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  فصل اول
 

  

  مواضع و برنامهء عام ما
  :مقدمهـ ١

اين امر خود را . تشتت  نظری و سازمانی بارزترين مشخصهء جنبش آمونيستی جهان و ايران است

. سازد های متعدد، متجلی می های گوناگون و در نتيجه برنامه در قالب وجود احزاب و سازمان

ن نكات مشترك و افتراق، فاقد توانمندی، آيفيت و بّرائی الزم جهت هائی آه عليرغم داشت برنامه

ايجاد وحدت نظری و سازمانی اين نيروها بوده و قادر نيستند اين جويبارهای پراآنده را متمرآز 

 .نموده و به شّط و نيروی مادی الزم جهت تغيير وضعيت ناهنجار آنونی تبديل نمايند

ء نظری و سازمانی جهت متحد  يران نيز به تنهائی فاقد اوتوريتههای موجود در ا احزاب و سازمان

های پراآندهء جنبش آمونيستی و آارگری بوده و به تشكالتی در حاشيهء جنبش  ساختن بخش

ای ناچيز و اساسًا در خارج از متن مبارزهء طبقاتی  جدال نظری در محدوده. اند آارگری تبديل شده

ن رو درستی و نادرستی آن در پرتو پراتيك مورد ارزيابی و سنجش ر جامعه انجام گرفته و از ايد

  . ی ايدئولوژيک فعال، افزايش يافته است تفاوتی نسبت به مبارزه عالوه بی  به.گيرد قرار نمی

  .اين وضعيت ناهنجار را می توان عمدتا ناشی از عوامل زير دانست

 مرداد، اساسًا از درون دو ٢٨آودتای عناصر متشكل در جنبش نوين آمونيستی ايران بعد از ـ ١

اينان بخشی از سموم حاآم بر اين دو .  سربرآوردند–جريان اجتماعی  حزب توده و جبههء ملی 

ای از  جريان، يعنی از سوئی رفرميسم و اپورتونيسم حاآم بر حزب توده و از سوی ديگر ملغمه

ده آليسم ي، همراه با اابههء ملی رجهان بينی، سياست و سبك آار بورژوازی و خرده بورژوازی ج

بدون شك دانش اندك، . به درون جنبش نوين آمونيستی تزريق آردند مذهبی و صوفی منشانه،

محدود و سر و دم بريدهء ادبيات مارآسيستی توليد شده توسط حزب توده، عامل ضعف ديگری 

ی جنبش نوين آمونيستی و بر دو عامل فوق بايد خواستگاه طبقاتی اساسًا خرده بورژواز. ميباشد

يونيسم و فقدان ارتباط ارگانيك آن با جنبش طبقهء آارگر را زگرايش آن به پذيرش اپورتونيسم و روي

 درحزب و  سپس پيدايش و غلبهء رويزيونيسم در حزب کمونيست شوروی عالوه به. دافزو

مونيستی ايران عامل مهمی در تشديد تشتت نظری و پراکندگی سازمانی جنبش ک  چينکمونيست

  .اند بوده

  ـ٣ـ



 

 بغرنجی  عوامل فوق،توان صرفًا ناشی از تفرقه و تشتت نظری و سازمانی را در عين حال نمیـ  ٢

از آن . ها دانست  و سرآوب آمونيست، حاکميت رويزيونيسم در کشورهای سابقًا سوسياليستیاوضاع

ها و مبارزهء  ولتاريا در تمام زمينهجائی آه حزب طراز نوين پرولتاريا در سازماندهی و تشكل پر

شود،   میبه پيش ساختهو زحمتکشان ء آارگر  طبقهمبارزهء ئولوژيك درونی بر بستر رهبری  ايده

در اين راه است آه . های آمونيستی، پيوند با پيشروان طبقه است وظيفهء عاجل همهء سازمان

   . .آيد وحدت به وجود میايط شود و شر  سره از ناسره جدا می،خورند ها محك می سازمان

بدون طبقه ای که ما جزوی از آن هستيم، اساسًا تئوری و خط مشی عام تضمينی عليه بروز 

لذا سمت گيری و حرکت در جهت .  سياسی نمی باشد–رويزيونيسم و انواع انحرافات ايده ئولوژيک 

  .آن ضرورت حياتی دارد

اين راه، . گيرد آه بايد طی شود رزه در راهی انجام میگذرد و مبا به بيان ديگر وحدت از مبارزه می

ترين  های آمونيستی با جنبش پرولتاريای قهرمانی است آه عليه يكی از سياه سمت پيوند سازمان

ها با طبقه  آن چه آه امروز سد راه پيوند آمونيست. های تاريخ، يك لحظه از پای ننشسته است رژيم

 و سبك آار و گرايش های خرده بورژوازی در ، سياستیئولوژ آارگر گرديده است، ايده

   .های ماست سازمان

در سطح طبقهء آارگر  پافشاری روی دستاوردهای نظری و عملی مبارزه عليه اين انحرافات،با 

توان به ايجاد  ای است آه می های توده  حرآت در سمت پيوند با پرولتاريا و جنبشوجهانی و ملی 

  .آشان باشد، دست يافت ء آارگر و زحمت ًا قادر به رهبری طبقهحزب آمونيستی آه واقع

از سوسياليسم فئودالی، سوسياليسم بورژوازی، سوسياليسم خرده ” مانيفست حزب آمونيست“در  ـ٣

ها  های مدافع آن هيچ آدام از اين نظرات و يا تشكل. بورژوازی و آمونيسم تخيلی نام برده شده است

  . تالش داشته اندوضع موجود در حفظ رگر نشده و قادر به هدايت طبقهء آا

 شدن سرمايه داری در عين اين که آخرين سنگرهای فئودالی تر  جهانیبا :سوسياليسم فئودالی

 اما تقويت ،شکسته می شوندبا سرعت به عوامل روبنائی به ويژه مذهب است که اساسٌا متکی 

 درهم کوبيدن و به کجراه بردن ان ومنافع اش به دليل حفظ هاارتجاع مذهبی از جانب امپرياليست

  .بازد  بيش از پيش رنگ میسوسياليسم فئودالی لذا. استجنبش های اجتماعی 

دموآراسی و رويزيونيستی خود را  - آه عمدتًا توسط ادبيات سوسيال:سوسياليسم بورژوائی

ست آه از اين طريق آبكی از منافع آنی طبقه آارگر، مدعی ا” دفاع“آند، با تكيه بر  عرضه می

 تالش می نمايد با درگير آردن طبقهء آارگر، از اين رو. دنرسا میهايش  پرولتاريا را به خواسته

   اش آه همانا برچيدن  اش، افق ديد او را از منافع عام و استراتژيك های روزمره فقط، با در خواسته

  ـ٤ـ



 

  در ” گرگ در لباش ميش“ان به مثابه  سال اخير اين١٠٠در . داری است، دور نمايد نظام سرمايه

ها  آن. گر شده اندراردوی آارگری ظاهر گرديده و تبديل به خطرناآترين دشمن درونی طبقهء آا

آشان وارد آورده و به تداوم نظام  بزرگترين ضربه را به جنبش رهائی بخش پرولتاريا و زحمت

  .اند سرمايه داری خدمت شايانی آرده

 خرده بورژوازی به دليل عدم توانائی در آسب قدرت و نوسان :وائیسوسياليسم خرده بورژ

 با هجوم "طبقه"اين . برد دائمی بين پرولتاريا و بورژوازی، از عدم ثبات طبقاتی رنج می

. شود های بزرگ انحصاری فراملی، بيش از پيش تجزيه شده و به سوی پرولتاريا رانده می سرمايه

در قالب برابر های پرولتاريا،  ژوازی با به عاريت گرفتن ناقص ايدهاز اين رو سوسياليسم خرده بور

های گذشته را در سوء استفاده از طبقهء  آوشد جای بورژوازی سده میطلبی خرده بورژوازی 

های خود را   ايده مجبور استاش در جامعه، ی اما به علت ضعف اقتصاد. آارگر به نفع خود، بگيرد

 سوسياليسم خرده ين تالشا. دهد ان نيروهای سياسی طبقهء آارگر نفوذ از طريق روشن فكران در مي

آزادی، “پرچم ظاهر فريب اين سوسياليسم، . شود بورژوازی عمًال به نفع بورژوازی تمام می

آزادی، “آاری در شعار بورژوازی  اين شعار آه با دست. است” برابری، حكومت آارگری

چنين القاء ” برادری“به جای ” حكومت آارگری“وردن درست شده است، با آ” برابری، برادری

. در حالی آه چنين نيست. تأمين خواهد شدگان  همهآند آه در حكومت آارگری، آزادی و برابری  می

بنابراين حكومت آارگری . حاکميت يک طبقه در يک جامعه به معنای وجود طبقات متخاصم است

معيار در نتيجه در سوسياليسم، به علت . ی نيستچيزی جز ديكتاتوری پرولتاريا عليه بورژواز

دليل کوشش پرولتاريا در   نه به ، نه برابری کامل اقتصادی وجود دارد وبودن توان فردی در کار

    ! برابری سياسیبين بردن مناسبات بورژوائی، از

 توزيع نعم روند، باز هم شعار برابری به ويژه در بخش در نظام آمونيستی هم آه طبقات از بين می

هر آس به اندازهء توانش  از“اگر در سوسياليسم نابرابری از طريق . مادی، حرف پوچی بيش نيست

 از توليدات بيشتر باعث دريافت سهم بيشتر مطرح است و توانائی” هر آس به اندازهء آارش بهو 

، به هر آس به از هر آس به اندازهء توانش“اجتماعی می شود، در آمونيسم نيز نابرابری در اصل 

شود آه سهم بيشتر يا  ها از نظر نيازشان باعث می گردد و تفاوت انسان مطرح می” اندازهء نيازش

  .آمتری از توليد را ببرند

های مادی الزم جهت گذار  شود، زمينه  می سيرابخواهانه آليسم آرمان ايدهاز  آه :آمونيسم تخيلی

قعيت تاريخی آه انقالب جهانی رشد ناموزون داشته و به يك گيرد؛ به اين وا به آمونيسم را ناديده می

 يعنی جائی که مجموع ،های ضعيف زنجير اسارت امپرياليسم گيرد، بلكه در حلقه باره صورت نمی

   به آن اضافه  که اگر عامل ذهنی انقالبی ، عوامل عينی آن را برای انفجار انقالبی آماده کرده است 

  ـ٥ـ



 

     .است بی توجه ،  شودتواند پيروز ، میگردد

آنها، عليرغم تأآيد بنيان گذاران آمونيسم علمی، مارآس و انگلس و تكامل دهندگان آن، لنين و 

آنند  کامل تاريخی است، ادعا می انقالبیگذار که سوسياليسم يک دوران  درمورد اين، دون مائوتسه

 ب پرولتری، مناسباتتوان پس از پيروزی انقال آه حتا در آشورهای عقب مانده نيز می

همان طور آه درست   .را فورًا از بين برد و مستقيمًا وارد جامعهء آمونيستی شد یورکارمزد

.  دولت را به يك باره بايد برچيد،داری سرمايه سرنگون ساختن دولتپس از : آنارشيسم معتقد است

آند و آموزش  حذف می سوسياليستی را با يك نيش قلم دوران گذار تاريخی نيز آمونيسم تخيلی

  :عمده ترين نکات اين آموزش عبارتند از .گذارد آمونيسم علمی را القيدانه آنار می

در هم کوبيدن قهر آميز دولت : ضرورت  وجود حزب کمونيست برای رهبری انقالب پرولتری

رد  برقراری ديکتاتوری پرولتاريا، ساختمان سوسياليسم تحت اين ديکتاتوری و پيش ب،بورژوازی

  .مبارزهء طبقاتی پرولتاريا در دوران سوسياليسم جهت محو طبقات در سطح کشور و جهان

 با نفوذ در جنبش آارگری به تشتت فكری و  ذکرشده درفوق،اين گونه نظرات غير پرولتری

های آمونيستی در جهت پيوند با طبقه، تحقق امر  سازمانی دامن زده و مانع حرآت استوار تشكل

  .رحمانه افشا شوند لذا بايد بی. گردند تا حرآت به سوی پيروزی میوحدت و نهاي

  :آيد، متكی است بر برنامهء حزب رنجبران ايران آه در زير می

های   سال اخير و به آار بستن آموزش١٥٠تجارب مبارزات طبقاتی در جهان در بيش از  ـ ١

  . آموزگاران بزرگ پرولتاريا

ها حول  جهت فراهم آوردن زمينهء مناسب برای وحدت آمونيستخطوط عام ديدگاه پرولتاريا  ـ ٢

نكات اساسی برنامه و تاآتيك و تعميق آن برنامه از طريق بحث حول اختالفات و نهايتًا رسيدن به 

  .تر آردن هر چه بيشتر صف واحد پرولتاريا وحدت نظر بيشتر و منسجم

ها را در راستای تصحيح،  مهء آمونيستدست ه. دانيم  نمی"مقدس"ما اين برنامه را آخرين آالم 

فشاريم و معتقديم برنامه نيز طبق قوانين ديالكتيك بايد رشد آرده و تكامل  تكميل و يا تغيير آن می

  . يابد

 را برافرازيم و در يك !"آارگران همهء آشورها متحد شويد“ پرچم مشترکًابه اين جهت می بايست 

توان تغيير  جهان را تنها با نيروی مادی متمرآز می. دفاع آنيمسنگر از مصالح آنی و آتی پرولتاريا 

  .های پراآنده در چهار گوشهء آن داد و نه با جوخه

 تاريخ حرآت از قلمرو ضرورت به قلمرو ، تاريخ چند هزار سالهء مبارزهء طبقاتی-٢

  :آزادی است
  ـ٦ـ



 

 آن چه طی هزاران سال .انسان موجوديست اجتماعی آه به صورت جمعی آار و زندگی آرده است

هاست که عمدتًا از طريق سه  در جوامع بشری ساخته شده حاصل تالش مادی و معنوی جمعی انسان

 و جمعبندی از اين تجارب و های علمی و مبارزهء طبقاتی توليد، آزمونمبارزه برای : پراتيك اساسی

ای وسيع مردم آه سازندگان اصلی ه بنابراين توده. اند  شده آسبارتقاء کيفيت و کميت اين پراتيکها

پس از به وجود آمدن جامعهء . اند، بايد حق استفاده از نعمات توليد شدهء خود را داشته باشند تاريخ

بشر از حيطهء زندگی اشتراآی به . طبقاتی مالكيت همگانی اوليه از جامعهء انسانی رخت بربست

  .پا گذاشت های طبقاتی قلمرو تخاصم

در يك سمت برده ها و در سمت ديگر . ه گام به گام به دو طبقه متخاصم تقسيم شدبدين ترتيب جامع

 به افزايش حجم توليد منجر ،تمرآز بردگان در جريان توليد همراه با تكامل ابزار کار. برده داران

 با پيشرفت بشريت ديگر ،چپاول روزافزون توليدات و اعمال قهر وحشيانه عليه بردگان. گرديد

بشريت بايد باحرکت  . داری به عامل ترمزآننده در حرآت تاريخ تبديل شد بود و نظام بردهسازگار ن

اين نظام . ها نهايتًا به استقرار نظام فئودالی انجاميد قيام برده. از اين ضرورت به آزادی می رسيد

و اکنون ما .نيز به همان سرنوشت دوچار شد و نهايتًا نظام سرمايه داری بر نظام فئودالی چيره گشت

  .در دوران مبارزهء طبقهء کارگر عليه نظام سرمايه داری برای تحقق سوسياليسم قرار داريم

  : استحاآمهء دولت، وسيلهء سرآوب طبق ـ ٣
به  آن  ء  آنجاکه دولت محصول آشتی ناپذيری تضادهای طبقاتی است، طبقات استثمارگر بوسيلهزا

است باالی  کنند که دولت ارگانی د ولی چنان وانمود میاعمال سلطهء طبقاتی در جامعه می پردازن

سرآوب طبقات که وظيفهء عمدهء آن  در حالی .سر جامعه برای تنظيم مناسبات  عادالنه بين انسانها

  . است م مادینعتحت ستم و توليد آنندگان واقعی 

تيب، دمكراسی آنند و به اين تر از منافع بورژوازی پاسداری می" های دمكراتيك دولت"امروز 

دولت آارگری نيز دولتی . گيرد  خدمت صاحبان سرمايه قرار میعمومی، درپارلمانی و حق رأی 

داری و ماقبل سرمايه  های سرمايه های بنيادی با دولت اما تفاوت. است طبقاتی با ابزار سرآوبش

  :داری دارد

و چرای آارگران و  دولت آارگری به مثابه نمايندهء اآثريت مردم، مدافع بی چون –الف

داری و ماقبل سرمايه داری نمايندهء  های سرمايه در حالی آه دولت. آشان است زحمت

  .اقليت، يعنی صاحبان وسائل توليد و مبادله بوده و هستند

های غير پرولتری با  آه دولت در حالی. شود دولت پرولتری با هدف محو دولت، بر پا می  –پ 

 بوجود اآثريت مردم  طبقات استثمارگر و ستمگر و سرکوبتحکيم و ادامهء حاکميتهدف 

  ـ٧                                    ـ.دآينمی 



 

  

  :ت مبارزهء طبقاتی موتور اصلی تكامل جوامع اس ـ٤

های متنوع انسان در عرصهء نظری و عملی، از جمله در مبارزه برای توليد و آشف  گر چه فعاليت

د، اما عامل اصلی ن، تأثير فراوانی در پيشرفت جامعه دار)ون های علمیآزم(های طبيعت  ناشناخته

جوامع زمانی شروع . ندها نيست در تغيير نظام اجتماعی و از بين رفتن مناسبات نا عادالنه بين انسان

 در تضاد ای از رشد، يعنی  در پلهنيروهای مولده به تغيير و از بين بردن مناسبات آهن می کنند آه

 در نتيجه طبقات تحت ستم و استثمار به پا . قرار گيرندحاکم،  با مناسبات و شيوه توليدرپذيآشتی نا

شان برای سرنگونی طبقات حاآم اقدام می  خاسته و در اعتراض به شرايط زندگی غير انسانی

رضی، قيام های متعدد دهقانان وابسته به زمين عليه مالكان ا داران، قيام قيام برده ها عليه برده. نمايند

 برای نابود کردن کشان عليه بورژوازی، تالش پرولتاريا در نظام سوسياليستی پرولتاريا و زحمت

 و باالخره محو ها و روی آار آمدن طبقات پيشرو  موتور اصلی تغيير نظامداری، مناسبات سرمايه

  . دن می باش، بوده و از نظر تاريخیطبقات

  :يت خصوصی است توليد اجتماعی در تضاد با مالك ـ٥
، توليد نيز خصلت اجتماعی فزاينده ای  در سير تحول جوامع بشری و متنوع شدن احتياجات انسان

  . يابد می

يع ثروت عظيم توليد شده توسط مولدين، چنان وضع و مناسباتی حاآم است آه مشتی زولی در تو

 اجتماعی توليد با مالكيت برند به اين ترتيب خصلت استثمارگر ثمرهء آار ديگران را به غارت می

 امروز ،آافی است ياد آوری آنيم آه. گيرد خصوصی بر وسائل توليد در تضادی آشكار قرار می

اين شكاف پيوسته در . تعداد قليلی سرمايه دار، درآمدی معادل درآمد بيش از دو ميليارد انسان دارند

حل اين تضاد . آند يك می نزدجهانیاجتماعی حال گسترش بوده و جهان را به عدم تعادل و انقالب 

بايد از طريق لغو مناسبات مبتنی بر مالكيت خصوصی بر وسائل توليد و مبادله و جايگزين آردن 

ن حد مهم است آه حل نهائی کليهء ااين امر تا بد. وسائل صورت گيرداين آن با مالكيت اجتماعی بر 

تواند  وظيفهء بزرگ را تنها پرولتاريا میاين . معضالت اجتماعی موجود منوط به حل آن می باشد

  . به انجام برساند آه هيچ مالكيتی جز نيروی آارش ندارد

  : سوسياليسم اولين فاز در گذار به اجتماعی شدن وسائل توليد-٦
، دوران تاريخی طوالنی را )آمونيسم(به جامعهء بدون طبقه ) داری سرمايه(گذار از جامعهء طبقاتی 

ای برتر است فراهم  های الزم برای گذار به آمونيسم آه جامعه ه طی آن زمينهگيرد آ در بر می

  غو ــــــ ل . دننام می،  به فاز باالی کمونيسمگذار  يا دوران اين دوران تاريخی را سوسياليسم . شود می

  ـ٨ـ



 

بردن ، از بين گزين کردن آن با مالکيت اشتراکی جایمبادله و و مالكيت خصوصی بر ابزار توليد 

آداب و رسوم ارتجاعی، تمايزات مختلف حقوقی، جنسی، نژادی،ملی، (نابرابری های اجتماعی

يطی برای از بين ا فراهم نمودن شر، تضاد شهر و روستا،یکار فكری و آار يدتضاد  ،)مذهبی

دن از بين بر در سطح جهانی و ی و مناسبات متكی به بازار عرضه و تقاضاوربردن آار مزد

ها  آن توان با م آار، از جمله عوامل ديرپائی هستند آه به يكباره نمیيسرت آميز انسان از تقتبعيت اسا

يعنی درجهء آگاهی و تشکل توده ها  ،در هر آشوری طبق شرايط مشخص آن.   حساب آردءويهست

 و آشان توسط شوراهای آارگران و زحمتچگونگی گذار، بايد و درجهء رشد نيروهای مولده اش 

  .  دقيقًا مورد بررسی و برنامه ريزی قرار گيرندنتخب آنهادولت م

طبعًا در برابر اين تغييرات، بقايای نظامهای آهن مقاومت آرده و دست به انواع خراب آاری در 

اومت و خراب قدر نتيجه ديكتاتوری پرولتاريا جهت خنثی کردن م. زنند پيش رفت سوسياليسم می

فداران مالكيت خصوصی بر ابزار توليد و سازمان دادن آاری بقايای بورژوازی و ديگر طر

حرکت . درجهء اول داردضرورت  ،اآثريت مردم، از جمله دگرانديشانترين دمكراسی برای  وسيع

 جهت پيشبرد  بدون انقالبات فرهنگی پی در پی در دوران سوسياليسمتحقق آن،  کمونيسم وبه سوی

داری پيوسته  ر ممكن بوده و خطر بازگشت به سرمايه در سطح آشوری و جهانی غيمبارزهء طبقاتی

 .موجود خواهد بود

     :آمونيسم فاز عالی اجتماع بشری استـ ٧

 بتواند با از ميان  زمانی آه سوسياليسم به نيروی مادی غالب در جهان تبديل شود، آنگاه که انسان

 بر آنها را حاکم گرداند و  توليد و مبادله، مالکيت اجتماعیوسايلبرداشتن مالكيت خصوصی بر 

تحميل شده توسط جوامع طبقاتی نيز محو ”  از خود بيگانگی“استثمار انسان از انسان از بين برود، 

که ... خواهد شد و انسان با گذار به آمونيسم، از ستم های مختلف جنسی، نژادی، ملی، مذهبی، و 

در اين لحظهء .  طبيعت آشتی می نمايدبيان مشخص ستم طبقاتی هستند آزاد گرديده و با خود و با

آزادی فرد شرط آزادی " و ”يكی در خدمت همه، و همه در خدمت يكی“تاريخی است که شعار 

  .  تحقق خواهد يافتمفهوم واقعی آن به" گان همه

چنان جريان   هم و درست و نادرستآهنه و اما در جامعهء پويای آمونيستی نيز مبارزه بين نو و 

  .خواهد يافت

  : جهان بينی ما-٨
ماترياليسم  (دهد معه و سير تحوالت آن تا به امروز نشان میا را از جماکلی دگاه  نكتهء فوق آه دي٧

، ساخته و پرداختهء ذهن نبوده بلكه حاصل تحليلی است همه جانبه از سير تحول تاريخ چند )تاريخی

  طی بيش از نيم قرن تالش عملی و مارآس و انگلس .  هزار سالهء جوامع در زمينهء عينی و ذهنی

  ـ٩ـ



 

آنها بدين . استآمونيسم علمی نظری، تجارب موجود را جمع بندی آردند که حاصل آن، ارائهء 

وسيله برای اولين بار در تاريخ، با مجموعهء نظرات خرافی آه تالش می کردند وضع موجود در 

اين تئوری سپس در . کشی دقيقی نمودندالطبيعه قلمداد آنند، خط  جامعه را محصول نيروهای ماوراء

. دستاوردهای جديد علمی، به تكامل خود ادامه داد برد مبارزهء طبقاتی توسط پرولتاريا و جريان پيش

 نقش دون در جريان شرآت فعال در مبارزهء طبقاتی در روسيه،  چين و جهان، لنين و مائوتسه

  :ين اساسبر ا. به عهده گرفتند ای را در اين تكامل برجسته

  ومارآس آه توسط  است ديالكتيك و تئوری راهنمای ما آمونيسم علمی–جهان بينی ما ماترياليسم 

. بخشيده و آن را تکامل داده اندهء تئوريك غنا  به اين گنجيدون مائوتسه و لنين وتدوين شده  انگلس

تکامل خود ادامه به و  نمودههای علمی و رشد مبارزهء طبقاتی باز هم رشد  اين تكامل با پيشرفت

  .خواهد داد

 نه تنها رشدجوامع بشری از کمون اوليه تا است، ديالكتيك –آمونيسم علمی که متكی بر ماترياليسم 

 صراحت ضرورت و راه تغيير جهان  بهبلکه) ماترياليسم تاريخی(دهد کمونيسم علمی را توضيح می

شعار . يج نيروی مادی موافق اين تغيير است بسکه همانا رددا اعالم مینيز نا عادالنه آنونی را 

، بيان ”ديدهء جهان متحد شويد های ستم پرولتاريا و خلق“و ” پرولتاريای همهء آشورها متحد شويد“

  .مادی نيروی اين تغيير است

ها، پراتيك را معيار سنجش حقيقت  آمونيسم علمی هم چنين با اعتقاد به مادی و عينی بودن پديده

ها نيز  آه آن(هائی از زمان به نقش نظريه و تئوری   اين اعتبار عليرغم اين که در برههبه. شناسد می

، اهميت درجهء اول قائل است، )های مادی بوده و به اثبات نيز رسيده باشند بايد جمع بندی واقعيت

  .  دبزنيد ي حالتی نيز بايد پراتيک بر آن مهر تأهراما در 

تيک و تئوری بلكه به سبك آار درست نيز در پيش برد تئوری و عمل آمونيسم علمی، نه تنها به پرا

فقط در چنين حالتی پراتيك انقالبی همه جانبه رشد آرده و نتايج درست و انقالبی به . ند کتأکيد می

ء عمل داده، با  به اين اعتبار آمونيسم علمی اهميت فراوانی به شيوهء تفكر و شيوه. بار می آورد

در حيطهء سبك آار، تلفيق . گری، جزم انديشی و الگو سازی مبارزه می کند نبهگری، يكجا ذهنی

ها و انتقاد و انتقاد از خود را سبك آار صحيح در پيش برد  تئوری با پراتيك، پيوند فشرده با توده

  .بندد داند و جستجوی حقيقت از درون واقعيات را به آار می مبارزه می

   : انقالب مداوم-٩
 طبقات ء سلطهفقط  در يک کشور،موزد آه با سرنگون ساختن بورژازیآ می به ما میآمونيسم عل

از اين جهت در مبارزهء طبقاتی . در آن موقتًا برافکنده می گردد و نه مبارزهء طبقاتیاستثمارگر 

   لذا بسيج دائم توده ها. وخطرهست که بورژوازی مجددًا به قدرت سياسی دست يابد هميشه اين امکان

  ـ١٠ـ



 

 اجتناب نظام سرمايه داری، نبردی سخت، طوالنی و انقالبی جهت ممانعت از بازگشت به برای

تنها پس از تبديل انقالب پرولتری خصلت جهان شمول دارد و به بيان ديگر، . ناپذير است

ی  تاريخ جهان و سرنگونی بورژوازی در آشورهای پيش رفتهء صنعتءسوسياليسم به جريان عمده

  آه جامعهء جهانی به جامعهء کمونيستی خواهد رسيداستولتاريا رقالب تحت ديکتاتوری پادامه انو 

  .  مبارزهء طبقاتی رها خواهد شدطبقات و  از شرو
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  فصل دوم
  :وضعيت جهان آنونی

  

  :عصر امپرياليسم ـ ١
 و در فاز حاآميت انحصارات فراملی ما اآنون در عصر امپرياليسم ،آمونيسم علمیاز  حرکت اب ـ 

هدف انحصارات فراملی ايجاد امپراتوری جهانی سرمايه، از طريق در . بر جهان زندگی می آنيم

ای و دست اندازی آامل به  های محلی، ملی و منطقه هم شكستن مرزهای ملی، سرآوب مقاومت

   ؛های جهان می باشد  و اجتماعی آشور، انسانیتمامی امكانات طبيعی

اما در پشت اين شعار . به وسعت جهان است” بازار آزاد“پرچم امپرياليسم در شرايط آنونی ايجاد  ـ 

فريبنده، انقياد ميلياردها نيروی مادی و معنوی  کار، دخالت آشکار در امور کليهء کشورها، به 

ر آشورهای رداشتن هرگونه مانع از سر راه گردش سرمايه و جريان کاالهای توليد شده دبويژه 

ل ااعم.  نهفته است، دست يابی به حد اآثر سود ممكن وهای فراملی امپرياليستی و يا توسط سرمايه

تشديد شکاف بين فقر و ثروت در : اين اهداف تجاوزگرانه و انقياد طلبانه نتايج فوری در بر دارد

   مرز بربريت ؛ ابعادی عظيم و کشاندن جهان به

هم اآنون رقابت بين . هاست ی جهانی منوط به رقابت دائمی سرمايهموجوديت سرمايهء انحصار  ـ

يابی به بازارهای جهانی، شدت  قطب های بزرگ سرمايه، به ويژه آمريكا و اروپا، بر سر دست

از آنها را بايد  رقيببا رشد سريع چين و روسيه و هندوستان، امكان عروج قطبی . گيرد می

های سرمايه تحميل  اش را بر ديگر قطب نیوالش می آند هژمامپرياليسم آمريكا ت. گرفت درنظر

 به  رااقتصادی و نظامیانرژی، نظر زآوشد تا مناطق مهم استراتژيك جهان ا  بدين منظور می.آند

   ؛رو شده است ههای ديگر و مشخصًا اروپا روب اين امر با مقاومت قطب. زير نفوذ خود در آورد

رت آمريكا سير نزولی خود را آغاز آرده است و امتيازاتی را آه  سال است آه ابر قد٣٠بيش از  ـ 

 از رآود و بحران  به اين جهت راه خروج. دهد آم از دست می در قرن بيستم بدست آورده بود، آم

امپرياليسم آمريكا برای . نمايد جو می و    ست را در دست يازيدن به جنگ ُجشاقتصادی دراز مدت

. ای گرد آورد آند تا آشورهای قارهء آمريكا را در بازار آزاد منطقه میتقويت موقعيت خود تالش 

گری آمريكا در گذشته دارند به موفقيت  اما به دليل تجاربی آه مردم آمريكای التين از دخالت

    ؛با مكزيك و آانادا، چندان رونقی نگرفته است” نفتا“چندانی دست نيافته و حتی پيمان 

  ـ١٢ـ



 

برند و از سوی ديگر   اروپائی از يك سو در بحران اقتصادی مزمن به سر میهای امپرياليستـ 

برای بدست آوردن ابتكار عمل در رقابت با آمريكا و ژاپن و چين، ايجاد و گسترش آشورهای 

آنها عليرغم .  سال است آه در دستور آار خود قرار داده اند٥٠ نزديک بهمتحدهء اروپا را 

اند توده های مردم  اند، نتوانسته  آشور به دست آورده ٢٥اديهء اروپا به موفقيتی آه با گسترش اتح

با اين . دهند لذا در وضعيتی شكننده به آار خود ادامه می.  متقاعد آنند،اروپا را به ضرورت آن

آشورهای شمالی و مرآزی آفريقا و (وجود درصددند آه نفوذ خود را در حيطهء مديترانه 

   ؛يكای التين، گسترش دهندو حتی آمر) خاورميانه

 آه  و ايناش با آن اش در آمريكا و مناسبات تنگاتنگ  اقتصادینفوذژاپن به دليل ضعف نظامی،   ـ

 در اين ء اقتصادی تالش برای نفوذ چندان مورد قبول آشورهای آسيائی نيست، تنها در عرصه

 نی طلبانهمو اعمال سياست هژانه اش در قرن گذشته و  به دليل سياست تجاوزگراما.  داردکشورها

در حاليكه نفوذ چين در . ی بدست نياورده است چندانن دوران، موفقيتآ اش در و توسعه طلبانه

  . در حال گسترش است) آسئان(اتحاديهء آشورهای جنوب شرقی آسيا 

نی طلبی آمريكا به حدت تضادهای جهان وهژم. به ديگر سخن، جهان امپرياليستی چند قطبی است

پرياليستی افزوده و دخالت نظامی اش در امور يك سری از آشورها، تضاد آنها را با امپرياليسم ام

  . امريكا شدت بخشيده است

در مقابله با نظام سرمايه داری، پرولتاريا نه تنها در کشورهای پيشرفته برای براندازی اين نظام 

های پيرامونی از يوغ نظام سرمايه تالش می کند، بلکه می کوشد تا در مبارزهء رهائی بخش کشور

  . داری خودی نيز هژمونی به دست آورد

جهان، تضاد بين اجتماعی شدن نيروهای مولده و مالکيت خصوصی بر ) زير بنائی(تضاد اصلی 

  :به صورت سه تضاد اساسی خود را نشان می دهد   در روبناابزار توليد است که

  . با امپرياليسم و مرتجعين حاکم بر کشورهای پيرامونی خلق های ستمديده پرولتاريا وتضاد ـ  ١

  قطب های امپرياليستی برای تقسيم مجدد جهان وتضاد بين انحصارات فراملی ـ  ٢

  .داری پيش رفتهء سرمايه در کشورهای پرولتاريا و بورژوازیتضاد بين  ـ  ٣

اليسم و مرتجعين حاکم بر خلقهای ستم ديده با امپريپرولتاريا و از اين سه تضاد اساسی، تضاد 

 ،لذا. در عين حال دو تضاد ديگر نيز در حال رشد می باشند. کشورهای پيرامونی، عمده است

به ديگر سخن، جهانی شدن سرمايه، . ندمبارزه ای جهانی عليه حاکميت سرمايه را باعث شده ا

  .ی گرديده استلترباعث جهانی شدن هر چه بيشتر انقالب پرو

  :های جهان پيرامونی وضعيت آشورـ ٢

  بعد و تالش برای تسخير سرزمينهای نا شناخته در  ه ب ١٥وازی دراروپا از اواخرقرن ژرشد بور ـ 

  ـ١٣ـ



 

 بخش بزرگی از آسيا، ١٩ ـ ١٦مسير هندوستان و آشف قاره امريكا، باعث شد تا طی قرون    

عليرغم رشد بورژوازی و تکامل . آفريقا، آمريكا  و اقيانوسيه، زير سلطه استعماری آنها در آيد

 با رژيم های فئودالی اش خاطر حفظ سلطه  امپرياليسم بهبعدی آن به امپرياليسم، به علت سازشی که

به اين جهت . اين کشورها به مستعمره و نيمه مستعمره تبديل شدند کشورهای سه قاره نمود

  ؛وايی در آنها نتوانست همه جانبه رشد نمايدژمناسبات بور

و يه مبارزات رهايی بخش ملل تحت ستم عليه استعمار و امپرياليسم، با پيروزی انقالب اکتبر روس ـ 

بسياری از آشورهای مستعمره و ،  ١٩٦٠دههء اواخربه طوری که تا . اوج گرفتسپس چين 

  ؛دست آوردند را به  نيمه مستعمره استقالل سياسی خود

 باعث تشديد  بود که در جنگ جهانی دوميسم امپريال، شکست سياسی فاشيسمشکست سياسی   ـ

 امپرياليسم از اين طِرق کوشيد تا به.  او در نيمهء دوم قرن بيستم گرديد و نظامیتهاجم اقتصادی

   خود در اين بخش از جهان نايل آيد ؛ سياسی  مجدداحيای نفوذ

های جهان وازی آشورژهای امپرياليستی، بورکشورشكست موقت قطب سوسياليستی و تهاجم  ـ 

 قرن بيستم جنبش های اول اگر تا نيمهء. انداخته است کشورهااين  سازش با پيرامونی را بيشتر به

ملی به رهبری آمونيست ها و با تكيه به قطب سوسياليسم قادر به ايستادگی در مقابل امپرياليسم 

راهی پيرامونی ی کشورهای زبورژوا، ويژه در ربع آخر آن  و بهقرناين بودند، در نيمهء دوم 

 جهت ،در چنين شرايطی امپرياليسم. جز شرآت در بازارجهانی سرمايه های فراملی نداشتند

 آوشيد تا در ظاهری فريبنده با برخی از جنبش های ،پيشبرد اهداف توسعه طلبانه اش

 اين جنبشها نيز. ديناسيوناليستی همراهی نشان دهد و آشورهای پيرامونی را تجزيه و تضعيف نما

چه تحت پرچم ناسيوناليستی و چه زير هدايت نيروهای مذهبی، تا سطح عامل تداوم ديكتاتوری و 

  د ؛ سقوط کردن،سازش حاآمين جديد با امپرياليسم

به اين ترتيب، تضاد مردم اين آشورها با امپرياليسم و حاآمين ارتجاعی و مستبد در هم ادغام شده  ـ 

   .است

 ضد امپرياليستی را بدون مبارزه عليه رژيم های حاکم در اين ء به اين جهت نمی توان مبارزه

منوط به  بيش از پيش امر آزادی ملل تحت ستم لذا،. آشورها به پيش برد و به پيروزی رسانيد

  شدهرهبری انقالب های ضد امپرياليستی، ضد فئودالی و ضد سرمايه داری توسط پرولتاريای آنان 

  .  اقشار زحمتكش و پشتيبانی پرولتاريای جهان بايد پيش برده شودا و پرولتارياست آه با تكيه به

  : وضعيت آشورهای امپرياليستی ـ  ٣
د نخواه  آه می، توسط آنهابرد سياست نئوليبراليستی رشدسرمايه های انحصاری فراملی و پيشـ 

  عث انتقال بخشی بازارهای جهان را به تيول خود تبديل آنند و به حداآثر سود ممكن دست يابند، با

  ـ١٤ـ



 

   ؛از سرمايه ها به مناطق پيرامونی جهت استثمار نيروی آار ارزان شده است

 از طريق صدور سرمايه به کشورهای  با افزايش سود اين سرمايه ها، اخيرء طی سه دههـ

اين وضعيت به دوران . من در آشورهای امپرياليستی باال رفته استز در صد بيكاری مپيرامونی،

مده بود، نقطه پايانی آتهای رفاه آه جهت تطميع طبقهء آارگر و رقابت با بلوك شرق به وجود دول

وخامت نهاد، امنيت نسبی شغلی  رو به روز آشان روزبه وزحمت وضعيت رفاهی آارگران. گذاشت

  است ؛ شده داده ممکن تقليل اقل  حد ارزش نيروی آار بههم اکنونو اقتصادی مردم وخيم تر شد و

عليرغم .  به فاآتور تعيين آننده ای در نظام بربريت سرمايه داری تبديل گشته استبازی بورسـ 

افت و خيز برنامه . عد عظيمی يافته استورسی در توليد، تاثير مخرب آن ُببنقش اندك سرمايه 

های بزرگ، از يک سو به  ورشکستگی شرکت های  ريزی شدهء سهام بورس توسط شرآت

 از سوی ديگر بلعيده شدن اندك پس انداز اقشار ه وها انسان انجاميد دن ميليونمتوسط و بيكار ش

 آورده رها و راندنشان به سوی طبقات تحتانی جامعه را ببا متوسط جامعه و بی آينده آردن آن

   ؛است

 نه تنها طبقه آارگر - آامپيوتری و رابوتی شدن بسياری از رشته های صنعتی–انقالب صنعتی ـ 

 ماشين تبديل نموده، بلكه باعث يک سری سياست های ءرها را بيش از پيش به زائدهاين آشو

 انعطاف پذير نمودن ساعات آار، گسترش آار فردی، پخش مراحل :تحت عنوانی مخرب اقتصاد

 و حتا آشورهای مختلف؛ استفاده از نيروی آار  مختلف يک کشورمناطقمختلف توليدی در 

، گرديده که ناشی از آن ارتش چند ميليونی بيكاران ... وران مهاجرارزان زنان، آودآان و آارگ

نيروی شاغل اين % ١٠ تا ٨( ميليون آن در آشورهای پيشرفته صنعتی است ٤٠آه حدود 

امپرياليست ها مايل به از بين بردن بيكاری نيستند تا با دستی باز و . ،به وجود آمده است)آشورها

 یبدين ترتيب فقر و تنگ دستی سير. مار نيروی کار ارزان بپردازندتا آنجا آه ممكن باشد به استث

   ؛صعودی دارد

 در ايجاد تفرقه و  و احزاب رفرميست هم دستی دولتهای امپرياليستی با سران اتحاديه های زرد-

نی جهان، تجاوز به نيروی کار و وتضاد بين آارگران آشورهای متروپول و آشورهای پيرام

 شكاف بين فقر و ثروت در اين گسترش. آشان را تسهيل نموده است زحمتزندگی آارگران و 

 رفرميستی  و احزابآشان با عدم پيروی از اتحاديه ها آشورها باعث شده تا طبقه آارگر و زحمت

بيش از هر زمان ديگر از حاآمين  ن در مورد دولت های سرمايه داری،شا و از بين رفتن توهم

با  پرولتاريابدين ترتيب تضاد  . معيشتی خود دست به مبارزه بزننددور شده و برای خواست های

    ؛ در اين آشورها رشد می يابدبورژوازی

   ،  صنعتی ءرفته  جهانی شدن سرمايه اين فرصت را فراهم ساخته آه پرولتاريای آشورهای پيش -

  ـ١٥ـ



 

گی را  هبست نعكاس اين هما. آشان جهان سوم احساس نمايد ی بيشتری را با خود و زحمتگ هبست هم  

آشان جهان با تجاوز  سازمان جهانی تجارت؛ مخالفت  آارگران و زحمت توان در حرآت ضد می

اين مبارزات نشان دادند که سرنوشت  . به وضوح ديدعراق،  بهشا ينمريكا و متحد آنظامی

ده های آارگران آشورهای پيشرفته سرمايه داری بيش از پيش به سرنوشت پرولتاريا و تو

   ؛آش جهان سوم گره خورده است زحمت

 آه بعد از جنگ جهانی دوم در اين آشورها با درجه ای از رفاه عصای دست  ، طبقات متوسط-

  مزايایو امپرياليسم شده بودند، باتهاجم سرمايه های فراملی به حقوق شان، بيش از پيش از حقوق

   ؛ اند به مخالفت برخاسته واقتصادی و سياسی و اجتماعی خويش محروم گرديده

 عليرغم آنترل رسانه های گروهی توسط سرمايه های فراملی و دولتهای امپرياليستی و سانسور -

مردم اطالعاتی و تضاد درونی امپرياليست ها، شديد، مع الوصف به علت امکانات تكنولوژی 

الی سرمايه داران بيش از هر زمان ديگر از فساد، دزدی ، رشوه خواری، سوء استفاده های م

 بی  بيش از پيشیدر انظار عمومبزرگ، مديران صنايع و مقامات دولتی مطلع شده و اينان 

  ؛اند شدهاعتبار 

 پارلمانتاريسم آه آس دموآراسی بورژوايی بود، به دليل دفاع پيوسته اش از منافع سرمايه های -

که اين دولتها نهايت کوشش را با وجودی . است خود را ازدست دادهاعتباربزرگ، بيش از پيش 

يابند که آنها نمايندهء  دارند تا خود را نماينده مردم قلمداد کنند، ولی مردم هر روز بيشتر درمی

  .اقليت استثمارگر جامعه هستند

  :اوضاع ايران -٤
  

  :از نظر موقعيت جهانی) ١
 ٧٠نزديک به با  در قلب خاورميانه)  ميليون آيلومتر مربع٦٤٨،١( ايران آشوری است وسيع-

منابع عظيم . روستا نشين% ٣٥ شهر نشين و آمتر از% ٦٥ميليون نفر جمعيت و ترآيبی بيش از

 را به آن بين شرق و غرب و شمال و جنوب،  مهم موقعيت استراتژيك وت و گاز، بازار بزرگفن

    ؛ امپرياليسم تبديل نموده استوسعه طلبیت نقطه ای گرهی در سياست و استراتژی

 سال اخير پيوسته در سه زمينه تا به امروز ادامه داشته ١٠٠ مبارزات مردم ايران در بيش از -

  :است

مبارزهء مردم ايران عليه نفوذ امپرياليسم و رقابت شديد بين امپرياليستها بر : در عرصه استقالل

  ه مستعمره تبديل  ب ،  باعث شد تا ايران همانند بسياری از آشورهای جهان ، زمينهء نفوذ در ايران

  ـ١٦ـ



 

تحت نفوذ روسيه،  عمدتا به توالی١٣٥٧اما در وضعيت نيمه مستعمره، تا انقالب بهمن . نشود

 وآن پس از . در انقالب بهمن اين مونوپول شكسته شد. انگلستان، آلمان و آمريكا قرار داشته است

 ناشی از شكست ءخالقطبهای سرمايه و عمدتا اروپا و ژاپن ، در  عليرغم استقالل سياسی،

 را در ايران گسترش دادند و هم اآنون رقابت بين آمريكا و خوداقتصادی نفوذ سياستهای آمريكا، 

  . اروپا بر سر بدست آوردن نفوذ مجدد و يا حفظ آن، ادامه دارد

 در شکل رژيم های مطلقه ، سال٢٥٠٠برده داری و فئودالی در طول ی نظام ها:  در عرصه آزادی

،  و تاجراين دولتها که تا سده هايی نه چندان دور، به مثابه عمده ترين مالك.  حاکم بوده اند،ندر ايرا

 تجاری را عهده دار بودند، با تكيه به دو سالح مادی ءراهها و راههای عمده وظيفه حراست از آب

 اعراب بكارگيری مذهب زرتشتی تا حمله( و معنوی) مالكيت بر زمين و آب، آسب ماليات و خراج(

بر جان و مال مردمان حاآم بوده و آنها را در تمام زمينه )   ساسانیءو اسالم پس از انقراض سلسله

 کماکان غايت استبدادی حاکميت بهوضع اين   .دادند ها تحت شديدترين استثمار، ستم و تجاوز قرار می

راتيک در ايران پيوسته اند و مبارزه برای آزاديهای دموک مردم ايران تشنهء آزادی. ادامه دارد

  .است جريان داشته

 ، از نظر کمی پرولتاريا بطئی نتيجتًا رشد، صنعتیءند سرمايهبا رشد ُآ: در عرصه عدالت اجتماعی

سلطنت رضا شاه، مبارزه ی آارگران جهت  اواخر حاکميت قاجار و رشد سريع تر آن در دوران تا

 ، صورتل طلبانه و ضد استبدادی مردمدر رأس مبارزات استقال راه و احقاق حقوق خود هم

 قابل مالحظه  بخش تم هنوز از نظر آمیگر چه طبقه آارگر ايران در نيمه اول قرن بيس. است هگرفت

 طبقاتی، ضد امپرياليستی و ضد اتای از جمعيت ايران را تشكيل نمی داد، اما تالشش در مبارز

به . ز آيفيت به مراتب باالتری  برخوردار بوداستبدادی، نسبت به ديگر طبقات و اقشار اجتماعی، ا

اين جهت رژيم های مختلف در ايران، در وجود سازمانهای صنفی و سياسی آارگری و از جمله 

 نزديک طی. ديدند خطرناک ترين و جدی ترين دشمنان خود را می) ١٢٩٩(حزب آمونيست ايران 

بارز و پيش رو پيوسته مورد شديدترين آزار  آارگران م،راه آنها  اين تشكلها و هم، صد سال اخيربه

به جوخه های اعدام يا  محكوم گرديده و  از فعاليت ممنوعيت و تبعيد،، به زندانتهو شكنجه قرار گرف

   ؛سپرده شده اند

مند آردن مناسبات جامعه و ايجاد   انقالب مشروطيت که با هدف مبارزه با استبداد سلطنتی، قانون-

های عمدتا تجاری آغاز شد، به علت ترکيب طبقاتی آن نتوانست مناسبات امنيت برای سرمايه 

فئودالی را از ميان بردارد و مبارزه عليه امپرياليسم را به سرانجام رساند و  انقالب در نيمه راه 

  . متوقف شد

   با شرآت سوسيال  ،  که بعد از انقالب مشروطيت، خيزشهای دموآراتيك و ضد امپرياليستی نيز  ـ 

  ـ١٧ـ



 

در عين حال پديدار شدن شوروی . رفتند، سرآوب گرديدند دموآراتهای انقالبی ايران پيش می

 به ويژه امپرياليسم ، بورژوازی ايران و امپرياليسم،سوسياليستی در صحنهء جهان، فئودالها 

ه  محاصراز طريق ايران نيزرا کشور شوراها   را بر آن داشت تا برای حفظ منافع خود،،انگليس

   ؛ بورژوای رضا شاهی بود ـنتيجهء اين سياست به قدرت رسيدن حکومت فئودال. نمايند

اما به . ، نظام سلطنتی را به گورستان تاريخ سپرد"استقالل و آزادی " با پرچم١٣٥٧ انقالب بهمن -

يك و سازشی آه در سطح بين ئستی، ضعف و سازشكاری بورژوازی الدليل ضعف جنبش آموني

صورت گرفت، رهبری انقالب به دست نيروهای )گوادالوپ در آنفرانس(ن امپرياليستهاالمللی بي

در اين مسير بورژوازی تجاری رهبری را . مذهبی افتاد و به تاسيس جمهوری اسالمی انجاميد

   ؛غصب کرد و توانست بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی را نيز بدنبال خود بكشاند

.  استشده تبديلآز آشمكشهای سرمايه های فراملی و قطبهای سرمايه ار ميکی از  به ايران امروز-

 سال مبارزات مردم کشور ما و مواضع سازشكارانهء بسياری از جناحهای ١٠٠تاريخ بيش از 

مختلف بورژوازی و خرده بورژوازی نشان می دهد آه اين مبارزات تحت رهبری بورژوازی 

تحقق  .ندده  می تن سازش با امپرياليسمبهينان اساسًا رسد، زيرا ا جايی نمی هسيون بيدر اپوز

 توسط پرولتاريا و استقرار  سياسیدموآراسی و عدالت اجتماعی در گرو به دست گرفتن قدرت

  .حكومت شورايی و سوسياليسم است

  :وضعيت بورژوازی ايران) ٢
 محمد رضا شاه ،   باتوجه به قدمت دولتهای متمرکز و مستبد در ايران، پس از رفرمهای ارضی ـ

   است ؛ داری ايران داشته باز هم دولت و لذا سرمايه بوروکراتيک نقش غالب را در نظام سرمايه

 به طور مستقيم در اين بورژوازی. است وابسته مامپرياليسبه   ايران)بوروکراتيک(بورژوازی   ـ

تضعفان و جان سسهم دارد و تحت پوشش سازمان هائی از قبيل بنياد م) دولت(قدرت سياسی 

در . استمکندهء اصلی درآمد نفت کشور اين بورژوازی . عمل می کند...  و ، بنياد شهيدبازان

به اين دليل تضاد کارگران در . سالهای اخير اين قشر بر بازار بورس نيز تسلط کامل يافته است

    ؛دهد نشان می در کسوت نهادهای مختلف خود را  است کهدرجهء اول با کارفرمائی به نام دولت

پس از آودتای . هايش را در زمان مصدق جشن گرفت بورژوازی متوسط ايران، اوج پيروزی ـ 

 در زير ضربهء سرمايهء بزرگ و وابسته به امپرياليسم تضعيف شده ، اين طبقه١٣٣٢  مرداد٢٨

نيز راه های مردم را به سوی خود جلب آند و در شرايط جديد تاريخی  و هرگز قادر نگرديد توده

 – مپرادورهای بورژوازی ک های امپرياليستی و قبول سياست نجاتی جز آنار آمدن با سرمايه

   ؛، نداردبوروکراتيک

   که  تطابق با حرکت سرمايهء فراملی استدر تالش برای سياست اقتصادی جمهوری اسالمی  ـ 

  ـ١٨ـ



 

   ؛هدف قرار داده است  ،ازطريق خصوصی سازی موسسات توليدی دولتیبلعيدن بازار جهانی را 

آش  های زحمت ترين دشمن طبقهء آارگر و توده بورژوازی بوروآراتيك و کمپرادور، بزرگـ 

  . دنباش می

 و دشمنی اش بزرگ و امپرياليسم بورژوازی دستی با هم به به علت گرايش  نيزوازی متوسطژبور  -

  . آماج انقالب سوسياليستی است،با طبقهء کارگر

  :بقهء آارگر ايرانوضعيت ط) ٣ 
درصد کمی  از . با توجه به رشد ناقص الخلقهء بورژوازی ايران، آه عمدتًا تجاری و دالل است ـ 

اکثريت باالی کارگران در . های صنعتی بيش از ده نفر متمرکزند در آارگاه%) ١٠(کارگران

ری، دا  نفر، در بخش خدمات، آشاورزی، جنگل١٠های آوچك توليدی آمتر از  آارگاه

کارگری عبارت است بندی تقسيم . مشغول هستند... گيری، معادن، برق و گاز، ساختمان و  ماهی

    ؛ ميليون آارگر خدماتی١ .٥  ميليون آارگر آشاورزی و٣ميليون آارگر صنعتی،  ٥٫٥: از

. ادد طبقهء آارگر در اوائل قرن بيستم وزنهء سنگينی را در کل توليد آنندگان جامعه تشكيل نمی ـ 

داری، پيوسته بر تعداد آن افزوده شده و در اين روند مبارزهء  ولی با رشد مناسبات سرمايه

در کمونيستی که مبارزات طبقهء کارگر و جنبش  جا از آن. اقتصادی اش نيز شدت گرفته است

 رشد کرده  همموازیتا حدی  ،)فشرده در پيوندینه در درون هم  و (ايران در عين ارتباط با هم 

    ؛ به وجود آورد فراوانی درون خود کادرهای کمونيستیز ااست اند، جنبش کارگری هنوزنتوانسته

وجود ديكتاتوری عريان چه در دوران رژيم سلطنتی و چه در جمهوری اسالمی باعث شده تا ـ 

در عين حال سازماندهی هر . های صنفی و مستقل خود محروم باشند  از داشتن تشكل حتاآارگران

های مختلف با سرمايه داران و رژيم توسط کادرهای کارگرِی  از طبقهء کارگر در درگيریبخش 

در نتيجه مبارزه برای ايجاد تشکل مستقل . ی کمونيستیکادرهاتوسط  نه گرفته وانجام خود ساخته 

 د،با اين وجو. تواند توسط اين کارگران و با تکيه به اينان به پيش برده شود می عمدتاکارگری 

 قادر به ايجاد يک تشکل واحد سراسری ،بارزهء طبقهء کارگر بدون رهبری حزب کمونيستم

داری ايران،  خاطر سرنگونی رژيم سرمايه به مستقل کارگری و ايجاد يک جريان سراسری هدفمند

 ،ساختمان سوسياليسم توليد وکسب قدرت توسط پرولتاريا، برانداختن مالکيت خصوصی بروسايل 

برای "به طبقه ای " در خود" از طبقه ای  کاماله اين جهت طبقهء کارگر ايران هنوزب. نخواهد شد

  ؛تبديل نشده است" خود

آل واردات ايران را % ٣٠ آه تخمينُا ی قاچاقها به صورتت آاالاروند افسار گسيختهء وارد ـ 

رو  هروب   جدی، پارچه و غيره را با مشكالت شكر، چای دهد، صنايعی نظير توليد تشكيل می

  ؛ بيكاری در صفوف طبقهء آارگر افزوده است   و به رشد ساخته

  ـ١٩ـ



 

های  سياست تعديل ساختاری ديکته شده توسط سرمايه بين المللی و متعاقب آن فروش کارخانه ـ 

ها  های تجاری و مالی باعث شده تا کارخانه دولتی به بخش خصوصی؛ دست باال داشتن سرمايه

  شده و کارگران در ابعاد دهها هزار نفری بيکار شوند ؛   ه تعطيلی کشاندهيکی بعد از ديگری ب

 جهت باز گذاشتن دست سرمايه داران در ،ـ تالش رژيم برای فلج کردن قانون کار نيم بند قبلی

 ٥تر از   باعث شده تا نه تنها کارگران کارگاههای کوچک کم،ها اعمال قانون جنگل در کارخانه

کار نيم بند موجود حذف شوند بلکه اين خطر کليهء کارگران کارگاههای زير  ننفر از شمول قانو

رژيم با تالش برای حاکم نمودن قانون استخدام عالوه،  به. ند را نيز تهديد می کوحتا بيشترنفر ١٠

برای استثمار هرچه بيشترشود زمينه را  کارگران را شامل می% ٥٠موقت که هم اکنون بيس از 

  آميز آماده نموده است ؛ بعادی فاجعهکارگران در ا

ـ افزايش پيوستهء مبارزات و حرکتهای اعتراضی کارگران ايران عليه کارفرمايان، نشان می دهد 

   . تشديد است و عمق می  يابدی ايران درحالدار که تضاد کارگران با نظام سرمايه

  : وضعيت زنان ايران)٤
د ساالر و عقب ماندهء سنتی و حاآميت سياه رژيم استمرار هزاران سالهء فرهنگ طبقاتی مر ـ 

، زن را به نيمه انسانی ايران سال گذشته در ٢٨ر ترين قوانين زن ستيز د سيدهومذهبی مسلح به پ

شود، برای گذران زندگی خود  شود، به آنج خانه رانده می تقليل داده است، آه سنگ سار می

  ؛... دانش را ندارد، حق انتخاب لباس ندارد، و گردد، حق سرپرستی فرزن مجبوربه تن فروشی می

 در لی آه انسان زاده می شود و–ها   زنان به عنوان نيمی از جمعيت ايران طی قرنیفروترـ 

محورهای اساسی  يكی از –گردد   می"زن" اش را از دست داده و  آزادیجامعهء مرد ساالر

  . مبارزات برابری طلبانهء زنان است

 آداب و رسوم ارتجاعی و باورهای مذهبی پوسيده آه به طور همه جانبه فرهنگ طبقاتی،ـ 

 آه نيم –  مردان و امتيازات اجتماعیآند در تمام شئون زندگی عمل می) محسوس و نا  محسوس(

   ؛ در قالب پدر، همسر، برادر و پسر، به مالك زن تبديل نموده استآنها را  –ديگر جامعه هستند 

  مثل و کار درخانه سرمايه، در سطح جامعه و به عنوان ابزار توليدن توسط زنامضاعفاستثمار ـ 

   ؛بدل ساخته استم را به بردگانی در خانه و آاالئی در جامعه در دست مرد، آنان

 از يك سو آشور ما را به زندان ، ديگر  با هزاران محدوديتهرا سيمای عمومی آه در باال آمد، همـ 

ء مقاومت و مبارزاتی آنان را عليه رژيمی  ه و از سوی ديگر روحيهردکل يبدتبزرگی برای زنان 

داند و هويت زن را در جنسيت اش   مرد بر زن را يكی از وظايف شرعی خود میءآه سلطه

   ؛ استنمودهتشفشانی آمادهء انفجار آشناسد، چون  می

  ساسی مبارزه عليه استثمار آه يكی از محورهای ا،  مسئلهء زنان و نقش برجستهء آنان ،  بنابراين ـ 

  ـ٢٠ـ



 

ای  باشد، اهميت ويژه انسان از انسان  به طور عام و عليه جمهوری اسالمی به طور خاص می   

های عمومی جنبش زنان و سازماندهی مستقل  بدين جهت ضروری است به خواست .يافته است

تأآيد   حاآميت سرمايه باآنان پاسخ مشخص داد و بر اهميت و ارتباط تنگاتنگ نابرابری جنسی

ريشه آن آردن آليهء مناسبات نابرابر در جامعه را آه در گرو انهدام نظام از اين طريق نمود و 

توان به  میو کمونيستی بدين جهت فقط با ارائهء راه حل سوسياليستی . باشد توضيح داد طبقاتی می

زنان آمونيست در دو عرصه از اين رو . چگونگی حل نهائی رفع ستم جنسی در جامعه پاسخ داد

  : درگير مبارزه هستند

 ،مبارزهء طبقاتی در آل جامعهـ  

   ؛ مبارزهء ويژه در امور زنان عليه ستم جنسی ـ 

رهائی زنان با توجه به عمل آرد جوامع طبقاتی تا آنونی، در گرو هم سو شدن مبارزات رهائی 

ارگر بوده و لذا تنها سوسياليسم است آه ستثمابخش آنان با مبارزه برای براندازی سلطهء طبقات 

  .زمينه را برای رهائی آامل زنان از استثمار و ستم طبقاتی و جنسی فراهم خواهد ساخت

  :وضعيت جوانان ايران) ٥
های غير انسانی آه رژيم  با محدوديت. دهند جمعيت ايران را جوانان تشكيل می% ٦٠ حدودـ 

. استها را در زندانی به بزرگی ايران به بند کشيده  آناسالمی برای جوانان به وجود آورده، 

   ؛ استفورانحال جنبش جوانان چون آتشفشانی عليه ستم، فشار و  محدوديت های جان فرسا، در 

شود آه هم  ضربان جنبش جوانان تنظيم میآهنگ ضرب آهنگ انقالب ايران، به مقدار زيادی با   ـ

ا   دارد و هم وظيفهء عظيم ساختمان جامعهء نوين فرد راری در پيش برد امر انقالبيوظيفهء خط

هائی است آه اين نسل با خود به تمام  خالقيت، توان، شور و شوق و راديكاليسم از ويژگی. را

آپارتايد  آشان، در مقاومت در برابر   زحمتان و در اعتراضات آارگر:برد های جامعه می بخش

گاه و مدرسه، در دفاع از دمكراسی، در پشتيبانی  ن در دانشجنسی، در دفاع از آزادی انديشه و بيا

به اين .  و غيرهاز حقوق زنان و حقوق ملی و در دفاع از حق داشتن آار و مبارزه عليه بيكاری

در رهائی از استثمار و ستم بورژوائی و اعتبار بايد اهميت واالی اين جنبش را درک کرد و 

  ؛رساند ياری آن  بههای قرون وسطائی گیبقايای فئوداليسم و ديگر عقب ماند

جو در ايران، جوانان با سوادترين را در   ميليون دانش آموز و دانش١٨  نزديک به دبه علت وجو  ـ

ی آسب علوم و فنون و داشتن درك به اين اعتبار آنان آمادگ. دهند ترآيب مردم، تشكيل می

فشاری آه بر اين بخش از جامعه وارد می با توجه به . تر از سير تحوالت بشری را دارند درست

. بند در صورت فراهم شدن شرايط به سرعت به آگاهی طبقاتی دست يانند می توا جوانان ، شود

   به  متقابال جوانان ها قرارگرفته و نی آمونيستپشتيبا مورد حمايت و  آه قويًاهستندآن لذا شايستهء 

  ـ٢١ـ



 

 .ها بپيوندند صفوف آن

  :ای ساآن ايرانه وضعيت مليت) ٦
خلقهای اين ملل در طول تاريخ هميشه خواهان زندگی مسالمت . ايران کشوری است کثيرالمللهـ  

با ظهور دولتهای سرمايه داری در اروپا و روسيه و تهاجم . آميز در کنار هم بوده و هستند

بی نصيب  سياسی و نظامی به کشورهای قاره های مختلف، ايران نيز از اين تهاجم -اقتصادی

در . مللی از ايران دو يا چند تکه شدند و در قلمروهای مختلف سياسی محصور گرديدند. نماند

زمينهء داخلی پس از روی کار آمدن رضا شاه، بورژوازی و روشنفکران اين طبقه تاب تحمل 

حتا زبانهای ملت های ديگر ايران را . تظاهر خصوصيات ملی، غير از ملت فارس را نداشتند

 طلبانهء فارس عليه هر تظاهر ملی عظمتن بيگانه می دانستند و با ايدئولوژی شووينيسم زبا

اگر به " حق ملل در تعيين سرنوشت خويش تا ايجاد دولت مستقل"از اين رو . مبارزه می کردند

آزادی هر ملت از يوغ امپرياليسم و بورژوازی حاکم بر ايران بيانجامد، مورد پشتيبانی 

ولی اگر اين ملت با جدا . ن ملت و مجموعهء پرولتاريای ملل مختلف ايران استپرولتاريای آ

دسيسه های امپرياليستی گرفتار آيد و بورژوازی آن ملت در همکاری با   در دام بيشتر،شدن

 آن ملت را در فشار دائم التزايد قرار دهد، جدائی آن ملت که ناشی از یامپرياليسم، پرولتاريا 

   ازی آن ملت و همکاری آن با امپرياليسم است، قابل پشتيبانی نيستشووينيسم بورژو

اساسًا درخواست بورژوازی يک ملت " حق ملل در تعيين سرنوشت خويش تا ايجاد دولت مستقل"ـ  

لتاريای ملتهای مختلف يک واحد جدائی ناپذير را تحت ودر جامعهء سوسياليستی که پر. است

دهد و هيچ منافعی در جدا شدن ندارد و از نظر تاکتيک   میرهبری حزب کمونيست واحد، تشکيل

حق ملل در تعيين سرنوشت خويش تا ايجاد دولت " و استراتژی واحد زنده ايست، پشتيبانی از 

ارتجاعی بوده و آوانسی است به بورژوازی سرنگون شدهء آن ملت و کشيدن آن به قدرت " مستقل

   .ايران لتاريای ملل ديگرمجدد و تضعيف پرولتاريای آن ملت و پرو

  :ايرانبورژوازی روستائی   خردهوضعيت )٧
خوش (ائی تفئودالی در ايران نه با ضربه ی انقالب از پائين و توسط توده های روس  نيمهنظام  -

، بلكه با رفرم ارضی، طبق اوامر بورژوازی امپرياليستی و فشار فزاينده )شين و دهقانان فقيرن

فرمان “آه از زمان سلطنت رضاشاه شروع به گسترش آرده بود، با ) ستهواب( سرمايه صنعتی 

  .در هم آوبيده شد” ملوآانه

  :در نتيجه
   ؛خورد در برخی مناطق در ساختار اقتصادی ايران هنوز به چشم می   بقايای شيوهء توليد فئودالی-

  ـ٢٢ـ



 

    ؛  آشاورزی خود آفای ايران به آشاورزی تجاری تبديل شد-

ودی که شيرازهء مناسبات فئودالی توسط رفرمهای شاه از هم پاشيده شد، ولی کشاورزی  با وج-

مدرن نيز آن چنان نبود که بتواند نياز داخلی و به ويژه شهرهای صنعتی رو به گسترش را 

باعث ورود کاالهای کشاورزی ،  کشاورزی از صنعت از اين جهت عقب ماندگی. برآورده سازد

   ؛از خارج کشور شد

   ؛  رفرمهای شاه قشربنديهای جديدی را در روستا و آال شاخه ی توليد آشاورزی سبب گرديد-

به اين  . هر دو دهقان آه در اثر رفرم ارضی صاحب زمين شدند، يك نفر بی زمين ماندء به ازا-

 قشر وسيعی از دهقانان ميانه حال و فقير، يعنی اقشار خرده بورژوازی ده را آه از نظر ،ترتيب

 قشر وسيعی از دهقانان بی زمين نيز . تاريخی در گسترده ترين آميت خود بودند، به وجود آورد

 صنايع وابسته و مونتاژی شدند و عده ای هم ء مهعبصورت نيروی آار ارزان در شهرها ط

  ؛در روستاها ماندند) صنعتی و سنتی(بصورت خوش نشين و آارگران آشاورزی

بعد از اصالحات ارضی شاه فربه تر شدند و از امكانات مالی رژيم و  دهقانان مرفه در جريان و -

  . شرآتهای تعاونی در مكانيزه آردن توليدات خود سود جستند

 در جريان سه مرحله اصالحات ارضی، بسياری از فئودالها برای حفظ زمين شان آن را مكانيزه -

مالآان به وجود آمد  -ب قشر بورژواآردند و به آشاورزی مدرن و تجاری پرداختند و به اين ترتي

آل زمينهای قابل % ٨٠اين قشر . آه آشاورزی صنعتی و سرمايه داری را به پيش می بردند

آشت را در اختيار داشت و دارد آه از تمام امكانات دولتی و مساعدتهای سرمايه بين المللی 

توليدات . ی نشان می دهدژهای مدرن آشاورزپالنتاصورت صاحبان  هبرخوردار بوده و خود را ب

عمده افراد اين قشر همان اعضای .ا صادراتی بوده و آمتر در داخل مصرف دارد تاين بخش عمد

   ؛مافيای مالی هيئت حاآمه هستند

تعدادی شرآت آشت صنعتی نيز زير نظر دولت در مرغوبترين زمينها در آذربايجان، خوزستان،  -

نيزه بوده و به شيوه سرمايه داری توليد می آردند، به آه اساسًا مكا...دشت قزوين، جيرفت و 

بخش قابل مالحظه ای از زمينهای  .وجود آمدند آه پس از انقالب بهمن در اختيار دولت در آمدند

مرغوب نيز به عنوان موقوفه آه بعضا نظير موقوفه های آستان قدس رضوی به صورت صنعتی 

   ؛ مافيای مالی قرار گرفتآشت و زرع می شوند نيز در اختيار دولت و 

آه نيروی فعال انقالب سوسياليستی در روستا برای اجتماعی آردن زمين، فقط آارگران   نتيجه اين -

آشاورزی ، دهقانان فقير و خوش نشينان هستند، بقيه اقشار خرده بورژوازی ده به علت چسبيدن 

  آوائی   و يا باانقالب همزندی خيعليه انقالب بر م به زمين و تالش در حفظ مالكيت شخصی بر آن

   .نمايند نمی  

  ـ٢٣ـ



 

از آنجا آه پيشرفت انقالب در عرصه ی آشاورزی در گرو آزاد شدن آارگران آشاورزی و 

 زمين تدريجا ،دهقانان فقير از ورطه ی نظام سرمايه داری است، با آسب قدرت توسط پرولتاريا

نظارت روند توليد وتوزيع  دهقانان فقير بر اجتماعی خواهد شد و شورای آارگران آشاورزی و

فقط و فقط در چنين شرايطی است آه ساختار آشاورزی با ساختار سوسياليستی منطبق . خواهند آرد

   .خواهد شد

  :وضعيت تحصيل آرده های ايران)٨
به علت نقش بزرگ دولت در ادارهء ) شاغلين کشور% ١٠(از تحصيل کرده های ايران % ٥٠ -

 و ضرورت وجود تكنوآراتهايی آه بتوانند به آارهای دولتی رسيدگی آنند، به امور آشور

   ؛کارهای دولتی اشتغال دارند

 رشد سريع جمعيت در دهه های اخير و تبديل ايران به آشوری با جمعيت عمدتًا جوان ، نفوذ علم -

 جذاب علم، جهت سبب گرديده تا جوانان گذشته از تأثير، و تکنولوژی به داخل و بيکاری مزمن 

از اين رو در صد تحصيل کرده های . تأمين آينده و امنيت شغلی به تحصيل دانشگاهی رو آورند

   ؛%)٢٠(ايران نسبت به کل جمعيت آن باالست 

دائی ترين حقوق دموآراتيك روشنفكران در بخشهای ادبی، هنری، روزنامه ت زير پا گذاشتن اب-

به آار گماردن افراد نااليق در پستهای حساس و حق ژيم جمهوری اسالمی و رنگاری توسط 

   .آنها تشديد کرده است،مقاومت و مبارزه عليه رژيم را در ميان آشی و تبعيض در مورد آنان

زيرا تاريخ صدسال .  ايران نيز با سرنوشت جنبش کارگری گره خورده استـ رهائی روشنفکران

ی حاکميت جمهوری اسالمی،  ی و چه در دورهاخير ايران نشان می دهد که چه تحت رژيم سلطنت

است، قشر روشنفکر و  يکی از گروههای اجتماعی که پيوسته تحت ستم و آزار قرار داشته

  .اند ها بوده  کرده تحصيل

  

  

  

  

  

  

  
  ـ٢٤ـ



 

  

  فصل سوم
  :وضعيت جنبش جهانی آمونيستی و سوسياليسم

  

  :نگاهی به تاريخ سوسياليسم -١

ری بر نظامهای ما قبل سرمايه داری و آشيده شدن ميليونها انسان به بازار  با غلبه نظام سرمايه دا-

ده های سوسياليستی نيز در راه رهايی از اين نظام، ی، ايورمزدعرضه و تقاضای سرمايه و آار 

در نيمهء اول قرن نوزدهم، با انباشت تجربه مبارزاتی  .تدريجا و در سطحی تخيلی پديد آمدند 

ورژوازی و زاده شدن آمونيسم علمی، سيمای تمام نمای سوسياليسم، به مثابه پرولتاريا عليه ب

عليرغم افت و خيزهای جنبش آارگری، کمونيسم، با .  آلترناتيو جامعه سرمايه داری، ترسيم شد

، انقالب  داشتای روزه ٧٠ آه عمر آوتاه ١٨٧١پاريس و ايجاد آمون در سال کارگران قيام  

 چين و به وجود آمدن احزاب آمونيست در ١٩٤٩ه و انقالب اآتبر  روسي١٩١٧آبير اآنبر 

و آلترناتيو ” موجوديتی سترگ در جهان“به “ شبحی در اروپا“بسياری از آشورهای جهان، از 

   ؛عينی بالفعل نظام سرمايه داری تبديل گرديد

ند مارش و در فراي” به عرش اعال يورش برد“ آمون پاريس آغازگاه جنبش طبقه ای بود آه -

 روزه خود با انتخاب خارجيان ٧٠آمون در همان زندگی . نيرومند خود به انقالب اآتبر انجاميد

 ارتش منظم و ءآمون با الغا .برافراشت پرچم انترناسيوناليسم پرولتری رادرسطح رهبری کمون، 

تی ، برابر پليس، با مسلح آردن مردم، جداآردن دين از دولت، برهم زدن دستگاه بوروآراتيك دول

در عين .  عناصر اساسی در ساختن جامعه به دست پرولتاريا را فراهم نمود ،...آردن مزدها و

حال شكست آمون برای تدارك رزم آينده پرولتاريا تجارب گرانقدری به  ميراث گذاشت آه تنها 

رگر نمی آمون نشان داد آه طبقه آا .در پرتو عمل انقالبی و پراتيك مشخص آن حاصل شده بودند

تصرف نمائيد و آنرا برای مقاصد خويش به تواند به طور ساده ماشين دولتی حاضر و آماده ای را 

 داری  و سرمايهپادشاهینظام آمون شكل آن چنان جمهوری بود آه می بايست نه تنها . آار اندازد

 حزبی انقالبی، تن داشخود سيادت طبقاتی را نيز براندازد و باالخره اين آه طبقه آارگر بدون بلكه

 آن طبقه ای ظاهر شود آه قصد  نمی تواند به قامت سترگ-حزب آمونيست -پيشاهنگ و نيرومند

   ؛ساختن جامعه نوين را دارد

  ـ٢٥ـ



 

 روسيه با بهره گيری از تجارب آمون پاريس، ماشين دولتی بورژوازی را ١٩١٧ انقالب اآتبر -

 سرمايه داری نبود، بنای سوسياليسم را ء يشرفتهآشور پ روسيه  آه  شكست و عليرغم ايندر هم 

آشان، دموآراسی   و زحمتدستاوردهای تاريخی آن نظير استقرار حكومت آارگران. آغاز نمود

 و ملل  دهقانان وشورايی، تالش در جهت لغو مالكيت خصوصی بر وسايل توليد، رهايی زنان

ر رژيمهای سابق و آشاندن اختالف  ، از بين بردن امتيازات حقوقی موجود دتحت ستم روسيه

آشان، خدمات   ، تحصيل رايگان برای فرزندان آارگران و زحمت١ به ٥ به ١ به ٢٠حقوقها از 

بهداشتی برای توده ها، امتناع از شرآت درجنگ جهانی اول و باز خواندن نيروهای ارتشی از 

ی از مبارزات آارگران و جبهه های جنگ، حرآت در جهت ساختمان سوسياليسم ، اعالم پشتيبان

از جمله دستاوردهای سوسياليسم .... زحمتكشان و ملل ستمديده جهان در مبارزه عليه امپرياليسم و

پيروزمند بود آه اميد بزرگی را در قلب ميلياردها انسان برای رهايی از يوغ نظامهای ناعادالنه 

عوامل مثبت در پيشروی سوسياليسم،   اما اين .سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری به وجود آورد

  :دنشد زندگی مرگ و  مبارزهءدرگيرخيلی زود با عوامل باز دارنده، 

 آشور امپرياليستی پيروز شده بود که از بقابای نظامهای ماقبل سرمايه آن  انقالب پرولتری در-الف

 خرده  اساسًا جامعه ای، جامعه شوروی از نظر ترآيب جمعيت. برد ج مینداری شديدا ر

   ؛آرد بورژوازی بود آه در برابر پيشروی پرولتاريا مقاومت می

 ٤آشور شوراها که در خرابه های جنگ جهانی اول پا به عرصهء وجود نهاد و جنگ داخلی     -ب

  ؛بايست تالشی عظيم را جهت آبادانی آن ويرانه ها سازمان دهد بود، می ساله ای رامتحمل شده

پيروزی سوسياليسم در يك آشور، بدون . اريا خصلتی جهان شمول داردتل انقالب اجتماعی پرو  -پ

تداوم انقالب در آشورهای ديگر، سوسياليسم را در محاصره آشورهای امپرياليستی می 

شكست انقالب در آلمان و مجارستان و عدم پيشروی انقالب در ديگر آشورهای . اندازد

ور امپرياليستی،باعث شد تا انقالب از  آش١٤اروپايی، همراه با محاصره شوروی توسط 

   ؛ حالت تهاجمی به حالتی دفاعی افتد و برای حفظ هويت خويش با چنگ و دندان تالش ورزد

   فقدان تجربه قبلی در زمينه پيشبرد مناسبات سوسياليستی، تشديد مقاومت بورژوازی و خرده -ت

ی حكومت شوراها برای مقابله بورژوازی در برابر سوسياليسم و ضرورت تقويت  بنيه دفاع

با مقاومت ضد انقالب درونی و بيرونی، عاملی ترمزآننده در شكوفايی دموآراسی 

   ؛سوسياليستی و رفاه مردم گرديد

  راه حلهايی آه پس از سالها مبارزه ايدئولوژيك در رهبری حزب آمونيست شوروی در مورد -ث

 دست از حد تمرآز سرمايه ها درچگونگی پيشبرد ساختمان سوسياليسم صورت گرفت، 

   رشد   باعث ، راه با وجود قشر وسيع خرده بورژوازی هم  ، اين امر .  تجاوز نكرد ، دولت

  ـ٢٦ـ



 

دولت پرولتری تدريجا مناسبات نزديك و پيوند فشرده اش را با توده های . بوروآراتيسم شد        

ايل از باال و يا از طريق سرآوب، آش از دست داد و بيش از پيش به حل مس آارگر و زحمت

  ؛رو آورد

ها   سياست تكيه بر نخبگان برای پيشبرد مسايل اقتصادی به جای تكيه به توده١٩٣٠   در سالهای -ج

ها،باعث شد تا قشر ممتازی مرآب از آادرهای توليدی ، نظامی، فرهنگی و غيره  و بسيج آن

ها و منافع پرولتاريا، بلكه حفظ موقعيت  ا تودهبه وجود آيد آه منافعشان نه در گره خوردنشان ب

   ؛ممتاز خودشان در دستگاه بوروآراتيك حاآم بود

و عدول از آموزش آمونيسم ) ١٨آنگره (   اعالم از بين رفتن طبقات در شوروی توسط استالين-چ

 ، زمينه را برای رشد عوامل داند می علمی آه سوسياليسم را يك دوره آامل تاريخی

 فراهم نمود آه  هرچه بيشتريی در تمام سلولهای جامعه از جمله در حزب آمونيستبورژوا

   ؛ زدند آن،از دروندست به نفوذ و تخريب دژ سوسياليسم 

 باعث گرديد که اين دولت  به جای ،   رشد نازيسم و فاشيسم در اروپا و حملهء آن به شوروی-ح

. خلق، روی توليدات نظامی متمرکز شودرفاه مصرفی و  در زمينه های  توليددادن بهکزتمر

 ٢٥ از شجنگ جهانی دوم عالوه بر ويرانی عظيمی که در شوروی ببار آورد، جان بي

ها بهترين و وفادارترين آادرهای آمونيست بودند، به تاراج  ميليون انسان را آه در بين آن

آردن حرآت سوسياليسم دادند آه بورژوازی جهانی با تمام قوا برای سد اين مسائل نشان . برد

   ؛ جنايتی است هر نوعءو منزوی کردن آن، آماده

   در مقابل فشار عظيم بورژوازی جهانی جهت در هم شكستن کشور شوراها، دولت شوروی -خ

 از جملهی، بجای تكيه بيشتر بر توده ها در مبارزه عليه عاملين امپرياليسم و بورژوازی داخل

به نيروی قهر  متوسل شد که به حذف و نابودی ،  درون حزبیسياسی-در مبارزهء ايدئولوژيك

ی نادرست حل   شيوهناي. حزب و جنبش آمونيستی انجاميدبرجستهء تعدادی از آادرهای 

در حزب و دولت  باعث شد تا رويزيونيستها مواضع حساسی را ،تضادهای درون حزب

   ؛ اشغال آنند و سوسياليسم را از درون استحاله نمايندشوروی 

 عوامل بورژوازی به مرکز حزب کمونيست و ء همه جانبهء     بدين ترتيب، زمينه برای حمله-د

رويزيونيسم مدرن نه به مثابه يك انحراف خلق .  فراهم شد،قدرت سياسی و غصب آامل آن ها

 دولت شوروی، ء ساله٤٠الساعه بلكه به مثابه سلولهای سرطانی بود آه طی حيات نزديك به 

افت که نهايتا دولت پرولتری را به ي رشد ء ينه ضعفهای حزب و دولت، تدريجا زمبر بستر

  داری را بر تخت قدرت نشاند ؛  و سرمايهزير آشيد

مالكيت . در سوسياليسم مالكيت خصوصی بر وسايل توليد و مبادله بايد به مالكيت جمعی تبديل شود ـ

تاريخ نشان . ادله شرآت دارندبر توليد و مجمعی به معنای مالكيت تمامی افراد جامعه است آه د



 

آشان امر توليد را در دست نداشته و مالكيت در دست دولت متمرآز  داد آه اگر آارگران و زحمت

 آه دولت از خط پرولتری عدول آند، مناسبات سوسياليستی جای خود را به  شود، به محض اين

ت نه در دست دولت بلكه بايد در دست بنابراين آنترل مالكي .دهد مناسبات سرمايه داری می

 تا طبق ضوابط دقيق و با آنترل ،آشان در هر واحد توليدی باشد شوراهای آارگران و زحمت

. اين امر در شوروی صورت نگرفت. ردندگدايمی شوراها، از اخالل در امر پيشروی توليد مانع 

 توليد را به  رهبری و کنترلكارت دولتی، مسئولين واحدهای توليدی ابتيبر عكس تحت عنوان مالك

ها به مالكين آن موسسات تبديل  دست گرفتند و پس از تغيير ماهيت دولت شوروی بسياری از آن

   ؛شدند

بدين ترتيب، حرکت سوسياليسم پس از لحظه ای شکوفائی و اوج، در مبارزهء مرگ و زندگی ـ  

 قدرت سياسی بار ديگر به دست ندترگرديد تا عاقبت متوقف شد وعليه بورژوازی، هر دم  ُک

انتقاد سوسياليستهای خرده بورژوا و آمونيستهای تخيلی از ماهيت دولت . بورژوازی افتاد

آنند، ناديده گرفتن واقعيت عينی  شوروی بعد از درگذشت لنين آه آن را بورژوايی ارزيابی می

ينی و خارج از ذهن  است آه ناشی از وضعيت ع آن و حرآت پر پيچ و خم تاريخ شورویموجود

گاه بدون افت و خيز، بدون عقب گشت، بدون رخداد اشتباهات و محدوديتهای ذهنی،  انسانها،هيچ

  به موازات تعميق نيافتن راه حلهای سوسياليستی در جريان،راه حلهای بورژوازی. نبوده است

هی در مقام  و آشاندن سود د توليد وسيع خرده بورژوازی و سپس حاکميت رويزيونيسمتداوم

فرماندهی موسسات توليدی و تسليم آامل به قانونمندی بازار عرضه و تقاضای بورژوايی، عملی 

چنين  .شد و ارزشهای سوسياليستی يكی بعد از ديگری در صنعت و آشاورزی نابود گرديدند

  سال مبارزه سخت ايدئولوژيك در درون حزب٢٧ در چين نيز بعد از گيهای خود با ويژه روندی

 در مورد تاآيد روی ساختمان سوسياليسم  و يا ادامه انقالب بين پرولتاريا و بورژوازیآمونيست 

دموآراتيك به مفهوم محدود نكردن نقش بورژوازی در توليد، نهايتا به پيروزی رويزيونيستها 

  .انجاميد و چين راه رشد سرمايه داری را در پيش گرفت

  :روضعيت جنبش آمونيستی در حال حاض) ٢
برنشتاين و (جنبش جهانی آمونيستی دو انشعاب بزرگ تاريخی را آه توسط رويزيونيستهای آهن -

رهبری می شدند، تجربه ) خروشچف و تنگ سيائو پينگ(و رويزيونيستهای مدرن ) آائوتسكی

  سرمايه داری تحت تأثير دو ءاگر در انشعاب اول عمدتًا طبقه آارگر آشورهای پيشرفته. آرد

آل آشورهای جهان  در انشعاب دوم طبقه آارگر. آمونيستی و رفرميستی منشعب شدند: جربان

آه قبال تحت خط انقالبی آمونيستها قرار داشتند به دو جريان آمونيستی و رفرميستی جديد تقسيم 

  با اين تفاوت آه در انشعاب اول به علت آن که طبقه آارگر توانست قدرت سياسی را در . گرديدند

  ـ٢٨ـ



 

احزاب . روسيه به دست آورد، جنبش نوين آمونيستی با روحيه ای تهاجمی به مبارزه ادامه داد   

آمونيست از زير سلطهء سوسيال دموآراسی رفرميستی بيرون آمده، سريعا رشد آرده و مانع آن 

در حالی آه در انشعاب . شدندآه تمام آارگران در زير نفوذ سوسياليسم بورژوايی قرار گيرند

 با توجه به اين امر که رويزيونيستهای مدرن قدرت سياسی را در دست داشتند و بسياری از دوم،

 بودند زير نفوذ رفرميسم و سازش طبقاتی هاحزابی آه موجود بودند و يا تازه به وجود آمد

 قادر به گسترش نفوذ خود در ميان طبقه  کمونيستهارويزيونيستهای آهن و مدرن قرار داشتند،

 ٣٠درت رسيدن رويزيونيسم مدرن خروشچفی و ق هم اآنون نزديك به نيم قرن از به. دندآارگر نش

سال از بروز رويزيونيسم تنگ سيائو پينگی می گذرد ولی هنوز، جنبش آمونيستی قادر به ايجاد 

وحدت نظری و عملی و انسجام تشكيالتی نگرديده، به شدت تضعيف گشته و در تفرقه بسر 

   ؛برد می

 اين –به ويژه در آشورهای پيرامونی  – به خرده بورژوازی ،آمونيستها و طبقه آارگرشكست ـ  

در ی خود را فرصت را داد تا با نفوذ در جنبش آارگری آمونيستی ، ديدگاههای غير پرولتر

انفراد منشی آه ناشی از اکنون،   هم .به نام ديدگاههای طبقه آارگر جا بزند درون اين جنبش

 در عرصه سياسی و  وی خرده بورژوازی و مناسبات توليدی آوچك می باشدموقعيت اجتماع

به صورت فراآسيونيسم، پلوراليسم، برابری طلبی، نفی گرايی، منزه طلبی نظری و  تشكيالتی

عمال آب به آسياب بورژوازی امپرياليستی در اتميزه آردن ، دسازتشكيالتی خود را نمايان می 

رشته ای آه تمامی اين ديدگاههای خرده بورژوايی  .ريزد شكل میجنبش آارگری و آمونيستی مت

دهد،  هم پيوند می هرا در لفافه احزاب آمونيست، آمونيست آارگری، آمونيست انقالبی و غيره، ب

   ؛ی استئخود مرآز بينی خرده بورژوا

 و  کارگراز آن جائی که پيشروی تاريخ و ساختمان سوسياليسم و کمونيسم امر توده هایـ 

 سال ١٥٨بيش از ” پرولتاريای همه آشورها متحد شويد“ متحد و متشکل است، شعار کش زحمت

طريق اولی،  بهونيسم علمی نقش بست، لذا امر وحدت پيشروان جنبش آارگری پيش بر پرچم آم

  .ضرورتی است مبرم برای وحدت صفوف طبقه آارگر

بازار “آشان با امپرياليسم و  ارگر و زحمتتشديد تضادهای اساسی جهان و به ويژه تضاد طبقه آـ  

 سرمايه و حاکميتتحميلی آن و به ميدان آمدن دهها ميليون انسان ضد گلوباليزاسيون ” آزاد

اآنون آمونيستها را در برابر اين واقعيت قرار داده است آه يا بايد متحد شده و در اين  ،برجهان

شرو و رهبری آننده را به دست آورند و يا ابتكار  نقش پي عليه نطام جهانی سرمايه،مبارزه جهانی

اين حرآت هنوز شتاب چندانی . سيون خواهد افتاديده بورژوازی در اپوزربه دست نيروهای خ

   انقالب   تاآتيك و   نگرفته است و اگر آمونيستها بر اساس آمونيسم علمی و نكات اساسی برنامه

  ـ٢٩ـ



 

 قاطعی را در به زانو درآوردن امپرياليسم و مرتجعين جهان توانند نقش می  متحد شوند،، جهانی   

  .ايفا آنند

  :وضعيت جنبش آمونيستی ايران 
 دورهء نسبتًا متمايزی را پشت سر نهاده ٤جنبش کمونيستی ايران تحت تأثير جنبش کمونيستی جهان 

  :است

  :الف ـ دورهء انقالبی
.  رفرميستی در جنبش جهانی طبقه آارگرزمان است با بروز دو خط مشی انقالبی و اين دوره هم

آارگران و روشنفكران انقالبی و آمونيست ايرانی در اوائل قرن گذشته در پيوندی فشرده با 

آنها با تجاربی آه از . دمكراسی آارگری روسيه، خط مشی انقالبی لنينی  را پذيرفتند-سوسيال

حت رهنمودهای انترناسيونال آمونيستی، انقالب مشروطيت و حرآتهای انقالبی بعد از آن داشتند، ت

 جنگل، حزب آمونيست ء شرآت در جنبش مسلحانهء شمسی، در بحبوحه١٢٩٩در اول تيرماه  

 عليرغم برخی اشتباهات در ارزيابی جنگل،  نبشج پس از شکست اين حزب. ايران را تشكيل دادند

 نيمه فئودالی –عيت نيمه مستعمره از ماهيت طبقاتی رضا شاه و دنباله روی از وی، با تحليل از وض

فئوداليسم، انقالب ارضی را در دستور کار  ايران آن روز، با تکيه به اهميت رهايی دهقانان از يوغ

  بلکه.در قيام جنگل شرکت نمود و جمهوری شوروی گيالن را بنا نهادنه تنها حزب . خود قرار داد

به سازماندهی آارگران، زنان، معلمان پس از غلبهء خط چپ روانه و شکست جمهوری گيالن، 

 توسط رضاشاه سرآوب و ، سال فعاليت١٠ پس از بيش از  ولی سرانجام. پرداخت.... و

  .سازمانهايش در ايران متالشی شدند

  : دوره رفرميستی-ب
در بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال ايران توسط نيروهای متفقين و سقوط سلطنت مستبده 

 دمكراتيك، از سازش تعدادی از مثابه جبهه ای ضد فاشيستی و هايران برضاشاه، حزب توده 

خاطر اين التقاط در بينش  هب. تشكيل شد١٣٢٠ونيستهای سابق و روشنفكران دمكرات در مهرماه آم

 نتيجتًا نيانديشيدن با مغز خود،  و سياستهای دولت شورویروی از دنباله  سپسو خط مشی و

انقالب ايران را بدرستی تشخيص دهد و به مثابه حزب تراز نوين نتوانست دوستان و دشمنان 

 روی از بورژوازی ملی ايران دنباله  بهحزب توده  مرداد، ٢٨ درجريان کودتای .پرولتاريا عمل کند

 طبقهء آارگر ايران مبارزات  آوشيد تا پس ازاين کودتا نيز. دربرابر کودتاچيان نايستاد  پرداخته و

 بدين جهت نفوذش را در . هماهنگ سازد حاکم بر شوروی رويزيونيستهای مدرنرا با مشی سياسی

  .نتوانست در اين راستا موفقيتی به دست آورد ديگراز دست داد و هرچه بيشتر درون طبقه آارگر

  ـ٣٠ـ



 

  :دوره تفرقه و راه يابیپ ـ 
و در جدال با  حزب توده رهبری جنبش نوين آمونيستی ايران بر اساس نقد اپورتونيسم تاريخی

، با انشعاب بخش بزرگی از آادرها و اعضای حزب ١٣٤٠در دهه  رويزيونيسم مدرن خروشچفی،

سازمان انقالبی حزب توده ايران در خارج از آشور “توده در خارج از آشور از اين حزب و ايجاد 

 ای نظير مبارزه عليه رويزيونيسم مدرن در سطح جهانی توسط احزاب با اتوريته.  شكل گرفت، ”

تا اين سازمان با شرآت در اين آارزار، اصول آمونيستی را   آمك آرد،حزب آمونيست چين

 ،آش اما به علت نداشتن پيوند فشرده با توده های آارگر و زحمت. عميقتر فرا گرفته و بكار ببندد

وجودآمده نتوانست تغييراتی را آه در اثر رفرمهای ارضی شاه در وضعيت نيمه فئودالی ايران به 

 تئوری مائوتسه دون مبنی بر ضرورت ،بدين جهت الگو بردارانه و دگماتيستی. بود درک نمايد

 نيمه فئودال را بر شرايط ايران که از اين -در کشورهای نيمه مستعمره" انقالب دمکراتيک نوين"

راه "ا  ناشی از آن به نادرستی راه انقالب ايران رو طبق دانستمن ، بودفراتر رفتهمرحله 

  .ارزيابی نمود"  محاصرهء شهرها از طريق دهات

لنينيستی -سازمان مارآسيستی“ مدتی بعد از تشكيل اين سازمان، سازمانهای ديگری نظير 

در (”  آومه له-سازمان انقالبی زحمتكشان آردستان ايران“ ، ) ١٣٤٦ وردر خارج از آش(”توفان

بوجود آمدند ) در خارج از آشور١٣٤٩(” ونيستسازمان انقالبيون آم“ و ) ١٣٤٨ ايرانآردستان

  .ی داشتندآه عليرغم اختالفات نظری در برخی زمينه ها اساسًا با رفرميسم حزب توده، خط آش

 در اثر فقر و فاقه ای آه انقالبی،فکران   عده ای از روشن،٤٠در داخل ايران در اواخر دهه 

 آورده بود، در دو بوجودبورژوازی شهری آش روستايی و خرده  رفرمهای شاه برای اقشار زحمت

 . )هبیمذ(و مجاهدين خلق ) چپ(چريکهای فدائی خلق : طيف به مبارزهء چريکی رو آوردند

مبارزهء چريکی عليرغم راديكاليسمی که داشت، ضربه ی سختی به اصل حزبيت پرولتری وارد 

ننده پرولتری، بدون آگاه، بسيج، ها اين توهم را پراآندند آه بدون وجود سازمان رهبری آ آن. ساخت

آه اين  توان انقالب ايران را به پيروزی رساند و يا اين   کردن توده ها می و مسلحل متشک،مصمم

 برای ")موتور بزرگ(" را در به حرآت درآوردن مردم"موتور آوچك"توانند نقش  عمليات می

چريکی و مبارزهء ايدئولوژيك مدافعين ناشی از شکست عمليات مسلحانهء . انجام انقالب، ايفا نمايند

خط مشی توده ای با بينش چريكی، در سازمان مجاهدين خلق انشعابی روی داد و جناح چپ آن، 

انشعابات ديگری نيز در ميان طيف . را به وجود آورد” لنينيستی پيكار -سازمان مارآسيستی“

  .فداييان خلق در زندان شروع شد

 که با رويزيونيسم مدرن - لنينيستهای ايران-وحدت مارآسيست منظور بهابتدا  از "سازمان انقالبی"

  کشی داشته و به کسب قدرت از طريق انقالب قهرآميز مسلحانه برای سرنگون ساختن رژيم شاه  خط

  ـ٣١ـ



 

برای ايجاد حزب  -رهبری پرولتاريا، معتقد بودند  و برقراری ديکتاتوری دموکراتيک خلق به

 هرچند که درک آن سازمان از مسايل فوق در ابتدا نادقيق و بعضا التقاطی .د مبارزه آر،آمونيست

، سازمان انقالبی در "تئوری سه جهان"در سالهای قبل از انقالب بهمن نيز، ناشی از پذيرش . بود

 حزب رنجبران نيز براساس اين انحراف رويزيونيستی . پيشبرد امر وحدت کمونيست ها موفق نشد

پس از انقالب بهمن و عقيم ماندن تالشهای وحدت طلبانه جهت جنبش چپ، يجه درنت. تشکيل شد

 دليل فقدان خط درست مارکسيستی و در ادامهء آن ناشی از  بهايجاد حزب واحد پيشرو طبقه آارگر،

پس از وحدت آومه له و اتحاد . روبرو گشتبزرگترين تفرقه ها  با ضربات شديد جمهوری اسالمی 

 آردند آه  ادعا، اينان"حزب آمونيست ايران"، و اعالم ايجاد ١٣٦٢ در سال مبارزان آمونيست

اين حزب نيز . ا، بورژوايی هستندآنهروند حزب سازی به پايان رسيده و تشكلهای خارج از حزب 

“ روند تفرقه و انشعاب را در پيش گرفت و همان ادعاها مجددًا از جانب انشعابيون در مورد خود 

  !ناميدند می... و"حزب کمونيست کارگری" که خود را تكرار شد” ران حزب آمونيست اي

 سال پيروزی ٨٦ سال آه از شكل گيری آن می گذرد، پس از ٨٦جنبش آمونيستی ايران پس از 

های لحظه ای و شكستهای طوالنی و تحمل سرآوب های خونين، امروزه در بدترين شرايط ممكن، 

ه و هنوز قادر به وحدت برد توده ها به سر ئی از طبقه وی و جدادر تفرقه، سكتاريسم، خود مرآز بين

  ودر شرايطی آه خيزش جنبش های توده ای، آارگری .است مشی واحدی نشده روی خط

   طور به،  جنبش آمونيستی در صحنهروشنفكری هر روز اوج تازه ای می يا بد ، بخش های مختلف

 و در صحنهء سياسی کشور، ضعيف بودهآارگر قه اطشان با طبب حاضر نيستند، ارتای پارچه يك

  . ندچندانی نداراثر

  :دتحت ـ دوره جديد و تالش برای و
. گرائی حاکم است عليرغم تالشهای جديدی برای وحدت کمونيستها، بازهم فرقه ،در خارج از آشور

ود در اوضاع کنونی سازمانهای کمونيستی در بهترين حالت اتحادهای نوع جبههء واحدی بوج

. است اسف انگيز جنبش کمونيستی درخارج از کشوروضعيت. آورند که برائی چندانی ندارند می

  :آنند علت اين وضع دو عامل است آه در ارتباط ديالكتيكی باهم عمل می

  :سازمانها  خرده بورژوازی افراد اين ء  منشا-١

 و اگر زمانی  بورژوازی دارد به سویگرايش ـ به ويژه قشر باال و متوسط آنبورژوازی  خرده     

  .ال و جبر شرايط استص شود، از روی استيپرولتارياهم مجبور به نزديكی و وحدت با 

اين ويژگی، . رود آه دو گام از او دور گردد خرده بورژوازی يك گام به سوی پرولتاريا می     

  طلبانه، وحدتبه اين جهت فريادهای. گردد سكتاريسم خاص خرده بورژوازی را نيز سبب می

  گذرد،  آند و می رسد، فكری را به خود مشغول می گردد، آه بارها به گوش می فقط پژواآی می

  ـ٣٢ـ



 

  .بدون تاثير     

  :  جدا بودن تاريخی آمونيستها از طبقه آارگر -٢

ی کمونيستها توسط رژيمهای مستبدهء حاکم بر ايران  رحمانه سو ناشی از سرکوب بی اين امر از يک

مدت در راستای پيوند با طبقهء کارگر و جنبشهای  ديگر از فقدان برنامهء دقيق و طوالنی از سوی و 

   .کارگری، می شود

منشا خرده بورژوازی باعث  چرخد؛ اين علل دوگانه آن حلقه شيطانی است آه به دور خود می

وازی در جنبش گردد و دوری از طبقه باعث تشديد خصلتهای مخرب خرده بورژ دوری از طبقه می

  .شود آمونيستی  می

 ، حرآت و سازماندهی پس از تدوين خط مشی نسبتًا درست از اين دايره شيطانی،   رفترونراه ب

  طبقاتی سازمانهای اين ء است و حرآت برای تغيير بنيادين منشاطبقه آارگر با پيوند در سمت

در حرآت به اين .  است با آندنش نظم و يكی ،حرآت برای ماندن در طبقه آارگر ، آموزش. جنبش

 ديگر پرو یشوند و بعض خورند، بعضی از صحنه زندگی محو می سمت است آه سازمانها محك می

با هر قدم به  تصحيح خط مشی خود آن سازمانی آه با صالبت قدم در اين راه نهد و . گيرند بال می

قط از اين لحظه ف.  را متحد آند، قادر خواهد گشت بخش عظيمی از جنبش آمونيستی ايرانبپردازد

  .گذارد زند و اثر می تاريخی است آه جنبش آمونيستی ايران مهر خود را بر وقايع می

  

  

  

  

  

  

  
  ـ٣٣ـ

  



 

  

  فصل چهارم
  :برنامه ی مشخص و تاآتيك های اساسی ما

  

  :” برای انقالب آردن به حزب آمونيست انقالبی نياز است “ -١

 حاآميت استبدادی نظام جمهوری اسالمی ايران و آسب قدرت طبقه آارگر ايران برای براندازی

. سياسی، راهی جز تدارك و ايجاد آمادگی ذهنی و عينی جهت انجام اين روياروئی تاريخی ندارد

دستی با بورژوازی امپرياليستی و ديگر مرتجعين، هرگزحاضر به گردن  بورژوازی ايران در هم

آشان  هد شد و مسالمت آميز قدرت را به آارگران و زحمتنهادن به رای اآثريت مردم ايران نخوا

ی استثمارگر حاآمی هم در تاريخ تا به امروز چنين آاری را به ضرر  هيچ طبقه. تقديم نخواهد آرد

به همين علت دستگاههای سرآوب اعم از ارتش، پليس، زندانها ، دستگاه قضائی، . خود نكرده است

بنابراين پرولتاريای ايران . گان و تحت ستم بوده گان داشته اندنقش آليدی در سرآوب استثمارشوند

شود راهی جز رودرروئی خونين  عليرغم اين آه مايل به خونريزی نيست و جنگ به او تحميل می

قدرت “. گر نداشته و بايد خود را برای مبارزه سخت و طوالنی آماده نمايد با اين دستگاه سرآوب

  .”می آيدسياسی از لوله تفنگ بيرون 

 تشكيالتی با آيفيتی آه بتواند اين امر مهم را –چنين انقالبی نيز جز از طريق ايجاد رهبری سياسی 

م ترين وظيفه عناصر پيشرو پرولتاريا تالش برای ايجاد رلذا مب. سازمان دهد، امكان پذير نيست

آش و  ه های زحمتحزب واحد آمونيست در ايران است آه در پيوندی فشرده با طبقه آارگر و تود

  . جنبشهای توده ای قرار داشته باشد

  : در نتيجه. اين وظيفهء تاريخی را بايد محكم به دست گرفت و به سرانجام رساند

 از بين بردن حاآميت و مناسبات توليدی سرمايه داری، مستلزم انجام انقالب پرولتری و بر پا -الف

   .داشتن نظام سوسياليستی است

ام يبدون ق.  مصمم،متشكل و مسلح شوندر توده های ميليونی است آه بايد آگاه، بسيج،   انقالب ام-ب

  . تحقق انقالب نا ممكن است ، توده ها

رهبری درست حزب آمونيست، شرطی اساسی در هدايت و به پيروزی رساندن انقالب   -پ

  .پرولتاريائی می باشد

  ـ٣٤ـ



 

  : روند ايجاد حزب واحد پيشرو طبقه آارگر-٢

 پديده ها، بايد در زمينهء ايجاد حزب کمونيست نکات زير را به  رشد توجه به روند ديالکتيکیبا

  :دقت اجرا نمود

 از آنجا آه حزب آمونيست بخشی از طبقه آارگر و بخش پيشرو آن است، هر حزبی در -الف

آشان پيوند فشرده ای داشته  صورتی شايسته چنين نامی است که با طبقه آارگر و زحمت

آشان بر خاسته  آادرها و اعضای چنين حزبی  عمدتا از درون طبقه آارگر و زحمت. باشد

لذا وظيفه  .باشند و همچون ماهی در آب لحظه ای از مبارزات طبقاتی دور نيفتند

در اين  آمونيستهاست آه خود را به درون توفان مبارزات آارگری و توده ای بياندازند،

 و با عضوگيری عناصر پيشرو اين جنبشها به تقويت حزب مبارزات طبقاتی آبديده شوند

بنابراين پيوند با طبقه آارگر يك وظيفه اساسی است آه بايد سازماندهی . آمونيست بپردازند

  . شود

   تنها راه شناخت ماهيت طبقاتی تشكلهای مدعی دفاع از آمونيسم در آن است آه آيا حاضرند بر -ب

 نكات اساسی برنامه و تاآتيك متحد شده و نشان دهند آه اساس آموزش آمونيسم علمی حول

   طبقه آارگر، دارند؟  پيشروواحدقصد تغيير جهان را از طريق ايجاد حزب 

 عليه نفوذ افكار خرده بورژوازی و بورژوازی در درون جنبش  ـ سياسیمبارزه ايدئولوژيك   -پ

 امر سومين سمت گيری اساسی  اينو . اجتناب ناپذيرستچپ ايران، برای ايجاد حزب امري

 .آمونيستها بايد باشد

 سه نكته اساسی فوق و مشخصا پيوند با طبقه آارگر و رهبری مبارزات طبقاتی امريست آه   -ت

 از تمامی اينحزب داشت آه توان انتظار  در بدو پيدايش حزب نمی. تدريجا حاصل می شود

 مهم است سمتگيری طبقاتی در اين آن چه آه. آيفيتها به بهترين وجهی برخوردار باشد

  .راستاست

  :برنامه مشخص ما برای هدايت جنبشهای آارگری و توده ای 
   در شرايط کنونیترين آنها مبرمهای اين جنبشها نبوده بلکه  ء تمامی خواسته اين برنامه دربرگيرنده

ها نيزتنها در  واستهن خحل نهائی اي. ست که بايد در مبارزه عليه رژيم، جهت تحقق آنها تالش نمودا

  . پذير است سوسياليسم امکان

  : در جنبش آارگری-

 مبارزه برای سازمان يابی مستقل آارگران در تشكلهای محلی، منطقه ای و سراسری و در اشكال -

  گوناگون،

   مبارزه برای برسميت شناختن حق اعتصاب و اعتراض کارگران، ـ

  ـ٣٥ـ



 

  آارگران، مبارزه برای جلوگيری از اخراج -

   مبارزه برای استخدام رسمی و طرد استخدام موقت به مثابه توطئه در برده سازی بيشتر آارگران،-

 ها ،  مبارزه برای پرداخت حقوقهای معوقه و پرداخت به موقع آن-

   برابر مزد کنونی ، با احتساب تورم ساالنه ،٣ـ مبارزه برای باالبردن مزد حداقل کارگران به 

رای ايجاد مسكن، تسهيالت جهت رفت و آمد به محل کار و غذای مجانی برای آليه  مبارزه ب-

  آارگران ،

   ، روز کار درهفته٥ در روز و  ساعت برای زنان٦ ساعت آار برای مردان و ٧ مبارزه برای -

 ميارزه برای ساعات آار آمتر در آارهای سخت ، خطرناك و غير بهداشتی مضر به تن و روان -

  ،آارگران 

 مبارزه برای لغو آار شبانه، مگر در مواردی آه اجتناب ناپذير است و لغو اضافه آاری بيش از -                

  روز عادی آار،  ٥،١  و يا تعطيلی معادل برابر مزد٥،١يك روز آار در ماه و با مزدی آمتر از 

ظ سالمت آارگران و به  مبارزه برای تامين امكانات بهداشتی و امنيتی در محيط آار جهت حف-

  حداقل رساندن سوانح آار،

 مبارزه برای استفاده از مرخصی ساالنه حداقل يك ماه با پرداخت آامل حقوق، پرداخت به موقع -

   عيدی،پاداشتها و ،مزدها

   مبارزه برای تهيه قانون آار توسط آارگران آه از جمله شامل خواستهای فوق باشد،-

  .ران در آنترل ميزان توليد آارخانه ها جهت گرفتن سود ويژه ساالنه مبارزه برای شرآت آارگ-

 سطح آگاهی طبقاتی  ضمن مبارزه برای تحقق آنها،در تمامی زمينه های فوق حزب ما می آوشد تا

 برای ساختن سوسياليسم و ، ضرورت سرنگونی بورژوازی مذهبی در ايران را در موردآارگران

نه از مبارزه ی آارگری برای حزب ما گامی است آه بايد با هدف هر زمي. آمونيسم، ارتقا  دهد

اين مسئله اساسی در مورد هر مبارزه ای در هر زمينه ی اجتماعی . ساختمان سوسياليسم پيوند يابد

  . صادق است

   : زحمتکشان روستا در جنبش-
  ، مبارزه عليه تعاونی های دولتی جهت سپردن ادارهء آنها به کارگران کشاورزی-

  ، مبارزه برای رهائی کارگران کشاورزی و دهقانان فقير از قرض بانکی و شرکت های تعاونی-

  ، مبارزه برای گرفتن امکانات مالی جهت بهبود شرايط زندگی کارگران کشاورزی و دهقانان فقير-

 مبارزه برای تشکيل تعاونی های منطقه ای که در آن کارگران کشاورزی و دهقانان فقير در -

  ،هبری باشندر

   مبارزه برای خلع يد از بورژوا مالکان و غاصبين پالنتاژها و سازماندهی آنان در تعاونی های -

  ـ٣٦ـ



 

  .منطقه ای  

 کار سوسياليستی کردن کشاورزی را بعد از انقالب، ،مبارزه در زمينه های فوق و موفقيت در آنها

  .آسان می سازد

  : در جنبش زنان-
   واحد و سراسری زنان جهت مبارزه عليه نظام مردساالری، دفاع از ايجاد تشكل-

   ،حق طالق توسط زنانبرسميت شناختن  مبارزه برای -

   از دخالت در امور زنان،دين مبارزه برای آوتاه آردن دست -

  به عنوان روز جهانی زن،)  مارس٨( اسفند ١٧ مبارزه جهت به رسميت شناختن -

پذيرش حق مبارزه برای  ، صيغه و چند همسریوگسار مبارزه عليه پوشش اجباری ، سن-

  سرپرستی آودآان برای زنان،

   مزد و حقوق برابر در مقابل آار برابر زنان با مردان،-

  مبارزه برای ايجاد اشتغال آامل زنان ، -

   ماه بعد از زايمان با پرداخت آامل حقوق،٣ ماه قبل و ٢ مبارزه برای داشتن حق استراحت حداقل -

بارزه برای ايجاد شيرخوارگاه در نزديك محل آار زنان، نگهداری رايگان آودآان در موقع آار  م-

  زنان و عدم آسر حقوق در زمان شير دهی،

 مبارزه برای از بين بردن مناسبات متكی بر تن فروشی، آزادی زنان در آنترل بدن خويش، از -

  جمله حق سقط جنين و آنترل توليد مثل،

  ، جنسیتماعی و رفع هر گونه تبعيضجبرابر زنان و مردان در عرصه های مختلف ا دفاع از حق -

   مبارزه عليه مردساالری در جامعه و در خانواده،-

 مبارزه برای جرم شناختن هر گونه آزار جنسی و تحقير و توهين به زنان ، تجاوز ، ضرب و -

  ها به تن فروشی و غيره، شتم، وادار آردن آن

  های امن برای نگهداری زنانی آه مجبور به ترك خانه شده اند، ايجاد خانه -

 مبارزه برای ايجاد امكانات ويژه جهت رشد زنان به خاطر استفاده از امكانات برابر با مردان در -

  جامعه ،

 مبارزه برای حذف محتوای ضد زن در آتابهای آموزشی و نيز در رسانه های تبليغاتی و ارتباط -

  .جمعی

  :ش جوانان در جنب-
   مبارزه برای متشكل آردن جوانان در تشكلهای مختلف سياسی ، ورزشی، هنری، جهت تربيت و -

  رشد سالم آنان،

  ـ٣٧ـ



 

 از دخالت در امور جوانان ، نو جوانان و آودآان در خانه و دين مبارزه برای آوتاه آردن دست -

  مدرسه و اجتماع،

 ٢٠ و بهداشت و درمان رايگان تا سن سالگی١٦سن  آموزش اجباری رايگان برای نوجوانان تا -

  ،سالگی

   مبارزه عليه آليه سنتهای مذهبی و اجتماعی آه به جداسازی جنسی می انجامد،-

   سالگی،١٨پرداخت آمك مالی به آودآان و نوجوانان خانواده های آم درآمد تا سن مبارزه  جهت  -

   سالگی،١٨  مبارزه برای لغو آار آودآان و نوجوانان تا سن-

   همسر،ء سال تمام و برای انتخاب آزادانه١٨ مبارزه برای لغو ازدواج پسران و دختران قبل از -

 مبارزه برای پرداخت مزد يا حقوق به آودآان ونوجوانان به هنگام آموزشهای عملی در موسسات -

  مختلف،

   .آموزش مسايل جنسی در مدارسهائی جهت   مبارزه برای گنجاندن برنامه-

  : در جنبش دفاع از آودآان-
حرمتی به آودآان و نوجوانان و   مبارزه برای جرم شناختن تجاوز جنسی، ضرب و شتم و بی-

  جوانان در خانه، مدرسه و اجتماع،

  ها تا حل مشكالتشان، آودآان خيابانی و حفاظت از آنوجودآمدن   ضدانسانی بهعليه عوامل مبارزه -

ی  ودکان بی سرپرست و بدون خانواده تحت تکفل دولت، از کليهـ مبارزه برای برخورداری ک

  .احسن به نحو امکانات آموزشی، بهداشتی، تفريحی

  کش و بی بضاعت، های کارگر و زحمت ـ ايجاد مهد کودک رايگان برای کودکان خانواده

  .باشند  مبارزه با هرگونه تبعيض عليه کودکانی که بدون ازدواج رسمی متولد شده ـ

  :ر رابطه با ملل تحت ستم و جنبشهای ملی د-
 خويش تا جدائی کامل و تشکيل دولت مستقل حق ملل در تعيين سرنوشت" مبارزه برای پذيرش -

   خودی،

  ، براساس احترام متقابلران ملل ساآن ايء مبارزه برای اتحاد داوطلبانه و آزادانه-

ستم ايران، دفاع و آمك به پرولتاريای ملل  مبارزه با هر گونه شووينيسم ملت حاآم و يا ملل تحت -

   ،تحت ستم در پيشبرد مبارزه طبقاتی در درون اين ملتها

   رسمی در ايران،دين مبارزه برای لغو هر گونه زبان و يا -

 مبارزه برای تخصيص بودجه آافی جهت آمك به از بين بردن عقب ماندگيهای ملل غير فارس در -

  ايران ،

  .ه حرآت ارتجاعی ملی همدست با امپرياليسم وديگر مرتجعين جهان مبارزه با هرگون-

  ـ٣٨ـ



 

  : ديگرك در مورد خواستهای دمكراتي-
 دفاع از آزادی عقيده، بيان، قلم، اعتصاب، اعتراض و تشكل و منع هر گونه تعقيب افراد بخاطر -

  ،مرام عقيده و 

  عقيدتی، مبارزه برای آزادی بی قيد و شرط آليه زندانيان سياسی و -

  ، جسمی و روانی به هنگام بازداشت افرادء مبارزه برای منع هر گونه شكنجه-

  ،مبارزه برای لغو اعدام و قانون قصاص قرون وسطائی -

 مبارزه برای ايجاد شرايط انسانی در زندانها از نظر بهداشت، درمان، آار و احترام به حقوق -

  زندانيان ،

 دادگاهها توسط مردم و قطع دست حاآمين از دخالت  در کليهءه مبارزه برای انتخاب هيئت منصف-

  در امور قضائی،

  ، دفاع از حقوق هم جنس گرايان-

  ه جرم سنگين اجتماعی ،ب رشوه خواری به مثاء مبارزه با پديده-

   قاچاق مواد مخدر و مجازات شديد عاملين اصلی آن و درمان مجانی معتادان،ء مبارزه با پديده-

برای ايجاد آنترل موسسات مختلف اداری، اجتماعی و يا توليدی توسط آارگران و  مبارزه -

  ...آارمندان و

يشت و اشتغال آارگران و زحمتكشان را  معازجمله  مبارزه عليه ورود آاالهای قاچاق از خارج آه-

   .مختل می سازد

  : مبارزه با دخالت امپرياليستها در امور داخلی ايران-٤
راندازی نظام سرمايه داری در ايران ، بدون قطع دست دخالتگر امپرياليستها،  مبارزه جهت ب-

  .ممكن نيست

افشای سياست بورژوازی حاآم و يا در اپوزيسيون رژيم جمهوری اسالمی ايران در همكاری با ـ 

  .امپرياليستها به عنوان اصلی مهم

آن در وحدت با مرتجعين داخلی  مبارزه با امپرياليسم و افشای سياست، برنامه و تاکتيک های -

  .جهت نفوذ در کشور ما

  : راه انقالب ايران -٥
 حاآميت خود ، انقالب ايران ناشی از وجود رژيمهای سرآوبگر و ضد دمكراتيك آه با تكيه به قهر-

  . را تامين آرده اند، جز از طريق انقالب قهرآميز توده ای امكان پذير نيست

  آشان نيروی عمده انقالب ايران در مبارزه عليه نظام سرمايه  ان و زحمتآه آارگر  با توجه به اين -

  ـ٣٩ـ



 

اين نيروها اساسًا در شهرها . ها صورت گيرد آنستند، انقالب ايران بايد اساسًا به دست  هداری   

به اين جهت بايد اعتصابات و تظاهرات جداگانه و محلی را در شرايط بحران انقالبی . متمرآزند

   .ابات سراسری و قيام شهری تبديل آرده و نهايتا قدرت دولتی را به دست آوردبه اعتص

 صنعتی و مناطق عقب مانده و وجود تضادهای ملی، رشد انقالب در ايران ء وجود مناطق پيشرفته-

انند قدرت را به بتوکشان  به اين جهت در مناطقی که کارگران و زحمت. را ناموزون می سازد

 شكستن ماشين دولتی و استقرار حاآميت انقالبی بايد بالفاصله در دستور آار دست آورند، درهم

 .آشان آن منطقه قرار گيرد شوراهای آارگران و زحمت

  : ما و انقالب جهانی -٦
 از آنجا آه انقالب ايران بخشی از انقالب جهانی پرولتاريائی است، پيروزی نهايی يا شكست -

  .باشد می روی يا عقب گرد انقالب جهانی پرولتاريا سوسياليسم در ايران در گرو پيش

 به دليل دخالت مستمر امپرياليسم در امور آشورهای منطقه خاورميانه و مشخصا ايران و تجاوز -

بدون . نظامی آنونی به منطقه ، سرنوشت انقالب در آشورهای خاورميانه بهم گره خورده است

قه و جهان ، پيروزی انقالب در ايران ط آمونيست در منپشتيبانی و آمك متقابل نيروهای انقالبی و

از اين جهت فعاليت بين المللی بايد پا به پای فعاليت . با سختيهای فراوانی رو به رو خواهد شد

  .انقالبی داخلی به پيش برده شود

  : دوستان و دشمنان انقالب ايران-٧
  : باال آمدء نكته٦بر اساس آن چه آه در 

آشان آه شامل آارگران صنعتی، آشاورزی، خدمات، آارمندان جزء ادارات  ت آارگران و زحم-

جويان و دانش آموزان،  های خصوصی، دهقانان فقير و خوش نشين، دانش دولتی و شرآت

گاه، دآترها،   نظير استادان دانشتحصيل کردگانو بخشی از  داران جزء سربازان و درجه

 نگاران و هنرمندان آه نفعی در بقای  ويسندگان، روزنامهگاهی، ن التحصيالن دانش مهندسين، فارغ

  .بالقوهء انقالب ايرانند بالفعل ياداری در ايران ندارند، دوستان  نظام سرمايه

شوند آه   بورژوازی ايران جزء نيروهای بينابينی محسوب می  متوسط خرده، قشرهایها  تكنوآرات-

شان از انقالب پرولتری حمايت  وقعيت اجتماعینه دل خوشی از حاآمين دارند و نه به دليل م

تالش پرولتاريا بايد معطوف به حفظ اين موضع از جانب اين نيروهای بينابينی بوده و . آنند می

  . آند آه اينان به سوی ضد انقالب حاآم رانده نشوندذسياست هائی بايد اتخا

ای از روحانيون،   بخش عمدهاش، همراه با سران عشاير و ايالت،  بورژوازی ايران در آليت-

های  اللهی زير نظر مافيای مذهبی، سازمان های حزب افسران باالی ارتش، سپاه، بسيج، گروه

  شان  مختلف امنيتی، احزاب مدافع جمهوری اسالمی و قشر باالی خرده بورژوازی ايران آه منافع

  ـ٤٠ـ



 

  .  ان هستندباشد، از دشمنان انقالب پرولتاريائی اير در حفظ رژيم می   

طرف نگه داشتن   در برخورد به دشمنان انقالب ايران سياست ما بايد متحد آردن اآثريت، بی-

در اين .  ينی و سرآوب ضد انقالب و در درجهء اول نيروهای سرسخت آن باشدبنيروهای بينا

دار ای برخور ارتباط پيدا آردن حلقهء ضعيف نيروهای ارتجاعی و حمله به آن از اهميت ويژه

  .است آه بايد در زمان مناسب مورد شناسائی و برنامه ريزی مشخص قرار گيرد
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