
  

 حزب و تشكالت توده اي

متاسفانه آنچه که جنبش ھای کمونيستی ایران را دچار شکستھای پی در پی نموده است، حاکميت 
دیدگاھھائی است که فکر می کنند این احزاب و سازمانھای سياسی ھستند که انق*ب می کننـد و 

“ توده ھـای گـروھـی“ ایشان، توده ھا را فقط .  دائم سعی می کنند که اعضای خود را افزایش دھند 
بـه .  ارزیابی می کنند و پيوندھای اجتماعی را از آنھا می گسلند و فقط پيرو و مرید خود بار می آورنـد

ھمين دليل توده ھای عظيمی را بدون سازماندھی رھا کرده و در لحظه ھای تعيين کننده، این بخش 
جامعه، که در روند مبارزه ی طبقاتی بدون ھيچ آموزش و آگاھی به منافع خود، رھا گشـتـه انـد، بـه 

این ارثی ست کـه از .   قدرت موجود تکيه می کنند و به ابزاری در دست ضد انق*ب تبدیل می شوند
. باقی مانده است، و این روزھا به سکتاریسم تعبير می شود    مشی چریکی برای سازمانھای چپ

اگر به ھمين اص*ح طلب ھای وطنی نيز . جریانات بورژوائی اینگونه عمل نمی کنند  حتی راست ترین
نگاھی بيندازیم، متوجه خواھيم شد که آنھا نيز اھميت حلقه ھای اتصال به توده ھا را درک کرده انـد 

ھای متناسب با رفرميسم بـورژوائـی، خـود را بـرای )  NGO(و از ھم اکنون با ایجاد کميته ھا و انجو 
اما جنبش کمونيستی ھنوز در سر در گمی و تشتت به سر برده و .  شرایط انق*بی آماده می سازند

 .        به این دلخوش کرده است که تعداد بيشتری از دانشجویان را جذب خود کند
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ما در شماره ھای پيشين، از لحاظ تئوریک به موضوع بحران سرمایه داری پرداختيم و در آنجا رابطه ی  

سرمایه ی متغير و سرمایه ی ثابت را بررسی کردیم، و اساس مـرگ سـرمایه را در رشـد صـنعت، و 
سرمایه . کاھش اخت*ف بين کار یدی و فکری توسط صنعت، و نقش تاریخ ساز ابزار توليد نشان  دادیم

بدیـن  . کاھش می دھد و از این طریق خودش را نفی می کند   در رقابت، نقش نيروی کار را در توليد
مـارکس در کاپيتـال .  این فرماسيون است    طریق، موج بيکاری در سرمایه داری یکی از خصائل ذاتی
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 )2(ما و بورژوازي 
 

 پرولتاریا و بورژوازی در قرن بيست و یکم
ھمانطور که قب*ً گفتيم شرایط حاکم در قسمت اعظمی از قرن بيستم، آن زمينه ی عينی ای بود که توھمات ليبرالی و نوع چپ 

ادعای ليبرال ھـای (گویا اصول سوسياليسم علمی یا علمی نبودند .   آن، رویزیونيستی و سوسيال دمکراتيک را توجيه می کرد
کـارگران کـشورھای امپریاليـستی ).   ادعای سوسيال ليـبرال ھـا(و یا با تغيير شرایط، اعتبار خود را از دست داده بودند ) راست

یعنی اینکـه سـرمایه .   زندگی نسبتاً مرفھی داشتند و چنين کيفيتی را به عملکرد سرمایه داری نسبت می دادند و نه واقعيت
گـشته "  دولـت رفـاه"داری برای خ*ص شدن از زیر ضرب مبارزات کارگری و بحران ناشی از این مقاومت وادار به اتخاذ سياسـت 

آنھا چشم خود را به واقعيت تفاصل طبقاتی بسته بودند و نمی دیدند که چگونه سرمایه داران بزرگ و صاحب انحصارھا در .   بود
جزایر اختصاصی خود زندگی کرده و روزانه تریليون ھا دjر ثروت جامعه بشری را به جيب ھا و حساب ھای خود روانه می سازند 

ناسيوناليسم در دسـت بـورژوازی ایـن .   و کارگران و طبقات زحمتکش دیگر کشورھا را در فقر و بيکاری و گرسنگی فرو می برند
تبدیل به اھرمـی بـرای " در حال توسعه"کشورھا، کارگران جھان را نسبت به سرنوشت یکدیگر بی تفاوت کرده و در کشورھای 

سقوط بورژوازیِ دولتیِ شوروی به ایدئولوگ ھای نوليبرال چنـان گـستاخی ای داد .  ساخته بود" ملی"حمایت از سرمایه داری 
پایان دوران "و  " ابدی شدن نظام سرمایه داری آزاد"و "بی اثر گشتن نقش تاریخی پرولتاریا"، " پایان مبارزه طبقاتی"که سخن از 
ایشان این نوع اراجيـف را در تمـامی سـطوح .   می راندند" بی بدیل گشتن کاپيتاليسم و الگوی حکومتی ليبرالی"، "انق*ب ھا 

ھـر .   تبليغ کرده و ھزاران کتاب و مقاله برای ترویجش نوشتند و در ک*س ھای دانشگاه ھا به جای علم به خورد جوانـان دادنـد
روشنفکر آشفته فکری که از علم مبارزه طبقاتی شکل کج و معوجی را می ساخت، با تيتر درشت، بعنـوان پُـست مدرنيـسم و 

 ...اما .  مکاتب پسا مارکسيستی، مورد تجليل قرار گرفته و انواع جایزه ھای بين المللی را زیر پایش می ریختند
دولت رفاه با تمـام مزایـایش بـر سـرمایه داران ھزینـه .   شرایط جھانی نسبت به اوضاع قرن بيستم تفاوت فاحشی یافته است

درست است   که بخش قابل توجھی از برنامه ھای رفاھی از طریـق ماليـات از دسـتمزد کـارگران .   سنگينی را تحميل می کرد
و این مبالغ ھنگفت باعث کنـد شـدن .  برداشت می شد، اما باز ھم اکثر وجوه آن را می بایست سرمایه داران تامين می کردند

پراکندگی اقتصاد ھای بومی و تعرفه ھای حمایتی گمرکی ، تنوع در قوانين مالکيت  و محدودیـت .   انباشت سرمایه می گشت
انتقال ارز و دیگر سياست ھای حمایتی از سرمایه ھای بومی نيز مزید بر علت گشته و از سرعت گردش و انباشت سرمایه می 

بزودی امپریاليـسم آمریکـا عـدم توانایـی .   دیری نپایيد که بحران ھای ناشی از این محدودیت ھا خود را نمایان ساخت.  کاست
دjر در جریان دیگر نمی توانست با پشتوانه ی ط* برابری کند و حفظ این .   ظاھر ساخت" برتون وودز"خود را از پيشبرد تعھدات 

، به کمک آمریکا آمد و مبالغ متنابھی از دjرھای در جریان را از دست  70بحران انرژی اوایل سالھای دھه .  رابطه غير ممکن شد
اما در عين حال تاثير منفی آن نـيز خـارج از مرزھـای .  اروپایيان و ژاپن بيرون ساخت و احتضار امپراتوری دjر را به تعویق انداخت

تـا حـدی کـه دولـت آمریکـا .   آمریکا نایستاد و با رشد بی سابقه قيمت انرژی، نرخ تـورم و در نتيجـه دسـتمزدھا نـيز بـاj رفـت
تمامی این ظواھر بيان . ، ممنوعيت تغيير در قيمت ھا و دستمزھا را اع*م نمود 1973مجبور به دخالت شد و در سال ) نيکسون(

اما برای چنين اقدام ھزینه بـرداری سـاختارھای آنزمانـی .   کننده ی تنگ شدن بازار جھانی و نياز به وسعت بخشيدن به آن بود
محدودیت ھای جھانی باید برچيده می شد تا انحصارھای بيـن المللـی بتواننـد از طریـق ادغـام و .   سرمایه داری پاسخگو نبود

کاھش ھزینه ھای توليد و سرعت بخشيدن به گردش سرمایه و انتقال به موقع آن به رشـته ھـا و منـاطق بيـشتر سـودده بـه 
به علت نياز سرمایه به چنين تغييراتی بود که سياست ھای نوليبرالـی جـایگزین اقتـصاد .  انباشت سرمایه مورد نياز دست یابند

بود که شوروی و اقمارش " آزاد سازی"و در حقيقت عدم توانایی تحرک jزم اقتصادِ دولتیِ روسيه، برای .  حمایتی کينزی گشت
 ).  1991تا  1989( را بر زمين زد 

کارگران کشورھای امپریاليـستی مزیـت .  نتایج سياسی و اجتماعی چنين تغييراتی در شرایط  مبارزه طبقاتی بسيار عميق بود
ھای خو را از دست دادند و مجدداً با ظھور فقر و بيکاری، نا اميدی به توانایی نظام سرمایه داری، جایگزین اميد واھیِ دسترسی 

، پس از روی کار آمدن سرمایه داران بومی و تغيير ساختار کھن بـه نظـام "  در حال توسعه"در کشور ھای .   به زندگی مرفه شد
ھای سرمایه داری نيز، با ظھور طبقه کارگر در مقابل سرمایه ، توھمات ناسيوناليستی کمرنگ تر شد و جای خود را به تقابل دو 

پيشرفت کرد، بحران ھای ایـن نظـام نـيز فراتـر از مرزھـای کـشوری و "  جھانی شدن سرمایه"ھرچه .   نيروی اصلی جامعه داد
اینک که بحران سرمایه ابعاد جھانی به خود گرفته است، شاھد .  را نتيجه داد" جھانی شدن مبارزات کارگری"منطقه ای رفته و 

دیگر مبارزات و مقاومت عليه سياست ھای نوليـبرال ھـا محـدود بـه .   مقاومت ھای انق*بی در چھارگوشه ی جھان می باشيم
با .  مبارزات کارگری از بنگ*دش و چين، تا مصر و ایران، فرانسه و یونان و ایرلند و آمریکا را فرا گرفته است.  آمریکای jتين نيست

و تضعيف امکانات و اعتبار و سلطه ی احزاب رویزیونيستی بر کمونيسم جھانی، ) بورژوایی(سقوط حاکميت ھای سوسياليستی 
زمينه ی رشد و انسجام افکار و نظریات انق*بی و تشکيل احزاب و گروه ھا و سازمان ھای کمونيستی حول برنامه ھا و پ*تفرم 

بعنوان نيروی محرکه جوامـع بـشری جایگـاه بـه حـق خـود را "  مبارزه طبقاتی"دوباره باور به .   ھای انق*بی فراھم گشته است
بـه معنـای تـسخير قـدرت "  انق*ب دمکراتيـک"لزوم .   را کنار زده است" رشد نيروھای مولده"بازیافته و توھمات اکونوميستی از 

اتحاد "سياسی به دست شوراھا و حق حاکميت و تعيين سرنوشت تک تک اعضای جامعه، به جای تئوری ھای سازشکارانه ی 
طـرح و محـور "  مراحل انقـ*ب"و برداشت ھای متافزیکی از )  انق*ب دمکراتيک نوین"  (و ھمزیستی طبقاتی کارگران و بورژوازی
گشته "  سوسياليسم واقعاً موجود"اینک خط مشی انق*ب پرولتاریا به ھمان اندازه .  حرکت و فعاليت کمونيست ھا شده است

ایران نيز از چنين تحوjتی مستثنی نبوده و پرولتاریا .  که تئوری ھای کينزی سرمایه داری زیر لوای سوسياليسم ادعا می کردند
اینـک سـير واقعيـت شـرایط .   و بورژوازی این منطقه نيز ھمراه با دیگر مناطق جھان، البته با خصوصيات خود، دچار تحول گشتند

مبارزه طبقاتی در ایران ھمزمان با روند تحوjت جھانی، پوچ بـودن ادعاھـای ليبراليـسم چـپ و راسـت را افـشا کـرده و چـشم 
 .جھانيان را نسبت به صحت تئوری ھای انق*بی سوسياليسم علمی و کمونيسم باز کرده است

 پرولتاریا و بورژوازی در ایران
اما باید نظریه ھایـی .  گو اینکه شرایط کنونی مبارزه طبقاتی در ایران آنچنان حاد گشته که نيازی به توضيح مشخصاتش نيست

که ھم اکنون نيز در ت*ش ھستند تا واقعيات را مخدوش سازند افشا کنيم ، و تنھا راه این کار  تطابق ادعاھای کـاذب ایـشان بـا 
 .واقعيت ھای تاریخی و شرایط کنونی جلوی چشممان است

تعدادی از روشنفکران کمونيست ما، تحت تأثير افکار ضد کمونيستیِ ليبرال ھا و رویزیونيست ھا بر این عقيده اند که جامعـه ی 
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بـه "  اقتصاد سياسی ایران"فرموله ترین این نظر را می توان در کتاب .   ، فئوالی نبوده است 1341ایرانیِ قبل از اص*حات ارضی 
امـا، اسـتدjjت .   البته انگيزه ی رفقای ما با چنين آدم ضد کمونيـستی تطـابق نـدارد.   یافت" دکتر محمد علی کاتوزیان"تأليف 

گویا به علت اینکه ھمواره حکومت مرکزی در ایران کنترل بر روی زمين و آب را داشته است .  ایشان کام*ً با یکدیگر منطبق است
و پس از انق*ب مشروطه، حکومتی منعطف به خواسته ھای امپریاليـسم جھـانی بـر سـر کـار بـوده اسـت، ایـران را از الگـوی 

درصورتيکه اگر ھمين رفقا بـه ک*سـيک .   ک*سيک اروپایی فئواليسم جدا کرده و تسلط نظام فئودالی را در ایران انکار می کنند
ترین جامعه فئودالی اروپا، یعنی انگلستان، رجوع کنند، خواھند دیـد کـه حکومـت ھـای مرکـزی در آنجـا نـيز از بـدو آغـاز دوران 

،یعنی اولين پادشاه نورمان ،مدعی مالکيت تمامی اراضی بودند که در قبال نيروھـای مـسلح و ماليـات و ”ویليام فاتح“فئودالی، 
بـه دسـت داریـوش اول، "  سـپاه جاویـدان"تنھا تفاوت اینست که پس از تشکيل .   عوارض، آنھا را به بارون ھا به تيول می دادند

.  حکومت مرکزی در ایران، ھمواره از مالکين محلی قوی تر بوده و این حق فئودالی پادشاه را به ایشان تحميل می کـرده اسـت
در صورتيکه حکومت مرکزی الگوی ک*سيک فئودالی اروپایی،نيروھای مسلح و بودجه ھای جنگی و حکومتی خود را از مالکيـن 

امـا تاریـخ .   محلی تأمين کرده و  به علت این وابستگی، در اکثر اوقات، قادر به تحميل حق فئودالی خود به ایشان نبوده اسـت
.  شان بوده است" حق فئودالی"کليه ی نظام ھای فئودالی اروپا و انگلستان بيانگر نزاع دائمی بين دربار و مالکين محلی بر سر 

ھر زمان که فئودال ھای محلی قدرتشان بيش از دربار  بود ، با ساختن برج و بارو در محل سکونتشان اع*م مالکيت بر اراضی را 
و ھر گاه که دربار زورش به ایشان می چربيد، برج و باروھا را .  می کردند و از دادن ماليات و عوارض به دربار خودداری می نمودند

در مورد نکته ی دوم .  تخریب کرده و فئودال معارض را وادار به پرداخت ماليات و عوارض می نمود و یا از او سلب مالکيت می کرد
نيز باید بگویيم که پس از روی کار آمدن خاندان تئودور در انگلـستان و خانـدان بوربـون در فرانـسه، حاکميـت ھـای منعطـف بـه 

 . خواسته ھای بورژوازی در آن جوامع حکومت می کردند، اما نظام حاکم بر آن کشورھا، کماکان نظام فئودالی بود
، و حل شدن موضوع مالکيت اراضی به نفع بورژوازی، دیگر سخن از 1341اما آنچه مسلم است با وقوع اص*حات ارضی در سال 

موضوعيت ندارد و جامعه ی ایران،  جامعه ای سرمایه داری بوده که دو طبقه اصـلی و متـضاد ”  مسئله ارضی“انق*ب برای حل 
آنانی که با عدم تطابق مشخصات رشد سرمایه داری در ایران با الگوی .  بورژوازی و پرولتاریا در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند

" شرایط مـشخص" ک*سيک سرمایه داری در اروپا به نفی کارایی تئوری ھای سوسياليسم علمی رسيده بودند و  به بھانه ی 
واقعيات جامعه ی امروز ایران و در نتيجه ضرورت گذار از حکومت ھای بورژوایی و استقرار حکومت شـوراھا را نفـی مـی کردنـد، 
اینک، در مقابل واقعيت مبارزه طبقـاتی پرولتاریـای ایـران در مقابـل نظـام سـرمایه داری، و عـدم اعتبـار و واھـی بـودن نظـرات 

پس از گذار سرمایه داری جھانی به امپریاليسم و تفوق سرمایه ی مالی بر .   رویزیونيستی و اپورتونيستی شان افشا شده اند
بـودن بـورژوازی بومـی و "  ملـی"تمامی شئونات و رشته ھای مختلف سرمایه داری در جھان، کذب  بـودن ادعـای اسـتق*ل و 

صنعتی از سرمایه ی امپریاليستی جھانی، ثابت شده است و دیگر تشک*ت مقتدری وجود ندارد که بتواند طرح موضع انق*بی و 
 .نظرات سوسياليسم علمی را در مقابل این اراجيف سرکوب کند

بر ھمين مبنا نيز طرح آلترناتيوھای حکومتی ایکه خواھان جایگزینی انواع دیگـری از  الگـوی ليبرالـی ھرمـی قـدرت بـر اسـاس 
که حق افراد جامعه را از دخالـت مـستقيم و مـداوم در امـور سياسـی و مقننـه و "  حکومت نخبگان و نمایندگان مردم بر مردم"

قضایيه و اجرایی و نظامی و انتظامی سلب کرده و این امور را به شکل حرفه ای به تعداد قليلی از نخبگان وابسته بـه احـزاب و 
جمھـوری "، "جمھـوری"، "پادشـاھی مـشروطه"مراکز قدرت سرمایه داری خصوصی و یا دولتی مـی سـپارد، زیـر ھـر لوایـی، 

، چيزی جز کودتای جناح ھای غـير حـاکم بـورژوازی عليـه "جمھوری دمکراتيک خلق"و یا  " ، جمھوری دمکراتيک نوین"دمکراتيک
اکثر باورمندان به این نوع از حکومت به ضد انق*بی بودن خود معترفند و اقدامات خود .  نيست" جمھوری اس*می"ھيئت حاکمه 

اما ھستند کسانيکه در زیر .  توجيه می سازند" نافرمانی مدنی"و " عدم خشونت"و " تغيير مسالمت آميز نظام"را با تئوری ھای 
، ھمين آلترناتيو ھا را با تئوری ھای رویزیونيـستی "حکومت کارگری"و یا "  انق*ب دمکراتيک به رھبری حزب طبقه کارگری"لوای 

کنگره "نمونه ی بارز آن طرح پيشنھادی به .  به خورد مردم می دھند" سوسياليسم علمی"و " مارکسيسم"رنگ کرده و بعنوان 
پيوستن به سرمایه "و " بازار آزاد"، دفاع از تئوری ھای "چپ دمکرات"است که به نام ” )اکثریت(ی یازدھم چریکھای فدایی خلق 

در اینجا و در مقابل چنين اراجيفی است که باید اصـول کمونيـستی .  را مطرح می کند" ابقاء سپاه پاسداران"و حتا " ی جھانی
و دیگر برنامه ھای انق*بی کمونيست ھای قـرن نـوزھم و اوایـل قـرن بيـستم و درک "  مانيفست حزب کمونيست"مطروحه در 
به مثابه ی انھدام ماشين بورژوازی و استقرار حکومت شوراھا که شرایط سياسی و حقوقـی گـذار "انق*ب دمکراتيک"ایشان از 

اسـتقرار حکومـت "  اتوپـی بـودن"و "  رویـایی بـودن"بودند و ھـستند کـسانيکه از .  سوسياليستی را مھيا می سازد، دفاع کرد
جالب اینجاست که اکثریت قریـب بـه اتفـاق .  شوراھا، با استناد به شکست کمون پاریس و حکومت شوروی، سخن می گویند

اما تاریخ .  بودن تئوری ھای رویزیونيستی ایشان می باشند" انق*بی"و " سوسياليست بودن حکومت شوروی"ایشان از حاميان 
نشان داده است که الگوی حکومت شوراھا برخاسته از عينيت مبارزه طبقاتی پرولتاریا می باشد و نه نتيجه ی منطقـی تئـوری 

تاریخ نشان می دھد که ھر گاه حکومت بورژوازی از اعمال قدرت بر جامعه ای باز مانده است، آن جامعه، !  ھای مارکسيست ھا
بصورت خودبخودی، و برای پر کردن خ*ء حکومتی و حفظ امنيت آن جامعه، به سمت شکلی از حکومت ھمگانی شورایی، و یـا 

این واقعيت در کمون ھای فرانسه، و بخصوص پاریس، .   متکی بر شھروندان داوطلب مسلح حرکت کرده است" مجالس خلقی"
و یا با رجوع بـه .   به وضوح دیده می شود... در ھنگام فروپاشی دیکتاتوری نظامی ناپلئون سوم و خلع س*ح حکومت بورژوازی 

، و گزارش ھای حزب سوسيال دمکرات روسيه از آن دوران،  تـشکيل  1917و  1905تاریخ ھر دو انق*ب در روسيه، به سال ھای 
ھمچنين تشکيل کمون ھا و مجالس خلقی معاصر در .  خودبخودیِ شوراھای کارگری در کارخانه و مح*ت را به اثبات می رساند

و دیگر مناطق آمریکای jتين، در مناطقی که حکومـت ھـای مرکـزی بـورژوازی، بـه ھـر ) چياپاز و  اوحاکا( ایاjت جنوبی مکزیک 
می بينيم  1357حتا با رجوع به تاریخ معاصر ایران و انق*ب . دليلی، نتوانسته اند که اتوریته ی خود را اعمال کنند، دیده می شود
و کـارگری در کارخانـه ھـا، بـا وجـود تـوھم بـه )  کميته ھا(که در شرایط انق*بی و سقوط حکومت سلطنتی، شوراھای محلی 

، موجودیت یافته و پس از سرکوب چند ساله و بازسازی قدرت حکومت "جمھوری اس*می"انق*بی بون حکومت موقت و سپس 
"  آیا ما خواھان استقرار حکومت شوراھا ھستيم یا نه؟"پس در چنان شرایطی سوال این نخواھد بو که .  مرکزی از بين می روند

آیا قدرت سياسی باید در دست شوراھا باقی بماند و آنھا تبدیل به تنھا حکومت و نيروی "بلکه صورت مسئله این خواھد بود که 
مسلح جامعه بشوند، و یا اینکه پس از بازسازی حکومت بورژوازی باید خلع س*ح شده و قدرت سياسـی را دو دسـتی تقدیـم 

تئوری ھای انق*بی کمونيستی خواھان حفظ قدرت در دست شوراھا بوده و تنھا چنيـن نتيجـه ای را بمثابـه ی "   ایشان کنند؟
ھر تغيير دیگری که به بازسازی حکومت متمرکز و حرفه ای نمایندگان بورژوازی بيانجامد، شکـست .  پيروزی انق*ب می شمارند

 .انق*ب دمکراتيک کارگری و پيروزی کودتای جناح ھای غير حاکم بورژوازی محسوب می گردد
اما پيروزی انق*ب پرولتری و حفظ قدرت در دست شوراھا، نياز به آگاھی طبقه کارگر به منافع و اھداف طبقاتی خود و انـسجام 

تشک*تی که طبقه کارگر را تبدیل به یک نيروی آلترناتيو و یک طبقـه . مبارزاتش در تشک*ت صنفی و سياسی مستقل خود دارد
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 .  متشکل و متحد کرده و در مقابل حکومت و احزاب بورژوازی، پيشبرنده ی پيگير اھداف و منافع کارگران باشد
 لزوم ایجاد حزب طبقه کارگر

اصوjً تا زمانيکه طبقه کارگر اھداف سياسی .  مدتی است که کمونيست ھای انق*بی به نياز ایجاد حزب طبقه کارگر رسيده اند
نمی توان مبارزات آن را .   مستقل خود را دنبال نکند ، نمی توان از آن به عنوان یک نيروی متحول کننده ی جامعه بشری نام برد

در چنين شرایطی، مبارزات کارگران از لحاظ سياسی ، آنھا را تنھا به نيرویی در دست جاه طلبان . مبارزه یک طبقه محسوب کرد
و سودپرستان سرمایه داری که می خواھند با سوء استفاده از موقعيت مبارزاتی کارگران، در وضـعيت بھـتری نـسبت بـه دیگـر 

یعنی تنھا با .  ضرورت ایجاد حزب طبقه کارگر برای پاسخگویی به این مشکل است.  سرمایه داران قرار بگيرند، تبدیل کرده است
ایجاد حزب طبقه کارگر، حول برنامه ای که اھداف نھایی و بلند مدت و کوتاه مدت و شيوه ھای علمی مبارزاتی کارگران را شامل 
می شود، می توان از کارگرانی که در نقاط مختلف جغرافيایی و در مقابلـه بـا کارفرمایـان متعـدد، یـک طبقـه مـستقل و متحـد 

بدون موجودیت چنين حزبی، جنبش کارگری ھرگز نمی تواند خواسته ھای کارگران را محقق کنـد و از خواسـته ھـای .   ساخت
 .تحقق یافته و دستاوردھای مبارزات ایشان بصورت درازمدت دفاع کند

سرمایه داران ھم به اھميت این موضوع آگاھی دارند و از تمام قدرت خود استفاده کرده، می کننـد و خواھنـد کـرد تـا از بوجـود 
به ھمين خاطر است که از طرق مختلف جاسوس گماری و تھدید و تطميع و خشونت، از .  آمدن حزب طبقه کارگر جلوگيری کنند

در ھم آميختن کمونيست ھای انق*بی با توده ھای کارگری و رسيدن ندای رھایی بخش و نظرات اشتراکی ایشان به این طبقه 
ایشان کارخانه ھا و مح*ت کارگری را تبدیل به پادگان ھـای نظـامی کـرده انـد تـا از رفـت و آمـد و ارتبـاط و .  ممانعت می کنند

و یا نگذارند  که نشریات آگاھگرایانه ی ایـشان .  نشست و برخاست کارگران با کمونيست ھای انق*بی و یکدیگر جلوگيری کنند
البته این طرق، راھھای عيان و علنی مقابله سـرمایه داران بـا متحـد شـدن کـارگران حـول اھـداف و .   به دست کارگران برسد

خواسته ھای مستقل و مشترکشان است، که معموjً در درازمدت نتيجه ای نداده و با تغيير شرایط و برھم خوردن توازن قوا، بی 
تجربه مبارزه طبقاتی سرمایه داران  بر عليه کارگران به ایـشان آموختـه اسـت کـه تـسلط بـر افکـار و ذھنيـت .  تأثير می گردند

چرا که زمانيکه کارد به استخوان کارگران برسد، ترس از سرکوب .  کارگران دوامی بيش از ترس از سرکوب و ش*ق و زندان دارد
دیگر نمی تواند جلوی مبارزه کارگران را بگيرد، اما باورھای کاذب و دروغين کارگران باعث می شود که خودشان پا را از مرزی که 

 .  برای سرمایه داران خطرناک است، درازتر نکنند
تا دورانی به کـارگران تلقيـن کردنـد کـه ایـشان حکومـت .   این حيله را در مورد حکومت جمھوری اس*می بارھا تجربه کرده ایم

سپس با تحميل جنگ خانمانسوز، اینگونه نـشان .   نماینده پيغمبر خدا ھستند و مبارزه عليه آنھا برابر با محاربه عليه خدا است
دادند که ھر اقدامی برای بدست آوردن حقوق و رسيدن به اھداف کارگری، تقویت دشمن اسـت و کـار جاسوسـان و دشـمنان 

را می گيرد و ”  بازسازی اقتصاد“پس از خاتمه جنگ اینطور استدjل کردند که اعتراض و اعتصاب کارگری جلوی .  مردم می باشد
پس از آنکه کارگران به این حيله ھا واقف شدند و اعتراضاتـشان بـه شـورش ھایـی .   دود آن به چشم خود کارگران خواھد رفت

گویـا سـرمایه داران .   تبدیل گشت، سيد خندان، خاتمی، را آوردند که به مردم اميد اص*ح نظـام را بدھـد...  چون اس*مشھر و 
.  عاقل گشته اند و حاضرند از سودھای ميلياردی و قدرت حکومتی شان به خاطر بھتر کردن زندگی کارگران و مردم دست بکشند
و نھایتاً، زمانيکه دیگر کارگران از چنين توھماتی رھا شدند و متوجه گشتند که تنھا راه رسيدن به خواسته ھایشان از طریق اتکا 
به نيروی مبارزاتی خودشان است و بس، به برخی از روشنفکران خود فروش و خائن، امتياز و اعتبار و آزادی دادند تـا در رسـانه 
ھا، به نام حمایت و دفاع از حقوق کارگران، قلم بزنند و به کارگران راه ھای قانونی و مراجعه به نھادھای حکومت سـرمایه داری 

.  را یاد دھند و از این طریق کارگران را از اتکا به نيروی مبارزاتی شان منحرف سازند") سه جانبه گرایی"معروف به (و بين المللی 
ی ایشان ھستند که با تـشویق کـارگران بـه  پـایين آوردن سـطح خواسـته ھـا و " کارگر نما"اینک ھمين روشنفکران و عام*ن 
بيایيد و نامه به رھبر و ریيس جمھور و نمایندگان مجلس و نھادھای بيـن المللـی بنویـسيم و از "اھدافشان دعوت می کنند که 

ایـن .   اینھم مثل شعارھای خاتمی و اص*ح طلبـان اسـت").   گدایی کنيم"بخوانيد (“ سرمایه داران حق و حقوق مان را بطلبيم 
وعده ھای توخالی به کارگران این را می گوید که گویا سرمایه داران حاضرند از منافع خود، به نفع منـافع کـارگر و خـانواده اش، 

اما در واقعيت کارگران را دعوت به چه کاری می کنند؟  آنھا کارگران پراکنده ی ھـر موسـسه و کارخانـه ای کـه .   دست بکشند
توانسته اند با زور و تھدید به اعتصاب و تحصن و تصرف محل کارشان، کارفرما را وادار به عقب نشينی کننـد را بـه مقابـل قـدرت 
متمرکز سرمایه داران،جلوی مجلس و نھاد ریاست جمھوری و دفتر رھبری و غيره، که نھادھای حامی و عامل کل طبقه سرمایه 

آیا خنده دارتر از این ھم می شود؟  چند کارگر یک موسسه را مـی برنـد و ایـشان را در مقابـل زور یـک .  داران است، می برند
یعنی در ھر زمانی طرف حساب کارگران ھـر کارخانـه .   طبقه، که تمامی ابزار سرکوب و حکومت را در اختيار دارد قرار می دھند

جالب اینجاسـت کـه !  کارگر پراکنده در مقابل سرمایه دار متحد.  ای به جای یک کارفرمای منفرد، یک طبقه متحد قرار می گيرد
خودشان ھم می دانند که در مقابل چنين حکومت جبار و مستبدی یاری مقاومت ندارند و می داننـد کـه بـا مراجعـه اول و دوم 

خوب حـاj "پس چه می کنند؟  می گویند که .   کارگران به این نھادھا، توھم ایشان نسبت به کارایی این اقدامات خواھد ریخت
وقت آن است که از سرمایه داران وطنی به سرمایه داران به مراتب گردن کلفت تر و خودخواه تـر و سـودطلب تـر و مـستبد تـر 

فقط ساده لوحانی می توانند این مزخرفات را قبول کنند که از واقعيت طبيعت سرمایه و سرمایه دار بی ."  خارجی شکایت کنيم
 .اط*ع ھستند و با پيش فرض ھای کاذب به جھان می نگرند

با م*حظات باj به این نتيجه می رسيم که تنھا راه رسيدن کارگران به خواسته ھا و اھداف خود این است که نه تنھا بـه دنبـال 
خواسته ھای فردی خود در مقابل کارفرمایشان، بلکه در مقابل کل نظام سرمایه داری و منـافع مـشترک طبقـاتی شـان متحـد 

و این سازماندھی نيـاز بـه یـک مقـر رھـبری .   شوند، تا بتوانند یک مبارزه متحدانه و سراسری را عليه این نظام سازمان بدھند
چنين مقری را در تـاریخ مبـارزات .   جمعی ای دارد که از کارگران آگاه به منافع و اھداف مشترک طبقه کارگر تشکيل شده باشد

طبقاتی، حزب طبقه کارگر می نامند، و ما سعی می کنيم در این مقاله چگونگی دستيابی به چنين سطحی از سازمان یافتگی 
 . طبقه کارگر را، در شرایط کنونی بررسی کنيم

 حزب چيست؟
از آنجایيکه ت*ش برای ایجاد حزب طبقه کارگر را بعنوان قدم عاجل برای پاسخگویی به نيازھای ضروری مبارزه طبقـاتی پرولتاریـا 

تبدیل به موضوعی گشته که نمی توان بر " حزب چيست؟ و چگونه بوجود می آید؟"تشخيص داده ایم، اخت*ف نظر در مورد اینکه 
بلکه باید پس از دوران محدودی از برخورد نظرات، ھمراه با نيروھای آماده، به اقدامھای .  روی آن، به مدت طوjنی ای، مکث کرد

عملی روی آورد و اميدوار بود که با اثبات حقانيت نظرات خود در پراتيک مشخص اجتماعی، بتوانيم نيروھای انق*بیِ بالقوه را در 
 .  طی مسير جذب نمایيم

 ! یکی مفھوم عمومی حزب است.  را ميتوان از دو زاویه ی مرتبط بررسی کرد" حزب چيست؟"اما پاسخ به این سوال که 
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اگر ما ."  عده ای خاص با نظرات مشترکی که آنھا را از دیگر افراد جامعه متمایز می سازد"مفھوم عمومی حزب، عبارت است از  
را در نظر بگيریم، ھم اکنون کسانيکه معتقد به سرنگونی نظام سرمایه داری از طریق سـازماندھی انقـ*ب " حزب"این تعریف از 

چرا که دارای اعتقادات و اھداف مشترکی ھـستند .   پرولتری و استقرار حکومت شوراھا ھستند، یک حزب را تشکيل می دھند
بـرای "  حـزب"امـا بـرای یـک کمونيـست، مفھـوم عمومـی .  که آنھا را از دیگر گروه ھای سياسی و اجتماعی متمایز می سازد

دارای مشخـصاتی اسـت کـه "  حزب طبقه کارگر"بلکه، در سنت کمونيستی، .  پيشبرد اھداف اع*م شده اش کفایت نمی کند
بویـژه (و اوایل قرن بيستم روسـيه ) بویژه نظرات مارکس و انگلس(توسط مارکسيست ھای اواسط و اواخر قرن نوزدھم در اروپا 

چنين حزبـی بطـور .   تعریف گشته که کارایی خود را در تاریخ و پراتيک مشخص کمونيستی به اثبات رسانده است)  نظرات لنين
در بر گيرنده و متحد کننـده ی کمونيـست ھـا و jیـه ی "مشخص، و با تعریف کائوتسکی که مورد تایيد لنين نيز قرار می گيرد، 

اگر .  است"  پيوند دھنده ی سوسياليسم علمی و جنبش خودبخودی کارگری"و از این طریق، .   است" پيشروی جنبش کارگری
چنين حزبی باشد، پس برای سازماندھی اش نيـاز بـه طـی رونـدی داریـم کـه متـشکل از "  حزب طبقه کارگر"ھدف ما از ایجاد 

چنين حزبی یکدفعه و در یک لحظه ساخته نمی شود، بلکه نيازمند یک ھمت و کار متـشکل .   برداشتن قدمھای متعددی است
 .گروھی از کمونيست ھا در ميان طبقه کارگر است

ما به این نتيجه می رسيم که در قدمھای اول، ما توانسته ایم "  حزب طبقه کارگر"و ویژگی " حزب"با در نظر گرفتن تعاریف باj از 
یعـنی پـس از دو سـال مبـارزه ی سرسـختانه ی ایـدئولوژیک عليـه نظـرات .   را تـشکيل دھيـم"  حـزب"به مفھوم عمومی آن، 

.  رفرميستی و رویزیونيستی، توانسته ایم تبدیل به افرادی با باورھا و اھداف مشترکی شویم که ما را از دیگران متمایز می سازد
بر مبنای الگوی کمونيستی آن، نيازمند برداشتن قدمھای تعييـن کننـده یِ دیگـری "  حزب طبقه کارگر"اما ھنوز برای رسيدن به 

گو اینکه این برنامـه ھنـوز در شـکل یـک طـرح .   در قدمھای اول ما توانسته ایم به یک برنامه ی مشترک دست یابيم.   ھستيم
پيشنھادیِ ناقص است، اما مبارزات ایدئولوژیک صورت گرفته حول آن نشان می دھد که سـتون اصـلی آن مـورد توافـق جمعـی 

حـزب "البته این برنامه زمانی رسميت می یابد که در اولين کنگـره .   است و اکثر نظرات اع*م شده، برای تکميل کردن آن است
 . مورد تایيد اکثریت نمایندگان گروه ھا و محافل کمونيستی قرار گيرد" طبقه کارگر

در قدم ھای بعدی، ما توانسته ایم گروه ھا و محافل متعـدد ھمـسو و دارای نظـرات و اھـداف مـشترک را شناسـایی کـرده و 
البته محافل و گروه ھای متعـدد روشـنفکری و کـارگری بالفعـل و بـالقوه ای در داخـل و خـارج .   ارتباطاتی با ایشان برقرار کنيم

اما مھمترین و تعيين .  ھستند که تماس با ایشان ھنوز مقدور نگشته است و باید در این زمينه ت*ش ھای بيشتری صورت گيرد
ارتباط با jیه ی پيشروی طبقه کارگر است که در سراسر ایران و " حلقه مفقوده"و " حزب طبقه کارگر"کننده ترین قدم در تشکيل 

بویژه در مناطق استراتژیک کارگری، بصورت غير متشکل، محفلـی و یـا انفـرادی، و یـا بعـضاً، و متاسـفانه، در زیـر یـوغ نظـرات 
رفرميستی و سندیکاليستی قرار دارند ، و مشغول فعاليت ھایی ھستند که به علت محدود بودن آنھا، تضعيف کننـده ی جنـاح 

بنابراین، وظيفه ی فوری مـا حکـم مـی کنـد کـه .  حاکم سرمایه داران در مقابل دیگر جناح ھای رقيب سرمایه داری می باشند
 .محافل و عناصری که ھم اکنون با ما ھم عقيده و ھمسو می باشند را حول یک اقدام عملی، متشکل و منسجم کنيم

درست است که ھم اکنون، بر مبنای پيشنھاد مارکس به انترناسيونال، ما دارای نسبت دو به یـک کـارگری و روشـنفکری مـی 
باشيم، اما تعداد نفرات jزم و مورد نياز برای رھبری مبارزات کارگری را نداریم و از دستيابی به چنان پایه ھای تعيين کننـده ای، 

بنابراین می بایست طرح ھایی را که برای متشکل کردن و منسجم کردن نيروھای بالفعل ارائـه مـی .   ھنوز بسيار فاصله داریم
دھيم حول تبليغ و ترویج گسترده یِ برنامه و نظرات ما در  سطح وسيع و سراسری باشد، تا بتوانيم نيروھای بالقوه ای کـه در 
مناطق مختلف و گرفتار توھماتِ متنوعی ھستند را نسبت به اھداف و منافع و طرح ھـای عملـی طبقـه کـارگر آگـاه کـرده و در 

بدون انسجام سازمانی و نظری این نيروھا و استقرارشان در مناطق اسـتراتژیک کـارگری نمـی .   صفوف خود سازماندھی کنيم
 .عينيت بخشيد“ حزب طبقه کارگر“توان به 

برخی از رفقایی که بيشتر در کارھای نظری فعاليت داشته و دارای تجربه ی چندانی در امر سازماندھی نمی باشند، به اشتباه 
با  در نظر گرفتن شرایط عينی ما و تعـداد قليـل .   ، تشکيل سازمان ھای توده ایِ کارگری است"حلقه مفقوه"فکر می کنند که 

.  نيروھای کارگری ای که ھمراه و ھمنظر ما ھستند، چنين طرحی، ھم غير قابل اجرا است و ھم دارای اشکاjت نظـری اسـت
این طرح، با در نظر نگرفتن .  به این معنا که پيشنھاد کننده یِ کاری است که نياز به اقدام مشترک توده ھای وسيع کارگری دارد

نيروی عينی تشکيل دھنده یِ یک حزب،  وظایف کمونيست ھا را با فعاليت اجتماعی یک طبقه، بـا اراده ای متحـد، و اھدافـی 
این تنھا توده ھای وسيع کارگری ھستند که در مبارزه ی طبقاتی خود، و در مقام پاسخگویی به .   مشترک، اشتباه گرفته است

نياز و ضروریات ھر مقطع از مبارزه طبقاتی، شکلِ توده ای پيشبرنده یِ اھدافِ خود را تشخيص داده و تشک*ت و سازمان ھـایِ 
بنـابراین، تـشکيل سـازمان .   چنين امری تنھا به اراده یِ کمونيست ھا تحقق نمی یابـد.   توده ایِ کارگری را سازمان می دھند

مبارزه طبقاتی پرولتاریا است، اما، نمی تواند بعنوان طرحی برای اقدام اجرایی " حلقه مفقوده ی"ھای توده ایِ کارگری، اگر چه 
ما باید از شرایط مبارزه ی طبقاتی و نيروی خود دارای تحليل واقعی باشيم و برای اقدامات خود، به انـدازه .   کمونيست ھا باشد

 .ی توانمان و در پاسخگویی به نيازھای مبارزه ی طبقاتی برنامه ریزی کنيم
 ادامه  در شماره ی بعد  

 »تالش براي ايجاد حزب طبقه كارگر«منشور پيشنهادي 
 مقدمه

در تداوم تسلط نظام سرمایه داری بر جامعه بشری و روند جھانی سازی و تمرکز کنترل ابزار توليد و نيروھای مولد در دست گروه 
از یکطرف، با رقابت گروه . ھای امپریاليستی، جامعه بشری با شتاب بيشتری به سمت دوقطبی شدن طبقاتی آن پيش می رود

ھای سرمایه جھانی عليه یکدیگر، ثروت ھای توليد شده توسط طبقه کارگر و دیگر طبقات و اقشار توليدکننده، در دست ھای 
عده کمتری متمرکز می شود، و از طرف دیگر، نياز سرمایه به انباشت بيشتر جھت بازتوليد خود و حفظ تسلطش بر جامعه 

طبيعی است که در چنين شرایطی، .  بشری، ميلياردھا انسان را به صورت روزمره به سمت فقر و گرسنگی و نابودی می راند
ھر روز شمار وسيع تری از طبقه کارگر جھان، به مقاومت و مبارزه عليه این نظام کشيده می شوند و سرمایه جھانی نيز برای 
تقابل با چنين نيروی رو به رشدی، با تکيه بيشتر و علنی تر بر ابزار دولت ھای سرکوبگرش، در جھت حفظ این نظام استثمارگر و 

 )10(ادامه در صفحه ده .                           ستمگر، سعی در پيشروی در ميدان مبارزه طبقاتی و حفظ موضع تھاجمی اش دارد
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 منشور دانشجويان كمونيست 

 :مقدمه
البته ذکر این . برای جنبش دانشجویی، تھيه شده است" ت*ش برای ایجاد حزب طبقه کارگر"متن زیر به منظور پيش نویس سند 

ضرورت آموزش به جوانان در ابعاد نکته در اینجا ضروری است که موارد زیادی از مباحث مطروحه در این برنامه ھمچون 
ایدئولوژیک، استراتژیک و تاکتيکی، سازماندھی نيروھای فعال در جنبش دانشجویی به منظور حفظ و انسجام پرنسيپ ھا و 
اصول نظری و از ھمه مھمتر در بحث اتحاد جنبش ھای دموکراتيک حول برنامه طبقه کارگر، لزوم حضور نيرویی سياسی که 

 .ند"حزب طبقه کارگر"بتواند کانالی باشد برای مطرح کردن آلترناتيو طبقه کارگر به جامعه، ھمگی بيانگر ضرورت ایجاد 
به این اميد که تمامی فعالين کمونيست در جنبش کارگری، دانشجویی و سایر جنبش ھای دموکراتيک، با نقد این برنامه راه را 

 .بر این مھم ھموار سازند
 :معرفی جنبش دانشجویی

روشنفکران یک جامعه به طبقات مختلف و در شکل متشکل آن به . جنبش دانشجویی بخشی از جنبش روشنفکری است -
به عبارتی این واقعيت مادی طبقات مختلف جامعه است که در پيگيری منافع .  احزاب مختلف آن جامعه وابسته اند

می کند و ) ایدئولوژی(طبقاتی، ھر یک از آن طبقات را ناگزیر به تدوین مجموعه ای ساختارمند از اصول و پایه ھای نظری
جنبش دانشجویی به مثابه جزئی از جنبش روشنفکری، به بر نمایاندن . این وظيفه بر دوش روشنفکران آن طبقه است

 .ایدئولوژی ھای حاضر در جامعه، در فضای دانشگاه می پردازد
تحت ھر _  حتی در صورت ھژمون بودن یک ایدئولوژی در فضای آن_سخن گفتن از جنبش دانشجویی به مثابه یک کل   -

چرا که بی ". روشنفکر اجتماعی"ھمانقدر مغلطه آميز و نامتعين است که عبارت " جنبشی اجتماعی"عنوانی از جمله 
حال آنکه فضای .  دیدمانی اجتماعی و البته سياسی است_  به مثابه ابزاری برای مبارزه طبقاتی_شک ھر ایدئولوژی 

مختلفی است که تحت تاثير مبارزه طبقاتی جاری در اجتماع، به  اجتماعی-سياسی دانشگاھی شاھد حضور نيروھای
از .  نمایان ساختن جھت گيری خود می پردازند و دقيقا بر ھمان اساس با ھم در تعامل و اندرکنش وارد می شوند

کمونيسم و ليبراليسم که ھر کدام پایه ھای .  منظری طبقاتی، می توان دو گرایش عمده را در جنبش دانشجویی دید
 .مادی خود را در منافع طبقاتی دو طبقه متعارض پرولتاریا و بورژوازی، در جامعه می یابند

سياسی .  جنبش دانشجویی بر پایه منافع ابژکتيو مشترکی که در بين دانشجویان وجود داشته باشد، شکل نمی گيرد  -
به .  شدن یک دانشجو در دانشگاه بيش از آنکه به واقعيت مادی زندگی او وابسته باشد، متاثر از شرایط ذھنی اوست

از این رو جنبش دانشجویی چيزی . بيان دیگر جنبش دانشجویی از دل مبارزات صرفا صنفی دانشجویان شکل نمی گيرد
بر ھمين اساس، سخن گفتن از جنبش دانشجویی با عباراتی .  اجتماعی نمی تواند باشد-جز یک جنبش سياسی

چرا .  مطلقا در حوزه ک*م باقی می ماند و واقعيت مادی جامعه چيزی جز آن است"  مستقل"و "  جنبش صنفی"چون 
اع*م استق*ل جدایی و . می دھد" جنبشی"که تنھا شمول این جنبش در جنبش روشنفکران است که به آن ماھيتی 

چيزی نيست جز فریب بورژوازی برای حذف طبقاتی و یا به عبارتی فراطبقاتی بودن جنبش دانشجویی، -سياسی
آلترناتيو رادیکال و پيگير پرولتاریا از صحنه ی مبارزه و محروم کردن دانشجویان از انتخاب راه حل طبقه کارگر برای آینده 

 !خواندن جنبش دانشجویی نيز سياسی است" صنفی"بر ھمين اساس حتی خود . جامعه
این خصلت را می دھد که _ بویژه در کشورھایی با ساخت سياسی استبدادی_آنچه که به دانشگاه و جنبش دانشجویی  -

اجتماعی حاضر در جامعه را دریافت، توان این -ھمواره بتوان با نگاه به آن، صف بندی و توازن قوای نيروھای سياسی
این امر خود می تواند ناشی از عوامل زیادی چون شور و پویایی .  جنبش در پيشتازی مبارزه نظری در جامعه است

دانشجویان جوان، فراغت زندگی دانشجویی، حساسيت دانشجویان به امر سياسی، تثبيت نشدن و یا به عبارتی 
. پایان نيافتگی پروسه سوژه شدن و اجتماعی پذیری دانشجویان و پرھزینه بودن سرکوب دانشگاه برای حاکميت باشد
از این رو دانشگاه و جنبش دانشجویی توان بالقوه باjیی در تاثيرگذاری بر فضای سياسی جامعه دارد و ھمواره به 

 .عنوان یکی از مھمترین سنگرھای مبارزاتی کمونيست ھا به شمار می رود
 :وظایف کنونی ما

ت*ش برای ھژمون کردن گفتمانی اصولی بر سر جایگاه و نقش جنبش دانشجویی در تحوjت اجتماعی یکی از مبرمترین  -
"و ابتدایی ترین وظایف کمونيست ھاست یکی از "  لزوم اتحاد و تاکيد بر ھم سرنوشتی جنبش ھای اجتماعی. 

اما مھمتر .  مواضعی است که به درستی از سوی بخش چپ جنبش دانشجویی در فضای دانشگاه مطرح گشته است
به بيان دقيقتر وظيفه .  از آن تاکيد و تدقيق بر خط سياسی و پ*تفرمی است که این اتحاد حول آن باید شکل گيرد

دانشجویان کمونيست این است که لزوم رھبری جنبش کارگری و افقی سوسياليستی را در این اتحاد مطرح کرده و از 
 .سوی دیگر گام ھایی موثر در زمينه وارد کردن این اتحاد به فاز عملی بردارند

ھمچنين بافت و صورت بندی طبقاتی و جنسيتی دانشگاه ھا نشان از نفوذ و حضور نيروھایی از سایر جنبش ھای   -
از آنجا که بسياری از دانشجویان دانشگاه ھای ایران از طبقات فرودست جامعه . دموکراتيک در جنبش دانشجویی دارد

اند، درصد زیادی از آنھا را دانشجویان دختر تشکيل داده و ھمچنين دانشجویانی از مليت ھای تحت ستم در دانشگاه 
با این توجه یکی از وظایف دانشجویان کمونيست حضور و .  ھستند، پایه ھای مادی و ابژکتيو برای این اتحاد وجود دارد

به طور .  دخالت گری در فضای نظری فعالين این جنبش ھا در دانشگاه ھا و پيشبرد خط پرولتری در بين آنھاست
مشخص جدال و مبارزه ایدئولوژیک با انواع و اقسام نظریات راست و ليبرالی در جنبش زنان اعم از شقوق مختلف 

و ھمچنين مبارزه با اشکال گوناگون شوینيسم ایرانی و ناسيوناليسم ...  فمينيسم، صنفی گرایی در جنبش زنان و 
مليت ھای تحت ستم و تاکيد بر راه حل اصولی طبقه کارگر، انھام ماشين حکومت سرمایه داری و استقرار حکومت 
شوراھا، برای دموکراسی در جامعه، می تواند موانع نظری بر سر رھبری طبقه کارگر بر جنبش ھای دموکراتيک را از 

 .بين ببرد
مبارزه ایدئولوژیک با ليبراليسم و نمایندگان رنگارنگ آن در دانشگاه و جنبش دانشجویی، به عنوان مکتبی که آبشخور   -

اھميت این امر نه تنھا در ھر .  نظری جناح ھای مختلف بورژوازی ایرانی است، از اھميت بسيار باjیی برخوردار است
اجتماعی را -چه منسجم تر شدن چپ در جنبش دانشجویی در عرصه نظری است، که از سوی دیگر فضای سياسی

به طور .  برای دانشجویان معمولی روشن ساخته و توانایی رھبری جنبش دانشجویی را به کمونيست ھا می دھد
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مشخص مبارزه با اص*ح طلبان حکومتی و نمایندگان دانشجویی آنھا در دانشگاه به منظور زدودن توھم بدنه 
دانشجویی از توانایی آنھا در تغييری رادیکال، جدال با روشنفکری دینی که در پی حفظ پایه ھای ذھنی دیکتاتوری 
طبقاتی بورژازی است، تقابل با نئوکان ھا و ھواداران سياست ھای امپریاليسم جھانی، جدال با انواع اشکال 
ناسيوناليسم ایرانی و غيرایرانی و از ھمه مھمتر مبارزه ایدئولوژیک با سوسيال دموکراسی و انواع سياست ھای 

مبارزه ایدئولوژیک .  راست در زیر قشری از شعارھای چپ که توانایی باjیی در انحراف جنبش رادیکال دانشجویی دارند
می تواند با آگاه سازی کارگران، کمک شایان توجھی به جنبش کارگری و _  به ویژه در مورد آخر_جنبش دانشجویی 

 .جلوگيری از نفوذ نيروھای راست در آن بکند
با توجه به توان و جایگاه جنبش دانشجویی به عنوان یکی از تاثيرگذارترین جنبش ھای دموکراتيک، یکی از اساسی ترین  -

وظایف دانشجویان کمونيست در شرایط حاضر شرکت در تجمعات، گردھمایی ھا، سمينارھا و تمامی اعتراضات و 
اقدامات دانشجویان، به منظور پيگيری اھدافی چون ارتباط گيری با بدنه دانشجویان و فعالين، پيشبرد خط اصولی 

در این بين یکی از مھمترین اقداماتی که دانشجویان کمونيست . پرولتری و رھبری این اعتراضات است-سوسياليستی
باید در صدر فعاليت ھای خود قرار دھند، ت*ش برای ایجاد نھادھا، تشک*ت و ھسته ھای مقاومت کمونيستی در بين 

این امر می تواند دانشجویان فعال را حول پ*تفرمی اصولی متحد ساخته و عدم انسجام، بی .  دانشجویان است
 .پرنسيپی و بی برنامگی را در ميان دانشجویان فعال از بين ببرد

تبيين جایگاه نظام آموزشی و آکادمی در نظم موجود و ساختار سرمایه داری و ھمچنين کارکردھای آن برای بورژازی در   -
عناصر آگاه در بين دانشجویان باید به ھر نحو و . بين دانشجویان، از مھمترین فعاليت ھای دانشجویان کمونيست است

در بين دانشجویان به تشریح ساختار نظام ... وسيله ای از جمله برگزاری سمينار، ميز کتاب، انتشار نشریات تئوریک و 
آموزشی موجود از منظری طبقاتی پرداخته و برای آنھا روشن سازند که وظيفه دانشگاه در بعد اقتصادی چيزی جز 

ایدئولوژیک تربيت انسان ھایی ميان مایه، فاقد -پرورش نيروھایی آماده به کار برای بورژوازی و در سطح سياسی
 . خ*قيت و ھرگونه توانایی اعتراض در برابر نظم موجود، نيست

 
 

 لنين،اسطوره زحمتكشان
 

و اموزگار فراموش ناشدنی طبقه کارگر،وjدمير لنين  1917نظریه پرداز و پراتيسين برجسته مارکسيسم،رھبر انق*ب اکتبر سال 
ستایش از لنين ستایش از ان ميراث ھای تئوریکی و پراتيکی است کـه ایـن رھبـر .به درستی اسطوره زحمتکشان جھان است

رجوع به این ميراث ھا نشان می دھد که چگونه سـتایش از لنيـن مرزھـای .غلبه ناپذیر برای طبقه بالنده برجای گذاشته است
 .کيش شخصيت خرده بورژوایی را درمی نوردد

او که ژرفنای زندگی و مبارزاتش با زندگی و مبارزات کارگران و زحمت کشان دراميخته بود به سرعت از سنت ھای نـارودنيکی و 
عموم خلقی حاکم بر اپوزسيون روسيه فاصله گرفت و بيان عملی ارمان ھای طبقه کارگر را در مارکس و مارکسيسم یافت و به 

 .این ترتيب بود که او پس از مارکس به بزرگترین اموزگار طبقه کارگر تبدیل شد
درک عميق مارکسيسم و کاربست ماتریاليسم دیالکتيک در ھر مرحله از مبارزه طبقاتی پرولتاریا به لنين بينشی داد که ھمواره 

در سال ھای ابتـدایی قـرن بيـستم در حـالی کـه جنبـش کـارگری زیـر اوار .او را از سایر سخنگویان طبقه کارگر متمایز می کرد
انحرافات ناشی از تسلط اپورتونيسم و رفرميسم بر انترناسيونال دوم،در گسترده ترین بحران خود به سر می برد، این لنين بـود 

 .که با مبارزه عليه این انحرافات دیدگاھھای حيات بخش مارکسيسم برای طبقه کارگر را احيا کرد
احيای نظریه انق*ب پرولتری،احيای نظریه مارکسيستی دولت و احيای ایده حزب پيشتاز پرولتاریا اوج دست اوردھای تئوریکی و 
پراتيکی بود که لنين در مبارزه عليه اپورتونيسمی که دیگر نه نماینده طبقه کارگر بلکه نماینده اشرافيت کـارگری شـده بـود بـه 

 .شد 1917دست اورد و ھمين دست اوردھا بزرگترین راھنمای طبقه کارگر روسيه در انق*ب اکتبر سال 
با وجود اھميت عظيم دیدگاھھای لنين درباره انق*ب پرولتری و تحليل دولت به مثابه س*ح مبارزه طبقاتی،در اینجا ضروری است 

حزب پيشتاز انق*بی بزرگـترین دسـت اورد تئوریکـی و پراتيکـی لنيـن .که به دیدگاھھای او درباره حزب پيشتاز انق*بی بپردازیم
و درست به ھمين دليل است که این نظریه اماج حم*ت اپورتونيست ھا و رفرميـست ھـا قـرار مـی گـيرد امـا اگـاه تریـن .است

پيش فرض لنين در نظریه حزب پيشتاز انق*بی فعليت انقـ*ب پرولتاریایـی .کارگران انق*بی اھميت ان را به غریزه درک می کنند
لنين با درک تحول اساسی جامعه سرمایه داری یعنی گذار از سرمایه داری ماقبل انحصاری به سرمایه داری امپریاليستی .است

به این نتيجه ذاتا درست دست یافت که دوران انق*بات دموکراتيک و بورژوایی به پایان رسـيده و زمـان ان فرارسـيده اسـت کـه 
 .پرولتاریا به قيمت انح*ل خود کل بشریت را از ستم و سرمایه داری نجات دھد

اساسی تـرین محـدودیت بـه .اما او اگاه بود که پرولتاریا در انجام این رسالت تاریخی خود با محدودیت ھای اساسی روبروست 
بـه عبـارت .مساله اگاھی طبقاتی باز می گردد زیرا اگاھی طبقاتی کارگران ھيچ گاه به شکل موزون و ھماھنگ رشد نمی کنـد

بخش ھایی از طبقه کارگر تحت تاثير فساد انگيز اشـرافيت .دیگر اگاھی کليت طبقه کارگر ھمواره اگاھی مرکب و ناموزون است
کارگری که سطح زندگی خرده بورژوایی رسيده است،ممکن است با گرایش به رفرميسم و اپورتونيسم اگاھانه یا نااگاھانـه بـه 

اقـشاری از طبقـه کـارگر نيـز .بورژوازی بپيوندد و ھدف نھایی جنبش کارگری را در ازای امتيازات سوسيال دموکراتيک کنار بگذارد
این اغتشاش اگاھی بزرگترین مانع طبقه کارگر در راه تبـدیل شـدن .ممکن است به دليل وضعيت عينی شان دچار انفعال شوند

 .به یک طبقه واحد در مبارزه طبقاتی بر سر قدرت سياسی است 
لنين دیدگاه خود درباره حزب پيشتاز انق*بی را دقيقا در پاسخ به ھمين واقعيت یعنی مرکـب و نـاموزون بـودن اگـاھی در درون  

بنابراین حزب پيشتاز پرولتاریا برخ*ف انچه فرصت طلبان می گویند حزبی برای ایجاد انقـ*ب نيـست بلکـه .طبقه کارگر ارائه کرد
حزبی است که در انق*بی که جریان دارد تبدیل به عينيت اگاھی طبقاتی درست کارگران می شود تا مانع از ان گردد که اگاھی 

 .ھای راست و سانتر در درون جنبش کارگری کل طبقه را در مبارزه بر سر قدرت سياسی به دنباله طبقات دیگر تبدیل کنند
 .عينيت اگاھی طبقاتی بودن ذات نظریه لنين درباره حزب انق*بی است
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اکنون که به ضرورت ھایی که از دیدگاه لنين حزب را ایجاب می کند پرداختيم ضروری است به ترکيب و ویژگی ھای چنين حزبی 
 .نيز از دیدگاه او بپردازیم

این واقعيت که پرولتاریا در مبارزه طبقاتی راستين تنھا و تنھا منافع طبقاتی خود را دنبال می کند اما در عين حال نماینده منافـع 
بـر .کل ستم کشيدگان جامعه سرمایه داری نيز ھست ریشه در جایگاه دیالکتيکی پرولتاریـا در شـيوه توليـد سـرمایه داری دارد

اساس درک این واقعيت دیالکتيکی بود که لنين تاکيد داشت که حزب پيشتاز انق*بی باید تنھا و تنھا تشکل اگـاه تـرین کـارگران 
حزب به مثابـه تـشکل کليـه .انق*بی و کمونيست ھای پيشرو باشد و نه تشکلی از کليه اقشار ستمکش جامعه سرمایه داری

از دیدگاه انھا حزب بایـد نماینـدگان کليـه جنبـش .اقشار ناراضی جامعه دیدگاھی بود که منشویک ھا ان را نمایندگی می کردند
اما لنين به درستی دریافت که این شرایط فلسفه وجودی حزب و کارکرد اساسی .ھای اعتراضی و رادیکال را در خود بسيج کند

را دچار اغتشاش می کند و مانع از ان می شود که حزب در جدال ھای تاریخی "عينيت اگاھی طبقاتی درست بودن"حزب یعنی 
 .استراتژی و تاکتيک حقيقتا انق*بی و پرولتری را در پيش بگيرد

البته اموزه لنين درباره حزب انق*بی نه تنھا منافاتی با نمایندگی منافع کليه ستم کـشان جامعـه سـرمایه داری نداشـت بلکـه 
انضمامی ترین شکل نمایندگی منافع انھا بود زیرا مبتنی بر درک جایگاه دیالکتيکی پرولتاریا در شيوه توليد سرمایه داری و متکی 

 .بر درک این واقعيت دیالکتيکی بود که پرولتاریا نمی تواند خود را ازاد نماید مگر اینکه تمامی اشکال ستمگری را از ميان بردارد
کـه "حـزب وقـدرت سياسـی"و "حـزب و جامعـه"امروز در جنبش کمونيستی ایران درک منشویکی از حزب انق*بی را در مباحـث

کمونيسم کارگری باید به این سوال اساسی پاسخ دھد که دیدگاه حزب .مانيفست گرایشات کمونيسم کارگری است می بينيم
به مثابه تجمع کليه اقشار ناراضی جامعه ایران چه تناسبی با وضعيت دیالکتيکی پرولتاریا در شيوه توليد سرمایه داری و دیـدگاه 

 .دارد" عينيت اگاھی طبقاتی کارگران"لنين درباره حزب به مثابه
به ھر روی این لنين بود که با کاربست مارکسيسم در شناخت مبارزه طبقـاتی مرزھـای منشویـسم را درنوردیـد و ایـده حـزب 

حزبی که تشکل اگاه ترین کارگران پيشرو و کمونيست ھای انق*بی است که در مبارزه طبقـاتی بـه .پيشتاز انق*بی را بيان کرد
تجسم اگاھی طبقاتی درست کارگران تبدیل می شوند و در عين حال که تنھا و تنھا بـرای منـافع پرولتاریـا یعـنی سوسـياليزم 

 .مبارزه می کنند،نماینده منافع کليه اقشار ستمکش جامعه سرمایه داری نيز ھستند
در نھایت باید گفت این سطور حتی نمی تواند اندکی از دست اوردھای عظيم تئوریکی و پراتيکی لنين، ایـن رھـبر غلبـه ناپذیـر 

فيلسوفان تا به "طبقه کارگر را بيان کند و نشان دھد که چگونه لنين در نظریه و عمل خود تجسم تز اساسی مارکسيسم بود که
نوشتن این سطور تنھا یاداوری است به طبقه کارگر برای رجـوع ".امروز جھان را تفسير کرده اند اما مساله بر سر تغيير ان است

 .به مارکس و به لنين.دوباره به بزرگترین متفکرانش

 ادامه از صفحه اول ...  بحران سرمايه داری 
اگر ما بخواھيم می توانيم حتی این آمار را به شھرھا نيز تقسيم کنيم و حتی می توانيم از روی آمار، شھرھائی را که قدمت    

حتی می توانيم دوران رشد صنایع و سرمایه و دوره ی رونـق .  کنيم   بيشتری در سرمایه داری و رشد صنعت دارند شناسائی
ھمانطور که در جداول مشاھده می کنيد، آمریکای jتين و آفریقا مناطقی ھستند که در حال رشـد .   آنھا را نيز مشخص سازیم

آنچه کـه .  اما، اروپا و آمریکا به سمت کاھش جمعيت می روند .  جمعيت می باشند، و صدور سرمایه به سرعت در جریان است
چنـد  ١٩٥٠برای ما از درجه ی اھميت برخوردار است، اینست که حجم سرمایه ی درگردش، در اروپا و آمریکا، نسبت بـه سـال 

پـس .  به ھمين نسبت حجم سرمایه ھای متغير نيز کاھش یافتـه اسـت.  اما، جمعيت ھم کاھش یافته است.  برابر شده است
اما چه اتفاقی در این فرآیند تاثير داشته اسـت .  سرمایه با رشد صنایع، مکانيزم گرایش نزولی نرخ سود را باید به ما نشان دھد 

که با توجه به کاھش سرمایه ھای متغير و افزایش حجم عظيمی از سرمایه ھای ثابت، باز ھم این اروپـا و آمریکـا ھـستند کـه 
وجود انحصارات است که با در اختيار داشتن رشته ھا و شـاخه ھـای    سود بيشتری نسبت به سایر کشورھا کسب کرده اند؟

اگر ما بخواھيم آمار کاjھـای .  صنعتی، ھمه ی سرمایه ھای دنيا را تابع خود ساخته اند و از ھمه ی دنيا باج خواھی می کنند 
درصد توليدات کشورھای اروپائی و آمریکائی را کاjھـای صـنعتی  ٧٠صنعتی را نيز به این آمار اضافه کنيم، خواھيم دید بيش از 

در واقع نبض اقتصاد جھانی را به انحصار خود درآورده اند و سایر سرمایه ھـای دنيـا تحـت قيموميـت و تابعيـت .  تشکيل داده اند
اولين کـشورھائی .   لذا بحران جاری نيز به دليل اشباع بازار این کاjھا است . سرمایه ھای اروپائی و آمریکائی حرکت می کنند

که دچار بحران می شوند سه کشور اروپائی انگلستان ؛ فرانسه ؛ آلمان و آمریکا ھستند، که با مازاد توليدات خود روبرویند و این 
دچـار بحـران کـرده    مازاد توليد، منجر به توقف جریان مواد خام می شود، که بنوبه خود، کشورھای توليد کننده ی مـواد خـام را

لذا این دوره ی رکود در کشورھای فوق منجر به توسعه ی بحران به کشورھای توليد کننده ی کاjھای غير صنعتی نيـز .   است
 . شده است و ھمچنان خواھد شد

علت اینکه آمریکا و اروپا در صدد شفا دادن فوری این بحران برآمده اند وحشت ایشان از ھمه گير شدن آن است، کـه منجـر بـه 
کاھش توليد مواد خوراکی نيز خواھد شد و شورش گرسنگان به شورش بيکاران گره خواھد خـورد و فقـر عمومـی ھمـه جـا را 

 .اجتماعی گسترش خواھند یافت   خواھد گرفت و ضرورتا انق*بات
ما در اینجا به چند نکته برمی خوریم که نياز به بازگو کردن آن داریم و آن اینکه، عدم رشد جمعيت در اروپا و آمریکـا از سـوئی و  

با رشد نرخ بيکاری ، و ھمينطوربا افزایش سود و تشدید استثمار در این کشورھا روبرو بوده است، تا  رشد صنایع از سوی دیگر،
خدمات خانواده و    .سود تا صد برابر افزایش یافته،در صورتيکه دستمزد کارگران تا ده برابر کاھش نشان می ھد   جائی که حجم

در طـی سـی سـال .  نيز با کاھش روبرو بوده اسـت...  بھداشت خانواده ؛ خدمات بيمه ی کارگران ؛ خدمات پزشکی کارگران و 
لذا سرمایه ھا و انحـصارات     .گذشته سرمایه بخصوص در این کشورھا به ھارترین شکلی دست به تشدید استثمار زده است 

این کشورھا از سوئی با باج خواھی از کشورھای دیگر، و از سوئی با تشدید استثمار در کشورھای خود، تضاد کار و سرمایه را 
زیرا ما از طرفی با مازاد توليد در بخش صنعت ؛ مواد . به نقطه ی بحرانی کشانده اند، تا جایيکه این پوسته در حال ترکيدن است 

درصد  ٨٠و از طرف دیگر با بيش از .  خام و مواد غذائی روبرو ھستيم، که در سال آینده ھمه ی اینھا با کاھش روبرو خواھد شد
 . جمعيت جھان که در رنج بيکاری و فقر به سر می برند 

 
اما آن چيزی که ما از ماتریاليسم تاریخی برای بحران کنونی درک می کنيم، نزول نرخ سود از طریق رشد صنایع و ابزار             

یعنی نه بحران تجاری . یعنی سھم نيروی کار برای توليد کاj کاھش یافته است. توليد است که سرمایه خودش را نفی می کند
 .سرمایه سھم کار اجتماعا jزم را در پروسه ی توليد کاھش داده است  داخلی پروسه توليد است که  که بحران ناشی از تضاد
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یعنی آنچه کـه بـرای انـسانی شـدن توليـد .  با افزایش توليد، ارزش مصرفی افزایش یافته، اما ارزش مبادله کاھش یافته است 
ھر چه بيشتر ارزش مـصرف اسـت، کـه    است در فرایند تکامل تھی شدن ھر شئی از ارزش مبادله و برجسته شدن و فراوانی

پس ما اینجا نـه تنھـا بـا افـزایش سـرمایه .  در واقع ھدف توليد است که انسانی می شود. نيازھای انسانی را برآورده می کند
روبروئيم، بلکه با سرمایه ای روبروئيم که با این افزایش، خودش را نفی کرده است و در سير تکامل تاریخی خود قرار دارد و نزول 

 . نرخ سود به نقطه ی بحرانی خودش رسيده است که ناشی از مناسبات توليد است نه ناشی از عوارض این مناسبات 
زیرا گرایش نزولی نرخ سود دارای ابعاد چند . از گرایش نزولی نرخ سود نيز روبرو ھستيم البته دراینجا، ما با دیدگاھھای انحرافی

بـرای افـزایش حجـم    و مازاد توليد که نه در رونـد تکامـل سـرمایه کـه  بحرانھای تجاری و بيکاری ھای ناشی از آن. گونه است
اما زمـانی کـه .  صورت پذیرفته، سھم کار اجتماعا jزم در کاj را کاھش نمی دھد به ھمين دليل از عوارض سرمایه است  سود

افزایش سرمایه در بازتوليد،  . کار اجتماعا jزم در کاj کاھش می یابد، دیگر این بحران ناشی از تضاد درونی شيوه ی توليد است
بـه ھميـن دليـل تـضاد .  که ناشی از حجم سرمایه است، با تکنيک سابق، سھم کار اجتماعا jزم در کاj را کـاھش نمـی دھـد

درونی و دیالکتيکی پروسه ی توليد نيست، بلکه عنصر خارجی ست، که این عنصر خارجی ناشی از اراده صورت پذیرقته است، 
در فرایندی صورت می گـيرد کـه غـير ارادی و  اما بنا بر اصول ماتریاليسم تاریخی، توليد.  لذا با اراده نيز امکان حل آن وجود دارد

به ھمين دليل گـرایش نزولـی نـرخ .  ناشی از روند تاریخی آن است، و تکامل فرماسيونھای اجتماعی در نوک پيکان آن قرار دارد
لذا قادر به ارائه ی تعریف جامع از بحران .  سود چون مقوله ای چندگونه است و بحرانھای متفاوتی را می توان از آن استنتاج کرد

     .به ھمين دليل مارکس نيز آنرا فقط به عنوان گرایش مطرح می کند نه یک فرمول با ثبات . نخواھد بود
توليد کننده ھا نيز دیگر قدرت خرید خود را از دسـت . سرمایه داران در حال توقف توليدند، که بيکاری را باز ھم افزایش خواھد داد
تنھا راه، خلع ید از مالکيت است که قادر خواھد بود تا .   داده اند و قادر به گذران زندگی و حتی تامين نيازھای اوليه نخواھند بود

حتی مدلھای اص*حی ای مانند مکتب کينزی و یا فوردیسم ھم دیگر برای این سه کشور اروپائی و .  این رنج و فقر را از بين ببرد
زیرا سرمایه با اشباع بازار، دیگر قادر به حرکت نيست، و شـفا دادن دولـت ھـا نـيز، یعـنی ادغـام . آمریکا چاره ساز نخواھد بود 

سرمایه ھای دولتی با انحصارات،  دیگر قادر به تامين نرخ سود نخواھد بود، و ھمانطور که مارکس تاکيد دارد، در دوره ھائی ست 
مناسبات نوین را جایگزین می کنند و یـا   که مناسبات توليد و نيروھای مولده به چنان عمقی از تضاد می رسند که یا با انق*بات

بارھا در تاریخ دیده ایم  که تمدنھائی با درجه رشد .  این اتفاق افتاده است. اینکه طبقات باj دست، اقدام به ویرانی خواھند کرد
 .و بالندگی باj به حدی از ویرانی رسيدند که اثری از آن تمدنھا باقی نمانده است 

جنگھـای .  بدین طریق با توجه به نبود اجزاب کمونيست و آلترناتيو انق*بی، خطر ویرانی و انھدام، بـشریت را تھدیـد مـی کنـد  
ميليون نفر در طی چنـد مـاه گذشـته  ٥٠تا کنون بيش از . دامن زده شد   نتيجه ی این سبوعيت سرمایه  جھانی اول و دوم در

ھم اکنون سه کشور اروپائی و آمریکا در بھترین شرایط . ميليون نفر خواھد رسيد ٢٠٠بيکار شده اند و تا یکسال آینده به بيش از 
اگـر . صنعت و تکنيک ھستند و در واقع پيش رو در صنعت ھستند و دارای بھترین شرایط برای انق*ب سوسياليستی می باشند

قرار باشد تا بشریت از این شرایط خطرناک نجات یابد، طبقه ی کارگر باید در ایـن کـشورھا از شـرایط انق*بـی نـاگزیر اسـتفاده 
در شـرایط حاضـر، تنھـا ایـن .   خلـع مالکيـت کنـد)  سرمایه" (خلع مالکيت کننده ھا"نموده، انق*ب را به جھتی حرکت دھد تا از 

تنھا با پيروزی و به زیر کشيدن این دولتھاست کـه بـشریت از یـک .  کشورھا ھستند که دوام انق*ب جھانی را تضمين می کنند
زیرا سرمایه دیگر قادر نيست با روشھای سابق بر این بحرانھا غلبه کنـد و تنھـا مـرگ از فقـر و .  خطر حتمی نجات خواھد یافت

 . بيکاری را برای طبقه ی کارگر در دستور خود دارد
 کارگران جھان متحد شوید 

 ادامه از صفحه اول ....   حزب و تشک�ت توده ای 
تا کارگران پيشروی متشکل . وظيفه کمونيستھا تشکيل ستاد رزمنده ی پرولتاریا، یعنی تشکيل حزب کمونيست است  مھمترین

تنھا با استفاده از چنين . در ھسته ھا و کميته ھای محلی را بصورت یکپارچه در مناطق مختلف و صنایع استراتژیک مستقر سازد
حلقه ھای اتصالی است که ھنگام شرایط انق*بی، زمانی که توده ھای ميليونی درگير جریان انق*ب می گردند، می توان در 

مبارزات روزمره کارگران شرکت داشت، و مبارزه ی طبقه ی کارگر را حول برنامه مستقل خویش، به جریان انداخت و سازمانھای 
توده ای کارگران را به سمت سرنگونی کامل حاکميت بورژوازی و حفظ قدرت در دست نھادھای مردمی و استقرار حکومت 

 .شورایی ھدایت نمود
 
جدا کردن اقشار اجتماعی از بستر واقعی . این درگيری با زندگی واقعی ست که ضرورت تغيير مناسبات را ایجاب می کند 

تفکری که معتقد است که با گسترش گروھی خود می تواند .  در واقع ھویت اجتماعی افراد را از آنھا گرفتن است -زندگی 
انق*ب را رھبری کند، ارتباط واقعی خود را با اقشار و طبقات اجتماعی می گس*ند و به نوعی جدا سازی و تفکيک نيروھای 

بنابراین، ما باید در ابتدا،  توانایی توده ھا را به رسميت بشناسيم و . عملی از توده ھا و مبارزه ی واقعی طبقاتی، روی می آورد
احزاب فقط پيشگامان و . توده ھا ھستند که انق*ب می کنند و نه احزاب   انق*ب را متعلق بدانھا بدانيم و درک کنيم که این

پيشروھای طبقه ای ھستند که این مبارزات را با تخصص مبارزاتی بصورت حرفه ای و نيمه حرفه ای ؛ مخفی و نيمه مخفی 
به ھمين دليل احزاب، سازمانھای حرفه ای . ھدایت می کنند و سازمانھای حزبی را در بستر سازمانھای توده ای ایجاد می کنند

طبقات ھستند تا با آموزش و ھدایت درست،  مبارزات واقعی طبقه را که در فعاليت ھا و تحرکات توده ای در جریان است، 
 . ھدایت کرده و تداوم بخشند

 
کمون پاریس، مارکس و انگلس به ضرورت مبارزات حزبی تاکيد می کنند، اما این در  در برخوردِ انترناسيونال کارگری به انق*ب

زمانی بود که احزاب کارگری، ب*نکيست ھا و پرودونيست ھا و کمونيست ھا، در ارتباط تنگاتنگ با کمون و سازمان ھای توده ای 
یا در انق*ب اکتبر روسيه نيز ما شاھد حضور مستقل سازمانھای توده ای، یعنی شوراھا، ھستيم که قدرت . متنوعش بودند

در ھمه ی انق*بھا ی پرولتری، این سازمانھای توده ای پرولتاریا ھستند که انق*ب کرده و قدرت را .  توسط آنھا کسب می شود
اگر به آمار اعضای احزاب کارگری نگاھی داشته باشيم، متوجه می شویم که درصد بسيار کمی را نسبت به . کسب می کنند 

یک حزب نه می تواند و نه می بایست توده ھای کارگری را در درون سازمان ھای وابسته و . جمعيت کارگری تشکيل می دھند
 به ھمين دليل سازمانھای توده ای .چرا که دیگر نقش رھبری کننده ی خود را از دست می دھد.  پيوسته خود متشکل سازد

 )12(ادامه در صفحه دوازده 
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 )5(ادامه از صفحه پنج .... منشور پيشنھادی 
این ت*ش سرمایه جھانی در زمانی به وقوع می پيوندد که طبقه کارگر جھانی، پس از پيروزی ھا و تھاجمات انق*بی اش در 

در روسيه، بواسطه تسلط احزاب و سازمان ھای سازشکار و خيانت پيشه در  1917اواخر قرن نوزدھم و دستاورد انق*ب اکتبر 
، در تفرق کامل و ناآگاھی مطلقی فرورفته و اینک که مبارزاتش عليه نظام سرمایه داری وارد اعت*ی )قرن بيستم(قرن گذشته

برای رھبری )  مارکسيسم(نوینی گشته است، نياز و ضرورت ایجاد احزاب کارگری مسلط و متکی بر علم مبارزه طبقاتی
این وظيفه ی کليه فعاjن انق*بی کارگری است که در مناطق زندگی خود، برای .  مبارزاتش بيش از پيش احساس می گردد

تامين استق*ل طبقاتی و پيشبرد مبارزات سياسی طبقه کارگر، در راستای اھداف طبقاتی و بر مبنای استراتژی و تاکتيک 
انق*بی، اقدام به ایجاد احزاب پيشرو نموده تا زمينه ی ایجاد اتحاد بين المللی jزم برای سرنگونی نظام سرمایه جھانی را مھيا 

 .سازند
با درک این ضرورت است که ما، تعدادی از محافل کارگری ایران، ت*ش برای ایجاد حزب طبقه کارگر ایران را به مثابه عاجل ترین و 
فوری ترین اقدام خود قرار داده و در اولين قدم با ارائه برنامه پيشنھادی زیر، از کليه کمونيست ھای ایران می خواھيم تا با نقد 

 .این برنامه در جھت ایجاد وحدت jزم برای تشکيل حزب طبقه کارگر ایران ت*ش کنند
 

 متن تکميل شده منشور پيشنھادی برای ایجاد حزب طبقه کارگر ایران
 :نظام توليدی و اھداف

نظام حاکم بر جھان امروزی نظام سرمایه داری است که دو طبقه متخاصم پرولتاریا و بورژازی را در مقابل یکدیگر قرار داده   -الف
 .است

این .  بورژازی خواھان حفظ نظام سرمایه داری و روابط و مناسبات موجود است که به نفع طبقه ممتاز سرمایه دار می باشد -ب
به معنی حفظ روابط و مناسبات استثماری عده قليلی از انسان ھا از دیگر انسان ھا و از طبيعت بوده که نتيجه ای جز فقر 

 .اکثریت جامعه بشری، تداوم و توسعه روابط تبعيض آميز و ویرانی محيط زیست ندارد
بورژوازی این نظام و روابط و مناسبات موجود را از طریق اعمال دیکتاتوری طبقاتی خود توسط حکومت ھای سرمایه داری و   -ج

بعضا با ائت*ف با طبقه فئودال، در سراسر جھان به پرولتاریا و دیگر طبقات و اقشار توليدکننده تحميل کرده و از آنجایی که این 
نظام بر مبنای توليد اجتماعی از یکطرف و کنترل خصوصی بر ابزار و روند و محصول توليد از طرف دیگر، قرار دارد، حامل تضادی 

پرولتاریای .  است که نيروھای مولده را در تصادم با مناسبات و روابط توليدی قرار داده و نھایتا به فروپاشی آن خواھد انجاميد
جھانی چاره ای جز مبارزه برای سرنگونی این حکومت ھا و جایگزینی آن با دیکتاتوری پرولتاریا که تنھا شکل استقرار آن حکومت 

 .شورایی است، نداشته و در صورت عدم موفقيتش، آلترناتيوی جز بازگشت به بربریت در مقابل جامعه انسانی وجود ندارد
پس از اص*حات ارضی در زمان آخرین شاه پھلوی، نظام پوسيده فئودالی جای خود را به شيوه توليد سرمایه داری داد که به  -د

علت جلوگيری از رشد آن توسط نيروھای امپریاليستی در طول قرن گذشته و مستعد بودن جامعه برای گذار به شيوه توليد 
سرمایه داری ایران، ھم به علت روند طبيعی رشد سرمایه داری و ھم بویژه در شرایط .  سرمایه داری، به سرعت رشد کرد

مشخص آن که برای تامين منافع و اھداف امپریاليستی سرمایه جھانی بنيان گذاشته شده است، اکنون در مرحله انحصاری 
سرمایه داری قرار داشته که به علت رشد ناموزون و غيرک*سيک خود در دوران حاکميت امپریاليسم در سطح جھانی، بخشی 

اما در دوران جنگ ایران و عراق و .  از این نظام بوده و عمدتا تک محصولی، دjل و در بخش ھای مالی و تجاری می باشد
 .بواسطه تحریم ھای بين المللی، شرایط رشد بورژوازی صنعتی نيز فراھم آمد

 .طبقات عمده متخاصم حاضر در این جامعه پرولتاریا و بورژوازی می باشند -ھـ
ھدف نھایی طبقه کارگر ایران به ھمراه طبقه کارگر جھانی سرنگونی حکومت بورژوازی به عنوان سرآغاز انق*ب   -و

سوسياليستی بوده تا نه تنھا نظام سرمایه داری، بلکه ک* نظام طبقاتی جامعه بشری را منھدم کرده و بنای جامعه بدون 
 .استثمار و طبقه و کمونيستی را جایگزین کند

 :استراتژی
با در نظر گرفتن شرایط جھانی و ت*ش سرمایه داری بومی برای ادغام در سرمایه جھانی، فشار مضاعفی بر کارگران وارد آمده 
و با پيروی از سياست ھای نوليبراليستی جھان، از طریق خصوصی سازی و سياست درھای باز اقتصادی، باعث ورشکستگی 

چنين شرایطی باعث وخامت بحران ھای .  رشته ھای مختلف توليدی و نتيجتا بيکاری و فقر گسترده تر اجتماعی گشته است
اقتصادی و اجتماعی گشته، بطوری که دیگر قابل تحمل نبوده و مدتی است که مبارزات اجتماعی رو به اعت* گذاشته و می رود 

 .تا در تداوم خود شرایط انق*بی را به جامعه تحميل کند
طبقه کارگر ایران نه تنھا از چنين شرایطی واھمه نداشته، بلکه به استقبال چنين اوضاعی رفته و از این فرصت برای   -الف

سرنگونی و انھدام ماشين حکومتی بورژاوزی و استقرار حکومت دیکتاتوری پرولتری به شکل دموکراسی مستقيم شوراھا 
حکومت شوراھا تنھا شکلی از حاکميت بشری در جامعه ی طبقاتی می باشد که می تواند کليه امتيازات .  استفاده می کند

سياسی و حقوقی را از بورژازی سلب کرده و از این طریق راھگشای تغيير کليدی روابط تبعيض آميز طبقاتی، جنسيتی، مليتی 
 .و مذھبی باشد

جمھوری "کمونيست ھا با ھر گونه قرائت ليبرالی و رویزیونيستی از سوسياليسم که زیر عبارات عوام فریبانه ی   -ب
سعی در ابقای اشکال ھرمی و پارلمانی قدرت "  جمھوری دموکراتيک نوین"و یا "  جمھوری دموکراتيک خلق"، "دموکراتيک

نھاد "بورژوازی را دارند و حتی به نام سوسياليسم به جای حکومت مستقيم مردم از طریق شوراھا، سعی در جایگزینی 
را معادل با دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا می نمایند، مرزبندی داشته و معتقدند " دیکتاتوری حزبی"را داشته و " نمایندگی بورژوازی

که تنھا شکل حکومتی ای که پرولتاریا می تواند از آن برای استقرار دیکتاتوری طبقاتی اش استفاده کند، شيوه حکومت 
شورایی از نوع کمون پاریس می باشد که با اتکا به نيروھای مسلح داوطلبانه مردمی حکومت کرده و ھيچ نيروی مسلح متمرکز 

 .دیگری را تحمل نخواھد کرد
عنوان کرده و "  حکومت کارگری"کمونيست ھا ھمچنين با دیدگاه ھای اپورتونيستی که استراتژی طبقه کارگر را استقرار   -ج

 .بدون ھيچ تعریفی از آن، در را برای سازش با قرائت ھای رویزیونيستی و غيرکمونيستی باز می گذارند، مرزبندی دارند
کمونيست ھا ھمچنين، با قرائت ھای آنارشيستی که لزوم تشکيل حزب طبقه کارگر را برای رھبری و ھدایت مبارزات   -د

اتق*بی طبقه کارگر و لزوم مسلح بودن این طبقه را به چنين تشکي*تی که دربرگيرنده آگاه ترین قشر کارگران و انق*بيون 
کمونيست می باشد تا رسيدن به جامعه ی بی طبقه کمونيستی نفی می کنند، مرزبندی داشته و ایشان را در صفوف خویش 

 .نمی پذیرند
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 :تاکتيک

شرایط ویژه رشد سرمایه داری در ایران و متعاقبا شکل متمرکز و استبداد حکومتی آن باعث گشته تا بخشی از سرمایه داران 
بویژه سرمایه داران صنعتی و خرده بورژوازی از مراکز ثروت و قدرت دورمانده و به ھمين علت خواھان تغيير ھيئت حاکمه کنونی و 
جایگزینی آن با الگوی متعادلی از ھرم ليبرالی قدرت گردند تا مانع فروپاشی ساختار قدرت سياسی و تغييرات بنيادین در روابط و 

رادیکال که نماینده سياسی بورژوازی -این بورژوازی ليبرال.  مناسبات توليدی و ک* نظام و شيوه ی توليد سرمایه داری شوند
دورمانده از قدرت است، بيش از آنکه با حکومت استبدادی خصومت داشته باشد، از اوج مبارزات توده ای و انق*ب کارگران 
وحشت داشته و سعی دارند که برای گمراھی آنان چھره ای انق*بی گرفته و شعارھای پرولتاریا را با حذف محتوای انق*بی و 
جایگزینی محتوای سازشکارانه و ليبرالی، در جھت منافع خود به تصرف درآورده و مبارزات ایشان را به کانال ھای مورد کنترل 
خود منحرف کنند تا از این توانایی مبارزاتی، در جھت چانه زنی با دیگر جناح ھای طبقه حاکم و سرمایه داری جھانی، برای 

 :نتيجتا. بدست آوردن سھم بيشتری از حاصل استثمار کارگران و چپاول منابع مردمی، استفاده کنند
-تاکتيک کنونی پرولتاریای ایران، افشای عملکرد و طرد ھر نوع سياست سازشکارانه و خط مشی ھای رفرميستی  -الف

بورژوایی است که نھادھا و سازمان ھای بالقوه انق*بی مردمی را از اھداف و استراتژی کمونيستی طبقه کارگر به جھت منافع 
 .بورژوازی و حکومتش سوق می دھند

این مھم از طریق تبليغ و ترویج سوسياليسم علمی و اھداف کوتاه مدت و درازمدت پرولتاریای انق*بی و سازماندھی مبارزات  -ب
طبقاتی پرولتاریا و جنبش ھای اجتماعی توسط کمونيست ھا و تشکيل ھسته ھای کمونيستی در سراسر جامعه ایران، در 
مراکز شغلی و مح*ت سکونتی، برای اعمال رھبری حزب طبقه کارگر بر کليه ی جنبش ھای اجتماعی و سمت دادن آن ھا به 

 .تحقق اھداف و شعارھای استراتژیک و ھدف نھایی جنبش پرولتری قابل اجرا می باشد
جدا از طبقه ی کارگر بصورت "  نمایندگان"ھمچنين کمونيست ھای ایران با قرائت ھای خرده بورژوازی از انق*ب، که گویا   -ج

مستقيم و بدون مبارزه طبقاتی آگاھانه، ھدفمند و سازمان یافته طبقه ی کارگر می توانند به اھداف نھایی و استراتژیک طبقه 
 .کارگر دست یابند، مرزبندی داشته و ایشان را از ميان خود طرد می کنند

ھمچنين کمونيست ھا با تاکيد بر ناگزیری استفاده از روش قھرآميز و مسلحانه توسط طبقه کارگر برای شکستن مقاومت   -د
حکومت بورژوازی و تسليح توده ھا و تشکل آنھا در سازمان ھای مسلح داوطلبانه در زیر فرماندھی مستقيم حکومت شورایی، 

به "و یا "  شکستن دیکتاتوری و استبداد"از ھرگونه توھمی نسبت به تاکتيک مسلحانه چریکی و یا تروریستی که زیر لوای 
 .مطرح می گردند، مرزبندی داشته و مبلغين و مجریان چنين تاکتيکی را از ميان خود طرد می کنند" حرکت در آوردن توده ھا

 :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 

محلی، به تبليغ و ترویج اصول سوسياليسم علمی و -ھسته ھا و کميته ھای کمونيستی در واحدھای توليدی و منطقه ای
اجرای اھداف استراتژیک و تاکتيکی پرداخته و با رھبری و سازماندھی توده ای، از ھر فرصتی برای ضربه زدن به ماشين 

 .حکومتی و نظام سرمایه داری استفاده کند
ھسته ھا و کميته ھای کمونيستی ابتدایی ترین تشک*ت حزبی بوده و اھداف آنھا ھمان اھداف مطرح شده در بخش   -الف

 .این منشور می باشد 3و  2و  1ھای 
عملکرد این ھسته ھا برای اجرای برنامه حزبی از طریق شرکت در نھادھا، انجمن ھا، جلسات عمومی، سندیکاھا، اتحادیه  -ب

ھا، شوراھا و خ*صه ھر شکل سازمانی ای که توده ھا در آن اجتماع می کنند، برای ایجاد پيوند با مبارزات اجتماعی ایشان و 
 .ایجاد امکان رھبری این مبارزات برای حزب طبقه کارگر می باشد

ھدف از شرکت کمونيست ھا در این .  طبقه کارگر ایران برای پيشبرد مبارزات صنفی خود نيازی به کمونيست ھا ندارد  -ج
اجتماعات آموزش و پرورش کارگران در امر سازماندھی و آماده سازی این طبقه برای سرنگونی نظام سياسی سرمایه داری و 

در اینجا با انواع گرایشات رفرميستی، رویزیونيستی و اپورتونيستی که کوشش دارند . جایگزینی آن با حکومت شوراھا می باشد
سطح مبارزات طبقه کارگر را به خواست ھای صنفی، و مبارزات سياسی آن را در چھارچوب ھای رفرميستی محدود کنند 

سعی می " عدم آمادگی زیربنایی"و یا " عدم آمادگی طبقه کارگر"مرزبندی داشته و تئوری ھای سازشکارانه ای که به بھانه ی 
 .کنند تا اھداف آن را تا حد قابل پذیرش برای بورژوازی پایين آورند را افشا و حاملين و عاملين آن را طرد می سازند

کمونيست ھا ھمواره به دموکراسی درونی نھادھا و تشک*ت متنوع کارگری و مردمی، تا زمانيکه این تشکل ھا وابسته به   -د
ماشين دولتی سرمایه داری نباشند، احترام گذاشته و سعی می کنند تا با آموزش اصول سوسياليسم علمی و تبليغ و ترویج 

 .برنامه ھای حزبی، با جلب آرای اکثریت اعضای اینگونه تشک*ت، رھبری حزبی را تامين نمایند
رھبری حزب طبقه کارگر با شرکت فعاjنه ی اعضای ھسته ھا و کميته ھای کمونيستی در مبارزات روزمره کارگران و دیگر   -ھـ

 .اقشار و طبقات تحت ستم و استثمارتامين و تضمين می گردد
از جمله خواسته ھایی که کارگران و دیگر اقشار و طبقات اجتماعی تحت ستم و استثمار را می توان حول آن سازماندھی کرد و به مبارزه   -و

 :کشاند عبارتند از
و مشارکت ایشان ... آزادی تشکل ھای سياسی و صنفی کارگران از جمله فعاليت ھای حزبی، تشکيل اتحادیه ھا و سندیکاھا و انجمن ھا و 

 .در تصميم گيری و برنامه ریزی ھای صنفی در محل کار و یا سياسی و اقتصادی و اجتماعی در محل سکونت
 حق اعتصاب، اعتراض سياسی و صنفی

 ...حقوق دموکراتيک آزادی اجتماعات، آزادی بيان، آزادی مطبوعات و 
 سياسی و اجتماعی زنان و مردان و ممنوعيت کار کودکان-برابری حقوق اقتصادی

 تامين حقوق بيکاری برای کارگران بيکار برابر با حداقل دستمزد یک کارگر شاغل در ھمان رشته
 تامين مرخصی با حقوق برای دوران حاملگی زنان کارگر و تاسيس مھدکودک رایگان در محل ھای کار برای خردساjن

 تحصيل رایگان تا پایان تحصي*ت عالی و تخصصی
 .تعيين حداقل سن بازنشستگی و تامين حقوق مادام العمر برای بازنشستگان که کمتر از اخرین سطح حقوق زمان اشتغال ایشان نباشد

 بھداشت رایگان از جمله ھزینه ھای بستری شدن در بيمارستان و معالجات و دارو
 الغای قانون ارث

 الغای قوانين ماليالتی
 الغای قوانين تبعيض آميز جنسيتی، مليتی و مذھبی

.... 
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 )9(ادامه از صفحه نھم ... حزب و تشک�ت توده ای 
 

طبقه ی کارگر، و حتی تشک*ت سایر جنبش ھای اجتماعی، که دارای ھویت طبقاتی ھستند، برای انق*ب و دگرگونی ھای 
حزب می بایست با عضوگيری از آگاه ترین jیه ی طبقه کارگر و کمونيست ھای انق*بی و .  اجتماعی بسيار ضروری می باشند

منسجم کردن ایشان در ھسته ھای کمونيستی ایکه خود بخشی از اجتماع و در درون اجتماعات ھستند، رابطه ی ارگانيک 
 .خود را با مبارزه ی طبقاتی ایکه در جامعه در جریان است،حفظ کند

 
این اراده و تصميمات توده ھـاسـت کـه .  توده ھا در سازمانھای توده ای خود، مستقيماً درگير تغيير و تحوjت اجتماعی ھستند

ایشان درست و اشتباه بودن اقدامات خود را به عينه  و  در پراتيک درک می . شکست و پيروزی و جھت انق*ب را تعيين می کند
ایشان در مبارزات روزمره ی خود،  با رفرميسم و آنارشيسم عم* درگير ھستند و در ھر حرکت تصميمات خود را شـکـل .   کنند

و به احزابی روی می آورند که در مواقع تصميم گيری، در کنار ایشان بـوده انـد و در عـمـل نشـان داده انـد کـه .   می دھند
تا به امروز، کمونيست ھای ایران، به دليل عدم اعتقاد به اینکه طبقه ی کارگر است که باید . پيشنھاداتشان کارگشا بوده است 

بـه ھـمـيـن دلـيـل نـوعـی .  انق*ب کند، از جایگاه خود و از دموکراسی توده ھا، یعنی دموکراسی برای اکثریت وحشت دارنـد
و توده ھا نيز این را درک کرده اند که حضور این جـریـانـھـا مـانـع .   سوسياليسم خرده بورژوازی را در کارگران انتشار می دھند 

در سازمانھای توده ای،  برعکس باورھای متداول، این احزاب ھستند که باید . بزرگی برای مبارزات واقعی آنھا به شمار می رود 
.  حتی اگر این تصميمات مخالف سياست ھا و پيشنھادات حزبـی بـاشـد.   از نتيجه ی تصميماتِ دمکراتيکِ توده ھا اطاعت کنند

 .  چرا که توده ھا، از شکست اقدامات خود به ھمان اندازه یِ پيروزی شان آموزش می گيرند
 

وظيقه ی احزاب برای ھدایت این سازمانھای توده ای، مبارزه بی وقفه عليه سياست ھا و افشاء رابطه ی پيشنھادات عـنـاصـر 
این وظيفه شامل زدودن و پاک کردن موھوماتی ست که منافـع مشـتـرک .  رفرميست و آپورتونيست با منافع طبقه بورژوا است

حتی اگر بتوانند اکثریت تشکي*تی را برای مقطعی به خود جلب کنند، اقدامـاتشـان بـزودی .   بورژوازی را با خود حمل می کنند
انسان آگاھانه بـا روابـط .   آشکار کننده ی ھویت طبقاتی شان خواھد بود و پرده از منافع واقعی طبقاتی شان بر خواھد داشت

معيار حزب بلشویک پيروز و حزب مـنـشـویـک .  موجود مبارزه می کند تا بر مبنای منافع طبقاتی مشترک خود تغيير را ایجاد کند 
شکست خورده ھمين تمای*ت آگاھانه ی سازمانھای اجتماعی و واقعی طبقه ی کارگر بوده است، که نھایـتـاً بـلـشـویسـم را 

انتخاب بلشویسم ناشی از جبر و اطاعت سازمانھای توده ای نسبت به بلشویسم نبوده ، بلکـه نـاشـی از .  انتخاب می کنند 
به ھمين دليل تعداد افراد و اعضای یک حزب نيستند .  انتخاب آزادانه و منافعی بوده است که بلشویسم پرچمدار آن بوده است 

بلکه، معيار قدرت یک حزب، ميزان اعتماد توده ای است که نه بر اساس تمای*ت روشنـفـکـرانـه و .  که در مبارزه تعيين کننده اند
 . ایدئولوژیک، بلکه برای تحقق خواسته ھای واقعی زندگی اجتماعی خود به سمت مبارزه کشيده شده اند

 
بدون سازمانھای حزبی امر مبارزه به درستی پيش نمی رود، ولی بدون سازمانھای توده . لذا حزب و طبقه jزم و ملزوم یکدیگرند
حزب باید مبارزه ای را سامان دھد که نتيجه ی مبارزه ی واقعی اجـزاء جـامـعـه بـرای . ای طبقاتی نيز انق*ب غير ممکن است 

  . تغييرات واقعی ست و مبارزه ای که نتيجه ی زندگی فرد فرد طبقه ی کارگر نباشد به انق*ب منجر نخواھد شد
 

احزاب و سازمانھای چپ موجود ایران ھنور به این درک نرسيده اند که ابتدا باید ھویت طبقاتی را شناسائی کرد و سازمـانـھـای 
کمونيستھا .   توده ای طبقاتی را باید به رسميت شناخت و در صدد آن بود که سازمانھای توده ای ھر روز پرقدرت تر ظاھر شوند

نفوذ در .  ترسی از توده ھای قدرتمند ندارند، زیرا با قدرت گيری سازمانھای توده ای است که حکومت شوراھا مستقر می گردد
نفی و تخریب این سازمانھا و . توده ھا تنھا در بستر به رسميت شناختن توده ھا و سازمانھائی است که توده ھا ایجاد کرده اند 

 . جایگزینی آن با محافل حزبی به انق*ب منجر نخواھد شد 
 

 57راه توده و سي سال پس از انقالب 
 

 !در ارتباط با  مقاله ی حزب توده ایران بدون انسجام سياست ھویت ندارد 
 

نظر من عبارت از آنست که به تکامل صورت بندی اجتماعی و اقتصادی جامعه ھمچون یک پروسه ی تاریخ «  : مارکس می گوید 
نظـری کوتـاه بينـدازیم، شـاھد خـواھيم بـود کـه نـه تنھـا از ”  راه تـوده“و اگر  با چنين فرضی به مقاله ی » . طبيعی می نگرم 

، بطـور کلـی حرکـت ”راه تـوده“.  مارکسيسم پيروی نمی کند، بلکه حتی از نظریه ی تکاملی علوم طبيعی نيز بی بھره اسـت 
لذا رویزیونيزم حزب توده نه فقط خود را در عرصه ی سياسـی بـه اثبـات مـی . پدیده ھا را در تحليل محو کرده و نادیده می گيرد

رساند ، بلکه در حوزه ی تکامل علوم طبيعی نيز توسعه پذیرفته و  منشاء اثری از تکامل پدیده ھا دیده نمی شود و ھمه چيز را 
ددر آنجـا سـعی مـی شـود تـا مـشی بـه غایـت . ثابت فرض ميکند و با  ھمان فرض در صدد اثبات توھمات پوچ خود بر می آید 

بر دفاع از جریان خمينی تاکيد داشـته را در نـزد ھـواداران منتقـدش  ٥٧ضدانق*بی و بورژوا امپریاليستی حزب توده، که از سال 
به ھمين دليل درباره جامعه و صورت بندی ھای آن نيز نمی تواند  از پروسه ی تکامـل جامعـه صـحبتی . جلوه دھد » منطقی «

 . درميان باشد 
اولين کاری که من برای حل شک و تردیدھائی که احاطه ام کرده «  :  مارکس پروسه ی استدjjت خود را چنين شرح می دھد 

این کار مرا به این نتيجه رساند که مناسبات قضائی را . بود بدان اقدام کردم تحقيق و تحليل انتقادی فلسفه ی حقوق ھگل بود 
بـه طریـق .  ھم عينا مثل مناسبات سياسی نمی توان تنھا از روی اصول قضائی و سياسی صرف ؛ استخراج کرد و توضـيح داد 

این مناسبات فقط و فقط از مناسبات . اولی نمی توان آنھا را از روی باصط*ح تکامل عمومی روح بشر استخراج کرد و توضيج داد 
جامعه « مادی و معيشتی سرچشمه می گيرند که جمع آنھا را ھگل با پيروی از نویسندگاه قرن ھيجدھم انگلستان و  فرانسه 
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نتایجی را که من از بررسی قسمت اخير .  تشریح جامعه ی مدنی راھم باید در علم اقتصاد تجسس کرد .  می نامد » ی مدنی 
در توليد وسائل مادی ناچار بين افـراد مناسـبات معيـنی برقـرار .  بدست آورده ام می توان بطور  خ*صه به طریق ذیل بيان نمود 

و این مناسبات پيوسته و با درجه ای از تکامل قدرت توليد مطابقت دارند که در زمان معين . می گردد که مناسبات توليدی است 
مجموع این مناسبات توليدی ؛ سازمان اقتصادی جامعه یعنی آن بنيان واقعی را . نيروھای اقتصادی آنھا نيز در آن درجه قرار دارند 

بدیـن .  تشکيل می دھد که روبنای سياسی و قضائی بر آن قرار گرفته و شکل ھای معين  شعور اجتماعی با آن مطابقـت دارد 
وجود آنھا نه تنھا مـستقل از شـعور .  طریق پروسه ھای اجتماعی ؛ سياسی و صرفا نفسانی زندگی ؛ معلول طرز توليد است 

ولی این نيروھا ؛ در مراحـل معيـنی از تکامـل قـدرت .  بشری ست بلکه ؛ برعکس ؛ شعور بشری خود از آنھا ناشی می شود 
در نتيجه ی این امر ميان نيروھای مولده و مظھر قضائی مناسـبات . توليدی خود ؛ با مناسبات توليدی بين افراد تصادم می کنند 

آن وقت است که دیگر مناسبات توليدی با قدرت توليد مطابقت نداشته شروع به . توليدی یعنی رژیم مالکيت تضاد آغاز می شود 
با تغيير زیربنای اقتـصادی ؛ تمـام روبنـای .  از اینجاست که دوره ی تحول اجتماعی آغاز  می گردد . سد کردن راه آن می نمایند 

در موقـع تحقيـق در اطـراف ایـن تحـوjت ؛ .  عظيمی ھم که بر آن قرار گرفته است کم یا بيش بطئی یا سریع تغيير می نمایـد 
ھمواره jزم است تغييرات مادی حاصله در شرایط توليد را ؛ که با دقت علوم طبيعی قابل تحقيق است ؛ قویا از تغييراتی کـه در 

خ*صه در شکلھای ایدئولوژیک روی می دھد و در دایره ی آنھاست _  شکلھای قضائی ؛ سياسی ؛ مذھبی ؛ ھنری و فلسفی 
ھمانطور که مـا دربـاره .  که ؛ فکر تصادم در شعور بشری نفوذ می کند و به طرز مستوری مبارزه با آن جریان می یابد ؛ تميز داد 

ی یک فرد جداگانه از روی عقيده ای که او نسبت به خودش  دارد قشاوت نمی کنيم ؛ ھمانگونه ھم نمی توان درباره ی دوران 
بر عکس این خودآگاھی را باید از روی تضاد ھای زندگی مادی . تحوjت از روی خود آگاھی اجتماعی خود آن دوران قضاوت نمود 

به نظامات توليد آسيائی ؛ عھد عتيق ؛ فئودالی و تازه ترین نظامـات توليـدی سـرمایه ....  و تصادم ميان شرایط توليد توضيح داد 
پيـشگفتار مارکـس [[» . داری بطور کلی می توان به مثابه ی ادوار تکاملی در تاریخ صورت بندی ھای اقتصادی جامعه نگریست 

این ایده داھيانه ی مارکس بـود کـه تجزیـه و تحليـل زندگـی ]]    ١٩٣٤در کتاب درباره ی انتقاد از علم اقتصاد چاپ آلمانی سال 
تا پيش از مارکس ھمه ی نظریه پردازان تنھا مبادرت به تحقيق و بررسی شکلھای سياسـی . انسانھا را از تخيل به علم  درآورد

و قضائی می نمودند و در ھمينجا متوقف می شدند و نتيجه می گرفتند که گوئی مناسبات اجتماعی را افراد بشر آگاھانه برقرار 
این تفکرات در ھمه ی فيلسوفان معتقد به سوسياليسم تخيلی بسيار مشھود  بود و با کليـه ی مـشاھدات . کرده و می کنند 

. بسياری از پيچيدگی ھای اقتصادی، طی قرنھا را مارکس، در ھمين سالھا پاسخ داده اسـت .   تاریخی تناقض  داشت -علمی 
او از طریق استفاده از شيوه ماتریاليسم دیالکتيک و تاریخی به این نتيجه می رسد که سير افکار و اندیشه ھا وابسته است به 

و این امکان را می دھد تا م*ک سنجش علمی را از محـصوjت ذھنـی .  و از اینرو ست که به علم ارتقاء می یابد . سير اشياء 
مادام که  آنھا به مناسبات ایدئولوژیک اجتماعی اکتفا می کردنـد ...   « : جامعه نيز  استنتاج نماید و ھمانطور که لنين می گوید 

قادر به مشاھده ی تکرار و نظم )  یعنی به آن مناسباتی که قبل از اینکه صورت خارجی بگيرند از شعور افراد خطور می نمایند ( 
و ترتيب در پدیده ھای اجتماعی کشورھای مختلف نبودند و علم آنھا ؛ در بھترین احوال ؛ فقط توصيف این پدیده ھا و جمع آوری 

_ یعنی آن مناسباتی که پيدایش آنھا مستقل از شعور افراد است ؛ (  مدارک خام  بود تجزیه و تحليل مناسبات مادی اجتماعی 
افراد ضمن مبادله ی محصوjت خود ؛ وارد مناسبات توليدی می گردند ؛ بدون اینکه حتی ذھن آنھا آگاه باشد کـه در اینجـا یـک 

دفعتا امکان داد که این تکرار و نظم و ترتيب دیده شود و نظامات کشورھای مختلـف _  ) مناسبات اجتماعی و توليدی وجود دارد 
و (  فقط یک چنين تعميمی بود که امکان داد از مرحله ی توصـيف .  بصورت مفھوم کلی صورت بندی اجتماعی تعميم داده شود 

 .پدیده ھای اجتماعی قدم به مرحله ی تجزیه و تحليل کام* علمی آنھا گذارده شود ) ارزیابی از نقطه نظر ایده آل 
تجزیه و تحليلی که می تواند مث* ؛ وجه تمایز یک کشور سرمایه داری را از کشور دیگر نمایان سازد و در آن چيزی که برای تمام  

 . آنھا عموميت دارد تحقيق نماید 
و باjخره ثالثا علت دیگر اینکه این فرضيه برای اولين بار امکان جامعـه شناسـی علمـی را بوجـود آورد اینـست کـه فقـط منـوط 
ساختن مناسبات اجتماعی به مناسبات توليدی و منوط کردن مناسبات اخير به سطح نيروھای مولده بود کـه پایـه ی محکمـی 

و این ھم به خـودی خـود .  برای تجسم سير تکامل صورت بندی ھای اجتماعی به مثابه ی پروسه ی تاریخ طبيعی بدست داد 
_ پس از پيدایش کاپيتال  _ اکنون دیگر . .... واضح است که بدون چنين نظریه ای علم اجتماع ھم نمی تواند وجود داشته باشد 

لنيـن دوسـتان مـردم [[  »  .  بلکـه یگانـه درک علمـی سـت .....  درک مادی تاریخ یک فرضيه نبوده بلکه یک اصل علمـی سـت 
 ]] کيانند؟ 

حال ببينيم که راه توده برای آنکه ھمکاری خود را با خمينی  تئوریزه کند  چه گقته است؟  پـس از مقدمـه ای مبنـا بـر وجـود و 
یک نگرش که از آن امروز تنھا حزب توده ایران  - ١« ، می گوید  ٥٧نگرش در خارج  از کشور نسبت به سی امين سالگرد انق*ب 

راه توده مقاله ی حـزب [[»  ....  دفاع کرده و می کند آن است که انق*ب ایران انق*بی دمکراتيک ؛ خلقی ؛ ضدامپریاليستی بود 
ھمانطور که مشاھده می کنيم، نگرشی که ھنوز حزب توده از آن دفاع می !]]  . توده ایران بدون انسجام سياست ھویت ندارد 

کند،  شرمگين از ھمکاری اش با رژیم جمھوری اس*می نيست، و ھمچنان بر آن پای می فشارد،  زیرا عدم پافشاری باعـث از 
در بخش دیگر انق*ب ایران را دمکراتيک خلقی و . بين رفتن انسجام در سياست و ھمينطور زیر سئوال رفتن ھویت اش می شود 

پس بنابر تعاریفی که از درک مادی تاریخ کردیم، و  اگر فرض کنيم که انق*ب ایران بنا بر درک . ضد امپریاليستی معرفی می کند 
حزب توده دمکراتيک بوده است، پس باید  به این نتيجه برسيم که با انق*ب بورژوائی مناسبات بورژوازی نيز حـاکم مـی گـشته 

اما . لذا وظيفه ی یک حزب کمونيست در چنين شرایطی، سازماندھی طبقه ی کارگر برای  انق*ب  سوسياليستی بود . است 
حزب توده،  ھمانطور که حتی بر ھوادارانش نيز معلوم شده است، جز دنباله روی از خمينی کار دیگری نکـرد و تنھـا حمایـت از 

لذا به جای انجام وظائف پرولتاریا در  انق*ب،  از منافع بورژوازی امپریاليستی دفاع .  منافع بورژوازی را در درجه ی اھميت قرار داد
حزب توده، نه تنھا توده ھا را به سمت یک انق*ب سوسياليستی ھدایت نکرد،  بلکه خـود از طریـق  .   کرد و  ھنوز ھم می کند 

 . ھمکاری در باjترین سطوح، با مسئوjن امنيتی، در سرکوب انق*بيون شرکت کرده و مانع پيشرفت انق*ب شد
آنھا، انق*ب ایران را خلقی می دانند،  زیرا ھمه ی مردم را به زیر پرچم بورژوازی راندند و بدین طریق است که دنباله روی خود را 

انق*ب ایران را ضد امپریاليستی می دانند، در صورتيکه، حزب توده تعریف درستی از امپریاليسم ندارد، و اj ، .  توجيه می  کنند 
ضـد "چگونه می توانـد یـک انقـ*ب بورژوائـی ایکـه مدینـه ی فاضـله اش ایجـاد انحـصارات اسـت، خصوصـاً از نـوع دولـتی آن، 

 . باشد؟ چرا که، در دوران امپریاليسم، ھر سرمایه ای ،تابع سرمایه ھای انحصاری می شود" امپریاليستی
سی سال گذشته است و پراتيک  حزب تـوده در  ٥٧البته کلی بافی ھای حزب توده ما را به انحراف نمی کشاند، زیرا از انق*ب 

در ھر حال .  بر ھمگان افشا نموده است " مبارزه ی ضدامپریاليستی"این سال ھا، دفاع او را از بورژوازی و امپریاليسم زیر شعار 
را دمکراتيک ارزیابی کرده باشد، پس می بایست دست بـه  ٥٧حزب توده حتی اگر ،بر فرض،  با درک مارکسيستی ھم انق*ب 
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شـاید از مـا بپرسـند پـس مبـارزات .  مبارزه با رژیم حاصل از این انق*ب می زد، تا کسب قدرت سياسی پرولتاریا  را بدست آورد 
ضدامپریاليستی چه می شود ؟ ھمانطور که در باj ھم توضيح دادیم امپریاليسم، یعنی سرمایه ی انحصاری ایکه کل سرمایه ی 
اجتماعی جامعه را به تابعيت خود درآورده است، و در صورتی که انق*ب ارضی شـاه را رفرمـی امپریاليـستی بـدانيم کـه باعـث 

را نيز دمکراتيک ارزیابی کنيم، پس حزب تـوده بـا حمایـت از سـرمایه  ٥٧توسعه ی سرمایه ھای انحصاری شده است، و انق*ب 
. ایکه با حضور سرمایه ی انحصاری، دیگر توجيه تاریخی ای ندارد» بورژوازی ملی«.  ، می خواھد ما را به عقب ببرد»ملی « ھای 

 .بلکه فقط تابع آنان است. این بورژوازی نه رسالتی دارد و نه قدرت رقابت با انحصارات را
تضاد مناسبات  و زیربنای مادی جامعه، یعنی نيروھای مولده ی آن، از دل  سرمایه ی انحصاری با مناسبات رژیم شاه از در تـضاد 

و سـرمایه ھـای .  درآمده اند به ھمين دليل بطور کلی سـرمایه ی مـستقل و ملـی فقـط در ذھـن آقایـان وجـود داشـته اسـت 
و تنھا شق دیگری که می ماند ھمان تضاد کار . غيرانحصاری دارای توان اجتماعی ای در توليد نبوده اند که دست به انق*ب بزنند 

 –اما به دليل عدم آگاھی طبقاتی، و نداشـتن برنامـه و تـشکي*ت مـستقل سياسـی .  و سرمایه است که منجر به انق*ب شد
 . طبقاتی اش، طبقه ی کارگر رھبری جریانھای دیگر را پذیرفت و دچار شکست شد 

 
حزب توده بنابر خصلت بورژوائی اش در تقسيم طبقات،  فقط قادر است با روش متافيزیکی و یک خطی تحليل کند و  پس از آنکه 

« : می نویسد که.  گرایش خودش را توضيح می دھد، ب*فاصله، و صرفاً برای منکوب کردن حریفش جبھه ی دیگری را باز می کند
ھمانطور که مشاھده می کنيد )  ھمانجا(» ..... نگرش دوم نگرشی ست که طرفداران بختيار و سلطنت از آن دفاع می کنند  - ٢

برای حزب توده فقط دو جبھه ی وجود دارد، جبھه ی خلق به رھبری خمينی و اjن خامنه ای، و در دوره ی شـاه، خـود شـاه و 
حزب توده به زعم  خودش  فکر می کند که تحليل مارکسيستی و  طبقاتی . جبھه ی ضد انق*ب یعنی طرفداران بختيار و سلطنت

اگر به نکاتِ یک و دو و ادامه ی مقاله ھم رجوع کنيم ما شاھد ھيچ تحليلی از منافع مـادی ایـن گروھھـا و !  ھم ارائه کرده است
مث*ً، این را نخواھيم یافت که در این معادله مردم ، طبقـه ی .   اینکه چه منافع مشترکی باعث این پيوندھا می شود، نمی بينيم

و چـرا  ایـن .   کارگر، و بورژوازی، و بطور کلی چه نيروھای مولده ی توليدی ای بـا چـه مناسـباتی از  توليـد در تـضاد قـرار دارنـد
" طبقه کارگر"و " ملی"آنھا به سادگی خود و حاکميت و بورژوازی !  گروھبندیھا به اینصورت تشکيل شده اند و نه به شکل دیگری

کمدی حزب توده پایان ناپذیر است و تحليلی از ایـن "!  ضد خلق"قرار داده و امپریاليسم آمریکا را در جبھه " خلق"را در صف ... و 
در جریان است " جبھه ی خلق"این ھمه اعتصاب کارگری و مبارزات کارگری که بر عليه این !  آخر آقایان.  غير واقعی تر نمی شود

 برخاسته از چه منافع و روابط طبقاتی است؟
 

دولت کرنـسکی  ١٩١٧در فوریه ی .  برای شما که دوست دارید ھميشه چترتان را برای روسيه باز نگه دارید، مثال ساده ای بزنم
دولـت کرنـسکی .  یکی دولت کرنسکی و دیگـری دولـت تـزاری.  به قدرت می رسد لذا دو جبھه ی ضد انق*ب تشکيل می شود

خواھان تداوم حاکميت و قدرت بورژوازی ست که ضد انق*ب حاکم را تشکيل داده و تزار خواھان احيای قدرت سابق خودش است 
در ھر انق*بی دو جبھه .  و اما جبھه ی انق*ب را فقط حزب بلشویک و چند حزب کوچک دیگر  و شوراھای کارگران تشکيل داده اند

جبھه ای که سرنگون شده اند و خواھان بازگشت به قدرت ھستند و جبھـه ی جدیـدی کـه :  ی ضد انق*بی  تشکيل می شوند
شما برای دفاع از بورژوازی امپریاليستی به ھـر دسيـسه ای  متوسـل . خواھان تثبيت وضعيت سرمایه ی امپریاليستی ھستند

بـه ھميـن .  می شوید تا حقایق مسلم تاریخی را مخفی کنيد و آنچه را که نفع بورژوازی امپریاليستی ست از آن بيرون بکـشيد 
_  این بندبازی ھا شاید برای ھواداران شما  .منظور است که ضدانق*ب حاکم را آرایش می کنيد تا ضدانق*ب محکوم را غالب کنيد 

که فکر می کردند که رھبران حزب توده دیگر از لحاظ تئوریک از مارکس و لنين ھم سر تر ھستند و ھمين موضوع مانع بزرگی بود 
جواب دھد، اما،  طبقه ی کارگر آگاه و کمونيستھا مدتھاست کـه _ تا به متون مارکسيستی رجوع کنند تا  به آگاھی دست یابند 

ھمدستی حزب توده با بازجوھا و شکنجه گران و پاسداران سرمایه را در جوخه ھای  اعدام با گوشت و پوست حود لمس  کـرده 
و می دانند که حزب توده که دست پروره ی استالينيزم است و متافيزیک ابزار تحليلش را تشکيل می دھد، مدافع بی چون .  اند 

چه شـاه باشـد .  و چرای ھمه ی حکومتھای سرمایه داری ست و برایش مجيز گوئی ھر حکومتی جزیی از فرھنگش می باشد 
 .... چه خمينی و چه 

با علم بر ھمه ی این ادعاھا ؛ ما اعتقاد داریـم کـه ميـان حـزب تـوده ایـران و مواضـع سـلطنت طلبھـا موضـع ميانـه ای وجـود «
البته باید بگوئيم ما ھم معتقدیم بين دو جبھه ی  ضد انق*ب، یعنی  جبھه ی ضد  انق*ب حاکم، که حزب توده )  ھمانجا (».ندارد 

ھميشه مجيز گویش بوده و جبھه ی ضدانق*ب محکوم، که برادران حزب توده مانند اکثریت و دیگران و سـلطنت طلبھـا و اصـ*ح 
طلبان حکومتی و بطور کلی ھمه ی رفرميستھا در آن می گنجند، با انق*ب، یعنی طبقه ی کارگر آگاه، راه ميانه ای وجود نداشته 

و اخت*فات این دو جبھه ی ضدانق*ب نه در جھت منافع طبقه ی کارگر و انق*ب که بر  اساس تفاوت شيوه ی . و نخواھد داشت 
 .زیرا اسبھا در سرباjئی ھمدیگر را گاز می گيرند . سرکوب انق*ب استوار شده تا از حریم مالکيت و سرمایه دفاع کنند  

 
راه “.   دو شعبه از حزب توده را شامل می شوند، دست به افشاگریِ یکدیگر می زننـد" نامه ی مردم "که ھمراه با " راه توده"اما 
،  زیرا خود به خوبی می داند که ضدانق*ب یا بایـد "راه دیگری بين جبھه ھا نيست"را نصيحت می کند که ”  نامه ی مردم“، ”توده

زیرا ھمه .  او می داند که در  صف انق*ب، جائی برای آنھا نيست .  به طرف سلطنت طلبھا برود و یا باید مجيزگوی حاکمان باشد
و از .  ی آنھا بخوبی دریافته اند که تنھا در دامان سرمایه ی امپریاليستی ست که می توانند تمای*ت ارتجاعی خود را ارضاء کننـد

.   ھر نوع فاصله گرفتن از یکی ؛ چه بخواھيم و چه نخواھيم ؛ به نزدیکی به دیگری می انجامـد «  :    این روی است که می گویند
ھمه ی آن روشنفکران چپ و چریکھای سابق که اکنون یکی پس از دیگری به مدافع بختيار و سلطنت تبدیل می شوند، ایـن راه 

آنـان سـی سـال بـرای داشـتن یـک موضـع ميانـه تـ*ش  کردنـد و دسـت آخـر سـر از سـلطنت در .  را یـک شـبه نپيمـوده انـد
ھمگی طـی ....  ؛ چریکھای فدائی  و ”  نامه ی مردم“اگر به این جم*ت توجه کنيم می بينيم که طرفداران )   ھمانجا ( » .آوردند 

اما تنھا جریانی که حکم تاریخی حزب توده آنرا ثابت مـی دانـد فقـط خميـنی سـت و ھـر گونـه . سی سال استحاله می شوند
و ھمينجـا مـا اوج دنائـت ایـن جریـان را .  خدشه ای به ساحت مقدسش برابر است با بی اعتبار کردن اسناد حزبی حزب تـوده 

دست به انتقاد از رھبری حزب توده می زند و مستثنی کردن خمينی و عدم پيروی از پلنوم ”  نامه ی مردم“.  مشاھده می کنيم 
از ایـن اسـتراتژی نمـی تـوان یـک «  :  در جواب می گوید ” راه توده“اما . شانزدھم حزب را از انحرافات رھبری حزب برمی شمارد

پس اسـتراتژی جبھـه ی  متحـد خلـق یعنـی . بخش ؛ یعنی جبھه ی متحد خلق را گرفت و بخش دیگر یعنی خلق را حذف کرد 
اینکه گفته شود این استراتژی به دليل قشری بودن ھواداران خمينی شکـست خـورد ؛ .  استراتژی اتجاد با خلق ھوادار خمينی 

یعنی اینکه این استراتژی از ابتدا غلط بوده است ؛ یعنی اینکه از ابتدا ما نباید می خواستيم که با توده مردم پيرو آیت هللا خمينی 
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لذا ھمانطور )  ھمانجا ( » . نه اینکه جبھه ی متحد خلق  درست بوده و رھبری حزب آن را خوب اجرا نکرده است . متحد شویم 
جبھه «که مشاھده می کنيم دjئل دو طرف برای اثبات حقانيت خود به یک نقطه ختم شده است، یعنی دفاع از بورژوازیِ درون 

در ھمين ” راه توده“اما ما با استناد . و ھر دو جریان باز ھم در اصول اخت*فی ندارند، فقط شيوه شان متفاوت است !  »ی خلق 
و در .  مقاله از آیت هللا کيانوری شاھد ھستيم که چگونه علم مارکسيسم و ماتریاليزم تاریخی بـه سـخره گرفتـه شـده اسـت 

این یـک .... « : از قول کيانوری چنين می گوید ” راه توده“خطاب به فدائيان اکثریت  که از این وضعيت گله مندند،  ١٣٦١شھریور 
این تجربه ی تـاریخی jزم .  روند تاریخی ست و ما نمی  توانيم با خواست خودمان ؛ با بی حوصلگی خودمان آن را تغيير بدھيم

این یعنی یک تحليل ضد ماتریاليستی که انتظار دارد خمينی تجربـه )  ھمانجا (  » . ولی ما از این راه عبور خواھيم کرد ..... دارد 
و سپس نتيجـه بگـيرد کـه .  ی تاریخی کسب کند تا منافع تاریخی خودش را کنار گذاشته و به منافع تاریخی حزب توده فکر کند

ھمانطور که تجربه ی تاریخی نشان داد کاھش ماتریاليسم به سطح شوخی ھای کودکانه، و ! » ما از این راه عبور خواھيم کرد«
.  تبدیل آن به علم فرمایشی بورژوازی و سخنوری ھای کودکانه، به مسلخ بردن نيروھا و ھواداران و مردم در پيشگاه خمينی بود

ارزیابی شده است، فقط می تواند بيانگر سفاھت و سرسپردگی این جریان به سـرمایه ھـای "  احتماjت "و آنچه که بر مبنای  
 .  امپریاليستی ارزیابی کرد 

 
ھمانطور که تجربه نشان داد تحليل حزب توده از رژیم جمھوری اس*می تنھا در جھت حفظ منافع بورژوازی امپریاليستی صـورت 

تا در مقابل طبقه ی کارگر صف آرائی کند . پذیرفت و از این رو بود که حزب توده را تبدیل به یک حزب ضدانق*بی و ارتجاعی نمود 
ای " راه توده"اوج وقاحت . و بھترین نيروھای آگاه طبقه ی کارگر را در ھمکاری با جمھوری اس*می به جوخه ھای مرگ بسپارد 

ھا در این نھفته است که حتی از انگ زدن به ھمپالگی ھای سابقِ خود ھم اباء ندارند و توجه نمی کنند که  اینـان کـه در یـک 
شده اند ؟ لذا راه توده با اتھام به » از جنس دیگر « خط و یک صف و یک حزب بوده اند، چه وجه مشترکی داشتند که اکنون آنھا 

اما در ادامه گاف . را در جبھه ی آنان تفسير می کند " نامه ی مردم"ھمکيشان خود از جواد طالع سلطنت طلب مطلبی آورده و 
نامه ی مردم می نویسد جبھه ی متحد خلق بدليل مواضـع انحـصارطلبانه و قـشری ھـواداران خميـنی پـا « : خود را می دھد 

اوليـن سـئوالی کـه سـلطنت طلـب  از .  شکـست خـورد »  رھبری نيروھای مذھبی به زعامت خمينی«نگرفت و انق*ب بدليل 
پـس از پـيروزی »  این مواضع قشری و انحصارطلبانه ھـواداران خميـنی«  نویسنده ی نامه ی مردم مطرح می کند آنست که آیا 

انق*ب ؛ یعنی پس از سرنگونی سلطنت بوجود آمد یا پيش از آن ھم وجود داشـت؟ شـما بـه دو خميـنی معتقدیـد یـا بـه یـک 
خمينی؟ اگر یک خمينی بوده است چرا مواضع او پس از سرنگونی سلطنت می شود انحصارطلبانه و قشری ؛ اما قبل از آن می 

یعنی مخالقـت او بـا .  شود مترقی و انق*بی؟ پس این خمينی با ھمان مواضع قشری و انحصارطلبانه سلطنت را سرنگون کرد 
و روشـنفکران »  توده بی مغـز «  و در نتيجه توده ای که دنبال خمينی راه افتاد ھمان .  سلطنت از موضع قشری و ارتجاعی بود 

به این ترتيب تکليف عقل توده ای ھا  نيز در اینجا روشن می . بی مغزتر از توده ای بودند که جانب یک روحانی قشری را گرفتند 
این دیگر اوج وقاحت یک توده ای را می رساند که حتی رفقای خودش را استحاله کرده و تحليـل )  ھمانجا ” راه توده“( ». شود 

زیرا بورژوازی نيز برای کسب قدرت  .  اما عاجز است از اینکه یک تحليل تاریخی، حتی در حد سلطنت طلبھا ارائه بدھد.  می کند
برای آنکه توده ھا را فریب دھد دست به ھـر دروغـی “ راه توده “اما .  شود" واقع گرا"و بسيج نيرو مجبور است در برخی مواقع 

وقتی کوتوله ھای سياسی تحليل می کنند، چيزی جز فریب توده  ھا و آستان بوسی سرمایه و سرکوب توده ھا از آن .  می زند
فقط با ابتکار توده ھای انق*بی صورت گرفت، و ربطی نه به حزب تـوده و ...   قيام توده ھا ؛  خلع س*ح ارتش و . برون نمی آید 

شما جز دھن کجی به توده ھا و پشت کردن به توده ھا و جنایت و نسل کشی آنھا کار . نه به خمينی و دارو دسته اش داشت 
و زمانی که دیگر اط*عاتی نداشتيد که به جمھوری اس*می بدھيد تا فرزندان  طبقه ی کارگر انق*بـی را بـه .  دیگری نکرده اید 

 !ننگتان باد. جوخه ھا بسپارید ، سرکوب شدید 
 
و به ھمين دليل نقش پيش رو را تا حد دنباله روان تـوده .   ،  تفاوتی بين توده ھای آگاه و توده ھای ناآگاه قائل نيست”راه توده“

پس حزب برای چيست؟ وقتی قرار است در ھر واقعـه ی :  لذا باید از این تربچه ھا ی پوک پرسيد.   ھای ناآگاه کاھش می دھد
زیرا ھر .   سياسی دنباله روی از توده ھا را سياست خود قرار دھيد،  دیگر لزومی به این ھمه بارگاه و خ*فت حزب توده  نيست

و ھمه ی آن چيزی که مارکسيسم بر آن ...  کس بنابر درک خودش از حوادث سياسی تصميم خواھد گرفت و آگاھی طبقاتی و 
 . تاکيد دارد، به زعم شما ھيچ است 

 
حزب توده ایران به آیت هللا خمينی احترام می گذاشت و او را استثناء مـی دانـست زیـرا معتقـد نبـود خلقـی کـه پـيروی ....  «

حزب توده ایران نمی توانست نسبت انق*ب خلق  خود  و رھـبر آن موضـعی جـز ایـن .است »  توده ی بی مغز «  خمينی ست 
ھمانطور که مشاھده می کنيم دروغ و دنائـت از نوشـته مـی  »  .داشته باشد مگر به بھای از دست دادن ماھيت انق*بی خود 

خمينی ؛ ھمانطور که امروز شواھد و اسناد نشان داده ؛ شاید از ميان «: بارد و این ھمه jف و گزاف در نھایت اینگونه می گوید 
ولی ما زندان ذھـن یـک  مردمـی .  حکومتيان جمھوری اس*می آخرین کسی بود که می خواست توده ای ھا را در زندان ببيند 

)  ھمانجـا ”  راه توده“(  »  .....  بيش از پيش به نيروھای چپ بدبين کرده بود .....   و ارتجاعی را با خود حمل می کردند .....بودیم 
بدین طریق  مقاله با توصيه به ایمان گرائی مطلب را به پایان می برد و در اینجا نيز نشان می دھد که حزب توده،  مارکسيـسم 

.  و در ھمه ی عرصه ھا، با مارکسيسم سالھاست وداع گفتـه اسـت.  را نه بعنوان یک علم، بلکه یک ایدئولوژی ایمانی می داند
بھتر است بگوئيم که این حزب یک جریان باند سياھیِ بورژوازی ست، که از روز تاسيس آن با مارکسيسم و بطور کلـی، بـا ھـر 

حتـی .   محل دارو دسته ھای لمپنی بوده است که دنائت آنھا بيش از آنی ست که قابل گفتن باشـد. علمی بيگانه بوده است 
و تنھا می توان حزب توده را مـترادف بـا .  قرار دادنشان در صف رویزیونيست ھا ھم برای آنھا تعریف و تمجيد به حساب می آید 

 . برای خدمت به امپریاليسم دانست .... خيانت ؛ جنایت ؛ جاسوسی عليه انق*بيون و کمونيستھا و 
 

به ھمين دليل به ھمه ی انق*بيون و ھمه ی کمونيستھا ھشدار می دھيم که حزب توده مانند یـک شـعبه ی وزارت اط*عـات 
ھمان کاری که .   رژیم جمھوری اس*می  است که اط*عات را جمع آوری کرده و در زمان معامله با رژیم، آنرا روی ميز می گذارد

انجام داد و بھترین فرزندان طبقه ی کارگر را به شکنجه گاھھا و جوخه ھـای مـرگ  ١٣٦٢تا  ٥٧این جریان در حد فاصل سالھای 
 . جمھوری اس*می سپرد 

 
 !  به  ھوش باشيد


