سازماندھی طبقه کارگر پيشرو در حزب کمونيستی – انقالبی خويش
با ستايش از انقالب پرولتری اکتبر و لنين
بنفشه کمالی  ١١اکتبر .٢٠١٢
"ما به شکل گروه کوچکی در راھی مشکل و دشوار دست يکديگر را محکم گرفته و به پيش می رويم .دشمنان از ھر طرف ما را در
محاصره گرفته اندو تقريبا ھميشه بايد از زير آتش آنھا بگذريم .اتحاد ما تصميم آزادانه ماست .تصميمی که ھمانا بر آن گرفته ايم که
با دشمنان مبارزه کنيم.و در منجالب مجاورمان نغليطم؛ که سکنه اش از ھمان آغاز ما را به علت اينکه به صورت دسته خاصی جدا
شده و نه طريق مصالحه ،بلکه طريق مبارزه را برگزيده ايم سرزنش نموده اند .حاال بعضی ھا از ميان ما فرياد می کشند :به اين
منجالب رويم! وقتی ھم که آنھا را سرزنش می کنند؛ به حالت اعتراض می گويند :شما عجب مردمان عقب مانده ای ھستيد! خجالت
نمی کشيد که آزادی ما را برای برای دعوت شما به راه بھتری نفی می کنيد! آری .آقايان شما آزاديد نه تنھا دعوت کنيد ،بلکه ھر کجا
ھم دلتان می خواھد برويد ولو آن که منجالب باشد؛ ما معتقديم که جای حقيقی شما ھمان منجالب است و برای نقل مکان شما به آنجا
حاضريم در حد توان خودکمک نماييم  .ولی در اين صورت اقال دست از س ِر ما برداريد و به ما نچسبيد  .کلمه بزرگ آزادی را ملوث
نکنيد .زيرا که آخر ما ھمه "آزاديم" که ھر کجا بخواھيم برويم و آزاديم که نه تنھا عليه منجالب ،بلکه با ھر کس که راه را به سوی
منجالب کج می کند مبارزه نما ييم! " لنين  ،آثار منتخبه  ،چه بايد کرد  .فصل دگماتيسم و"آزادی انتقاد" صفحه ٧۵
کمونيستی را که لنين درنقل قول درخشان باال و در تمامی دوران مبارزاتی زندگی خويش چه قبل
ت انقالبی  -راديکال و
نظريه درس ِ
ِ
و چه بعد از انقالب اکتبر با تمام توان و درايت و پی گيري انقالبي که داشت به پيش برد و با نقطه حرکت ھميشگی خود از منافع
طبقه کارگر در مقابل انحرافاتی چون رفرميسم  ،اپورتويست  ،اکونوميسم  ،انحالل طلبی و سو سيال شونيستھای انترناسيونال دوم
متھورانه ايستاد .اين درک درست و انقالبی لنين از و در در باره مبارزه طبقاتی ھنوز ھم پس از گذشت بيشتر از صد سال –نوشته
باال از لنين در سال ١٩٠٣نوشته شده است  -در شرايط کنونی نيز به قوت خود باقی است .اکنون نيز سو سيال رفرميستھا،سو سيال
شو نيستھا  ،کارگريستھا و طرفداران گرايش کمونيسم شورايی _ طرفداران پانه کوک ،گرتر -به ما انقالبيون کمو نيست و
طرفداران مبارزه قھر آميز که می خواھيم در حزبی بلشويکی وبه سبک لنين برای تحقق جامعه ا ی سو سياليستی و برقراری
ديکتاتوری پرولتاريا فعاليت کنيم؛ می تازند از ما خرده می گيرند و القابی چون تو طئه گر و ديکتاتور و مخالف "آزادی " و حزب
نخبگان را به ما داده و ما را دوآليست می نا مند.
دشمنان طبقاتی پرولتاريا در ھر شکل و لباسی که ھستند ويا ھر نقابی که به چھرۀ خويش زده باشند و تحت ھر شعاری که به پيش
بيايند؛ ازسو سيال رفرميستھا گرفته،تا طرفداران جامعه مدنی -بورژوايی -اصالح طلبان مذھبی و غير مذھبی ،سوسيال
ميھن بورژوايی خودی } {١درصورت وقوع
شونيستھای ارتجاعي طرفدارحماس و "ضد امپرياليسم" که با تبليغ شعار دفاع از
ِ
جنگ در کنار بورژوازی خودی "ضد امپرياليسم" قرار خواھند گرفت ؛ تا سوسيال دموکراتھا و اپورتونيستھای با سابقه  ،تا
صرف } {٢گرفتار می سازند ومدينه فاضله آنھا،
نيروھايی که طبقه کارگر را آگاھانه و بعضا ناآگاھانه دردام توھمات اتحاديه ای ِ
رفرم ونه ا نقالب است  -.رفرم گرايی محض ھدف نھايی اش دست يافتن به خواستھای ناچيز روزانه می باشد -تا که با از گزند دور
داشتن سيستم سرمايه داری و با عمده کردن مبارزه تريديونی و بزرگ کردن آمال سنديکاليستی و عدم تالش در جھت نابودی دولت
بورژوايی ودوری از اقدام به مبارزه در راه تحقق سوسياليسم وتالش در به فراموشی سپرده شدن آرمانھای سوسياليستی و وارونه
جلوه دادن اھداف و تالشھا و سابقه مبارزاتی حزب کمونيست – بلشويکی اين اھداف را برای طبقه کارگر دست نيافتنی و کدر و
مغشوش کرده و او را در حلقه و زنجير مبارزه اکونوميستی که در نھايت ،از دايره خواستھای بورژوايی فراتر نمی رود ،اسير
سازند .و نيز مدافعين سرسخت گرايشی به نام " لغو کارمزدی" } {٣که تمام ھم و غم خويش را در تضاد و مقابله و دشمنی با لنين ،
حزب بلشويکی و انقالب پرولتری اکتبر قرار داده اند .درتحليل نھايی اين گرايشات به دليل اينکه ھمه درجھت تحکيم سيستم و در
بھترين و خوش بينانه ترين حالت ،آنا ن فقط خواھان تغييرات جزيی در راستای حفظ نظم موجود می باشند و به ھيچ وجه درصدد
نفی ريشه ای و راديکال سيستم و خرد کردن ماشين دولتی " مارکس جنگ داخلی در فرانسه" و خواھان رفع استثمارو بردگی انسان
استثمارشدگان جامعه است ، -نمی باشند .ھرچند که
از انسان و برقراری سو سياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا  -که حکومت اکثريت
ِ
بخشی از اين گرايشات در حرف اين ادعا را دارند ،اما متاسفانه درکردار کار ديگر می کنند.
رفرميستھا  ،سوسيال دموکرتھا ،سوسيال شونيستھا – اپور تونيستھا ؛ فقط با انجام اصالحاتی روبنايی موافق ھستند .اينان در کل
دوستان طبقاتی پرولتاريا محسوب نمی شوند ومانعی بزرگ بر سر راه آگاه شدن طبقه کارگر و سازماندھی طبقه کارگر برای تبديل

شدن او از طبقه ای درخود به طبقه ای برای خود ھستند  .اينان طبقه کارگر را از اقدام انقالبی برای تشکيل حزب طبقاتی-
کمونيستی -بلشويکی خود وعمل متھورانه سياسی – طبقاتی ا برای برقراری نظام سوسياليستی و دست زدن به عمل انقالبی راديکال
و از تالش به سوی اقدامات اوليه برای تشکيل حزب طبقاتی و انقالب پرولتر ی و بر قراری ديکتاتوری پرولتاريا بر حذر می
دارند.
سوسيال رفرميستھا ی به ظاھرطرفدار طبقه کا رگر  ،امروز با شدت و حدت بيشتری از گذشته از ھر فرصتی برای
حمله به انقالب اکتبرو لنين استفاده ميکنند .وبا گستاخی تمام به اين دستاورد عظيم طبقه کارگر و رھبربی نظير
ديکتاتوری پرولتاريا ميتازند و لنين را شخص ديکتاتور منشی که به آزادی بيان احترام نمی گذاشته معرفی ميکنند .غافل
از اينکه در دوران کوتاھی که در کشور شوروی طبقه کارگر با حزب بلشويک ) ديکتاتوری پرو لتاريا ( بر سر کار بو
دند  ،بيشترين آزادی ھا را برای اکثريت مردم کشور شوراھا و مليتھايی که در زمان سلطه دولت تزاری محروم از
امنيت و آزادی و حق خودمختاری بودند  ،دولت شوراھا به رھبری لنين و حزب بلشويک فراھم کرد وھمه اين آزادی
ھا و خيلی بيشتر از آن را به مليتھاي که قبال زير سلطه دولت تزاری از تمام حق و حقوق انسانی و ملی محروم بودند
را اھدا کرد.
انقالب اکتبر دموکراسی پرولتری -انقالبی را در جامعه برقرار نمود و طبقۀ کارگربه رھبری حزب کمونيست –
بلشويک با برقراری ديکتاتوری پرولتاريا؛ وسيع ترين و گسترده ترين و واقعی ترين دموکراسی انقالبی در جھان را
در سطع جامعه و در تاريخ بشر بوجود آورد .در واقع تنھا دولتی که می تواند دموکراسی انقالبی و واقعی و وسيع را
به توده ھای کارگر و زحمتکش و دموکرات جامعه اھدا کند ،دولت ديکتاتوری پرولتاری است و يکی از مھمترين
مالکھای يک فرد کمونيست وحزب و تشکل کمونيستی نه تنھا قبول مبارزه طبقاتی ،بلکه قبول ديکتاتوری پرولتاريا "
لنين" به عنوان دولت مورد قبول و تنھا شکل حکومتی کارگران برای جامعه آينده می بايست باشد .بقيه شکل ھای
.حکومتی با ھر اسم فريبنده ای که داشته باشند ،در واقع برای نياز و در خدمت بورژوازی می باشند..
از طرف ديگر ،جريانات و گرايشات نام برده باال ،آه و فغان سر ميدھند که ديکتاتوری پرولتاريا و سيستم تشکيالتی
حزب لنينی ،سيستمی غير دموکراتيک و نادرستی است وبه دليل اينکه لنين مظھرسمبل و مظر دفاع از ديکتاتوری
پرولتاريا و اين شکل حکومتي طبقه کارگر می بود و عمال ديکتاتوری پرولتاريا را در روسيه برقرار نمودبه ھمين
مخالفين سرسخت ِ لنين به جای حومت کارگری  ،آلتر ناتيو بورژوايی خود ،يعنی جمھوری بورژوايی و
دليل؛ اين
ِ
دموکراسی پارلمانی که ديکتاتوری اقليتی بر اکثريت جامعه می باشد را کعبه آمال خويش قرار داده اند .و به جای رفع
استثمار و نفی سيستم سرمايه داری خواھان ادامه حيات آن با دفاع از دموکراسی پارلمانی می پردازند و بعضا شيفته
وار می خواھندکه که سرنوشت طبقه کارگر را ھر  ٤سال يکبار به دست يکی از جناحھای سود جو  ،جنگ طلب و
استثمارگر بورژوازی بسپارند؛ به اين اميد که با تغييرات روبنايی و آزادی ھای بورژوايی  ،وضعيت طبقه کارگر
قدری" بھتر" شود و مايلند که َدر ھميشه بر سر ھمان پاشنه که تاکنون می چرخيده بچرخد .و ازادامۀ يافتن سيستم
طبقاتی -استثماری کنونی دفاع می کنند .در صورتيکه جامعه به طبقات گوناگون و متخاصم با منافع متضاد تقسيم شده
و آشتی طبقاتی بين اين طبقات متخاصم امکان پذير نيست و ھرگز در طول تاريخ صورت نگرفته است و در آينده
ھم صورت نخواھد پذيرفت .تضادھای طبقاتی فقط با وقوع انقالب سو سياليستی -ديتاتوری پرولتاريا  -سو سياليسم
ھنوز جامعه طبقاتی است -و در نھايت با رسيدن به جامعه کمونيستی برای ھميشه بر طرف خواھندشد.
در عمل و تجربه و نظر و تئوری انقالبی و در انقالب اکتبر ثابت گرديد که طبقۀ کارگر پيشرو روسيه به رھبری لنين
وحزب بلشويک با کار مداوم و انقالبی و با سانتراليزم دموکراتيک درون حزبی و واقعی خود و با نظم و پيگيری _ از
 ١٩٠٣که بلشوسيم به عنوان يک جريان سياسی و تشکيالتی وجود داشت -با انجام کارھای خطرناک و متھورانه عملی
 سياسی در شرايط استبدادی و مبارزه بصورت مخفی و در ارتباط با طبقه آگاه و پيشرو روسيه و با انظباط وجانفشانی ھای فراوان و در يک مبارزه نظری ،تئوری و عملی اين حزب و رھبری آن پيگيرانه با انواع و اقسام
گرايشات بورژوايی در انترناسيونال دوم و نيز با مبارزه نظری شفاف و کمونيستی در درون حزب سو سيال دموکرات
روسيه از بدو تشکيل اين حزب  ،تا مرگ زود بھنگام لنين اين رھبر بالمنازع و بی نظير پرولتاريا ھمچنان ادامه داشت
 .اين وظيفه و مسئوليت بزرگ و سترگ و خطيربا پرنسيبھا و نظم باالی انقالبی و مرزبندی با انحرافات بورژوايی ،
برای حزب کمونيستی -بلشويکی آينده و انقالبيون کمونيست که به کار واقعا جدی انقالبی مشغول ھستند و در آينده نيز
مشغول خواھند شد در درجه اول اھميت قرار داشته و امری بسيار حياتی است .
لنين چه قبل از تشکيل حزب سو سيال دموکرات روسيه وچه پس از آن در درون حزب کمونيست روسيه از يک طرف
با انحرافات و اختالفات درونی حزب و از طرف ديگر با استبداد تزاری روس به مدت طوالنی مبارزه عملی و نظری
پيگيری را تا آخر عمر انجام داد و بارھنمودھای بر گرفته از مانيفست حزب کمونيست – مارکس -انگلس -و پيروی

از و بکار بستن دانش مبارزه طبقاتی سو سياليستی و کمونيسم انقالبی -بلشويزم و تئوری ھای انقالبی تدوين شده از
طرف بنيان گذاران دانش مبارزه طبقاتی نوين و وتجارب بر گرفته از کمون پاريس با تکيه بر نيروی طبقه کارگر
پيشرو روسيه که در شوراھای کارگری متشکل شده بو دندبا توجه به تحليل مشخص از شرايط مشخص ،و با اعالم
تزھای در خشان آپريل و با جھش فکری عملی کم نظير به سوی انقالب سو سياليستی و دادن شعار تمام قدرت به دست
شوراھا .طبقه کارگر را به قدرت رساند و تاريخ مبارزات طبقه کارگر و جنبش کمونيستی را بعد از خود را با پيروی
از آرمانھا و پرنسيبھای کمونيستی – بلشويکی پر بار تر کرد وبرای ما کمونيستھای طرفدار روش و نظرات و تئوری
ھای مبارزاتی او پيچيدگی ھای بسياری از مسائل مبارزه انقالبی را روشن تر کرده و گنجينه ای عظيم از تئوری و
پراتيک انقالبی کمونيستی ازخود بر جا گذاشته است  .گنجينه ای غير قابل انکار و مملو از درسھای گرانبھای مبارزاتی
و تئوری ھای درخشان او در باره رد رفرميسم ،سو سيال شونيسم ،اپورتونيسم ،اکونو ميسم ،در باره مقوله دولت،
انقالب ،سازماندھی حزبی ،امپرياليسم ،چکونگی روند و بر پايی حکومت شوراھا وگار حزبی مخفی و در ارتباط با
طبقه کارگر در شرايط استبدادی و غيره با قی گذاشته است و عليرغم اينکه دشمان قسم خورده لنين و مخالفين سو
سياليسم علمی و انقالبی و سيستم تشکيالتی و حزبی بلشويکھا ،چه اباطيلی را در باره او و بلشوسيم می پراکنند؛ و
عليرغم تبليغات بورژوازی در باره" شکست قطعی" کمونيسم انقالبی و حزبی به سبک لنينی ،عليرغم ھمه اينھا،
درستی کار کمونيستی و تئوری کمونيستی انقالبی بلشويکی و آرمانھا و درستی عمل و اعتبار نظری بلشويزم برای ما
ھمچنان به قوت خود باقی است .مھمتر از ھمه تا جامعه طبقاتی و استثمار و طبقه کارگر باقی است بدون شک ،نظرات
انقالبی کمونيستی و روش کاری مبارزاتی نام برده در سطور باال ھنوز ھم پس از سالھای طوالنی بعد از انقالب اکتبر
به قوت خود باقی است و باقی خواھند ماند.
بورژوازی و حاميان رنگا رنگ او با شکلھا و تئوری ھای فريبنده  ،به درستی متوجه اين موضوع شده اند که لنين و
بلشويکھا و حزب بلشويک  ،سرسخت ترين دشمن طبقاتی آنھا ھستند و انقالب اکتبر ،در واقع سند و گواه شکست
بورژوازی و طرفداران آن می باشد و در واقع برای اولين بار در تاريخ مبارزات بشر استثمار شده  ،حزبی و نيروی
راديکال سياسی -کمونيستی  ،با ھمراھی وسيع کارگران و با جانفشانی ھا فراوان و کار طوالنی و مستمر و مبارزه
عميق و درست تئوريک و سياسی و به مدت زمانی چند ساله – از  ١٩١٧تا ١٩٢٤قدرت در دست کارگران بود-
عليرغم ھمه فشارھا و دخالتھا و کارشکنی ھای امپر ياليستھا و قدرتھای بزرگ و کوچک بورژوايی و مبلغين مختلف
آنھا ،و با ھمه فشارھا وارده از طرف اين دولتھا و در محاصره قرار دادن دولت جوان شوروی نتوانستند آنرا در آن
دوران بسيار سخت از پای در آورند .دولت انقالبی و سو سياليستی شوروی در آن سالھای دشوار توانست در مقابل
بورژوازی جھانی مقاومت کرده و به آرمان و آرزوی ديرينه طبقه کارگر برای برقراری دولت طبقاتی خويش ،
ديکتاتوری پرولتاريا -جامعه عمل به پوشاند.
قبل از آن ،تجربه کوتاه و پر شکوه به قدرت رسيدن کارگران پاريس  -کمون پاريس  -درس مھمی برای حزب
بلشويک و انقالب اکتبر و لنين بود  .کارگران و نيروھای مسلح متشکل درگارد ملی بعدازسقوط پاريس دربرابرنيروھای
سالح کارگران وزحمتکشان پاريس براَمد ،آنھا ازخلع
پروسی ،ھنگامی که حکومت جمھوری فرانسه درصدد خلع
ِ
سالح شدن امتناع ورزيدند و دست به داير کردن دولت مورد نظر خود)کمون پاريس ( زدند .متاسفانه عمر اين اولين
دولت کارگری بسيار کوتاه بود و از  ١٨مارس  ١٨٧١تا  ٢٩می ھمان سال بيشتر ادامه پيدا نکرد و به طرز ددمنشانه
ای مورد ھجوم نيروھای مسلح بورژوازی )ورسای ( قرار گرفت ودر يک نبرد نابرابر و سخت و به شکل بيرحمانه ای
از طرف و توسط نيروھای ضد انقالب به خاک و خون کشيده شد .کارگران قھرمان پاريس به مدت کوتاھی توانستند،
قدرت را در پاريس به دست بگيرند و قوانين کمون را در جامعه پاريس به مرحله اجرا در آورند .تجربه کمون آنقدر
عظيم و مھم بود که مارکس در واقع بسياری از نظرات خود در مورد دولت کمونی -سو سياليستی را از کمون پاريس
بر گرفته و در کتاب بينظر خود ،به نام مبارزه طبقاتی در فرانسه و متون ديگر تدوين کرده است .طبيعتا انقالب اکتبر و
لنين و حزب بلشويک ھمراه با طبقه کارگر پيشرو روسيه ،سازماندھی شده در حزب بلشويک و شورا ھای خويش -از
کمون پاريس درس ھای ارزنده ای آموختند . -انقالب اکتبر  ،اين دومين انقالب کارگری در جھان  -توانست تمامی
جوامع و انقالبيون بعد از خود را به صورتی بسيار عميق و شگفت انگيز تحت نفوذ نظری و تشکيالتی و انقالبی خود
قرار دھد .در واقع ھمين جنبه مھم و حياتی انقالب اکتبر است که باعث خشم بورژوازی و طرفداران رفرميست و ضد
سيستم تشکيالتی او را عليه انقالب اکتبر و لنين و بلشويکھا بر انگيخته است. .زيرا که بورژوازی بعداز مشاھده اين
تجربه شکوھمند به رھبری و ھدايت کم نظير و مدبرانه و توانمند و آگاھانه لنين و به ھمت بلشويکھا و طبقه کارگر در
اکتبر  ١٩١٧به خوبی از اينقدرت اين جنبش عظيم ودر ھم کوبنده و ضد طبقه بورژوازی آگاه شده و از اين که انقالب
سو سياليستی و دولت ديکتاتوری پرولتاريا آلترناتيو واقعی و دشمن آشتی ناپزير نظام است به خوبی مطلع بوده  .در
عين حال برای بورژوازی در واقع مسئله مرگ و زندگی است که با پيشگيری از انقالبی به شکل و محتوی و قدرت و
بُرد و عظمت انقالب اکتبر و به ھر وسيله ای تالش کند که از انجام دوباره آن جلوگيری کرده و با سر کوب و فشار و
پراکنندن توھم بورژوايی به بھتر شدن و اصالح ھمين سيستم موجود ،طبقه کارگر را از تشکيل حزبی کمونيستی و

رزمنده به منظور آگاه سازی قشرھای مختلف کارگران بازدارد .ومانع از ھمراھی و ارتباط تنگا تنگ انقالبيون پيگير
 ،مصمم ،آگاه و آشتی ناپذير و حرفه ای که در رابطه با طبقه آگاه و پيشرو قرار دارند ،گردد.
حزب کمونيستی  -بلشويکی با رعايت سانتراليزم دموکراتيک ،ھم به خواست بدنه انقالبی حزب احترام گذاشته و
اھميت داده و ھم توانسته در شرايط استبداد و ديکتاتوری و سرکوب کمونيستھای انقالبی از جنس بلشويکھا ،توسط
بورژوازی ھار و عنان گسيخته ،به موقع تزلزل و آنارشی و بی تصميمی و تمايالت خرده بورژواھانه را که بدون شک
در ھر حزبی موجود است را خنثی کرده و مھار کند .سانتراليزم دموکراتيک حزب طبيعتا به دوام روحيه پرولتری و به
بقای حزب و انقالبيون کمک کرده تا که از ضربه ھای مھلک در امان باشند .برخالف طرفداران " دموکراسی
بورژوايی"؛ سانتراليزم حزب بلشويکی نه برای سرکوب اعضای حزب ،بلکه برای تداوم مبارزه انقالبی در شرايط
سرکوب ديکتاتوری ھار و عريان و برای ادامه کار مبارزاتی و کمونيستی الزم و ضروری و در واقع حياتی بوده و
است .و نيزبرای پيشگيری از ھرج و مرج و آنارشی ناشی از عاداتھای خرده بورژوايی و برای گرفتن تصميمھای
سريع و در مواقع حساس و تعيين کننده و در لحظه قيام در درون حز ب کمونيستی .
لنين ،بلشويکھا و و حزب با مبارزه ای طوالنی و پيگير در ھمه زمينه از مبازه با تزاريسم ،با بورژوازی ،و
بورژوازی امپرياليستی و گرايشات اکونوميستی و اپورتونيستی و انحالل طلبی و با برخورد بی امان به سو سيال
شونيسم در رد نظرات انحرافی آنا ن در دفاع از ميھن بورژوايی،با ايجاد حزب انقالبيون حرفه ای و با ترکيب و
ھمراھی و سازماندھی کمونيستھا ی انقالبی و کارگران آگاه و پيشرو در شرايط استبداد بورژوا امپرياليستی در يک
حزب رزمنده و پيکارگر ،عليه حکومت تزاری برای ھميشه ثابت کردند که يک حزب انقالبي کمونيستی در شرايط
استبداد برای رسيدن به جامعه سو سياليستی و اقدام به برقراری حکومت کارگری چه بايد به کند و به درستی به اين
سئوال مھم چه بايد کرد؟ در دوران خود با درايتی بی نظير پاسخ داند.
در شرايط کنونی که طبقه کارگر در چنگا ل مخوف بورژوازی و تنگناھای بحران اقتصادی – مالی بورژوازی
گرفتار شده و دست و پا می زند ،قبل از ھر چيز برای طبقه کارگر بسيار دشوار شده است که در مقابل اين فشار غير قابل تصور به
حيات طبيعی خود ادامه دھد .اين فشار روز بروز بر کارگران بيشتری در سراسر جھان وارد می گيرد.
اکنون با توجه به اوضاع بحرانی سيستم سرمايه داری جھانی و با خيزش توده ھای جان بر لب آمده  ،عليه بحران اقتصادی از يک
طرف و از طرف ديگر عليه حکومتھای استبدادی  ،طبيعتا ،کمونيستھا ی انقالبی وظايف خطيری را پيش روی دارند .آنطور که
بورژوازی و کارگزارانش می خواھند به کارگران بقو النندکه دوران کمونيسم اين به پايان رسيده است؛ به ھيچ وجه صحت ندارد،
االن بايد کمونيستھا نشان دھند ،که اين دروغ بزرگی بيش نيست و بر عکس ادعای آنان ،دوران حکومت و حاکم بودن سيستم سر
مايه داری به پايان رسيده و اين سيستم بايد کم کم به زباله دانی تاريخ مثل نظامھا ی ماقبل خويش فرستاده شود.
شرايط بحران سر مايه داری بايد کمونيستھا ی انقالبی را به فکر چاره جويی عاجل برای رسيدن به آرمانھا و اھداف انقالبی
خويش وا دارد .زيرا که بحران اقتصادی  ،اثرات مرگ بار و ويرانگر خود را در زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان در کشورھای
مختلف،به جا گذاشته و باعث گرديده که روزانه تعداد بيشتری از کارگران به خيل عظيم لشگر بيکاران افزوده گردند .سراسر
زندگی اجتماعی را در جوامع اروپايی و بطور کلی در بيشتر نقاط دنيا فلج کرده و فقر و فالکت و بی حقوقی عمومی ھمه جا را در
بر گرفته است واين وضعيت ھمچنان دامه دارد .اين بر آيند بحران که ازسال  ٢٠٠٨با بحران مالی ) بانکھا ،بحران وام خانه و
اسپيکوالسيون( مجدداد آغاز گرديده و از نظر شدت و ِحدت و خانه خرابی کارگران و زحمتکشان  ،حادتر از بحران سالھای سی
قرن گذشته ميباشد ؛ واز زمان آغاز تاکنون،با حمله به معيشت و زندگی ميلياردھا انسان زندگی آنان را به قھقرای نابودی کشانده و
زندگی اکثريت کارگران و زحمتکشان و مزدبگيران طبقه متوسط را نيز دروضعيت فالکت بار اقتصادی – اجتماعی و بی چشم
اندازی مھلکی فرو برده است .تحليل گران بورژوازی علت بحران را در ناصادقی  ،حقه بازی بانکداران و يا عدم کارآيی مديران
بانکھا وبی عرضگی اين فرد و آن فرد و دولت غير موثر و يا حرص و آز فردی قلمداد می کنند.چيزی که در اصل گوشه کوچک و
کم اھميتی را از واقعيت بيان کرده و به علل اصلی بحران سرمايه داری بطور واقعی نمی پردازند .زيرا در آنصورت بايد حکم به
نابودی اين سيستم ضد انسانی داده و اين حکم طبيعتا به نفعشان نمی باشد؛ به ھمين دليل از بيان علت اصلی اين بحران خودداری
کرده و برای فريب توده ھای کارگر و زحمتکش به داليل فرعی وقوع اين بحران می پردازند.

در واقع از ديدگاه مارکسيستی و بر اساس نقطه نظر بنيانگزاران سو سياليسم نوين -انقالبی -کمونيسم انقالبی ، -علت بحران عميق
و جان سخت و فالکت بارسرمايه داری  ،طبيعتا دردرون ساختار سيستم سرمايه داری نھفته است اين بحران ديگربار درستی
تئوری ھای مارکس انگلس،لنين و رزا لوکزامبورگ را به اثبات رساند؛ به اين معنا که بحرانھای سرمايه داری ،بحران ساختاری
بوده و از تناقضات و تضادھای درونی سيستم و از درون روابط توليدی سرمايه برخاسته و ھيچ راه حل دائمی و ماندنی که برای
ھميشه بتواند سيستم سرمايه داری را از آن رھايی بخشدوجود ندارد .
بحران سرمايه داری در نتيجه گرايش نزولی نرخ سود واضافه توليد می باشد و اشباع شدن بازار از کاالھايی که طبقه کارگر و
زحمتکشان به دليل بيکاری ،فقر و فالکت و عدم توانايی مالی و عدم خريد کاالھا بروز می کند و به عرصه ھای مختلف زندگی
اقتصادی و اجتماعی و فردی جامعه کشيده ميشود و سرايت مينمايد .اين دو پديده باعث بروز بحران و حادشدن تضادھا ی درونی
سرمايه می شوند  .در دوره ھايی که رونق است اين تضادھا و تناقضات پوشيده می مانند ،ولی اين دوران رونق به دليل مکانيسم
درونی سرمايه و وجود و عملکرد قانون باال ديری نمی پايدکه به ھم خورده و دوران بحرانی مجددی آغاز می شود و اين روند
ھمچنان ادامه دارد با اين تفاوت که االن دورانھای رونق به سختی ديده می شوند و فاصله بين دورانھای بحران کمتر شده است
در اين شرايط بحرانی با فقر و فالکت و بيکاری که در سراسر جھان حاکم است و با توجه به اينکه بحرانھا در سيستم سر مايه داری
برای ھميشه از بين رفتنی نيستند و نارضايتی عميق طبقه کارگر و متحدانش روز بروز بيشتر می گردد.
در اين روند مھم و تعيين کننده و شرايط بحرانی ؛ متاسفانه آلترناتيو پرولتری کمونيستی که به نارضايتی ھا و حرکات و جنبش
ھای موجود جھت بدھد و آلتر ناتيو قوی جھت دار پرولتری با آگاھی سياسی طبقاتی به سبک و روش حزب بلشويکی وجود نداردتا
که از زاويه طبقه کارگر پيشرو و آگاه به منافع طبقاتی و سياسی خود وارد کارزار مبارزه طبقاتی گردد  .اکنون تمام جنبشھای
اجتماعی – سياسی زحمتکشان و نارضايتی ھای سياسی -اقتصادی که ،چه در آفريقا  ،آسيا و چه در اروپا سر بلند کرده و به خيابان
کشيده شده است و نشان دھنده فاز جديدی در وضيعت جوامع درگير بحران می باشند ،بدون آلترنای انقالبی در بی چشم اندازی مھم
انقالبی کمونيستی  ،يا به انحراف کشيده می شوند و يا بعد از مدتی سرخورده افت می کنند و فرو می نشينند .تمام اين جانفشانيھا ،
فداکاری ھا،اعتراضات ،مبارزات اقتصادی و ضد استبداد و ضد ديکتاتوری ،در نھايت بدون حضور و رھبری حزب کمونيستی از
حزبی در ارتباط تنگاتنگ با طبقه کارگر پيشرو و
نوع حزب لنينی ،بدون کمونيستھای انقالبی از جنس بلشويکھا و بدون کار منظم
ِ
ايجاد ھسته ھای حزبی -کمونيستی و کميته ھای حزبی در کارخانه ھا ،محالت و مجتمع ھای کاری ،نتيجه مطلوب برای طبقه کارگر
نخواھد داشت .و در نھايت اين نبود آلترناتيو انقالبی  ،طبقه کارگر دنباله رو و در خدمت اھداف و برنامه ھای طبقات غير پرولتری
که در واقع دشمنان طبقاتی ،او می باشند قرار خواھد گرفت .
.
} {١حزب توده ،سازمان فداييان خلق ايران  -شاخه اکثريت  -حزب رنجبران -طرفداران تئوری ارتجاعی سه جھان -ديدگاه مائو
تسه تونگ – با موضع دفاع طلبی بورژوايی ،شعار دفاع از ميھن بورژوايی و دفاع از رھبری "ضد امپرياليستی که ولی فقيه و
خمينی باشد " را سر دادند و عمال با شرکت در مراکز نظامی – سياسی بورژوازی به ادامه سياست قبلی خود که دفاع از رژيم
ارتجاعی جمھوری اسالمی بودپرداخته و جنگ ارتجاعی را انقالبی قلمداد کردند .آنھا نه تنھا در زمينه سياسی ،بلکه در زمينه عملی-
نظامی نيز در رکاب ارتجاع ودر خدمت بورژوازی قرار گرفتند،و به انکار اين اصل روشن که جنگ ارتجاعی ايران و عرا ق-
بمانند درگيری و جنگ زرگری آمريکا و جمھوری اسالمی در حال حاظر -ريشه در منافع امپرياليسم و بورژوازی حاکم بر ھر
دوکشور -آمريکا و ايران دارد .اپورتونيستھا و رفرميستھا و سو سيال شونيستھا  ،با تقسيم کردن جنگھا به دفاعی و تھاجمی ،بر
ماھيت اصلی و واقعی جنگھا سر پوش گذاشته و خاک در چشم طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش می پاشند و به کارگران رھنمود
شرکت در جنگ ارتجاعی – در گذشته جنگ ايران و عراق و اکنون در جنگ احتمالی آمريکا و ايران -را برای گوشت دم توپ
شدن بورژوازی خودی را می دھند " .در جريان يک جنگ ارتجاعی ،سوسياليست پرولتر انقالبی و انتر ناسيو ناليست ،طور
ديگری استدالل می کند :خصلت جنگ – که آيا اين جنگ ارتجاعی است يا انقالبی -منوط بدان نيست که چه کسی ھجوم کرده و
"دشمن" در کشور چه کسی قرار دارد،بلکه منوط بدانست که چه طبقه ای اداره امور اين جنگ را بدست دارد و چه سياستی بوسيله
اين جنگ ادامه داده می شود .آنگاه ھر بورژوازی _ حتی بورژوازی کشور کوچک – به شريک غارتگری تبديل می شود .استدالل
من نبايد از نقطه نظر کشور "خود" باشد.بلکه بايد از نقطه نظر شرکت من در تدارک در تبليغات و در نزديک ساختن انقالب جھانی
پرولتری باشد لنين انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد.آثار منتخبه جلد دوم .

"در اين صورت ا و نمی تواند به غير از پيشروی انقالب کارگری چيزی ديگری را بخواھد و برای آن مبارزه کند .اين يک امر
بديعی است و تنھا توسط طرفداران آگاه و مريدان عالج ناپذير سو سيال شونيستھا و اپورتو نيستھا ،انکار می شود"  .لنين مقاالت
در باره جنگ  .شوونيسم مرده  .سو سياليسم زنده.
در دوران کنونی وعصر امپرياليسم در ھيچ جای کره زمين  ،بورژوازی مستقل و ملی و طرفدار کارگران وجود ندارد و تمام
بورژوا زی ھا چه کوچک و چه بزرگ در حلقه و مدار سر مايه جھانی و امپرياليسم قرار دارند به ھمين دليل روشن وواضع ،
انقالبيون کمونيست -بلشويکی -به ھيچ عنوان و در ھيچ شرايطی و به ھيچ وجه نبايد ،در خدمت يکی از طرفين بورژوايی درگير
در جنگ ارتجاعی قرار گيرند آنھا بايد سياست مستقل انقالبی خويش را که سياست انقالبی لنين و حزب بلشويک و گروه اسپار
تاکيستھا رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنخت -در مقابل جنگ جھانی امپرياليستی او ل بود را اتخاذ کنند .
} {٢اتحاديه گرايی -سنديکاليسم .کل اتحاديه ھا رسمی و قانونی  ،به شدت آغشته به نظرات رفرميستی و ناسيو ناليستی و در واقع
دنبالچه احزاب بورژوازيی ،چه سوسيال دموکرات و چه دموکرات مسيحی و غيره می باشند.اعضا ئ اين اتحاديھا به شدت دنباله
رو سياستھای راست رھبری اين اتحاديه ھا و کال برای خواستھای ناچيز و محدود وکم رفاھی ،گاھی دست به اعتصابات چند روزه
و يا يک روزه زده و فقط در چھاچوب قوانين بورژوايی و به دستور رھبری اتحاديه ھا ) که جيره خوار دولتھا می باشند و با دريافت
دستمزدھای بسيار کالنب رای خود ،اعتراضات کارگری را کاناليزه کرده و به نفع سرمايه دار و کارفرما  ،و به پيش برد و
سياست سازشکارانه در پيش دارند ( دست به حرکت اعتراضی بسيار مسالمت آميز می زنند اين اتحاديھا از مضمون و محتوی
انقالبی و راديکال خالی گشته و به ابزاری در جھت منافع دراز مدت بورژوازی تبديل گشته اند .اينان اکنون نمی توانند ابزار
مبارزاتی طبقه کارگر عليه سرمايه دار باشند .اين اتحاديھا به دوران شکوفايی بورژوازی که تازه در حال طلوع بود تعلق دارند.
دوران اين اتحاديھا به سر رسيده است.
} {٣نفی حزبيت و ضوابط و برنامه ھای حزبی و ساختار تشکيالتی سانتراليزم دموکراتيک و حزب انقالبيون حرفه ای و آگاه و
متھور و فداکار ،به مانند کمونيستھای متشکل در حزب کمونيست – بلشويزم در روسيه و بطور خاص از طف گرايش – لغو کار
مزدی -که گرايش به شدت بورژوايی و با ضد حزبيت شديد ضد کمونيستی خويش وضديت با سانتراليسم دموکراتيک خود ،چه
بخواھند يا نه خدمت بزرگی به بر سر کار ماندن طبقه بورژوا می کنند .با ضديت با حزی کمونيستی در قالب انقالبيون حرفه ای و
جزب لنينی .اساس نظرات اين گرايش در برخورد به تشکيالت سياسی انقالبی -کمونيستی  ،برپايه نفی حزب کمونيستی قرار دارد؛
اين ديدگاه از آنجا که طبقه کارگر را از داشتن حزب سياسی و طبقاتی خود محروم می کند ،عمل او در واقع به ضرر پرولتاريا و به
نفع بورژوازی می باشد .زيرا پرولتاريا برای تدارک و به سر انجام رسانده انقالب اجتماعی -سو سياليستی -و آماده شدن برای
لحظه قيام و بدست گرفتن قدرت سياسی و مقابله با دشمنان طبقاتی خود ؛ احتياج به ستاد رھبری سياسی و عملی انقالبی کمونيستی
و فرماندھي متھور و مصمم و با اراده برای شروع و لحظه قيام و انقالب دارد و اين ارگان تشکيالتی بجز حزب کمونيستی انقالبی
مصمم و از جان گذشته و متھور و شوراھای انقالبی کارگران  ،ارگانھای ديگری نمی توانند باشند.
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