زنده باد اول ماه مه! زنده باد انقالب!
اول ماه مه ،روز رزم جھانی و مشترك پرولتاری انترناسيوناليست است .اﯾن روز فرصتی است تا
باری دﯾگر چشم انداز انقالب پرولتری را به صحنه آورﯾم .اﯾن روز فرصتی است برای كارگران پيشرو و
كمونيستھا تا عزم خود را جھت مبارزه برای جھانی کيفيتا متفاوت نشان دھند .اﯾن روز فرصتی است
تا با به كارگيری اشكال مختلف مبارزه ) از سازمان دادن فعاليتھای تبليغی گسترده ،تا برگزاری
مراسم ،آكسيونھا و تظاھراتھای تودهای( راه را برای درگير شدن مبارزان جدﯾد در سطوح مختلف
ھموار كنيم.
اول ماه مه در شراﯾطی فرا میرسد كه جھان بيش از ھر زمانی دﯾگر طلب انقالب میكند .جھانی
كه در آن بردگی مزدی به رنگ و نژاد ،جنسيت ،سرزمين و ملت محدود نيست و اكثرﯾت مردم جھان از
اﯾن بردگی مدرن به ستوه آمدهاند .ھر سال بيش از  ٢ميليون نفر ) تقرﯾبا  ۶٣٠٠نفر در روز ( در اثر
حوادث ﯾا بيماریھای ناشی از كار جانشان را از دست میدھند .بيش از ﯾك ميليارد نفر از مردم جھان
با در آمدی كمتر از ﯾك دالر در روز زندگی میكنند و از گرسنگی در رنجند .بيش از ﯾك سوم مردم دنيا
زﯾر خط فقر به سر میبرند .روزانه بيش از  ٢ميليارد دالر برای روغنكاری ماشين جنگی نظام
امپرﯾاليستی ھزﯾنه میشود در حالی که اختصاص  ٩روز از اﯾن ھزﯾنه كافی است تا غذا ،تحصيل،
ت ھمه كودكان محروم كره زمين تأمين شود.
بھداش ِ
در جھان سرماﯾهداری بيش از ﯾك و نيم ميليارد نفر از دسترسی به آب آشاميدنی محرومند .اكو
سيستم محيط زﯾست به دليل سازماندھی توليد بر محور سود ،در آستانه فروپاشی قرار دارد.
خالقيتھای مردم مدام نابود شده و به حاشيه رانده میشود؛ زنان به كاال و برده جنسی بدل شده و
فرودستی و اعمال خشونت نسبت به آنان نھادﯾنه شده است %٢٠ .از زنان در طول عمر خود ،حداقل
ﯾک بار مورد تجاوز جنسی قرار میگيرند .در آمرﯾكا ھر  ٩ثانيه ﯾك زن كتك میخورد و  ٣زن در روز كشته
میشوند .در روسيه ساالنه  ١۴٠٠٠زن توسط اقوام خود به قتل میرسند و در ھند  ٢٢زن در روز در اثر
خشونتھای خانگی كشته میشوند.
حاكمان جھان با تكيه بر زور و قھر دولتی و به راه انداختن جنگھای ناعادالنه و ارتجاعی و سازمان
دادن سركوب سياسی از طرﯾق قتل و شكنجه و زندان و تحميق ايدئولوژيك از اﯾن نظام حفاظت می-
كنند.
اﯾن جھان ناعادالنه شاﯾسته ما نيست ،سزاوار براندازی است .تارﯾخ نشان داد كه زخم چركين
شراﯾط اجتماعی ھيچگاه با آرامبخشھا التيام نيافته است .تنھا عالج قطعی :جراحی رادﯾكال توسط
انقالب اجتماعی است .انقالبی كه روابط اقتصادی اجتماعی سياسی ستمگرانه و استثماری را رﯾشه
كن كند و روابط خصمانهای كه حاكميت طبقات استثمارگر بر مردم تحميل میكند را از بين ببرد.
انقالبی كه روابط ميان بخشھای مختلف خود مردم را نيز در جھت رفع كامل و قطعي انواع ستمھای
طبقاتی ،نژادی و جنسيتی ،ملی و مذھبی دگرگون كرده و به طور رادﯾکال تغيير دھد.
سال گذشته بار دﯾگر نظام سرماﯾهداری محدودﯾتھای ذاتی خود را به نماﯾش در آورد .بر
ابعاد بحران مالی كه از چند سال پيش آغاز گشته ،افزوده شد .اﯾن بحران موجب ركود اقتصادی،
بيكاری و فقر و فالكت بيشتر تودهھا در گوشه و كنار جھان شد .زندگی ميليونھا نفر حتی در
كشورھای اروپاﯾی چون ﯾونان و اسپانيا دستخوش تالطم و بیثباتی شد .مردم ﯾونان باﯾد تاوان بحرانی
را بپردازند كه در پيداﯾش آن ھيچ نقشی نداشتهاند؛ نرخ بيكاری در ميان جوانان اسپانيا باﯾد به % ۵٠
برسد تا نظام سرماﯾهداری بر بحرانش فاﯾق آﯾد .در اﯾران پروژه ھدفمندسازی ﯾارانهھا و بیكارسازی-
ھای وسيع باﯾد به اجرا درآﯾد تا شاﯾد فرجی برای اقتصاد سراپا بحرانزده كشور ،تحت حاكميت جناﯾت-
كارانه جمھوری اسالمی فراھم آﯾد .مردم جھان به تجربه درﯾافتند كه تالشھای دولتھای سرماﯾه-
داری برای رفع بحران و تامين امنيت سرماﯾه به معنای عدم امنيت زندگی آنھا است.
اﯾن بحران انعكاسی از تناقضات ذاتی نظام سرماﯾهداری است .بحران در بازارھای مالی جھان صرفا
بيان حرص و آز بانكداران و دالالن بازار بورس ﯾا اﯾن ﯾا آن سياست گذاری دولت ﯾا تالش طبقات حاكمه
برای انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان نيست .اﯾن ﯾك بحران ساختاری است كه در اثر اعمال قوانين
كور سرماﯾه به وجود آمده است .آنارشی و ھرج مرج و سازماندھی اقتصاد مبتنی بر سود به ناگزﯾر
جامعه را ھر از چندگاھی با چنين بحرانھاﯾی روبرو میكند .بحرانھا بخشی از سوخت و ساز سرماﯾه
اند .تارﯾخ انباشت سرماﯾه ،ﯾعنی تارﯾخ بحران و تارﯾخ تخرﯾب و بازسازی مدام .تا زمانی كه تضاد ميان
مالكيت خصوصی و توليد اجتماعی از طرﯾق انقالب پرولتری حل نشود ،سرماﯾهداری میتواند ھر بار به
بھای خونرﯾزی از پيكر تودهھای كارگر و زحمتكش و نابودی محيط زﯾست خود را به شكل كار آمدتری
بازسازی كند و به استثمار شدﯾدتر كارگران بپردازد.
اما وجه دﯾگر بحران ،مقاومت تودهھای کارگر و زحمتکش و دﯾگر اقشار مردم است .اﯾن مقاومت
است كه عدم مشروعيت نظام سرماﯾهداری را بازتاب داده و زمينه را برای گذر از اﯾن نظام ارتجاعی

فراھم میكند .امروزه تمامی دولتھای سرماﯾهداری میدانند كه بر روی بشكه باروت نشستهاند.
آشوبھای اجتماعی عظيم در راھند .دوران راه رفتن بر لبه آتشفشانی در شرف انفجار فرارسيده و ھر
آن باﯾد انتظار داشت كه شاھد وقوع روﯾدادھای ناگھانی و غير قابل پيش بينی در گوشه و كنار جھان
باشيم.
مشخصه جھان در سال گذشته ،بيداری سياسی تودهھا – به وﯾژه در ميان نسل جدﯾد  -در ابعاد
گسترده بود .ميليونھا نفر در كشورھای مختلف به خيابانھا سرازﯾر شدند ،بھار عربی اتفاق افتاد،
جنبش اشغال وال استرﯾت آغاز شد و اروپا صحنه تظاھراتھای وسيع و كم سابقه شد .جنبشھاﯾی
که نظام سرماﯾهداری را آماج قرار دادند.
تودهھای عرب با به زﯾر كشيدن دﯾكتاتورھای متفرعن از تخت ،جاودانگی نظم اجتماعی و اقتصادی
و كھنه را در اذھان به زﯾر كشيدند .جنبش اشغال وال استرﯾت در آمرﯾكا مردم را برانگيخت كه در مقابل
قشر نازك ثروتمندی كه بر حيات اقتصادی اجتماعی و و روابط بين الملل حاكم است ،اﯾستادگی كنند.
اﯾن جنبش سئوال مھمی را در اذھان مردم جھان فراگير كرد :آﯾا میتوان جامعهای بھتر از جامعه
سرماﯾهداری به وجود آورد و چگونه؟ اعتصابات و تظاھراتھای كارگری در اروپا ،بر تفكر حماﯾت از اﯾن ﯾا
آن جناح سرماﯾهداری و تقليل دادن مبارزه به مخالفت با زﯾادهرویھای نظام سرماﯾهداری ضربه وارد
آورد .ھمه اﯾنھا دستاوردھای مھم مقاومتھای تودهای است.
وقاﯾع سال گذشته در عين حال محدودﯾتھای جنبشھای تودهای خودبهخودی را نيز
نشان داد .اغلب اﯾن جنبشھا ﯾا ميانه راه متوقف میشوند ﯾا مھار و كنترل میشوند و ﯾا به شكلی
تحت سيطره اﯾن ﯾا آن جناح از بورژوازی در میآﯾند .تفاوت است ميان مقاومت عادالنه با انقالب
آگاھانه .تفاوت است ميان جنبشھای ضد سرماﯾهداری با مبارزه عليه موجودﯾت سرماﯾهداری .تا زمانی
كه آگاھی و تشكل انقالبی و كمونيستی با اﯾن جنبشھا پيوند نخورد ،اﯾن شكاف درد آور باقی خواھد
ماند .شکافی که منجر به ھرز رفتن انرژی و پتانسيل انقالبی تودهھا خواھد شد و ﯾأس و سردرگمی
به بار خواھد آورد.
اﯾن كه بھار عربی ،به پاﯾيزی برای زنان بدل گشته ،اﯾنكه تودهھای خاورميانه مجبور میشوند از
بين بنيادگراﯾی مذھبی و دﯾگر آلترناتيوھای بورژوا امپرﯾاليستی ﯾكی را انتخاب كنند ،اﯾن كه مبارزات بر
حق تودهھای عرب بازﯾچه دست اﯾن ﯾا آن جناح از بورژوازی داخلی ﯾا رقابتھای بين المللی و
لشكركشیھای امپرﯾاليستی میشوند ،اﯾنكه جنبش وال استرﯾت قادر به جھش در سطح باالتر
نمیشود ،ھمه و ھمه نشانه عدم حضور قدرتمند آلترناتيو كمونيستی در ميان تودهھا است .اﯾن امر
مسئوليت سنگينی را بر دوش كمونيستھا و پيشروان طبقه كارگر قرار میدھد.
برای آن كه فداكاری و شور و خشم مبارزاتی تودهھا به آتشی سھمگين بدل شود و نظام سرماﯾه-
داری را به خاکستر بدل کند باﯾد بر نقش كليدی فاكتور ذھنی تأكيد شود .اوضاع عينی نيازمند دخالت
فعال و ھمه جانبه كمونيستھا است .اما در اغلب نقاط جھان از جمله اﯾران ،نيروھای انقالبی و
كمونيستی بازﯾگر صحنه نيستند و به ھمين دليل نيروھای ارتجاعی و امپرﯾاليستی قادر به مھار و
كنترل سرﯾع خيزشھای تودهای میشوند .كمونيستھا به عنوان پيشاھنگ انقالب باﯾد پرچم انقالب
كمونيستی را برافرازند ،آﯾنده نوﯾد بخشی را ترسيم کنند و تودهھا را جھت كسب قدرت سياسی از
طرﯾق انقالب قھرآميز ھداﯾت كنند .اﯾن تنھا طرﯾق برای تغيير انقالبی جامعه و جھان است .كمونيست-
ھا باﯾد به گونهای عمل كنند كه کارگران و زحمتکشان و ھمه اقشار تحت ستم و استثمار تماﯾز و
تفاوت آنھا را با نيروھای طبقاتی بورژوا و خردهبورژوای حاضر در صحنه درﯾابند و راه حلشان را معتبر و
منطبق بر واقعيت بدانند .اﯾن امر تنھا زمانی امكان پذﯾر است كه كمونيستھا خود را متكی به جمع-
بندیھای علمی از تجارب مثبت و منفی انقالبھای پرولتری قرن بيستم و سنتز نوﯾن از علم
كمونيسم كنند .بدون ارائه كمونيسمی شاداب و سرزنده ،نمیتوان با امواج نوﯾن مقاومتی كه به راه
افتاده ،پيوند خورد و رزمندگان بيشتری را جذب كمونيسم كرد و با تكيه به آنان جنبشھای کارگران و
زنان و جوانان را بر پاﯾه جنبشی برای انقالب سازمان داد .طرح دورنما و افق کمونيستی و ساختن
جامعه سوسياليستی مسئلهای مربوط به آﯾنده نيست اﯾن امر باﯾد به مسئله روز ھمه پيشروان و
نيروھای انقالبی و کمونيست بدل شود.
ھمانگونه که در بيانيهی اول ماه مه سال گذشته تحت عنوان " از اﯾران به ھمرزمان انقالبی در
خاورميانه و آفرﯾقای شمالی " گفتيم » :در ھم شکستن کليت ساختارھای سياسی حاکم توسط
مردمی آگاه و انقالبی و شکلگيری ﯾک دولت طبقاتی جدﯾد که بخواھد و بتواند از سرماﯾهداران و
مالکان بزرگ و امپرﯾاليستھا خلع قدرت و مالکيت کرده و تماﯾزات طبقاتی را از ميان برداشته و روابط
اجتماعی ستمگرانه را سرنگون کند ،فرآﯾندی است سخت و خونين که بدون داشتن حزبی انقالبی )
حزب کمونيست ( و ارتشی که متعلق به مردم و از خود آنان باشد ممکن نيست .اما اﯾن فرآﯾند چگونه
آغاز خواھد شد؟ آﯾا از دل اﯾن جنبش عظيم ﯾک جنبش کمونيستی نوﯾن که انقالبی واقعی را در رأس
برنامهی خود قرار دھد ،متولد خواھد شد؟ اﯾنھا سواالت حياتی است که پاسخ به آن باﯾد از ميان

مبارزﯾن اﯾن کشورھا بيرون آﯾد و میتواند بيرون آﯾد .اول ماه مه زمان مناسبی است برای بحث و جدل
بر سر موضوعات پاﯾهای که جنبش کمونيستی در گير آن است و باﯾد اﯾن موضوعات را به طور گسترده
به ميان کارگران و ستمدﯾدگان و ھمه کسانی که خواھان انقالب پرولتری واقعی ھستند برد .اﯾن
انقالب خود به خود فرا نخواھد رسيد بلکه باﯾد آن را سازمان داد و رھبری کرد .اﯾن امر مھمی است که
در اﯾن شراﯾط در مقابل ھمه پيشروان طبقه کارگر در اﯾران و جھان قرار گرفته است« .
جامعه ما نيز در آستانه تحوالت سياسی مھم و خطيری قرار دارد .ھر آن امكان دارد كه مردم
قربانی جنگی ارتجاعی ميان دو قطب جمھوری اسالمی و امپرﯾاليسم آمرﯾكا و دﯾگر قدرتھای
ارتجاعی منطقه شوند .طبقه كارگر اﯾران در مقابل خطرات و فرصتھای انقالبی پيشاروی چه خواھد
كرد؟ آﯾا میتواند مانع از آن شود که جدال بين دو قطب پوسيده و ارتجاعي سرنوشت جامعه را تعيين
كند؟ اﯾن اساسا منوط به خط و مشی است که كمونيستھا در پاسخ به اوضاع کنونی در پيش می-
گيرند .تنھا با اتخاذ خط سياسی و اﯾدئولوژﯾک صحيح میتوانند بر ضعف و پراكندگی خود فاﯾق آﯾند و
تودهھا را از دل توفانھا برای رھاﯾی كامل رھبری کنند.
اﯾن ضرورت را امروزه حزب ما در دست گرفته و از ھمين رو شاﯾسته حماﯾت و پيوستن پيشروترﯾن
زنان و مردان جامعه است تا صفوفش تقوﯾت شود و قادر شود گامھای تعيين كنندهای در راه
سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی و استقرار سوسياليسم بردارد.
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