعنی ،اگر بخواھيم اين جنبش را در نسبيتی بشناسيم که بتوانيم احتماالت لحظه ی آتی حرکت آن را پيش بينی کنيم ،بايد اوالٌ مشخصات چند
بعدی آن را در لحظه کنونی شناسايی کرده و سپس با مطالعه و تحقيق در مورد تاريخچه ی آن و نتيجه گيری از کليت مشخص شده ،اقدام به پيش بينی
احتماالت آتی آن بنماييم.
خوب مسلم است که دستيابی به چنين شناختی حاصل اقدامی انفرادی نبوده و نياز به جمع آوری آرای بسياری دارد و ھمچنين ،کار يکی دو روز
نيست و به مدت ھا تحقيق و بررسی نيازمند است .و ارايه نتايج آن نيز کار يکی دو مطلب نبوده و نياز به جلدھا مطلب و مقاله خواھد داشت .بطور
نمونه »کاپيتال« را در نظر بگيريد .اين اثر نتيجه ی بيش از يک دھه مطالعه و تحقيق مارکس بوده است که اگر به نامه ھا و يادداشت ھای
گروندريسه و جلدھای سه گانه ی کتاب کاپيتال و چند جلد »تئوری ھای ارزش اضافه« مارکس رجوع کنيم ،می بينيم که برای شناخت از پديده ای
پيچيده ،چقدر کار و زمان ھزينه گشته تا با مطالعه و تحقيق در مورد آرای صاحب نظران و اطالعات جزئی و مشخص و تاريخ جوامع بورژوازی
و در حال گذار به سرمايه داری در اشکال و مشخصات گوناگون و ھمفکری با خبرگان برجسته ی زمان باالخره به شناختی نسبتا ٌ کامل دست يافته که
تازه عمر مارکس به ارائه ی کامل آن کفاف نداد و اگر رفيق و ھمرزم ديرينه ی او ،انگلس نبود ،ما نمی توانستيم از اين گنجينه بھره مند شويم .اما ،با
مطالعه ی ھر بخش از نوشته ھای مارکس در طی اين سال ھا می شد ديد که از چنين شناخت غنی ای بھره مند است .مثالٌ به گزارش او در مورد
کمون پاريس به انترناسيونال که با نام "جنگ داخلی در فرانسه" منتشر گشته است ،رجوع کنيد .او در اين گزارش چھار بخشی و  ۵٠تا  ۶٠صفحه
ای ،چنان تحليل غنی و منسجم علمی ای را به زبان ساده ارائه داده که ھر خواننده ای محسور عمق شناخت او از تاريخ مبارزه طبقاتی در فرانسه و
قوانين عينی تحوالت تاريخی جامعه بشری و نقش اشخاص و احزاب در چنان شرايطی می شود .مسلما دستيابی او به چنان نظريه ای صرفا
محصول مطالعه و شناخت شخصی اش در انفراد نمی باشد .در گروندريسه می بينيم که چگونه او از آمار و نظرات ريکاردو و اسميت گرفته تا
پرودون و السال و  ...استفاده نموده و با قياس و قضاوت و استدالل و  ...ھريک از تئوری ھا را در اجزايشان به محک واقعيت رسانده تا باالخره به
پختگی يک "ايده" رسانده است .و اگر ما با کارھای جوانی و مقدماتی او آشنا باشيم می دانيم که از آغاز نه به دنبال ساختن يک دستگاه فکری و
"ايدئولوژی" خاص ،بلکه صرفا در پی کشف حقيقت قوانين حرکت جامعه بشری و به خصوص ،مرحله سرمايه داری بوده است .اين ناگزير بود که
چنان يافته ھايی ھمراه با اکتشافات ديگر کمونيست ھا و ھمرزمانش در احزاب کمونيست و انترناسيونال ،بعنوان ايدئولوژی طبقاتی کارگران به
خدمت اين طبقه در آيد.
مبارزه ايدئولوژيک ،از ديد ما ،چيزی نيست جز کاووش برای يافتن حقيقت پديده ھا .و حقيقت پديده ھا نيز مقوالت پيچيده ای ھستند که علم به آنھا نه
بصورت مستقيم و بالواسطه ،بلکه از طريق تفکر و سير ايدئولوژيک يافته ھای حسی خود و ديگران ،قياس و قضاوت و نقد نظرات معاصرين و
اسالف ،موافقين و مخالف ،و  ...حاصل می گردد .پس می بايست گزارشات دقيق و آمار صحيح را به دست آورده و آنھا را مطالعه کرد .حقيقت را
بايد اليه به اليه شناخت .ھر اليه ظاھری است از ظواھر متعدد و متضاد .ھيچ شکل ظاھری نيست که فاقد اھميت بررسی باشد .پس ھر ظاھری را
بايد با دقت بررسی کرد و سپس آن را با غنای بررسی ديگران آغشته ساخت و ھمواره با آمار و شکل بالواسطه اش مقايسه کرد و جايگاه ھريک را
تعيين نمود و مھمتر از ھمه حلقه ھای زنجير پيوستگی آن را به اليه ھای ماقبل و بعدی اش کشف و مشخص ساخت .اين کار يک نفر و يا حتی گروه
مشخصی نيست  ،بلکه بايد نسلی از کاوشگران را در يک مجموعه ی ھمراه و يک تشکيالت سراسری درگير کشف حقيقت ساخت .اگر از واژگان
ما بوی وسعت نظر و پيچيدگی می آيد ،نه به علت آنست که برای فروختن فخر ،آن را اينگونه بيان می کنيم ،بلکه به اين علت است که حقيقت
اليتناھی و پيچيده است و شناخت از آن حتی ،پيچيده تر .چرا که عامل تفکر و ديالکتيک ذھن بشری و محدوديت ھای آن نيز با پيچيدگی و وسعت
حقيقت می آميزد و خود را بر سوژه مورد بررسی تحميل می کند .به ھمين علت است که ما ھرگز ،حتی در مورد يک پديده نيز به درک حقيقت
مطلق نايل نخواھيم آمد .انگلس در ديالکتيک طبيعت رابطه "شيی در خود" و "شئی برای ما" را با رابطه رياضی "راديکال منفی يک" ،يعنی
منحنی ای که ھرگز به صفر نمی رسد ،توصيف می کند .به جرات می افزاييم که مارکس و انگلس و لنين و ديگر بزرگان و تئوريسين ھای
مارکسيست نيز ،با تمام نبوغ شان ،به چنين درکی از مقوالت "سرمايه" و "مبارزه طبقاتی" و ديگر پديده ھای مورد تحقيق شان دست نيافتند .اما
آنچه از آنھا برای ما باقی مانده است ،غنی ترين يافته ھايی از حقيقت است که بشريت تا کنون به آن دست يافته است .علم مبارزه طبقاتی بر چنان
يافته ھايی بنا گشته است.
مارکسيسم يک علم است و روش دستيابی به آن نيز از طريق علم منطق ،يا تفکر ديالکتيکی است .ما نمی توانيم خود را به يافته ھای بزرگان اين علم
مقيد و محدود سازيم .بلکه می بايست با تکيه بر بنيان ھای آن در انکشاف حقيقت ،با ھمان شيوه ی منطق ديالکتيکی ،بکوشيم .ھستند کسانی که می
خواھند با تاکيد بر ناشناخته ھا ما را به مبانی اين علم مشکوک سازند ،ھمانطور که دستگاه ھای فلسفی متافزيکی قرون وسطی ،با تکيه بر عدم تعين
جزئی حرکات سيارات و منظومه ھا ،بر بنيان ھای علم نجوم ايجاد شک و ترديد می کردند .اما ما تنھا با تکيه بر ھمين مبانی علمی است که می
توانيم حقايق دنيای امروز را کشف کرده و با کشفيات خود علم مبارزه طبقاتی را قدمی به کمال نزديک تر کنيم .با تکيه به "کاپيتال" به کشف ساختار
کنونی سرمايه جھانی پيش می رويم .با تکيه به نقش تعيين کننده ی "مبارزه طبقاتی" و لزوم انقالب پرولتری به کشف سير تکاملی جامعه خويش و
جامعه بشری در قرن بيست ويکم پيش می تازيم .با ايجاد و تکيه بر "حزب طبقه کارگر" به شناخت از شيوه ھا و اشکال نوين مبارزه اجتماعی روی
می آوريم .و  ...و در اين راستا ھيچ نظريه  ،فرد و گروھی را مقدس نشمرده و ھر مانعی در پيشبرد منافع طبقاتی پرولتاريا و تحميل ھژمونی آن بر
جنبش ھای اجتماعی را در ھم شکسته و تا استقرار حکومت شوراھا و ديکتاتوری پرولتاريا و نھايتا محو طبقات ،به راه خود ادامه خواھيم داد.
اينک شماره اول "پرولتاريا" را بعنوان ارگان سياسی – ايدئولوژيک "تالش برای ايجاد حزب طبقه کارگر" ،به منظور پيشبرد مبارزه ايدئولوژيک
برای کشف حقيقت شرايط و راھکارھای مبارزه طبقاتی جاری وايجاد انسجام بين خط مشی انقالبی ارائه می دھيم و بر اين نکته تکيه می کنيم که تنھا
با ھمکاری و شرکت کليه اين نسل از کمونيست ھای ايران است که می توانيم به اھداف خود رسيده و علم مبارزه طبقاتی" ،مارکسيسم" ،را تکامل
دھيم.
پايان
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پرولتاريا  ،سال اول ،شماره يک

ادامه ضرورت ايجاد يک سازمان کمونيستی ...
موفقيتی سھل و آسان به کمک خدم و حشم بی جيره و مواجب سرمايه  ،توده ای و اکثريتی و ..........که در لباس دفاع از کارگران تمام تالششان حفظ
نظام موجود است .خدم و حشمی که دولت خون ريز و ھار جمھوری اسالمی به کمک آنھا در دھه  ، ۶٠دھھا ھزار از پاکترين انسانھا را که می
توانستند در جنبش انقالبی نقش داشته باشند  ،اعدام نمود و ھزاران ھزار انسان را مجبور کرد برای حفظ جانشان  ،دربدر کشور ھای ديگر شوند .
خدم و حشمی که دولت سرمايه داری با کمک آنھا توانست خفقان و رعب و وحشت را در جامعه حاکم کند  .شرايطی که به کمک آن توانست ھر
تالشی را در جھت ايجاد تشکلھای کمونيستی را در نطفه اش خفه کند  .جرا که ھيچ جنبشی بدون رھبری يک تشکيالت منسجم و انقالبی ره به جايی
نمی برد .
ضرورت ايجاد حزب طبقه کارگر
بی شک ھمانگونه که تسلط رفرميسم و سوسياليسم بورژوايی در جنبش بين المللی کارگران  ،توانسته مبارزات اين طبقه جھانی را عقيم
سازد  .امروزه در جامعه ما نيز تسلط اين گرايشات بورژوايی بر جنبش کارگری  ،توانسته با تفکيک مبارزه اقتصادی و سياسی از ھم ) به ھيچ وجه
نمی توان اين دو را از ھم تفکيک کرد  ،سرمايه در جھت اھداف خود با تفکيک اين دو عرصه از ھم  ،مبارزات کارگران را بی افق و عقيم کرده
است ( طبقه کارگر را از عرصه مبارزات سياسی به عقب کشد و با القاء اين موضوع که مبارزه و زندگی کارگران علنی است و مبارزه علنی نيز
بايد قانونی و صنفی باشد  .بيشترين ضربه را به جنبش کارگری زده است و مبارزات کارگران را در چھار چوب مسائل صنفی و در محدوده فعاليت
اين کارگران  ،محصور کرده است  .چنانچه امروزه ما با عوارضی چون  ،حزب گريزی  ،قانونگرايی  ،صنف گرايی در جنبش کارگری روبرويم .
از سويی ديگر با خالء ھزاران کمونيست که اعدام شدند و ھمچنين خالء تشکلھای قدرتمند کمونيستی که در جامعه حضوری دخالتگر و فعال در تمام
عرصه ھای مبارزه طبقاتی داشته باشند  ،روبرو ھستيم .
اين در حالی است که با ھر فعال جنبش کارگری و کمونيست که گفتگو کنی  ،در مورد حزب قدرتمند طبقه کارگرو ضرورت وجود آن  ،ساعتھا
سخنرانی خواھد کرد  .سخنانی مبنی بر اينکه  ،ھر کمونيستی که باوربه قدرت طبقاتی کارگران دارد و معتقد است که تنھا رھايی جامعه و انسانھايش
از فقر و فالکت و بازگشت انسان به ذات انسانيش  ،در گرو انقالب اجتماعی و کسب قدرت سياسی به دست تنھا طبقه پيگير وانقالبی  ،کارگران می
باشد  .به اين نيز ايمان دارد که اين امر ممکن نمی گردد ،تا زمانيکه طبقه کارگر نتواند به عنوان يک طبقه در عرصه مبارزه طبقاتی حضور يابد و
با رھبری ديگر بخشھای جامعه  ،دست به انقالب و کسب قدرت سياسی زند  .طبقه کارگر نيز تنھا با وجود حزب  ،ستاد رھبری کننده اش است که
می تواند به عنوان يک طبقه جنگنده و رزمنده در عرصه مبارزه طبقاتی حضور داشته وديگر جنبش ھای اجتماعی را در جھت انقالب و کسب قدرت
سياسی رھبری کند .
حزبی که در سطح جامعه ودر عرصه ھای مختلف دخالتگر و تعيين کننده باشد و بتواند بر سر کسب قدرت سياسی در جامعه به مبارزه برخيزد و
طبقه کارگر را در اين امر نمايندگی کند  .حزبی که حضور فعال و دخالتگرش در عرصه مبارزات ايدئولوژيک و افشا و طرد گرايشات غيرکارگری
و بورژوايی از جنبش کارگری  ،در جھت حفظ صف مستقل طبقه کارگر و دخالت مستقل اين طبقه در حيات سياسی جامعه  ،ضروری و نقش تعيين
کننده دارد .
تالش برای ايجاد حزب طبقه کارگر
برای رسيدن به چنين حزبی ضروری است که پيشروان کمونيست فعال در جنبش کارگری به خرده کاری ھا و محافل پراکنده پايان داده و تحت يک
برنامه روشن و شفاف متشکل شوند و با ايجاد يک سازمان قوی و منسجم که پايه ھايش درون اين جامعه محکم شده  ،تالش کنند  .سازمانی که در بر
گيرنده پيشروان کمونيست فعال در جنبش کارگری و ديگر جنبش ھای اجتماعی بوده و ساختار آن جوابگوی رشد و حفظ اين پيشروان کمونيست
باشد  .پيشروانی که در پروسه پراتيک اجتماعی دخالتگر بوده وبا از بين بردن ضعف ھای خود به وسيله پراتيک انقالبی و کار کمونيستی ھر چه
بيشتر آبديده تر و ورزيده تر گردند  .پيشروانی که به عنوان کادرھای ورزيده و کمونيست در رشد و سازماندھی جنبش کارگری و ديگر جنبش ھای
اجتماعی فعال بوده و در جھت ايجادحزب طبقه کارگر تالش موثر و مستمر کنند .
سازمانی کمونيستی و رزمنده که در جھت شکستن سدھای اختناق عمل کند و با تلفيق کار مخفی و علنی در مقياسی اجتماعی دخالتگر و فعال باشد و
بطور گسترده کارگران را در عرصه ھای مختلف  ،سازماندھی کند  .سازمانی با يک شالوده محکم مخفی و شبکه ھای منضبط زير زمينی اما فعال و
دخالتگر که بطور علنی در تمام عرصه ھای جامعه بتواند حضور داشته باشد .
سازمانی که در عرصه مبارزات ايدئولوژيک بتواند مبارزه ای پيگير و مستمر را با گرايشات بورژوايی آغاز کند و به تسلط گرايش سوسيال
دمکراتيک در جامعه و نفوذ آن در جنبش کارگری پايان دھد  .تسلط گرايشی که در جنبش کارگری ابراز وجودش در محافظه کاری سياسی  ،عدم
تحرک عملی و پاسيفيسم و محفليسم است و نتيجه ای جز تفرقه بين کارگران پيشرو وکمونيست ندارد  .آغاز مبارزه ای ايدئولوژيک پيگير و مستمر
با گرايشات غيرکارگری  ،جزئی از مبارزه طبقاتی بوده و تالشی در جھت از بين بردن تفرقه در درون جنبش کارگری است  .گامی است در جھت
ايجاد شرايطی که بتوان يک سازمان وسيع ومنسجم کارگری بوجود آورد  .تالشی كه در جھت سازمان يابی و اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران
وايجاد حزب طبقه کارگر و گامی عملی در جھت ھمبستگی کارگران جھان و انترناسيوناليسم طبقه کارگر است .
پايان
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صفحه ۶

ادامه شرکت در انتخابات يا تحريم آن ...
تحول اقتصادی مجری سياستھای ديکته شده ی بانک جھانی برای تحميل فقر بيشتر بر توده ھا ست و از اين طريق می پندارد که می تواند بر بحران اقتصادی و
سياسی رژيم غلبه کند ،خاتمی نيز ھمين طرح را با آھستگی به انجام می رساند .ھر دو مجری يک سياستند .سياست سرمايه و استثمار بيشتر توده ھا! توھم و دست
شستن از افشای اين جريان به معنی ھمدستی با جمھوری اسالمی در سرکوب طبقه ی کارگر با شيوه ای ديگر است  .زيرا از اين حکومت و دستگاه استبداد و
سرمايه و بخصوص از سيستم فيلترينگ شورای نگھبان ،فقط کسانی عبور می کنند که حامی سرمايه و سرکوب ھر آنچه که مردمی ست باشند  .و بنا بر اقتضای
شرايط حاکميت است که به اين يا آن شيوه ی سرکوب تمايل می يابند .
شايد برخی ما را به آنارشيسم و تند روی متھم کنند .اتھامی که ھر گاه ھر جريانی به ساحت مقدس مالکيت سرمايه و استثمار حمله کرده به آن متھم شده است .ما
ھمچون رفرميستھا خواھان حفظ حاکميت سرمايه نيستيم ،ما خواھان نابودی سرمايه و ھر آنچه که در صدد حفظ اين مناسبات ھست می باشيم  .ھدف کمونيستھا از
شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات گرفتن مناصب حکومتی برای اصالح نبوده و نخواھد بود .نمايندگان طبقه ی کارگر در انتخاباتی شرکت می کنند که کمونيستھا
بطور قانونی به رسميت شناخته شوند .ھدف ما از شرکت در چنان نيز افشای فريبکاری صاحب منصبان بورژوازی ست و نه مشارکت در بازی ھای سرمايه داری
برای تحکيم مناسبات بوروکراتيک آن .لذا کمونيستھا به ھمراه طبقه ی کارگر آگاه و انقالبيو ِن ھمراه ،تا زمانی که جمھوری اسالمی حداقل حقوق دموکراتيک ،يعنی
شرکت آزادانه در انتخابات ،ھم برای انتخاب کننده و ھم برای انتخاب شونده ،را ايجاد نکند  ،تحريم انتخابات است .اما از ھمين امروز ھمه جا حضور فعال خواھيم
داشت تا با نقد برنامه ھای جريانھای شرکت کننده و افشای آنھا ،به آگاھی روز افزون توده ھا بيفزاييم  .لذا با دور ساختن توھمات بورژوايی از خود بايد وظيفه ی
دائمی افشای جنايتکاران و سازماندھی توده ھا برای ايجاد صف مستقل و ھويت مستقل طبقه ی کارگر مبارزه کنيم.
جنگ ما يک جنگ طبقاتی ست و تا زمانی که سرمايه بر نعمات طبقه ی کارگر چنگ اندازی دارد ،جنگيدن با سرمايه تنھا راه است .طبقه ی کارگر زمانی
می تواند يک طبقه ی برای خود گردد که يک طبقه ی رزمنده شود .تا زمانی که بر انفراد منشی و خواستھای ناچيز اقتصادی فريب سرمايه داران را
بخوريم و کسب قدرت سياسی را از نظر دور کنيم ،ھيچگاه به طبقه ای برای خود و يک طبقه ی رزمنده تبديل نخواھيم شد  .رھايی از بردگی با امثال خاتمی
و جمھوری اسالمی ديگر به پايان خط رسيده است .توده ای ھا و اکثريتی ھا و امثالھم به توھم کارگران دامن زده و دنباله روی از بخشی از بورژوازی بر
عليه بخشی ديگر را به عنوان راه رھايی طبقه کارگر تبليغ می کنند .اما طبقه ی کارگر آگاه بايد بداند که رھايی امکان پذير نخواھد بود مگر آنکه قدرت
شوراھای کارگران برقرار گردد .نظام سياسی ای که می تواند حداکثر دموکراسی و رھايی از بردگی را به يک امر بالواسطه تبديل کند  .تنھا با شرکت
گسترده ی طبقه ی کارگر و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا ست که دموکراسی و رھايی از بردگی را برای جامعه به ارمغان می آورد .رھبران سرمايه تنھا
به فکر سود خود و استثمار ما ھستند تا با تحميل فقر و فالکت و سوء استفاده از ما ؛ ما را مانند گوسفند در عزا و عروسی شان قربانی کنند  .پايان
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در زمانی که بحران ،سراسر جھان سرمايه داری را در بر گرفته است! ھنگاميکه پس از سال ھا کارگران کشورھای
ثروتمند نظام سرمايه داری نيز در معرض تھاجم ھمه جانبه سرمايه داران قرار گرفته و به جنبش انقالبی محو سرمايه داری
می پيوندند! در شرايطی که جنبش ھای کارگری در جھان زير نفوذ انواع رفرميسم و رويزيونيسم و اپورتونيسم در پراکندگی
به سر برده و برای مواجھه با آينده ی تابناک مبارزه طبقاتی آمادگی ندارند! تنھا راه متحد کردن پرولتاريای جھانی ،ايجاد
استقالل صفوف پرولتاريا از طريق بنيانگذاری انترناسيونال سرخ است .و تنھا راه رسيدن به چنين وحدتی ايجاد احزاب کمونيستی ای در سراسر جھان بر مبنای
برنامه و طرح انقالب پرولتاريا در جھت انھدام ماشين ھای حکومتی بورژوازی و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا  ،حکومت دمکراسی شورايی است!
نظر به اينکه نظام سرمايه داری ايران  ،عليرغم کوشش ھيئت حاکمه و جناح ھای تشکيل دھنده اش در ادغام در سيستم جھانی سرمايه ،نه تنھا ھرگز نتوانستند بر
بحران ھای اقتصادی و اجتماعی ای که حکومت پھلوی را به زير کشيد فائق آيند  ،بلکه به علت تداوم ضعف ساختاری و تاريخی و رقابت ھای شديد گروه ھای
انحصاری طبقه حاکمه بر ھمان مبنی ،نتوانستند تا تفاوت ھای منافع شان با “نظم نوين سرمايه داری “ و امپراتوری دالر را حل کرده و به ھمين علت بر شرايط
بحرانی سياسی—اجتماعی افزوده اند! و در شرايطی که سرمايه جھانی ،خود نيز در تالطم اقتصادی—اجتماعی دست وپا می زند و نمی تواند کوچکترين کمکی به
انجام اصالحات ساختاری در سرمايه داری ايران کند! نظام اقتصادی-اجتماعی و سياسی سرمايه داری ايران را تبديل به يکی از ضعيف ترين حلقه ھای اين نظام
کرده است.
اين شرايط بحرانی آنچنان واضح گشته که حتی محافظه کار ترين جناح ھای طبقه حاکمه نيز به العالج بودن آن پی برده و خود را برای زمان فروپاشی حکومت
آماده می سازند .تحرکات ليبرالھای راست و چپ برای شکل دھی به ائتالفی گسترده ،و پيشنھاد تشکيل دولت “وحدت ملی” از مجموعه ی “دور انديش”
اصولگرايان و اصالح طلبان ،و حمايت امپرياليسم آمريکا از وقوع تغيير و اصالحات از درون حکومت جمھوری اسالمی ھمه و ھمه بيانگر پيش بينی احتمال پيش
آمد شرايط انقالبی در ايران از طرف تمامی جناح ھای سزمايه داری ايران و جھان است.
اين بخودی خود نمی تواند خبر خوش آيندی برای طبقه کارگر ايران باشد .چرا که طبقه کارگر ايران نيز چون کارگران ديگر کشورھا در بحران جدايی و تفرقه به
سر برده و بعنوان يک طبقه ،آماده رو در رويی ھای آتی در مبارزه طبقاتی نيست .وظيفه عاجل کمونيست ھای ايران است تا با ايجاد حزبی مبتنی بر برنامه ای
انقالبی و اتحادی منسجم و پوالدين از پيشتازان کارگری و انقالبيون از جان گذشته کمونيست ،با فعاليت خستگی ناپذير انقالبيون حرفه ای ،رھبری خيزش ھای
کارگری را به دست گرفته و استقالل طبقاتی اين تنھا طبقه ی انقالبی را تضمين نمايند .در پاسخگويی به چنين ضرورتی بود که ما“ ،گروه کارگری ھدف” در
روند ماه ھا ھمکاری و ھم نظری با رفقای ديگر محافل “تالش برای ايجاد حزب طبقه کارگر” موفق به ايجاد پيوندی بر مبنای برنامه ای انقالبی گشته و ديگر
لزومی به تداوم عمل مستقالنه نمی بينيم .و اميدواريم ديگر جريان ھای کمونيستی ،از قبيل “جبھه واحد کارگری” و “جمعی از فعالين کارگری” و ديگر مجموعه
ھا و محافل انقالبيون کمونيست در پروسه مبارزه ايدئولوژيک بر روی مفاد برنامه پيشنھادی ،در جھت تالش برای ايجاد حزب طبقه کارگر درگير گشته تا بتوانيم
در آينده ای نه چندان دور به اتحاد و انسجام الزم برای تشکيل “حزب طبقه کارگر ايران” نائل آييم.
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مقدمه
در تداوم تسلط نظام سرمايه داری بر جامعه بشری و روند جھانی سازی و تمرکز کنترل ابزار توليد و نيروھای مولد در دست گروه ھای امپرياليستی
جامعه بشری با شتاب بيشتری به سمت دو قطبی شدن طبقاتی آن پيش می رود .از يکطرف ،با رقابت گروه ھای سرمايه جھانی عليه يکديگر ،ثروت
ھای توليد شده توسط طبقه کارگر و ديگر طبقات و اقشار توليد کننده ،در دست ھای عده ی کمتری متمرکز می شود ،و از طرف ديگر ،نياز سرمايه
به انباشت بيشتر جھت بازتوليد خود و حفظ تسلطش بر جامعه بشری ،ميلياردھا انسان را بصورت روزمره به سمت فقر و گرسنگی و نابودی می
راند  .طبيعی است که در چنين شرايطی ،ھر روز شمار وسيع تری از طبقه کارگر جھان ،ھمراه با توده ھای توليد کننده و زحمتکش ،به مقاومت و
مبارزه عليه اين نظام کشيده می شوند و سرمايه جھانی نيز برای تقابل با چنين نيروی رو به رشدی ،با تکيه بيشتر و علنی تر بر ابزار دولت ھای
سرکوب گرش ،در جھت حفظ اين نظام استثمارگر و ستمگر ،سعی در پيشروی در ميدان مبارزه طبقاتی و حفظ موضع تھاجمی اش دارد.
اين تالش سرمايه جھانی در زمانی به وقوع می پيوندد که طبقه کارگر جھانی ،پس از پيروزی ھا و تھاجمات انقالبی اش در اواخر قرن نوزدھم و
دستاورد انقالب اکتبر  ١٩١٧در روسيه ،بواسطه تسلط احزاب و سازمان ھای سازشکار و خيانت پيشه در قرن گذشته )قرن بيستم( ،در تفرق کامل و
نا آگاھی مطلقی فرو رفته و اينک که مبارزاتش عليه نظام سرمايه داری وارد اعتالی نوينی گشته است ،نياز و ضرورت ايجاد احزاب کارگری مسلط
و متکی بر علم مبارزه طبقاتی )مارکسيسم( برای رھبری مبارزاتش بيش از پيش احساس می گردد .اين وظيفه ی کليه فعاالن انقالبی کارگری است
که در محل ھای زندگی خود ،برای تأمين استقالل طبقاتی و پيشبرد مبارزات سياسی طبقه کارگر ،در راستای اھداف طبقاتی و بر مبنای استراتژی و
تاکتيک انقالبی ،اقدام به ايجاد احزاب پيشرو نموده تا زمينه ی ايجاد اتحاد بين المللی الزم برای سرنگونی نظام سرمايه جھانی را مھيا سازند.
با درک اين ضرورت است که ما ،تعدادی از محافل کارگری ايران ،تالش برای ايجاد حزب طبقه کارگر ايران را بمثابه عاجل ترين و فوری ترين
اقدام خود قرار داده و در اولين قدم با ارائه ی برنامه ی پيشنھادی زير ،از کليه ی فعالين کارگری کمونيست ايران می خواھيم تا با نقد اين برنامه در
جھت ايجاد وحدت الزم برای تشکيل حزب طبقه کارگر ايران تالش کنند.
زمستان  ١٣٨٧شمسی برابر با  ٢٠٠٨ميالدی
متن طرح اوليه منشور پيشنھادی برای ايجاد حزب طبقه کارگر ايران
.١

نظام توليدی و اھداف:

الف -نظام حاکم بر جھان امروزی نظام سرمايه داری است که دو طبقه متخاصم پرولتاريا و بورژوازی را در مقابل يکديگر قرار داده است.
ب -بورژوازی خواھان حفظ نظام سرمايه داری و روابط و مناسبات موجود است که به نفع طبقه ممتاز سرمايه دار می باشد .اين به معنی حفظ روابط
ی قليلی از انسانھا از ديگر انسانھا و از طبيعت بوده که نتيجه ای جز فقر اکثريت جامعه بشری و ويرانی محيط زيست
و مناسبات استثماری عده ِ
ندارد.
ديکتاتوری طبقاتی خود توسط حکومت ھای سرمايه داری و بعضا ً با ائتالف
ب -بورژوازی اين نظام و روابط و مناسبات موجود را از طريق اعمال
ِ
با طبقه فئودال ،در سراسر جھان به پرولتاريا و ديگر طبقات و اقشار توليد کننده تحميل کرده و از آنجائيکه اين نظام بر مبنای توليد اجتماعی از
يکطرف و کنترل خصوصی بر ابزار و روند و محصول توليد از طرف ديگر ،قرار دارد،حامل تضادی است که نيروھای مولده را در تصادم با
مناسبات و روابط توليدی قرار داده و نھايتا ً به فروپاشی آن خواھد انجاميد ،پرولتاريای جھانی چاره ای جز مبارزه برای سرنگونی اين حکومت ھا و
جايگزينی آن با ديکتاتوری پرولتاريا که تنھا شکل آن استقرار حکومت دمکراتيک شورايی است ،نداشته و در صورت عدم موفقيتش ،آلترناتيوی جز
بازگشت به بربريت در مقابل جامعه انسانی وجود ندارد.
ی فئودالی جای خود را به شيوه توليد سرمايه داری داد که به علت جلوگيری
ج -پس از اصالحات ارضی در زمان اخرين شاه پھلوی ،نظام پوسيده ِ
از رشد آن توسط نيروھای امپرياليستی در طول قرن گذشته و مستعد بودن جامعه برای گذار به شيوه توليد سرمايه داری ،به سرعت رشد کرد.
سرمايه داری ايران ،ھم به علت روند طبيعی رشد سرمايه داری و ھم بويژه در شرايط مشخص آن که برای تأمين منافع و اھداف امپرياليستی سرمايه
ی انحصاری سرمايه داری قرار داشته که به علت رشد نا موزون و غير کالسيک خود در دوران حاکميت
جھانی بنيان گذاشته شد،اکنون در مرحله ِ
امپرياليسم در سطح جھانی ،عمدتا ً سرمايه داری ای وابسته و دالل در بخش ھای مالی و تجاری می باشد .اما در دوران جنگ ايران و عراق و
بواسطه ی تحريم ھای بين المللی شرايط رشد بورژوازی صنعتی نيز فراھم آمد.
د -طبقات عمده ی حاضر در اين جامعه پرولتاريا و بورژوازی بوده ،اما ھنوز ما شاھد بقايای نظام فئودالی ،به خصوص در ميان عشاير کوچ کننده
ھستيم.
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ه – ھدف نھايی طبقه کارگر ايران به ھمراه طبقه کارگر جھانی سرنگونی حکومت بورژوازی به عنوان سرآغاز انقالب سوسياليستی بوده تا نه تنھا
نظام سرمايه داری ،بلکه کالً نظام طبقاتی جامعه بشری را منھدم کرده و بنای جامعه بدون استثمار و طبقه و کمونيستی را جايگزين کند.
.٢

استراتژی:

با در نظر گرفتن شرايط جھانی و تالش سرمايه داری بومی برای ادغام در سرمايه جھانی ،فشار مضاعفی بر کارگران وارد آمده و با پيروی از
سياست ھای نو ليبراليستی جھان ،از طريق خصوصی سازی و سياست درھای باز اقتصادی ،باعث ورشکستگی رشته ھای مختلف توليدی و نتيجتا ً
بيکاری و فقر اجتماعی گشته است .چنين شرايطی باعث وخامت بحران ھای اقتصادی و اجتماعی گشته بطوريکه ديگر قابل تحمل نبوده و مدتی است
که مبارزات اجتماعی رو به اعتالء گذاشته است و می رود تا در تداوم خود شرايط انقالبی را به جامعه تحميل کند.
الف -طبقه کارگر ايران نه تنھا از چنين شرايطی واھمه نداشته ،بلکه به استقبال چنين اوضاعی رفته و از اين فرصت برای سرنگونی و انھدام ماشين
حکومتی بورژوازی و استقرار حکومت ديکتاتوری پرولتری به شکل دمکراسی مستقيم شوراھا استفاده کند.
ب -کمونيست ھا با ھرگونه قرائت ليبرالی و رويزيونيستی از سوسياليسم که زير عبارات عوامفريبانه "جمھوری دمکراتيک "و "جمھوری
دمکراتيک خلق "و يا "جمھوری دمکراتيک نوين "سعی در ابقاء اشکال ھرمی و پارلمانی قدرت بورژوازی را دارند و حتی به نام سوسياليسم به
جای حکومت مستقيم مردم از طريق شوراھا سعی در جايگزينی "نھاد نمايندگی بورژوازی "را داشته و "ديکتاتوری حزبی "را معادل با ديکتاتوری
طبقاتی پرولتاريا می نمايند ،مرزبندی داشته و معتقدند که تنھا شکل حکومتی ای که پرولتاريا می تواند از آن برای استقرار ديکتاتوری طبقاتی اش
استفاده کند ،شيوه دمکراسی مستقيم توده ای از نوع کمون پاريس می باشد که با اتکا به نيروھای مسلح داوطلبانه مردمی حکومت کرده ،و ھيچ نيروی
مسلح متمرکز ديگری را تحمل نخواھد کرد .
ج -کمونيست ھا ھمچنين با ديدگاه ھای اپورتونيستی که استراتژی طبقه کارگر را استقرار "حکومت کارگری "عنوان کرده و بدون ھيچ تعريفی از
آن ،در را برای سازش با قرائت ھای رويزيونيستی و غير کمونيستی باز می گذارند ،مرزبندی دارند.
د -کمونيست ھا ھمچنين ،با قرائت ھای آنارشيستی که لزوم تشکيل حزب طبقه کارگر را برای رھبری و ھدايت مبارزات انقالبی طبقه کارگر و لزوم
مسلح بودن اين طبقه را به چنين تشکيالتی که در بر گيرنده ی آگاه ترين قشر کارگران و انقالبيون کمونيست می باشد تا رسيدن به جامعه ی بی طبقه
کمونيستی نفی می کنند ،مرزبندی داشته و ايشان را در صفوف خويش نمی پذيرند.
.٣

تاکتيک:

شرايط ويژه رشد سرمايه داری در ايران و متعاقبا ً شکل متمرکز و استبداد حکومتی آن باعث گشته تا بخشی از سرمايه داران بويژه سرمايه داران
صنعتی از مراکز ثروت و قدرت دور مانده و به ھمين علت خواھان سرنگونی ھيئت حاکمه کنونی و جايگزينی آن با الگوی متعادلی از ھرم ليبرالی
قدرت گردند تا مانع فروپاشی ساختار قدرت سياسی و تغييرات بنيادين در روابط و مناسبات توليدی و کالً نظام و شيوه توليد سرمايه داری شوند .اين
بورژوازی ليبرال – راديکال که نماينده ی سياسی بورژوازی دور مانده از قدرت است ،بيش از آنکه با حکومت استبدادی خصومت داشته باشند ،از
شعارھای پرولتاريا را با حذف
اوج مبارزات توده ای و انقالب کارگران وحشت داشته و سعی دارند که برای گمراھی آنان چھره ای انقالبی گرفته و
ِ
محتوای سازشکارانه و ليبرالی ،در جھت منافع خود به تصرف در آورده و مبارزات ايشان را به کانال ھای مورد کنترل
محتوای انقالبی و جايگزينی
ِ
خود منحرف کنند تا از اين توانايی مبارزاتی در جھت چانه زنی با ديگر جناح ھای طبقه حاکمه و سرمايه داری جھانی ،برای بدست آوردن سھم
بيشتری از حاصل استثمار کارگران و چپاول منابع ملی ،استفاده کنند .نتيجتا ً:
الف -تاکتيک کنونی پرولتاريای ايران ،افشاء عملکرد و طرد ھر نوع سياست سازشکارانه ی و خط مشی ھای رفرميستی – بورژوايی است که
نھادھا و سازمان ھای بالقوه انقالبی ِمردمی را از اھداف و استراتژی کمونيستی طبقه کارگر به جھت منافع بورژوازی و حکومتش سوق می دھند .
ب -اين مھم از طريق تبليغ و ترويج سوسياليسم علمی و اھداف کوتاه مدت و درازمدت پرولتاريای انقالبی و سازماندھی مبارزات طبقاتی پرولتاريا و
ھای اجتماعی توسط کمونيست ھا و تشکيل ھسته ھای کمونيستی در سراسر جامعه ايران ،در مراکز شغلی و محالت سکونتی ،برای اعمال
جنبش ِ
رھبری حزب طبقه کارگر بر کليه ی جنبش ھای اجتماعی و سمت دادن آنھا به تحقق اھداف و شعارھای استراتژيک و اھداف نھايی جنبش پرولتری
قابل اجرا می باشد.
ج -ھمچنين کمونيست ھای ايران با قرائت ھای خرده بورژوازی از انقالب ،که گويا "نمايندگان "جدا از طبقه کارگر بصورت مستقيم و بدون مبارزه
طبقاتی آگاھانه ،ھدفمند و سازمان يافته طبقه کارگر می توانند به اھداف نھايی و استراتژيک طبقه کارگر دست يابند ،مرزبندی داشته و ايشان را از
ميان خود طرد می کنند.
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پرولتاريا  ،سال اول ،شماره يک

صفحه ٩

د – ھمچنين کمونيست ھا با تأکيد بر روش ناگزيری استفاده از روش قھرآميز و مسلحانه توسط طبقه کارگر برای شکستن مقاومت حکومت
بورژوازی و تسليح توده ھا و تشکل آنھا در سازمان ھای مسلح داوطلبانه در زير فرماندھی مستقيم حکومت شورايی ،از ھر گونه توھمی نسبت به
تاکتيک مسلحانه ی چريکی و يا تروريستی که زير لوای "شکستن ديکتاتوری و استبداد "و يا "به حرکت در آوردن توده ھا "مطرح می گردند،
مرزبندی داشته و مباغين و مجريان جنين تاکتيکی را از ميان خود طرد می کنند.
.۴

گام ھای عملی:

وظيفه حزب طبقه کارگر و فعالين کارگری شرکت در نھادھا و سازمان ھای مردمی و بخصوص پرولتری می باشد و با تشکيل ھسته ھا و کميته ھای
کمونيستی در واحدھای توليدی و منطقه ای – محلی ،به تبليغ و ترويج اصول سوسياليسم علمی و اجرای اھداف استراتژيک و تاکتيکی پرداخته و با
رھبری و سازماندھی توده ای ،از ھر فرصتی برای ضربه زدن به ماشين حکومتی و نظام سرمايه داری استفاده کند.
الف -ھسته ھا و کميته ھای کمونيستی ابتدايی ترين تشکالت حزبی بوده و اھداف آنھا ھمان اھداف مطرح شده در بخش ھای  ١و  ٢و  ٣اين منشور
می باشد.
ب -عملکرد اين ھسته ھا برای اجرای برنامه حزبی از طريق شرکت در نھادھا  ،انجمن ھا ،جلسات عمومی ،سنديکا ھا ،اتحاديه ھا ،شوراھا
و خالصه ھر شکل سازمانی ای که توده ھا در آن اجتماع می کنند  ،برای ايجاد پيوند با مبارزات اجتماعی ايشان و ايجاد امکان رھبری اين مبارزات
برای حزب طبقه کارگر می باشد.
ج – طبقه کارگر ايران برای پيشبرد مبارزات صنفی خود نيازی به کمونيست ھا ندارد .ھدف از شرکت کمونيست ھا در اين اجتماعات آموزش و
پرورش کارگران در امر سازماندھی و آماده سازی اين طبقه برای سرنگونی نظام سياسی سرمايه داری و جايگزينی آن با حکومت شوراھا می
باشد .در اينجا با انواع گرايشات رفرميستی ،رويزيونيستی و اپورتونيستی که کوشش دارند سطح مبارزات طبقه کارگر را به خواست ھای صنفی ،و
مبارزات سياسی آن را در چھارچوب ھای رفرميستی محدود کنند مرزبندی داشته و تئوری ھای سازشکارانه ای که به بھانه ی «عدم آمادگی طبقه
کارگر »و يا «عدم آمادگی زيربنايی »سعی می کنند تا اھداف آن را تا حد قابل پذيرش برای بورژوازی پايين آورند را ،افشا و حاملين و عاملين آن
را طر د می سازند.
د– کمونيست ھا ھمواره به دمکراسی درونی نھادھا و تشکالت متنوع کارگری و مردمی ،تا زمانيکه اين تشکل ھا وابسته به ماشين دولتی سرمايه
داری نباشند ،احترام گذاشته و سعی می کنند تا با آموزش اصول سوسياليسم علمی و تبليغ و ترويج برنامه ھای حزبی ،با جلب آرأ اکثريت اعضا
اينگونه تشکالت ،رھبری حزبی را تامين نمايند.
ه -رھبری حزب طبقه کارگر با شرکت فعاالنه ی اعضای ھسته ھا و کميته ھای کمونيستی در مبارزات روزمره کارگران و ديگر اقشار و طبقات
تحت ستم و استثمار خصوص تامين و تضمين می گردد.
و  -از جمله خواسته ھايی که کارگران و ديگر اقشار و طبقات اجتماعی تحت ستم و استثمار را می توان حول آنان سازماندھی کرد و به مبارزه کشاند
عبارتند از:
– آزادی تشکل ھای سياسی و صنفی کارگران از جمله فعاليت ھای حزبی ،تشکيل اتحاديه ھا و سنديکاھا و انجمن ھا و  ...و مشارکت ايشان در
تصميم گيری و برنامه ريزی ھای صنفی در محل کار و يا سياسی و اقتصادی و اجتماعی در محل سکونت
 حق اعتصاب ،اعتراض سياسی و صنفی حقوق دمکراتيک آزادی اجتماعات ،آزادی بيان ،آزادی مطبوعات و ... برابری حقوق اقتصادی – سياسی و اجتماعی زنان و مردان و ممنوعيت کار کودکان تأمين حقوق بيکاری برای کارگران بيکار برابر با حداقل دستمزد يک کارگر شاغل در ھمان رشته– تأمين مرخصی با حقوق برای دوران حاملگی زنان کارگر و تأسيس مھد کودک در محل ھای کار برای خردساالن
– تحصيل رايگان تا پايان تحصيال ت عالی و تخصصی
– تعيين حداقل سن بازنشستگی و تأمين حقوق مادام العمر برای بازنشستگان که کمتر از آخرين سطح حقوق زمان اشتغال ايشان نباشد.
 بھداشت رايگان از جمله ھزينه ھای بستری شدن در بيمارستان و معالجات و دارو.... -
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