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  مقدمه
با سربلندی و افتخار، برنامه حزب كمونيست ايران )ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست( را به پيشگاه طبقه كارگر و 

 توده های ستمديده عرضه می كنيم.

جوانان و روشنفكران در جوش و خروش است. زحمتكشان، زنان و اين برنامه زمانی منتشر می شود كه جامعه ايران 

مردمی بپا خاسته اند و هر روز با مقاومت و مبارزه خود، رژيم پوسيده جمهوری اسالمی را زير سئوال می كشند. حاكمان 

ح های مهار و خونريز و غارتگر از ترس نابودی، خود را به در و ديوار می زنند و انواع و اقسام روشهای سركوب و طر

ن آتش مبارزات مردم بكار می گيرند؛ اعدام و شكنجه و زندان را با وعده سر خرمن كنترل را برای خاموش كرد

 و فريب انتخاباتی همراه می كنند. "اصالحات"

و  امروز قدرت سياسی در مركز توجه عموم قرار دارد. اين كه رژيم ستمگر مذهبی می ماند يا باالخره سرنگون می شود،

آمد، يك پرسش همگانی است. در صحنه سياست، پرچم های رنگارنگی برپاست. هر اين كه به جايش چه چيزی خواهد 

حزب و گروه و شخصيت سياسی، برنامه و راه خود را با حرارت تبليغ می كند. طبقه كارگر با اين سئوال روبروست كه 

ديگری در پيش خواهد بقات استثمارگر خواهد شد؟ يا راه آيا بار ديگر بدون اينكه خود بداند و بخواهد، همدست ط

 گرفت؟

و شكست تلخ آن، از ذهن كارگران و توده های مردم پاك نشده است. آن زمان، ميليونها زن و مرد  1357تجربه انقالب 

ند و تجربه سرنگون به ميدان آمدند تا جامعه را از فقر و فساد و تبعيض پاك كنند. آنان به امواج مبارزات گوناگون پيوست

د سلطنتی را از سر گذراندند. روحيه تحقير مرگ، به هيچ گرفتن دشمنان ظاهرا قدرتمند، روحيه كردن رژيم مستب

اعتماد بنفس و اتكاء به نيروی انقالبی را در خاطره مبارزاتی جامعه حك كردند. اما دار و دسته خمينی كه در پشت پرده 

سيده بودند، از فداكاری و مبارزه مردم سوء استفاده اس آنها آمريكا به سازش و توافق ربا امپرياليستهای غربی و در ر

كرده، انقالبشان را دزديدند و به خاك و خون كشيدند. اينان يك نسل كامل از كمونيستها و مبارزان كه رهبران واقعی 

در آوردند و ن و مالكان وابسته به امپرياليسم توده ها بودند را قتل عام كردند. لباس سلطنت را از تن دولت سرمايه دارا

به آن رخت آخوندی پوشاندند. برای اينكه آن تجربه، امروز به شكلی ديگر تكرار نشود، توده های خلق بايد با چشم باز، 

كورانه است كه نبايد كور 1357با برنامه و نقشه و راه صحيح و روشن در مسير انقالب به پيش روند. اين درس مهم انقالب 

د كرد؛ بايد اهداف و برنامه واقعی هر حزب سياسی و راهی كه برای رسيدن به اين اهداف ارائه به شعارها و وعده ها اعتما

می دهد را محك زد. بپاخيزی دوباره مردم، صحنه پرآشوب سياسی و تجربه شكستهای گذشته، اهميت برنامه ای كه 

  اينك در دسترس شما است را روشنتر می كند.

ل ـ م(، برنامه ای كج دار و مريز و مصلحت جويانه كه به دنبال آرايش و حك و اصالح برنامه حزب كمونيست ايران )م ـ 

وضع موجود باشد، نيست. اين يك برنامه انقالبی است. برنامه ای كه به جای وعده دادن، تصوير زنده و روشنی از مشكالت 

می كند. كارگران و دهقانان فقير در اين  ی آنها راه حل قطعی و واقعی ارائهو بدبختی های جامعه جلو می گذارد و برا

برنامه، اساسی ترين حق خودشان كه قرنها از آن محروم بوده اند را پيدا می كنند: حق حاكميت؛ حق در دست گرفتن 

ی جامعه و تاريخند. سرنوشت خود و جامعه؛ حق اداره سياست و اقتصاد و فرهنگ به دست خودشان كه سازندگان واقع

ر اين برنامه، راه رهائی از قيد و بندها و تبعيضات مردساالرانه ای كه جامعه طبقاتی به كمك مذهب و توده های زن د

سنت و قوانين ارتجاعی برقرار كرده را پيدا می كنند؛ راه استفاده از خشم و نفرت آتشين خود نسبت به نابرابری ها و 
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ت پدرساالری و مردساالری و ستم جنسيتی. نسل جوان كردن تك تك سلول های جامعه از نكببيعدالتی ها، برای پاك 

در اين برنامه، يك آينده روشن و متفاوت، يك آرمان و افق انقالبی كه به خاطرش بايد شورش كرد و جنگيد را پيدا می 

ت و پاگير است سر جنگ دارد. ملل كند؛ هدف و راهی را پيدا می كند كه با رخوت و خشك مغزی و هر چه كهنه و دس

تمديده در اين برنامه حق تعيين سرنوشت خود تا حد جدائی و پايه های يك اتحاد آزادانه و داوطلبانه با توده های س

 همسرنوشت خودشان را پيدا می كنند.

زياد هر روز در صف  برنامه حزب كمونيست ايران )م ـ ل ـ م( می كوشد راهگشای پيشروان تازه نفسی باشد كه در شمار

توده ای قد علم می كنند؛ پيشروانی كه كمبودها و محدوديت های مبارزات كنونی را احساس می كنند مقدم جنبشهای 

و به دنبال اهداف عاليتر و راه پيروزی می گردند. اين برنامه می خواهد آگاهی و توانائی و شور و شوق نسل نوين را با 

ی است، در هم آميزد. اين برنامه تالش می كند محافل كه هر دو برای انجام انقالب ضرور تجارب و كيفيات نسل گذشته،

و مبارزان پراكنده جنبش كمونيستی كه سالهاست گرفتار خرده كاری هستند و به سطح محدودی از مبارزه و تشكيالت 

ت كنند. چرا كه كمونيستها بدون قانع شده اند را با رسالت تاريخيشان آشنا كند تا متحدانه تحت پرچم حزب فعالي

بيت هرگز نمی توانند وظايف خود را عملی كنند. بدون اتحاد كمونيستها در يك مركز واحد، زمينه برای احزاب حز

 بورژوائی هموار خواهد شد تا رهبری توده ها را بدست بگيرند و مبارزاتشان را به هرز ببرند.

قالبی درازمدت با هدف سرنگونی دولت ن و پيشروی پيروزمندانه يك جنگ اناين برنامه ای است كه فقط با براه انداخت

ارتجاعی و ساختن دولت نوين انقالبی می تواند اجراء شود. اين برنامه روشن می كند كه سازمان دادن نيروی مسلح 

ستراتژی و اهداف خلق در برابر نيروی مسلح ارتجاع و سرنگونی قهرآميز دولت حاكم وظيفه مركزی كمونيستها است. ا

گ خلق، بخش مهمی از اين برنامه را تشكيل می دهد. قهرمانان اين جنگ، توده های مردم خواهند سياسی و نظامی جن

بود كه در حين پيشروی، هر آنچه از نظام كهنه را كه بتوانند نابود می كنند و به جايش قدرت سياسی نوين و اقتصاد و 

 ت آيد.ه می سازند، تا پيروزی سراسری بدسفرهنگ نوين را در مناطق آزاد شد

برنامه حزب كمونيست ايران )م ـ ل ـ م(، برنامه ای برای انقالب كردن در ايران است؛ ولی به مثابه بخشی از يك انقالب 

بزرگتر. انقالبی كه بايد تحت رهبری طبقه كارگر جهانی برای رهائی كل بشر از شر جامعه طبقاتی و زشتی هايش انجام 

قالب جهانی است؛ متكی به تجارب ارزشمندی است كه كارگران و خلقهای ستمديده يرد. اين برنامه، برگی از دفتر انگ

و احزاب كمونيست انقالبی در كشورهای مختلف با خون و زحمت و آگاهی انباشته اند. اين برنامه متعلق به يك حزب 

 انترناسيوناليست است.

اه آن است كه وقتی آگاهی انقالبی با توان و گو نبشهای عظيم انقالبی قرن بيستمتجربه انقالبات سوسياليستی و ج

اشتياق مبارزاتی كارگران و ستمديدگان در آميزد، می توان قويترين دشمنان را از قدرت به زير كشيد و خارق العاده 

نقالبی با مبارزه طبقاتی، تركيب ترين تحوالت را در سياست و اقتصاد و فرهنگ جامعه به انجام رساند. تركيب تئوری ا

رنامه انقالبی با شورش توده ها، معجزه می آفريند. طبقه كارگر با اين تركيب انفجاری می تواند دنيا را از چنگال ب

استثمارگران آزاد كند و از آن خود سازد. برنامه حزب كمونيست ايران )م ل م( ابزاری برای تحقق اين هدف عالی است. 

عی حاكم بر ايران و كل نظام سرمايه داری امپرياليستی است. اين برنامه يك ادعانامه طبقه ما عليه نظام ارتجااين برنامه 

نقشه جنگی و فراخوان عمل است كه نسل جديد مبارزان طبقه كارگر را به قبول مسئوليت انجام انقالب پرولتری در 

        ايران و كمك به پيشروی انقالب جهانی دعوت می كند.
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 كثرانقالب جهانی و برنامه حدا
  

ما در عصر امپرياليسم و انقالبات پرولتری بسر می بريم. اكثريت اهالی جهان كه بار ستم و استثمار را بر دوش دارند 

زور توپ خواهان تغييرات ريشه ای و واقعی در زندگی خويشند. واژگون كردن اين دنيای طبقاتی و نابرابر و وارونه كه به 

تاده، در دستور روز تاريخ قرار دارد. در قرن بيستم، طبقه كارگر دو بار قدرت سياسی و تفنگ طبقات استثمارگر سر پا ايس

را كسب كرد و گامهای بزرگی در راه ايجاد جهانی كامال متفاوت برداشت. طبقه ما جنگيد، پيروز شد، ساختن جامعه 

پيش رفت. انقالبات سوسياليستی در در اين مسير ترسيم نشده و پر پيچ و خم به سوسياليستی را آغاز كرد و دهها سال 

 شوروی و چين، برای نخستين بار گسستی در روند تاريخ بوجود آورد و برای هميشه مسير جامعه بشری را تغيير داد.

، ابزار توليدی جامعه و كار روند تاريخ جوامع طبقاتی تا آن زمان اينگونه بود كه يك اقليت استثمارگر ثروتهای مادی

ت كنترل خود داشت و با استفاده از قدرت سياسی و نيروهای نظامی مردم را سركوب می كرد و نظم توده ها را تح

موجود را پا بر جا نگه می داشت؛ اينگونه بود كه هر زمان انقالبی می شد باز هم يك اقليت ديگر قدرت سياسی را به 

كنترل می كرد. اما با انقالب سوسياليستی،  تصاد، سياست و فرهنگ جامعه را به نفع خويشچنگ می آورد و باز هم اق

ديگر اين طبقات سرمايه دار و مالك نبودند كه به قدرت رسيدند. برای اولين بار طبقه ای به قدرت رسيد كه نماينده 

بار قدرت سياسی برای محو تمايزات كسانی بود كه تمامی ارزشهای مادی جامعه محصول كار آنان بود. برای اولين 

اجتماعی و زدودن افكار خرافی و جاهالنه و خودپرستانه بكار گرفته شد. برای اولين بار اكثريت توده ها بر  طبقاتی و

سرنوشت خويش حاكم شدند. اين دوره از تاريخ از ديد استثمارگران، مانند شبی بلند و تاريك و هولناك بود كه هنوز با 

 حشت از آن سخن می گويند.نفرت و و

و بيرون با چنگ و دندان برای سرنگون كردن دولتهای سوسياليستی تالش كرد و ابتدا در ميانه  بورژوازی از درون

 نشان پرولتاريا شكست دو اين. شد اينكار به موفق چين، در 1976 سال به سپس و شوروی اتحاد در ميالدی 50 دهه

 ت.اس صاحب را زيادی ايدئولوژيك و مادی توان هنوز جهانی داری سرمايه كه داد

اينك استثمارگران برای آنكه هرگونه اميد به آينده ای متفاوت و رهائيبخش را در دل توده ها بكشند، به فروپاشی 

ميالدی اشاره می كنند. واقعيت آنست كه دهها سال پيش از اين، حاكميت پرولتاريا  90شوروی امپرياليستی در آغاز دهه 

بورژوازی نوين افتاده بود. همان دوره كمونيستهای جهان به رهبری ر شوروی سقوط كرده و قدرت به دست يك طبقه د

مائوتسه دون اين عقبگرد مهم را اعالم كردند و نشان دادند كه شوروی به يك كشور سرمايه داری تبديل شده است. 

ود كه شوروی كارتر كرد. فروپاشی شوروی فقط نشانه اين بفروپاشی شوروی فقط ماهيت ارتجاعی و سركوبگرانه اش را آش

 سرمايه داری در رقابت با غرب سرمايه داری شكست خورده است.

امپرياليستها و مرتجعين جهان بی دريغ عليه كمونيسم می تازند و با تمام قوا می كوشند تا آرمان گرائی كمونيستی را 

ه كمونيستی در جهان، تنها راه ه برای نابودی سرمايه داری و برقراری جامعدر ذهن انقالبيون از بين ببرند. اما مبارز

نجات نوع بشر از منجالب جامعه طبقاتی است. فقط ايدئولوژی كمونيستی می تواند اكثريت مردم جهان را از يوغ ستم 

مونيسم سيستم كمونيسم، تنها ايدئولوژی رهائيبخش عصر ماست. ك و استثمار رها كند. به قول مائوتسه دون:

رولتاريايی و در عين حال نظام اجتماعی نوينی است كه با هر سيستم كامل و واحدی از ايدئولوژی پ

ايدئولوژيك و نظام اجتماعی ديگر تفاوت دارد و كاملترين، مترقی ترين، انقالبی ترين و منطقی ترين 

    سيستمی است كه تاريخ بشر تاكنون به خود ديده است.

ستی در جهان وجود ندارد. اين حقيقت تلخی است؛ اما بايد در چارچوبی تاريخی به آن شور سوسياليامروز هيچ ك

نگريست. در طول تاريخ هيچ طبقه انقالبی ای نتوانست با يك ضربت كار طبقات ارتجاعی را يكسره كند. مثال چند صد 
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كند. اين مسئله در مورد گذر از ام فئودالی جايگزين نظ سال طول كشيد تا بورژوازی نظام سرمايه داری را بطور قطع

عصر بورژوائی به عصر كمونيسم جهانی بيش از پيش صدق می كند؛ چرا كه هدف پرولتاريا ـ برخالف بورژوازی ـ 

جايگزينی يك نظام طبقاتی با نظام طبقاتی ديگر نيست؛ بلكه محو كليه تقسيم بندی های طبقاتی است. انقالب پرولتری 

ت نوع كهن متفاوت بوده، فرايندی پيچيده و طوالنی است. هدف اين انقالب برداشتن بار سنگين با انقالبا از نظر كيفی

هزاران سال جامعه طبقاتی از شانه نوع بشر است. چنين انقالبی بنا بر ماهيت خود نمی تواند بالانقطاع و بدون شكست 

ايم. دستاوردهای عظيم و تجارب گرانبهايی كه در  ز باز نگشتهبه نقطه آغابه پيش بتازد. ولی عليرغم شكستها، امروز ما 

ماركسيسم ـ لنينيسم  سال نبرد طبقاتی و برقراری سوسياليسم انباشته و در علم انقالب پرولتری يعنی 150جريان 

 ی است.آت پرولتری انقالبات پيشبرد در ما جهانی طبقه ناپذير شكست سالح است، شده فشرده ـ مائوئيسم

ای بين المللی مجهز به اين ايدئولوژی، علم و روش انقالبی و با اتكاء به اين دستاوردها و تجارب، دور نوينی از تاريپرول

تالشهای آگاهانه و سازمان يافته را برای كسب قدرت سياسی آغاز كرده است. اين را بيش از هر جا در حركت احزاب و 

جهان می بينيم. برخی از اين احزاب منجمله در پرو  ورهای مختلفمائوئيست كشسازمانهای ماركسيست ـ لنينيست ـ 

و نپال موفق به آغاز جنگ انقالبی برای كسب قدرت سياسی و برقراری قدرت سرخ در نقاطی از كشورشان شده اند، 

جنبش انقالبی " برخی ديگر در تدارك آغاز چنين جنگی هستند. اين نيروها در سطح بين المللی،

 كمونيست احزاب ايجاد به كمك المللی، بين كمونيستی تشكيالت اين وظيفه. اند كرده ايجاد را �يستینترناسيونالا

 كليه از متشكل انترناسيونال كمونيستی نوين يك ايجاد تشكيالت، اين هدف. است موجود احزاب تقويت و جديد

 .است جهان مائوئيست ـ لنينيست ـ ماركسيست نيروهای

******* 

ماركسيسم مسيری ناشناخته و پر پيچ و خم را طی كرده است. اين مسير در جريان رويارويی  لتری و تكاملانقالبات پرو

با طبقات استثمارگر حاكم، مبارزه عليه رويزيونيسم )گرايشات بورژوائی درون جنبش طبقه كارگر( و بر بستر خيزشهای 

 است.ئوتسه دون ترسيم شده ون ماركس و لنين و ماعظيم توده ای، تحت رهبری آموزگارانی چ
  

  پيدايش ماركسيسم، تجربه كمون پاريس

سال پيش، ماركسيسم بر متن مقاومت و مبارزات كارگری در اروپا پا به عرصه حيات نهاد. شكل گيری طبقه كارگر،  150

را در بررسی  اترياليستی ديالكتيكیپايه عينی ظهور ماركسيسم بود. ماركس و رفيق همسنگرش انگلس، نگرش و روش م

شر تدوين كرده، بكار بستند. اين، يك انقالب در تاريخ تفكر بشر بود. آنان يك علم نوين يعنی ماترياليسم تاريخی تاريخ ب

را خلق كردند. تا آن زمان كليه ديدگاه هائی كه از شالوده جامعه بشری تبيين شده بود، وارونه و ناقص بود. ماركس و 

 ه ارائه دادند.كی حقيقی از اين مساللس برای اولين بار درانگ

ماركس روشن كرد كه انسانها در توليد و بازتوليد نيازهای مادی زندگی، با يكديگر وارد مناسبات اجتماعی معين و 

د گرفته اساسی تر از همه، وارد مناسبات توليدی معينی می شوند. در طول تاريخ، اين مناسبات شكل های مختلف به خو

رجه رشد نيروهای مولده )يعنی ابزار توليد و دانش توليدی انسان( در هر دوران مناسبات وابسته به د است. شكل اين

تاريخی بوده است. جامعه بشری در دوران اوليه پيدايش خود بر اساس شكلی ابتدائی از توليد جمعی و تقسيم كاری كه 

نداشت. در مقطع معينی از ار توليد در آن جائی مالكيت خصوصی بر ابز خصلت ستمگرانه نداشت سازمان يافته بود و

تاريخ، به دنبال توسعه توليد و انباشت مازاد، بخشی از جامعه به دارنده ابزار توليد و تصاحب كننده آن مازاد تبديل شد 

جامعه بشری به جامعه و نسبت به ساير بخشهای جامعه موقعيت برتر يافت. بدين ترتيب مالكيت خصوصی ظاهر شد و 

  طبقاتی تبديل شد.

ظهور مالكيت خصوصی و انقياد زن، همزمان شد. با پيدايش مالكيت خصوصی و بر بستر تقسيم كار خودبخودی كه در 

ارتباط با توليد مثل بين زن و مرد موجود بود، زن تحت انقياد مرد در آمد و بمثابه ابزار توليد مثل، مانند ساير ابزار 

  به مايملك تبديل شد. توليدی
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طبقات، گروه های مشخصی از انسانها هستند كه عمدتا توسط رابطه ای كه با مالكيت بر ابزار توليد دارند از هم متمايز 

می شوند. برخی صاحب زمين كشاورزی، كارخانه، مواد خام و غيره هستند؛ و ديگران از مالكيت بر اين ابزار توليد محروم 

ازی می كند، يا بعبارت ديگر جايگاه آنان در تقسيم كار ايند توليد اجتماعی بقشی كه هر گروه در فرهستند. بعالوه، ن

جامعه، و باالخره سهمی كه از ثروتهای توليد شده بدست می آورند نيز از معيارهای تمايز طبقات از يكديگر است. اين 

 طبقاتی، مناسبات ميانبات توليدی در جامعه مناسبات در مجموع خود، مناسبات توليدی را تشكيل ميدهد. مناس

طبقات است. اين مناسبات توليدی، زيربنای اقتصادی جامعه را تشكيل ميدهد. ماركس نشان داد كه روبنای جامعه، 

يعنی نهادهای سياسی و ايدئولوژيك و فرهنگی، بر اساس اين زيربنا ساخته می شود، مناسبات طبقاتی را بازتاب می 

در مركز آن، دولت( تحت كنترل طبقه ای قرار دارد كه به ی سياسی و فرهنگی )و حفاظت می كند. روبنا دهد و از آن

لحاظ اقتصادی در جامعه مسلط است. ماركس و انگلس روشن كردند كه بوجود آمدن تمايزات طبقاتی، سرچشمه بوجود 

 آمدن كليه اشكال ستم و استثمار در جامعه بشری است.

جود كهنه و ارتجاعی می شود و راه شد نيروهای مولده، مناسبات توليدی موماركس گفت كه در هر دورانی به نسبت ر

تكامل نيروهای مولده را سد می كند. بنابراين مناسبات كهنه بايد عوض شده و جای خود را به مناسبات نوينی بدهد. 

ن آن با قدرت سياسی و ميز روبنای سياسی كهنه و جايگزين كرداو نشان داد كه اين تغيير تنها پس از سرنگونی قهر آ

ن حاصل می شود. يعنی طبقه ای كه نماينده نيروهای مولده بالنده است با انجام انقالب به طبقه فرهنگ طبقه نوي

طبقاتی  حاكمه تبديل می شود؛ و با اتكاء به قدرت خود مناسبات توليدی نوينی را حاكم می كند. اين همان ديكتاتوری

مقطع معينی از تاريخ تكامل جامعه بشری بوجود ت را جلو نهادند كه جامعه طبقاتی در است. ماركس و انگلس اين حقيق

آمده و در مقطعی نيز از بين خواهد رفت. آنها با تجزيه و تحليل علمی از سرمايه داری اعالم كردند كه اين نظام آخرين 

ه دارد؛ و پرولتاريا با سرنگونی سرماي ايزات طبقاتی و تخاصمات اجتماعی وجودشكل از جامعه بشری است كه در آن تم

 داری و تغيير ريشه ای جامعه كليه شكل های استثمار و ستم و كليه تمايزات طبقاتی را محو خواهد كرد.

تنها جامعه ای  نه داری سرمايه. كرد آشكار را سرمايه انباشت و استثمار راز "كاپيتال" ماركس در اثر تاريخی خود

اينست كه نيروی كار )توانائی كار كردن انسان( به كاال  گسترده است، بلكه مشخصه آن عبارت از متكی بر توليد كاالئی

تبديل شده است. ظاهر امر چنين است كه كارگر و سرمايه دار با يكديگر وارد مبادله ای برابر می شوند؛ اما ماركس با 

يد، ارزشی به گر را می خرد، اما كارگر در روند تولكه هر چند سرمايه دار نيروی كار كار تحليلی موشكافانه نشان داد

مراتب بيشتر از ارزش نيروی كار خود می آفريند. اين ارزش اضافی توسط سرمايه دار تصاحب می شود و منبع سود وی 

اين ارزش اضافه را برای شروع دور را تشكيل می دهد. اينست جوهر استثمار كارگر توسط سرمايه دار. سرمايه دار 

بيشتر مورد استفاده قرار می دهد. بطور خالصه، توليد ارزش اضافه، نيروی  دی از استثمار كارگر و انباشت سرمايهجدي

 محركه حياتی انباشت سرمايه داری است.

ماعی كرده است؛ و با رشد ماركس و انگلس خاطر نشان كردند كه سرمايه داری برای نخستين بار نيروهای مولده را اجت

تاريخ بشر امكان تامين نيازهای مادی همه اعضای جامعه بطور مكفی  وهای مولده نه فقط برای اولين بار دربی نظير نير

 فقط اما. است آمده فراهم نيز آنان فكری و جسمی استعدادهای پرورش و آزاد  و فزاينده، بلكه امكان رشد و تكامل

اقی مانده و مانع ب ثروتهای توليد شده، كماكان خصوصی ب؛ زيرا مالكيت بر ابزار توليد و تصاحاست شده ايجاد امكانش

تحقق اين امكان است. تضاد ميان توليد اجتماعی و تملك خصوصی سرمايه دارانه، همان تضاد خصمانه ای است كه 

 كمونيسم است. سرچشمه جوشان انقالب اجتماعی برای نابودی سرمايه داری و جايگزينی آن توسط

است. سرمايه داری با آفريدن طبقه كارگر )يا پرولتاريا( در واقع گوركنان  اعی بر دوش طبقه كارگررسالت اين انقالب اجتم

خود را آفريده است. طبقه كارگر اولين طبقه در تاريخ جامعه طبقاتی است كه توليد را بر پايه محو هرگونه استثمار )بهره 

زيرا با از بين رفتن ارگر آخرين طبقه تاريخ بشر نيز هست. زمان خواهد داد. به همين خاطر طبقه ككشی( فرد از فرد سا

جامعه طبقاتی، طبقه كارگر هم از بين می رود. تفاوت تاريخی پرولتاريا با طبقات ديگر در تاريخ بشر در همين جاست. 

 آنكه كل نوع بشر را رها كند.طبقه كارگر مبشر رهائی كل نوع بشر است و خود رها نمی شود مگر 
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د اگرچه كارگران بايد بی وقفه مبارزه كنند و نگذارند كه نظام سرمايه داری آنها را زير چرخهای خود اكيد كرماركس ت

خرد كند، اما مبارزه آنها نبايد به مطالبه بهبود شرايط كار و دستمزد تحت همين نظام محدود شود. كارگران بايد منافع 

و ايجاد جامعه كمونيستی  هند و برای سرنگونی نظام سرمايه داریه خويش و تمامی ستمديدگان را تشخيص دعاليتر طبق

نبرد كنند. ماركس تاكيد كرد كه طبقه كارگر بجای خواست يك روز مزد عادالنه بايد شعار امحاء هرگونه كار مزدی را 

ا به افزايش در جنبش طبقه كارگر كه هدف مبارزه ر بر پرچم خود بنويسد. ماركس و انگلس مشخصا گرايشات بورژوائی

محدود كرده، طبقه كارگر را به راه های مسالمت آميز دعوت می نمودند، افشاء كردند. آنها دستمزد و مطالبات رفاهی 

استراتژی انقالبی طبقه كارگر را چنين تدوين كردند: كسب قدرت سياسی به طريق  "مانيفست حزب كمونيست"در 

 .است ی پرولتاريااتورديكت ز و برقراری دولت خويش كه هماناقهرآمي

قطعی ترين شكل " :"فرانسه در طبقاتی مبارزه"اين راه انقالب كمونيستی است؛ انقالبی كه به گفته ماركس در مقاله 

گسستن رشته های پيوند با مناسبات مالكيتی است كه ميراث گذشته است؛ شگفت آور نيست كه اين انقالب 

ابطه كند... سوسياليسم اث گذشته است به قطعی ترين شكل قطع رجريان تكامل خود با ايده هائی كه ميردر 

اعالم ادامه دار بودن انقالب است؛ اعالم اينست كه ديكتاتوری طبقاتی پرولتاريا نقطه گذار ضروری بسوی 

شالوده تمايزات موجود  محو تمايزات طبقاتی بطور كلی است؛ بسوی محو كليه مناسبات توليدی است كه

ق بر اين مناسبات توليدی هستند؛ و در جهت حو كليه مناسبات اجتماعی است كه منطبهستند؛ بسوی م

 "دگرگون كردن كليه ايده هائی است كه از اين مناسبات اجتماعی بر می خيزند.

شده، اما پرولتاريا برخالف ديگر ماركس و انگلس تاكيد كردند كه اگرچه دنيا توسط بورژوازی به ملل گوناگون تقسيم 

ته باشد. زيرا سرمايه داری يك نظام جهانی است و پرولتاريا نيز يك طبقه ت بايد ديدگاهی انترناسيوناليستی داشطبقا

واحد بين المللی است و منافعش در ايجاد يك جهان كمونيستی است. بر پايه چنين ديدگاهی، ماركس و انگلس جريان 

 را رهبری كردند. "انترناسيونال اول" المللی كارگران كشورهای مختلف، يعنی ايجاد سازمان بين

ماركس و انگلس توجه قابل مالحظه ای به موضوع مبارزه مسلحانه و قانون قهر انقالبی در گذار جامعه از يك مرحله 

و استراتژی در جنگ مدرن، تاريخی به مرحله بعد نمودند. مشخصا انگلس با تجزيه و تحليل تسليحات مدرن و تاكتيكها 

 اكميت سرمايه، جمعبندی كرد.برای خيزش مسلحانه طبقه كارگر عليه حدرسهائی را 

مارس سال  18نظرات ماركس و انگلس را غنا بخشيد و عميقتر كرد. در  "كمون پاريس"تجربه انقالبی پرولتاريا در 

اريس اعالم حيات ارتجاعی بورژوازی بپاخاستند. كمون پ پرولتاريا و توده های انقالبی پاريس مسلحانه عليه سلطه 1871

ولين آزمايش پرولتاريا برای سرنگون كردن بورژوازی و استقرار ديكتاتوری پرولتاريا بود، از ارزش كرد. اين اقدام كه ا

ی و معنوی تاريخی ــ جهانی برخوردار است. كارگران مسلح، شكستی را به قوای بورژوازی تحميل كردند و قدرت اقتصاد

را ملغی اعالم كردند و بجای آن ارگان قدرت توده ای را  ادند. آنها دستگاه پارلمانی بورژوازیكليسا را مورد حمله قرار د

 نهادند كه هم قانونگذار بود و هم مجری قانون.

ن ارتش دائمی كمون برای كارگران و مقامات دولتی دستمزدی برابر مقرر كرد. كمون كوشيد تسليح عمومی را جايگزي

تش بورژوازی به خون كشيده شد. ماركس و انگلس در ه بود و بعد از دو ماه و نيم توسط اركند. اما عمر كمون كوتا

پرولتاريا نمی تواند ماشين حاضر و آماده دولتی را دست " جمعبندی از كمون چنين نتيجه گيری كردند كه

 ماركس "جود بياورد.ستگاه و ديكتاتوری انقالبی خود را بونخورده نگهدارد؛ بلكه بايد آن را در هم شكند و د

 و كرد؛ كوتاهی ضدانقالب سركوب در نكرد؛ را استفاده حداكثر خود پيروزی از كمون كه ساختند نشان خاطر انگلس و

نبست و  اتحاد عقد دهقانی های توده با كمون آن، بر عالوه. ننمود تصاحب را فرانسه بانك قبيل از مالی بزرگ موسسات

روز دوام يافت ولی دستاوردهای درخشان  27يس فقط رخوردار نشد. با وجود اينكه كمون پاربنابراين از پشتيبانی آنها ب

 آن در استقرار و دفاع از ديكتاتوری پرولتاريا جاودانه باقی ماند.
  

 لنينيسم و انقالب اكتبر
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دولت فئودال ر روسيه بوقوع پيوست. انقالب اكتبر، د 1917دومين تالش پرولتاريا برای كسب قدرت سياسی بسال 

انداخت. استقرار ديكتاتوری پرولتاريا آغازگر مرحله ای نوين در تاريخ جنبش طبقه كارگر بين امپرياليستی روسيه را بر

ريق المللی بود. پرولتاريا تحت رهبری حزب پيشاهنگ كمونيست خود يعنی حزب بلشويك، توده ها را مسلح كرده و از ط

سال يك جنگ داخلی  3پس از آن به مدت ائمی دولت روسيه را تار و مار كرد و يك قيام مسلحانه توده ای، ارتش د

كشور امپرياليستی به پيش برد. در جريان قيام و جنگ  14عظيم را عليه باقيمانده ارتش ارتجاع و ارتشهای مهاجم 

توسط پرولتاريا در  قالب اكتبر، خطوط اوليه راه كسب قدرتداخلی، ارتش سرخ پرولتاريا شكل گرفت و رشد كرد. ان

 اری امپرياليستی را بدست داد.كشورهای سرمايه د

والديمير ايليچ لنين در جريان رهبری جنبش انقالبی پرولتری در روسيه و مبارزه عليه رويزيونيسم درون جنبش روسيه 

 ين تكامل داد.و جنبش بين المللی كمونيستی، ماركسيسم را به مرحله نو

در مورد تكامل سرمايه داری به باالترين و آخرين مرحله خود يعنی  نين، بايد از تحليل ویدر ميان خدمات عديده ل

امپرياليسم نام برد. لنين نشان داد كه سرمايه داری در مرحله امپرياليستی، در عين آنكه خصوصيات اساسی خود را 

ز استثمار و انباشت سرمايه داری بيش ا خود خصائل ويژه ای يافته است. فرايندحفظ كرده، اما نسبت به دوران اوليه 

پيش بين المللی شده است و امپرياليسم به جای واحدهای كوچك سرمايه، با رشد و سلطه سرمايه انحصاری مشخص 

ادغام سرمايه صنعتی  می شود. لنين خاطر نشان كرد كه يكی ديگر از مشخصات امپرياليسم، بوجود آمدن سرمايه مالی از

ی از سرمايه شكل گرفته اند كه نه فقط كليه بخشهای است. بدين ترتيب واحدهای متمركز عظيمو سرمايه بانكی 

اقتصادی يك كشور معين را كنترل می كنند بلكه قادرند اقتصاد تمامی كشورها و مناطق جهان را تحت نفوذ خود در 

با ظهور امپرياليسم، صدور كاال ديگر ه مهم امپرياليسم، صدور سرمايه است. آورند. لنين تاكيد كرد كه يك وجه مشخص

اساسی ترين فعاليت اقتصادی بين المللی سرمايه نبوده، بلكه صدور سرمايه به شكل سرمايه گذاری مستقيم يا بصورت 

نيمه مستعمرات افزوده و  وام و اشكال ديگر، جای آن را گرفته است. امپرياليسم بر رشد سرمايه داری در مستعمرات و

در خود ادغام كرده است. اگرچه با تكامل سرمايه داری به امپرياليسم، دی ماقبل سرمايه داری را بصورت تابع نظامات تولي

سرمايه بيش از پيش بين المللی شده و بخشهای گوناگون جهان در يك روند انباشت سرمايه داری جهانی ادغام شده 

خصيصه ذاتی ست. در عصر امپرياليسم، رقابت كه يك ياليستی، هويت ملی خود را حفظ كرده ااند، اما سرمايه امپر

سرمايه است از ميان نرفته بلكه تشديد يافته و به شكل فشرده در كشاكش دولتهای امپرياليستی جلوه گر می شود. اين 

 ی منطقه ای به خود گرفته است.رقابت در طول حيات امپرياليسم، دو بار شكل جنگ جهانی و مكررا شكل جنگ ها

ز امپرياليسم تبيين استراتژی و تاكتيكهای صحيح برای انقالب پرولتری ناممكن بود. لنين بر پايه اين حليل ابدون ت

تحليل، جهت گيريهای استراتژيك مهمی را برای انقالب در كشورهای مختلف فرموله كرد. او تاكيد كرد كه جهان ميان 

اليسم است. قسيم شده و اين يك مشخصه اساسی امپرياليستی و شمار زيادی كشور تحت سلطه تمعدودی كشور امپري

وی خاطر نشان كرد كه انقالب سوسياليستی در كشورهای امپرياليستی بدون حمايت از مبارزات رهائيبخش در كشورهای 

يستی پرولتری است. لنين نشان داد تحت سلطه امپرياليسم امكان ناپذير است. چنين حمايتی، يك وظيفه انترناسيونال

لتری جهانی گسترده تر شده و عصر امپرياليسم، عصر انقالبات پرولتری است. تحت امپرياليسم، پايه های انقالب پروكه 

حتی در كشورهای عقب مانده ای كه تحت سلطه امپرياليسم قرار دارند و مناسبات ماقبل سرمايه داری بطور گسترده 

امپرياليسم و ريشه كن كردن ريا نه تنها می تواند به استقالل از رد، مبارزه انقالبی تحت رهبری پرولتادر آنها وجود دا

مناسبات ماقبل سرمايه داری نائل آيد، بلكه می تواند به سوسياليسم گذر كند. اين انقالبات همراه با انقالبات سوسياليستی 

 پرولتری را تشكيل می دهند.در كشورهای سرمايه داری، دو مولفه انقالب جهانی 

ير مهمی كه ظهور امپرياليسم در ساختار طبقه كارگر در كشورهای سرمايه داری پيشرفته بوجود ين بر تغيبعالوه لن

آورده بود انگشت گذاشت. او اين نكته را آشكار ساخت كه بورژوازی توانسته يك بخش كوچك از طبقه كارگر در 

اشرافيت و غارت بين المللی بخرد و آن را به  فاده از فوق سودهای حاصله از استثماركشورهای امپرياليستی را با است

كارگری تبديل كند. اين كار به انشعاب در طبقه كارگر انجاميده است. اين قشر ممتاز در بهترين حالت، مدافع سياستهای 
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كشورهای امپرياليستی، پايه اجتماعی  رفرميستی و سوسيال دمكراتيك است. در مقابل، بخشهای تحتانی طبقه كارگر در

 ولتری را تشكيل می دهند.انقالب پرولتری و انترناسيوناليسم پر

انترناسيونال "قشر اشرافيت كارگری، پايه مادی بروز رويزيونيسم در ميان اكثريت احزاب سوسيال دمكرات متشكل در 

ور خود حزاب به سود بورژوازی امپرياليستی كشآغاز شد، اين ا 1914بود. وقتی كه جنگ جهانی اول در سال  "دوم

 انترناسيوناليستی رفاقت و اتحاد تبليغ بجای آنها. گذاشتند جلو را �از سرزمين پدری دفاع"موضع گيری كردند و شعار 

. پاشيدند دشمنی و نفاق تخم جهانی كارگر طبقه صفوف در جنگ، درگير كشورهای ستمديده های توده و كارگران ميان

ب يك طبقه توسط طبقه ديگر پرداخته، سرنگونی ولت بمثابه ابزار سركوه انكار ماهيت واقعی دب احزاب اين همزمان

قهرآميز دولت بورژوائی و برقراری ديكتاتوری پرولتاريا را نفی كردند. در دوره جنگ جهانی اول، شرايط انقالبی در بسياری 

موجب عقيم ماندن انقالب در  ، ليكن غلبه رويزيونيسم بر احزاب انترناسيونال دومكشورهای سرمايه داری ظاهر شده بود

اين احزاب، حزب بلشويك روسيه سياست شكست طلبی انقالبی را در پيش گرفت و شعار  اين كشورها شد. برخالف

بدون " نين گفت:تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی را جلو گذاشت؛ و انقالب روسيه را به پيروزی رساند. ل

 رويزيونيست طرد و افشاء برای را حادی مبارزه لنين "امپرياليسم ناممكن است. مبارزه با اپورتونيسم، مبارزه عليه

 در ای كننده تعيين نقش مبارزه اين. برد پيش به داشت قرار كائوتسكی كارل آنها راس در كه دوم انترناسيونال های

 بازی كرد. "ومس كمونيستی انترناسيونال" تشكيل

نقالب پرولتری يعنی حزب پيشاهنگ را ك ماركسيستی از ابزار تعيين كننده ادر كوره حاد مبارزه طبقاتی، لنين در

تكامل داد. حزب لنينی بر پايه درك صحيح از رابطه آگاهی بطور عموم و آگاهی كمونيستی بطور مشخص با حركت 

ليه يك جريان توده ها استوار شد. تبيين اين درك صحيح، بدون مبارزه عخودبخودی، و رابطه بين رهبری پيشاهنگ و 

نهاد، ناممكن بود. اكونوميسم با حركت  "اكونوميسم"ه لنين بر آن نام بورژوا ليبرالی درون جنبش كارگری روسيه ك

سطح مبارزه سياسی نقشه مند طبقه كارگر برای كسب قدرت سياسی مخالفت می كرد و می كوشيد جنبش طبقه را به 

را نفی كرده،  كونوميستها ضرورت تئوری انقالبی و اهميت مبارزه تئوريكبرای بهبود وضع معيشت كارگران تقليل دهد. ا

با ضرورت يك حزب پيشاهنگ برای انجام انقالب پرولتری و خصلت انقالبی و نقش رهبری كننده آن مخالفت می كردند. 

 كه داد انشن او "قالبی، جنبش انقالبی نمی تواند وجود داشته باشد.بدون تئوری ان": لنين خاطر نشان ساخت

 او. نيست كمونيستی و جانبه همه آگاهی يك بنابراين و بوده قسمی كارگران، خودبخودی مبارزات از برخاسته آگاهی

وف دارد؛ بلكه بايد به معط اقتصادی مبارزات به عمدتا يا صرفا را خود توجه نبايد و تواند نمی كارگر طبقه كه كرد تاكيد

قشرها و طبقات مردم روا  ايه داری برخيزد و عليه ستمهائی كه بر كارگران و تمامیمبارزه همه جانبه عليه نظام سرم

می شود بجنگد. بايد به تمامی عرصه های جامعه بپردازد و ياد بگيرد كه در هر مساله اجتماعی مهم و هر واقعه جهانی، 

اهيت نظام حاكم و طبقات تشخيص دهد. فقط بدين طريق است كه كارگران می توانند م منافع طبقاتی خويش را

رهبری و متحد كردن توده های ستمديده را تحت پرچم انقالب پرولتری بدست آورند. استثمارگر را بشناسند؛ و توان 

اين طبقه، در غياب يك حزب  لنين تاكيد كرد كه شكل گيری آگاهی انقالبی طبقه كارگر و پيشبرد نبرد انقالبی توسط

؛ ديدگاه كمونيستی را به درون . اين حزب بايد نماينده ديدگاه و منافع پرولتاريا باشدپيشاهنگ كمونيست ناممكن است

مبارزه توده ها ببرد تا مبارزه خودبخودی آنها را به يك جنبش آگاهانه انقالبی ارتقاء دهد. لنين اصول تشكيالتی چنين 

ز ميان انقالبيون قشرها و طبقات ديگر نيز وشن كرد. حزب پيشاهنگ نه فقط از صفوف پرولتاريا بلكه احزبی را نيز ر

ند؛ اما همگی اينها بايد بر پايه ديدگاه كمونيستی و استراتژی و برنامه سياسی مشترك متحد شوند؛ عضوگيری می ك

يد تشكيالتی منضبط و محكم باشد و يك همگی بايد زندگی خود را وقف آرمان رهائی پرولتاريا كنند. حزب با

ب آورده، ادامه كاری خود را در مبارزه داشته باشد كه بتواند در مقابل سركوب دشمنان طبقاتی تااستخوانبندی مخفی 

انقالبی حفظ كند. پرولتاريا فقط زمانی كه ستاد فرماندهی خود را داشته باشد می تواند پيچ و خم های مبارزه طبقاتی 

ولت درگير سازد و قدرت سياسی را به كف آورد. بدون ند، توده ها را وسيعا در مبارزه انقالبی برای نابودی درا طی ك

 چنين حزبی بمثابه ستاد رهبری كننده طبقه كارگر روسيه، انقالب اكتبر به ثمر نمی رسيد. وجود



12 
 

د شوروی، صحنه سياست را پر كردند. زنان در دنيا را تكان داد. كارگران و دهقانان در اتحاد نوبنيا 1917انقالب اكتبر 

يسابقه ای دست يافتند؛ آنها وسيعا درگير به ميدان آمدند و به حقوق سياسی و اجتماعی و اقتصادی بمقياس عظيم 

سياست و توليد شدند. ملل ستمديده ای كه قرنها در روسيه تزاری كه به زندان ملل مشهور بود به بند كشيده شده 

بنای برابری ملت ها، اقليت های ملی و زبان ق تعيين سرنوشت برخوردار شدند. يك دولت چند مليتی بر مبودند، از ح

. مايملك طبقات استثمارگر مصادره شد و دولت، مالكيت عمومی را بنيان نهاد. نخستين برنامه اقتصاد ها بر پا شد

نامه ای آگاهانه برای رفع نيازهای مردم به حركت سوسياليستی طراحی و به اجراء گذاشته شد. چرخ توليد بر مبنای بر

)كمينترن( را در دست گرفت و ستاد مركزی انقالب  لنين بالفاصله وظيفه تشكيل انترناسيونال كمونيستی سوم درآمد.

جهانی پرولتری را با شركت نمايندگان احزاب كمونيست انقالبی كشورهای مختلف بوجود آورد. دولت شوروی بر پايه 

ائيبخش سراسر جهان ارتباط برقرار كرد و به آنها ياری اه و سياست انترناسيوناليستی با جنبش های انقالبی و رهديدگ

 ساند.ر

توانست در زمينه اقتصاد سياسی  1924تا زمان مرگش در سال  1917لنين طی دوران كوتاه بين كسب قدرت در سال 

ر و عملی مهمی انجام دهد. او جهتگيری اساسی پرولتاريا د سوسياليسم و ساختمان سوسياليستی نيز خدمات تئوريك

يستی در شهر و روستا را ترسيم كرد. يكی از خدمات تئوريك زمينه دگرگون ساختن مالكيت از سرمايه داری به سوسيال

راهگشای لنين در تشخيص عوامل رشد سرمايه داری در بطن جامعه سوسياليستی بود. لنين بدرستی نقش و عملكرد 

خدمات  ای سرمايه داری در جامعه نوين مورد توجه قرار داد. اينتوليد خرد، قانون ارزش و نيروی عادت را در بازتوليد قو

لنين پايه مهمی برای تكامالت آتی اقتصاد سياسی سوسياليسم و شناخت بيشتر از قانونمندی جامعه سوسياليستی 

    فراهم آورد.

ديگر كسانی كه ادعا می لوژيك و سياسی مهمی توسط استالين عليه تروتسكيست ها و به دنبال مرگ لنين، مبارزه ايدئو

ر اتحاد شوروی، وجود جمعيت گسترده دهقانی و انفراد بين المللی اين كشور كردند سطح نازل نيروهای مولده د

ان فقير به ريشه كن ساختمان سوسياليسم را ناممكن می كند، به پيش برده شد. در عمل ده ها ميليون كارگر و دهق

ظام اقتصادی نوينی ، گام های عظيمی در كلكتيويزه كردن كشاورزی و آفريدن نكردن نظام سرمايه داری كهن پرداخته

كه عاری از استثمار باشد برداشتند. اين پيروزيها نفوذ ماركسيسم ــ لنينيسم را وسيعا گسترش داد و بر اعتبار شوروی 

ميالدی با ضعف های جدی  30و دهه  20د اين، تحوالت عظيم سوسياليستی اواخر دهه در سطح جهان افزود. با وجو

ها مربوط به فقدان تجربه تاريخی قبلی و همچنين محاصره و تهديدهای جدی رقم می خورد. بسياری از اين ضعف

روی به رهبری امپرياليستها عليه شوروی بود؛ اما ارتكاب برخی اشتباهات سياسی مهم از سوی حزب كمونيست شو

ت رهبری درس آموزی از اين اشتباهات به دوش كمونيست های چين تح استالين، بر اين ضعف ها افزود. جمعبندی و

 مائوتسه دون افتاد.
  

  چين انقالب و  مائوئيسم

چين، در  شليك توپهای انقالب اكتبر در روسيه ماركسيسم ــ لنينيسم را برای چين به ارمغان آورد. انقالب پرولتری در

لنين و  وسيه به پيروزی رسيد. انترناسيونال كمونيستی تحت رهبری، يعنی سه دهه بعد از انقالب اكتبر ر1949سال 

استالين خطوط اوليه استراتژی انقالب پرولتری در كشورهای مستعمره و نيمه مستعمره را روشن كرده بود. اما پيشبرد 

ئوتسه دون رهبر لطه امپرياليسم، پيچيدگی ها و تضادهای خود را داشت. ماانقالب در يك كشور نيمه فئودالی و تحت س

نه ماركسيسم ــ لنينيسم در شرايط مشخص كشور موفق شد تئوری و حزب كمونيست چين از طريق بكاربست خالقا

ودالی، از آنجا استراتژی انقالب پرولتری در چين را تدوين كند. مائو خاطر نشان كرد كه عليرغم وجود مناسبات نيمه فئ

نجامد، نه نيازی به شكست امپرياليسم و فئوداليسم و رهايی خلق چين نمی اكه انقالب بورژوا ــ دمكراتيك نوع كهن 

به آن است و نه امكانپذير است. رهايی توده های خلق در گرو يك انقالب دمكراتيك نوين تحت رهبری پرولتاريا است. 

قتصادی و اجتماعی نيمه بر می چيند، نظام اجتماعی را دگرگون می كند، مناسبات ااين انقالب، سلطه امپرياليسم را 

و بدين طريق راه سوسياليسم را می گشايد. مائو نشان داد كه انقالب پرولتری در اين نوع فئودالی را از ميان بر می دارد 
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مكراتيك نوين( با مبارزه برای سرنگونی كشورها، پروسه ای واحد است كه دو مرحله دارد. مرحله نخست )مرحله انقالب د

نقالب با تحقق اين مرحله بالفاصله به و فئوداليسم و سرمايه داری بوروكراتيك مشخص می شود. ا سلطه امپرياليسم

مرحله سوسياليستی گذر می كند. برای پيشبرد انقالب دمكراتيك نوين، تشكيل يك جبهه واحد گسترده از تمامی 

بوروكراتيك متحد شوند، امری ضروری  می توانند عليه امپرياليسم و فئوداليسم و سرمايه داری طبقات و قشرهائی كه

ن جبهه را اتحاد كارگران و دهقانان )عمدتا دهقانان فقير و بی زمين( تشكيل می دهند. جبهه است. ستون فقرات اي

 متحد خلق و كل مبارزات انقالبی بايد توسط پرولتاريا و حزبش رهبری شود.

نبه ه ها و استراتژی نظامی انقالب پرولتری را بطور همه جامائوتسه دون در جريان رهبری جنگ انقالبی در چين، آموز

و كيفی تكامل داد. او يكی از حقايق روزمره جامعه طبقاتی را در جمله ای قدرتمند و فراموش ناشدنی چنين جمعبندی 

 "قدرت سياسی از لوله تفنگ بيرون می آيد."كرد:

تراتژی انقالب در كشورهای تحت سلطه امپرياليسم را وی بر اساس پراتيك پيروزمند انقالب چين، خطوط عمومی اس

 تواند می كشورها اين در پرولتاريا استراتژی، اين مبنای بر. گرفت نام جنگ درازمدت خلق م كرد. اين استراتژی،ترسي

از راسری قدرت سياسی، از نقاطی كه دشمن نسبتا ضعيف است آغس كسب هدف با و ها توده به اتكاء با را انقالبی جنگ

نه عينی اتخاذ استراتژی جنگ درازمدت خلق، اوضاع انقالبی كند و آن را گسترش بخشد. مائو خاطر نشان كرد كه زمي

كه است كه عموما در اين نوع كشورها وجود دارد. اين اوضاع نتيجه سلطه امپرياليسم و فقر و سركوب شديدی است 

و  می دارد. بعالوه، طبقات حاكمه كشور معموال دچار تفرقه مرتبا بخش های وسيعی از اهالی را در حالت شورش نگاه

درگيری های جدی درونی بوده و فاقد يك پايگاه اجتماعی قوی هستند. وجود مناسبات ماقبل سرمايه داری و نيروهای 

ه، شرايط عضالت دولت در اعمال كنترل بر مناطق روستائی دور افتادمولده عقب مانده، اعوجاج و ناموزونی اقتصادی و م

البی ايجاد می كند. ارتش خلق تحت رهبری حزب كمونيست می مساعدی را برای آغاز و تداوم و گسترش جنگ انق

از  تواند با اتخاذ استراتژی و تاكتيك های صحيح از يك نيروی كوچك و ضعيف به نيروئی قوی و گسترده تبديل شود؛

ع يج عملياتش را بسط دهد؛ و مناطق پايگاهی را بمثابه منبجنگ چريكی محدود در مناطق روستائی آغاز كند و بتدر

حمايت اقتصادی و سياسی و نظامی جنگ برپا دارد؛ در مناطق پايگاهی، اشكال جنينی قدرت سياسی نوين را برقرار 

رش دی كهنه به پيش برد. ارتش خلق طی دورانی طوالنی با گستكند و انقالب ارضی را برای درهم شكستن مناسبات تولي

رايط را برای برپائی قيام در شهرها و در هم شكستن كامل مناطق، شهرها را از طريق روستاها محاصره می كند و ش

دولت ارتجاعی و كسب قدرت سياسی مهيا می سازد. اصول پايه ای جنگ خلق، برای انقالبيون كمونيست در همه 

رارند: در جنگ، انسان تعيين كننده است نه اسلحه. رهای جهان اعتبار جهانشمول دارد. رئوس اين اصول بدين قكشو

نقالبی، جنگ توده هاست. دشمن به شيوه خود می جنگد و ما به شيوه خود می جنگيم. حزب كمونيست بايد بر جنگ ا

شود. اين اصول پايه ای در همه كشورها دارای اهميت  تفنگ حكم براند و هرگز نبايد اجازه داد كه تفنگ بر حزب مسلط

ی توسط مائوتسه دون و جمعبندی ديالكتيكی وی از تی است. اين تئوری ها حاصل ده ها سال رهبری جنگ انقالبحيا

 هزاران نبرد است.

ی كرد و درك مائو در جريان سازماندهی انقالب پرولتری، بطور علمی تجارب جنبش بين المللی كمونيستی را جمعبند

ساسی مشی انقالبی نيست را به سطح كيفيتا باالتری ارتقاء داد. مائو نقش النينيستی از زندگی و مبارزه درونی حزب كمو

توده ای در نگرش و عملكرد حزب پيشاهنگ طبقه كارگر را مورد تاكيد قرار داد و فعاليتهای حزب را بر اين اساس 

پيشبرد آگاهانه  در حزب كمونيست و ضرورت "مبارزه دو خط"مائو در زمينه  رهبری كرد. يكی از مهمترين تكامالت

ميديد، مرزبندی كرد و تاكيد نمود كه تضاد و مبارزه ميان  "يكدست"ت را آن است. مائو با گرايشی كه حزب كمونيس

ی، به سطح مبارزه ميان ايده های صحيح و ناصحيح مداوما در حزب جريان دارد و بايد چنين باشد. اين مبارزه در مقاطع

ميان طبقات؛ و تضاد  جهش می كند. اين تضاد و مبارزه در حزب انعكاسی از تضادخط ماركسيستی و خط رويزيونيستی 

ميان نو و كهنه در جامعه است. هرگاه بينش های طبقاتی غير پرولتری در حزب دست باال را بيابند، خصلت پرولتری 

بايد تكامل يابد و مرتبا كه از درون مبارزه دو خط ميان صحيح و غلط است كه حزب  حزب عوض ميشود. مائو تاكيد كرد
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مبارزه عليه ايده های نادرست، حزب پرولتاريا تغيير ماهيت داده، به يك حزب بورژوائی  انقالبی تر شود؛ و يقينا بدون

 تبديل می شود.

ظام امپرياليستی و گشودن افق های نوين به روی نقش مهمی در ضربه زدن به ن 1949پيروزی انقالب چين در اكتبر 

يست ها بپاخاست و با سرنگون كردن نظام هان بازی كرد. يك جمعيت چند صد ميليونی تحت رهبری كمونخلقهای ج

نيمه مستعمره ــ نيمه فئودال، بساط استثمار را برچيد و مصائب جامعه كهن نظير بيكاری و گرسنگی و فحشاء و اعتياد 

ن كرد. بردگان مزدی و رعايا به سروران جامعه ا بر شانه توده ها سنگينی می كرد را طی چند سال ريشه ككه قرن ه

د. انقالب ارضی، ميليون ها دهقان را از يوغ فئوداليسم رها ساخت. مناسبات ديرينه پدرساالرانه و مردساالرانه تبديل شدن

در عرصه های مختلف به تصويب رسيد. فرهنگ نوين و ضد  زير ضرب رفت و قوانين نوين مبنی بر برابری زن و مرد

اه افتاد. توده ها با نيروی اليزال خود كوه ها را صاف و افی شكوفا شد. جنبش های تعاونی و كلكتيو در روستاها برخر

 رودخانه ها را مهار كردند تا راه ساختمان سوسياليسم را هموار كنند.
  

 تارياادامه انقالب تحت ديكتاتوری پرول

كست شوروی و احيای سرمايه داری در آن كشور، اولين ش به قدرت رسيدن رويزيونيست ها به رهبری خروشچف در

بزرگ پرولتاريا بود. سرطان رويزيونيسم از سالها قبل در حزب كمونيست شوروی ريشه دوانده بود. اما مرگ استالين و 

تير خالص را بر اين حزب زد. رويزيونيست های  1956ل سپس قبضه شدن قدرت سياسی توسط رويزيونيست ها به سا

ده و ديكتاتوری بورژوازی را برقرار كردند، سود را در شچفی در صحنه داخلی، ديكتاتوری پرولتاريا را سرنگون كرخرو

عنوان فرماندهی اقتصاد قرار دادند و بسرعت سرمايه داری را در شوروی احياء كردند. آنها در صحنه بين المللی، تحت 

 به دست آنها عليه توان نمی ديگر و اند يافته دست اتمی بمب به امپرياليستها" اينكه بهانه به و �حفظ صلح جهانی"

پرياليسم و ارتجاع فراخواندند. ام با "آميز مسالمت مبارزه" به را جهان خلقهای و پرولتاريا "زد مسلحانه انقالب

ذار مسالمت )همزيستی مسالمت آميز، رقابت مسالمت آميز، گ "مسالمت آميز"رويزيونيست های خروشچفی با سه تئوری 

  .كردند موعظه را طبقاتی سازش( خلقی تمام دولت و خلقی تمام حزب) �تمام خلقی"آميز( و دو تئوری 

تغيير ماهيت شوروی، واقعه ای تكان دهنده برای جنبش بين المللی كمونيستی محسوب می شد. مائوتسه دون در 

شوروی و واقعيت احيای سرمايه داری در آن كشور  پيشاپيش كمونيست های انقالبی جهان به افشای ماهيت حكام نوين

يستی بود. اما بزرگترين خدمت مائو به جنبش پرداخت. اين يكی از مبارزات سترگ و پيچيده در سطح جنبش كمون

طبقه كارگر جهانی، تحليل از مسائل نوظهوری كه در مقابل جامعه سوسياليستی سربلند ميكنند و ارائه راه حل تئوريك 

 در مورد جلوگيری از احيای سرمايه داری در جامعه سوسياليستی بود.و عملی 

ه قدرت رسيدن رويزيونيست ها در شوروی، با سربلند كردن نيروهای ميالدی مائوتسه دون، عالوه بر ب 50در دهه 

ه مشابهی در خود حزب كمونيست چين روبرو شد. درون حزب كمونيست چين مبارزه ای حاد بر سر جهت گيری جامع

ا و چگونگی تكامل اقتصادی و سياسی و فرهنگی آن در گرفت. كمونيست های انقالبی چين در كنار خود بورژواهائی ر

يافتند كه خواهان ترمز زدن بر روند تحوالت سوسياليستی بودند. اينان مخالف ادامه دگرگونی انقالبی در مناسبات 

 اينان از مائو. دانستند می �زياده روی"جمعی بوده، اين كار را  توليدی و تقويت و توسعه اشكال مالكيت سوسياليستی و

هنگ و آموزش نيز در جهت تضعيف فر و سياست عرصه در داری سرمايه انرهرو. برد نام داری سرمايه رهروان عنوان به

. احيای سرمايه حاكميت پرولتاريا حركت می كردند و ديدگاه ها، ارزشها و مظاهر طبقات استثمارگر را اشاعه می دادند

ررسی و جمعبندی داری در شوروی سوسياليستی و ظهور يك بورژوازی نوين در چين سوسياليستی، مائوتسه دون را به ب

عميق از خصلت جامعه سوسياليستی و تجربه ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی واداشت. مائو با اين سئواالت روبرو 

سوسياليستی سر بلند می كند و با اتكاء به چه تضادها و عواملی مرتبا بازتوليد شد كه چگونه بورژوازی از خاك جامعه 

مونيست در ميانه راه می ايستند و به بورژوازی نوين تبديل می شوند؟ چرا در شوروی می شود؟ چگونه رهبران سابقا ك

ط جامعه سوسياليستی و مقاومت جدی در برابر رويزيونيست های خروشچفی صورت نگرفت؟ چگونه می توان از انحطا

 فاسد شدن حزب و دولت انقالبی جلوگيری كرد؟
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نيستی خروشچف از خدمات استالين دفاع كرد. اما او برای تحليل از مسائل مائو در مقابل حمالت كينه توزانه و رويزيو

تالين موجود بود جامعه سوسياليستی و پاسخگوئی به سواالت فوق بايد از اشكاالت مهمی كه در ديدگاه و عملكرد اس

نعت و كشاورزی اين جمعبندی كرده، با آنها مرزبندی می نمود. استالين از برقراری مالكيت دولتی سوسياليستی بر ص

از "و جامعه شوروی ديگر  "در اتحاد شوروی طبقات متضاد ديگر وجود ندارد"نتيجه گيری نادرست را كرده بود كه 

تالين بر اين اساس، خطر سرنگونی دولت پرولتاريا را فقط از سوی تهاجمات و . اس"تصادمات طبقاتی رهائی يافته است

نب عناصر بورژوازی كهن می ديد. حال آنكه در جامعه سوسياليستی خطر احياء توطئه های امپرياليستی و يا از جا

رشد كرده و در سرمايه داری عمدتا از سوی نيروهای بورژوازی نوين است كه در چارچوب خود جامعه سوسياليستی 

ياليسم بايد از سوس تحت كه گرفت ناديده را ضرورت اين استالين  حزب كمونيست و ساختارهای دولتی النه می كنند.

طريق بسيج توده ها به انقالب مداوم دست زد؛ او ضرورت پيشبرد تحوالت انقالبی مداوم در روبنای ايدئولوژيك و سياسی 

كمونيست و ساختارهای دولتی را از نظر دور می داشت. از طرف ديگر، بر پايه  جامعه و از همه مهمتر در خود حزب

سوسياليستی، وی تضادهائی كه به ناگزير در ميان خلق به ظهور می رسيد را به  همين تحليل نادرست از خصلت جامعه

 مائوتسه. كرد می شمخدو را دشمنان و خلق ميان صف گذاشته، �بورژوازی سرنگون شده و عوامل خارجی"حساب نفوذ 

 به وی تفكر بودن آغشته نيز و سوسياليسم ساختمان در پرولتاريا محدود تجربه از ناشی را استالين اشتباهات دون،

انيكی دانست. اين اشتباهات باعث تضعيف پرولتاريا در مبارزه اش عليه بورژوازی نوخاسته در شوروی شد مك ماترياليسم

 گسترش رويزيونيسم ايجاد كرد. و زمينه مساعدی برای تقويت و

ياليسم در شوروی و چين، مسائل مائو بر پايه بررسی خصلت جامعه سوسياليستی و جمعبندی از تجارب ساختمان سوس

استراتژيك زير را روشن و سيستماتيزه نمود: پس از سرنگونی طبقات حاكمه كهن و كسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا، 

 های سرمايه تبديل  ر توليد از مالكيت خصوصی طبقه بورژوا به مالكيت عمومی دولت پرولتری،پس از تبديل مالكيت ابزا

ی فردی به مالكيت اجتماعی دولتی يا مالكيت گروه های كلكتيو، هنوز نابرابری های مهمی در ميان ها مالكيت و كوچك

تی و مبارزه طبقاتی بروز می يابد. مائو خاطر قشرهای مردم در جامعه باقی می ماند. اين نابرابری ها به شكل تضاد طبقا

داری و هم جوانه های كمونيسم را در خود دارد.  نشان كرد سوسياليسم يك پديده متضاد است كه هم بقايای سرمايه

جامعه سوسياليستی، جهش بزرگی به پيش است كه در آن نيروی كار ديگر خريد و فروش نمی شود و تحت سلطه 

نه و متخاصم نيست. اما در اين جامعه كماكان نابرابری ها و تمايزات مهمی بين بخشهای مختلف نيروی طبقاتی بيگا

ترين اين تضادها ميان كار يدی و فكری، شهر و روستا، و زن و مرد است كه با ادامه حيات جوانبی از وجود دارد. مهم

 �حق بورژوائی"اه است. كليه اين نابرابری ها، مناسبات اقتصادی بورژوائی نظير تفاوت دستمزدها و مبادله كاالئی همر

به مالكيت چارچو درون و سوسياليستی جامعه بطن در نوين بورژوازی رشد مادی زمينه اينها همه. شوند می خوانده

سوسياليستی است. مائو تاكيد كرد كه سوسياليسم پايان راه نيست و طبقات و مبارزه طبقاتی در سراسر دوران 

ود است. در سوسياليسم با برقراری قدرت سياسی طبقه كارگر، تناسب قوای طبقاتی و شرايط مبارزه سوسياليسم موج

تغيير كرده و پرولتاريا می تواند با اتكاء به قدرت خود زمينه های بروز تخاصم اجتماعی را محدود كند. اما  طبقاتی

روی با هدف برقراری كمونيسم در جهان؛ يا سوسياليسم به دليل خصلت متضادش دو راه پيش رو دارد: تكامل و پيش

 عقبگرد بسوی سرمايه داری.

تاريخ جنبش كارگری موفق به تبيين يك تفكر علمی و جامع از اقتصاد سياسی مائوتسه دون برای اولين بار در 

رست سوسياليستی شد. او در عين آموختن از جوانب مثبت ساختمان سوسياليسم در شوروی از بسياری درك های ناد

ا برقراری غالب در ميان كمونيستهای آن كشور گسست كرد. مائو مشخصا با اين درك شوروی ها كه سوسياليسم را ب

مالكيت عمومی و دستيابی به سطح معينی از رشد نيروهای مولده مساوی قرار می دادند مرزبندی نمود. او تاكيد كرد 

رژوائی بكشد؛ سوسياليستی بودن يا نبودن اقتصاد را بايد با اين كه شكل مالكيت دولتی می تواند نقابی بر مناسبات بو

تمايزات، نابرابری ها، حق بورژوايی، قانون ارزش، ريشه كن كردن تقسيم  محك سنجيد كه آيا در جهت محدود كردن

 كار كهن و نابودی طبقات حركت می كند يا در جهت حفظ و ازدياد آنها.
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روشن كرد كه بورژوازی نوين، مركز سياسی  د از مبارزه طبقاتی در سوسياليسممائوتسه دون در تحليل راهگشای خو

شما داريد انقالب سوسياليستی می كنيد ولی هنوز " يست می سازد. مائو اعالم كرد:خود را درون خود حزب كمون

ه نمی دانيد كه بورژوازی كجاست. بورژوازی درست در حزب كمونيست است ـ همين صاحب منصبانی كه را

ب انقال هدف و سياست و استراتژی كه دولت و حزب رهبران از بخش آن "سرمايه داری را در پيش گرفته اند.

پرولتری و برقراری كمونيسم را كنار گذاشته، می خواهند كشور را بر پايه تقويت تمايزات و احياء سرمايه داری اداره 

نها رويزيونيست ها هستند. به قدرت رسيدن رويزيونيست ها كنند، هسته مركزی بورژوازی نوين را تشكيل می دهند. اي

يدن بورژوازی نوين است. مائو تاكيد كرد كه رهبری حزب كمونيست در يك كشور سوسياليستی به معنای به قدرت رس

در سراسر دوره سوسياليسم ضروری است، اما تحت سوسياليسم حزب كمونيست خصلتی متضاد پيدا می كند. از آنجا 

رت سياسی مهمترين بخش هر جامعه طبقاتی است و در جامعه سوسياليستی، پرولتاريا از طريق حزبش قدرت كه قد

اسی را اعمال می كند، بورژوازی نوين تالش می كند حزب كمونيست را تحت سيطره خود در آورد. بنابراين حزب سي

د. به همين دليل در سوسياليسم، حزب كمونيست به عرصه حاد كشمكش بورژوازی نوين با پرولتاريا تبديل می شو

روبنا )آگاهی طبقاتی توده ها، خصلت انقالبی حزب، عرصه تعيين كننده مبارزه طبقاتی است. مائو بر نقش تعيين كننده 

 فرهنگ و آموزش( در حفظ دولت پرولتاريا و تعميق خصلت سوسياليستی زيربنای اقتصادی جامعه تاكيد گذاشت.

اد جامعه سوسياليستی و مناسبات طبقاتی درون آن را به روشنی تبيين از خصلت گذاری و متضمائو درك ماركسيستی 

نمود كه پيشبرد ساختمان سوسياليسم و جلوگيری از احيای سرمايه داری، تنها بر متن تكامل آگاهانه كرد و تاكيد 

چين سوسياليستی بكار بست و انقالب كبير مبارزه طبقاتی و ادامه انقالب امكان پذير است. او اين ديدگاه و روش را در 

رويزيونيست ها موفق  60ت پرولتری رهبری نمود. در دهه فرهنگی پرولتاريائی را عليه بورژوازی نوخاسته در حزب و دول

شده بودند در حزب كمونيست و دولت، در مديريت برخی كارخانجات و كلكتيوهای روستائی و موسسات آموزشی و 

هنری، جای پای خود را محكم كنند. اجرای سياست های بورژوائی در حيطه هائی كه رويزيونيست مجامع فرهنگی و 

قدرت داشتند باعث حادتر شدن تضادهای اجتماعی شده بود. تحميل مقررات مستبدانه در برخی كارخانه ها،  ها در آنجا

كوشيدند زنان را در سياست و توليد، تابع و نارضايتی كارگران از مديران را برانگيخته بود. رهروان سرمايه داری می 

آنان ببندند. ديدگاه های محافظه كارانه و انضباط خشك و درجه دوم نگهدارند و راه را بر رهائی همه جانبه و كامل 

بوروكراتيك در راس موسسات آموزشی، جوانان را بشدت در منگنه گذاشته بود و آزار می داد. مائوتسه دون با اتكاء به 

. كرد صادر را سوسياليستی دولت و حزب در بورژوازی �بمباران مقرهای فرماندهی"رضايتی و جوشش توده ها، فراخوان نا

انقالب فرهنگی، شكل و شيوه ای نوين برای برانگيختن توده های وسيع بود تا جوانب تاريك ما " مائو قول به

 "را بطور آشكار و همه جانبه و از پايين افشاء كنند.

ستی ب فرهنگی ميليونها نفر تحت رهبری مركز انقالبی در حزب كمونيست چين بپا خاستند و جامعه سوسيالينقالدر ا

را انقالبيتر كردند. با اين انقالب، تحوالت اجتماعی و اقتصادی و فكری عميقی بوجود آمد. توده های عظيم كارگران و 

اتی خويش را عمق بخشيده، بر ماركسيسم ــ لنينيسم ــ ديگر انقالبيون در جريان اين مبارزه بزرگ، آگاهی طبق

ندتر شدند. در جريان انقالب فرهنگی دهها ميليون كارگر و دهقان و مائوئيسم مسلط تر و در اعمال قدرت سياسی توانم

قامات جوان با اشتياق و بطور خستگی ناپذير به مطالعه و بحث آثار كالسيك ماركسيستی پرداختند. روحيه انتقاد به م

ب فرهنگی كميته باالی حزبی و بيان نظرات در روزنامه های ديواری دست نويس به امری توده ای تبديل شد. در انقال

های انقالبی نوين شكل گرفتند. اين كميته ها از سطوح پايه ای محلی تا سطوح عالی نهادهای حكومتی حضور داشتند 

ا، تجارب و سنين مختلف، كاركنان فكری و يدی، كارگران و مديران و تركيب های گوناگونی از قشرهای مختلف توده ه

ی گرفتند. بعنوان يك سياست رسمی و رايج، كارگران در امر مديريت شركت جستند و افراد حزبی و غير حزبی را در بر م

رگران در جهت و مديران و متخصصان و مقامات حزبی و دولتی نيز بنوبه خود درگير توليد شدند. ابتكار و تجربه كا

ن های خلق كه اشكال پيشرفته ابداعات تكنيكی و توسعه توليد بكار گرفته شد و دستاوردهای بيسابقه ای ببار آورد. كمو

تر مالكيت اجتماعی و مناسبات سوسياليستی را در روستا نمايندگی می كردند تقويت شده و گسترش يافتند. مطالعه و 
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عا به ميان توده های كارگر و دهقان برده شد و با پراتيك توليدی درهم آميخت. بحث و مبارزه تئوريك و فلسفی وسي

زب عازم روستاها شدند و با توده ها پيوند خوردند. علم و هنر از انحصار گروهی نخبه خارج روشنفكران و كادرهای ح

يافتند. جنبش رهائی زنان عليه شد و مردم عادی به اين عرصه راه يافتند. واحدهای ميليشيا برای تسليح توده ها بسط 

لی مبارزات مهمی در جهت محدود كردن سنن جان سخت و ايدئولوژی های كهنه مردساالرانه دامن زده شد و بطور ك

 تمايزات اجتماعی به پيش رفت.

خاسته انقالب فرهنگی اولين مبارزه توده ای در تاريخ سوسياليسم بود كه با هدف آگاهانه سرنگون كردن بورژواهای نو

سال تالش  10دت ای كه از درون ساختارهای دولت پرولتری سر بلند كرده بودند، انجام می شد. انقالب فرهنگی به م

بورژوازی برای كسب قدرت و احيای سرمايه داری در چين را پس زد و عقيم گذاشت. انقالب فرهنگی، راه و روش 

را در زمينه مناسبات اقتصادی و روبنای سياسی و ايدئولوژيك پيشبرد مبارزه ای بود كه تحوالت نوين و بيسابقه ای 

را برای حركت بسوی كمونيسم گشود. انقالب فرهنگی خود بخشی از خيزش جامعه به ثمر رساند و دروازه های نوينی 

الب بنوبه خود بود كه آمريكا و اروپا و كشورهای آسيا و آفريقا و آمريكای التين را در بر گرفت. اين انق 60انقالبی دهه 

 "سوسياليسم"نگی در مقابل تاثيرات عميقی بر خيزش انقالبی در سطح جهان بر جای گذاشت. از آن جائی كه انقالب فره

خفقان آور شوروی رويزيونيستی، تصوير شاداب و زنده ای از سوسياليسم را به پرولتاريا و خلقهای همه كشورها ارائه 

 ی محبوب شد.كرد، بسرعت در بين جوانان انقالب

ال امپرياليسم شوروی در سطح بين المللی از يكسو و فشارها و تهديدهای نظامی سوسي 60فروكش خيزش انقالبی دهه 

عليه چين از سوی ديگر، بار ديگر باعث رشد و تقويت نيروهای رويزيونيست درون چين به سركردگی دن سيائو پين 

لی و داخلی بسود جريان بورژوائی و به زيان دولت پرولتاريا در حال شده بود. تناسب قوای طبقاتی در سطح بين المل

و  "چيان چين"ی مائوتسه دون و يارانش كه در ميان آنها رهبران برجسته ای نظير ميالد 70چرخش بود. از اوايل دهه 

دارك می ديدند. قرار داشتند، نبرد نوينی را عليه رهروان سرمايه داری درون حزب و دولت چين ت "چان چون چيائو"

ی خود را به اجراء گذاشتند. رويزيونيست ها فرصت را غنيمت شمرده و كودتای ضدانقالب 1976اما با مرگ مائو در سال 

 "ثروتمند شدن شكوهمند است"آنها در عرصه داخلی به نابودی دستاوردهای انقالب فرهنگی پرداخته و حول شعار 

پرولتاريا و  "سه جهان"زيونيست ها در عرصه بين المللی تحت عنوان تئوری احيای سرمايه داری را آغاز كردند. روي

ی ارتجاعی و امپرياليستهای غربی فراخواندند. در اين ميان، جريان دگما ــ رويزيونيستی در خلقها را به سازش با دولتها

ت افسار گسيخته عليه مائو و جنبش بين المللی كه حزب كار آلبانی برهبری انورخوجه سردمدار آن بود، دست به حمال

شت و با تئوری ادامه انقالب تحت مائوئيسم زد. اين جريان دركی رويزيونيستی از خصلت جامعه سوسياليستی دا

در زمينه انقالب در كشورهای تحت سلطه نافی  "خوجه ايسم"ديكتاتوری پرولتاريا و انقالب فرهنگی ضديت می ورزيد. 

و وجود مساله ارضی ــ دهقانی و درستی استراتژی جنگ طوالنی مدت خلق بود. اين مرحله انقالب دمكراتيك نوين 

يالكتيكی ماترياليستی مائو، ملغمه ای از ماترياليسم مكانيكی و ايده آليسم، و در مقابل بينش جريان در مقابل بينش د

 انترناسيوناليستی مائو، بينش ناسيوناليستی را ارائه می داد.

هروان سرمايه داری در چين، اهميت تاريخی و جهانی انقالب كبير فرهنگی به قدرت رسيدن ر شكست پرولتاريا و

را بهيچوجه كمرنگ نمی كند. مشعلی كه مائوتسه دون برای روشن كردن راه آينده برافروخته، همچنان پرولتاريائی 

تی نيست؛ و فقط به دوران بعد فروزان است. دستاوردهای انقالب فرهنگی فقط مربوط به مورد مشخص چين سوسياليس

احزاب كمونيست )چه قدرت سياسی را كسب از كسب قدرت توسط پرولتاريا نيز محدود نمی شود. اين تجربه برای كليه 

كرده باشند چه در تدارك اين كار باشند( درسهای جهانشمول بر جای گذاشته است. يعنی پرولتاريا را به درك روشنتر، 

و روشهای عملی متكامل تر و انقالبی تری در ارتباط با حزب پيشاهنگ و اشكال سازماندهی، مبانی تئوريك صحيحتر 

رابطه آگاهی و مبارزه خودبخودی و مبارزه دو خط درون حزب رسانده است. انقالب فرهنگی مشخصا به  مشی توده ای،

ا و ساختمان سوسياليسم پا داد كه تكوين و تكامل درك ماركسيستی ـ لنينيستی ـ مائوئيستی از ديكتاتوری پرولتاري

  آتی است.همچنان مبنای حركت طبقه كارگر جهانی در پيشبرد انقالبات پرولتری 
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مائو در جريان هدايت انقالبات عظيمی كه هر يك جهان را به لرزه درآورد، علم ماركسيسم ــ لنينيسم را به مرحله سوم 

مائوئيسم تكامل داد. ماركسيسم ــ لنينيسم ــ مائوئيسم حاصل جمع و كيفيتا عاليتر يعنی ماركسيسم ــ لنينيسم ــ 

لنين و مائو، اين رهبران و آموزگاران بزرگ پرولتاريا نيست. بلكه بسط و تكامل افكار و عقايد و سياستهای ماركس و 

ك قرن و نيم اخير تئوری كمونيستی از زمان ماركس تاكنون است؛ چكيده مبارزات تئوريكی و پراتيكی طبقه كارگر در ي

ر پروسه شناخت از جهان و است. ماركسيسم ــ لنينيسم ــ مائوئيسم در جريان نبرد طبقاتی برای تغيير جهان و د

طبيعت، حكم تلسكوپ و ميكروسكوپ را دارد كه به طبقه ما ديد گسترده و دقت نظر می بخشد. اين ايدئولوژی شكست 

تئوريك بر اين پايه، درك تاريخ بر اين پايه و بكاربست صحيح سياستهای ناپذيراست، چرا كه حقيقت است. استحكام 

در پراتيك انقالبی، رمز پيروزی تاريخی و دورانساز پرولتاريای جهانی است. امروز، با اتكاء  مبتنی بر اين علم و ايدئولوژی

ر پا داريم و انقالب جهانی پرولتری به آن بايد راه خويش را هموار كنيم، بار ديگر كشورهای سوسياليستی را در جهان ب

 را عميقتر و گسترده تر به پيش بريم.
  
  
  
  
  
  

   فرهنگ و اقتصاد در جامعه سوسياليستیسياست، 

  
 كمونيسم جهانی و دوران گذار

ثمار، هدف و دورنمای پرولتاريا ايجاد يك جهان كمونيستی است. در كمونيسم از طبقات، توليد كاالئی و پول، ستم و است

اری جائی ندارند؛ ملت ها سياست و ايدئولوژی منطبق بر اينها خبری نيست. در كمونيسم، مقوالتی نظير جنگ، فقر، بيك

و مرزها و اديان در كار نيستند و هر شكلی از ستم جنسيتی و ملی و مذهبی رخت بر بسته است؛ انسانها به عده ای كه 

ی كه فقط به كار يدی مشغولند، تقسيم نمی شوند. از آنجا كه در كمونيسم، فقط كار فكری و مديريت می كنند و ديگران

ند و هيچ نشانی از نابرابری های طبقاتی و جنسيتی و ملی نيست، وجود ماشين دولتی بمثابه ابزار طبقات از ميان رفته ا

د؛ همانطور كه احزاب بمثابه سلطه و تحميل اراده يك طبقه بر طبقه ای ديگر زائد است. در كمونيسم، دولت وجود ندار

نابرابری های طبقاتی، مقوالتی نظير ديكتاتوری و  نمايندگان سياسی طبقات گوناگون نيز وجود ندارند. با محو طبقات و

دمكراسی، نابرابری و برابری مفهوم خود را از دست خواهد داد و از ميان خواهد رفت. تقسيم كار و تفاوت های جنسيتی 

ر عه كمونيستی، مايه امتياز يكی بر ديگری و يا سلطه بخشی از جامعه و انقياد و محروميت بخش ديگو نژادی در جام

نخواهد بود. در كمونيسم هر فرد هم برنامه ريز است و هم كارگر. انسانها در جريان تعاونی آگاهانه و داوطلبانه به توليد 

به اندازه توانائيش به جامعه خدمت می كند و هركس به  و بازتوليد نيازهای همگان می پردازند. در كمونيسم، هركس

 بدين "از هركس به اندازه توانش، به هركس به اندازه نيازش" صل كمونيستیاندازه نيازش از جامعه باز می ستاند. ا

 كمونيسم در همگانی وفور و توليدی توان. نيست خودشان فردی بقای ديگر كردن، كار از انسانها هدف كه معناست

اجتماعی آنقدر  شعور و است؛ آورده فراهم را "نيازش اندازه به هركس به" اصل تحقق مادی امكان كه رسيده بدانجا

داوطلبانه به اجراء درمی آيد.  "از هركس به اندازه توانش"تكامل يافته و تفكر كمونيستی آنچنان همگانی شده كه اصل 

ه كسی به فكر تقلب خواهد افتاد. زيرا اين مقوالت همراه با طبقات و در انجام اين كار نه زوری در كار خواهد بود و ن

تی به موزه های عهد عتيق سپرده خواهد شد. نابودی طبقات و تمايزات طبقاتی به معنای تخاصم طبقاتی و دولت طبقا

روبنا و زيربنای  آن نيست كه در جامعه كمونيستی هيچ تضاد و مبارزه ای وجود نخواهد داشت. در آنجا تضادهائی ميان

ماكان موجود خواهد بود. اما اين تضاد اقتصادی، مناسبات توليدی با نيروهای مولده و نظرات صحيح و ناصحيح و غيره ك

  و مبارزه، خصلت طبقاتی و خصمانه نخواهد داشت.
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چنين انقالبی را جهان كمونيستی از طريق انقالبات پرولتری ساخته خواهد شد. طبقه كارگر در تمامی كشورها بايد 

بردارد. اما انقالب پرولتری نمی تواند به يك سازمان دهد و با سرنگون كردن طبقات استثمارگر بسوی اين هدف گام 

ضربت در سراسر جهان به پيروزی دست يابد. ناموزونی جهان سرمايه داری و افت و خيز انقالبات در كشورهای مختلف، 

زير ميان جامعه سرمايه داری و جامعه كمونيستی يك دوران طوالنی گذار و دگرگونی اين امر را ناممكن می كند. به ناگ

 قالبی يكی به ديگری وجود دارد كه سوسياليسم خوانده ميشود:ان

 سوسياليسم، حاكميت سياسی طبقه كارگر است كه ديكتاتوری پرولتاريا خوانده می شود؛

 مايه داری است؛سوسياليسم، يك شيوه اقتصادی مشخص و متمايز از سر

با در حال تغيير است و با تالطمات و جهشهای و در عين حال، سوسياليسم يك جامعه در حال گذار، دارای تضاد و مرت

 انقالبی در سطح ملی و بين المللی تكامل می يابد.

يسم است: آنچه سمت و سوی تحوالت و پيشرويهای مداوم در جامعه سوسياليستی را تعيين می كند، قطب نمای كمون

آيا مبارزه ای پيگير برای محو  آيا در جهت ريشه كن كردن تمايزات طبقاتی و اجتماعی حركت می شود يا خير؟

ايدئولوژی و افكار و عقايد كهنه ای كه توجيه گر جامعه طبقاتی هستند به پيش برده می شود يا اين ايده ها به اشكال 

ی كند كه سياستها و اقدامات در جامعه سوسياليستی، نماينده پيشرفت مختلف بازتوليد می شوند؟ اين معيار تعيين م

ست يا نشانه عقبگرد به سرمايه داری. ضامن و الزمه حفظ و پيشرفت جامعه سوسياليستی در مسير بسوی كمونيسم ا

 كمونيسم جهانی، وجود دولت پرولتاريا در سراسر دوران گذار است.
  

 ریدولت پرولتری: دمكراسی و ديكتاتو

ه قدرت دولتی طبقات حاكم را در پرولتاريا تحت رهبری حزب پيشاهنگ خود و از راه انقالب قهرآميز توده ای، دستگا

هم می شكند و نابود می كند. پرولتاريا با اتكاء به نهادها و تشكالتی كه پروسه انقالب را رهبری كرده و به انجام رسانده 

بهه متحد خلق، سازمان های توده ای سراسری و محلی( ساختارهای نوين اند )يعنی حزب كمونيست، ارتش سرخ و ج

  سری كه كيفيتا متفاوت از ساختارهای سياسی دولت كهن است را می سازد.قدرت سياسی سرا

 با پرولتاريا زند، می دم "همه برای دمكراسی" از و خواند می �اراده همگانی"برخالف بورژوازی كه دولت خود را نماينده 

 دمكراسی. دمكراسی و ديكتاتوری: است جنبه دو دارای بورژوازی، دولت نظير پرولتری، دولت كه كند می اعالم تاحصر

ر پرولتاريا و ساير توده ها. اين مساله هم در كشورهای تحت سلطه امپرياليسم كه رژيم هايش ب ديكتاتوری يعنی بورژوائی

كنند صادق است و هم در دمكراسی های انتخاباتی غربی. دولت مردم را به شكل عريان و خشن و مستمر سركوب می 

 برای ديكتاتوری و است؛  نقطه مقابل اين قرار دارد؛ يعنی دمكراسی برای طبقه كارگر و توده هاپرولتاريا درست در 

 محروم هجامع فرهنگ و اقتصاد و سياست اداره و سياسی حاكميت حق از كه مردم های توده. استثمارگران و بورژوازی

يل می شوند. زحمتكشان به آزادی يا حقوق تبد جامعه واقعی سروران به اند شده سركوب بورژوائی دولت توسط و بوده

اساسی خود دست می يابند. اين حقوق عبارتند از: حق حاكميت سياسی؛ حق كنترل اقتصاد جامعه؛ حق اعمال حاكميت 

 اصمی كه در صدد احيای سرمايه داری هستند.بر كليه عرصه های روبنا؛ حق سركوب نيروهای متخ

. حال آنكه كليه كنند معرفی �ميانجی طبقات اجتماعی"و  "بيطرف"ا دستگاهی عوامفريبان بورژوا می كوشند دولت ر

دولتها خواه پرولتری خواه بورژوائی، مضمون طبقاتی معينی دارند. دولت ديكتاتوری بورژوازی در هر شكل كه باشد 

استثمارگرانه است. تحت بی، يا دمكراسی غربی( نماينده منافع اقليت استثمارگر و حافظ مناسبات توليدی )نظامی، مذه

اين دولت، آن كه توليد می كند كمتر از همه از ثروت توليد شده بهره می گيرد و كسی كه نقشی در توليد ندارد آن را 

سركوبگر از اين وضعيت حفاظت می كنند. در مقابل، تصاحب و انباشت می كند. سياست، ايدئولوژی، قانون و قوای 

لكيت خصوصی سرمايه دارانه را در هم می شكند؛ نظام مالكيت اجتماعی را برقرار می كند ديكتاتوری پرولتاريا نظام ما

وری و شرايطی را فراهم می كند كه در آن هركس به اندازه كارش از ثروتهای اجتماعا توليد شده بهره مند شود. ديكتات

و افكاری كه اين تمايزات را تقديس و تقويت  پرولتاريا شرايط محو گام به گام كليه تمايزات طبقاتی و اجتماعی و نهادها
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می كنند را بوجود می آورد. ديكتاتوری پرولتاريا برای پيشروی انقالب جهانی پرولتری و ايجاد يك جهان كمونيستی 

 ن و اعمال جبر در دولت پرولتاريا به اين اهداف خدمت می كند.مبارزه می كند. سياست، ايدئولوژی، قانو

ارتش و دستگاه اداری، محكمه و قوانين خاص خود را دارد. ارتش در جامعه سوسياليستی كيفيتا متفاوت  دولت پرولتاريا،

سربازان منجر نمی از ارتش بورژوائی است؛ سلسله مراتب نظامی اين ارتش به ايجاد تمايزات طبقاتی ميان فرماندهان و 

ا توده ها در امر توليد شركت می كند. دستگاه اداری شود و بر اطاعت كوركورانه مبتنی نيست. اين ارتش در پيوند ب

دولت پرولتری نيز با دستگاه عريض و طويل بوروكراتيك بورژوائی ماهيتا فرق دارد. از آنجا كه وظيفه دولت پرولتری بر 

اداره ع ارتجاعی، سركوب اكثريت اهالی نيست و از آنجا كه توده ها نقش گسترده ای در خالف دستگاه اداری در جوام

عرصه های گوناگون جامعه نوين بازی می كنند، دستگاه دولت پرولتری بسيار كوچكتر از دستگاه دولت بورژوايی است. 

اجتماعی عليه پرولتاريا و ساير توده اگر در جامعه بورژوائی قوانين برای حفاظت از تمايزات طبقاتی و نابرابری های 

ن، محو كردن تمايزات طبقاتی و نابرابری های اجتماعی بوده، عليه طبقات هاست، در جامعه سوسياليستی هدف از قواني

 استثمارگر است.

قسيم اما عليرغم همه اين تفاوتهای كيفی، نفس موجوديت دستگاه دولتی با بخشهای نظامی و اداری گوناگونش، بازتاب ت

ند بستر عينی شكل گيری يك قشر ممتاز كار متناقض و شكاف ناگزير ميان اين نهاد با توده هاست. اين شكاف می توا

جدا از توده شود و به رشد ديدگاه و خط بورژوائی در قلب دستگاه دولت سوسياليستی كمك كند. به همين خاطر، 

ذ شيوه های صحيح برای محدود كردن اين شكاف عينی، يكی داشتن درك صحيح انقالبی از اين وضعيت متناقض و اتخا

طبقه كارگر در جامعه نوين است. اين جزئی از مبارزه پرولتاريا برای انقالبی كردن مداوم  از وظايف حياتی پيشاهنگ

نهاد دولت نوين است كه از فردای كسب قدرت سياسی آغاز می شود. حركت در جهت زوال دولت كه يك شاخص 

نش معنا می يابد. حزب به سوی هدف كمونيسم جهانی است، با انقالبی كردن مداوم دولت و نهادهای گوناگوپيشروی 

پرولتری بايد بر بستر مبارزه آگاهانه و مستمر عليه گرايشات و خطوط بورژوائی در صفوف ارتش، برای مستحكم كردن 

يك اقدام معين ديگر در راستای محدود كردن تقسيم  پيوند رده های مختلف آن با منافع انقالب و توده ها تالش كند.

و مردم، و مشاركت مستقيم توده ها در اعمال و حفظ قدرت سياسی، تشكيل و تقويت  كار بين نهاد حرفه ای نظامی

ميليشيای توده ای به مثابه تبارز خلق مسلح در كنار ارتش سرخ است. پيشاهنگ طبقه كارگر بايد به سازماندهی 

راتيسم، فساد و امتياز طلبی متناوب سياسی ـ ايدئولوژيك توده ای عليه بارزترين و خطرناكترين اشكال بوروك كارزارهای

بورژوائی در سطوح مختلف مقامات دولتی بپردازد؛ نارضايتی و مقاومت و مبارزه خودجوش و پراكنده توده ها عليه 

تشخيص دهد؛ و شورش عادالنه توده ها عليه اينها را تشويق بيعدالتی ها و تبعيضات و نابسامانی ها در دولت و حزب را 

 .و حمايت و رهبری كند
  

 دولت و حزب

در دولت پرولتری، حزب كمونيست نقش رهبری كننده دارد و اين نقش رسميت يافته و نهادی شده است. يكی از 

طر راه شركت مردم در قدرت دولت كمونيستها تك حزبی است و به همين خا"تبليغات رايج بورژوازی اينست كه: 

د. حاكمان مرتبا عوض می شوند و به همه سياسی بسته شده است. در مقابل، دولتهای سرمايه داری چند حزبی هستن

اين بحثی عوامفريبانه است. در جوامع سرمايه داری به همه طبقات فرصت حكومت  "فرصت حكومت كردن می دهند.

لف طبقه بورژوازی هستند كه در احزاب مختلف متشكل شده و در هر دوره كردن داده نمی شود. بلكه قشرهای مخت

از اين احزاب، حكومت را تشكيل می دهند. بازی فريبكارانه بورژوازی كه هر چند سال يك بار  يكی از آنها و يا ائتالفی

مايندگان ستمگران و به مردم اجازه می دهد در انتخابات شركت كنند و از ميان احزاب بورژوائی، يعنی از ميان ن

ين همواره هسته فشرده ای از رهبران استثمارگران يكی را برگزينند، هيچ تغييری در اين واقعيت نمی دهد. بنابرا

ـ هدايت دولت را در دست دارند. اين رهبران هم می توانند نماينده احزاب رسمی حكومتی  ـ و فقط بورژوازی ـ بورژوازی ـ

استمداران و استراتژيست های غير حزبی باشند كه نهادهای سياسی، نظامی و جاسوسی را باشند و هم می توانند از سي

 .می چرخانند
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در دولت پرولتری، بخشی از طبقه كارگر كه در حزب كمونيست متشكل شده، نقش رهبری كننده را بازی می كند. 

مادی اجتناب ناپذير بودنش را روشن می  پرولتاريا بر خالف بورژوازی اين حقيقت را با صراحت اعالم می كند و شرايط

بقاتی وجود دارد، صفوف طبقه كارگر مرتبا به بخش پيشرو، كند: به علت تمايزات و شكافهائی كه در جامعه و جهان ط

ميانه و عقب مانده تقسيم می شود. نتيجتا، هميشه اقليتی از طبقه كارگر پيش از سايرين به آگاهی طبقاتی دست می 

طور علمی ت پرولتاريا مبنی بر نابودی ستم و استثمار سرمايه داری و ايجاد جامعه بی طبقه كمونيستی را بيابد و رسال

  درك می كند. اين بخش پيشرو در حزب متشكل می شود و به مثابه ستاد فرماندهی طبقه كارگر عمل می كند.

ودن توده های كارگر و زحمتكش از اعمال قدرت اما نقش رهبری كننده حزب در دولت پرولتری به معنای انفعال يا دور ب

مستمر توده ها در هدايت آگاهانه امور سياسی و اقتصادی و . حزب كمونيست، شركت سياسی نيست؛ درست برعكس

فرهنگی را رهبری می كند و نهادهای قدرت توده ای را در اشكالی مانند شوراها، مجامع و تشكالت توده ای و قدرتهای 

ونيست در كليه سطوح جامعه تقويت می كند و تحكيم می بخشد. بعالوه، در جامعه سوسياليستی، حزب كممحلی و غيره 

نه تنها يك حزب در قدرت است بلكه همچنين پيشاهنگ مبارزه انقالبی عليه آن جوانبی از قدرت است كه به مانعی در 

كمونيست در كوره انقالبات ادامه دار دستخوش  راه محو تمايزات و تضادهای بجا مانده از گذشته تبديل می شود. حزب

راين شركت توده ها در امر سياست و اداره جامعه در دولت پرولتری، با دگرگونی انقالبی شده و نوسازی می شود. بناب

آنچه در دمكراسی های انتخاباتی بورژوائی می گذرد، زمين تا آسمان فرق دارد و يك شركت ظاهری و نا آگاهانه نيست. 

ت كه برای دستيابی دف از تبليغات بورژوازی عليه نقش حزب در سوسياليسم، محروم كردن طبقه كارگر از ابزاری اسه

 به آگاهی طبقاتی، كسب قدرت سياسی و پيشروی بسوی كمونيسم به آن نياز مبرم دارد.
  

  دولت و ايدئولوژی

معينی مسلط بوده است. اين حقيقتی بسيار مهم است  بر كليه دولتهائی كه در تاريخ بوجود آمده اند ايدئولوژی طبقه

نند. نه تنها رژيم های مذهبی مانند جمهوری اسالمی يا سلطنت واتيكان در ان بورژوا آن را پنهان می ككه عوامفريب

قرون وسطی، بلكه كليه حكومت های بورژوائی سكوالر )غير دينی( هم دارای ايدئولوژی هستند. اساس ايدئولوژی دولت 

صی و مناسبات بورژوائی، جدا از شكل های متنوعی كه بخود می گيرد، عبارتست از تقويت و تقديس مالكيت خصو

استثمارگرانه و ستمگرانه. ايدئولوژی بورژوايی يعنی ابدی دانستن نظام سرمايه داری و اعتقاد به غير قابل تغيير بودن 

و ادبی كه مناسبات مالكيت خصوصی استثمارگرانه را تقديس و  جامعه استثماری. كليه ارزشها، سنن، آداب، آثار هنری

ی ايدئولوژيك دولتهای بورژوائی را تشكيل می دهد. ايدئولوژی بورژوائی نه ابدی است و تقويت می كنند، بخشی از روبنا

ره تاريخی . اين ايدئولوژی همانند خود طبقه بورژوازی محصول دو"ذات بشر"نه آنطور كه تبليغ می شود منطبق بر 

ژی نيز مدتهاست بسر آمده است و معينی است و در تاريخ مبارزه طبقاتی، عمر نسبتا كوتاهی دارد. عصر اين ايدئولو

سلطه كنونی آن بر جامعه بشری، بيش از پيش در گرو سركوب سازمان يافته توده ها به وسيله دولت بورژوائی است. اين 

ايدئولوژی بورژوائی، ارزشهای بورژوائی و نظام مالكيت بورژوائی بكار می اندازد و دولت تمام امكانات خود را برای تبليغ 

ی كمونيستی را سركوب می كند. تحقير توده ها، تفكرات نژادپرستانه و ضد زن، حرص و آز و خودپرستی، برتری ايده ها

ورژوائی مرتبا چنين ايده هايی را بشكل جوئی ملی و افكار ارتجاعی ديگر، ايدئولوژی دولت بورژوائی را می سازند. دولت ب

 گروهی ترويج می كند.مستقيم و غير مستقيم در نظام آموزشی و رسانه های 

دولت پرولتاريا دارای ايدئولوژی كمونيستی است و اين را بروشنی اعالم می كند. اين ايدئولوژی درست در نقطه مقابل 

دولت پرولتاريا اينست كه جامعه مبتنی بر مالكيت خصوصی سرمايه ايدئولوژی بورژوائی قرار دارد. اساس ايدئولوژی 

ه و عمر آن بسر رسيده و بايد جای خود را به جامعه كمونيستی بدهد. كليه ارزشها، سنن، داری، پوسيده و ارتجاعی شد

ند. دولت پرولتاريا آثار هنری و ادبی كه اين ايده اساسی را در بر دارند، جزء روبنای ايدئولوژيك دولت پرولتاريا هست

 حداكثر توان خود را برای تبليغ و ترويج كمونيسم بكار می بندد.

لوژی كمونيستی درست برخالف ايدئولوژی بورژوازی كه مربوط به عصر كهنه است و الشه سنگين هزاران ساله ايدئو

. جهان نگری و متدولوژی نظام طبقاتی را بر دوش می كشد، ايدئولوژی عصر جديد است و از آينده الهام می گيرد



22 
 

الف آنها حقيقت را بيان می كند و قدرت فوق كمونيستی مانند كليه بينش های طبقاتی ديگر جانبدار است؛ اما برخ

العاده اش از همينجا سرچشمه می گيرد. ايدئولوژی كمونيستی يك بينش علمی است كه مرتبا تمام تجارب بشر را سنتز 

نقد می كند و آنچه كه ديگر كهنه شده و يا نادرستی آن به اثبات رسيده را كنار می و جذب می كند؛ مرتبا خود را 

 گذارد.

در جامعه سوسياليستی، حزب كمونيست آموزش ايدئولوژی كمونيستی را پيگيرانه در ميان مردم به پيش می برد؛ با 

رتجاعيست شورش كنند؛ روحيه نقادانه اين هدف كه توده ها با مسلح شدن به اين ايدئولوژی، آگاهانه عليه هر آنچه ا

خود در آنها برانگيخته شود. هدف از آموزش كمونيستی در جامعه آنها براتر شود؛ و شور نوآوری و تغيير مداوم جهان و 

سوسياليستی آن است كه توده های زحمتكش بتوانند راه سرمايه داری را از راه سوسياليستی تميز دهند و عليه سياستها 

نيستی با دركی كه ائی كه راه سرمايه داری را در پيش گرفته اند، بپاخيزند. اين درك از آموزش ايدئولوژی كموو نيروه

دولتهای رويزيونيستی نظير شوروی سابق و يا چين امروز از آن ارائه داده اند، تفاوت بنيادی دارد. آنها ايدئولوژی 

ی، يا به يك واحد درسی در محدوده دانشگاه تبديل كردند؛ كمونيستی را به مشتی اصول خشك و بی فايده شبه مذهب

را كشتند. هدف دولتهای رويزيونيست، كشيدن نقاب سوسياليستی بر نظام پوسيده  زندگی و روح پويا و شورشگرانه آن

ولی درون سرمايه داری در كشورشان بود. به همين جهت آنها نياز داشتند كه پوسته ايدئولوژی كمونيستی را نگاه دارند، 

نند. بنابراين بجای اتكاء به ادعاهای آن را با محافظه كاری، اطاعت برده وار و به يك كالم، با محتوائی بورژوائی پر ك

 ايدئولوژيك دولتها، بايد محتوای ايدئولوژی آنان را با واقعيات اقتصادی ــ اجتماعی جامعه تحت حاكميتشان محك زد.
  

 دولت و دين

ه رانه. ماركسيسم آموزه شورش است؛ شورش آگاهانه. توده ها تنها زمانی كه باست؛ اطاعت كوركودين آموزه اطاعت 

 ماركسيسم مسلح باشند، می توانند آگاهانه دست به مبارزات سترگ برای تغيير بنيادين شرايط خود و جهان بزنند.

ن دولت، اعتقاد به وجود خدا و داشتن مذهب دولت ديكتاتوری پرولتاريا، دولتی آته ئيست يعنی بی خدا است. اما تحت اي

اين حقيقت را ترويج می كند كه خدا يا هيچ شكل ديگری از هستی  ود. دولت پرولتریبرای آحاد جامعه آزاد خواهد ب

ماوراء الطبيعه وجود ندارد و حقايق هستی را آنطور كه هست بايد ديد و به نفع زندگی بشر تغيير داد. با دين عمدتا 

تقويت می  ليل مخالفت و مبارزه خواهد شد كه مناسبات اجتماعی و ارزشهای اخالقی ستمگرانه را تقديس وبدين د

 متدولوژی  كند. اين مبارزه ای است خالق و فعال و شورشگرانه كه با اتكاء به ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخی،

 و ای توده مشی بكاربست طريق از و رفت خواهد پيش به هناشناخت های پديده تمامی صحيح و علمی بررسی و تحقيق

از هركس "اعضای نهادهای مذهبی بايد مثل بقيه آحاد جامعه بر مبنای اصل  كليه. شد خواهد عملی ای توده آموزش

ها نسبت كار كنند. دامنه فعاليت آنها، عمدتا از طريق باال بردن آگاهی توده  "به اندازه توانش به هركس به اندازه كارش

 به ماهيت ارتجاعی و فريبكارانه اين ايدئولوژی، محدود خواهد شد.

ريا، دين و تخيالت وارونه و اسارتباری كه كارشان تخدير و تسكين انسانها و ايجاد روياهای كاذب است، تحت دولت پرولتا

اليت هنری و علمی گسترش نفی خواهد شد. در مقابل، كنكاش در ناشناخته ها و روياپردازی های علمی از طريق فع

تاريخ نظير ندارد برای زحمتكشان فراهم خواهد شد. خواهد يافت. امكان ابداعات فنی و خلق آثار هنری بگونه ای كه در 

در جامعه نوين، با پيشرفت مبارزه آگاهانه برای حل صحيح تضاد ميان كار فكری و كار يدی، و تضاد ميان آگاهی و عمل 

ی (، پايه های مادی و اجتماعی ديدگاه های ايده اليستی، متزلزل و تضعيف می شود و زمينه عين)دانستن و عمل كردن

 مساعدتری برای تسلط نگرش ماترياليستی، علمی و انقالبی پديد می آيد.
  

 دولت و فرهنگ

ه بر ذهنيت عرصه فرهنگ و مشخصا هنر و ادبيات، بخش مهمی از روبنای جامعه است. هنر به خاطر تاثيرات شگرفی ك

ليه آن دارد، حائز اهميت بسيار مردم جهت طرفداری از نظم حاكم و ارزشهای آن، يا به زير سئوال كشيدن و شورش ع

است. به همين دليل است كه بورژوازی به طرق مختلف اين عرصه را كنترل می كند. اين كار در جوامع تحت سلطه، با 
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عريان آثار آنها همراه است. در جوامع امپرياليستی، هنر و ادبياتی كه به  سركوب هنرمندان انقالبی و مردمی و سانسور

 نمی كند را به طرق زيركانه تر و پوشيده تری سركوب می كنند و مانع اشاعه و نفوذ آن می شوند. نظم موجود خدمت

طريق رشد و تقويت يك  در جامعه سوسياليستی، پرولتاريا بر عرصه فرهنگ كنترل اعمال خواهد كرد. كنترل، اساسا از

رق مستقيم يا غير مستقيم، در قالب فرمهای طفرهنگ نوين عملی خواهد شد. يعنی آن دسته آثار هنری و ادبی كه به 

هنری متنوع، به نقد جامعه طبقاتی و افشای افكار و آداب كهنه می نشينند و آينده ای عاری از كليه تمايزات اجتماعی 

و ترويج خواهند شد. توليد آثار هنری كه به درك عميقتر حقيقت در رابطه با جوانب گوناگون را تصوير می كنند، تشويق 

زندگی و جهان كمك می كند مورد حمايت قرار خواهند گرفت. گذار از جامعه سوسياليستی و رسيدن به كمونيسم، 

 بدون رشد چنين فرهنگی امكان ناپذير است.

، تكراری و بی روح شدن آثار هنری، "دستيك"عرصه فرهنگ، به هيچوجه معادل با  اما معنا و نتيجه كنترل پرولتاريا بر

 برعكس؛ درست. نيست هنر عرصه در نقادانه و جويانه مبارزه روحيه مرگ ،�سفارشی"قيت ها، رواج آثار سترون شدن خال

رت نمی د. در غير اين صوار تبديل خواهد شآث قالب و محتوا سر بر شور پر جدالهای و مباحثات صحنه به عرصه اين

 توان از تكامل هنر انقالبی سخن گفت.

نوآوری در اشكال و قالب های هنری تشويق خواهد شد. هر چند محتوا و تاثيرات اجتماعی آثار در همين راستا تنوع و 

افت و به هنری عمده است اما پر و بال دادن به خالقيت هنری در بوجود آمدن اشكال هنری متنوع، انعكاس خواهد ي

 عرصه هنر، پويائی و سرزندگی خواهد بخشيد.

آثار هنری و ادبی كه سابقا به دليل مخالفتشان با نظم كهن سركوب می شدند را  پرولتاريا پس از كسب قدرت، كليه

اهد بطور گسترده در اختيار توده های مردم قرار خواهد داد. همزمان آثار هنری مترقی بين المللی نيز وسيعا اشاعه خو

ارگر و دهقان قرار خواهد گرفت؛ و يافت. آثار هنری و ادبی در سطحی كه تاكنون سابقه نداشته، در اختيار توده های ك

 آنها به امكانات خلق آثار هنری دسترسی پيدا خواهند كرد.

جهت محدود كردن تشويق و اشاعه آثار هنری توليد شده بوسيله توده ها )هنرمندان غير حرفه ای(، گامی خواهد بود در 

صرف كننده توليدات هنری هستند. دگرگون تقسيم كار ديرينه ميان يك اقليت نخبه هنرمند و توده هائی كه صرفا م

شدن مضامين آثار كه به پيدايش نوع نوينی از توليدات هنری می انجامد نيز به محدود شدن همين تقسيم كار كمك 

اينست كه توليدات هنری، منافع بنيادين و آرمانهای پرولتاريا و توده ها  خواهد كرد. جهت گيری اساسی در جامعه نوين

كند و عمدتا انعكاس مبارزه، كار و زندگی باشد. درست به همين خاطر، مبارزه با گرايشات اكونوميستی كه را متبلور 

تی كه حقانيت و صحت و منافع توده ها را به خواسته های محدود و روزمره تقليل می دهند، يا گرايشات پوزيتيويس

مدت و بالواسطه اش اندازه می گيرند و از ترسيم افق مفيد بودن هر نظريه و سياست و عمل را با نتايج فوری و كوتاه 

    های گسترده تر و دورتر عاجزند، امری اجتناب ناپذير و ضروری در عرصه آفرينش هنری خواهد بود.

ند. بورژوازی همواره سعی می كند يان هنرمندان و توده های مردم هراس داردولتهای مرتجع همواره از پيوند نزديك م

گاهی ممتاز به هنرمندان، آنان را بخرد و در انفراد از واقعيات جامعه و مردم در برج عاج بنشاند. در جامعه با دادن جاي

نند و آثار خود را در ارتباط نزديك سوسياليستی، هنرمندان تشويق می شوند كه به ميان توده ها بروند، با آنها زندگی ك

د. بدين طريق، آثاری خلق می شود كه به توده های كارگر و دهقان در با زحمتكشان و با تاثير يافتن از آنها بيافرينن

 گسستن زنجيرهای هزاران ساله افكار و سنن طبقاتی و در ساختن جامعه نوين كمك می كند.

پرولتری است جلوگيری نخواهد شد. بلكه  كه بيان نارضايتی و مخالفت با دولت در جامعه سوسياليستی از توزيع آثاری

آنها برای خالق كردن عرصه نقد هنری و جدل های ماركسيستی بر سر آفرينش آثار هنری نوين استفاده می از وجود 

جبهه "در زمينه حفظ شود. اتخاذ چنين سياستی در عرصه هنر و ادبيات، بازتاب سياست استراتژيك دولت سوسياليستی 

اهنمای پرولتاريا در اين زمينه، شعار مائوئيستی و با اقشار غير پرولتری، منجمله روشنفكران نيز هست. شعار ر "متحد

   .است "كند رقابت فكری مكتب صد بگذار بشكفد؛ گل صد بگذار"مصاف طلبانه 

داخلی و خارجی همراه با نقد آنها نيز جائی خواهند در سياست های دولت پرولتری، انتشار و نمايش آثار هنری ارتجاعی 

 .ببرند باال را خود طبقاتی آگاهی  طريق  اين  از  و بنشينند  تر به مقايسهه های مردم هر چه بهداشت، تا تود
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  دولت و تبليغات

رند، با اين هدف كه در در جوامع بورژوائی، طبقات حاكمه رسانه های گروهی و ساير ابزار تبليغی را در انحصار می گي

از تصاوير وارونه و دروغ انباشته كنند. پيشرفت های علمی مورد تاريخ و مسائل مهم جاری در جامعه و جهان، مغزها را 

كه سرعت و گسترش بيسابقه ای در شبكه اطالعات رسانی ايجاد كرده، در خدمت اين هدف قرار گرفته است. ابزاری 

ه كردن جهان جا می زند در واقع بيشتر از آن ك "دمكراتيزه"آن را وسيله ای در خدمت مانند اينترنت كه بورژوازی 

 توسط توده ها مورد استفاده قرار گيرد، وسيله ای جهت كنترل بيشتر توده ها از نظر سياسی و ايدئولوژيك است.

ر دارد. تحت ديكتاتوری هدف و مضمون تبليغات در جامعه سوسياليستی درست در نقطه مقابل جامعه بورژوائی قرا

ای مردم در سطح ميليونی با مهمترين مسائل جهان، تاريخ و پرولتاريا برای اولين بار در تاريخ جامعه طبقاتی، توده ه

هستی بطور حقيقی آشنا ميشوند. رسانه ها و ساير ابزار تبليغی و ترويجی، مردم را به درك ماترياليستی ديالكتيكی از 

سوسياليستی ريخ و جهان مجهز می كنند تا با واقعيات آنگونه كه هست روبرو شوند. تجربه جوامع اجتماع و طبيعت، تا

واقعی نشان می دهد كه توده های عادی مردم، هزاران بار بيشتر از توده های مردم در دمكراسی های بورژوائی از واقعيات 

دار بودند كه در كشورهای سرمايه داری حتی به جهان، جامعه و تاريخ آگاهی داشتند و از چنان شعور سياسی برخور

 فكر نمی گنجد.

اريا وسايل چاپ و كتابخانه و رسانه های گروهی كه سابقا در دست نخبگان بورژوازی بود، و يا در در سوسياليسم، پرولت

روستا، كارخانه، كشورهای تحت سلطه در مراكز قدرت دولتی تمركز يافته بود را در اختيار وسيعترين توده ها در شهر، 

ود را بيان كنند و نشر دهند. دولت پرولتاريا، مترجمان، مزرعه و مدرسه قرار ميدهد تا آنان بتوانند بطور مستقيم عقايد خ

 رسانه ها و امكاناتش را در اختيار كمونيست های دنيا می گذارد تا بتوانند آثار كمونيستی را به اقصی نقاط جهان برسانند.
  

 لفتو مساله مخاآزادی بيان 

اران دولت سوسياليستی از آزادی بيان برخوردار خواهند ديكتاتوری پرولتاريا به معنای آن نيست كه تنها پرولتاريا و هواد

بود. تجربه تاريخی نشان می دهد كه پرولتاريا به هنگام كسب قدرت با جامعه ای دو قطبی، كه يك طرف آن توده پرولتر 

رده طبقه بورژوازی، مواجه نيست. بلكه قشرهای وسيع توليد كنندگان خرد و بطور عموم خ صف كشيده و در طرف ديگر

بورژوازی در جامعه حضور دارند. دولت پرولتاريا تالش می كند و می آموزد كه چگونه با قشرهای خرده بورژوائی، 

ادين پرولتاريا دست بكشد. ديكتاتوری بخصوص دهقانان و بخش وسيعی از روشنفكران كنار بيايد، بدون اينكه از منافع بني

در عرصه سياست، اقتصاد و فرهنگ در مورد بورژوازی به اجراء می  پرولتاريا برخالف سياست خلع يد و سركوبی كه

گذارد، در ارتباط با خرده بورژوازی، سياست همزيستی و مبارزه درازمدت را در پيش می گيرد. بدين معنی كه هم با 

خرده كند، و هم در جريان حركت بسوی محو تمايزات طبقاتی، در شرايط مادی و جهان بينی  اين قشر مدارا می

 بورژوازی دگرگونی ايجاد می كند.

تحت حاكميت دولت پرولتری نه تنها بحث و مخالفت سركوب نخواهد شد، بلكه نقش مهمی در زندگی سياسی و 

نما برای دولت پرولتری، در هر اوضاع و احوالی اينست كه ايدئولوژيك جامعه سوسياليستی بازی خواهد كرد. اصل راه

به بحث و ابراز نظر مخالف درون حزب و در ميان توده های وسيع بر سر مسائل عمده  شيوه های مناسب دامن زدن

سياست و امور جهانی و همچنين علم و فلسفه و فرهنگ را بيابد. چنين سياستی از اين درك ماركسيستی بر می خيزد 

به بحث و جدل، برخورد آگاهانه  حقيقت از درون فرايند تضاد و مبارزه نظرگاه های متفاوت بيرون می آيد. دامن زدن كه

 به تضاد و مبارزه، بخش الينفك ماركسيسم است.

در ديكتاتوری پرولتاريا، ابراز نارضايتی نسبت به قوانين و سياستهای رسمی، نقش و كاركرد معينی خواهد داشت. چرا 

ت. تجربه بشر نشان داده ه حتی در يك جامعه سوسياليستی، حقيقت هميشه مساوی با ايده ها و قوانين مسلط نيسك

است كه حقايق نوين در ابتدا توسط اقليتی بيان ميشود و برای فراگير شدنش مبارزه الزم است. در جامعه سوسياليستی، 
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ون هدف نيست، بلكه ابزاری برای دستيابی به درك عميقتر دامن زدن به تقابل ايده های مخالف و نقد نظرات گوناگ

دگرگونی های انقالبی در جامعه و تغيير طبيعت، در خدمت به منافع نوع بشر مورد استفاده  حقيقت است، تا برای ادامه

 واقع شود.
  
  

  هدف دمكراسی پرولتری، مبارزه برای جامعه كمونيستی است

 ديده ای اينچنين نو و الهامبخش است، پس چه نيازیاكثريت را نمايندگی می كند و پ اگر دولت پرولتری اراده و منافع

 به مبارزه برای رسيدن به جامعه كمونيستی و زوال دولت است؟

ضرورت وجود دولت و نهادهای سياسی رهبری كننده مانند حزب كمونيست، در سراسر دوران سوسياليسم، از اين 

ر جامعه سوسياليستی و بطور كلی در جهان، طبقات و مبارزه طبقاتی وجود دارد؛ و واقعيت مادی بر می خيزد كه د

كان غصب دولت پرولتری توسط بورژوازی و احيای سرمايه داری از ميان نرفته است. اما روی ديگر سكه اينست كه ام

های رهبری كننده آن، درست به دليل همين شرايط مادی، جامعه سوسياليستی و ديكتاتوری پرولتاريا و تمام نهاد

 منجمله حزب كمونيست، خصلتی متناقض دارند.

ه ها به مثابه اربابان جامعه و صاحبان ابزار توليد به ميدان می آيند، اما اين مساله نسبی و متضاد در سوسياليسم تود

اده و منافع آنان به ميزان است. توده ها بطور فزاينده در رهبری و اداره امور جامعه سوسياليستی درگير می شوند، اما ار

ز اين رو اگر رهبری حزب و دولت در دست ماركسيست تعيين كننده ای توسط حزب كمونيست نمايندگی می شود. ا

ــ لنينيست ــ مائوئيست ها باشد، حقوق اكثريت )يا دمكراسی برای توده ها( تضمين خواهد شد. در مقابل، اگر رهروان 

قدرت سياسی را در دست بگيرند، ماهيت اين نهادها عوض شده و به ارگانهای سركوب  سرمايه داری با نقاب كمونيسم

كثريت تبديل خواهند شد. به همين دليل، نوسازی مداوم حزب كمونيست و بطور كلی نهادهای قدرت در جامعه ا

 سوسياليستی امری حياتی است.

خود در كارخانه و مدرسه و مزرعه و غيره مستقيما تحت سوسياليسم، توده ها از طريق سازمان های توده ای و منتخب 

ه شركت می جويند. اما هنوز نهادهای تخصصی مجزا از توده ها، نظير ارتش، برای ه های گوناگون جامعدر اداره عرص

بودن به اين نهادها خصلت متناقض می دهد. اين انعكاس وجود  "تخصصی و مجزا"اداره جامعه ضروری است. همين 

ار كه ميراث تاريخی اداره كنندگان جامعه از يك سو و توده های زحمتكش از سوی ديگر است. اين تقسيم ك تضاد ميان

جامعه كهن طبقاتی است به علت ادامه موجوديت برخی تضادهای عينی مانند تضاد بين كار يدی و فكری و محدوديتها 

المللی، تا مدتهای مديد بر جای خواهد ماند. تنها در و الزامات ناشی از مبارزه با دشمنان طبقاتی در سطح ملی و بين 

جامعه آنچنان سيستم اداری بوجود خواهد آمد كه واقعا بيان اراده كل جامعه خواهد بود. كمونيسم است كه برای اداره 

 با وجود اين، تحت سوسياليسم بايد مرتبا از اين شكاف كاسته شود تا پيشروی جامعه سوسياليستی تضمين شود.

ليستی، امكان در هم شكستن امه انقالب تحت سوسياليسم و دگرگونی های بيشتر در روبنا و زيربنای جامعه سوسيادا

هر چه بيشتر تقسيم كارهای كهنه را فراهم می كند، و با خود شكلهای پيشرفته تر اداره جامعه را پديد می آورد كه 

زد. همانطور كه انقالب كبير فرهنگی پرولتاريائی در چين دخالت توده ها را در سطح وسيعتر و عميقتر ممكن می سا

اف ميان هسته رهبری و توده ها، و يافتن شكلهائی برای ادامه انقالب توده ای تحت نشان داد، محدود كردن شك

سوسياليسم، بخشی مهم از جهت گيری جامعه بسوی كمونيسم است. اين كار برای ممانعت از احياء سرمايه داری و 

در كل جهان از طريق  خصلت پرولتری حزب و دولت، حياتی است. الزمه رسيدن به كمونيسم، تغييرات انقالبی تقويت

بايد در ساختمان جامعه سوسياليستی بازتاب روشنی داشته  "هدف نهائی كمونيسم"پيشبرد مبارزه طبقاتی است. اما 

 باشد.
  

 اقتصاد سوسياليستی
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شود. پرولتاريا اساس اقتصاد سرمايه داری  جامعه دستخوش يك دگرگونی اساسی میتحت ديكتاتوری پرولتاريا، اقتصاد 

 در هم می شكند و مناسبات توليدی و اهداف و انگيزه های اقتصادی كامال متفاوتی را جايگزين نظام پيشين می كند.را 

ر توليد، فعاليت اقتصادی اكثريت در سرمايه داری، اقليت كوچكی صاحب ابزار عمده توليد است. آنها با انحصار بر ابزا

د در چنگال خود گرفته اند. در نظام اقتصادی سرمايه داری، تقسيم كار انسانها را كه توليد كننده ثروتهای جامعه هستن

ميان انسانها ستمگرانه و پر از تمايز است؛ توزيع ثروتهای اجتماعا توليد شده به گونه ايست كه ثروت در يك قطب و فقر 

و برای پيشی گرفتن بر  ديگر جامعه انباشته می شود؛ سرمايه داران گوناگون، اقتصاد را تحت كنترل دارند در قطب

يكديگر و به چنگ آوردن سودهای بيشتر ديوانه وار با هم رقابت می كنند. به همين جهت، توسعه اقتصاد سرمايه داری 

نه و نقشه مند انسانها باشد، تابع نيروهای كور اقتصادی توسعه ای پر هرج و مرج است. به جای آنكه تحت كنترل آگاها

در بازار بورس به فاصله چند ساعت زندگی ميليونها نفر را در سراسر جهان زير و رو می كند،  است؛ مثال يك افت و خيز

ها بر اساس يك بدون آنكه خود نقشی در آن داشته باشند يا علتش را بفهمند. تحت اين نظام، توليد نيازهای اوليه انسان

ب سود است و توليد نيازهای اوليه انسانها تنها يك برنامه ريزی آگاهانه انجام نمی شود. هدف اقتصاد سرمايه داری، كس

محصول جانبی آن است. از آنجا كه هدف، كسب سود است، نيروی كار انسانها تنها زمانی بكار گرفته می شود كه 

بدين ترتيب تحت اين نظام، صدها ميليون نفر در شرايط بيكاری و كم كاری روز سودآوری را برای سرمايه تضمين كند. 

ه شب می رسانند. سرمايه داری بوالهوسانه نيروهای توليدی جامعه )كه مهمترين آن، خود انسانها هستند( را به هرز را ب

رض رقابت های بيرحمانه، برای بقاء می دهد و نابود می كند. در جنگل سرد سرمايه داری، انسانها تنها و متفرق و در مع

اليت اقتصادی در سرمايه داری عبارتست از حرص و آز، خودپرستی و خويش مبارزه می كنند. محركهای ايدئولوژيك فع

رقابت. بی خبری از قوانين حاكم بر كاركرد جامعه و انفعال سياسی توده های زحمتكش، از الزامات توسعه اقتصادی 

 سرمايه داری است.

كنترل جمعی جامعه در می  ت سوسياليسم، ابزار توليد از مالكيت خصوصی اقليت استثمارگر خارج می شود و تحتحت

آيد. از اين پس، هر كس به اندازه توانش كار می كند و به اندازه كارش از ثروت اجتماعا توليد شده سهم می برد. برقراری 

ای در برقراری اقتصاد سوسياليستی است. اما ايجاد دگرگونی در دو مالكيت همگانی بر ابزار توليد گام تعيين كننده 

ناسبات توليدی يعنی مناسبات ميان انسانها در پروسه توليد )مناسباتی مانند تقسيم كار ميان مديران و جنبه ديگر از م

يان شهر و روستا و تكنيسينها با كارگران( و چگونگی توزيع ثروتهای اجتماعی )مانند درجه بندی دستمزدها، شكاف م

وسياليستی دارند. زيرا به واقع در اين دو عرصه است كه غيره( جايگاه بسيار مهمی در برقراری و تكامل نظام اقتصادی س

مناسبات اجتماعی كهنه، نابرابری ها و امتيازات مادی و معنوی و عادات و آدابی كه ميراث گذشته است به حيات خود 

ن دو حو يا محدود نشدن، بازتوليد و تقويت می شود. به نوبه خود، با دگرگونی مداوم ايادامه می دهد و در صورت م

عرصه است كه نيرو و انرژی انقالبی توده های كاركن برای اداره هر چه بيشتر و واقعی تر كليه امور جامعه می تواند رها 

ژوازی نوخاسته در دولت و حزب و در هم شكستن شود و در آنان آگاهی، شور و انگيزه الزم برای مقابله با تالشهای بور

 يريت و سازماندهی كار و نحوه استفاده از تكنولوژی در واحدهای توليدی ايجاد كند.گرايشات سرمايه دارانه در زمينه مد

ی در جامعه سوسياليستی، برای دگرگون كردن مناسبات ميان انسانها در پروسه توليد، شيوه های مديريت متكی بر كارآئ

عی در توليد را افزايش دهد و تكنوكراتيك كنار زده می شود. بجای آن شيوه هائی اتخاذ می شود كه دخالت دستجم

شكاف ميان تقسيم كارهای اجتماعی )مانند تقسيم كار ميان مديران و كارگران؛ كاركنان فكری و كارگران يدی( را كم 

يريت و ابداعات فنی و مديران و متخصصان در كار توليدی شركت كند. شيوه هائی اتخاذ می شود تا كارگران در امر مد

 جويند.

از برقراری ديكتاتوری پرولتاريا، ابزار توليد بازتوزيع شده و جابجائی عظيمی در ثروت صورت می گيرد. به  بالفاصله پس

ی متوازن می شود. اين ترتيب جهشی در سطح معيشت توده های مردم پديد می آيد و سطوح معيشتی بنحو قابل توجه

از هر كس به اندازه توانش به هر " دارد و اصلدر نظام اقتصادی سوسياليستی امكان برقراری تساوی مطلق وجود ن

 كه چرا. برد نمی بين از را اقتصادی تمايزات اصل اين برقراری حتی اما. است ثروت توزيع پايه "كس به اندازه كارش
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 ها معيشت سطح سازی برابر و ارتقاء برای جهت همين به. هستند متغير و گوناگون اینيازه و ها توانائی دارای انسانها

 و كاهش شكاف ميان مناطق مختلف و شكاف شهر و روستا، سياست های مشخصی اتخاذ می شود.

نها، و تحت سوسياليسم منابع اقتصادی نه با هدف سود آوری، بلكه برای تامين نيازهای اوليه مردم، تعالی همه جانبه آ

گيرد. برای همه آحاد جامعه، امكان كار در  محو گام به گام شكافهای بجا مانده از سرمايه داری مورد استفاده قرار می

 حد توانشان و به همان نسبت برخورداری از ثروت اجتماعا توليد شده، تضمين می شود.

از طريق هدايت و برنامه ريزی توليد و مناسبات  اقتصاد سوسياليستی، يك اقتصاد برنامه ريزی شده است. در اين اقتصاد

انون ارزش مبارزه می شود. اين تنها راه خالص شدن اقتصاد از سلطه قانون ارزش و مستقيم، با قبين توليد كنندگان 

حركت در جهت هر چه محدود كردن عملكرد و اثرات آن است. هدف از برنامه ريزی، با هدف برنامه ريزی در اقتصاد 

ی يا تقبل تعهدات موسسات ائی كه به شكل مداخالت و تصميم گيری های دولت در مورد ادغام شركتها، حمايت مالبورژو

در حال ورشكستگی، ايجاد زيرساخت ها، تنظيم سياست مالياتی، تامين هزينه های آموزشی و تحقيقاتی و غيره صورت 

ر رساندن سود، كاهش هزينه ها و تخفيف خطراتی كه منافع می گيرد، بنيادا متفاوت است. زيرا بورژوازی برای به حداكث

م را تهديد می كند، در ميدان فعاليت قانون ارزش، دست به برنامه ريزی می زند. اقتصاد گروه های سرمايه دار حاك

 برنامه ريزی شده سوسياليستی، در جهت محدود كردن عملكرد قانون ارزش و تمايزات و نابرابری ها حركت می كند.

روز تضادهای آنتاگونيستی طبقاتی ايجاد وگرنه بار ديگر تقسيم كار ناعادالنه، قطبی شدن جامعه به فقير و غنی و زمينه ب

خواهد شد. از طرف ديگر، ارتقاء كارايی سوسياليستی و صرفه جويی سوسياليستی امور مهمی است كه بايد در چارچوب 

ای برنامه ريزی سوسياليستی اينست كه توده هائی كه درگير توليد برنامه ريزی اقتصادی برآورده شود. خط راهنم

ايد بطور آگاهانه فعاليتهای اجتماعی متنوع و در عين حال وابسته به يكديگر را بفهمند، بر آن مسلط اجتماعی هستند ب

رفاه و بهبود وضعيت شوند و رهبريش كنند؛ و اين كار را با مهارت و كارايی فزاينده در خدمت منافع اساسی انقالب و 

يدئولوژيك است، زيرا هدف از آن، سلطه آگاهانه بر عمومی انجام دهند. برنامه ريزی اقتصاد سوسياليستی يك امر ا

فعاليتهای اجتماعی و غلبه بر نقش و عملكرد تاريخی قانون ارزش است. بنابراين برنامه ريزی سوسياليستی مستلزم 

ده ای است. يعنی مستلزم آگاهی و رهبری حزب است. مسلط شدن بر اقتصاد، صرفا داشتن دورنما، رهبری و مشاركت تو

عنای تسلط تكنيكی و غلبه بر كوته نظری ها و محدودنگری ها در امور اقتصادی نيست. بلكه پای يك تحول تاريخی به م

اقتصاد موزون، بدون يك برنامه در ميان است كه انسانها را از پيچ و مهره، به سروران تاريخ تبديل می كند. توسعه يك 

ئی، برنامه يك ابزار فنی برای كنترل اقتصاد نيست. بلكه بيانگر ريزی امكان ندارد. اما برخالف ديدگاه های بورژوا

ايدئولوژی، اهداف و بينش يك طبقه است. مقوالتی مانند كارآئی، بهره وری، سودآوری، نمی تواند در فرماندهی برنامه 

قسيم كارهائی ی باشد. بحداكثر رساندن بازدهی كارگر و به حداقل رساندن مقاومت و اعتراض وی، تريزی سوسياليست

كه كارگر را از روند كار بيگانه می كند و خالقيت را از وی می گيرد، جائی در اين برنامه ندارد. قطب نمای برنامه اقتصاد 

نی است و بر بسيج توده ها و ارزشهای سوسياليستی سوسياليستی، خدمت به دگرگونی انقالبی جامعه و انقالب جها

 متكی است.

، دولت بر اقتصاد، كنترل مركزی اعمال می كند. چرا كه فقدان هماهنگی مركزی، به برخورد در جامعه سوسياليستی

ی منافع محلی و منفرد كشيده می شود، به رقابت سرمايه دارانه پا می دهد، به احيای سيستم سرمايه داری كمك م

ارد پرولتاريا بتواند بدون اعمال چنين كند و دوباره قانون ارزش را در فرماندهی قرار ميدهد. در جهان واقعی امكان ند

مركزيتی، بر استثمارگران ديكتاتوری اعمال كرده و در ميان توده ها دموكراسی برقرار كند و بر اقتصاد مسلط باشد. 

مگون و متحد سوسياليستی، اقتصادی كه بر توسعه موزون و برنامه ريزی بدون چنين تمركزی امكان حفظ يك اقتصاد ه

باشد و منافع انقالبی پرولتاريا را نمايندگی كند، نمی تواند وجود داشته باشد. بدون آن نمی توان خطوط و شده استوار 

. مانند سياست تمركز منابع سياستهائی را به اجراء گذاشت كه منافع طبقاتی بلند مدت تر پرولتاريا را منعكس می كنند

ا تقويت بنيه دفاعی كشور سوسياليستی؛ و كمك به پيشروی برای كاهش شكاف ميان مناطق محروم و مناطق غنی تر؛ ي

 انقالب جهانی.
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اما برنامه ريزی و هدايت اقتصاد سوسياليستی از طريق كنترل بوروكراتيك نهادهای مركزی جلو نمی رود. هماهنگی 

سراسری نه تنها به مديريت محلی متكی است بلكه با ابتكار عمل و شركت توده ای ارتباط الينفك دارد. مركزی اقتصاد 

نيست؛ آنها با كاركرد و اهداف و مكانيسم های آن آشنا می شوند برای توده ها چيزی بيگانه  نظام اقتصاد سوسياليستی

شهای اقتصادی از كارخانجات گرفته تا كمونها و تعاونی و خود در طراحی آن شركت می جويند. ميليونها نفر در كليه بخ

سياليسم ث و جدل می پردازند. تحت سوهای كشاورزی، بر سر سياست اقتصادی و اقتصاد سياسی سوسياليستی به بح

اهداف توليد و برنامه های اقتصادی، شيوه های مديريت، درجه بندی دستمزدها، انتخاب تكنولوژی مناسب و غيره، 

 بحث و مبارزه توده هاست.موضوع 

. شوند می طبقاتی مبارزه دانشگاه به تبديل ها كارخانه. است  در سوسياليسم، بسيج سياسی، شريان حياتی كار اقتصادی

طريق فعاليتهای سياسی و ايدئولوژيك در مراكز كار و كل جامعه، امكان اعمال حاكميت و احاطه بر كليه امور  از ها توده

ای اينكه توده ها بتوانند مضمون و اهداف طبقاتی سياستهای اقتصادی مختلف را تشخيص دهند، بايد در را می يابند. بر

دخالتگری كنند. دولت پرولتری از طريق براه انداختن كارزارهای و روبنائی جامعه مبارزه و  مورد كليه امور زيربنائی

چه وسيعتر و عميقتر در مباحث مربوط به برنامه ريزی  سياسی ــ ايدئولوژيك، توده های كاركن را برمی انگيزد تا هر

با تمام قوا شركت  جراء درآوردن اين برنامه هااقتصادی و توسعه سوسياليستی نقش گرفته، آگاهانه و داوطلبانه در به ا

 جويند.

ات اجتماعی و در اقتصاد سوسياليستی بر منافع جمعی و محركهای جمعی تاكيد می شود. مبارزه برای محو كليه تمايز

ای ريشه كن كردن عادات و سنن مبارزه برای پيشبرد انقالب جهانی، در سرلوحه كار قرار می گيرد. مبارزه اقناعی بر

ی، عاملی تعيين كننده در حركت آگاهانه توده ها برای برچيدن تمايزات اقتصادی و اجتماعی كهن و جهان بينی بورژوائ

ری و تبليغ و ترويج ارزشهائی مانند حس تعاون داوطلبانه، نشان دادن حداكثر خالقيت است. تشويق انترناسيوناليسم پرولت

با قيود مردساالرانه بر زنان و خودپرستی ملی، از بارزه با تفكر نخبه گرائی، و ابتكار عمل برای پيشبرد منافع جمع، م

 محركهای ايدئولوژيك توليد سوسياليستی است.

ساختارهای قدرت جامعه )و مشخصا درون حزب ستقيما با مبارزات سياسی در ساختمان اقتصاد سوسياليستی م

ولوژيك گره خورده است. در كمونيست( مرتبط است. كليه تصميم گيريهای اقتصادی بروشنی با مسائل سياسی و ايدئ

ادن به دگرگونی برنامه ريزی اقتصاد سوسياليستی مرتبا اين سئوال پيش می آيد كه توسعه را بايد از طريق اولويت د

لويت را مناسبات توليدی و اجتماعی به پيش برد يا از طريق استثمار كارگران و دهقانان و معوج كردن اقتصاد؟ بايد او

پائين و متوسط به سراسر اقتصاد داد يا به تمركز منابع برای ارتقای سطح تكنولوژيك اين يا آن به تعميم تكنولوژی 

رزی و صنعت؛ محدود كردن درجه بندی دستمزدها، تحديد تضاد ميان مناطق پيشرفته بخش اقتصاد؟ رابطه ميان كشاو

ان مناطق مربوط به اقليتهای ملی با روستا، محدود كردن شكاف مي و مناطق عقب مانده، كم كردن شكاف ميان شهر و

ديريت برای افزايش شركت ملل ديگر، كمك به انقالبات جهانی، استراتژی نظامی دفاع از كشور، دگرگونی در روشهای م

فنی، موضوع كارگران در مديريت، كاهش ساعات كار در كارخانه و افزودن بر ساعات مباحث سياسی و ابداعات هنری و 

حاد در جامعه سوسياليستی است. پاسخ هائی كه به هر يك از اين معضالت داده می شود الجرم  بحثها و مبارزات

ت، به بخشی الينفك از مبارزات سياسی و ايدئولوژيك درون حزب كمونيست و كل مضمونی طبقاتی دارند. به همين جه

 جامعه تبديل می شوند.

ی با مشخصاتی كه گفته شد را ناممكن و خواب و خيال می اقتصاددانان سرمايه داری، ايجاد يك اقتصاد سوسياليست

ا و ندار و ايجاد شرايط رشد همه جانبه همه انسانها دانند. از نظر آنها، اقتصادی كه مشغله و انگيزه اش برچيدن شكاف دار

شود، فقط در افسانه ان برای منافع جمعی استوار باشد، اقتصادی كه بر تعاون آزادانه و آگاهانه انسانها و كوشش جمعی آن

شوروی و سپس  ها قابل تحقق است. اما تجربه عينی نشان داده كه طبقه بين المللی ما اين اقتصاد رهائيبخش را ابتدا در

بشكلی عميقتر و دامنه دارتر در چين ايجاد كرد و به مدت چند دهه آن را توسعه داد. رشد خيره كننده اقتصاد 

به ويژه با دورانهای تيره و تار بحران و كسادی اقتصادهای سرمايه داری همزمان بود، سياليستی در آن دو كشور كه سو

نقالبی و قابل تحقق، به توده های سراسر جهان شناساند؛ و بورژوازی بين المللی سوسياليسم را به مثابه بديل يگانه و ا
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و امثالهم واداشت. چند دهه  "فورديسم"نظيمات جديد اقتصادی نظير را حيرت زده و هراسان به انجام تغييرات و ت

گشودن فصلی كامال تازه را در ساختمان سوسياليسم در اين دو كشور كه بر تالش آگاهانه صدها ميليون نفر استوار بود، 

ر اين كشورها، تاريخ بشر بشارت داد. شكست پرولتاريا و به قدرت رسيدن مجدد بورژوازی و احيای سرمايه داری د

 تواند اين حقيقت تاريخی را پنهان كند.بهيچوجه نمی 
  
  
  

  رابطه ميان كشور سوسياليستی و انقالب جهانی

پرولتاريای جهانی مطرح كرد كه علت اصلی اين  ی اين سئوال اساسی را در برابراز دست رفتن دو كشور سوسياليست

در اساس شكستی بود كه از جانب شكستها چيست؟ شكستی كه پرولتاريا در شوروی و سپس در چين با آن روبرو شد 

تی و بازتوليد طبقه بورژوازی بين المللی بر طبقه ما تحميل شد. محاصره كشور سوسياليستی توسط يك جهان امپرياليس

ريای در قدرت بورژوازی نوين در چارچوب كشور سوسياليستی، از همان ابتدا فشار مادی و ايدئولوژيك زيادی را بر پرولتا

  اعمال می كرد.

در واقع اين شكست در پی روند پيچيده جدال پرولتاريای حاكم در شوروی و چين با بورژوازی بين المللی كه كماكان 

سلط بود، رخ داد. اعوجاج و ناموزونی حاكم بر جهان امپرياليستی كه برخی مناطق را به مراكز توفانی انقالب بر جهان م

بی را به تعويق می اندازد، تضادها و موانع عينی و ذهنی معينی در راه و در برخی كشورها اوضاع انقالتبديل می كند 

كلهای گوناگون گرايشات ناسيوناليستی و سوسيال شووينيستی بر روند واحد انقالب جهانی پرولتری بوجود آورده بود. ش

ضافا، پيروزی ها و ی را تحت تاثير قرار داد. ماين زمينه عينی رشد كرد و از بيرون و درون كشورهای سوسياليست

 تغيير به مجبور را امپرياليستها و گذاشت تاثير ما طبقاتی دشمنان حركت بر جهانی پرولتاريای  دستاوردهای عظيم

 .كنند جلوگيری امپرياليستی نظام سقوط از تا كرد؛ سلطه اعمال جديد روشهای و راه تدوين و سياستها برخی

شوروی و چين نشانگر آن بود كه دشمنان طبقاتی ما در سطح بين المللی به يك مفهوم اساسی، شكست پرولتاريا در 

ب شرايطی پيش می آيد كه تناسب قوای ميان پرولتاريا و بورژوازی كماكان از توان زيادی برخوردارند. در مقاطعی از انقال

 ند.به ضرر پرولتاريا عمل می كند و شرايط شكستش را فراهم می ك

دولتهای سوسياليستی در مواجهه با پيچيدگی های حفظ قدرت و ساختمان جامعه سوسياليستی، اشتباهاتی با اين وصف، 

بندی كرد. يكی از اين موضوعات پيچيده و حياتی، سياستی بود كه دولت پرولتری نيز مرتكب شدند كه بايد از آنها جمع

پرولتری اتخاذ كند. دولتهای پرولتری با اين سئوال جهانی می بايست در قبال رابطه ميان كشور سوسياليستی و انقالب 

فزونی می گيرد و موجوديتش را روبرو شدند كه وقتی فشارهای امپرياليسم و ارتجاع بين المللی بر كشور سوسياليستی 

بشهای بطور جدی به خطر می اندازد، پرولتاريای در قدرت چگونه بايد از دستاوردهايش دفاع كند؟ در مقاطعی كه جن

انقالبی در سطح جهان فروكش كرده و امكان گسترش جهش وار انقالب جهانی محدود شده است، كشور سوسياليستی 

يش بگيرد كه دچار محافظه كاری نشود و ترغيب و پشتيبانی از مبارزات انقالبی در چه سياست و روشی را بايد در پ

الهامبخشی در تاريخ جنبش بين المللی كمونيستی به  نه هایسطح جهان را ادامه دهد؟ در پاسخ به اين سئواالت، نمو

وی در دوران لنين و استالين، چشم می خورد كه نشانگر تعهد انترناسيوناليستی دولتهای سوسياليستی است. اتحاد شور

فاع نقشی مهم و غير قابل چشم پوشی در ايجاد و تقويت احزاب پيشاهنگ كمونيست در سراسر جهان بازی كرد و به د

 انترناسيونال ميالدی 30 دی و معنوی از جنبش های انقالبی عليه امپرياليسم و ارتجاع برخاست. در ميانه دههما

 اين و كرد صادر را فاشيسم عليه نبرد و اسپانيا به اعزام برای المللی بين بريگادهای لتشكي فراخوان سوم كمونيستی

وسياليستی بدون ذره ای ترديد يا هراس از تهديدهای هسته س چين 50 دهه آغاز در. نمود عملی پيگيرانه را سياست

و پوزه آنها را به خاك ماليد. در آغاز ای آمريكا به ياری خلق كره شتافت، مستقيما با ارتش آمريكا و متحدانش جنگيد 

تبديل  داری سرمايه كشور يك به را كشور آن و كرده غصب شوروی در را قدرت نوخاسته بورژوازی كه زمانی 60 دهه

نموده بود، چين سوسياليستی قاطعانه ماهيت بورژوائی آنها را در سطح جهان افشاء كرد؛ و با وجود آن كه می دانست 
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اقتصادی و نظامی خود به چين را قطع خواهد كرد، تن به مصلحت جوئی و سازش نداد. طی شوروی كمكهای 

عليه امپرياليسم از پشتيبانی سياسی، تسليحاتی و  خود رهائيبخش های جنگ در هندوچين خلقهای ميالدی 60 دهه

 تداركاتی چين انقالبی برخوردار شدند.

جمعبندی كرد. از اواسط بش طبقه جهانی ما وجود دارد كه بايد از آنها در عين حال، نمونه هائی منفی نيز در تاريخ جن

از همان ابتدا روشن بود كه عواقب اين  .شد مواجه امپرياليستی حمالت تهديد با پيش از بيش شوروی اتحاد 30 دهه

ی صنايع و كشاورزی تجاوز امپرياليستی، قحطی و گرسنگی و جابجائی عظيم جمعيت است؛ نابودی ميليونها انسان و ويران

كشور سوسياليستی و به خطر افتادن موجوديت اين پايگاه انقالب جهانی است. واضح است كه در آن اوضاع، دفاع 

وسياليستی در مقابل تهديدات بورژوازی بين المللی، يك وظيفه مهم و خطير برای كل طبقه كارگر دولت سمشخص از 

ی انترناسيوناليسم پرولتری نداشت. چند سال بعد، ابعاد عظيم خطراتی كه جهانی بود. نفی اين مساله، معنائی جز نف

نگ جهانی با آلمان نازی تبديل شد و بيست ننده جشوروی را تهديد می كرد به اثبات رسيد. شوروی به صحنه تعيين ك

جنبشهای توده ای باال ميليون كشته داد. اما در همان دوره، كل دنيای امپرياليستی نيز دچار تالطم شده، مبارزات و 

، گرفته و فرصتهای تاريخی مهمی برای پيشرفت انقالب پرولتری جهانی در افق نمايان گشته بود. در جواب به آن اوضاع

 .گذاشتند جلو را �ايجاد جبهه متحد ضد فاشيستی"ان شوروی و كمينترن )انترناسيونال سوم( سياست رهبر

)آمريكا و انگليس( عليه آلمان  "متفق"ميان اتحاد شوروی با امپرياليستهای  جبهه متحد ضد فاشيستی به معنای ائتالف

پلماتيك از جانب شوروی و دستيابی به برخی سازش ها و ژاپن و ايتاليا بود. در چنان اوضاعی، انجام برخی مانورهای دي

روی و كمينترن به اشتباه اين با دولتهای امپرياليستی جهت كاهش خطر تجاوزات نظامی به شوروی، ضروری بود. اما شو

 سياست را به جنبش كمونيستی در كليه كشورها تعميم دادند و آن را به عنوان سياستی برای همه كمونيستها و

ای انقالبی جهان پيش نهادند. زيرا از ديدگاه شوروی، منافع انقالب جهانی با منافع كوتاه مدت اين كشور جنبشه

آن معنی می شد. بر پايه اين ديدگاه، كمونيست ها در آن دسته كشورهای امپرياليستی  سوسياليستی و ملزومات دفاع از

مبارزه كنند و نه برای سرنگونی  "يهن در مقابل خطر فاشيسمع از مدفا"كه با شوروی موتلف شده بودند، می بايست برای 

رياليستهائی را كه بر سر سلطه جهانی بورژوازی حاكم در كشورهای خود. رهبران كمينترن برای توجيه اين سياست، امپ

 دارد ستیفاشي شكل چه هر اينكه گفتن با آنان. خواندند "آزاديخواه" و "طلب صلح" و �مترقی"با آلمان می جنگيدند 

مفهوم ديكتاتوری بورژوازی را مخدوش كردند. اين سياست به تقويت و  است، دمكراسی ندارد آنكه و است ديكتاتوری

ز كشورهای رويزيونيسم در احزاب كمونيست كشورهای غربی كمك كرد. به همين ترتيب، در بسياری ا تسلط رفرميسم و

انقالبی گرانبهائی كه در نتيجه هرج و مرج بين المللی در ميان امپرياليستها و تحت سلطه نظير ايران نيز فرصتهای 

پايه اين ديدگاه، سرنگون كردن نوكران تضعيف هيئت حاكمه های ارتجاعی ايجاد شده بود از دست رفت. زيرا بر 

مينترن با تبديل به آلمان فاشيستی تلقی می شد. رهبران شوروی و ك "خدمت"در ايران،  "متفق"امپرياليستهای 

سياست جبهه متحد ضد فاشيستی به خط و استراتژی جنبش بين المللی كمونيستی، آنهم در مقطعی كه واقعا امكان 

زرگ در جهان وجود داشت، در واقع فرمان عقب نشينی انقالب جهانی را صادر كردند. بدون پيروزيها و پيشرويهای ب

رولتاريا را در شوروی تقويت نكرد، بلكه بطور جدی باعث تضعيف آن شد شك اين كار نه تنها سوسياليسم و حاكميت پ

يات رهبران كمونيست شوروی، اين و در را بروی رشد بورژوازی نوين در حزب و دولت شوروی باز كرد. زيرا عليرغم ن

 سياست به عينه مضمونی بورژوائی داشت و منطبق بر يك سياست انترناسيوناليستی نبود.

 در مهم چرخش يك ميالدی 70 چين سوسياليستی نيز با تضادی كمابيش مشابه روبرو شد. در اوائل دهه سه دهه بعد،

 زمان همان در. كرد نسبی فروكش بود، گرفته بر در را جهان سراسر 60دهه در كه انقالبی امواج. آمد پديد جهانی اوضاع

رده و رقابتهايش با آمريكا و بلوك غرب حادتر شده ك تغيير جهانی عرصه در شوروی امپرياليسم سوسيال عملكرد و نقش

خته بودند. بود. رويزيونيست های شوروی در بسياری از جنبشهای رهائيبخش نفوذ كرده و بخشی را دنبالچه خود سا

ويتنام پس از آن جنگ عظيم عليه امپرياليسم آمريكا، تحت نفوذ شوروی در آمد و اين تراژدی بزرگی برای انقالب 

بود. اين اوضاع و شرايط، بسياری از انقالبيون جهان را، منجمله در خود چين، نوميد و روحيه باخته كرد. در جهانی 

هسته ای به چين را آغاز كرد. تحت اين فشارها، نيروهای رويزيونيست در همان دوره، شوروی تدارك جدی برای حمله 
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طرات، خط تسليم طلبی در مقابل امپرياليسم غرب و مدرنيزه چين نيز دوباره سر بلند كردند. آنها در مواجهه با اين خ

ا ارائه دادند. مائو و كردن سريع اقتصاد و ارتش به هر قيمت و به هر طريق ممكن )در واقع از راه سرمايه داری( ر

ايجاد  كمونيستهای چين در عين حال كه با تمام قوا عليه اين خط تسليم طلبانه بورژوائی مبارزه می كردند، سياست

ائتالف ميان چين و بخشی از نيروهای امپرياليستی و ارتجاعی عليه سوسيال امپرياليسم شوروی را جلو گذاشتند. در 

به برقراری مراودات سياسی و اقتصادی با مرتجعينی مانند شاه ايران و موبوتو )زئير(  اين چارچوب، چين سوسياليستی

نكه يك كشور سوسياليستی مجاز است از تضادهای ميان دشمنان استفاده و ماركوس )فيليپين( و غيره پرداخت. در اي

مهمی است كه مائو و كمونيست  كند و در موارد معين با آنها وارد برخی سازشها شود، بحثی نيست. اين هم واقعيت

ها و انقالبيون  های انقالبی چين هيچگاه اين سياست را، برخالف دن سيائو پين و شركاء، به استراتژی عمومی كمونيست

يك تئوری نادرست بود و موضع گيری های سياسی دولت  "سه جهان"جهان تبديل نكردند. اما تقسيم سياسی دنيا به 

ارتجاعی وابسته به غرب كه بر پايه اين تئوری انجام گرفت، به اعتبار اين كشور سوسياليستی  چين بنفع برخی دولتهای

نيروهای انقالبی جهان ضربه زد؛ و در كشورهای مختلف منجمله ايران عمال موضع نزد كارگران و توده های ستمديده و 

 قويت كرد.احزاب رويزيونيست طرفدار شوروی را در تبليغاتشان عليه مائوئيست ها ت

دون البته ساده انگارانه است اگر فكر كنيم بدون اين اشتباهات، پرولتاريا قدرت را در شوروی و چين از كف نمی داد. اما ب

اين اشتباهات، جنبش بين المللی كمونيستی مطمئنا در موقعيت بهتری برای پشت سر گذاشتن شكستها و آماده شدن 

طور كلی آنچه از تجربه پيروزيها و شكستهای انقالبات پرولتری در قرن بيستم برای جهش های نوين قرار می گرفت. ب

ناموزون تكامل می يابد و روند واژگونی نظام جهانی سرمايه  می بايد جمعبندی كرد اينست كه انقالب جهانی به شكل

ينی، امر ساختمان داری، به يك ضربت و با يك انقالب سراسری و همزمان به انجام نخواهد رسيد. اين شرايط ع

سوسياليسم در يك كشور را با دشواريها و پيچيدگی های معينی روبرو می كند. اگر چه ايجاد كشور سوسياليستی، 

روزی مهمی برای پرولتاريای بين المللی محسوب می شود؛ اما اين يك پيروزی قسمی است و فقط شكافی در بافت پي

ن پيروزی نهائی انقالب پرولتری نه در يك كشور يا گروهی از كشورها بلكه جهان سرمايه داری بوجود می آورد. بنابراي

رهای سوسياليستی، عامل مهمی در اوضاع جهانی است و در سطح بين المللی به كف خواهد آمد. وجود كشور يا كشو

يها و عقب نشينی پروسه انقالب جهانی را دامن می زند و تقويت می كند. اما نحوه تكامل جامعه سوسياليستی و پيشرو

 هايش بطور تعيين كننده ای وابسته به موقعيت انقالبهای پرولتری در كشورهای ديگر و بطور كلی تناسب قوای جهانی

  ميان جنبشهای انقالبی و انقالبات پرولتری از يكسو و بورژوازی بين المللی از سوی ديگر است.

رار احاطه شده، تحت فشار امواج مادی و ايدئولوژيك آن قكشورهای سوسياليستی در دريای مناسبات سرمايه داری 

 با تداخل در كار اين. شود انجام "وار رهجزي" و �به تنهائی"دارند. از اين رو، ساختمان سوسياليسم كاری نيست كه 

 يستیناسيونال انحرافات و نادرست روشهای و خطوط آن پيشبرد جريان در و رود می پيش به جهانی فشارهای و تحوالت

تسليم طلبانه به ناگزير بروز خواهد كرد. به عبارت ديگر، ساختمان سوسياليسم را نمی توان آزادانه و در يك خط  يا و

مستقيم به پيش برد؛ نمی توان به تحكيم دائمی آنچه پرولتاريا در يك كشور بدست آورده پرداخت. كشورهای 

ی را در جهان گسترش دهند. به يك كالم، بايد به مثابه ب پرولترسوسياليستی بايد با اتكاء به اين دستاوردها، انقال

 ارتباط هم با( جهانی انقالب گسترش و كشور يك در سوسياليسم تحكيم) روند دو اين. كنند عمل �پايگاه انقالب جهانی"

ت هر پيشرف كه امعن اين به. هست هم تضادهائی ها آن ميان حال عين در كنند؛ می تقويت را يكديگر و دارند متقابل

يك مالحظاتی را بر ديگری تحميل می كند. در اين ميان، منافع پيشبرد انقالب جهانی )يعنی پيشرفت انقالب در بقيه 

نقاط جهان( عمده است. اين يك اصل پايه ای است. اگر مقطعی فرا رسيد كه ضروريات دفاع از موجوديت كشور 

ضاد قرار گرفت، اين كشور در صورت لزوم حتی بايد موجوديت در ت سوسياليستی با ضروريات گسترش انقالب جهانی

 خويش را به خطر بيندازد تا انقالب جهانی در مجموع خود، پيشروی كند.

موقعيت عينی نظام امپرياليستی به مثابه يك كل و رابطه تنگاتنگ درونی كه ميان واحدهايش برقرار است، تاكيدی 

ر تحوالت هر كشور. اين شالوده ديدگاه و سياست انترناسيوناليستی پرولتری انی داست بر نقش تعيين كننده عرصه جه

و تاكيدی است بر ضرورت حياتی آن برای طبقه كارگر در كليه كشورهای جهان. انترناسيوناليسم، جهان بينی مختص 
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فع انقالب جهانی، بايد از ه مناپرولترهای انقالبی و انقالبات پرولتری است. انترناسيوناليسم پرولتری و ارجحيت دادن ب

همان ابتدای تدارك انقالب تا كسب قدرت سياسی و سپس ادامه انقالب تا برقراری كمونيسم جهانی بر انديشه و عمل 

 پرولتاريا حاكم باشد.

ت در دور اول مبارزه برای برقراری يك جهان كمونيستی، طبقه ما كشورهای سوسياليستی خود را از دست داد اما اثرا

دگار تجربه سوسياليسم و درسهای پيروزيها و شكستهايش بهيچوجه از بين نرفت؛ بلكه به جزء مهمی از حلقه شناخت مان

 طبقه جهانی ما در نبردهای امروز و فردايش تبديل شد.
  
  

 تضادهای نظام امپرياليستی و چهره جهان معاصر

ياسی و اقتصادی مهمی را از سر گذرانده است. اين الت سنظام جهانی امپرياليستی از زمان پيدايش خود تاكنون تحو

تحوالت بر كليه تضادهای امپرياليسم و جايگاه هر يك تاثير می گذارد. تضادهای امپرياليسم از تضاد اساسی عصر سرمايه 

د داری يعنی تضاد ميان توليد اجتماعی و مالكيت خصوصی سرچشمه می گيرند. اين تضاد دو شكل حركت دارد: تضا

و سرمايه؛ و تضاد آنارشی و ارگانيزاسيون )يعنی غلبه هرج و مرج بر توليد در سطح جامعه و جهان، و سازماندهی  كار

توليد در واحدهای جداگانه(. تضاد كار و سرمايه در تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی، تضاد خلقها و ملل ستمديده با 

امپرياليسم تبارز می يابد؛ و تضاد آنارشی و ارگانيزاسيون مشخصا  تی باامپرياليسم، و تضاد ميان كشورهای سوسياليس

بصورت تضاد ميان قدرتهای امپرياليستی جلوه گر می شود. اين چهار رشته تضاد، تضادهای اصلی نظام جهانی 

 امپرياليستی هستند.

آفريقا و آمريكای التين هجوم  آسيا،با ظهور امپرياليسم، سرمايه های امپرياليستی به مستعمرات و نيمه مستعمرات در 

بردند؛ و استثمار و غارت و سركوب سياسی بيسابقه ای را نصيب اكثريت مردم اين كشورها كردند. امپرياليسم نظامهای 

اقتصادی اين كشورها را در اقتصاد جهانی ادغام كرد. اين ادغام به صورتی انجام شد كه اقتصاد اين كشورها را تابع و 

ادهای امپرياليستی كرد. امپرياليسم، رشد سرمايه داری را در آنها تسريع نمود و همزمان مناسبات ماقبل اقتص خدمتگزار

سرمايه داری را برای توليد كار ارزان و منابع ارزان در ابعادی گسترده به خدمت گرفت. بدين ترتيب فوق سودهای كالن، 

 عوج و ناهنجار، نصيب كشورهای تحت سلطه.ه و منصيب كشورهای امپرياليستی شد و اقتصادی عقب ماند

در كشورهای تحت سلطه، امپرياليسم حاكميت سياسی خود را از طريق اتحاد با طبقات حاكمه اين كشورها و با سركوب 

خشن و استبداد سياسی عريان پيش ميبرد. تشديد تضاد ميان امپرياليسم با خلقها و ملل ستمديده، كشورهای تحت 

نهای توفانی انقالبات در جهان تبديل كرد. جنبش های رهائيبخش ملی برای چندين دهه كل دنيا را به كانو سلطه را به

 لرزه در آورد و بحران و تالطمات انقالبی در كشورهای تحت سلطه تداوم يافت.

كشورهای تحت سلطه از تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی نيز از تغيير و تحوالت نظام بر كنار نماند. سودهای كالنی كه 

نصيب امپرياليستها شد به آنان اين امكان را داد كه قشر نازكی از طبقه كارگر را در كشورهای امپرياليستی به پايگاهی 

برای خود تبديل كنند و برای دوره های نسبتا طوالنی بخش قابل توجهی از كارگران را نيز از ثبات شغلی و رفاه نسبی 

اكان قشر تحتانی طبقه كارگر در كشورهای امپرياليستی كه بخش مهمی از آن را كارگران مهاجر كم برخوردار سازند. اما

تشكيل می دهند، تحت استثمار شديد است. سيستم دمكراسی بورژوائی در كشورهای امپرياليستی، با اتكاء به موقعيت 

رژوائی روی ديگر سكه ديكتاتوری عريان و بو ممتاز و سلطه جهانی امپرياليسم، ادامه حيات يافته است. اين دموكراسی

خشن است كه امپرياليسم در اتحاد با طبقات ارتجاعی بومی در كشورهای تحت سلطه اعمال می كند. اما دمكراسی 

بورژوائی در خود كشورهای امپرياليستی نيز همواره با مشت آهنين ديكتاتوری طبقاتی بورژوائی همراه است. حفظ و 

يس ويژه و زندانها، يك جزء دائمی و اساسی حاكميت بورژوازی بر اين كشورهاست؛ زيرا بين پل گسترش نيروهای

بورژوازی با بخش تحتانی طبقه كارگر، قشرهای تهيدست و كارگران مهاجر در جوامع امپرياليستی، تضاد حادی وجود 

ی امپرياليستی به پرولتاريا تبديل می رهادارد. با تشديد و تداوم بحرانهای سرمايه داری، بخش بزرگتری از اهالی كشو

 شود. اين پرولتاريا، نيروی اساسی و پايگاه محكم انقالب پرولتری در اين كشورها است.
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امپرياليسم بر توسعه سرمايه داری و گسترش صفوف پرولتاريا در كشورهای تحت سلطه افزود و همزمان با فوق استثمار 

 تاريا و بورژوازی را در اين كشورها شدت بخشيد.رولطبقه كارگر در اين كشورها، تضاد پ

يكی ديگر از تضادهای مهم نظام امپرياليستی تضاد ميان كشورهای سوسياليستی و كشورهای امپرياليستی است. وقوع 

ن بيانقالبات پرولتری و برپائی جوامع سوسياليستی، اين تضاد جديد را شكل داد. اين تضاد تاثير مهمی بر تناسب قوای 

المللی و تحوالت سياسی و اقتصادی بر جای گذاشت؛ و بر جهت گيری و افت و خيز جنبشها و انقالبات، و تبانی ها و 

 جنگ خاتمه بر 1917 رقابتهای امپرياليستی موثر افتاد. برای مثال، ايجاد اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در سال

ت پرولتری و صف آرائی آتی قدرتهای امپرياليستی در جهان، تاثير باالانق و رهائيبخش جنبشهای يابی قدرت اول، جهانی

 در بود، خلقها رهائيبخش انقالبات پشتيبان كه سوسياليستی چين وجود نيز ميالدی 70 و 60  گذاشت. در دو دهه

وی در ورش در داری سرمايه احيای با. داشت زيادی تاثير انقالبی جنگهای ساير و ويتنام در رهائيبخش جنگ تقويت

 كشورهای و سوسياليستی كشورهای بين تضاد 1976 سال در سوسياليستی چين در سپس و 50 اواسط دهه

 .است شده حذف معاصر جهان تضادهای تصوير از موقتا امپرياليستی

در ا ه وجه ديگر تضادهای ذاتی امپرياليسم، يعنی تضاد بين قدرتهای امپرياليستی، بازتاب جدال رقابت جويانه سرمايه

مقياس جهانی است. در عصر امپرياليسم، سرمايه داری هر چند وقت يكبار دچار بحران ساختاری فراگير )يعنی در 

مقياس بين المللی و بطور همزمان در همه رشته ها( می شود. در چنين مقاطعی، تضاد ميان قدرت های امپرياليستی و 

امپرياليستها تنها با برقراری يك تناسب قوای سياسی جديد در  رازيامكان وقوع جنگهای امپرياليستی تشديد می يابد. 

مقياس بين المللی، می توانند راه را بروی تجديد ساختار سرمايه در سطح بين المللی باز كنند و بحران فراگير سرمايه 

ت. فروپاشی بلوك اسه را موقتا حل كنند. تاكنون دو جنگ جهانی برای تجديد تقسيم جهان و حل اين مساله براه افتاد

 نيز راه را برای چنين تجديد ساختاری گشود. "جنگ سرد"امپرياليستی شوروی و پايان 

اما تجديد تقسيم جهان و حل موقت بحران فراگير سرمايه، الزاما نتيجه يا تنها نتيجه چنين گرهگاه هائی نيست. بحرانهای 

ر نقاط وسيعی از جهان بوجود می آورند و اگر نيروهای پرولتری د ریفراگير شرايط مساعدی را برای انجام انقالبات پرولت

 روسيه در 1917 آماده باشند می توانند مناطق وسيعی از جهان را از چنگ امپرياليستها بدرآورند. انقالب سوسياليستی

ت به جنگ دسا امپرياليسته كه شرايطی در و تاريخی های گرهگاه چنين در چين در 1949 نوين دمكراتيك انقالب و

 جهانی برای تجديد تقسيم جهان زده بودند به پيروزی رسيدند.

( برای يك دوره تعيين كرد كه هر 1939 ــ 1945( و جنگ جهانی دوم )1914 ــ 1918نتايج جنگ جهانی اول )

دگی با كدام كرسريك از قدرتهای امپرياليستی در چه موقعيتی قرار بگيرد، چقدر از خوان يغمای بين المللی سود برد و 

كشور باشد. بعد از احيای سرمايه داری در شوروی و تبديل آن به يك قدرت بزرگ سرمايه داری در اواسط 

 جهان، در ترتيب بدين. گرفت شكل شرق نظامی ــ اقتصادی ــ سياسی بلوك يا امپرياليستی سوسيال اردوگاه 50 دهه

راس يك گروه از امپرياليستها و مرتجعين قرار داشت؛ و شوروی ر د آمريكا. آمد بوجود قطبی دو امپرياليستی نظام يك

مشهور شد، بيان رقابتها و تخاصمات بين دو بلوك غرب و شرق در عرصه  "جنگ سرد"در راس گروه ديگر. آنچه به 

ان حرب های مختلف بود كه گاه به صورت جنگهای منطقه ای بين وابستگان اينها در كشورهای تحت سلطه بروز می كرد.

 تشديد را شرق و غرب بلوك دو ميان رقابت گرفت، را امپرياليستی نظام گريبان 70 اقتصادی جديدی كه از اوائل دهه

 شوروی 80 دهه پايان در اما. رفت پيش عيار تمام جنگ يك آستانه تا 80 دهه اوائل و 70 دهه اواخر در جهان. كرد

  سنگين رقابت نظامی تاب نياورد و فروپاشيد. ارب زير و جهانی، داری سرمايه بحران فشارهای تحت

امكان فروپاشی و تجزيه شوروی سوسيال امپرياليستی را حزب كمونيست چين تحت رهبری مائوتسه دون در اوايل 

 طرف يك از كه بود كشوری در ملی و طبقاتی تضادهای تشديد و رشد در واقعه اين ريشه. بود كرده بينی پيش 70 دهه

ن سركردگی يك بلوك جنگی در رقابت لجام گسيخته با بلوك غرب را به دوش می كشيد؛ و از طرف ديگر گيسن بار بايد

برخالف رقيبان غربيش از منابع و ذخاير و پشتگاه گسترده مستعمراتی بی بهره بود. رشد شكاف طبقاتی بين حاكمان و 

اختالف دستمزدها كه گاه به نسبت يك به  و وتتوده های كارگر و زحمتكش چشمگير بود و در توزيع ناعادالنه ثر

هشتاد می رسيد منعكس می شد. ستمگری اقتصادی، سياسی و فرهنگی ملت حاكم روس بر ساير ملل، به ويژه در 
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جمهوريهای فقير و عقب نگهداشته شده آسيای ميانه، عريان و آشكار بود و به مقاومت و اعتراض و نيروی گريز از مركز 

ن می زد. تبليغ ايده ها و ارزشهای بورژوائی توسط هيئت حاكمه از يكسو و ناتوانی دولت از برآورده امد درون اين ملل

كردن توقعات و نيازهای فزاينده قشرهای مرفه جامعه و روشنفكران و نخبگان ممتاز بورژوا، پايه داخلی سوسيال 

انه خارجی به ويژه گرفتار شدن در يك جنگ ويج امپرياليستهای حاكم را متزلزل می كرد. بن بست در اقدامات سلطه

 هم از جرقه. انجاميد شوروی حاكمه طبقه صفوف در تفرقه و شكاف رشد به  تمام عيار طوالنی اشغالگرانه در افغانستان،

 داشت خيال كه زد گورباچف رهبری به حاكمه طبقه از بخشی سرانجام بی های تالش را فروپاشی و قطعی گسيختگی

خی تغييرات مهم سياسی ـ ديپلماتيك، نظامی و اقتصادی، شكافها را برطرف كند؛ و با تخفيف رقابتها با آمريكا برم انجا با

و بلوك غرب و شروع يك دور جديد تبانی، منافع و موقعيت شوروی را به مثابه يك ابرقدرت جهانی حفظ كند. اقدامات 

 روند و آورد ببار عكس نتيجه( شفاف يا باز فضای) "ستنوگالس")بازسازی( و  "پرسترويكا"گورباچف تحت عنوان 

  .بخشيد شتاب را امپرياليستی سوسيال بلوك فروپاشی

فروپاشی شوروی و اقمارش، نتايج سياسی و اقتصادی مهمی را در صحنه جهانی ببار آورد. خاتمه جنگ سرد، مخاطرات 

، كه عرصه مهم درگيری دو "جهان سوم"وم به وسم ژئوپليتيك سرمايه گذاری در كشورهای تحت سلطه امپرياليسم،

بلوك غرب و شرق بود را كاهش داد. قدرتهای امپرياليستی و در راس آنها آمريكا با دست بازتری در امور جهان مداخله 

می كنند و امكانات بيشتری برای حل برخی از معضالت سياسی خود بدست آورده اند. امكان بيشتری برای حركت 

يه ها در جهان پديد آمده و حجم قابل توجهی از سرمايه ها برای سرمايه گذاری در عرصه های مختلف آزاد ماسرآزادانه 

شتاب گرفته است. اين به معنای، جابجائی سريعتر سرمايه ها و ادغام هر  "گلوباليزاسيون"شده است. بدين ترتيب روند 

، سياست "گلوباليزاسيون"امپرياليستی پا بپای  ایتهچه بيشتر توليد و مبادله در سطح بين المللی است. قدر

اقتصادی را به پيش می برند. هدف از اين سياست، بازتر كردن دست سرمايه داران در اخراج گسترده  "ليبراليزاسيون"

ع كارگران، كنار زدن كليه موانع حقوقی از سر راه سرمايه گذاری خارجی و مالكيت در كشورهای تحت سلطه و رفع موان

ركی و مالياتی است كه در اين زمينه وجود دارد. همه اينها در خدمت اعمال كنترل و غارت بيشتر اين كشورها توسط گم

رهای كشو اقتصادی مديريت ،"پول المللی بين صندوق" و �بانك جهانی"امپرياليستها است. نهادهای عمده مالی يعنی 

تصادی را تحميل می كنند. امپرياليسم در تمامی عديل اقكشی و تتحت سلطه را بدست گرفته و سياستهای رياضت 

جهان اعم از كشورهای پيشرفته يا تحت سلطه، تكنولوژی پيشرفته را با كار ارزان در هم می آميزد تا نرخ سود را باال 

در  ير رسمیقتی و غببرد. بخش روز افزونی از اين نيروی كار ارزان را زنان تامين می كنند. مشقت خانه ها، كارهای مو

كشورهای تحت سلطه و حتی در كشورهای امپرياليستی در حال گسترش هستند. آهنگ رشد در معدودی رشته ها 

 سرسام آور است؛ اما همزمان بخشهای بزرگی از كشورها و مردم جهان به موقعيت حاشيه ای رانده می شوند.

برابری درآمدها و تعميق شكاف بين كشورهای قر و ناتعميق فامروز چهره جهان با تعميق شكاف طبقاتی در سطح جهان، 

 درصد 70 امپرياليستی و كشورهای تحت سلطه رقم می خورد. نزديك به يك ميليارد نفر از جهانيان اسير فقر مطلقند كه

سال  هر. شود می خرد اجباری كار بار زير كودك ميليون 200 از بيش استخوانهای. دهند می تشكيل زنان را اينان

 اهالی درصد 15 نفر بسان كنيز و برده در بازار جهانی سكس خريد و فروش می شوند. كشورهای ثروتمند باليونها مي

 می محسوب امپرياليستی كشور قدرتمندترين كه آمريكا در. مكند می را ارض كره ذخاير درصد 80 دنيا،

 صنعتی كارگران درآمد برابر 150 كشور بهدر اين مديران  ميانگين درآمد. برند می بسر فقر خط زير نفر ميليون 20 شود،

 شاهد كه مانندی جزيره محدود بخشهای و بزرگ شهرهای از بغير امپرياليسم سلطه تحت كشورهای در. است رسيده

 ماندگی عقب و مزمن ركود در مناطق و بخشها بقيه داده، شكل خود حول را مرفه نازك قشر يك و است اقتصادی رشد

ت مردم شديدتر از هر زمان استثمار می شوند. زنان و كودكان در كارگاه ها تحت شرايط نيمه و اكثريی برند م بسر

بردگی بسر می برند. اجرای طرح های تعديل اقتصادی، روند نابودی كشاورزی اين كشورها و جابجائی جمعيت و مهاجرت 

شورها كه فقيرترين ها محسوب می شوند ی اين كاز اهالميليارد نفر  2ر5دهقانان را شتاب بخشيده است. سطح معيشت 

 سركوب،. كنند می مهاجرت كشورها ساير به كار جستجوی در نفر ميليون 75 مرتبا پايين می رود و هر سال نزديك به

 سلطه تحت كشورهای بر است، استثمارگرانه شرايط اين حفظ الزمه كه ارتجاع و مذهب خرافه، سياسی، استبداد
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ط زيست گوشه ای ديگر از اين تصوير تكان دهنده است. در آسيا و آمريكای التين، بسياری ودی محيست. نابحكمفرما

  از جنگلها و دشتها، آبگيرها و رودخانه ها را برای بازپرداخت قروض خارجی نابود كرده اند.

ناميده می  "رفاه دولت"ه يكاری كدر كشورهای امپرياليستی، نظام خدمات اجتماعی و ايمنی اقتصادی در دوران كار و ب

. شود می تلقی ناگزير امری و شده �نهادی"شود، رو به انقراض گذاشته است. در اروپای غربی، نرخ باالی بيكاری تقريبا 

ه استثمار می شود. در عين حال بخش بيرحمان پرولتاريا از بزرگی بخش جهان، كشور ثروتمندترين در يعنی آمريكا در

را تشكيل می دهند.  "ارتش ذخيره كار"ر، بيمه، حمايت اجتماعی و سرپناه مانده اند و بدون كااهالی  گسترده ای از

دولتهای امپرياليستی، نيروی ويژه پليس را برای مقابله با آشوبهای اجتماعی و خطراتی كه نظم و قانون و امنيت سرمايه 

 داری را تهديد می كند، مداوما تقويت می كنند.

رشته تضاد اصلی نظام امپرياليستی، يعنی تضاد بين امپرياليسم و خلقها و ملل ستمديده،  حدت يافتن دواينها نشانه همه 

و تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی است. پس از پايان جنگ سرد، رقابت های امپرياليستی تخفيف يافته، اما هم در عرصه 

و روسيه به پيش می رود. در بطن تبانی های  اروپا، ژاپن بين آمريكا، اقتصاد و هم سياست، درگيريهای آشكار و پنهان

 امپرياليستی، قطب بندی ها و ائتالفات و يارگيری های جديد امپرياليستی جريان دارد.

جهانی مورد نظر امپرياليستها را با  "نظم نوين"تحوالت جاری، نظام امپرياليستی را بيش از پيش آسيب پذير كرده و 

و استثمار امپرياليستی، بسياری از كشورهای جهان را به مناطق بحرانی تبديل می  ت. تشديد ستموبرو كرده اسمانع ر

كند. پتانسيل بروز خيزشها و مقاومتهای توده ای در كشورهای تحت سلطه و كشورهای امپرياليستی بيشتر شده است. 

والت و تكان های اقتصادی كرده است. تحش بهم مرتبط ، كشورها و مناطق مختلف دنيا را بيش از پي"گلوباليزاسيون"

و سياسی در هر كشور، بازتاب سريعتر و گسترده تری در ساير كشورها می يابد. اين شرايط عينی، انقالبات پرولتری را 

 نزديكتر بهم گره می زند و شرايط پيشرفت انقالب در هر كشور را بيش از پيش تحت تاثير تحوالت و تكان های بين

وه، رشد ناموزون و معوج بخشهای مختلف نظام امپرياليستی و تشديد و تركيب يكرشته تضادهای می دهد. بعال المللی قرار

طبقاتی، اجتماعی و ملی در اين يا آن كشور به شكل گيری حلقه های ضعيف و نقاط شكننده در زنجيره اين نظام می 

گ انقالبی قدرتمند، انقالب پرولتری در راس يك جنحزب كمونيست انجامد. در اين نقاط است كه به شرط وجود رهبری 

می تواند به پيروزی برسد و ساختمان جامعه سوسياليستی آغاز شود. نقاط ضعف عالج ناپذير و شكافهای دائمی در نظام 

 امپرياليستی، امكان پايداری كشورهای سوسياليستی را پديد می آورد.

ه به دنيا گوشزد می كند كه سودمندی خود را از دست روز و هر لحظكرد خويش هر نظام سرمايه داری جهانی با عمل

داده، كهنه و وحشی و منسوخ است و ديگر نيازی به بقای آن نيست. اين در حالی است كه توليد ابعادی بيسابقه و عظيم 

ل و ت. كار متعادت بر بسته اسيافته، عدم كفايت توليد كه زمانی توجيه تاريخی تقسيمات و تمايزات طبقاتی بود، رخ

استفاده متعادل از نعم مادی و رشد خالقيت های ذهنی بشر، كامال امكانپذير است. مدتهاست كه شرايط گذر به يك 

در آن قابل تحقق باشد،  "به هركس به اندازه نيازش، و از هر كس به اندازه توانش"نظام متفاوت كه اصل كمونيستی 

 بوجود آمده است.
  
  
  
  
  

  برنامه حداقلايران و انقـالب 

  
 چهره ايران معاصر

ايران بهشت سرمايه داران و زمينداران بزرگ و جهنم كارگران و دهقانان و ديگر زحمتكشان است. شكاف طبقاتی عميق 

ريت مردم، است و اقليتی به ازای استثمار شديد كارگران و فالكت دهقانان از رفاه و راحتی برخوردارند. در حاليكه اكث

 الش شبانه روزی به سختی معاش خود را تامين می كنند.يرغم كار و تعل
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مردم از اوليه ترين حقوق دمكراتيك محرومند و يك ديكتاتوری عريان و خشن هر شكل از مقاومت و مخالفت را با پيگرد 

 و مجازات پاسخ می دهد.

 ی، بر آن سلطه دارد.و تبعيض مذهبرافه و مذهب ايران اسارتگاه زنان و زندان ملل است. جامعه ای است كه خ

اقتصاد ايران بر مبنای تك محصولی، يعنی بر محور نفت، شكل گرفته است. اقتصاد جامعه عقب مانده، معوج و نامنسجم 

است و سايه يك بوروكراسی دولتی باد كرده مانند بختك بر آن افتاده است. شكاف ميان صنعت و كشاورزی و شهر و 

 وابستگی همه جانبه كشور به جهان امپرياليستی عميقتر می شود.روز به روز  چشمگير است وروستا 

 اين شرايط نتيجه سلطه امپرياليسم، سرمايه داری بوروكراتيك )يا كمپرادوری( و نيمه فئوداليسم بر جامعه ايران است.
  

 سلطه امپرياليسم

خود درآورد. اقتصاد ايران، همانند  قتصادی ــ نظامینفوذ سياسی ــ ااز اواخر قرن نوزدهم امپرياليسم، ايران را تحت 

اقتصادهای ديگر ملل تحت ستم، در سه قاره آسيا، آفريقا، آمريكای التين از يك موضع تبعی در يك نظام توليد و مبادله 

 جهانی ادغام شد و در خدمت به ضروريات سودآوری سرمايه امپرياليستی سازماندهی گشت.

شد. امپرياليستها با دادن وامهای كالن به دولت، امتيازات اقتصادی و سياسی  لت قاجاريه شروعوند از اواخر دواين ر

متعددی كسب كردند. آنها، صادرات مواد خام كشاورزی و استخراج معادن؛ و واردات كاالهای مصرفی و بخشا كاالهای 

های كالن نصيب خود كردند. اين كار ارزان، سود ستفاده از نيرویسرمايه ای )ابزار و تكنولوژی( را سازمان دادند و با ا

روند با روی كار آوردن رضا شاه جهش يافت. امپرياليستها با اتكاء به صدور سرمايه و كاال و با اتكاء به دولت سركوبگر 

ش ويژه ای به ساخته و پرداخته خودشان، سيطره اقتصادی خود را بسط و گسترش دادند. كشف ذخائر عظيم نفت، نق

ر بين المللی داد. توليد نفت برای صنايع اقتصاد جهانی وظيفه اصلی ايران در اين تقسيم كار شد. ران در تقسيم كااي

 بتدريج و بويژه پس از جنگ جهانی دوم، جريان يابی سرمايه های نفتی در كل اقتصاد نقش محوری يافت.

بين المللی، سرمايه داری امپرياليستی در ايران  بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز تجديد ساختار عظيم سرمايه در سطح

گذاشتند. ورود سرمايه  "صنعتی كردن به قصد جايگزينی واردات"را تا حدی گسترش داد كه اسم اين را صنايع مونتاژ 

 توسعه صنايع نفت و گاز، رشته های مختلف صنعتی و بانكی و تجاریهای امپرياليستی ابعادی بيسابقه يافت و عالوه بر 

و تغيير رژيم از سلطنتی  75زان انجام شد. با وقوع انقالب گسترش يافتند. همه اينها با بهره كشی موثرتر از نيروی كار ار

نظام امپرياليستی پديد  به جمهوری اسالمی، اساسا تغييری در جايگاه كشور در تقسيم كار بين المللی و مناسباتش با

نظام امپرياليستی  ان زده باقی ماند كه همچنان تابع و متاثر از تحوالت و الزاماتنيامد. ايران يك جامعه تحت سلطه و بحر

است. استراتژی و تدابير عمومی امپرياليستها برای كشورهای تحت سلطه، در ايران نيز به اجراء در می آيد. سياست 

و  "صندوق بين المللی پول"نظارت مستقيم و مطابق با دستورات پليس مالی امپرياليسم يعنی  اقتصادی كشور تحت

 و است شده كمرنگ شمسی 50 و 40 دهه سبك به "كردن صنعتی"ين و تنظيم می شود. سياست تعي �بانك جهانی"

ه ارز خارجی هر محصول ب بيشتر چه هر دستيابی بمنظور. دارد صعودی سير خارجی منابع از اعتبار و قرض گرفتن

ها و يعی مستعد غارت، در بازار جهانی به حراج گذاشته می شود. رشته صنعتی و كشاورزی قابل فروش و هر منبع طب

بخش هائی كه با اين معيار نمی خوانند راكد شده يا بالكل تعطيل می شوند. نتيجه اين روند، ادغام بيش از پيش جامعه 

 پرياليستی و تعميق وابستگی است.در شبكه اقتصاد و سياست ام

راتی و پيشبرد تحوالت ساختاری، به حفظ و گسترش تها با اتكاء به دولت نومستعمطی يك صد سال اخير، امپرياليس

سلطه خويش بر جامعه ايران و كسب فوق سودهای كالن پرداخته اند. كسب فوق سود امپرياليستی در درجه اول از 

ابرابر انجام گرفته است. نيروی كار و نيز غارت منابع طبيعی و ثروتهای كشور و مبادله ن طريق صدور سرمايه، استثمار

ه و اعمال نظامی برای پيشبرد مقاصد خود استفاده كرده اند؛ اما مهمترين و اساسی امپرياليستها از سياستهای توطئه گران

كشورهای تحت سلطه( از نظر ساختاری به خود  ترين جنبه سلطه امپرياليسم آن است كه آنها ايران را )همانند ساير

مپرياليسم در تار و پود جامعه، دغام بخشهای مختلف اقتصاد كشور در اقتصاد جهانی و درجه نفوذ اوابسته كرده اند. ا
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ن بگونه ای است كه اقتصاد كشور بدون سلطه امپرياليسم نمی تواند به حيات خود ادامه دهد. امپرياليسم برای جامعه ايرا

 نه يك پديده بيرونی، بلكه عميقا درونی است.

ك مناسبات توليدی است. امپرياليستها بخش های كليدی و استراتژيك اقتصاد را به شكل يسم با ايران، يمناسبات امپريال

، های مختلف تحت كنترل دارند و بی آنكه ضرورتا مالك مستقيم و رسمی ابزار عمده توليد در ايران باشند زمام توليد

ين بخش اقتصاد كشور، يعنی نفت، تحت سلطه سرمايه مبادله و توزيع را در دست دارند. كليدی ترين و استراتژيك تر

تی است. از طريق كنترل اين بخش، بخشهای ديگر اقتصاد زير چنگال آنها قرار می گيرد و در جهت های امپرياليس

كنترل، توسط اشكال ديگری چون انحصار بر تكنولوژی وارداتی، سودآوری سرمايه های امپرياليستی سازمان می يابد. اين 

 ود.ردادهای تجاری و توليدی نابرابر، وامها و اعتبارات تكميل می شقرا

امپرياليسم نه تنها ثروتهای توليد شده در كشور را كنترل می كند، بلكه تعيين می كند كه اين ثروتها چگونه در ايران 

ودآوری سرمايه های بين زيع شده و مورد بهره برداری مجدد قرار گيرد. نيازهای حداكثر سو يا در ديگر نقاط جهان تو

كند كه ابزار توليد در چه حيطه هائی تمركز يابد، درآمدهای ارزی ايران بسوی  المللی و كارگزاران بومی آنها تعيين می

چگونه به شكل دستمزدهای نابرابر در بين چه رشته هائی روان شود، كدامين شاخه های توليدی را به راه اندازد و 

يين می كند كه مردم چه توزيع شود. الزامات حداكثر سودآوری برای سرمايه های جهانی، تعقشرهای گوناگون جامعه 

غذائی بخورند و چقدر بخورند؛ چند ميليون نفر زير خط فقر دست و پا بزنند؛ بهر كس چه سهمی از توليد اجتماعی 

سرمايه های خود را بكار بيندازند و  داميك از باندهای سرمايه دار و زميندار بزرگ پروار شوند و كجاپرداخته شود؛ ك

 ثروت اندوزی كنند.

توليد مافوق سود برای سرمايه های امپرياليستی از طريق بكارگيری اشكال شديدی از استثمار و اعمال جبر آشكار در 

از سوی  بی حقوقی آشكار كارگران و دهقانان از يكسو و تامين فوق سودها پروسه توليد بدست می آيد. اختناق سياسی و

 ديگر، الزم و ملزوم يكديگرند.

در مركز ثقل اين مناسبات توليدی، صدور سرمايه خارجی قرار گرفته است. جلوه عمده اين مناسبات، جايگاه و نقش 

شكل درآمد نفتی به ايران صادر شده است. بخش نفت در زندگی كشور است. تاكنون سرمايه امپرياليستی عمدتا به 

ل می دهد. درآمدهای نفتی، ی و بخش اعظم بودجه دولت را سرمايه های نفتی )درآمد نفت( تشكيعمده درآمدهای ارز

بخش مهمی از هزينه تقويت و گسترش دستگاه بوروكراتيك ــ نظامی حاكم را تامين می كند؛ زيرساخت های ضروری 

ولتی پشتوانه و محرك سرمايه يه های بزرگ داخلی و خارجی را فراهم می سازد و بصورت اعتبار دبرای حركت سرما

فتی با تكنولوژی و محصوالت صنعتی و فراورده های ضروری نظير مواد خوراكی گذاريهای كالن می شود. درآمدهای ن

ائی بفروشد، تابع قوانين بازار بين المللی و وارداتی، مبادله می شود. اينكه ايران چه ميزان نفت توليد كند و به چه به

بهای نفت، تاثيرات بالواسطه بروی  مپرياليستی است. تكانهای بازار جهانی، پائين آمدن و باال رفتنانحصار و كنترل ا

 اقتصاد جامعه دارد. حيات اقتصادی جامعه و معاش مردم وابسته به اين نوسانات شده است. بدين ترتيب، نفت به مثابه

ر مستقيم بر ساير رشته ها و بر زندگی روزمره مردم عامل سازمان دهنده در كل اقتصاد عمل كرده، بطور مستقيم يا غي

ارد. بخش بزرگی از درآمدهای نفتی، از طريق بنيادها و وزارتخانه ها، تحت لوای بودجه امنيتی و غيره در تاثير می گذ

می آنها در سازمانهای جاسوسی كشورهای غربی، اسرائيل، روسيه و ميان باندهای مختلف طبقات حاكمه و محافل حا

ل نفت و ساير منابع زيرزمينی شده؛ بخشی به مثابه غيره توزيع می شود. بخشی صرف نوسازی در زمينه استخراج و انتقا

مل كرده؛ و پشتوانه و اعتبار برای گسترش تجارت خارجی، رشد سرمايه های كمپرادوری، رانت خواری و بورس بازی ع

اكمه و قشرهای مرفه اختصاص می يابد. عملكرد هر يك از بخشی نيز به واردات كاالهای لوكس برای مصرف طبقه ح

ای دست چين شده و ممتاز در حيات اقتصادی جامعه بر ساير عرصه ها كه خارج از اين حلقه قرار دارد اين بخشه

بی بر جای می گذارد. روند ناموزونی اقتصاد را تشديد می )مشخصا كشاورزی و صنايع كوچك و محلی( تاثيرات مخر

ادی پا می دهد؛ و به توليد ساير كاالها )به كاف بين كشاورزی و صنعت را مرتبا افزايش می دهد؛ به ركود اقتصكند؛ ش

 ويژه كاالهای اساسی برای تامين مايحتاج اوليه مردم( ضربه می زند.
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ياستهای كه و شكل دهنده اصلی اقتصاد ايران است. توليد، جهت گيريها و سسرمايه مالی بين المللی، نيروی محر

ازمنديهای زندگی و آسايش مردم، صورت نمی گيرد. بلكه تماما اقتصادی كشور بر پايه نيازهای درونی جامعه و تامين ني

و تضمين كند. امپرياليسم  بگونه ای سازماندهی شده كه نيازهای سودآوری امپرياليستها و طبقات مرتجع حاكم را تامين

ركود يا  های دست چين شده را توسعه داده و همزمان عرصه های بزرگی را بهاقتصاد كشور را معوج كرده، برخی بخش

ورشكستگی كشانده است. پيشرفته ترين تكنولوژی و ابزار توليد در صنعت نفت بكار گرفته می شود و در كنار آن، عقب 

و صنعت و بخشهای مختلف  يد بطور گسترده مورد استفاده قرار می گيرد؛ رابطه بين كشاورزیافتاده ترين تكنيكهای تول

است كه فقط از طريق تزريق فزاينده و مداوم مالی  "اقتصاد معتاد"ر، يك صنعت از هم گسيخته می شود. اقتصاد كشو

 می تواند كار كند و سرپا بايستد.

حاكم و سلطه  ا نبوده و بر پايه اتحاد منافع امپرياليستها با طبقات ارتجاعیاين مناسبات توليدی از مناسبات طبقاتی جد

ذ امپرياليسم در ايران و توسعه امپرياليستی، تغييرات زيادی در صورت آنها بر طبقات محكوم، اعمال می شود. از زمان نفو

عرصه وجود گذاشتند. بورژوازی  بندی اقتصادی ــ اجتماعی و آرايش طبقاتی جامعه صورت گرفت. طبقات نوينی پا به

ازی ملی و خرده و از نفوذ و قدرت فئودالها كاسته شد. اليه های جديدی از بورژوبوروكرات ــ كمپرادور شكل گرفت 

بورژوازی بوجود آمدند و اليه هائی از بورژوازی ملی و خرده بورژوازی سنتی نابود شدند. صفوف طبقه كارگر گسترش 

شهرها سرازير شدند. جابجائی  دهقانان خلع يد شد و بسياری ديگر با نابودی اقتصاد كشاورزی بهيافت، از بسياری از 

بوجود آمد. شهرهای بزرگ شكل گرفتند. بين رفاه و درآمد شهر و روستا اختالف  مهمی در وزن نسبی كشاورزی و صنعت

برابر درآمد فقيرترين خانوار روستائی است  فاحشی ايجاد شد. بطوری كه امروز درآمد فقيرترين خانوار شهری يك و نيم

 و اول جهاتی جنگ از پس روند اين كل. است شهری فرد يك از كمتر سال 10 يك فرد روستائی،و شانس زنده ماندن 

 .گرفت سرعت دوم، جهانی جنگ متعاقب بويژه

ن و خود كفا و با نيازهای اكثريت مناسباتی كه امپرياليسم به جامعه تحميل كرده است، با توسعه يك اقتصاد ملی، موزو

 ی مردم می شود.مناسبات موجب بروز بحرانهای حاد و فالكت و بدبختی بيحساب برا مردم در تضاد قرار دارد. اين

اما وابستگی جامعه ايران به امپرياليسم صرفا يك پديده اقتصادی نيست. اين وابستگی با اتكاء به اعمال قدرت و كنترل 

ستگی را با سركوب توده ها نگاهداری و يابد. دولت حاكم در ايران، كارگزار امپرياليسم است و اين واب سياسی تداوم می

 ا سرنگونی اين دولت می توان سلطه امپرياليسم را قطع كرد.بازتوليد می كند و فقط ب

استثمار است؛ در عين  تاريخ توسعه امپرياليستی در ايران، تاريخ وابستگی، اعوجاج و گسترش اشكال گوناگون ستم و

و بحرانها و عليه سلطه امپرياليسم نيز هست. اين مقاومت و مبارزه از يكسو  حال تاريخ مقاومت و مبارزه توده های خلق

تالطمات درون نظام بين المللی و درون خود جامعه از سوی ديگر، نقاط ضعف مهمی را در سلطه امپرياليستی پديد می 

 ردسر بكار گيرند.پرياليستها نمی توانند اهرم های سلطه خود را بدون تضاد و بی دآورد كه در نتيجه آن ام
  

 سرمايه داری بوروكراتيك

با صدور سرمايه های امپرياليستی، رشد سرمايه داری در ايران تسريع شد و نوع خاصی از سرمايه داری بنام سرمايه 

ه داری در خود كشورهای امپرياليستی يكسان نيست. عملكرد داری بوروكراتيك شكل گرفت. اين سرمايه داری، با سرماي

پرادور )يا دالل و كارگزار امپرياليسم( نيز ار متفاوت است. مشخصه مهم اين سرمايه داری، كه سرمايه داری كمآن بسي

ت به سرمايه خوانده می شود، وابستگی آن به سرمايه امپرياليستی است. سرمايه داری بوروكراتيك )يا كمپرادور( در خدم

سرمايه داری با پشتوانه دولت نيمه مستعمراتی صورت گرفته و امپرياليستی و تابع آنست. توسعه و مراحل رشد اين 

ت در شكل گيری و ايجاد تسهيالت پايه ای برای آن نقش تعيين كننده ای ايفا كرده است. سرمايه داری بوروكراتيك دول

بخشهای را تحليل برده اما همچنين آن را در سطح گسترده در كشاورزی و  جوانب زيادی از مناسبات نيمه فئودالی

و سودآوری باالی خود از آن بهره جسته است. استفاده از  ديگر اقتصاد حفظ كرده و برای ارزان نگهداشتن نيروی كار

اری بوروكراتيك سنت، عرف، مذهب و فرهنگ فئودالی نيز نقش مهمی در ارزان نگهداشتن نيروی كار برای سرمايه د

 دارد.
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و از مجرای آن ابزار و منابع توليدی  بوروكراتيك اقتصاد كشور را سازمان داده سرمايه امپرياليستی از طريق سرمايه داری

 اصلی جامعه را كنترل كرده، از نيروی كار زحمتكشان ارزش بيرون می كشد و منابع طبيعی كشور را غارت می كند.

ی است. دولت همواره نقش مايه بوروكراتيك )يا كمپرادور( در ايران، سرمايه انحصاری دولتشكل عمده سازمانيابی سر

و برنامه ريزی اقتصادی بعهده داشته است. عالوه بر شكل دولتی، سرمايه مركزی را در كل اقتصاد و سياست گذاری 

اين گروه ها با دولت ارتباط  داری بوروكراتيك بصورت خصوصی در گروه های مالی ــ صنعتی هم سازمان می يابد.

 دولتی تكيه می كنند. نزديك دارند و به قدرت و امكانات

سرمايه داری بوروكراتيك يك سرمايه داری انحصاری است. سلطه انحصاری اين سرمايه بر رشته های مهم اقتصاد و 

و پائين آوردن هزينه ها، اعمال  منابع كشور، از طريق رقابت جوئی ميان سرمايه های مختلف و بكار گرفتن تكنيك برتر

نهادهای اقتصادی و سياسی نفوذ دولتی و استفاده از امتياز ارتباط با سرمايه های خارجی )نمی شود. بلكه از طريق اعمال 

خارجی و بازار جهانی( و ارتباطات سياسی بين المللی بدست می آيد؛ و با جوانب فئودالی مانند غصب، كالهبرداری، بی 

 و قوم و خويش بازی تكميل می شود.قانونی 

ن، بر سير تكوين تاريخی صدور سرمايه امپرياليستی و راتيك در ايران و نقاط عطف آتاريخ رشد سرمايه داری بوروك

نيازمندی های آن منطبق است. شالوده سرمايه داری بوروكراتيك در ايران از طريق وامهای كالن خارجی و ادغام و 

شد. در ابتدای قرن بيستم،  ه از طريق تجارت با كشورهای سرمايه داری رشد كرده بودند ريختهتمركز سرمايه هائی ك

روكراتيك، توليد و تجارت مواد خام كشاورزی، بانك داری و برخی صنايع بود. نخستين عرصه فعاليت سرمايه داری بو

رخی موانع زير بنائی و روبنائی از سر راه دولت رضا خان، در انباشت و تمركز سرمايه ها و ثروتهای كالن و برداشتن ب

رادور( از دگرديسی طبقات وروكراتيك نقش كليدی بازی كرد. سرمايه داران بوروكرات )يا كمپتوسعه سرمايه داری ب

فئودال و سرمايه داران تجاری، بوروكرات های دولتی، و افرادی كه بندهای سياسی با امپرياليسم داشتند شكل گرفتند. 

ند؛ در مشاركت با سرمايه های امپرياليستی، وارد كردن كاالهای مصرفی و كاالهای سرمايه ای از خارج پرداخت آنان به

يمان، پنبه پاك كنی، حرير بافی و قند و شكر ايجاد كردند و استثمار نيروی كار مزدی را در اين كارخانجات نساجی، س

 رشته های نوبنياد سازمان دادند.

كار بين المللی معين می شود.  عاليت سرمايه داری بوروكراتيك با جايگاه و نقش ايران در تقسيمچارچوب و دورنمای ف

عاليت سرمايه داری بوروكراتيك بر طبق حوائج سرمايه امپرياليستی دستخوش تغييرات پس از اكتشاف ذخائر نفتی، نوع ف

ن در تقسيم كار بين المللی نقش صادر كننده نفت مهمی شد. اقتصاد جهانی به اين ماده خام نياز حياتی داشت. بنابراي

اليتهای دولت تبديل شد. بعد از جنگ ميل كرد. بدين ترتيب استخراج و صدور نفت رفته رفته به محور فعرا به ايران تح

و  جهانی دوم، ايران مامور شد كه تحت سلطه شركتهای آمريكائی به توليد نفت ادامه دهد؛ كاالهای مصرفی را از اروپا

ن و تسهيالت زيربنائی و مالی را برای جذب سرمايه های غربی ژاپن و آمريكا با دالرهای نفتی وارد كند؛ و نيروی كار ارزا

 هم كند. همه اينها و كل كاركرد اقتصادی كشور از طريق درآمد نفت بهم قفل شد.فرا

يت سرمايه داری بوروكراتيك گسترش فعال دامنه ،"سفيد انقالب" امپرياليستی طرح بر منطبق شمسی 40 طی دهه

ورزی تجاری ايجاد ياليستی در روستاها به پيش رفت؛ كشت و صنعت ها برای توسعه كشابيشتری يافت. رفرم ارضی امپر

شدند؛ سرمايه گذاريهای عظيمی در صنايع نفت و گاز و پتروشيمی، ساختار اداری و نظامی كشور، راه ها و بنادر، نظام 

رشد صنايع جايگزينی "ديد بنام و شبكه ارتباطات شهرها انجام گرفت. بر مبنای طرحهای اقتصادی جمالی و آموزشی 

تاژ با تخصيص اعتبارات دولتی ارزان به سرمايه گذاران براه افتاد؛ موسسات بانكی، ، صنايع سبك مصرفی و مون"واردات

زمينداران و بانكداران بزرگ و مديران و دالالن  تجاری و صنعتی رشد زيادی يافتند. قشرهای جديدی از صاحبان صنايع،

ن، فقير و مقروض نگاهداشتن مدام بعرصه وجود گذاشتند. اين تحوالت بر مبنای فوق استثمار كارگرا امپرياليست پا

 اكثريت دهقانان و باج ستانی از اقشار ميانی جامعه صورت گرفت.

ايران بمثابه كشور توليد كننده نفت در تقسيم كار جهانی حفظ شد؛ توسعه بعد از استقرار رژيم جمهوری اسالمی، نقش 

يافت. اين امر بيش از پيش از مجرای  رمايه داری بوروكراتيك در رشته های مختلف بويژه در تجارت و خدمات ادامهس

نكدار تبديل شد و در سرمايه های دولتی صورت گرفت. دولت به بزرگترين زميندار، كارخانه دار، تاجر، كارفرما و با
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رل شريان اقتصاد را همچنان در دست خود نگاه داشت. عليرغم شراكت با چند نهاد و بنياد عظيم مالی و مذهبی، كنت

 آغاز اقتصاد در دولت نقش از كاستن و سازی خصوصی روند امپرياليستی، طرحهای طبق شمسی 60 ر دههاينكه از اواخ

نای در سازماندهی اقتصاد دارد. از همين دوره، سرمايه داری بوروكراتيك بر مب كليدی نقش كماكان دولت اما شده،

ای تحت سلطه ديكته كردند، به گسترش كه نهادهای مالی امپرياليستی به كشوره "توليد به قصد صادرات"الگوی 

ه امپرياليستها كشاورزی تجاری پرداخت؛ در رشته های سودآوری چون قاليبافی بيش از پيش فعال شد؛ و در خدمت ب

 مناطق آزاد تجاری را بر پا داشت.

در ايران، به ايجاد يك زيربنای صنعتی پايه ای منجر نشده است. در  رمايه داری بوروكراتيكاما چندين دهه توسعه س

اد واقع، اين توسعه سرمايه داری نتايجی كامال متفاوت از توسعه سرمايه داری در كشورهای غرب ببار آورده است. اقتص

ون و حيطه های مختلف فعاليت اقتصادی با به شكل بسيار ناپيوسته رشد كرده است. به اين معنا كه رشته های گوناگ

وده يا از پيوند ناچيزی برخوردار هستند. تقسيم كار كليه رشته های بزرگ اقتصادی يكديگر دارای رشته های پيوند نب

ی در داخل كشور. صنايع بزرگی كه طی چند دهه اخير در ايران ايجاد بيشتر با خارج است تا با ديگر رشته های اقتصاد

آنها از نظر تكنولوژی و ابزار عمده، د بهيچوجه روی پای خود نيستند و موجوديتی مستقل از امپرياليسم ندارند. شده ان

 درصد 90صرفی وم اوليه مواد درصد 60 دانش فنی و تربيت كادر متخصص اساسا به خارج وابسته اند؛ و نزديك به

 كار به فقط صنايع اين در استفاده مورد وارداتی تكنولوژی. كنند می تامين خارج از را خود يدكی قطعات و آالت ماشين

 اقتصاد در پيشرفته تكنولوژی واقع در. نيست مختلف های رشته در استفاده و تعميم قابل و خورد می خاص توليدات

انند كه اين خود نشانه عقب ماندگی اين اقتصاد است. بين صنايع استراتژيك ــ م توليد؛ نه شود می مصرف فقط ايران

ـ با ديگر صنايع ايران و بخشهای اقتصادی، حلقه های ارتب اطی متقابل موجود نيست. رشدی كه اين سرمايه صنعت نفت ـ

اغلب نقاط در شرايط عقب داری موجب می شود بسيار معوج و ناهنجار است. بجز چند رشته و چند جا اغلب بخشها و 

 افتادگی بسيار بسر می برند.

ر اقتصاد كشاورزی مخرب و بحران زا بوده است. سرمايه داری بوروكراتيك برای داری بوروكراتيك ب تاثير توسعه سرمايه

ترتيب با تحميل تامين نيازهای غذائی كشور به واردات روی آورده و يا بخشی از توليد را مكانيزه و مدرن كرده و به اين 

حدهای متوسط و كوچك را در بازار داخلی تضعيف می كند، رقابت نابرابر، دهقانان توليد كننده كاالهای كشاورزی در وا

و يا راه توسعه اقتصادی آنان را می بندد. بخشهای وسيعی از زمينهای مرغوب كشاورزی بطور  به ورشكستگی می كشاند

توده  راتی اختصاص يافته و در نتيجه از توليد مواد غذائی اصلی و ضروری برای مصرفروز افزون به توليد محصوالت صاد

د. ركود و بحران مزمن كشاورزی نتيجه ها كاسته شده و روند واردات و وابستگی بيشتر كشور به آن تشديد می شو

  عملكرد سرمايه داری بوروكراتيك است.

 های سرمايه تزريق واقع در يا �ارزی"كه بطور مدام وابسته به تزريقات كاركرد سرمايه داری بوروكراتيك بگونه ای است 

 مفهوم اين به. شود می اقتصادی چرخ وارد دولت طريق از و نفت درآمد شكل به عمدتا خارجی سرمايه اين. است خارجی

وزارتخانه ها، اين سرمايه ودجه ب تخصيص و بانكی اعتبارات مجرای از دولت. است وابسته و محصولی تك ايران، اقتصاد

و زمانی كه در اثر سياستهای آگاهانه امپرياليستی و يا وقوع امپرياليستی را به بخشهای مختلف اقتصاد جاری می كند؛ 

اد بين المللی، درآمدهای ارزی ايران كاهش می يابد، اقتصاد كشور به ركود می افتد و با خطر بحران و شوك در اقتص

 شود.ورشكستگی مواجه می 

ی است، اما در مناسبات ميان اين دو اگر چه سرمايه داری بوروكراتيك تابع و تحت فرماندهی سرمايه های امپرياليست

مل و امكانات سرمايه داری بوروكراتيك اساسا در چارچوب يك كشور است تضاد و تنش نيز هست. افق ديد و ميدان ع

ر در شبكه جهانی امپرياليسم ادغام شود، بيش از پيش مورد توجه و منافعش حكم می كند كه اقتصاد كشور هر چه بيشت

ايه های هانی باشد و امكانات بهتر و ممتازتری برای داللی امپرياليسم بدست آورد. اما سرمسرمايه های مالی ج

حداكثر سود،  امپرياليستی اساسا بر مبنای اهداف، منافع و نيازهای جهانی خود حركت می كنند. آنها در راه دستيابی به

رژوازی امپرياليستی و سرمايه داران بوروكرات، كشوری پای بند نيستند. منبع بروز برخی تنش ها ميان بو "تعهدات"به 

 همين تناقض است.



41 
 

بخشهای گوناگون سرمايه داری بوروكراتيك، عليرغم خصوصيات و منافع مشترك، در رقابت و درگيری با هم هستند. 

رج صی در رقابت است؛ بخش های مرتبط با توليد داخلی با بخشهای متكی بر واردات از خابخش دولتی با بخش خصو

يك كارگزار آنها منعكس می شود. در تضاد می افتند؛ رقابت سرمايه های امپرياليستی در بين سرمايه های بوروكرات

 بحران های اقتصادی و سياسی اين درگيری ها را تشديد می كند.

يه مردم به اقتصاد بوروكراتيك برای جامعه فاجعه بار بوده است. اين واقعيت در وابستگی نيازهای اول توسعه سرمايه داری

ويرانی اقتصاد كشاورزی و بيكاری وسيع نمايان  جهانی، در تك محصولی شدن اقتصاد و رشد نامنسجم و معوج آن، در

د نابرابری ميان مناطق مركزی و دور دست، ميان است. اين را می توان در تمركز امكانات در چند نقطه كشور و تشدي

ب ماندگی اغلب نقاط كشور بخصوص مناطق روستائی ديد. در كالن شهر غول مناطق فارس و غيرفارس، و فقر و عق

آسمانخراش ها و مظاهر تجمل و رفاه خودنمائی می كند و همزمان جمعيت عظيمی وجود دارد كه از دور  آسای تهران،

 ناطق و روستاها كنده شده و در حاشيه ها به كام فقر فرو رفته اند.افتاده ترين م

ضديت با منافع اكثريت توده ها قرار دارد و فقر و فالكت اكثريت را تعميق می بخشد. وروكراتيك در سرمايه داری ب

 اند.توسعه اين سرمايه داری و تخريب و تهديد دائمی نيروهای توليدی در شهر و روستا، دو روی يك سكه 
  

 نيمه فئوداليسم

 بتنی بر كشاورزی و اساسا تحت روابط فئودالی بود و سرمايهپيش از نفوذ سرمايه امپرياليستی در ايران، اقتصاد كشور م

داری در شهر و روستا رشد ناچيزی داشت. سرمايه امپرياليستی در روابط فئودالی نفوذ و مداخله كرد، آن را بخشا تحليل 

داد. در  ی از آن را در خدمت به سود آوری سرمايه حفظ كرد و سازمانبرد و تغيير شكل داد و همزمان جوانب مهم

ليرغم استحاله تدريجی و گاه جهش وار بر اثر اجرای طرح ها و فعاليت نتيجه، نيمه فئوداليسم بوجود آمد، شيوه ای كه ع

را به اشكال مستقيم و غير  سرمايه های امپرياليستی، تاكنون حفظ و بازتوليد شده است. امپرياليسم روابط نيمه فئودالی

و بازار بسته روستائی، برخی  ه بين المللی متصل كرد و در اين راه موانعی مانند اقتصادمستقيم به شبكه توليد و مبادل

اتوريته ها و نهادها و روابط ملوك الطوايفی و عشيرتی را كنار زد. طی چند دهه، اقتصاد كشاورزی ايران بطور روز افزون 

شاورزی بودند به تدريج از ميدان خارج شده و هانی وابسته شد. منابع محدود بومی كه پشتوانه خودكفائی كبه نظام ج

بستگی به وامهای دولتی و برخی ماشين آالت و نهاده های وارداتی گرفت. توليد خودمصرفی بواسطه جای آن را وا

 گسترش مبادله كاالئی بمقدار زيادی از هم پاشيد.

شی از دهقانان به زور از زمين و اقتصاد تغييرات عمدتا با روی كار آمدن دولت رضا خان آغاز شد. بخاين دگرديسی و 

د تا بمثابه نيروی كار در خدمت شالوده ريزی صنعت نفت قرار گيرند. اما مهمترين تغييرات در كشاورزی كنده شدن

ف از اين طرح، تسهيل هر چه بيشتر حركت صورت گرفت. هد "انقالب سفيد"عرصه روستا و كشاورزی، با اجرای طرح 

ارزان جهت سرمايه گذاری های بزرگ ای امپرياليستی و بوروكراتيك در روستا، تامين نيروی كار و سودبری سرمايه ه

، قهر اداری ــ نظامی مستقيم دولتی را به جای "انقالب سفيد"در كل كشور و كاستن از خطر خيزشهای دهقانی بود. 

اری جايگزين آن شود. اصالحات ارضی مالكيت ان سابق نشاند، هر چند كه نتوانست بطور همه جانبه و استواتوريته ارباب

دود كرد. با اصالحات ارضی يك بخش سرمايه دارانه كشاورزی در كنار بخش سنتی ايجاد شد؛ كار های بزرگ را مح

تاب گرفت اما بشكلی ناقص و بطئی و دردناك مزدی رشد كرد و كار نيمه وابسته گسترش يافت و روند تجزيه دهقانی ش

رسمی، كماكان يك سوم شاغلين كشور در رزی سنتی به ركود كشانده شد اما از ميان نرفت. طبق آمار و ناتمام. كشاو

  اين بخش درگيرند. اين در شرايطی است كه نيروی كار اكثريت زنان روستائی در آمارگيری ها محاسبه نمی شود.

ستاها صورت گرفت. كشاورزی سنتی هوری اسالمی تغييرات مهمی در اقتصاد كشاورزی و موقعيت روتحت حاكميت جم

 باال 1340 اری روستاها خالی از سكنه شدند. مهاجرت روستائيان به شهرها كه از اواخر دههبه ورشكستگی گرائيد و بسي

شده بودند، جذب رشته هائی نظير قاليبافی  شهرها آواره كه دهقانانی خيل. يافت تشديد ای بيسابقه بطور بود گرفته

اسبات خانوادگی می چرخد و از منابع مهم بر پايه كار خانگی و استفاده از روابط نيمه فئودالی و منشدند كه اساسا 

استخراج ارزش و سودآوری سرمايه های انحصاری در اين رشته به حساب می آيد. كشاورزی تجاری به قصد عرضه 
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ه شد. صنايع تبديلی كشاورزی، دامداری داخلی و خارجی رشد كرد و بر شمار كارگران كشاورزی افزود محصول در بازار

 نعتی گسترش يافتند.ها و مرغداری های ص

عليرغم همه اين تغييرات، مناسبات غالب در روستاها نيمه فئودالی باقی ماند و اساس نظام مالكيت ارضی تغييری نكرد. 

را تضمين می كند. در اين نظام كار مقيد است. نظام مالكيت، تداوم استثمار نيمه فئودالی جوهر نيمه فئوداليسم، 

ين های مرغوب بصورت مزارع و باغات بزرگ در دست يك اقليت مالك و يا نهادها و مالكيت، از يك طرف اكثر زم

و كوچك بطور گسترده وجود بنيادهای دولتی و خصوصی و مذهبی متمركز است و از طرف ديگر مالكيت های قطعه ای 

پيوسته نظام مالكيت  درگير در كار كشاورزی، بی زمين هستند. اينها دو قطب بهم دارد و بخش قابل توجهی از افراد

 همان( حقيقی و حقوقی) بزرگ مالك 2000 تقريبا1370 ارضی هستند. طبق آخرين آمار رسمی منتشر شده در سال

مين به اين نابرابری خانوار كم زمين دهقانی. شمار گسترده دهقانان بی ز 1ر200ر000 به نزديك كه دارند زمين ميزان

های قطعه ای كوچك، با بندهای گوناگون، تابع و تحت كنترل زمينداری بزرگ است. ابعاد غول آسا می بخشد. مالكيت 

ه فقط يك سوم اراضی قابل بخش عظيمی از دهقانان از مالكيت زمين محروم نگاه داشته شده اند. اين در حالی است ك

هادهای مختلف دولتی و اجبارا كم زمين و بی زمين باقی می گذارند تا دائما به ن كشت كشور، داير است. دهقانان را

مالكان وابسته بمانند و نيروی كار و ثمره كارشان در خدمت آنان قرار گيرد. اين رابطه نابرابر و ستمگرانه در عرصه 

مزد بگيری است. اين رابطه، دهقان  استثمار اكثريت دهقانان در اشكال سهم بری، اجاره داری و مالكيت، مبنای اساسی

 بازتوليد می كند.تحت ستم را بطور جبری 

كار مقيد به اين معناست كه بخش گسترده ای از توليد كنندگان مستقيم، وابسته به زمين و ابزار توليد و اقتصاد محدود 

گر آزاد فارغ از ابزار توليد. عليرغم آنان نه به كشاورز سرمايه دار تبديل می شوند و نه به كاركشاورزی و دامی هستند. 

ی، كار مقيد وسيعا مورد استفاده قرار می گيرد و عليرغم تغييراتی كه در نقش توليدی خانوار گسترش مبادله كاالئ

هقانی مجبور است در تالش معاش، درآمد ناچيز دهقانی صورت گرفته، كماكان خانواده يك واحد توليدی است. خانوار د

اری و صنايع دستی و كار فصلی در شهرها ا با درآمدهای حاصل از كار بر اراضی مالكان و دولت، دامدزراعی خويش ر

كامل كند. كارهای فصلی و بی ثبات كه برخی يا تمام اعضای خانوار دهقانی انجام می دهند به باز توليد اقتصاد دهقانی 

ه نشوند. مضافا، روبنای نيمه فئودالی نقش مهمی در ری رسانده و موجب آن می شود كه آنها از روستا و زمين كنديا

نگه داشتن و انقياد كار دهقانان دارد. در اين ميان موقعيت زنان روستائی، آئينه تمام نمای روابط نيمه فئودالی  وابسته

شاق و بيگاری اقتصاد عقب مانده و خرد زراعی و دامی اند؛ مجبور به كار است. زنان از مالكيت بر زمين محرومند؛ اسير 

 عشيرتی و طايفه ای هستند.تحت اقتدار پدرساالری و مردساالری، مذهبی، 

شبكه ای مركب از مالكين ارضی، تجار و سلف خر، دالل و رباخوار و ميداندار در شكل خصوصی يا دولتی دهقانان را 

. دهقانان نه تنها با جبر اقتصادی بازار طريق ابزار چندگانه از توليد دهقانی ارزش استخراج می شودمحاصره كرده اند. از 

ا فشارهای غير اقتصادی از باال و بويژه از جانب دولت نيز روبرو هستند. دولت نقش مهمی در بيرون روبرويند بلكه ب

اين امر هم به شكل ايجاد زمينه و اعتبار برای سرمايه كشيدن كار اضافه از دهقانان فقير و ميانه حال بازی می كند. 

صورت می گيرد؛ و هم مستقيما به صورت خريد و  ی بوروكراتيك در سازماندهی كشاورزی صادراتی و صنايع دستیدار

فروش اجباری محصوالت، تعيين قيمتهای انحصاری، تامين وام و نهاده های كشاورزی، اعمال انحصار بر آب و مراتع و 

يعنی مبادله نابرابر ميان كاالهای توليد شده توسط نگلها و ماليات های رنگارنگ انجام می شود. قيچی قيمتها، ج

ی اقتصادی عقب مانده روستائی با كاالهای توليد شده توسط واحدهای اقتصادی پيشرفته تر در كشور و جهان، واحدها

ين فشارها، توليد دهقانی بيش از پيش دچار تالشی و از بيش از پيش به فقيرتر شدن دهقانان منجر می شود. تحت ا

ئم يا فصلی به شهرها مهاجرت می كنند. اين در گسيختگی شده و توده وسيعی از نيروی كار روستائی بصورت داهم 

شرايطی است كه روند صنعتی شدن، كند و محدود و منقطع است و توانائی جذب آنها را ندارد. اين خيل نيروی كار 

 كشد. د، وزنه سنگينی است كه دستمزد كل طبقه كارگر را پايين میمازا

كاركرد كليدی نيمه فئوداليسم در اقتصاد، كمك به ايجاد شرايط فوق استثمار است. نيمه فئوداليسم برای سرمايه داری 

وی كارشان بپردازد. اين بوروكراتيك اين امكان را بوجود می آورد كه به كارگران دستمزدی پايينتر از هزينه بازتوليد نير
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وی كار ارزان در محيط د غذائی نسبتا ارزان توسط قشرهای دهقانی و باز توليد نيركار بطور كلی، از طريق توليد موا

روستا، صورت می گيرد. درآمد اكثريت انبوه كارگران مهاجر و فصلی با توليد دهقانی خود يا خانوارشان تكميل می شود. 

دون اوليه ترين خدمات شهری ــ به رها هزينه زندگی كارگران از طرقی مانند حاشيه نشينی ــ باز طرفی ديگر، در شه

وقهای دريافتی افراد خانواده با درآمد از منابع گوناگون و چند شغله شدن ــ انبوهی از تجارت پائين رانده می شود. حق

ـ و بطور كلی شركت در   اقتصادی اين. شود می تكميل شهری �اد غير رسمیاقتص"خرد، توليد خانگی و كارهای خدماتی ـ

ی كار مشخص می نيرو كامل حقوقی بی و نامنظم و نازل دستمزدهای و بودن بر كارــ ابتدائی، سازماندهی با كه است

 شود.

روابط ماقبل سرمايه داری در بخشهای ديگری از اقتصاد شهری نيز بكار گرفته می شود. بخشهای غير سرمايه داری 

بخش صاحب و كنترل كننده ابزار توليد محدود و شرايط توليد و مبادله خرد بطور گسترده ای موجود است. كاركنان اين 

بوده و عموما درگير توليد كاالئی ساده هستند. ارزشهای ايجاد شده توسط آنها در يك روند ارزش افزائی  كار خويش

ندگی شان می شود. اين روند بويژه در مورد بخشهای زيادی از سرمايه دارانه بكار گرفته نشده زيرا صرف گذران ز

رد. بر مبنای آمار رسمی، نزديك به يك سوم از عاليتهای خدماتی ــ ارائه دهندگان خدمات شخصی ــ بچشم می خوف

 شاغلين شهری را كاركنان مستقل و بدون مزد فاميلی تشكيل می دهند.

ی در برخی ر پايه استثمار كارمزدی می چرخد )مانند كوره پزخانه ها و حتدر كارگاه های توليدی كوچك و سنتی كه ب

گسترده ای از روابط ماقبل سرمايه داری استفاده می شود.  صنايع كوچك كه به صنايع بزرگ سرويس می دهند( بطور

تيازات استاد ــ شاگردی در اين كارگاه ها استفاده از كار خانوادگی، كار بی مزد و بيگاری زنان و كودكان، تعهدات و ام

 يد استثمار رايج است.و بكارگيری زور، ضرب و شتم برای تشد

بهره كشی از كار مقيد دهقانان وابسته به زمين، فوق استثمار كارگرانی كه از پيوندهای دهقانی كامال جدا نشده اند و 

ش از كل جامعه و سودآوری باالی سرمايه خيل زنان و كودكانی كه در كار خانگی و خانوادگی درگيرند، در استخراج ارز

 دی بازی می كند.بوروكراتيك، نقشی كلي

بطور كلی در روستاها و شهرهای ايران نيروی جبر غير اقتصادی نقش مهمی در روابط ميان انسانها در روند كار بازی 

ايفه ای و عشيرتی، مليتی و می كند و به استثمار شديد ياری می رساند. استفاده از جبر غير اقتصادی و مناسبات ط

در اقتصاد جامعه مهمی از كاركرد مناسبات نيمه فئودالی و ماقبل سرمايه داری  مذهبی برای سازماندهی كار، جوانب

است. زور حكومت، مذهب، سنت و عرف در چگونگی سازماندهی روند كار و تشديد استثمار تاثير می گذارد. جبر غير 

مردساالری برای پايين  و عمومی طبقه كارگر، در اتكاء به نابرابری ملی، پدرساالری واقتصادی در بی حقوقی مفرط 

ديده و زنان كارگر و در امتيازات اقتصادی مراجع و نهادهای مذهبی متبلور راندن دستمزد توده های كاركن ملل ستم

 می شود.

از روابط نيمه فئودالی بطور گسترده استفاده  مجموعه عرصه هائی كه تحت روابط نيمه فئودالی بسر می برند يا در آنها

دارانه )صنايع بزرگ و مزارع  تی اقتصاد را تشكيل می دهند. بخش سنتی با بخش مدرن و سرمايهمی شود، بخش سن

بزرگ سرمايه دارانه و بانكها و موسسات بزرگ و كوچك تجاری و صنعتی( ارتباط متقابل دارند و يك ساختار واحد 

وندشان ناهنجار و پر تناقض است. در سازند. آنها نسبت به هم ناموزون رشد می كنند و رشته های پي اقتصادی را می

اين بخشها برای تامين سودهای كالن امپرياليسم و طبقات حاكم ضروری است. رابطه اين دو عين حال پيوند و ارتباط 

تی قسمتی از اعتبارات و نهاده های مورد بخش اساسا با همزيستی آنها مشخص می شود. در جريان توليد، بخش سن

ت كه بخش سنتی امكان فوق ن تامين می كند. حياتی ترين رابطه بين بخش مدرن و سنتی اينسنيازش را از بخش مدر

استثمار كارگران را برای بخش مدرن فراهم می كند. اين خون حياتی است كه در رگهای بخش مدرن جريان می يابد 

ن است كه بدون خدمات بخش ن را تضمين می كند. در رابطه بين دو بخش، اين عمدتا بخش مدرو سود آوری باالی آ

 سنتی كارش پيش نمی رود.
  

 نقش نيمه فئوداليسم در روبنای جامعه
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مناسبات نيمه فئودالی به طرز قدرتمندی در روبنای جامعه )در قوانين، فرهنگ، ايدئولوژی و نهادهای ديگری چون 

 يابد. از هر جای ديگر در ساختار قدرت سياسی يعنی دولت( بازتاب می خانواده و بيش

در ايران، مذهب سازمان يافته يكی از ستونهای قدرت سياسی طبقات حاكمه بوده است. اين خود، از مشخصات دوران 

 فئوداليسم است.

ايه داری در ايران شكل گرفت. دستگاه دولتی، به آن شكلی كه امروز موجود است، پس از نفوذ امپرياليسم و رشد سرم

داری شد اما با قوانين بيستم از روی كتابهای قانون دولتهای سرمايه داری غرب كپی برحقوق و قوانين آن در آغاز قرن 

فئودالی اسالمی انطباق يافت. از همان ابتدا برای پاره ای نهادهای فئودالی همچون روحانيت و سلطنت امتيازات ويژه 

 ه شد.انتصاب توسط شاه و حق وتوی مراجع تقليد اسالمی در آن گنجاندقائل شد و حق 

در اين دستگاه دولتی اصل بورژوائی تفكيك قوای سه گانه، بوسيله قدرت مطلقه )بشكل سلطنتی يا واليت فقيهی( عموما 

ستم ملوك الطوايفی كنار زده می شود. قوانين اساسی ارتجاعی خود حكومت در موارد بسيار زير پا گذاشته می شود. سي

بجای تخصص غلبه انتصاب بر انتخاب، غلبه روابط خويشاوندی، ايلی و محلی در مديريت و تصميم گيری ها، پارتی بازی، 

 و مهارت )كه مشخصه سرمايه داری است( نقش مهمی در شكل گيری سلسله مراتب و تقسيم كارهای دولتی دارد.

هر چه  دستيابی دستگاه روحانيت شيعه به قدرت سياسی بود. بدين ترتيب، ديناستقرار جمهوری اسالمی، به معنای 

ر كليه زمينه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی و قضائی بيشتر با دولت درآميخت. روحانيت از امتيازات بسيار ويژه د

آن تقويت شده، امروزه برخوردار شد. استبداد مذهبی كه تاريخا ريشه در مناسبات جان سخت فئودالی داشته و توسط 

ات بورژوا مالك وابسته به امپرياليسم در ايران است. اين شكل از شكل خاصی از ديكتاتوری عريان و فاشيستی طبق

 يكتاتوری نقش مهمی در اعمال فوق استثمار و بی حقوقی مفرط اكثريت اهالی دارد.د

قوانين رسمی دولتی با قوانين شرعی و عرفی در  وجه قضائی و حقوقی قدرت سياسی شديدا آغشته به فئوداليسم است.

هدات سنتی، در انجام معامالت خل مدام با قوانين نانوشته و غير رسمی به اجرا گذاشته می شود. تعهم آميخته و در تدا

رداخت و قراردادهای اقتصادی، قراردادهای كاری، تجاری، وام دهی، زناشوئی و شراكت در توليد و پرداخت ماليات )مانند پ

  وجوه شرعيه( نقش برجسته ای دارد.

انين و باورها و ارزشهای قرون وسطائی به قانون و فرهنگ رسمی بيش از گذشته احكام و قودر دوران جمهوری اسالمی 

تبديل شد. حقوق و امتيازات ويژه برای برخی از شهروندان و بی حقوقی اكثريت به قانون شرعی و مدنی تبديل شد. 

 قوانين و تعزير و حد قصاص، نظير وسطائی قرون های مجازات  مام دستگاه قضائی را بدست گرفتند. برخیحكام شرع، ز

 از شرعی ديد از اينكه بر عالوه زنان يعنی. شد شناخته دوم درجه شهروند بعنوان رسما زن. شد احياء ديه، به مربوط

حقوق برابر با مردان ندارند. تعيين مجازاتهای خاص نظير  نيز مدنی قانون ديد از نيستند برخوردار مردان با برابر حقوق

  .است كنونی دولت جزائی و حقوقی نظام در فئودالی های جنبه ترين برجسته از يكی ،"زنانه جرائم"رای سنگسار ب

اختيارات و توزيع نابرابر ارث به ضرر زنان، نابرابری دستمزد و امكانات رفاهی ميان مرد و زن، ملت غالب و ملل مغلوب، 

ب اموال، تملك و امتيازات اقتصادی مراجع و نهادهای مداخالت بی حد و حصر حكومت در عرصه اقتصاد، تعدی و غص

يانگر جبر غير اقتصادی است كه ريشه در مناسبات نيمه فئودالی داشته و از مجرای قانون، مذهب، سنت مذهبی تمامی ب

م بودن بنا بصورت پاره ای امتيازات ويژه فئودالی برای برخی قشرها و محروو عرف اعمال می شود. نيمه فئوداليسم در رو

متيازات ويژه همراه با مناسبات اجتماعی سنتی و عقايد اكثريت مردم از هرگونه حقوق دمكراتيك بروز می يابد. اين ا

می آورد. حاكميت دستگاه سنتی، نقش اقتصادی نيز بازی می كنند و در شكل جبر غير اقتصادی، كار را به انقياد در 

ز اتوريته طايفه و خانواده، مذهب و شوهر تكميل می شود و بخش مهمی ااداری دولتی با اقتدار نهادهای سنتی چون 

انقياد اجتماعی و اقتصادی توده های مردم را تشكيل می دهد. نقش برجسته جبر غير اقتصادی در استثمار كارگران و 

 نان بازی می كند.وران فئوداليسم است كه امروز نقش مهمی در استثمار كارگران و دهقادهقانان، از بازمانده های د

در اين ميان، نهاد خانواده بعنوان واحد پايه ای جامعه جايگاهی پر اهميت می يابد. بر اين نهاد مناسبات فئودالی 

حقوقی كودكان از خصوصيات بارز اين مناسبات پدرساالرانه حاكم است. نقش فرودست زنان به مثابه مايملك مردان و بی 
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رون خانواده سنتی ز زنان به تحصيل می پردازند اما مناسبات نيمه فئودالی باز آنان را به داست. با وجود اينكه بسياری ا

 می كشاند؛ و بسياری از زنانی كه در بيرون خانه كار می كنند از استقالل اقتصادی برخوردار نيستند.

كه خانواده ديگر يك واحد توليدی  ش توليدی خانواده بيانگر حضور قدرتمند نيمه فئوداليسم است بلكه هر آنجانه تنها نق

وندهای خويشاوندی همچنان بعنوان يك مولفه روبنای نيمه فئودالی نقش نيست سنن و وابستگی های خانوادگی و پي

 مهمی در تامين معاش اهالی دارد.

اكمه از نيز مناسبات نيمه فئودالی خود را نشان می دهد. استفاده گسترده طبقات ح در ايدئولوژی و فرهنگ مسلط

كنترل و سركوب ايدئولوژيك توده ها و حفظ مذهب ـ بطور مشخص از ايدئولوژی و فرهنگ و ارزشهای اسالمی ـ در 

دوران جمهوری اسالمی موقعيت فرودست آنان، خود از مشخصه های مهم جوامع ماقبل سرمايه داری است. اين امر به 

نين نقشی را بازی می كرد. ريشه های ايدئولوژی و فرهنگ محدود نشده بلكه در دوران حكومت پهلوی نيز اسالم چ

برده داری و فئودالی در دوران پيش از اسالم بر می گردد. اما در مقطعی از تاريخ يعنی بعد از تسلط حاكم به مناسبات 

دا و بنده و توجيهات مذهبی نوع اسالمی در آميخت. وجه عمده اين ايدئولوژی، فرهنگ خاسالم، اين فرهنگ با خرافات 

  اطاعت كوركورانه است.ای، ارباب و رعيتی و مريد و مرادی و اعتقاد به احكام ازلی و 

افكار و رفتارهای اجتماعی قشرها و طبقات مختلف حتی قشرهای تحصيلكرده و مدرن كه در نتيجه رشد مناسبات 

. اين مسئله بيش از هر جا در مناسبات ميان رمايه داری شكل گرفته اند، آشكارا تحت تاثير ارزشهای فئودالی قرار داردس

 مرد و زن تجلی می يابد.

در عرصه فلسفی رواج عرفان تبارز ديگری از روبنای نيمه فئودالی است. عرفان انعكاس ركود و رخوت جامعه است و آنرا 

را از شورش عليه نظام ان با تحقير زندگی واقعی اين جهانی و كم خواهی و قناعت پيشگی، توده ها حفاظت می كند. عرف

دی بر اساس منافع و آرمانهای خود باز می دارد. فلسفه های حاكم و در دست گرفتن سرنوشت خود و نوسازی جهان ما

 اسارتبار و خرافی تفكرات آشتی برای تاس تالشی شود می تدوين �نوگرائی دينی"التقاطی كه امروزه تحت عناوين 

گرايانه و تجربه گرايانه بورژوائی. يعنی آشتی افكار و عقايد ضد علمی ماوراء  نسبی گرايانه، شك های فلسفه با فئودالی

 الطبيعه ای با برخی بديهيات علمی انكار ناپذير.

يه دارانه دارد. اما اين پديده ای نابهنگام يا روبنای جامعه ما در عرصه های گوناگون خصلت عقب مانده و ماقبل سرما

اثير می گذارد نيست. بلكه به زير بنای اقتصادی جامعه مربوط است، به نوبه خود بر آن ت ميراث جان سختی از گذشته

و در تحكيمش نقش موثر بازی می كند. اين روبنا اساسا بازتاب و برخاسته از مناسبات توليدی معينی است. مناسباتی 

 ه توسط امپرياليسم رهبری شده و نيمه فئوداليسم در آن، نقش كيفی دارد.ك
  

  سه كوه و مناسبات توليدی حاكم بر جامعه

طی دهها سال سلطه امپرياليسم، تغييرات مهمی در ساختار اقتصادی ــ اجتماعی ايران صورت گرفته است. جمعيت 

روستائی در حال تغيير است. بر تعداد شهرهای بزرگ و متوسط افزوده شهرها افزايش يافته و نسبت جمعيت شهری به 

بزرگ بوجود آباديها و روستاهای بسياری متروكه و خالی از سكنه شده اند. پديده حاشيه شهرهای  شده و در مقابل،

يا در شهر و آمده كه همچنان در حال گسترش است. در نتيجه توسعه سرمايه داری، صفوف طبقه كارگر و نيمه پرولتار

و كار خارج از خانه شده اند. چهره اقتصاد ايران  روستا افزايش يافته و زنان بطور فزاينده ای درگير فعاليتهای اجتماعی

ی گوناگون توسعه امپرياليستی رقم می خورد. عرصه هائی به جريان می افتند و عرصه دائما تغيير می كند و با الگوها

می  "توليد به قصد صادرات"جای خود را به  "صنعتی كردن به قصد جايگزينی واردات"های ديگری تعطيل می شوند؛ 

ليستی و عرصه های فعاليت . به اصطالح ملی كردنها، به خصوصی سازيها می انجامد. شكل های حركت سرمايه امپريادهد

ائما تغيير می كند. آنچه تغيير سرمايه داری بوروكراتيك بر حسب موقعيت سرمايه جهانی و نيازهای بازار بين المللی د

 اين تحوالت و افت و خيزها قرار دارد. نيافته، محتوای ساختار و مناسباتی است كه پشت همه

سلطه امپرياليسم، سرمايه داری بوروكراتيك و نيمه فئوداليسم، سه كوهی است كه بر شانه مردم سنگينی می كند. سه 

د كشيده و سرمنشاء معضالت و مصائب جامعه است. اين سه كوه، راه رهائی و زنجيری است كه پرولتاريا و خلق را به بن
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ا تشكيل می دهند. ای توليدی كه اصلی ترين آن انسانها هستند را سد كرده اند. سه كوه، يك قطب واحد ررشد نيروه

نی آنها را رقم می زند؛ سلطه امپرياليسم، شرايط و امكان زيست دو كوه ديگر را بوجود می آورد و تغيير و تحوالت درو

قتصاد تحت سلطه است؛ نيمه فئوداليسم شرايط ضروری برای سرمايه داری بوروكراتيك كارگزار امپرياليسم و سازمانده ا

راتيك را فراهم می كند. اين سه كوه در يك مناسبات توليدی كمپرادور ــ فئودالی پيوند سودآوری سرمايه داری بوروك

 يافته اند.

وده های وسيع، ين مناسبات توليدی، روابط مالكيتی است كه بر جامعه حكمفرما است. به ازاء نداری توجه عمده ا

و ثروتهای جامعه را در كنترل خويش گرفته اند و  امپرياليستها و مشتی سرمايه دار و زميندار بزرگ، ابزار عمده توليد

و توده های زحمتكش را مورد استثمار قرار می دهند. با بطريق سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری، كارگران، دهقانان 

ر و روستا و گسترش و رواج كار مزدی، كماكان نظام مالكيت ارضی نيمه فئودالی نقش وجود رشد سرمايه داری در شه

 همی در اعمال كنترل بر نيروی كار جامعه دارد.م

ـ نيمه فئودال مشخص می كند. نيمه مستعمره مناسبات توليدی حاكم، جامعه ايران را بعنوان يك جامعه نيمه م ستعمره ـ

اين جامعه توسط امپرياليسم رهبری و تعيين می شود؛ نيمه فئودالی به اين معنا كه  به اين معنا كه سياست و اقتصاد

كند مناسبات ماقبل سرمايه داری كماكان نقشی كيفی در توليد و بازتوليد حيات اقتصادی ــ اجتماعی جامعه ايفاء می 

 تحت تاثير قرار می دهد. و از عميق ترين بنيانها تا تكامل يافته ترين افكار و عقايد حاكم بر جامعه را

مناسبات توليدی كمپرادور ــ فئودالی در يك مناسبات طبقاتی معين بازتاب می يابد. يك طرف امپرياليسم و بورژوا ــ 

ديگر پرولتاريا و دهقانان و ديگر توده های خلق. مبارزه بين اين  مالكان بزرگ و دولت كارگزارشان ايستاده است؛ و طرف

 دو قطب، نيروی محركه جامعه در مسير حل تضادهای بنيادينش است.
  
  

 دولت نيمه مستعمراتی در ايران

ی دولت در ايران )مانند همه دولتها( ابزار سلطه طبقه حاكم بر طبقات محكوم است. دولت در ايران، دولت ديكتاتور

سرمايه داران و مالكان بزرگ وابسته به امپرياليسم است. ديكتاتوری اقليتی كوچك بر اكثريت بزرگ، يعنی بر توده های 

كارگران و دهقانان فقير و بی زمين و قشرهای ميانی شهر و روستا. وظيفه اين دولت )مانند همه دولتها( حفاظت و باز 

به حفظ جايگاه تحت سلطگی ايران در نظام جهانی ياری می رساند و از  توليد مناسبات توليدی غالب است. اين دولت

مناسبات توليدی كمپرادور ــ فئودالی پاسداری می كند. دولت، نظم موجود را با اعمال قهر سيستماتيك پاسداری می 

ه مردم، محاكم كند. ركن اساسی دولت، قوای مسلح سركوبگر است. دستگاه بوروكراتيك اداری، ارگانهای جاسوسی علي

 و زندانها و قانون و نهادهای غير مستقيم سركوب، ديگر اجزای آن است.

افكار و عقايد حاكم، كه افكار و عقايد طبقات مسلط است، پايه های اقتدار دولت را محكم می كند و دولت نيز به بنوبه 

بهمراه احكام و قيود فئودالی شرعی و  خود به اشاعه و تسلط اين افكار ياری می رساند. ايدئولوژی و فرهنگ مسلط،

تعهدات اسارت بار عرفی و نهادهای مذهبی و رسانه های ارتجاعی و خانواده پدرساالر كه سلول پايه ای اين جامعه است، 

 نقش فعالی در حفظ و بازتوليد مناسبات اقتصادی ــ اجتماعی حاكم دارند.

له دارد. كشف منابع نفت و وقوع انقالب اكتبر در روسيه در سا 80 دولت بورژوا ــ مالكان در ايران سابقه ای

 متمركز دولتی دستگاه يك ايران در تا شد( امپرياليستی جهان روز آن سركرده) انگليس دولت محرك 1917 سال

در  .شد بنا آن بر ايران مستعمراتی( نو) نيمه دولت كه بود ای پايه دو نفت، كشف و ايران ژئوپليتيكی موقعيت. بسازد

نتيجه كودتای رضا خان، هيئت حاكمه وابسته ای متشكل از بوروكراتهای نظامی و فئودال های بزرگ، به قدرت رسيد. 

بر پايه و با استفاده از عناصر و مصالح دولت بالنسبه متمركز فئودالی پيشين، دستگاه دولتی جديدی شكل گرفت كه 

انه به اين دولت شكل و شمايل بورژوائی بخشيد. در ساختار قدرت ارتش مدرن، ستون فقرات آن بود. تفكيك قوای سه گ

جديد التاسيس، طبقات ارتجاعی فارس از نقشی ممتاز بهره مند شدند و دولت از آغاز بر پايه شووينيسم فارس و ستم 

ا نيروی آنان ملی بر كرد، آذری، بلوچ، تركمن، لر و عرب استوار شد. حكومت، توده های رعيت را به بيگاری كشيد و ب
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شبكه ای از راه های ارتباطی و راه آهن را درست كرد كه برای اهداف نظامی امپرياليستها و توسعه صنايع و تجارت 

ضروری بود. سرمايه داری بوروكراتيك از اين اقدامات تغذيه كرد و در گهواره دولت پرورش يافت. حكومت رضا خان 

غصب كرد و پشتوانه قدرت خود قرار داد. اين حكومت از يكسو به تقويت و  بسياری از دهات و اراضی بزرگ را به زور

اشاعه بزرگ مالكی پرداخت و منافع فئودال های بزرگ را در پيوند و تبعيت از منافع امپرياليسم تامين كرد؛ و از سوی 

بنفع دولت مركزی از صحنه ديگر به تغييراتی در ساختار اقتصادی دست زد و برخی اتوريته های فئودالی و عشيرتی را 

حذف كرد و راه نفوذ هر چه بيشتر سرمايه های امپرياليستی در اقتصاد و رشد سرمايه داری بوروكراتيك را باز كرد. 

استفاده از قوه قهر در پيشبرد اين تحوالت نقش مهمی ايفاء كرد. قوای مسلح دولتی در جريان سركوب ملل و خلقهای 

ياليستها قوام يافتند. نهادها و عناصر اين دولت با مالط يك ايدئولوژی فئودالی كه رنگ و لعاب ستمديده و با حمايت امپر

 فشرده اين ايدئولوژی بود. "خدا، شاه، ميهن"مدرنيسم و شووينيسم ايرانی داشت، بهم متصل شد. شعار 

كان، بود. اين طرح برخی مال ــ بورژوا دولت حيات در مهم عطف نقطه يك شمسی 40 دهه آغاز در "انقالب سفيد"

تغييرات ضروری در ساختار اقتصادی جامعه را الزام آور می كرد. سركوب جنبش توده ای از طريق 

 سرمايه. بود ساخته هموار را تغييرات اين راه دربار، باند حول حاكمه هيئت كردن متحد و 1332 مرداد 28 كودتای

ركز شد و مالكان فئودال در هيئت حاكمه به موضع تبعی رانده شدند؛ متم دربار حول( كمپرادور يا) بوروكراتيك داری

قشر سرمايه داران كمپرادور در بخش خصوصی رشد كرد و در قدرت سياسی شريك شد. دولت نقش بزرگتری در توسعه 

مبنای  ، چهره و تركيب دولت بورژوائی تر شد. بر"انقالب سفيد"اقتصاد تحت سلطه بعهده گرفت. در نتيجه تغييرات 

نيازهای توسعه سرمايه داری بوروكراتيك و طرح های منطقه ای امپرياليسم آمريكا، دستگاه اداری با هدف كنترل جامعه 

و تنظيم و اتصال شاخه های نامتجانس اقتصادی و اجتماعی، رشد سرطانی كرد. همزمان، قوای سركوبگر برای تامين 

سرمايه امپرياليستی، مدرنيزه و تقويت شدند. همگام با تحوالت نظم و امنيت سراسری و تضمين شرايط سودآوری 

 همچنان اسالمی فئودالی ايدئولوژی جنبه كه هرچند شد؛ تقويت مسلط ايدئولوژی در بورژوائی جوانب 50 و 40 دهه

 .كرد حفظ جامعه در را خود عمده نفوذ و جايگاه

قرار جمهوری اسالمی بود. قدرتهای امپرياليستی برای آخرين نقطه عطف در تحوالت دولت، سقوط رژيم سلطنتی و است

، از حكومت سلطنتی دست شستند و راه را برای به قدرت رسيدن ائتالف حول خمينی باز 1357 مهار بحران انقالبی

كردند. در نتيجه اين تحول، راس هرم قدرت كامال عوض شد. قشرهای جديدی به قدرت سياسی دست يافته و بر 

د تكيه زدند و تبديل به بورژوا ــ مالكان جديد شدند؛ شكل و شمايل برخی نهادهای دولتی تغيير كرد؛ مناسبات موجو

 شرع و قانون بيش از گذشته به هم آميخت؛ حكومت اسالمی برقرار شد؛ اما ماهيت و كاركرد اساسی دولت تغيير نكرد.

خوان وابسته به امپرياليسم و فاقد يك پايگاه اجتماعی و تا مغز استدولت بورژوا ــ مالكان يك دستگاه نيمه مستعمراتی 

قوی و گسترده است. قدرت دولت در شهرهای بزرگ متمركز شده، بازوهای اداری و نظامی آن هر چه به مناطق دورتر 

گی تيك و خودكامو روستاها می رسد باريكتر و شكننده تر می شود. گرايش به مطلقگی كه بازتاب انحصار سرمايه بوروكرا

فئودالی است، مرتبا اصل بورژوائی تفكيك قوا را كنار می زند. قوانين كه برای رسميت بخشيدن به سلطه طبقه حاكمه 

و نظم بخشيدن به نحوه اعمال قدرت دولتی وضع شده اند، با بی قانونی تكميل می شوند. از قانون و بی قانونی برای 

نی بورژوا ــ مالكان استفاده می شود. تضاد حاد و آشتی ناپذير بورژوا يم روابط دروتحكيم سلطه بر طبقات محكوم و تنظ

ــ مالكان با توده های تحت استثمار و ستم، شكاف عظيمی بين دولت و جامعه پديد آورده كه اعمال استبداد خشن و 

ب طبقات حاكمه مطرح قاطعی از جانعريان را الزام آور كرده است. بازيهای انتخاباتی و وعده های دمكراتيكی كه در م

    شده تنها حجابی نازك بر اين استبداد است.

دولت بورژوا ــ مالكان در طول حيات خود، تحت تاثير وقايع و بحران های داخلی و بين المللی دستخوش تغيير شده و 

ت. رژيمها عوض نظام دولتی نبوده اساشكال گوناگون حكومتی بخود گرفته است. اما تغيير حكومت ها به معنی تغيير 

شده اند بی آنكه خصلت طبقاتی دولت اساسا فرق كرده باشد؛ بی آنكه جای طبقات حاكم و محكوم عوض شده باشد. 

مانع مقابل پای انقالب، وجود اين دولت ارتجاعی وابسته به امپرياليسم است. حك و اصالح ماشين دولتی كه در مقاطعی 

می گيرد، نمی تواند راهگشای تغييرات بنيادين در جامعه باشد. پرولتاريا و خلق  دن و تقويت آن انجامبرای تر و تازه كر
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فقط با در هم شكستن دولت طبقات ارتجاعی و سرنگون كردن كل روبنای حاكم است كه می توانند به رهائی دست 

 يابند.
  

 1357جمهوری اسالمی و انقالب 

مالكان بعد از سقوط رژيم سلطنتی به خود گرفته است. در  است كه دولت بورژوا جمهوری اسالمی، شكل حكومتی ای

، دستگاه دولتی پوشش جديدی بر خود كشيد. در شكل گيری آن بحران، 1356 ــ 57 پاسخ به بحران انقالبی سالهای

د جهانی در تحوالت بين المللی و تشديد تضادهای داخلی ايران، نقش تعيين كننده بازی كرد. بحران اقتصا

 ساختار تناقضات نفت، قيمت ناگهانی افزايش. گذاشت تاثير ايران اقتصاد بر بشدت( شمسی 50 دهه) يالدیم 70 دهه

 اهداف تامين برای نظامی ــ بوروكراتيك دستگاه گسترش و منطقه در شاه ژاندارمی. كرد تشديد را ايران اقتصادی

رها و تكان ها در دوره ای اتفاق افتاد كه اصالحات ببار آورد. اين فشا سنگينی هزينه آمريكا، امپرياليسم استراتژيك

 شهر به روستا از مهاجرت. شد آشكار كشاورزی بحران و ركود: رسيد خود منطقی نتيجه به شمسی 40 امپرياليستی دهه

ش كرد و بيش از جه يكباره گرانی و تورم. شدند تبديل باروت های بشكه به شهرها حاشيه و يافت آور سرسام رشدی

گريبان كارگران و زحمتكشان را گرفت. مدرنيسم معوج و سست بنيادی كه توسط امپرياليسم و رژيم كارگزارش از همه 

باال در بخشهائی معدود دامن زده شد با بنيان های سنتی و عقب مانده جامعه در تقابل حاد قرار گرفت. تضاد خرده 

ايه بوروكرات كمپرادور حاد شد. تفرقه هيئت حاكمه و ه امپرياليستی و سرمبورژوازی و بورژوازی متوسط با سرماي

اختالالتی كه در دستگاه استبداد و اختناق سياسی ايجاد شده بود بر آتش بحران انقالبی دميد. جنبش كارگری و توده 

تش بشكل مستقيم و ای سر بلند كرد، نهادهای دولتی زير ضرب رفت و دستگاه پليسی ــ امنيتی از هم گسيخت. ار

يان روياروی طبقات محكوم ايستاد تا نظام را حفظ كند. ارتش در موقعيتی قرار گرفت كه هر پيشروی انقالب فقط با عر

 نشانه گرفتن و ضربه زدن به آن ميسر می شد.

اليسم را درهم امپري به وابسته مالكان بورژواـ دولت كه نشد قادر ها توده قهرمانی و فداكاری عليرغم 1357 انقالب

اين كار مستلزم رهبری انقالب توسط طبقه كارگر و حزب پيشاهنگش و سازمان دادن يك جنگ انقالبی و درهم  شكند.

شكستن قوای نظامی دولت بود. فقدان اين امر، فرجه ای به امپرياليستها و طبقات ارتجاعی داد تا دستگاه دولتی را از 

نقش يك ضربه گير يا چتر حفاظتی را برای دستگاه دولتی قرار جمهوری اسالمی گزند توده های محروم حفظ كنند. است

 بازی كرد.

جمهوری اسالمی، نتيجه يك سازش تاريخی برای سركوب انقالب بود. طرفين اين سازش، قدرتهای امپرياليستی و ائتالف 

ای سنتی می شد بورژوا ــ فئودال ه ارتجاعی حلقه زده به دور خمينی بودند. اين ائتالف در درجه اول شامل قشری از

 بخش. بود شده محدود شان سياسی و اقتصادی قدرت و خورده ضربه 40 كه در نتيجه اصالحات امپرياليستی دهه

 آنجا از "سفيد انقالب" با آنها مخالفت. داشتند قرار مذهبی موسسات و نهادها و روحانيت چتر زير نيروها اين از مهمی

ديدند. بخشی از ائتالف خمينی، بورژوازی متوسط سنتی و عمدتا درگير ی خود را در خطر می طبقات منافع كه بود

تجارت بود كه خوان يغمای امپرياليسم و نوكرانش را می ديد و آرزوی بوروكرات ــ كمپرادور شدن در سر می پروراند. 

ايه داران بوروكرات فزوده و بخشی از سرما خويش سياسی مطلقگی و اقتصادی انحصار بر دربار باند 50 بعالوه، در دهه

 جمهوری حيات آغازين روزهای و 1356 ــ 57 ــ كمپرادور را از خود رانده بود. اينها نيز در جريان بحران انقالبی

 .شدند همراه خمينی با اسالمی

 خواستند منافع اساسیهدف از سازش، حفظ نظام و دستگاه دولتی بود. امپرياليستهای غربی و در راس آنها آمريكا می 

و استراتژيك خود در منطقه و دستگاه عظيمی كه برای تامين آن پرورده بودند را از خطر نجات دهند. در اينكه 

امپرياليستها سريعا با جريان خمينی به توافق برسند دو عامل دخيل بود: يكم، تالش بلوك غرب برای ممانعت از نفوذ 

طقه. دوم، هراس از تعميق انقالب و پايه گيری نيروهای ود در ايران و كل منرقيب سوسيال امپرياليست شوروی خ

انقالبی. امپرياليستهای غربی با توجه به حادتر شدن رقابتشان با بلوك سوسيال امپرياليستی شوروی، نمی توانستند 

ر كند ست شوروی ها را قويتبحران انقالبی و بی ثباتی موجود در ايران را تحمل كنند. ادامه چنان وضعی می توانست د
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و تناسب قوای جهانی را بهم بزند. در مقابل، ائتالف خمينی می خواست جای هيئت حاكمه سلطنتی را بگيرد، منافع 

ـ فئودالی را نصيب خود كند و نظام را با برخی تغييرات سياسی و ايدئولوژيك مطلوب خويش بچرخاند.  سرشار كمپرادور ـ

موجود و نهادهای سركوبگرش نياز داشت. شرط سازش اين بود كه اين  كردن به ماشين دولتیاين ائتالف برای حكومت 

نيرو بتواند بحران انقالبی را مهار كرده، توده های انقالبی را سركوب كند و دستگاه دولتی ضربه خورده را ترميم و تقويت 

 استقرار جمهوری اسالمی گشودند. ند. بنابراين راه بركند. امپرياليستها توان و خواست انجام اين كار را در خمينی می ديد

جمهوری اسالمی نتيجه غلبه يك رهبری ارتجاعی بر يك انقالب اصيل توده ای است. موفقيت اين جريان ارتجاعی 

توسط يك رشته عوامل اقتصادی و سياسی درون جامعه و وقايع بين المللی ممكن شد. جان سختی روابط فئودالی و 

درتمندی برای ايدئولوژی اسالمی در جامعه فراهم می كرد. عليرغم محدوديت هائی كه الی، پشتوانه عينی قنيمه فئود

در دو دهه پايانی رژيم شاه برای دستگاه روحانيت ايجاد شده بود، اسالم كماكان يك ابزار مهم ايدئولوژيك برای كنترل 

د. نيروهای ملی ــ مذهبی كه سنتا مونيستی، محسوب می شتوده های روستائی و شهری و مقابله با نفوذ ايدئولوژی ك

طبقه بورژوازی متوسط )يا ملی( را بلحاظ سياسی نمايندگی كرده اند، نقش مهمی در رواج ايدئولوژی فئودالی اسالمی 

داشتند. در حالی كه كمونيست ها دائما سركوب می شدند، شبكه مساجد و حسينيه ها رو به گسترش داشت و بخش 

نگامی كه به مبارزه فعال روی آورده و به دنبال فلسفه گشتند، اسالم را قابل دسترس ترين گی از مردم ناراضی هبزر

فلسفه يافتند. اين در شرايطی بود كه ناسيوناليسم مترقی در سطح جهانی بی كفايتی خود را در مبارزه عليه امپرياليسم 

ا يا شكست خورده و يا به يكی از دو قطب رهبری ناسيوناليسته و ارتجاع نشان داده بود و جنبشهای آزاديبخش تحت

جهانی امپرياليستی غرب يا شرق جذب شده بودند. جنبش بين المللی كمونيستی بواسطه سرنگونی دولت پرولتاريا در 

ران ، با بحران بزرگی روبرو شده بود. جنبش نوين كمونيستی ايران نيز دو1976 چين توسط رويزيونيست ها در سال

ـ سياسی خود را می گذراند و از آمادگی كافی برای مصاف با چنين اوضاعی جوانی، بی تجربگ ی و سردرگمی ايدئولوژيك ـ

 برخوردار نبود.

مضافا، تغيير و تحوالتی كه امپرياليسم در ساختار اقتصادی ــ اجتماعی ايران بوجود آورد و انحصارگری سرمايه داری 

روستائی را با اعتقادات و تمايالت مذهبی شان به عرصه مخالفت و ی از قشرهای شهری و بوروكراتيك، طيف گسترده ا

مبارزه كشاند. تمايالت پان اسالميستی درون دستگاه روحانيت و در ميان نيروهائی كه از يك زاويه فئودالی با امپرياليسم 

بی و غربی در شهرها اعه ارزشهای غير مذهو توسعه مناسبات سرمايه داری در جامعه مخالفت می كردند تقويت شد. اش

نيز كه ارزشهای مذهبی و روابط اجتماعی نيمه فئودالی را تهديد می كرد، زمينه ديگری برای ابراز مخالفت ارتجاعی 

شد. بسياری از مردم منجمله بخشی از روشنفكران در عكس العمل به نفوذ فرهنگ امپرياليستی و انحطاط فرهنگی و 

 ت و مذهب روی آورده بودند.لطنتی به دفاع از سنمعنوی رژيم س

 مجموعه عوامل عينی و ذهنی پيش گفته، تعيين كرد كه انقالب چگونه به پيش رود و رهبری خمينی بر آن اعمال شود.

جمهوری اسالمی طی چند سال سركوب خونين توده ها و از بين بردن بخش بزرگی از يك نسل انقالبی، خود را ساخت 

كوب مسلحانه و ايدئولوژيك ــ سياسی رژيم در مقابله با جنبش كارگری و كمونيستی، نگاه داشت. ماشين سرو سر پا 

جنبشهای دهقانی و ملی، جنبش زنان، جنبش دانشجويان و روشنفكران و جنبش دمكراتيك توده های وسيع ساخته 

دهقانی در روستاها، تشكالت  ، انجمنها و شوراهایشد. دستاوردهای انقالبی توده ها مانند شوراهای كارگری در كارخانه ها

زنان، انجمنهای نويسندگان و سازمانهای دانشجوئی، شوراهای بيمارستانها و مدارس و غيره و دستاوردهای انقالبی ملل 

كه ستمديده از بين برده شد. نهادهای امنيتی و نظامی ترميم و تكميل شدند و با برپائی جنگ ارتجاعی ايران و عراق 

افروز آن بودند، انرژی توده های انقالبی بيش از پيش تحليل رفت. در جريان سركوبهای خونين و  امپرياليستها آتش

جنگ ايران و عراق، يك ضد انقالب مسلح فشرده بوجود آمد. بازوهای دستگاه بوروكراتيك اداری محكمتر از گذشته به 

 ت.لوژيك رژيم قرار گرفنيروهای مسلح سركوبگر گره خورد و زير چتر ايدئو

جمهوری اسالمی هم به لحاظ اقتصادی و هم سياسی وابسته به امپرياليسم است. ريشه برخی كشمكشهای رژيم با 

امپرياليسم در تضادها و رقابتهای درون امپرياليستی است كه بر عرصه ايران تاثير می گذارد. قبل از سقوط سلطنت، 

اران و سرمايه ها و تسليحات آمريكائی در ايران حضوری مشخص شده بود. مستش رژيم شاه بعنوان سگ زنجيری آمريكا
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آشكار داشتند. در جريان انقالب، آمريكا آماج مبارزات انقالبی مردم قرار گرفت و منافعش زير ضرب رفت. بعد از انقالب، 

ياليستی ؛ شوروی سوسيال امپربلوك غرب عمدتا از كانال اروپا به بافتن بندهای خود با جمهوری اسالمی مشغول شد

نيز از سست شدن سلطه بالمنازع آمريكا سود جسته و فعاالنه به پی ريزی مناسبات خود با رژيم جديد پرداخت. 

ظاهری جمهوری اسالمی چيزی بيش از بندبازی رژيم در بين اربابان بين المللی نيست؛ با اين هدف كه  "استقالل"

و جايگاهی ممتازتر در ميان كارگزاران امپرياليسم بدست آورد.  اقتصادی را تحمل كندبتواند بار بحران های سياسی و 

در واقع سياست خارجی جمهوری اسالمی در سراسر سالهای حياتش سمت گيری بيشتری با غرب داشته است. با توجه 

جز  دولت نيمه مستعمراتیبه وابستگی اساسی ساختار اقتصادی ــ اجتماعی ايران به امپرياليستهای غربی و حاكميت 

 اين نيز نمی تواند باشد.

ماهيت دولت با خاستگاه طبقاتی رهبران و كاركنان آن تعيين نمی شود. كسانی كه هيئت حاكمه اسالمی را تشكيل 

ا دادند برخالف سران رژيم سلطنتی، نه از سرمايه داران بزرگ انحصاری بودند و نه از زمينداران بزرگ. سابقه طبقاتی آنه

تضعيف شده بودند و نيز 40 مالكان ميانه حال و فئودال هائی كه در نتيجه اصالحات ارضی دههبيشتر با آن دسته 

قشرهای ميانی سنتی جامعه شهری مشخص می شد. اما اين خاستگاه، تغييری در ماهيت طبقاتی جمهوری اسالمی 

بورژو اــ مالكان را بعهده گرفته  مسئوليت حفاظت از دولتبوجود نياورد. آخوندهای حاكم يا متحدان غير آخوند آنها كه 

 بودند، خود سريعا به جايگاه بورژوا ــ مالكان بزرگ ارتقاء يافتند.

جايگزينی جمهوری اسالمی بجای رژيم سلطنتی نشان می دهد كه حكومت های ارتجاعی می توانند شكلهای گوناگون 

دئولوژی های مسلط تعديل يا حك و اصالح شود؛ ير كند؛ سياست ها و ايبخود بگيرند؛ شعارها و روش های حكومتی تغي

اما ماهيت طبقاتی دولت دست نخورده باقی بماند. چنين تغييرات حكومتی در يك نكته مشتركند: هدفشان حفاظت از 

 اين مناسبات ارتجاعی اقتصادی و سياسی است.
  

  صف بندی طبقاتی ـ اجتماعی در انقالب ايران

ستان آن كدامند؟ اين مساله ای است كه برای انقالب دارای اهميت درجه اول است. طبقه كارگر كيانند؟ دودشمنان 

تحليل طبقاتی صحيح نقشی تعيين كننده در پيروزی يا شكست انقالب پرولتری بازی می كند. بدون شناخت صحيح 

 پيروزمند نخواهد بود.از تضادهای طبقاتی و اجتماعی، طبقه كارگر قادر به رهبری يك انقالب 

وظايف و دورنمای انقالب و نيروهای محركه آن را خصلت نيمه مستعمراتی ــ نيمه فئودالی جامعه تعيين می كند. 

جامعه ايران نيازمند انقالبی است كه وظيفه نابودی سلطه امپرياليسم، سرمايه داری بوروكراتيك و نيمه فئوداليسم را به 

ن به سوسياليسم گذر كند. قشرها و طبقات مختلف نسبت به اين انقالب م انقالب دمكراتيك نويسرانجام رساند و با انجا

روش ها و مواضع گوناگونی اتخاذ می كنند. برای تشخيص دشمنان از يكسو و متحدين طبقه كارگر از سوی ديگر بايد 

 داد.د تجزيه و تحليل قرار وضعيت اقتصادی طبقات مختلف و برخورد هر يك از آنها را نسبت به انقالب مور
  

  بورژوا ـ مالكان

اينها شامل صاحبان صنايع و موسسات تجاری بزرگ، زمينداران بزرگ در قالبهای دولتی و خصوصی و بنيادهای بزرگ 

مذهبی، آخوندهای صاحب قدرت و نفوذ، تكنوكراتهای دولتی و بوروكراتهای نظامی )مشخصا فرماندهان سپاه و ارتش و 

بانكها هستند. بورژوا ــ مالكان، بر ابزار و منابع عمده توليدی، بخشهای كليدی و شبه نظامی( و مديران  باندهای

 استراتژيك اقتصاد انحصار و كنترل دارند و قدرت سياسی در دست آنهاست.

تگاه دولتی بورژوا ــ مالكان به چند ده گروه انحصاری اقتصادی ــ سياسی رقيب و موتلف تقسيم شده اند كه در دس

متحدان خود را دارند. رقابت ميان اين گروهبندی ها ناشی از جهت گيريها و منافع متضاد در عرصه های  وابستگان و

 داخلی و بين المللی است.

بورژوا ــ مالكان نماينده ارتجاعی ترين مناسبات توليدی بوده و با هرگونه تغيير و تحولی به سود پرولتاريا و خلق 

ن به سلطه امپرياليسم وابسته است. اين طبقات به شيوه های سرمايه دارانه و ماقبل يات و رشد و بقای اينامخالفند؛ ح
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سرمايه دارانه به استثمار كارگران و دهقانان و ديگر زحمتكشان می پردازند و ديكتاتوری ارتجاعی خود را بر پرولتاريا و 

توسط قوای مسلح سركوبگر شامل ، سلطه سياسی خويش را توده های خلق اعمال می كنند. طبقات ارتجاعی حاكم

ارتش، سپاه، بسيج، نيروی انتظامی، گشتهای ويژه، اطالعاتی ها، بازجويان و شكنجه گران و زندانبانان و عوامل محلی 

ـ مالكان كنترل و سركوب ايدئولوژيك نظير گردانندگان مساجد و امثالهم اعمال می كنند. بنابراين اين مجموعه )بورژوا 

  كوبگر آنان(، دشمن و آماج اصلی انقالبند.و بازوهای سر

بعالوه، بخشی از طبقات ارتجاعی و نمايندگان سياسی آنها خارج از هيئت حاكمه فعلی قرار دارند. اين موقعيت، اگرچه 

 با منافع طبقه كارگر وباعث می شود كه از نظر عينی، آماج فوری انقالب نباشند، ليكن منافعشان در تضاد آشتی ناپذير 

 توده های خلق قرار دارد و از نظر طبقاتی همچنان دشمن محسوب می شوند.
  

 بورژوازی متوسط )يا بورژوازی ملی(

ماهيت طبقاتی سرمايه متوسط و سرمايه كوچك تفاوتی با ماهيت طبقاتی سرمايه بزرگ ندارد. هر دو با استثمار كارگران 

وازی متوسط كه خود در استثمار پرولتاريا و زحمتكشان سهم دارد، سود می پردازند. اما بورژبه انباشت سرمايه و كسب 

 بواسطه متوسط بورژوازی. است تضاد در هم كمپرادوری ــ بوروكرات و امپرياليستی های سرمايه سلطه و انحصار  با

از فعاليت ن اقتصادی سود می جويد، كال ريزی سياست و دولتی ابزار از كه بوروكراتيك داری سرمايه انحصاری سلطه

 دسترسی و نيست مند بهره دولتی اعتبارات و امتيازات از بورژوازی اين. است محروم اقتصاد مهم و كليدی  در عرصه های

 .دارد جهانی بازار امكانات به محدودی

 سطح محدود پيوندهای مالی،اين قشر از بورژوازی بر حسب حجم سرمايه اش، موقعيت غير انحصاری اش در بازار ملی، 

توليدی و تشكيالتی با سرمايه امپرياليستی و مناسباتش با قدرت سياسی، از بورژوازی بزرگ متمايز می شود. هر چند 

توسعه امپرياليستی باعث توسعه سرمايه های متوسط ميشود، اما اين سرمايه ها نهايتا توسط سرمايه های امپرياليستی 

 محدود ميشود.

نفر، مرغداری ها، دوزندگی ها و تعميرگاه  5يع كارگاهی )مانند كارگاه های كمتر از ی متوسط عمدتا در بخش صنابورژواز

ها( و تجارت كوچك و متوسط فعاليت دارد و از طريق داد و ستد و برپائی كارگاه های صنايع دستی با روستا مرتبط 

كند، اما بورژوازی متوسط هم در  شد اين بورژوازی ايجاد میاست. اگرچه مناسبات نيمه فئودالی محدوديت هائی برای ر

عرصه توليد و هم در عرصه روبنا و فرهنگ با مناسبات نيمه فئودالی بندهائی داشته و از آن سود می برد. توسعه صنعت 

بزرگ  و تجارت زير چتر سرمايه داری بوروكراتيك باعث شده كه بخشی از بورژوازی متوسط به صورت زائده سرمايه

ود كه اين بخش از هيچ خصوصيت ملی برخوردار نيست. برای نمونه صاحبان كارگاه هايی كه به عنوان توليد و بازتوليد ش

بخش كمكی اين يا آن صنعت بزرگ فعاليت می كنند و كامال وابسته به سرمايه داری بوروكراتيك هستند. بخش عمده 

تر رانده شده اند كه چندان مد نظر  "كار ــ بر"ر استراتژيك و بورژوازی متوسط به سمت عرصه هايی محدود و غي

سرمايه های بوروكراتيك و امپرياليستی نبوده و به بازار داخلی محدود می شود؛ هرچند كه اين بورژوازی بطور كلی از 

 نظر منابع اعتباری و تكنولوژيك به شبكه بانكی و بازار بين المللی وابسته شده است.

 حل به قادر اروپا 18 كشورهای تحت سلطه امپرياليسم، برخالف بورژوازی قرن ی در ايران و بطور كلی دربورژوازی مل

 انقالب در كه هنگامی حتی طبقه اين سياسی نيروهای. نيست آن وظايف انجام و دمكراتيك ــ بورژوا انقالب مسائل

يرو نقش فعالی در . طی چند دهه گذشته اين ندارند انقالب دشمنان با سازش به تمايل جويند، می شركت دمكراتيك

عرصه سياسی ايران بازی كرده و نفوذ سياسی و ايدئولوژيك زيادی بر جنبش توده ای اعمال كرده است؛ اما هيچگاه 

از طبقات ارتجاعی اتخاذ كند و عموما به مثابه دنبالچه يا متحد آنها در عرصه سياست ظاهر  "مستقل"نتوانسته موضع 

ئتالف جريان موسوم به ملی ــ مذهبی با نيروهای ارتجاعی مذهبی در جريان . نمونه روشن اين حركت، اشده است

 حضور با مواجهه در قشر اين. بود اسالمی جمهوری حكومت در شركت و انقالب سركوب و مهار برای 1357 انقالب

ن وجود بورژوازی تگذار ارتجاع شد. بنابرايخدم و افتاد هراس به انقالب در زحمتكش های توده و كارگر طبقه قدرتمند

ملی به لحاظ اقتصادی و سياسی، معادل با ظرفيت وی در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع، يا همراهی او با انقالب 
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دمكراتيك نوين نيست. اما تضادهائی بين اين قشر و امپرياليسم و طبقات بورژوا ــ مالك وجود دارد كه تحت شرايط 

از اين نيرو با انقالب دمكراتيك نوين يا خنثی ماندنش در برابر اين انقالب، می تواند  مينه و امكان ائتالف بخشیمعين ز

به وجود آيد. تجربه نشان داده است كه بورژوازی ملی ملل تحت ستم در ايران، كمتر از بورژوازی ملی فارس امكان اتحاد 

هر چند كه اين بورژوازی تزلزالت طبقاتی خود را  با پرولتاريا وجود دارد؛ با طبقات حاكم را دارد و امكان همكاری آنان

 دارد.
  

  خرده بورژوازی شهری

ميليون نفر شاغل، بخش گسترده ای از جامعه شهری ايران را تشكيل می  6قشرهای مختلف خرده بورژوازی با بيش از 

 ود.دهند. اين خرده بورژوازی، دو بخش سنتی و مدرن را شامل می ش

زی از كسبه خرد تشكيل می شود كه از كار بی مزد خانوادگی استفاده می كنند. همچنين، از بخش سنتی خرده بورژوا

پيشه ورانی كه بطور فردی يا به كمك معدودی شاگرد به توليد می پردازند. اينان در مقياسی كوچك به توليد می 

ران سود می جويند. اما عموما دست به از استثمار نيروی كار ديگپردازند و بر ابزار توليد محدود تملك دارند و بخشا 

استثمار نمی زنند و خود نيز در جريان توليد استثمار نمی شوند. ضديت اين قشر با انحصارگری های دولتی و امپرياليستی 

جار بزرگ سنتی دارد، با تمايالت واپس گرايانه در هم آميخته است و بخاطر پيوندهای اقتصادی و ايدئولوژيكی كه با ت

واند از نظر سياسی به دنباله رو اين نيروی ارتجاعی تبديل شود. در عين حال از آنجائی كه اين قشر از فشار می ت

انحصارگرايانه سرمايه های بزرگ و باج گيری های دولت و از هجوم خرد كننده سرمايه ها و كاالهای خارجی رنج می 

 ا دارد.برد، ظرفيت همراهی با انقالب ر

رژوازی با رشد سرمايه داری بوروكراتيك و تجارت خارجی و دستگاه دولتی شكل گرفته و بازتوليد بخش مدرن خرده بو

می شود. اين بخش اليه بندی های مختلف دارد. بخش مرفه كه از طريق دستمزدهای نسبتا باال و پاره ای امتيازات 

يابد، عموما در برخورد به قدرت سياسی شده در كل جامعه دست می  رفاهی و اجتماعی به بخشی از ارزش اضافه توليد

متزلزل و محافظه كار است. اين قشر از انقالب پرولتری هراسان و گريزان است، هر چند ممكن است تحت شرايط 

 مشخصی نسبت به انقالب موضع بيطرف و دوستانه اختيار كند.

ادارات دولتی، آموزش و پرورش، بهداشت  بخش های ميانی و تحتانی خرده بورژوازی مدرن، شامل كارمندان ميانی و جزء

و درمان، واحدهای جديد صنعتی و تجاری و خدماتی، دانشجويان و روشنفكران و صاحبان تعميرگاه ها و كارگاه های 

ميليون نفر را شامل  2در اين ميان كارمندان دولت كه حدود  كوچكی است كه اساسا با نيروی كار خود آنها می چرخد.

مهمی از خرده بورژوازی مدرن هستند. قشرهای ميانی و تحتانی خرده بورژوازی از ستم های اقتصادی،  می شوند، بخش

يك سياسی، فرهنگی و عقب ماندگی ها و رفتارهای مستبدانه حكومت رنج می برند و ظرفيت شركت در انقالب دمكرات

وجود دارد كه در جستجوی تجدد به هر نوين تحت رهبری طبقه كارگر را دارند. در صفوف اين قشرها، اين گرايش 

پديده شبه مدرن منجمله كهنه ترين ترفندهای بورژوازی و قدرتهای امپرياليستی چشم اميد بدوزند و از تمايالت 

تانی خرده بورژوازی كه عمدتا به فعاليتهای خدماتی و رفرميستی پيروی كنند. منتها بطور كلی قشرهای ميانی و تح

 جزء زحمتكشان محسوب می شوند و متحد طبقه كارگر هستند. آموزشی می پردازند،
  

 روشنفكران

روشنفكران دارای خاستگاه هاَی طبقاتی مختلف و جهتگيريهای طبقاتی متفاوتی هستند. اما اكثريت آنان در شمار خرده 

مپرياليسم بوده، با بورژوا شوند. به غير از قشر كوچكی از آنان كه مدافع طبقات ارتجاعی و طرفدار ا بورژوازی محسوب می

ــ مالكان پيوند نزديك داشته و عليه پرولتاريا و توده های خلق حركت می كنند، اكثريت روشنفكران در معرض فشارها 

شنفكرانند. اكثر دانشجويان از ميان طبقات و قشرهای و تضييقات طبقات حاكمه قرار دارند. دانشجويان، بخش عمده رو

برخاسته، با خطر بی آيندگی و بيكاری دست به گريبانند. آنها به علت شرايط كار و زندگی خود،  ميانی و بخشا تحتانی

ر نسبت به وقايع و تحوالت سياسی بسيار حساس هستند و عموما در مبارزه عليه دولت نقش پيشتاز بازی می كنند. د
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ن المللی می تواند سريعا بر صفوف دانشجويان عين حال، وقايعی نظير شكست انقالب در ايران، يا افت انقالب در سطح بي

و بطور كل روشنفكران تاثير گذارد و سردرگمی ها و تزلزالت را دامن زند. قشرهای تحتانی روشنفكران اين توانائی را 

نقالب شركت كنند و يا پشتيبان نزديك انقالب باشند. بدون پيوستن عده دارند كه دوشادوش كارگران و دهقانان در ا

از روشنفكران انقالبی به حزب كمونيست، بسيج و سازماندهی توده های انقالبی و امر انقالب پرولتری نمی تواند با ای 

آنها يكی شوند و درگير  موفقيت پيش رود. روشنفكران بايد تصميم قطعی بگيرند كه به منافع توده ها خدمت كنند و با

ی گرائی و فردگرائی پيدا كرده و در عمل دچار ناپيگيری می شوند. پراتيك انقالبی شوند؛ وگرنه غالبا گرايش به ذهن

روشنفكران تنها در جريان شركت طوالنی در كوران انقالب و مبارزات توده ای است كه می توانند به روشنفكران پرولتری 

 .ثابت قدم تبديل شوند
  

 دهقانان

ا زندگی می كنند. روستا عرصه فعاليت های گوناگون طبق آمار دولتی نزديك به چهل درصد از جمعيت كشور در روستاه

زراعت، دامداری، ماهيگيری و صنايع دستی بويژه قاليبافی است. توليد زراعی محور اين فعاليتهاست و مالكيت بر زمين 

فتن و توزيع آب، دام و ماشين آالت بازی می كند. كسانی كه مستقيما در نقش عمده ای در چگونگی به اختيار گر

اليتهای فوق شركت دارند، در رده دهقانان جای می گيرند. اساس معيشت آنها از اقتصاد كشاورزی تامين می شود و فع

ز انحصار بورژوا ــ فئودالی فعاليتهای توليدی شان با اتكاء به نيروی كار خانواده انجام می گيرد. هر كدام به درجه ای ا

اتع، ماشين آالت و نهاده های كشاورزی رنج می برند. دهقانان، عليرغم داشتن بر زمين و نيز از انحصار بر منابع آبی و مر

نقاط مشترك، دارای تقسيم بندی طبقاتی مهمی هستند. اگر چه ميزان مالكيت بر زمين نقطه رجوعی برای ارائه يك 

رآمد و استثمار شدن يا استثمار يم بندی های طبقاتی در روستا است، اما بايد اينرا در ارتباط با ميزان دتصوير كلی از تقس

نيروی كار ديگران، در نظر گرفت. مضافا، عواملی چون مالكيت بر آب و ديگر ابزار توليدی چون ماشين آالت كشاورزی، 

كل منطقه، بر اين تقسيم بندی ها تاثيرات مهمی می  دسترسی به نهاده های كشاورزی، موقعيت جغرافيائی زمين و

 گذارد.

ی در عرصه مالكيت ارضی، عظيم است. بعالوه، در شرايطی كه جمعيت روستائی افزايش يافته، سطح زمين ابعاد نابرابر

رضی، نيروی های زير كشت ثابت مانده است. اين امر مساله بی زمينی و كم زمينی را در روستا حادتر كرده است. مساله ا

 زير اراضی از صد در 19 ، فقير و ميانه حال است. تقريبامحركه مبارزه طبقاتی در روستا و مساله توده دهقانان بی زمين

 اينان. دارند زمين هكتار 50 از بيش يك هر كه است بزرگ مالكان اختيار در زمينهاست ترين مرغوب شامل كه كشت

 درصد 80 صد از زمينها را در اختيار خود دارند و بقيه زمينها در اختيار بيش ازدر 65 به نزديك مرفه دهقانان بهمراه

 .دارد قرار دهقانان
  

 دهقانان مرفه

 نزديك آنان. دارند خود اختيار در را هكتاری 50 تا 10 دهقانان مرفه عموما به آن كسانی اطالق می شود كه زمينهای

 مرفه دهقان. دهند می تشكيل را زمين با برداران بهره درصد 16 ند و حدوددار اختيار در را كشت زير اراضی از نيمی به

 اجاره و مزدی كار اشكال به فقير، دهقانان و كشاورزی كارگران بيرحمانه استثمار طريق از را خود درآمد عمده بخش

ر مزرعه می پردازند. آنها برای د كار به شان خانواده افراد با همراه مرفه دهقانان. آورد می بدست رباخواری و زمين دادن

معموال روابط تجاری و حمل و نقل بين روستا و شهر را هم سازمان می بازار محصوالت كشاورزی توليد می كنند و 

دهند. دهقانان مرفه عموما در زمينه تخصيص اعتبارات زراعی و دامی، قيمت گذاری محصوالت، انحصار بر منابع و بازار 

ان مرفه كه از طريق و نهاده های كشاورزی، با دولت و مالكان بزرگ درگيرند. بخش فوقانی دهقانو تهيه ماشين آالت 

اتكاء به استثمار شديد دهقانان فقير و كارگران كشاورزی و ارتباط و نزديكی با نهادهای دولتی به موقعيت با ثبات تری 

  دست يافته اند را بايد در رده مالكان ارضی قرار داد.
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وذ سياسی و معنوی زيادی بر مرفه از نظر اقتصادی و سياسی وزنه سنگينی در روستا محسوب می شوند و نف دهقانان

جماعت دهقانی دارند. اين قشر را از نظر طبقاتی می بايد بخشی از بورژوازی متوسط )ملی( به حساب آورد كه عميقا از 

د به قدرت سياسی ارتجاعی موضعی متزلزل دارند. آنها مناسبات نيمه فئودالی سود می جويد. دهقانان مرفه در برخور

حصارگری دولت و مالكان بزرگ مخالفند، اما از يك انقالب عميق ارضی و تقسيم اراضی در بين در عين حال كه با ان

موقع توده های دهقانی هراس دارند. با توجه به آنكه انقالب ارضی عمدتا عليه دولت و مالكان بزرگ است، نبايد قبل از 

دی در دست آنان متمركز است، خواسته های دهقانان دهقانان مرفه را آماج قرار داد. اما با توجه به اينكه زمينهای زيا

فقير و بی زمين تنها با تقسيم بخشی يا همه مازاد اراضی دهقانان مرفه می تواند تامين شود. در درازمدت نمی توان 

 شتهای موقتی نسبت به آنان كرد.منافع اكثريت توده ها را فدای برخی گذ
  

 دهقانان ميانه حال

 آنان. دارند خود اختيار در را هكتاری 10 تا 2عموما به كسانی اطالق می شود كه زمينهای دهقانان ميانه حال 

 تشكيل را زمين با برداری بهره واحدهای درصد 40 حدود و دارند اختيار در را كشاورزی زمينهای از درصد 30 حدود

را يا عمدتا از طريق كار خودشان می دهند. آنها مالك بخش عمده ابزار توليد كشاورزی خويشند و زندگيشان منحص می

چرخد. آنها كمتر نياز می يابند كه برای ديگران كار كنند و استثمار شوند. بخشی از آنها از نيروی كار ديگران سود می 

ان را تشكيل نمی دهد. بخش بزرگی از دهقانان ميانه حال صاحب جويند؛ اما اين دائمی نيست و قسمت عمده درآمدش

خشی ديگر عالوه بر زمين خود، قطعه زمينی نيز اجاره كرده اند. دهقانان ميانه حال بخشا برای بازار توليد زمين اند؛ ب

از منابع دولتی يا می كنند. بهره كشی از دهقانان ميانه حال به چند طريق صورت می گيرد: پرداخت نزول وام هائی كه 

دهقان مرفه می پردازند؛ قيمت گذاريهای انحصاری دولتی بر خصوصی گرفته اند؛ اجاره زمين و نزولی كه به مالك يا 

محصوالت كشاورزی و مبادله نابرابری كه تجار و دولت با آنها به هنگام خريد محصول و يا فروش نهاده ها سازمان می 

 دهند.

النی بطور كلی و متزلزلی دارد و مرتبا دچار تجزيه می شود. با وجود اين طی سال های طو اين قشر موقعيت بی ثبات

 تعداد بهره برداری ها و وسعت اراضی آنها از نسبت ثابتی برخوردار بوده است.

نيروی دهقانان ميانه حال را می توان متحد طبقه كارگر به حساب آورد. آنها تحت رهبری طبقه كارگر بخش مهمی از 

ن شركت كنند بلكه می توانند سوسياليسم را نيز های محركه انقالب اند. آنها نه تنها می توانند در انقالب دمكراتيك نوي

 بپذيرند. با توجه به كميت بزرگ دهقانان ميانه حال، جلب حمايت آنان برای پيروزی انقالب پرولتری مهم است.
  

 (پرولتاريای روستادهقانان كم زمين و بی زمين )نيمه 

 4 حدود آنان. دارند خود اختيار در را هكتار 2 دهقانان فقير به كسانی اطالق می شود كه عموما زمين های كمتر از

. دهند می تشكيل را زمين با برداری بهره واحدهای درصد 40 از بيش و دارند اختيار در را كشاورزی زمينهای از درصد

ن ن بی زمين اكثريت جمعيت روستائی را تشكيل می دهند. برخی از اينها مالك مقداری زميدهقانا با همراه دهقانان اين

و دام هستند اما ابزار توليد كافی در اختيار ندارند و برخی ديگر مطلقا مالك زمين نيستند اما صاحب ابزار توليد يا دام 

دود، معاش دهقانان فقير و بی زمين را تامين محدودی هستند. توليدات آنها عمدتا خودمصرفی است. ابزار و منابع مح

كار خود را بفروشند و در مزارع مكانيزه يا باغات مالكان بزرگ يا دهقانان مرفه نمی كند. آنها مجبورند بخشی از نيروی 

قانان به صورت كار مزدی و يا سهم بری استثمار شوند؛ يا اينكه از مالكان و دهقانان مرفه قطعه زمينی اجاره كنند. ده

خواران و تجار محلی قرض بگيرند و نزول فقير و بی زمين برای تامين معاش روزمره و هزينه زراعت مجبورند دائما از ربا

بپردازند. قسمتی از درآمد خانوار آنها نيز از طريق صنايع دستی و مشخصا قاليبافی حاصل می شود. بخش قابل توجهی 

ی دور و نزديك می شوند تا بتوانند موقتا كاری پيدا كنند و از پس هزينه خانوار از دهقانان فقير و بی زمين راهی شهرها

 برآيند. خود
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دهقانان فقير و بی زمين زندگی بخور و نميری دارند. آنها هميشه مقروضند و با خطر ورشكستگی كامل و اجبار به 

رين و مطمئن ترين متحد پرولتاريا در مهاجرت دائمی به شهر دست به گريبانند. دهقانان فقير و بی زمين نزديك ت

نيروی عمده انقالب را تشكيل می دهند. اين بخش دهقانان پايه انقالب محسوب می شوند و تحت رهبری پرولتاريا 

 مطمئنی برای گذار به سوسياليسم نيز هستند.
  

 نيمه پرولتاريای شهر

زی نيمه فئودالی و توسعه سرمايه داری بوروكراتيك نيمه پرولتاريا در ايران محصول ورشكستگی و ركود اقتصاد كشاور

مدتا در شهرها متمركز شده، بخش بزرگی از دهقانان خلع يد شده هستند كه به در شهر و روستاست. اين نيرو كه ع

كارگر نيز تبديل نشده اند. نيمه پرولترها روند بطئی و ناهموار پرولتريزه شدن را در حاشيه اقتصاد شهر از سر می 

. بخشی از آنها صاحب مقداری رانند. بخشی از آنان حامل تعلقات دهقانی و مشخصا دلبستگی به زمين و ابزار توليدندگذ

  وسايل توليد ساده و كم ارزش برای توليدات دستی مانند دار قالی يا چرخ دستی برای توزيع كاالها هستند.

ر قرار دارد كه به اشكال سرمايه دارانه و ماقبل سرمايه بخش مهمی از نيروی كاركن در ايران در موقعيت نيمه پرولت

ها غالبا امكان آن را ندارند كه نيروی كار خود را بصورت تمام وقت بفروشند. اين نيروی چند دارانه استثمار می شود. آن

تصاد غير ميليونی شامل كسانی است كه در شهرها به شكل فردی يا خانوادگی در مشاغل كم مزد فصلی و موقتی و اق

ن دكانها، دستفروشان، دكه داران و رسمی درگيرند. نيمه پرولتاريا شامل خيل عظيم بيكاران حاشيه نشين، شاگردا

بخشی از زنان و كودكانی كه به توليد در خانه و يا خدمتكاری مشغولند، است. نيروی بيكار شهر، عمدتا از توده های 

 نيمه پرولتر تشكيل شده است.

و نشانه ه پرولتاريا از مشخصه های ساختار طبقاتی شهرها در كشورهای تحت سلطه ای چون ايران شكل گيری نيم

مهمی از خصلت نيمه فئودالی اين جوامع است. نيمه پرولتاريای شهری يك نيروی انفجاری و بی ثبات كننده برای رژيم 

گرداگرد شهر كشيده شده است كه از خدمات است. محالت حاشيه ای يا كمربندهای فقر كه محل استقرار اين نيرو است 

اقتصادی اينها تا حدودی به وضع دهقانان فقير ساكن روستا شبيه شهری چون آب و برق و غيره محرومند. وضعيت 

است. توده محروم نيمه پرولتر كه خود موقعيتی بی ثبات دارد، بشدت مستعد بهم زدن نظم موجود و شركت در مبارزه 

به عامل و اهرمی  د پيوندهای طبيعی و دائمی بين نيمه پرولتاريای ساكن شهر با روستا، می تواند آن راانقالبی است. وجو

برای انتقال مبارزه انقالبی از شهر به روستا و بالعكس و برقراری پيوند فشرده كارگران و دهقانان تبديل كند. نيمه 

 ارتش اين طبقه است.پرولتاريا، تحت رهبری طبقه كارگر، گردان ضربتی مهمی از 
  

 طبقه كارگر

عداد آن بر پنج ميليون نفر بالغ می شود. طبقه كارگر برای امرار طبقه كارگر در ايران نيروئی رو به گسترش است و ت

ميليون نفر از كارگران در بخش صنايع، شامل كارگاه های بزرگ  2معاش، به فروش نيروی كار خود متكی است. حدود 

ين سازی و كارگاه های كوچك درگير هستند. كارگران مجتمع های بزرگ نظير نفت و پتروشيمی، ماش( نفر 10 )باالی

و ذوب آهن و غيره در همين رقم می گنجند. شمار كارگران كارگاه های كوچك صنعتی بيش از نيمی از كل كارگران 

د هتلداری، حمل و نقل و بازرگانی( و ميليون نفر كارگر ساختمانی و بقيه كارگر بخش خدمات )مانن 1ر5است. بيش از 

 كارگر كشاورزی هستند.

ی كه زمين و وسايل كشاورزی ندارند، در كشت و صنعتها و باغات بزرگ و دامداری های بخشی از كارگران كشاورز

زی صنعتی بكار مشغولند. بخشی ديگر توسط دهقانان مرفه استثمار می شوند. به غير از قشر نازكی از كارگران كشاور

و امنيت شغلی برخوردار نيستند.  كه در استخدام دائمی قرار دارند، اكثريت كارگران كشاورزی فصلی هستند و از ثبات

اكثريت كارگران كشاورزی همانند دهقانان بی زمين از همه محروم ترند و ستون فقرات انقالب در روستاها را تشكيل 

 می دهند.
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ه های كوچك صنعتی، بخش خدمات و ساختمان و عرصه كشاورزی درگير كار بخش اعظم طبقه كارگر ايران در كارگا

ر ماهر، موقتی و فصلی بخش مهمی از طبقه كارگر را تشكيل می دهند. شرايط كار و زيست طبقه است. كارگران غي

ميان، كارگر با شدت بهره كشی، محروميت از حقوق و تشكالت صنفی، فقدان امكانات رفاهی مشخص می شود. در اين 

تفاده از ارزش ها و جو نيمه فئودالی و بيشترين فشار مناسبات عقب مانده بر دوش زنان كارگر است. سرمايه داران با اس

زير پا گذاشتن كليه حقوقی كه حتی در قانون برسميت شناخته شده، دستمزد نابرابر در مقابل كار يكسان با مردان را 

قه كارگر كه بطور نسبی از ثبات و امنيت شغلی برخوردار است، قشر نازكی را به آنان تحميل می كنند. آن بخش از طب

دهد. اينها شامل كارگران شاغل )عمدتا ماهر و با سابقه( در صنايع بزرگ نظير صنعت نفت و پتروشيمی  تشكيل می

د دارد، اين طبقه در كل هستند. اما عليرغم تفاوت هائی كه در شرايط كار و سطح دستمزد و رفاه كارگران در ايران وجو

 فوق استثمار می شود.

دارد و با روستا و دهقانان دارای پيوند خانوادگی و اقتصادی است. آن بخش  بخش مهمی از طبقه كارگر منشاء دهقانی

از طبقه كارگر ايران كه از ملل ستمديده است، تحت استثمار و ستم مضاعف قرار دارد. طبقه كارگر، يك طبقه واحد و 

ر بر می گيرد. كارگران عين حال چند مليتی است كه كارگران ترك و كرد، بلوچ و تركمن، لر و عرب و فارس را ددر 

مهاجر افغانستانی كه مورد استثمار و ستم مستقيم و مضاعف بورژوازی بزرگ و متوسط، زمينداران بزرگ و دهقانان مرفه 

 قرار دارند بخشی از اين طبقه كارگر واحد هستند.

از ميان رفتن مالكيت خصوصی  فع طبقه كارگر، به خاطر جايگاهش در توليد و نداشتن مالكيت بر ابزار توليد، در گرومنا

و هر شكلی از استثمار و ستم است. طبقه كارگر نماينده نيروهای توليدی نوين است. قاطعترين و پيگيرترين، پيشروترين، 

است. اين طبقه عليرغم قلت نسبی، نيروی محركه اساسی انقالب ايران دورانديش ترين و انقالبی ترين طبقه اجتماعی 

قه است كه می تواند ديگر توده های زحمتكش را با خود متحد كرده و يك انقالب پيروزمند را رهبری است. تنها اين طب

   كند.

مبارزات كارگری نقش طی نزديك به يك قرن توسعه سرمايه داری در ايران، تضاد كار و سرمايه برجسته تر شده و 

جنبشهای انقالبی ابتدای قرن عليه رژيم رضا خان  مهمی در تحوالت اجتماعی پيدا كرده است. طبقه كارگر با شركت در

 و عزم و توان 1357 انقالب در سرانجام و 1320 ــ 32 و سپس در جنبش دمكراتيك ــ ضد امپرياليستی سال های

 و ايدئولوژيك خط يك به  ت. اما فقدان حزب پيشاهنگ انقالبی پرولتاريا كهگذاش بنمايش را خويش مبارزاتی اراده

 به و كرده رهبری را انقالب نتواند و شود ديگر طبقات رو دنباله كارگر طبقه كه شد باعث باشد، مسلح حصحي سياسی

يادی در مبارزات و جنبش ز شناخت و تجارب اش، المللی بين تجارب بر عالوه كارگر طبقه اخير قرن طی. برساند پيروزی

 .كند ترسيم را انقالب پيروزی مسير تواند می اآنه به اتكاء با كه كرده كسب 57 های گوناگون بويژه انقالب
  
  

  چند تضاد اجتماعی كليدی

تضادهای در تشخيص صف بندی دشمنان و دوستان انقالب، عالوه بر جايگاه و موقعيت نيروهای طبقاتی مختلف، عوامل و 

جامعه شكل ميدهند. ستم  مهم ديگری نيز موجودند كه از مرزهای ميان طبقات عبور كرده و صف بنديهای معينی را در

ملی و ستم بر زنان جزو مهمترين اين تضادها هستند. روند مبارزه طبقاتی در ايران ارتباط تنگاتنگی با مبارزه برای حل 

 اين تضادها دارد.
  

 زنان

 از ستم مضاعف در رنجند: ستم طبقاتی و ستم جنسيتی. اين ويژگی از اهميت سياسی زيادی برخوردار اكثريت زنان

است. ستم بر زن سابقه ای هزاران ساله دارد و همراه با پيدايش مالكيت خصوصی و نظام طبقاتی در جامعه بشری به 

ور طبقات و تمايزات طبقاتی، تقسيم كار وجود آمده است. ستم بر زنان محصول تقسيم جامعه به طبقات است. با ظه

د داشت و بذر نابرابری های ابتدائی را در بر داشت، به يك اوليه ای كه بر پايه تفاوتهای جنسی ميان زن و مرد وجو
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تقسيم كار اجتماعی ستمگرانه تبديل شد. از دوره ظهور سلسله مراتب اجتماعی مبتنی بر مالكيت خصوصی تاكنون، 

لكيت ات حاكم بر روابط زن و مرد، منجمله نقش زنان در توليد مثل، ابزاری برای بازتوليد مناسبات ماقوانين و مقرر

خصوصی بوده است. افكار و عقايد و سنت هائی كه زن را ضعيف و فرودست تصوير می كنند برای حفاظت از اين 

ده پدرساالر بود كه انقياد زنان و فرزندان مناسبات است. يكی از نخستين ساختارهای اجتماعی در جامعه طبقاتی، خانوا

ناگون تاريخی به مثابه مردساالر بزرگ عمل كرده و كوشيده اند را نهادی كرد. دولتهای استثمارگر در دوران های گو

 زنان را در جايگاه درجه دوم و تابع به چار ميخ كشند.

د دولت ارتجاعی است. اكثريت زنان جامعه عالوه در ايران نيز ستم جنسيتی يك ركن حياتی و جزئی الينفك از كاركر

ری بوروكراتيك و نيمه فئوداليسم را بر دست و پا دارند، زير يوغ بر اينكه زنجيرهای سلطه امپرياليسم، سرمايه دا

 مردساالری قرار گرفته اند. اين شرايط، نابرابری و تبعيضات آشكار و همه جانبه ای را در عرصه های اقتصادی، سياسی،

برابری ها افزوده می اجتماعی و فرهنگی به زنان تحميل می كند. در مورد زنان ملل غير فارس، ستم ملی نيز بر اين نا

شود. در جامعه و محيط كار بطور كل زنان نسبت به مردان در موقعيت فرودست بسر می برند. مردان از اين موقعيت 

ر و دولت به مردان می دهند. زنان مجبورند در جوانی از پدر، پس نفع می برند. اين امتيازی است كه طبقات استثمارگ

از پسر خود تبعيت كنند. به همه زنان ستم می شود، اما منافع طبقاتی و اجتماعی همه از ازدواج از شوهر و در پيری 

 زنان يكسان نيست و به يك شكل و اندازه نيز از اين ستمگری رنج نمی برند.

خصلتی فئودالی دارد كه با اشكال بورژوا ــ امپرياليستی در هم آميخته است. قيود و باورهای ستم بر زنان در ايران 

هبی از اشكال عمده ستم فئودالی بر زنان است. عليرغم تغييراتی كه در نهاد خانواده فئودالی صورت گرفته، اين نهاد مذ

كار و فعاليت اجتماعی زنان را كامال تابع مردان  بويژه در روستا، كماكان يك واحد توليدی به حساب می آيد كه نيروی

ان هستند. كار آنها در چرخاندن اقتصاد روستا نقشی اساسی بازی می می كند. زنان روستائی ستمديده ترين ستمديدگ

 از درصد 50 توليد و كشور دامداری فعاليتهای از درصد 86 كند و سهم شان در توليد كشاورزی قابل مالحظه است.

 دستمزد از استفاده حق و زمين بر مالكيت حق از عمال آنها اكثريت ت كشاورزی توسط زنان انجام می شود.محصوال

 كرده انباشته آنان در انقالبی تحول برای را زيادی پتانسيل روستا، در زنان مفرط ستمديدگی موقعيت. محرومند خويش

از زنان روستائی جايگاهی كليدی در نابود كردن  محروميت رفع و ارضی مالكيت كهنه روابط شكستن هم در. است

 مناسبات نيمه فئودالی دارد.

 های خانواده زنان بعالوه. شود نمی شناخته رسميت به آنها خانگی كار. هستند �برده خانگی"زنان  در شهر نيز اكثريت

برای بازار نيز بپردازند. در اقتصاد غير  خدمات برخی ارائه و محصوالت برخی توليد به مجبورند خانه در زحمتكش،

رگران خانگی به كارهائی چون دوزندگی، صنايع رسمی، زنان بخش مهمی از شاغلين را تشكيل می دهند. زنان بعنوان كا

غذائی، بسته بندی، شيرينی پزی، مونتاژ اسباب بازی، كارهای تزئينی و مونتاژهای كوچك فنی می پردازند. دستمزد 

 زای كاری مساوی، يك چهارم تا يك سوم دستمزد كارگری است كه همان كار را در كارگاه انجام می دهد.آنان در ا

كارگر، ابزاری در دست سرمايه داران برای استثمار مضاعف و مطيع نگهداشتن آنهاست. آنها از دستمزد  جنسيت زنان

كمتر در مورد زنان كارمند و تحصيل كرده نيز صدق  برابر در مقابل كار برابر با مردان محرومند. اين مساله به درجات

ند كه سرچشمه آن تداوم روابط قدرتمند ماقبل سرمايه می كند. زنان شهری نيز در يك فضای نيمه فئودالی بسر می بر

داری در روستاها است. مناسبات زناشوئی و خانوادگی در شهرها نيز به شدت سنتی است و حتی مردانی كه به قشرهای 

قابل  رن جامعه تعلق دارند كامال به افكار و رفتار فئودالی آغشته اند. نيازهای توسعه سرمايه داری بوروكراتيك بخشمد

توجهی از زنان شهری را مرتبا به عرصه كار خارج از خانه می كشد؛ و همزمان دولت می كوشد اين نيروی انفجاری را 

 طه اصطكاك و كانون حاد مساله زن تبديل كرده است.كنترل و سركوب كند. اين تناقض، شهرها را به نق

زی می شود و توسط دستگاه های سياسی و اجرائی و ستم بر زنان در كل جامعه، در باالترين رده های دولت طرحري

مذهبی و خانواده به اجراء در می آيد. ايدئولوژی و قانون، فرهنگ و سنن ارتجاعی و قوای مسلح سركوبگر حافظ اين 

ی اند. اسالم به مثابه ايدئولوژی و شرع حاكم دست در دست عرف، تحكيم كننده و توجيه گر و مبلغ نابرابری و ستمگر

دگی زنان است. اين شرايط، انرژی انقالبی عظيمی را در زنان انباشته كه يك عامل استراتژيك در پيشبرد انقالب بر
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 آن از بعد تحوالت و 1357 شركت گسترده خود در انقالب پرولتری است. گوشه ای از اين توان مبارزاتی را زنان با

 .گذاشتند بنمايش

حركه مهم در انقالب سوسياليستی محسوب می شود، چرا كه نابودی ستم بر مبارزه زنان برای كسب رهائی يك قوه م

ب تحت رهبری زنان با نابودی مالكيت خصوصی گره خورده است. بنابراين شركت گسترده و همه جانبه زنان در انقال

 طبقه كارگر، از همان ابتدا به تقويت عناصر سوسياليستی انقالب ياری می رساند.
  

 ملل تحت ستم

ران زندان ملل است و مبارزه ملل ستمديده برای رهائی ملی يكی از قوای محركه انقالب پرولتری محسوب می شود. اي

فارس( بر ملل و گروه های ملی از كرد و آذری و بلوچ و  در اين كشور كثيرالمله، ستم ملی )يعنی غلبه و برتری ملت

 اين عليه گوناگون بدرجات ستمديده ملل مقابل، در  ود.تركمن گرفته تا عرب و لر و ارمنی و آسوری اعمال می ش

 به قهرآميز شكل موارد بسياری در كه اند داشته پا بر مركزی دولت ضد بر را ملی های جنبش و خاسته بپا ستمگری

 ود گرفته است.خ

ا دسيسه **ستم ملی، يك ركن دولت ارتجاعی است. بورژوازی استعمارگر و سپس قدرتهای امپرياليستی ب 84** 

چينی، اشغالگری، تعيين مرزها و پاره پاره كردن ملل، ستمگری ملی را تشديد كردند. نابرابری ملی ميراث دولت تمركز 

رسيدن رضا خان بود كه يك دولت نيمه مستعمراتی متمركز بر مبنای طرح گرای فئودالی قاجار بود. اما با به قدرت 

  كل گرفت.های امپرياليستی و حول برتری ملت فارس ش

توسعه ناموزون سرمايه داری بوروكراتيك، نابرابری اقتصادی ميان مناطق گوناگون كشور را دامن زد و تمركز بيشتر 

خشيد. در نتيجه رشد سرمايه داری، بورژوازی اين ملل نيز رشد كرد قدرت در دست دولت مركزی، ستم ملی را شدت ب

 ر قرار گرفت.و در تضاد حاد با انحصار بورژوازی ملت ستمگ

مناسبات نيمه فئودالی نقش تعيين كننده ای در بازتوليد ستمگری ملی بازی می كند. بزرگ مالكی و روابط عشيرتی و 

ستمديده بالنسبه قويتر از ساير نقاط است. حل مساله ملی در ايران از نزديك به حل فئودالی در مناطق زيست ملل 

 مساله ارضی ــ دهقانی گره خورده است.

ستمگری ملی در مناطق مختلف ويژگی های خود را دارد. اين ويژگی ها عموما از ميزان رشد مناسبات سرمايه داری و 

قات ارتجاعی اين ملل در قدرت مركزی يا محلی، گذشته تاريخی و جان سختی مناسبات فئودالی، ميزان شراكت طب

مذهبی( و به رسميت نشناختن و ممانعت از آموزش  موقعيت استراتژيكی هر منطقه ناشی می شود. سركوب فرهنگی )و

و مقامات به زبان ملی و جلوگيری از استفاده آن در ادارات، يك شكل رايج ستمگری است. دستگاه بوروكراتيك ــ نظامی 

 غير بومی آن در مناطق تحت ستم حالت بيگانه و اشغالگر دارند و در بين مردم منفرد و منفورند.

ت كه از جانب طبقات حاكمه فارس بر ملل تحت ستم و اقليتهای ملی وارد می شود. منهای معدودی ستم ملی، ستمی اس

ت حاكمه ادغام شده اند، تمامی بخشهای اين ملل از از مالكين و بورژوازی بزرگ متعلق به ملل تحت ستم كه در طبقا

و بورژوازی ملی و مالكان ارضی جزء. همگی ستم ملی رنج می برند. از كارگر و دهقان گرفته تا خرده بورژوازی شهری 

اينان از شووينيسم ملت فارس و ستم اقتصادی و سياسی و فرهنگی رنج می برند و با تمايالت و خواسته های مختص 

 خود در جنبش ملی شركت می جويند.به 

ل دهقانان مرفه( آماج بورژوازی ملل ستمديده )چه به شكل تجار و صاحبان كارگاه های صنعتی و متخصصان، چه به شك

ستم ملی هستند. آنها در مقابل بورژوا ــ مالكان فارس كه همه چيز را در دست خود قبضه كرده اند، سهم خود را از 

ر و منابع كشور می خواهند. اين بورژوازی اگر چه بالنسبه ضعيف و محدود است اما به پشتوانه نيروی قدرت سياسی و بازا

و دهقانان مرفه در جنبش ملی فعال است. به علت حاد بودن مساله ملی و تضاد با دولت  روشنفكران ناسيوناليست

 وين تحت رهبری طبقه كارگر با آن متحد شود.ارتجاعی، اين نيرو می تواند با قدرتمند شدن روند انقالب دمكراتيك ن

مناطق ملی، رشد و گسترش يافته  صفوف كارگران ملل ستمديده به علت توسعه سرمايه داری در كل جامعه، منجمله در

است. اين امر توان طبقه كارگر در تاثيرگذاری بر جنبشهای ملی و متحد كردن آنها در روند انقالب دمكراتيك نوين را 
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می بخشد. اين امكان برای طبقه كارگر وجود دارد كه از طريق اتحاد نزديك با توده های دهقان )عمدتا دهقانان فزونی 

ين( بر تمايالت بورژوا ــ فئودالی قشرهای توانگر در ملل ستمديده غلبه كند؛ بر تنگ نظری بورژوازی فقير و بی زم

در صفوف كارگران و زحمتكشان همه ملل تفرقه می اندازد ناسيوناليست كه جنبش ملی را محدود و محصور می كند و 

ه مساله ملی ببندد و از طريق يك انقالب واحد ستم فائق آيد؛ راه را بر سازشكاری، امتياز طلبی و حل ناقص و نيمه كار

 ملی را ريشه كن كند.

به  تواند نمی ارتجاعی طبقات دولت چارچوب در "فدراليسم" يا �خودمختاری"راه های ناقص و محدود نگرانه ای نظير 

نخورده باقی گذاشته نابودی قطعی و تمام و كمال ستم ملی بينجامد؛ زيرا ماشين كهنه دولتی و ستمگری ملی را دست 

 و حداكثر امتيازی چند برای قشر نازكی از طبقات بورژوا ــ مالك اين ملل بوجود می آورد.

رزه عليه امپرياليسم جدا كرده و برای رهايی از ستم ملت غالب به امپرياليستها راه هائی كه مبارزه عليه ستم ملی را از مبا

لی نيست. ملل ستمديده در يك چارچوب بزرگتر جهانی، خود بخشی از چشم اميد می بندد نيز قادر به حل مساله م

لتهای مركزی ستمگر ملل تحت سلطه امپرياليسم محسوب می شوند و از ستم مضاعف در رنجند. امپرياليستها حامی دو

خود بوده و حتی در دوره هائی كه تحت عنوان حق تعيين سرنوشت ملل به حك و اصالح ساختار دولتهای تحت سلطه 

دست می زنند، برقراری شكل ديگری از انقياد ملی را مد نظر دارند. از اين رو، مبارزه در راه رهائی ملی تابعی از مبارزه 

تنها از طريق انقالب دمكراتيك نوين تحت رهبری طبقه كارگر و گذار به سوسياليسم،  عمومی عليه امپرياليسم است.

 مساله ملی درايران می تواند حل شود.
  

 جوانان

 آيندگی، بی جز حاصلی حاكم، ارتجاعی نظم. دارند سال 25 ايران يك جامعه جوان است و بيش از نيمی از اهالی كمتر از

حروميت برای نسل جوان ندارد. عالوه بر ستمهای طبقاتی كه بر اكثريت جوانان اعمال می م و نهی و امر تحقير، بيكاری،

ت در رنجند. در جامعه ای كه بزرگترين پدرساالر خود دولت است، جوانان مستقيما شود، جوانان، از پدرساالری نيز بشد

د سنتی، روابط و مقررات استبدادی در خانواده روياروی دولت قرار دارند. آنها از ديكتاتوری ارتجاعی، احكام شرعی و عقاي

رزشی و تفريحی رنج می كشند. و محيط آموزشی، محروميت های اجتماعی و فرهنگی و فقدان امكانات تحصيلی و و

حق انتخاب، حق تجربه كردن، حق معاشرت و دوستی ميان دختران و پسران جوان از آنها سلب شده است. در اين ميان، 

تم بر دوش دختران جوان است كه از قيود مردساالرانه و تبعيض بخاطر زن بودن نيز در رنجند. محرومترين بيشترين بار س

وستا زادگان و حاشيه نشينان تهيدست شهری اند كه نه فقط با تمامی اين فشارها دست به گريبانند، جوانان، كارگران، ر

ه كارهای طاقت فرسا بپردازند. در نبردهای تعيين كننده، بلكه تحت استثمار شديد قرار دارند و مجبورند از كودكی ب

سته اند، شور و پيگيری و شجاعت بيشتری از خود جوانانی كه از طبقه كارگر و دهقانان فقير و تهيدستان شهری برخا

 نشان می دهند و ظرفيت بيشتری برای كسب آگاهی انقالبی و متحد كردن صفوف خود و بقيه توده ها دارند.

وان آسان تن به اجبارات نمی دهد و از وعده های دروغ و تظاهر و دوروئی متنفر است. آنان شاداب ترين و با دل نسل ج

نيروهای جامعه هستند. تشنه آموختن و دست يافتن به نو و دشمن محافظه كاری اند. جوانان، نخستين  و جرات ترين

پرستی و تعصبات ارتجاعی را به دست می گيرند و با وضع كسانی هستند كه ابتكار افشای دشمن و مبارزه عليه كهنه 

مقدم نبردها می ايستند و از خشونت و قهر  موجود سر نمی كنند. جرقه خيزش ها را معموال آنها می زنند و در صف

، نافرمان باكی ندارند. جوانان، به نسل های قبل روحيه می دهند و آنها را نيز به جلو می كشند. جوانان روحيه ای انتقادی

جاعانه و شورشگر دارند و به قضايا به عنوان امور عادی و جا افتاده نگاه نمی كنند. آنها نه فقط در عرصه عمل حركتی ش

دارند، بلكه در حيطه تفكر و تئوری نيز عليه درك ها و تفسيرهای كهنه شده سر به شورش بر می دارند و نوآوری می 

 تند.كنند. جوانان، طاليه دار تغيير هس

ياز جوانان نياز به يك فلسفه آرمانی و اميدبخش دارند، نياز به استقالل و رهائی از سلطه و نفوذ اتوريته های ستمكار، ن

به قدرت برای انجام كارهای بزرگ. اينها همه در يك انقالب پرولتری معنا می يابد و با سرنگون كردن نظام ارتجاعی 

نيازمند متحد شدن با نسل های گذشته و آموختن از تجارب مبارزاتی آنهاست تا  عملی می شود. در اين راه، نسل جوان
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سياسی و اجتماعی مسلح شود. پيروزی جنبش جوانان در گرو جهت  به ديدگاهی عميقتر و همه جانبه تر از مسائل

رگر و زحمتكش در گيری و پيوند سياسی و عملی با استوارترين و پيگيرترين صف انقالب اجتماعی يعنی توده های كا

فريب شهر و روستا است. امر انقالب بدون شركت جوانان به پيش نخواهد رفت. طبقات حاكم با چماق سركوب يا حربه 

می كوشند نسل جوان را از اين راه باز دارند. آنها جوانان را به فعاليت در چارچوب همين نظام و پيروز شدن در بازيهائی 

كه قوانينش را خود تعيين كرده اند. اما تنها راه چاره، بر هم زدن اين بازيها و سهم گرفتن  نظير انتخابات دعوت می كنند

 نده متفاوت و دست يافتنی است.در نبرد انقالبی برای يك آي
  
  

 خصلت و دورنمای انقالب

برنامه حداكثر يعنی انقالب انقالب پرولتری در ايران، انقالبی دو مرحله ای است. طبقه كارگر برای پياده كردن 

ء از يك سوسياليستی و گذار به كمونيسم جهانی بايد از مرحله انقالب دمكراتيك نوين گذر كند. اين دو مرحله، دو جز

 پروسه واحد بوده و توسط طبقه كارگر و ايدئولوژی كمونيستی رهبری می شود.

فئودالی جامعه و صف آرائی طبقاتی و اجتماعی ناشی  خصلت مرحله اول انقالب، توسط خصلت نيمه مستعمراتی ــ نيمه

ی، سلب مالكيت از بورژوازی از آن تعيين می شود. وظيفه مرحله اول انقالب، ريشه كن كردن مناسبات نيمه فئودال

 بوروكرات ــ كمپرادور و قطع سلطه امپرياليسم است.

ماقبل سرمايه داری، ريشه كن كردن نيمه فئوداليسم و اين انقالب، دمكراتيك است زيرا حل مسائل بجا مانده از عصر 

سيستم مالكيت ارضی موجود را نابود استقالل و رهائی ملی از چنگال امپرياليسم را در دستور كار دارد. انقالب ارضی كه 

كل می كند، يك اقدام بورژوائی است و كماكان در چارچوب مالكيت خصوصی مستقيم و فردی جای دارد. اين انقالب 

بورژوازی را آماج قرار نمی دهد و به نابودی كل سرمايه داری نمی انجامد و اجازه می دهد كه تحت دولت انقالبی 

ران متوسط فعاليت های اقتصادی خود را در خدمت به بازسازی اقتصاد به پيش برند. اين سياست پرولتاريا، سرمايه دا

 ه رشد می دهد.به سرمايه داری ملی برای مدت و درجه معينی اجاز

انقالب دمكراتيك، نوين است، زيرا بخشی از انقالب سوسياليستی ــ پرولتاريائی جهانی است. قاطعانه عليه امپرياليسم 

زه می كند و سرمايه داری بين المللی را مورد ضربه قرار می دهد. نيروی رهبری كننده اين انقالب، طبقه كارگر و مبار

يژه دهقانان فقير و بی زمين هستند. اهداف و وظايف اين انقالب، مسائلی در خود نبوده و نيروی عمده آن دهقانان به و

الب دمكراتيك نوين، با انقالب بورژوا ــ دمكراتيك نوع كهن كه قبل تحقق آنها در را بروی سوسياليسم می گشايد. انق

يتا متفاوت است. مبارزه ضد امپرياليستی با ( بوقوع پيوست، كيف81و  71از ظهور امپرياليسم در جوامع غربی )در قرون 

داری به مبارزه عليه  هدف رهائی ملی به وظايف انقالب دمكراتيك افزوده شده و ريشه كن كردن مناسبات ماقبل سرمايه

سلطه امپرياليسم و نابودی سرمايه بوروكرات ــ كمپرادور گره خورده است. بورژوازی بخاطر پيوندهايش با امپرياليسم و 

مناسبات نيمه فئودالی نه می خواهد و نه قادر است كه انقالب دمكراتيك را رهبری كند. از همينرو برخالف انقالب 

انقالب تحت رهبری بورژوازی قرار ندارد. تنها طبقه كارگر می تواند چنين انقالبی را رهبری دمكراتيك نوع كهن، اين 

برنامه دمكراسی نوين، بمثابه مرحله اول يك پروسه انقالبی واحد،  كرده و به پيروزی برساند. جهت گيری استراتژيك و

نجر به استقرار حاكميت سياسی آن طبقاتی گشودن راه برای سوسياليسم و گذر به آن است. انقالب دمكراتيك نوين م

تحد می می شود كه در اين انقالب ذينفع بوده و برای پيشبرد آن تحت رهبری طبقه كارگر و حزب پيشاهنگ آن، م

 شوند. اين حاكميت سياسی، ديكتاتوری دمكراتيك خلق است كه شكل خاصی از ديكتاتوری پرولتاريا است.

عيين كننده ای در پروسه انقالب دمكراتيك نوين و سمت گيری آتی آن دارد. رهبری جوانب سوسياليستی نقش مهم و ت

اين رهبری در پروسه پيشرفت انقالب و قبول آن از  طبقه كارگر به اين انقالب سرشتی سوسياليستی می بخشد. تثبيت

ولت دمكراتيك نوين و جانب ساير طبقات انقالبی و بدست گرفتن اهرمهای كليدی اقتصاد، سياست و فرهنگ توسط د

تبليغ و تشويق سازمانهای اقتصادی جمعی توده های زحمتكش در برابر اشكال انفرادی توليد و توزيع، پيشروی بسوی 

سم را تضمين می كند. مبارزه با سرمايه داری بوروكراتيك در انقالب دمكراتيك نوين دارای سرشتی دوگانه سوسيالي
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ه با سرمايه داری انحصاری و وابسته به امپرياليسم است، سرشتی دمكراتيك انقالبی است. از آنجا كه به معنای مبارز

 از سرشتی سوسياليستی برخوردار است.دارد؛ و از آنجا كه در حكم مبارزه با بورژوازی بزرگ است 

سرمايه داری باز  انقالب دمكراتيك نوين خصلتی متضاد و گذرا دارد. اين انقالب با انجام انقالب ارضی در را بروی رشد

می كند، اما بيشتر از آن در را بروی سوسياليسم می گشايد. با پيروزی انقالب دمكراتيك نوين و كسب سراسری قدرت 

 قالب سوسياليستی آغاز می شود.سياسی، ان

صه سياست، انقالب دمكراتيك نوين، برای نابودی سلطه امپرياليسم، سرمايه داری بوروكراتيك و نيمه فئوداليسم، در عر

 اقتصاد و فرهنگ دست به اقدامات اساسی زير می زند:
  

 در زمينه سياسی

تيك ــ نظامی دولتی، محكمه و زندان و قوانين و رسانه نخستين و مهمترين گام انقالب، در هم شكستن دستگاه بوروكرا

ر پليسی و امنيتی قرار دارد. يكی های ارتجاعی است كه در قلب آن نابودی سپاه پاسداران و ارتش و ساير قوای سركوبگ

ورد مردم از اولين اقدامات دولت نوين، از ميان بردن كليه اسناد و اطالعاتی است كه دولت ارتجاعی سرنگون شده در م

 و نيروهای مخالف خود جمع آوری كرده است.

، جايگزين ماشين كهنه دولتی انقالب دمكراتيك نوين، سيستم دولتی نوين را تحت رهبری پرولتاريا و حزب پيشاهنگ او

می كند. پايه های دولت نوين در جريان جنگ خلق و بر اساس وحدت استراتژيك كارگر ــ دهقان گذاشته ميشود. 

انقالبی خلق كه با نيروهای مسلح داوطلب نيمه وقت )ميليشيا( تكميل می شود، تكيه گاه اين دولت است. قدرت ارتش 

وده ای مانند شوراها و مجامع و تشكالت توده ای متكی است و از بنياد با دمكراسی دولت نوين بر نهادهای قدرت ت

تفاوت دارد. نهادهای قدرت توده ای با اتكاء به ابتكار  صوری بورژوائی و اشكال پارلمانی و نهادهای جامعه مدنی آن

ادها كه اساسا در جريان جنگ توسط آنها مستقر می شوند. اين نه "تصرف مستقيم قدرت"مستقيم توده های مردم و 

درازمدت خلق برای كسب قدرت و نابود كردن نهادهای مسلح دشمن شكل گرفته و تكامل می يابند، پايه های قدرت 

 به حساب می آيند. نهادهای قدرت توده ای برخاسته از مبارزه توده ها و منتخب آنها هستند. نوين

ع طبقه كارگر و توده های وسيع است، توسط نهادهای قدرت توده ای، در دولت نوين، قوانين نوينی كه بازتاب مناف

ی خلق برسميت شناخته می شود و به اجراء تدوين می شود. با استقرار دولت دمكراتيك نوين، حقوق پرولتاريا و توده ها

ن حقوق است. در می آيد. حق اداره دولت و موسسات گوناگون و عرصه آموزش و فرهنگ، مهم ترين و اساسی ترين اي

ساير حقوقی كه پرولتاريا و خلق در جامعه نوين از آن بهره مند می شوند فقط در پرتو اين حق اساسی معنا می يابد و 

 ل در می آيد.واقعا به عم

تحت دمكراسی نوين، شهروندان صرفنظر از جنسيت، مليت، مذهب و سن از حقوق دمكراتيك برخوردارند. حق آزادی 

دستيابی به مطبوعات و رسانه های گروهی؛ حق تشكل و اعتصاب و تظاهرات؛ حق كار و استراحت؛ حق عقيده و بيان و 

بی يا شفاهی به نهادهای دولتی در مورد تخطی از قانون يا بی توجهی انتخاب كردن و انتخاب شدن؛ حق ارائه شكايت كت

اجتماعی برای افراد پير، بيمار و عليل؛ مصون به وظايف از جانب هر يك از كاركنان دولت؛ حق آموزش و مسكن؛ تامين 

هد شد؛ مگر اينكه بودن آزادی فردی از تعرض. در جامعه انقالبی، عقايد مخالف دولت و حزب طبقه كارگر سركوب نخوا

 به فعاليت سازمان يافته برای سرنگونی دولت انقالبی و احيای نظم ارتجاعی، تبديل شود.

ر اساس سانتراليسم دمكراتيك ساخته می شود تا بتواند اراده كل توده های انقالبی سيستم قدرت در دمكراسی نوين ب

 قالب نبرد كند.را بطور شايسته بيان كرده و با تمام توان عليه دشمنان ان

شكل حكومتی اين دولت، جمهوری خلق است. در اين جمهوری، دين از دولت جداست؛ دستگاه بوروكراتيك باد كرده 

الی سر مردم قرار گرفته و بر برتری ملت فارس استوار است برچيده می شود؛ تمايزات جنسيتی و ملی و و انگلی كه با

يچ جايگاهی در انتخاب كردن و انتخاب شدن در قدرت سياسی ندارد. در مذهبی، اصل و نسب، ثروت و رتبه تحصيلی ه

ساده شده و پيشبرد اهداف انقالب و خدمت اين حكومت، شكل و كاركرد موسسات اداری و اقتصادی و نظامی و قضائی 
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ه تامين حق به خلق را سر لوحه كار خود قرار می دهند؛ مرزهای مناطق خودمختار و بطور كلی مرزهای كشوری بر پاي

 تعيين سرنوشت برای ملل ستمديده مشخص می شود و بر اتحاد داوطلبانه و آگاهانه توده های خلق استوار است.

نشاندن نمايندگان برگزيده كارگران و ديگر توده های زحمتكش در راس نهادهای قبلی، بر پا نمی  دولت نوين صرفا با

اما كماكان باالی سر توده ها بوده و همان احكام و روشهای گذشته را شود. اگر نهادهای دولتی فقط نامشان عوض شود 

ستمگران جديد تبديل می شوند. تصويب قوانين با كمی حك و اصالح به كار گيرند، آنگاه مديران و مسئوالن خود به 

ين، بازتاب اصول انقالبی نيز به تنهائی برای حفظ جامعه بر مسير صحيح كافی نيست. بدون شك قانون اساسی جامعه نو

پايه ای و جهت گيری آن است؛ اما سياست دمكراسی نوين نه فقط با تغيير قوانين و احكام حكومتی، بلكه با اتكاء به 

 ار عمل توده ها كه تحت رهبری حزب طبقه كارگر شكوفا می شود، به پيش می رود.ابتك

پايگاهی برای انقالب جهانی عمل می كند و هدف  دولت نوين، سياست و جهت گيری انترناسيوناليستی دارد و بمثابه

 نهائی آن محو كليه طبقات و تمايزات و تضادهای طبقاتی و نتيجتا زوال نهاد دولت است.

پيروزی انقالب دمكراتيك نوين، صف بنديهای طبقاتی گذشته دستخوش دگرگونی می شود. بطور مشخص تضاد ميان  با

جامعه تبديل می شود. دوره گذر از انقالب دمكراتيك به انقالب سوسياليستی سرشار  پرولتاريا و بورژوازی به تضاد عمده

يا پيشرفت سوسياليستی اساس  "تحكيم دمكراسی نوين"ی خورد. از تضاد و مبارزه است و با مبارزات حاد طبقاتی رقم م

بمعنای تحكيم سرمايه  "وينتحكيم دمكراسی ن"ترين سئوالی است كه پيش پای جامعه، دولت و حزب قرار می گيرد. 

الب و داری خواهد بود؛ حال آنكه پس از پيروزی انقالب، كارگران، دهقانان فقير و ميانه حال منافعشان در ادامه انق

ساختمان سوسياليسم است. مبارزه بين گذر به سوسياليسم يا تحكيم دمكراسی نوين، سرنوشت جامعه را تعيين خواهد 

ها و رهبری آنها توسط حزب در اين مبارزه است كه می توان به پيروزی دست يافت و انقالب  كرد. تنها با بسيج توده

د و وارد مرحله نوينی از مبارزه ميان راه سرمايه داری يا راه سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم را تسريع نمو

 سوسياليستی شد.
  

 در زمينه اقتصاد

كليه سرمايه های بزرگ انحصاری دولتی و خصوصی و سرمايه های امپرياليستی، با پيروزی انقالب دمكراتيك نوين، 

دولت انقالبی در می آيد. كليه قراردادهای  كليه بانكها و موسسات صنعتی و تجاری بزرگ، مصادره شده و به مالكيت

ملغی می شود؛ سيستم مالكيت  اسارتبار با امپرياليستها و نهادهای اقتصادی بين المللی و قرضهای كشور به امپرياليستها

 نيمه فئودالی از طريق تقسيم زمين ميان دهقانان بی زمين و كم زمين بر چيده می شود.

ی بزرگ انحصاری توسط دولت، بخش عمده اقتصاد سرمايه داری ايران از ميان برداشته با سلب مالكيت از سرمايه ها

لی تامين می شود. تمركز منابع و امكانات عظيم و استراتژيك می شود و كنترل پرولتاريا بر شريان حياتی اقتصاد م

لوده اقتصادی الزم و شرايط توليدی در دست دولت و نقش رهبری كننده دولت نوين انقالبی در كل اقتصاد كشور، شا

نابودی  مساعد برای توسعه انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم را فراهم می آورد. اما قطع سلطه امپرياليسم و

سرمايه داری بوروكراتيك به معنای دست بدست شدن سرمايه از دولت ارتجاعی به دولت انقالبی نيست. بلكه مساله 

 يدی ارتجاعی و دگرگونی همه جانبه اين مناسبات و ساختار اقتصادی كشور است.اصلی نابودی مناسبات تول

ر به سرمايه و بازار امپرياليستی است. در اقتصاد تك هدف فوری اقتصاد دمكراسی نوين، گسستن بندهای انقياد كشو

نفت و ارتباط نفتی با جهان  پايه و وابسته ايران، صنعت نفت جايگاهی حياتی دارد. از اين رو سياستی كه دولت در قبال

از امپرياليستی در پيش می گيرد، نقشی تعيين كننده در جهت گيری و سرنوشت جامعه بازی می كند. در صنعت نفت 

تخصيص سرمايه گرفته تا تكامل تكنولوژی، از تربيت متخصص گرفته تا نوسازی ماشين آالت، از سهميه بازار گرفته تا 

كنترل و تسلط دولتهای امپرياليستی و انحصارات بين المللی است. هر دولتی كه بخواهد به قيمت گذاريها، تماما تحت 

يا فروش گرانتر آن در بازار بين المللی تالش كند، در واقع  "يم عادالنهتقس"چنگ بيندازد و برای  "گنج زهر آگين"اين 

اقتصاد نفتی يك مبادله كاالئی ساده و پاياپای خود را به چنگال انحصار و كنترل امپرياليستی وصل كرده است. چرا كه 

ت تاثير قرار داده، موجب نيست، بلكه يك رابطه توليدی معين با سرمايه داری بين المللی است كه كل اقتصاد را تح
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رشد و بازتوليد يك اقتصاد معوج، عقب مانده و وابسته می شود؛ اقتصادی كه عاجز از تامين نيازهای اوليه مردم است. 

نطق اقتصاد نفتی مانع از شكل گيری يك اقتصاد موزون با كشاورزی خودكفا و صنايع پايه ای خودكفا است. رها شدن م

ايگزين كردن يك اقتصاد متنوع، گامی اساسی است كه بالفاصله بعد از پيروزی انقالب برداشته از شر اقتصاد نفتی و ج

منابع انرژی )آبی، بادی، خورشيدی، تغيير و تبديل و بهينه سازی  خواهد شد. همزمان، تالشهائی برای استفاده از ساير

ه عمل خواهد آمد. اگر چه برخی مبادالت خارجی مواد مصرف شده و باقيمانده( و تحقيق و برنامه ريزی در اين زمينه ب

د كشور نخواهد ضروری، منجمله فروش نفت، موجود خواهد بود اما ارتباط با اقتصاد جهانی ديگر نيروی محركه اقتصا

بود. دگرگون كردن مناسباتی كه امروز اقتصاد كشور با بازار جهانی نفت دارد، يك شاخص مهم در قطع مناسبات سلطه 

ليستی بر جامعه است كه وابستگی نيازهای اساسی مردم به صدور سرمايه های خارجی و به نوسانات قيمت نفت امپريا

  .در بازار بين المللی را از بين می برد

 ادامه به قادر سابق صورت به اند وابسته  قطع وابستگی اقتصاد به امپرياليسم به معنای آن است كه صنايعی كه به خارج

بود؛ مواد غذائی از خارج وارد نخواهد شد؛ كشت محصوالت غير اساسی و لوكس به قصد صادرات به بازار  نخواهند كار

قالی( به اين منظور متوقف خواهد شد و بطور كلی استراتژی كمپرادوری بين المللی و توسعه صنايع روستائی )مانند 

 .شد خواهد رداشتهب ميان از "صادرات قصد به توليد" و �توليد بر مبنای مزيت نسبی"

دگرگونی جامعه ای كه در شبكه توليد و توزيع امپرياليستی ادغام شده و به منابع خارجی و بازار بين المللی و تزريقات 

اليستی وابسته است، كاری پيچيده و دشوار است. حذف درآمدهای نفتی و فشارهای اقتصادی ــ سياسی )و حتی امپري

مشكالت پيش پای جامعه را بغرنج تر می كند. اما گسست از اقتصاد وابسته به نفت،  نظامی( از جانب امپرياليستها،

بطه با بازسازی اقتصاد كشور خواهد شد. احياء كشاورزی بهمراه اقدامات انقالبی ديگر، خود موجب گشايشهای جدی در را

وهای مولده می شود؛ و پشتوانه از طريق انقالب ارضی مانع فروپاشی اقتصاد كشور شده و سريعا موجب شكوفائی نير

مهمی برای رشد صنعت فراهم می آورد. ايجاد صنايع پايه ای مستقل يك ستون بازسازی اقتصادی است. پايداری بر 

ست عدم اتكاء به درآمدهای نفتی و سرمايه گذاری خارجی و حل مسائل و معضالت اقتصادی، در گرو ارائه يك سيا

 ه هاست. بدون اتكاء به توده ها نمی توان گسست از امپرياليسم را سازمان داد.برنامه صحيح و بسيج سياسی تود

وكراتيك، اعمال رهبری واحد و مديريت غير متمركز سياستهای اقتصادی، با بسيج توده ها به شيوه دمكراتيك و نه بور

ود و بطور كامل راه بر شور و سازماندهی نيروی كار اكثريت عظيم خلق در گروه های كمك متقابل، به پيش برده می ش

 و شوق و دانش و خالقيت توده ها گشوده می شود.

ند كه در ابتدا از تكنولوژی ساده و متوسط در اقتصاد نوين عدم دسترسی به تكنولوژی پيشرفته خارجی ايجاب می ك

شود؛ در برخی رشته  برای توسعه توليد استفاده شود و بتدريج زمينه برای ايجاد يك پايه صنعتی متكی بخود فراهم

های صنعتی گامی به عقب گذاشته شود؛ خط توليد و نوع و حجم محصوالت برخی كارخانه ها عوض شود؛ برخی مزارع 

ممكن است تقسيم شود؛ و رشته هائی كه فعاليتشان در گرو ادامه و تشديد وابستگی به دنيای  بزرگ و يكپارچه

بگونه ای بازسازی شوند كه بدون وابستگی بخارج و برای نيازهای توليد و امپرياليستی است تعطيل شوند و كارخانه ها 

اج اوليه مردم و يا مواد خام ضروری برای مصرف داخلی كار كنند. بايد عمدتا محصوالتی كشت شود كه خوراك و مايحت

 صنايع را تامين می كند.

الی مذهبی( و تقسيم آن در بين دهقانان بی مصادره كليه زمين های مالكان ارضی )دولتی و خصوصی و نهادهای فئود

می بخشد و را تحقق  "زمين به كشتگر"زمين و كم زمين به مناسبات نيمه فئودالی پايان می دهد. دولت نوين شعار 

زمين را به مايملك خصوصی دهقانان تبديل می كند. در عين حال، به تبليغ و تشويق و ايجاد تعاونی های توليد و توزيع 

تا و ايجاد اشكال مالكيت جمعی، می پردازد. بدين ترتيب عناصر سوسياليستی در اقتصاد كشاورزی تحكيم می در روس

 شوند و توسعه می يابند.

ك اقتصاد مختلط خواهد بود كه در آن سرمايه داران كوچك و متوسط و دهقانان فعاليت مستقل خواهند اقتصاد نوين ي

نوين، سرمايه های متوسط و كوچك را مصادره نمی كند. زيرا اين قبيل سرمايه ها تا داشت و بهره خواهند برد. دولت 

اد كشور و معيشت مردم و در توسعه مبادالت ميان مدتی می توانند در ايجاد اشتغال و افزايش توليد ضروری برای اقتص
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و معيشت مردم نيز برخوردارند چرا  شهر و روستا، نقش مثبت ايفاء كنند. اما اين سرمايه ها از نقشی منفی در اقتصاد

كه مانند هر سرمايه ای بدنبال سود هستند. بخشی از دسترنج كارگران بصورت سود به جيب سرمايه داران می رود و 

ن محرك سرمايه داران برای گسترش سرمايه و استثمار بيشتر می شود. از همينرو دولت دامنه فعاليت اين سرمايه ها اي

دورنمای آن را در چارچوب نقشه عمومی اقتصاد كشور تنظيم می كند و آنها را به عرصه های معينی  را محدود كرده و

كنترل وسائل معيشت مردم و خدمات اساسی كشور نيستند. سوق می دهد كه غير استراتژيك محسوب شده و قادر به 

ل گوناگون آنها را متحول كرده و آنها در عين حال، دولت از طريق جذب تدريجی اين بخشها در اقتصاد دولتی به اشكا

 را به بنگاه هائی تحت مالكيت سوسياليستی دولتی تبديل می كند.

ـ معضلی است كه پرولتاريا وجود گسترده توليد خرد و فردی در بخشهای مخت ـ بويژه بخش كشاورزی ـ لف اقتصاد كشور ـ

قانی در تضاد با نظام مالكيت عمومی سوسياليستی پس از كسب قدرت سياسی با آن روبرو خواهد شد. اقتصاد كوچك ده

اد خرد روستائی و و روبنای ديكتاتوری پرولتاريا قرار دارد و نمی توان اجازه داد كه تا مدت زيادی باقی بماند. اقتص

همچنين شهری بر پايه مالكيت خصوصی بستر مناسبی برای رشد سرمايه داری است. مالكيت خصوصی دهقانان بر 

ند قطبی شدن در ميان دهقانان را سريعا دامن زده و زمينه را برای اينكه فقيرها، فقيرتر شده و مرفه ها مرفه زمين رو

از اين وضعيت تنها چاره پيشبرد تحوالت مالكيت سوسياليستی است. بايد  تر شوند، فراهم می كند. برای جلوگيری

جمعی سوسياليستی تبديل شود؛ بدون آنكه از زور برای بتدريج توليد و مالكيت خصوصی دهقانی به توليد و مالكيت 

باال و از مالكيت سلب مالكيت از دهقانان استفاده شود. تكامل سيستم مالكيت جمعی از كوچك به بزرگ، از پائين به 

 كلكتيوی به مالكيت دولتی، بر پايه توسعه تدريجی نيروهای مولده و آگاهی سوسياليستی خلق قرار دارد.

بقاتی ميان پرولتاريا و بورژوازی )منجمله مبارزه ميان دهقانان فقير با دهقانان مرفه( در سراسر اين دوره شكل مبارزه ط

)محدود كردن يا نكردن سرمايه داری( و تحول و ضد تحول )متحول شدن يا مبارزه ميان محدوديت و ضد محدوديت 

عمده مبارزه طبقاتی در دمكراسی نوين و گذار به  نشدن مالكيت فردی به مالكيت جمعی( را بخود می گيرد و شكل

 سوسياليسم است.

اقتصاد ايران تحميل كرده اند، تفاوت  الگوی توسعه اقتصادی در دولت نوين كيفيتا با الگوی توسعه ای كه امپرياليستها به

اساسی توده های خلق را دارد. اقتصاد نوين، يك اقتصاد برنامه ريزی شده، خودكفا، موزون و منسجم است كه نيازهای 

رفع كرده و به بهبود مداوم زندگی شان منجر می شود. در اين اقتصاد سود در فرماندهی قرار ندارد؛ به مبارزه بر سر بازار 

خلی بين سرمايه داران ملی ميدان داده نمی شود؛ با سياستهائی كه به جای رفع نابرابری بين مناطق ملی، آن را دا

زه می شود. رشد اقتصادی بطور الينفكی در گرو محو كردن مناسبات طبقاتی و اجتماعی تشديد می كند مبار

 استثمارگرانه و ستمكارانه است.

، صنعت شيره كشاورزی را نمی كشد و مناطق شهری و مركزی، مناطق روستائی و برخالف الگوی توسعه امپرياليستی

قرار می گيرد و صنعت بعنوان عامل رهبری كننده در خدمت به دور از مركز را غارت نمی كنند. كشاورزی پايه اقتصاد 

ه مواد خام صنعتی كشاورزی گسترش و تكامل می يابد. كشاورزی بعنوان تامين كننده وسايل معيشت و تامين كنند

برای صنايع سبك و بمثابه بازاری برای توليدات صنعتی و منبع عمده ذخيره نيروی كار برای ديگر بخشهای اقتصاد 

كشور و تامين درآمد برای كل جامعه، نقش اساسی در توسعه اقتصاد كشور خواهد داشت. متقابال توسعه صنعت، ابزار 

د فراهم خواهد آورد و بارآوری كار و توليد اجتماعی را افزايش خواهد داد. بر پيشرفته را برای بخشهای متعدد اقتصا

به كشاورزی، صنايع سبك و سپس صنايع سنگين تنظيم می شود.  همين پايه برنامه اقتصاد ملی بر حسب اولويت دادن

ناطق روستائی را به آن اشكالی از صنعت و تكنيك مورد استفاده قرار می گيرد كه بتواند ظرفيت های موجود در م

ار دادن حداكثر مورد استفاده قرار دهد و تفاوت ميان شهر و روستا را كاهش دهد. همزمان با برخورد خالق به علم و قر

آن در دست طبقات زحمتكش، راه تكامل تكنولوژی پيشرفته و مدرنيزه كردن اقتصاد كشور گشوده می شود. الگوی 

گذاشته می شود. از تمركز صنعت در اطراف شهرهای بزرگ كاسته می شود، رشد توسعه صنعت و شهرسازی رايج كنار 

بيشتری اختصاص می يابد. در نقشه ريزی، به توسعه  شهرها كنترل می شود و به شهرهای كوچك و متوسط امكانات
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شود و از  خودكفای كليه مناطق كشور، از اين نظر كه دارای صنعت و كشاورزی مرتبط با هم باشند، توجه خاص می

 تخصصی شدن زيانبار مناطق جلوگيری می شود.

اجراء در می آيد. در تعيين محل  كل اين الگوی توسعه نوين با توجه به مسائل حفظ محيط زيست تنظيم شده و به

استقرار صنايع و نوع مصالح و تكنيك های مورد استفاده و نوع حمل و نقل، اين مساله مد نظر خواهد بود كه آسيب 

ری اهالی و كل محيط زيست به حداقل برسد. از تخريب و اتالف منابع طبيعی و محيط زيستی نظير جنگل ها و پذي

 هوا جلوگيری خواهد شد و تالش های معينی برای احيای آنها صورت خواهد گرفت. رودخانه ها، درياچه ها و

عه اقتصادی را دگرگون كرد و بر رابطه معوج، تنها با اتخاذ اين الگوی توسعه اقتصادی است كه می توان شكل قديم توس

عرصه های پيشرفته و عقب مانده از هم گسيخته و نابرابر بين صنعت و كشاورزی، شهر و روستا، مناطق مختلف كشور و 

اقتصاد و ويرانی های ناشی از جنگ داخلی فائق آمد و گسست عميق و همه جانبه از اقتصاد جهانی امپرياليستی و 

 در تا سازد می قادر را انقالبی دولت غيرمتمركز، و موزون توسعه و بخود اتكاء  .داد  سازمان را  امپرياليسم  به  وابستگی

ای امپرياليسم و در مقابل حمالت احتمالی و اشغال كشور بهتر مقاومت كند و به انقالب جهانی بهتر خدمت فشاره مقابل

 كند.
  

 در زمينه فرهنگ

ب اقتصاد و سياست آن جامعه است. مبارزه عليه سياست و اقتصاد كهنه بدون مبارزه عليه فرهنگ هر جامعه، بازتا

كه جامعه به طبقات تقسيم شده، فرهنگ در خدمت منافع اين يا آن طبقه و  فرهنگ كهنه امكان ناپذير است. تا زمانی

 تقويت ديدگاه و ارزشهای طبقاتی قرار دارد.

ديگر از كوره مبارزه با كهنه زاده می شود و ديدگاه و ارزش های نوين را اشاعه می فرهنگ نوين مانند هر پديده نوين 

وژيك تدارك می بيند و نقش مهمی در خلق افكار انقالبی در جامعه و دهد. اين فرهنگ، انقالب را از لحاظ ايدئول

می انقالب است. جوانه های برانگيختن توده ها بازی می كند؛ و در جريان انقالب بخش ضروری و مهمی از جبهه عمو

تقويت  فرهنگ دمكراسی نوين پيشاپيش از دل جامعه كهن سر برآورده است. در آثاری كه روحيه عصيان و شورش را

می كند، عشق به توده ها را بر می انگيزد، سلطه اسالم و آخوندها و همه مرتجعين را به هجو می گيرد، رفتار و عادات 

نقد می كشد، برابری و رهائی زنان را تبليغ می كند، برتری طلبی ملی و نژاد پرستی را  كهنه و سنن ارتجاعی را به

ی پردازد، به ستمديدگان اميد می دهد و برای آنها هدف ترسيم می كند. اما محكوم می كند، به ستايش قهر انقالبی م

مگانی و طرق گوناگون اشاعه فرهنگ تا زمانی كه قدرت سياسی در دست طبقات ارتجاعی است، آنان بروی رسانه های ه

رسانه های همگانی را از  تسلط دارند و فرهنگ غالب، فرهنگ ارتجاعی است. بنابراين با پيروزی انقالب، دولت نوين فورا

دست مرتجعين خارج كرده، حاكميت خود را بروی فرهنگ و كليه عرصه های مربوط به آن برقرار می كند و زمينه را 

 وانه های فرهنگ نوين و تكامل و گسترش آن، فراهم می سازد.برای شكوفائی ج

ستی و فئودالی است، به مصاف می گيرد. فرهنگ فرهنگ نوين، فرهنگ ارتجاعی حاكم را كه اتحادی از دو وجه امپريالي

و تحقير  نوين، عليه تسليم طلبی در برابر امپرياليسم و تملق گوئی است؛ عليه تحقير زحمتكشان است؛ عليه شووينيسم

ملل تحت ستم و مهاجران است؛ عليه پدرساالری و مردساالری است. فرهنگ نوين، عليه ايده آليسم و آموزه های مذهبی 

ير علمی است. فرهنگ دمكراسی نوين، شورش آگاهانه عليه هر شكلی از ستمگری و استثمار را بر می انگيزد. اين و غ

ژوائی كه موجب تفرقه ميان توده ها می شود به مقابله بر می خيزد و به رواج فرهنگ با افكار و رفتارهای فئودالی و بور

اد بيشتر توده ها شود. اين فرهنگ، خصلت علمی دارد، تصورات رفتار و افكاری می پردازد كه باعث همبستگی و اتح

 تی می پردازد.ماوراء الطبيعه را از اذهان می زدايد و فعاالنه به ترويج علم و اشاعه ديدگاه ماترياليس

فرهنگ دمكراسی نوين، فرهنگ توده ای است و به منافع انقالبی توده های شهر و روستا خدمت می كند. رشد و تكامل 

اين فرهنگ بر رشد آزادانه فرهنگ خلقها و مللی كه ساليان سال تحت ستم و سركوب قرار داشته اند استوار است. 

فرهنگ ها را جذب می كند و با عناصر زهرآگين فئودالی آنها )مانند تبعيض فرهنگ دمكراسی نوين، جوانب انقالبی اين 

ج می شود، مبارزه می كند. فرهنگ دمكراسی نوين، عناصر عليه زنان( كه به نام سنن و فرهنگ ملی تقديس و تروي
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يكديگر ارتباط نزديك  متشكله خويش را از زبانها و آثار ادبی و فرهنگی ملل و خلقهائی می گيرد كه در محدوده كشور با

ر ساير نقاط دارند و بر هم تاثير می گذارند. در عين حال، فرهنگ دمكراسی نوين با فرهنگ پيشرو و انقالبی توده ها د

جهان ارتباط و تاثير متقابل دارد و با هم يك فرهنگ نوين جهانی را می سازند. فرهنگ دمكراسی نوين با استفاده از 

های امپرياليستی و ديگر كشورهای تحت سلطه بر غنای خود می افزايد و تكامل بيشتری فرهنگ مترقی درون كشور

قالبی گوناگون می باشند. وجود اين تنوع فرهنگی و در عين حال وجود می يابد. ملل مختلف دارای اشكال فرهنگی ان

 رك در سراسر جهان می شود.محتوائی همگون، الهام بخش توده های ملل مختلف در مبارزه برای منافع انقالبی مشت

و ضروری از  سازمان دادن نقد فرهنگی و توده ای كردن آن و افشای ديدگاه و ارزشهای طبقات ارتجاعی، جنبه ای مهم

ساختن فرهنگ دمكراسی نوين است. در دمكراسی نوين، بطور كلی آثار هنری ارتجاعی تشويق نمی شود و آثار آن دسته 

ديدگاه و ارزش های امپرياليستی و ارتجاعی می پردازند، به موضوع نقد عميق ايدئولوژيك و از هنرمندان كه به اشاعه 

می شود. با گسترش روزافزون ارتباطات بين المللی، موضوع نقد آثار بورژوائی سياسی و هنری در بين توده ها تبديل 

يا و خلق متحدين خود را در كشورهای اهميت بيشتری می يابد. در مقابله با ابزار فرهنگی امپرياليستی، پرولتار

و هنر انقالبی مرتبا توسط امپرياليستی دارند. در اين كشورها، عليرغم كنترل سرمايه داران بر ابزار فرهنگی، فرهنگ 

توده های مردم و هنرمندان مترقی و انقالبی آفريده می شود. اينها جزء ذخائر فرهنگی پرولتاريا و خلقهای سراسر جهان 

 می شوند. محسوب

ساختن فرهنگ نوين و خلق آثار ادبی و هنری موثر و ارزشمند در جامعه نوين، نه فقط به رهبری طبقه كارگر و پيشبرد 

بارزه ايدئولوژيك و سياسی حاد در عرصه فرهنگ نياز دارد، بلكه به افرادی نياز دارد كه دارای مهارت های گوناگون در م

رولتاريا طی روند انقالب و بعد از كسب قدرت سراسری با هنرمندانی كه خواهان اين عرصه هستند. به همين خاطر پ

انقالبی جامعه هستند، متحد می شود. در دمكراسی نوين هنرمندان خلق آثار هنری در خدمت به منافع خلق و دگرگونی 

بارزات ايدئولوژيك در تشويق می شوند تا با توده های زحمتكش درآميزند؛ در كار توليدی و جنبش های سياسی و م

لق آثار انقالبی كنار توده ها قرار گيرند، از تجربه مبارزه و كار و زندگی توده ها بياموزند و همچنين به توده ها در خ

كمك كنند. اين امر به كاركنان حرفه ای بخش فرهنگی كمك می كند تا آنان نيز به زندگی از دريچه نوينی بنگرند و 

 گی خود را بر معيارها و اهداف انقالب منطبق سازند.شيوه تفكر و سبك زند

رو نخبگان و روشنفكران بوده، جزئی در دمكراسی نوين، درگير شدن كارگران و دهقانان در عرصه ای كه قرنها قلم

البی الينفك از امر رهائی آنهاست. دمكراسی نوين اشكال و آثار فرهنگی ساخته توده ها را دستمايه ای برای خلق آثار انق

قرار می دهد؛ جوانب صحيح آن را جذب و حفظ كرده و تكامل می بخشد و جوانب نادرست آن را نقد می كند و كنار 

ركنان فرهنگی انقالبی، نقش فوق العاده مهمی در انجام اين كار بازی می كنند. آثار كاركنان حرفه ای می گذارد. كا

و محل زندگی كارگران و دهقانان، بطور رايگان يا با بهائی ارزان به  انقالبی، در سراسر كشور و منجمله در محلهای كار

در كارخانه ها، محالت، مزارع و در نيروهای مسلح، سازمان  نمايش گذاشته می شود. مضافا، گروه های فرهنگی نيمه وقت

ه ها در چگونگی خلق داده خواهند شد. اين امر به فراگير كردن توليدات كاركنان فرهنگی خدمت كرده و همچنين تود

 آثار فرهنگی و با كيفيت خوب، تعليم می بينند.

در زمان موجوديت جوامع سوسياليستی كسب كرده بود فرهنگ دمكراسی نوين بر دستاوردهائی كه طبقه كارگر جهانی 

رتمند و اتكاء می كند و از تجارب مثبت آن سود می جويد. اين فرهنگ، به علت رهبری كمونيست ها حاوی عناصر قد

تعيين كننده سوسياليستی است. سمت و سوی فرهنگ دمكراسی نوين و خصوصيات اساسی آن را نقش رهبری كننده 

يستی رقم می زند. با پيشرفت انقالب دمكراتيك نوين و گذر به انقالب سوسياليستی فرهنگ دمكراسی ايدئولوژی كمون

منعكس می كند. انقالبی كردن هر چه بيشتر فرهنگ بعنوان نوين نيز اين تكامل و حركت بسوی پيشرفتهای بيشتر را 

رزات حاد و پيچيده طبقاتی ميان بورژوازی و جزئی از روبنا از اهميت تعيين كننده ای برخوردار است و خود عرصه مبا

رزه حتی پرولتاريا در دوره گذار از انقالب دمكراتيك نوين به سوسياليسم و توسعه ساختمان سوسياليسم است. اين مبا

 در برخی مقاطع نقش عمده ای در تعيين ماهيت و تكامل زير بنای اقتصادی جامعه انقالبی دارد.
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 ستای دگرگونی هاگام های فوری و را

بر پايه قدرت سياسی كسب شده و در خدمت به تحوالت اساسی سياسی و اقتصادی و فرهنگی پيش گفته، دولت 

 .دهد می سازمان را ها توده زندگی شرايط بهبود برای فوری اقدامات  نوين

ن نه با انگيزه رفاه شخصی طرح گام های فوری به معنای وعده های پر زرق و برق برای توده ها نيست. بسيج زحمتكشا

و منافع فردمنشانه، بلكه حول به دست گرفتن سرنوشت خود، اعمال قدرت سياسی و ساختن جامعه و جهانی نوين انجام 

نيست كه انقالب با هدف رهائی نوع بشر در سراسر جهان، دشواريها دارد و فداكاری می طلبد. در پی می شود. شك 

مردم به ويژه قشرهای نسبتا مرفه در مراكز شهری پايين می رود. در عين حال بازتوزيع  انقالب، سطح زندگی اقليتی از

معه حكمفرماست را به ميزان زيادی كم می كند. اتخاذ اوليه ثروت و منابع و امكانات، فقر و فالكت بی حسابی كه بر جا

د می بخشد. نتيجه مستقيم اين گام ها گام های فوری، وضعيت اجتماعی و سياسی و معيشتی توده های تحتانی را بهبو

د اين، برای اكثريت اهالی، ايجاد شرايط كيفيتا متفاوتی است كه ميليونها بار از اسارت در جامعه كهن بهتر است. با وجو

محو كليه نابرابری های اجتماعی كه ميراث جامعه كهن است، يك روند طوالنی و منوط به تحوالت ريشه ای تر در كشور 

 روی انقالب پرولتری در سطح جهان است.و پيش

گام های فوری، پرچم مطالبات و در برگيرنده خواسته های ديرينه ای است كه اكثريت توده ها بارها برای تحقق آن 

دست به مبارزه زده و جانفشانی كرده اند. طبقات حاكم هميشه كوشيده اند اين مبارزات را خاموش كنند. در مقابل، 

جنبش های اجتماعی و نيروهايی كه در راه تحقق هر يك از اين خواسته ها به مبارزه برخيزند، پشتيبانی  طبقه كارگر از

 ارهای تبليغی و ترويجی امروز پرولتاريا بازتاب می يابد.می كند. طرح گام های فوری در سياست بسيجی و شع

زه و كار آگاهانه و بی وقفه خود مردم عملی می ساختمان جامعه نوين و تحقق خواسته های اساسی خلق با اتكاء به مبار

ده ترين و شود. گام های فوری را نيز فقط به پشتوانه شور و شوق و انرژی ميليونها انسان كه داوطلبانه برای پيچي

عميقترين تحوالت بسيج شده اند، می توان عملی كرد. تجارب انقالبی و توليدی توده ها، تعاون و همبستگی آنها، 

يری منابع و تكنيك های قابل استفاده و كمكهای جنبش انقالبی در سطح بين المللی، اين كار عظيم را ميسر می بكارگ

 سازد.

ن را مشخص می كند اما تدقيق و تكامل آنها بعهده نهادهای قدرت توده ای اقدامات زير جهت گيری كلی دولت نوي

 خواهد بود:
  

  در مورد كارگران

نهادهای ويژه سركوب و سلطه دولت و سرمايه داران در محيط های كار؛ اعم از شوراها و انجمن های ــ برچيدن كليه  1

، دفاتر حفاظت و كانون های جاسوسی در كارخانه ها و "رگرخانه كا"زرد وابسته به دولت، مراكز توطئه و تفرقه نظير 

 نيروهای مسلح ضد شورش و اعتصابات كارگری.

تجاعی و ضد كارگری؛ لغو مقررات و آئين نامه انضباطی استبدادی متكی بر قانون، شرع، عرف يا ــ لغو قانون كار ار 2

 سنت در محيط های گوناگون كار، ممنوعيت هرگونه جريمه.

برسميت شناختن نهادهای اعمال قدرت توده ای كارگری كه به اشكال مختلف در پروسه انقالب شكل گرفته اند؛ ــ  3

نه های بزرگ مصادره شده به اين نهادها؛ سپردن امر محافظت از موسسات و امكانات توليدی و سپردن اداره كارخا

 محصوالت به كارگران در برابر خرابكاری دشمنان انقالب.

 عمال نظارت دولت و نهادهای كارگری بر فعاليت واحدهای سرمايه داری متوسط و كوچكی كه مصادره نشده اند.ــ ا 4

و مقررات نوين كار با اتكاء به مباحثات، پيشنهادات و تصميمات مجامع و تشكالت توده ای كارگری؛  ــ تدوين قوانين 5

 رگری )مانند اتحاديه كارگری و سنديكا(.برسميت شناختن حق اعتصاب و تظاهرات و ايجاد تشكالت كا
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ـ بهبود شرايط كار و معيشت كارگران )از نظر ساعات كار، شدت كار، سن كار، ايم 6 نی كار، زمان استراحت و مرخصی(؛ ـ

دستمزد برابر در مقابل كار برابر، صرفنظر از تمايزات جنسيتی، ملی، مذهبی يا رشته كاری در واحدهای بزرگ و كوچك؛ 

 عيت كار كودكان؛ تعيين شرايط مناسب برای شب كاری و مشاغل سخت.ممنو

ه مباحثات، پيشنهادات و تصميمات مجامع و تشكالت زنان ــ تامين حقوق و شرايط ويژه برای زنان كارگر با رجوع ب 7

 كارگر.

ان و درجه اتحاد و اين اقدامات، نقش رهبری كننده و مسلط طبقه كارگر در امور جامعه را تقويت می كند و بر تو

ر پرتو همبستگی كارگران می افزايد. بدين طريق، زمينه بيشتری برای بسيج گسترده كارگران در مبارزات سياسی و د

 آن توجه به امر توليد و بهبود شرايط كار و معيشت توده ها فراهم می آيد.

اسبات ميان انسانها در عرصه كار و توليد گام های فوق، آغازگر و راهگشای روندی طوالنی از تحوالت ريشه ای در من

راكز سياسی و كانون های برجسته مبارزه است. با اتكاء به شور و شوق و فعاليت آگاهانه توده های كارگر، كارخانه ها به م

طبقاتی برای تحول جامعه و جهان تبديل می شود. بدين طريق، توده كارگران هر چه بيشتر به اعمال قدرت سياسی 

دازند و آگاهانه برای جلوگيری از احيای قدرت بورژوازی در واحدهای توليدی و كل جامعه مبارزه می كنند. نحوه می پر

تقسيم كار درون كارخانه دستخوش تغييرات اساسی می شود. رهبران و مديران در كار توليدی هم شركت سازماندهی و 

زند. برخورد به قوانين و مقررات كار، مطلق گرايانه نيست. می جويند و كارگران به امور رهبری و مديريت هم می پردا

می گيرد و آنچه غير منطقی و كهنه شده باشد، اصالح يا  تحت دولت پرولتاريا، قوانين و مقررات مرتبا مورد بازبينی قرار

ای علمی و لغو می شود. اقدامات مشخص و ادامه داری برای ارتقاء سطح شناخت و مهارت های كارگران در زمينه ه

فنی و مديريت در پيش گرفته می شود. در اين زمينه، از آن دسته متخصصان و مديران قديمی كه داوطلب خدمت به 

مان جامعه نوين هستند استفاده می شود. موفقيت در انجام چنين تحوالت شگرفی مستلزم قرار دادن قاطعانه ساخت

ری كننده حزب است. روش انجام اين تحوالت، برانگيختن جنبش سياست پرولتری در مقام فرماندهی و تقويت نقش رهب

 های قدرتمند توده ای و اتكاء به آنهاست.
  

 در مورد دهقانان

ــ برچيدن كليه نهادهای سلطه و سركوب مسلح و غير مسلح دولتی و بازوهای اقتصادی سرمايه داری بوروكراتيك  1

برچيدن بساط اتوريته های ارتجاعی سنتی و مذهبی فئودالی و نظير جهاد سازندگی و موسسات مذهبی در روستا. 

 نهادها. عشيرتی در سطوح محلی و لغو كليه تعهدات و قيود دهقانان به اين

 ."زمين به كشتگر"ــ لغو نظام ارضی مبتنی بر استثمار فئودالی و نيمه فئودالی و استقرار نظام  2

دام، آب، ابزار و ماشين آالت كشاورزی در كليه شكلهای دولتی، شخصی  ــ لغو كليه حقوق مالكيتهای بزرگ بر زمين، 3

 و مصادره اين اموال.

 به مالكان بزرگ، موسسات دولتی و بانكها، موسسات مذهبی و رباخواران محلی. ــ لغو كليه بدهی های دهقانان 4

ی توسط نهادهای اعمال قدرت توده ــ مصادره و تقسيم اراضی و ديگر مايملك مالكان بزرگ، دولت و موسسات مذهب 5

انجام می گيرد؛ و به ای نظير مجمع عمومی روستا، كميته های منتخب روستا يا انجمنهای دهقانان فقير و بی زمين 

منافع فقيرترين قشرهای روستائی اولويت داده می شود. به مالكين خلع يد شده و افراد خانواده آنان كه مايل به كار 

 نيز زمين تعلق می گيرد. بروی زمين باشند

اما اگر شغل آنها ــ كارگران كشاورزی، از هر مليتی كه باشند، بطور عموم زمينی معادل دهقانان دريافت می كنند.  6

 كفاف معيشت با ثبات و كفاف كل يا بخش اعظم هزينه های زندگی شان را بدهد، زمين به آنها تعلق نمی گيرد.

ی پرورش دام و ماكيان؛ مصادره باغات بزرگ، زمينهای بزرگ مكانيزه، كشت و صنعت ــ مصادره مراكز بزرگ صنعت 7

سبات سرمايه داری اداره می شوند. اينكه اين واحدها به صورت يكپارچه ها و واحدهای بزرگ زراعی كه عمدتا تحت منا

كنند، به عوامل گوناگون وابسته به مالكيت دولت انقالبی در آيند يا خرد و تقسيم شوند و اينكه چه محصوالتی توليد 

اد ميان آنها و نيز است. نيازهای معيشت عمومی و خودكفائی كشور، تمايل توده های كارگر و دهقان و ملزومات اتح
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ملزومات رهائی از اتوريته های فئودالی به ويژه رهائی زنان از قيود پدرساالرانه تعيين می كند كه كدام اقدام صورت 

 بگيرد.

تع بزرگ، جنگل ها، سدهای بزرگ، معادن بزرگ، اراضی باير بزرگ، منابع آبی بزرگ )شامل رودخانه، درياچه و ــ مرا 8

دولت نوين قرار می گيرد. دولت با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حفظ محيط زيست، حق بهره برداری دريا( تحت اداره 

 شناسد. صيادان و دهقانان از مراتع و منابع آبی را به رسميت می

ــ برچيدن انحصار تجار بر خريد و فروش محصوالت كشاورزی و بر صنايع روستائی. تغيير ساختار صنايع روستائی  9

 ژه قاليبافی( بر مبنای تامين مايحتاج اكثريت توده ها و نيازهای اوليه صنعتی اقتصاد كشاورزی.)بوي

 كاسه يك زمينه در دهقانان كه كلكتيوی اشكال كليه از تحماي و توليدی های تعاونی ايجاد به دهقانان تشويق ــ 10

 .اند آورده بوجود ابزار و آب زمين، كار، كردن

ينهای كوچك كسانی كه به شهر مهاجرت كرده اند؛ سهم دادن از زمينهای تقسيم شده به هر فرد يا ــ لغو اجاره زم 11

 ت در آن داشته باشد.خانوار مهاجر روستائی كه تمايل به بازگشت به روستا و اقام

ارگر ــ دهقان ، تحكيم و تكامل اتحاد استراتژيك ك"زمين به كشتگر"هدف از اين اقدامات، و در مركز آن استقرار نظام 

و برانگيختن شور و شوق انقالبی و خالقيت توده های دهقان برای ريشه كن كردن مناسبات كهنه ماقبل سرمايه داری 

، ويژگيهای هر منطقه در نظر گرفته شده و روشهای منطبق بر شرايط هر محل اتخاذ می است. در انجام اين اقدامات

 شود.

صورت می گيرد.  "زمين از آن كسی است كه روی آن كار می كند"شعار پايه ای  تحت "زمين به كشتگر"استقرار نظام 

تدريج، سياست برابر سازی در تقسيم سرانه زمين، صرفنظر از جنس و سن، صورت می گيرد. طی مراحل گوناگون و ب

شده و بطور برابر  مالكيت ارضی عملی می شود. اراضی متعلق به مالكين و دولت همراه با ساير اراضی روستا يكپارچه

بين اهالی تقسيم می شود. زمينهای مرغوب بر زمينهای نامرغوب افزوده می شود تا همه اهالی روستا )يا يك يا چند 

متساوی از اين اراضی سهم برند و در اين زمينه تعادل برقرار شود. از آنجائی كه بخش زيادی از منطقه روستائی( بطور 

دهقانان مرفه متمركز است، منافع اكثريت توده های روستائی ايجاب می كند كه مازاد منابع توليدی روستا در دست 

موازات اين اقدامات، زمينهای باير و موات اراضی و مايملك دهقانان مرفه طی مراحل گوناگون مشمول تقسيم شود. به 

 نيز در خدمت به سياست برابر سازی، آباد می شوند.

اگرچه راه را برای توسعه سرمايه داری در كشاورزی می گشايد، اما بيش از آن در را بروی  "كشتگرزمين به "تحقق نظام 

واحدهای كوچك خصوصی اگر مطلق در نظر گرفته سوسياليسم باز می كند. سياست برابر سازی و توسعه توليد بر پايه 

دو قطبی می كند و سرمايه داری ريشه می  شده و به حال خود رها شود به احيای نابرابری منجر می شود و روستا را

دواند. تنها سوسياليسم است كه می تواند دهقانان را نجات دهد. دولت دمكراتيك نوين با جهت دهی و برنامه ريزی 

اورزی و تشويق و تقويت اشكال جمعی و سوسياليستی مالكيت در روستا، از چنين روندی جلوگيری می كند. اقتصاد كش

نخست كلكتيويزه كردن و بر اين پايه "تصاد روستا و سوسياليستی كردن كشاورزی، پيشبرد سياست كليد تكامل اق

 اجتماعی تعاون و اقناع پايه بر كه است یطبقات مبارزه مهم موضوع كردن كلكتيويزه. است �مكانيزه كردن كشاورزی

مكانيزه كردن كشاورزی شرايط مساعد را برای كاهش فاصله صنعت و  و گيرد؛ می انجام آنها كردن متشكل و دهقانان

 كشاورزی، شهر و روستا و كار فكری و كار يدی ايجاد می كند.
  

  در مورد زنان

 ايدئولوژيك و فرهنگی دولتی كه زنان را نشانه گرفته اند.ــ برچيدن تمامی نهادهای سركوبگر انتظامی،  1

اجباری؛ آزادی زنان در انتخاب پوشش؛ انتخاب شغل؛ سفر و تحصيل؛ ايجاد تشكالت ويژه زنان؛ انتشار ــ لغو حجاب  2

، مطبوعات ويژه زنان؛ حق شركت در باالترين مراجع قدرت سياسی و در كليه فعاليتهای سياسی، اقتصادی، نظامی

 فرهنگی و اجتماعی.

 ی ضد زن؛ لغو مجازات های ويژه زنان.ــ لغو تمامی قوانين و مقررات مدنی و شرعی و عرف 3
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 ــ لغو سنگسار. مناسبات خارج از ازدواج جرم تلقی نخواهد شد. 4

د آزادانه زنان را ــ مبارزه شديد و فوری با آزار و اذيت خيابانی زنان و ايجاد جوی در جامعه كه فعاليت و رفت و آم 5

 بپذيرد و تشويق كند.

 تامين حقوق برابر زنان در ارث و در تصاحب و اداره مايملك خانواده. ؛"زمين به زنان"ــ تحقق شعار  6

 ــ دستمزد، حقوق و مزايای برابر در مقابل كار برابر برای زنان و مردان. 7

ايمان و دوران يائسگی برای زنان و تامين دوره های استراحت ــ تامين شرايط كاری سبكتر به هنگام عادت ماهانه و ز 8

 ؛ ايجاد تسهيالت ضروری نظير شيرخوارگاه، مهد كودك و مراكز نگهداری از بچه ها پس از ساعات مدرسه.و مرخصی ويژه

ويخانه های ــ تشويق و حمايت از اشكال كلكتيو كار خانگی به نفع زنان )نظير مهد كودك ها، ناهارخوری ها و رختش 9

 عمومی و نگهداری از سالمندان(.

انه از دروس و منابع آموزشی، از برنامه های رسانه های گروهی و از زبان گفتاری و مردساالر محتوای زدودن ــ 10

 به خاص توجه و دارند ستيزانه زن مضمون كه كهنه فرهنگی آثار و سنن و ها ايده ای ريشه نقد به زدن دامن نوشتاری.

 .زنان هنری و ادبی ثارآ خلق

 ــ از بين بردن فحشاء و ممنوعيت پورنوگرافی. 11

 .گرايان همجنس عليه تبعيض و سركوب ممنوعيت ــ 12

 .مثل توليد و خويش بدن بر زنان كنترل حق جنين، سقط آزادی ــ 13

 .زنان رهائی خدمت در خانواده تنظيم سياست پيشبرد ــ 14

 :زير نكات شامل فرزندان؛ و زنان منافع پايه بر طالق و اجازدو نوين قانون تدوين ــ 15

 دواج های مبتنی بر زور و اجبار.ــ ممنوعيت از

 ــ ممنوعيت شير بهاء، مهريه، جهيزيه و امثالهم؛ و در مقابل، تامين ضمانت های اجتماعی برای زنان.

سالگی رسيده اند؛ ثبت راحت و بدون تاخير  81سن  ــ ازدواج بر مبنای انتخاب آزادانه طرفين برای زنان و مردانی كه به

ر دفاتر ويژه دولتی؛ با خواست كسانی كه خواهان زندگی مشترك بدون ثبت رسمی هستند ازدواج با حضور طرفين د

 مخالفتی صورت نمی گيرد و حقوق مربوط به خانواده در مورد آنان و فرزندانشان برسميت شناخته می شود.

 طرف سوم در امر ازدواج؛ ممنوعيت مداخله در امر ازدواج مجدد بيوه ها. ــ ممنوعيت مداخله

 ـ ممنوعيت چندهمسری و صيغه؛ ممنوعيت ازدواج كودكان.ـ

ــ ممنوعيت ضرب و شتم زنان؛ ممنوعيت تجاوز شوهر به زن؛ ممنوعيت بدرفتاری و تبعيض در مورد فرزندانی كه نتيجه 

 ازدواج قبلی هر يك از طرفين است.

هد، در دوران بارداری و تا يك سال بعد از ايجاد تسهيالت ويژه در امر طالق برای زنان؛ شوهر، در صورتی كه زن نخوا ــ

تولد بچه حق تقاضای طالق ندارد؛ در صورت طالق، تامين كل يا بخشی از هزينه ضروری معاش و تحصيل فرزند به 

 سط مادر پس از طالق.عهده پدر است؛ به رسميت شناختن حق سرپرستی فرزند تو

 رج از ازدواج رسمی متولد شده اند.ــ به رسميت شناختن حقوق برابر برای كودكانی كه خا

دستيابی به اين حقوق، بدون شركت زنان در انقالب ناممكن است. اينها حقوق و اقداماتی هستند كه زنجير ستم و 

عرصه های گوناگون، از رهبری سياسی و نظامی گرفته تا اسارت هزاران ساله را می گسلند و زمينه راهيابی زنان به 

خلق آثار ادبی و هنری گرفته تا فلسفه و آزمونهای علمی را مهيا می سازند. شعار راهنما در اين رهبری توليد، از 

 است. "زنجيرها را بگسليد، خشم زنان را بمثابه نيروی قدرتمندی در راه انقالب رها كنيد" زمينه

برابری به ناگزير نيازمند قوانين نابرابر مربوط به برابری، داللت بر وجود تمايزات و نابرابری ها دارد و تامين صدور قوانين 

 است. مفاد تبعيض آميز نسبت به مردان در قانون نوين ازدواج و طالق و ساير عرصه ها بر اين پايه استوار است.

معناست كه كار تازه آغاز شده است. بنابراين در همه عرصه ها بايد  اما تصويب قوانين انقالبی، پايان كار نبوده و بدين

به گام تحوالتی صورت گيرد تا قوانين به روی كاغذ نمانده و به ضد خود بدل نشود. در ميان اين اقدامات، تحقق  گام

كليدی است. اين كار راه  "امكانات برابر برای كار كردن؛ و دستمزد برابر در مقابل كار برابر"و  "زمين به زنان"شعار 
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ن در بين زنان دهقان، مناسبات فئودالی و نيمه فئودالی ديرينه را در استقالل اقتصادی زنان را می گشايد. تقسيم زمي

زيربنا و روبنای جامعه قاطعانه زير ضرب می برد و به پدرساالری و مردساالری ضربه می زند. امكانات برابر برای كار 

ال می كشد و زنان بر انگيخته بر در مقابل كار برابر، ايده كهنه برتری مرد و فرودستی زن را زير سئوكردن و دستمزد برا

می شوند كه هر چه بيشتر از چارديواری خانه خارج شده و به كار و آموزش بپردازند، آگاهی طبقاتی خود را باال ببرند و 

ر كاری كه مردان انجام می دهند زنان هم می توانند؛ و هر ه"درگير مبارزات حياتی سياسی و ايدئولوژيك شوند. شعار 

 سر لوحه كارها قرار می گيرد. "انجام می دهند، مردان هم می توانند كاری كه زنان

پيشبرد اين تحوالت را نمی توان جدا از نقش و كاركرد اجتماعی نهاد خانواده در نظر گرفت. رهائی كامل زنان منجمله 

آغازی داشته و اد خانواده است. خانواده يك نهاد مقدس و دست نخوردنی نيست. اين نهاد در گرو مضمحل شدن نه

 پايانی هم خواهد داشت. روند زوال خانواده، روندی طوالنی و جهانی است.

در جامعه نوين، اگرچه نهاد خانواده نابود نمی شود اما دگرگونی های مهمی در آن صورت می گيرد. خانواده نقش گذشته 

برخالف خانواده فئودالی، نقش توليدی خود را از د را بعنوان يك واحد اقتصادی عمدتا از دست خواهد داد. يعنی خو

دست خواهد داد؛ و بر خالف خانواده بورژوائی، نقش آن در توزيع و مصرف درآمد بتدريج محدود خواهد شد. در خانواده 

ين بر فرزندان محو خواهد شد. راستای اين تحوالت و بطور كلی نوين، زن تابع شوهر نخواهد بود و اقتدار مطلق والد

 تغيير نقش خانواده، چيزی جدا از راستای تكامل جامعه نيست.

در جامعه نوين، بخاطر وزنه سنگين واحدهای خصوصی در اقتصاد كشاورزی و نوپا بودن مالكيت كلكتيوی و نهادهای 

مصرف درآمد دهای اجتماعی را بعهده دارد. خانواده در سازماندهی توزيع و تعاونی و توليد مكانيزه، خانواده برخی عملكر

كماكان نقش بازی می كند و مشخصا تا مدتها در بازتوليد و پرورش نسل جديد نقشی مهم بعهده خواهد داشت. اين 

اجتماعی مانع شرايطی است كه می تواند باعث فرودستی زنان شده و در راه شركت همه جانبه آنان در فعاليت های 

زن در خانواده و تغيير نقش اين نهاد، بايد قدم به قدم بار وظايف خانگی ايجاد كند. بنابراين برای دگرگون كردن جايگاه 

را از دوش زنان برداشت و بايد برای تقسيم برابر اين وظايف با مردان مبارزه كرد تا شانه به زير اين بار نهند. كار خانگی 

ردن خانه داری، مراقبت و پرورش صه های ديگر اقتصاد روستا و شهر كلكتيويزه شود. كلكتيويزه كبايد همگام با عر

فرزندان، رسيدگی به سالمندان و امثالهم، پا بپای كلكتيويزاسيون كشاورزی كه زراعت كوچك خصوصی را به مثابه يكی 

د خانواده هر چه محدودتر شود. كلكتيويزاسيون، از اركان نظام خانواده پدرساالر كنار می زند، باعث می شود كه عملكر

ر توليد را تضعيف خواهد كرد و تقسيم كار سنتی بين زن و مرد در خانواده را بر هم خواهد زد. نقش نقش خانواده د

تعيين كننده ای كه كلكتيويزاسيون در تحرك اجتماعی و آزاد كردن نيروی نهفته و امر رهائی زنان بازی می كند، بدون 

 ستی می كشاند.ك توده های زن را به صف مقدم مبارزه برای پيشرويهای سوسياليش

تحول در نظام دستمزدی يكی ديگر از اقدامات مشخصی است كه به امر رهائی زنان ياری می رساند. در اين زمينه بايد 

كرد. در شرايطی كه توانائی ها  برای تصحيح معيارهائی كه شكاف و نابرابری بين زنان و مردان را بيشتر می كند، مبارزه

می تواند در خدمت مردانی قرار  "دستمزد برابر در مقابل كار برابر"وت است، حتی شعار و نيازهای معيشتی افراد متفا

گيرد كه از نظر جسمی قويترند، نان خور كمتری دارند و يا به خاطر تقسيم كار نابرابر خانگی كه تا مدتها ادامه می يابد، 

مبارزه برای كاهش اختالف دستمزدها و محدود اد بيشتری برای اضافه كاری دارند. جنبش زنان نقش بسزائی در وقت آز

كردن طبقه بندی دستمزد بازی خواهد كرد. اين خود يكی از موضوعات مهم مبارزه ای است كه بر سر تحديد يا توسعه 

تی به راه خواهد افتاد. وجين كردن علف های هرز سرمايه حق بورژوائی ميان پرولتاريا و بورژوازی در جامعه سوسياليس

در اين جامعه با مساله برابری و رهائی زنان و با مبارزات زنان پيوند ناگسستنی دارد. ستم و نابرابری هائی كه بر داری 

ها دست زنان اعمال می شود، حلقه های همان زنجيری است كه همه ستمديدگان را به بند می كشد. اگر اين حلقه 

خواهد شد. اگر در دنيا حتی فقط يك زن تحت ستم باشد، نخورده بماند، زنجير ستم و استثمار بازسازی و تحكيم 

 هيچكس به واقع آزاد نخواهد بود.
  

  در مورد ملل تحت ستم
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برای تمامی پرولتاريای انقالبی در مبارزه عليه ستم ملی، حق تعيين سرنوشت تا جدائی كامل و تشكيل دولت مستقل را 

عزيمت پرولتاريای انقالبی ايجاد دولتی است كه از باالترين  ملل ستمديده ساكن ايران به رسميت می شناسد. نقطه

درجه اتحاد ممكن طبقات و خلقها و ملل سهيم و بهره ور از انقالب برخوردار باشد؛ واقعا نماينده توده هائی باشد كه 

خواست و ترجيح  اند. همزمان حزب پرولتاريا از زاويه منافع طبقه كارگر واحد،عليه بيعدالتی های تاريخی بپاخاسته 

خويش به اتحاد داوطلبانه و آزادانه كليه ملل در چارچوب دولت پرولتری را در ميان توده های سراسر كشور تبليغ می 

عليه دشمنان مشترك، وحدت  كند. شالوده چنين اتحادی در جريان انقالب ريخته خواهد شد. پيشبرد انقالب و مبارزه

تحكيم و تقويت كرده و موجب شكل گيری يك اتحاد طبقاتی سراسری می شود. كارگران و دهقانان سراسر كشور را 

دولت نوين كه اساسا حول اين اتحاد شكل می گيرد بر خالف دولت نومستعمراتی، دولتی است كه از پائين و با اتكاء به 

د. اين دولت پايه الزم را برای دور افتاده ترين نقاط تا نقاط مركزی بافته شده و بسط می يابتوده ها ساخته می شود و از 

برابری ملل فراهم می كند و خود ظرف اتحاد ملل خواهد بود. شكل اين اتحاد در پروسه پيشرفت و پيروزی انقالب، 

 ل راهنمای زير پيروی می كند:مشخص می شود. پرولتاريا در گزينش شكل مطلوب اتحاد انقالبی ملل، از اصو

 ان ملل شودباعث ارتقاء و توسعه برابری مي

 وحدت را تحكيم كند و تفرقه را دامن نزند

 در جهت نابودی استثمار و ستمگری ميان ملل بطور كل عمل كند

رجات متفاوتی بر اين اساس، دولت پرولتری می تواند شكل اتحاد جمهوريهای خودمختار، يا پيوند مناطق خودمختار با د

 وری واحد خلق را به خود بگيرد.از قدرت و اختيارات و حق و حقوق در چارچوب جمه

 دولت در راستای رفع نابرابريهای ملی، سياستهای زير را فورا به اجراء خواهد گذاشت:

 ی.ــ توجه ويژه به مناطق ملل ستمديده به هنگام اختصاص منابع و كمك ها در برنامه ريزی های مركز 1

های ملی. هر يك از ملل و گروه های اقليت ملی مختار است ــ ايجاد زمينه مساعد برای رشد و تكامل فرهنگها و زبان 2

 كه زبان خود را به كار برد و تكامل بخشد و تشكالت و نشريات ويژه خود را داشته باشد.

 ب اهالی در مناطق ملل تحت ستم.ــ غيرقانونی كردن هر شكل از الحاق، كوچ دادن و تغيير اجباری تركي 3

ـ مقابله با هرگونه تعرض  4 و توهين شووينيستی عليه ملل تحت ستم و اقليت های ملی و مهاجران و جلوگيری قاطعانه ـ

از سازماندهی جنبش ها و دستجات شووينيستی عليه آنها. مبارزه پيگير با هرگونه تبعيض عليه ملل تحت ستم و اقليت 

 ان در عرصه كار، مسكن، آموزش، بهداشت و ساير زمينه ها.های ملی و مهاجر

تبليغ تعاون و زندگی و كار مشترك بين ملل و جلوگيری از جدا سازی افراد بر حسب مليتشان در محيط زندگی  ــ 5

 و كار و آموزش.

ـ ارائه درك همه جانبه و روشن از زندگی، فرهنگ و تاريخ ستم و مقاومت تمامی ملل ستمديده 6 و سرچشمه ستمگری  ـ

 اسری و محلی.ملی در منابع آموزشی و رسانه های گروهی سر

پرولتاريا از شعار حق تعيين سرنوشت دفاع می كند؛ زيرا فقط بدين طريق می توان وحدت اجباری و نابرابری كه به ملل 

ينده مشتركی را دنبال می كنند. تحميل شده را بر هم زد و وحدت داوطلبانه طبقه كارگر و ستمديدگانی را بنا نهاد كه آ

رتجاعی و سلطه امپرياليسم كه حول انقياد و بی حقوقی ملل ستمديده شكل گرفته را طرح اين شعار حاكميت طبقات ا

هدف قرار می دهد؛ به اتحاد هر چه مستحكمتر صفوف طبقه كارگر چند مليتی در ايران خدمت می كند؛ بدگمانی های 

كشور بوجود می آورد. تبليغ ه را پاك كرده و زمينه مساعدتری برای پيوند توده های سراسر موجود در بين ملل ستمديد

و ترويج انترناسيوناليستی حول شعار حق تعيين سرنوشت، جزئی الينفك از تربيت كارگران ملت فارس است تا از نفوذ 

 البی و پيشرو درون ملل ستمديده را ببينند.تفرقه افكنی های شووينيستی بورژوازی فارس رهائی يابند و نيروی نهفته انق

ه محدوديت تاريخی حق تعيين سرنوشت به مثابه يك حق بورژوا دمكراتيك و متعلق به عصر حزب طبقه كارگر ب

بورژوائی، آگاه است. اگر حق تعيين سرنوشت بطور مجرد و جدا از امر انقالب پرولتری مطرح شود، منافع پايه ای و اتحاد 

ظری های ناسيوناليستی شده و به امر گران و زحمتكشان ملل مختلف را كمرنگ كرده و موجب بروز تنگ نطبقاتی كار

انقالب پرولتری لطمه می زند. وظيفه مقابله با تنگ نظری های ناسيوناليستی، عمدتا به دوش كارگران درون ملل 
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لكه اساسا در صف مقدم مبارزه برای انقالبی كردن ستمديده قرار دارد تا توده ها را نه فقط در مبارزه عليه ستم ملی، ب

 كنند. جامعه رهبری

رفع نابرابری های ملی فقط به گذراندن قانون، صحه گذاشتن بر حقوق ملل ستمديده يا انجام برخی اقدامات مهم و 

جامعه انقالبی  فوری خالصه نمی شود. گذر از برابری حقوقی ملل به برابری واقعی، يكی از مسائل مبارزه طبقاتی در

زيربنائی و روبنائی است. در اين راستا، پرولتاريا بايد مبارزه مداومی را خواهد بود و مستلزم پيشبرد پيگيرانه تحوالت 

عليه برتری جوئی ملت بزرگتر به پيش ببرد. اين شووينيسم تا مدتها از پايه های قدرتمندی در جامعه برخوردار بوده و 

طبقه كارگر بايد مبارزه مداومی را بورژوازی و تضعيف ديكتاتوری پرولتاريا شود. از اين رو، حزب می تواند زمينه تقويت 

عليه اين شووينيسم كه می تواند به شكل تقسيم كار نابرابر بين مناطق، اختصاص نابرابر امكانات به ملت بزرگ و رابطه 

ودمختار حكومتی تبارز يابد، به پيش برد. تنها با شكوفائی ستمگرانه، يك جانبه و آمرانه بين نهادهای مركزی و نهادهای خ

تكامل سياسی، اقتصادی و فرهنگی ملل در مسير ساختمان جامعه نوين و پيشرويهای سوسياليستی است كه می توان و 

تمايزات زمينه اتحاد و نزديكی و ادغام آنها را فراهم كرد. اين گامی است به سوی كمونيسم جهانی كه در آن از ملت و 

 ملی اثری نخواهد بود.
  

  در ايران در مورد مهاجران افغانستانی

توده های مهاجر افغانستانی ساكن ايران از حادترين و آشكارترين شكل ستم ملی تحت پرچم شووينيسم ايرانی رنج می 

سياسی و اجتماعی در رنجند؛ برند. آنان نسبت به كارگران و دهقانان ايرانی شديدتر استثمار می شوند، از بيحقوقی كامل 

. دولت انقالبی با هرگونه تبعيض در عرصه های سياسی و اقتصادی و و در معرض دستگيری و اخراج دائمی قرار دارند

اجتماعی عليه مهاجران افغانستانی مقابله خواهد كرد؛ قوانين سركوبگرانه عليه آنان را ملغی اعالم كرده؛ حقوق پايه ای 

ايرانی تباران و  آنان، منجمله حق شهروندی، حق كار، حق تحصيل، حق شناسنامه، حق ازدواج باسياسی و اجتماعی 

 كليه حقوقی كه هر تبعه ايران از آن برخوردارست را به رسميت خواهد شناخت.
  

 در مورد آموزش و پرورش

 به اجرا می گذارد:دولت نوين در راستای تغيير بنيادين نظام آموزشی ارتجاعی، سياست های زير را فورا 

 عقايد درون مدارس و موسسات آموزشی.ــ برچيدن دوائر سياسی ايدئولوژيك و دستگاه تفتيش  1

 سالگی. 61ــ تحصيل رايگان؛ اجباری بودن تحصيل تا  2

زی ــ براه انداختن كارزارهای مبارزه برای ريشه كن كردن بيسوادی بويژه در مناطق روستائی؛ ايجاد مراكز سوادآمو 3

 برای زنان و مردان بزرگسال، كارگران و سربازان.

 و �مدارس غيرانتفاعی"امكاناتی كه در انحصار فرزندان طبقات حاكم و مرفه است؛ موسساتی مانند  ــ لغو امتيازات و 4

 رايگان خواهد شد. و دولتی "آزاد دانشگاه"

 ــ برچيدن نظام رتبه بندی و كنكور و رقابت فردی. 5

 سلسله مراتب مستبدانه در نظام آموزشی. ــ تغيير 6

 جدا سازی بر حسب جنسيت؛ ايجاد مدارس مختلط.ــ لغو سياست های مبتنی بر  7

 ــ گشودن كليه عرصه های آموزشی بروی دختران؛ زدودن محتوای مردساالرانه از متون آموزشی. 8

نگ مترقی و پويای خلقهای ايران، خاورميانه و ــ ترويج فرهنگ ضدامپرياليستی در متون آموزشی و يادگيری از فره 9

 واقعی آنان.جهان و آشنائی با تاريخ 

 المللی بين همبستگی تبليغ مقابل در و آموزشی؛ متون از ملی جوئی برتری و فارس شووينيستی محتوای زدودن ــ 10

 .مردم های توده ميان

 ــ زدودن محتوای مذهبی، خرافی از متون آموزشی. 11

 .آموزشی نوين نظام در كار و آموزش پراتيك، و تئوری لفيقت ــ 12
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دوره های كوتاه مدت كارآموزی برای تربيت متخصصانی كه نيازهای فوری مردم را در زمينه های فنی،  برپائی ــ 13

 خدمات درمانی، تعليم و تربيت و غيره پاسخ دهند.

 و همگانی امر يك به آن تبديل و ورزش اشاعه جوانان؛ جسمانی سالمت و پرورش برای امكانات و زمينه ايجاد ــ 14

 ی.جنسيت تبعيض بدون

آموزش و پرورش بخش بسيار مهمی از روبنای جامعه را تشكيل می دهد و نقشی قاطع در حفظ و تقويت مناسبات 

می راند طبقاتی حاكم بازی می كند. در هر جامعه ای، سياست آموزشی سياست طبقه ای است كه بر آن جامعه حكم 

 .و در خدمت به حفاظت و باز توليد منافع و ارزشهای آن طبقه است

آموزش و پرورش در جامعه كنونی، جوانان را با جهان بينی و اصول طبقات ارتجاعی تعليم می دهد. اين نظام آموزشی، 

ده ها را تنها بصورت دنباله و آيت اهلل ها و شاهان نشان می دهد و تو "پيامبران"تاريخ را ساخته و پرداخته نخبگان و 

ش، بينش ايده آليستی و متافيزيكی و جهل و خرافه را در مغز توده ها می روان كور تصوير می كند. اين آموزش و پرور

 كند. از ميان بردن كامل اين نظام آموزشی برای ساختن جامعه نوين، اهميتی حياتی دارد.

اقليتی امكان و امتياز آن را دارند كه درس بخوانند، متفكر و متخصص  نظام آموزشی ارتجاعی بگونه ای است كه طبق آن

شوند و در مقابل اكثريتی بزرگ بيسواد و كم سواد مانده و بايد برای رنج و زحمت كشيدن خود را آماده كنند.  "نخبه" و

ری و يدی و بازتوليد اين تقسيم بندی در نظام آموزشی ارتجاعی نقش كليدی در مطلق كردن تقسيم كار ميان كار فك

لتری سياست ها و روشهای آموزشی را پيشه می كند كه به محو چنين تمايزات طبقاتی ايفا می كند. در مقابل، دولت پرو

 تمايزاتی در جامعه و بطور كلی به محو تمايزات طبقاتی خدمت كند.

ای نيازهای توليدی و فرهنگی هر تحت دولت نوين، برنامه های نظری و عملی و تحقيقاتی موسسات آموزشی بر مبن

هد شد؛ و از همان ابتدا رابطه تنگاتنگی ميان تئوری و پراتيك برقرار می منطقه و بخش های مختلف مردم تنظيم خوا

شود. ميليونها نفر از نسل جوان آماده می شوند تا آنچه كه در كالس درس و آزمايشگاه ها ياد گرفته اند را با بكاربست 

ا با ديدگاه و روش علمی ك زده و از نتايج كار جمعبندی نمايند. اين باعث تشويق و تربيت توده هعملی آنها مح

ماترياليسم ديالكتيك خواهد شد. اين كار، در ارتباط تنگاتنگ با كار و فعاليتهای توده های خلق در كارخانه ها و روستاها 

هم معلمان و مسئوالن موسسات آموزشی شناختی  و محالت به پيش خواهد رفت و بدين ترتيب هم دانش آموزان و

نگی كاركرد جامعه و اينكه چگونه پرولتاريا و توده ها در تمامی عرصه ها در كار متحول كردن واقعی و همه جانبه از چگو

  جامعه هستند، بدست می آورند.

ر آموزش كتابی مشخص می شود، برخالف روشهای آموزشی كهن كه با دوره تحصيلی طوالنی، مواد درسی زياد و تاكيد ب

می شود. جوانان در پيله و جدا از جامعه و زندگی سياسی و توليدی آن پيروی  "درهای باز"در جامعه نوين از روش 

پرورش نمی يابند. آنها پا بپای آموزش و تحقيق، توليد كشاورزی و صنعتی و امور نظامی را هم فرا می گيرند و رابطه 

آموزش، گام ديگری در جهت  و دهقانان برقرار می كنند. بدين طريق با تلفيق تئوری و پراتيك در امرمتقابلی با كارگران 

 كاهش تدريجی شكاف بين كار يدی و كار فكری و شهر و روستا برداشته خواهد شد.

دگرگون كردن در جامعه آينده، دانش مايملك شخصی نيست كه به احتكار افراد تحصيلكرده در آيد. دانش، ابزاری برای 

ای باال بردن نرخ دانش پژوهان و كسب ثروت و رفاه جهان و خدمت به جامعه بشری خواهد بود و ديگر به اهرمی بر

شخصی و مقام اجتماعی تبديل نخواهد شد. نظام رتبه بندی و نمره دادن و كنكور كه به جوانان ياد می دهد مرتبا ارزش 

ازار محاسبه كنند، برچيده می شود. عليه رقابت خودخواهانه و زشتی كه خويش را بر پايه مدرك تحصيلی شان در ب

ظام و ايدئولوژيهای ارتجاعی در بين جوانان تبليغ می كنند، مبارزه انتقادی پيگيری به پيش خواهد رفت. تبعيضات ن

و كمك دانش آموزان  لغو خواهد شد و جای آن را همكاری "بی استعداد"و  "با استعداد"رايج بين به اصطالح شاگردان 

 پيشرفت كند.به يكديگر و دانش آموز و معلم خواهد گرفت تا جمع 

در جامعه انقالبی رابطه معلم و شاگرد به كلی تغيير می كند. اقتدار مطلق معلم و مدير بر شاگردان و اقتدار مطلق سلسله 

است كه می خواهد از دانش آموز يك  مراتب آموزشی بر معلمان ملغی می شود. اين برخالف جامعه ارتجاعی كنونی

ر مرتجعين، همه پاسخ های صحيح نزد معلم و كتاب است و كار محصلين فقط عروسك كوكی سر به راه بسازد. از نظ
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تكرار طوطی وار همين ها با اشاره و دستور بزرگترها است. از نظر مرتجعين، جوانان توانائی و حق قضاوت كردن را ندارند. 

ترين و تعيين كننده ترين سياستهای انقالبی، جوانان حق انتقاد از بزرگترها و مقامات و حق انتقاد از مهم اما در جامعه

آموزشی و ساير حيطه ها را دارند. انضباط مطلق و يكطرفه وجود ندارد. به جای مجازات و توبيخ شاگرد، روش بحث و 

می داند و  "از استاد به شاگرد"وزش را جريانی يك سويه مبارزه و اقناع حاكم می شود. برخالف نظام ارتجاعی كه آم

قشی منفعل و پذيرنده قائل است، آموزش نوين بر پايه ای كامال متفاوت استوار است. توده ها سازنده برای شاگردان ن

اه شوند. تاريخند و قادرند با شركت مستقيم در عرصه تئوری و پراتيك، بر قوانين حاكم بر طبيعت و مبارزه طبقاتی آگ

صحيح و تعميق اين شناخت، از طريق تحليل نقادانه شناخت جهان تنها با شركت در فرايند تغيير آن بدست می آيد. ت

پديده ها و مبارزه ناگزير با تئوريهای نادرست و برداشتهای كهنه شده و سنتی ممكن می شود. در اين مبارزه نه فقط 

آنها د. وظيفه معلم در نظام آموزشی نوين، خدمت به دانش آموزان، آموختن از معلم، بلكه شاگردان و كل توده ها درگيرن

و تحقيق دوشادوش آنهاست. اين نظام به دنبال پر كردن شكافی است كه بين معلمان و مقامات از يك سو و محصلين 

 و بطور كلی توده ها از سوی ديگر وجود دارد.

دروغ ها و تحريفاتی است كه نظام آموزشی كهن در مورد زنان و ملل  يك وظيفه مهم نظام آموزشی نوين، نقد و افشای

ف در ايران و جهان، پيش می گذارد. افكار كهنه و مردساالرانه ای كه توجيه گر ستم بر زن بوده اند و افكار كهنه مختل

و منافع طبقاتی نهفته و ارتجاعی ای كه مبلغ ستمگری بر ملل ديگر بوده اند. در نظام آموزشی نوين، محتوای طبقاتی 

به نقد و افشاء خواهد شد و نشان داده خواهد شد كه چگونه همه در پشت مردساالری و شووينيسم ملی، بطور همه جان

اينها بمثابه زرادخانه ايدئولوژيك طبقات ارتجاعی، به حفظ مناسبات ستمگرانه خدمت می نمايند. اين آموزش، از طريق 

معه سها، برگزاری كالس های درس مخصوص برای يادگيری تاريخ ستم بر زن در جامطالعه و بحث عمومی در كال

طبقاتی، تاريخ واقعی خلقها و ملل مختلف در ايران و در سراسر جهان، به پيش خواهد رفت. نمايندگان كارگران و 

اتی، به دانش آموزان دهقانان و زنان و ملل تحت ستم، به كالس های درس رفته و درك زنده ای از جنايات جامعه طبق

 خواهند داد.

كمونيستی و انترناسيوناليسم پرولتری راهنمای جوانان خواهد بود. جوانان با روحيه خدمت در نظام آموزشی نوين، اصول 

به  "نيروی عادت"به خلق پرورش خواهند يافت و با روش و روحيه ای انقالبی و نوگرايانه تربيت می شوند تا با سنت و 

ا كه ادعا و ظاهر كمونيستی دارند را به خود زند. جرات شورش عليه قدرت ها و اتوريته های ارتجاعی، حتی آنهنبرد برخي

بدهند و بطور علمی و نقادانه از حقيقت دفاع كنند. حزب پرولتاريا، با اتكاء به توان و انرژی و خصوصيات ويژه جوانان، 

و امعه را به پيش برده و از تبديل ايدئولوژی كمونيستی به مذهب مبارزه برای انقالبی كردن مداوم حزب و دولت و ج

 متون ماركسيستی به آيه جلوگيری می كند. در اين كار، نظام آموزشی نوين نقش مهمی به عهده خواهد داشت.

ميشه در جامعه انقالبی، پرورش و سالمت جسمانی نسل جوان در دستور كار قرار دارد. برخالف رژيم های ارتجاعی كه ه

پرچم و كشور )حكومت( و اطاعت كوركورانه از مسئول و از ورزش برای تبليغ شووينيسم ملی، حس وفاداری به تيم و 

مربی استفاده كرده اند، در جامعه آينده تاكيد بر همكاری و آموختن از مهارت ها و ابتكارات يكديگر است و رقابت 

د، ه و خصومت اصل قرار گيرد و بر سر برد و باخت دلهره آفريده شودوستانه نقش درجه دوم دارد. به جای اينكه تفرق

روحيه تعاون تبليغ و تشويق می شود. برنامه ها و امكانات اوليه ورزشی در اختيار بخشهای مختلف اهالی شهر و روستا 

يق كننده بازی هستند، قرار داده خواهد شد؛ ديگر با تعداد قليلی قهرمان حرفه ای و توده هايی كه صرفا تماشاگر و تشو

 زش به يك امر همگانی و بدون تبعيض جنسيتی تبديل می شود.روبرو نخواهيم بود. در جامعه آينده، ور
  

  در مورد دين و فعاليت های مذهبی

 ــ جدائی كامل دين از دولت؛ آزادی اعتقاد يا عدم اعتقاد به خدا و دين. 1

اسناد قی بر حسب اعتقادات مذهبی، ممنوعيت ذكر مذهب افراد در ــ لغو مذهب رسمی؛ ممنوعيت تفاوتهای حقو 2

 رسمی؛ ممنوعيت تفتيش عقايد مذهبی افراد؛ مبارزه با هر شكل از ستم مذهبی.
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ــ برچيده شدن نهادهای كنترل ايدئولوژيك اسالمی در كارخانه ها، ادارات دولتی و موسسات آموزشی؛ برچيدن  3

 ."امر به معروف و نهی از منكر"و دواير دستگاه سركوب دادگاه های شرع 

ن دست موسسات مذهبی )بنيادهای مختلف اسالمی، آستان قدس، سازمان اوقاف و امامزاده ها( از عرصه ــ كوتاه كرد 4

 اقتصاد و مصادره امالك، سرمايه ها و منابعی كه در تملك و كنترل آنهاست.

به لطمات قيب و مجازات متخلفان به ويژه در مواردی كه صدور فتوا ـ ممنوعيت صدور فتوا از جانب مراجع مذهبی؛ تع 5

     جانی و روحی و مادی به مردم منجر شود.

 ــ قطع كنترل و مداخله دستگاه روحانيت در امر قانونگذاری، امور قضائی، زناشوئی و عقد قراردادها. 6

زكات. تمامی روحانيون و طلبه ها بايد كار كنند و  ــ لغو امتيازات فئودالی ويژه روحانيت نظير حق امام و خمس و 7

 معاش خود را تامين نمايند. شخصا

 ــ حذف مواد درسی مذهبی از سطوح مختلف آموزشی؛ حذف تبليغات مذهبی از رسانه های گروهی. 8

 نهاد، اين. طلبد یم مصاف به را روحانيت نهاد موجوديت و نفوذ  اين اقدامات، شالوده حاكميت مذهبی را نابود می كند و

اسبات عقب مانده ارتزاق كرده و يكی از سنگرهای مهم آن بوده است. سلسله مراتب من و فئودالی اقتصاد از تاريخی بطور

درون روحانيت بر پايه مالكيت فئودالی شكل گرفت. تا قبل از استقرار جمهوری اسالمی، دستگاه روحانيت از نظر اقتصادی 

كمك های سرمايه تجاری به ويژه  امالك تحت كنترل مراكز مذهبی، سيستم مالياتی اسالمی و بر اجاره موقوفات، سود

تجار سنتی متكی بود. به دنبال ايجاد رژيم مذهبی، منابع عظيمی از سرمايه و زمين و ثروتهای طبيعی از مجرای قدرت 

های سرمايه داری بوروكراتيك قرار گرفت  دولتی به پشتوانه دستگاه روحانيت تبديل شد. نهاد روحانيت در راس فعاليت

ف اقتصادی ــ سياسی حول چند ده آخوند عاليرتبه تشكيل شد. آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف، و باندهای مختل

تشكيالت های اداره امامزاده ها و امثالهم به صورت گروهبنديهای مالی بزرگ و كوچك در آمده اند. همه اينها بعنوان 

 برداشته خواهند شد.مه ريشه كن كردن مناسبات كمپرادور ــ فئودالی از ميان بخشی از برنا

جمهوری اسالمی با عملكرد خود، زمينه عينی مساعدی را برای جدائی قطعی دين از دولت به وجود آورده است. تجربه 

ميت دين و ربط قوانين و ای كه توده های مردم با رنج و خون در رژيم مذهبی اندوخته اند، به شكلی زنده مفهوم حاك

واستثمار آنها را نشان می دهد. اين تجربه، بار ديگر اين حكم ماركسيستی را به اثبات  احكام دينی با تيره روزی و ستم

. حتی اگر دين را رخت نو بپوشانند، به چهره اسالم رنگ و لعاب رفرم گرائی و "دين افيون توده هاست"رسانده كه 

هسته مركزی آموزه های دينی كه  ارچوب مذهب حقوق دمكراتيك و حقوق زنان بتراشند، باز هممدرنيسم بزنند و در چ

 توجيه گر ستم و استثمار است دست نخورده باقی خواهد ماند.

مبارزه ايدئولوژيك با آموزه ها و بنيان های مادی تفكر دينی چه قبل و چه بعد از كسب قدرت سياسی بايد جريان يابد. 

وجود است. بدون ضربه زدن به اصول پايه ای دين ل و ديالكتيكی بين مبارزه سياسی و مبارزه ايدئولوژيك مرابطه متقاب

مقدس بودن مالكيت خصوصی و خانواده پدرساالر  استثمار، بودن حالل انسانها، سرنوشت تعيين در �جبر الهی"يعنی 

 با افكار و عقايد اسارتبار مذهبی، بخشی الينفك از روندنمی توان مناسبات انقالبی را مستقر ساخت. مبارزه ايدئولوژيك 

 تدارك انقالب پرولتری و پس از آن روند ساختمان جامعه آينده است.

حزب كمونيست صراحتا اعالم می كند كه بی خداست و به هيچ نوع نيرو يا موجود ماوراء الطبيعه اعتقاد ندارد. برعكس، 

آنها در تئوری و عمل می تواند با درك و بكاربست اصول كمونيسم انقالبی توسط اعتقاد دارد كه رهائی توده ها تنها 

حاصل شود. حزب كمونيست به نقد تفكرات دينی بر می خيزد و نشان می دهد كه دين احساس عجز در برابر طبيعت 

رای ريشه كن كردن فقر و و طبقات حاكمه را به توده ها القاء می كند و به جای اينكه ستمديدگان را به نبرد انقالبی ب

 با داروی مخدر تسكين می بخشد.فالكت برانگيزد، دردهايشان را 

بعد از كسب قدرت سياسی، دامنه اين مبارزه گسترش يافته و اهرم های بيشتری برای پيشبرد آن در اختيار طبقه كارگر 

ادار كند كه از اعتقادات مذهبيشان دست بكشند. قرار خواهد گرفت. اما دولت پرولتری نمی تواند و نبايد افراد را به زور و

د همچنان بر سر اين مساله به مبارزه ايدئولوژيك بپردازد و پيوند خود با توده ها را محكمتر كند؛ تا آنها در بلكه باي

كه جريان ادامه انقالب و تسلط هر چه بيشتر بر جامعه، نادرستی اعتقادات مذهبی خويش را دريابند و الشه سنگينی 
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نهاده را به دور افكنند. بنابراين دولت در عين حال كه از حق جامعه ارتجاعی و سنت های عقب مانده بر شانه هايشان 

افراد در اعتقاد دينی دفاع می كند، بی خدائی را تبليغ كرده و توده ها را بر مبنای جهانبينی علمی ماركسيسم ــ 

ت های متشكل قادات مذهبی آموزش خواهد داد. دولت در برخورد به فعاليلنينيسم ــ مائوئيسم در تقابل با تمامی اعت

مذهبی، بر حسب شرايط راه های متفاوتی در پيش خواهد گرفت. به هيچكس اجازه داده نخواهد شد كه زير قبای دين 

مذهبی ابزاری برای به فعاليت برای سرنگون كردن دولت پرولتاريا و استثمار توده ها بپردازد. در صورتی كه فعاليتهای 

استثمار ديگران، سركوب توده ها و يا انباشت پول نباشد، تشكالت مذهبی از تبليغ جنبشهای ارتجاعی يا پوششی بر 

انجام مراسم خود منع نخواهند شد. آزادی فعاليت مذهبی به معنای برخورداری از امتيازات ويژه نيست. دولت امور مالی 

ندوزی و يا ابزاری برای جلب و گيرد تا نتوانند امكانات مالی خود را به منبع سرمايه اتشكالت مذهبی را زير نظر می 

جذب افراد تبديل كنند. همزمان، در نظام آموزشی و رسانه های گروهی، آموزه ها و احكام و متون اسالمی و ساير اديان 

نقد خواهد شد. يعنی سر منشاء تاريخی،  مورد تجزيه و تحليل ماترياليستی ديالكتيكی و تاريخی قرار خواهد گرفت و

 مورد كلی بطور �الهی"شهای گوناگونی كه اسالم و ساير اديان بازی كرده اند و به موازات آن، آموزه های نحوه تكامل و نق

تحليل انتقادی قرار خواهد گرفت. اين يك مصاف انتقادی ضروری و بی وقفه و بخشی از روند مبارزه و اقناع  و تجزيه

ده ها بتوانند همگام با پيشرفت و تكامل انقالب، قيود دئولوژيك در جامعه نوين است. اين امر كمك می كند تا تواي

 مذهبی و ساير موانع ذهنی و عينی را كنار بزنند و به كسب رهائی كامل خويش نزديكتر شوند.
  
  
  

 در مورد برخی مصائب و معضالت جامعه

  
 بيكاری

ارتجاعی همواره از بخشی از طبقه كارگر و ساير و اساسی نظام ارتجاعی كنونی است. طبقات  بيكاری يك وجه ناگزير

زحمتكشان به شدت كار می كشند و همزمان شمار كثيری از قشرها و طبقات تحتانی را عاطل و باطل نگه می دارند. 

 دار است و بيكار نخواهد ماند.تحت دولت پرولتری چنين نخواهد بود. در جامعه آينده هر فردی از حق كار برخور

يروزی انقالب دمكراتيك نوين، يك اقتصاد داغان و بحران زده برای دولت نوين به جای خواهد ماند. اقتصادی به دنبال پ

كه بخشهای بزرگی از صنايع آن نابود شده و يا بخاطر محاصره امپرياليستی از كار افتاده و تعطيل شده است. بنابراين، 

 ل گرسنگی و بيكاری دست زند.بالدرنگ به اقداماتی ريشه ای برای حل مشكدولت بايد 

نخستين اقدام در مقابله با خطر گرسنگی، بسيج توده ها برای بازتوزيع سريع مايحتاج اساسی زندگی و كوتاه كردن بی 

ت حمايت از بيكاران، امان دست محتكرين و واسطه ها است. برای مبارزه با معضل بيكاری، دولت در عين پيشبرد سياس

در عرصه های مختلف را آغاز خواهد كرد. ميليونها بيكار بسرعت در اين روند همه جانبه جذب كار بازسازی اقتصاد 

 عرصه بيكاران سرعت به كشاورزی اقتصاد بازسازی  و "كشتگر به زمين"خواهند شد. انقالب ارضی و عملی كردن شعار 

كنولوژی پائين در سراسر كشور، منجمله ت به متكی ای پايه صنايع كردن فراگير افامض. كرد خواهد كار جذب را روستا

 روستاها، حل معضل بيكاری را تسهيل خواهد كرد.
  

 اعتياد

در ايران چندين ميليون نفر معتاد وجود دارد. اكثريت قربانيان اعتياد، جوان هستند. فقر، ياس و بی آيندگی كه با 

ابعاد بيسابقه ای بخشيده است. مرتجعين حاكم با وانان همراه است، به مصرف مواد مخدر سركوب فرهنگی و تحقير ج

تبليغ عرفان و از خود بی خبری، اين روند را تشديد كرده اند. اينك خريد و فروش مواد مخدر به صورت يكی از منابع 

امی مرتبط با رژيم از اين طريق به مهم درآمد غير رسمی در اقتصاد ايران در آمده است. باندهای نظامی و شبه نظ

دهای بيكران دست يافته اند. در ايران نيز نظير بسياری از كشورها، پخش گسترده مواد مخدر يك سياست آگاهانه سو

كارزار مبارزه با مواد "حكومتی برای تخدير و كنترل و مهار جامعه و به هرز بردن انرژی و توان مبارزاتی جوانان است. 
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و هدف از آن، ايجاد زمينه برای تعرض بيشتر بر توده ها، ارعاب  انب رژيم نيز روی ديگر همين سكه بودهاز ج "مخدر

مردم، محكمتر كردن غل و زنجير پليسی بر زندگی آنها و تسويه حساب با باندهای رقيب در عرصه تجارت مواد مخدر 

 است.

به خطر می به نحوی سالمت جسمی و روحی افراد را حزب كمونيست با مصرف مواد مخدر و هرگونه اعتياد ديگر كه 

 مساله يك اول درجه در را مخدر مواد شر از رهائی  اندازد و باعث بروز قساوت و آزار ديگران می شود، مخالف است. اما

 طقمن بر كه مناسباتی كردن نابود بدون. است كنونی ارتجاعی جامعه كردن رو و زير گرو در كامال كه داند می سياسی

شخصی مبتنی است، نمی توان از تجارت سودآور هيچ كااليی، هر قدر هم كه  منفعت و استثمار بر و چرخد می سود

 زيان بار و كشنده باشد، جلوگيری كرد. بدون كسب قدرت سياسی توسط توده ها نمی توان اعتياد را برانداخت.

بسيج آگاهانه مردم، به قوه قهر و با اتكاء بر مشاركت و  در جامعه آينده، كليه شبكه های اصلی توليد و پخش مواد مخدر

منجمله قربانيان اين معضل، نابود می شود. گردانندگان اصلی آنها و توزيع كنندگان بزرگ بعنوان دشمنان طبقاتی 

وع محاكمه و مجازات می شوند. كشت محصوالت پايه مواد مخدر و توليد و حمل و نقل و خريد و فروش مواد مخدر ممن

گرد قانونی قرار خواهند گرفت. از طرف ديگر، اردوگاه های كار اجباری و قرنطينه خواهد شد؛ و تمامی متخلفين تحت پي

های ترك اعتياد بر چيده شده و كليه معتادين زندانی آزاد خواهند شد. اما معضل اعتياد را صرفا با غير قانونی كردن 

ردم است. دولت انقالبی، كارزارهای مساله، برانگيختن و بسيج توده های م مواد مخدر نمی توان ريشه كن كرد. راه حل

وسيع توده ای براه خواهد انداخت و برای درمان قربانيان اعتياد از روش آموزش و اقناع و مراقبت و پيگيری توده ای 

شود كه ترك اعتياد  استفاده خواهد كرد. هيچكس بدليل معتاد بودن مجرم شناخته نمی شود و به معتادان كمك می

رای مصرف در اختيارشان است ضبط نخواهد شد؛ از تسهيالت پزشكی رايگان برخوردار خواهند بود و كنند. موادی كه ب

معتادان بيكار امكان كار كردن خواهند يافت. دولت با خريد مواد مخدر از فروشندگان جزء، شرايطی را ايجاد می كند 

اط مواد مخدر نداشته باشند. بی شك زمانی كه ی سر خود نبينند و ترسی از برچيدن بسكه سايه فقر و گرسنگی را باال

توده های مردم، كنترل امور را در همه زمينه ها به دست بگيرند و محيط همياری توده ای و دور ريختن عادات كهن 

 در سراسر كشور تقويت شود، اكثريت قاطع افراد قادرند خود را تغيير دهند.
  

 فحشاء

همواره جزئی از ستم و استثمار بر زنان بوده است. تشديد فقر و فالكت اكثريت فحشاء كه تاريخی هزاران ساله دارد، 

مردم و انحطاط جامعه ايران، ابعاد فحشاء را گسترده ساخته است. زنان زيادی مجبور به تن فروشی آشكار يا نهان شده 

امين می كنند. در جوامع ارتجاعی، ش خود و خانواده شان را از اين راه تاند و به ناگزير تمامی يا بخشی از هزينه معا

مزورانه تالش می شود كه تن فروشی امری عادی و بعنوان شغلی مانند مشاغل ديگر جلوه داده شود. حال آنكه تن 

م می شود كه فروشی، يك شغل نبوده بلكه بيان فشرده بردگی و تحقير زنان است. در جامعه انقالبی، شرايطی فراه

نبوده و اين پديده بهمراه پورنوگرافی از ميان برداشته شود. كليه قربانيان فحشاء از بيمه  هيچكس مجبور به تن فروشی

پزشكی، كار توليدی و امكان تحصيل برخوردار می شوند. آنان از نظر سياسی آموزش می بينند تا سرچشمه ستمی كه 

فروشی از يك ديدگاه مذهبی و مردساالرانه و ان، توده ها نيز می آموزند كه به تن بر آنان اعمال شده را دريابند. همزم

بعنوان يك گناه و ننگ اخالقی نگاه نكنند، بلكه آن را بمثابه يكی از مصائب ديرينه جوامع طبقاتی ببينند. در اين كار از 

نقالبی، يد توده ها را روشن كنند. در جامعه اقربانيان فحشاء كمك گرفته می شود تا به حكايت رنجهای خود بپردازند و د

با سرزنش، تحقير و تبعيض در مورد كسانی كه مجبور به تن فروشی بوده اند، مقابله ميشود و با چنين برخوردهايی 

 يا همسران كه مردانی نيز و صيغه  مبارزه می شود. كسانی كه باندهای فحشاء را سازمان می دهند، گردانندگان دفاتر

 مورد پيگرد قانونی قرار گرفته و به مجازات خواهند رسيد. كنند می فروشی تن به مجبور را خود اندختر
  

 شهرهای باد كرده و نابرابری ميان مناطق
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اين معضالت نتيجه مستقيم سلطه امپرياليسم و مناسبات توليدی كمپرادور ــ فئودالی است. در جامعه آينده، برنامه 

گ خواهد بود. اين كار اساسا از طريق كم كردن شكاف اشتن )يا كم كردن( اندازه شهرهای بزرريزی در جهت ثابت نگهد

ميان شهرهای بزرگ و كوچك و ميان شهر و روستا انجام خواهد شد. دولت نوين به بازسازی روستاها، شهرهای كوچك 

 ی، مناطق مركزی و مناطق ديگر به نحویو مناطق فقير اولويت خواهد داد. رابطه برنامه ريزی مركزی و برنامه ريزی محل

تنظيم خواهد شد كه به حل چنين معضالتی كمك كند و به تامين خودكفائی نسبی مناطق گوناگون ياری رساند. صنعت 

به همراه ابزار پيشرفته ارتباطی، حمل و نقل و تسهيالت آموزشی، درمانی و فرهنگی در مناطق دور از مراكز بزرگ شهری 

ای كوچك و شهرها با مناطق روستائی و تفاوتهای سطح درآمد شد تا شكاف ميان شهرهای بزرگ با شهرهبرپا خواهد 

ميان مناطق و ميان شهر و روستا، هر چه محدودتر شود. توده های شهری بويژه در شهرهای بزرگ تشويق می شوند كه 

اء به توده ها ر، و با روش بسيج سياسی، اقناع و اتكبه كار و زندگی در مناطق بپردازند. اين كار بدون توسل به زور و اجبا

 و نمونه سازی انقالبی به پيش خواهد رفت.

مضافا اين سياست بخشی از الزامات سياست دفاعی كشور نيز هست. اين سياست كمك می كند تا در مقابل فشارهای 

هران تادگی شود. وجود شهر غول آسائی چون تاقتصادی امپرياليستی و مقابله با تجاوزات احتمالی امپرياليستی، بهتر ايس

كه درصد انبوهی از جمعيت كشور را در خود جای داده و نبض اقتصاد محسوب می شود، نقطه ضعفی برای دولت 

 پرولتری و آماج آسيب پذيری برای حمالت نظامی دشمن خواهد بود.
  

  مسكن

بورژوازی شهری، مساله گران و قشر وسيعی از خرده يكی از مشكالت مهم زندگی اكثريت عظيم دهقانان مهاجر، كار

مسكن است. در جامعه نوين هركس سرپناهی خواهد داشت. در اين زمينه، دولت به اقداماتی فوری دست می زند. تمام 

اراضی و واحدهای مسكونی متعلق به مالكان و سرمايه داران بزرگ مصادره شده و در اختيار كارگران و زحمتكشانی كه 

؛ كليه ديون و تعهدات مالی مردم به بانكها، سازمان اوقاف، شهرداری و ديگر موسساتی د مسكن هستند قرار می گيردفاق

كه در زمينه مسكن فعاليت می كنند، ملغی اعالم می شود؛ كليه نهادهائی كه تحت عنوان خانه سازی به اخاذی مردم 

كونی ممنوع می شود؛ از ايجاد بزرگ بر زمين و واحدهای مسمشغولند بر چيده می شود؛ بورس بازی زمين و معامالت 

ساختمانهای لوكس و گرانقيمت و برج سازی جلوگيری می شود؛ تقسيم بندی هائی نظير خارج از محدوده و داخل 

 محدوده از ميان برداشته می شود.

مصالح به مهارت و ابتكار آنها،  دولت پرولتری بجای پيشبرد طرحهای عظيم آپارتمان سازی، با بسيج توده ها و اتكاء

ارزانتر و فنون ساده تر و محلی را بكار می گيرد و امر خانه سازی را هر چه سريعتر به پيش می برد؛ تا نيازهای اوليه 

مردم رفع شود. طرحهای معماری و پروژه های بزرگ ساختمان سازی در هر محل با اتكاء به نظرات ساكنين آن تهيه 

ژگی های طبيعی و محيط زيستی هر منطقه و منافع مردم ديگری كه در آن هادات و انتقادات آنها، ويخواهد شد. پيشن

 منطقه بسر می برند، در طراحی و اجرای پروژه ها مد نظر قرار خواهد گرفت.

خورده مشكل مسكن به طور جدائی ناپذيری با مساله زمين پيوند دارد و حل آن به الغای مالكيت خصوصی بر زمين گره 

اين خواهد بود كه زمينهای شهری به مالكيت سوسياليستی دولتی در آيند و هزينه مسكن است. جهت گيری دولت 

مداوما تقليل يابد. بی شك محدود كردن نابرابری ميان مناطق و از ميان بردن عواملی كه به مهاجرت دهقانان به شهرها 

در عين حال جهت گيری پايه  ر شهرهای بزرگ خواهد كاست.می انجامد، بطور كيفی از حدت معضل مسكن بويژه د

 ای اينست كه نابرابری ميان مسكن روستائی و شهری مداوما محدود شود.
  

  در مورد بهداشت و درمان

عدم دسترسی به امكانات درمانی و بهداشتی يكی از مشكالت مهم زندگی اكثريت مردم ايران است. بر خالف دولتهای 

متی خلق خواهد كرد. خدمات پزشكی بسيار ارزان در اختيار توده های پرولتری توجهی جدی به سال ارتجاعی، دولت

مردم قرار خواهد گرفت. شبكه خدمات پزشكی و بهداشتی در شهرها و روستاهای سراسر كشور گسترش خواهد يافت. 
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ای بزرگ مبارزه كز امكانات درمانی در شهرهدر اين زمينه روستاها و مناطق محرومتر از اولويت برخوردار می شوند. با تمر

خواهد شد. در سطح گسترده ای دوره های كوتاه آموزشی در زمينه بيماری های عمومی، بومی و واگيردار برای افراد 

عالقمند گذاشته می شود تا برای درمان و حفظ سالمتی توده ها تالش كنند. برای ارتقاء سطح دانش اين قبيل افراد به 

شود و با تشكيل سرويسهای سيار پزشكی در روستاها و مناطق محرومتر اين امر ن پزشكی حرفه ای اتكاء می كاركنا

تسريع می شود. كاركنان پزشكی تشويق خواهند شد كه به تجارب توده ها و آن قبيل روشهای درمانی سنتی كه پايه 

 علمی دارند، توجه كنند.

. اين كار نيازمند ارتقاء سطح بهداشت عمومی داشتی دولت نوين خواهد بودپيشگيری از امراض، جزء الفبای سياست به

و مقابله با عادات ضد بهداشتی رايج ميان توده هاست. اين كار با براه انداختن كارزارهای بهداشتی توده ای و سراسری 

 و از طريق در هم آميختن كار بهداشتی با جنبش توده ای عملی خواهد شد.

ه مهم از سياست بهداشت و درمان در دولت نوين خواهد بود. در اين ت درمانی ويژه زنان يك جنبسامان دهی خدما

زمينه به معاينه منظم عمومی زنان روستائی توجه خاص خواهد شد؛ وسائل جلوگيری از بارداری كه برای سالمتی زنان 

روژه تربيت گسترده سالم استفاده خواهد شد؛ پ زيانمند است كنار گذاشته شده، به جای آن از وسائل و راه های بی ضرر و

پزشكان و بهياران زن به ويژه برای معاينه و معالجه و آموزشهای ضروری جمعی زنان روستائی به اجراء در خواهد آمد. 

يری وسائل جلوگيری از بارداری به رايگان در اختيار زنان و مردان قرار داده خواهد شد و فرهنگ استفاده از وسائل جلوگ

 يج خواهد شد.ويژه مردان، وسيعا ترو

سالمتی خلق با بسط و توسعه ورزش تقويت می شود. گسترش ورزش يك وظيفه شمرده شده و به امری همگانی و 

 دائمی در محيط های كار و تحصيل بدل می شود.
  

  در مورد جرائم و مجازات

نه و برتری جويانه است. تسلط ايده های منفعت طلبا ريشه تبهكاری و جنايت، در مصائبی نظير فقر و بيكاری، جهل و

انقالب پرولتری با تحولی كه در مناسبات بين انسانها و افكار ايجاد می كند و با گام هائی كه در جهت محو مصائب 

ا با اجتماعی بر می دارد، زمينه بروز جرائم را بطور كيفی محدود می كند. ولی كماكان جامعه با جرم و جنايت و نتيجت

ات روبرو است. برخالف دولت ارتجاعی كه مجازات را با هدف عبرت و ارعاب توده ها و برای كيفر قانون و محكمه و مجاز

دادن فرد مجرم به پيش می برد، در دولت پرولتری هدف از مجازات، آموزش مردم و بازسازی افراد بوده؛ و روش 

 وقوع آن است. پيشگيری از ارتكاب جرم، مهمتر از مجازات بعد از

جامعه نوين هيچكس بجرم داشتن اين يا آن عقيده زندانی نخواهد شد. زندان جای حكام جنايتكار سابق، مزدورانی در 

كه بر توده ها ستم كرده اند و افرادی است كه عمليات سازمان يافته ای را برای سرنگونی دولت پرولتری و احيای قدرت 

الف جامعه كهن، محل تحقير و شكنجه اسيران نيست. بلكه عرصه اما اين زندان برخسياسی ارتجاعی به پيش می برند. 

 ای خواهد بود كه عناصر ارتجاعی بتوانند برای نخستين بار نقشی مفيد بازی كنند و درگير كار توليدی شوند.

گرفت؛ پوشی قرار نخواهد تحت ديكتاتوری پرولتاريا، تجاوز به زنان و كودكان با مجازات روبرو خواهد شد و مورد چشم 

مهم نيست كه قربانی تجاوز متعلق به كدام طبقه است. زيرا تجاوز بيان بيرحمانه و متمركز ستم بر زنان و كودكان است 

و نتيجه ای جز تقويت ستمگری بطور كلی ندارد. مبارزه عليه دزدی، رشوه خواری، اختالس، حيف و ميل، استفاده 

ق كارزارهای توده ای به پيش می رود، اما پيگرد و مجازات مجرمان يك الهم اساسا از طريشخصی از اموال عمومی و امث

بخش موثر از اين مبارزه خواهد بود. عدم برخورد قاطع با اين موارد به معنای راه گشودن بر ارزش ها و مناسبات ارتجاعی 

 ت ندارد.بوده و نتيجه ای جز دلسرد كردن مردم از امكان ساختن جامعه ای متفاو

سائل مهم پيش پای دولت پرولتری، چگونگی برخورد به مجازات اعدام است. حزب پرولتاريا با مجازات اعدام يكی از م

تحت رژيم های ارتجاعی مخالف است. تحت رژيمهای ارتجاعی اين مجازات در كل عليه مخالفان سياسی و افرادی اعمال 

كتاتوری طبقات ارتجاعی، تقويت دستگاه سركوبگر ف از آن، تحكيم ديمی شود كه در صف ستمديدگان جای دارند و هد

و حكمفرما كردن فضای خفقان است. دشمنان پرولتاريا و خلق از اين مجازات برای به بند كشيدن كل توده های 
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كن بندرت ستمديده و مخالفان نظم موجود استفاده می كنند. در جامعه نوين، مجازات اعدام بطور كلی لغو نمی شود ولي

گيرد. پايه مادی چنين قوانينی، ادامه موجوديت طبقات و تخاصمات طبقاتی در جامعه سوسياليستی است. صورت می 

اعدام برخی عناصر ــ مشخصا آن دسته نمايندگان دولت ارتجاعی كنونی كه آمر و عامل جنايات بزرگی عليه مردم بوده 

دی ماشين كهنه دولتی و استقرار نهادهای اعمال نيان در خدمت نابواند ــ كاری مثبت و ضروری است. اعدام اين جا

قدرت توده ای است. اين امر به ويژه در مراحل اوليه ايجاد دولت انقالبی صدق می كند كه دولت نو پا هنوز تحكيم نشده 

د. سياست دولت و نيروهای زخم خورده ارتجاعی با براه انداختن موج جنايت و خرابكاری عكس العمل نشان می دهن

ست كه اعدام هر چه كمتر انجام شود؛ اجرای حكم اعدام به جز در موارد نادر به تعويق افتد و به محكومان فرصت اين

اصالح و بازسازی داده شود. نهادهای محلی حق اجرای اعدام را ندارند و تصميم گيرنده در اين مورد، ديوان عالی كشور 

ظهار نظر و قضاوتی كه بايد صورت گيرد، بسيج می شوند. دولت ه ها برای بحث و ااست. در مورد جرائم سنگين، تود

 پرولتری، هرگز مخالفان سياسی را اعدام نخواهد كرد و جهتگيری اين دولت، لغو مجازات اعدام بطور كلی است.

 خودسرانه افراد رادر جامعه انقالبی، حقوق متهمان و مجرمان رعايت خواهد شد. هيچكس حق توقيف و زندانی كردن 

نخواهد داشت. قبل از بازداشت، بايد بازپرسی بطور كامل انجام شده و مدارك كافی و قانع كننده به دادگاه ارائه شده 

باشد. بازداشت بايد در انظار عموم و روز روشن انجام گيرد و به خانواده متهم بايد سريعا خبر داده شود. بكار گيری زور 

او حق انتخاب وكيل يا درخواست تعيين وكيل از جانب دستگاه قضائی را دارد.  ز متهم ممنوع است.برای اقرار گرفتن ا

اصل بر بی گناهی متهم است و جرم او بايد توسط دولت و دادگاه علنی ثابت شود. متهم بعد از صدور حكم، حق 

آزاد شده ممنوع جرمين و زندانيان درخواست دادگاه تجديد نظر دارد. هرگونه تبعيض در محيط كار و جامعه عليه م

 است.

در جامعه انقالبی، شكنجه اعم از روحی و جسمی ممنوع است. به هيچ شكلی از جرم و جنايت با اقدامات انتقام جويانه، 

خشونت بار و قصاص گونه پاسخ داده نخواهد شد؛ زيرا اين اقدامات حتی اگر عليه اعضای طبقات ارتجاعی صورت گيرد 

مناسبات و ايده های حاكم گذشته نمی كند؛ مقام توده های به قدرت رسيده را تنزل  به گسست جامعه از هيچ خدمتی

می دهد و بر آنها تاثير ايدئولوژيك منفی بر جای می گذارد. مخالفت با چنين اقداماتی در تضاد با مبارزه روشن و موثر 

است كه با حركت در جهت محو ريشه  دولت پرولتری اين با جرائم نبوده، بلكه در خدمت آن است. جهت گيری پايه ای

های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جرائم، دستگاه قضائی بيكار و قوانين هر چه ساده تر، محدودتر و بی مصرف تر 

 شود.
  

  در مورد مناسبات بين المللی

زنجير انقياد  می كند. پاره شدن انقالب دمكراتيك نوين در ايران ضربه مهمی به نظام جهانی امپرياليستی وارد

امپرياليستی در اين منطقه استراتژيك جهان، الهام بخش پرولتاريا و خلقهای ستمديده دنيا در مبارزه شان برای رهائی 

و ايجاد جامعه انقالبی ميشود. مضافا، با سرنگون كردن رژيم مذهبی، پرولتاريا در ايران يك مسئوليت ويژه خويش در 

به انجام خواهد رساند. اين انقالب يكی از مراكز مهم ايدئولوژيك ــ سياسی ارتجاع جهانی  جهانی پرولتری را قبال انقالب

و يكی از كانون های اشاعه ضد كمونيسم در كشورهای منطقه را در هم خواهد شكست؛ تندر انقالب در آن سوی مرزها 

 يار خواهد كرد.ان و منطقه كمك بسطنين انداز شده و به روند پيشروی مبارزات انقالبی در جه

دولت پرولتری در مناسبات بين المللی خود از اصول پايه ای انترناسيوناليسم پرولتری پيروی می كند. در درجه نخست، 

پرولتاريا به قدرت دولتی خويش بمثابه پايگاهی برای خدمت به پيشبرد انقالب جهانی، نگاه می كند. سياست پرولتاريا، 

كم از كمونيست ها و نيروهای انقالبی جهان و حمايت مادی و معنوی از جنگهای جاد يك اتحاد مستحكمك به اي

رهائيبخش ملی و انقالبات پرولتری در ساير كشورها است. در عين حال، پرولتاريا برای جلب حمايت بين المللی از كشور 

 نو بنياد انقالبی تالش می كند.
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سبات ديپلماتيكی با دول امپرياليستی و ارتجاعی برقرار كند. اين لتری در ايران منابطور تاكتيكی ممكن است دولت پرو

مناسبات بر پايه مصالح دولت انقالبی و نيز منافع جنبش انقالبی در كشور مقابل تعيين خواهد شد. ديپلماسی دولت 

 پرولتری تحت هر شرايطی تابعی از منافع انقالب جهانی خواهد بود.

است خارجی كشور يكی از محورهای مبارزه طبقاتی بوده و آگاهانه در بين توده ها ، تعيين راستای سيدر جامعه نوين

به بحث و مبارزه گذاشته خواهد شد. انجام وظايف انترناسيوناليستی و رابطه آن با پيشروی انقالب و ساختمان سوسياليسم 

 در يك كشور، كانون حاد و تعيين كننده اين مبارزه است.

ی ها و پاكسازی های قومی و جنگهای امپرياليستی و ارتجاعی را افشاء و محكوم می كند و به ت پرولتری، نسل كشدول

 تبليغ ضرورت اتحاد و دوستی خلقها و ملل ستمديده می پردازد.

پرياليستی همانطور كه تاريخ نشان داده دولت انقالبی به اشكال مختلف با مداخالت و اقدامات تجاوزگرانه قدرت های ام

عی روبرو خواهد شد. چنين خطری مساله تقويت بنيه دفاعی كشور و تجهيز ارتش خلق و ميليشيای توده ای را و ارتجا

الزام آور می كند تا بتوانند قاطعانه جلوی تجاوز خارجی را بگيرند. آنچه ضامن مقابله با تهديدها و مداخالت نظامی 

يونی كشور و جلب پشتيبانی پرولتاريا و خلقهای ستمديده جهان گاهی توده های ميلامپرياليستها است، بسيج و اتكاء به آ

 است.

دولت پرولتری نهايت تالش خود را در جهت ايجاد و يا تسهيل فعاليتهای انترناسيونال كمونيستی بكار می برد. وليكن 

ب قدرتمند، بلكه بعنوان حتی بعنوان يك حز در انترناسيونال كمونيستی نوين نه به عنوان يك دولت با امتيازات ويژه و نه

 يكی از احزاب كمونيست با حقوق برابر با ديگر احزاب كمونيست شركت خواهد داشت.

 به عنوان گام های اوليه، اقدامات زير صورت خواهد گرفت:

ات نابرابر و ــ افشای كليه قراردادهای سری بين المللی كه تحت دولت ارتجاعی منعقد شده است؛ لغو كليه معاهد

 تباری كه رژيم های گذشته امضاء كرده اند.اسار

 ــ خروج بالفاصله كشور ايران از پيمان های سياسی ــ نظامی و امنيتی منطقه ای.

 ــ ممانعت از تبليغات و تحريكات شووينيستی و عظمت طلبانه ايرانی عليه خلقها و ملل منطقه.

 ارتجاعی در كشورهای ديگر مستقر كرده و بيرون كشاندن نيروها از آن.ژيم ــ انحالل كليه نهادهای مداخله گری كه ر

ــ حق پناهندگی و شهروندی برای افرادی كه در كشور خود تحت فشارهای سياسی و اجتماعی قرار داشته و مورد آزار 

 يخته اند.ی گرو تعقيب از جانب دولتهای ارتجاعی و امپرياليستی بوده اند و يا كسانی كه از جنگهای ارتجاع

ــ دولت انقالبی از حقوق ايرانيانی كه در خارج از كشور زندگی می كنند، دفاع می كند. از آنان دعوت می كند كه به 

كشور بازگشته، در پيشبرد ساختمان سوسياليسم سهم بگيرند. دولت انقالبی از آنان می خواهد كه در هر كشوری كه 

د، در جنبش های انقالبی نقش بگيرند و به احزاب ماركسيست ــ لنينيست باشناقامت دارند صدای كشور سوسياليستی 

 ــ مائوئيست بپيوندند.
  
  
  

  راه كسب قدرت سياسی در ايران

  
بدون در هم شكستن قدرت طبقات حاكم از طريق جنگ مسلحانه، انقالب دمكراتيك و سوسياليستی ميسر نيست. 

... تجربه مبارزه طبقاتی در عصر امپرياليسم نشان می دهد كه طبقه ": مائوتسه دون بدرستی تصريح كرد كه

كارگر و توده های زحمتكش تنها با قدرت تفنگ می توانند زمينداران و بورژوازی مسلح را شكست دهند. 

 "به اين مفهوم می توان گفت كه دنيا را تنها با تفنگ می توان دگرگون كرد.

قدرت دولتی خويش صرف نظر نمی كنند. آنها برای سركوب جنبش انقالبی توده ها  طبقات ارتجاعی هرگز داوطلبانه از

و تضمين شرايط سياسی ضروری برای حفظ نظام خود، بزور تفنگ متوسل می شوند و بدين طريق مبارزه مسلحانه را 
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ت ارتجاعی از اصول لدر دستور روز قرار می دهند. آگاهی يافتن به ضرورت سازمان دادن يك انقالب قهرآميز عليه دو

پايه ای آگاهی طبقاتی پرولتری است. حزب كمونيست بايد بطور مستمر اين آگاهی را به ميان كارگران و ديگر توده 

 های زحمتكش ببرد.

انقالب قهرآميز قانون عمومی انقالب پرولتری است. تاريخ جنبش كارگری به ما می آموزد كه به رسميت شناختن يا 

ت يك خط تمايز تعيين كننده ميان انقالبيون پرولتری و خائنين به پرولتاريا، ميان ماركسيسم واقعی قنشناختن اين حقي

 از يك طرف و انواع و اقسام رويزيونيسم و اپورتونيسم از طرف ديگر است.

وظيفه مركزی و عاليترين شكل انقالب عبارتست از كسب قدرت بوسيله نيروهای مسلح، يعنی حل مساله "

  "جنگ قاز طري

  دون تسه مائو ـ                                 

  
هدف از بسيج و سازماندهی كارگران و زحمتكشان شهر و روستا توسط حزب پيشاهنگ كمونيست آن است كه بتواند 

ا و هاين نيروی سازمان يافته را برای سرنگونی قهر آميز دولت و كسب قدرت سياسی بكار گيرد. الهام بخش ترين نبرد

باشكوه ترين پيروزی ها اگر راهگشای رسيدن به اين هدف سياسی نشوند، ارزش چندانی در راه رهائی طبقه كارگر و 

بقيه ستمديدگان ندارند. زمانی كه صحبت از كسب قدرت سياسی توسط طبقه كارگر می كنيم، بايد از استراتژی نظامی 

 طبقه كارگر صحبت كنيم.

حانه، حزب كمونيست بايد از نقاط قوت و ضعف دولت، تضادهای جامعه و نيروهای خلق، لبرای پيروز شدن در جنگ مس

تحليل علمی كند و آن نوع استراتژی نظامی را اتخاذ كند كه منطبق بر مختصات جامعه باشد. در جامعه ما، بار ستم و 

ی طبقات حاكم بشكل عريان و راستثمار سنگين است و اكثريت اهالی زندگی طاقت فرسائی را می گذرانند. ديكتاتو

خشن اعمال می شود. كارگران، دهقانان، ملل تحت ستم، زنان و روشنفكران انقالبی به اشكال گوناگون به مقاومت، 

مبارزه و اعتراض بر می خيزند. قدرت اقتصادی، سياسی، ايدئولوژيك و نظامی دولت در شهرها متمركز شده است. ارتش 

ژيم در مناطق روستائی از تمركز كمتر و پراكندگی بيشتری نسبت به شهرها برخوردار هستند. رو ساير نهادهای سركوبگر 

روستاها و مناطق دور از مركز، نقاط ضعيفتر دولت مركزی بوده و نيروهای نظامی رژيم اساسا نسبت به روستا بيگانه 

وه، طبقات حاكمه اغلب دچار تفرقه محسوب می شوند. اين مساله در مناطق ملل تحت ستم بيشتر صدق می كند. بعال

هستند و به دشواری می توانند حاكميت خويش را تثبيت و تحكيم كنند. بطور كلی، چهره جامعه با تالطمات و بحران 

 ها مشخص می شود. مجموعه اين شرايط باعث می شود كه عموما با اوضاع انقالبی در اين يا آن نقطه كشور روبرو باشيم.

ای، پرولتاريا تحت رهبری حزب خود می تواند از همان مراحل اوليه فعاليت انقالبی و با نيروئی كم،  در چنين جامعه

جنگ دراز مدت عليه دولت حاكم را از مناطق روستائی آغاز كند. قدرتمند بودن دشمن، رشد ناموزون انقالب در مناطق 

اين جنگ خصلت درازمدت می بخشد. نيروهای  مختلف و رشد تدريجی نيروهای انقالبی تحت رهبری طبقه كارگر به

انقالبی برای اينكه از ضعيف به قوی و از كوچك به بزرگ تبديل شوند بايد نقاط ضعف استراتژيك دولت ارتجاعی را 

بدرستی تشخيص دهند و از آن بهره گيرند. همانطور كه مختصات جامعه و تجربه مبارزات مسلحانه انقالبی و جنگهای 

اريخ معاصر ايران نشان داده، قوای مسلح دشمن در مناطق روستائی از دامنه تحرك و مانور محدودتری تعادالنه در 

نسبت به شهرها برخوردار هستند. وسعت مناطق روستائی و ساير عوامل جغرافيائی، غير بومی بودن نيروهای مسلح 

لح انقالبی به پيش می برند، نقاط ضعف سارتجاعی مستقر در اين مناطق و جنگ پارتيزانی و متحركی كه نيروهای م

مهمی برای دشمن بحساب می آيد. همين عوامل باعث می شوند كه دولت در استقرار و تمركز دائم نيروهای مسلح خود 

در مناطق دور از مركز با مشكالت جدی روبرو شود و نتواند براحتی از برتری نفراتی، تسليحاتی، تكنولوژيك و لجستيكی 

وای مسلح انقالبی استفاده كند. اين امر شرايط مساعدی را برای حفظ و تداوم جنگ انقالبی از جانب نيروئی قخود عليه 

كه در ابتدا كوچك و ضعيف است بوجود می آورد. اين موقعيت به نيروهای مسلح انقالبی امكان می دهد كه با پيشبرد 

اندازند، تار و مار كنند و خود به موقع عقب نشينی نمايند  نجنگ پارتيزانی در روستا، دشمن را غافلگير كنند و به كمي

و بار ديگر در نقطه ای كه دشمن انتظارش را ندارد دست به عمليات بزنند. نيروهای مسلح انقالبی اين امكان را می يابند 
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ء به اين مناطق، جنگ را اكه دشمن را از برخی مناطق روستائی بيرون برانند، مناطق پايگاهی خود را بر پا دارند و با اتك

  در سطحی گسترده تر و عاليتر ادامه دهند.

جنگ خلق يك جنگ توده ای است و به موازات پيشروی اش، توده های وسيع روستا و شهر در عرصه های گوناگون 

 جنگ منجمله به مثابه سربازان ارتش سرخ، جذب روند جنگ می شوند.

وستائی است و قدرت سياسی نوين قبل از پيروزی سراسری انقالب در اين مناطق ربه دليل آنكه صحنه اصلی جنگ در 

مناطق متولد می شود و توده های زحمتكش اين مناطق نيروی عمده جنگ خلق را تشكيل می دهند، استراتژی نظامی 

  .شود می ناميده "راه محاصره شهرها از طريق دهات" جنگ درازمدت خلق،

اجراء گذاشتن اين استراتژی نظامی، سه مرحله را در برمی گيرد: مرحله دفاع استراتژيك ق و به پيشبرد جنگ درازمدت خل

كه در تناسب قوای كلی در جنگ، دشمن دست باال را دارد. مرحله تعرض استراتژيك، كه صحنه كيفيتا عوض شده و 

های جهش وار ارتش انقالبی  پيشروی خلق دست باال را می يابد. اين مرحله نهائی جنگ است كه با تعرضات گسترده و

خلق برای كسب سراسری قدرت سياسی رقم می خورد. در گذار از مرحله دفاع به تعرض استراتژيك، مرحله ای بينابينی 

نيز تكوين می يابد كه در تناسب قوا كلی صحنه نبرد، نيروی هيچيك از طرفين بر ديگری نمی چربد و نسبتا در تعادل 

مرحله، كارزارها و عمليات هائی را در بر می گيرد كه بر  3استراتژيك است. هر يك از اين  ه تعادلهستند. اين مرحل

حسب شرايط مشخص طرفين در هر مكان و هر نبرد می تواند تدافعی يا تعرضی باشد. يعنی دفاع مطلق در يك مرحله، 

رحله ای به مرحله ديگر برگشت ناپذير نگ از ميا تعرض مطلق در مرحله ای ديگر وجود ندارد. بعالوه، تكامل و گذار ج

نيست و وقوع ضربات جدی و بزرگ از يكسو و گشايش های بزرگ در نتيجه تحوالت سراسری، منطقه ای و جهانی از 

سوی ديگر، می تواند جنگ را از مرحله تعرض يا تعادل به عقب براند؛ يا برعكس، جهش وار و سريع آن را به مراحل 

  دهد. باالتر ارتقاء

تجارب مبارزات مسلحانه كمونيست ها و ملل تحت ستم عليه حكومتهای ارتجاعی در ايران نشان ميدهد كه مناطقی كه 

در آن تضادهای طبقاتی با يك رشته تضادهای مهم ديگر نظير تضاد ملی يك جا گرد آمده اند، برای آغاز چنين جنگی 

اتفاق افتاد، حزب پيشاهنگ 1357 سراسری نظير آنچه در سال انقالبیمساعدتر هستند. بعالوه، با شكل گيری بحرانهای 

كند و جنگ خلق را آغاز نمايد؛ يا  حل را تدارك دوره مسائل تواند می �عادی"طبقه كارگر بسيار سريعتر از دورانهای 

 اگر پيشتر جنگ را آغاز كرده، بطور جهش وار آن را گسترش دهد.
  

  وينمناطق پايگاهی و قدرت سياسی ن

قراری قدرت سياسی نوين و مناطق پايگاهی، در همان مراحل ابتدائی جنگ خلق، از اصول پايه ای جنگ خلق است. بر

بدين صورت كه به موازات پاك كردن منطقه از وجود نيروهای نظامی دولت و عناصر مرتجع، اشكال ابتدائی قدرت 

ادی و اجتماعی اوليه می زند كه در مركز آن انجام ت اقتصسياسی نوين برقرار می شود. اين قدرت نوين دست به تحوال

انقالب ارضی است. بدين ترتيب، حتی قبل از اينكه انقالب سراسری پيروز شود، آينده را به توده های ميليونی نشان می 

 د مناطقدهد و نيروی آنان را در خدمت پيشبرد جنگ خلق تا پيروزی نهائی، بسيج و سازماندهی می كند. بدون ايجا

 پايگاهی نمی توان جنگ را تداوم بخشيد، آن را به يك جنگ توده ای واقعی تبديل كرد و ارتش سرخ را ساخت.

جنگ خلق نمی تواند متكی به مرزها و دول مرتجع همسايه يا كمك های تسليحاتی و تكنيكی قدرتهای جهانی باشد. 

اگر نيروهای انقالبی نمی خواهند با " ه می گويد:آزاد شدهمانگونه كه مائوتسه دون در مورد نقش و جايگاه مناطق 

امپرياليسم و نوكرانش سازش كنند، بلكه مصمم هستند به مبارزه خود ادامه دهند؛ اگر آنها قصد دارند 

نيروهای خود را ذخيره و آبديده كنند و تا موقعی كه بقدر كافی نيرومند نشده اند از نبرد تعيين كننده با 

از جويند، بايد مناطق روستائی عقب مانده را به مناطق پايگاهی مترقی و مستحكم، وی احترچنين دشمن ق

به دژهای بزرگ نظامی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی انقالب مبدل كنند تا با اتكاء بدانها عليه دشمن درنده 
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ان پيكار طوالنی در جري كه با تكيه به شهرها به مناطق روستائی حمله می كند، مبارزه نمايند و از اين طريق

 "بتدريج به پيروزی نهائی انقالب دست يابند.

قدرت سياسی نوين اساسا از نمايندگان كارگران و دهقانان فقير و بی زمين تشكيل می شود، اما شامل ساير متحدان 

توده های  ی را بهطبقه كارگر نيز هست. برقراری اين قدرت نوين در مقابل قدرت ارتجاعی حاكم بر كشور، آينده روشن

 سراسر كشور نشان داده و بر نفوذ سياسی و ايدئولوژيك طبقه كارگر و حزب كمونيست در سراسر كشور می افزايد.

قدرت سياسی نوين به مسائلی از اين قبيل كه در مناطق آزاد شده، چه كسانی بايد سرنگون و تنبيه شوند، چه كسانی 

ه اندازه از انقالب ارضی را ميتوان پيش برد و بطور كلی چه حد از برنامه د شد، چرا بايد خنثی نمود و با چه كسانی متح

 حداقل حزب كمونيست را ميتوان در آن مناطق پياده كرد، جواب می دهد.

در مناطق پايگاهی، قدرت سياسی نوين تحت رهبری طبقه كارگر به صورت گام به گام ساخته می شود. در جريان 

كه قوانين نوين، عملكردها و فرهنگ نوين و حتی برخی مناسبات توليدی نوين در آن  پايگاهیتوسعه تدريجی مناطق 

زمين به "شروع به شكل گيری می كنند، قدرت توده ها هر چه مشخصتر و ملموس تر بازتاب می يابد. بويژه سياست 

تبديل می شود. بدين  ل جامعهاز حالت يك شعار خارج شده و به يك حقيقت زنده و فراخوان آشكار برای ك "كشتگر

ترتيب، زمانی كه طبقه كارگر قدرت سياسی سراسری را بدست می گيرد، پيشاپيش دولت انقالبی وی در محرومترين 

نقاط كشور ريشه دوانده است. همين مساله، نقطه قوت دولت پرولتاريا در مقابل محاصره و تجاوز امپرياليستی است. 

پيشاهنگش، ارتش خود را داشته و مناطق پايگاهی را حتی در نواحی محدودی  ر و حزببعالوه، زمانی كه طبقه كارگ

 برقرار كرده باشد، می تواند بطور موثر با طبقات ديگر بر سر قدرت سياسی رقابت كند.

 ادامه و گسترش جنگ درازمدت خلق، وابسته به ايجاد مناطق پايگاهی است. ارتش خلق با استفاده از اين مناطق است

تواند دشمن را به عمق سرزمين خودی بكشاند و در آنجا از موضعی قدرتمند با وی روبرو شود و نابودش كند. با كه می 

برقراری مناطق پايگاهی، ارتش سرخ جهش وار رشد می كند و به يك ارتش واقعا توده ای تبديل می شود. مناطق 

خره سرنگون كردنش و كسب سراسری قدرت و باال پايگاهی، نقش پشت جبهه را برای گسترش جنگ، تضعيف دشمن

سياسی بازی می كند. بدون ايجاد مناطق پايگاهی نمی توان برتری های كيفی خلق بر دشمن در عرصه سياسی، 

ايدئولوژيك، اقتصادی را ماديت بخشيد و برای كسب پيروزی بكار گرفت. بدون ايجاد مناطق پايگاهی، متحقق كردن راه 

 ممكن نيست. "دهات از طريقمحاصره شهرها "

ايجاد، حفظ و گسترش مناطق پايگاهی از درون پروسه ای پر پيچ و خم می گذرد؛ اين مناطق بارها بين نيروهای مسلح 

انقالبی و قوای دشمن دست به دست خواهند شد. اين پروسه ای است كه با كارزارهای محاصره و سركوب نيروهای 

مناطق و كارزارهای ضد محاصره و سركوب ارتش انقالبی برای حفظ قدرت در اين دشمن برای احيای قدرت ارتجاعی 

 سياسی نوين در اين مناطق، رقم می خورد.

اين واقعيت كه جنگ خلق با دشمنی قوی و تا به دندان مسلح مواجه است، كار ايجاد مناطق پايگاهی را دشوار می كند. 

از هليكوپتر و ساير وسايل نقل و انتقال سريع سربازان، باعث ستفاده روش های مدرن جنگ و بويژه توانائی دشمن در ا

نباشد. بنابراين ثبات مناطق پايگاهی، ثباتی نسبی است.  "غير قابل نفوذ"شده كه هيچ منطقه ای از كشور برای دشمن 

ه پايگاهی يك منطقاما اين فقط بخشی از حقيقت است. اوضاع كماكان بگونه ای است كه حتی اگر دشمن قادر باشد به 

حمله يا تجاوز كند، توانائی اين را ندارد كه بخش وسيعی از مناطق روستائی را بطور دائم اشغال كرده و تحت كنترل 

خود در آورد. دشمن زمانی كه با توسعه جنگ خلق مواجه شود مجبور خواهد شد به مراكز قدرت خويش عقب نشينی 

نمی توان پيش بينی كرد. اين امر به ميزان زيادی تحت تاثير تحوالت از قبل كند. چگونگی توسعه مناطق پايگاهی را 

 كلی جامعه و نيز اوضاع منطقه ای و بين المللی قرار دارد.
  

 (سه ابزار اساسی انقالب )حزب كمونيست، جبهه متحد انقالبی و ارتش خلق

: سياست بورژوائی يا سياست سياستی حاكم استجنگ ادامه سياست به شكلی ديگر است و بر هر جنگی باالجبار 

پرولتری. برای تضمين اينكه جنگ ادامه سياست پرولتری باشد، حزب كمونيست بايد بر نيروهای مسلح انقالبی و سياست 
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كمونيستی بايد بر اسلحه حاكم باشد. فقط آن جنگی می تواند نقش انقالبی داشته باشد، جامعه كهنه را به واقع زير و 

ن را به جای آن مستقر سازد كه تحت رهبری خط پرولتری و حزب پرولتری باشد. پرولتاريا بدون كند و جامعه نويرو 

حزب انقالبی ماركسيست ــ لنينيست ــ مائوئيست خود هيچ كاری نمی تواند بكند. اگر رهبری حزب كمونيست بر 

نحراف خواهد شد. به همين جهت ه طبقاتی دچار اپروسه جنگ اعمال نشود، به يقين جنگ خلق در پيچ و خمهای مبارز

تقويت خط ايدئولوژيك و سياسی صحيح حزب و تشكيالت حزبی، مهمترين وظيفه سياسی و سازمانی حزب در پروسه 

 تدارك و پيشبرد جنگ خلق است.

نطفه  خلق هيچ چيز ندارد.انقالب قهرآميز پرولتری، نياز به ارتش انقالبی تحت رهبری پرولتاريا دارد. بدون ارتش خلق، 

اين ارتش ابتدا از طريق واحدهای پارتيزانی كوچك كه برای شروع جنگ خلق تشكيل می شوند، گذاشته می شود. 

سپس به نسبت رشد جنگ، اين ارتش چه به لحاظ كمی و چه به لحاظ اشكال سازماندهی و توانائيها و تسليحات تكامل 

 می يابد.

طبقاتی خود به ميدان جنگ می آيند؛ نه بر پايه زور يا گذران زندگی و اهی نسبت به منافع رزمندگان ارتش سرخ، با آگ

وعده های دروغين رهبران جنگ. هر چند بسياری از آنها كمونيست نيستند اما توسط حزب به سياست و برنامه رهبری 

آيند. حزب يت ارتش سرخ در می جنگ خلق برای ساختن جامعه آينده آگاه می شوند؛ و بر پايه اين آگاهی به عضو

كمونيست به مثابه رهبر جنگ، ماهيت ايدئولوژيك و سياسی خود را از توده ها نمی پوشاند، بلكه آن را در ميان توده ها 

 ترويج می كند.

عالوه بر رزمندگان ارتش سرخ كه مستقيما درگير جنگ هستند، ديگر توده های كارگر و دهقان نيز به اشكال گوناگون 

می رسانند. نيروهای تازه نفس و رو به گسترش ارتش خلق از صفوف همين توده ها تامين می ه پيشبرد جنگ ياری ب

 شود؛ نان و اطالعات و ساير نيازهای لجستيكی ارتش خلق را اساسا همين توده ها فراهم می كنند.

دان نزديك و با مساله يافتن متححزب كمونيستی كه بطور جدی برای كسب قدرت سياسی تدارك می بيند به ناگزير 

  دور و متحد كردن توده های ستمديده، روبرو می شود.

در هر انقالبی، درك و طراحی و به اجراء گذاشتن سياست جبهه متحد انقالبی يك مقوله استراتژيك است كه تاثيرات 

ذارد. برای پيروز كارگر بر جای می گ خود را بر امور نظامی، تعيين سياستها و شعارها و تدوين ديپلماسی انقالبی طبقه

شدن در انقالب، حزب كمونيست بايد بتواند به تركيب و توان مناسبی از نيروهای شركت كننده در جنگ انقالبی دست 

يابد و طرز تفكر مناسبی را برای منسجم و متحد كردن صفوف طبقات و قشرهائی كه می توانند بار پيشبرد اين جنگ 

. برای پيروز شدن، حزب طبقه كارگر بايد مسائل مربوط به رهبری طبقات و در جامعه اشاعه دهدرا به دوش بكشند 

قشرهای ديگر را حل كند. جبهه متحد انقالبی فقط به ضروريات پيشبرد جنگ انقالبی بر نمی گردد. قدرت سياسی 

اداره جامعه  ز نحوه سازماندهی ونوين حول اين جبهه شكل می گيرد و تكامل می يابد؛ اين جبهه درك طبقه كارگر ا

نوين و دولت نوين را منعكس می كند. ضرورت اتخاذ سياست جبهه متحد انقالبی از آنجا ناشی می شود كه پرولتاريا 

نمی خواهد و نبايد بخش های ميانی و عقب مانده توده ها را به حال خود رها كند و در واقع از آنان نيروی ذخيره ای 

بسازد؛ بنابراين، اجرای چنين سياستی كامال با اتخاذ مشی توده ای انقالبی گره لی و خارجی انقالب برای دشمنان داخ

 می خورد.

در جامعه ما، از بين طبقات و قشرهايی كه هر يك به درجه ای با سلطه امپرياليسم و سرمايه داری بوروكراتيك و نيمه 

ارگر هستند، زيرا عميقا از انقالب دمكراتيك يكترين متحد طبقه كفئوداليسم تضاد دارند، دهقانان فقير و بی زمين نزد

نوين و برقراری سوسياليسم نفع می برند. آنها نيروی عمده جنگ خلق محسوب می شوند. بدون اين نيرو، كسب قدرت 

آن شود كه سياسی توسط طبقه كارگر، امكان ناپذير است. طبقه كارگر بايد اين نيروی عظيم را رهبری كند و مانع از 

سيوناليست و مذهبی، دهقانان را به سياهی لشكر خود تبديل كنند تا در چارچوب همين نظام از دولت يا احزاب نا

امپرياليستها امتيازاتی بگيرند. برای رهبری دهقانان، طبقه كارگر بايد به مبارزه طبقاتی در روستا دامن بزند. مساله ارضی 

تا قرار دارد. پيشبرد جنگ خلق، متحد كردن دهقانان فقير و بی ارزه طبقاتی در روسو انجام انقالب ارضی در مركز مب

زمين و بسيج آنان برای ارتش سرخ، بدون دامن زدن به اين مبارزه طبقاتی ناممكن است. اتحاد كارگران و دهقانان 
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زمانی  ئی درون شهرها تنهاستون فقرات جبهه متحد تحت رهبری طبقه كارگر را تشكيل می دهد. قشرهای خرده بورژوا

بطور پيگير تن به رهبری طبقه كارگر و حزبش می دهند كه اتحاد مستحكمی ميان طبقه كارگر و دهقانان فقير و بی 

 زمين ايجاد شده باشد.
  

  تدارك برای آغاز جنگ خلق

ه ضادها را تشخيص دادتدارك برای آغاز جنگ خلق، پروسه ای است كه تضادهای مشخص خود را دارد. حزب بايد اين ت

و بطور پيگير و مستمر و با هدف آغاز موفقيت آميز جنگ خلق، در مدت زمان معينی آنها را حل كند. اينكه حزب 

پرولتری برای آغاز جنگ چه مقدار توان تشكيالتی، پايه توده ای و امكانات لجستيكی اوليه نياز دارد، فعاليتهای دوره 

ی حزب قبل از آغاز جنگ خلق بايد به تدارك برای آغاز جنگ خلق كلی كليه فعاليتها تدارك را تعيين می كند. بطور

 خدمت كند؛ و پس از آغاز آن بايد در خدمت به گسترش جنگ خلق بسوی كسب سراسری قدرت سياسی باشد.

و روشن، برای آغاز موفقيت آميز جنگ خلق، حزب عالوه بر داشتن يك خط ايدئولوژيك و سياسی و خط نظامی صحيح 

تشكيالت مستحكمی باشد. تشكيالت حزب بايد در ارتباط نزديك با پيشبرد مبارزه طبقاتی ساخته شود و  بايد دارای

اعضايش را كسانی تشكيل دهند كه از استحكام ايدئولوژيك و سياسی برخوردار بوده و آماده انجام هر وظيفه ای برای 

ه آگاهی انقالبی و خالقيت توده ها و نيروی سازمان های پروسه تدارك، بآغاز جنگ خلق باشند. حزب بايد برای حل تضاد

 يافته آنان اتكاء كند؛ و به بسيج و سازماندهی مخفی در مناطقی كه برای آغاز جنگ خلق مساعد است توجه ويژه نمايد.

امل بگذارد و رشد و تك اما آغاز موفقيت آميز جنگ به چه معناست؟ يعنی جنگ خلق بتواند ضربات اوليه دشمن را عقيم

يابد. بدين ترتيب، جنگ خلق در صحنه سياسی كشور به يك قطب سياسی تبديل خواهد شد؛ و در موقعيتی قرار خواهد 

گرفت كه مساله نابود كردنش برای دشمن به يك مساله استراتژيك تبديل شود. رسيدن به چنين موقعيتی، يك جهش 

ن ابتدای كار با چند ضربه دشمن از ميان برود، حزب اگر جنگ خلق در همابزرگ در پروسه كسب قدرت سياسی است. 

به نقطه اول باز می گردد و مجبور می شود بار ديگر از سطوح ابتدائی پايه های خود را در بين توده ها بسازد و توانائی 

 های تشكيالتی و لجستيكی از دست رفته را باز يابد.
  

 هاجابجائی جمعيت روستا و رشد شهر

ه، تغييرات مهمی در ساختار شهر و روستا صورت گرفته است. در نتيجه اجرای طرحهای امپرياليستی در چند دهه گذشت

يع تسر �حاشيه نشينی"پس از جنگ جهانی دوم، رشد سرمايه داری در ايران شتاب گرفت و روند شهرنشينی يا عمدتا 

ضربه خورد و جوانب مهمی از مناسبات ساختار بسته روستا شد. اين به معنای جابجائی عظيم جمعيت روستاها بود؛ 

فئودالی منحل شد. كاهش جمعيت روستاها، ادغام هر چه بيشتر اقتصاد روستائی در نظام جهانی سرمايه داری و بسط 

 ارگانهای قدرت دولتی در روستا، تضادهای نوينی در ارتباط با آغاز جنگ خلق بوجود آورد و مساله برقراری مناطق

تر كرد. اما اين تغييرات، تضادهای روستا را كه عمدتا حول مساله ارضی است تخفيف نداده، بلكه  پايگاهی را پيچيده

حدت بخشيده است. با رشد كارگران كشاورزی و شكل گيری يك قشر وسيع نيمه پرولتر روستائی، پايگاه اجتماعی 

ات تضادهای عديده ای را برای دولت حاكم وی ديگر، اين تغييرپرولتاريای انقالبی در اين مناطق قويتر شده است. از س

بوجود آورده است. اين دولت، به دشواری می تواند به يك ثبات درازمدت و سراسری دست يابد. بحران ادامه دار و تاثير 

ا به فاصله فزاينده تحوالت بين المللی و منطقه ای بر فضای سياسی ــ اجتماعی جامعه ما باعث می شود كه توده ه

پس از هر سركوب وحشيانه، دوباره سر به مبارزه بر دارند. جمعيت وسيع روستائيان سلب مالكيت شده به شهرها كوتاهی 

 "كمربند فقر"هجوم آورده اند اما پروسه پرولتريزه شدن را طی نكرده اند؛ اين يك نيروی انفجاری است كه به صورت 

 دولتی نقش مهمی بازی می كند.بی ثبات كردن قدرت به دور شهرهای بزرگ كشيده شده و در 

بطور كلی، و عليرغم همه تغييرات چند دهه اخير، كماكان در ايران امكان آغاز جنگ خلق از مناطق روستائی و پيشبرد 

جنگ درازمدت عليه دولت مركزی، وجود دارد. روستاها و مناطق دور افتاده كشور كماكان نقاط ضعيف دولت محسوب 

ياسی و نظامی و اقتصادی طبقات ارتجاعی، شهرهای بزرگ هستند. پيگيری بر آغاز جنگ در وند و مراكز قدرت سمی ش
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روستا و تكامل و گسترش آن، محور پيشبرد موفقيت آميز كليه فعاليتهای سراسری حزب است. بدون چنين محوری، 

ستاوردهائی كه در هر ربه خواهد خورد و دحزب دچار انحرافات راست و چپ شده، مرتبا از جانب دشمن به سختی ض

 دوره كسب كرده را از كف خواهد داد.
  

  جايگاه شهرها در جنگ خلق

حزب بايد كليه تغييرات ياد شده را در پيشبرد استراتژی جنگ خلق و تدوين تاكتيك های خود به حساب آورد. مهمتر 

تبيين كند. در اينجا شهرهای كوچكی در شهرهای بزرگ را اينكه بايد بر پايه انباشت تجربه، چگونگی تكامل جنگ خلق 

كه در جوار مناطق روستائی قرار گرفته و در جريان جنگ خلق می توانند گاه به صحنه نبرد تبديل شده و يا ميان ارتش 

 خلق و ارتش ارتجاع دست به دست شوند، مورد نظر نيست.

د. اوال، در تمام پروسه جنگ خلق در دو نظر، اهميت دار جايگاه شهرهای بزرگ در جنگ برای كسب قدرت سياسی از

 آن تقويت در مهمی نقش شهرها در نظامی و سياسی مبارزات  عين حال كه روستا رزمگاه اصلی پيشبرد جنگ است،

 طبقات و قشرها ديگر و شهرها حاشيه زحمتكشان كارگران، ميان در حزب سياسی سازماندهی و بسيج. كند می بازی

ری جبهه های گوناگون مبارزاتی عليه دولت حاكم، نقش مهمی در گسترش موفقيت آميز سازمان دادن و رهب و خلقی؛

جنگ خلق دارد. ثانيا، كسب قدرت سياسی با در هم شكستن قوای نظامی دولت و مقاومت وی در مراكز قدرتش يعنی 

ناسب قوای ميان قق خواهد يافت كه تدر شهرهای بزرگ، كامل و سراسری خواهد شد. كسب سراسری قدرت زمانی تح

ارتش سرخ و دولت ارتجاعی بطور كيفی تغيير كند و نيروهای انقالبی بتوانند عليه دشمن دست به تعرض استراتژيك 

بزنند. در آن مرحله، مركز ثقل جنگ از روستا به شهر منتقل شده و سازمان دادن قيام مسلحانه در مراكز قدرت سياسی 

 تبديل خواهد شد. وظايف عاجل جنگ خلقدشمن به يكی از 

با توجه به تمامی اين جوانب، حزب كمونيست كار بسيج و سازماندهی سياسی در شهرها را در ميان كارگران و توده 

های محروم حاشيه نشين و تمامی قشرهای خلقی به پيش می برد. در كليه اين فعاليتها كارگران بايد آگاه شوند كه 

قدرت سرخ خود را از طريق جنگ خلق در برابر قدرت حاكم برقرار كنند؛ بايد سياسی الزم است كه برای گرفتن قدرت 

آگاه شوند كه انقالب پروسه درازمدت و پيچيده ای است كه اشكال گوناگون مبارزه طبقاتی را در بر می گيرد؛ اما آن 

آورد، جنگ درازمدت  دولت ارتجاعی در میاستراتژی ای كه همه اين مبارزات را جهت می دهد و به خدمت سرنگونی 

خلق است. در چنين پروسه ای است كه حزب كمونيست می تواند تاثيرات و نفوذ ايدئولوژيك و سياسی طبقات ارتجاعی 

را بر كارگران و متحدين طبقه كارگر )عمدتا دهقانان فقير و بی زمين در روستا، نيمه پرولتاريا و خرده بورژوازی تهيدست 

ا تحت پرچم خود برای نابودی دولت ارتجاعی و برقراری دولت دمكراتيك نوين و برقراری خنثی كند و آنان ر شهری(

 سوسياليسم گرد آورد.
  

 بحران انقالبی سراسری

تاريخ معاصر ايران شاهد بحرانهای كوچك و بزرگی بوده كه در مقاطعی با يك اوضاع انقالبی سراسری همراه شده است. 

اوضاع انقالبی، دولت ارتجاعی را بشدت تضعيف می كند و باعث تفرقه و از هم گسيختگی گيری اين بحران ها و بروز شكل 

آن می شود. در چنين مواقعی رژيم به ناچار قوای مسلح خود را در شهرها گرد می آورد. بدين ترتيب، سلطه ارتجاع 

نگ خلق پديد می آيد. عدی برای پيشروی جهش وار جخصوصا در مناطق روستائی تضعيف شده و شرايط بسيار مسا

تجربه نشان می دهد كه تحت چنان شرايطی اگرچه شهرهای بزرگ مركز جوش و خروش سياسی است اما در مناطق 

معينی از كشور بويژه در روستاها و مناطق دور از مركز، نوعی خالء قدرت سياسی بوجود می آيد. حزب بايد از اين 

حداكثر استفاده كند. در چنين اوضاعی فرصتهای بسيار مساعد برای آغاز  ريع پروسه آغاز جنگ خلق بهشرايط، برای تس

جنگ خلق و برقراری قدرت سياسی نوين )حتی به اشكال جنينی و اوليه( فراهم می آيد؛ و اگر از قبل جنگ خلق جريان 

تجربه نشان داده كه براه ق ديگر گسترش دهد. باز هم دارد، حزب بايد با استفاده از اين فرصتها آن را جهش وار به مناط
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افتادن جنگ انقالبی در گوشه ای از كشور، تاثيرات فوق العاده ای بر تحوالت سياسی شهرها می گذارد. آغاز جنگ خلق، 

 توان پرولتاريای انقالبی و حزبش را در اعمال رهبری بر تحوالت سياسی شهرها صد چندان می كند.
  

  مات قيام گرايانهدرباره توه

ری يك تعرض نظامی عليه مراكز قدرت دولت بورژوائی است كه نتيجه فوری آن، برقراری دولت پرولتاريا و شكل قيام شه

گيری يك ارتش پرولتری توده ای است. بر پايه اين نتايج فوری، جنگ داخلی برای نابود كردن كامل نيروی دولت در 

ی يابد. اين استراتژی نظامی می تواند نقطه رجوع تری در سراسر كشور ادامه مسراسر كشور و استقرار قدرت پرول

 .باشد امپرياليستی كشورهای در پرولتری انقالب انجام در ها كمونيست
  

اما در كشورهای تحت سلطه مانند ايران، به دليل قلت نسبی و تمركز اندك طبقه كارگر و به دليل عدم حضور نزديكترين 

. آورد می ببار شكست �قيام شهری"و بی زمين( در شهرها، توسل به استراتژی طبقه كارگر )يعنی دهقانان فقير متحدين 

 كار طوالنی دوره يك طی بتواند كه دهد نمی حزب به را امكان اين دشمن، توسط كمونيستها دائمی سركوب بعالوه،

 مسلحانه قيام يك به زدن دست برای را اجتماعيش پايگاه و خود نيروهای شهرها، در گسترده تشكيالتی و سياسی

يز و كسب قدرت سياسی و آغاز جنگ داخلی آماده كند. بنا به اين داليل، استراتژی قيام شهری در كشوری آم موفقيت

سراسری  انقالبی بحران يك اوج در حتی داد، نشان 57مانند ايران محكوم به شكست است. همانطور كه تجربه انقالب

ی به غليان در می آيند و شيرازه دولت از هم گسيخته می شود، اگر كمونيست كه توده های مردم در ابعاد عظيم و سراسر

های انقالبی از طريق برپائی جنگ خلق توان و آمادگی الزم را كسب نكرده باشند، برنامه و منافع طبقاتی بورژوازی بر 

 "قيام"ودشان دست به نين بايد با يك درك غلط رايج كه گويا توده ها خصحنه سياسی شهرها تسلط می يابد. همچ

می زنند و كمونيست ها با مقداری آمادگی قبلی و مقداری مانور ماهرانه در راس آن قرار می گيرند، مبارزه كرد. 

 را 1357 در قيام كمونيست های انقالبی بايد هرگونه توهم در مورد امكان گرفتن قدرت به سبك خمينی و دارودسته اش

 امكان اما طوالنی و خونين و سخت نبرد يك برای روستا و شهر در را متحدينش و كارگر طبقه نيروهای و افكنند دور به

 .كنند آماده رهائيبخش و پذير
  

 جنگ تمام عيار و نه جنگ محدود

سوسياليستی می جنگد، طبقات استثمارگر از آنجا كه طبقه كارگر برای از بين بردن جامعه سرمايه داری و برقراری جامعه 

وا در مقابل تالش هايش برای كسب قدرت سياسی خواهند ايستاد. طبقه كارگر نمی تواند مانند طبقات بورژوا، با تمام ق

قدرت را كسب كند. پرولتاريا نمی تواند اميدوار باشد كه با استفاده از يك جنگ محدود، دشمن را به هراس افكنده و او 

كه با استفاده از اهرم های سياسی و اقتصادی مانند اعتصاب ادار به واگذار كردن قدرت سياسی می كند. يا اينرا و

خود  "جنگ"سراسری دشمن را فلج كرده و به تسليم وادارد. كم نيستند نيروهای خرده بورژوا و بورژوائی كه ارتش و 

فشان اينست ی اهدافی محدود و رفرميستی استفاده می كنند. هدرا دارند. اما آنها از اهرم مبارزه مسلحانه محدود، برا

كه به يك نيروی سياسی قويتر تبديل شوند تا آنها را در ائتالف های بورژوائی به بازی بگيرند يا دولت در چارچوب همين 

ارائه داده و معموال  "پچ"نظام كهنه به آنها امتيازاتی بدهد. آنها برنامه سياسی اساسا بورژوائی خود را با رنگ و لعاب 

انه پيشبرد اشكال مبارزات صلح آميز رفرميستی قرار می دهند. در مقابل، طبقه كارگر جنگ مبارزه مسلحانه را پشتو

خود را به قصد نابود كردن نيروهای نظامی دشمن و در هم شكستن ماشين كهنه دولتی براه می اندازد؛ زيرا فقط از اين 

مل بپوشاند. جنگ پرولتاريا، يك جنگ ه برنامه سياسی و اقتصادی و اجتماعی خود جامه عطريق است كه می تواند ب

 نابود كننده، تمام عيار و تا به آخر است.

قدرت سياسی از لوله تفنگ "بورژوازی، كمونيست ها را بخاطر اعالم اين واقعيت و تاكيد بر اين حقيقت تاريخی كه 

ز هزاران سال حاكميت كند. اما، اين نتيجه گيری و درس روشنی است كه امتهم به جنگ طلبی می  "بيرون می آيد

طبقات استثمارگر استخراج شده است. طبقات حاكمه خود دنيا را به آتش می كشند اما زمانی كه خلق شعله نبرد 
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دف نهائی قهرآميز را روشن می كند سيل لعن و نفرين را بسويش سرازير می كنند. طبقه كارگر اعالم می كند كه ه

تی، طبقات و دولت و به همراه آن نابود كردن خود جنگ است. فقط بدين جنگ پرولتری، نابود كردن تمايزات طبقا

برای آنكه ديگر " طريق، جامعه بشری طعم صلح واقعی و پايدار را خواهد چشيد. اما همانطور كه مائو تسه دون گفت:

 "فت.تفنگی در كار نباشد، اول بايد تفنگ در دست گر

  
  

 !پای پيش گذاريد

كمونيست ايران )ماركسيست ــ لنينيست ــ مائوئيست( به پيش می نهد، چكيده تجارب  برنامه و راهی كه حزب

 مائوئيسم ــ لنينيسم ــ ماركسيسم علم برنامه اين. است جهان سراسر و ايران در مبارزه سال 150 گرانبهای طبقه ما طی

ران و چگونگی حل آنها بكار گرفته است. تضادهای بنيادين و موانع راه رهائی طبقه كارگر و خلقهای اي از تحليل در را

اين برنامه و استراتژی از دل پيروزی ها و شكست های جنبش بين المللی كمونيستی و تالش توده های پرولتر و 

رنامه حزب، پرچم مستقل طبقه كارگر است زحمتكش برای ساختن جامعه ای عاری از استثمار و ستم، برخاسته است. ب

آيد؛ پرچم سرخی كه نشان رزمندگان كمون پاريس، قيامگران اكتبر روسيه، جنگاوران انقالب چين كه به اهتزاز در می 

و مشعلداران انقالب كبير فرهنگی پرولتاريائی را حمل می كند. اين برنامه و استراتژی بطور مشخص توسط اتحاديه 

گرفت. اما برنامه و استراتژی اين حزب در  ايران )سربداران( پيش گذاشته شد و از تجارب آن سازمان بهرهكمونيستهای 

، مبارزات پر شور كارگران و زحمتكشان و ملل 1300 عين حال وامدار راهگشائی های حزب كمونيست ايران در دهه

زب توده و بنيانگذاری جنبش نوين ، گسست از رويزيونيسم و رفرميسم ح1320 ــ 32 تحت ستم در سال های

 تحت ملل و انقالبی روشنفكران و زنان دهقانان، و كارگران مبارزات و 57 تجربه انقالب ،40 كمونيستی ايران در دهه

 .است ستم

در اين كشور بحرانها از پی يكديگر فرا می رسند و امواج نوين مبارزاتی بپا می خيزند. طبقات ارتجاعی حاكم و حاميان 

خويش، راه حل های ارتجاعی ارائه می دهند؛ توده ها مپرياليست آنان، برای نجات نظام ستم و استثمار و حفظ سلطه ا

به ناگزير به مقاومت و مبارزه روی می آورند؛ و نيروهای بورژوائی وعده های رنگارنگ و راه های دروغين و نيمه كاره را 

رچم انقالب ينست: آيا در اين ميان پرچم ديگری در اهتزاز است يا خير؟ پدر برابر پرولتاريا و خلق می نهند. سئوال ا

پرولتری و يك حزب انقالبی كه مسلح به ايدئولوژی ماركسيسم ــ لنينيسم ــ مائوئيسم بوده و می تواند انقالب را تا 

 پيروزی نهائی هدايت كند.

شهر و روستا روشن كرده و به حركت آنها سمت و  برنامه و استراتژی اين حزب، صحنه را برای كارگران و زحمتكشان

دهد. حزب كمونيست ايران )م ل م( می كوشد تا دورنمای انقالبی را در برابر توده ها بگشايد و بطور سوی صحيح می 

 مستمر و خستگی ناپذير آنان را بسيج و متحد كرده و به صورت يك نيروی عظيم و آگاه در آورد.

هر كارگر پيشرو و آگاه به منافع بر عهده اين حزب گذاشته است. برای پاسخگوئی به اين رسالت، تاريخ، رسالت بزرگی را 

طبقاتی خود بايد قدم پيش گذارد و به اين حزب بپيوندد. روشنفكران انقالبی و پيشروان انقالبی توده بايد از اين حزب 

نامه حزب ماديت يابد؛ تا يكايك اين ايده های حمايت كرده و به آن بپيوندند تا جنگ درازمدت خلق آغاز شود و بر

داف واالی انقالبی بعمل در آيد؛ تا حزب به رهبر رسميت يافته طبقه كارگر و خلق تبديل شود. در اين رهائيبخش و اه

مسير طوالنی و پر افتخار، كالم مائوتسه دون در گوشها طنين انداز است و قوای انقالب كمونيستی را بيش از پيش بر 

 ی انگيزد:م

 آری، بايد كاری كرد كارستان!

 رگزسختی در كار جهان ه

 تنها بايد صعود به قله ها را جرات كنيم!

 


