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  در ضرورت يک بازبينی پايه ای: کمونيسم و چپ
  تدارک کمونيستی: نوشتۀ

کمونيسم نه زير مجموعه ای از چپ است و نه می تواند و مجاز است که منشور 
کمونيسم . عملياتی، تاکتيک و استراتژی خويش را بر اساس نيازهای چپ تدوين کند

نه مسئول تدوين استراتژی برای پيروزی چپ است و نه مسئول وحدت چپ و غلبه 
. کمونيسم شکل دادن به صف قدرتمند پرولتارياستوظيفۀ . بر تشتت و پراکندگی آن

اين تنها راه نجات آن . کمونيسم معاصر فقط و فقط می تواند منتقد راديکال چپ باشد
عناصری در درون چپ نيز هست که به امر طبقۀ کارگر و محرومين جامعه دلبستگی 

  .دارند

  در ضرورت يک بازبينی پايه ای: کمونيسم و چپ
کمونيسم معاصر در گرو باز تعريف کمونيسم به عنوان جنبش پيشروی       - ١

کمونيسم به مثابه انتقاد بنيادی و راديکال به . مستقل انتقادی پرولتاريا است

کليت نظم حاکم، بيان ارادۀ طبقه ای است که در قعر نظام سرمايه داری 

  .کمونيسم جنبش برانداختن نظم حاکم است. قرار گرفته است

در مقابل، جنبش انتقادی طبقات ميانی جامعه به ناهنجاری های نظم چپ،       - ٢

کنونی است؛ چپ جنبش ايجاد تغيير در نظم بر اساس حفظ بنيانهای آن 

چپ بيان آمال و آرزوهای خرده بورژوازی و اليه های ناراضی . است

  .درون طبقه حاکم است



 

مشاجرات و  از نظر تاريخی چپ در جريان انقالب فرانسه محصول      - ٣

منازعات درون طبقۀ حاکم و اليه هائی از خرده بورژوازی بود که به 

در هم آميختگی ايده ها و آرمانهای . درون دستگاه دولت راه يافته بودند

عدالتخواهانه و منشور بورژوائی در درون چپ، از نظر عملی به معنای 

انقالبيون در هم آميختگی صفوف پرولتاريای انقالبی در حال تکوين و 

انکشاف مبارزه طبقاتی در اروپا نمی توانست به . درون طبقۀ حاکم بود

پرولتاريای انقالبی با جنبش کمونيسم به . انشقاق در اين صفوف منجر نشود

  .گسستی تاريخی با چپ دست يافت

با مانيفست کمونيست روند گسست کمونيسم از چپ برای دوره ای       - ٤

کمونيسم به عنوان جنبش استقالل سياسی . رسيدتاريخی به فرجام خويش 

طبقۀ کارگر و با اهداف و برنامه های اجتماعی مستقل خويش پا به ميدان 

بخشهای وسيعی از چپ . مبارزات طبقاتی گذاشت و چپ به امحاء فرو رفت

در اشکال مختلف يا در صفوف سوسياليستی پرولتاريا قرار گرفتند و يا به 

  .جنبش سوسياليستی طبقۀ کارگر بدل شدندجنبشهائی در حاشيۀ 

در تمام دوران شکوفائی جنبش سوسياليستی طبقۀ کارگر در نيمۀ دوم       - ٥

قرن نوزده و دهه های نخستين قرن بيست ميالدی، تفوق کمونيسم و قدرت 

پرولتاريای متشکل و آگاه توازن قوای پيشين بين کمونيسم و چپ را 

کمونيسم به عنوان تبلور ارادۀ طبقاتی . وددستخوش دگرگونی پايه ای نم

پرولتاريا نيابت چپ بر پرولتاريا را بر انداخت و آن را در همان موقعيتی 

چپ به عنوان جنبش خرده بورژوازی ناراضی . قرار داد که شايسته آن بود

خشمگين از بورژوازی و هراسان از انقالب اجتماعی هر چه بيشتر از 

اين مبارزۀ بين پرولتاريای انقالبی و ارتجاع . اندايفای نقش مستقل باز م

چپ در اين . سرمايه داری بود که روند تحول مبارزه طبقاتی را رقم می زد

پاندولی که گاهی به . مبارزه پاندول بين دو قطب اين نبرد را تشکيل می داد

  .اين سو و گاهی به آن سو در حال نوسان بود



 

. روند جدائی مجدد چپ از کمونيسم آغاز گرديدبا شکست انقالب آلمان       - ٦

پايه های نظری اين جدائی در قالب انواع مختلف نظريه های نو کانتی و 

هگلی شکل گرفت و پالتفرم سياسی آن نخست در آنارشيسم و سپس در 

. قالب جريانات مختلف چپ درون سوسيال دمکراسی پا به ميدان گذاشتند

عمق جابجائی ای که اين انقالب در توازن توان تاريخی انقالب اکتبر و 

قوای بين طبقۀ کارگر سوسياليست و بورژوازی به وجود آورده بود، مانع 

اصلی در به فرجام رسيدن اين روند و ظهور چپ به مثابه مفهومی متکی به 

دسته بندی های متعدد چپ درون . خود و جنبش اجتماعی فراگير می گرديد

ه ظهور در هيأت احزاب سوسياليست و بورژوازی هنوز نيازمند ب

  .کمونيست بودند

با شکلگيری دولت رفاه در اروپا و آمريکا پس از جنگ جهانی دوم و       - ٧

اوجگيری جنبشهای استقالل طلبانه در مجموعه ای از کشورهای جهان سوم 

همزمان با ظهور جنبشهای معروف به جنبشهای نوين اجتماعی در غرب، 

کارگران هر چه بيشتر تحت الشعاع جنبشهائی قرار می مبارزه طبقاتی 

گرفت که يا تحقق اهداف همگانی برای کل خلق را دنبال می کردند و يا 

جنبش کارگری به مثابه جنبش . تأمين منافع اليه های معينی از جامعه را

محوری جامعه سرمايه داری جای خويش را به جنبشهای ديگری می داد که 

ی تشکيل دهندۀ آنان از قدرت، تحرک و توان سازماندهی اليه های اجتماع

چپ اکنون در موقعيتی قرار می گرفت که قدرت . بيشتری برخوردار بودند

پيشين احزاب کمونيستی در رهبری اعتراضات اجتماعی را به چالش می 

  .کشيد

با پيدايش نخستين نشانه های شکاف در بلوک معروف به اردوگاه       - ٨

در آغاز دهه هشتاد و شکست دولت رفاه در اروپا و قدرتگيری سوسياليسم 

ريگانيست، سياست ورزی چپ که تا آن زمان با مضامين - راست تاچريست

سوسياليستی وداع نکرده بود، اکنون هر چه بيشتر خود اين مضامين 

جنبش کارگری نزد چپ به جنبشی در . سوسياليستی را به کناری می نهاد



 

زمان وداع با پرولتاريا فرا . اجتماعی بدل می گرديد کنار ديگر جنبشهای

بود که سوژۀ تغيير نظام به شمار می آمد و نه " چپ"اکنون اين . رسيد

و آنارکوليبراليسم   چپی که از انواع شبه سوسياليسم تا ليبراليسم. پرولتاريا

  .راديکال را در بر می گرفت

نار گذاشتن ميراث غنی کمونيسم وداع چپ با پرولتاريا اما به معنای ک      - ٩

تالش شگرف طبقۀ کارگر کمونيست و دستاوردهای عظيم آن در تمام . نبود

عرصه های حيات اجتماعی، چنان مهر خويش را بر افکار و آرمانهای 

عدالتخواهانه کوبيده بود که حذف آن برای هيچ جنبشی که داعيه اصالح و 

. د حمل می کرد امکان پذير نبودبهبود وضعيت اکثريت تودۀ مردم را با خو

همه و همۀ جنبشهای اجتماعی جديدی که اکنون به جای جنبش کارگری در 

مرکز توجه تحوالت اجتماعی قرار می گرفتند، برای تبيين خويش و مهم تر 

از آن برای تحميل هژمونی خويش بر طبقۀ کارگر، استفاده از ميراث 

پوشی دانسته و هر يک با  تاريخی اين طبقه را امری غير قابل چشم

دستکاری در اين ميراث در جهاتی معين آن را در خدمت جنبش خويش به 

  .کار گرفتند

، "جنبشهای جديد اجتماعی"با تحقق هر چه بيشتر اهداف و مطالبات    - ١٠

بخشهای وسيعی از چپ نيز هر چه بيشتر به جزئی ادغام شده در نظم مسلط 

شصت و هفتاد ميالدی در غرب پيشرفته چپ که دهه های . بدل می گرديد

خيابانها را سنگر خود می دانست و در جهان سوم با روشهای پارتيزانی در 

صدد تحقق اهداف خود بر می آمد، اکنون بيشتر و بيشتر تحقق اهداف 

خويش از طريق دستگاه موجود دولتی را در دستور کار خويش می 

  .گذاشت

ارش ظفرمندانۀ ليبراليسم و اعالم پايان تاريخ، با فروپاشی ديوار برلين و م   - ١١

چپ نيز انديويدوآليسم را به عنوان مبنای ايدئولوژيک هويت خويش قرار 

اين نقطۀ عطف ايجاد پيوندی استراتژيک بين چپ و طبقۀ حاکم . می داد

خرده بورژوازی در غياب طبقۀ کارگر سوسياليست عزم به تغيير نظم . بود



 
 

تغيير . ردی خويش را وجهه همت خود قرار دادبر مبنای موجوديت ف

بدون کسب قدرت سياسی و بدون " دنيائی ديگر"انقالبی نظم و ايجاد 

پرولتاريا، به مانيفست جنبشی بدل گرديد که با نام جنبش آنتی گلوباليزاسيون 

از سياتل آغاز گرديد تا در جنبش وال استريت انحالل خويش را به جهان 

" ماليات توبين"ورژوا در پايان توهم خويش در غرب به خرده ب. اعالم کند

فرمانده مارکوس جای . کوه موش زائيد. رسيد و در ايران به جنبش سبز

  .خود را به توماس پيکتی داده بود

عطش سرمايه مسلط ترانس  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٩با بحران بزرگ سال     - ١٢

ع موانع حرکت آتالنتيک برای سلطۀ هر چه بيشتر بر بازارهای جهانی و رف

سرمايه در سطح جهانی، مناسبترين بيان ايدئولوژيک خويش را در ايده 

های جهانشمول چپ يافت که اکنون ديگر نه در رؤيای دنيائی ديگر، بلکه 

در تحقق اين ايده ها بر عليه دول اقتدار گرا معنای واقعی خويش را می 

. مکراسی ليبرالیحقوق جهانشمول بشر و تأمين آزاديهای فردی و د: يافت

در غرب پيشرفته، چپ با مسخ سوسياليسم آن را به مبارزه برای رفع 

تبعيضات نژادی و جنسی و رفع موانع تحقق لذت جوئی فردی و مقابله با 

محافظه کاری کالسيک تقليل داده و همزمان با تأکيد راديکال بر دمکراسی 

و مبارزه قاطع با  "حق تعيين سرنوشت"و حقوق بشر و " انتخابات آزاد"و 

و ديکتاتوری، پوشش ايدلئولوژيک و سياسی الزم را برای " اقتدارگرائی"

تهاجم امپرياليستی به دول ضعيفتر در خدمت سرمايۀ پيروزمند پسا جنگ 

بدون نقش مؤثر چپ در سازماندهی نظم امپرياليستی . سردی قرار می داد

نمی شد تودۀ کارگران و  دوران گلوباليزاسيون، سرمايه داری هيچ گاه قادر

قدرتمندترين نظريه پردازان . محرومين جامعه را اينچنين خلع سالح کند

رسانه ها و مسئولين طراز اول ارگانهای بين المللی سرمايه و سياستمداران 

  .طبقۀ حاکمه در اين دوران عمدتا از صفوف چپ برخاستند

دها و نهادها و در سطح نظری چپ به يمن وسيعترين امکانات بنيا   - ١٣

دانشگاهها و کالن رسانه ها با توليد انبوه نظريات شبه مارکسيستی و پسا 
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قانون قرار بنيان دمکراسی بر برابری حقوقی آحاد افراد جامعه در مقابل       -٢

مضمون واقعی اين برابری حقوقی که بازتابی از آزادی مالکيت . دارد

خصوصی بر ابزارهای توليد است، حفظ پايه های موقعيت نابرابر افراد در 

زندگی واقعی و نابرابری واقعی آنان در برخورداری از امکانات اجتماعی 

معنای توهم  برای تودۀ کارگران و زحمتکشان اين در عين حال به. است

اين بنيان ايدئولوژيک دمکراسی است که در . مشارکت در ادارۀ امور است

نظام آموزشی و فرهنگ مسلط طبقات حاکم به طور مداوم بازتوليد می 

از همان لحظه ای که انسان اجتماعی در جامعه طبقاتی به عنوان فرد . شود

محروم جامعه و آزاد و برابر حق ظاهر می شود، سند سلب اختيار اکثريت 

  .سپردن سرنوشت خويش به دست اقليت حاکم را امضاء کرده است

پيش شرط تاريخی برقراری دمکراسی پذيرش انقياد داوطلبانه سيادت       -٣

تحميل . سرمايه بر کار و تقدس مالکيت خصوصی بر ابزارهای توليد است

در طول  اين انقياد داوطلبانه از نظر تاريخی محصول خشونتی کم سابقه

تاريخ بوده است که در دوران انکشاف و تکامل سرمايه داری در 

بدون اعدامهای وسيع برای . اعمال شده است  کشورهای مهد اين نظام

دزديدن يک قطعه نان، بدون سر به نيست کردن و اعدامهای فله ای بی 

خانمانهای لندن و منچستر و ليورپول، دولت دمکراتيک در دوران مدرن 

بدون اين پيش شرط تاريخی، طبقه سرمايه دار . وانست شکل بگيردنمی ت

تفاوت دمکراسی مدرن . هيچگاه به پذيرش همين دمکراسی نيز تن نمی داد

با دمکراسی باستان در اين است که در دمکراسی باستانی بردگان از حق 

زندگی در حيات اجتماعی برخوردار نبودند، در حالی که دمکراسی مدرن 

مدرن را نيز وارد حيات اجتماعی کرده است تا همان حداقل حفاظی بردگان 

  .را نيز از آنان سلب کند که برده و رعيت از آن برخوردار بودند

نظم دمکراتيک تنها تا زمانی و به شرطی پايدار می ماند که توليد و       -٤

بازتوليد سرمايه داری به موانع غير قابل عبور با روشهای دمکراتيک 

شرايط مادی زندگی طبقۀ کارگر و محرومين جامعه اما آنان را . خوردبرن



 
 

به طور گريزناپذيری به تقابل روزمره با پايه های دمکراسی، يعنی 

از همين . نابرابری های واقعی موجود در نظم سرمايه داری، سوق می دهد

رو دولت دمکراتيک نيز دولتی است که بدون دستگاه سرکوب مستقيم 

دستگاه سرکوب اداری، حقوقی و . وم قادر به ادامه حيات نيستطبقات محر

نظامی بورژوازی در حکم تضمين کنندۀ بازتوليد مناسبات سرمايه داری و 

آگاهی بورژوائی مسلط بر جامعه همواره و حتی در دمکراتيک ترين 

دولتهای سرمايه داری نيز از نقشی غير قابل چشم پوشی برخوردار خواهند 

سرمايه داری بدون اين قهر طبقاتی، قادر به ادامه حيات نخواهد نظام . بود

  .بود

اما نه تنها گرايش روزمره طبقات تحت ستم سرمايه داری در تقابل با پايه       -٥

های اين نظم، بلکه همچنين تناقضات درونی خود شيوه توليد سرمايه داری 

خشونت بار قابل  و گرايش دائمی آن به ايجاد بحرانهائی که تنها به طرق

رفعند، وجود دستگاه سرکوب را به ضرورتی حياتی برای طبقۀ سرمايه 

  .دار بدل می کنند

با بروز موانع غير قابل عبور به روشهای دمکراتيک بر سر راه بازتوليد       -٦

گسترده سرمايه داری، گرايش به ارتجاع سياسی و محدود نمودن دمکراسی 

طبقه . ط در درون طبقۀ حاکمه بدل می گرددهر چه بيشتر به گرايش مسل

حاکم از دل خود ارتجاع سياسی بورژوائی را در اشکال مختلف، از 

ديکتاتوری نظامی تا فاشيسم و از حکومتهای مذهبی تا نژادی و اشکال 

متنوع ديگر بيرون می دهد تا يک بار ديگر و با رفع آن موانع به اشکال 

  .حاکميت دمکراتيک بازگردد

 –در جوامعی که تکامل تاريخی سرمايه داری هنوز به تکوين دمکراسی       -٧

نيانجاميده است، گرايش به  –اين عاليترين شکل حاکميت بورژوازی 

گذار به . دمکراسی در هيأتی آرمانی در مقابل جامعه ظاهر می شود

دمکراسی به مثابه آلترناتيو مطلوب تکامل جامعه ظاهر گشته و به اين 

به عنوان مانعی سخت در برابر يگانه آلترناتيو رهائی در جامعۀ ترتيب 



 
 

ضد انقالب . سرمايه داری، يعنی انقالب اجتماعی، قرار می گيرد

  .بورژوازی خود را به لباسی انقالبی مزين می کند

تحت هر  - رهائی طبقه کارگر نه در گرو تأمين و تعميق دمکراسی       -٨

 - مشارکتی، شورائی و يا هر عنوان ديگری  عنوانی، از دمکراسی انقالبی،

و رعايت موازين دمکراتيک، بلکه در گرو نقض اين موازين و براندازی  

طبقۀ کارگر زمانی می تواند رهائی خويش و جامعه را . دمکراسی است

متحقق کند که در مقابل نابرابری واقعی موجود نابرابری خويش را قرار 

لکه حقوق نابرابر طبقات بنيان رهائی طبقۀ نه حقوق برابر افراد، ب. دهد

پرولتاريای محروم تنها زمانی می تواند ردای آزادی بر . کارگر خواهد بود

تن کند که محروميت خويش را به امتيازی سياسی در برابر طبقۀ حاکم بدل 

نموده و حق برابر افراد طبقۀ حاکم در تعيين سرنوشت جامعه را زير پا له 

لب حق طبقۀ مالک ابزارهای توليد و امتيازات جامعه است که تنها با س. کند

ديکتاتوری پرولتاريا بيان . مقدمات برابری واقعی انسانها فراهم می گردد

  .اين تحول تاريخی است

ارادۀ جمعی طبقات محروم . ديکتاتوری پرولتاريا نفی دمکراسی است      -٩

اعمال قدرت طبقاتی قابل جامعه تنها در اشکال جمعی و از طريق ارگانهای 

هر گونه تالش برای انتقال بنيانهای حقوقی دمکراسی يا برای . تحقق است

آشتی بين حق برابر همگانی و ديکتاتوری پرولتاريا، تالشی است برای 

ديکتاتوری پرولتاريا خود . مسخ ايدۀ رهائی طبقه کارگر و تجديد انقياد آن

طبقۀ کارگر متشکل در دولت به تبعيض مثبتی است که . حق نابرابر است

نفع محرومان جامعه و به زيان اقليت مالک ابزارهای توليد و تمام امتيازات 

  .تاريخی ناشی از آن اعمال می کند

  کمونيسم و مبارزه برای آزاديهای دمکراتيک -ب
از نظر تاريخی پيدايش دمکراسی مدرن در عين حال محصول مبارزات       -١

دمکراسی در مقايسه با . برای حق رأی همگانی نيز بودوسيع طبقۀ کارگر 

نظامهای استبدادی پيشين به گسترش فضای عمل پرولتاريا در سپهر 



 
 

اين گسترش اما بر متن پذيرش بنيان حقوقی نظم . سياست منجر گرديد

. سرمايه داری، برابری حقوقی افراد در مقابل قانون، انجام می گرفت

ه برای بهبود نسبی موقعيت خود در عين تثبيت نظم پرولتاريای انقالبی اما ن

موجود، بلکه برای درهم شکستن آن به اين گسترش دامنۀ عمل خويش نياز 

در حالی که بهبود وضعيت فالکت بار کنونی امری فوری و قابل . داشت

تحقق به نظر ميرسيد، مبارزه برای درهم شکستن وضع موجود اما در آينده 

جدال بين اين دو چشم انداز، از آن زمان به بعد . نی بودای دور قابل پيش بي

مبارزه ای با . به مبارزه ای دائمی در درون جنبش کارگری نيز انجاميد

فراز و نشيبهای متعدد که سرانجام و با شکست انقالب اکتبر به زيان 

مشی اصالح وضع موجود در اشکال . پرولتاريای کمونيست رقم خورد

  .ۀ کارگر نيز به مشی مسلط بدل گرديدمختلف در درون طبق

تاريخ طبقۀ کارگر نشان می دهد که همان پيروزيهای حاصله در جهت       -٢

کسب حقوق برابر در چهارچوب نظم موجود نيز تنها به يمن شبح در حال 

اين قدرت اجتماعی جنبش پرولتاريای . پرواز کمونيسم امکانپذير بود

ی آزاديهای دمکراتيک جلوه ای رهائيبخش کمونيست بود که به مبارزه برا

آزادی بيان، تجمعات، مطبوعات و تشکيل احزاب بر متن حضور . می داد

قدرتمند طبقۀ کارگر کمونيست بود که نويد فرا رفتن از نظم مسلط را به 

اين اما در واقعيت به منزلۀ پذيرش قواعدی نيز به شمار می . همراه داشت

لکيت خصوصی و رقابت بين افراد در جامعه قرار آمد که بنيانهای آن بر ما

واگذار کردن سرنوشت احزاب و تجمعات پرولتری به ميدان رقابت با . دارد

احزاب و تجمعات و رسانه های طبقات حاکم و متحدين آنان در ميان طبقات 

ميانی جامعه در هيأت پذيرش اصل مشروعيت مبتنی بر حق رأی همگانی، 

که يک سوی آن گردن پرولتاريای کمونيست را نشانه شمشير دولبه ای بود 

با تحکيم مناسبات سرمايه داری و تکامل آن به سرمايه داری . گرفته بود

انحصارات و کارتلها و شرکتهای بين المللی و با افزايش قدرت توليدی 

جوامع سرمايه داری، اين توازن قوا هر چه بيشتر به زيان پرولتاريای 



 
 

آن چه که زمانی برای گسترش دامنۀ مبارزۀ . کرد کمونيست تغيير می

طبقاتی مورد نياز طبقۀ کارگر بود، اکنون جوهر واقعی خويش را آشکار 

  .تثبيت انقياد طبقۀ کارگر در بند سرمايه: می کرد

با فروپاشی بلوک شرق و برقراری سلطۀ بالمنازع ليبراليسم بورژوائی،       -٣

دوران رسانه های ديجيتال، دمکراسی نيز به همراه با تحوالت تکنولوژيکی 

اين تعميق، حقيقت جامعۀ مبتنی بر نظم . بی سابقه ترين شکلی تعميق يافت

اگر تا پيش از آن . سرمايه داری را هر چه بيشتر برمال می کرد و می کند

دمکراسی بيش از هر چيز در سپهر سياست و در نسبت رابطۀ طبقات با 

نون دمکراسی هر چه بيشتر به ميدان تحقق و يکديگر معنی می شد، اک

اگر تا پيش از آن اين . ابزار سلطۀ گرايشات و تمايالت فردی بدل می گرديد

مطالبات جنبشها و طبقات اصلی جامعه بود که در دمکراسی به توازنی بر 

مبنای حفظ سرمايه داری منجر می گرديد، اکنون اين تمايالت خرده 

ت و غرايز فردی بودند که هر چه بيشتر چهرۀ جنبشهای مبتنی بر تمايال

دمکراسی را رقم زده و سرنوشت طبقات اصلی توليد کنندۀ ثروتهای جامعه 

از آزادی روابط جنسی تا آزادی مصرف مخدرات . را به حاشيه می راندند

و همه و هر گونه تمايل فردی ديگری که تنظيم آنان با رعايت شأن و 

ط مدنی و عرفی جامعه قرار داشت، اکنون به حرمت افراد در حوزۀ رواب

قلۀ افتخارات دمکراسی بدل گرديده و سپهر سياست را در تصرف خويش 

آزار دهنده ترين نابرابريهای طبقاتی و شکافهای نژادی و جنسی و . گرفتند

قومی و مذهبی درون طبقۀ کارگر در کنار محروميت از مصرف آزاد 

حق برهنگی قرار گرفت و به اين ترتيب ماری جوانا و يا برخورداری از 

همزمان، سلطۀ دولت بر جزئی . از هر گونه مضمون سياسی تهی گشت

. ترين زوايای خصوصی زندگی افراد به بی سابقه ترين سطح خويش رسيد

  .تعميق دمکراسی چيزی جز آشکار شدن انحطاط آن نبود

ای دمکراتيک به مثابۀ بر متن اين انحطاط دمکراسی، مبارزه برای آزاديه      -٤

پوششی برای غلبۀ منافع فردی آحاد طبقۀ حاکم و طبقۀ متوسط پيرو آن بر 



 
 

در سطح جهانی تودۀ هر . سرنوشت طبقات محروم جامعه به کار گرفته شد

چه بيشتری از طبقۀ کارگر در فالکت و نکبت غوطه ور شده و بخشهای 

زيع و هر گونه مشارکت هر چه وسيعتری از طبقۀ کارگر از دور توليد و تو

در حيات اجتماعی محروم گرديدند تا در مقابل دولت بورژوائی اوج تحقق 

  .دمکراسی را جشن بگيرد

پرولتاريای کمونيست اکنون ديگر نمی تواند و مجاز نيست مبارزه برای       -٥

آزاديهای دمکراتيک را پيش شرطی در مبارزه برای تحقق انقالب اجتماعی 

برعکس، افشاء مضمون ارتجاعی واقعی آنچه به نام مبارزه  .قلمداد کند

برای آزاديهای دمکراتيک در مقابل طبقۀ کارگر قرار داده می شود، وظيفه 

مبارزه برای . ای تخطی ناپذير در مقابل پرولتاريای کمونيست است

آزاديهای دمکراتيک تنها در سپهر سياست و تنها مشروط به گره خوردن به 

يسم است که می تواند در قالبی محدود تعيين کنندۀ سياست افق سوسيال

تعيين جزئيات اين تاکتيک و تشخيص منافع . کمونيستی دوران معاصر باشد

  .طبقۀ کارگر از وظايف فوری و هميشگی کمونيستها است

  

  "جنبش برای سازمانيابی حزب پرولتاريا –تدارک کمونيستی "کنفرانس اول 

  ٩٥آذر 

  ٢٠١٦دسامبر 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  



 
 

  
  
  
  
 
 

  بيانيه تحليلی دربارۀ خاورميانۀ سوسياليستی
 تدارک کمونيستی: نوشتۀ

   

است و ايجاد  حل نهائی مسألۀ خاورميانه در گرو ايجاد يک خاورميانه سوسياليستی
خاورميانه سوسياليستی نيز تنها با انجام انقالب اجتماعی در اصلی ترين کشورهای 

انجام انقالب . خاورميانه و برچيدن بساط شبه دولتهای شيخ نشين امکان پذير است
سياست کمونيستی را می توان در يک . اجتماعی اما نخست امر هر کشور معين است

طقه ای خاورميانه سوسياليستی و ايجاد روابط و افق من: عبارت خالصه کرد
  .مناسبات منطقه ای در کنار پراتيک کشوری برای انجام انقالب اجتماعی

  بيانيه تحليلی دربارۀ خاورميانۀ سوسياليستی

  مقدمات برخورد- ١

تحوالت خونين خاورميانه و گستردگی و در هم تنيدگی اين تحوالت خاورميانه را به 

اين تحوالت هم . ترين کانونهای جدالهای جهان معاصر بدل کرده استيکی از مهم 

ريشه در اهميت سوق الجيشيک و استراتژيک منطقۀ خاورميانه به عنوان يکی از 

اصلی ترين مراکز تأمين مواد خام مورد نياز برای سرمايه داری جهانی دارند و هم 



 
 

که ساختار دولت در کليه  در ساختارهای جوامع خود خاورميانه به عنوان منطقه ای

کشورهای آن در مرحلۀ تحولی پايه ای از دولتهای اقتدار گرا و متکی به 

ايدئولوژيهای غير ليبرالی به دولت تکامل يافتۀ دمکراتيک منطبق بر الگوهای ليبرال 

ويژگی های ژئو پليتيک دول خاورميانه به عنوان ميدان . دمکراسی غربی قرار دارد

تاريخی تقسيم جهان بين رقبای امپرياليستی پس از جنگ جهانی تنش دول محصول 

اول از يک سو و انکشاف بورژوازی در چهارچوبهای ملی از سوی ديگر، بر 

  .پيچيدگی اوضاع خاورميانه می افزايد

از نظر ايدئولوژيک خاورميانه به نقطه ای کانونی در تجديد آرايش ايدئولوژيک چپ 

تقريبا همۀ مفاهيم و مقوالت . تخاصم تبديل شده استو راست بورژوازی کشورهای م

پيشين در تبيين مبارزات طبقاتی و تحوالت اجتماعی در تبيين تحوالت خاورميانه در 

از حق . پرتوی نوين به کار گرفته شده و از معنائی متفاوت برخوردار گرديده اند

سوسياليسم و از تعيين سرنوشت تا حقوق و آزاديهای دمکراتيک، از خودگردانی تا 

دولت ملی تا جنگهای امپرياليستی، همه و همه مفاهيم شناخته شده ادبيات سياسی در 

نبرد ايدئولوژيک برای کسب تفوق هژمونيک در تبيين تحوالت خاورميانه از 

  .مضامينی متفاوت برخوردار گشته اند

وجوه فوق تبيين  سياست کمونيستی در خاورميانه نمی تواند تنها با اتکا بر يکی از اين

چنين سياستی تنها می تواند نتيجۀ برخوردی جامع به کليه وجوه چنين تحوالتی . شود

در چنين برخوردی به ويژه تبيين اصول سياست کمونيستی به لحاظ نظری در . باشد

تقابل مستقيم با تبيينهای چپ قرار می گيرد که در اين سطح اصلی ترين مانع انکشاف 

تبيين تحوالت خاورميانه به عنوان جنگ قدرت . در خاورميانه است مبارزه کمونيستی

واکنش به سرکوب جنبش "بين بلوکهای رقيب امپرياليستی و پيش از آن به عنوان 

توسط دولتهای استبدادی از محوری ترين تبيينهای رايج در چپ است که   "دمکراتيک

نبش کمونيستی در برای پنهان نمودن مضامين بورژوائی سياست خويش ميراث ج

پيش . برخورد به جنگهای امپرياليستی و مبارزات دمکراتيک را به خدمت می گيرد



 
 

فرض تبيين سياست کمونيستی نخست ارائۀ تبيين کمونيستی از مقوالت نظری ای 

  .است که توسط چپ مسخ شده و در خدمت سياست بورژوائی قرار گرفته اند

  کمونيستها و جنگ – ٢

سنت کمونيستی طبقه کارگر در برخورد به مسألۀ جنگ همواره بر مرکز توجه  - الف

کمونيسم در نقد . مضمون جنگ متمرکز بوده است و نه بر عواقب خانمان برانداز آن

سنت هومانيستی و پاسيفيستی به محکوميت اخالقی جنگ نپرداخته بلکه با تبيين داليل 

بقاتی در دوره های جنگ واقعی جنگهای دوران مدرن و شناخت روندهای مبارزه ط

در کلی ترين خطوط کمونيسم در برخورد به . به تبيين سياست خويش پرداخته است

مسأله جنگ هيچگاه بيطرف نبوده و همواره بين جنگ عادالنه و جنگ غير عادالنه 

تبيين جنگ به عنوان جنگی غير عادالنه به مخالفت با آن و . تمايز قائل بوده است

به همانگونه که هر کمونيستی دفاع از جنگ . جنگی منجر می شدمبارزه با چنان 

  .عادالنه را وظيفۀ طبقاتی خويش به حساب می آورد

در پايه ای ترين سطح، جنگهای تجاوزکارانه دول متخاصم نسبت به يکديگر در  - ب

شمار شاخص ترين جنگهای غير عادالنه و جنگهای ناشی از عروج جنبشهای انقالبی 

با . انه به عنوان شاخص ترين نمونه های جنگهای عادالنه تبيين می شده اندو ترقيخواه

اين حال، اين سطح از تبيين هنوز بيانگر جوهر تبيين کمونيستی از نحوۀ برخورد به 

به ويژه در جنگهائی که از پيچيدگی بيشتری برخوردارند، نياز به ارائۀ . جنگها نيست

  .مونيستی استتبيينی دقيق تر از ضروريات سياست ک

با ورود سرمايه داری به دوران امپرياليسم و همراه با جنگ جهانی اول، تبيين  - ج

همراه با اين تبيين . جنگ امپرياليستی: نوينی در جنبش کمونيستی از جنگ ارائه شد

نوين سياست نوينی نيز در عرصۀ جنبش کمونيستی راه يافت که توسط انقالبی ترين 

سياست تبديل جنگ به جنگ . آغاز قرن بيستم نمايندگی گرديد گردانهای پرولتاريای

  .داخلی



 
 

تبيين جنگ به عنوان جنگ امپرياليستی هر چند در جنگ جهانی اول به سياست  - د

انقالبی تبديل جنگ به جنگ داخلی منجر گرديد، در جنگ جهانی دوم اما تبيين جنگ 

جنگ جهانی . گ کافی نبودبه عنوان جنگ امپرياليستی برای موضعگيری در قبال جن

اما عروج نازيسم و فاشيسم مؤلفۀ تازه ای را وارد . دوم البته جنگی امپرياليستی بود

سياست مسلط . مبارزات طبقاتی می کرد که تنها با جنگ امپرياليستی قابل تبيين نبود

بر جنبش کمونيستی در اين دوران، ورود به ائتالفی جنگی، رسمی يا غير رسمی، با 

سياستی که در خطوط . راليسم و سوسيال دمکراسی بر عليه فاشيسم و نازيسم بودليب

  .کلی در جهت دفاع از منافع طبقه کارگر قرار می گرفت

مقايسه دو جنگ جهانی اول و دوم و تاکتيک کمونيستی در قبال آنان نشان می دهد  - ه

نيستی در قبال که صرف امپرياليستی بودن جنگ نيز به تنهائی روشنگر تاکتيک کمو

در عين حال در جنگ جهانی اول صحبتی از يک جنگ عادالنه نمی . آن نيست

توانست در ميان باشد و در جنگ جهانی دوم نيز به استثناء مقاومت اتحاد جماهير 

شوروی و چين در برابر تهاجم آلمان نازی و ژاپن، بخش عمده ای از اين جنگ تنها 

عليرغم اينها تاکتيک کمونيستی در . ل توضيح استبا همان رقابت امپرياليستی قاب

جنگ جهانی دوم نمی توانست در برگيرندۀ سطوحی از ائتالف با بخشی از نيروهای 

  .درگير در جنگ نباشد

جنگهائی بر سر . هر دو جنگ جهانی اول و دوم، جنگهائی تجاوزکارانه بودند - و

در جنگ به تنهائی با فاکتور  از اين نقطه نظر نيز تاکتيک شرکت. تقسيم مجدد جهان

در چنين " جنگ عادالنه"مفهوم . تجاوزگری يکی از طرفين جنگ قابل توضيح نيست

نمونه های مختلف جنگهای تجاوزکارانه نيز . شرايطی فاقد هر گونه کاربردی است

برخوردهائی که پاسخ به پرسش . برخوردهای تاکتيکی مختلفی را به نمايش می گذارند

  .بر سياست کمونيستی در قبال جنگ را در خود نهفته دارنداصول حاکم 

بين آلمان و فرانسه، پس از تهاجم ارتش فرانسه و اشغال  ١٨٧٠در جنگ سال  - ز

ايالت زار توسط ارتش لوئی ناپلئون، کمونيستها حملۀ فرانسه را تجاوزکارانه قلمداد 

ه و ورود آلمان به درون با عقب راندن فرانس. نموده و خواستار دفاع از آلمان شدند



 
 

خاک فرانسه، کمونيستها حمايت خود از آلمان را متوقف نموده و به تاکتيک مبارزه بر 

در هر دو . عليه جنگ آلمان رو آوردند که اکنون جنگی تجاوزکارانه به شمار می آمد

به نظر ميرسد در . دورۀ متفاوت اصول واحدی بر اتخاذ سياست کمونيستی حاکم بود

مشاهده دقيق تر نشان می . همان اصل حاکم باشد" مبارزه با تجاوزگری"اين جنگ 

  .دهد که اين تبيين نيز تنها بخشی از واقعيت را بيان می کند

در جريان جنگ جهانی دوم و پس از عقب راندن نيروهای مهاجم آلمان نازی، هم  - ح

به پيشروی در مناطق جنگی ادامه داده ارتش سرخ و هم ارتشهای دول غربی متفقين 

به معنای دقيق . را اشغال نمودند) آلمان، ايتاليا و اتريش(و کشورهای بلوک محور 

قرار می گرفتند و استقالل و تماميت " تجاوز"کلمه اکنون اين کشورها بودند که مورد 

ی از نقطه نظر سياست کمونيستی اين تجاوز به کشورها. ارضی آنان نقض می شد

پرسش اين است که چه چيزی تجاوز . محور متحدين امری بود قابل دفاع و ضروری

را از تجاوز نيروهای  ١٨٧٠فرانسه به آلمان و متقابال آلمان به فرانسه در سال 

شوروی به آلمان در جريان جنگ دوم جهانی متمايز می کرد؟ چرا تجاوز اول قابل 

  دفاع نيست و تجاوز دوم قابل دفاع است؟

اگر در برخورد به جنگهای عادالنه و غير عادالنه، صورت مسأله روشن به نظر  - ط

جنگ . ميرسد، در جنگهای بين دول متخاصم بورژوازی موضوع متفاوت است

عادالنه در سنت کمونيستی به طور مستقيم به جنبشی انقالبی مربوط می شد که در 

در . ارتجاعی قرار می گرفت شرايط مختلف و با اهداف متفاوت در جدال با نيروهای

در جنگ بين دول متخاصم بورژوازی اما از همان سال . اينجا قضيه روشن است

از آن زمان به بعد هيچ دولت بورژوائی . چنين دورانی به پايان رسيده است ١٨٧٠

با اين حال در جدال بين . نبود که در جدال با دولتی متخاصم منادی نظمی پيشرو باشد

تبديل جنگ به جنگ "بورژوائی نيز پاسخ نمی تواند به سادگی به همان دول متخاصم 

اين . و برگرداندن لوله های تفنگ به سوی بورژوازی خودی محدود بماند" داخلی

در جنگ جهانی دوم اما چنين پاسخی مقدور . پاسخ در جنگ جهانی اول مقدور بود

اين که کدام . نگها يکی بوداز نقطه نظر کمونيستی، مسأله اما در تمام اين ج. نبود



 
 

تاکتيک به انکشاف مبارزه طبقاتی و باز شدن راه برای انقالب سوسياليستی ياری می 

مانع از انقباض کامل مبارزه طبقاتی ) جنگ جهانی دوم(رساند و يا در بدترين حالت 

  .می گردد

طبقاتی با توجه به مالحظات فوق، اين که اتخاذ کدام تاکتيک به انکشاف مبارزه  - ی

هيچکدام از . ياری ميرساند تنها با تحليل مشخص از شرايط مشخص امکانپذير است

خصلت نمائی های عمومی از جنگها به تنهائی برای تعيين تاکتيک کمونيستی کفايت 

از نقطه نظر پرولتاريای کمونيست تعيين سياست در قبال جنگ به عوامل . نمی کنند

  :ا می توان بدين ترتيب بر شمرداين عوامل ر. متعددی بستگی دارد

ورود به جنگ به تغييری در : تأثير جنگ بر روندهای مبارزه طبقاتی           

مؤلفه های اجتماعی منجر می شود که در روندهای جاری مبارزه طبقاتی 

برای طبقۀ کارگر و طبقات محروم، دشمن خارجی جای . عمل می کنند

 - يعنی طبقۀ حاکم  - خصم طبقاتی را می گيرد و هدف اصلی مبارزه طبقاتی 

جنگ می تواند . برای مدتی خارج از تيررس مبارزه طبقاتی قرار می گيرد

مبارزه بين طبقات را منکوب نموده و به آشتی بين طبقات حاکم و محکوم 

وضعيتی است که اغلب در درون جوامع در حال جنگ ظهور اين . بيانجامد

در کشوری که به طرف پيروزی در جنگ گام بر ميدارد، اين . می کند

شکست . وضعيتی است پايدارتر تا در کشوری که شکست در انتظار اوست

با ژاپن از عوامل مؤثر آغاز انقالب بود به  ١٩٠٥روسيه تزاری در جنگ 

پن بر روسيه تزاری پايه های امپراطوری متجاوز همانگونه که پيروزی ژا

از ) مالويناس(پيروزی انگليس در جنگ فالکلند . ژاپن را تحکيم نمود

عوامل مؤثر در تحکيم تاچريسم در انگلستان بود به همانگونه که شکست 

با اين . آرژانتين از عوامل تضعيف ديکتاتوری نظامی به شمار می رود

انقالب اکتبر بر متن . عوامل تعيين کننده نيستند حال شکست و پيروزی تنها

شکست روسيه تزاری واقع گرديد اما در همان حال شکست آلمان در جنگ 

در مقابل خيزش بخش . جهانی اول به تحولی انقالبی در آلمان منجر نشد



 
 

های وسيع سوسيال دمکراسی آلمان به سمت دفاع هر  انقالبی طبقه، بخش

زی جهتگيری نموده و با جنبش انقالبی طبقه به چه آشکارتر از بورژوا

ساختار سياسی جوامع و ميزان تکامل دولت بورژوائی در . مقابله برخاست

ايفا می  - اگر نگوئيم تعيين کننده–جهت دادن به تأثيرات جنگ نقش مؤثری 

  .کنند

نه : ميزان سازمانيابی و درجۀ آمادگی مبارزاتی پرولتاريای کمونيست          

تنها ماهيت جنگ، بلکه همچنين سطح تکامل مبارزۀ طبقاتی نيز در تعيين 

پاسخ يک پرولتاريای سازمان . تاکتيک کمونيستی نسبت به جنگ مؤثر است

يافته و آمادۀ نبرد به جنگی ارتجاعی با پاسخ پرولتاريائی که دچار تشتت و 

يافته، وقوع برای پرولتاريای سازمان . پراکندگی است، نمی تواند يکی باشد

جنگ می تواند به باز کردن راه بالواسطه خيز برای تسخير قدرت سياسی 

برای پرولتاريائی که . و در هم شکستن اقتدار بورژوازی خودی منجر شود

فاقد چنين درجه ای از آمادگی است، پاسخ مناسب در اين تعيين می شود که 

سازمانيابی طبقه  چگونه ميتوان در دل همان روند مانع از تضعيف بيشتر

  .کارگر گرديد و يا حتی به تقويت صفوف پرولتاريا پرداخت

از جنگ جهانی دوم به اين : قدرت تخريبی نيروهای درگير در جنگ          

سو، پيشرفت تکنولوژی نظامی بسياری از دول بورژوازی را در موقعيتی 

جوامع  قرار داده است که به سادگی از قدرت تخريب کامل زيرساختهای

بر خالف جنگهای کالسيک که برخوردهای جنگی . متخاصم برخوردارند

اساسا در جبهه ها واقع می شد، در جنگهای مدرن مرز روشنی بين جبهه و 

پشت جبهه که همواره به عنوان عاملی مؤثر در . پشت جبهه در ميان نيست

ا تعيين سرنوشت جنگ به حساب می آمد، در جنگهای کالسيک خود مستقيم

به استثناء مواردی که ارتش فاتح پس از غلبه بر . از ميدان نبرد به دور بود

دشمن به تخريب شهرها و مراکز توليدی دست می زد و يا ارتش مورد 

تهاجم خود در جريان عقب نشينی در مقابل ارتش مهاجم و برای سلب 

امکانات لجيستکی ارتش مهاجم دست به تخريب مزارع و مراکز توليدی و 



 
 

ارتش روسيه در برابر تهاجم : به طور مثال(تخليه مناطق مسکونی می زد 

، در خود جنگ شهرها و مراکز توليدی هدف مستقيم عمليات جنگی )ناپلئون

اين وضعيت با ورود نيروی هوائی به جنگ و تکامل . به شمار نمی آمدند

ف آن در جريان جنگ جهانی دوم تغيير يافت و شهر و روستا به عنوان هد

" جنگ تمام عيار"عمليات جنگی وارد استراتژی نظامی شد و در اصطالح 

با ورود تجهيزات مدرن تر، اين روند به اوج خود . بيان خويش را يافت

مرز بين نظامی و غير نظامی هر چه بيشتر مخدوش گرديد و روال . رسيد

در چنين شرايطی صحبتی از انکشاف . عادی زندگی و توليد مختل شد

تاکتيک کمونيستی در قبال احتمال . ه طبقاتی نمی تواند در ميان باشدمبارز

  .وقوع چنين جنگی تنها می تواند بر پيشگيری از وقوع آن متمرکز باشد

هيچ جنگی بدون تأثير بر روندهای مبارزه : جنگ و ارتجاع سياسی          

آنجا که جنگی ارتجاعی در . طبقاتی در درون کشورهای متخاصم نيست

جريان است، چنين تأثيری خود را بيش از همه در ايجاد موانع بيشتر بر سر 

احتمال چنين تأثيری نه فقط در . راه جنبشهای پيشرو اجتماعی نشان می دهد

خود کشور درگير در جنگ، بلکه در نتيجۀ عملکرد قوای پيروزمند در 

ر مدرنيزه تأثيرات عميق جنگهای ناپلئونی د. کشور مقابل نيز واقع می گردد

کردن دستگاه دولتی در اروپا به عنوان شاخصی از تأثيرات مثبت در جهت 

تضعيف ارتجاع سياسی، در نقطۀ مقابل تأثيراتی قرار می گيرد که پيروزی 

ارتجاع آلمان به . از خود برجا گذاشت ١٨٧٠بيسمارک بر فرانسه در سال 

ی از تسلط همراهی ارتجاع فرانسه به سرکوب کمون پرداخت و دوره ا

جنگ ارتجاعی هشت ساله ايران و عراق نيز . ارتجاع بر اروپا آغاز گرديد

در شمار جنگهائی بود که به تقويت ارتجاع سياسی در هر دو سوی اين 

اما از اين هم بيشتر، ارتجاع مطلق سياسی نازيسم و فاشيسم . جنگ انجاميد

م کشورهای فتح شده نه فقط در خود کشورهای ايتاليا و آلمان، بلکه در تما

عمال به انقباض تا حد مطلق مبارزه طبقاتی انجاميده و امکان هر گونه 

. شکوفائی جنبشهای پيشرو و بويژه جنبش کمونيستی پرولتاريا را نابود کرد



 
 

تاکتيک کمونيستی در قبال چنين تحولی تنها می تواند بر نابودی اين انواع 

  .افراطی ارتجاع سياسی متمرکز گردد

تاکتيک کمونيستی در قبال تحوالت جنگی خاورميانه تنها با در نظر گرفتن  - ک

هر گونه تقليل موضعگيری تاکتيکی به عوامل ساده . مالحظات فوق امکانپذير است

ای از قبيل جنگ ارتجاعی يا جنگ امپرياليستی، تنها در خدمت ارتجاع منطقه و 

  .جهانی قرار دارد

  جنگ در خاورميانه - ٣

کنونی در خاورميانه که مرکز آن اکنون در سوريه قرار دارد، جنگی  جنگ - الف 

اين . است بر سر تجديد آرايش سرمايه داری جهانی، منطقه و دولتهای موجود در آن

جنگ نه فقط محصول تضادهای درون بلوکهای سرمايه داری جهانی است و نه صرفا 

، جنگ خونين کنونی بيش از آن. نتيجه تصادهای درونی خود جوامع خاورميانه

محصول تالقی تضادهای تاريخی موجود در خاورميانه با مرحلۀ معينی از گسترش 

پايه ای ترين خطوط اين تحول . بازار جهانی و سطح معينی از توسعۀ امپرياليسم است

  .را در چند محور می توان بر شمرد

ايران و  شکلگيری دولت مدرن بورژوازی در مهم ترين کشورهای خاورميانه، - ب

ترکيه، در آغاز قرن بيستم، از همان آغاز نه از طريق انقالبات دمکراتيک، بلکه از 

جنبشهای دمکراتيک در اين کشورها هيچگاه . طريق سرکوب از باال انجام گرفت

نابودی مناسبات پيشا سرمايه داری . نتوانستند تا حد شکل دادن به دولت پيشروی کنند

ر نيمه دوم قرن بيست، حتی در همين کشورها نيز با اشکال و گذار به سرمايه داری د

در کشورهای ديگر خاورميانه . تکامل نيافته ای از دولت و جامعه مدنی همراه ماند

نيز، عليرغم تفاوتهای آشکار در مضامين اجتماعی و جهتگيريهای اوليۀ دول تازه پای 

دولت به مثابه : رديدبورژوازی، ساختار دولت از همان وجوه مشترک برخوردار گ

بورژوازی خاورميانه در همه جا به . ابزاری بر فراز جامعه مدنی در حال شکلگيری

به اين ترتيب در . عصای اقتدار نظامی، دولتی و حتی قبيله ای و عشيرتی نياز داشت



 

تمام اين جوامع همراه با تعميق مناسبات سرمايه داری و قوام يافتن جامعۀ مدنی، گذار 

وی دولت دمکراتيک ليبرالی به عنوان چشم اندازی واقعی از تحول آتی در به الگ

  .دستور قرار می گرفت

به استثناء شبه دولتهای شيخ نشين خليج فارس، در تمام خاورميانه در دهه شصت  - ج 

ميالدی، مناسبات سرمايه داری به مناسبات مسلط بدل گرديد و دولت مدرن سرمايه 

کلبندی دولت بورژوائی در خاورميانه نيمه دوم قرن بيستم ش. داری شکل گرفته بود

انباشت سرمايه در . نمی توانست فرمی به غير از دولتهای اقتدار گرا به خود بگيرد

شيخ نشينهای خليج . تمام اين کشورها تنها به يمن وجود دولتی نيرومند امکانپذير بود

آنها واحدها و مناطق سر . ندفارس در اين ميان از وضعيتی استثنائی برخوردار بود

سپرده ای از امپرياليسم مسلط بودند که نقش عمده آنان تأمين ملزومات صدور مواد 

بر خالف . خام به کشورهای اصلی سرمايه داری غرب به شمار می آمد و می آيد

کشورهای اصلی منطقه، در اين واحدها نه از بورژوازی متکی بر بازار داخلی 

آنچه به نام دولت . دولت به معنای واقعی کلمه می توان سخن راند خبری است و نه از

در اين کشورها عمل می کند، چيزی بيش از مجمعی از شيوخ مرتجع و فاقد هرگونه 

در کشورهای اصلی منطقه اما . نيست) حتی در چهارچوب بورژوائی(مشروعيتی 

و محور صدور مواد شکلگيری بازاری داخلی و الگوئی از انباشت سرمايه متکی بر د

خام و توليد برای بازار داخلی، از نيمه دهه شصت ميالدی به واقعيتی برگشت ناپذير 

جهتگيری جهانی متفاوت اين دول به سمت بلوک شرق يا غرب، تغييری . بدل شده بود

  .در اين وضعيت ايجاد نمی کرد

ت سرمايه در تمام ، انباش١٩٧٣در سالهای پايانی دهه هفتاد و پس از بحران نفتی سال 

اين کشورها به شکلگيری بورژوازی قدرتمندی منجر شده بود که شکل مسلط دولت 

ايران در  ٥٧مضمون تاريخی انقالب . پاسخگوی نيازها و موجوديت اجتماعی آن نبود

  .همين گرايش بورژوازی نهفته بود

م و با تضعيف هر چه بيشتر بلوک شرق در دهه هشتاد ميالدی و تسلط ريگانيس

تاچريسم در غرب همراه با تسلط ارگانهای فرادولتی تحت کنترل بلوک امپرياليستی 



 
 

سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بين المللی (غرب بر مناسبات جهانی 

عروج دولتهای معروف به ببرهای آسيا در جنوب شرقی اين قاره با رويکرد   و) پول

ه خانواده جهانی بازار آزاد در تمام کشورهای پيوستن به غرب، گرايش به پيوستن ب

خاورميانه در هيأت جنبشهای دمکراسی طلب از قدرت و توان بيشتری برخوردار می 

چشم انداز و هدف نهائی تمام اين جنبشها در راستای پيوستن به بلوک مسلط غرب . شد

دولت و گذار و پذيرفتن نقش محوله در تقسيم کار جهانی، ايجاد تغييرات ساختاری در 

جدال بين دو خط مشی . به دولت مبتنی بر اصول دمکراسی ليبرالی بود و هست

متمايز اتکا به بازارهای داخلی از يک سو و ادغام در بازار جهانی از سوی ديگر، به 

  .بخشی از حيات سياسی منطقه بدل گرديد

و توسعه ای  مضمون تاريخی اين تحول همانی است که در دولتهايی با سطح تکامل - د

گذار از ديکتاتوری . مشابه در توليد سرمايه داری در نقاط ديگر جهان در حال وقوعند

نظامی به دمکراسی پارلمانی در آمريکای التين و دمکراتيزاسيون در آسيای جنوب 

شرقی و حتی تحول موسوم به انقالب بوليواری نيز همين مضمون تاريخی را با 

  .در جهتگيری اجتماعی اين دولتها به نمايش می گذارندتفاوتهای نه چندان کوچکی 

. در خاورميانه نيز همين روند تاريخی با ويژگيهای منطقه ای آن در حال وقوع بود

ملت در وسيع ترين بخش های خاورميانه نه بر اساس  - شکل گيری دولت  روند ويژۀ

ر اساس تقسيم تکامل تاريخی بورژوازی و متعاقب شکل گيری بازار داخلی، بلکه ب

) پيکوت - پيمان سايکس ( مناطق نفوذ بين دول امپرياليستی پس از جنگ جهانی اول 

تشکيل دولت اسرائيل به عنوان دولتی از يک سو مذهبی و از سوی . صورت گرفت

ديگر خط مقدم جبهه دول امپرياليستی غرب؛ آوارگی ميليونی ملت فلسطين؛ نياز 

ه برخورداری از بازاری گسترده تر در منطقه و بورژوازی نوپای کشورهای عربی ب

شکلگيری ناسيوناليسم عربی در اشکال ناصريسم و بعثيسم و همچنين تالش در جهت 

وحدت جهان عرب به مثابه تأمين کننده اين نياز و به مثابه سدی برای مقاومت در 

از دهه ها ، خاورميانه را )اسرائيل(برابر تجاوزطلبی غرب و پيشقراول آن در منطقه 

. پيش به يکی از مهم ترين کانونهای بروز تضادهای جهان معاصر بدل کرده اند



 
 

برخورداری از بزرگترين منابع زمينی سوخت فسيلی منطبق با نيازهای سرمايه داری 

  .متکی بر توليد انبوه ماشينی عامل تشديد کننده ای برای اين تنشها بود

دو بلوک شرق و غرب از آرايشی نسبتا با ثبات  مادام که نظم جهانی در تقابل بين   - ه

برخوردار بود، مبارزات طبقاتی و جدالهای اجتماعی و ژئوپليتيک در خاورميانه نيز 

توازن قوای جهان دوقطبی به منزلۀ فرجه . از روندهای قابل تعريفی برخوردار بودند

جوامع سرنوشت . ای برای انکشاف کم يا بيش مستقل اين تضادها عمل می کرد

خاورميانه البته متإثر از تغييرات در توازن قوای جهانی بود، اما اين تغييرات در 

در خود اين کشورها و جابجائی   توازن قوا در نهايت با واسطۀ مبارزه طبقاتی

خطوط اين روندها . نيروهای درون طبقۀ حاکمه خود اين کشورها صورت می پذيرفت

سادات، در سومالی زياد باره و در عراق از  در مصر در جريان گذار از ناصر به

  .حسن البکر به صدام حسين قابل مشاهده است

با فروپاشی شوروی و تبديل آمريکا به تنها ابرقدرت موجود جهانی که در عين حال 

مقارن با انقالب انفرماتيک از يک سو و آغاز ورود چين به بازار جهانی از سوی 

مناسبات جهانی شکل می گرفت که با خود تقسيم کار  ديگر نيز بود، الگوی جديدی از

در اين الگوی جديد، در پرتو فتح بازارهای بزرگ . نوينی را به ارمغان می آورد

جديد کشورهای بلوک شکست خورده رقيب، صدور سرمايه به خاورميانه اهميت 

 پيشين خود را از دست داده و نقش کشورهای خاورميانه در درجه نخست به مناطق

ثبات و امنيت فقط تا آنجا مهم بود که جريان نفت . تأمين کنندۀ مواد خام کاهش می يافت

مضاف بر اين که با آرايش بورژوازی ايران در تقابل . و گاز از منطقه را تأمين نمايد

با بورژوازی غرب و افزايش نفوذ آن در خاورميانه، الگوی موفقی از توسعه و 

چه بسا به خطراتی جدی تر برای هژمونی غرب بدل  انباشت سرمايه در کل منطقه

ممانعت از عروج ايران به عنوان قدرت برتر منطقه خاورميانه حتی به . می گرديد

قيمت در هم شکستن بنيادهای اقتصادی منطقه، تبديل به يک رکن سياست غرب 

" ملت سازی- دولت"بر اساس چنين الگوئی، تجديد آرايش خاورميانه و  .گرديد

nation building   در دستور کار بخش مسلط بر سرمايه داری جهانی قرار می



 
 

روند انکشاف تضادهای درونی جوامع خاورميانه با تحوالت پايه ای در . گرفت

ژئوپليتيک جهانی اکنون هر چه بيشتر به طور مستقيم به جزئی از انکشاف روندهای 

  .امپرياليستی جهانی بدل می گرديد

آمريکا و متحدانش به افغانستان وعراق دور جديدی از تحوالت با لشگرکشی  - و

مشخصۀ اصلی اين تحوالت ورود مستقيم نيروی . سياسی در خاورميانه آغاز گرديد

نظامی و ايدئولوژيک به - اقتصادی- متحد بلوک غربی در اشکال مختلف سياسی

ق افغانستان وعرا. عرصۀ جدالهای اجتماعی درون کشورهای خاورميانه بود

ضعيفترين حلقه های اين کشورها بودند که پيش از کشورهای ديگر مورد اين تعرض 

. حمله به افغانستان و عراق آغاز ترسيم نظم نوين جهانی بود. همه جانبه قرار گرفتند

تجديد سازمان خاورميانه بر اساس نيازهای سرمايه داری پيروزمند غرب يک رکن 

خاورميانه در اين . ستور کار قرار می گرفتاساسی نظم نوينی بود که اينک در د

تجديد سازمان در درجۀ اول تأمين کنندۀ مواد خام فسيلی مورد نياز سرمايه داری 

پيروزمندی بود که اکنون و با تخريب مبانی صنعتی بلوک رقيب از امکان گسترده ای 

انکشاف جائی برای " خاورميانۀ بزرگ"در . برای انباشت سرمايه برخوردار شده بود

  .بورژوازی کشورهای متخاصم نبود

با شکست نئو کنسرواتيسم مذهبی جورج بوش در دولت سازی در افغانستان و  - ز

عراق و تشديد تخاصمات درونی بلوک غرب در نتيجۀ سياست نظامی نيروی مسلط 

بر بلوک غرب و همراه با تشکيل دولت اوباما در آمريکا، يک بار ديگر تشکيل 

اين بار نه تنها با همراهی دول . رگ در دستور کار قرار می گرفتخاورميانۀ بز

اروپائی متحد، بلکه همچنين با همراهی جنبشهای ارتجاعی در خود خاورميانه؛ از 

قدرت اين صف متحد بود که . جنبشهای دمکراسی طلب تا دستجات و فرقه های مذهبی

لی در خدمت ارتجاع در تونس را به سرعت به تحو ٢٠١١جنبش نان و آزادی سال 

" آزادی"تحقق  ارتجاع ليبرالی چيزی باقی نماند و" نان"از . امپرياليستی مبدل نمود

را به دستجات اسالمی تا بن دندان تسليح شده توسط سيا و پنتاگون و ارتجاع منطقه ای 

تهاجم نظامی ناتو در مقام نيروی هوائی القاعده و شرکا به ليبی و . واگذار نمود



 
 

تام و تمام زيرساختهای آن نشان داد که در تقسيم کار جديد جهانی مورد نظر تخريب 

بلوک غرب جائی برای هيچگونه رقيبی نيست، حتی به قيمت نابودی تمام کشور مورد 

  .نظر

به موازات اين روند؛ پيشروی سياسی، اقتصادی و ايدئولوژيک بورژوازی ايران    -ح

راتژی بورژوازی ايران در تقابل با غرب پس از است. در منطقه بدون وقفه ادامه داشت

و تثبيت پايه های قدرت دولتی در داخل و در منطقه، عمدتا بر مبنای  ٥٧انقالب 

گسترش روابط اقتصادی با کشورهای پيرامونی و به دست آوردن نفوذ در بازارهای 

رج و نفع اين بورژوازی ديگر نه در ايجاد هرج و م. اين کشورها قرار گرفته بود

تهاجم نظامی، بلکه در حفظ آرامش سياسی برای سرمايه گذاران ايرانی در بازارهای 

مضمون زمينی و . منطقه و ايجاد بلوکی از کشورهای اسالمی به رهبری ايران بود

  .واقعی صدور انقالب اسالمی نيز در همين استراتژی نهفته بود

تهاجم آمريکا نيز در همين  خالء ناشی از حذف ناسيوناليسم عربی در عراق پس از

در مقابل، اين ترکيه و عربستان بودند که . جهت به نفع بورژوازی ايران عمل می کرد

برای بيرون راندن ايران از بازارهای منطقه و کاهش نفوذ سياسی ايران در 

ترکيه . خاورميانه سياستی تهاجمی را در قبال مناطق حوزۀ نفوذ ايران در پيش گرفتند

يره شدن چشم اندازهای ورود به بازار واحد اروپا ناچار به دستيابی به پس از ت

نو عثمانی گری . بازارهای جايگزين از يک سو و منابع سوختی از سوی ديگر بود

. دولت ترکيه محصول اين نگرش به منطقه و منعکس کنندۀ نياز بورژوازی ترکيه بود

زم و ساختارهای اجتماعی و دولتی برای عربستان نيز که از توان صنعتی و توليدی ال

کارآ برای مقابله با نفوذ ايران برخوردار نبود و نيست، نه ورود به رقابت با سرمايه 

های ايرانی، بلکه تخريب مناطق حوزۀ نفوذ ايران تنها راه ايفای نقش مؤثر در منطقه 

عنوان  سياستی که به طور کامل با منافع استراتژيک اسرائيل به. به شمار می آمد

پيشقراول غرب در منطقه نيز خوانائی داشت و از حمايت کامل دول غربی برخوردار 

  .گرديد



 

تحول خونين خاورميانه سرانجام با جنگ سوريه به نقطۀ تعيين کنندۀ تاکنونی اش  - ط

جنگی که تمام تناقضات نظم مسلط بر جهان کنونی را با قساوت تمام به نمايش . رسيد

مدرن که در آن صف متحدی از ليبراليسم غربی و ارتجاع سلفی  جنگی تماما. گذاشت

عرب دوشادوش همديگر موجوديت کشوری را نشانه گرفته اند و ارتجاعی ترين 

جنگی که همۀ . باندهای سياه اسالمی را به بازوهای اجرائی خويش بدل نموده اند

تخاصمات فرقه  مصائب و زخمهای کهنۀ ناشی از تقسيم جهان بين دول امپرياليستی و

  .ای و ملی را از زير آوار تاريخ بيرون کشيد و به بازيگران منطقه تبديل نمود

با ورود مستقيم روسيه به ميدان جنگ سوريه، از يک سو توازن قوا به زيان  - ی

بلوک متشکل از دول شيخ نشينهای خليج  –ارتجاعی ترين بلوک فعال در خاورميانه 

تغيير يافت و از سوی ديگر خطر  –دستجات مزدور آنان فارس و ترکيه و غرب و 

روياروئی مستقيم بين بزرگترين قدرتهای منطقه ای و جهانی به گونه ای وحشت 

بر خالف امپرياليسم تجاوز گر بلوک غرب به رهبری آمريکا، . انگيز افزايش يافت

يت و دخالت روسيه در درجۀ اول از خصلتی دفاعی برخوردار بوده و تأمين امن

تماميت خود روسيه را مد نظر داشت که در تمام دوران پسا جنگ سردی يک هدف 

از سوی ديگر . مستقيم حمالت دستجات اسالمی مورد حمايت پنتاگون و سيا بود

دخالت روسيه نه برای تجديد آرايش دول خاورميانه، بلکه در جهت حفظ آرايش کنونی 

  .انجام می گرفت

ناپذيری حل مجادالت خونين بر متن سرمايه داری و با جنگ خاورميانه امکان  - ک

همه و همۀ راه حلهائی بورژوائی . افقهای مختلف سرمايه داری را به نمايش می گذارد

جنگ خاورميانه اوال فقط با دور فرساينده ای از خونريزی و ويرانی قابل تحقق 

به منزلۀ کاشتن بذر  خواهند بود و ثانيا چيرگی هر يک از اين راه حل ها در عين حال

برای اتخاذ يک سياست کمونيستی، بايد مهم . درگيريهای خونين تر آينده خواهد بود

ترين راه حلهای بورژوائی جنگ خاورميانه و تأثيرات آن بر مبارزه طبقاتی را 

  :اين مهم ترين راه حلها از اين قرارند. شناخت



 
 

انده در مناطق تحت نفوذ ترسيم جديد مرزها و ايجاد دول دست نش           -

قدرتهای بزرگ منطقه ای و جهانی خط و مشی ای است که پس از شکست 

طرح آمريکائی خاورميانه بزرگ اکنون از سوی دول ارتجاعی غرب و 

در اين چشم انداز اين کشورهای رقيب هستند که . عرب دنبال می شود

در منطقه، کشورهای خود اين بلوک . مرزهايشان بايد از نو ترسيم شود

. اما از هر گونه تغييری مبری خواهند ماند  شيخ نشينهای خليج فارس،

مرکز اين تغييرات به پر جمعيت ترين و در عين حال متنوع ترين ترکيبهای 

هر گام پيشروی در اجرای چنين . جمعيتی در عراق و سوريه معطوف است

تهای مختلف و طرحی تنها و تنها به منزلۀ افزايش خصومتها بين مردم ملي

تالش قهرآميز برای تأمين منافع اليگارشی حاکم بر خرده دولتهای آينده به 

زور اسلحه و بيخانمان کردن مردم متعلق به مليتهای رقيب و متخاصم 

تصور ايجاد دولتهای کردی و سنی و شيعی بدون دست زدن به . خواهد بود

گام . نيستنسل کشی های گسترده از جمعيتهای مقابل، توهمی بيش 

برداشتن در جهت اين چشم انداز تا هم اکنون نيز به تشديد تضادهای 

اين . قدرتهای منطقه ای درون خود همان بلوک متجاوز نيز انجاميده است

  .روندی است که باز هم تشديد خواهد شد

نفی کامل آرايش ژئوپليتيک کنونی خاورميانه و ايجاد دولت واحد            -

اين مشی ای است که بيش از همه توسط داعش . منطقهاسالمی در کل 

به رسميت نشناختن مرزهای موجود در اين مشی تا حد . نمايندگی می شود

به رسميت نشناختن موجوديت گروهبنديهای قومی و مذهبی رقيب پيش می 

تحقق اين مشی جز با نابودی کامل بخشهای وسيعی از مردم . رود

همين نيز به شکلگيری صف گسترده ای . بودخاورميانه قابل تحقق نخواهد 

در مقابله با اين مشی و انزوای هر چه بيشتر آن در درون خود منطقه منجر 

با اين حال دورنمای آيندۀ چنين مشی ای فقط با خصومت و کينه . شده است

. توزی با گروهبنديهای قومی و مذهبی متخاصم نيست که مشخص می شود

 –امی اين مشی، مراکز اصلی ارتجاع منطقه ای در اين دورنما حتی دول ح



 
 

ايجاد خالفت واحد اسالمی در . نيز نقشی ايفا نمی کنند –عربستان و ترکيه 

حمايتهای . عين حال چالشی است برای شيخ نشينهای خليج فارس و ترکيه

گسترده همين دول از داعش تغييری در اين چشم انداز استراتژيک ايجاد 

اصلی جذابيت داعش برای افواج بيشمار رزمندگانی بود اين دليل . نمی کند

که از سرتاسر جهان، از گتوهای حاشيه نشين پايتختهای اروپائی تا آفريقا و 

  .قفقاز، به صفوف آن ملحق شدند

حفظ تماميت ارضی کشورهای خاورميانه و بيرون راندن نيروهای            -

که ترسيم جديد مرزها و ايجاد به همان اندازه . متجاوز غرب و متحدان آنان

مينی دولتهای قومی، مذهبی و ملی در برگيرندۀ منافع غرب و دول متحد آن 

در منطقه است، به همان اندازه نيز پافشاری بر حفظ تماميت ارضی 

کشورهای موجود به منزلۀ تأمين منافع استراتژيک طبقۀ حاکم بر کشورهای 

حقق اين استراتژی مستلزم به ت. خواهد بود" محور مقاومت"معروف به 

عقب راندن و سرکوب دول متخاصم از يک سو و ازسوی ديگر نيروهائی 

است که در جريان تحوالت دو دهه اخير در دل خود اين کشورها نضج 

يافته اند و اکنون از اليت با اعتماد به نفسی برخوردارند که به نقش زير 

ی کرد در ترکيه و سوريه و نه بورژواز. دست تاکنونی رضايت نخواهد داد

عراق و نه بورژوازی مغلوب در عراق هيچکدام تقسيم کار و منافع 

تاکنونی را به رسميت نخواهند شناخت و در دول غربی و شيخ نشينهای 

  .خليج متحدين نيرومندی خواهند يافت که مانع تحقق اين استراتژی شوند

  اصول کلی سياست کمونيستی - ٤

سياست کمونيستی در خاورميانه نه در انتزاع و نه در تکيه بر اصول عام، بلکه  - الف

اين اصل . در تقابل مشخص با صف بنديهای بورژوازی در منطقه قابل تبيين است

هر گونه شعار پردازی عام درباره ارتجاعی بودن . اوليه سياست کمونيستی است

تبيين مشخص نقش نيروهای درگير بدون تحوالت خاورميانه و نيروهای درگير در آن 

در اين جدال و تأثيرات مستقيم جابجائی توازن قوای طرفين بر انکشاف مبارزه 



 
 

طبقاتی در کل خاورميانه و در کشورهای متعدد آن، خدمت به ارتجاع متجاوز 

  .امپرياليستی است

اتيک مردم هر گونه تبيين تحوالت جاری خاورميانه به مثابۀ تجلی مطالبات دمکر - ب 

خاورميانه بر عليه دول اقتدار گرا، خوش خدمتی به جنگ طلب ترين مراکز قدرت 

امپرياليسم مسلط بر مناسبات جهانی و همسوئی با ارتجاعی ترين نيروهای سياسی 

  .افشاء چنين تالشهائی وظيفۀ تخطی ناپذير کمونيستها است. منطقه است

ه جدال بين قطبهای امپرياليستی خوش هر گونه تقليل جنگ خاورميانه به مثاب - ج 

نه منافع . خدمتی به نيروهای بلوک متجاوز غرب و متحدان منطقه ای آنان است

فجايع . امپرياليستی دول درگير در جنگ خاورميانه منافعی يکسانند و نه نقش اين دول

کنونی در خاورميانه محصول مستقيم عملکرد جنايتکارانه دول غربی و متحدين 

پيروزی اين بلوک بدترين کابوس   .ای آنان در تجديد آرايش خاورميانه است منطقه

" محور مقاومت"در مقابل، آنچه به نام . قابل تصور برای خاورميانه خواهد بود

شناخته می شود، در دو دهه اخير و در تمام دورانی که غرب در حال طراحی و 

وده است، در موقعيتی تدافعی اجرای نقشه برای به هم ريختن آرايش کنونی جهان ب

نسبت دادن مسئوليت برپائی حريق کنونی در خاورميانه به اين . قرار داشته است

نيروها و يا يکسان دانستن مسئوليت آنان با دول متجاوز غرب، اعالم چاکری به درگاه 

  .بلوک مسلط بر سرمايه داری جهانی است

ورميانه می تواند و بايد بر عليه بلوک لبۀ تيز حملۀ کمونيستها در تحوالت جاری خا - د

سلطۀ اين بلوک بر حيات اجتماعی در خاورميانه تا همين جا . متجاوز غربی باشد

لطمات بسيار سنگينی بر مردم منطقه و بر چشم اندازهای توسعه و تکامل کشورهای 

دستاورد اين بلوک متجاوز چيزی . منطقه و انکشاف مبارزه طبقاتی وارد کرده است

ز تخريب زيرساختهای اجتماعی و جايگزينی ساختارهای دولت بورژوائی با ج

تداوم حضور اين نيروها در مبارزات اجتماعی . دستجات و باندهای مسلح نبوده است

خاورميانه يعنی تشديد همين روندها و طوالنی کردن دردها و آالم توده های محروم 

  .منطقه



 
 

اين تحوالت بر متن روندهائی عميق . می شوندتحوالت خاورميانه در خالء واقع ن - ه 

روندهای عميق تری که پرسش . تر در سرمايه داری جهانی به وقوع می پيوندند

درباره کليت حاکميت نظم مسلط بر جهان را يک بار ديگر در دستور کار کل بشريت 

خاورميانه حلقۀ ضعيفی در آرايش جهانی بورژوازی و کانونی است که . می گذارند

در دو سوی جدال خاورميانه دو . ين پرسش در آن به طور واقعی طرح شده استا

پيروزی . چشم انداز بزرگ متفاوت و متخاصم با يکديگر روبروی هم قرار گرفته اند

نظم پيشا . هر طرف به معنای تغييری در توزان قوای جهانی به سود آن خواهد بود

حتی پيروزی مشی . نخواهد گشت جنگ در خاورميانه به گذشته تعلق دارد و باز

معروف به محور مقاومت که بر استمرار نظم پيشين متکی است، از نظر عملی به 

بر متن شکافهای ساختاری همان . معنای استمرار واقعی همان نظم پيشين نخواهد بود

گذار به وضعيتی نوين برای همۀ . نظم پيشين بود که وضعيت کنونی شکل گرفت

نه ساختار دولت در اين . سأله ای فقط مربوط به زمان استکشورهای منطقه م

کشورها می تواند همان ساختار پيشين باشد و نه مناسبات بين گروهبنديهای اجتماعی 

تعرض غرب برای دمکراتيزاسيون اين جوامع نيز بر متن همين شکافها بود . مختلف

  .که امکانپذير گرديد

سو پاسخ به تحوالت کنونی است و از سوی مسألۀ پيشا روی طبقۀ کارگر از يک  - و

در پاسخ به تحوالت کنونی طبقۀ کارگر . ديگر دستيابی به چشم اندازی استراتژيک

ناگزير است مخالفت صريح و بی ابهام خويش با هجوم بلوک متجاوز غربی و متحدان 

بتواند در مقابل، در ترسيم چشم انداز استراتژيک، طبقۀ کارگر بايد . آن را اعالم کند

را تبديل به نيروی مادی کرده " محور مقاومت"نقد عملی خويش از مشی معروف به 

تمام طرفين درگير در جدال خاورميانه در . و مقدمات انقالب اجتماعی را سازمان دهد

پرولتاريای کمونيست نيز بايد طرح گذار خود را . تدارک گذار به دوران متفاوتی اند

  .واند گذار به انقالب اجتماعی باشداين فقط می ت. ترسيم کند

به همانگونه که . سرنوشت ملتهای خاورميانه عميقا به يکديگر گره خورده است - ز

هيچ دولت بورژوائی در خاورميانه بدون تعيين موقعيت خويش در اين منطقه نمی 



 
 

ند تواند به وضعيتی با ثبات دست يابد، به همانگونه نيز انقالب اجتماعی آينده نمی توا

برای طبقۀ کارگر . بدون پاسخ به اين مسألۀ کليدی اميدی به موفقيت پايدار داشته باشد

فائق آمدن بر کليه شکافها و خصومتهای قومی و : اين فقط می تواند به يک معنی باشد

ملی و مذهبی و تأکيد و پافشاری بر امر تخاصم طبقاتی و برادری طبقات تحت ستم در 

ين نقطه نظر، سياست کمونيستی نمی تواند و مجاز نيست به دفاع از ا. ابعاد کل منطقه

از حق ملل در تعيين سرنوشت خويش بپردازد که در شرايط کنونی خاورميانه تنها به 

به همان ترتيب دفاع از حقوق ويژه . منزلۀ آتش زدن بر خرمن مخاصمات خواهد بود

نها نمی تواند در دستور کار برای گروهبنديهای مختلف ملی و مذهبی و قومی نيز نه ت

طبقۀ کارگر کمونيست قرار بگيرد، بلکه می بايد که به عنوان مانع دستيابی ملل 

  .خاورميانه به سعادت و آرامش هدف تعرض کمونيستها واقع شود

حل نهائی مسألۀ خاورميانه در گرو ايجاد يک خاورميانه سوسياليستی است و ايجاد  - ح

ز تنها با انجام انقالب اجتماعی در اصلی ترين کشورهای خاورميانه سوسياليستی ني

انجام انقالب . خاورميانه و برچيدن بساط شبه دولتهای شيخ نشين امکان پذير است

سياست کمونيستی را می توان در يک . اجتماعی اما نخست امر هر کشور معين است

روابط و مناسبات افق منطقه ای خاورميانه سوسياليستی و ايجاد : عبارت خالصه کرد

  .منطقه ای در کنار پراتيک کشوری برای انجام انقالب اجتماعی

  امکانات عملی و چشم اندازهای تحقق سياست کمونيستی - ٥

تحقق استراتژی کمونيستی بيش از هر چيز منوط به شکلگيری صف کمونيستی  - الف

ر هر حوزۀ اين صفی است که ايجاد آن د. کارگران، جنبش کمونيستی کارگران، است

بدون تشکيل چنين صفی، سخن . مبارزۀ طبقاتی وظيفۀ کمونيستهای همان حوزه است

گفتن از خاورميانه سوسياليستی و آرزوی فائق آمدن بر دردها و رنجهای ميليونها 

  .مردم زحمتکش منطقه تنها تسکين وجدان خويش خواهد بود

کمونيستی در کليه يک ويژگی تعيين کننده شرايط کنونی فقدان چنين صف  - ب

با وجود چنين صفی، تاکتيکها و برنامه های مبارزاتی . کشورهای خاورميانه است



 

در شرايط کنونی نه تبديل . متفاوتی با وضعيت امروز در دستور کار قرار می گرفت

جنگ به جنگ داخلی می تواند برنامۀ عمل کمونيستها باشد و نه ورود به ائتالف با، و 

  .يک از طرفين درگير در جنگيا حمايت از هر 

نخستين هدف استراتژيک انقالب اجتماعی کسب قدرت سياسی توسط طبقۀ کارگر  - ج

متشکل، درهم شکستن ماشين دولتی بورژوائی و ايجاد ديکتاتوری پرولتاريا به جای 

هر چه انحصار قدرت در دست دولت حاکم متمرکز تر باشد، به همان نسبت . آن است

هدف استراتژيک ساده تر خواهد بود و هر چه قدرت دولتی در مراکز  دستيابی به اين

متعدد پخش شده باشد، به همان نسبت پرولتاريا با دشواريهای بيشتری برای در هم 

برای خاورميانه امروز که دولتهای . شکستن اين مراکز قدرت متعدد مواجه خواهد بود

ی متحد آنان در گروهبندی ها ملی در آن هدف حملۀ بورژوازی بلوک غرب و نيروها

و دستجات مختلف ملی و مذهبی و قومی است، تحقق اين استراتژی مستلزم مقابله با 

نيروهائی نيز هست که عملکرد آنان به منزلۀ تخريب کارکرد دستگاه دولتی موجود و 

  .جايگزين نمودن ساختارهای شبه دولتی موازی به جای آن است

زهای جديد و در هم شکستن دول بزرگ به مينی دولتها پرولتاريا خواهان ايجاد مر

تجزيه دولت واحد   در شرايط فقدان صف کمونيستی نيرومند طبقه کارگر،. نيست

بورژوائی به مينی دولتها و شبه دولتهای متخاصم بورژوائی در نتيجۀ عملکرد 

رولتاريا ارتجاعی نيرومند تر از دولت هدف نه تنها به نفع انکشاف مبارزه طبقاتی پ

نيست، بلکه به ايجاد موانعی تازه و چه بسا غير قابل عبور بر سر راه جنبش کارگری 

تاريخ سه دهه اخير نشان داده است که ايجاد مينی دولتها بخشی از . می انجامد

استراتژی تهاجم وحشيانه دول دمکراتيک غرب برای حفظ سلطۀ مرگبار خويش بر 

هائی که بيشتر به دستجات متمرکز گانگستری شباهت مينی دولت. نظم جهانی بوده است

در جهان امروز تنها فرو پاشيدن و در هم شکستن دولتی می تواند . دارند تا به دولت

. به نفع پرولتاريا باشد که به تضعيف مستقيم بلوک قدرت مسلط بر نظم جهانی بيانجامد

ر تنها می تواند تدارک استراتژی انقالبی پرولتاريای کمونيست در همه کشورهای ديگ

. انقالب اجتماعی در عين مقابله با تجاوزات بلوک مسلط بر سرمايه داری جهانی باشد



 
 

بيش از صد و . طبقه کارگر تمام قدرت را می خواهد و نه تکه پاره هايی از آن را

پنجاه سال پس از انقالبات نيمۀ قرن نوزده، مشی انقالب اجتماعی دوران معاصر نيز 

انقالب قدرت اجرائی ": ست که مارکس آن را با صالبت چنين بيان کرده بودهمانی ا

را به حد کمال ميرساند و آن را به ناب ترين بيانش تقليل داده، منزوی اش می کند و 

به عنوان يگانه آماج مالمت در برابر خويش قرار می دهد تا بتواند تمام نيروی خويش 

  ".کز کندرا برای نابودی اش بر عليه آن متمر

مبارزه برای خاورميانه سوسياليستی تنها می تواند امر کمونيسمی باشد که خود را : د

از چنگال سياست ورزی بورژوائی خالص کرده و امر طبقاتی را به اصل راهنمای 

اين مبارزه تنها زمانی از چشم اندازهای . باشدسياست ورزی خويش تبديل کرده 

بر متن يک استراتژی همه جانبۀ طبقاتی و همراه با  موفقيت برخوردار خواهد بود که

. خواهی بورژوائی به پيش برده شود" آزادی"نقد پايه های دمکراسی طلبی و 

پرولتاريای کمونيستی که پرچم محو تضادهای طبقاتی را در هر نقطۀ خاورميانه به 

اش دست بگيرد و جنبش روزمرۀ خويش را بر پايه های منافع دراز مدت طبقاتی 

سازمان دهد، به همان اندازه نيز از شانس ايجاد يک خاورميانه متحد سوسياليستی و 

بدون . فائق آمدن بر شکافهای خونين مذهبی و ملی و قومی برخوردار خواهد بود

شکل دادن به چنين کمونيسمی، هر گونه صحبتی از خاورميانه سوسياليستی چيزی 

امر کمونيسم معاصر پيشبرد وظيفۀ همزمان . بيش از عبارت پردازی پوچ نخواهد بود

طرح چشم انداز خاورميانه سوسياليستی همراه با سازماندهی عملی مبارزۀ طبقاتی بر 

  .بنيانهای کمونيسم چالشگر طبقاتی است

  زنده باد همبستگی توده های کار و زحمت در خاورميانه

  پرولتارياجنبش برای سازمانيابی حزب  –کنفرانس اول تدارک کمونيستی 

  ١٣٩٥آذر 

  ٢٠١٦دسامبر 

  



 
 

 
 
 

  کارگران، کمونيستها و جنبشهای مطالباتی جاری
 تدارک کمونيستی: نوشتۀ

   

شعارها و مطالباتی فراتر از آنجا که طبقه پا به ميدان مبارزه سياسی می گذارد و 
آنجا که می خواهد از مطالبات روزمره فراتر . کارخانه و واحد را به ميان می کشد،

رود و به عنوان طبقه به طرح مطالبات طبقاتی خويش در سطح جامعه می پردازد، 
ديگر نه التزام به حق بورژوائی بلکه الهام از سوسياليسم است که بايد مبنای کار 

تحقق چنين شعارها و مطالباتی که بنا بر مضمون خويش خصلتی . گيردقرار ب
سياسی دارند در گرو تغيير سياستهای دولتی است و طبقه کارگر ديگر نمی تواند در 

معنای چنين . عرصۀ سياست خواستار اصالح دولت بر زمين حق بورژوائی باشد
  ستچيزی جز مشارکت نمودن در تثبيت نظم مسلط سرمايه داری ني

  کارگران، کمونيستها و جنبشهای مطالباتی جاری
  رفقای کارگر، رفقای کمونيست،

تصور ميکنيم که شما هم با ما در اين هم نظر باشيد که وضعيت طبقۀ کارگر و توده 

ما قصد . های وسيع زحمتکشان جامعه ايران امروز دشوارتر از هميشه است

نگاهی به . برشماری سياهۀ فالکتهای گريبانگير تودۀ کارگران و زحمتکشان را نداريم

عه بار کافی است که حيات طبقۀ کارگر عناوين خبرها برای دريافتن اين وضعيت فاج

از دستمزدهای زير خط . و تودۀ محرومين جامعه از جهات متعدد فالکت بار است

فقری که آن هم به موقع پرداخت نمی شود تا قرارداهای موقت و سفيد امضاء؛ از 



 
 

بيکاری ميليونی تا اعتياد و فقر و فحشاء گريبانگير تودۀ مردم؛ از کار وسيع کودکان 

تا محروميت تقريبا کامل از خدمات پزشکی؛ سقوط سطح زندگی کارگران و توده های 

بخشهای وسيعی از طبقۀ ما در اثر . زحمتکش ابعاد تکان دهنده ای به خود گرفته است

اين سقوط از چرخۀ حيات اجتماعی به بيرون پرت شده اند و با تکدی گری به حيات 

که حداقل نياز هر انسانی است برخوردار  خود ادامه می دهند و حتی از سرپناهی

  .نيستند

. در سوی ديگر اين سکه انباشت سرسام آور ثروت و مکنت و رفاه جمع شده است

اقليتی ناچيز از ديوانساالران معمم و مکال و تجار و صنعتگران و بانکداران و دالالن 

ه بی حد و رفا. در ثروتی افسانه ای غوطه ورند که هر روز در حال افزايش است

حصر و امکانات وافری که در اختيار اين اقليت قرار گرفته است به جنونی از تجمل 

و لذت پرستی انجاميده است که تنها در داستانهای تخيلی قابل تصور به نظر می 

استخرهائی که در طبقات فوقانی آپارتمانهای لوکسی قرار دارند که گاراژ . رسيدند

بقه و با آسانسور قابل دسترسی است؛ کاخها و ويالهای اتومبيل آن نيز در همان ط

مجللی که حتی در پايتختهای ممالک ثروتمند اروپائی نيز کمتر می توان مشابه آن را 

يافت؛ بيمارستانهای مجللی که به عمل جراحی زيبائی دماغ و باسن و ابرو و گوش و 

رانجام در کنار همۀ چشم و شکم و کمر و هر نقطه ديگری از بدن اختصاص دارد و س

  .اينها ويالهای تابستانی و زمستانی در اروپا و کانادا و دبی و کيش و قطر

اين سرنوشتی است که بورژوازی برای ما به ارمغان آورده است و با چنگ و دندان 

در ايجاد اين . و قوۀ قضائيه و مجريه و مأموران انتظامی از آن حراست می کند

از سرکوب قهر آميز تا شدت رقابت . عوامل نقش دارندوضعيت البته بسياری از 

اما اين پرسش نيز با قدرت تمام خود را طرح می . درون طبقاتی در ميان کارگران

کند که چرا امواج وسيع اعتراضات کارگران قادر به ايجاد حداقلی از بهبود در اين 

د که حاکمان و چرا اين امواج نارضايتی به قدرتی خوفناک بدل نمی شو. وضع نيست

ريزه خواران آنان را به عقب نشينی وادارد؟ ما فکر ميکنيم يک دليل مهم آن در 

ناتوانی ما در بيان طبقاتی خواستهای مان و باقی ماندن در زمين بازی ای است که 



 
 

ما دست به اعتراض ميزنيم، مبارزه می کنيم، طومار . سرمايه داران برای ما چيده اند

ب می کنيم، دستمزدهای عقب مانده مان را مطالبه می کنيم، حداقل می نويسيم، اعتصا

دستمزدی بيش از آنچه برايمان در نظر گرفته اند می خواهيم، اما هيچکدام از اينها 

و رفقای عزيز، مادام که اين طبقه به لرزه نيفتد، در . طبقۀ حاکم را به لرزه نمی اندازد

ه بهبودی واقعی در زندگی تودۀ کارگران و دستيابی ب. بر همين پاشنه خواهد چرخيد

زحمتکشان تنها و تنها در شرايطی امکان پذير است که حکام از قدرت اين طبقه 

بترسند و آنان تنها آنگاه خواهند ترسيد که در طبقه عزمی جدی برای ريشه کردن 

  .بورژوازی را بايد به مرگ گرفت تا به تب راضی شوند. کردن نظم مسلط را ببينند

بر اين اساس ما فکر ميکنيم يک علت اساسی وضع موجود در آن است که ما در طرح 

مطالبات خويش يا در بسياری عرصه ها کوتاهی کرده ايم و يا آنجا نيز که به طرح 

مطالبات خويش پرداخته ايم، مطالبات ما بر متن پذيرش نظم موجود و تمکين به آن 

مطالباتی را به ميان می کشيم که تحقق آنان به عبارتی ديگر، ما . صورت گرفته است

نه تنها کمترين خللی در نظم موجود وارد نمی کند، بلکه به تثبيت و پايداری آن ياری 

از همين رو نيز هست که هر بار که جنبشی مطالباتی به نام کارگران طرح . می رساند

تمام به  می شود، فراکسيونهای رقيب بورژوازی حاکم با کمال ميل و با رغبت

آن جنبشها بر ميخيزند و با موفقيت تمام آنان را به اهرمهائی برای تقويت " ياری"

  .موضع خويش در مقابل فراکسيون حاکم بورژوازی بدل می کنند

سخن بر سر مطالبات روزمرۀ کارگران در کارخانجات و واحدهای توليدی و خدماتی 

ستمزد، ساعات کار، شرايط کار، طبقۀ کارگر در مبارزه روزمره اش بر سر د. نيست

ايمنی محل کار، اجرای درست قوانين موجود و دهها و صدها مورد ديگر ناچار است 

. که در همان زمينی به مصاف طبقۀ سرمايه دار برود که در مقابلش قرار گرفته است

سرمايه دار در تالش دائمی برای کمتر کردن دستمزد و حذف امکانات ايمنی و 

گران است و کارگر نيز چاره ای جز مبارزه بر عليه اين تعرض دائمی مزايای کار

در اينجا طبقۀ کارگر ناچار است بر زمين حق بورژوائی، بر زمين . سرمايه دار ندارد

چنين التزامی از شرايط عينی حاکم بر جامعۀ . حق برابر به جنگ بورژوازی برود



 
 

يد به هيچ وجه مانعی بر سر راه اما چنين التزامی نبا. سرمايه داری ناشی می شود

  .طرح چشم اندازهای طبقۀ کارگر از خطوط جامعۀ آينده باشد

آنجا که طبقه پا به ميدان مبارزه سياسی می گذارد و شعارها و مطالباتی فراتر از 

آنجا که می خواهد از مطالبات روزمره فراتر .کارخانه و واحد را به ميان می کشد، 

به طرح مطالبات طبقاتی خويش در سطح جامعه می پردازد، رود و به عنوان طبقه 

ديگر نه التزام به حق بورژوائی بلکه الهام از سوسياليسم است که بايد مبنای کار قرار 

تحقق چنين شعارها و مطالباتی که بنا بر مضمون خويش خصلتی سياسی دارند . بگيرد

نمی تواند در عرصۀ سياست در گرو تغيير سياستهای دولتی است و طبقه کارگر ديگر 

معنای چنين چيزی جز مشارکت . خواستار اصالح دولت بر زمين حق بورژوائی باشد

بر اين اساس طرح مطالبات   .نمودن در تثبيت نظم مسلط سرمايه داری نيست

اجتماعی طبقۀ کارگر برای بهبود زندگی توده کارگران و زحمتکشان برای تحقق 

پذيرش پيشاپيش وجود چنين . هبندی اجتماعی نيستمفروض اين يا آن گرو" حق"

حقوقی به معنای پذيرش نظم مسلطی است که اين حق و حقوق در همان نظم و بر 

اگر طبقۀ کارگر در مبارزات روزمره اش . اساس مبانی همان نظم تعريف شده اند

برای ناچار به پذيرش اين حق تن می دهد، در امر اجتماعی اش اما نمی تواند مبارزه 

برعکس، در همان جنبش مطالباتی نيز . تحقق چنين حقوقی را امر خويش تلقی کند

هدف حاکم بر مبارزه طبقۀ کارگر بايد معطوف به از ميان برداشتن آن پايه هائی باشد 

باقی ماندن بر زمين بازی . در جامعۀ معاصر بر آنها بنا شده است" حق"که 

البات اجتماعی، مضمون اعتراض بورژوازی در عرصۀ سياست و در طرح مط

طبقاتی را تهی نموده و آن را تبديل به ابزار مناسبی در دست بخشهائی از بورژوازی 

  .می کند

به طور مشخص در ايران اکنون مدتهاست که جنبش های مطالباتی برای اصالحات 

اجتماعی مستقيما به ابزارهايی در دست بورژوازی غربگرای ايران و متحدين 

برای طبقۀ کارگر اين نه تنها . ی طلب آنان در خارج از کشور بدل گرديده اندسرنگون

هيچ منفعتی در بر نداشته است، بلکه با کشاندن نيروی متشکل ناچيز اين طبقه به 



 
 

ميدان جنگ بين فراکسيونهای متخاصم بورژوازی، جنبش کارگری را به سنگ بين 

کافی است . مهلکی بر آن شده است دو آسياب تبديل کرده و باعث وارد آمدن ضربات

به ليست طوالنی فعالينی از جنبش کارگری نگاه کنيم که فقط در ده سال گذشته زندگی 

  .در تبعيد را برگزيده اند

اما تا آن زمان مبارزه برای . رهائی طبقه کارگر در گرو انقالب اجتماعی است

توده های زحمتکش، بلکه اصالحات نيز نه فقط برای بهبود شرايط زندگی کارگران و 

طبقۀ کارگری که . همچنين برای دفاع از همان مطالبات روزمره نيز ضروری است

بورژوازی و دولت آن را به عقب نشينی  ،نتواند در مبارزه برای اصالحات اجتماعی

وادار کند، در سطح کارخانه و واحد نيز موفق به مقابلۀ مؤثر با کارفرمايان نخواهد 

روال عمومی اما خالف اين . ت اينجا و آنجا به موفقيتهائی دست يابدممکن اس. بود

  .اين را تاريخ سه دهه اخير در سطح جهانی به خوبی نشان می دهد. خواهد بود

اما پرسش اين است که چگونه می توان برای اصالحات مبارزه کرد و برای کدام 

بورژوازی از انعطافی اصالحات؟ تاريخ سرمايه داری اين را نيز نشان می دهد که 

با هر عقب نشينی در مقابل جنبشهای اصالحی، . غير قابل تصور هم برخوردار است

طبقۀ سرمايه دار خود را با شرايط جديد وفق داده و تداوم سلطۀ خويش بر طبقۀ 

به ويژه آنگاه که اصالحات . کارگر را به گونه ای ديگر تجديد سازمان می دهد

انباشت سرمايه و آزادی سرمايه دار و الگوی مطلوب اين طبقه اجتماعی خود بنيانهای 

جنبش . در عرصۀ سياسی يعنی دمکراسی را نفی ننموده بلکه حتی تقويت نيز می کنند

چارتيستها در انگلستان حق رأی عمومی را بر طبقۀ سرمايه داران و زمينداران 

پايدار تر طبقۀ کارگر اما همين پيروزی به تقويت بورژوازی و انقياد . تحميل نمود

  .منجر گرديد

اما هم . راه چاره از نظر ما کنار گذاشتن جنبش برای اصالحات اجتماعی نيست

مضمون اصالحات مورد نظر طبقۀ کارگر و هم روشهای پيشبرد آن را بايد بر متن 

در چنين حالتی . يک استراتژی طبقاتی و با چشم اندازهای سوسياليستی تبيين نمود

نجام هر گونه اصالحاتی به معنای ايجاد محدوديت بيشتر بر سر راه انباشت است که ا



 

در چنين حالتی است که طبقۀ . سرمايه و قدر قدرتی مطلق سرمايه بر کار خواهد بود

کارگر می تواند هر دستاورد اصالحی را تبديل به سکوی پرشی به مرحلۀ باالتر 

  .مبارزه نمايد

  .جموعه ای از سياستها را با شما در ميان می گذاريمبا توجه به مالحظات فوق، ما م

جنبش جنبش تعيين حداقل دستمزد يا : مبارزه برای دستمزدها
  ؟تعيين حداکثر درآمد

نياز به جنبشی که فراتر از مبارزات روزمرۀ کارگران در واحدهای توليدی و خدماتی 

. ناپذير است برای دريافت دستمزد و افزايش آن صورت می گيرد، ضرورتی انکار

هر درجه از پيشرفت احتمالی کارگران اين يا آن واحد در کسب حقوق مناسب، نافی 

آن نيست که در سطح کشوری دستمزد در چهارچوبهای تاريخی و حقوقی معينی 

مادام که اين . تعيين می شود که بورژوازی آن را بر جامعه تحميل کرده است

کنند، هيچ پيشرفت ملموسی در زمينه  چهارچوبها به زيان طبقۀ کارگر عمل می

دستمزدها عايد نخواهد شد و قاطبۀ نيروی کار کشور ناچار به فروش نيروی کار خود 

  .زير ارزش واقعی اش خواهد بود

مشکل اساسی در اين زمينه اين است که نظام حقوقی و سياسی حاکم با تعيين حداقل 

را در اختيار خود گرفته و عمال دستمزد توسط شورايعالی کار تعيين اين چهارچوب 

جنبش کارگری را به اين سمت هدايت کرده است که مبارزه سياسی اش برای تعيين 

با . دستمزدها را حول تعيين سطح حداقل دستمزد و متناسب با ريتم آن سازمان دهد

نزديک شدن زمان تعيين حداقل دستمزد اين مبارزه هر از چندگاهی به طرق مختلف 

  .رد تا پس از تعيين حداقل دستمزد مجددا فروکش کنداوج می گي

مشی حاکم بر جنبش کارگری ارائۀ شعارهائی مبنی بر تعيين حداقل دستمزد باالی خط 

اين مشی ای است که عمال توسط تشکلهای کارگری کم يا بيش پذيرفته شده . فقر است

ه جنبش کارگری اين مانع از اختالف بين نيروهای مختلف درون و يا منتسب ب. است

نيست که مرز بين راديکاليسم و محافظه کاری در آن با تعيين ميزانهای متفاوت برای 



 

امری که بايد وحدت جنبش کارگری را تأمين کند، خود به . حداقل دستمزد رقم ميخورد

و اين همه علی رغم استفاده . عرصۀ کشاکشی در درون اين جنبش بدل می شود

ون بورژوازی از جنبش تعيين حداقل دستمزد برای تسويه سياسی گرايشات مختلف در

  حساب های سياسی بين خود به خرج طبقه کارگر است

مهم تر از آن، حتی موفقيت کامل در مبارزه برای حداقل دستمزد نيز، هم کمترين 

تأثير واقعی را بر زندگی کارگران خواهد داشت و هم ابزار ايدئولوژيک مناسبی در 

. اران خواهد بود که با دغدغه کمتر به استثمار کارگران ادامه دهندخدمت سرمايه د

تاريخ جنبش کارگری آلمان نشان می دهد که در تمام دوران نيمه دوم قرن بيستم که در 

اين کشور حداقل دستمزد قانونی وجود نداشت، وضع کارگران رو به بهبود بود و در 

به قانون کرده است هم وضعيت  سالهای اخير که دولت حداقل دستمزد را تبديل

معيشتی کارگران وخيم تر و هم طبقه حاکم با رجوع به حداقل دستمزد از موقعيت حق 

  .به جانب تری در مقابل کارگران برخوردار شده است

مهم تر از همه اينها شعار مبارزه برای حداقل دستمزد با هر معياری به اين دليل نبايد 

کارگر بدل شود که اين مبارزه در خود پذيرش نظم حاکم  به پرچم مبارزه سياسی طبقه

تعيين حداقل دستمزد با هر معياری به معنای وارد شدن به جدالی بی . را همراه دارد

هزينه ای که در شهرهای گران . پايان بر سر سبد مايحتاج خانوادۀ کارگری است

اما از اين . اهاقيمت رقم متفاوتی را در بر ميگيرد تا در شهرهای کوچک و روست

گذشته مجادله بر سر حداقل دستمزد به طور اجتناب ناپذيری به مناقشه در باب 

حتی در سودآور ترين واحدها نيز صاحبان . سودآوری واحدها نيز منجر خواهد شد

و لشگر کارشناسان مزدبگيرشان با دستکاری در ارقام به کارگران   اين واحدها

  .حال ورشکستگی است خواهند گفت که واحدهايشان در

علت پايه ای تمام نارسايی های جنبش تعيين حداقل دستمزدها در اين است که اين 

جنبش برای تنظيم رابطه بين کار و سرمايه فقط به يک سوی اين رابطه معطوف است 

در مجادله بر سر تعيين . و سوی ديگر آن را کامال از تير رس انتقاد کنار می گذارد

وضوع مرکزی سبد هزينه کارگران است و نه ميزان درآمد سرمايه حداقل دستمزد م



 

جنبش حداقل دستمزد بنا بر تعريف به ميزان درآمد صاحبان سرمايه کاری . داران

ندارد و اين تنها به طور ضمنی می تواند وارد مجادالت شود و در جوهر خود آن 

  .جنبش نيست

ای مؤثر برای افزايش دستمزدها  به نظر ما جنبشی که قصد سازمان دادن به مبارزه

را داشته باشد، بايد که تغيير توازن در توزيع اجتماعی ارزش اضافه را هم آماج 

اين رابطۀ نامتوازن بين کار و . خويش قرار دهد و نه فقط تغيير دستمزد کارگران را

سرمايه در عرصۀ توزيع ارزش توليد شده است که بايد اساسا هدف حمله قرار گيرد و 

طبقه کارگر برای چنين چيزی نيز نه به جنبشی برای تعيين حداقل دستمزد، بلکه به 

هدف چنين جنبشی نه تعيين رقمی به . جنبشی برای تعيين حداکثر درآمد نياز دارد

بر اين . عنوان حداقل دستمزد يا حداکثر درآمد، بلکه تعيين رابطه ای بين اين دو است

. بين کار و سرمايه خواهد بود و نه بر يک سوی آناساس تمرکز اين جنبش بر رابطه 

برابر حداقل دستمزد  ٥حداکثر درآمد، نبايد بيش از : پيشنهاد ما در اين زمينه اين است

  .باشد

حول بارآوری " کارشناسانه"با تمرکز بر شعار حداکثر درآمد تمام مباحثات فرعی 

يز رسانه های بورژوازی توليد و سوددهی و زياندهی واحدها و مباحثات تحقير آم

در مقابل . حول سبد هزينه خانوار کارگری نيز يکسره فاقد موضوعيت خواهند شد

مجادله بر سر رابطۀ بين طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمايه دار بر هر لحظۀ اين مبارزه 

عالوه بر اين، تعيين حداکثر درآمد نه فقط صاحبان سرمايه ها، بلکه . حاکم خواهد بود

  .ت ديوانساالر و تکنوکرات جامعه را نيز هدف قرار خواهد دادهمچنين الي

خواست تحقق چنين شعاری تنها می تواند با خواست علنی شدن کليه درآمدهای همه 

اقشار مردم همراه باشد و اين به معنای تغييری اساسی در ساختار اطالعاتی جامعه 

ی از کشورهای جهان چنين ساختار علنی اطالعاتی هم اکنون در برخ. خواهد بود

موجود است و دقيقا در همين کشورها هم هست که فساد اداری در کمترين سطح قرار 

  .برای طبقۀ کارگر، اين شفافيت اطالعاتی يک نياز حياتی است. دارد



 
 

اما خصلت يک جنبش مطالباتی . روشن است که تحقق چنين شعاری امری ساده نيست

دستاوردهای يک جنبش در عين . ار می گرددفقط در لحظۀ تحقق شعار نيست که آشک

حال در تغييرات حاصله در روابط اجتماعی در جريان خود آن جنبش و همراه با 

يک جنبش تعيين حداکثر درآمد در هر گام پيشروی اش، طبقۀ حاکم . پيشروی آن است

را به عقب نشينی هائی وادار خواهد کرد که در جريان جنبش تعيين حداقل دستمزد 

  .چگاه بدان دست نخواهد زدهي

اين مطالبه ای است که ما ". برابر حداقل دستمزد باشد ٥حداکثر در آمد نبايد بيش از "

  .به جای تعيين حداقل دستمزد پيشنهاد ميکنيم

  ساعت کار هفتگی؟ ٣٠مبارزه بر عليه بيکاری يا جنبش 
وهی از کاالها ثروت جوامعی که بر آنها وجه توليد کاپيتاليستی چيره است در انب

جامعه ای ثروتمند که همه . جامعۀ ايران نيز چنين جامعه ای است. نمودار می گردد

از شرف و وجدان تا مسواک و خمير دندان و اتومبيل و مسکن و . چيز در آن کاالست

بنيان اين روابط کاالئی بر پايه ای ترين کاالی جامعه سرمايه . بهداشت و آموزش

اين کاال و فقط اين کاالست که در کنار . مزدی استوار استداری، بر نيروی کار 

با اين حال، صاحبان اين کاال، کارگران، . طبيعت توليد کنندۀ اساس ثروت جامعه است

قله . در قعر نکبتی به سر می برند که سرمايه داری برای آنان به ارمغان آورده است

توليد کنندگان، بلکه به مصرف های رفاه و سعادت در جامعۀ سرمايه داری نه به اين 

  .کنندگان آن ارزش اضافه ای تعلق دارد که طبقه کارگر در جريان توليد خلق می کند

تنها کسب . نظم مسلط در همه جای جهان تنها به اتکاء اين ارزش اضافه تداوم می يابد

ر، اين ارزش اضافه است که منبع تغذيه لشگر بيکرانی از ديوانساالران، دالالن، تجا

بانکداران، روحانيان، روشنفکران، وکال، هنرمندان، پليس و الشخوران بيکارۀ طبقۀ 

به همان اندازه که طبقۀ کارگر ناچار به پذيرش انقياد . حاکمه را تشکيل می دهد

سرمايه و اختصاص مفيدترين ساعات عمر خويش به کار برای ديگران است، به 

حاکم از اوقات فراغتی برخوردار است که آن  همان اندازه نيز اين لشگر بيکارۀ طبقۀ



 

را يا صرف تجمالت خويش می کند و يا در خدمت افزايش تخصص خويش در حفظ 

  .نظم موجود به کار می گيرد

به هر ميزان که بارآوری . اما در درون طبقۀ کارگر وضع به گونه ای متفاوت است

ۀ حاصله از آن از طريق کار بيشتر شده است، به همان ميزان نيز نرخ ارزش اضاف

افزايش ساعات کار پرداخت نشدۀ کارگران شاغل و کاهش دستمزدهای واقعی آنان 

اين حاصل تعرض وسيعی است که از چهار دهه قبل طبقۀ سرمايه . افزايش يافته است

سرمايه دار به دنبال سود بيشتر مدام در . دار در سطح جهانی بدان دست زده است

مزدی زير ارزش واقعی نيروی کار پرداخت کند و اين نيز تنها تالش آن است که دست

در صورتی امکان پذير است که به موازات افزايش قدرت توليدی در نتيجۀ تحوالت 

تکنولوژيک و علمی، بخش هر چه وسيع تری از طبقۀ کارگر از چرخۀ توليد و توزيع 

که بخشهای وسيعی  در حالی. خارج شده و به صفوف ارتش ذخيرۀ بيکاران بپيوندند

از طبقۀ کارگر از شدت استثمار توان ورود به قلمرو آزادی را ندارند، بخشهای ديگر 

طبقۀ کارگر به سرنوشت خود رها شده و با خروج از چرخۀ توليد اجتماعی در 

بخشی از طبقه از استرس کار رنج می برد و بخش . معرض انحطاط قرار می گيرند

  .ت اصلی افزايش روز به روز خيل بيکاران استاين عل. ديگر آن از بطالت

طبقۀ سرمايه دار و ايدئولوگ ها و مبلغين و واعظين آن البته روز و شب از 

آنها موانع موجود . ورشکستگی صنايع خبر می دهند و از وضعيت دشوار اقتصادی

بر سر راه انباشت سرمايه را برهانی برای آن می دانند که کارگران را به رياضت 

اما در همان حال روز به روز بر . يشتر، کار بيشتر با دستمزد کمتر فرا بخوانندب

ميزان تجمالت طبقۀ حاکم افزوده می شود، روز به روز گوشه های مختلفی از 

گوئی مشکل انباشت فقط . برداشت های ميلياردی کارگزاران سرمايه عيان می گردد

  .و فرزندان آنان نمی شودبرای کارگر وجود دارد و شامل صاحبان سرمايه 

هيچ درجه ای از مشکل انباشت نمی تواند و نبايد بر اين حقيقت پايه ای سايه بيفکند که 

قدرت توليدی بشر در کليه جوامع سرمايه داری امروز و از جمله در ايران، به اندازه 

 ای رشد کرده است که برای برآوردن نيازهای پايه ای انسان ساعات کاری به مراتب



 
 

اين توليد برای سود و برای رقابت با سرمايه های ديگر است . کمتر مورد نياز است

که بخشی از کارگران را به کار هر چه بيشتر و سخت تر وا می دارد و بخش ديگری 

اين نظم مسلط سرمايه داری است . را از دست زدن به هر گونه کاری ممانعت می کند

نظمی که کارگر در ادارۀ آن حتی . شده است که فالکت امروزی طبقۀ کارگر را سبب

از کمترين نقشی نيز برخوردار نيست و کسی که اختياری در امور ندارد، مسئوليتی 

  .نيز بر عهده ندارد

بر اساس اين مالحظات ما فکر ميکنيم می توان و بايد به فکر ايجاد جنبشی برای 

ماعی موجود در ايران و هم هم انبوه ثروت اجت. کاهش راديکال ساعت کار هفتگی بود

انبوه بيکاران از يک سو و بی حقوقی کارگران شاغل از سوی ديگر، ايجاد چنين 

همۀ تالش   بدون حرکت در اين جهت،. جنبشی را به ضرورتی حياتی بدل کرده است

ها برای مقابله با بيکاری و برای وادار نمودن صاحبان سرمايه ها به پرداخت 

ارزش واقعی نيروی کار، اگر نه غير ممکن، الاقل بسيار دشوار دستمزدی متناسب با 

  .خواهد بود

ساعت کار هفتگی بدون کاهش سطح دستمزدهای  ٣٠پيشنهاد ما ايجاد جنبشی برای 

ساعت کار هفتگی آزاد شدن  ٣٠نخستين و بالواسطه ترين نتيجۀ اجرای . ماهانه است

بود که در آن صورت برای تأمين سی درصد ظرفيت توليدی و خدماتی واحدها خواهد 

همين سطح امروزی توليد و خدمات به معنای نياز به به کار گرفتن سی درصد نيروی 

تصور آن دشوار نيست که تحقق چنين هدفی تا چه ميزان از . کار بيشتر خواهد بود

بدين ترتيب کارگر شاغلی که . فشار کمرشکن امروز بر طبقۀ کارگر خواهد کاست

 - فرصت ديدار روزانه با فرزندان خود را ندارد، از اوقات فراغت کافی امروز حتی 

برای بودن در کنار عزيزان خويش، برای افزايش سطح آموزش و آگاهی خويش از 

بهره مند  - تحوالت جهان و برای بهره برداری از دستاوردهای فرهنگی و هنری

نحطاط کامل اخالقی و و کارگری که امروز در نتيجۀ بيکاری در معرض ا. خواهد شد

فيزيکی قرار دارد، امکان برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه را به دست خواهد 

  .ساعته هم مقدور است و هم الزم ٣٠اجرای هفتۀ کار . آورد



 
 

اين جنبشی است که در عين حال می تواند بخش های شاغل و بيکار طبقه 
  کارگر را متحد کند

چنين جنبشی به سطح توليد نازل کارگاه های کوچک  بورژوازی بی شک در مقابله با

آنها خواهند گفت که کمترين کاهشی در . و کارخانه های قديمی استناد خواهد کرد

ساعت کار موجی از ورشکستگی بيشتر و بيکاری بيشتر برای کارگران به دنبال 

  .خواهد آورد

از هر چيز چنين پيش و بيش . چنين استدالالتی اما فاقد هر گونه اعتباری اند

استدالالتی برای بزرگترين کارفرمای کشور، برای دستگاه دولتی با ميليونها کارمند و 

در اينجا اساس کار نه بر سودآوری، بلکه بر . کارگر، به هيچ وجه صدق نمی کند

ساعت کار هفتگی به مراتب بر ميزان اين  ٣٠کارآئی دستگاههای مربوطه است و با 

ساعت در هفته کار می کند، با  ٣٠کارگر و کارمندی که . هد شدکارآئی افزوده خوا

اشتياق و نشاط به مراتب بيشتری بر سر کار خود حاضر خواهد شد تا کارمند و 

ساعت، بلکه حتی بيش از آن ناچار به کار  ٤٢کارگری که خسته و کوفته نه تنها 

  .است

گاه های کوچک و احتجاجات سرمايه داران و ايدئولوگ های آنان درباره کار

اين ترفندی . کارخانجات با بارآوری پائين نيز احتجاجاتی کامال بی پايه خواهند بود

نه . است که آنان حتی در تعيين حداقل دستمزدها نيز به طور مداوم به کار ميگيرند

اين ترفندها بر اين استوارند که آنان فقط نيمی . فقط در ايران، بلکه در همه جای جهان

آنان بر اين تأکيد می کنند که . قت را بيان می کنند و به اين وسيله دروغ ميگوينداز حقي

اين در مقياس اجتماعی و در قياس با . کارگاه های کوچک فاقد سودآوری الزمند

اما نيمه ای که آنان بيان نمی کنند اين . مؤسسات با بارآوری باال البته درست است

کارگاه هائی به معنای پائين بودن نرخ ارزش است که پائين بودن سودآوری چنين 

برعکس، دقيقا همين ارزش اضافه ای که در اين کارگاه ها به . اضافه در آنها نيست

ارزش . دست می آيد يک منشأ اصلی کل ارزش اضافه توليد شده در جامعه است
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  بيانيه پايانی کنفرانس اول تدارک کمونيستی
  

  تدارک کمونيستی: نوشتۀ

  

در مجموع، مباحثات انجام شده تماما در برگيرندۀ تأکيد بر ضرورت روشن شدن 
بيشتر خطوط برنامه ای کمونيسم معاصر در برخورد به جنبشها و اعتراضات 

بر همين اساس نيز کنفرانس کار خود را با . اجتماعی و تحوالت سياسی بودند
بررسی پيش نويس های برخی از اسناد پايه ای در برگيرندۀ خطوط برنامه ای ادامه 
داده و سرانجام پس از سه روز کار فشرده با تصويب اسناد مورد بحث به کار خود 

  .پايان داد

در نيمۀ " جنبش برای سازمانيابی حزب پرولتاريا - تدارک کمونيستی"کنفرانس اول 

کنفرانس با گزارش بهمن شفيق از روند . برگزار گرديد ١٣٩٥دوم آذر ماه سال 

تشکيل تدارک کمونيستی و موانع پيش روی و موقعيت کنونی تدارک کمونيستی کار 

تأئيد کنفرانس با . گزارش از جهات متعدد مورد مباحثه قرار گرفت. خود را آغاز کرد

خطوط کلی گزارش مقدماتی و تأکيد بر جهتگيری اصولی تدارک کمونيستی از زمان 

کنفرانس مؤسس به بعد به بررسی مشکالت تدارک کمونيستی در ارتباط با کار سايت 

ها، توليد ادبيات کمونيستی و گسترش و تحکيم ارتباطات کشوری و بين المللی 

ط به جنبش کمونيستی و تاثير بازدارنده ی پرداخت و ضمن ارزيابی مسائل کالن مربو

آن بر فعاليت طبقاتی و کمونيستی، يکی از مشکالت تعيين کننده را در عدم تناسب بين 

کنفرانس با . وظايف سنگين و توان محدود اعضا و فعالين تدارک کمونيستی دانست



 
 

ارسائی تاييد جهتگيری های اصولی دور گذشته فعاليت تدارک کمونيستی، مهم ترين ن

کار را در ناروشنی در خطوط برنامه ای کمونيسم معاصر دانسته و ضمن تأکيد بر 

صحت فعاليت نقادانه تاکنونی تدارک کمونيستی، بر ضرورت تعميق نقد کمونيستی 

نظم معاصر تا سطح روشن نمودن خطوط برنامه ای پيشنهادی برای انقالب اجتماعی 

  .تأکيد نمود

، کنفرانس وارد مباحثه پيرامون تحوالت جهانی معاصر و پس از ارائه مبحث گزارش

مباحث ارائه شده بر وضعيت تناقض آميز . ريشه های اقتصادی اين تحوالت گرديد

کنونی چه در سطح اقتصاد سياسی و چه در آرايش نيروهای متقابل در مبارزه طبقاتی 

وع جنگهای از يک سو افزايش هرج و مرج جنگ طلبانه و خطر وق. تأکيد داشتند

بزرگ و گرايش هر چه بيشتر بورژوازی به ارتجاع سياسی محصول موانعی قلمداد 

گرديد که بر سر راه انباشت جهانی سرمايه پديدار گشته و هژمونی بورژوازی 

از سوی ديگر افزايش . پيروزمند جنگ سرد را به چالشی تعيين کننده طلبيده اند

ميز نه به اعتالی جنبشهای کمونيستی طبقۀ شکاف عميق طبقاتی به گونه ای تناقض آ

کارگر، بلکه به عروج نيروهائی در درون خود بورژوازی منجر گرديده است که 

اکنون با تأکيد بر دولت ملی و مخالفت با گلوباليزاسيون، پرچم اعتراض اجتماعی را 

به دست خود گرفته و ظرفيت اعتراضی درون طبقات محروم جامعه را به نفع 

  .ای درون طبقۀ حاکمه کاناليزه می کنندجداله

کنفرانس بر اين نکته تاکيد نمود که نه تنها پيروزی ليبراليسم در پايان جنگ سرد و 

تأثير عميق ايدئولوژيک آن در بی اعتبار جلوه دادن مبانی کمونيسم، بلکه همچنين 

 تحوالت ساختاری خود سرمايه داری در نتيجۀ پيشرفتهای عظيم تکنولوژيک و

افزايش خيره کننده بارآوری توليد در سطح جهانی، از عوامل مؤثر در ضعف کنونی 

با افزايش بارآوری توليد ميزان کار . جنبش کمونيستی پرولتاريای معاصر اند

اجتماعی الزم برای تأمين نيازهای پايه ای انسانها به شدت کاهش يافته و عرصه های 

اما اين عرصه های تازه . ر بشر باز گشوده شدهر چه بيشتری از قلمرو آزادی در براب

آن ها . کسب شدۀ قلمرو آزادی در اختيار توليد کنندگان ثروت اجتماعی قرار نگرفت



 
 

اکنون به گونه ای تناقض آميز يا از دور توليد خارج می شوند و يا با قرار گرفتن در 

. ش هستندمعرض استثمار شديد تر، بيش از پيش ناچار به فروش نيروی کار خوي

بخشی از ثروت اجتماعی توليد شده اکنون در اختيار اليه های نسبتا گسترده ای از 

طبقه متوسط و بورژوازی خرده پا قرار می گيرد که بويژه در کشورهای اصلی 

اما همچنين در کشورهائی از قبيل ايران با ميزان باالی انکشاف در  –سرمايه داری 

د در حيات سياسی و اجتماعی نقش مؤثری در شکل با حضوری نيرومن - جامعۀ مدنی 

دادن به افکار و ايده های مسلط ايفا نموده و با ترويج پيگير مبانی انديويدوآليسم و 

، به سدی "استالينيسم"يا " اقتدار گرائی"مخالفت با هر گونه کلکتيويسم تحت عنوان 

يسم معاصر اکنون بر کمون. ايدئولوژيک در برابر پرولتاريای کمونيست بدل شده اند

در کنار . خالف کمونيسم آغاز قرن بيستم، تنها با مانع اشرافيت کارگری روبرو نيست

اشرافيت کارگری سنتی، اليه های نوظهور خرده بورژوازی دوران گلوباليزاسيون 

نيز به همان اندازه در ممانعت از شکلگيری صف نيرومندی از پرولتاريای کمونيست 

  .دخيلند

تشديد وخامت اوضاع در روابط بين المللی و در تخاصمات بين دول و  کنفرانس

بلوکهای رقيب و همچنين تشديد بحرانهای داخلی در کشورهای اصلی سرمايه داری 

جهانی را نشانه های آغاز دوران نوينی از مناسبات بين المللی دانسته و ضمن تأکيد بر 

مچنين فرصتی برای پيشروی مخاطرات ناشی از اين دوران، وضعيت کنونی را ه

کمونيسم معاصر در راه تدارک انقالب اجتماعی قلمداد نموده و بر برخی پيش شرطها 

از اين رو کنفرانس ارائۀ تبيين کمونيستی از مبارزه برای . و مخاطرات تأکيد نمود

اصالحات و بيرون کشيدن اين مبارزات از عرصۀ نفوذ ليبراليسم را از پيش شرط 

  .کنندۀ چنين رويکردی در دوران کنونی قلمداد نمودهای تعيين 

کنفرانس همچنين با توجه به تجارب جنبش راديکال طبقاتی در دنباس، نسبت به خطر 

محو شدن صف کمونيستی در جدال بين دو اردوی بزرگ متخاصم درصفوف 

يين بورژوازی بين المللی هشدار داده و راه مقابله با اين را نيز در همان رويکرد تب



 
 

مبارزات روزمره و اصالحات سياسی و اجتماعی بر مبنای امر طبقاتی و با افق 

  .سوسياليستی قلمداد نمود

در مجموع، مباحثات انجام شده تماما در برگيرندۀ تأکيد بر ضرورت روشن شدن 

بيشتر خطوط برنامه ای کمونيسم معاصر در برخورد به جنبشها و اعتراضات 

بر همين اساس نيز کنفرانس کار خود را با بررسی . بودند اجتماعی و تحوالت سياسی

پيش نويس های برخی از اسناد پايه ای در برگيرندۀ خطوط برنامه ای ادامه داده و 

  .سرانجام پس از سه روز کار فشرده با تصويب اسناد مورد بحث به کار خود پايان داد

  

  حزب پرولتارياجنبش برای سازمانيابی  –کنفرانس اول تدارک کمونيستی 

  ٢٠١٦دسامبر  - ١٣٩٥آذر 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
  :از کنفرانس مؤسساسناد ضميمه 

 
  بيانيه اعالم موجوديت

  "جنبش سازمانيابی حزب پرولتاريا –تدارک کمونيستی "
 

  تدارک کمونيستی :نوشتۀ

 
حزب کمونيستی پرولتاريا نيست، فراخوانی " تدارک کمونيستی"

کمونيسم معاصر و بيرون آوردن آن از است برای تجديد سازمان 
انقياد همه و هر آنچه که تا امروز کمونيسم و سوسياليسم را به 
پيرايه ای از چپ بورژوازی بدل کرده اند؛ فراخوانی است برای 
ايجاد حزب رزمندۀ کمونيستی پرولتاريا که تنها با ايجاد چنين 

قعی می تواند و به مثابۀ نيروئی وا  گردانهائی دردرون پرولتاريا
  .شکل بگيرد

  

  

  
 

  

شبحی که زمانی دور بر فراز اروپا پديدار گرديده . دورانی نو فرا می رسد

بود و همراه با ديوار برلين برای هميشه به گورستان تاريخ سپرده شده بود، 

شبحی که بارها به خاک . اکنون يک بار ديگر در دوردست ظاهر می شود



 

بار با نيروئی بيشتر از دل خاک برخيزد و با سپرده شد تا باز هم و هر 

شبح جان   .هيبتی پرشکوهتر بر فراز آسمان بورژوازی به جوالن درآيد

سختی که در قارۀ کهن ظهور کرده بود پشت ديوارهای پاريس قهرمان جان 

گرفت، يک بار در گورستان پرالشز به خاک سپرده شد تا از زمين پاريس 

ستانی، اين بار پرتو نورانی خويش را بر کل برخيزد و بر فراز کاخ زم

قرنی که پايان آن پايان تاريخ . جهان بگستراند و تاريخ قرنی را رقم بزند

اعالم شد و فاتحان نبرد نهائی برلين، پيروزمندانه به پايکوبی فتح تاريخی 

پنداشتند که شبح کمونيسم را . فتحی که ابدی اعالم شد. خويش برخاستند

از ديد محو کرده اند و اين غول هيچگاه از شيشه بيرون برای هميشه 

دوران سرخوشی ابدی سرمايه، . دوران تباهی فرا رسيده بود. نخواهد آمد

دورانی که شبح کمونيسم . دوران اسارت بی پايان پرولتاريای در زنجير

  !!چه سودای باطلی. ديگر در آن جائی نداشت

بود، با استقرار خود در اقصی  نظامی که پيروزی ابدی اش را جشن گرفته

نقاط جهان همۀ مرزها را درنورديد تا در مقابل مرزهای درونی خويش 

طبقه حاکم، اين چاکر سرمايه و فرمانروای کار، تاريخ را به  .زانو زند

پايان رسانده بود، اما با تمام لشگر متفکران کوتوله اش و با جمع تمام هوش 

که در پايان تاريخ هم همان قوانينی  طبيعی و مصنوعی اش، نمی دانست

حکم می رانند که آن متفکر خردمند پرولتاريا با صالبت تمام و با دقت 

. پزشکی حاذق تا ظرايف آن را نيز کنکاش کرده و برمال نموده بود

کامپيوترها را به کار گرفتند؛ پيچيده ترين فرمولهای رياضی را اختراع 

بهينه سازی مصرف و توليد و توزيع و کردند؛ به انواع نظريه سازيهای 

چرخش پول متوسل شدند؛ از انتخاب اصلح مصرف کننده تا تئوری بازيها 

و امثال چنين خزعبالتی را به ميان کشيدند تا نشان دهند که دوران بحرانها 

به پايان رسيده است و پايان تاريخ تنها و تنها پيشرفت و سعادت است و رو 

بود که اين بار ديگر " اقتصاد جديد"اقتصاد نبود، اقتصاد ديگر . به جلو

جهان . قرار بود ديناميسم و پويائی ذاتی آن و شکل بروز دائمی اش باشد



 

اکنون جهانی بود که هر کس می توانست در آن از گاراژ خانه اش شروع 

  .کند و به قله های سعادت دست بيابد

ز هم رقابت بود و تمرکز با. جهان اما به همان منوالی پيش می رفت که بايد

باز هم همان قانون گريزناپذير حاکم بود که هر چه . سرمايه و تراکم سرمايه

انباشت گسترده تر و سريعتر، به همان اندازه نيز کاهش نرخ سود سريعتر 

پيشرفت شگرف ظرفيت توليدی نظام، انقالب . و مازاد انباشت عظيم تر

ورود صدها ميليون پرولتر به  انفورماتيک و گسترش ارتباطات جهانی و

بازار کار، در هر گام نه تنها نيروهای انکشاف مناسبات را با خود به 

ارمغان می آورد، بلکه همچنين نيروهای بازدارنده ای را ايجاد می نمود که 

هر . تنها با تخريب و ويرانگری همان ظرفيت توليدی بايد مهار می شدند

" حبابی. "از آب درآمد" حباب"بی پايان رونق . بار در گوشه ای از جهان

که هر بار می ترکيد و ترکش آن نابودی بخشی از ظرفيت توليدی مازاد را 

همراه با تمام ابواب جمعی اش، ميليونها کارگر و خانواده هايشان، از خود 

نيو اکونومی در سال آغازين هزارۀ جديد تا " حباب"از . بر جا می گذاشت

  .های پايانی نخستين دهۀ اين هزارهمسکن در سال" حباب"

پوچی تمام وعده های پيروزمندان يکباره در  ٢٠٠٩با بحران جهانی سال 

تاريخ سه دهه ظفر آميز سرمايه داری به . معرض ديد جهانيان ظاهر گرديد

مثابه به تاريخی سرشار از تضادهای افزاينده، تاريخی پر از تناقضات 

داری با سرعتی باورنکردنی در بوتۀ همه چيز سرمايه . نمودار گرديد

تاريخ دهه پايانی قرن بيستم و سالهای آغازين قرن . آزمايش قرار گرفت

حاضر به نمايشی دهشتناک از بازيگران تمام دوران سرمايه داری بدل 

از تيره ترين نيروهای سياه سرمايه، از ارتجاع محافظه کار تا . گرديد

چپ، از مذهبی تا سکوالر در پرده های ترقيخواهی انقالبی، از راست تا 

متغير و متلون اين نمايش دهشتناک ظاهر شدند تا راه برای ققنوس 

  .پرولتاريا باز شود



 

از زمانی که بانوی آهنين سرمايه با نيروی ارتش به سرکوب خونين 

معدنچيان انگلستان دست زد تا شيپور آغاز پايان تاريخ را بنوازد تا به 

ۀ بازيگرانی که می توانستند در دفاع از نظم وارونه و امروز، همه و هم

از سياه ترين ارتجاع دست . ويرانگر حاکم بسيج شوند، به ميدان آمده اند

تاريخ دهه . راستی مذهبی و نژادی تا ملون ترين ترقيخواهان دست چپی

همه چيز به . های اخير سرمايه داری تاريخ نمايش تمام ظرفيتهايش نيز بود

ته شد تا بلوک پيروزمند بورژوازی در غرب طالئی آسوده خاطر کار گرف

هدونيسم و لذت جوئی بی پايان اقليت صاحبان ثروت و امتياز را بر دوش 

  .محنت ميلياردها انسان محروم در سرتاسر جهان جاودانه سازد

صف آرائی بورژوازی در بلوک هژمونيک ترانس آتالنتيک در دهه های 

از راست به چپ را پشت سر گذاشت تا سرانجام  گذشته گذاری بی وقفه

. چشم انداز هولناک ترين چرخش به راست را در افق آينده اش پديدار سازد

در دهۀ هشتاد قرن بيستم، اين صف آرائی با تاچريسم و ريگانيسم نقطۀ 

آغازين خود را رقم زد و با چرخش بزرگ در کل کشورهای غربی از 

ط کينزيانيسم به بازارگرائی مطلق هايک تداوم چهارچوبهای تا آن زمان مسل

با فروپاشی ديوار نه تنها اين روند به اوج خويش رسيد، بلکه همچنين . يافت

در صفوف فروپاشيده چپی که تا آن زمان در بلوک رقيب شرق آلترناتيوی 

قابل اتکا برای خويش جستجو می کرد، ارتش ذخيره ای از سياستمداران و 

چپی که ريشه در . د فروخته را نيز برای خود ايجاد کردسياست بازان خو

شورشهای دهۀ شصت داشت و اکنون يا در قالبهای رسمی سوسيال 

دمکراتيک و يا در هيأت احزاب نوين چپ با برچسبهای محيط زيستی و 

ضد تبعيض جنسی و سوسياليسم دمکراتيک و غيره آماده بر عهده گرفتن 

بورژوازی فرد را از جامعه جدا کرد و آن . مسئوليت در حفظ نظام می شد

را مسئول بدبختی ها و فالکتهايش شمرد، چپ نيز همان فرد را به سوژۀ 

دمکراسی، حقوق بشر، "نظام حاکم، سه گانه مقدِس . انقالبی اش بدل کرد

نموده بود که " خدا، خانواده و مالکيت خصوصی"را جايگزين " بازار آزاد



 
 

چپ نيز عدالت اجتماعی، رفع . گانه کهن بودبرچسب نوينی بر همان سه 

تبعيض، کرامت انسانی و حتی سوسياليسم و کمونيسم را تابعی از همان سه 

کمونيسم نيز يا تا آنجا اعتبار داشت که در خدمت . گانه نوين مقدس شمرد

باشد و يا آنجا که چپ هنوز دم " دمکراسی، حقوق بشر، بازار آزاد"تحکيم 

اين انقالب را در بادگير دمکراسی و حقوق بشر تعقيب  از انقالب می زد،

غرش چپ بر عليه بازار آزاد با کرنش آن در برابر . می کرد و می کند

دمکراسی و حقوق بشری همراه شده است که خود محصول و بازتاب 

آن غرش . مناسبات حقوقی و ايدئولوژيک مبتنی بر تسلط بازار آزاد اند

ی زند، اين کرنش آن را به کارگزار سرمايه هويت امروز چپ را رقم نم

  .بدل کرده است

انقالب تکنولوژيکی که از دهه هفتاد قرن بيست با تزانزيستور آغاز و سپس 

با کامپيوتر و اينترنت به اوج خود رسيده بود، تنها جهان را به دهکده ای 

بی  اين انقالب امکان عمل فرد شهر نشين را به حدی. گلوبال بدل نکرده بود

اگر بورژوازی فرد را مسئول سعادت و . سابقه در تاريخ گسترش داده بود

فالکت خويش اعالم کرده بود، در خرده بورژوازی همين فرد اکنون اسير 

امکان توهم رهائی از همۀ قيد و بندهای طبقاتی و اجتماعی و تاريخی می 

ق بشر، دمکراسی، حقو"امکانی که تحقق آن به اصالح همان سه گانه . شد

چپ که در تمام قرن بيستم به عنوان نيروی . گره خورده بود" بازار آزاد

اصالح و تغيير سرمايه داری در پی وارد کردن عناصر سوسياليسم به 

درون سرمايه داری بود، اکنون عناصر سرمايه داری را به درون 

اگر زمانی سرمايه داری با ابزارهای . سوسياليسم وارد می کرد

تی بايد اصالح می شد، اينک اين سوسياليسم بود که بايد ارزشهای سوسياليس

به   "حقوق جهانشمول بشر"و " آزادی فردی"و " فرد"سرمايه داری را در 

چپ اينک با پذيرش هژمونی ليبراليسم بورژوازی، . رسميت می شناخت

و " فرهنگ"تالش نيم بند پيشين خود را در نقد مناسبات اجتماعی، با نقد 

جای مبارزه با سرمايه داری را . جايگزين می کرد" مذهب"و " ايدئولوژی"



 
 

، مبارزه با "نئوکنسرواتيسم"، مبارزه با "نئو ليبراليسم"مبارزه با 

می " توتاليتاريسم"، مبارزه با "مردساالری"، مبارزه با "بنيادگرائی مذهبی"

رفت، اکنون در يک کالم، چپ که در گذشته از پرولتاريا الهام می گ. گرفت

بر متن اين تفوق . پرولتاريا را به الهام گرفتن از بورژوازی فرا می خواند

بورژوازی اکنون و پس . هژمونيک، دامنۀ عمل بورژوازی گسترش يافت

" انقالب"از گذشت بيش از يک قرن و نيم از انقالبات نيمه قرن نوزدهم، به 

خويش را " انقالب"رو آورد و در خرده بورژوای شهرنشين پياده نظام 

  .يافت

" دمکراسی، حقوق بشر، بازار آزاد"در بلوک پيروزمند ترانس آتالنتيک، 

تبديل به مرزهای غير قابل عبوری شدند که نهايت پيشروی پرولتاريای 

عظيم ترين اعتصابات توده های ميليونی . معترض را نيز رقم زدند

سد غير قابل عبور  کارگران در اعتراض به رياضت اقتصادی در مقابل اين

. زانو زده و با واسطۀ چپ به جزء انتگره ای از نظام حاکم بدل گرديدند

آنجا که هدف توسعۀ بلوک پيروزمند غرب و به عقب راندن رقبا بود، 

چهرۀ جهان " انقالب"پشت " انقالب. "در دستور کار قرار گرفت" انقالب"

گرجستان و اوکراين و " انقالبات"بلوک شرق تا " انقالبات"از . را رقم زد

مصر و ليبی و تونس و تا جنبشهای " انقالبات"صربستان و سرانجام تا 

ايران و ونزوئال و تايلند، همه جا شوق رهائی توده های " انقالبی"

زحمتکش کار به گروگانی در دست بورژوازی انقالبی و خرده بورژوازی 

فاقۀ روزافزون توده های توهمی ديرپا که تمام فقر و . پادوی آن بدل گرديد

  .زحمتکشان و کارگران در سرتاسر جهان نيز نتوانست آن را در هم بشکند

. نشانه های در هم شکستن اين نظم پديدار می گرديد ٢٠٠٩با بحران جهانی 

اگر سياستهای رياضت اقتصادی در سالهای پيش از بحران ميليونها کارگر 

رتو بحران خطر اعتراض کارگری را به ميدان کشانده بود، اکنون و در پ

اکنون با اختصاص . برای فرا رفتن از نظم موجود ديگر خطری واقعی بود

اين  –ميلياردها دالر و يورو به سالطين سرمايه مالی و بانکها 



 
 

از يک سو و کاهش آشکار سطح زندگی تودۀ  - سرمايه داران " سوسياليسم"

داری شکاف بين ادعا و کارگران و زحمتکشان در سرتاسر جهان سرمايه 

واقعيت را بيش از هميشه آشکار می کرد، محافظه کاری بورژوازی ديگر 

زمان آن رسيده بود که تمام ظرفيت چپ . قادر به تداوم سلطۀ سرمايه نبود

در همه جا، . اش، به ميدان می آمد و آمد" انقالبی"بورژوازی، تمام وجهه 

جنبشهای اعتراضی قرار گرفت  چپ به مثابۀ سوپاپ اطمينان نظام در رأس

تا سوسياليسم را به ماليات يک درصدی بر معامالت بورس و کنترل 

درست در زمانی که چهرۀ خشن و قسی . بازارهای مالی تقليل دهد

دمکراسی آشکار می شد، چپ دمکراتيزاسيون مناسبات را سرلوحۀ کار 

شد تا از نان  جنبش نان و آزادی به بهار عربی تبديل. خويش قرار می داد

چيزی باقی نماند و آزادی هم به پيوستن به اردوی ظفرمند دمکراسی غرب 

در غرب پيشرفته نيز اعتراض طبقاتی نقطۀ پايانی خويش را . ترجمه گردد

  .در جنبش اشغال يافت

از آن زمان تاکنون، شکاف طبقاتی در تمام جوامع پيشرفتۀ سرمايه داری به 

قابت بين بلوکهای متخاصم سرمايه بی وقفه حدت گونه ای مداوم افزايش و ر

سرمايه داری که با گلوباليزاسيون تحکيم سلطۀ خويش بر جهان . يافته است

را جشن می گرفت، در عين حال عروج قطبهای متخاصمی در عرصۀ 

جهانی را نيز به دنبال داشت که هر کدام به سهم خويش برای دفاع از 

ر بازارهای جديد، به مقابله با بلوک مسلط بازارهای داخلی و برای نفوذ د

جهان به سوی جدالهايی سخت و سنگين رانده . ترانس آتالنتيک می پرداختند

  .شد

نظامی که صلح ابدی را وعده داده بود، اکنون جهان را به سوی خانمان 

نظامی که قانونمداری و حق را موعظه می . براندازترين جنگها می راند

ن قوانين جنگل را بر جهان جاری کرد؛ نظامی که رفاه و کرد، بيرحمانه تري

سعادت همگانی را نويد داده بود، به لذت بيکران اقليتی ناچيز در مقابل رنج 

اگر دوران ظفرمند پسا دو . و محنت وسيع ترين توده های بشری انجاميد



 
 

قطبی، دوران جنگهای تجاوزگرانه بلوک مسلط ترانس آتالنتيک در اقصی 

ان، از خاورميانه تا آفريقا بود، اکنون و در پس حدت يابی تضادها نقاط جه

پس از بحران جهانی اقتصاد، جنگهای نيابتی به روياروئی قدرتهای اصلی 

دورانی که نمايش دمکراسی و . متخاصم در عرصۀ جهانی بدل می شوند

دورانی که همۀ طرفين درگير در . دمکراتيزاسيون ديگر در آن جائی ندارند

ليبراليسم سياسی همراه با . ن جدال مرگبار آرايش جنگی به خود می گيرنداي

دمکراسی تا آخرين . تمام مشتقات چپ و راستش، اکنون ديگر کارآئی ندارد

اکنون برای بورژوازی زمان . نقطه ای که می توانست پيش رفته است

همه جا دستجات و احزاب راست . چرخش بزرگ به راست فرا رسيده است

بورژوازی که تا کنون در . ژوازی اند که سير وقايع را رقم می زنندبور

جنگهای نيابتی برای شکست رقبا با دستجات و باندهای دست راستی مذهبی 

به ائتالف دست می زد، اکنون در خود غرب نيز هر چه بيشتر به نئو 

ر چپ که در تمام اين سالها در نقش پياده نظام وفادا. فاشيسم متوسل می شود

" دمکراتيزاسيون"بورژوازی خيابانها را اشغال می کرد تا سرانجام با 

حيات سياسی و اقتصادی، پيشرفتهای خويش را جشن بگيرد، امروز شاهد 

آن است که چگونه خيابان به جای آن که تبلور ارادۀ سياسی او باشد، به 

ت ابزار راست ارتجاعی بدل شده و نقش خود او نيز به بازيچه ای در دس

" دمکراسی، حقوق بشر، بازار آزاد. "سياسی تنزل يافته است  ارتجاع

امروز . امروز يعنی خطر جنگ، خطر فاشيسم، خطر نابودی، خطر فالکت

ديگر باور به ضرورت انقالب اجتماعی خيالبافی نيست، باور به اصالح 

  .نظام و دمکراتيزاسيون آن است که خيالبافی و توهمی بيش نيست

امروز در عين حال اما، يعنی آشکار شدن گسستهای موجود در تحول جهان 

بر توده های هر چه . شيرازۀ ايدئولوژيک، سياسی، اقتصادی نظم حاکم

جهانشمول دهه های اخير فريبی " حقايق"بيشتری آشکار می شود که تمام 

که به تودۀ مردم به عنوان تجلی ارادۀ آنان " انتخابات آزاد. "بيش نبوده اند

معرفی می شد، اکنون روشن شده است که فقط تا آنجا آزاد است که منافع 



 
 

برگزيدگان اکثريت . اقليتی قليل از صاحبان ثروت و مکنت را تأمين کند

مردم در صندوقهای انتخاباتی به راحتی با کارگزاران سرمايه جهانی 

رت مقاومت به نام دمکراسی و حقوق بشر و جايگزين می شوند و در صو

حقوق . "به ياری افراطی ترين باندهای ارتجاعی خلع قدرت می گردند

فقط تا آنجا جهانشمول است که دربر گيرندۀ منافع بلوک " جهانشمول بشر

آنجا که بورژوازی در حال عروج سلطۀ اين : هژمون سرمايه داری باشد

فقط تا آنجائی آزادی است " آزادی" .بلوک هژمون را به مصاف می طلبد

، سعادت "سعادت. "که بر سر راه سرمايه قدرتهای مسلط مانعی ايجاد نکند

اليت صاحب سرمايه و کارگزاران آن و فالکت انبوه عظيم جمعيت مازادی 

است که هر چه بيشتر و هر چه بيرحمانه تر از چرخه توليد اجتماعی کنار 

روشن . ون ارتش ذخيره بيکاران می پيوندندزده می شوند و به خيل روزافز

می شود که انهدام فيزيکی و انحطاط توده های عظيم کار و زحمت بهائی 

آشکار شدن . است که بايد برای خوشبختی عدۀ قليلی از جامعه پرداخت

شکاف در واقعيت، شکاف در ايدئولوژی را نيز با خود به ارمغان می 

: معنای واقعی خويش را باز می يابدآگاهی اکنون هر چه بيشتر . آورد

  .هستی آگاه

زمانی است که مناسبات توليدی . اين، زمان تدارک انقالب اجتماعی است

خالقيت، شکوفائی، نشاط و . آشکارا به سد راه نيروهای مولده بدل شده اند

سعادت بشر امروز در گرو در هم شکستن مناسباتی است که به بختکی شوم 

انها بدل شده اند و نکبت و تخريب و فالکت از خود بر جا در روابط بين انس

زمان پايه ای ترين انتقاد به نظم سرمايه داری، زمان کمونيسم . می گذارند

  .طبقاتی پرولتاريا است

اين کمونيسم جنبشی اخالقی نيست، فراخوانی به جهانی موهوم نيست، 

ۀ در زنجير رسته ای از اصالحگران نظم موجود نيست، جنبش واقعی تود

پرولتاريا برای در هم شکستن نظم وارونه معاصر و جايگزينی آن با دولت 

دمکراسی نشان داده است . تودۀ کار و زحمت، با ديکتاتوری پرولتاريا است



 
 

که خود فقط پرده ساتری است بر ديکتاتوری سرمايه، ديکتاتوری اقليتی 

ن جهان وارونه است، کمونيسم معاصر نقد اي. ناچيز بر اکثريت عظيم جامعه

نبرد برای ديکتاتوری اکثريت محروم جامعه بر اقليت حافظ مناسبات 

اين کمونيسم تنها می تواند جنبش واقعی درهم . اسارت آور کنونی است

شکستن نظم موجود باشد و به مثابۀ چنين جنبشی تنها می تواند در نبرد همه 

راه را برای انقالب اجتماعی جانبه با نيروهای حافظ نظم کنونی قوام يابد و 

  .باز کند

، گردان کوچکی "جنبش سازمانيابی حزب پرولتاريا –تدارک کمونيستی "

از ارتش عظيم کمونيستی پرولتاريای جهانی است که برای اين هدف 

حزب کمونيستی پرولتاريا نيست، " تدارک کمونيستی. "مبارزه می کند

معاصر و بيرون آوردن آن از  فراخوانی است برای تجديد سازمان کمونيسم

انقياد همه و هر آنچه که تا امروز کمونيسم و سوسياليسم را به پيرايه ای از 

چپ بورژوازی بدل کرده اند؛ فراخوانی است برای ايجاد حزب رزمندۀ 

و   کمونيستی پرولتاريا که تنها با ايجاد چنين گردانهائی دردرون پرولتاريا

" تدارک کمونيستی. "تواند شکل بگيردبه مثابۀ نيروئی واقعی می 

جايگزينی برای اشکال متنوع سازمانيابی طبقۀ کارگر نيست، ابزاری برای 

شتاب بخشيدن به روند سازمانيابی طبقاتی و برای تأمين استقالل طبقاتی 

حزب کمونيستی پرولتاريا نيست، اما " تدارک کمونيستی. "کارگران است

د جاری می دارد که پيش شرط تخطی همان نظم و انضباطی را در خو

تدارک . "ناپذير پرولتاريای انقالبی برای اقدام به انقالب اجتماعی است

حزب کمونيستی پرولتاريا نيست، اما به همان اندازه خود را " کمونيستی

جهانی می داند که پرولتاريا جهانی است و با همان عزمی برای شکل دادن 

انقالبی مبارزه می کند که شايسته تدارک  به صف بين المللی پرولتاريای

" تدارک کمونيستی. "حزب کمونيستی پرولتاريا و صف بين المللی آن است

مسألۀ جهان امروز نيز، . گامی در تجديد سازمان کمونيسم معاصر است

" تدارک کمونيستی"شکل گيری جنبشی از چنين تجديد سازمانی است و 



 
 

تنها در همراهی با گامهای ديگر می تواند گامی که . گامی در اين راه است

اين نخستين و پايه ای ترين . به مارش پيروزمند پرولتاريا بدل گردد

به ويژه به رفقای کمونيست در جنبش . فراخوان لحظۀ کنونی ماست

 .پرولتاريای ايران که حوزۀ مقدماتی نبرد ما نيز هست

  

  پرولترهای تمام کشورها، متحد شويد
  جنبش سازمانيابی حزب پرولتاريا –تی تدارک کمونيس

  ١٣٩٣فروردين 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

  
  
  

تدارک "اهداف، ساختار و موازين فعاليت سازمانی 
 "جنبش سازمانيابی حزب پرولتاريا –کمونيستی 

 
 تدارک کمونيستی :نوشتۀ

 
سند حاضر به عنوان يک سند پايه ای تدارک کمونيستی به تصويب 

کنندگان در کنفرانس مؤسس جنبش تجديد سازمان کمونيسم شرکت 
 .معاصر رسيده است

  
جنبش  –تدارک کمونيستی "اهداف، ساختار و موازين فعاليت سازمانی 

 "سازمانيابی حزب پرولتاريا
 

 اهداف: الف
  

از اين ( " جنبش سازمانيابی حزب پرولتاريا –تدارک کمونيستی "      - ١

تجمع داوطلبانه ای از فعالين کمونيست در خارج از ) تدارک کمونيستی: پس

کشور ايران است که با هدف مبارزه برای تدارک ايدئولوژيک و سياسی 

برای . تشکيل حزب کمونيستی طبقه کارگر در ايران تشکيل شده است

  :دستيابی به اين هدف تدارک کمونيستی



 
 

a.        ی پرولتاريای در جهت پاسخگوئی به مصافهای ايدئولوژيک و سياس

  کمونيست مبارزه خواهد کرد،

b.        برای گسترش روابط بين المللی کمونيستی و ورود به تبادل نظر با

  احزاب و گروهبنديهای کمونيستی درون جنبش کارگری تالش خواهد نمود،

c.         در حد توان خود در جهت تقويت گامهای عملی در تقويت همبستگی

از مبارزات کارگران کشورهای ديگر تالش خواهد بين المللی در حمايت 

  نمود،

d.        با تقويت تبادل نظر، امکانات و تجارب خويش را برای ايجاد

ساختارهای پايه ای کمونيستی در داخل ايران با هدف مشترک سازمانيابی 

کمونيستی طبقۀ کارگر در ايران در اختيار فعالين اين جنبش قرار خواهد 

  .داد

e.        با تشکيل حزب کمونيستی طبقۀ کارگر در ايران، تدارک کمونيستی

به عنوان تشکلی مستقل به حيات خود خاتمه داده و با اعالم انحالل خويش، 

تصميمگيری دربارۀ آينده تدارک کمونيستی را به حزب کمونيستی طبقۀ 

 .کارگر واگذار خواهد نمود

  

 ساختار: ب

  

مرجع تصميم گيری در تدارک کمونيستی کنفرانس اعضاء باالترين       - ١

  .خواهد بود

اسناد پايه ای تدارک کمونيستی، در هر کنفرانس مجددا به رأی       - ٢

اعضاء شرکت کننده گذاشته خواهند شد و در صورت لزوم تغييرات الزم 

  .در آنها به عمل خواهد آمد

شکيل کنفرانس اعضاء تدارک کمونيستی حداقل يک بار در سال ت      - ٣

  .می گردد



 
 

سايت اميد ارگان رسمی تدارک کمونيستی و سايت جنبش کارگری       - ٤

  .خبری تدارک کمونيستی خواهند بود- نشريۀ سياسی

امور سياسی و تشکيالتی تدارک کمونيستی در فاصلۀ بين دو       - ٥

کنفرانس، توسط هيأت هماهنگی متشکل از هيأت تحريريۀ اميد و سردبير 

  .کارگری و همکاران تحريريه هدايت خواهد شدسايت جنبش 

هيأت هماهنگی تدارک کمونيستی، هماهنگی های الزم را برای       - ٦

تبادل نظر اعضاء و تأمين مشارکت آنان در امور تدارک کمونيستی به عمل 

آورده و در صورت لزوم ترتيبات الزم را برای اعالم مواضع سياسی 

  .آورد تدارک کمونيستی به عمل خواهد

تصميم دربارۀ عضويت متقاضيان جديد بر عهدۀ هيأت هماهنگی       - ٧

 .خواهد بود

  

 عضويت: ج
  

  عضو تدارک کمونيستی کسی است که

  تقاضای عضويت وی مورد تأئيد تدارک کمونيستی قرار گرفته باشد،      .١

تقاضای عضويت رسما و با درخواست فرم عضويت و ارسال آن : تبصره

  آيد به عمل می

آن را قبول داشته  کليت اهداف مندرج در بيانيه اعالم موجوديت       .٢

  باشد

  به طور منظم حق عضويت بپردازد      .٣

  .يورو است ٥٠و حداکثر  ٣٠اين مبلغ معادل حداقل : تبصره

متعهد به فعاليت منظم در عرصۀ تعريف شده ای از فعاليت       .٤

  .کمونيستی باشد

اصولی خويش برای اعزام به ايران و انجام مأموريت  آمادگی      .٥

  .سازمانی را اعالم کرده باشد



 
 

کارفرمايان، کسانی که از قبل نيروی کار ديگران زندگی می : ١تبصره 

سهامداران، دالالن، مديران بنگاههای سرمايه داری خصوصی و (کنند 

به عضويت  نمی توانند) دولتی، مالکين مستغالت اجاره ای و مشاغل مشابه

  .تدارک کمونيستی درآيند

اعضای سازمانهای سياسی ديگر و همچنين اعضای تشکلهای : ٢تبصرۀ 

فرهنگی و هنری و اجتماعی ديگری که اهدافشان متناقض با اهداف تدارک 

عضويت . کمونيستی باشند، نمی توانند به عضويت تدارک کمونيستی درآيند

نيستی و يا نهاد مسئول مربوطه دوگانه تنها در صورت تصويب تدارک کمو

  .مجاز است

اعم از حکومتی و  –همکاران مبلغ رسانه های بورژوائی : ٣تبصرۀ 

به عضويت پذيرفته نمی  - اپوزيسيونی و رسانه های دول سرمايه داری 

  .شوند

تدارک کمونيستی ضمن استقبال از، و تالش برای تقويت هر : ٤تبصرۀ 

کمونيستی در داخل کشور، خود از داخل کشور گونه اقدام برای سازمانيابی 

  .به عضو گيری نمی پردازد

سند حاضر به عنوان يک سند پايه ای تدارک کمونيستی به تصويب شرکت 

کنندگان در کنفرانس مؤسس جنبش تجديد سازمان کمونيسم معاصر رسيده 

  .است

شرکت کنندگان در کنفرانس کنفرانس مؤسس جنبش تجديد سازمان کمونيسم 

 معاصر

  

  ٢٠١٤آوريل  – ١٣٩٣فروردين 
  

  

  

 



 
 

 
 

پيام کنفرانس مؤسس جنبش تجديد سازمان 
 کمونيسم معاصر به کارگران و زحمتکشان ونزوئال 

  تدارک کمونيستی : نوشتۀ
 

پيشروی شما در مبارزۀ طبقاتی و عقب راندن سنگر به سنگر بورژوازی 
کارگران کشور ما را نيز ارتجاعی و فرا رفتن از دولت بوليواری، موقعيت 

در مبارزه با فراکسيونهای مختلف ارتجاع بورژوائی در حاکميت و 
به عنوان بخش کوچکی از جنبش . اپوزيسيون آن تسهيل خواهد کرد

کمونيستی طبقۀ کارگر ايران همبستگی عميق خود را با مبارزات شما 
ن برخواهيم اعالم ميکنيم و در حد توان خود به دفاع از شما و مبارزاتتا

   .خاست

  

پيام شرکت کنندگان در کنفرانس مؤسس جنبش 
تجديد سازمان کمونيسم معاصر خطاب به کارگران 

  و زحمتکشان ونزوئال

  رفقای کارگر، مردم زحمتکش ونزوئال،

با نگرانی تحوالتی را دنبال ميکنيم که به نام جنبش دمکراسی خواهی در 

جدالی که امروز در ونزوئال در . ماههای اخير در کشور شما واقع می شود



 
 

اقليتی معدود . جريان است به هيچ وجه جدالی منحصر به کشور شما نيست

تحت از صاحبان امتياز و ثروت اجتماعی به نام دمکراسی و حقوق بشر و 

در مجموعه ای از کشورهای دنيا برای " مبارزه با فساد"عناوينی از قبيل 

تحميل فقر و فالکت هر چه بيشتر به تودۀ کارگران و زحمتکشان و برای 

پيوستن به اردوی اربابان خويش در واشنگتن و لندن و پاريس و برلين به 

شرط  لشگر کشی در مقابل هر دولتی دست می زنند که مجری بی قيد و

آنچه تعيين . مهم نيست که دولت حاکم چپگرا باشد يا نه. ارادۀ آنان نباشد

کننده است اين است که اوامر صاحبان سرمايه در بلوک مسلط بر سرمايه 

اين جدالی است که در اوکراين . داری جهانی را بی چون و چرا اجرا نمايد

ی آن باندهای دولت يانوکوويچ را هدف قرار داد و سرنگون کرد و به جا

دست نشانده سرمايه داری غرب و دستجات فاشيست را نشاند؛ در سوريه 

خونين ترين جنگ داخلی را بر مردم تحميل نمود و ارتجاعی ترين باندهای 

مذهبی را به جان تودۀ مردم انداخت؛ در تايلند عمال کارکرد دستگاه دولتی 

اتی در همان را مختل کرد که در سالهای اخير جرأت انجام اصالح

چهارچوبهای سرمايه داری به نفع تودۀ فقير دهقانان را به خود داده بود؛ و 

در بسياری از کشورهای ديگر نيز با حدت و شدتی کم يا بيش در جريان 

  .است

اکنون اين اقليت در کشور شما دولت بوليواری ونزوئال را هدف حمالت 

ولت، همۀ موانعی که بر سر با از ميان برداشتن اين د. خود قرار داده است

راه حاکميت مطلق اين اقليت قرار گرفته اند کنار رفته و همۀ دستاوردهائی 

که بوليواريسم به يمن همت و مبارزۀ شما تودۀ وسيع کارگران و زحمتکشان 

. در اين ترديدی نيست و نبايد باشد. به ارمغان آورده است، نابود خواهند شد

ولت چاويست ونزوئال، بلکه تمام تودۀ اين خطری است که نه فقط د

هيچ درجه از نابسامانی ها و بی . کارگران و زحمتکشان را تهديد می کند

کفايتی های دولت حاکم نبايد ذره ای به ايجاد اين شبهه بينجامد که 



 
 

اين اپوزيسيون . اپوزيسيون دست راستی مبشر آينده ای بهتر برای شماست

نداران و صاحبان سرمايه های بزرگ و خشونت باری است متشکل از زمي

يشان و باندهای گانگستری "دانشجو"بازماندگان اليگارشی حاکم و فرزندان 

و قاچاق سوخت و مواد مخدر که در ارتباط تنگاتنگ با سازمانهای 

جاسوسی دول غرب و ارتجاعی ترين محافل حاکم بر واشنگتن و بروکسل 

نه فقط در ونزوئال، بلکه  –ی اخير تمام تجارب سالها و ماهها. قرار دارد

نشان می دهند که اين نيروهای دست راستی برای  –همچنين در اوکراين 

از گروگان گرفتن . رسيدن به اهداف خويش از هيچ جنايتی دريغ نمی کنند

آذوقۀ مردم نيازمند با دست زدن به احتکار و ايجاد قحطی ساختگی، تا حمله 

رنگونی قرار گرفته است و تا اعمال به ارزش پول دولتی که هدف س

اين ائتالف شومی است از قدرت . خشونت مستقيم بر عليه مخالفين خويش

مالی صاحبان سرمايه های داخلی و بين المللی، از قدرت مديائی بلوک 

ترانس آتالنتيک مسلط بر جهان سرمايه داری، از توان سازماندهی و امنيتی 

، از توپخانۀ ايدئولوژيک اتاق سرويسهای جاسوسی کليه دول غربی

فکرهای دمکراسی و حقوق بشری و از پياده نظام ميليتانتی متشکل از 

نه تنها نبايد به اين ائتالف شوم متوهم . جوانان طبقات نخبه و باندهای جنائی

کاری . بود، بلکه بيش از آن نبايد و نمی توان کوچکترين امتيازی بدان داد

  .ست و چه بسا به نتايج فاجعه آميزی منجر شودکه اکنون در حال انجام ا

  رفقا،

پرسش اساسی در مقابل وضعيت موجود اين است که چگونه چنين 

سال پس از وقوع پايه ای ترين تحول سياسی دوران  ١٦نيروهائی قادرند 

معاصر در ونزوئال و خلع قدرت از اليگارشی فاسد اقليت، هر بار قويتر و 

کنند و به تهديد همۀ دستاوردهای شما بپردازند؟  متشکل تر از پيش قد علم

دولت بوليواری اين باور را اشاعه می دهد که با پايبندی به موازين 

. سوسياليسم دمکراتيک قادر به عقب راندن و مهار اين ارتجاع خواهد بود



 
 

اين بزرگترين توهمی است که می تواند سرنوشت شما و نسلهای آينده 

تمام تاريخ معاصر نشان می دهد که دستيابی . بکشاندونزوئال را به تباهی 

به تغيير پايدار در زندگی اکثريت قاطع توده های کارگران و زحمتکشان با 

اين پايه ها، يعنی مالکيت   حفظ پايه های اصلی سرمايه داری و بر مبنای

خصوصی بر ابزارهای توليد و دولت دمکراتيک پارلمانی، غير ممکن 

ها سکوی رشد و قوام طبقۀ صاحب سرمايه اند که در اشکال اين پايه . است

مختلف به بازسازی قدرت خويش خواهد پرداخت و سرانجام همۀ حشو و 

زوائد دست و پاگير بر سر راه انباشت سرمايه را کنار خواهند زد و قهر 

. عريان سرمايه را بر زندگی کارگران و زحمتکشان حاکم خواهند نمود

ی طبقات صاحب سرمايه و ثروت در همين ونزوئالی نگاهی به قدرتگير

تحت قوانين دولت بوليواری و عليرغم حاکميت قوانينی که آشکارا به نفع 

رشد . زحمتکشان وضع شده اند، به خوبی اين واقعيت را ثابت می کند

ارتجاع دست راستی فقط محصول توطئۀ مراکز قدرت بين المللی و داخلی 

شد را همان مبانی مالکيت خصوصی بر زمين مساعد اين ر. نيست

ابزارهای توليد و کار مزدی و اشکال روبنائی آن يعنی دمکراسی پارلمانی 

اين زمين را بايد . و حقوق بشر و اصالت آزاديهای فردی تشکيل می دهد

بنيان مالکيت خصوصی بر ابزارهای توليد را بايد برانداخت و . خشک نمود

مود و برای همۀ اينها نخست بايد دستگاه دولتی کار مزدی را بايد ريشه کن ن

مبتنی بر اصالت فرد و دمکراسی پارلمانی و مطبوعات و رسانه های 

انجام همۀ اينها نيز چيزی نيست . خصوصی حرفه ای را از ميان برداشت

به جز جايگزينی روابط قدرت مبتنی بر مناسبات سرمايه دارانه با قدرت 

  . زحمتکشان توده های متشکل کارگران و

  رفقا،

کشور شما اکنون به يکی از کانونهای اصلی مبارزۀ طبقاتی در جهان بدل 

. چشم تمام توده های کار و زحمت در جهان به کشور شماست. شده است



 
 

پيروزی ارتجاع بورژوائی در کشور شما ضربه ای سنگين بر مبارزۀ 

که عقب راندن  همانطور. عدالتخواهانۀ تمام کارگران جهان نيز خواهد بود

اين ارتجاع و فراتر رفتن از دولت بوليواری به سمت يک دولت 

سوسياليستی طبقاتی پيروزی بزرگی برای کارگران سراسر جهان به شمار 

خواهد آمد و منبع الهام تمام کمونيستها و سوسياليستهای درون طبقۀ کارگر 

موهبتی که . شما از موهبت بزرگ حق تشکل يابی برخورداريد. خواهد بود

شما می توانيد از اين امکان . خود در مبارزات قهرمانانه بدان دست يافته ايد

برای ممانعت از تغييرات ارتجاعی و انجام تحول آينده  به عنوان اهرمی 

اين شانسی است که برادران و خواهران . ساز انقالب اجتماعی استفاده کنيد

از آن  –ور ما ايران از جمله در کش –شما در کشورهای مشابه شما 

. برخوردار نيستند و هنوز بايد برای آن مبارزه ای سخت را سازمان دهند

پيشروی شما در مبارزۀ طبقاتی و عقب راندن سنگر به سنگر بورژوازی 

ارتجاعی و فرا رفتن از دولت بوليواری، موقعيت کارگران کشور ما را نيز 

ژوائی در حاکميت و در مبارزه با فراکسيونهای مختلف ارتجاع بور

  . اپوزيسيون آن تسهيل خواهد کرد

به عنوان بخش کوچکی از جنبش کمونيستی طبقۀ کارگر ايران همبستگی 

عميق خود را با مبارزات شما اعالم ميکنيم و در حد توان خود به دفاع از 

  .شما و مبارزاتتان برخواهيم خاست

  گرمترين درودهای ما را بپذيريد،

کنندگان در کنفرانس مؤسس جنبش تجديد سازمان از طرف شرکت 
  کمونيسم معاصر،

  )ايران(جنبش سازمانيابی حزب پرولتاريا –تدارک کمونيستی 

 ٢٠١٤آوريل 
 



 
 

  

  

  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 
 

اطالعيه پايانی کنفرانس مؤسس جنبش تجديد 
 سازمان کمونيسم معاصر 

  تدارک کمونيستی : نوشتۀ

   

سازمان کمونيسم معاصر کنفرانس مؤسس جنبش تجديد 
  .در نيمه ماه آوريل برگزار گرديد

کنفرانس مؤسس جنبش تجديد سازمان کمونيسم معاصر در نيمه ماه آوريل 

کنفرانس پس از استماع گزارش جريان تدارک کنفرانس و . برگزار گرديد

تصويب آئين نامۀ کنفرانس با انتخاب هيأت رئيسه رسما کار خود را آغاز 

عباس فرد در سخنرانی افتتاحيۀ کنفرانس تصويری از روند رفيق . نمود

شکل گيری هيأت برگزاری کنفرانس با عطف به تحوالت درون جنبش 

کارگری در ايران و بازتاب آن در کار سايتهای اميد و جنبش کارگری ارائه 

نموده و با طرح چشم انداز عمومی و درخواست از رفقای ناظر شرکت 

ل در کار مشترک سازماندهی شده به سخنرانی خود کننده برای شرکت فعا

  .پايان داد

پس از سخنرانی افتتاحيه، کنفرانس وارد بحث درباره بررسی اوضاع 

رفيق بهمن شفيق . جهانی گرديد که با سخنرانی رفيق بهمن شفيق آغاز شد

در اين سخنرانی تصويری از تحوالت جهان سرمايه داری با تمرکز بر 

دوران پس از جنگ دوم جهانی تاکنون ارائه داده و سپس به بررسی چشم 



 
 

ی واقعی امکان قوام يابی جنبش کمونيستی طبقۀ کارگر بر متن اندازها

  . تضادهای فزاينده سرمايه داری معاصر پرداخت

کنفرانس در روز دوم با سخنرانی رفيق وحيد صمدی پيرامون مسألۀ تحزب 

رفيق وحيد . وارد بحث درباره حزب و طبقه و انقالب اجتماعی گرديد

يخی تغيير مفهوم تحزب کمونيستی صمدی در اين سخنرانی با مروری تار

در جريان مبارزات اجتماعی آغاز قرن بيستم و تبيينهای مربوط به تحزب 

در ايران را در مرکز توجه قرار داده و ضرورت دستيابی به درک نوينی 

  .از تحزب کمونيستی طبقۀ کارگر را مورد تأکيد قرار داد

ها و نحوۀ آرايش  کنفرانس پس از آن به بررسی بيانيه ها و قطعنامه

سازمانی پرداخت و با تصويب بيانيه اعالم موجوديت و سند اهداف و 

سايت جنبش کارگری از طرف . موازين و پيامها به کار خود ادامه داد

خبری اتحاد و رفيق وحيد صمدی به - کنفرانس به عنوان نشريۀ سياسی

نوان ارگان کنفرانس سايت اميد را به ع. عنوان سردبير سايت تعيين گرديد

رسمی تدارک کمونيستی و رفقا بهمن شفيق و عباس فرد را به عنوان 

اعضاء تحريريه و با انتخاب رفقا نويد پايور، پويان فرد و بابک پايور به 

عنوان همکاران تحريريه اميد و جنبش کارگری آرايش سازمانی کنونی را 

نبش کارگری به اعضاء تحريريه و همکاران سايتهای اميد و ج. تعيين نمود

  .عنوان هيأت هماهنگی وظايف تعريف شده را بر عهده خواهند گرفت

  .کنفرانس با سرود انترناسيونال به کار خويش خاتمه داد

  جنبش سازمانيابی حزب پرولتاريا –تدارک کمونيستی 

  ١٣٩٣فروردين 

  ٢٠١٤آوريل 
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